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PALJONKOHAN TEIDÄN
TALOYHTIÖSSÄNNE
SÄÄSTETTÄISIIN DNA WELHO
TALOYHTIÖLAAJAKAISTALLA?

Näin helppoa on taloyhtiölaajakaistan hankinta:

www.dna.fi 

Pääkaupunkiseutu EXTRA

http://www.dna.fi


Taloyhtiösopimuksella 
edullisesti laajakaista-aikaan

Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:

Elisa Laajakaista

Elisa Kaapeli-TV

Elisa Vahti Elisa Viihde

Eli K li TV Elisa HD -kanavapaketti

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. 

Laajakaistayhteydet 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.

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
•  Edullinen perus-

nopeus kaikille 
taloyhtiön asukkaille 

•  Helppo ottaa 
käyttöön, 
ei avausmaksua

•  Joustavat lisänopeus-
vaihtoehdot, jopa 
250 Mbit/s/huoneisto

•  Lisää asuntojen 
houkuttelevuutta ja 
nostaa taloyhtiön arvoa

Lue lisää osoitteesta elisa.fi /kiinteistoille

Uusimaa, Pirkanmaa 
Sari Kuokka, 050 555 8004
sari.kuokka@elisa.fi 

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

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

Pirkanmaa, Uusimaa
Jani Bebek, 050 506 0652
jani.bebek@elisa.fi 

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

Pirkanmaa
Heikki Kuuloja, 050 655 30
heikki.kuuloja@elisa.fi 
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Peruskorjauksen kustannuksiin helpotusta, 
palveluiden säilymiseen tukea

Helsingin kaupungin toiveet lisä- ja täydennysrakentamisenhaluk-
kuuden heräämisestä talo- ja kiinteistöyhtiössä tuntuvat saaneen 
vastakaikua entistä enemmän. Yhtiöiden suhtautumisen muutos ei ole 
tapahtunut vain toiveiden voimasta. 
Helsinkiläisten asuntoyhtiöiden herättäminen pohtimaan omia lisä- ja 
täydennysrakentamisen mahdollisuuksiaan ja perusteitaan on tarjonnut 
paljon työtä muun muassa Mari Siivolalle ja Esko Patrikaiselle. 

s.6
Ammattitaitoisia tekijöitä putkiremontteihin s. 22

LED-tekniikka tulee taloihin s. 34 Kattoterassille viljelylaareja  s. 52

Kaupunkiviljely kiinnostaa  s. 47

TÄMÄN KIINTEISTÖPOSTI PÄÄKAUPUNKISEUTUEXTRAN LUKIJAKUNNAN MUODOSTAVAT 
ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJAT PÄÄKAUPUNKISEUDULTA 

SEKÄ AMMATTI-ISÄNNÖITSIJÄT VALTAKUNNALLISESTI. LEHDEN JAKELULEVIKKI ON 23 557 KPL.

PÄÄKAUPUNKISEUTU EXTRA

Uudistuneet kotisivut
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Tässä numerossa:
5 Pääkirjoitus
6 Kotitontille uusia asuntoja entisten lisäksi?
 Helsingin kaupungin toiveet lisä- ja täydennysrakentamisen  
 halukkuuden heräämisestä talo- ja kiinteistöyhtiöissä tuntu-
 vat saaneen vastakaikua entistä enemmän. Yhtiöiden suhtau-
 tumisesn muutos ei ole tapahtunut vain toiveiden voimasta.

12 Lumivahinkojen korvaamisen vakuutusmaailma
 - hiekotusvastuuta ei voi sopimuksella siirtää
 Viime talven lumien ja jäiden pudotusshow synnytti monissa 
 taloyhtiöissä kysymyksiä, kuka korvaa lumen ja jään alle 
 jääneet pensaat, rikkoontuneet autot ja miten saada katon 
 rikkoneet lumenpudottajat vastuuseen aiheuttamistaan 
 vaurioista.
18 Kun ovenpielet kolisevat ja kodin kynnykset käyvät 
 liian korkeiksi - korjausneuvoja auttaa
 Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojilla riittää pohditta-
 vaa, kuinka helpottaa ikääntyneiden ja liikkumisessaan apu-
 välineitä tarvitsevien vanhusten arjen sujumista kodissa.

42 Nykypäivän rakennusmies ei kouluttamatta pärjää
 – En usko, että on yhtään sellaista viisikymppistä tai sitä 
 vanhempaa yli 30 vuotta rakennusalalla ollutta rakennus-
 miestä, jonka ei tarvitsisi päivittää tietojaan, varsinkin mär-
 kätilojen asennuksissa, sanoo projektipäällikkö Risto Lind-
 roos. 
29  Henkilösertifioidun tekijän valinnan pitäisi olla
 normaali käytäntö remonteissa
 - Isännöitsijän pitäisi esimerkiksi putkiremonttia kilpailutta-
 essaan antaa pisteitä sellaiselle urakoitsijalle, jonka työnteki-
 jöillä on sertifikaatteja, henkilöpätevyys esimerkiksi märkäti-
 la-asennusten tekemiseen, sanoo koulutuspäällikkö Juha
 Krankka.
34  Valaistuksessa eletään murroskautta - tekniikka 
 menee eteenpäin ja lainsäädäntö uudistuu
 Lamppumarkkinoilla ja valaistuksen lainsäädännössä tapah-
 tuu paljon. Suomen Valotekniikan Seuran toimitusjohtaja 
 Heikki Härkönen sanoo, että nyt on menossa suoranainen 
 valaistuksen murroskausi.
36 Jakomäen Kiinteistöt Oy mukana pilottikokeilussa
39   Valaistus lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta
 Valaistusta toteutettaessa olisi arkkitehti SAFA Marjut 
 Kauppisen mukaan hyvä käyttää asiantuntijaa löytääkseen
 sopivimman ratkaisun kuhunkin käyttötarkoitukseen.
42  Tavoitteena sata megaa kautta maan   
 Sadan megan laajakaistayhteyksiä on saatavissa lähinnä kau-
 pungeissa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä nopeita 
 yhteyksiä rakennetaan nyt myös haja-asutusalueille. Yhtei-
 nen laajakaista herättää Kuluttajaliiton johtavan lakimiehen
  Tuula Sarion mukaan myös närää.
47   Hyötykasvit valtaavat alaa myös kerrostalojen 
 pihoilla
 Kaupunkiviljelyn suosio on kasvanut huimasti. Jo kymmenil-
 lä kerrostalopihoilla kasvatetaan vihanneksia, yrttejä ja muita 
 hyötykasveja.
50  Haagalaistaloyhtiön piha kukkii värikkäänä
 Asunto Oy Simsiönkuja 3:ssa suunnitellaan hyötykasvien 
 istuttamista kattoterassille.

58

Karpan Keittiössä:
Naurisranskalaisia &
pekoniin kääräistyjä 
ahvenia

36
Jakomäen Kiinteistöt Oy:n 
toimitusjohtaja Hannu Laakson 
mukaan led-valaisimien koko-
naiskustannus jää noin puoleen 
halogeenilamppujen ja lähes 
puoleen pienloistelamppujen 
kustannuksista.

18
- Taloyhtiöissä on syytä tarkastel-
la ympäristöä myös muiden kuin 
tervejalkaisten silmin, Vanhus-
työn keskusliiton korjausneuvoja, 
rakennusmestari Tom Holmlund 
muistuttaa.

12
Hiekottamisvastuuta ei voi siirtää 
sopimuksella. Toisaalta kiinteis-
tönomistaja on vastuussa myös 
siitä, että lumenpudotus tapahtuu 
turvallisesti.

6
Helsinkiläisten asuntoyhtiöiden herättämi-
nen pohtimaan omia lisä- ja täydennysraken-
tamisen mahdollisuuksiaan ja perusteitaan 
on tarjonnut oaljon työtä muun muassa Mari 
Siivolalle.
Taloyhtiöille on tarjolla myös rahaa täyden-
nysrakentamiseen: vuokrataloille täydennys-
rakentamiskorvausta, asunto-osakeyhtiöille 
maankäyttökorvausta.

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi

47
Innostus kaupunkiviljelyyn ja hyötykasvien 
viljelemiseen laareissa ja ruukuissa on Dodo 
ry:n kaupunkiviljelykoordinaattori Pinja 
Siparin mukaan lisääntynyt kaiken aikaa. 
Helsingin Vallilassa, Inarintiellä, harrastetaan 
niin sanottua sissiviljelyä.
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Uusi Parlamenttitalo - Lontoo
Emirates Palace Hotelli - Abu Dhabi
Almas Tower / Diamond Tower - Dubai
Humboldt Yliopisto - Berliini
Lentokenttä - Berliini Schönefeld
National Bank of Dubai
Dubai Metro
Valtion vankila - Dresden Saksa
Uusi Wembley Stadion - Lontoo
Burj AL Arab - Dubai (kuvassa)

ABUS Pfaffenhain Wavy Line sylinterissä on lukuisia patentoituja ratkaisuja josta johtuen sylinteritekniikan patentti on 
voimassa tällä hetkellä aina vuoteen 2025 asti. V14 patentti on voimassa vuoteen 2016 asti mutta kaikkien 
ABUS Pfaffenhain sylintereiden joiden sisällä on avaimen rajoitin, patentti on voimassa vuoteen 2020. 
Patenttiaika saattaa tulevaisuudessa pidentyä vielä entisestään
avaimissa ja sylintereissä johtuen jatkuvasta ABUS Pfaffenhain kehitystyöstä ja uusista innovaatioista.

Finanssialan Keskusliiton hyväksymät

Multihela Oy I Kiilaniityntie 1 / 02920 Espoo I Puh. 09-855 388 0 I 045-264 5205

www.multihela.fi I multihela@multihela.fi

• Avainpesä ABUS Wavy Line sarjoitettuna 
• Kolme leimattua avainta

• Tarvittavat helat
• Avainkortti

• Asennus

Päivitä lukkosi uudelle vuosituhannelle.
Multihela / ABUS Wavy Line vaihtolukkopaketit asennettuna alkaen:

Referenssejä :

• Lentokenttä - Berliini Schönefeld
• National Bank of Dubai
• Dubai Metro
• Valtion vankila - Dresden Saksa
• Uusi Wembley Stadion - Lontoo
• Burj AL Arab - Dubai (kuvassa).....

Räätälöimme vaihtolukkopaketit teidän tarpeenne mukaan.

ABUS Pfaffenhain Wavy Line sylinterissä on lukuisia patentoituja ratkaisuja josta johtuen sylinteritekniikan patentti on 
voimassa tällä hetkellä aina vuoteen 2020 asti. Patenttiaika saattaa tulevaisuudessa pidentyä vielä entisestään

avaimissa ja sylintereissä johtuen jatkuvasta ABUS Pfaffenhain kehitystyöstä ja uusista innovaatioista.

ABUS Pfaffenhain Wavy Line avainpesässä on lukuisia patentoituja ratkaisuja.
Mahdolliset lisäavaimet ja lisäavainpesät ovat saatavilla vain Abuksen tehtaalta, avainpesien mukana toimitettua avainkorttia vastaan.

109,00 € 
   (sis.alv.23%)

109,00 € 
   (sis.alv.23%)

109,00 € 
   (sis.alv.23%)

69,00 € 
   (sis.alv.23%)

109,00 € 
   (sis.alv.23%)

109,00 € 
   (sis.alv.23%)

• Avainpesä ABUS Wavy Line sarjoitettuna 
• Kuusi avainta leimattua avainta

• Tarvittavat helat
• Avainkortti

• Sarjoitettu WL480 riippulukko
• Asennus 99,00 € 

   (sis.alv.23%)

79,00 € 
   (sis.alv.23%)

Alkaen

99,00 € 
   (sis.alv.23%)

Alkaen

Vaihtolukkopaketti asennettuna (pk-seutu):

• Avainpesä ABUS Wavy Line sarjoitettuna
• Kolme leimattua avainta
• Avainkortti
• Tarvittavat pinta- ja uppohelat
• Lukkorunko tai pintalukko

139,00 € 
   (sis.alv.23%)

Alkaen

Turvallisen lukituksen oikea hinta

Avainhinnasto:
• Lisäavaimet 19,90€ (sis. alv.23%)

• Yleisavaimet 24,90€ (sis.alv.23%)

Avainpesäpaketti asennettuna (pk-seutu):

http://www.multihela.fi


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

Alue-edustajat:
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

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

Laatua pesulaan

http://www.esteri.com
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K O M M E N T T I

Hyvä asiakkaamme, emme ole osanneet hoitaa busineksi-
amme niin, että ne olisivat kannattavia, korotamme sen ja 
yleisten kustannusten nousun johdosta palvelujemme hintoja 
1.9.2011 alkaen.
Tämänsisältöisellä viestillä valtiollinen monopolikolhoosi Itella 
lähestyi yrityksiä heinäkuussa kirjeellään. Törkeätä ja tökeröä.
Yksityisen sektorin yrityksillä ei ole edes  mielikuvitusta, saa-
tikka mahdollisuutta, samanlaiseen toimintaan.
Sitä, että Posti ei osaa hoitaa businestaan kannattavasti, ei pi-
täisi kaataa asiakkaiden kustannettavaksi. Ensin pitäisi miettiä 
omia toimintoja ja reivata kulurakennetta sisältä käsin.

Tämänkertainen 
hinnankorotus 
nostaa esimerkiksi 
Kiinteistöpostin jake-
lukustannuksia kaksi 
prosenttia. Tämän 
vuoden alusta hinnat 
nousivat jo kertaalleen, silloin korotus oli 2,5 %.
Poliitikot voisivat lopultakin päättää, että Postin kaltainen mui-
naisjäänne pitää purkaa ja postinjakelu vapauttaa kilpailulle.

Pelastusharjoituksin oppia perille

Sattui silmiini sattumalta Asunto Oy Kannelmäen Pientalojen sivustolla 

heinäkuussa julkaistu tiedote, joka oli otsikoitu "Uusi laki kieltää kertakäyt-

tögrillit jopa omalla pihalla". 

Tiedotteessa suojelujohtaja Markku Toukola suositteli, että taloyhtiön alu-

eella ei käytettäisi laisinkaan kertakäyttögrillejä ilmeisen paloriskin vuoksi. 

Suosituksensa hän perusteli heinäkuussa voimaan tulleella pelastuslailla, 

jonka mukaan kertakäyttögrilli luokitellaan avotuleksi ja lain mukaan avo-

tulta ei saa sytyttää missään, missä on voimassa metsäpalovaroitus. Siis peri-

aatteessa grilliä voisi käyttää pihalla, kun ei ole metsäpalovaroitusta, mutta 

jos varoitus on päällä, ei saa käyttää. 

Tämä taas perustuu sisäasianministeriön hallitusneuvos Mika Kätön mu-

kaan siihen, että aikaisemmin metsäpalovaroitukset koskivat vain metsiä ja 

niiden läheisyyttä, nyt kaikkia alueita.

Sinällään pikkujuttu, mutta pahimmillaan ihan hirveä asia - nimittäin jos 

tuli karkaa pihalla ja sytyttää kuivan ruohon. 

Pelastuslaki on jo seitsemän vuoden ajan velvoittanut taloyhtöitä laatimaan pelastussuunnitelmat. Aikaisemmin 

raja oli viidessä huoneistossa, nyt kolmessa - eli siis entistä pienemmän kiinteistöt joutuvat tekemään suunnitel-

man.

Käytännössä liian moni taloyhtiö on kuitenkin tähänkin saakka laiminlyönyt velvollisuutensa tai sitten suunni-

telma on tehty, mutta puutteellisin tiedoin. Näin siitäkin huolimatta, että pelastussuunnitelma laaditaan palvele-

maan ensisijaisesti taloyhtiön asukkaiden turvallisuutta. 

Aina ei tarvitse olla edes kysymys jostakin suuresta onnettomuudesta, jossa asukkaiden ja osakkaiden turval-

lisuus on vaarassa. Jokapäiväiseen arkeenkin liittyy riskinsä - joku kaatuu portaikossa, talvella liukastuu pihalla, 

kellarissa tulvii, huoneistossa on tapahtunut vesivahinko, jonka seurauksena muutkin asunnot kastuvat jne.

Esa Lampinen pohti Mikkelin Ammattikorkeakoululle tekemässään viime vuonna valmistuneessa opinnäytetyös-

sään, ettei pelastussuunnitelma ole myöskään minkään arvoinen, ellei se ole kaikkien tiedossa. Hänen ehdotuk-

sensa oli, että taloyhtiössä järjestettäisiin pelastusharjoitus, jossa käytäisiin läpi, miten esimerkiksi suunnitelman 

perusteella nimetyt vastuuhenkilöt toimivat jne.

Toinen hyvin tärkeä havainto hänellä oli, että asuinkerrostaloilta ei ole edellytetty merkki- ja turvavalaistusta, 

mutta miten tärkeää olisi, että porrashuoneessa olisi aina jonkinlainen valonlähde valaisemassa kulkutietä. 

Harvassa taloyhtiössä on paneuduttu arjen riskeihin ja suurempiinkin onnettomuuksiin varautumisessa hyvin, 

kiitettävästi ja perusteellisesti. Olisikos nyt hyvä hetki uudistuneen pelastuslain hengessä laatia suunnitelmat, 

järjestää harjoitukset ja varautua siihen, ettei ole niin pientä riskiä, etteikö sen varalta olisi järkevää varautua 

omassa arkisessa elämänmenossa saatikka koko taloyhtiön tasolla?
Riina Takala

Hyvä asiakkaamme.

P Ä Ä K I R J O I T U S

http://www.esteri.com


Helsinkiläisten asuntoyhtiöiden 
herättäminen pohtimaan omia 
lisä- ja täydennysrakentamisen 

mahdollisuuksiaan ja perusteitaan on 
tarjonnut paljon työtä muun muassa 
Mari Siivolalle ja Esko Patrikaiselle. 

Arkkitehti Mari Siivola toimii Helsin-
gin kaupungin Talous- ja suunnittelu-
keskuksen (TASKE) Kehittämisosastol-
la täydennysrakentamisen projektin-
johtajana. Toimistopäällikkö Esko Patri-
kainen kaupungin Kiinteistövirastosta 
puolestaan on henkilö, jolta asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiöiden edustajat 
var mimmin saavat kaipaamaansa tie-
toa mahdollisiin hankkeisiin liittyvistä 

kustannuksiin helpotusta, 
palveluiden säilymiseen tukea

Helsingin kaupungin toiveet lisä- ja täydennysrakentami-

senhalukkuuden heräämisestä talo- ja kiinteistöyhtiössä 

tuntuvat saaneen vastakaikua entistä enemmän. Yhtiöi-

den suhtautumisen muutos ei ole tapahtunut vain toivei-

den voimasta. 

Kotitontille uusia asuntoja entisten lisäksi?

Peruskorjauksen

maankäyttö- ja korvausasioista, hyväk-
syttävistä korvausinvestoinneista, hy-
väksyttävistä vähennyksistä jne.

Peruskorjauspaineiden alla olevien 
asuintaloyhtiöiden kiinnostusta läh-
teä tutkimaan omalta osaltaan lisä- ja/
tai täydennysrakentamista kirvoittaa 
kaupungilta tarjolla oleva raha, mutta 
muitakin vaikuttimia on.  Myös huoli 
oman alueen kehityksen pysähtymi-
sestä, jopa taantumisesta, on saanut 
pohtimaan asioita uudelta kannalta. 

– Ymmärretään, että jos alueelle 
ei tu le uusia lapsiperheitä, koulut ja 
päivä kodit voivat hävitä. Ei niitä ylläpi-
detä, jos ei ole asiakkaita, Mari Siivola 

antaa esimerkin alueellista palveluver-
kostoa uhkaavista suuntauksista.

Syyskuusta 2009 vuoden 2010 lop-
puun työskennelleen täydennysra-
kentamistyöryhmän tehtäviin  kuului 
muun muassa käydä läpi kaikki Hel-
singin kaupungin alueelliset vuokra-
taloyhtiöt.

Jokaisessa yhtiössä on tehty esitys, 
miten lisärakentaminen voitaisiin 
teh dä juuri heidän alueellaan. Työ on 
tuottanut monipuolisen koosteen lisä-
rakentamisen mahdollisuuksista, joita 
nyt yhdessä yhtiöiden kanssa tutkitaan 
eteenpäin. Lisärakentamisen myötä ra-
kennusten remontteihin olisi mahdol-

n  Teksti ja kuvat:  Hanna Rissanen
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Kotitontille uusia asuntoja entisten lisäksi? lista saada rahoitusta ja samalla 
palvelujen säilymisen kannalta 
lisää asukkaita. 

Mari Siivola on havainnut, et-
tä lisärakentamisen tuottamista 
uusista asunnoista kiinnostu-
neita löytyy myös alueella jo 
asu vista. Asukas mielii muuttaa 
uudempaan asuntoon tutussa 
ympäristössä joko itse tai  hän 
toivoo asuntoa lähistöltä ehkä 
tyttärelleen tms. Mahdollisuu-
det ovat hyvät. 

Työryhmän työ jatkuu nyt 
täydennysrakentamisprojekti-
na.

– Kaupungin sisällä on vielä 
mietittävä toimintatapoja, suju-
vuutta, palvelupolkujen näkö-
kulmaa. Jos houkuttelemme 
taloyhtiöitä lisärakentamiseen, 
se ei saa kaatua byrokratiaan 
tai sääntöviidakkoihin. Haluam-
me tarjota tien, josta voimme 
sanoa: tämä vie näin kauan ja 
tästä seuraa tätä ja tätä.

Viitekuvista tukea
keskusteluille

Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto on käyn-
nistänyt osassa poten-

tiaalisista täydennysrakenta-
misalueista jo laajempia selvi-
tyksiä. Toistaiseksi pisimmälle 
projektinjohtaja Mari Siivolan 
mukaan on edetty Mellunky-
län ja Kontulan alueilla. Niissä 
kaupunki on haastanut lisä- ja 
täydennysrakentamisajatteluun 
sekä kaupungin omia että yksi-
tyisiä taloyhtiöitä. 

Porkkanana askelen ottami-
seksi aktiivisempaan suuntaan 
on käytetty taloyhtiöille annet-
tua tarjousta, jossa kaupunki 
kustantaisi tonttikohtaisen vii-
tesuunnittelun lisärakentamista 
toteuttamiselle. Ilmaiset suun-
nitelmat eivät kuitenkaan sido 
taloyhtiöitä mihinkään. 

Keskustelun käynnistämisek-
si eri asuinalueilla hyväksi lin-
kiksi on todettu niillä toimi-
vat isot isännöintiyhtiöt. Mari 
Sii vola uskoo, että kaupun-
gin osallisuutta ei koeta niin 
tunget televana, kun asukkaille 

➺ JATKUU 

Taloyhtiö voi saada uusia asuntoja myös muuttamalla ennen muussa käytössä olleita tiloja huo-
neistoiksi. 
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tutut isännöitsijät ovat kokoon-
kutsujissa.

Mellunmäen ja Kontulan 
alu eilta viitesuunnitteluvaihee-
seen edenneitä taloyhtiöitä on 
jo parisenkymmentä. Kunhan 
taloyhtiöissä on ensin saatu esi-
teltyä arkkitehtien työstämät, 
3D-muodossa olevat viitesuun-
nitelmakuvat kaikille asukkaille, 
niitä tullaan myöhemmin laitta-
maan muidenkin kiinnostunei-
den tutkittavaksi internettiin. 

Lisä- ja täydennysrakentami-
sen tuomat muutokset lähiym-
päristöön arvatenkin mietityt-
tävät alueiden asukkaita. Suun-
nittelukuvien pohjalta ihmisten 
on helpompi keskustella asiois-
ta. 

Näkökulmien 
tarjoamista,
painostamatta

Aikoinaan asemakaavoja-
kin tehneenä arkkiteh-
tinä Mari Siivosella on 

kokemusta myös esittelytilai-
suuksista, joissa yleisössä saattoi 
olla negatiivisia, jopa aggressii-
visia. Hän myöntääkin olleensa 
varau tunut henkisesti nuivaan-
kin vastaanottoon ensimmäisiin 
lisä- ja täydennysrakentamisen 
esittelytilaisuuksiin mennes-
sään. Pelko on osoittautunut 
kuitenkin turhaksi. 

– Tämän ihmiset ovat koke-
neet kiinnostavana asiana. 
Hei tähän ei velvoiteta tässä 

mihinkään. Ihmiset  ymmärtä-
vät meidän tarjoavan uutta nä-
kökulmaa ja mahdollisuuksia, 
Siivola sanoo.

Lisä- ja täydennysrakentami-
sen mahdollisuudesta saatujen 
tietojen pohjalta taloyhtiöissä 
voidaan keskustella peruskor-
jauksista eri vaihtoehdoilla, läh-
teäkö hankkeeseen kaupungin 
tarjoamaan täydennysrakenta-
miseen liittyvänä tai pelkkänä 
peruskorjauksena. Suinpäin 
täydennysrakentamisvaihtoeh-
toon ryntäämistä Mari Siivola 

ei pidä edes hyvänä. 
– Hiukan epäluuloisia ihmis-

ten kuuluukin olla. Rakennus-
hanke on kuitenkin vaikea ja 
pitkäaikainen prosessi. Siinä 
on pohdittavana monia näkö-
kulmia. 

Siivolan mukaan olisikin aina 
parempi mitä varhaisemmassa 
vaiheessa taloyhtiöissä lähdet-
täisiin ottamaan näkökulmaa 
lisä- ja/tai täydennysrakentami-
seen, punnitsemaan minkälaisia 
mahdollisuuksia se ehkä voisi 
tuoda myös omalle yhtiölle. 

– Kehitämme houkuttimia 
täydennysrakentamiseen: 
vuokratonteille maksetaan 
täydennysrakentamiskor-
vausta ja omistustonttien 
osalta on haettu jousta-
vuutta, täydennysrakenta-
miskampanjan projektijoh-
taja Mari Siivola sanoo. 

Monessa paikassa lisä- ja 
täydennysrakentami-
nen kaatuu siihen, että 

autoille ei löydy paikkaa. 
Tiedossa on, että lähiöissä 

jokaisella taloudella ei ole au-
toa. Silti niissäkin autopaikan 
voi katsoa yhdeksi eduksi. Kun 
lisärakentaminen kohdistuu 
lähellä metro- tai juna-asemaa 
olevilla alueilla, autopaikkojen 
määrä voisi olla pienempi.

Minne lisäasukkaiden autot?
Tilanteet ovat kuitenkin ta-

pauskohtaisia. Joillakin alueilla 
on mietitty selvittävän kenties 
kadunvarsipysäköinnillä tai 
jollain muulla, jossakin lisära-
kentaminen voi kaatua muuta-
mankin autopaikan puuttumi-
seen. Millainen paikka tai laitos 
onkaan, pysäköintipaikan hinta 
on joka kymmeniä tuhansia 
euroja. Siksi pysäköintipaikat 
voivat olla varsin merkittäviä 

lisärakentamisen kannattavuu-
delle. 

Pysäköintiin liittyvissä kysy-
myksissä riittää paljonkin mie-
tittävää, löytyisikö mitään uusia 
ratkaisuja. Tuovatko autohissit 
apua siihen, että kellareita voi-
taisiin hyödyntää?  Ruotsissa on 
muun muassa pysäköintikonei-
ta. Ovatko esimerkiksi ne vielä 
liian kalliita, sitäkin kysymystä 
on vielä pengottava. Myös täs-

tä aiheesta Mari Siivola lupaa 
myöhemmin tietoa luettavaksi 
nettisivuilta, eri ratkaisuvaih-
toehtojen kustannusvaikutuk-
sineen.

Jos ja kun tärkeä pysäköinti-
asia on ratkaistavissa, täydennys-
rakentamiseen ryhtyvät asun-
to- ja kiinteistöosakeyhtiössä 
päästään punnitsemaan, min-

➺ JATKUU sivulla 10 
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kälaisella vaihtoehdolla lisära-
kentaminen toteutetaan. Epä-
todennäköisimmäksi vaihtoeh-
doksi Mari Siivola arkkitehtinä 
arvioi talon jatkamisen, joskin 
julkisivu- ja parvekeremonttiin 
valmistuvissa rakennuksissa tä-
mäkin vaihtoehto olisi hänestä 
mielenkiintoinen tutkittavaksi. 

Yksi hyvä vaihtoehto on 
esi merkiksi kellarikerrosten 
muuttaminen asuinkäyttöön. 
Muutamakin porras alaspäin te-
kee monelle iäkkäälle asukkaal-
le niissä olevien varastotilojen 
hyödyntämisen toivottomaksi.

– Silloin voitaisiin tutkia, voi-
siko rakentaa uudet varastot 
pihaan, Siivola toteaa. 

Jos päädytään rakennutta-
maan erillinen, uusi lisäraken-
nus tontille, sen mitenkään 
välttämättömästi tarvitsisi olla 
kerrostalo. Täydennysrakenta-

➺ JATKOA sivulta 8
mistyöryhmässä on pidetty esil-
lä mahdollisuutta lisärakentaa 
kerrostalotonteille myös pien-
taloja. Se toisi vaihtoehdoksi 
toisenlaisen asumismahdolli-
suuden. Kontulan esimerkeissä 
sellaista Siivolan mukaan on 
jo ehdotettukin.  Esimerkiksi 
lapsiperheitä voisi kiinnostaa 
urbaaninomainen, melkein pi-
haton rivitaloasuminen. 

– Toki kerrostalo on tehokas 
vaihtoehto. Olemassa olevan 
talon korottaminen on taas us-
koakseni kiinni enemmän siitä, 
että joku avaa pelin, Siivola nä-
kee.  

– Maisemien kannalta korot-
taminen on sinänsä hyväksyttä-
vintä, kunhan se on mahdollista 
vain teknisesti. 

Esimerkkejä yhden kerrok-
sen korotuksista Siivola tietää 
Helsingistä jo löytyvänkin, 
muun muassa Helsingin Asun-
totuotanto ATT:n hankkeena 

Täydennysrakentamisesta 
järjestytyissä tilaisuuksissa 
vakiokysymykseksi on osoit-
tautunut, ”Mihin voimme 
mennä katsomaan jotain 
täydennysrakennettua ta-
loa?”  – Kokoamme esimerk-
kejä, Mari Siivolaa lupaa. 

Laajasalossa Reiherintiellä ja 
HOASin hankkeena opiskelija-
taloja Haagassa Isonnevantiellä.  
Esimerkkejä ja tietoa kustan-
nuksista tarvitaan vielä lisää. 
Tarkoitus on tuoda myös niitä 
tutustuttaviksi netin kautta.

– Jos korottamisiin mennään, 
sitten kyllä kaupungissa riittää 
tontteja! Minulla on näppitun-
tuma, että kolmikerroksisiin 
voitaisiin tehdä yksi lisäkerros, 
viisi -kuusikerroksisiin toden-
näköisesti ainakin kaksi. Aina 
se on kuitenkin ensin tutkitta-
va. Myös tekniikasta on kiinni, 
mihin päädytään. 

Helsingin kaupungin budje-
tissa on varattuna täydennys-
rakentamisen korvauksiin nyt 
miljoona euroa. Työryhmässä 
on tuntuma, että välttämättä se 
ei vielä riitä.

– Kunhan saamme esimerk-
kejä, toivomme lumipalloefek-
tiä, Siivola sanoo. 

Rahaa taloyhtiöi-
den käyttöön:
täydennysraken-
tamiskorvausta 
vuokrayhtiöille, 
maankäyttökor-
vausta omistus-
yhtiöille

Muutama vuosikymmen 
sitten Helsingin kes-
kustasta purettiin asun-

toja ja muutettiin niitä toimisto-
käyttöön. Nykyisellään tilanne 
on toisin päin.

– Jos tontteja jalostetaan, nii-
tä muutetaan asumiskäyttöön, 
toimistopäällikkö Esko Patrikai-
nen kuvaa suuntausta pääkau-
pungin keskusta-alueilla. 

Patrikaisesta mainitaan, että 
hän jo kuka hallitsee täydennys-
rakentamiseen liittyvät maan-
käyttö- ja korvausasiat, tietää, 
mitkä ovat hyväksyttäviä korva-
usinvestointeja ja mitä hyväksy-
tään vähennyksinä. 

Kaupungin vuokratonttien 

lisärakentamisen edistämiseksi 
saatiin periaatteet vahvistetuik-
si jo kesäkuussa 2005. Niiden 
täydennysrakentamisessa kau-
pungilla on mennyt vuosina 
2007 - 2010  yhteensä kolmisen 
miljoonaa euroa. 

Kun kaupungin pitkäaikaisel-
la maanvuokrasopimuksella 
vuokratulle asuntotontille 
päädy tään rakentamaan lisää, 
täydennyksenä rakennettaville 
uusille taloille osoitettava osuus 
tontista vapautetaan vuokra-
sopimuksen muutoksella kau-
pungin vapaaseen hallintaan, 

erilliseksi tontiksi. Vastineeksi 
olemassa ollut vuokralainen saa 
siitä kaupungilta täydennysra-
kentamiskorvauksen. 

Summa on 1/3 kaavoituksen 
vuokratontille tuomasta koh-
tuullisesti nettoarvonnoususta. 
Lisärakennusoikeuden arvosta 
vähennetään ensin ns. korvaus-
in vestointikustannukset. Ra-
kennusoikeuden hinnan mää-
rittelyn lähtökohdaksi otetaan 
kunkin alueen kohtuullinen 
hintataso. Maksu suoritetaan 
vuokrasopimuksen allekirjoit-
tamisen yhteydessä. 

Täydennys-
rakentamisen 
tavoitteita:

*vahvistaa vanhojen asuin-
alueiden elinvoimaisuutta 
ja palveluiden säilymistä
* ylläpitää ja parantaa ole-
massa olevaa asuntokan-
taa kestävän kehityksen 
mukaisesti
* eheyttää yhdyskuntara-
kennetta olemassa olevaan 
ja kehittyvään raideliiken-
neverkkoon tukeutuen
* tiivistää kaupunkiraken-
netta kasvihuonepäästöjen 
vähentämiseksi

  

Kuinka mahdollistaa nykyistä 
useammalle asunto Helsin gis-
sä; tutkimustietoa ja raportteja 
löytyy, myös netin kautta. 
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Aito ja oikea ammattilehti.

Levikki ja sen rakenne:
Taloyhtiöjakelu 83 250 kpl*

Ammatti-isännöitsijät 3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
kauppa ja teollisuus    

455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet 174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät  2 425 kpl

Messujakelu 1 537 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 95 000 kpl

*Tämän mediakortin valmistumisvaiheessa tuorein asunto-osakeyhtiöiden 
lukumäärä, 82 475 kpl, oli heinäkuulta 2010, joten ylläoleva luku on laskennalli-
nen arvio syksyn 2011 lukumäärästä.

Numero 7/2011
• ilmestyy 03.10.

• varaukset 21.09.

• aineistot 23.09.

Ilmoitushinnat:
2/1 10 850,00

1/1 5 700,00

1/2 3 600,00

1/4 2 200,00

1/8 1 150,00

Kaikkiin hintoihin lisätään
arvonlisävero 23 %. 

Tee sinäkin oikea Taloyhtiöteko 
ja varaa paikkasi jo nyt!

Jos tonttimuutokset aiheut-
tavat olemassa olleelle haltija-
ta loyhtiölle investointikustan-
nuksia, liittyen nykyisten auto-
paikkojen korvaamisesta uutta 
asemakaavaa noudattavilla 
pai koilla, haltijan kaupungil-
ta saama, nettoarvonnoususta 
las kettava täydennysrakenta-
miskorvaus voi olla enemmän 
kuin 1/3, enimmillään kuiten-
kin 2/3.  

Puhtaasti asuntotonttien li-
säksi täydennysrakentamiseen 
osoitettua asemakaavamuu-
tosta edellettävää menettelyä 
on mahdollista soveltaa myös 
muuhun kuin asuntotonttiin 
erityisesti, jos se on samalla 
vuok ralaisella kuin asuntotont-
ti. 

Kaupungin vuokratonttien 
lisäksi Helsingin kaupunki edis-

tää ja tukee lisärakentamista 
myös yksityisillä tonteilla. Yk-
sityisten tonttien osalta korva-
usta maksetaan maankäyttö-
korvausta. 

Sekä vuokratontteja koskevat 
täydennysrakentamisneuvotte-
lut että omistustontteja koske-
vat maankäyttösopimusneuvot-
telut käydään kiinteistöviraston 
kanssa kaavamuutoksen laati-
misen yhteydessä. 

Täydennysrakentamista tut-
kinut ja kampanjoiva työryhmä 
on korostanut loppuraportis-
saan, että suunnittelun tulee 
tapahtua tiiviissä yhteistyössä 
asukkaiden kanssa. 

Tutun ympäristön muuttuminen lisärakentamisen myötä voi he-
rättää pelkoa. Lieventävänä tekijänä voi olla vääjäämättömiin 
peruskorjauskustannuksiin saatava lisäraha, osalla mahdollisuus 
muuttaa kotiympäristössä uudempaan asuntoon.
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VA K U U T U K S E T

-Pääsääntöisesti kiinteis-
tölle aiheutuneet va-
hingot, joita lumi ja 

jää ovat aiheuttaneet, eivät ole  
vakuutuksesta korvattavia va-
hinkoja. Sen sijaan jos ihminen 
esimerkiksi liukastuu kiinteis-
tön alueella tai ihmisen päälle 
putoaa lunta tai jäätä tai auton 
päälle putoaa jäätä, joka rikkoo 
auton, silloin vahingot korva-
taan kiinteistönomistajan eli 
tässä tapauksessa taloyhtiön 
vas tuuvakuutuksesta, kertoi 
Tarja Miikki Colemont Finland 
Oy:stä vantaalaisen Pähkinähoi-
to Oy:n järjestämässä asiakasti-
laisuudessa keväällä.

Jokainen tapaus on kuitenkin 
arvioitava tapauskohtaisesti ja 
vakuutusyhtiö selvittää, onko ta-
loyhtiö velvollinen korvaamaan 
katolta pudonneen lumen aihe-
uttamia vahinkoja. Lisäksi kor-
vausvastuun kannalta ratkaisut 
voivat olla erilaiset riippuen 

Lumivahinkojen korvaamisen vakuutusmaailma
- hiekoitusvastuuta ei voi sopimuksella siirtää

Viime talven lumien ja 

jäiden pudotusshow 

synnytti monissa talo-

yhtiöissä kysymyksiä, 

kuka korvaa lumen 

ja jään alle jääneet 

pensaat, autoni kol-

hiintui, kuka maksaa 

ja korjaa, miten saada 

katolta lumet pudot-

taneet tekijät vastuu-

seen, kun upouuteen 

peltikattoon tuli toista 

sataa reikää. 

tilanteista: onko lumi päässyt 
itsekseen putoamaan katolta ja 
vahingoittanut alla olevaa pysä-
köityä autoa tai lumenpudotus-
työssä on aiheutettu vahinkoja 
kiinteistölle tai sen ympäristös-
sä oleville esineille.

Äkillinen, 
ennalta-arvaamaton 
vahinko

-Itse kiinteistö on siis lu-
men aiheuttamien va-
hinkojen kannalta aika 

heikosti turvattu, mutta yksi 
peruste sille on ehdoissa mai-
nittu: vahingon pitää olla äkil-
linen ja ennalta-arvaamaton. 
Kaikki vahingothan ovat käy-
tännössä äkillisiä, mutta Suo-
men olosuhteissa lumi ei ole 
meille ennalta-arvaamaton ja 
siksi sen aiheuttamat vahingot 
jäävät pääsääntöisesti vakuutus-
ten ulkopuolelle, hän jatkoi.

Tämän taustalla on se, vakuut-
tamisen ja korvaamisen kannal-
ta vastuu lumien aiheuttamien 
katto- ja muiden vaurioiden 

korjaamisesta kuuluu ensisijai-
sesti kiinteistönomistajan kor-
jausvastuulle. 

– Jos esimerkiksi lumi on ai-
heuttanut vuotoja, jotka johtu-
vat siitä, että katossa on ollut 
ra kennusvirhe tai se on niin 
huo nokuntoinen, että sau-
mat ir vistelevät tai huolto on 
laimin lyönti, niin silloinhan ei 
ole kysymys mistään vakuutus-
tapahtumasta, joka korvattai-
siin, Tarja Miikki muistutti kiin-
teistönomistajan korjaus- ja yl-
läpitovastuuseen viitaten.

Parilla vakuutusyhtiöillä on 
Tarja Miikin mukaan kuiten-
kin sellainen poikkeuksellinen 
ehto, että jos taloyhtiön katto 
vuotaa, ja vaikka se vuotai-
si van huuttaan, niin sellaiset 
vahin got, jotka kuuluvat osak-
kaan kunnossapitovastuulle, 
korvataan kiinteistövakuutuk-
sesta. Vakuutusyhtiöt katso-
vat, että tällöin taloyhtiö on 
laiminlyönyt kunnossapitovel-
vollisuutensa, ja taloyhtiö on 
vastuuvahinkona aiheuttanut 
osakkaalle vahinkoa. Muuten 
pääsääntöisesti kattovuotoja ei 

korvata.

Lumenpudottaja 
korvaa

Jos lumenpudotuksen yhte-
ydessä sattuu vahinko - kiin-
teistölle tulee jokin vaurio, 

auton päälle putoaa jääkimpale 
tai ihmisen päälle tulee jäätä, 
vahingon korvaamisessa käy-
tetään ensisijaisesti suorittajan 
vastuuvakuutusta.

– Olipa suorittaja sitten 
pää ura koitsija, joka käyttää 
aliura koitsijaa, niin vahinkojen 
korvaa misessa käytetään työn 
suorittajan vastuuvakuutusta. 
Tästä syystä on hyvä huomioi-
da, että tarkistetaan lumenpu-
dotusyrityksen vastuuvakuu-
tuksen voimassaolo. Siinä ei 
riitä, että tarkistetaan vakuutus-
kirja, vaan urakoitsijan täytyy 
esittää myös vakuutustodistus. 
Vakuutuskirjasta ei voida vielä 
päätellä, onko vastuuvakuutus 
varmasti voimassa ja makset-
tu, vakuutustodistus sen vasta 
osoittaa, Tarja Miikki korosti 

n  Teksti:  Riina Takala

Koska kiinteistönomis-
tajalla ja haltijalla on 
vastuu lumen ja jään 
aiheuttamasta riskistä, 
kannattaa valita am-
mattitaitoiset lumenpu-
dottajat ja varmistaa 
työn suorittajan vas-
tuuvakuutuksen voi-
massaolo.Kuvassa 
Etelä-Suo men Katto-
huolto Oy:n työmiehet 
pudottamassa lumia ja 
jäitä katolta Lokka lan-
tiellä Helsingissä vuo-
den 2010 talvella. 
Kuvat: Aimo Holtari.
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• suunnittelupalvelut
• rakennuttamispalvelut
• ylläpidon asiantuntija- ja 
 energianhallintapalvelut
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erityisesti isännöitsijöiden toiminnas-
sa huomioitavana asiana. 

Jos lumenpudottaja on toiminut 
huo limattomasti, on aiheuttanut esi-
merkiksi väärillä työvälineillä vaurioita 
katolle, ja taloyhtiö pystyy tämän myös 
todistamaan, voi taloyhtiö vaatia ura-
koitsijalta korvausta vahingoista. 

Vastuun selvittämisessä tulee tietysti 
arvioitavaksi molempien tahojen toi-
minta:  mitä tietoja lumenpudottajille 
on annettu ennen tehtävän suoritta-

mista, kuinka nämä tiedot on otettu 
huomioon työn suorittamisen yhtey-
dessä ja kuinka huolellisesti on toimit-
tu. Yrityksen on osoitettava, miten se 
on toiminut, mutta myös kiinteistön-
omistajan on pystyttävä osoittamaan, 
että sen taholta on annettu lumien pu-
dotusta varten riittävät ohjeet esimer-
kiksi kattorakenteista ja -materiaalista 
sekä mahdollisista erityisolosuhteista, 
jotka on otettava huomioon katolla lii-
kuttaessa ja lumia pudotettaessa. Ellei 
näin ole toimittu, vastuu syntyneistä 
vahingoista on kiinteistönomistajalla.

– Muutamalla vakuutusyhtiöllä on 
sellaiset ehdot, että jos katto lumenpu-
dotuksen yhteydessä rikotaan ja siitä 
aiheutuu vahinko, joka on syntynyt 
mekaanisesti - lumikolalla tai muulla 
työvälineellä - silloin kiinteistölle tul-
leet vahingot voidaan korvata mahdol-
lisesti myös kiinteistövakuutuksesta. 

Vakuutusten 
kytkökset

Jos lumi tai jää aiheuttaa esimerkik-
si ylimmässä kerroksessa asuvan 
huoneistoon isot vahingot ja asuk-

kaan on kenties etsittävä sijaisasunto, 

huoneiston vahinkoja eikä sijaisasun-
toa korvata kiinteistövakuutuksesta, 
koska lumen ja jään aiheuttama vahin-
ko ei ole pääsääntöisesti kiinteistöva-
kuutuksesta korvattava.

– Joillakin kotivakuutusyhtiöillä on 
sellainen pykälä, että silloin ei myös-
kään kotivakuutuksesta makseta sijais-
asumiskuluja, eikä mitään kuluja, Tarja 
Miikki mainitsi.

Kotivakuutusten ja kotivakuutuseh-
to jen kirjo on hyvin vaihteleva ja siksi 

hänen mielestään kannattaa aina sel-
vittää, mitä oman kotivakuutuksen eh-
dot sanovat esimerkiksi lumen ja jään 
mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen 
korvaamisesta.

– Kotivakuutuksen ottajan kannal-
ta on ikävää, että kiinteistövakuutus 
ja kotivakuutus on näissä tilanteissa 
kytketty toisiinsa, koska sattuu paljon 
vahinkoja, jotka eivät ole kiinteistöva-
kuutuksesta korvattavia, eivätkä näin 
mene kotivakuutuksen piiriin, Tarja 
Miikki totesi.

Piha-istutukset ja 
lamput murheina

Toimitusjohtaja Henry Engblom 
kertoi, että Pähkänhoidon alu-
eella eniten kysymyksiä aiheut-

tivat lumen alle jääneiden pensaiden 
tai vaurioituneiden pihavalaisimien tai 
muiden sinällään pienien vahinkojen 
korvaaminen.

– Monissa tapauksissa katsoimme, 
että osakkaiden pitää itse huolehtia sii-
tä, että lunta voidaan pudottaa katolta. 
Tietenkin lumenpudotuksista tiedotet-

➺ JATKUU 

http://www.talokeskus.fi


tiin etukäteen. Korkealta katol-
ta pudotettava lumi tulee kui-
tenkin aika hallitsemattomasti 
alas ja siksi urakoitsija tietysti 
huolehti siitä, ettei työn aika-
na alla kävele jalankulkijoita ja 
autotkin pyydettiin tarvittaessa 
siirtämään pois alta, Engblom 
mainitsi.

– Yksi keinu taisi olla meidän 
alueellamme hintaluokaltaan 
suurin esine, jonka korvaami-
ses ta jouduttiin keskustele-
maan. Siinäkin päädyttiin sii-
hen, että urakoitsija hankki 
keinuun uuden katoksen, joka 
maksoi ehkä 50 euron verran. 
Keinun korjaaminen olisi ollut 
ehkä 200-300 euron arvoinen 
työ, joten totesimme, että kei-
nun vahingot olivat kuitenkin 
niin vähäiset, ettei sen rikkoon-
tumisesta kannattanut ilmoit-
taa vakuutusyhtiölle. Korvaus 
olisi ollut alle taloyhtiön oma-
vastuun.

Lumityöt 
talkoilla

Kiinteistönhuolto- ja esi-
merkiksi lumitöiden 
tekeminen talkoilla ei 

ole kovin yleistä kerrostaloissa, 
mutta rivitaloissa sen sijaan on.  

– Korkein oikeus on tehnyt 
sellaisen ennakkopäätöksen, 
että jos taloyhtiöissä on päätet-
ty tehdä huoltotyöt ja lumityöt 

talkoilla, silloin osakkaat eivät 
ole kiinteistövakuutuksen vas-
tuun piirissä, eli he eivät voi ha-
kea korvausta siitä, jos ovat itse 
hiekottaneet huonosti ja joku 
osakas on huonon hiekottami-
sen vuoksi liukastunut pihalla, 
Tarja Miikki kertoi.

Näitä tilanteita varten on kui-
tenkin saatavissa vakuutustur-
vaa, talkoovakuutus tai ryhmä-
tapaturmavakuutus.

– Jotkut vakuutusyhtiöt hy-
väksyvät sen, että vuorolistalla 
vapaavuorossa olevat kuuluvat 
kiinteistövakuutuksen piiriin, 
mutta vuorovastuussa olevat 
osak kaat eivät. Mutta silloin 
kun otetaan ryhmätapaturma-
vakuutus, silloin kaikki osak-
kaat ja asukkaat ovat vakuutet-
tuja. Niissä taloyhtiöissä, missä 
lumityöt tehdään talkoilla, kan-
nattaa kiinnittää erityistä huo-
miota  vakuutusturvaan, Tarja 
Miikki kehotti.

– Lisäksi on tärkeä muistaa, 
että kiinteistö ei voi siirtää sopi-
muksella lainmukaista kunnos-
sapitovastuutaan esimerkiksi 
hiekoituksen osalta huoltoyh-
tiölle.

– Kiinteistönomistajalla on 
liukastumisissa ja myös lumen-
pudotusvahingoissa aina koros-

tettu huolellisuusvastuu. Vaikka 
huoltoyhtiö olisi laiminlyönyt 
esimerkiksi hiekoittamisen, kor-
vaus vahingosta maksetaan ai-
na kiinteistön vastuuvakuutuk-
sesta. Huoltoyhtiön kanssa voi 
ehkä neuvotella omavastuun 
maksamisesta, mikäli huoltoyh-
tiö ei ole toiminut sopimuksen 
mukaisesti, mutta ensisijaisesti 
korvaus menee siis kiinteistö-
vakuutuksesta.

– Jos yritykselle  maksetaan 
tehdystä työstä, eikä se sitä tee, 
niin eihän tuossa ole mitään jär-
keä, eräs taloyhtiön puheenjoh-
taja tuumasi.

– Meidän lainsäädäntömme 
lähtee siitä, että vastuuta, tässä 
tapauksessa siis kiinteistönomis-
tajan vastuuta - ei voi sopimuk-
sella siirtää toiselle. Lisäksi voi-
massa oleva oikeus lähtee siitä, 
että kiinteistöllä on niin sano-
tusti korostettu vastuu ja sen 
on kyettävä osoittamaan, että 
se on ollut huolellinen, jotta 
voisi päästä vastuustaan. 

– Onhan se ymmärrettävää, 
että taloyhtiön tai missään muu-
allakaan ei voi olla niin pientä 
länttiä, etteikö siinä voisi joku 
liukastua. Onneksi korvausvas-
tuuta koskevia eväyksiäkin 
va kuutusyhtiöiltä välillä tulee 

• Kiinteistövakuutus kor-
vaa vakuutetulle omaisuudelle 
aiheutuneen äkillisen ja en-
nalta arvaamattoman ehtojen 
mukaisen vahingon. Tällaisia 
vahinkoja ovat muun muassa 
tulipalo, putkivuoto, viemäritu-
kos, ilkivalta, myrskyvahinko 
ja vastuuvahingot. Kiinteistö-
vakuutuksesta ei kuitenkaan 
korvata rakennus-, suunnit-
telu- ja asennusvirheitä eikä 
asukkaiden tuottamuksellisia 
vahinkoja. Myöskään asukkai-
den irtaimisto ei kuulu kiinteis-
tövakuutuksen korvauspiiriin, 
vaan se on vakuutettava erik-
seen kotivakuutuksella.

• Kotivakuutus on usein yh-
distelmä kodin irtaimen omai-
suusvakuutuksesta, vastuu-
vakuutuksesta ja oikeusturva-
va kuutuksesta. Tarjolla on kui-
tenkin hyvin erilaisia tuotteita 
pelkästä irtaimistovakuutuk-
sesta hyvin laajaan turvakoko-
naisuuteen.

• Taloyhtiö vakuuttaa siis vain 
”itsensä”, ja asukkaat vastaavat 
oman omaisuutensa vakuutus-
turvasta.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

perustuen erittäin poikkeuk-
sellisiin olosuhteisiin. Vakuu-
tusyhtiötkin voivat huomioida 
sen, että jos lunta sataa monta 
tuntia, sääolosuhteet voivat olla 
silloin hyvinkin poikkeukselli-
set, Tarja Miikki vielä totesi.

Vantaalainen Pähkinähoito Oy järjesti neljännen kerran asia-
kastaloyhtiöiden edustajille tilaisuuden, jossa kuultiin esityk-
siä muun muassa lumen ja jään aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamisesta, biopussikokoilusta, asunto-osakeyhtiöiden halli-
tustyöskentelystä, sähköisistä viestintäratkaisuista sekä kos-
teusvauriokorjauksista. Kuva: Riina Takala. 
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E S T E E T T Ö M Y Y S

Yksi tyypillisimmistä 
korjausneuvojien työ-
sarkaan kuuluvista 

tilanteista on tämä: asiakkaan 
vessakäynnit ovat muuttuneet 
hankaliksi rollaattorin tultua 
tarpeelliseksi. Tukiapu on jätet-
tävä vessan ulkopuolelle liian 
kapean oven vuoksi. Joskus 
oven vaihtaminen leveämpään 
käy nopeasti ja halvalla. Toisi-
naan ratkaisu vaatii vääntöä ai-
ka tavalla, ja valitettavasti myös 
aikaa. Parhaillaankin Holmlun-

Kun ovenpielet kolisevat vastaan ja kodin kynnykset käyvät liian korkeiksi

Vanhustyön keskusliitto ry:n (VTKL)  korjaus-

neuvojilla riittää pohdittavaa, kuinka helpottaa 

ikääntyneiden ja liikkumisessaan apuvälineitä 

tarvitsevien vanhuksien arjen sujumista kul-

lekin tutussa kodissa. Kyseisessä tehtävässä 

vuonna 1994 aloittaneen rakennusmestari Tom 

Holmlundin ja hänen 14 kollegansa asiakaskun-

taan lukeutuu erityisryhmänään myös sotavete-

raaneja ja -invalideja. Ymmärrettävästi heitä on 

vuosi vuodelta vähemmän.

Korjausneuvoja 
löytää ratkaisut ongelmiin

n  Teksti:  Hanna Rissanen

dilla on asiakas, jonka vessan 
ovenlevennys on ollut teoillaan 
kaksi vuotta.

– Toivon mukaan sen työt 
pääsevät alkuun syyskuussa! 

Kyseisessä huoneistossa tilan-
teen teki kiperäksi se, että kahta 
kapeaa ovea korvaamaan suun-
nitellun, asukkaalle helposti 
kuljettavan oven asentaminen 
edellytti noin 0,2 neliömetrin 
alan nipistämistä eteisen latti-
asta, osaksi wc- ja pesutilasta. 
Muuta vaihtoehtoa ei juuri ol-

Pienten auttavien muutosten eteen saa taistella usein pitkään, korjausneuvoja, rakennusmestari Tom Holmlund sanoo. Talo yhtiöis sä-
kin on syytä tarkastella ympäristöä myös muiden kuin tervejalkaisten silmin. Kuva: Aimo Holtari.
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KORJAAMME
JULKISIVUT
CONSTI JULKISIVUT PALVELEE 
LUOTETTAVASTI JA MONIPUOLISESTI:
• Julkisivujen uusinta

• Parvekekorjaukset ja –uusinnat 

• Rappaus ja arvokiinteistöjen entisöinti

• Hissit ja julkisivumuutokset

• Saumaus- ja pienkorjaustyöt

• Piha- ja viherrakentaminen

• KVR-toimintamalli

• Ikinuori -ylläpitopalvelu

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA.

WWW.CONSTI.FI/JULKISIVUT

lut. Isännöitsijä katsoi, että ky-
seessä oli käyttötarkoituksen 
muutos. Holmlund on tämän 
kanssa samaa mieltä: vinomuo-
toinen siivu eteistä tulisi muut-
tumaan osaksi märkätilaa.  

Käyttötarkoituksen muutos 
edellyttää luvan hakemista: ny-
kyisen asunto-osakeyhtiölain 
mukaisesti ensin taloyhtiöltä, 
jonka luvalla vasta saa hakea 
toimenpidelupaa. Menettely 
haukkaa aikaa. 

Lisäksi luvan edellyttämät pii-
rustukset, työohjeet, lupamak-
sut ja muutostöitä seuraavat 
valvonnat kasvattavat reippaas-
ti myös hankkeen kustannuk-
sia. Näin Holmlundin mukaan 
käy etenkin Helsingissä. 

Muitakin vaikuttavia uudis-
tuk sia on tullut.  Aiemmin ser-
ti  fikaattia edellytettiin henki-
löiltä, jotka toteuttavat märkäti-
loissa vedeneristystyöt. Nyt on 
tullut lisävaatimus, että myös 
töiden toteuttamista valvovilla 
tulee olla oma, erillisen koulu-
tuksen kautta myönnetty hen-
kilösertifikaattinsa märkätilatöi-
den valvontaan. 

– Mikäli tentistä selviäm-
me, saamme sertifikaatit, Tom 
Holmlund paljastaa VTKL:n 
korjausneuvojilla jo menossa 
olleesta koulutuksesta.

Kertakäynnillä valvonta ei 
hoidu. Kun työ tehdään mää-
räysten vaatimusten mukaan, 
valvontakäyntejä on tehtävä 
useampia, työn eri vaiheissa. 
Holmlundilla on ollut 17 vuo-
den korjausneuvojauransa aika-
na käytettävissä luotettavia am-
mattilaisia. Yhdessäkään heidän 
tekemässään märkätilakohtees-
sa ei ole ilmennyt pettäneitä 
vesieristeitä. 

– Vaikka sertifikaatin saisin, 
kyllä nämä asentajakaverit ne 
hommat paljon paremmin tietä-
vät kuin minä. He voisivat opet-
taa minua! Holmlund toteaa.   

Veteraaneista ja muista van-
huksista koostuva korjausneu-
vojien asiakaskunta on pääosin 
pienituloisia. Tom Holmlund 
myöntää kokevansa ristiriitai-
suutta lisäbyrokratian ja sen 
aiheuttaman  kustannusten 
kasvun vuoksi. Korjausneuvoja-
na hänen tehtävänsä on kaikin 

puolin ajaa asiakkaidensa etua, 
että he pystyisivät asumaan ko-
dissaan kunnolla. 

– Aikoinaan mesu oli sellai-
nen, joka osasi kaikkea. Nyt joka 
asiaan pitää olla siihen erikseen 
erikoistunut henkilö. Yksi van-
ha mesu sanoi, että pitää olla 
sertifikaatti, jos pyyhkii oikealla 
ja toinen jos pyyhkii vasemmal-
la, Holmlund huoahtaa. 

Eivät ole rakennusmestarei-
den eli mesujenkaan työt sääs-
tyneet muutosten tuulilta.

– Aina keksitään jotain uutta, 
eikä mietitä välttämättä lop-
puun asti, miten pitäisi tehdä! 

Miten parvekkeelle,
miten saunaan..?

Etenkin 70-luvun element-
tirakentamisessa käyte-
tyissä valmiskylpyhuo-

neissa rollattorilla ja pyörätuo-
lilla sisäänpääsyä hankaloittaa 
tai jopa estää monissa taloissa 
eteisen lattiatasoa jopa 15 cent-
timetriä korkeammalla olevat 
lattiat. Tällaisia kylpyhuoneita 
Holmlund on ollut purkamassa 
myös parista Pasilassa olevasta 
kerrostalosta, joita oli nuorena 
"raksalaisena" aikoinaan raken-
tamassa. 

1960-1970 -luvun  kerrosta-
lois sa jokseenkin  yleinen, van-
huk sille ja muille liikuntara-
joitteisille hankala piirre ovat 
myös parvekeovien korkeat 
kynnykset. Lisäksi parvekkeen 
lattiat ovat pahimmillaan jopa 
20 senttiä alempana kuin huo-
neen lattia. Ongelman voi eli-
minoida korottamalla parvek-
keen lattiaa puulla kattamalla. 
Siinä tosin on  oltava tarkkana. 
Kaidekorkeuden on operaation 
jälkeenkin täytettävä vaatimus 
minimikorkeudesta. Joillakin 
parvekkeilla esteettömyys on 
hoidettavissa rakentamalla ovi-
luiska. 

Monien asiakkaiden asumista 
korjausneuvojat ovat helpotta-
neet vaihdattamalla vessanistui-
men entistä korkeampaan mal-
liin. Asuintaloihin putkiremont-
teja teetettäessä Holmlund 
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soisi, että nykyistä yleisemmin 
asukkailta tiedusteltaisiin etu-
käteen yksilöllisten ratkaisujen 
tarpeesta. 

– Rahalla on tietysti suuri 
merkitys, mutta ei saisi unoh-
taa, että asunto on jonkun ko-
ti, Tom Holmlund puoltaa itse 
asukkaan, muun muassa liikun-
tarajoitteisen kuulemista. 

Myös kerrostalon yhteissau-
nan remonteissa pitäisi asettua 
heidän tilanteeseensa. Tosielä-
mässä Holmlund on nähnyt 
melkein saunassa kuin saunas-
sa lauteille vievän jakkaran liian 
korkeaksi. 

 – Eihän kasikutosen jalka 
nouse 30 senttiä! Nykyään an-
nan aina tehdä alajakkaran kak-
siosaiseksi, jos vain lattiatila an-
taa myöden. 

Jos taloissa ovet toisaalla ovat 
monesti liian kapeita, löylyhuo-
neen oviksi monesti valittu 90 
senttimetrin levyinen mallikaan 
ei käytännössä ole aina esteet-
tömyyden kannalta hyvä. Ensin-
näkään rollaattorilla tai pyörä-
tuolilla sisäänpääsy ei onnistu 
leveästäkään ovesta, jos lauteet 
alkavat jokseenkin oviaukos-
ta.  Toisaalta pesuhuoneeseen 
avautuva kovin leveä ovi voi 
hankaloittaa pesutilan puolella 
liikkumista, oven sijainnista ja 
tilan koosta riippuen.

Kerrostalon yhteisen saunan 
korjaus kaikkien käytettäväksi 
kuuluu Holmlundin mukaan 
toki taloyhtiölle. Esteettömäk-
si muuttaminen ei välttämättä 
vaadi suuria muutoksia, mutta 
tarpeet on ymmärrettävä.  

– Jos talosaunaan on tulossa 
remontti, kannustaisin isännöit-
sijää soittamaan vaikka korjaus-
neuvojalle ja  kysymään vinkke-
jä, miten tehdä se. Monta kertaa 
ei maksa yhtään enempää teh-
dä työ niin, että sauna palvelee 
turvallisesti myös liikuntarajoit-
teisia ja heikompikuntoisia. Yk-
sinomaan oikein sijoitetut tuki-
kahvat voivat jo olla ratkaiseva 
asia jollekin. 
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 – Yksikin porras, vaikkakin vain 15 senttimetrin korkuinen, voi 
olla jollekin este. Kuva: Aimo Holtari.

Reilujen tukikaiteiden turvin epävar-
mempikin liikkuja pääsee lauteiden 
lämpöön.

Tässä pesutilassa on, mistä ottaa tukea. Kuvat: Vanhustyön keskusliitto.

Tämän pientalon sisääntulo on saanut luiskan ja ovelle 
tulijaa suojaavan katoksen. Samanlaista soveltamisen va-
raa olisi monessa kerros- ja rivitalossakin.

Miksi ei tehty jo 
aiemmin?

Jokaisella viidestätoista kor-
jausneuvojasta on oma toimin-
ta-alueensa. Tom Holmlundilla 
on hoidossaan paitsi Helsinki 
myös Vantaa. Pientalojakin hä-
nen kentälleen mahtuu. Valta-
osin kohteet ovat kuitenkin 
kerrostaloasuntoja. 

VTKL:n korjausneuvojista 
suurin osa on liiton palkkalis-
toilla työntekijöinä. Neljä heis-
tä, Holmlund mukaan lukien, 
toimii yrittäjinä, joiden palvelut 
liitto maksaa. Tom Holmlund 
aloitti neuvonnan aikoinaan 
Suomen Vastaava Oy -yrityksel-
lään toimien Sotainvalidien vel-
jesliiton kautta. Siinä vaiheessa 
yhteistyöstä sovittiin vuoden 
pituisina projekteina. VTKL:lle 
korjausneuvonta siirtyi vuonna 
2001. 

Vuosien varrella korjausneu-

vojat ovat saaneet huomata, 
että kaikki vanhukset eivät 
ole ottamassa auttajia vastaan 
avosylin, vaikka ulkopuolisen 
silmin muutokset kodissa oli-
sivat hyvinkin tarpeen.  Rouva 
on ehkä se, joka haluaa korjauk-
sen, mutta isäntä itse on lujasti 
vastaan "kun olen itse raken-

tanut" -vetoomuksella. Niinkin 
voi puolestaan käydä, että liki 
yhdeksänkymppinen rouva 
on hanakasti ammeen poistoa 
vastaan ihmetellen "missä minä 
silloin pesisin matot". Yleensä 
alkuun vastahankaisetkin ovat 
työn valmistuttua tyytyväisiä, 
tuumivat, miksi muutosta ei 
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Nettisivuilta löydät myös kätevän digitaalisen Kiinteistöpostin 
näköisversion, josta voit tulostaa maksutta lehden artikkeleita. 
Lehdessä julkaistut ilmoitukset on linkitetty ilmoittajien 
kotisivuille, joten pääset helposti tutkimaan myös 
alan yritysten tuote- ja palvelutarjontaa. 

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-
johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, kun 
yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. Näin 
varmistamme Kiinteistöpostin perillemenon 
juuri sinne, missä siitä on suurin hyöty.

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa 
   www.kiinteistoposti. . Sieltä ylävalikosta painike 
   Kiinteistöposti/Osoitteenmuutos.

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti. 

Kiitos.

tehty jo aikaisemmin. 
Korjausneuvojana Holmlund 

painottaa katsovansa töissään 
nimenomaan vanhuksen etua. 
Niitäkin tapauksia on tullut 
eteen, että sukulaiset, vävyt, mi-
niät tai muut ovat sanelemassa, 
miten remontti tulisi tehdä. 
Paljastuu, että tosiasiassa työtä 
ei olla teettämässä pääasiassa 
vanhukselle. Korjausneuvojalle 
tällainen asenne ei mene läpi.

Keneen tahansa
ei pidä luottaa

Monet vanhukset ovat 
saattaneet tilata työn 
satunnaiselta ovelta 

ovelle remonttiapuaan tarjon-
neelta. Holmlund kertoo tör-
männeensä tapauksiin, joissa 
vanhus on virheellisesti hou-
kuteltu allekirjoittamaan sopi-
mus täysin ymmärtämättä sen 
sisältöä. Työt eivät ehkä ole vas-
tanneet sopimusta, tai pyydetty 

hinta on ollut tehtyyn työhön 
nähden suhteeton. Nokkapok-
kaakin vanhusten puolesta kor-
jausneuvoja myöntää käyneensä 
ovelta ovelle -miesten kanssa. 

Harmittavina Holmlund on 
kokenut myös tapaukset, jois-
sa vanhuksen asuntoon on in-
touduttu  tekemään suinpäin 
suihkunurkkaus rautakaupassa 
nähdyn tuotteen sytyttämänä - 
ajattelematta loppuun asti, on-
ko ratkaisu käyttäjälle oikeasti 
soveltuva.  Esimerkiksi voi jää-
dä ottamatta huomioon, että 
henkilön, joka ei jaksa seisoa 
pitkään, on hyvä päästä välillä 
istumaan suihkussakin. 

Myös avuliaiden tuttavien 
voimin veteraanien kodeissa 
on tehty tarpeellisiksi koettuja 
muutoksia, annettujen suun-
nitelmien mukaan. Monikaan 
vanhus ei tällöin kehtaa va-
littaa, vaikka työn jälki ei tyy-
dyttäisikään. Jos tehdyt työt 
täyttävät rakennusmääräykset, 
korjausneuvojana Holmlund ei 

lähde näissä tapauksissa puut-
tumaan asiaan.

– Vanhuksilla on oikeus valita 
itse tekijänsä. En koskaan tyrky-
tä itse käyttämiäni urakoitsijoi-
ta. Kerron vain, että jos tekijöitä 
ei löydy, voin heitä järjestää.

Holmlund edellyttää vanhus-
asiakkaille rakentavilta urakoit-
sijoilta kykyä käyttäytyä tilan-
teen mukaisesti. Osa vanhuk-
sista haluaa tulla teititellyiksi, 
toiset eivät. Sosiaalisuuttakin 
vanhusten kotona työskentele-
viltä edellytetään.  Vaikka kello 
kirittäisi, joskus on paikallaan 
jäädä nauttimaan vanhuksen 
keittämät kahvit ja ehkä suurel-
la vaivalla tehdyt tai hankitut 
leivokset.  Ja maltettava kuun-
nella vaikkapa, kuinka Kannak-
sella kävikään ...

Lainsäädännössä on määritelty 

tukimuotoja erityisryhmien ko-

tona asumiseen. Avustuksia ovat 

mm. seuraavat:'

* Korjausavustus vanhusväestön 

ja vammaisten asuntoihin

* Sotilasvammalain mukainen 

korvaus

* Vammaispalvelulain mukainen 

korvaus

* Järjestöjen rahoitus

* Kotitalousvähennys

Erityisryhmiä ovat: sotainvalidit, 

veteraanit, vanhusväestö ja vam-

maiset.

Vanhustyön keskusliitto on tarjon-

nut korjausneuvontaa 20 vuoden 

ajan. Korjausneuvojat avustavat 

maksuttomasti remonttitarpeiden 

kartoittamisessa, suunnittelussa, 

avustusten hakemisessa ja tar-

vittaessa muutostyön suorittavan 

urakoitsijan etsimisessä. Remon-

tin asiakas maksaa itse. Neuvo-

ja, miten toimia, voi kysyä myös 

kunnallisilta korjausneuvojilta. 

  Lisätietoja mm. www.vtkl.fi
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Näin pohtii Risto Lind-
roos, joka työskentelee 
tällä hetkellä Raken-

nusliike R. Muhonen Oy:ssä 
projektipäällikkönä. Pitkään 
alalla työskennellyt insinööri 
on sitä mieltä, että rakennus-
alan ammattilaisuuden voi saa-
vuttaa ainoastaan sillä, että on 
aktiivinen kouluttautuja - toki 
sen hyvänä täydentäjänä elä-
mänkokemus ja pitkäaikainen 
käytännön kokemus erilaisesta 
rakentamisesta.

Risto on täydentänyt osaamis-
taan Rakennusteollisuuden 
Koulutuskeskuksen järjestä-
mässä märkätilatöiden valvojan 
henkilösertifikaattiin valmenta-
vassa koulutuksessa. 

Helsinkiläisessä As Oy Laivu-
rinkatu 35:ssä meneillään ole-
vassa putkiremontissa Risto ei 
vielä toimi märkätilatöiden val-
vojana, koska siellä valvonnasta 
vastaa rakennuttaja. Jatkossa ti-

Nykypäivän rakennusmies 
ei kouluttautumatta pärjää

Risto

Lindroos:

Korjaus-

rakentamisen 

monipuolisuus 

haastaa

tekijän kuin 

tekijän

– En usko, että on 
yhtään sellaista vii-
sikymppistä tai sitä 
vanhempaa yli 30 
vuotta rakennusalalla 
ollutta rakennusmies-
tä, jonka ei tarvitsisi 
päivittää tietojaan, 
varsinkin märkätilojen 
asennuksista. Raken-
tamismääräykset ja 
muu säännöstö ovat 
muuttuneet niin paljon 
sitten 60- ja 70-luvun 
rakentamisen. Työtavat 
ovat kehittyneet ja ma-
teriaalien kirjo on nyky-
ään valtava. Nyt pitäisi 
vielä tuntea rakennus-
materiaaleja koskevat 
eurokooditkin.

lanne voi olla toinen, kun Risto 
hankkii VTT:ltä henkilösertifi-
kaatin pätevyydestään näihin-
kin tehtäviin. 

Laivurinkadulla 
perinteisin menoin

Vuonna 1961 rakennetus-
sa Laivurinkatu 35:ssä 
tehdään perinteinen 

putkiremontti, jossa uusitaan 
vesi- ja viemärijärjestelmä ja 
sähköjärjestelmä. 109:ää huo-
neistoa koskeva remontti alkoi 
maaliskuussa ja saadaan pää-
tökseen ensi vuoden puolella. 
A-portaan huoneistot ovat jo 
valmiit ja asukkaat muuttaneet 
takaisin koteihinsa. Nyt tehdään 
töitä B-portaassa, jonka jälkeen 
työt jatkuvat C-portaassa.

– Tämänikäistä taloa voi pi-
tää suhteellisen nuorena, mut-
ta senkin sisältä löytyy jo mo-

nenkirjavaa rakentamistapaa. 
Yleensäkin käy niin, että vaikka 
talon piirustukset ja muut kuvat 
osoittavat, miten se on raken-
nettu, käytännössä rakenteista 
voi löytyä ihan minkälaisia rat-
kaisuja tahansa, Risto toteaa.

Laivurinkadulla vesi- ja vie-
märiputkille rakennetaan uudet 
nousulinjat. Kellarissa ja auto-
tallissa kulkevat pohjaviemärit 
sukitetaan.

– Totta kai tässäkin perintei-
sin menetelmin tehtävässä re-
montissa päivitetään kylpyhuo-
neet nykypäivän tasolle mää-
räysten ja esimerkiksi vesika-
lusteiden suhteen. Tämänkin 
talon kylpyhuoneissa on voi-
nut niiden purkamisen ja pin-
noitteiden poistamisen jälkeen 
nähdä, miten monimuotoista ja 
vaihtelevaa rakentaminen on 
ollut, Risto mainitsee.

Hän pohtii sitä, että toisinaan 
juuri tästä syystä voi tulla työ-

n  Tekstit ja kuvat:  Riina Takala
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Miksi uusia koko ikkuna huonon 
ulkopuitteen vuoksi?

Ekologinen ikkunaremontti, 
jossa on IKUa.

Iku-menetelmä on ekologinen ja toimiva tapa toteuttaa ikkuna-
remontti sillon, kun haluat saada uuden ikkunan ominaisuudet 
ja säilyttää vanhan ikkunan ulkonäön ja tunnelman.

Tutustu IKU-menetelmään osoitteessa www.alusal.  
ja tilaa kuntoarvio ja korjaussuunnitelma. 
Laitetaan ikkunat ja ilmanvaihto kerralla kuntoon.

Alusal Oy 
Maalitie 1

15560 Nastola
Puh. 0207 912 870
Fax  0207 912 871www.alusal. 

miesten ja asukkaiden välille 
kitkaa, koska asukas ei välttä-
mättä tiedä laisinkaan, miten 
esimerkiksi kylpyhuone on 
rakennettu ja ehkä pettyy, kun 
tekijä ilmoittaa, ettei korjausta 
voi tehdä sillä tavalla kuin asu-
kas on odottanut tai toivonut.

– On ehkä kuviteltu, että vie-
märiputkien sukittaminen on-
nistuu, mutta ei onnistukaan, ja 
sen sijaan joudutaan avaamaan 
putkinousut, tulee muutos- ja 
lisätöitä. Siksi sanoisin, että täl-
lainen perinteinen tapa, jossa 
kaikki paikat otetaan auki, on 
varmempi ratkaisu, Risto pohtii 
korjaustavan merkitystä.

– On oltava tarkkana siinä, et-
tä nykyisinhän viemäriputkien 
korjaamisessa voidaan käyttää 
myös pinnoitusvaihtoehtoja, 
mutta niitä ei pitäisi sotkea 
vie märiputkien sukittamis- ja 
sujuttamismenetelmiin. Sukitta-
minen on ihan toinen asia kuin 
putkien pinnoittaminen. Se so-
pii hyvin tällaisiin suurempiin, 
maanalaisiin pohjaviemäreihin, 

työmaan vastaavana mestarina 
työskentelevä Kurt Ådahl sa-
noo.

Laivurinkadulla päädyttiin 
pohjaviemäreiden sukittami-
seen, mutta erityistä huomiota 
korjaamisessa kiinnitetään sii-
hen, että putkistossa havaitut 
siirtymät, painumat ja muut 
virheet saadaan korjattua kun-
nolla.

– Korjaustapa on aina valit ta-
va tapauskohtaisesti ja arvioi-
ta va, miten esimerkiksi poh-
javiemäreiden sukittaminen 
tai sujuttaminen onnistuu. 
Var mintahan on, kun avataan 
roilo, tehdään viemäri uusiksi, 
kannakoidaan se, tehdään uusi 
arina, silloin ainakin tietää, että 
pohjaviemäri tulee kestämään 
paikoillaan, Risto jatkaa Laivu-
rinkadun pohjaviemäreiden 
kor jaustavasta.

– Tässä talossa on viemäreinä 
- puhutaan vanhoista ruukku-
putkista - jotka ovat aika herk-
kiä liikkumaan. Tietenkin se 
riippuu maaperästä, miten se 

putkia hapertaa ja liikuttaa. Hui-
keinta on, että esimerkiksi Roo-
massa rakennettiin viemäreitä 
jo 2000 vuotta sitten. Ne ovat 
edelleenkin käytössä ja toimin-
nassa. Meillä sitten ihmetellään, 
miksi 30 vuotta vanha viemäri 
ei kestä. Tietenkin kaikki uusi 
on hyvää, mutta joskus tuntuu, 
ettei ihan kaikissa asioissa kan-
nattaisi keksiä pyörääkään uu-
delleenkaan, Risto toteaa.

Tiedon merkitys 
entistä suurempi

Laivurinkadun remontista 
puhuessaan Risto viittaa 
useampaan otteeseen sii-

hen, miten tärkeää on seurata 
aikaansa, ottaa asioista selvää, 
kouluttautua.

– Me – tällaiset hieman van-
hemmat rakennusalan työnte-
kijät – Kurt on vielä vanhempi 
kuin minä – edustamme eri 
aikakausia. Jos sitten ajattelem-
me, miten esimerkiksi 60- ja 70 

–luvulla on rakennettu, minkä-
laisia ratkaisuja on silloin käy-
tetty, minkälaisia materiaaleja 
on ollut tarjolla, minkälaisia 
määräyksiä on ollut - niin ny-
kyisinhän mitään ei tehdä enää 
60-70 –luvun tyyliin, Risto to-
teaa.

Yhtenä esimerkkinä muutok-
sista hän mainitsee nykyisin 
käytettävät vedeneristysmene-
telmät ja kaivojärjestelmät.

– Silloin kun meidän työuram-
me alkuaikoina rakennettiin 
ta loja, ei silloin ollut minkään-
laisia vedeneristysjärjestelmiä. 
Ehkä vähän pikeä sipaistiin 
suoraan levyn pintaan ja se oli 
siinä. Tietoa pitää tästä syystä 
päivittää. Rakennusteollisuu-
den tuotteet kehittyvä sellaista 
vauhtia, että on pakko hankkia 
täsmäkoulutusta, jotta pysyy 
asioissa ajan tasalla, Risto pai-
nottaa.

Hän kertoo olleensa koko 
2000-luvun erittäin aktiivinen 
kouluttautuja. Hänen mieles-
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tään parhaimpia koulutuksia 
ovat juuri sellaiset täsmäkou-
lutukset, joissa keskitytään tiet-
tyyn asiaan.

– Esimerkiksi tämä märkäti-
lojen rakentamisen ja valvomi-
sen koulutus, siinä keskitytään 
pelkästään märkätilaan. Asiois-
sa lähdetään liikkeelle siitä vai-
heesta, kun vanha märkätila on 
piikattu auki, miten se päällys-
tetään, miten asennetaan ve-
deneristeet, laatoitukset, lattia-
kaivot ynnä muut. Jos asukas 
haluaa huoneistosaunan, sekin 
käydään koulutuksessa läpi, 
mi ten se pitää oikeaoppisesti 
tehdä. 

– Märkätilatöiden valvojan 
koulutuksessa oli mielenkiin-
toinen korjausrakentamiseen 
liittyvä osio, jossa käsittelimme, 
miten vanha valurautakaivo 
korjataan, miten siihen tehdään 
jatkokset ynnä muut toimet. 
Vahasen toimisto ja VTT ovat 
tehneet tutkimuksen, miten 

vanha valurautakaivo korjataan 
oikeaoppisesti ja sen pohjalta 
on laadittu ohje. Yleisestikin ot-
taen yllättävän huonosti - kan-
salaisuuteen katsomatta - erilai-
sia kaivojärjestelmiä tunnetaan. 
Helposti käy niin, että suoma-
laisetkin asentajat laittavat eri 

kaivovalmistajien tuotteita niin 
sanotusti ristiin, Risto mainit-
see kokemuksenaan.

– Märkätila on aina määrä-
tyllä tavalla riskialtis tila - olipa 
kyse sitten uudis- tai korjaukoh-
teesta. Takuuajan virheitä aja-
tellen märkätila on erittäinkin 
riskialtis paikka, jonka raken-
tamisessa tai korjaamisessa on 
voinut tapahtua virheitä, joista 
joudutaan vastaamaan. Siksi 
minun mielestäni olisi erittäin 
suotavaa, että märkätila-asenta-
jilla olisi ja heiltä voitaisiin aina 
edellyttää vedenerityskorttia. 
Työnjohtajillekin pitäisi aset-
taa suoranainen velvoite, että 
he tarkistavat vedeneristyskor-
tin olemassaolon vastaavaan 
tapaan kuin toimii työturvalli-
suuskortti, Risto toteaa.

- Meillä edellytetään, että ve-
deneristystyöt tekevällä asen-
tajalla on vedeneristyskortti 
eli osoitus, että on osallistunut 
koulutukseen ja suorittanut pä-
tevyyden. Se tulee esiin pereh-
dytysvaiheessa, Kurt mainitsee 
Rakennusliike Muhosen toi-
mintaperiaatteista.

Kouluttautumis-
aktiivisuutta 
lisättävä

-On tärkeä tietää voi-
mas sa olevista laki-
pykälistä, säädök-

sistä ja määräyksistä. Minun 
mielestäni pitää jatkuvasti 
opiskella, koska koko ajan tu-
lee esimerkiksi määräyksiin 
muutoksia. Myös kansainvälisen 
työvoiman lisääntyminen työ-
mailla, varsinkin pääkaupunki-
seudulla, asettaa omat haasteen-
sa sille, miten hyvin työntekijät 
tuntevat Suomen määräykset ja 
niiden vaatimukset, käytettävät 
menetelmät ja materiaalit, Risto 
Lindroos toteaa. 

Hänen mielestään se olisi 
merkittävä parannus, jos myös 
ulkomaiset työntekijät saatai-
siin jollakin tavoin mukaan kou-
lutukseen ja pätevöitymään ja 
hankkimaan edes perustiedot 
märkätilojen oikeaoppisesta 
asentamisesta työtapoineen ja 
materiaaleineen.

Molemmat miehet harmit-
televat sitä, että kiinnostusta 
koulutukseen ei ole ollut tois-
taiseksi riittävästi, eikä näin 
ollen päteviä, sertifioituja vede-
neristyskortin omaavia työnte-
kijöitä ole riittävästi. Varsinkaan 
ulkomaisessa työvoimassa. Tätä 
Risto ja Kurt pitävät suoranai-
sena pullonkaulana virheettö-
män ja laadukkaan tekemisen 
kannalta.

– Koulut ja kouluttajat ovat 
voimakkaasti mukana siinä, 
että koulutusta olisi tarjolla ja 
siihen osallistuttaisiin. Yrityk-
set, esimerkiksi Rakennusliike 
R. Muhonen kouluttaa työn-
tekijöitään ja meillä on mah-
dollisuus osallistua eri taho-
jen järjestämille kursseille ja 
koulutukseen. Mutta sitten on 
aliurakoitsijat, joissa voi olla hy-
vin erilaisia yrityskulttuureja tai 
jotka ovat hyvin kansainvälisiä 
- niiden koulutushalukkuus ja 
-into onkin aivan toisella tasol-
la, Risto pohtii.

Kielitaito on Kurtin mukaan 
se hankalimmin ratkaistava 
asia koulutukseenkin hakeutu-
misen kannalta:  – Jos et osaa 
kieltä, on vaikea saada töitä tai 
koulutusta esimerkiksi meidän 
rakennusmääräyksistämme.

– Märkätila on aina 
määrätyllä tavalla 
riskialtis tila. Ta kuu-
ajan virheitä ajatellen 
märkätila on erittäin-
kin riskialtis paikka, 
jonka rakentamisessa 
tai korjaamisessa on 
voinut tapahtua vir-
heitä, joista joudu-
taan vastaamaan. 
Siksi minun mielestä-
ni olisi erittäin suota-
vaa, että märkätila-
asentajilla olisi ja 
heiltä voitaisiin aina 
edellyttää vedeneri-
tyskorttia. 
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Kiinteistönomistajien, isän-
nöitsijöiden, rakennuttajien 
tai vastaavien kilpailuttaessa 
urakoita pitäisi Risto Lindroo-
sin mielestä kiinnittää enem-
män huomiota siihen, min-
kälaisen pätevyyden omaava 
henkilö esimerkiksi valvoo 
taloyhtiön putkiremonttia.

– Kun urakoita kilpailute-
taan, pitäisi antaa vaikka lisä-
pisteitä urakoitsijan työnteki-
jöiden pätevyyksistä. Julkisen 
sektorin urakkakilpailuissa-
han näin tapahtuu, että tulee 
lisäpisteitä, kun työntekijöillä 
on esimerkiksi henkilöserti-
fikaatteja tai yrityksellä ser-
tifikaatteja. Työntekijöiden 
henkilösertifikaateilla, päte-
vyydellä, pitäisi olla nykyistä 
enemmän painoarvoa tekijöi-
tä valittaessa, Risto Lindroos 
painottaa.

Asentajan pätevyydellä 
olisi erityisen suuri merkitys 
varsinkin silloin, kun osakas 
teettää omassa huoneistos-

saan remonttia. Raha saattaa 
ratkaista sen, miten pätevä 
tekijä kylpyhuoneremonttiin 
ilmaantuu, mutta sitäkin mer-
kityksellisempää olisi, että 
ainakin isännöitsijällä, joka 
usein käy sitten taloyhtiön 
puolesta tarkistamassa veden-
eristystyöt, omaisi itsekin 
vaik kapa märkätilojen töiden 
valvojan pätevyyden.

– Isännöitsijä voi olla tietyis-
sä asioissa hyvin pätevä ja 
ammattitaitoinen, mutta mikä 
hänen tekninen tietämyksen-
sä ja ammattitaito toimia val-
vojana on esimerkiksi silloin, 
jos joudutaan tekemään niin 
sanottu mustavesieristys eli 
tulitöitä. Tulityöluvan antajal-
la pitäisi olla vähintään samat 
tiedot kuin työntekijälläkin eli 
tarkoittaa sitä, että isännöitsi-
jöillä pitäisi olla joko musta 
tai sininen tulityökortti. Sama 
tilanne pitäisi olla märkätilo-
jenkin korjaamisen valvomi-
sessa, Risto pohtii.

Pisteitä pätevyyksistä

-Edessäsi on kolme ko-
vaa konkaria, koke-
nutta rakennusalan 

ammattilaista, jotka ovat olleet 
mukana reilusti yli sadassa kor-
jaushankkeessa, Kurt Ådahl 
tuumii Laivurinkatu 35:n äärel-
lä. Konkareilla hän tarkoittaa it-
sensä lisäksi Leo Nurmista, joka 
toimii työmaalla Kurtin ohella 
vastaavana mestarina sekä pro-
jektipäällikkönä toimivaa Risto 
Lindroosia.

– Sanon usein, että vasta sit-
ten tiedämme, mitä "potilas", 
siis rakennus, on syönyt tai mi-
tä sen sisällä on, kun olemme 
"avanneet potilaan". Näin kuvai-
len työtämme, koska vasta sen 
jälkeen, kun on tehty purkutöi-
tä, avattu rakenteita ja tutkittu 
tarkemmin, tiedetään, minkä-
lainen korjauskohde on edessä, 
mitä siellä on vastassa tai min-
kälaisia rakenneratkaisuja sieltä 
löytyy, Kurt tuumii.

Kolmen konkarin kokemuksella

➺ JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 

Työmaalla vastaavina mestareina työskentelevät Leo Nurminen (vas.) ja Kurt Ådahl pitävät tärkeä-
nä, että vedeneristystöitä tekevillä asentajilla on pätevyyden osoittava sertifikaatti.
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Tässä mielessä korjausraken-
taminen on Riston mielestä 
lääkärin ammattiin verrattavaa 
erikoisasiantuntijan työtä, jossa 
erikoistutaan, hallitaan jokin 
tietty sektori hyvin, mutta tar-
vitaan lisäksi yhteen hiileen pu-
haltavia muita yhteistyökump-
paneita, muita erikoisosaajia.

– Rakentaminen on tänä päi-
vänä haasteellista ja monipuo-
lista, eikä voi olettaa, että yksi 
ihminen tietäisi ja tuntisi koko 
teknisen alan. Sama pätee kou-
lutukseen. Rakennusalalle tule-
va työntekijä on käynyt jonkin 
tietyn peruskoulutuksen, mut-
ta sen jälkeen hankkii erityistä, 
tiettyä aihealuetta koskevaa 
syventävää koulutusta ja tietoa. 
Siitä syntyy ammattitaito, jolla 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

hallitaan tiettyjä rakentamisen 
erityisalueita.

Lisäksi Risto korostaa sitä, 
miten tärkeää kaikkien raken-
nushankkeeseen osallistuvien 
yhteistyö on: alkaen suunnit-
te lijoista urakoitsijoihin ja ra-
ken nuttajiin, isännöitsijästa 
asukkaisiin saakka. Hänen 
mielestään yhteistyön ja koko 
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hankkeen läpiviemisen kannal-
ta ei ole paras ratkaisu se, että 
hankitaan suunnittelija satojen 
kilometrien päästä sen sijaan, 
että suosittaisiin lähiseudun 
tekijöitä, jotka tuntevat paik-
kakunnan olosuhteet, raken-
tamisen tekniikkaa, jota seu-
tukunnan taloissa on käytetty. 
Näin suunnittelija pystyy pal-
velemaan kaikkia osapuolia pa-
remmin, koska voisi joustavasti 

osallistua rakennustyömaalla 
esiin tulleiden ongelmien rat-
kaisemiseen tai suunnitelmien 
muuttamiseen.

– Käytäntö on opettanut 
mi nulle, että häviävän pieni 
määrä tapauksista on sellaisia, 
missä tehdyt rakenteet vastaa-
vat alkuperäisiä suunnitelmia, 
Risto nostaa esiin yhtenä kor-
jausrakentamisen perusongel-
mista. Varsinkin taloteknisten 
järjestel mien kohdalla ongel-
man esiintulo voi olla enem-
män sääntö kuin poikkeus. 

Aikaisempina vuosina ja vuo-
sikymmeninä ei taloteknisistä 
ratkaisuista tehty koskaan lo-

pullisia, ns. punakynäversioita, 
vaikka toteutus saattoi poiketa 
hyvinkin paljon alkuperäisistä 
suunnitelmista. Tässä mielessä 
minusta se oli hyvä parannus 
ja merkittävä harppaus asioissa 
eteenpäin, kun rakennusval-
vonnat, ainakin pääkaupunki-
seudulla, alkoivat vaatia, että 
kohteista tehdään myös niin 
sanotut toteutuspiirustukset ta-
lotekniikan osalta, Risto mainit-
see. Tällä hän viittaa vaatimuk-
siin asiakirjoista, jotka on ny-
kyisin esitettävä rakennuksen 
käyttöönottokatselmuksissa.

Laivurinkadun puolella ei voinut kuvitellakaan, että taloyhtiössä on käynnissä mittava putkire-
monttihanke. Vastaava mestari Kurt Ådahl on siitä ylpeä, koska hänen mielestään työmaan pitää 
olla vastaavan mestarin hanskassa alusta loppuun saakka logistiikkaa, varastointia ja jätehuoltoa 
myöden.

Asentajalla on suunnitelmat vaiheessa, miten asennukset teh-
dään. Seinässä on käytetty eri kokoisia tiilejä. Lattianrajassa nä-
lyy musta piki, jota aikanaan käytettiin vedeneristeenä (kuva yl-
lä). Nousuputket osin jo valmiina (kuva oik.).

Työt ovat vielä kesken 
B-portaassa. Asu mi nen on 
aika hankalaa, eikä tässä-
kään yhtiössä kovin moni 
uhmaa asumisviihtyisyyt-
tään.
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Helsingin Laivurinkadul-
la haastattelua tehdes-
sämme huomio kiin-

nittyy kahdeksankerroksisen, 
60-70-luvun elementtitalon 
naapurustoon. Vuorimiehenka-
dun kulmassa komeilee jugend-
tyylinen kerrostalo, jonka koris-
teessa ylhäällä lukee vuosiluku 
1901. Samantyylisiä rakennuksia 
löytyy ympäristöstä muitakin.

Kurt Ådahl ja Risto Lindroos 
pohtivat, voisiko As Oy Laivu-
rin katu 35:n historia liittyä 
jotenkin sota-aikaan - pommi-
tusten jälkeen keskelle jugend-
taloja on jäänyt tontti, jolle on 
vasta 1960-luvun alussa päätet-
ty rakentaa kerrostalo.

Jugend-talojen runsaus Eiras-
sa selittyy Pro Eira ry:n kotisi-
vulla olevan tiedon mukaan sil-
lä, että suuri osa rakennuksista 
on valmistunut juuri ennen 
ensimmäistä maailmansotaa, 
vuosina 1910-1914. Koska ra-
kentaminen on tapahtunut hy-
vin lyhyessä ajassa, sen ansiosta 
alueella on voitu noudattaa sa-
manlaista arkkitehtonista muo-
tokieltä. Myöhemmin kaupun-
ginosaa on täydennetty aina 
1920-luvun alkuun asti, jolloin 
rakennustyyli on ollut lähinnä 
klassisismia.

Toinen selitys on se, että ark-
kitehdit Lars Sonck, Bertel Jung 
ja Armas Lindgren laativat jo 
vuonna 1905 omasta aloittees-
taan alueelle asemakaavaeh-
dotuksen, jonka pohjalta kau-
pungininsinööri W.O. Lille loi 
sinne uuden asemakaavan. Se 
vahvistettiin vuonna 1908. Se 
edustaa myös Pohjoismaiden 

vanhimpia vapaamuotoisia ase-
makaavoja.

 "Tarkoituksena oli rakentaa 
huvilakaupunginosa, jossa yh-
den ja kahden perheen talot 
sijaitsisivat tonteilla pienen 
puutarhan ympäröiminä. Tämä 
ajatus ei kuitenkaan toteutunut, 
vaan kaupunginosaan raken-
nettiin, aiottua tehokkaammin, 
pieniä huvilamaisia kerrostalo-
ja," sivustolla mainitaan.

"Noin kymmenessä vuodessa 
syntyi yhtenäisesti rakennettu, 
omaleimainen kaupunginosa, 
joka on säilynyt nykypäiviin as-
ti muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Kaikki rakennukset 
eivät ole arkkitehtonisesti mer-
kittäviä, mutta siitä huolimatta 
Eira kaupunginosana muodos-
taa harvinaisen kokonaisuuden, 

Helsingin yhtenäisimmän, jos-
sa korkeuskäyrien mukaisesti 
suunnitellut kadut, alueen ja-
lankulkumainen luonne, katu-
jen viereiset muurit ja runsas 
kasvillisuus luovat viihtyisän, 
inhimillisen ja intiimin kokonai-
suuden," sivustolla todetaan. 

Tänä päivänä Eiran kaupun-
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Mielenkiintoinen kohde jugend-talojen lomassa

Laivurinkatu 35:n vastapäätä 
sijaitseva taloyhtiö on valmis-
tunut 1901. Laivurinkatu 35:n 
seinänaapurina, sekin Vuo ri-
kadun puolella,  sijaitsee talo-
yhtiö, jonka seinässä on tällai-
nen muistolaatta: ”Kirjailija 
Mauri Sariola (1924-1985) 
asui ja työskenteli tässä talos-
sa vuosina 1969-1985.”

ginosa ja sen kaupunkikuva on 
määritelty rakennustaiteellises-
ti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaksi alueeksi. Kaupungin-
osa on kooltaan 8,7 hehtaaria 
ja siellä sijaitsee 76 rakennusta. 
Asukasmäärä on hieman yli tu-
hat.
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K O U L U T U S

-Totta kai kannatamme 
ajatusta, että isännöit-
sijä esimerkiksi putki-

remonttia kilpailuttaessaan an-
taisi pisteitä sellaiselle urakoit-
sijalle, jonka työntekijöillä on 
serfitikaatteja, henkilöpätevyys 
esimerkiksi märkätila-asennus-
ten tekemiseen. Käytännössä 
ongelma kuitenkin on, että ura-
koitsijan valinta tapahtuu edel-
leen hyvin helposti vain hinnan 
perusteella, eikä työntekijöiden 
osoitetun ammattitaidon perus-
teella, koulutuspäällikkö Juha 

Henkilösertioidun tekijän valinta 
normaaliksi käytännöksi kiinteistöissä

Rakennusalalla työs-

kentelevien kiinnostus 

hankkia henkilöserti-

fikaatti osoittamaan, 

että hän on pätevöity-

nyt esimerkiksi mär-

kätilan vedeneristäjä 

tai rakennusten kos-

teudenmittaaja, on 

Rakennusteollisuuden 

Koulutuskeskuksen 

RATEKOn koulutus-

suunnittelija Marko 

Lahden mukaan vuosi 

vuodelta kasvanut. 

Käytännön kannalta 

harmillista kuitenkin 

on koulutuspäällikkö 

Juha Krankan mukaan 

se, että tilaajat eivät 

ole riittävästi tiedosta-

neet tai ymmärtäneet 

sertifikaattien merki-

tystä.
Krankka harmittelee.

Koulutus alkoi 
90-luvun lopulla

Henkilösertifiointiin täh-
täävä märkätilan vede-
neristäjien koulutus 

alkoi 90-luvun loppupuolella. 
Vakuutusyhtiöt erityisesti, mut-
ta myös rakennusliikkeet ja 
muut rakennusalalla ja märkäti-
larakentamisen ja -korjaamisen 
kanssa tekemisissä olevat koki-
vat tarpeelliseksi, että saataisiin 
koulutusta ja luotaisiin henki- ➺ JATKUU sivulla 30 

lösertifiointi-järjestelmä, joiden 
avulla märkätila-asennuksissa 
tehtäisiin vähemmän virheitä.

– Märkätiloissa oli tavatto-
man paljon ongelmia. Joudut-
tiin toteamaan, että jo muuta-
man vuoden päästä rakenta-
misesta oli vakavia ongelmia. 
Siksi haluttiin luoda henkilöpä-
tevyysjärjestelmä, joka kylläkin 
on kopio aikaisemmin voimas-
sa olleesta talonrakennusalan 
ammattitutkinnon moduleista. 
Sinällään ei siis keksitty mitään 
uutta, mutta luotiin menettely, 

n  Tekstit:  Riina Takala  Kuvat:  Riina Takala ja Aimo Holtari 

– Totta kai kannatamme 
ajatusta, että isännöitsijä 
esimerkiksi putkiremonttia 
kilpailuttaessaan antaisi 
pisteitä sellaiselle urakoitsi-
jalle, jonka työntekijöillä on 
serfitikaatteja, henkilöpäte-
vyys esimerkiksi märkätila-
asennusten tekemiseen. 
Käytännössä ongelma kui-
tenkin on, että urakoitsijan 
valinta tapahtuu edelleen 
hyvin helposti vain hinnan 
perusteella, eikä työntekijöi-
den osoitetun ammattitai-
don perusteella
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Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 855 30 450

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

Itä-Uusimaa:
Porvoo ja Loviisa
(019) 757 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 875 7215
Lahti (03) 875 7215

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

40-vuotias perheyritys

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen 
palveluyritys, jonka tinkimättö-
mään yrityskulttuuriin kuuluu 
ensiluokkainen asiakaspalvelu. 
Työssä käytettävä kalusto on kun-
nossa ja punakeltaiset norsuautot 
ovat aina puhtaita. Yrityksen 
työntekijät ovat ammattitaitoisia, 
kohteliaita ja joustavia kaikissa 
olosuhteissa. 
Eerola-Yhtiöt on täyttänyt 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 
vuorokaudessa seitsemänä päivä-
nä viikossa, ympäri vuoden.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Vesi- ja viemärijärjestelmien 
ylläpitämisessä kannattaa tehdä 
ennakoivia huoltotoimenpitäitä. 
“Jos kiinteistössä havaitaan viemä-
reistä tulevia pulputtavia ääniä tai 
vesi valuu hitaasti lavuaarista tai 
WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat 
aina merkkejä ongelmista”, kuuluu 
asiantuntijan neuvo. 
Yksi keino välttää ongelmia on 
pestä ja puhdistaa 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 suunni-
tella tarvttaessa myös mittavam-
mat huolto- ja saneeraustyöt.

Loka- ja viemärihuollot
Pumppaamohuollot
Hajutta –viemäri- ja  rasva-
erotinhuollot
Ympäristönhuoltopalvelut
Suurtehoimuroinnit ja 
puhallukset
Putkisto- ja viemäri-
saneeraukset
Norsu WC:t tilapäistarpeisiin
Puhdasvesipalvelut
Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

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

Nyt myös
Pohjois-Savo:
Kuopio/Leppävirta
040 123 9944

www.eerolayhtiot.fi

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

yös tta a
neeraustyöt.

Kaikki numerot päivystävät 24h

Meiltä saat kaiken ennakko- 
ja ylläpitohuollon, 24-tunti-
sen päivystyksen yllättäviin 
tilanteisiin ja täydellisen 
jälkivahinkojen hoidon.

Tarjoamme:

Kuljetus- ja vaihto-
lavapalvelut sekä 
norsu WC:t
Espoo (09) 8553 0460
Mäntsälä (019) 643 408
Lohja (019) 331 002

http://www.eerolayhtiot.fi
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jolla henkilöt voivat osoittaa 
pätevyytensä ja osaamisensa, 
Juka Krankka mainitsee.

Koulutus- ja pätevöitysmis-
järjestelmän merkitys on va-
kuutusyhtiöiden tilastoissa nä-
kynyt osin kosteusvaurioiden 
vähenemisenä. Toisaalta vuoto-
vahinkojen määrä kotitalouksis-
sa on Finanssialan Keskusliiton 
tilaston mukaan kasvanut mer-
kittävästi vuoden 2003 jälkeen. 
Sinä vuonna vuotovahinkojen 
määrä kipusi reilusti yli 20 000, 
millä tasolla oltiin myös vuon-
na 2010.

Materiaalit osaksi 
sertifiointiketjua

Märkätila-asentajien 
kou lutuksen ja tuote-
ser ti fi oin ti me net te-

lyn toteuttamista edelsi tutki-
mus, jossa selvitettiin silloisten 
vedeneristysmateriaalien omi-
naisuuksiaä. Tutkimuksella ha-
luttiin selvittää hyvät tuotteet 
ja luoda pohja sille, miten mär-
kätila-asennuksia voidaan tehdä 
oikein ja oikeanlaisilla materiaa-
leilla. Tutkimustulosten pohjalta 
käynnistyi sitten koulutus sekä 
tuotteiden sertifiointimenettely. 
Näin luotiin toimintamalli, jos-
sa henkilösertifioitu märkätilan 
vedeneristäjä voi tehdä vede-
neristyksen tuotesertifioiduilla 
tuotteilla.

– Kun materiaalit tulivat 
tuo tesertifikaattien muodossa 
mu kaan henkilösertiointime-
nettelyyn ja vedeneristykseltä 

ru vettiin edellyttämään hyvää 
laatua, tuotteidenkin laatu alkoi 
parantua, Krankka mainitsee.

Tuotetietous on edelleenkin 
tärkeä osa esimerkiksi märkä-
tilan vedeneristäjien tai märkä-
tilatöiden valvojien koulutusta. 
Kouluttajienkin kokemus on, 
että esimerkiksi kaivojärjes-
telmän osat saattavat mennä 
työmaalla sekaisin, vääriä osia 
yhdistetään toisiinsa tai yhdis-
tetään kaivoon eri valmistajien 
tuotteita.

– Kaivoasennuksenhan pitäi-
si mennä niin, että se tuotepa-

ketti, joka on ostettu rautakau-
pasta tai saadaan käteen, niin 
siihen eivät kuulu minkään 
muun tuotepaketin osat. Vali-
tettavasti osia kuitenkin yhdis-
tellään ihan villisti ja siksi tulee 
vuotoja, Marko Lahti kertoo ar-
jen karua kieltä.

–Tuotetietoutta koulutukses-
sa täytyy siis tietenkin olla 
mukana. Lisäksi täytyy tuntea 
määräykset, jotka liittyvät mär-
kätiloihin. Täytyy tuntea erilai-
set ohjeet ja toki täytyy olla se 
kädentaitokin, jolla asennuksia 
pystyy tekemään. Märkätilatöi-

den valvojien koulutuksessa 
sisältö on vielä laajempi. On 
tunnettava työturvallisuuslain-
säädäntö ja vaatimukset - toki 
työntekijänkin ne täytyy tun-
tea. Korjauskohteessa saattaa 
olla asbestia, kreosoottia, muita 
vahingollisia aineita, joten pi-
tää tietää, miten niiden kanssa 
pitää työmaalla menetellä. On 
myös tärkeä tuntea oman am-
mattitaitonsa rajat. Tämä koskee 
yhtälailla asentajaa kuin valvo-
jaakin - he eivät ole kumpikaan 
suunnittelijoita. Se on yksi on-
gelma märkätiloissa, varsinkin 
korjaamisessa, että kohteeseen 
ei ole välttämättä palkattu pä-
tevää suunnittelijaa. Se pitäisi 
kuitenkin muistaa, että asentaja, 
eikä valvoja eivät ole suunnitte-
lijoita. Heidän tehtävänsä ei ole 
ratkoa suunnittelun ongelmia, 
vaan tehdä työ, Lahti toteaa.

– Mielestäni märkätilavalvo-
jan koulutus soveltuu myös 
suunnittelijoille, koska eihän 
se, että on suunnitellut paljon, 
riitä välttämättä pätevyyden 
osoitukseksi. Onhan voinut 
suunnitella paljon, mutta koko 
ajan väärin, Krankka jatkaa.

2000-luvun 
alkupuoli toi 
kosteudenmittaajat

1990-luvun loppupuolel la 
alkanut paini kosteus vau-
rioiden ja niitä seuran-

neiden homehaittojen ratkaise-
miseksi kasvatti pätevien kos-
teudenmittajien kouluttamistar-
vetta. Juha Krankka mainitsee, 
että RATEKOlla koulutuksen 
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järjestäjänä on ollut tietyllä ta-
valla hyvä vainu, mitä koulutus-
ta kulloinkin tarvitaan, koska 
sen järjestämisen on lähdettävä 
juuri käytännön tarpeista.

– Rakenteiden kosteudenmit-
taa jien kouluttaminen alkoi 
vuon na 2002. Tarvittiin kosteu-
denmittaajia, jotka palvelisivat 
sekä uudis- että korjausrakenta-
mista rakennustyömailla. 

- Li säksi kuivausliikkeet, jotka 
palvelevat vahinkotilanteissa, 
alkoivat tarvita ammattitaitoi-
sia kuivaajia, jotka pystyisivät 
arvioimaan vahinkopaikalla 
to dellisen kuivatustarpeen tai 
selvittämään, mistä ja minkä 
vuoksi rakenteisiin on kertynyt 
vettä.  Kosteudenmittaus liittyy 
läheisesti myös kylpyhuonei-
den rakentamiseen ja niihin 
tilanteisiin, kun pitää päättää, 
joko betonivalu on riittävän 
kuiva pinnoitettavaksi. Pitää 
siis selvittää, että alusta on riit-
tävän kuiva, eikä alapuolella ol-
lut kosteus vaurioita rakennet-
ta, Krankka jatkaa.

Energiatehokkuus-
vaateet loivat 
uusia tarpeita

Uudet energiaytehok-
kuusvaatimukset, jotka 
kohdistuvat nyt ensi-

sijaisesti uudisrakentamiseen, 
mutta tulevat ajallaan koske-
maan myös korjausrakentamis-
ta, ovat Juha Krankan mukaan 
luoneet uuden koulutettavien 
ja pätevöitävien tekijöiden tar-
peen: lämpökuvaajat ja tiivey-
denmittaajat.

– Uudisrakentamisessa läm-
pövuotojen selvittäminen on 
li ki pakollista - vaikka siihen 
eivät määräykset nykyisellään 
pakota. Esimerkiksi lämpövuo-
tojen mahdollisuus uusissa ra-
kennuksissa selvitetään nykyi-
sin lähes aina. Samoin tiiviys, 
Krankka kertoo.

– Toivoisin, että taloyhtiölle 
tai kelle tahansa lämpökuvaa-
minen ja tiiveydenmittaaminen 
olisivat keinoja, joilla voidaan 
selvittää kiinteistön lämpötalo-
udellinen kunto ja se tieto pal-

velisi myös suunnittelijaa tar-
vittavina lähtötietoina, Krankka 
mainitsee.

Kunnissa ja kaupungeissa 
on tätä nykyä suuria ongelmia 
ns. homekoulujen kanssa. Juha 
Krankan mukaan lämpökuvaus 
ja tiiveydenmittaus olisivat 
käyttökelpoisia menetelmiä sel-
vitettäessä, miksi korjattu koulu 
osoittautuu muutaman vuoden 
päästä homepommiksi.

– Hyvin useissa tapauksissa 
käy niin, että koulurakennuk-
sessa ollut aikaisemmin esimer-
kiksi painovoimainen ilman-
vaihto ja sen verran hatarat 
ikkunat, että ilmanvaihto on 
ollut tasapainossa. Sitten uusi-
taan koulun ikkunat ja tehdään 
sinne vaikkapa koneellinen 
poisto. Siitä seuraakin, että 
kor vausilma tulee lattian alta, 
minne on jätetty kaikki van-
hat muottilaudat. Missä vika? 

Alanvaihtajat ja 
asiakkaan kohtaaminen

Uusia kouluttautujia ja sertifikaatteja hakevia ovat ammatin-
vaihtajat. Juha Krankka mainitsee, että enenevässä määrin 
koulutukseen osallistuu esimerkiksi entisiä kirvesmiehiä tai 
muurareita, jotka ovat joutuneet jättämään nykyisen työnsä 
esimerkiksi fyysisten vaivojensa vuoksi.

– Alanvaihtajana koulutukseen saattaa hakeutua esimer-
kiksi muurari, jonka kaularanka on vuosien työskentelyssä 
vioittunut. Hän ei halua sitoutua vuosiksi rakennusmestarin 
ammattiopintoihin, mutta vakuutusyhtiön maksaessa hänen 
puolen vuoden koulutusperiodinsa, hän voi hankkia pätevyy-
den työhön, jossa voi käyttää hyödyksi kaikkea aikaisempaa 
työkokemustaan ja -historiaansa, Krankka mainitsee.

Toinen koulutustarpeena esille noussut asia on asiakaspal-
velu tai tarkemmin, miten kohtaan asiakkaani. Juha Krankan 
mukaan suunnitteilla on koulutusta, jolla pyritään helpotta-
maan kosteudenmittaajien, lämpömittaajien tai märkätilojen 
valvojien työtä tilanteissa, kun asiakas on huolissaan, kiuk-
kuinen, kun ongelman syytä ei tiedetä, kysymyksiin ei saada 
vastauksia jne.

– Kiinteistössä olevat ihmiset voivat omasta mielestään 
huo nosti. Sitten paikalle tilataan esimerkiksi kosteudenmitta-
us tarkoituksena selvittää tarkemmin ongelmaa. Mittauksilla 
ei kuitenkaan välttämättä saada selvyyttä ongelmasta. Mit-
taajaparka koittaa siinä taiteilla ihmisten ja erilaisten painei-
den alla. Kyseinenkin henkilö varmasti haluaa aidon oikeasti 
tehdä työtään ja koittaa myötäelää hädässä olevien kanssa 
tilanteessa, jossa ei löydy selitystä ongelmalle, rahaa ei ole 
korjaamiseen, Krankka kuvailee tilanteita, joihin etenkin kos-
teusvauriotapauksissa hyvin usein nykyään ajaudutaan.

www.blosius. 

Kodin kylpyhuoneremontit

Rakentaja rakensi niin kuin 
oli suunniteltu ja suunnittelija 
suunnitteli sen tiedon varassa, 
mitä hänellä oli. Unohtui kui-
tenkin kiinteistön alkuperäisen 
kunnon ja rakennusfysikaalisen 
toiminnan selvittäminen, jotka 
ovat lähtökohtina kaikessa kor-

jaamisessa.

FISE-pätevyyksiin
koulutusta

RATEKO järjestää koulu-
tusta myös niille, jotka 
ovat hakemassa FISE 

Oy:n rakennus, lvi- ja kiinteis-
töalan henkilöpätevyyksistä 
kosteusteknisen kuntotutkijan 
ja korjaussuunnittelijan päte-
vyyksiä.

– Nämä ihmiset edustavat 
oikeastaan osaamispyramidin 
huippua eli ovat ihmisiä, joten 
tekevät aidosti kosteusvaurio-
tutkimusta ja kuntotutkimusta. 
He eivät selvitä, arvioi, kartoita, 
vaan tutkivat. 

FISEn pätevyyksissä osaamis-
vaatimuksena on rakennusfy-
siikan tuntemus ja vähintään 
ammattikorkeakoulutustausta. 
Meillä tuntuu olevan hieman 
ristivetoa siinä, kuka mitäkin 
tutkii, mutta näiden pätevyyk-
sien omaavat eivät ole sisäil-
matutkijoita, vaan rakenteiden 
tutkijoita. Heidän ammattitai-
tonsa ja osaamisensa liittyvät 
rakenteiden tutkimiseen ja joi-
den on pystyttävä aukottomasti 
selvittämään, minkä takia jokin 
rakenne ei kosteusteknisesti 
toimi ja tekemään rakenteel-
le kosteusteknisesti toimivan 
korjaussuunnitelman, Krankka 
painottaa korostaakseen termi-
en ja toiminnan eroja.
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Siinä mielessä Juha Krank-
ka ja Marko Lahti ovat 
harmissaan, että esimer-

kiksi isännöitsijät eivät tiedä tai 
eivät ehkä ole riittävästi tiedos-
taneet, mikä merkitys henkilö-
sertifioinneilla on käytännössä 
ja lopputuloksen virheettömyy-
den kannalta.

– Mikään laki, eikä määräys 
velvoita käyttämään henkilös-
ertifioituja tekijöitä, mutta me 
yritämme lisätä yleistä tietou-
suutta siitä, mikä merkitys niil-
lä on. Kaikki lähtee tilaajasta, 
valvonnasta ja vaateista. Raken-
tamisessa - näin pitää valitetta-
vasti sanoa - että mitään ei oike-
astaan tapahdu, jos ei ole ihan 
pakko. Onko se pakko sitten 
vapaaehtoinen tai laki määrää, 
mutta ilman näitä ei tapahdu 
mitään muutoksia. Esimerkik-
si märkätila-asentaminen ke-
hittyy edelleen, mutta vasta 
sitten, kun tilaajat, kiinteistön-

omistajat, rakennuttajat, isän-
nöitsijät ja muut tiedostavat 
ja ymmärtävät, että vaativissa 
töissä, esimerkiksi märkätila-
asennuksissa, ei voida käyttää 
ketä tahansa ammattitaidoton-
ta henkilöä, koska seurannais-
vaikutukset voivat olla kovin 
raskaita, Krankka vielä jatkaa.

Hänen mukaansa pääkau-
punkiseudulla ja suuremmissa 
kaupungeissa sertifioinnilla on 
käytännön merkitystä. Se joh-
tuu osin siitä, että tekijän taus-
toista ja osaamisesta halutaan 
varmistua, koska ei tunneta, 
eikä tiedetä tekijää välttämättä 
entuudestaan.

– Mutta ei tästä alueesta tar-
vitse kovin kauas mennä, kun 
pätevyydellä ei valitettavasti 
ole merkitystä: tilataan se sa-
ma vanha, tuttu heppu, jolta 
saadaan halvalla ja aina mu-
kavan hieno lausunto esimer-
kiksi asuntokaupassa. Tällaista 

palautetta olemme saaneet 
muutamilta kouluttamiltamme 
henkilöitä, jotka toimivat maa-
seudulla, Krankka mainitsee.

Eräskin pätevöitynyt kosteu-
denmittaaja joutui toteamaan, 
että töitä ei juuri ollut tarjolla, 
koska hän mielestään mittasi 
oikein, eikä ollut asioihin va-
kavasti suhtautuvana ex-kir-
vesmiehenä valmis antamaan 
väärää tietoa tai ”sopivaa” mit-
taustulosta.

Laitenhankinta
ilman koulutusta

Oma lukunsa palvelui-
den tarjoajien kentäs-
sä ovat henkilöt, jotka 

ovat hankkineet laitteet, mutta 
joilla ei ole sen käyttämiseen 
tai raportointiin minkäänlaista 
koulutusta. Tällaisiin ilmiöihin 
törmättiin erityisesti 90-luvun 

lamassa. 
Juha Krankka kertoo tästä-

kin karmaisevan esimerkin: 
– Oulun VTT:llä soi puhelin 
ja langan toisessa päässä oli 
heppu, joka kertoo ostaneensa 
kosteusmittarin, mutta tarvit-
sisi koulutusta. Hän tiedusteli 
tuntihintaa. Jonkin aikaa puhe-
limesta kuului vain papereiden 
rapinaa ja sitten kaveri kysyi, 
kävisikö puoli tuntia.

Suomessa on kaikkiaan 30-40 oppi-
laitosta, jotka antavat henkilösertifi-
kaatteihin liittyvää koulutusta.
Varsinaisen sertifikaatin myöntää 
nykyiseltä nimeltään VTT Expert 
Ser vices Oy, jonka sivustolla on myös 
listaukset kaikissa voimassa olevista 
henkilösertifikaateista. 
Tätä nykyä niitä ovat märkätilojen 
vedeneristeen asentajat, märkätila-
töiden valvojat, rakennusten kosteu-
denmittaajat, lämpökuvaajat, raken-
nusterveysasiantuntijat ja rakennus-
ten tiiviyden mittaajat.

Laki ei pakota, eikä velvoita käyttämään sertifioituja tekijöitä
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   S U O M E N  A S U N T O - O S A K K E E N O M I S TA J AT  S A O  R . Y. 

Kun kiinteistöjen välillä on valtavasti eroavuuksia, on niitä asunto-
osakkeenomistajien kesken kuin tähtiä taivaalla. Mutta yhteistä on 
ainakin omistuksen hajanaisuus sen kohdistuessa kymmeniin tuhan-
siin asunto-osakeyhtiöihin. Koska asunto-osakeyhtiön yksilöllisyyden 
ja asunto-osakkaan vaikutusvallan säilyminen yleensä koetaan talou-
dellista tehokkuutta tärkeämmäksi, ei silti suurempia yksiköitä taval-
lisestikaan kaivata. Päinvastoin, pienemmästä yhteisöstä löytyvästä 
asunnosta pulitetaan tavan takaa eniten.  

Asunto-osakkaat on siis hajotettu yksiköihin, joilla usein keskenään 
tuskin on muuta yhteistä kuin suhteellisesti ottaen toinen toistaan 
heikompi asema hyödykemarkkinoilla.  Vielä heikompi lenkki on itse 
asunto-osakas. Hän on tavallisesti sinkku tai pariskunta, töissäkäyvä 
tai eläkeläinen, mutta yleensä kotinsa edestä elämänsä sijoituksen 

tehnyt ruokakunta. 
* * * * *

- Tosiasian tunnustaminen on tärkeätä. Ja, että asunto-osakkaat pi-
tävät yhtä! Ja tukevat toinen toistaan liittymällä ja solidaarisesti kuu-
lumalla Suomen Asunto-osakkeenomistajien liittoon SAO:oon. Joskin 
yhdistys vasta tänä vuonna otti ensimmäiset hapuilevat askeleensa, 
on taival jo osoittautunut yhtä mielekkääksi kuin pitkäksikin. Ja siksi 
yhdistys on osoittautunut tarpeelliseksi.

Sillä siinä, missä julkisyhteisöt kilpaa asettavat asunto-osakkaan 
vastattavaksi yhä uusia energiansäästö- ym. vaatimuksia ja käyvät 
hänen kukkarollaan, siinä kiinteistöalan elinkeinonharjoittajien kek-
sinnöllisyys asunto-osakkaan sitomiseksi liiketoimintaansa ei näytä 
ehtymisen merkkejä. Puristuksessa  ollaan, vaan ei välttämättä aina. 

* * * * *
Tosin, paljoakaan apua ei laki tätä nykyä tarjoa. Asunto-osakkaan 

ominaisuudessa ei asunto-osakkaalle edes vielä kuluttajan oikeuksia 
tunnusteta. Myös olisi asunto-osakeyhtiöille etua, jos taloyhtiön ase-
ma olisi rinnastettavissa kuluttajan asemaan. Valitettavasti vaikuttavat 
päinvastaiseen suuntaan isännöinti- ja kiinteistöhoitoalan ammatil-
listuminen ja keskittyminen. Keskittyminen on myös kilpailuoikeu-
dellisesti arveluttavaa. Siten luulisi asunto-osakeyhtiöilläkin olevan 
keskinäisesti huomattavan paljon yhteisiä etuja ajettavanaan. 

* * * * *
Mutta ensimmäisen varsinaisen toimintavuotensa aikana SAO:oon 

kohdistettu kysymysten tulva sitä vastoin antaa osviitan siitä, että 
asunto-osakeyhtiöissä laajalti keskitytään osakkaiden keskinäiseen 
simputukseen, mihin uuden lain on arveltu antavan välineet. Sen 
sijaan, että käärittäisiin hihat ylös vastustamaan pakkovaltaa yhdeltä 
suunnalta ja riistoa toisesta.

Tavallisimmat kysymykset koskevatkin asunto-osakkaan tiedon 
saantia osakkeisiinsa perustuvista oikeuksistaan ja velvollisuuksis-
taan. Kun yhtiöhallinnon ehkä kierrättämien tiedotteiden ohella osak-
kaan tiedonsaanti on yleensä rajoittunut pelkkään kerran vuodessa 
toistuvaan kyselyoikeuden käyttöön yhtiökokouksessa, nyt tulisikin 
hyödyntää uuden  AsOy-lain 7 luvun 6 §:n myötä osakkeenomista-
jalle kuuluvaa oikeutta tiedonsaantiin. Tätä oikeutta hyödyntämällä 
saatetaan myös vähentää tarvetta tarttua taloyhtiön kustannettavaan 
erityiseen tarkastukseen. 

* * * * *
Lakia silmällä pitäen olisikin tärkeätä, että osakkaalla olisi oikeus 

kaikkeen yhtiön tietoon vähintään siihen tapaan kuin oli laita pien-
osakeyhtiöissä vuosina 1997-2006.  Vasta sellainen takaisi sellaisen 
läpinäkyvyyden, jota keskinäisessä yhtiössä on tarpeen luottamuk-

Asunto-osakkaat liittykää yhteen!

sen säilyttämiseksi varsinkin, jos 
enemmistöllä on huolehtinut sii-
tä, että sen omat miehet valitaan 
tarkastamaan tilit. 

Huomattavan paljon kiinnos-
tusta kohdistuu myös taloyhtiöi-
den toimittamien remonttien 
tilausmenettelyyn. Ja toisinaan 
läheistahoja suosiviin välistäve-
toihin. Samoin urakoiden kestoon, 
epäonnistumisriskin minimointiin, 
rakennusvirheiden ja viivyttelyn 
seuraamuksiin. 

On vahinko, että urakoitsija- ja 
isännöitsijävetoisesti syntyneenä 
uudessa AsOy-laissa ei rohjettu asettaa taloyhtiön toimihenkilöille 
näyttötaakkaa sen suhteen, onko toimittu lojaalisti osakkeenomis-
tajaa ja yhtiötä kohtaan esim. toimimalla taloyhtiön kunnostustöissä 
riittävällä joutuisuudella (vrt. AsOy-laki 24 luku 1 §). Tässä riittäisi 
lainsäätäjiksi pyrkiville poliitikoillemme työsarkkaa, sikäli kuin on-
gelman ydin näille aukeaisi. 

* * * * *
Kaivataan yhteistyötä hyvään yhtiöhallintoon rohkaisevaan käy-

täntöön. Käytäntöön pääsemiseksi tarvittaisiin jokunen rikosperus-
teinen oikeustapaus Turun hovioikeuden vuoden 2004 toteamuksen 
rinnalle. Tuolloinhan hovioikeus totesi, että taloyhtiön on toteutetta-
va omaa kunnossapitovastuutaan siten, että kunnossapito aiheuttaa 
mahdollisimman vähän haittaa osakkeenomistajien hallinnassa ole-
ville tiloille ja niiden käytölle ottaen huomioon myös käytön estymi-
sen ajallisen vaikutuksen (THO 27.2.2004). 

-Yhtiön tulee siis toteuttaa kunnossapitovastuunsa siten, että 
osakkeenomistajille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa esim. 
käyttöhyödyn menetyksenä. Sama koskee soveltuvin osin taloyhtiön 
ja toimihenkilön vastuuta osakkaan huoneiston ennallistamisesta 
silloin, kun osakasta kohdannut vahinko johtuu huolellisuusvelvoit-
teen laiminlyömisestä. Näinhän on esimerkiksi, milloin kunnostustoi-
menpiteeseen ryhtymisessä taloyhtiö on viivytellyt niin pitkään, että 
huoneisto vaurioituu. Vetkutteluun ja muuhun lojaliteettivelvoitteen 
vastaisuuksiin usein liittyy oman edun tavoittelu tiedon salailuineen 
ja pimittämisineen. Siksi talkoisiin on saatava mukaan, paitsi verottaja 
kitkemään peitelty osingonjako, myös poliisi- ja syyttäjäviranomaiset 
tutkimaan luottamusaseman väärinkäytöstapaukset. 

* * * * *
Osakkaita kiinnostavista aiheista lievempää lajia edustavat huomio-

ta herättäneet remonttiin liittyvät valvontakäyntiveloitukset. Näin, 
joskin valvontapalveluita poskettomimmin hinnoittelevat tiettävästi 
aletaan jo saada aisoihin.  Kuulemma valppaimmat ovat jo alkaneet 
perua osakkaisiin kohdistuneet kanteensa oikeudenkäyntikulujen 
säästämiseksi tulevan tappionsa varalta. 

Tärkeätä onkin valvontakäyntien taksoituksessa korostaa kohtees-
sa käynnin yleensä vaatimaa suhteellisen vähäistä aikaa. Samoin kuin 
valvonnan yksinkertaisuutta verrattuna vaikkapa putkimieheltä tai 
laatoittajalta vaadittavaan työsuoritukseen nähden. Näiden tuntive-
loitukset ovat kaukana professorin luentopalkkioiden tasoa olevista 
veloituksista, joilla valvontakäynneissä vielä viime syksynä jotkut ku-
vittelivat voivansa paikata talouttaan. 

Patrick Lindgren
varatuomari, puheenjohtaja, 

Suomen Asunto-
osakkeenomistajat ry (SAO)

www.asunto-osakkaat.fi
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VA L A I S T U S

Lamppumarkkinoilla ja 
valaistuksen lainsäädän-
nössä tapahtuu paljon. 

Nyt on menossa valaistuksen 
murroskausi, kuvailee Suomen 
Valoteknillisen Seuran toimitus-
johtaja Heikki Härkönen.

– Muutamana menneenä 
vuonna ja lähitulevaisuudes-
sa tapahtuu paljon verrattuna 
siihen, mihin edellisten vuosi-
kymmenten aikana on totuttu.

Heikki Härkönen sanoo tä-
hän olevan kaksi tekijää. Ensin-
näkin valaistusta koskeva lain-
säädäntö muuttuu vaiheittain 
niin Suomessa kuin myös muis-
sa Euroopan unionin maissa. 
Energiatehottomia valonlähtei-
tä ja valaistustuotteita rajataan 
pois markkinoilta. Esimerkiksi 
1. syyskuuta 2011 loppuu 60 
watin hehkulamppujen val-
mistus ja maahantuonti EU:n 
alueella.

– Hehkulamppujen jäädessä 
historiaan ei valon käyttäjällä 
ole syytä murheeseen. Hänen 

kannattaa olla iloinen ja tyyty-
väinen, koska huonot tuotteet 
poistuvat markkinoilta ja tilalle 
saadaan uusia, parempia vaihto-
ehtoja. Niitä on tarjolla enem-
män kuin koskaan aikaisemmin, 
Härkönen painottaa.

Toinen iso muutoksen aihe-
uttava tekijä valaistuksessa on-
kin teknillisellä puolella tapah-
tunut kehitys. LED-tuotteet on 
hyvä esimerkki.

– Ledit ovat olleet viime ai-
koina kovasti pinnalla. Tänä 
päi vänä on saatavilla sekä LED-
lamppuja standardikannoilla 
että LED-valaisimia, joissa koko 
valaisin on tehty ja suunniteltu 
ledeille.

– Ihmiset ovat hyvin kiinnos-
tuneita ledeistä. Monen mie-
lestä se on synonyymi uudelle, 
energiatehokkuudelle ja edis-
tyksellisyydelle. Kannattaa kui-
tenkin pitää pää kylmänä, sillä 
markkinoilla on ledejä, joista ei 
tule tarpeeksi valoa, Härkönen 
huomauttaa.

Ratkaiseva on lampun lumen-
arvo ja kuinka paljon se on wat-
tia kohti. Lumen kertoo lampun 
tuottaman valon määrän.

Kehitystyö ledien parissa jat-
kuu edelleen.

– Tulevaisuutta edustaa or-
gaaninen led. Se on hyvin ohut 
levymäinen valo, jolla luodaan 
valaisevia pintoja. Mutta tulossa 
on myös monia muita valaistus-
ratkaisuja.

Perinteisissä valonlähteissä, 
kuten monimetallilampuissa, 
ta pahtuu niin ikään kehitystä.

– Kuluttajan valintojen kan-
nalta tarjonta laajenee, ei se ai-
nakaan supistu.

Valaistus ja energiansäästö 
kulkevat rinnakkain. Kehitty-
vän tekniikan ja uudistuneiden 
lakien ansiosta on mahdolli-
suus saada laadukkaita valoja, 
joissa myös energiatehokkuus 
on huomioitu.

– Lampun tai valaisimen 
han kintahinta on vain murto-
osa kokonaisuudesta. Suurin 

energiakustannus syntyy valon 
käytöstä. Kun valitsee energia-
luokaltaan A+- tai A++-lampun, 
saa enemmän laadukasta valoa 
vähemmällä energialla.

Säästöintoilussa on kuitenkin 
muistettava, että valaistus on 
tarkoitettu tarpeeseen.

– Säästöön liitetään usein se, 
että ollaan pimeässä tai hämä-
rässä. Mutta sitä vaaraa ei ole, 
kun valaistus suunnitellaan ja 
toteutetaan hyvin. Valaistuksen 
ohjaus on avainasemassa, Heik-
ki Härkönen Suomen Valotek-
nillisestä seurasta muistuttaa.

Neuvoa ja vinkkejä lamppu-
valintoihin voi hakea muun 
muassa osoitteesta www.lam-
punvalintakone.fi. 

Motivan tarjoama palvelu 
listaa lamppusuositukset käyt-
täjän määrittämän käyttötar-
koituksen perusteella, jolloin 
tarjottujen lamppuvaihtoehto-
jen ominaisuudet ovat parhaat 
mahdolliset.

Lisää lampuista sivulla 36.

Valaistuksessa

eletään murroskautta
Tekniikka menee eteenpäin ja lainsäädäntö uudistuu

Jakomäen Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtajan Hannu Laakson mielestä valaisimet antavat ilmettä myös kerrostalon ulkopuolelle. 
Louhikkotie 2:n lasijulkisivu on Somerikkotien puolelle. 

n  Teksti ja kuva:  Irene Murtomäki
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SIR Tietokanta

Oulu
ammatti-isännöitsijät 104 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1115 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 39 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 77 kpl
hallitusten puheenjohtajat 482 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät 203 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 250 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2030 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 186 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1301 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 545 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1164 kpl
hallitusten puheenjohtajat 5687kpl

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 166 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 905 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2957kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 149 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 160 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1315 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 115 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 490 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1819 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 51 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 625 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 82 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 87 kpl
hallitusten puheenjohtajat 875 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 46 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 43 kpl
hallitusten puheenjohtajat 503 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 23 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 58 kpl
hallitusten puheenjohtajat 393 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 868 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 56 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 48 kpl
hallitusten puheenjohtajat 709 kpl

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 
Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

20 vuotta

Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

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

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

http://www.sir.fi


VA L A I S T U S

-Led-valaisin maksaa kymmenen 
vuoden aikana tämänhetkisel-
lä energian hinnalla laskettuna 

355 euroa, kun pienloistelamppu tulee 
tuona aikana maksamaan 618 ja halo-
geenihehkulamppu 660 euroa. Luvuis-
sa on mukana lamppujen ja valaisimen 
hankintahinta. Jos vertailuun otetaan 60 
watin hehkulamppu, joita ei pian ole 
enää markkinoilla, on sen kokonaiskus-
tannus peräti 810 euroa.

Led-valaisin on hankintahinnaltaan 
1,5-2 kertaa kalliimpi kuin perinteiset 
valonlähteet, mutta sitä ei Laakson mie-
lestä pidä säikähtää.

– Led-valaisimen investointikulut 
maksavat itsensä takaisin noin neljässä 
vuodessa, joten valaisimen käyttöiän 
ollessa kymmenen vuotta tuovat seu-

raavat kuusi vuotta pelkkää säästöä.
Jakomäen Kiinteistöt Oy:n asuinker-

rostalo Luohikkotie 2 on mukana led-
valaisinten pilottihankkeessa.

– Led-valaisimet, yhteensä 120 kap-
paletta, asennettiin kerrostalon por-
raskäytäviin ja yleisiin tiloihin vuosi 
sitten. Kolmannes valoista on palanut 
yhtäjaksoisesti yötä päivää eli noin 8 
500 tuntia. Valaisimien kanssa ei ole ol-
lut mitään ongelmia. Esimerkiksi heh-
kulamppu olisi jouduttu vaihtamaan 
vuoden mittaan ainakin kolmesti.

– Valaisimien kotimainen valmistaja 
on antanut ledeille 30 000 tunnin ta-
kuun. Muualta kertyneiden kokemus-
ten mukaan valaisimien paloaika on 
tuota pitempi eli 50 000-80 000 tuntia, 
joten ne ovat toimintakunnossa kah-

Jakomäen Kiinteistöt Oy mukana 

Led-valaisinten kustannustehok-

kuus on vakuuttanut Jakomäen 

Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja 

Hannu Laakson. Hän esittelee las-

kelman, jossa on verrattu hehku-

lampun, pienloistelampun ja led-

valaisimen kustannuksia kymme-

nen vuoden aikana. Led-valaisimen 

kokonaiskustannus jää noin puoleen 

halogeenihehkulampusta ja lähes 

puoleen pienloistelampusta.

Led-valaisimet tuovat säästöä

pilottikokeilussa

n  Teksti ja kuvat:  Irene Murtomäki

Jakomäen Kiinteistöjen 
Louhikkotie 2:ssa vaihtui-
vat pienloistelamput led-
valaisimiin vuosi sitten, 
kun 120 valaisinta asen-
nettiin porraskäytäviin ja 
yleisiin tiloihin. Varastotilat 
ja saunat sijaitsevat talon 
kerroksissa.
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➺ JATKUU
peltikaton uudelleenkiinnitys

kestävä kourusaneeraus

®

®

deksasta kymmeneen vuoteen.

Sähkönkulutus 
pienenee

Hannu Laakso kertoo, 
että 25 watin led-va-
laisin kuluttaa kym-

menessä vuodessa sähköä 750 
kilowattituntia, kun vastaava lu-
ku 36 watin pienloistelampulla 
on 1 080, sadan watin halogee-
nihehkulampulla  3 000 ja 60 
watin hehkulampulla 1 800 ki-
lowattituntia. Laakson mukaan 
on huomioitava, että led-valaisi-
men todellinen, mitattu kulutus 
on 19-20 watin luokkaa.

Led-valaisimen valoteho on 
tällä hetkellä 150 wattia eli yh-
tä suuri kuin vertailukohteena 
olevien pienloiste- ja halogee-
nihehkulamppujen. Näin ollen 
sama valoteho saavutetaan pie-
nemmällä sähkönkulutuksella.

Kun sähkönkulutus muute-
taan euroiksi nykyisellä energi-

an hinnalla, kuluttaa led-valaisin 
kymmenen vuoden aikana säh-
köä 75 euron edestä. Vastaavalla 
ajanjaksolla pienloistelampun 
käyttö maksaa 108, halogeeni-
hehkulampun 300 ja 60 watin 
hehkulampun 180 euroa. 

Vaihtotyö 
jää pois

Jakomäen Kiinteistöt Oy:n 
toimitusjohtaja Hannu Laak-
so haluaa nostaa esille eri-

tyi sesti kaksi asiaa led-valaisi-
mista.

Ensinnäkin säästöä syntyy, 
koska led-valaisinta ei tarvitse 
vaihtaa.

– Vertailulaskelmassa on 
merkitty yhden lampun vaihta-
mi sen maksavan sarjatyönä 
20 euroa. Kun talossa on 120 
lamppua, maksaisi niiden vaih-
taminen ainakin 2 400 euroa 
kerta.

– Vaihtotyön kustannukset 

nousevat, kun joudutaan vaih-
tamaan yksittäinen lamppu. 
Hintalappu on vähintään 50 
euroa. Asukkaan soittaessa, että 
lamppu on palanut, puhelun 
ottaa vastaan asiakaspalvelija. 
Hän ottaa yhteyttä työnjohta-
jaan ja tämä lähettää paikalle 
huoltomiehen, joka menee sin-
ne autolla tai traktorilla, mistä 
syntyy polttoainekustannuksia. 
Kun huoltomies paikan päällä 
huomaa, ettei liian korkealla si-
jaitsevan lampun vaihtaminen 
onnistu, joudutaan työhön kut-
sumaan palveluun erikoistunut 
yritys, Laakso kuvailee tapahtu-
maketjua.

Esimerkiksi Louhikkotie 2:n 
porrassyöksyssä olevat valaisi-
met ovat niin korkealla, etteivät 
huoltomiehet työsuojelullista 
syistä saa nousta niin korkealle. 
Koska telineiden rakentaminen 
olisi kallista, on päädytty siihen, 
että käytetään ulkopuolista pal-
velua.

Toinen merkittävä tekijä, jota 

toimitusjohtaja Hannu Laakso 
korostaa led-valaisimista puhut-
taessa on, etteivät nämä tuota 
sähköverkkoon loistehoa. 

– Helsingin Energia on ilmoit-
tanut laskuttavansa loistetehos-
ta, jos sen määrä nousee liian 
suureksi. Sähkölaitteiden aihe-
uttamaan loistehoon halutaan 
puuttua, koska se kuormittaa 
verkkoa haitallisesti. Led-valai-
simet eivät synnytä loistehoa, 
joten niiden kustannustehok-
kuus kasvaa.

Turvallisuus ja 
viihtyisyys 
lisääntyvät

Turvallisuus Louhikko-
tie 2:ssa on lisääntynyt, 
kun porraskäytävissä ja 

yleisissä tiloissa on siirrytty led-
valaisimiin.

KIINTEISTÖPOSTI  6/2011    37

http://www.kattotutka.fi


– Asukkaalle tämä on merkit-
tävä tekijä. Hän voi olla varma 
siitä, että kotiin tullessa por-
taassa palavat valot. Led-valaisin 
ei nimittäin ole koskaan täysin 
pimeä, vaikka osa ledeistä olisi 
palanut  tätä ei edes huomaa. 
Aikaisemmin asukkailta tuli 
soittoja, että valot eivät pala. 
Nyt näitä puheluja ei enää tule, 
Hannu Laakso toteaa tyytyväi-
senä.

Lisäksi led-valaisimilla saavu-
tetaan reippaasti rakennusnor-
mien vaatima valomäärä tietyllä 
korkeudella.

– Normit täyttyvät 1,5-kertai-
sesti jopa viiden vuoden kulut-
tua. Jos katossa on niin sanotut 
höpö höpö -valot, ei normeihin 
päästä, vaikka kyse olisi uusista 
lampuista, Laakso tietää.

Led-valaisimet luovat myös 
viihtyisyyttä. Niiden valo on 
pehmeä ja siten miellyttävä sil-
mälle.

Ledit myös 
uudis- ja korjaus-
kohteisiin

Hannu Laakson tavoittee-
na on, että vastedes Ja-
komäen Kiinteistöjen 

uudis- ja peruskorjauskohteisiin 
asennettaisiin ledit. Niiden han-
kintahinta on korkeampi kuin 
perinteisten valaisinratkaisujen, 
mutta summa on kuitenkin pie-
ni osa remontin tai rakentami-
sen kokonaiskustannuksista.

– Esimerkiksi kohteessa, jo-

hon asennetaan 150 valaisinta, 
on ledien lisähinta perinteisiin 
valaisimiin verrattuna noin 15 
000 euroa ja koko rakennus-
hanke maksaa 8-10 miljoonaa 
euroa. Voidaankin kysyä, onko 
sillä investointivaiheessa merki-
tystä, kun raha tulee pienempi-
en käyttökulujen ansiosta kah-
dessa vuodessa takaisin.

– Lisäksi asukasturvallisuus 
kasvaa huomattavasti, kun valot 
palavat tarvittaessa yötä päivää 
niin kellarikäytävillä kuin pesu-
tupa- ja saunatiloissakin. Ledit 
saadaan toimimaan infrapunal-
la tai tutkalla, joten katkaisijaa 
ei tarvita.

Jakomäen Kiinteistöissä on 
tarkoitus siirtyä myös portai-
den numerovalaisimissa led-ai-
kaan. Laakso esittelee kehitteil-
lä olevaa valaisinmallia, jonka 
kulutuksen hän laskee olevan 
1 watin luokkaa, kun se nyt on 
porrasvaloissa 60 wattia.

Energiatehokkuutta tavoitel-
laan monissa kiinteistössä. 
Hannu Laakson kokemusten 
mukaan led-valaisimet on yksi 
tehokkaimmista keinoista alen-
taa kustannuksia ja säästää ym-
päristöä.

– Helsingin kaupunki on 
osoittanut tukevansa energian 
säästötoimia. Näin ollen soisin, 
että led-valaisimet yleistyisivät 
kaupungin kiinteistöissä ja ul-
kovalaistuksessa.  Helsingin tu-
lisi olla edelläkävijänä ja suun-
nan näyttäjänä. Jos tavoitteiden 
mukaan vuonna 2020 halutaan 
olla 20 prosenttia alemmalla 
energiatasolla kuin nyt, niin 
led-valaisimet ovat vakavasti 
otettava vaihtoehto.

Led-valaisin on suun-
niteltu niin, että se 
peittää vanhan valai-
simen paikan. Näin 
vältytään porraskäy-
täväremontilta, 
Jakomäen Kiinteistöt 
Oy:n toimitusjohtaja 
Hannu Laakso esitte-
lee.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki 
Tel.: 09 855 3420 • Fax: 09 855 34260
E-mail: myynti@steni.fi

steni finland oy

steni®
  julkisivu
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www.steni.fi

steni colour julkisivulevyt ovat komposiittirakenteisia 
kivilevyjä. steni colourin pinta on elektronisesti 
kovetettua akryylia. Vakiovärejä on yli 40. Lisäksi  
saatavilla on lähes rajattomasti erikoisvärejä. 
steni julkisivulevyt ovat pitkäikäisiä, jonka vuoksi 
annamme niille 25 v. tehdastakuun. 

Tervetuloa osastollemme 6k93 Julkisivu  
2011 –messuille!

steni colour
• 100%:sti vesitiiviitä
• kestävät pakkasta
• pitävät värin
• kestävät kemikaaleja
• helppoja puhdistaa
• ekologisia

steni-julkisivulevyt  
ovat korkealaatuisia  
ja pitkäikäisiä

Saneerauskohde Tuusulassa
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VA L A I S T U S

Valaistusasioita pohditaan 
tähän vuoden aikaan 
monessa taloyhtiössä. 

Mo nimetallilamppu, led, loiste-
putki, energiansäästölamppu, 
suurpainenatriumlamppu - tar-
jolla on useita erilaisia lamppuja 
ja valaisimia. Valintaa tehtäessä 
arkkitehti SAFA Marjut Kauppi-
nen neuvoo miettimään muun 
muassa valon laatua.

Sisäänkäynnin valaistuksessa 
hän toivoisi käytettävän val-
koista valoa.

– Se on kodikas ja näyttää 
hyvin värit. Ennen lediä ainoas-
taan monimetallilamppu tarjosi 
nämä ominaisuudet, mutta nyt 
on enemmän vaihtoehtoja. 

–Etenkin pihoilla näkee ru-

Valaistus lisää 
viihtyisyyttä ja turvallisuuden tunnetta

Syksyn saapuessa 

ja iltojen pimetessä 

katseet kiinnittyvät 

pihavalaistukseen tai 

sen puutteeseen. Hyvä 

valaistus lisää viihtyi-

syyttä ja turvallisuu-

den tunnetta. Valais-

tuksella vaikutetaan 

myös energiankulutuk-

seen.

seh tavankellertävää valoa, jo-
ka ei ole kovin miellyttävä. 
Ky seessä on tavallisesti suur-
painenatriumlappu. Se on han-

kintahinnaltaan kohtuullinen ja 
pitkäikäinen, mutta valon laatu 
ei ole paras mahdollinen.

Valon värilämpötila määritel-
lään kelvineillä ja valonlähtees-
tä riippuen ne vaihtelevat. Esi-
merkiksi ledin värin lämpötila 
voi olla 3 000 kelvinistä 6 000 
kelviniin, ehkä sitäkin korkeam-
pi eli viileämpi.

– On ikävää, jos piha-alueella 
on keskenään erivärisiä lamp-
puja. Lamppuja tai valaisinta 
vaihdettaessa täytyykin olla 
tarkkana, että hankkii oikeat 
lam put, joten ylläpidolla pitää 
olla siihen oikea ohjeistus.

Arkkitehti Marjut Kauppinen 
tietää, että useimmiten valaisin- 
ja lamppuvalinnoissa kiinni-

tetään huomiota hankintahin-
taan. Todelliset kustannukset 
paljastuvat kuitenkin vuosien 
mittaan. Niihin vaikuttavat niin 
energiankulutus kuin tuotteen 
kestävyyskin.

Vaikka eurot ovat ratkaise-
vassa asemassa, pitäisi muistaa 
myös valaisimen käyttömuka-
vuus. 

– Esimerkiksi energiansäästö-
lamppu syttyy hitaasti, mikä 
ärsyttää erityisesti porrashuo-
neessa. Valaisin palaa kunnolla 
vasta siinä vaiheessa, kun on 
ehtinyt pois paikalta tai ohjaus 
kytkee sen pois päältä.

➺ JATKUU

Arkkitehti SAFA Marjut 
Kauppinen muistuttaa va-
lon eri mahdollisuuksista. 
Sillä luodaan turvallisuutta 
ja tunnelmaa. Lamppu- ja 
valaisinvalikoimassa on 
tarjolla erilaisia vaihtoehto-
ja. Valaistusta toteuttaessa 
olisi hyvä käyttää asiantun-
tijaa löytääkseen sopivim-
man ratkaisun kuhunkin 
käyttötarkoitukseen.

n  Teksti ja kuvat: 

     Irene Murtomäki
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Huomio 
sisäänkäynnin 
valaistukseen

Talon ulkovalaistuksen 
tulisi perustua siihen, 
että koti-ovi näkyy jo 

kadulle.
– Monen talon sisäänkäynnis-

sä on alun perin ollut opaalila-
sivalaisin, paikoin jopa valokat-
toja. Nämä ovat toimineet hie-
nosti ja valaisseet myös oven 
kaunista puupintaa ja seinien 
graniittia luoden kodikkaan 
tunnelman. Monta kertaa alku-
peräisestä arkkitehtuurista löy-
tyykin oikeat eväät nykyisen 
valaistuksen uudistamiseen, 
arkkitehti Maarit Kauppinen 
opastaa.

Vuosikymmenten mittaan 
vanhat valaisimet ovat saaneet 
väistyä uusien tieltä ja sisään-
käynteihin on asennettu talon 
numerokuutiot.

– Tämä saattaa olla ainoa si-
säänkäynnin valonlähde. Siitä 
ei ole paljon iloa, varsinkin jos 

se on sisäänkäyntisyvennyksen 
ulkopuolella. Kukapa ei olisi 
joutunut etsimään avaimia pi-
meässä syvennyksessä, Kauppi-
nen tuumaa.

Sisäänkäynnin lisäksi valais-
tusta tarvitaan muun muassa 
kulkureiteillä sekä esimerkiksi 
jätekatoksen ja autotallin si-
säänkäynneissä. Paikoin valon 
määrän on oltava suurempi ja 
toisin paikoin riittää himmeäm-
pi valaistus.

Hyvä valaistus ei tarkoita si-
tä, että joka puolella on paljon 
valoa, vaan sitä pitää olla oikea 
määrä oikeassa paikassa.  Valon-

lähteet ja valaisimet eivät saa 
häikäistä.

– Eri aikakauden talot tarvit-
sevat erilaiset valot. Vanhimmat 
1800-luvun loppupuolelta val-
mistuneet piha-alueet ovat pie-
nipiirteisiä, joten ratkaisut ovat 
sen mukaisia. Sen sijaan uusis-
sa kortteleissa Kalasatamassa ja 
Jätkäsaaressa voi olla vahvasti 
arkkitehtuuriin liittyvää valais-
tusta, Kauppinen vertaa.

Väljemmillä asuntoalueilla 
parkkipaikat halutaan valaista 
tehokkaasti, mistä syntyy kont-
rasti muuhun ympäristöön.

– Sisäänkäynti ja ihmisten 
käytössä oleva koko piha-alue 
saattaa olla pimeä lukuun otta-
matta parkkipaikkaa.

Yhtä lailla kuin oman kodin 
pihavalaistuksen pitäisi olla 
kun nossa, niin samaa odotetaan 
työpaikan ympäristöltä.

– Talviaikaan ihminen menee 
pimeällä töihin ja lähtee pime-
ään aikaan. Silloin valaistus ei 
ole yhdentekevä.

Rakennuksen valaiseminen 
luo myös paikallisidentiteettiä. 

Koko julkisivun ei tarvitse olla 
valaistuna, saattaa riittää kun 
jokin kiinteistön pieli tai yksi-
tyiskohta on valaistu niin, että 
se on tunnistettavissa.

Valaistus osa 
esteettömyyttä

Valaistussuunnittelijaan 
kannattaa olla yhteydes-
sä ainakin siinä vaihees-

sa, kun talossa suunnitellaan 
porrashuoneremonttia.

– Peruskorjauksen yhteydes-
sä valaistus on niin sanotusti 
helppo säästökohde, vaikka 
suh teutettuna koko hankkee-
seen sen osuus on minimaali-
nen. Remontissa kiinnitetään 
huomiota väreihin ja maaleihin, 
mutta olisi hyvä ajatella myös 
valaistuksen toimivuutta. Sitä 
paitsi hyvän valaistuksen ei tar-
vitse olla kallis, kunhan se on 
oikein suunniteltu ja toteutet-
tu.

Arkkitehti Marjut Kauppinen 
muistuttaa, että hyvä valaistus 

Arkkitehti Marjut 
Kauppisen toimisto- ja työ-
tila sijaitsee vuonna 1941 
valmistuneessa arkkitehti 
Toivo Jäntin suunnittele-
massa Helsingin entisessä 
suojeluskuntatalossa. 
Porrashuoneen sisäänkäyn-
tiin on rakennettu upotetut 
opaalilasivalaisimet, jotka 
edustavat funktionalismia.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

40    KIINTEISTÖPOSTI 6/2011



on osa esteettömyyttä.
– Etenkin vanhojen kerros-

talojen porrashuoneissa ovat 
valaisimet ainoastaan porrasta-
santeilla, eivätkä riitä valaise-
maan porrassyöksyjä. Tämä ra-
joittaa muun muassa iäkkäiden 
ihmisten liikkumista. Mutta 
on kaikkien ilo, että portaissa 
ja piha-alueella on hyvä valo. 
Minusta se kertoo asukkaiden 
arvostamisesta.

Ohjausjärjestelmät 
myös kuntoon

Lamput ja valaisimet ovat 
kehittyneet melkoisesti 
viime vuosina. Arkkitehti 

Marjut Kauppinen toivoo, että 
sama tapahtuisi ohjausjärjestel-
missä ja ne tulisivat edullisim-
miksi toteuttaa.

Varastotiloissa ja kellarissa 
ohjauksen tarve on ilmeinen.

– Pitäisi päästä siihen, että 
valoissa ei tarvitsisi käyttää kat-
kaisijaa. Onhan usein niin, että 

valot jäävät tällaisissa tiloissa 
päälle, mikä vie energiaa.

– Esimerkiksi liikeohjaukses-
sa valot syttyvät ja sammuvat 
sen mukaan tapahtuuko tilassa 
liikettä. Parasta olisi jos valo hii-
puisi minimiin eikä räpsähtäisi 
pois päältä. Myös ulkovaloja 
voisi ohjata niin, että ne olisi-
vat himmeät, jos kukaan ei liiku 
pihalla ja liikkeen havaitessaan 
ne syttyisivät pehmeästi.

Ympäristöä laajemmin tarkas-
tellessaan Marjut Kauppinen 
ihmettelee, miksi esimerkiksi 
katuvalaistusta ei saada ohjauk-
sen piiriin.

– Valon tarve on erilainen eri 
vuodenaikoina. Vanhoja katu-
valoverkkoja on hankala uusia, 
mutta uusillakin asuinaluilla 
rakennetaan melko vanhanai-
kaisesti. Toivottavasti tilanne 
muuttuu valon ohjauksen ke-
hittyessä. 

Luonnon valo 
hyödyksi

Uusissa rakennuskohteis-
sa käytetään hyväksi 
luonnon valoa.

– Uudet rakennukset ovat 
hurmaavia. Kaiken valon ei tar-
vitse olla sähkön tuottamaa ja 
porrashuoneissa on isot ikku-
nat. Uudiskohteissa valaistuk-
seen kiinnitetään muutenkin 
huomiota enemmän kuin aikai-
semmin.

– Asuinalue on ihmisille tär-
keä, joten siihen pitäisi panos-
taa myös valaistuksella. Va lais-
tusta ei saisi ajatella kontrol-
loivana, vaan se on miellyttä-
vää ja hauskaa. Toteuttaessani 
nuorten kanssa Fantasy Design 
-projektia Harjun nuorisotalolla 
he halusivat valoilta elämyksel-
lisyyttä ja draamaa. He tajusivat 
luonnostaan, mitä valolla voi 
saada aikaan, Kauppinen iloit-
see.

Valoilla rakennetaan myös 
yöl listä kaupunkimaisemaa. 
Kun 2000-luvun alkupuolella 
tehtiin suuria valaistusratkaisu-
ja, ovat yleinen asenneilmapiiri 

ja energiansäästö johtaneet sii-
hen, että nykyisin keskitytään 
nostamaan kulloisestakin näky-
mästä esille pääasia.

– Valaistuksessa on hienoa, 
et tä yöllä jotkut asiat voi jättää 
pimentoon. Päivällä se ei ole 
mahdollista.

– Valon avulla saadaan hou-
kuteltua ja viihdytettyä ihmisiä. 
Tuoreiden visioiden mukaan 
arkkitehtuuri, valaistus ja vies-
tintä voivat olla yksi suunnitel-
tu kokonaisuus.

Arkkitehti Maarit Kauppinen 
on Suomen Valoteknillisen Seu-
ran valaistussuunnittelijoiden 
toimintaryhmän jäsen.

– Tavoitteenamme on edistää 
yleistä tietämystä valaistuksen 
suunnittelusta. Ratkaisujen mo-
nimutkaistuessa suunnittelun 
tarve kasvaa. Toivottavasti ark-
kitehdit tekevät tulevaisuudes-
sa entistä enemmän yhteistyötä 
valaistussuunnittelijoiden kans-
sa, sillä mitä arkkitehtuuri olisi 
ilman valoa.
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-Kaikkien (yli 99 pro-
senttia) vakinaisis-
ta asunnoista sekä 

yritysten ja julkishallinnon 
vakinaisista toimipaikoista tu-
lisi olla vuoden 2015 loppuun 
mennessä enintään kahden ki-
lometrin etäisyydellä 100 mega-
bitin yhteyden mahdollistavasta 
valokuitu- tai kaapeliverkosta, 
kertoi neuvotteleva virkamies 
Juha Parantainen liikenne- ja 
viestintäministeriöstä puhues-

Tavoitteena 
sata megaa kautta maan

Sadan megan laajakais-

tayhteyksiä on saatavissa 

lähinnä kaupungeissa. 

Tilanne on muuttumassa, 

sillä nopeita yhteyksiä ra-

kennetaan nyt myös haja-

asutusalueille. Tähän 

tähtää valtioneuvoston 

asettamien tavoitteiden 

mukaisesti Sata megaa 

kaikille -laajakaistahanke.

saan Kansainvälinen Telepäivä 
-seminaarissa, jonka järjestäjänä 
toimi Sähköinsinööriliitto. 

Laajakaistaverkon rakentami-
seen käytetään julkista rahoi-
tusta. Sen osuus on kaksi kol-
masosaa, joten operaattorin 
maksettavaksi jää kolmannes. 
Euroissa julkinen tuki on yh-
teensä 130 miljoonaa euroa, 
joka tulee valtiolta, Euroopan 
unionilta ja kunnilta.

– Pilottihankkeet ovat valmis-
tuneet, ja Viestintävirasto on 
tehnyt ensimmäiset tukipäätök-
set. Tämä on ensimmäinen ker-
ta, kun julkisia varoja käytetään 

laajakaistan rakentamiseen, Pa-
rantainen mainitsi.  

Kunnan osuus kustannuksis-
ta on 8, 22 tai 33 prosenttia. 
Pa rantainen arveli, että ainakin 
osalle kuntia tämä voi olla yli-
voimainen satsaus.

Kymmenien hankkeiden ra-
kentaminen on alkanut tämän 
vuoden aikana.

Yllättävää Parantaisen mu-
kaan on ollut se, etteivät ope-
raattorit ole olleet kiinnostunei-
ta hankkeesta siinä määrin kuin 
käynnistettäessä otak suttiin. 
Maa kuntaliittojen kilpailuttaes-
sa noin 230 hanketta tekivät 

n  Teksti: Irene Murtomäki

L A A J A K A I S TAY H T E Y D E T

Soneran omalla rakentamisoh-
jelmalla siten, että Sonera on 
tuonut yhteyden taloyhtiön ta-

Nettiyhteyttä tarvitaan 
tänä päivänä monen-
laisiin asioihin ja esi-

merkiksi monipuolisten tv- ja 
viihdepalvelujen käyttö laaja-
kaistaliittymän kautta omassa 
kotitelevisiossa lisääntyy koko 
ajan.

– Valokuidusta voidaan nyt 
ensimmäisen kerran puhua ai-
dosti monipalveluverkkona, sil-
lä sen avulla kotiin saadaan niin 
laajakaista-, tv-, viihde- kuin pu-
hepalvelutkin, Soneran myynti-
johtaja Esko Korkalo korostaa.

Uusia palveluja ovat esimer-
kiksi videovuokraamo verkossa 
sekä ohjelmakirjastot ja musiik-
kipalvelut, jotka on saatavissa 
laajakaistan kautta omaan koti-
televisoon

– Sonera on johtava valokui-
tuverkkojen rakentaja Suomes-
sa ja valokuituverkko tavoittaa 
jo noin 450 000 kotitaloutta 
Suomessa. Valokuituverkkoa on 
rakennettu taloyhtiöiden tilaa-
mina kiinteistöyhteyksinä sekä 

Tv- ja viihdepalveluiden käyttö lisääntynyt
laajakaistaliittymän kautta

lojakamoon ja tarjoaa suoraan 
yksittäisille kuluttajille mah-
dollisuutta liittyä palveluun 

Soneran myyntijohtaja Esko Korkalo muistuttaa, että yhteishan-
kinnalla osakkaat ja asukkaat säästävät laajakaistakuluissaan. 
Kuva: Aimo Holtari.

normaalein kuluttajahinnoin. 
Huolimatta siitä, onko kyseessä 
taloyhtiön yhteishankinta vai 
yksittäin kuluttajille tarjottavat 
liittymät, yhteys huoneistoihin 
muodostuu taloyhtiön puhelin-
sisäverkon tai yleiskaapeloinnin 
kautta. Taloyhtiön yhteishankin-
ta eli kiinteistökohtainen liitty-
mä pienentää huoneistokohtai-
sia kustannuksia jopa puolella, 
Soneran myyntijohtaja Esko 
Korkalo mainitsee.

Palvelujen runsastuessa myös 
vaatimukset perusnopeudelle 
kasvavat. Taloyhtiön hankki-
man laajakaistan nopeus on 
Korkalon mukaan tavallisesti 
kaksi megaa, mutta koko ajan 
ollaan menossa kohti suurem-
pia nopeuksia.

– Jos taloyhtiön yhteinen no-
peus ei riitä, voi asukas niin ha-
lutessaan hankkia sitä lisää. Hän 
saa sen nopeuden ja ne tuot-
teet kuin on tilannut. Tässäkin 
tapauksessa tilaajalle koituvat 
kokonaiskustannukset jäävät 
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operaattorit hanke-ehdotuksia 
ainoastaan noin puoleen.

– Surkein tilanne on Lapissa, 
jossa 40 hankkeeseen ei ole 
löytynyt operaattoria. Kilpailu-
tukset eivät ole tuottaneet tu-
losta. Paras tilanne on Pohjois-
Savossa, jossa vireillä olevasta 
lähes 60 hankkeesta melkein 
50:llä on toteuttaja. Alueen 22 
kuntaa pitää 100 megaa kaikille 
-hanketta niin tärkeänä, että pe-
rustivat yhteisen verkkoyhtiön. 

Koko maan alueella eniten 
laajakaistahankkeita, mikä tar-
koittaa noin puolta, on toteut-
tamassa Finnet-yhtiö, joka on 
mukana 53 hankkeessa. Seuraa-
vaksi tulevat kuntien verkko-
yhtiöt 34 ja osuuskunnat 21 
hankkeella.

Runsaasti keskustelua ovat 
aiheuttaneet asiakkaiden liitty-
mismaksut, ovatko ne kohtuul-
lisia vai ei. Operaattorien mu-
kaan niin kutsuttu kipukynnys 

St1 Energiamarket Espoo
Fallåker 1, Espoo, p. 010 557 4833, energiamarket@st1.fi

St1 Energiamarket Lohja
Sauvonrinne 19, Lohja, p. (019) 383 911, energiamarket@st1.fi

www.energiamarket.fi

Meiltä 

saa avaimet 

käteen 

toimituksen!

Onko taloyhtiönne 
harkinnut maalämpöä?

Siirry 
maa-
lämpöön

Nyt se kannattaa!
Pystymme pudottamaan 
yhtiönne energian-
kulutusta jopa 70%. 
Vastikkeita ei tarvitse 
nostaa jos maksatte 
investointia takaisin 
syntyvillä säästöillä. 

Soita, niin 
laskemme tarjouksen
taloyhtiöllenne.

Soita ja 
kysy lisää 

0290 0011 00

Liittymismaksut ovat osa tilaa jalle aiheutuvista kustannuksis-
ta. Sadan megan laajakaistan kuukausimaksun neuvotteleva 
virkamies Juha Parantainen arvelee asettuvan keskimäärin 
43-150 euron tuntumaan.

Aiheesta lisää sivulla 44

on tällä hetkellä 2 000 euroa. 
Sii hen ei kuitenkaan aina pääs-
tä liittymismaksun vaihdellessa 
kahden kilometrin matkalla 
noin 1 000 eurosta yli 50 000 
euroon.

– Hintahaarukka on melkoi-
nen. On kuitenkin muistettava, 
että nyt rakennetaan seuraavan 
sukupolven verkkoa, infrastruk-
tuuria 50 vuoden tarpeeseen. 
Hank keen onnistuminen on 
paljolti kiinni tilaajien määrästä. 
Ihmiset ovat kyllä valmiita mak-
samaan sähköliittymästä, mutta 
100 megan laajakaistan hankki-
minen tuntuu hankalammalta, 
Parantainen vertasi.

Liittymismaksut ovat osa tilaa-
jalle aiheutuvista kustannuksis-
ta. Sadan megan laajakaistan 
kuukausimaksun Parantainen 
arveli asettuvan keskimäärin 
43-150 euron tuntumaan.

alle kuluttajamarkkinahintojen.
Yhä useampi taloyhtiön 

asukas tilaakin lisää nopeutta. 
Korkalo arvelee suuntauksen 
jatkuvan niin, että parin vuo-
den kuluttua 70-80 prosenttia 
asukkaista haluaa nopeampaa 
ja parempaa yhteyttä kuin mitä 
yhteinen laajakaista tarjoaa.

- Taloyhtiöön tuodaan vähin-
tään 1000 Mbit/s valokuituyh-
teys, tarvittaessa enemmän. Va-
lokuidun kapasiteetista kertoo 
hyvin seikka että tänä päivänä 
taloyhtiö voi tilata teknisen 
toteutuksen siten että 1000 
Mbit/s yhteyksiä tarjotaan li-
säpalveluna huoneistoihin 
saakka. Huomioitavaa on, että 
netin käyttäjät tarvitsevat yhä 
nopeampia siirtonopeuksia 
myös huoneistoista verkkoon 
päin. Valokuituyhteys on sym-
metrinen talojakamoon saakka 
ja toisin kuin muut yleisimmät 
tekniikat valokuitu tarjoaa hy-
vät siirtoyhteydet myös huo-
neistoista verkkoon.

– Taloyhtiön tulee huomioi-
da myös sisäverkkonsa kunto 
sekä ajanmukaisuus. Vaikka 
kunnossa oleva Cat3-tason pu-
helinsisäverkko soveltuu tämän 
päivän palveluiden toteuttami-

seen valokuituverkon yhtey-
dessä, aina perusparannuksien 
yhteydessä sisäverkot on syytä 
saneerata joko Cat6-tason yleis-
kaapeloinniksi tai vaikkapa va-
lokuitusisäverkoksi. Näin talo-
yhtiö varmistaa ajanmukaisten 
palvelujen saatavuuden myös 
tulevaisuudessa sekä huolehtii 
osaltaan yhteyksien toiminta-
varmuudesta, Korkalo sanoo.

Taloyhtiölaajakaistasopimuk-
set tehdään yleensä aluksi mää-
räaikaisiksi.

– Sopimusaika on tavallises-
ti 2-4 vuotta, jonka jälkeen se 
jatkuu toistaiseksi. Sopimuksen 
voi irtisanoa sopimusehtojen 
mukaisesti irtisanomisajan ol-
lessa yleensä puoli vuotta.

Valokuituverkko tarjoaa talo-
yhtiöille myös muita uudenlai-
sia käyttömahdollisuuksia. Esi-
merkiksi kiinteistöautomaatio 
on mahdollista yhdistää huol-
toyhtiön valvomoon, josta laaja-
kaistayhteyden kautta voidaan 
tehdä säädöksiä ja tarkkailua. 
Tämäkin on osa monipalvelu-
verkon mukanaan tuomia mah-
dollisuuksia.

Teksti: Irene Murtomäki
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Taloyhtiön puntaroides-
sa yhteisen laajakaistan 
hankintaa herättää ky-

symyksiä ainakin tekniikka ja 
kuka sen hoitaa kuntoon. 

– Operaattori vastaa palvelun 
toteuttamisesta kaikkiin huo-
neistoihin.  Taloyhtiön sisäver-
kon teknologialla ei ole sinänsä 
merkitystä toteutuksen kannal-
ta. Hyödynnämme kiinteistössä 
kuitu- (FTTH), Ethernet-, pu-

Taloyhtiön yhteisen laajakaistan suosio nousee 
Yhteinen laajakais-

tahanke on vireillä 

monessa taloyhtiössä. 

Ryhmäpäällikkö Tiitus 

Ranta DNA Oy:n Kiin-

teistötuotemyynnistä 

kertoo kiinnostuksen 

kasvun alkaneen jo 

vuoden 2010 keväällä 

ja sama tahti näyt-

tää jatkuvan. Hän 

ennakoi, että tästä 

vuodesta muodostuu 

taloyhtiölaajakaistan 

ennätysvuosi.

helinsisäverkkoa 
ja tietysti myös 
a n t e n n i v e r k -
koa tehokkaasti 
moni  puol isten 
no peusluokkien 
toteuttamiseksi 
taloyhtiössä. 
Laajakaistahank-
keen saadessa kan -
natusta taloyh ti ös-
sä on aika pyytää 
operaa t to r i l t a 
tarjousta ja esitte-
ly toteutusvaih-
toehdoista ja eri 
nopeusluokista.
– Asia kannattaa 
ottaa esille yhtiö-
k o  k o u k s e s s a 
päätösasiana. Ta-

lo yhtiölaajakaistasta päätös 
syntyy yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä uuden asunto-
osakeyhtiölain myötä, joka as-
tui voimaan jo viime vuonna 
eli 1. heinäkuuta 2010.

Taloyhtiön yhteisen laajakais-
tan mukanaan tuomia etuja ja 
hyötyjä verrattuna huoneisto-
kohtaiseen laajakaistaan Tiitus 
Ranta kuvailee merkittäviksi.

– Asiakkaan on mahdollista 
hankkia nopeampaa laajakais-
taa halvemmalla, hän toteaa.

Laajakaistapalveluissa on tar-
jolla eri nopeuksia. Taloyhtiön 
hankkima tyypillinen perusno-
peus on 2 - 10 megabitin liitty-
mä.

– Lisäksi ilahduttavan monet 
asukkaat hankkivat lisänopeut-

ta itselleen.  Mielestäni se ker-
too siitä, että markkinat äänes-
tävät nyt nopeampien laajakais-
tapalveluiden puolesta.

Kapasiteetti ei ole ongelma 
niin kutsuttuja "heavy usereita-
kaan" ajatellen.

– Tarjontamme kehittyy ko-
ko ajan. Pääkaupunkiseudulla 
mennään jo 200 megabitin no-
peusluokissa ja muuallakin pian 
yhtä lujaa. Ja näkyvissä on vielä 
näitä kovempia nopeuksia.

Ryhmäpäällikkö Tiitus Ran-
ta toteaa asunto-osakeyhtiön 
hankkivan laajakaistapalvelut 
tavallisesti 2-3 vuoden sopi-
muksella, mutta tätä pidempiä-
kin sopimuksia tehdään. 

Miten sopimuksesta on mah-
dollista päästä eroon, ja voiko 
vaihtaa palvelun tarjoajaa?

– Vaihtaminen tapahtuu 
yleensä tilanteissa, joissa vanha 
sopimus on katkolla ja tehdään 
uusi kilpailutus operaattoreista. 
Hinnan lisäksi kannattaa arvioi-
da asiakaspalvelun laatua, huol-
topalvelua, lisänopeusluokkien 
hinnoittelua ja toimitusnope-
utta. Näistä kaikista tekijöistä 
muodostuu operaattorin kil-
pailukyky taloyhtiölaajakaista-
palvelun osalta. Kilpailu pitää 
huolen siitä, että hinnat ovat 
edullisia.

Laajakaistan lisäksi taloyhtiön 
kunnollinen verkko tarjoaa pal-
jon muutakin.

– Verkko on kokonaisuus, jota 
pitkin toimitetaan myös taloyh-
tiön nykyaikaiset kaapelitelevi-
siopalvelut. Teräväpiirtokanavat 
yleistyvät ja kaupalliset 3D TV 
kanavat tekevät tuloaan. Laaja-
kaistapalvelulla voi hyödyntää 
Video On Demand -palveluja ja 
tietenkin kaikkea, mitä maail-
ma tarjoaa käyttäjälleen. Uudet 
palvelut vaativat verkolta yhä 
enemmän kapasiteettia, ja siksi 
operaattorit investoivat niihin 
intensiivisesti, Tiitus Ranta ker-
too.

Teksti: Irene Murtomäki

www.eskopuu.fi

020 7769 200

Teollisuustie 2, 69150 Eskola

Tiitus Ranta mainitsee, että entistä useampi asukas hankkii lisä-
nopeutta taloyhtiön laajakaistan rinnalle. – Mielestäni se kertoo 
siitä, että markkinat äänes tävät nyt nopeampien laajakaistapal-
veluiden puolesta. Kuva: Aimo Holtari.
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Nopea yhteys takaa netin 
monipuolisen käytön

Helsingin Hakaniemes-
sä asuva Denise Kata-
jainen on tyytyväinen 

kotitalonsa yhteiseen laajakais-
taan. Ahkerana netin käyttäjänä 
hän iloitsee nopeasta 100 me-
gan yhteydestä. 

Kuutisen vuotta käytössä ol-
lut yhteinen laajakaista toimii 
moitteettomasti ilman hidaste-
lua tai katkoksia. Sadan megan 
yhteys on hänen mielestään 
kaiken kaikkiaan riittävä. 

Hyvä juttu on sekin, ettei 
laa jakaistayhteydestä mene käyt-
tömaksua, vaan se on TA-Asu-
misoikeus Oy:n tarjoama pal-
velu. Denise laskee säästävänsä 
useita kymmeniä euroja kuu-
kaudessa verrattuna siihen, et-
tä joutuisi itse kustantamaan 
vastaavan huoneistokohtaisen 
yhteyden.

Denise Katajainen viihtyy 
tietokoneen ääressä ja käyttää 
konetta monipuolisesti. Hän 
on kiinnostunut tekniikasta ja 
toimi työelämässä olleessaan 
kansainvälisen yrityksen tieto-
liikenneasiantuntijana.

– Asioiminen verkossa on 
helppoa, eikä ole aikaan sidottu. 

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Tilaan muun muassa lentoliput 
netin kautta, ja katselen netistä 
tietoja hankintoja suunnitelles-
sani, Hollannista kotoisin oleva 
Denise kertoo.

Lisäksi aika vierähtää Face-
bookissa, You Tubessa, lehtien 
nettiversioita lukiessa ja net-
tipelien parissa. Nopean laaja-
kaistayhteyden ansiosta myös 
elokuvien katsominen on mah-
dollista ilman kiusallista pätki-
mistä.

– Käyttämäni Voddler-palvelu 
tarvitsee toimiakseen riittävän 
ja vakaan yhteysnopeuden. Ys-
tävieni kanssa keskustellessa 
on käynyt ilmi, että 24 megan 
yhteys ei useinkaan riitä elo-
kuvien lataamiseen, vaan ku-
va pätkii koko ajan. Sen sijaan 
100 megan yhteyden ansiosta 
elokuvan lataamiseen ei mene 
kuin muutama minuutti.

Denisen Katajainen on tyyty-
väinen kaapeliyhteyteen.

– Langaton yhteys ei olisi niin 
toimintavarma, vaan todennä-
köisesti pätkisi koko ajan, hän 
toteaa.

Denise Katajainen käyttää nettiä monipuolisesti. Hänestä on en-
siarvoisen tärkeätä, että yhteys toimii kunnolla.

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §

Lisätietoja: www.rateko.fi  tai Juha Krankka, 050 367 3267

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi , rateko@rateko.fi  tai faksi 09 628 264

Yhdessä osaamistasi rakentaen

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

KOSTEUDENHALLINTA
Märkätilatöiden valvoja 
–henkilösertifi ointikoulutus
6.–7.9. ja 27.–28.9.2011, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.150 €, näytön hinta 
480 € pääkaupunkiseudulla.  Ilmoittautuminen 19.8. mennessä. 

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaaminen 
8.9.2011, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €.  Ilmoittautuminen 25.8. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
4.–5.10. ja 18.–20.10.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä

ENERGIATEHOKKUUS
Rakennusten lämpökuvaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
20.–22.9. ja 8.–10.11.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
20.–22.9. ja 22.–24.11.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €, osallistuminen ainoastaan 
Ilmatiiviyden mittaus –osaan (2. jakso) 1.050 €. 
Ilmoittautuminen 6.9. mennessä, 2. jaksoon 7.11. mennessä. 

RAKENTAMISEN LAATU
Puhtausluokka P1 
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä 
- Työmaan olosuhteet ja sisäilmariskit 
hallintaan
30.11.2011 TAMPERE
Koulutuksen hinta on 375 €. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä

Pölynhallinnan suunnittelu ja toteutus 
rakennushankkeessa 
7.9.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 22.8. mennessä
4.10.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 20.9. mennessä
1.11.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 19.10. mennessä
Koulutuksen hinta on 375 €.  

Työturvallisuuskortti
–peruskoulutus/täydennyskoulutus
Katso koulutuspäivät: www.rateko.fi . 
Peruskoulutuksen hinta on 120 € ja 
täydennyskoulutuksen 70 €. 

Aiheesta lisää sivulla 46
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Isännöinnin ammattitutkinto 
Aloitus 14.9.2011
Isännöintitehtävissä toimiville henkilöille tai  
sivuavien alojen, esim. LVI- /rakennusalan työ-
kokemusta omaaville. Tutkinto ja tutkinnon  
osat suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuun- 
nitelman mukaan. Valmistava koulutus järjeste-
tään Nummelassa, hakuaika päättyy 1.9.2011. 
Lisätiedot: Taina Kunttu, p. 044 399 3843,  
taina.kunttu@luksia.fi

Lämmityslaiteasentajan  
ammattitutkinto 
Aloitus 3.10.2011
Hanki valmiudet kiinteistöpalvelualan laatuvaati- 
musten mukaiseen työskentelyyn ja materiaalien 
taloudelliseen käsittelyyn. Tutkinto ja tutkinnon 
osat suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuun- 
nitelman mukaan. Valmistava koulutus järjeste-
tään Nummelassa, hakuaika päättyy 15.9.2011. 
Lisätiedot: Hannu Virtanen, p. 044 317 4797,  
hannu.virtanen@luksia.fi 
Katso alkavat koulutuksemme www.luksia.fi/ 
aikuisopisto. Info p. 010 800 990, info@luksia.fi.

Kuluttajaliiton johtava 

lakimies Tuula Sario 

kertoo taloyhtiön laa-

jakaistaa koskevien 

yhteydenottojen lisään-

tyneen viime aikoina. 

Erityisesti epäselvyyttä 

osakkeenomistajien 

keskuudessa on aiheut-

tanut se, voiko taloyh-

tiö pakottaa ostamaan 

hankkimansa laaja-

kaistayhteyden, vaikka 

sen teho olisi käyttäjäl-

le riittämätön.

Vastaus on, että kyllä voi. 
Pääsääntöisesti laaja-
kaistan hankinnasta 

päätetään taloyhtiön yhtiöko-
kouksessa enemmistöpäätök-
sellä, mikä vahvistettiin viime 
vuonna voimaan tulleen uuden 
asunto-osakeyhtiölain myötä.

– Laajakaista kuuluu sellaisen 
infrastruktuurin piiriin, josta 
tehdään päätös yksinkertai-
sella enemmistöllä. Näin ollen 
kehottaisinkin heitä, jotka eivät 
laajakaistaa halua tai kokevat 
muutoin valmisteilla olevan 
hankinnan sellaiseksi, joka ei 
heitä palvele, olemaan aktiivi-
sia ja vaikuttamaan taloyhtiön-
sä päätöksentekoon ajoissa.  

Kuluttajaliiton johtava laki-
mies Tuula Sario arvelee taloyh-
tiöissä olevan osaamattomuutta 

Yhteinen laajakaista herättää myös närää

Laajakaistaratkaisusta päättäminen 

• Henkilökohtaisessa liittymässä ei tarvita yhtiön toimenpi-
teitä lainkaan, käyttäjä tekee suoraan sopimukset palveluntar-
joajan kanssa. 

• Yhtiön jaetut laajakaistaratkaisut edellyttävät normaalisti 
yhtiökokouksen päätöstä, koska kustannuksetkin tulevat yhti-
ölle. Toisaalta osakkaat pääsevät näin hyödyntämään laajakais-
taa yleensä huomattavasti edullisemmin kuin itse hankittuna. 

• Nykyisen asunto-osakeyhtiölain  mukaan osakkailta perit-
tävällä vastikkeella voidaan rahoittaa yhtiön toimintaan taikka 
kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen yh-
teishankinta. 

• Laajakaistayhteydestä aiheutuvien kustannusten perimisen 
yhtiövastikkeessa päättää taloyhtiön yhtiökokous enemmistö-
päätöksellä. Edellytyksenä on kuitenkin, että vastikerahoittei-
nen yhteishankinta on tavanmukaista ja että toimenpiteen 
vastikevaikutus on kohtuullinen. Yhteishankinnan tavanomai-
suuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna arvioita esim. sitä, 
miten yhteishankinta vaikuttaa mahdollisten osakkeenostajien 
asumisasuinkiinteistöjen kuluihin ja sen myötä yhtiön osak-
keiden arvoon. Käytännössä siihen, voiko hyödyke muodostua 
tässä tarkoitetulla tavalla tavanomaiseksi, vaikuttaa myös hyö-
dykettä koskeva muu lainsäädäntö ja tekninen kehitys. Lan-
gattomien tietoliikenneyhteyksien kehityksen myötä asunto-
osakeyhtiöt voivat esimerkiksi päättää lopettavansa tarpeetto-
maksi mieltämänsä kiinteän puhelinverkon ylläpidon. 

• Laajakaistaliittymästä aiheutuvat kustannukset voidaan 
halutessa päättää periä myös käyttökorvauksina. Tällöin laa-
jakaistamaksua maksavat vain ne, jotka yhteyttä ilmoittavat 
käyttävänsä. 

• Yhtiön sekä käyttäjien välillä on syytä laatia selkeät peli-
säännöt perittävistä maksuista, liittymän irtisanomisesta, käy-
töstä ja muista asiaan vaikuttavista seikoista, jotta vältytään 
turhilta epäselvyyksiltä. Laajakaistamaksun voi periä samaan 
tapaan yhtiövastikkeiden yhteydessä kuten autopaikkamaksut 
tai saunamaksut. 

Lähde: Asunto- , toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n, Satelliitti- ja 

antenniliitto SANT ry:n, Suomen Kiinteistöliitto ry:n ja Sähkö- ja teleura-

koitsijaliitto STUL ry:n internet-julkaisu Asuinkiinteistöjen monipalvelu-

verkot vuodelta 2010.

laajakaistayhteyttä hankittaes-
sa.

– Moni Kuluttajaliittoon tu-
levista kyselyistä koskee sitä, 
että taloyhtiö on hankkinut 
nopeudeltaan liian hitaan laa-
jakaistan, joka ei palvele osak-
keenomistajan tarpeita. Laaja-
kaistan mitoituksessa pitäisikin 
olla asiantuntemusta, ettei se 
heittäydy toimimattomaksi esi-
merkiksi ilta-aikaan käytön ol-

lessa kovimmillaan, Tuula Sario 
mainitsee.

Toisaalta nopeampi laaja-
kaistayhteys on usein myös 
kalliimpi. Näin ollen niitä osak-
keenomistajia, jotka eivät yhtei-
sesti hankittua nopeaa yhteyttä 
kaipaa, kismittää maksaa niin 
sanotusti "turhasta".
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Kaupunkiviljelyn uuden 
tulemisen voidaan las-
kea alkaneeksi vuonna 

2009, jolloin Dodo ry:n teema-
na oli Kaupunki ja ruoka.

– Halusimme kokeilla, onnis-
tuuko ruuan kasvattaminen 
kau pungissa. Ryhdyimme tuu-
masta toimeen ja perustimme 
Pasilaan yhteisöviljelmän, jossa 
oli mukana parikymmentä ih-
mistä. Tämä sai valtavasti jul-
kisuutta, ja kaikki tuntuivat in-
nostuvan kaupunkiviljelystä.

Pinja Sipari muistuttaa, että 
kaupunkiviljelyä on ollut en-
nenkin, mutta välillä se ehti 
unohtua.

–Esimerkiksi sota-aikana Espla-
nadin puistossa viljeltiin lanttu-
ja ja kaalia. Myös muut viljely-
kelpoiset alueet olivat ahkeras-
sa käytössä.

Maantiedettä opiskeleva Pin-
ja Sipari aloitti kaupunkiviljely-
koordinaattorina vuoden 2010 
alussa. Dodon Laaritalkoot-

Hyötykasvit valtaavat alaa 
myös kerrostalojen pihoilla

Kaupunkiviljely kukoistaa

Kaupunkiviljelyn 

suosio on kasvanut 

huimasti. Jo kymme-

nillä kerrostalopihoilla 

kasvatetaan vihannek-

sia, yrttejä ja muita 

hyötykasveja, tietää 

kaupunkiviljelykoor-

dinaattori Pinja Sipari 

Dodo ry:stä.

➺ JATKUU

n  Teksti ja kuvat: 

     Irene Murtomäki

Vallilassa on vallattu kaupungin omistama joutomaa laariviljelylle. Laareissa kasvaa niin 
roculaa, tomaattia, herneitä, papuja, perunoita, yrttejä, kurpitsaa kuin pillisipuliakin.
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hankkeen puitteissa opastettiin 
taloyhtiötä ja päiväkotia perus-
tamaan omia viljelmiä.

– Hankimme materiaalit ja 
neuvoimme, miten viljely toteu-
tetaan. Näin taloyhtiöt pääsivät 
hyvään vauhtiin.

Opastusta kaupunkiviljelyyn 
on jatkettu tänäkin vuonna, ja 
sille on ollut Siparin mukaan 
runsaasti kysyntää.

Ruuan tuotantoa 
kaupungissa

Kysymykseen, mitä on 
kaupunkiviljely, Pinja 
Sipari vastaa sen olevan 

ruuan tuotantoa kaupungissa.
– Viljelyä voi harrastaa par-

vekkeella, pihalla, joutomaalla, 
viljelypalstalla ja siirtolapuutar-
hassa.

Ilmapiiri kaupunkiviljelyä 
koh taan on muuttunut hänen 
mukaansa myönteisemmäksi. 

Yhtenä syynä tähän lienee kau-
punkiviljelyn saama julkisuus.

– Lisäksi viljelmistä on kaikil-
le silmän iloa, Sipari huomaut-
taa.

Ympäristöjärjestönä Dodo ry 
painottaa ekologisesti tuotetun 
ruuan merkitystä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että 
viljelmiä lannoitetaan luonnon-
mukaisesti ja parannetaan kom-
postilla ja vettä käytetään jär-
kevästi esimerkiksi hyödyntä-
mällä sadevettä. Näin pienen-
netään ruuan tuotannon hiilija-
lanjälkeä. Lisäksi ruoka saadaan 
läheltä, eikä sitä tarvitse lähteä 
hakemaan autolla kaupasta.

Kerrostalojen 
pihoilla laareja 
ja ruukkuja

Kerrostalojen pihoilla 
kas vatetaan ruokaa 
pää asiassa viljelylaareis-

sa ja ruukuissa.

– Innostus kasvaa kaiken ai-
kaa. Kun viljelyssä on onnistut-
tu ja kokemusta saatu lisää, on 
pihoihin rakennettu useampia 
laareja.

– Pihoilla on melkoisesti po-
tentiaalia viljelyyn, joten tilan 
puute ei liene este kaupunkivil-
jelylle. Ennemminkin kyse on 
asenteista. Joillekin taloyhtiöil-
le kaupunkiviljely on ollut liian 
uutta, eikä lupaa laariviljelmän 
perustamiselle ole herunut. Laa-
reja ei nimittäin saa rakentaa 
omin luvin, vaan siihen täytyy 
kysyä taloyhtiön hallitukselta 
suostumus.

Kaupunkiviljelykoordinaat-
tori Pinja Sipari kannustaa 
hyödyntämään piha-alueita. 
Pie nemmässäkin mittakaavassa 
olevan kaupunkiviljelyn on to-
dettu lisäävän yhteisöllisyyttä.

– Aina ei tarvitse olla yhteis-
tä laaria tai palstaa, vaan talon 
asukkailla voi olla omia ruuk-
kuja. Niiden äärellä syntyy hel-
posti jutun juurta, kun naapurit 
tulevat keskustelemaan vaikka-

pa kasvun edistymisestä. Myös 
turvallisuuden tunne kasvaa, 
kun pihassa on toimintaa.

Sissiviljelyä 
Inarintiellä

Kesäkurpitsoita, puna-
juuria, sipulia, herneitä, 
papuja, porkkanoita ja 

paljon muuta kasvaa Vallilassa 
Inarintie 11:ssä, jossa harjoite-
taan niin kutsuttua sissiviljelyä. 
Lähialueen asukkaat ovat perus-
taneet kaupungin omistamalle 
tyhjälle tontille laariviljelmän. 
Tonttia reunustavat omenapuut, 
sireenit ja pihlajat.

– Dodo ry auttoi pistämään 
talkoot pystyyn keväällä. Kut-
suimme väkeä koolle kiinnittä-
mällä lappuja lähialueen seiniin. 
Laarit rakennettiin yhteistuu-
min kattotiilistä, jotka löytyivät 
naapuritalon ullakolta. Multa 
saatiin Dodoa sponsoroivalta 
yritykseltä.

– Yhteisöviljelmän periaattei-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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siin kuuluu, että kaikki osallis-
tuvat sen hoitamiseen ja sato 
kerätään yhdessä. Kenelläkään 
ei ole nimettynä omia kasveja 
paitsi päiväkodilla, jolla on alu-
eella oma laarinsa.

Tärkeintä yhteisessä viljelys-
sä on Siparin mukaan sitoutu-
minen.

– Hoitaminen ei ole vaikeaa, 
mutta viljelyksiä täytyy muistaa 
esimerkiksi kastella. Työ teki-
jäänsä opettaa, kunhan pääsee 
alkuun. Lisäksi kasvun seuraa-
misen ihme on hauskaa. Vaikka 
sato olisi pieni, ilo on niin suuri, 
että se kannattaa.

Vallilan lisäksi Pasilassa ja Vii-
kissä on joutomaita vallattu 
vil jelmille. Kaupunkiviljelmät 
ovat saaneet hänen mukaansa 
olla rauhassa, eikä ilkivaltaa ole 
ollut kuluneen kolmen vuoden 
aikana ilmennyt.

– Kohteet on valittu niin, et-
tei viljely häiritse ketään. Tähän 
asti kaikki on sujunut hyvin, ei-
kä kukaan ole tullut häätämään 
pois.

Lisäksi alueita on vuokrattu 
väliaikaisesti viljelykäyttöön. 
Esimerkkeinä Pinja Sipari mai-
nitsee viljelmät Kalasatamassa 
ja Arabiarannassa. Alueet ovat 
vielä joutomaita, mutta pian 
niille rakennetaan asuntoja.

Katto- ja 
vesiviljelmiä

Yksi kaupunkiviljelyn 
muoto on kattoviljel-
mät, jotka ovat maail-

malla suosittuja. Suomeenkin 
on yksi suunnitteilla. Pinja Si-
pari toteaa kattoviljelmän vaa-
tivan suuria investointeja, joten 
kynnys sen perustamiseen on 
melko korkea.

– Pinnalle ovat nousseet 
myös vesiviljelmät. Maailmaa 
valloittaa parhaillaan aquapo-
nics-systeemi, jossa kasveja 
ja kaloja kasvatetaan rinnan. 
Suomeen ensimmäinen aqua-
ponics-systeemi on suunnitel-
missa rakentaa tämän vuoden 
aikana. Systeemissä kasvatetta-
va kala on tilapia, joka troop-
pisena lajina viihtyy sisätilan 
lämmössä.

– Kehitteillä on myös vertical 
farming, jossa tornitaloa muis-
tuttavassa rakennuksessa viljel-
lään vihanneksia ja muita kas-
veja. Kertyneiden kokemusten 
mukaan se on tehokas ratkaisu 
ruuan tuotantoon. Rakennuk-
sen tarvitsema energia saadaan 
uusiutuvista energialähteistä, 
joten ympäristöä ei rasiteta, 
kaupunkiviljelykoordinaattori 
Pinja Sipari valottaa tulevaisuu-
den näkymiä.

Hedelmäpuita 
kerros-
talopihoille

Dodo ry toimii yhteistyös-
sä myös Marttojen kanssa ja 
innostaa hankkimaan hedel-
mäpuita kerrostalopihoille.

”Pihalle istutettavat he-

delmäpuut - jopa yksikin 

- li säävät kaikenikäisten 

viihtyisyyttä, elävöittävät 

pihapiiriä ja luovat yhtei-

söllisyyttä. Puita hoitaes-

sa puutarhanhoitotaidot 

karttuvat ja naapureihin 

tutustuu kuin huomaa-

matta. Keväisin kukkiva 

hedelmäpuu on ilo silmälle 

ja kesäisin sen varjoon voi 

paeta auringon paahdetta. 

Syksyisin nautitaan sados-

ta, jonka korjuun ympäril-

le voi järjestää vaikka pi-

hajuhlan. Hedelmäpuiden 

hoito on helppoa ja hal-

paa, ja sato on lähiruokaa 

parhaimmillaan”, sano-

taan Dodon ja Marttojen 

yhteisessä esitteessä.

Mikä on Dodo ry?

Dodo ry on vuonna 1995 
perustettu suomalainen ympä-
ristöjärjestö. Dodon toiminta 
on monipuolista ja kaupunki-
viljely on yksi sen osa-alueista. 
Dodon kaupunkiviljelijät toi-

vovat, että viljelymahdollisuu-
det kaikille tekisivät kaupun-
geista viihtyisämpiä, asukasys-
tävällisempiä, hiilivapaampia 
ja vähemmän öljyriippuvaisia.

Dodo etsii uudenlaisia tapo-
ja tuottaa ruokaa kaupungissa: 
kattopuutarhoissa, syötävissä 
puistoissa, joutomailla ja as-

valttikentillä. Kaupunkivilje-
lyllä dodolaiset ottavat kantaa 
ympäristön tilaan, konkreetti-
sella toiminnalla.

Dodon kaupunkiviljelijät 
saivat tänä vuonna Keskon 
ympäristöpalkinnon.

Kaupunkiviljelykoordinaattori Pinja Sipari Dodo ry:stä on iloisen 
yllättynyt kaupunkiviljelyn saamasta suosiosta. Viljelykset jokai-
sen kerrostalon pihamaalla on ympäristöjärjestö Dodo ry:n kau-
punkiviljelijöiden unelma.
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Kirkkaanpunaiset, vaaleanpunai-
set, oranssit, valkoiset ja keltai-
set ruusut hehkuvat heinäkuun 

helteisenä päivänä haagalaisen kerrosta-
lon pihamaalla. Ruusupenkki reunustaa 
läntisellä rinteellä olevaa patiota, jossa 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja 
Ritva Leino ja isännöitsijä Irma Koski-
nen Isännöitsijätoimisto Arkware Oy:stä 
ihastelevat aurinkoista kesäpäivää kuk-
kaloistoineen.

Puutarhassa 
monta tarinaa

Asunto Oy Simsiönkuja 3:n puutar-
ha on talossa 36 vuotta asuneen 
Ritva Leinon silmäterä. Monella 

puulla, pensaalla ja kukalla on oma ta-
rinansa.

– Katajan sain, kun täytin 50 vuotta, 
eli vuonna 1981. Lehtikuuset toin Lem-
päälästä. Ne ovat olleet paikallaan noin 
25 vuotta, ja komeasti ovat kasvaneetkin. 
Puut ovat kauniit myös syksyllä neulas-
ten ollessa keltaisia, Ritva Leino jutte-
lee.

Puutarhassa kukkivat niin tarhapäi-
vänlilja, pioni, kultapallo, kultatyräkki, 
malva, tarha-alpi, salkoruusu, ukonhattu, 
angervo, harmaakäenkukka, keijuanger-
vo kuin akileijakin. Monet niistä on saatu 
taimia vaihtamalla ja lahjana, harva on 
ostettu taloyhtiön puolesta.

Kysyttäessä Ritva Leinon lempikukkaa 
hän vastaa ruusu. Hänen kanssaan on 
helppo olla samaa mieltä: ruusupenkin 
kukat ovat hurmaavia.

Simsiönkuja 3:n puutarhassa on sijan-
sa on myös luonnon omilla kasveilla.

– Keto-orvokki on luojan tuomaa. Mä-
ki oli joku vuosi sitten niitä aivan sini-
senään.

Pensaitakaan ei ole unohdettu. Puu-
tarhassa kasvavat muun muassa sireeni, 
syyshortensia, kuusama, kanukka ja lu-
mimarjapensas.

Kaunis piha on yhteinen ilo

Haagalaisen taloyhtiön piha 
kukkii värikkäänä

Ritva Leino nauttii puutarhan hoidosta. Kaunis piha koristaa Simsiönkuja 3:n kerrostaloa, 
joka on tunnetun arkkitehdin ja professorin Aulis Blomstedtin (1906-1979) suunnittelema. 
Vuonna 1952 valmistuneessa talossa on kahdeksan kerrosta, joista seitsemän on asuin-
käytössä.

n  Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki
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Oy Lindab Ab tuottaa korkea-
luokkaista katto- ja seinä-
 peltiä. Runsaasti värejä, 
myös aito kupari.

Lindab
Rainline
on täydellinen sadevesi-
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ja värivalikoima, myös 
kupari.

LindabKT
kattoturvajärjestelmä kaikille 
kattotyypeille ja katemateriaa-
leille. Täyttää kaikki voimassa-
olevat turvallisuusmääräykset.
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Nopeat noudot
uudesta Juvanmalmin

Kehä III varastosta

Kasvit vaativat 
jatkuvaa hoitoa

Irma Koskinen, joka harras-
taa puutarhan hoitoa sekä 
taloyhtiönsä pihassa että 

vapaa-ajan asunnollaan, koros-
taa kasvien tarvitsevan kukois-
taakseen jatkuvaa hoitoa. Siihen 
kuuluu niin kastelu, lannoitus, 
leikkaus kuin uudelleen istu-
tuskin. Lisäksi tarvitaan tietoa 
siitä, mikä kasvi sopii mihinkin 
paikkaan.

Taloyhtiön puheenjohtaja 
Ritva Leino kertookin kukkien 
vievän kesäisin lähes kaiken 
vapaa-ajan. Kasvit saattavat tar-
vita huolenpitoa myös talvisin. 
Viime talvena kataja taipui pari 
kertaa pahasti lumenpainosta, 
ja sitä piti käydä putsaamassa 
lumesta useaan otteeseen.

Talossa on keskusteltu myös 
pihatalkoiden pitämisestä, mut-
ta ne eivät ole ainakaan aikai-
semmin saaneet väkeä liikkeel-
le. Toisaalta talkooapua saa, kun 
sitä pyytää, esimerkkinä taloyh-
tiön puheenjohtaja mainitsee 
kultapallojen oikaisemisen.

Isännöitsijän mukaan tämä 
on tuttua monessa taloyhtiös-
sä. Hoitotyö on lähes kokonaan 
yhden henkilön varassa tai vain 
nurmikot leikataan kesän mit-
taan. 

– Kutsuttaessa väkeä talkoi-
siin, on tärkeätä korostaa, että 
mitään ei tarvitse tehdä, jollei 
halua - ainoastaan osallistumi-
nen olisi pakollista. Lisäksi on 
hyvä listata selkein hoito-ohjein 
etukäteen, mitä talkoissa on tar-
koitus saada aikaan, Koskinen 
opastaa.

Oman kotitalonsa pihamaal-
la puuhatessaan hän on saanut 
myös muita mukaan. Samalla 
naapurit ovat tutustuneet toi-
siinsa.

- Yhteisen puutarhan hoito 
kasvattaa yhteisöllisyyttä.

Istutuspuuhiin 
hyvä kysyä lupa

Jos asukas haluaa istuttaa 
kukkia tai perustaa hyöty-
puutarhan taloyhtiön alu-

eelle, on isännöitsijä Irma Koski-
sen mukaan parasta keskustella 
tästä ensin hallituksen puheen-
johtajan kanssa. Jos kyseessä on 
taloyhtiö, jossa asiat on tapana 
viedä eteenpäin virallista tietä, 
hän neuvoo laittamaan paperil-
le suunnitelman ja viemään sen 
hallituksen käsittelyyn.

– Suunnitelmassa tulisi ker-
toa, mitä on tarkoitus istuttaa ja 
mihin paikkoihin. Ja ensiarvoi-
sen tärkeätä on selvittää, kuka 
huolehtii kukkien ja kasvien 
hoidosta. Lisäksi taloyhtiön ra-
haa saatetaan tarvita ainakin 
mullan ja lannoitteiden hankin-
taan. Kannattaa myös selvittää 
kohteen alkuperäisen, raken-
nusaikaisen pihasuunnitelman 
sisältö, joka toisinaan saattaa 
olla hyvinkin hieno. Istutukset 
ovat vain taantuneet vuosien 
kuluessa.

Kolme vuosikymmentä sa-
massa taloyhtiössä asunut Irma 
Koskinen kutsuu itseään sissi-
viljelijäksi. Hän on istuttanut 
taloyhtiönsä pihamaalle muun 
muassa pensasmustikkaa, mus-
taa viinimarjaa, ruohosipulia 
ja yrttejä. Saskatoonin eli mar-
jatuomipihlajan hän hankki 
juhlistamaan taloon syntynyttä 
vauvaa. Omalla parvekkeella 
Koskinen kasvattaa muun mu-
assa yrttejä, paprikaa ja tomaat-
teja.

Tuulet suotuisat 
kaupunkiviljelylle

Irma Koskisen mukaan eten-
kin nuorempi polvi on alka-
nut kiinnostua kasveista ja 

kaupunkiviljelystä. Hän on ha-
vainnut tämän paitsi isännöitsi-
jän työssään myös toimiessaan 
Munkkiniemen Marttojen pu-
heenjohtajana.

– Olin keväällä esittelemässä 
Marttojen ja Dodo ry:n yhteistä 
kaupunkiviljelykampanjaa, jon-
ka yhtenä tavoitteena on innos-
taa ihmisiä istuttamaan hedel-
mäpuita kerrostalojen pihoille. 
Yksi jos toinenkin taloyhtiön 
nuori puheenjohtaja tai halli-
tuksen jäsen tuli kyselemään 

➺ JATKUU
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neuvoja, hän iloitsee.
Jos taloyhtiö mielii perustaa 

yhteisen hyötypuutarhan, tar-
vitaan siihen Irma Koskisen 
mukaan ennen kaikkea yhteis-
työtä.

– Sitä kysytään etenkin hel-
teisinä kesäkausina, jolloin kas-
vit vaativat kastelua. 

Patio kutsuu 
hengähtämään 

Puutarhainnostuksen Rit-
va Leinon kanssa jakava 
Irma Koskinen on osal-

listunut monella tapaa Simsiön-

kuja 3:n pation ja sen ympäris-
tön luomiseen.  Koskinen toimii 
myös rakennusarkkitehtina ja 
on viitisen vuotta sitten raken-
netun pation pääsuunnittelija.

Laatoitetulla patiolla on puu-
tarhakalusteet, joissa mahtuu 
oleskelemaan kymmenisen 
ihmistä. Lisää istumapaikkoja 
tarjoaa pation tieltä väistynyt 
Ritvan "perinnekeinu", jolla on 
yhä paikkansa puutarhassa. Pa-
tiolle on vedetty sähköt, joten 

Orava pii-
pahtaa tä-
män tästä 
patiolla ha-
kemassa 
murusia.

Kärhö on matkannut 
Haagaan Keravalta.

Patio kutsuu hengähtämään hetkeksi ja nauttimaan kukkien lois-
tosta. Isännöitsijä Irma Koskinen ja taloyhtiön puheenjohtaja 
Ritva Leino kannustavat istuttumaan kukkia ja hyötykasvejakin 
kerrostalon pihaan. Ne ovat ilo sekä asukkaiden että vierailijoi-
den silmälle.

Asunto-osakeyhtiö 
Simsiönkuja 3:n kattoterassil-
ta avautuvat ”Haagan upeim-
mat näkyvät”, Irma Koskinen 
ja Ritva Leino ihastelevat. 
Kattoterassille on suunniteltu 
hyötykasvien istuttamista.

pihalla voi esimerkiksi grillata. 
Lisäksi pimenevinä syysiltoina 
valaistus saattaa olla tarpeen. 
Niin ikään joulukuusen kyntti-
lävaloihin tarvitaan sähköä.

Patio on yhteinen kokoon-
tumispaikka. Taloyhtiössä jär-
jestettiin viime syksynä kynt-
tiläjuhlat. Ne onnistuivat Ritva 
Leinon mukaan hienosti: väki 
viihtyi ja tunnelma oli iloinen. 

Taloyhtiön puheenjohtajalla 
on jo pation laajennus mielessä. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Talossa toteutetaan kuitenkin 
lähitulevaisuudessa julkisivure-
montti, joten tämä saa odottaa.

– Remontin ajaksi rakennam-
me pation ympärille barrikadit, 
ettei sitä tärvellä, isännöitsijä 
suunnittelee.

Ritva Leinolla ja Irma Koski-
sella on muitakin suunnitelmia. 
Ajatuksena on perustaa kerros-
talon kunnostetulle kattoteras-
sille asukkaiden yhteinen ruuk-
kuviljelmä.

– Terassilla voisi kasvattaa 
vaik kapa tomaattia, salaattia, 
persiljaa, tilliä ja yrttejä. Joka 
tapauksessa ruukut eivät saisi 
viedä liikaa tilaa, koska ajatuk-
sena on istuttaa sinne myös ko-
ristekasveja ja -pensaita.

– Paikka on mitä mainioin. 
Viljelmät saisivat olla siellä 
suojassa ja ne olisivat kaikkien 
saatavilla. Kysymysmerkki on 
kastelun järjestäminen, mutta 
eiköhän siihenkin keino keksi-
tä, naiset pohtivat.

52    KIINTEISTÖPOSTI 6/2011



K I I N T E I S T Ö A L A N  K O U L U T U S

Yllä oleva kuvaus tule-
vaisuuden kiinteistön-
huoltopalveluista tu-

keutuu Toimivat Kiinteistöt ry 
-nimisen yhdistyksen toiminta-
ajatukseen - laadukkaiden, toi-
mivien ja tehokkaiden ratkaisu-
jen edistämiseen kiinteistöjen 
ylläpidossa. 

Yhdistyksen jäsenistö muo-
dostuu eri kiinteistöalan sekto-
reilla toimivista yrityksistä, 
joiden mielestä kiinteistöjen 
kokonaisvaltaisen toimivuuden 
edistämiseksi pitäisi käynnistää 

Kiinteistöjen toimivuutta 
arvioivien asiantuntijoiden koulutus alkaa

Kiinteistöjen huolto- ja 

hoitokulttuuria pitäisi uu-

distaa ja nykyaikaistaa. 

Tulevaisuudessa kiin-

teistönhuolto ja -hoito ei 

ole pelkästään sitä, että 

varmistetaan esimerkiksi 

teknisten järjestelmien ja 

laitteiden toiminta kai-

kissa olosuhteissa, vaan 

huolehditaan siitä, että 

tiedetään, miten tilojen 

käyttäjät tai asukkaat 

kokevat työskentely- tai 

asuinolosuhteet. Sen pe-

rusteella oikeaoppisella, 

asiantuntevalla ja ta-

voitteellisella toiminnalla 

saadaan aikaan esimer-

kiksi käyttäjien toivomaa 

hyvälaatuista sisäilmaa 

tai työtiloihin oikea sisä-

lämpötila.

kiinteistöjen hoito- ja hoidetta-
vuusarvioijien koulutus. 

Promoottorina hankkeessa  
on toiminut Toimivat Kiinteis-
töt ry:ssä Puhtaustieto-lehti, 
joka haki ja sai Elinkeino-, 
liiken ne- ja ympäristökeskus 
ELY-keskukselta rahaa uusien ja 
alalla kaivattujen asiantuntijoi-
den kouluttamiseen.

–Keskustelut koulutukses ta 
käynnistyivät TOKIn ja Ami-
edun kesken jo kolme vuotta 
sitten, jona aikana on hiottu 
koulutuksen sisältöä ja toimin-

tamallia sekä mietitty, minkä-
tyyppisiä ihmisiä koulutettai-
siin. ELYn kanssa on neuvoteltu 
puolentoista vuoden ajan tällai-
sen rekrykoulutuksen toteutta-
misesta, mutta nyt "tuote" on 
niin sanotusti valmis, kiinteis-
töpalvelut-yksikön kouluttaja 
Stig Kotkamaa Amiedusta ker-
too taustaksi.

Käyttäjät 
tekniikan ja 
talouden rinnalle

-TOKIn jäsenyritykset 
ovat kokeneet, että 
kiinteistönhuollon käy-

tännön työstä puuttuvat toimin-
tamallit, miten tuottaa palvelua, 
joka ottaisi entistä paremmin 
huomioon kiinteistön käyttäji-
en, asukkaiden, työntekijöiden 
tai yritysten tarpeet, sisäilman, 

sisälämpötilat, viihtyvyyden jne, 
Stig Kotkamaa sanoo. 

– Kuntoarvioissa, joiden tu-
loksena saadaan pitkän tähtä-
yksen suunnitelma, saatetaan 

➺ JATKUU

– Minusta on hyvä saada 
kiinteistöjen ylläpitoon, 
huoltamiseen ja hoitamiseen 
mukaan sosiaalisia ja ter-
veydellisiä asioita tekniikan 
rinnalle. Ihmisiä ja toimin-
toja vartenhan kiinteistöjä 
ylläpidetään. Siksi on tärke-
ää, että kaikki kiinteistön 
toiminnat, järjestelmät ja 
laitteet toimivat optimaali-
sesti ja häiriöttömästi, on 
sopiva lämpötila, säädetään 
suhteellinen kosteus sopi-
vaksi, sisäilma on puhdasta, 
kiinteistöpalvelut-yksikön 
kouluttaja Stig Kotkamaa 
Amiedusta muistuttaa.

Toimivat Kiinteistöt ry:n 
hallituksen jäsen Juhani 
Siikala pitää erittäin tärkeä-
nä, että muun muassa elin-
kaariajattelu tulisi parem-
min mukaan kiinteistöjen 
hoitamiseen ja huoltami-
seen. Lisäksi toimivan kiin-
teistön toimintamallin toivo-
taan leviävän myös uudis-
rakentamiseen.

n  Teksti ja kuvat: 

     Riina Takala
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esittää, että esimerkiksi ilman-
vaihtokone on teknisistä syis-
tä tarpeen uusia muutaman 
vuoden päästä, mutta missään 
ei oteta kantaa siihen, miten 
nykyinen kone toimii ja minkä-
laista sisäilmaa sillä on saatu 
aikaan. Sitten tehdään suunni-
telmat, korjataan järjestelmää, 
uusitaan laitteistoa. Viimeis-
tään silloin yhtenä kriteerinä 
investoin tia suunniteltaessa 
pitäisi olla, miten uusia laitteita 
ja järjestelmää käytetään, mutta 
ennen kaikkea, minkälaista si-
säilmaa sillä saadaan aikaan ja 
vastaako se tilojen käyttäjien 
tai asukkaiden tarpeita. Kaikki - 
niin tekniset, taloudelliset kuin 
muutkin tekijät - pitäisi "leipoa" 
yhteen ja samaan pakettiin, ei-
kä tehdä valintoja vain teknii-
kan ehdoilla, vaan käyttäjienkin 
tarpeet huomioiden, Kotkamaa 
tuumii.

Koulutuksen kautta saatavien 
asiantuntijoiden tehtävänä on 
pyrkiä ohjaamaan kiinteistön-
omistajia pelkästä teknis-talou-
dellisesta ajattelusta ottamaan 
huomioon myös muut hyvän ja 
toimivan kiinteistön tavoitteet 
ja toteuttavat näkökulmat.

Oikeanlainen sisäilma on 
yksi tärkeä osa työntekijöiden 
työturvallisuutta. Stig Kotkamaa 

kertoo eräästä tutkimuksesta, 
jossa havaittiin, että työtehon 
ero oli 11 prosenttia riippuen 
siitä, oliko työtiloissa liian läm-
mintä vai sopivan viileää.

– Jos ajatellaan Nokian kal-
taista työnantajaa, niin miten 
valtaisa summa rahaa menisi 
hukkaan, jos siellä työteho las-
kisi sisälämpötilojen vuoksi 11 
prosenttia.

–Asiantunti ja -arvioinnin 
tarkoituksena on myös se, et-
tä olipa kyse olemassaolevan 
kiinteistön kiinteistönhuollos-
ta tai - hoidosta, remontista tai 
lisärakentamisesta, kaikissa ta-
pauksissa investoidusta euros-
ta saataisiin mahdollisimman 
suuri hyöty, Kotkamaa sanoo 
muistuttaen, millaisia lisäarvo-
ja kiinteistönomistaja voi saa-
da, kun kiinteistön viihtyisyys 
paranee, parempi sisäilma vä-
hentää työntekijöiden sairaus-
poissaoloja tai rakennus toimii 
energiatehokkaammin.

Yritykset ja 
koulutettavat 
kohtaamaan 
toisensa arjessa

Koulutuksessa on tarkoi-
tus yhdistää asiasta 
kiinnostuneet opiske-

lijat ja alalla toimivat yritykset. 

Uudenlaisen toiminta-
mallin toivotaan uudis-
tavan myös kiinteistön-

huoltosopimuskäytäntöjä. 
- Huoltosopimusten pitäisi 

kehittyä ja muuttua aina tilan-
teiden mukaan. Niiden pitäisi 
olla tavoitteellisia ja sisältää 
niitä asioita, joita halutaan ja 
joilla kiinteistöä hoidetaan ja 
huolletaan hyvin. Pidettäisiin 
tietyin väliajoin kokouksia, jois-
sa selvitetään, missä mennään, 
miten hyvin tavoitteita on saa-
vutettu, toimivatko järjestelmät 
niin kuin on tarpeen, pitääkö 
toimintatapoja muuttaa. Jou-
duttaisiin oikeasti miettimään, 
toimiiko meidän kiinteistömme 

hyvin. Parasta olisi, kun tällai-
nen toimintatapa tulisi osaksi 
normaalia kiinteistönhuoltoa ja 
-hoitoa ja sen piiriin saataisiin 
kaikki ne tahot, joita kyseinen 
kiinteistö yhdistää, kiinteistön-
omistaja, huoltomiehet, siivoo-
jat, tilojen käyttäjät, työntekijät, 
asukkaat, Kotkamaa kuvailee 
sopimusten kehittämistarpeita. 

Sitä saa, mitä tilaa -arkirea-
lismi olisi uudenlaisen ajatte-
lun kautta tarkoitus muuntaa-
toimintatavaksi, jossa tilaajat, 
kiinteistönomistajat, osaisivat 
vaatia palvelua, mutta myös sen 
taustalla olisi myös tavoitteita 
sisältävät kiinteistöstrategiat.

- Koko ajan mittarina pitäi-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Toimiva kiinteistö on arvokas
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– Oppilaiksi haemme henki-
löitä, joilla olisi kiinteistönhuol-
to-, siivous- tai rakennusalan 
kokemusta, mieluiten esimies-
työstä. Myös suunnittelijakunta 
voisi hakeutua koulutukseen. 
Koulutustaustana saisi mielel-
lään olla tekniikko- tai insinöö-
riopinnot, mutta jos on koke-
musta, sillä voidaan kompen-
soida koulutustaustaa, Stig Kot-
kamaa luettelee toiveista, jotka 
kohdistuvat tässä vaiheessa 
hakijoihin, joiden keskuudesta 
valitaan haastatteluiden perus-
teella 20 opiskelijaa. Hakuaika 
päättyy 8. syyskuuta.

– Tärkeä on saada myös alan 
yrityksiä mukaan taustalle. 
Heil tä tarvitaan suhteellisen 
pieni taloudellinen panos, jo-
ta vastaan he saisivat työnte-
kijän, joka tekisi kiinteistössä 
koulutuksen ja luodun toimin-
tamallin mukaisen hoito- ja 
hoidettavuusarvioinnin, TOKI 
ry:n hallituksen jäsen ja kou-
lutusprojektissa mukana oleva 
Juhani Siikala toteaa.

– Opiskelijoilla on 33 lähi-
päivää sisältävän koulutuksen 
lisäksi 3,5 kuukauden työssä-
oppimisjakso, jolloin he työs-
kentelevät yrityksissä, tekevät 
kiinteistöjen hoidon ja hoidet-
tavuuden arviointia, tarkastuk-
sia ynnä muita toimia, joilla 
aikaansaadaan kiinteistönomis-

tajalle ja kaikille kiinteistön 
käyttäjille ja sitä palveleville 
tie toa. Tämän pohjalta on arvi-
oitavissa, minkälainen tilanne 
kiinteistössä on esimerkiksi 
siivouksen suhteen, ilmanvaih-
tojärjestelmän toimivuuden ja 
sisäilman laadun suhteen, tek-
nisten järjestelmien tilanne jne. 
Me emme halua opiskelijoita 
yrityksiin halvaksi työvoimaksi, 
vaan haluamme, että he oppivat 
ja saavat kokemusta asioista. Ja 
toisaalta kiinteistönomistaja saa 
arvokasta tietoa kiinteistönsä 
toimivuudesta, Kotkamaa pai-
nottaa.

Koulutuksen aikana käydään 
läpi mm. elinkaariajattelua ja 
elinkaarilaskelmia, terveellisen 
sisäilman piirteitä, rakennusma-
teriaaleja ja niihin liittyviä riske-
jä, rakennusfysiikkaa ja kosteu-
denhallintaa, siivouspalveluita, 
puhtauden laadun seurantaa, 
kiinteistöjen kehittämistä, so-
pimus- ja neuvottelutekniikkaa, 
kiinteistöjohtamista, kuntoar-
viomenettelyä, hoito ja hoidet-
tavuusraportin laatimista.

si olla se, viihtyvätkö ihmiset, 
toimiiko talo ja noudatetaanko 
strategian mukaisia toimen-
piteitä tai pitkän tähtäyksen 
suunnitelmaa. Hyvin hoidettu 
kiinteistö on sellainen, jolla on 
strategia, päämäärä ja toiminta-
linja ja kaikki mitä tehdään, on 
strategian mukaista. Kun kaikki 
palaset loksahtavat paikoilleen, 
saadaan tyytyväisiä käyttäjiä ja 
kiinteistön arvo nousee, Kotka-
maa jatkaa.

Ajatusmallina on sekin, että 
koulutuksen hyväksytysti suo-
rittaneet voisivat hakea auk-
torisoinnin osaamiselleen ja 
voisivat sen jälkeen viedä toi-
mivan kiinteistön ja huoltavan 

ja hoitavan kiinteistönhuollon 
toimintamallia eteenpäin. 

Tärkeää olisi Stig Kot ka-
maan mielestä se, että kiin-
teistönomistajat ja kiinteis-
töalalla toimivissa yrityksis-
sä oltaisiin valmiita uudis-
tuksiin ja muutoksiin, toi-
mintojen parantamiseen ja 
arjen sujumiseen vaikutta-
viin asioihin liittyvät ehdo-
tukset saisivat innostuneen 
ja myönteisen vastaanoton.

yhteistyössä:

suomen saneerauspalvelu Oy
Kattoremontteja jo vuodesta 2001 alkaen.

www.ulkoremontit.fi

A
sennustAkuu

v u O t t A

kattavat ja toimivat
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TA L O Y H T I Ö N  A R K I

Kaksikymmentä vuotta 
tapakouluttajana toi-
minut, 12 hyvään käy-

tökseen ja käytöstapoihin sekä 
Hyvä minä -tuntemuksiin liitty-
vää kirjaa kirjoittanut Helena 
Valonen sanoo olevansa huo-
lissaan nykyihmisten menosta. 
Hän lähti aikoinaan tarjoamaan 
tapakoulutusta esimerkiksi yri-
tysjohtajille, koska johtajien 
"isännyystaidot" olivat hukassa. 

- Siihen aikaan koulutuksissa 
jaksettiin kuunnella, osattiin 
keskustella, avattiin tuntoja, 
osallistuttiin aktiivisesti. Nyt 
ollaan väsyneitä, ei kiinnosta 
kuunnella, tapakoulutusta pi-
detään vanhanaikaisena, toisil-
le ihmisille ei välttämättä edes 
toivoteta hyvää huomenta tai 
hyvää päivää. Nyt ei pysähdytä 
miettimään asioita, hän harmit-
telee.

Vaikea suhde 
isännöitsijöihin 
ja pysähtyneisyyttä

-Olemme sellaisessa 
aallokossa. Isän-
nöitsijät ovat kehä-

kettuja. Heillä on satoja taloja 
hoidettavinaan. On hienoja 
yrityssloganeita. On ajatuksia 
muutoksistakin. Mutta se, mi-
tä ehditään akuutisti tehdä on 
sitä, että asiakkaalle vastataan 
puhelimessa, että "hoidetaan, 
kiitos, kyllä me hoidamme välit-
tömästi". Asiakas soittaa uudel-
leen. "Kiitos soitosta. Kyllä me 
hoidamme". Asiakas soittaa sen 
kuudennen kerran ja sitten jo 
tuskaisena sanoo, että "juman-
keuta, energia loppuu teidän 
kanssanne". 

Arki ja asuminen 

ovat henkisen kasvun 

paikkoja. Taloyhtiös-

sä elettäessä se voi 

tarkoittaa sitä, että 

otetaan toiset ihmiset 

huomioon, arvostetaan 

heitä ihmisinä, otetaan 

esitykset ja ehdotukset 

käsiteltäviksi, ei vä-

hätellä, eikä piilotella 

asioita, ei tehdä pää-

töksiä salaseuramai-

sesti. Sen sijaan sitou-

dutaan kiinteistönpi-

don jatkumoon, johon 

remontit taloudellisine 

rasitteineen kuuluvat, 

koska tähtäimessä on 

arvonsa säilyttävä tai 

jopa parantava, mo-

dernisoituva taloyhtiö. 

Siellä vallitsee kohte-

liaisuuden, inhimilli-

syyden ja yhteisöllisyy-

den ilmapiiri.

Kerrostaloasumisessa on dynamiikkaa
ja henkisen kasvun paikkoja

- joka päivä

- Toisaalta taloyhtiöissä va-
litaan hallitus, joka lukee laki-
pykäliä ja koittaa saada järjes-
tystä aikaan. Hallitus ei tuhoa, 
hallitus haluaa uudistaa, hallitus 
kuuntelee jokaista asukasta. Sii-
tähän se rytke alkaa, siis se, että 
suhtaudutaan asioihin aina en-
sin "ei, ei, ei" -asenteella, mitään 
ei saa muuttaa, näin on aina 
ennenkin tehty. Näin toimitaan 
hallituksen keskuudessa, näin 
toimitaan asukkaiden kesken.

- Tosiasia kuitenkin on, et-
tä mitä kauemmin paikalleen 
seisahtanut hallitus toimii, sitä 
ränsistyneempi on taloyhtiö ja 
sen henki.

Taloyhtiön 
dynamiikka 
hyödyksi

-Meidän taloyhtiös-
sämme hallituk-
sen jäsenet ovat 

ymmärtäneet, mikä on jatkumo 
ja taloyhtiömme dynamiikka. 
Puheenjohtaja on tärkeässä 
roolissa. Hänen tulee valita hal-
lituksesta tiedottaja, tekninen 
vastaava, siivouksen ohjaaja, 
yleisneuvoja ja yhteenkokoaja. 
Yleisneuvojalla tarkoitan sellais-
ta ihmistä, joka malttaa kuun-
nella, eikä juorua. Se on tärkeää, 
että jokainen asukas uskaltaa 
tulla kertomaan, mihin asiaan 
haluaa muutosta. Se kirjataan 
ylös, käsitellään asiallisella taval-
la hallituksessa. Hallitus päättää, 
onko se relevantti päätös, miten 
aiomme toimia, vai ajatellaanko, 
että asia ei ole ajankohtainen. 

n  Teksti: 

     Riina Takala
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Niin tai näin joka tapauksessa 
sen jälkeen, kun asia on käsi-
telty, siitä tiedotaan asukkaalle 
tai toimi laitetaan liikkeelle. Ke-
tään ei jätetä pettymystilaan, se 
on hyvin tärkeää.

- Taloyhtiössä pitää olla voi-
makas puheenjohtaja ja hyvä 
hallitus, joka kykenee puhalta-
maan yhteen hiileen. Ammat-
titaitoa haetaan muun muassa 
lakikirjasta. Mitkä ovat halli-
tuksen jäsenten suojaoikeu-
det - velvollisuuksiahan löytyy, 
mutta kuka tulee puolusta-
maan esimerkisi hallituksen 
puheenjohtajaa, jos hän joutuu 
haukkumisten ja moitteiden 
kohteeksi tai tulee kohdelluksi 
hyvin epäasiallisesti.

Ihmissuhteiden 
vaikeus

-Miksei saada ihmi-
syyttä järjestyk-
seen? Ihminen on 

heikko, omistushaluinen, hän ei 
halua jakaa.  Ehkä tästä syystä 
meidän yhteiskunnassamme 
ihmissuhteet ovat ongelma nu-
mero yksi.

- Ehkä pitäisi ajatella sitäkin, 
että kun tietynlainen itsekkyys 
valtaa Suomen, kukaan ei halua 
enää asua kerrostalossa. Ellei 
ihmisyyttä ymmärretä, ei ym-
märretä kerrostalodynamiik-
kaakaan. Isännöintitoimisto ei 
halua ymmärtää pienuutta, ei 
pysty hoitamaan asioita ja kun 
asioita ei hoideta, eurot valuvat 
hukkaan. Kun eurot valuvat 
hukkaan, ihmiskunta ei toimi, 
talo rysähtää ja kaikki ovat jät-
tämässä laivan kuin rotat.

- Minun mielestäni tärkein 
viesti, jonka olen tällä kirjallani 
"Hyvä minä ja ne muut kerros-
talossa - komiikkaa arjen to-
dellisuudesta" halunnut viestiä 
ovat hyvyys, rakkaus ja välittä-
minen. Lukekaa, oppikaa, halli-
tuksissa purkakaa sopimukset 
auki asukkaille, ottaakaa voi-
makas isännyys talon hoidossa, 
noudattakaa hyviä ja yhteisesti 
sovittuja käyttäytymisohjeita 
ja -normeja, älkää arvostelko 
muita. 

Helena Valonen on kir-
joittanut Hyvä minä -tieto-
kirjasarjan uuden teoksen 
miettiessään tapakoulutta-
jana ja osakkeenomistajana 
omakohtaisia kokemuksia 
taloyhtiössä asumisesta, hal-
litustyöskentelystä ja isän-
nöintisuhteesta.

Kirjassaan hän kehottaa 
kerrostaloasukkaita mietti-
mään omia tapojaan ja osal-
listumisaktiivisuuttaan talo-
yhtiön toiminnassa.

”Arki ja asuminen ovat 
henkisen kasvun paikkoja. 
Sinun tulee olla aktiivinen 
kerrostalossa, että se kukois-
taa ja voit luottaa, että jo-
kainen sijoittamasi euro on 
parhaassa mahdollisessa 
hoidossa. 

Uuden oivallus on visio-
nää rien tajunnassa.. Ly-
hytnäköisyys on asia, jon ka 
tulos on todennettu kaut ta 
ihmiskunnan historian.”

”Mikäli yhtiövastike ei 
seuraa aikaa, alkavat asuk-
kaat sokeutua ja ajatella 
”me säästämme”. To tuus on 
toinen. Me kulutamme yh-
teisössä sitä, mitä me emme 
enää osaa investointien ke-
ra uudistaa.”

”Nauti, elä kuten hyväta-
painen naapuri yleensä te-
kee. Hän osallistuu, hän visi-
oi ja osaa sanoa ”anteeksi, 
kun aiheutan häiriötä”. 

”Opi ja ota pois se kasvul-
lisessa kivussa oleva haar-
niska, joka kuristaa talossa 
myös muita.”

”Oma asenne on se, jon ka 
välityksellä luon tun teen, et-
tä minä ja sinä olemme ih-
misiä, jotka voim me asua 
saman kerros talon katon 
alla iloiten. Arjenjaksami-
sesta on kyse. Tunnelma on 
hyvä, kun välitämme muis-
ta tai osaamme käytöksen 
perustavat. Erilaisuus ei ole 
uhka, se on mahtava mah-
dollisuus.... Huhut ja panet-
telut ovat niitä, joihin hyvä 
ja muita kunnioittava naa-
puri ei koskaan tartu.”

Optimaalista 
vedenkäyttöä
Hansgrohen innovatiivinen ja energiaasäästävä 

suihkutekniikka. EcoSmart-tekniikan ansiosta voit säästää 

vettä tinkimättä suihkun tehosta. Pitkälle kehitetty virtauksen 

rajoitin, erikoissuihkusuuttimet ja ilman lisäys toimivat yhdessä

 vähentäen veden kulutusta jopa 60 prosentilla. AirPower-

tekniikkalla vedenkäyttöä saadaan tehostettua lisäämällä 

veteen ilmaa, jonka ansiosta runsaammaksi saadusta ve-

destä saat enemmän nautintoa suihkuun. Kaikissa Raindance 

suihkuissa on AirPower-tekniikka ja saatavana normaali- tai 

EcoSmart- versioina. Lisätietoja www.hansgrohe.fi
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K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 

Lupasin kolme toivomusta
minut löytäneelle pullonhengelle.

Niin se vaan kesä taas 
livahti ja arkinen aher-
rus alkoi. Hyvä niin, 
sillä päivän mediaa 
seuratessa vaikuttaa 
aidosti siltä, että teh-
tävää riittää. Maa-
ilman talous on niin 
sumun peitossa, ettei 
sitä näe kukaan. Paitsi 
meidän neiti rahami-
nisterimme, joka vielä 
elokuun puolen välin 
tienoilla oli sitä mieltä, 
että alkukesästä vä-
kipakolla harsittuun 
maamme hallituksen 
talousohjelmaan ei tar-
vitse tehdä minkään-
moisia muutoksia. 
Noinkohan oikeasti 
lienee?

Maailmalla ei mene 
hyvin. Irlanti, Kreik-
ka, Portugali, Italia, 

Espanja ja jopa Yhdysvallat 
kärvistelevät persaukisina ja 
ylivelkaantuneina. Huomisesta 
ei kukaan tiedä mitään.

Mutta ei se kyllä Suomen tu-
levaisuuskaan kovin kaksiselta 
näytä. Presidentinvaalit järjes-
tetään 21. tammikuuta 2012 ja 
ehdokkaiksi on ilmoittautunut 
muun muassa pari Paavoa, ”up-
popallopaavo” ja ”jalasmökki-
paavo”. 

Jo eläköitynyt kaasuputki-
konsulentti ja myhäilevä ry-
hävalas, So what, minä puhun 
vaikka Kiinan keisarille - Paavo 
Tapio Lipponen ja mediapelin 
ikuinen uhri, takinkäännön 
maailmanmestari ja ”kun ker-
ran taas pyydetään” Paavo Matti 
Väyrynen.

Molemmat mieskuntoa uh-
kuen. Tässä pari nasevaa poi-
mintaa molemmilta  president-
tikandidaateilta.

Väyrynen: ”Suomen tulisi 
pyrkiä yhdessä Viron kanssa 

Naurista ja 
ahvenia 

Tähän aikaan kesästä saa 
torikauppiaalta vielä mauk-
kaita nauriita ja kalakaup-
piaaltahan saa aina tuoreita 
ahvenia. Marketti puolestaan 
myy asianmukaista pekonia. 
Näistä konstailemattomista 
raaka-aineista saakin makois-
an ruoan.

Ahven, vaikka maukas on-

kin, on kuitenkin varsin hen-
non makuinen. Ja jos siihen 
haluaa vähän potkua, niin pe-
konistahan sitä saa.

Helppoa ja nopeaa, mausta, 
rullaa, kääri pekoniin ja paista. 
Eikä naurisranskalaisetkaan 
kauaa ota ja on ihan oikeasti 
hyvän makuisia.

Tällä aterialla henkilääkärin 
punakyntinen sormikaan ei 
pahasti pääse osoittelemaan, 
sen verran vähän ”haitta-ai-
neita” sopassa on.

Naurisranskalaisia &
pekoniin kääräistyt ahvenet

eroon euroalueesta niin pian 
kuin mahdollista. Voisimme 
ottaa euron rinnalla käyttöön 
sen kanssa samanarvoiset 
kruunut. Myöhemmin kurssit 
erkaantuisivat, kun irrottau-
tuisimme euroalueesta.”

”Lipposen ehdokkuuden 
myötä keskustelu ehdok-
kaiden iästä on saanut uu-
den suunnan. Kun minua 
- 64-vuotiasta nuorukaista 
- pidettiin vielä äskettäin lii-
an vanhana, 70-vuotias Lip-
ponen onkin iältään sopivaa 
eurooppalaista tasoa.

”Jos etelän mediaa olisi us-
kominen, minulla ei olisi mi-
tään mahdollisuuksia voittaa 
vuoden 2012 presidentinvaa-
leja.

Minähän olen Lipposen ny-
kyisessä iässä vasta harkites-
sani mahdollista ehdokkuut-
tani jatkokaudelle.”

Lipponen: ”Tässä asiassa 
minä vien ja muut vikisevät.” 

”Voi tätä hurskastelun ja 
kitinän määrää! Voi tätä ini-
nän ja... ja... keskustalaisuu-

den määrää!”
”...keleen kaunaiset maa-

laiset, meikäläistähän ei kau-
naiset iltalypsäjät ohittele!” 
”Nahkurin orsilla tavataan.” 

”Tota, sinähän kysyit silloin 
kerran lääkäriltä, että voi-
ko vitutukseen kuolla, eikö 
vaan? No, mitä se sanoi?”

Onhan Tamminiemeen 
tyrkyllä myös Vihrei-
den oma Afrikan sar-

ven asiantuntija, joka on tun-
netusti ”niitä” miehiä. Siinä sitä 
olisi päivän medialla lööppika-
maa, kun se uutisoisi, että Suo-
men tasavallan presidentti ja 
puolisonsa tapasivat Ranskan 
presidentin Nicolas Sarkozyn ja 
puolisonsa Carla Brunin... puo-
lisot viettivät iloista iltapäivää 
Pariisin taidenäyttelyissä.

Vakuuttavaa, kovia jätkiä eh-
dokkaamme lienevät, joskin 
vertailun vuoksi, Kim Jong-ilin 
sanotaan saaneen tusinan hole-
in-oneja golfatessaan ensim-
mäistä kertaa.
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NAURISRANSKIKSET

NAURIITA

SUOLAA

VALKOPIPPURIA

PEKONIAHVENET

AHVENFILEITÄ

PEKONIA

SITRUUNAA

SUOLAA

TILLIÄ

VALKOPIPPURIA

Kuori nauriit ja leikkaa ne 
viipaleiksi ja sitten suikaleiksi. 
Näyttävät muuten ihan oikeilta 
ranskanperunoilta, paitsi että 
tuoksu on ihan muuta.

Keitä naurissuikaleita 4-5 
minuuttia kiehuvassa vedes-
sä, kuivaa ne talouspaperin 
päällä ja nosta sitten leivinpa-
perin päälle uunipellille.

Pelti 250 asteiseen uuniin 
grillivastuksen alle muuta-
maksi minuutiksi, siksi aikaa, 
että ”ranskikset” saavat vähän 

Maistuisiko mozzarellajuustotäytteiset ”paahtoleipätortelliinit” valkosipulisella basilika-to-
maattikastikkeella? Leikkaa paahtoleivästä reunat pois, laita maidossa kostutettujen viipalei-
den väliin mozzarellaa, basilikaa ja mustapippuria. Paista paistinpannulla rapeiksi... lue hel-
pon alku-, väli-, aamu- tai iltapalan ohje osoitteessa www.karpankeittio.fi

p.s. 
Loppukesäillan valssiin 
”paahtoleipätortelliinit”

Suolaa ahvenfileet ja myl-
lytä kalojen päälle vähän val-
kopippuria. Ripota myös hie-
noksi hakattua tilliä ja rutista 
mukaan sitruunaa.

Kääräise fileet pekonisiivun 
sisään rullalle ja sido nyytit 
cocktail-tikuilla.

Paistinpannulle voita ja 
oliiviöljyä, pannu kuumaksi 
ja kalanyytit kypsymään. Pyö-
rittele nyyttejä pannulla niin, 
että ne kypsyvät kauttaaltaan. 
Pekoni kiristyy kypsyessään 
kalan ympärille hyvin, joten 
voit nykäistä cocktailtikut pois 
kesken paistamisen. Näin saat 
kaloihin väriä kauttaaltaan.

venten ja salaatin kera. Ter-
veellistä ja maukasta perus-
ruokaa. Sopii alkuruoaksi tai 
salaatin kanssa syötynä pää-
ruoaksikin.

Nauris näin laitettuna mais-
tuu myös sohvaperunalle lef-
failtana sopivan valkosipulisen 
dippikastikkeen kera.

Kahvimaalla
Veinin päivänä 

21. elokuuta 2011
Chef Karppa

väriä pintaan.
Kun on valmista, pelti uu-

nista ulos ja sitten herkkujen 
päälle vähän suolaa ja vähän 
valkopippuria. 

Tarjoa kuumina pekoniah-
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J U L K I S I V U Y H D I S T Y K S E N  PA L S TA

15 v.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori osallistui palkintojen jakotilaisuuteen FinnBuild-messuilla. Kuvassa  
vasemmalta lukien ministeri Jan Vapaavuori, As Oy Raskintornien puheenjohtaja Mika Artesola, 
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri, korjaushankkeen valvojana toiminut Johanna 
Salminen Julkisivukonsultointi JK Oy:stä, AKHA ry:n puheenjohtaja Ben Grass, kilpailutoimikunnan 
puheenjohtaja Juhani Siikala ja isännöitsijä Ari Vuorela Runosmäen Lämpö Oy:stä.

Näin poseerasivat Jul-
kisivuremontti 2010 
-palkinnolla palkitut 

As Oy Raskintornien edustajat 
Finnbuild-messuilla viime syk-
synä. 

Remontinteko palkitussa tur-
kulaisessa taloyhtiössä jatkuu.

 – Uskon, että palkinto on an-
tanut "potkun" sille, että taloyh-
tiössä on uudenlaista aktivismia 
ja vaikuttamisen halua. Tänä ke-
sänä taloyhtiön piha-alue laitet-
tiin uuteen uskoon, kaivettiin 
ja asennettiin uusia kivetyksiä, 
lisättiin kukkaistutuksia ja ra-
kennettiin piazza-alue, johon 
on tilattu uudet kalusteet ja 
missä asukkaiden on sen jäl-
keen hyvä oleskella. Elokuussa 
käynnistyy hissiremonttihanke, 
kertoo Mika Artesola As Oy Ras-
kintorneista.

Ansiokkaita julkisivuremonttikohteita etsitään

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan 

ensimmäisessä osassa esitellään tyypil-

lisen julkisivukorjaushankkeen läpiviemi-

nen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. 

Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat 

ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, 

rakenteisiin ja olosuhteisiin. 

Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu li-

säksi tarkempia suunnitteluohjeita lähinnä 

korjaussuunnittelijoiden käyttöön.

Tilaa Riina Takala sihteeri
puh. 040 502 1769 tai 
info@julkisivuyhdistys.fi 

Hinta 

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

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

• Sihteeri Riina Takala, Suomen Media-Kamari Oy, puh.  040 502 1769

• Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

www.julkisivuyhdistys. 

Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen 

ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin 

vaurioitumisen taustalla olevia syitä. Erityisesti 60- ja 

70-luvulla rakennetut betonisandwich-elementtita-

lot ikääntyvät ja vaativat nyt korjaamista. Oikeiden 

korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi on hyvä 

ymmärtää, mistä vaurioituminen johtuu ja miten 

siihen voidaan vaikuttaa. 

Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapi-

don ja korjaamisen kanssa toimiville henkilöille, kuten taloyh-

tiöiden isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan opiskelijoille.

Tilaa veloitukseton cd: info@julkisivuyhdistys.fi 

Käy katsomassa 
Betonivauriovideo 
Julkisivuyhdistyksen 
kotisivulla 

www.julkisivuyhdistys.fi 

Isännöitsijä tai
hallituksen 
puheenjohtaja,
hankkikaa 
käyttöönne kaksi 
käytännönläheistä 
apuvälinettä 
julkisivukorjaa-
misen suunnitte-
lun taustaksi:

• Julkisivujen 
korjausopas ja
(Hinta 15,00)

• Betonivaurio-
video
(veloituksetta)

.

t
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Kilpailu käynnissä, 
ehdokkaita etsitään

Onko sinun asuttamas 
kokemuksia julkisivu-
korjaushankkeesta? 

Asun to- ja kiinteistöyhtiöiden 
hallitusasiantuntijat AKHA ry:n, 
Julkisivuyhdistys r.y.:n ja Kiin-
teistöposti-lehden käynnistämä 
Julkisivuremontti 2011 -kilpailu 
on parhaillaan käynnissä. 

Kilpailussa etsitään asunto-
osakeyhtiötä, jonka julkisivure-
mont ti on siinä mielessä onnis-
tu nut, että se olisi hyvänä esi-
merkkinä onnistuneesta kor-
jaushankkeesta,  nostaisi esiin 
hyviä käytäntöjä ja toimintata-
poja ja palvelisi "viestinviejä-
nä" muille taloyhtiöille, jotka 
suunnittelevat tai valmistelevat 
julkisivujen korjaamista.

Palkittavaa valittaessa tuoma-
risto ottaa erityisesti huomioon 
korjauksen onnistuneisuuden, 
kestävän kehityksen periaat-
teet ja elinkaaritalouden. Pal-
kittavassa julkisivuremontissa 
kiinnitetään huomiota seuraa-
viin seikkoihin: lopputuloksen 
laatuun, hankesuunnittelun ja 
toteutussuunnittelun onnistu-
minen, päätöksentekoprosessin 

onnistuminen taloyhtiössä, pal-
velutoiminta remontin aikana, 
kustannusten hallittavuus, aika-
taulussa pysyminen, saavutettu 
energian säästö, julkisivun es-
tetiikan saama positiivinen pa-
laute, häiriöiden vähäisyys sekä 
tiedonkulun onnistuminen. 

Palkinto on rahapalkinto, jon-
ka onnistuneen julkisivuremon-
tin toteuttanut asunto-osakeyh-
tiö saa käyttöönsä. Kilpailuun 
voivat osallistua sellaiset talo-
yhtiöt, joiden julkisivuremontti 
on valmistunut jo vuoden 2009 
aikana, viime vuonna tai päät-
tyy tänä vuonna. Takarajana on, 
että työ on otettu vastaan 2011 
elokuun loppuun mennessä. 

Ehdotuksia kilpailuun voivat 
tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat 
ja urakoitsijat. Kilpailuun osal-
listutaan täyttämällä ilmoittau-
tumislomake liitteineen, jotka 
löytyvät Julkisivuremontti-kil-
pailu 2011 - nimellä seuraavista 
osoitteista: www.julkisivuyhdis-
tys.fi ja www.kiinteistoposti.fi.

Kilpailuehdotukset on jätet-
tävä 31.8.2011 mennessä.

Lisätietoja:  Riina Takala puh. 
040 502 1769 tai info@julkisi-
vuyhdistys.fi

Julkisivu 2011 
-messutapahtuma 
lokakuussa
ensimmäistä kertaa

Julkisivuyhdistys r.y. toimii 
toimeksiantajana Suomen Mes-
sujen järjestämässä Julkisivu 
2011 -messutapahtumassa. Jul-
kisivu 2011 pidetään Helsingin 
Messukeskuksessa 12.-14.10. 
samaan aikaan Väri ja Pinta-, 
Kiinteistö-, FinnSec-, ViherTek-, 
Puhtauspalvelu- ja Sähkö 2011 
-messujen kanssa.

Messutapahtuma on suunnat-
tu kiinteistö- ja rakennusalan 
ammattilaisille, arkkitehdeille, 
suunnittelijoille, urakoitsijoille, 
mutta erityisesti myös isännöit-
sijöille ja taloyhtiöiden edus-
tajille. Heillehän ajankohtaisia 

ovat erityisesti korjausrakenta-
misen ratkaisut ja tuotteet, sik-
si messuilla on hyvä mahdolli-
suus tutustua tämänhetkiseen 
tarjontaan ja palveluihin.  

Julkisivuyhdistys järjestää 
messujen aikana kolme julki-
sivuaiheista seminaaria. Ensim-
mäisenä messupäivänä 12.10. 
julkistetaan Julkisivuremontti 
2011 -kilpailun voittajatalo-
yhtiö. Toisena messupäivänä 
13.10. seminaarissa puhutaan 
Julkisivujen suunnittelun haas-
teista, joita energiatehokkuus-
vaatimukset tuovat tullessaan. 
Kolmantena seminaaripäivänä 
14.10. näkökulma on julkisi-
vujen tulevaisuudessa ja ohjel-
massa on mm. Betonijulkisivu-
arkkitehtuuripalkinnon jaka-
minen. 

Lisätietoja www.julkisivuyh-
distys.fi / Julkisivu 2011

N I M I T Y K S I Ä 

VVO
DI, MBA Jani Nieminen (42) on 
kutsuttu VVO-yhtymä Oyj:n toi-
mitusjohtajaksi 22.8.2011 alkaen. 
Nieminen seuraa tehtävässään 
eläkkeelle jäävää nykyistä toimi-
tusjohtaja Urpo Piiloa.
Jani Nieminen on toiminut Realia 
Group Oy:n varatoimitusjohtaja-
na. Hänen vastuualueeseensa on 
kuulunut kiinteistöjohtamispalve-
luiden (Realia Isännöinti ja Realia 
Management) liiketoiminnan joh-
taminen sekä konsernin eri bran-
dien yhteistyö. Nieminen on ollut 
Realia Groupin palveluksessa 
vuodesta 2006 lähtien.

Polygon 
Finland Oy
DI, eMBA Jukka 
Kallioinen on 
nimitetty Poly-
gon Finland 
Oy:n toimitus-
johtajaksi 1.8. 
alkaen. Aikai-
semmin hän on tehnyt pitkän uran 
Upo nor-konsernin palveluksessa 
Suomessa ja ulkomailla. Viimeksi 
hän on toiminut konsernin kehi-
tys- ja teknologiajohtajana.
Polygon Finland Oy:n pitkäaikai-
nen toimitusjohtaja Hannu Ojanen 
jää eläkkeelle elokuun lopussa. 

SOL-yhtiöt
SOL Palvelut Oy:n toimitusjohta-
jaksi on nimitetty 1.9.2011 alkaen 
Juhapekka Joronen ja SOLEMO 
Oy:n toimitusjohtajaksi 1.9.2011 
alkaen Peppi Kaira. Molemmat 
ovat olleet pitkään SOLin palve-
luksessa johtotehtävissä sekä 
konsernin hallitusten jäseniä, 
missä jatkavat edelleen. Juhapek-
ka Joronen on viimeksi toiminut 
kansainvälisten toimintojen johta-
jana. Peppi Kaira jatkaa edelleen 
myös SOL Pesulapalvelut Oy:n 
toimitusjohtajana.
Toimitusjohtajana 20 vuotta toimi-
nut Anu Eronen siirtyy SOL Palve-
lut Oy:n hallituksen puheenjohta-
jaksi ja jatkaa SOLin kotimaisten 
yhtiöiden hallituksissa.

Are-konserni
DI Heikki Pesu, 44, aloittaa Are-
konsernin toimitusjohtajana tu-
le van syksyn aikana. Hän siirtyy 
tehtäväänsä Lemminkäinen Ta lo-
tek niikka Oy:n aluejohtajan teh-
tävästä. Edellinen toimitusjohtaja 
Aki Puska siirtyy pois yhtiön pal-
veluksesta. Vt. toimitusjohtajana 
toimii talousjohtaja Perttu Kähä-
ri.

Gebwell Oy
Gebwell Oy:n 
kaukolämmön-
jakokeskusten ja 
maalämpöpump-
pujen myynnissä 
on aloittanut 
Iivari Tikkanen 
aluepäällikkönä  
21. maaliskuuta 
ja Jukka Hyrkäs 
4. heinäkuuta 
Kiimingin myynti-
konttorilla. 

Petri Poikola on 
aloittanut alue-
päällikkönä 1. elo-
kuuta Tampereen 
myyntikonttorilla 
ja Petri Haakana 
aluepäällikkönä 
15. elokuuta Poh-
janmaalla. 

YIT Oyj 
Kiinteistötekniset palvelut 
DI Matti Malmberg on nimitetty 
Pohjois-Euroopan kiinteistötekni-
set palvelut -toimialan johtajaksi 
ja YIT:n johtoryhmän jäseneksi. 
Insinööri Jarno Hacklin on nimi-
tetty YIT Kiinteistötekniikan toi-
mitusjohtajaksi. Jarno Hacklin 
vas taa  kiinteistöteknisistä pal-
veluista Suomessa, Venäjällä ja 
Baltian maissa. 
Riku Mandelin on nimitetty Ta-
lotekniikkaratkaisut -liiketoi-
mintaryhmän johtajaksi ja YIT 
Kiinteistötekniikan johtoryhmän 
jäseneksi. Riku Mandelin jatkaa 
myös Liike- ja toimitilat -yksikön 
johtajana. 
Jussi Mäkelä on nimitetty Talo-
tekniikkaratkaisut Etelä-Suomen 
alueen aluejohtajaksi. 
Insinööri Kari Kolehmainen on 
nimitetty YIT Kiinteistötekniikan 
aluejohtajaksi Pirkanmaan alu-
eelle. 
Jari Parkkinen on nimitetty YIT 
Kiinteistötekniikan liike- ja toimi-
tilat -yksikön sähkön ostajaksi. 
 
Suomen rakentamispalvelut 
Petri Raunio on nimitetty Korjaus-
ra kentamispalvelut-yksikön pro-
jek ti-insinööriksi ja Markku Ko-
sonen työpäälliköksi. 
Insinööri Katriina Silvan on nimi-
tetty Jyväskylän Talonrakennuk-
sen projektipäälliköksi ja Marko 
Konola toimitilahankkeiden pro-
jektipäälliköksi. 
Kai Sillanpää on nimitetty Toimiti-
lapalvelut Uusimaa ja Kanta-Hä-
me -yksikön tarjouslaskijaksi. 
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Kiinteistöalan 
Parhaat Palvelut 2011

Autotallit

Maalauslaitteet

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestösuojat

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 

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

Savontie 349

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

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

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.

Kiinteistöpesulat

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

Alumiini-ikkunat ja -ovet
Kiinteistön hoitokoneet



T U O T E -  J A  Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Kiinteistöpostin Julkisivu ja 
Kiinteistö 2011 -messunumero 
on lehden historian suurin, jakelu 
95 000 kpl. Lehti jaetaan kaikkiin 
suomalaisiin asunto-osakeyhtiöi-
hin, lehden sidosryhmille, tilaajil-
le ja lisäksi lehti on jaossa mes-
suilla lehden omalla osastolla. 

Lehden teettämiin lukijatut-
kimuksiin perustuen voidaan 
laskea, että tulevalla messunume-
rolla on yli 200 000 lukijaa, joka 
on iso määrä vertailtiinpa sitä mi-
hin suomalaiseen printtilehteen 
tahansa.

Kiinteistöposti on näyttävästi 
mukana myös messuilla. Osasto 
lienee messujen suurimpia, 81 
neliötä. 

Osaston lisäksi Kiinteistöposti 
näkyy tapahtumassa Julkisivuyh-
distyksen ja AKHA r.y:n kanssa 
toteutettavassa Julkisivuremontti 

2011-kilpailussa.

Historian suurin
Kiinteistöposti on jaettu aikai-

semmin neljä kertaa koko talo-
yhtiöpeitolla. Tuleva numero on 
kuitenkin historian laajalevikki-
sin, sillä asunto-osakeyhtiöiden 
määrä kasvaa vuosittain. Asunto-
osakeyhtiöitä on tällä hetkellä yli 
83 000. 

Lehden tarkkaan kohdistettu 
sidosryhmäjakelu laajenee myös 
jatkuvasti. Näin Kiinteistöposti 
kattaa ylivoimaisesti kattavimmin 
koko peruskorjaamisen päätök-
sentekoketjun suunnittelijoista 
lopullisiin päättäjiin ja korjausten 
maksajiin  muun muassa hallitus-
ten puheenjohtajiin. 

Tällainen lukijakohderyhmä 
on Suomessa ainutlaatuinen, joka 
merkitsee lehdessä mainostaville 

yrityksille täysin uniikkia ja todel-
lista päättäjäryhmää. Toisin kuin 
esimerkiksi alan järjestölehdissä, 
joiden suppeat, vain  jäsenille 
kohdistetut jakelut, ovat varsin 
hataria ja pieniä.

Kiinteistöpostin normaali ja-
kelu perustuu luotettavaan SIR 
Tietokantaan, joka on osoitere-
kisteri taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajista sekä ammatti- ja 
sivutoimisista isännöitsijöistä. Re-

kisteri on hyvin ajantasainen, sillä 
se päivittyy yhteistyössä Patentti- 
ja rekisterihallituksen kanssa. 

Tulevan messunumeron lisäja-
kelun rekisterilähde on Väestötie-
tojärjestelmä.

Julkisivu ja Kiinteistö 2011 
-messut pidetään Helsingin Mes-
sukeskuksessa 12.-14.10.2011. 
Kiinteistöpostin messunumero 
ilmestyy 3. lokakuuta.

Kiinteistöpostin Jättinumero ilmestyy lokakuussa

Kaivattu 
tietopaketti 
vaihtoehtoisista 
putkiremontti-
menetelmistä

Perinteinen putkiremontti koe-
taan yleisesti painajaisena pitkine 
urakka-aikoineen ja asumismuka-
vuutta häiritsevine haittoineen. 
Tästä syystä markkinoille on tullut 
2000-luvulla nopeasti vaihtoehtoi-
sia saneerausmenetelmiä. 

- Yhteistä näille menetelmille on 
se, että ne antavat suuren määrän 
erilaisia lupauksia, mutta valitetta-
vasti vain harvalla toimijalla on tut-
kittua faktaa tarjota näiden lupauk-
sien tueksi. Myös takuukäytännöt 
ovat erilaiset, ja eri vakuutusyhti-
öiden käytännöt ikävähennysten 
suhteen poikkeavat toisistaan. Ku-
luttajan puolesta ongelmallisim-
pana voidaan kuitenkin pitää sitä, 
että teknisistä samanlaisista mene-
telmistä käytetään erilaisia markki-
nointinimiä. Menetelmien vertailu 
onkin muodostunut vaikeaksi, 
osin lähes mahdottomaksi, toteaa 
Nykyaikaiset putkiremonttimene-
telmät Suomessa 2011 -nimisen 
kirjan toimittanut Tapio Falck. 

Kirjan tarkoituksena on saattaa 
menetelmät samalle viivalle, jotta 
niitä voidaan vertailla helpommin 
keskenään. Kirjan tarkoitukse-
na on antaa puolueetonta tietoa 
markkinoilla olevista yleisimmistä 
käyttövesiputkien ja viemäriputki-
en nykyaikaisista saneerausmene-

telmistä sekä niiden eduista 
ja puutteista. Kaikki kirjassa esi-
tetty tieto perustuu menetelmien 
toimittajilta ja muista lähteistä 
saatavilla olevaan tietoon. Kaikki 
esitetty tieto perustuu varmen-
nettuihin testituloksiin ja/tai serti-
fiointeihin. Kirja sisältää lisäksi eri 
menetelmävertailut, myös perin-
teisiin menetelmiin nähden.

Kirjassa tarkastellaan myös eri 
menetelmien tutkimus- ja sertifi-
ointitilannetta sekä vakuutusalan 
suhtautumista niihin. Lisäksi var-
sinkin taloyhtiöitä suuresti kiin-
nostavaa  ikävähennyskäytäntöä 
on tarkasteltu ja vertailtu.

Kirjan on toimittanut Tapio 
Falck, jolla on pitkäaikainen koke-
mus ja osaaminen nykyaikaisista 
putkiremonttimenetelmistä Suo-
messa.
Lisätietoja: 
www.putkiremonttikirja.fi 

Palovaroitin.fi on kodin 
turvallisuuteen keskittyvä 
sivusto, jonne on kerätty 
hyödyllistä tietoa siitä, mi-
ten kodista voi saada entistä 
turvallisemman. Kattava tie-
topaketti sisältää tietoja mm. 
paloturvallisuudesta, erilaisista 
palovaroittimista ja muista ko-
din turvatuotteista sekä vaara-
tilanteista ja miten ne voidaan 
ennaltaehkäistä.

Palovaroitin.fi -sivustolla on 
turvallisuusvinkkejä erilaisiin 
huoneisiin, eteiseen, keittiöön, 
olohuoneeseen, makuuhuonee-
seenkin. Kussakin huoneessa 
on käsitelty kyseiselle tilalle tyy-

pilliset vaaratilanteet, miten ne 
voidaan huomioida etukäteen 
ja mitkä ovat suositeltavat turva-
tuotteet.

Sivustolle on koottu kaikki 
palovaroittimia koskevat lait ja 
määräykset sekä vinkkejä siitä, 
mitä eri tekijöitä on syytä huo-
mioida rakennettaessa uutta tai 
remontoitaessa vanhaa. 

Vertaile -osio auttaa valitse-
maan oikeat mallit talon eri huo-
neisiin ja tiloihin. Sijoita -osiosta 
löytyy puolestaan apua kodin 
turvatuotteiden sijoitteluun mal-
likuvineen.

Lisätietoja: Fin-Alert Electro-
nics Oy, puh. 010 8328 220.

Varmista kotisi turvallisuus - palovaroitin.fi

Coor Service 
Management ostaa 
Lujapalvelut

Coor Service Management ostaa 
Sponsor Capitalilta Lujapalvelut. 

– Tavoitteenamme on olla alan 
johtava toimija, myös Suomessa, 
kertoo Coorin toimitusjohtaja Ulf 
Wretskog.

Lujapalvelut tarjoaa asiakkail-
leen kiinteistönhoitoa sekä siivo-
us- ja toimistopalveluja. Yhtiöllä 
on toimintaa muun muassa Hel-
singissä, Oulussa, Vaasassa, Turussa, 

Tampereella ja Kuopiossa. Lujapal-
veluiden asiakkaisiin lukeutuvat 
muun muassa VR-Yhtymä Oy, Se-
naatti-kiinteistöt, Oulun Yliopisto, 
Yleisradio ja työeläkeyhtiö Varma. 

Coor Service Management on 
tukipalveluiden toimittaja, joka 
johtaa, kehittää ja tehostaa lii-
ketoimintaa tukevia toimintoja 
toimistoissa, tuotantolaitoksissa, 
kiinteistöissä ja julkisella sektoril-
la. Asiakkaita ovat muun muassa 
Askolan kunta, Espoon kaupunki, 
Volvo, Ericsson, Volvo Personvag-
nar, Saab, Scania, Skanska, Philips, 
E.ON, EDB, Arcus ja Itä-Götanmaan 
maakäräjät. 
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• 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 

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

Savontie 349

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

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

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.

Kiinteistöpesulat

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

Alumiini-ikkunat ja -ovet
Kiinteistön hoitokoneet

KIINTEISTÖPOSTI  6/2011    63



Consti Talotekniikkaan kuu-
luvan PutkiReformin viemärisa-
neerauksissa käyttämä epoksi-
putkitusmenetelmä on saanut 
VTT:n testeissä 50 vuoden käyt-
töiän. 

VTT Expert Services Oy 
myönsi PutkiReformi-menetel-
mälle sertifikaatin jo viime vuo-
den puolella. Nyt VTT on saanut 
valmiiksi menetelmässä käyte-
tyn epoksiputkituksen vanhen-
nuskokeet ja niiden tulosten 
perusteella päivittänyt menetel-
mälle jo aiemmin myönnettyä 
tuotesertifikaattia 50 vuoden 
käyttöiällä.

Sertifiointi on riippumaton-
ta ja vapaaehtoista. Sertifiointi 
pitää sisällään muun muassa 
tuotteen laadun varmistamisen 
ja tyyppitestauksen. Lisäksi VTT 
valvoo, että sertifikaatin haltija 
toimii sovittujen laatuvaatimus-
ten mukaisesti.

VTT:n testeissä PutkiReformi-
menetelmän on todistettu kestä-
vän yhtä kauan kuin useimmat 

sertifioidut sukitus-, sujutus- ja 
perinteiset menetelmät. Mene-
telmässä käytetty pinnoite säi-
lytti ominaisuutensa siten, että 
sen arvioidaan kestävän noin 
50 vuotta lämmitettyjen asuinra-
kennusten viemäriputkien nor-
maaleissa käyttölämpötiloissa.

PutkiReformi-menetelmä on 
vanhojen valurautaisten vie-
märiputkien sisäpuolinen kor-
jausmenetelmä. Menetelmällä 
syntyy itsensä kantava elastinen 
epoksipinnoite vanhan putken 
sisäpintaan.

- Me emme pinnoita vanho-
ja putkia ohuella kalvolla, vaan 
luomme epoksiputkituksella 
vanhan putken sisään uuden, 
kestävän ja itsekantavan putken, 
jonka seinämän vahvuus on noin 
3-5 mm, toimitusjohtaja Jan-Erik 
Luther sanoo.

Lisätietoja: Consti PutkiRefor-
mi Oy, toimitusjohtaja Jan-Erik 
Luther, Puh. 020 794 0058, e-mail 
jan-erik.luther@consti.fi

Epoksiputkitukselle 50 vuoden käyttöikä

T U O T E -  J A  Y R I T Y S U U T I S P O S T I AOSOIT TEENMUUTOS

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) 223 8560 / Jutta Teriö
 fax (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 jutta.terio@kiinteistoposti. 
 www.kiinteistoposti. 

KIINTEISTÖPOSTIN IRTOTILAUKSET
3,50 € ( sis. alv 23%) + postikulut
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Uudistuneet kotisivut

www.kiinteistoposti.fi

Valaistus-
asennus pihaa 
sotkematta

– Pihapiirivalaistuksen 
uus i minen ajoitetaan usein 
loppukevääseen, sillä moni 
ajattelee ulkovalaistuksen 
vaativan koko pihan myllää-
mistä lähes ylösalaisin, kun 
pihavaloja sähköjohtoineen 
upotetaan maahan. Nyky-
aikainen pihapiirivalaistus 
voidaan kuitenkin toteuttaa esi-
merkiksi eleganteilla kaidevaloil-
la, muurikiveysten koristevaloilla 
tai porrasaskelmavalaistuksena. 
Nurmikko tai istutukset jäävät 
rauhaan. Suurempiakin valosarjo-
ja voidaan asentaa keskittymällä 
valaisimien pystytyspaikkaan, Ca-
riitti Oy:n toimitusjohtaja Peter 
Ruokonen kertoo.

Vaihteleviin sääolosuhteisiin 
kannattaa pihalle valita valaistus-
tuotteet, jotka kestävät niin koste-
utta kuin lämpötilanvaihtelujakin. 
Pihapiirivalaistusta laitettaessa 

kannattaa panostaa laatuun. 
Cariitin valaistusratkaisut ovat 

vuosikausia lähes huoltovapaita, 
mutta niihin löytyy tarvittaessa 
nopeasti ja helposti lisä- tai vara-
osia. Valokuitutuotteet kestävät 
hyvin Suomen vaihtelevia ilmasto-
olosuhteita; ne toimivat välillä -40 
°C - +80 °C lämpötiloissa, led-va-
laistus kestää +50 °C lämpötiloi-
hin asti.

Lisätietoja: Cariitti, 
toimitusjohtaja Peter Ruokonen, 
puh.09 221 9040 

Julkaisemme tiedotteita uusista tuotteista ja 
palveluista, yrityskaupoista ja muista yri  tys-
toimintaan liittyvistä uutisista sekä yritysten 

nimitysuutisia. Materiaalit osoitteeseen 
toimitus@kiinteistoposti.fi
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12.–14.10.2011
Helsingin Messukeskus

Avoinna: ke–to klo 9–17 ja pe klo 9–16. Sisäänpääsy rekisteröitymällä ennakkoon inter-
netissä tai Messukeskuksessa sisäänkäyntien asiakaspäätteillä. Samalla rekisteröinnillä: 
FinnSec, ViherTek, Puhtauspalvelu, Julkisivu sekä Väri ja Pinta.

Kiinteistö- ja isännöintialan 
kohtauspaikka
Kiinteistö 11 on kiinteistöalan  ammattitapahtuma, 
joka esittelee kiinteistöalan uusimmat tuotteet ja 
palvelut. Messujen näyttelyalue ja  monipuoliset 
seminaarit tarjoavat erinomaisen mahdollisuu-
den tutustua alan uutuuksiin, verkostoitua ja 
 solmia kontakteja.

Samanaikaisesti
Messukeskuksessa:

Virallinen messujulkaisu:

www.kiinteistolehti.fi 

Ennakkoon rekisteröityneiden kävijöiden kesken arvotaan iPad 2 -taulutietokone.

Rekisteröidy ennakkoon osoitteessa www.kiinteistomessut.fi  ja voita ipad 2-taulutietokone!

http://www.kiinteistomessut.fi


Laajakaista
ja kaapeli-tv
edullisemmin
Kiinteistö-
sopimuksella

Yhteinen hankinta tuo yksilölliset 
palvelut taloyhtiöösi!
Asukkaat saavat huippunopean laajakaistan ja monipuo-
lisen kaapeli-tv:n edullisemmin yhteishankintana. Jokai-
nen voi räätälöidä omat palvelunsa. Toimintavarmojen 
valokuituyhteyksien lisäksi tarjolla on palveluja, joita ei 
muualta saa: URHOtv Totalin mahtava kotimainen urheilu-
tarjonta ja kattava Spotify Premium -musiikkipalvelu.  

TeliaSonera. Paikallisesti kansainvälinen, palveluksessasi.

Tutustu Sonera Kiinteistösopimukseen ja pyydä tarjous: 

• www.sonera.fi /kiinteistosopimus
• 0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30

http://www.sonera.fi

