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Energiatodistusten laatijarekisteri mallina julkisivukuntotutkijoille
Asuntoministeri Krista Kiuru ymmärsi hyvin 

Julkisivuyhdistyksen huolen korjausrakentami-
sen nykytilasta sekä vaatimukset hyvien ja laa-
dukkaiden kuntotutkimusten tarpeellisuudesta. 

- Korjausavustuksista ja niiden myöntämispe-
rusteista sovitaan hallituksessa, mutta lisäresurs-
sien saaminen on tässä taloudellisessa tilanteessa 
erittäin haasteellista, hän totesi.  

Sen sijaan hän arveli, että olisi syytä selvittää, 
tarvitaanko kuntotutkimusten tekijöistä julki-
nen rekisteri, jolloin kuntoarvion tilaajat voisi-
vat varmistua tilattavan työn laadusta ja tekijöi-
den ammattitaidosta. 

s.6

Asuntokaupan kuulumisia  s.  48

Porvoolaistaloyhtiöiden suurhanke  s.  28

Energiatehokas lähiökorjaaminen  s.  24
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Tässä numerossa:

5 Pääkirjoitus
6 Kuntotutkijoiden pätevyysvaateilla parempaa laatua
 ja vastinetta rahoille
 Julkisivuyhdistys r.y. tapasi asuntoministeri Krista             
 Kiurun kertoakseen julkisivukorjaamisen huolenaiheis- 
 ta. 
12 Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten   
 syvempi sisältö: normaalin korjaamisen yhteydessä,
 kustannustehokkaasti ja omistajien tahtotilan
 mukaisesti
 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen kertoi lausuntokierroksel- 
 le lähteneen korjausrakentamisen energiatehokkuusvaati- 
 musten tarkemmasta sisällöstä ja soveltamisesta käytännössä. 
18 Helsingin Siltamäessä edessä korjaamisen 
 vuosikymmenet
 Ketterä-hankkeen loppuraportissa monia selvityksiä ja  
 tutkimuksia, joiden avulla siltamäkeläiset voivat suunnitella  
 tulevia korjauksiaan.

24  ENTELKOR-hankkeen viesti: Inspiraatiota
 kehiin ja lähiöt arvoon arvaamattomaan
 Lähiöt eivät ole juurikaan kenttää, joiden suunnittelus- 
 ta alunperinkään saati korjausvaiheessa on ponnistanut kan- 
 san rakastamia ja suunnittelijoiden kunnioittamia ’sankari 
 arkkitehteja’. Suunnittelijoiden yleisin asenne lähiöihin  
 työkohteena lienee: epäkiinnostavaa ja ongelmallista. 

28  Porvoolaisten taloyhtiöiden ja 640 huoneiston 
 suurhanke
 Perinteistä ja modernia putkistosaneerausta, hissien perus- 
 korjausta ja uusien hissien rakentamista.

41 Asumisen turvallisuus on arjen asioita
 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt ovat saaneet  
 turvallisuuskoordinaattori, Pertti Villon, jonka suunnitelmis- 
 sa on turvallisuuskatselmusten toteuttaminen 44 000 arava- 
 vuokrataloyhtiön alueilla.

48  Mieluummin pihatta kuin paineita aiheuttava piha
 Vehreyttä jos jonkinlaisin kasvein tihkuvat pihanäkymät ovat
 taattua nykyaikakauslehtien kuvitusta. Monen lukijan 
 silmissä aineisto vauhdittaa haavetta omasta pihasta, jos ei
 omakotitalossa, niin rivitaloympäristössä, tai edes kerrosta
 lopationa. Vastapainoisesti on huomattu, että mahdollisim-
 man vaivatonta asumista arvostavien joukko on kasvussa: 
 kiitos ei kastelua ja nyppimistä, mutta omasta autopaikasta 
 ei saa olla epävarmuutta. 
52   Unelmien ullakkohuoneisto Ullanlinnassa
 Asunto-osakeyhtiö Ilmolan ullakkohuoneistossa Kapteenin-
 kadulla Helsingissä asuu tyytyväinen asukas. Raili Akrenius  
 iloitsee kotinsa yksilöllisestä ilmeestä sekä vanhan talon hen- 
 gestä. 1900-luvun alkupuolella valmistunut Ilmola on ryh- 
 dikkäässä kunnossa.

56   Uutispostia
58   Yritysuutis- ja tuoteuutispostia
60   Karpan keittiössä tällä kertaa nyrkkirieskaa ja 
 talkkunapuuroa

92
Lamapuheet pistivät Chef Kar-
pan tekemään perinneruokia: 
nyrkkirieskaa ja talkkunapuu-
roa.

52
Ullakkoasunnon näkymät Hel-
singin Kapteeninkadulla ovat 
mainiot. Helsingissä on suosittu 
lisä- ja täydennysrakentamista, 
koska sillä saadaan uusia asuk-
kaita veroja maksamaan. 

Yksi media
-monta mahdollisuutta.

Myös Facebookissa.
   Kiinteistöposti

28
Porvoolaisilla taloyhtiöillä Asunto Oy 
Näsinsillalla, Asunto Oy Näsinkummulla ja 
Asunto Oy Porvoonportilla on harvinaislaa-
tuista yhteistoimintaa. Alueella nimittäin toi-
mii asukasyhdistys, johon Näsinsillan puheen-
johtaja Kirsti Nuotio kuuluu. Yhdistyksen teh-
tävänä on mm. kehittää paikkakunnallista yh-
teenkuuluvaisuuden tunnetta. Asukasyhdistys 
on edistänyt nyt myös yhteisen suurkorjaus-
hankkeen toteuttamista. 

18
Helsingin Siltamäessä on sama 
ongelma kuin monessa muussa 
lähiössä: talot rapistuvat ja 
vaativat korjaamista, asukas-
määrää pitäisi lisätä palveluiden 
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

41
Mikä on suurin uhka asumisen 
turvallisuudelle - se on rahal-
linen uhka. Se, että koko ajan 
säästetään ja pannaan raha tiu-
kemmalle ja nipistetään sieltä, 
mistä ei tule vastustusta. Ovat-
ko riskit vähentyneet? Päinvas-
toin, Pertti Villo sanoo.

6
Julkisivuyhdistyksen puheen-
johtaja Mikko Tarri (vas.) ja 
varapuheenjohtaja Jussi Pöllönen 
tapasivat asuntoministeri Krista 
Kiurun.  Paikalla myös kansan-
edustaja Anneli Kinnunen ja eri-
tyisavustaja Kalervo Haverinen.
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Ford Ranger Super Cab ja Double Cab -mallisto alkaen 31.958,21 € (autoveroton suositushinta 26.330 € + arvioitu autovero 
CO2-päästöllä 219 g/km 5.628,21 €). Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Ford Ranger Super Cab ja Double Cab CO2-päästöt 
219–274 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 8.3–10.4 l/100km.  Kuvan auto erikoisvarustein.
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Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

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

Alue-edustajat:

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

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

Sopivasti
kuivaa

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

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

http://www.esteri.com
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Ensi vuoden kiinteistöalan suurkatselmus, jossa Helsin-
gin Pasilan Messukeskukseen kasataan muun muassa 
kiinteistö-, julkisivu-, turvallisuus- ja viheralan messut 
yhtä aikaa, saman katon alle, pidetään vasta marraskuun 
puolessa välissä.
Taloyhtiöiden vinkkelistä katsottuna messujen ajankohta 
ei ole optimaalinen. Ne taloyhtiöt, jotka pitävät toisen 
vuosittaisen yhtiökokouksen, jossa päätetään seuraavan 
vuoden talousarviosta ja päätetään korjaushankkeista, 
olisivat luottamusmiehineen optimaalisia messuvieraita. 
Tuolla aikataululla käy vain niin, että kokoukset on jo 
valtaosin pidetty ja silloin messuilla taloyhtiöiden luotta-
mushenkilöiden vierailusta saama tuki päätöksentekoon 

jää aika laihaksi.
Vuoden 2011 messut
 pidettiin helsinkiläi-
sten koululaisten syyslomaviikon aikaan, mikä verotti 
kävijämäärää. Sekään ei ollut hyvä.
Järjestävien tahojen olisi syytä tutkia allakkaa tarkem-
min, jotta kovasta työstä ja kalliista messupaikoista 
yritykset ja taloyhtiöpäättäjät saisivat kaiken mahdollisen 
hyödyn irti. Marraskuun puolessa välissä hätäisimmät 
viettävät jo pikkujoulujaan.
Messutapahtumien yhteensovittaminen on varmasti 
vaikeaa. Ovatko ammattimessut jäämässä nyt enemmän 
kansaa houkuttelevien kuluttajamessujen jalkoihin?

Vaikkei taloyhtiötä palveleva isännöintitoimisto, eikä nimetty 

isännöitsijä täyttäisi taloyhtiön toiveita, vaihtoprosessiin lähte-

minen on ison kynnyksen takana. Johtuneetko siitä, että tarjo-

usten pyytäminen ja prosessin läpivieminen koetaan vaikeaksi, 

siihen kuluu paljon aikaa, eikä lopputuloksena ole välttämättä 

edellistä parempi isännöitsijä.

Harmi, koska paikalleen jämähtäminen koituu pitkässä juoksus-

sa taloyhtiön vahingoksi. Isännöitsijä voisi olla koordinaattori, 

aktivoija, ideoija, asioiden vauhdittaja. Hän voisi saada osakkai-

siin ja asukkaisiin ”uutta virtaa”, asioita muutettaisiin ja sovit-

taisiin yhteisesti, millaiseksi taloyhtiöksi halutaan tulla.

Moni taloyhtiö joutuu kuitenkin nyt ja lähivuosina väkisin 

isännöitsijävaihdoksen eteen, koska niin moni isännöitsijä jää 

eläkkeelle. 

Eräässä helsinkiläisessä taloyhtiössä tieto eläkkeelle siirtymises-

tä otettiin harmitellen vastaan. Samasta toimistosta tarjottua uutta nimikkoisännöitsijää ei haluttu, koska 

katsottiin, ettei hänellä ollut riittävästi kokemusta.

Hallitus halusi koulutetun, kokeneen isännöitsijän, joka ratkaisisi yllättävätkin ongelmat sujuvasti. Lisäksi 

toivottiin pitkäaikaista suhdetta - edellisen kanssa meni 10 vuotta.

Ensin kartoitettiin yritykset, joilta pyydettäisiin tarjoukset. Puheenjohtaja tutustui ehdokkaiden kotisivui-

hin ja soitti ”testipuheluita” kuuteen toimistoon kuullakseen, minkälaisen vastaanoton saa - energisen, 

positiivisen vai nuivan ja oloonsa kyllästyneen tuntuisen.

Vastauksia tarjouspyyntöön tuli neljä. Koska hallitus ei ollut etukäteen määritellyt isännöitsijän tehtäviä, tar-

joukset olivat sen mukaisia. Vertailussa painottui hinta, mutta sillä ymmärryksellä, että pitää tarkastella ko-

konaishintaa - toiset kun tarjosivat kokonaishintaa, toiset erillisveloitettavia tehtäviä enemmän painottaen.

Haastatteluvaiheessa keskusteltiin tarkemmin, miten isännöitsijä taloyhtiötä palvelisi, millainen toimisto 

on, miten yhteispeli teknisten asiantuntijoiden kanssa pelaisi, tarkennettiin hintatietoja ja tarjouksen si-

sältöä.

Kilvan voitti lopulta toimisto, joka oli tarjouksen yhteydessä lähettänyt nimettävän isännöitsijän cv:n. 

Ennen lopullista päätöstä hallitus tutustui vielä kyseiseen isännöintitoimistoon ja sen tiloihin. 

Valituksi tuli kauppatieteiden maisterin tutkinnon, isännöitsijän ammattitutkinnot ITS:n ja AIT:n omaava 

henkilö, jolla oli isännöintikokemusta 10 vuoden ajalta.

Kilpailuttaminen ei ollut puheenjohtajan mukaan hankalaa. Piti vain tietää, mitä halutaan ja pitää kriteerit 

mielessä koko ajan.
Riina Takala

Isännöitsijää etsimässä - mitä halutaan ja millä kriteereillä

Messut vasta marraskuussa - ei hyvä

K O M M E N T T I

P Ä Ä K I R J O I T U S

http://www.esteri.com


Julkisivukorjaamisen tulevaisuuden haasteet

pätevyysvaateilla parempaa laatua 
ja vastinetta rahoille

Asuntoministeri Krista Kiuru ymmärsi 

Julkisivuyhdistyksen ilmaiseman huolen 

julkisivukorjausten kuntotutkimusten 

heikosta laadusta, joka pahimmillaan voi 

johtaa alikorjaamiseen ja remonttirahojen 

tuhlaamiseen. Hän pohti sitä, olisiko syytä 

selvittää tarvetta julkisen rekisterin kokoa-

mista pätevistä kuntotutkijoista. Lisäksi 

hän piti tärkeänä, että yhteiskunnassamme 

lisätään resursseja korjausrakentamiseen. 

– Olemme sitoutuneet EU:n energiansäästö-

tavoitteisiin ja korjausrakentamisen avulla 

voimme tehokkaasti edistää tavoitteidem-

me saavuttamista, hän totesi. 

Kuntotutkijoiden

– Iso kysymys on sekin, pystymmekö pitämään huolta siitä, että perusparantamisessa urakoiden hinnat eivät nouse pil-
viin, kun korjausten määrä kasvaa joka tapauksessa, asuntoministeri Krista Kiuru totesi.
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Julkisivuyhdistyksellä oli 
asuntoministeri Krista Kiu-
rulle kaksi viestiä, jotka yh-

distyksen puheenjohtaja Mikko 
Tarri ja varapuheenjohtaja Jussi 
Pöllönen pääsivät esittämään 
kansanedustaja Anneli Kiljusen 
myötävaikutuksella  ministerille 
menneenä keväänä.

Ensimmäinen viesti oli tietyn 
summan korvamerkitseminen 
julkisivujen  kuntotutkimuksil-
le taloyhtiöille myönnettävistä 
korjausavustuksista.

– Meillä on saanut korjaus-
avustuksia suunnitelmalliseen 
kiin teistönpitoon ja rahaa on 
myön netty myös kuntotutki-
muksiin. Mikään ei kuitenkaan 
määrittele sitä, minkälaiselle 
kun totutkimukselle avustusta 
voi daan hakea tai saada. Siksi 
meidän viestimme on, että kor-
jausavustuksista korvamerkit-
täi siin tietty summa julkisivu-
jen kuntotutkimuksiin ja rahaa 
sai si sellaisiin kuntotutkimuk-
siin, jotka voidaan varmuudella 
to deta, että ne ovat olemassa 
ole van ohjeistuksen mukaisia, 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Mik ko Tarri nivoi julkisivukor-
jaa misen laadusta huolta kanta-
van, vuonna 1995 perustetun 
yh distyksen näkemykset yh-
teen.

– Meillä on iso riski siinä, että 
huonosti tehdyillä diagnooseil-
la tuhlaamme valtavan määrän 
rahaa, Jussi Pöllönen korosti vii-
taten epäpätevästi ja huonosti 
tehtyjen kuntotutkimusten ai-
kaansaamiin riskeihin.

Pätevät tekijät - 
laatu paremmaksi

Kuntotutkimuksen teh-
tävänähän on antaa 
hyvät lähtötiedot kor-

jaussuunnittelulle, mutta se an-
taa pohjan myös oikeansuuntai-
selle päätöksenteolle. 

– Hutaistulla tutkimuksel-
la saa daan hutaistut tulokset, 
ellei jopa täysin nollatulosta. 
Tietyn tyyppisen lähiökerrosta-

lon per usteellinen kuntotutki-
mus maksaa arviolta noin 10 
000 euroa ja sen perusteella 
toteutet tavat korjaukset saat-
tavat maksaa, talon kunnosta 
riippuen, ehkä 150 000 eurosta 
miljoonaan euroon. Jos kunto-
tutkimusta ei ole tehty hyvin ja 
suunnittelija suunnittelee - var-
muuden vuoksi - miljoonan eu-
ron hintaisen korjauksen, vaik-
ka 150 000 euroa olisi riittänyt, 
niin silloinhan on hassattu ra-
haa, revitty satasen seteleitä ja 
huuhdottu ne vessan pöntöstä 
alas, Tarri kuvasi tilannetta.

– Tämä onkin nyt juuri se 
asia, mihin me toivomme ylem-
män tahon puuttumista. Kunto-
tutkimusten tekeminen on tot-
ta kai edelleenkin yksityistä 
pal veluntarjontaa, mutta me 
toi voisimme tilanteeseen jon-
kinlaista ”rotia”, hän painotti.

”Ylemmän tahon puuttumi-
sessa tilanteeseen” Julkisivuyh-
distyksen mielestä tarvittaisiin 
sitä, että korjausavustuksen 
saamiseen nivottaisiin jossakin 
muodossa vaade kuntotutkijan 
pätevyydestä. 

– Me emme ole tinkaamas-
sa valtiolta lisää rahaa, vaan 
tietyn laista viestiä. Eli kun talo-
yhtiö hakee suunnitelmallisen 
kiinteistönpidon kautta avus-
tusta kuntotutkimukseen, niin 
edellytetään, että rahaa saa oi-
keasti hyvään kuntotutkimuk-
seen, Tarri vielä totesi.

- Tämä johtaisi parhaimmas-
sa tapauksessa sellaiseen posi-
tiiviseen kierteeseen, että kun 
isännöitsijät huomaavat, ettei 
avustusta saakaan enää mil-
laiseen tutkimukseen tahan-
sa, niin silloin he laittaisivat 
tarjous pyyntöön tiettyjä vaati-
muksia. Edellytettäisiin, että 
tut kimuksen pitää olla kunto-
tutkimusten tilaajan ohjeen 
mukainen ja että sen tekee 
pä teväksi todettu kuntotutkija. 
Näin syntyisi käytäntöä, jossa 
yritykset tarjoaisivat juuri sitä, 
mitä tilataan. Eikä yksityisen 
sektorin yrityksillä olisi muuta 
vaihtoehtoa kuin toimia käy-

tännön mukaisesti, koska siel-
tähän rahat yrityksille tulevat, 
mistä ne kaupatkin tehdään, 
Tarri konkretisoi yhdistyksen 
odotuksia ja käytännön vaiku-
tuksia.  

Lisäksi hän muistutti, ettei 
hyväkään kuntotutkimus vält-
tämättä johda suoraan korjaa-
miseen.

– Kuntotutkimus pitäisikin 
nähdä osana suunnitelmallista 
kiinteistönpitoa, eikä korjaus-
hankkeen starttinappulana, 
vaikka se tietysti sitä nykyisel-
lään murheellisesti usein on - 
todetaan kiireellisiä ongelmia 
ja korjaamiseen lähdetään pa-
kon sanelemana.  Mutta jos läh-
dettäisiin suunnitelmallisesti 
liikkeelle kiinteistön syntyhet-
kestä lähtien, kuten esimerkik-
si monet vuokrakiinteistön-
omistajat tekevät, niin silloin 
korjaukset pystytään ajoitta-
maan kiinteistön elinkaaressa 
oi keaan kohtaan. Silloin taas 
saatetaan säästää rakennuksen 
loppuelinkaarelta monia mil-
joonia, miljoonia euroja, hän 
muistutti.

Valmiuksia on 

Kaikki eväät parempi-
en kuntotutkimusten 
ja pätevien tekijöiden 

toteutumiseksi ovat Tarrin mu-
kaan jo olemassa. 

– Meillähän on kuntotutki-
musten tekijöiden pätevyy-
den toteamisjärjestelmä ja 
kun totutkimuksen tilaajan 
oh je, jossa kerrotaan selkeällä 
suo menkielellä, minkälainen 
kun totutkimuksen pitäisi olla 
ja mitä sen ylipäätään pitäisi 
si sältää, hän totesi viitaten FI-
SE Oy:hyn ja Valtakunnallisen 
Kosteus- ja hometalkoiden 
puit teissa syntyneeseen, Vaha-
nen Oy:ssä työskentelevän dip-
lomi-insinööri Matti Herrasen 
laatimaan ”Betonijulkisivujen 
ja parvekkeiden kuntotutki-
muksen tilaajan ohjeeseen”.

FISE Oy perustettiin vuon-

n  Teksti ja kuvat:  Riina Takala  

➺ JATKUU

na 2002 myös korjausraken-
tamisen henkilöpätevyyksien 
toteamista varten ja sen kautta 
pätevyyden saaneet henkilöt 
löytyvät myös FISEn sivustol-
ta www.fise.fi. FISEn kautta 
vapaaehtoisuuteen perustu-
en alan ammattilaiset hakevat 
esimerkiksi A-vaativuusluokan 
kuntotutkijan pätevyyttä, jol-
laiseen yhdistys nimenomaan 
toiveissaan viittaa.  

– FISE on vapaaehtoinen jär-
jestelmä ja sen ansiosta päte-
vyyden toteamisen vaatimusta-
so voidaan pitää aika korkeana, 
Tarri totesi.

Kansanedustaja Anneli Kilju-
sen tiedustellessa tekijöiden 
riittävyyttä, jouduttiin yhteises-
ti toteamaan, että valitettavasti 
nyt olemassa olevat 40-50 pä-
teväksi todettua julkisivujen 
kuntotutkijaa eivät riitä millään 
muotoa nykyiseen, eikä varsin-
kaan tuleviin tarpeisiin nähden. 

Tilanteen parantaminen ei 
kuitenkaan edellytä Tarrin ja 
Pöllösen mielestä lisää rahaa ja 
koulutusta, vaan nimenomaan 
käytäntöä, jossa tekijän päte-
vyysvaatimukset asetetaan työn 
ehdoksi. Markkinatalouden eh-
doilla päästäisiin silloin siihen, 
että yksityiset yritykset tarjoa-
vat sitä, mitä niiltä pyydetään ja 
tilataan.

Energiatodistusten 
laatijarekisteri 
mallina

Asuntoministeri Krista 
Kiuru ymmärsi hyvin 
Julkisivuyhdistyksen 

huo len korjausrakentamisen 
ny kytilasta sekä vaatimukset 
hyvien ja laadukkaiden kunto-
tutkimusten tarpeellisuudesta. 

– Korjausavustuksista ja nii-
den myöntämisperusteista so-
vitaan hallituksessa, mutta lisä-
resurssien saaminen on tässä 
taloudellisessa tilanteessa erit-
täin haasteellista, hän totesi.  
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Sen sijaan hän arveli, että oli-
si syytä selvittää, tarvitaanko 
kuntotutkimusten tekijöistä 
julkinen rekisteri, jolloin kun-
toarvion tilaajat voisivat var-
mistua tilattavan työn laadusta 
ja tekijöi den ammattitaidosta. 

Energiatodistusten laatijapä-
tevyyden saaneet rekisteröi-
dään jatkossa energiatodistus-
tietojärjestelmiin. Tietojärjestel-
mää ylläpitää ja sen valvonnas-
ta vastaa Asumisen rahoitus- ja 
tutkimuskeskus,  ARA. 

Uudistus liittyy vuoden 2013 
alkupuolella voimaan tulevaan 
energiatodistuksia koskevan 
lain muutokseen, joka laajentaa 
energiatodistuksen laatimisvel-
voit teen koskemaan myös 
omakotitalojen omistajia. Todis-
tushan tarvitaan silloin kun 
huoneisto tai kiinteistö vuok-
rataan tai myydään. Rekisterin 
perustaminen on Kiurun mu-
kaan välttämätöntä myös siksi, 
että vain sillä tavoin voidaan 
osoittaa ja varmistua pätevistä 
tekijöistä. 

– Energiatodistusten tekijöi-
den rekisteröimisellä vastataan 
siihen tarpeeseen, että kulutta-
jana pystyt tilaamaan palvelua 

ja tiedät, keneltä uskallat sen 
ottaa. Rekisteri tulee meidän 
ministeriön alaisen viraston  
hoidettavaksi ja sitä kautta syn-

tyy luotettavuus siihen, mitä 
saa, hän totesi.

Kiuru arveli, että energiato-
distuksien laatimiseen tulee 

näin tietynlainen systemaat-
tinen seula ja  toimintamalli. 
Sa maan suuntaan voisi viedä 
myös Julkisivuyhdistyksen esit-
tämää kuntotutkimuksen teki-
jöiden  pätevyys- ja laatuvaati-
muksia. 

Kehitys näyttäisi Kiurun mu-
kaan kulkevan siihen suuntaan, 
että kun ostajat haluavat selvit-
tää kiinteistön energiatehok-
kuutta, he odottavat saavansa 
usein myös kuntoarvio- tai 
kuntotutkimustyyppisen selvi-
tyksen.

Tämä taas johtaa ministe-
rin mielestä siihen, että viran-
omaisten on jossakin vaiheessa 
kiinnitettävä enemmän huomi-
ota siihen, että yksityisillä mark-
kinoilla teetetyt kuntoarviot ja 
kuntotutkimukset ovat varmas-
ti priimatavaraa.

Energia-
tehokkuus-
tavoitteet 
vauhdittajina

-Korjausrakentaminen 
on tulevaisuudessa 
iso kysymys, koska 

Kansanedustaja Anneli Kinnunen ja asunto- ja viestintäministe-
rin erityisavustaja Kalervo Haverinen (keskellä) kuuntelivat tark-
kaavaisina, kun  Julkisivuyhdistyksen varapuheenjohtaja Jussi 
Pöllönen puhui kuntotutkimusten merkityksestä korjaamisessa. 
Lisäksi hän muistutti, että julkisivuremonttien tekeminen ja nii-
den edistäminen ja tukeminen on yhtä tärkeää kuin putkiremont-
tienkin, joista erityisen paljon puhutaan.

- Kun me joka tapauksessa joudumme mittavaan korjaustoimin-
taan tulevina vuosina, samassa yhteydessä on taloudellisesti jär-
kevää toteuttaa myös energiatehokkuuden parantamistoimenpi-
teet, Krista Kiuru painotti.
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huomattava osa asuntokannas-
tamme on tulossa sellaiseen 
ikään, että sitä on pakko korja-
ta. Korjaaminen on iso kysymys 
myös yhteiskunnan tuella ra-
kennetussa sosiaalisessa vuok-
ra-asuntokannassamme. Vuokra 
määräytyy niissä omakustan-
nusperiaatteen mukaisesti, jo-
ka on mahdollistanut sen, että 
vuokralaiset maksavat samaan 
aikaan sekä pääomamenoja 
että varautumista tuleviin kor-
jauksiin. Tämä selittää osaltaan 
sen, että myös näissä vuokra-
asunnoissa vuokrat ovat varsin 
korkeat, Kiuru pohti.

– Iso kysymys on sekin, pys-
tymmekö pitämään huolta sii-
tä, että perusparantamisessa 
urakoiden hinnat eivät nouse 
pilviin, kun korjausten määrä 
kasvaa joka tapauksessa. En 
osaa vielä sanoa, mitä lisätoi-
menpiteitä meidän kannattaisi 
tässä tilanteessa tehdä, mutta 
ymmärrän hyvin sen huolen, 
mikä teillä tässä on, hän vielä 
totesi.

Jussi Pöllösen mielestä tässä 
on tärkeä huomioida sekin, että 
vaikka julkisuudessa puhutaan 
koko ajan putkiremonteista 
ja linjasaneerauksista, samaan 
aikaan tarvitaan ja tehdään jul-
kisivuremontteja, jotka nielevät 
aivan yhtä paljon rahaa kuin 
putkiremontitkin.

– Tässä suhteessa yksi liik-
keelle paneva voima rahan li -
säksi on se, että julkisivukorjaa-
misesta voidaan pitää ääntä 
nyt ja näidenkin remonttien 
te kemiseen osataan varautua, 
hän totesi.

– Kun me joka tapauksessa 
joudumme mittavaan korjaus-
toimintaan tulevina vuosina, sa-
massa yhteydessä on taloudel-
lisesti järkevää toteuttaa myös 
energiatehokkuuden paranta-
mistoimenpiteet. On kuitenkin 
vielä tärkeätä todeta, että raken-
nuksen yleinen korjaustarve on 
aina toimenpiteisiin ryhtymi-
sen lähtökohtana. Mutta silloin 
kun ryhdytään korjaamaan, on 
syytä ottaa huomioon myös 
energiatehokkuuden vaatimuk-
set, ministeri Kiuru huomautti.  

U U T I S P O S T I A

Korjaus-ja energia-avus-
tuksiin ehdotetaan va-
rattavaksi ensi vuodelle 

määrärahakehysten mukaisesti 
50,5 miljoonaa euroa. Siitä on 
tarkoitus suunnata korjaus- ja 
terveyshaitta-avustuksiin 37,5 
miljoonaa euroa ja energia-
avustuksiin 13 miljoonaa euroa. 

Korjausavustusten painopis-
teenä ovat uusien hissien ra-
kentamisen tukeminen sekä 
van husten ja vammaisten hen-
kilöiden asuntojen korjaustoi-
minta, joilla molemmilla edis-
tetään vanhenevan väestön 
ko tona asumista. 

Energia-avustuksia myönne-
tään kerros- ja rivitalojen ener-
giakatselmuksiin ja toimenpi-
teisiin, joilla parannetaan asuin-
rakennusten lämmöneristystä 
tai uusitaan tai korjataan ilman-
vaihto- ja lämmitysjärjestelmiä. 

Uusiutuvaa energiaa hyödyn-
tävien lämmitystapojen käyt-
töönottoa ei ministeriön mu-
kaan ole mahdollista tukea ensi 
vuonna määrärahan niukkuu-
den takia.  

Hallintoa 261 
miljoonalla eurolla 

Ympäristöministeriön 
eh dotukset talousarvio-
esitykseen omalle hal-

lin nonalalleen ovat yhteensä 
261 miljoonaa euroa.  Vähen-
nys 15 miljoonaa euroa vuoden 
2012 varsinaiseen talousarvi-
oon verrattuna johtuu pääosin 
siitä, että asuntojen aiempien 
vuosien suhdanneluontoiset 
korjaustoimenpiteiden maksut 
ovat päättyneet. 

Ympäristön- ja luonnonsuo-
jelun menoihin ehdotetaan 
125,6 miljoonaa euroa. Aluei-

Korjausavustusten 
painopiste hissirakentamisessa 

ja vanhusväen asuntokorjauksissa

den käyttöön, asumiseen ja ra-
kentamiseen ehdotetaan 58,7 
miljoonaa euroa. 

Hallinnonalan toimintame-
noihin ehdotetaan 76,2 miljoo-
naa euroa, mikä sisältää myös 
päätöksentekoa palvelevien 
sel vitysten rahoituksen.

Kestävä yhdyskuntarakenne 
ja rakentamisen energiatehok-
kuuden parantaminen edellyt-
tävät lainsäädännön ja ohja-
uksen tehostamista. Valtion ja 
kuntien välisiä maankäytön, 
asumisen ja liikenteen (MAL) 
aiesopimuksia jatketaan kau-
punkiseuduilla ja tarkastellaan 
niiden yhteydessä myös alueen 
palveluja ja elinkeinoja.

Rakennustövoiman 
saannin 
edistäminen

Asuntopolitiikassa paino-
pisteenä on edistää so-
siaalisesti ja alueellisesti 

tasapainoisia asuntomarkkinoi-
ta sekä turvata erityisryhmien 
ja taloudellisesti heikommassa 
asemassa olevien asumistarpei-
ta. 

Valtion tukeman kohtuuhin-
taisen vuokra-asuntotuotannon 
edellytyksiä parannetaan erityi-
sesti kasvukeskuksissa edistä-
mään muun muassa työvoiman 
saantia.  

Valtion asuntorahaston varo-
ja arvioidaan käytettävän ta-
lousarviomäärärahojen lisäk-
si noin 165 miljoonaa euroa 
asun totoimen avustusten ja 
kor kotukien maksamiseen sekä 
330 miljoonaa euroa asuntora-
haston velkojen korkoihin ja 
lyhennyksiin. 

Valtion asuntorahastosta eh-

dotetaan siirrettäväksi talousar-
vioon 117 miljoonaa euroa.

Erityisryhmien asuntojen 
in vestointiavustuksiin ehdote-
taan 110 miljoonaa euroa. 
Avus tukset kohdennetaan en-
sisijaisesti tukemaan kaikkein 
heikompiosaisten asumista. 

Vakaat 
asuntomarkkinat

Asuntopolitiikan toimen-
piteitä ja rahoitusta 
suun nataan asuntopo-

liittisen toimenpideohjelman 
2012-2015 pohjalta.  

Talousarvioehdotuksessa on 
varauduttu siihen, että valtion 
asuntorahastosta tuetaan noin 
7 000 uuden korkotukiasun-
non rakentamista. 

Lisäksi on varauduttu 2 000 
sellaisen yleishyödyllisyyssään-
nösten ulkopuolisten ns. väli-
mallin mukaisen vuokra-asun-
non rakentamiseen, jolle myön-
nettäisiin täytetakaus. 

Omistusasuntojen korkotu-
kilainoja voitaisiin myöntää 
edelleen sellaisten omakotita-
lojen rakentamiseen, jotka ovat 
1.7.2012 voimaan tulevia uusia 
energiamääräyksiäkin huomat-
tavasti energiatehokkaampia.

Kaavoitustavoitteiden saavut-
tamista tuetaan edelleen 30 
prosentin kunnallistekniikka-
avustuksilla, joihin varataan 15 
miljoonaa euroa vuonna 2013. 
Avustukset on sidottu kohtuu-
hintaisen asuntotuotannon to-
teutumiseen, kuntien välisen 
yhteistyön edistämiseen ja 
yh dyskuntarakenteen eheyttä-
miseen. Avustus kohdistuu kas-
vukeskuksiin painopisteenä 
Helsingin seutu.
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Yhtiökokous
Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen 
yhtiökokous on järjestettävä vuosittain, joissakin yhtiöissä 
kaksi kokousta yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti 
keväällä ja toinen syksyllä. Lisäksi tarpeen mukaan – esimer-
kiksi merkittävistä korjaushankkeista ja hankinnoista - järjes-
tetään ylimääräisiä yhtiökokouksia. 

Hallitus 
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja 
rakennusten ylläpidon  ja muun toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallituksen valitsee vuosittain varsinainen 
yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohta-
jan ja kokoontuu hänen kutsustaan aina, kun yhtiön asiat 
niin vaativat.

Isännöitsijä
Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen valitsema isännöitsijä, 
joka hoitaa päivittäiset rutiinit ja toimii yhtiön hallinnollise-
na johtajana. Hallituksen on ohjattava isännöitsijän 
toimintaa sellaisin ohjein ja määräyksin kuin yhtiön 
toiminnan kannalta on tarpeellista. Tavallisesti taloyhtiö 
tekee isännöinnistä sopimuksen isännöintiyrityksen kanssa. 

Kuka taloyhtiössä 
päättää

Ympäristöministeriön asetta-
man työryhmän mukaan tehok-
kain tapa parantaa ikääntynei-
den asumisoloja on korjata 
asun toja ja asuinrakennuksia 
esteettömiksi. Tämä viesti si-
säl tyy työryhmän ehdotukseen 
ikääntyneiden asumisen kehit-
tämisohjelmaksi vuosille 2012-
2015.

Vuonna 2030 ryhmään kuu-
luu lähes 1,5 miljoonaa 65 vuot-
t a täyttänyttä eli enemmän 
kuin joka neljäs väestöstämme.

Asuntoina laskettuna tavoite 
on miljoona esteetöntä ja tur-
vallista asuntoa vuoteen 2030 
mennessä. Tällä hetkellä niistä 
on valmiina vain noin neljäsosa. 

Työryhmän mukaan valtion 
olisi tuettava erityisesti hissie n 
rakentamista. Tavoitteeksi eh-
dotetaan 500 hissin rakenta-
mis ta vuodessa. Se tarkoittaisi 
valtion 40 miljoonan euron pa-
nostusta vuosittain hissiraken-

Hissien rakentaminen 
tukee tehokkaimmin 

ikäihmisten kotona asumista
tamiseen.

Palveluasumisen osalta työ-
ryh  mä nosti esille erityisesti 
muis tisairaiden tilanteen. He 
tarvitsevat 1500-2000 palvelu-
asuntoa vuodessa. Niitä varten 
tarvitaan valtion investointi-
avustukseen 18 miljoonan eu-
ron vuosittainen lisäys nykyi-
sestä.

Työryhmä piti tärkeänä myös 
ikääntyneiden asumistarpeiden 
ennakointia. Kuntien kokonais-
valtaista suunnittelua ja toimia 
ikääntyneiden asumisen kehit-
tämiseksi on myös tehostettava. 

Päävastuu ikääntyneiden 
asumisen parantamisesta on 
kuitenkin asukkailla itsellään. 
Suurin osa heistä asuu omistus-
asunnossa ja vastaa itse asun-
tonsa korjaamisesta. Kotona 
asumista voidaan tukea myös 
hyvinvointi- ja viestintätekno-
logian avulla. 

9. - 12.10.2012

160 000 lukijaaNumero 7/2012
• ilmestyy 28.9.
• varaukset 19.09.
• aineistot 21.09.

Tavoita kaikki kerrostalo-
asunto-osakeyhtiöt
Kiinteistöposti tavoittaa taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja 

sivutoimiset eli niin sanotut osakasisännnöitsijät. Kohderyhmän, joka 

todellakin päättää korjausrakentamisesta. Kohderyhmän, joka itse 

maksaa remonttinsa ja hankintansa. Lisäksi Kiinteistöposti tavoittaa yli 

3 700 ammatti-isännöitsijää!

Kiinteistöpostin FinnBuild-messunumeron erikoisjakelu kohdistetaan 

kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin, joita Suomessa on yli 27 000 kpl ja 

asuntoja niissä on lähes 780 000 kpl.

Isoja lukuja, joiden takaa löytyy lukematon määrä taloyhtiöitä joissa 

on korjattavaa sekä tahtoa korjaamiseen.  Joten ilmoitus tulevassa 

suurnumerossa tavoittaa mahtavan potentiaalin korjausrakentamisen 

markkinoista.

Soita (09) 2238 560
ja varaa paikkasi!

vuoden suurin!
76 000 kpl Ammattilehti taloyhtiöpäättäjille

Kiinteistöpostin toimitus pi-
tää tärkeänä, että kykenem-
me palvelemaan lukijoitam-
me hyvin – antamaan tietoa 
ajankohtaisista asioista, 
kertomaan hyvistä esimer-
keistä ja avaamaan kenties 

aivan uusia näkökulmia taloyhtiöiden asioiden 
hoitamiseen. Olemme teettäneet säännöllisesti 
lukemistutkimuksia myös siksi, että pysymme ajan 
tasalla – voimme peilata saamaamme palautetta 
tekemäämme työhön ja suunnata kirjoitteluamme 
oikeaan suuntaan. Lehdenteko on jatkuvasti ajan 
hermolla olemista ja toiminnan kehittämistä.

Riina Takala
päätoimittaja

Hyvin selkokielellä 
kirjoitettu lehti ja aiheita, 
jotka ovat ajankohtaisia.

Levikki ja sen rakenne kpl

As. Oy:iden hallitusten puheenjohtajat 45 413

Sivutoimiset isännöitsijät 7 142

Ammatti-isännöitsijät 3 665

Arkkitehdit ja suunnittelijat 731

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt 282

Kiinteistönhuoltoliikkeet 304

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
kauppa ja teollisuus

432

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 017

RIA r.y:n yritysjäsenet 168

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät 2 578

Eduskunta 200

Lisäjakelu kaikki kerrostalot 11 960

Messujakelu 1 108

Yhteensä 76 000

- Kommentti lukijatutkimuksesta 

Vaikuttaa päätöksentekoon 
Lähes joka toinen vastaajista kertoi Kiinteistöpostin vaikut-
tavan heidän päätöksentekoonsa. Ammatti-isännöitsijöistä 
39 % ja hallitusten puheenjohtajista 44 % olivat sitä mieltä.

Mainostaminen koetaan 
hyödyllisenä
Vastaajista keskimäärin 52 % piti lehdessä olevaa 
mainontaa työnsä kannalta hyödyllisenä ja 53 % 
kiinnostavana. Ammatti-isännöitsijöiden keskuudessa 
vastaavat luvut olivat 53 % ja 65 %. Mainonnan määrä 
oli sopiva 83 prosentille vastaajista.

- Lukijatutkimus IROResearch Oy 10/2011
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kertomaan hyvistä esimer-
keistä ja avaamaan kenties 

aivan uusia näkökulmia taloyhtiöiden asioiden 
hoitamiseen. Olemme teettäneet säännöllisesti 
lukemistutkimuksia myös siksi, että pysymme ajan 
tasalla – voimme peilata saamaamme palautetta 
tekemäämme työhön ja suunnata kirjoitteluamme 
oikeaan suuntaan. Lehdenteko on jatkuvasti ajan 
hermolla olemista ja toiminnan kehittämistä.

Riina Takala
päätoimittaja

Hyvin selkokielellä 
kirjoitettu lehti ja aiheita, 
jotka ovat ajankohtaisia.

Levikki ja sen rakenne kpl

As. Oy:iden hallitusten puheenjohtajat 45 413

Sivutoimiset isännöitsijät 7 142

Ammatti-isännöitsijät 3 665

Arkkitehdit ja suunnittelijat 731

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt 282

Kiinteistönhuoltoliikkeet 304

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
kauppa ja teollisuus

432

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 017

RIA r.y:n yritysjäsenet 168

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät 2 578

Eduskunta 200

Lisäjakelu kaikki kerrostalot 11 960

Messujakelu 1 108

Yhteensä 76 000

- Kommentti lukijatutkimuksesta 

Vaikuttaa päätöksentekoon 
Lähes joka toinen vastaajista kertoi Kiinteistöpostin vaikut-
tavan heidän päätöksentekoonsa. Ammatti-isännöitsijöistä 
39 % ja hallitusten puheenjohtajista 44 % olivat sitä mieltä.

Mainostaminen koetaan 
hyödyllisenä
Vastaajista keskimäärin 52 % piti lehdessä olevaa 
mainontaa työnsä kannalta hyödyllisenä ja 53 % 
kiinnostavana. Ammatti-isännöitsijöiden keskuudessa 
vastaavat luvut olivat 53 % ja 65 %. Mainonnan määrä 
oli sopiva 83 prosentille vastaajista.

- Lukijatutkimus IROResearch Oy 10/2011

kiinteistoposti.fi

http://www.kiinteistoposti.fi


Normaalin korjaamisen yhteydessä
kustannustehokkaasti ja 

omistajien tahtotilan mukaisesti

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten syvempi sisältö:

Yli-insinööri Jyrki 

Kauppinen ympäris-

töministeriöstä kertoi 

toukokuussa Tule-

vaisuuden Isännöinti 

-seminaarissa korjaus-

rakentamisen energia-

määräysten sisällöstä 

ja siitä, miten korjaus-

tulevia määräyksiä 

voitaisiin soveltaa ta-

loyhtiöiden erilaisissa 

korjaushankkeissa.

Kesäkuun alussa ehdo-

tus tuli lausuntokier-

rokselle, joka päättyi 

heinäkuussa. 

Seuraava vaihe on, 

että lausuntojen poh-

jalta saadaan aikaan 

hallituksen esitys. Se 

etenee sitten aikanaan 

eduskuntaan. 

Taloyhtiöitä ajatellen 

olemassa olevaa ra-

kennuskantaa koske-

vat energiatehokkuus-

määräykset astuvat 

voimaan 9.7.2013. 

E N E R G I AT E H O K K U U S

Yli-insinööri Jyrki Kauppinen on kaikissa tilanteissa korostanut sitä, että korjausrakentamisen ener-
giatehokkuusmääräykset eivät vie taloyhtiöiltä niille kuuluvaa päätäntävaltaa. 
Kustannustehokkaasti ajateteltuna energiatehokkuuden parantaminen on järkevää silloin, kun talo-
yhtiössä joka tapauksessa tehdään jotakin korjauksia.
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Kun energiatehokkuus-
vaatimusten laatimises-
ta ja soveltamisesta 

korjausrakentamiseen ensim-
mäisiä kertoja tiedotettiin, 
vastaanotto oli kauhunsekai-
nen: nyt taloyhtiöt pakotetaan 
korjaa maan väkisin ja tekemään 
isompia korjauksia kuin mitä 
talo yhtiössä halutaan tai on tar-
peen.

Yli-insinööri Jyrki Kauppisen 
viesti isännöitsijäseminaarissa 
oli kuitenkin tässä suhteessa 
rauhoittava:

– Korjausrakentamisen ener-
giatehokkuusdirektiivin valmis-
telussa perusasiana on ollut se, 
että energiatehokkuutta paran-
netaan muun korjaamisen yh-
teydessä ja korjauksia tehdään 
tyypillisesti vaiheittain. Se tar-
koittaa sitä, että se osa, jota kor-
jataan - oli se sitten julkisivu, ik-
kunoiden vaihto, linjasaneeraus 
tai uuden ilmanvaihtojärjestel-
män asentaminen tai vanhan 
uusiminen - niin energiatehok-
kuusvaatimukset koskevat vain 
sitä toimenpidettä, Kauppinen 
naulasi yhden perusasioista 
kuulijakunnan tietoon.

– Perinteisesti on ollut niin, 
että kiinteistönomistaja päättää 
korjauksen tarpeesta, laajuudes-
ta, tavoitteista jne. eli tahtotila 
korjaamisen toteuttamisesta 
on siellä kiinteistönomistajalla, 

hän jatkoi vakuuttaen sitä, ettei 
taloyhtiöiden päätäntävaltaa 
kor jaamisesta olla viemässä 
osakkailta ja asukkailta minne-
kään.

– Rakennus kuluttaa energi-
aa juuri niin paljon kuin kulut-
taa, eikä se vielä aiheuta mitään 
vaateita energiatehokkuuden 
parantamiselle. Mutta sitten 
kun rakennusta ryhdytään kor-
jaamaan ja siten, että energia-
tehokkuutta voidaan parantaa, 
niin silloin näistä energiatehok-
kuusvaatimuksista tulee vel-
voittavia ja ne täytyy ottaa 
mukaan osaksi suunnittelua ja 
toteuttamista, Kauppinen vielä 
linjasi rajapintaa, jossa velvoit-
teet ja vaatimukset astuvat ku-
vaan.

Lähes 
uudisrakentamista 
- vaatimuksia 
sovelletaan

Rakennuksen energiate-
hokkuudelle asetettuja 
vähimmäisvaatimuk-

sia sovelletaan laajamittaisis-
sa korjauksissa, rakennuksen 
ulkovaippaan kohdistuvissa 
pienemmissä korjauksissa sekä 
teknisten järjestelmien asenta-
misessa, korvaamisessa ja pa-
rantamisessa.

Energiatehokkuusvaatimus-
ten soveltaminen laajoissa kor-
jauk sissa on varmastikin siinä 
mielessä selkeää, että kun ra-
kennusta perusparannetaan 
tai peruskorjataan ja rakennus 
kor jataan lähes kokonaan, sil-
loin lähestytään uudisrakenta-
misen tasoa ja sille asetettuja 
vaatimuksia.

Pienemmät 
korjaukset 
mukana

Pienemmillä korjauksilla 
tulevilla energiatehok-
kuuden parantamista 

koskevilla määräyksillä tarkoite-
taan esimerkiksi ikkunoiden ja/

tai ovien vaihtamista, julkisivu-
korjauksia, joissa uusitaan vain 
päätyseinä, porrashuoneremon-
tit, joissa esimerkiksi lasinen ul-
koseinä muutetaan, vesikaton 
uusiminen jne.

– Pienemmät korjaukset ovat 
yleisesti ottaen sellaisia korj-
auksia, jotka eivät ole laajoja, 
mutta joilla on kuitenkin mer-
kitystä rakennuksen energiate-
hokkuuteen ja korjauksen yh-
teydessä energiatehokkuutta 
voidaan parantaa, Kauppinen 
toteaa vielä yleispätevästi.

Käytännössä siis puhutaan 
esimerkiksi julkisivukorjauksis-
ta, joissa uusitaan vaikkapa vain 
päätyseinä.

”Korjausrakentamisen 

energiatehokkuusvaati-

musten vaikutus kor-

jaussuunnittelussa on 

se, että yhdeksi ranska-

laiseksi viivaksi otetaan 

energiatehokkuuden 

parantaminen,.”

”Oikein pitkässä raken-

nuksessa julkisivuja 

voidaan uusia linjoit-

tain, muutama linja 

yhtenä vuotena ja loput 

seuraavana vuonna. 

Tämänkin tyyppisiä ra-

kennuksia on, vaikka-

kin ovat erikoisempia, 

mutta tämäkin on 

mahdollista.”

n  Teksti:  Riina Takala   Kuvat:  Timo Soasepp
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Tietynikäisten rakennusten 
porrashuoneet, joiden ulkosei-
nä on kokonaan lasia, edustavat 
Kauppisen mielestä erittäin hy-
viä energiatehokkuuteen vai-
kuttavia korjauskohteita.

– Lasisen porrashuoneen ul-
ko seinän uusiminen on koh-
tuullisen hyvä paikka paran-
taa energiatehokkuutta, koska 
uu siminen vaikuttaa kahteen 
suuntaan: talvella lämpöhäviöt 
vähenevät ja kesällä ylikuume-
neminen eli ylilämpeneminen 
estyy, Kauppinen kuvaa.

– Eräässä tapauksessa uu-
disrakennuksessa porrashuo-
neen lasi oli tehty äärimmäisen 
tehok kaaksi ottamaan lämpöä 
sisään, mutta koska ei ollut huo-
mioitu kesäaikaa ja lämmön vai-
kutusta, niin porrashuoneiden 
viereiset asunnot kuumenivat 
ja makuuhuoneissa alkoi olla 
+ 29 asteen lämpötila, Kauppi-
nen mainitsee muistutuksena 
siitä, miten energiatehokkuu-
den parantamista täytyy tarkas-
tella aina kokonaisuutena.

– Vesikaton uusimisen yhtey-
dessä voidaan aika usein paran-
taa energiatehokkuutta, mutta 
sitäkään ei pidä ottaa niin, että 
aina. Se ei ole todellakaan kai-
kissa tapauksissa mahdollis-

ta, vaan energiatehokkuuden 
paraneminen täytyy todeta 
tapaus kohtaisesti suunnittelun 
yhteydessä. Joskus myös katon 
yläpohjan lämmöneristävyyttä 
voidaan parantaa, vaikka vesi-
kattoa ei uusitakaan, Kauppi-
nen mainitsi. 

Vaatimuksia 
myös teknisille 
järjestelmille

Kansallisia energiatehok-
kuusvaatimuksia ase-
tetaan myös teknisille 

järjestelmille, niiden korjaami-
selle ja parantamiselle. Tässä 
muutamia esimerkkejä Kaup-
pisen kertomana:

– Määräyksissä on mainittu 
muun muassa ilmanvaihto ja 
sen korjaaminen ja uusiminen, 
jolloin tarkoitetaan järjestel-
män tai koneen vaihtamista tai 
laajentamista. 

– Siellä on mainittu ilmastoin-
ti. Suomessahan ilmanvaihdon 
ja ilmastoinnin välissä on ollut 
jo muutamien vuosien ajan yh-
täläisyysmerkki, mutta tänä päi-
vänä muualla kuin Suomessa, 
ilmastointia pidetään järjestel-
mänä, johon sisältyy myös läm-

pötilan hallinta. Ilmanvaihto on 
siinä tarkastelussa se järjestel-
mä, joka vaihtaa ilmaa.

– Linjasaneeraus tai osittai-
nen linjasaneeraus. Jos uusi-
taan vain vesijohdot, niin siinä 
yhtey dessä pystytään nimen-
omaan laittamaan vesimittarei-
ta tai muuta painetta alentavia 
laitteita ym.

– Lämmitys- tai lämminvesi-
jär jestelmän uusiminen tai 
vaih taminen. Silloin kun lämmi-
tys järjestelmä tulee elinkaaren-
sa päähän, niin esimerkiksi 
vanhan öljykattilan vaihtami-
nen nykyaikaiseksi on mah-
dollista. Samalla on kuitenkin 
hyvä pohtia sitä, siirryttäisiinkö 
lämmityksessä mahdollisesti 
uusiutuvan energian käyttöön. 
Toki erilaisten lämmitysjärjes-
telmien yhdistelmien käyttöön-
otossa täytyy energiatehokkuu-
den parantaminen myös ottaa 
huomioon.

Soveltamisessa 
joustomahdollisuus 

Tärkein vaihe energiate-
hokkuuden parantami-
sessa ja korjaamisessa 

on suunnitteluvaihe, jossa pi-

tää ottaa huomioon tekniset, 
toiminnalliset sekä taloudelliset 
seikat. 

– Kaikkiin korjausta koske-
viin velvoitteisiin on direktiivis-
sä esitetty joustomahdollisuus, 
eli vaatimuksia noudatetaan 
silloin kun se on teknisesti, toi-
minnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. 

– Mutta jos todetaan, että jo-
kin korjaustoimenpide ei ole 
teknisesti, toiminnallisesti tai 
taloudellisesti toteutettavissa, 
sitä voidaan käyttää lievennyk-
senä eli perusteluna sille, miksi 
direktiivin vaatimuksia ei tarvit-
se soveltaa. 

– Toki tällainen jousto pi-
tää perustella eli osoittaa ne 
syyt, miksi ei ole toteuttavissa, 
Kauppinen kuvaa suunnittelun 
tärkeyttä vaatimusten sovelta-
misen kannalta.

Miten määritellä teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellises-
ti toimivat ratkaisut, siinä tie-
tynlaisten lyhyiden toimenpi-
de listojen käyttäminen on 
Kaup pisen mukaan hyvin han-
kalaa.

– Teknisesti toimivissa rat-
kaisuissa tarkoitetaan tietysti 
toimivan tekniikan lisäksi sitä, 
että korjaustoimenpiteet on 

– Direktiivin sovelta-
minen ei siis tule ole-
maan sillä tavalla to-
taalinen, että kaikkien 
korjattavien raken-
nusten julkisivuihin 
tulisi lisälämmöneris-
tys. Sellaisia yhtäläi-
syysmerkkejä ei pidä 
kenenkään tässä vai-
heessa, eikä myös-
kään siinä vaiheessa, 
kun nämä lausunnolle 
saadaan, vetää. 
Käytetään edelleen 
hankekohtaista har-
kintaa ja rakennusten 
ominaispiirteet ja yk-
silöllisyys pystytään 
huomioimaan, Jyrki 
Kauppinen muistutti.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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”Jos energiatehokkuus-

ratkaisuna pantaisiin 

ilmanvaihto kiinni ko-

konaan, niin senhän jo-

kainen tietää, ettei se 

ole teknisesti toimiva 

systeemi. Tai jos teh-

dään lisälämmöneristys 

virheellisellä tavalla, 

niin eihän sekään ole 

teknisesti toimiva -pit-

källä aikavälillä aina-

kaan, vaan aiheuttaa 

monenlaisia ongelmia.”

mahdollista toteuttaa niin, ettei 
niiden seurauksena esimerkiksi 
sisäilmasto huonone. 

– Toiminnallisuus liittyy 
rakennuksen aiottuun käyt-
tötarkoitukseen ja seikkoja, 
joita täytyy arvioida, esimer-
kiksi heikkeneekö rakennuk-
sen käytettävyys merkittävästi 
energia tehokkuutta parantavi-
en toimenpiteiden seuraukse-
na. Mielipiteissä voidaan olla 
hyvinkin sitä mieltä, että jokin 
korjaustoimenpide vaikuttaa 
rakennuksen toiminnallisuu-
teen ja sillä on merkitystä sen 
käyttöön, Kauppinen mainitsi 
joustoihin liittyviin arviointei-
hin.

Suojeltu pysyy 
suojeltuna

Lisäksi energiatehokuutta 
parantavia korjaustoi-
menpiteitä suunnitelta-

es sa on otettava huomioon ra-
kennuksen virallinen suojelu, 
rakennuksen ominais- ja erityis-
piirteet sekä rakennustaiteen 
ja kaupunkikuvan vaalimisesta 
johtuvat seikat. 

– On siis hyvä muistaa, että 
meillä on maankäyttö- ja raken-
nuslaki, joka on edelleen voi-
massa ja johon tulee joitakin 
muutoksia. Se ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että pykälä 118, joka 
velvoittaa ottamaan historialli-
set ja kaupunkikuvalliset asiat 

huomioon, poistuisi, Kauppi-
nen muistuttaa.

– Direktiivin soveltaminen ei 
siis tule olemaan sillä tavalla to-
taalinen, että kaikkien korjatta-
vien rakennusten julkisivuihin 
tulisi lisälämmöneristys. Sellai-
sia yhtäläisyysmerkkejä ei pi-
dä kenenkään tässä vaiheessa, 
eikä myöskään siinä vaiheessa, 
kun nämä lausunnolle saadaan, 
vetää. Käytetään edelleen han-
kekohtaista harkintaa ja raken-
nusten ominaispiirteet ja yksi-
löl lisyys pystytään huomioi-
maan, Kauppinen muistutti.

– Jos rakennus on virallisesti 
suojeltu, esimerkiksi asemakaa-
valla, niin silloin suojelu estää 
tekemästä yhtään mitään. Suo-
jelu on tässä kohdassa vahvem-
pi kuin direktiivi. 

Kustannustehokas 
korjaaminen 
tavoitteena

Kannustaminen energia-
tehokkuuden paranta-
miseen korjaamisen 

yhteydessä asettaa suunnitteli-
jat ja rakennuttajat avainase-
maan.

– Jos tehdään raskas julkisi-
vukorjaus eli puretaan vanha 
julkisivu ja yleensä element-
tirakennuksissa myös ne lisä-
lämmöneristeet, niin kuinka 
paljon kannattaa ryhtyä miet-
timään eristevahvuutta ja sitä, 
laitetaanko sinne minimivaa-
timusten mukainen paksuus 
vai mikä julkisivuun voitaisiin 
oikeasti laittaa. En tiedä, joudu-
taanko yhtiökokouksissa hir-
veästi perustelemaan sitä koh-
tuullisen pientä marginaalista 
lisäkustannusta, joka energia-
tehokkuuden parantamiseksi 
tehdään. Laskennallisesti var-
masti pystytään osoittamaan, 
mikä oletettu säästö on, jos 
julkisivun energiatehokkuus 
tehdään vaatimustasoa parem-
maksi, Kauppinen pohtii. 

Suomessa korjausrakenta-
misen energiatehokkuusvaati-
muksissa lähdetään siitä, että 
direktiivin vaatimusten sovel-
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tamisen pitää olla kustannus-
tehokasta. Silloin huomioidaan 
ne kustannukset, jotka muodos-
tuvat normaalin korjaus-/ uusi-
mistarpeen mukaisen toimen-
piteen yhteydessä tehtävistä 
energiatehokkuutta parantavis-
ta toimenpiteistä.

Kustannustehokkuustarkas-
teluissa huomioidaan ne kus-
tannukset, jotka muodostuvat 
normaalin korjaus-/ uusimistar-
peen mukaisen toimenpiteen 
yhteydessä tehtävistä energia-
tehokkuutta parantavista toi-
menpiteistä.

– Jos tehdään esimerkiksi ras-
kas julkisivukorjaus, niin se ei 
tokikaan tarkoita sitä, että ener-
giatehokkuuden parantamista 
arvioidaan niillä kustannuksilla, 
jotka tulevat siitä julkisivun uu-
simisesta, vaan nimenomaan ne 

kustannukset, jotka tulevat esi-
merkiksi sen lisäeristeen mää-
rän lisäämisestä alkuperäiseen 
verrattuna ja sen mahdollisesti 
aiheutumasta lisätyöstä. Teke-
mättömyyttä ei voi missään ta-
pauksessa perustella sillä, että 
laskee kustannustehokkuusar-
viointiin julkisivun kokonais-
korjauskustannukset, Kauppi-
nen opasti.

– Tässä tarkoitetaan nimen-
omaan niiden toimenpiteiden 
ja rakenteiden lisäyksien, joilla 
parannetaan energiatehokkuut-
ta, kustannustehokkuusvaiku-
tusta ja takaisinmaksuaikaa 
oletetun elinkaaren aikana, hän 
vielä tarkentaa.

Kustannustehokkuuden tar-
kas telussa käytetään asuinra-
kennuksissa elinkaarena 30 
vuotta, muissa rakennuksissa 
20 vuotta ja järjestelmien osalta 
yleisesti hyväksyttyä elinkaarta.

– Esimerkiksi ilmanvaihtojär-
jestelmissä elinkaari lienee pa-
rikymmentä vuotta, mitä hy vin 
usein käytetään elinkaarilas-
kennassa, vaikka ne oikeasti vä-
hän pidempään kestäisivätkin.

– Kustannustehokkuutta ei 
tarvitse arvioida erikseen jo-
kaisessa hankkeessa, vaan vain 
silloin, jos haluaa saada vaati-
muksista joustoa kustannuste-
hokkuuden tai kustannustehot-
tomuuden perusteella. Silloin 
se täytyy osoittaa ja perustella, 
miksi korjaaminen ei oikeasti 

kannata. Muuten riittää, että 
tekee vaatimusten mukaisen 
suoritteen, Kauppinen vielä 
painottaa.

Energia-
tehokkuuden 
toteuttamisen 
kannustimet

Taloyhtiöissä on hyödyn-
netty aktiivisesti valtion 
myöntämiä korjaus- ja 

energia-avustuksia. Niiden va-
raan energiatehokkuuden pa-
rantamista ei voi sitoa, koska 
avustukset ovat aina määrära-
hakysymyksiä ja poliittisia pää-
töksiä. 

– Pienimmillään rahaa on 
käy tössä nolla euroa ja enim-
millään siitä ylöspäin. Avustuk-
set eivät kuitenkaan ole aina 
olemassa, vaan kunkin ajan po-
liittisten päätösten mukaisesti, 
Kauppinen muistuttaa.

Asumiskustannukset alene-
vat, koska rakennuksen ener-
giankulutus pienenee - tässä 
toinen hyötynäkökulma, miksi 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä kannattaa tehdä.

– Esimerkiksi julkisivujen ras-
kaista korjauksia tehdään hyvin 
harvoin 30 vuoden välein, pa-
remminkin 40-50 vuoden vä-
lein. Tai tuskin niitä ainakaan 
sen alle paljon kannattaa edes 

”Voi siis laskea, että 

julkisivun käyttöiän 

loppuaika on pelkkää 

tuottoa taloyhtiölle. 

Tässä pitää tarkastella 

nimenomaan taloyhtiö-

tä, ei peilata korjauk-

sen aikaansaamaa 

käyttöikää yksittäisen 

osakkaan ikään peila-

ten.”

suunnitella. Energiatehokkuut-
ta parantavien julkisivukorjaus-
ten takaisinmaksuajat ovat kui-
tenkin merkittävästi lyhyempiä 
kuin mitä julkisivun elinkaari 
on korjausten jälkeen, Kauppi-

nen pohtii. 
– Iäkäs osakas voi olla sitä 

mieltä, että julkisivukorjaus 
ei hänen elinaikanaan mitään 
tuota. Hän on siinä varmasti 
ihan oikeassa, mutta taloyhtiön 
kannattaa asiaan kuitenkin kiin-
nittää huomiota ja sitä kautta 
valvoa taloyhtiön omaa etua, 
Kauppinen muistutti.

Erilaisten tutkimusten mu-
kaan energiatehokkuuden pa-
rantaminen vaikuttaa asunto-
jen hintoihin.

– Energiatehokkuuskorjauk-
silla on joissakin Euroopan 

Innova-projektissa on haettu uusia menetelmiä siihen, mi-
ten tehdä lähiötalosta vähän energiaa kuluttava. 
Käytännössä oppia haettiin Riihimäen Peltosaaresta. 
Vasemman puoleisessa kuvassa kerrostalon julkisivua 
osittain purettuna, oikealla kuva siitä, miltä kerrostalo nyt 
näyttää.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

”Kustannu stehok kuu-

dessa lähtökohtana on, 

että korjaus tai uusimi-

nen pitäisi joka tapauk-

sessa tehdä, koska ra-

kennusosan tai järjes-

telmän elinkaari on lo-

pussa tai halutaan 

muuttaa rakennuksen 

tai sen osan käyttötar-

koitusta.”
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Omistajien tietämys hyväksi

Kiinteistöjen omistaminen on osaamislaji. Siksi Kauppisen 
mukaan on äärettömän tärkeää, että osakkaat ja asukkaat saa-
vat korjaamisesta oikeaa tietoa. Isännöitsijät ovat tässä tiedon-
välittäjinä avainasemassa. 

– Miten nämä korjausrakentamisen energiatehokkuusvaati-
mukset tulevat näkymään isännöitsijöiden työssä, näkisin, et-
tä yhtiökokouksissa, missä korjauksista päätetään, pitää jakaa 
oikeanlaista tietoa vaihtoehdoista ja sitä kautta saada aikaan 
hyviä päätöksiä.

– Suunnittelijoiden määrästä puhutaan aina silloin kun 
rakentamisessa on hieman parempi suhdanne. Joka tapauk-
sessa suunnittelijoiden täytyy päivittää osaamistaan. Korjaus-
rakentaminen on muutenkin haasteellinen laji ja tämä tuo 
yhden asian lisää, johon on paneuduttava.

Lisäksi tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä suunnittelijoiden 
kesken ja rakennusten lähtötietojen tarkempaa selvittämistä.

Myös rakennusvalvonnat ovat olleet huolissaan resurssien-
sa riittävyydestä.

– Miten ympäristöministeriö on ajatellut ohjeistaa raken-
nusvalvonnan valtakunnallisesti niin, että joka maan kolkassa 
saataisiin samanlaista palvelua, kysyi eräs isännöitsijä harmi-
tellen nykytilannetta.

Hänellä on kokemusta toimimisesta useamman kunnan 
alueella ja isännöitsijänä törmää jatkuvasti siihen, että jokai-
sessa kunnossa on omat pelisääntönsä ja tulkintansa,.

– Se vaikeuttaa meidän työtämme.
Kauppisen mukaan tämä ongelma on hyvin tunnistettu 

asia sekä uudis- että korjausrakentamisessa. 
– Tämä on iso haaste ja siihen pyritään vastaamaan sillä, 

että pyrimme kirjoittamaan lain perustelumuistion mahdol-
lisimman täsmälliseksi. Sieltä virkamiehet voisivat tarkistaa, 
mitä lakia ja sen määräyksiä ja asetuksia laadittaessa on ajatel-
tu ja minkälaisia asioita on selvinnyt valmistelun yhteydessä 
mihinkin asiaan liittyen. 

– Toki täsmällinen perustelumuistiokaan ei takaa sitä, että 
joka paikassa mentäisiin sataprosenttisesti oikein tai väärin 
tai samalla tavoin toimien, mutta luulen, että muistio tulee 
joka tapauksessa olemaan hyvä apuväline lain tulkinnassa, 
Kauppinen itsekin rakennusvalvontaviranomaiskokemusta 
omaavana arveli.

maissa todettu tutkitusti ole-
van vaikutusta asuntojen  hin-
tarakenteeseen, jos on toimivat 
markkinat. Lisäksi korjauksilla 
on VTT:n tutkimuksien mukaan 
hinnan pysyvyyteen myöntei-
nen vaikutus, jos rakennus ku-
luttaa vähän energiaa. Tämä on 
aivan selvästi nouseva trendi, 
että asunnon oston yhteydessä 
rakennuksen energiankulutuk-
seen kiinnitetään huomiota. 
Mitä nuoremmasta polvesta 
on kysymys, sitä varmemmin 
energiatodistus asuntokaup-
paa suunniteltaessa katsotaan, 
Kauppinen vielä muistuttaa.

Olemassa olevista 
nolla- tai matala-
energiataloja?

Lähes kaikkien rakennus-
ten energiatehokkuutta 
voidaan parantaa korjaa-

misen ja uusimisen yhteydessä. 
Kyse on siitä, kuinka paljon. 
Tätä voidaan tarkastella joko 
laskennallisesti tai rakennus-
osa- ja järjestelmäkohtaisesti. 
Näin Kauppinen toteaa.

– Toisena tavoitteena voi-
daan pitää sitä, että sen jälkeen 
kun rakennus on kertaalleen 
korjattu, esimerkiksi julkisivut, 
ikkunat, vesikatto, ovet ja jär-

Tässä osoitteita, joista korjausrakentamisen energiatehokkuus-
määäräyksiin liittyvää materiaalia löytyy:

Lausuntopyyntö rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä: 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136856&lan=fi

Asetusluonnos rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Luonnos 4.6.2012: 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136855&lan=fi

Perustelumuistio asetusluonnoksen lausuntokierrosta varten. 
4.6.2012: 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136857&lan=fi

Esitys Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamiseksi. 4.6.2012:
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136858&lan=fi

Maankäytön ja rakentamisen lainsäädäntöhankkeet:
www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=411465&lan=fi&clan=fi

jestelmät käyty läpi, rakennus 
vastaisi sen jälkeen ostoenergi-
an kulutukseltaan vaatimusten 
mukaista rakennusta, Kauppi-
nen toteaa peruslähtökohtana. 

– Tässä yhteydessä on 
varmas ti taas syytä myös koros-
taa, että energiatehokkuuden 
parantamistavoite ei laajene, 
vaan se koskee nimenomaan si-
tä korjattavaa osaa. Direktiivis-
tä ei tule mitään lisävelvoitteita 
tehdä enemmän korjauksia tai 
korjata useampia järjestelmiä, 
Kauppinen painottaa.

Tähän tavoitteeseen liittyy 
luonnollisesti sekin, että jotkut 
rakennuksista uudistuisivat ma-
talaenergia- ja jopa nollaener-
giarakennuksiksi.

– Meillä on tähän keinot jo 
olemassa. Kyse on enemmän-
kin siitä, että kiinteistönomista-
jat itse haluavat asettaa tällaisen 
tavoitteen. Me emme voi tässä 
vaiheessa edes ajatella, saatik-
ka olisi tiedossa, että voisimme 
asettaa vaatimuksia rakennus-
ten tekemisestä matala- tai nol-
laenergiarakennuksiksi. Toki on 
hyvin pieni määrä rakennuksia, 
joiden energiatehokkuus pa-
ranee korjausten myötä varsin 
vähän, mutta ainakaan energia-
tehokkuus ei korjausten vuoksi 
ylipäänsä heikkene, Kauppinen 
lausahti.

Kiinteistöposti 20 vuotta.
Juhlaseminaari ja -näyttely

10.4.2013 
Finlandia-talossa.
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L I S Ä -  J A  T Ä Y D E N N Y S R A K E N TA M I N E N

Runsas joukko alueen asukkaita kuuntelemassa Ketterä-projektin loppuyhteenvetoa. 
Viestinä oli, että miettikää, keskustelkaa, millaisen Siltamäen haluatte ja sen jälkeen akti-
voitukaa korjaamaan. Lähtökohdat ovat mitä mainioimmat - alueella toimii isännöinti- ja 
kiinteistönhuoltoyhtiö Siltamäen Huolto Oy, joka perustettiin vuonna 1969 ja joka on yh-
distänyt taloyhtiöiden puheenjohtajia ja saanut aikaan yleistä keskustelua alueen kehittä-
misestä.

Wikipedia kertoo Siltamäestä lisäksi seuraavaa: 
Siltamäen aluetta kutsutaan yleisesti myös Siltamäki-Suutarilan alueeksi. Vuonna 1946 
se liitettiin Helsinkiin, ja 1950-luvulta lähtien sinne on rakennettu pientaloalueita. 
Siltamäen keskeisimmän osan muodostaa kuitenkin 1970 -luvulla rakennettu kerrostalo-
lähiö.
Siltamäen asemakaavan on laatinut ja rakennukset suunnitellut arkkitehti Pentti Ahola. 
Alue on säilynyt poikkeuksellisen hyvin pitkäjännitteisten asukkaiden, taloyhtiöiden ja 
isännöitsijän ansiosta. Lähiö on yleiskaavassa merkitty rakennustaiteellisesti arvokkaaksi 
alueeksi. Matalat kaksi- ja kolmikerroksiset elementtitalot valmistuivat vuosina 1968-74. 
Vuosina 1969-1976 Mainostelevisiolla esitetty tv-sarja, kuvitteelliseen Katajamäen kau-
punginosaan sijoittuva Naapurilähiö kuvattiin Siltamäen tuolloin uudessa lähiössä.

Kyse on Ketterä-hank-
keesta, jonka puitteissa 
on selvitetty 44 taloyh-

tiön ja noin tuhannen asunnon 
osalta erilaisia korjausvaihtoeh-
toja, laskettu alustavia kustan-
nuksia ja tutkittu rahoittamis-
vaihtoehtoja, selvitetty ryhmä-
korjaamisen etuja ja haittoja se-
kä ideoitu toimintamallia, jonka 
mukaan taloyhtiöt ja asukkaat 
voisivat yhteistyössä toimia. 

Kuljettavan polun päässä on 
tavoite, minkälaiseksi Siltamäki 
muuttuu ja kehittyy vuoteen 
2025 mennessä.

Projekti Siltamäen kehittämi-
sek si alkoi jo vuonna 2006 Hel-
singin kaupungin Lähiöprojek-
tina ja se on jatkunut sen jäl-
keen Rakennusteollisuuden 
koordinoimana. Projekti päättyi 

Taloyhtiöt yhdessä miettimään,
mitä tehdään ja miten tehdään

Siltamäessä edessä korjaamisen vuosikymmenet

Vaikka edessä olevien remonttien hinta-arvio 

1 000 - 1400 euroa neliöltä kuristaa hetkeksi 

Helsingin Siltamäessä asuvan osakkeenomis-

tajan kurkkua, helpotusta tuonee se tieto, että 

valmistautumis- ja suunnitteluaikaa kuitenkin 

on - ensimmäisten korjausten arvioidaan alu-

eella käynnistyvän vuoden 2015 tietämissä. 

Korjauksia voidaan mahdollisesti toteuttaa ryh-

mäkorjaushankkeina. Niistä siltamäkeläisillekin 

on varmasti muutaman vuoden päästä nykyistä 

enemmän tietoa ja kokemusta tarjolla ja hyö-

dynnettävänä.

viime vuonna ja projektin vii-
meinen asukastilaisuus pidet-
tiin Siltamäessä tänä keväänä. 
Siellä pallo heitettiin siltamä-
keläisille itselleen - mitä tule-
vina vuosina tapahtuu, se on 
nyt teistä, alueen asukkaat ja 
taloyhtiöt, - ja päätöksistänne 
pitkälti kiinni.

Korjaukset 
väistämättä 
edessä

-Fysiikan lait ovat sellai-
sia, ettei niitä pysty 
lo puttomasti tulkitse-

maan vain itselle edullisella 
tavalla, asukastilaisuudessa Ket-

n  Teksti:  Riina Takala   
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terä-projektin aikaansaannok-
sia esitellyt koordinaattori Jani 
Kemppainen Rakennusteolli-
suus RT ry:stä totesi. 

Tällä sanomisellaan hän viit-
tasi pakon sanelemaan korjaa-
miseen, johon taas joudutaan 
usein siksi, että moni raken-
neosa 30-40 vuotta vanhoissa 
lähiötaloissa on yksinkertaises-
ti käyttöikänsä päässä, kulutet-
tu loppuun ja on vaihdettava 
uuteen - siis korjattava.

Keskeinen osa Ketterä-hank-
keessa olikin selvittää, mitä 
eri laisia korjausvaihtoehtoja 
sil tamäkeläisten kaksi- ja kolmi-
kerroksisten talojen korjaami-
sessa on. 

Tärkeän taustan korjausvaih-
toehtojen esittämiselle antoi 
vuonna 2007 Tampereen tek-
nillisen yliopiston toimesta 
tehty ”alueellinen” kuntotutki-
mus. Jussi Mattilan tekemässä 
tutkimuksessa suositeltiin jo 
silloin etenkin rakennusten 
länsi- ja eteläsivujen korjaami-
sen suunnittelun käynnistämis-
tä lähivuosina. Silloin arvioitiin, 
että vain osa julkisivuista vaatii 
raskasta korjaustapaa, jossa van-
ha ulkokuori puretaan pois ja 
tehdään uusi, osassa päästään 
kevyemmillä pintakorjauksilla. 

Nyt - viisi-kuusi vuotta tuon 
arvion jälkeen tosiasia on, että 
pintakorjauksin ei voida enää 
edetä, vaan aletaan lähestyä sitä 
pistettä, että varsinkin etelä- ja 
länsisuuntaisissa julkisivuissa 
vanha ulkokuori on purettava 
kokonaan pois ja tehtävä uusi 
julkisivu. 

Jani Kemppaisen mukaan ny-
kyisten arvioiden perusteella 
korjaamisen h-hetki ensimmäi-
sissä taloissa alkaa olla käsissä 
vuonna 2015.

– Kun julkisivut korjataan, 
mitä muuta siellä kannattaa 
tai on pakko korjata. Parvek-
keet on samaisen tutkimuksen 

puitteissa todettu erittäinkin 
heikkokuntoisiksi ja niillekin 
on tehtävä jotakin. Ikkunoiden 
uusiminen samaan syssyyn on 
järkevää tehdä, Kemppainen 
luetteli tulevia korjauskohteita. 

– Putkiremontit, mitä olen 
Siltamäen Huollon toimitusjoh-
taja Helena Tammiston puhees-

➺ JATKUU

”MILLÄLAILLA LÄHDETTE SILTAMÄESSÄ ETENEMÄÄN, ON 

ASIA, JOKA TEIDÄN TÄYTYY KESKUUDESSANNE MIETTIÄ JA 

PÄÄTTÄÄ. LAAKEREILLE EI KANNATA LIIAN PITKÄKSI AIKAA 

JÄÄDÄ LEPÄÄMÄÄN, VAAN ALOITTAA JO NYT ASIOIDEN POH-

TIMINEN. VOI OLLA, ETTÄ ASIAT EIVÄT ETENE HETI ALKUUN 

KOVIN VOIMALLISESTI, MUTTA SE AIKA, MIKÄ TEILLÄ VIELÄ 

ON KÄYTETTÄVISSÄNNE, SE KANNATTAA EHDOTTOMASTI 

KÄYTTÄÄ HYÖDYKSI.” (JANI KEMPPAINEN)

ta ymmärtänyt, eivät ole täällä 
vielä lähivuosina ajankohtaisia, 
mutta 2020-luvun alussa tilan-
ne on varmastikin sellainen, 
että niitäkin tämän alueen 
ta loissa ruvetaan tekemään, 
Kemppainen pohti tulevista 
korjaustarpeista.

Korjausvelka 
kasvaa koko ajan

Jutun alussa esille mainitut 
summat - noin 1 000 euroa 
tai noin 1 400 euroa per 

asuinneliö - esitettiin asukasil-
lassa hinta-arvioksi ja hintahai-
tariksi niin sanotun kevyestä ja 
laajasta remonttipaketista. 

– Arviot ovat erittäin karkei-
ta, Kemppainen painotti, mutta 
arveli, että jotakin osviittaa ne 
kuitenkin tulevasta rahanme-
nosta antavat. 

Lisäksi hän painotti, että esi-
tellyissä korjauspaketeissa on 
yhdistetty monia korjauksia, 
joita ei todellisuudessa tulla te-
kemään yhtenä kertarysäykse-
nä, vaan jaksottaen esimerkiksi 
tuleville kymmenelle vuodelle.

Tässä yhteydessä Suomen 
Asuntotietokeskuksen toimi-
tusjohtaja Juha Salmi muistut-
ti, että kysymyshän on pitkälti 
aikaisempina vuosikym meninä 
syntyneestä korjausvelasta. 
Toisaalta korjaaminen on aina 
myös tietynlainen asumisviih-
tyisyyteen liittyvä panostus. 

– Sitä tosiasiaa, että korjaami-
nen on edessä ja se maksaa vä-

Kuva: Riina Takala
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

hintään tuhat euroa neliömet-
riltä, ei pääse pakoon kukaan 
- muuta kuin muuttamalla pois 
alueelta, Salmi kiteytti tosiasian.

Joku yleisöstä totesikin, että 
aikamoinen hintaero kevyen 
korjauspaketin ja laajan korja-
uspaketin karkeasti arvioiduis-
sa summissa on. 

– Hinta ei edes realisoidu vä-
littömästi asuntojen hinnoissa, 
koska asuntoa ei välttämättä 
myydä, puheenvuoron käyttä-
nyt muistutti samalla tuoden 
esiin senkin tosiasian, että Sil-
tamäessä asuu varsin asuinalu-
euskollista väkeä.

Yhtenä näkökulmana asumi-
sen kustannuksiin Juha Salmi 
muisteli keväällä ilmestynyttä 
Helsingin Sanomien artikkelia, 
jonka mukaan ihminen maksaa 
asuntonsa tietyllä tavalla kol-
meen kertaan - ensin makse-
taan asunnon ostohinta, sitten 
voidaan laskea yhteen kaikki 
yhtiövastikkeet, joita on asumi-
sensa aikana maksetty ja sitten 
maksetaan korjauskulut.

– Yhtä asiaa siinä laskelmas-
sa ei otettu huomioon ja mikä 
vaikuttaa siihen, että me mak-
samme asuntomme itse asiassa 

neljään kertaan. Se oli lainanko-
rot. Asuntojen myynti-ilmoituk-
sissa aika harvoin kehotetaan 
laskemaan asunnon hinta nel-
jällä, jotta saataisiin esiin se to-
dellinen hinta, mitä asunnosta 
joutuu maksamaan, Salmi vielä 

huomautti.
Taloyhtiöiden olisi mahdol-

lista rahastoida korjausrahaa 
tai kerätä sitä vähitellen vastik-
keissa. Kemppaisen mielestä 
olisi suositeltavaa, että taloyh-
tiöt alkaisivat kartuttaa korjaus-

rahavarojaan heti talon valmis-
tuttua. 

Yleisöstä huomautettiin, että 
nyt esitellyissä hinta-arvioissa 
ei ole huomioitu hanke- eikä 
toteutussuunnittelusta johtuvia 
kustannuksia.

Uusia asukkaita turvaamaan palveluiden säilyminen - siinä yksi monia lähiöitä yhdistävä asia, johon voidaan vastata esimerkiksi 
täydennysrakentamisella. Kuvat: Hanna Rissanen.

Asukastilaisuudessa esiteltiin hinta-arvioita erilaisista korjauspaketeista. On huomattava, että hin-
ta-arvio on erittäin karkea, eikä todellisuudessa kaikkia remontteja toteuteta samalla kertaa. Lista 
kuitenkin kertoo selkeästi siitä, mihin tulevien korjausten pitäisi kohdistua.
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➺ JATKUU

– Joskus olisi kiva nähdä nii-
denkin hintoja, puheenvuoron 
esittänyt huomautti.

Lisäksi hän pohti, miten pal-
jon yhtiövastike on vuosien 
saa tossa noussut. 

– Olen asunut Siltamäes-
sä vii si vuotta ja tänä aikana 
yhtiövas tike on noussut 60 
neliön asunnossani melkein 60 
euroa. Kun korjausten kanssa 
odotetaan, yhtiövastike hina-
taan hirveän korkealle. Jos teh-
täisiin korjauksia ajoissa, niin 
yhtiövastikkeet eivät nousisi 
niin paljon. Laskemaan ne eivät 
tule koskaan.

Täydennys-
rakentamisen 
höydyt muuta
kuin rahaa

Lähiökorjaamiseen yhdis-
te tään nykyisin usein 
lisä- ja täydennysrakenta-

minen. Siltamäessäkin selvitet-
tiin Kemppaisen mukaan lisä- ja 
täydennysrakentamista tulevi-
en korjausten rahoittamiseksi. 
Lisärakentamisesta kuitenkin 
todettiin, että Helsingin kanta-
kaupungissa toteutettu ullakko-

rakentaminen, muutama asunto 
katon alle yläkerrokseen putki-
remontin rahoittamiseksi, ei ole 
realismia Siltamäessä. 

Täydennysrakentaminen 
sen sijaan olisi käytännössä 
mahdol lista, mutta sen vaiku-
tukset tai taloudelliset hyödyt 
alueen taloyhtiöille jäivät sel-
vitysten perusteella aika vähäi-
siksi.

Laskelmat tehtiin kahdesta 
vaihtoehdosta: taloyhtiöt myy-
vät aluelämpökeskuksen tontin 
tai myydään useampia tontteja. 
Maa-alaa olisi kaupattavana 
yh teensä 32 000 neliötä, josta 
kaupungin puistoalueita on 
noin 6 000 neliötä.

Lämpökeskuksen tontin myyn-
nistä saataisiin noin 1,7 miljoo-
naa euroa, josta alueen taloyh-
tiöille tulisi noin 1,4 miljoonaa 
euroa. Jos tehtäisiin kaupat 
useista tonteista, tuloa syntyisi 
vajaa 5 miljoonaa, josta taloyh-
tiöille jäisi noin 3,5 miljoonaa. 

Taloyhtiöiden saamaa osuut-
ta pienentäisi molemmissa ta-
pauksissa se, että uusien asuk-
kaiden autoille pitäisi järjestää 
pysäköintitilaa, vaihtoehtoisesti 
rakentaa pysäköintitalo tai si-
joittaa autot uusien talojen alle.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Kun sitten mietitään, et-
tä korjataan karkeasti laskien 
noin tuhannella eurolla per 
neliö ja näiden vaihtoehtojen 
perusteel la myynnistä saisi li-
särahaa 22 euroa tai 56 euroa 
per neliö, niin se ei ole kovin 
paljon, Kemppainen arveli.

Näin ollen täydennysrakenta-
misesta koituva suurempi hyö-
ty olisikin asukasmäärän kasvu 
ja sitä kautta palveluiden säily-
minen, ellei jopa niiden lisään-
tyminen.

Lisäksi Kemppaisen mieles-
tä olisi hyvä idea hyödyntää 
lämpöyhtiön tontti ja rakentaa 
siihen hissillinen kerrostalo, jo-
ka palvelisi esimerkiksi seniori-
ikäisiä ihmisiä ja jonka asuntoi-
hin siltamäkeläisillä voitaisiin 
kenties kirjata etuosto-oikeus. 
Näin alueelta vapautuisi uuteen 
taloon siirtyviltä isokokoisia 
asuntoja, joita uudet tulokkaat 
haluaisivat asuttaa. 

Rahoitus-
vaihtoehtoja 
kartoitettu

Koska Ketterä-hankkeen 
yksi osa oli nimen-
omaan selvittää kustan-

nuksia ja tonttikaupoista ei ra-
haa kovinkaan suuresti heruisi, 
tutkittiin, mitä muita vaihtoeh-
toja remonttien rahoittamiseksi 
on käytettävissä.

– Perinteisiä pankkilainoja 
saavat niin yksityiset henkilöt 
kuin taloyhtiötkin, mutta nii-
den rinnalla on paljon muita-
kin vaihtoehtoja, Kemppainen 
muistutti.

Esimerkiksi käänteiset asun-
tolainat, joissa asunto myydään 
pankille ja jäädään itse vuok-
ralle.

– Hankaluutena se, ettei tie-
dä, kuinka pitkään elää. Jos 
valitsee määräajaksi 15 vuotta, 
mitä sen jälkeen tapahtuu, sitä 
on vaikea ennustaa.

Toisena vaihtoehtona Kemp-
painen esitteli tonttikonseptin, 
jossa taloyhtiö myy tonttinsa 

pankille ja jää vuokralle.
– Tässä maksetaan vuokraa 

ja lainan korkoa pois. Jokai-
nen osakas voi tietenkin mak-
saa omaa osuutttaan omassa 
tahdissaan pois. Tämä ei ole 
mikään oikotie onneen, mutta 
sen tämä tuo, että vakuuksien 
hakeminen omaa lainaa varten 
helpottuu huomattavasti. Esi-
merkiksi Siltamäessä karkeasti 
noin puolet koko tarvittavasta 

lainasummasta pystyttäisiin ra-
hoittamaan tällä tonttikonsep-
tilla, Kemppainen mainitsi.

– Kolmas vaihtoehto on ke-
vyemmän pääomavastikkeen 
laina, joita on näkynyt entistä 
enemmän viime vuosina ja oli-
si varmastikin näistä kolmesta 
vaihtoehdosta suosituin. Kun 
asukas on maksanut asuntolai-
nansa pois aikoja sitten, mutta 
nykyiset tulot, esimerkiksi elä-

ke, ei mahdollista isojen laino-
jen ottamista, niin silloin kevy-
en pääomavastikkeen laina on 
yksi vaihtoehto. Otetaan laina, 
josta maksetaan ainoastaan 
korkoja, kunnes asunto reali-
soidaan. Vasta silloin maksetaan 
koko lainapääoma kerralla pois. 
Tämä helpottaisi asumisen ar-
kea. Tietysti jos näin eletään ja 
maksetaan pitkään, tämä ei ole 
välttämättä taloudellisesti ko-
vin järkevä vaihtoehto, mutta 
mahdollistaa sen, että asumisen 
aikana kuukausittaiset kulut 
pysyvät suhteellisen pieninä, 
Kemppainen vielä mainitsi.

Liikkeelle 
jo tänään

-Teillä on vielä jonkin 
verran aikaa miettiä, 
miten haluatte asioi-

ta Siltamäessä viedä eteenpäin. 
Suosittelen kuitenkin lämpi-
mästi, että alatte jo nyt vakavis-
sanne miettimään, miten asiat 
täällä konkretisoituvat. Kaksi tai 
kaksi ja puoli vuotta aikaa ei tar-
koita vain pelkästään väistämät-
tömiin korjauksiin valmistautu-
mista, vaan samalla pitäisi miet-
tiä, mitä muuta täällä tehdään. 
Millä muilla keinoilla aluetta 
voidaan tehdä viihtyisämmäksi 
ja vetovoimaisemmaksi, Kemp-
painen muistutti.

– Laittakaa hynttyyt yhteen, 
jolloin suuruuden ekonomia 
pelaa paremmin. Käyttäkää 
sitä kuntoarvioihin, suunnitte-
luun, projektiin, toteutukseen. 
Ryhmänä tekemisen laajuus tai 
soveltamisen kohde on teistä 
kiinni, hän jatkoi.

Ryhmäkorjaamisessa ei tar-
vitse edes joutua kuvainnolli-
sesti umpihankeen, koska ko-
kemuksia ryhmäkorjaamisesta 
Salmen mukaan on runsaasti ja 
lisää tulossa.

– On Maunulan malli ja mui-
takin alueita pääkaupunkiseu-
dulla, joissa tehdään ryhmä-
korjaamista. Tietääkseni tieto 
hankkeiden välillä vaihtuu hy-
vin, prosesseista opitaan koko 
ajan, Salmi mainitsi.

”NYRKKISÄÄNTÖNÄ TUHAT EUROA NELIÖLLE TULEVIEN 

10-15 VUODEN AIKANA. TEHKÄÄ MAHDOLLISIMMAN YH-

DESSÄ. PANOSTAKAA HANKESUUNNITTELUUN JA HYVÄÄN 

PROJEKTIJOHTOON. HOITAKAA ASIAT SILLÄ TAVALLA, ETTÄ 

ASUKKAIDEN ÄÄNI KUULUU KOKO AJAN - SIIHENKIN ON 

KEHITETTY ERILAISIA MENETELMIÄ.

SUURIN HAASTE ON SAADA RUUHKAVUOSIAAN ELÄVÄT 

NUORET LAPSIPERHEET MUKAAN TÄHÄN HOMMAAN JA 

SAADA MAHDOLLISIMMAN MONET IHMISET SITOUTUMAAN 

SIIHEN, ETTÄ TEHDÄÄN SILTAMÄESTÄ ENTISTÄ PAREMPI.” 

(JUHA SALMI)
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Kilpailun voittanut taloyhtiö 
saa rahapalkinnon, maineen 
ja kunnian lisäksi julkisivu-

unsa kiinnitettäväksi laatan, 
jonka avulla kilpailuun osallis-
tuminen ja etenkin sen voitto 

muistetaan vielä pitkälle 
tuleviin vuosiin.

Vuonna 2011: Jaettu 1. sija As Oy Mannerheimintie 83-85, As Oy Vattuniemenkatu 4 ja kunniamaininta As Oy Pääskylänkatu 7

Julkisivuremontti 
2012 -kilpailu 

Yhteistyössä

www.julkisivuyhdistys. 

www.kiinteistoposti. 

www.akha. 
Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

Julkisivuyhdistys ry:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat 
AKHA ry:n asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2012 –kilpailu 
on jälleen käynnissä.

Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyvien käytän-

teiden viemistä niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivujen korjaamista, tekevät julkisivukorjaa-

mista koskevia päätöksiä ja suunnittelevat tai toteuttavat hyviä julkisivuja.

Palkinto annetaan julkisivuremontin toteuttaneelle asunto-osakeyhtiölle. Hanke on voinut 

käynnistyä jo vuoden 2011 aikana.

Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat. 

Mihin huomiota?

Palkittavassa julkisivuremontissa on onnistuttu hankesuunnittelussa ja toteutussuunnittelussa, 

päätöksentekoprosessissa, toiminnassa remontin aikana, kustannusten hallittavuudessa, 

aikataulussa pysymisessä, saavutettu energian säästöjä, julkisivun arkkitehtuurista ja ilmeestä 

on saatu positiivistä palautetta, häiriöitä ja ongelmia on ollut vähän ja tiedonkulku pelannut 

sujuvasti.

• Tuomaristo käsittelee kilpailueh-
dotukset syyskuun 2012 aikana
ja tulokset julkistetaan
FinnBuild –messuilla Helsingin 
Messukeskuksessa 9.-12.10.2012.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat 
tuomariston puheenjohtajana 
toimitusjohtaja Juhani Siikala 
Elinkaariurakointi Oy:stä, puheen-
johtaja Ben Grass AKHA ry:stä, 
puheenjohtaja Mikko Tarri ja 
sihteeri Riina Takala Julkisivuyh-
distys ry:stä sekä päätoimittaja, 
arkkitehti, SAFA Maritta Koivisto 
Betoni-lehdestä.

Lisätietoja:  Riina Takala puh. 040 502 1769 tai info@julkisivuyhdistys. 

Miten mukaan:
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumis-
lomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivuremontti-

kilpailu 2012 - nimellä seuraavista osoitteista:

www.julkisivuyhdistys. 
www.kiinteistoposti. 

7.9.2012 

Kilpailuehdotukset on 
jätettävä

mennessä. Uusi määräpäivä!

onko sinulla kokemuksia 
onnistuneesta julkisivu-
remontista, joka kelpaisi 

esimerkiksi muillekin 
taloyhtiöille ja isännöitsijöille.

****
Kerro siitä ja ilmoita taloyhtiö 

mukaan kilpailuun!

Isännöitsijä,

Palkitaan hyvin toteutettu julkisivu-

korjaus! Ehdotusten jättämiselle viikko 

lisäaikaa! Osallistukaa ihmeessä!

http://www.julkisivuyhdistys.fi


E N E R G I AT E H O K A S  L Ä H I Ö K O R J A A M I N E N

Päinvastaisestakin suhtau-
tumisesta on jo merkke-
jä: nuoren polven ark-

kitehdeistä vaikuttaisi nouse-
van heitäkin, joissa kumpuaa 
kiinnostusta lähiöiden kehittä-

Kehittämispotentiaalia ei puutu, vaan löytyykö 

asennetta ja realistisia toteutusmahdollisuuksia

Inspiraatiota 
kehiin ja lähiöt arvoon arvaamattomaan
Lähiöt eivät ole juu-

rikaan kenttää, joi-

den suunnittelusta 

alunperinkään saati 

korjausvaiheessa on 

ponnistanut kansan 

rakastamia ja suunnit-

telijoiden kunnioitta-

mia ’sankariarkkiteh-

teja’. Suunnittelijoiden 

yleisin asenne lähiöi-

hin työkohteena lienee: 

epäkiinnostavaa ja 

ongelmallista. 

miseen, suorastaan inspiroitu-
neella asenteella. Kolmivuotis-
ta Energiatehokas lähiökorjaa-
minen -hanketta (ENTELKOR) 
projektipäällikkönä vetänyt 
ark kitehti ja tutkija Elina Alatalo 

Tampereen teknillisen yliopis-
ton (TTY) arkkitehtuurinlai-
tokselta myöntää yllättyneen-
sä positiivisesti jo hankkeen 
valmisteluvaiheessa. Aihe veti 
projektiryhmään tuolloin arkki-
tehdeiksi valmistumassa olevan 
vuosikurssin parhaimmistoa. 

Hankkeen loppujulkaisu 
”HUR MAAVA LÄHIÖ, Energia-
tehokas lähiökorjaaminen” val-
mistui Elina Alatalon toimitta-
mana puolisen vuotta sitten. 

Hankkeen juurilta ja sen ym-
pä rille syntyi ryhmä,  Aarre. 
Ryh mä koostuu kestävästä ke-
hityksestä ja lähiökorjaamises-
ta kiinnostuneista tutkijoista, 
opiskelijoista, paitsi arkkiteh-
tuurin myös TTY:n rakennus-
tekniikan insinööritieteen puo-
lelta. 

– Rakennustekniikan laitok-
sella oli jo laadukasta pitkän 
linjan tutkimusta korjausraken-
tamisesta,  Alatalo sanoo. 

– Siihen rinnalle perustimme 
sitten nuorista arkkitehdeista 
koostuvan rohkeasti toisin ajat-
televan joukon. 

Oleellisena juuri lähiöhank-
keen kannalta Alatalo mainit-
see insinööripuolelta erityises-
ti tekniikan tohtori Jukka Lah-
densivun laajan tutkimuksen 
pohjalta saadut tulokset, joiden 

– Hankkeemme tarkoitus oli avata uusia näkymiä, 
pöyhiä, mitkä voisivat olla kiinnostavia asioita lä-
hiökorjaamisessa, projektipäällikkö Elina Alatalo sa-
noo. Jatkossa on tarve lähestyä toteutettavuutta tar-
kemmalta pohjalta sekä ottaa mukaan taloudelliset 
kysymykset ja koerakentaminen.

n  Teksti:  Hanna Rissanen  
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mukaan lähiöiden rakennus-
kanta on rakennusteknisesti 
huomattavasti yleisesti luultua 
paremmassa kunnossa, eli ar-
vokasta.

Se ei kuitenkaan muuta sitä 
tosiasiaa, että lähiökorjaamisen 
aika on viimeistään nyt. Onhan 
lähes puolet kerrostaloistamme 
rakennettu 1960- ja 1970-lu-
vuilla, 40-50 vuotta sitten. 

Asuntoja niissä on noin puo-
li miljoonaa. Urakka on suuri, 
mutta siinä piilee paljon ja mo-
neen ulottuvia mahdollisuuk-
sia, joita hankkeessa hahmotel-
tiin myös toisten tutkimuksista ➺ JATKUU

“Uusien asukkaiden houkut-
teleminen vaatii asukasläh-
töisyyttä, jossa on kyettävä 
ennustamaan tulevaisuuden 
asumisen tarpeita.” Kollaasi: 
Elina Alatalo.

yli tieteenalojen inspiroituen, 
keskusteluin, kartoituksin sekä 
niin kotimaahan kuin muualle 
kohdistuvin ekskursioin ym.

Poistetut 
betonielementit
käyttöön ja 
bisnekseksi

Lähiökorjaamiseen arkki-
tehtivetoisesti versoneen 
hankkeen osiona käyn-

nistyi muun muassa kierrätyk-

seen liittyvä teema. Satu Huuh-
ka  kiinnostui työstämään ark-
kitehtiopintojensa lopputyönsä 
aiheen ympärille. Elina Alatalo 
kertoo Huuhkan saaneen ’ha-
jun’ mm. Saksassa menossa ol-
leesta tutkimuksesta betoniele-
menttien kierrättämisestä. 

Käytössä aikansa olleiden, al-
kuperäiseltä paikaltaan poistet-
tavien betonijulkisivuelement-
tien jatkokäsittelypäätöksiä 
tu lee ratkaistavaksi esimerkiksi 
tapauksissa, joissa rakennus 
tuom itaan purettavaksi koko-
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
esimerkit poistivat epäröinnin.

Omaehtoistakin
muutoskuplintaa
lähiöissä

Insinööripuolella Kimmo 
Hilliahon tekemä tutkimus 
parvekelasitusten vaikutuk-

sesta rakennusten energianku-
lutukseen sai puolestaan arkki-
tehtiopintojaan viimeistelleen 
Noona Lappalaisen tutkimaan 
diplomityössään laajasti lasira-
kentein ja muuten toteutettu-
jen parvekelaajennusten ja -te-
rassien  sekä lähiötaloihin kor-

jauksen myötä lisättävien puoli-
lämpimien, pihamaisten tilojen 
mahdollisuuksia. Valttikorttina 
niissä olisi asumismukavuuden 
ja alueiden houkuttavuuden 
nousu, mutta myös rakennus-
ten energiataloudellisuuden pa-
rantaminen. 

Alatalo kertoo Lap palaisen 
pohjustaneen työtään käymällä 
laajasti, kansainväliselläkin ta-
solla läpi erilaisia pihatyyppejä 
niin kerros- kuin pientaloissa. 

Turussa Jyrkkälän lähiössä 
työn myötä syntyi suunnitelma 
tällaisesta, Lappalaisen ”kerros-
pihataloksi” muutettavasta 
tyyppilähiökerrostalosta (kiin-
teistöosakeyhtiö). Tahtotila lä-
hiön uudistamiseksi on siellä 
on noussut asukkaiden omasta 
piiristä. Toisella turkulaisalueel-
la, asunto-osakeyhtiöistä enim-
mäkseen koostuvassa Härkämä-
es sä, tutkijat törmäsivät erityi-
sen aktiiviseen ja harjaantu-
neen päätöksentekoelimen ke-
hittäneeseen asukastoimikun-
taan. 

– Molemmissa on selvästi 
käynnissä kuplinta kehittämi-
seen tähtäävien asioiden to-

teuttamiseksi, Elina Alatalo sa-
noo. 

Härkämäen tiimoilta niin 
ikään sikisi lähiöitä koskeva tut-
kimushanke. Tuomo Joensuun 
(TTY) arkkitehtuuritieteeseen 
pohjautuva jatkotutkimus lähi-
öiden palvelutalouteen, hajau-
tettuihin palveluihin ja jaettui-
hin palveluihin syventyvästä 
työstä lopullisia tuloksia ja pää-
telmiä on odotettavissa tämän 
vuoden lopulla. 

Inspiraatio ja 
realismi 
rinnakkain

ENTELKOR-hankkeessa 
työskennelleet opiskeli-
jat ja tutkijat havainnoi-

vat nykytilannetta monipuo-
lisesti kiertämällä laajasti Suo-
men lähiöissä. Yksi havainto oli, 
että lähiöihin on suunnannut 
yllättävän paljon lapsuutensa 
lähiöissä viettäneitä paluumuut-
tajia, nuoria perheitä. He ovat 
- vastoin ehkä vallitsevaa luuloa 
- viestineet kokeneensa lapsuu-
tensa lähiössä mielekkääksi. 
Kotiseutukaipuu on vetänyt ta-

kaisin tuttuun tai tutunoloiseen 
ympäristöön. 

Turun Jyrkkälässä ryhmä tör-
mäsi myös ilmiöön, jossa aina-
kin toistaiseksi hissittömässä 
talossa asuneet, ikääntyneet lä-
hiöläiset eivät olleet halukkai-
ta muuttamaan edes vieressä 
olevaan rakennusteknisesti laa-
dukkaampaan taloon. Hyväksi 
koetut oman talon naapurisuh-
teet koettiin arvokkaammaksi 
asiaksi. 

“Päällekkäisissä kerroksissa kolmiot limittyvät siten, että jokaiselle parvekkeelle saadaan osittain 
kaksikerroksista tilaa. Parvekkeet voidaan lasittaa kauttaaltaan tai siten, että vain yksikerroksinen 
osuus on lasitettu. Parvekkeiden ulkoseinä muodostuu puusäleiköstä, joka toimii aurinko- ja näkö-
suojana.” Noona Lappalaisen uudistussunnitelma kolmen lamellitalon yhdistämiseksi Jyrkkälän lä-
hiössä.

naan joko liian kehnon kun-
tonsa vuoksi tai siksi, että sille 
esimerkiksi sijaintinsa johdosta 
ei ole enää osoitettavissa järke-
vää käyttöä. 

Rakennusten osittaista pur-
kamista on  toteutettu jo Suo-
messakin kerrostaloissa olevi-
en asuntojen muuttamiseksi 
vas taamaan nykytarpeita tai 
mo nipuolistamiseksi erilaisille 
käyt täjille soveltuvimmiksi. Ma-
daltaminen kokonaan tai teras-
simaisesti portaittain lyhentä-
minen tms. ovat myös vaihtoeh-
toja parantaa sekä talojen että 
ympäristön ilmettä ja imagoa. 

Suomessa tästä esimerkkejä 
löytyy ainakin Raahen Kumma-
tista. Siellä irrotetuille elemen-
teille havahduttiin miettimään 
uusiokäyttöä, kun ensimmäis-
ten elementtien murskaamisen 
ja jätteen poiskuljettamisen 
myötä todettiin purkutyön han-
kaluus ja hintavuus. Purkuele-
menttejä kierrätettiin uusio-
materiaalina rakentamalla mm. 
pihapiiriin autokatoksia. 

– Saksassa kierrätetyistä ele-
menteistä on toteutettu koko-
naan uusia, kaksikerroksisiakin 
rakennuksia asuinkäyttöön. Ele-
menttejä myös myydään paikal-
lisesti sekä tiettävästi viedään 
Puolaan,  Alatalo kertoo. 

Hankkeen tiimoilla suoma-
laisryhmän jäseniä tutustui Sak-
san tilanteeseen myös paikan 
päälle suunnatulla ekskursiolla, 
myöhemmin vielä uudelleen 
ja syvemmin pienemmällä ko-
koonpanolla. Sen hedelmänä 
syntyi maiden välisiä tutkija-
kontakteja niin rakennustek-
niikan että arkkitehtuurin puo-
lelle. Yksi rakennustekniikan 
tutkimusapulainen sai sieltä 
innostuksen jatkaa kierrättämi-
seen liittyvää tutkimustaan. 

Arkkitehtipuolelta puoles-
taan on tiedossa aiheeseen liit-
tyen jopa väitöskirja. 

– Alkuun oli tiukkaa keskus-
telua, onko aihe mielekäs, voim-
meko lähteä hakemaan tällaista 
myös Suomessa, ja jos, millaisin 
reunaehdoin. Toteutettavuut-
ta reaalimaailmassa epäröitiin, 
mutta saksalaiset toteutuneet 
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Alatalon näkemys onkin, että 
lähiöiden sosiaalisiin ongelmiin 
painottuvia tutkimuksia  on 
ehkä tehty jo liiankin paljon. 
Puutteita kartoitettaessa huo-
maamatta on jäänyt olemassa 
olevia  ja kehittyviä positiivisia 
liikehdintöjä, kuten Härkämä-
en tapaan järjestäytynyttä asu-
kastoimintaa, ihmisten tapaa-
mispaikkoja omalla alueella ja 
alueella virinneitä yritystoimin-
toja. 

– Sitä löytyy yllättävän pal-
jon. Se ei vain ole niin ulospäin 
näkyvää kuin keskustoissa. Yri-
tyksiä on piiloutuneina muun 
muassa entisiin autotalleihin.  

– Olemme nähneet tärkeänä 

työskentelymme isona ryhmä-
nä, projektinjohtaja Elina Alata-
lo kuvaa hankkeen luonnetta. 

Yhteistyön kautta lähiökor-
jaamiseen on avautunut useita 
suuria teemoja, joista edelleen 
löytyisi siementä ja teemoja 

Rakennuksen elinkaaren aikai-
sista kasvihuonepäästöistä 
noin 80-90 prosenttia syntyy 
rakennuksen käytön aikana. 
Rakennusmateriaalien ympä-
ristövaikutusten merkitys tulee 
korostumaan, kun rakennusten 
energiankulutus on saatu las-
kemaan. Lontoolaistalo on ra-
kennettu hyödyntäen alkupe-
räisestä käytöstä poistettuja 
kontteja. Kuva arkkitehti Päivi 
Veijolan, joka teki diplomityön-
sä kierrätysmateriaalien käy-
töstä rakentamisessa.

mo nille syvemmille osatutki-
muksille. 

Hankkeen valmistuttua jär-
jestettyyn loppuseminaariin 
osallistuneiden joukko ei ol-
lut Alatalon sanoin mitenkään 
hui kea - ehkä vielä voimissaan 
ole vista lähiöasenteista johtu-
en. Hänen repliikkinsä han-
keraportin lopussa puhukoot 
puolestaan lähiöiden tulevai-
suusmahdollisuudesta ryhmän 
jäsenten näkemyksissä. 

”Mikään ei ole merkittäväm-
pää kuin tieto siitä, mitä ei vielä 
ole, mutta voisi olla olemassa. 
Haluamme laajentaa lähiökor-
jaamisen odotushorisonttia, eli 
sitä mielikuvaa, mitä kaikkea lä-

hiöt voivatkaan tulevaisuudes-
sa olla. Mielestämme lähiöissä 
piilevää potentiaalia aliarvioi-
daan. ”

*) Hurmaava lähiö, Energiate-
hokas lähiökorjaaminen -hank-
keen loppujulkaisu, Elina Alatalo 
(toim.),Tampereen teknillinen 
yliopisto, Arkkitehtuurin laitos, 
2012. 

Loppujulkaisu sekä sen kus-
takin teemasta erilliset tutki-
musraportit ovat ladattavissa 
nettiosoitteesta www.aarre.org. 

Sivuilta löytyy myös loppuse-
minaarin puheenvuorot videoi-
tuina.

Huolto- ja
korjauskartoitus

www.kattotutka.fi

Vaihde 010 680 4000
Helsinki 010 680 4010 
Porvoo 040 752 9620
Kouvola 010 680 4020

Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

Tampere 010 680 4040
Jyväskylä 010 680 4060
Joensuu 010 680 4070 
Kuopio 010 680 4050
Oulu 010 680 4030 

Rovaniemi 010 680 4080

Kattotutkan Huolto- ja korjauskartoitus selvittää 
vesikaton, sadevesijärjestelmän ja 
kattoturvatuotteiden huolto- 
ja korjaustarpeet. 
Sähköinen
kuvallinen raportti
kertoo selkeästi 
vesikaton tilanteen ja
sisältää toimenpide-
ehdotukset.

Täsmäkorjauksilla katon

elinkaari pitenee. Pyydä

tarjous kartoituksesta!

Tunnista
vesikaton
korjaustarpeet
ajoissa!
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Tunnista
vesikaton
korjaustarpeet
ajoissa!
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P E R U S K O R J A A M I N E N

Olisiko 1970-luvun alku-
puolella rakennetuissa 
Asunto Oy Näsinsillas-

sa ja Asunto Oy Näsinkummus-
sa ryhdytty tekemään viemä-
riputkien saneerausta, ellei sa-
malla, aikoinaan merenpohjana 
olleella alueella sijaitseva Asun-
to Oy Porvoonportti olisi toimi-
nut kimmokkeena - ken tietää? 

Sen Näsinsillan puheenjoh-
taja Kirsti Nuotio ja Näsinkum-
mun puheenjohtaja Matti Nur-
minen tunnustavat, että 60-lu-
vun lopussa rakennetun Por-
voonportin ongelmat ja niiden 
selvittämiseksi tehtyjen tutki-
musten tulokset saivat ymmär-
tämään, että oman taloyhtiön 
viemäriputket kannattaa kor-
jata ennen kuin ne joudutaan 
uusimaan kokonaan. 

Porvoonportissa perinteinen 
putkiremontti purkutöineen 
sekä vesi- ja viemäriputkien ja 
kylpyhuoneen uusimisineen 
oli välttämätöntä; Näsinsillas-

Porvoolaisten taloyhtiöiden ja 640 huoneiston suurhanke:

Perinteistä ja modernia 
putkistosaneerausta, 

hissien peruskorjausta ja 
uusien hissien rakentamista

Putkiremontin tarpeen arvioimisessa rakennuk-

sen valmistumisvuodella alkaa olla merkitystä 

erityisesti silloin, kun talo on rakennettu 60-70 

-luvuilla. - Tämänikäisissä taloissa kannattaa 

tutkia viimeistään nyt esimerkiksi viemäriput-

kien kunto. Mikäli tutkimus antaa vähänkin 

viitettä siitä, että korjattavaa on, kannattaa 

ryhtyä heti töihin. Näin viestittää oman taloyh-

tiönsä ja varsinkin naapuritaloyhtiön antaman 

esimerkin perusteella porvoolaisen Asunto Oy 

Näsinkummun puheenjohtaja Matti Nurminen. 

Asunto Oy Näsinkumpu on mukana porvoolai-

sessa suurhankkeessa, jossa kolme taloyhtiötä 

yhdessä teettää putkiremontin, vanhojen hissien 

saneeraamisen ja uusien hissien rakentamisen. 

sa ja Näsinkummussa päästiin 
hyödyntämään viemäriputkien 
korjaamisessa nykyaikaisia vie-
märisaneerausmenetelmiä.

Naapuri-
esimerkistä 
vauhtia

Näsinkummussa oli vie-
märiputkien kuntoa 
selvitetty kahteenkin 

otteeseen, vuosina 2002 ja 
2010. Viesti korjaamistarpeesta 
oli puheenjohtaja Matti Nur-
misen mukaan lopulta varsin 
selvä - viemäriputkille annet-
tiin elinaikaa enää vuoden ver-
ran. Mutta - vaikka tämä tieto 
olikin käytettävissä, Nurmisen 
mukaan suurin kimmoke re-
montin suunnittelulle ja liik-
keellepaneva voima oli vasta 
Porvoonportin tiedossa olevat 
viemäriongelmat ja kuntotutki-
muksen tulos.n  Tekstit:  Riina Takala   Kuvat:  Aimo Holtari
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– Naapurissa oli erittäin ikä-
vä esimerkki viemäriongelmis-
ta. Se innosti kaikkia meitä mui-
ta taloyhtiöitä hoitamaan asiat 
vähän aikaisemmin ennen kuin 
putket ovat ihan lopussa, Nur-
minen kertoo Näsinkummun ja 
Näsinsillan ajatuksista. 

Porvoonporttia isännöivän 
Tuula Kallion mukaan viemä-
riputkille tehtiin röntgenkuva-
us, jonka perusteella todettiin 
muun muassa viemäriputkien 
seinämävahvuudeksi enää alle 
2 millimetriä.

Yhdeksästä kerrostalosta 
muo dostuva Porvoonportti on 
ensimmäisiä Näsin alueelle ra-
kennettuja taloyhtiöitä. Yhtiön 
kuuluvista taloista vanhin on 
vuodelta 1967. Näsinsilta taas 
on alueen nuorinta rakennus-
kantaa - kolme taloa on raken-
nettu vuosina 1975. 

Tuula Kallio arvelee, että 
myös maaperällä on ollut vaiku-
tusta viemäriputkien toiminnal-
le - Näsin alueella sijaitsevat 15 
taloa kun seisovat vanhan me-
renpohjan päällä. 

➺ JATKUU

Asunto Oy Näsinsilta (kuvas-
sa) ja Asunto Oy Näsinkumpu 
muodostuvat molemmat yh-
destä korkeasta kerrostalosta 
ja kahdesta matalasta kerros-
talosta. Ne edustavat tyypilli-
siä 70-luvun lähiökerrostaloja.
Hankkeen tiedottamisessa erit-
täin käyttökelpoiseksi ja asuk-
kaita hyvin palvelevaksi on 
koettu asukastv, jossa kerro-
taan projektin vaiheista. 
Lisäksi suunnittelijatoimisto 
ylläpitää Internetissä toimivaa  
hankesivustoa, josta myös saa 
tietoa, mitä tapahtuu, milloin 
ja missä.

Asunto Oy Näsinkummussa 
jouduttiin sisäpuolisten viemä-
reiden lisäksi korjaamaan pi-
ha-alueen viemäröintiä.
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luettiin ja tutkittiin erilaista 
materiaalia ja käytiin messuilla.

– Teimme Porvoossa pienen 
tutustumiskierroksenkin sel-
vittääksemme, miten hyvin re-
montit ovat onnistuneet. Palau-
te oli positiivista, Matti Nurmi-
nen kertoo.

Lopulta taloyhtiöt tulivat 
siihen johtopäätökseen, että 
sukittaminen, jossa vanhan vie-
märiputken sisään muodostuu 
tietyllä materiaalilla ja tietyn-
laisella työmenetelmällä täysin 
uusi putki, on tässä tapauksessa 
paras vaihtoehto.

– Toimittajille suurin ongel-
ma oli saada meidät vakuuttu-
neeksi siitä, miten viemäriput-
kien haaroitukset toteutetaan. 
Siihen kiinnitimme erityistä 
huomiota ja tenttasimme eri 
toimittajia, Tuula Kallio Näsin 
Isännöinti Oy:stä kertoo.

– Toimittajat esittelivätkin 
meille erilaisia malleja, 19 eri-
laista mallia, miten ovat haaroi-
tukset eri kohteissa tehneet ja 
ratkaisseet esimerkiksi kylpy-
huoneiden erilaisten viemäri-
liit tymien toteutukset. Aika-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Jos pihassa on havaittavissa 
selviä painumia, voi arvioida, 
että myös tontilla sijaitsevat 
viemäriputket ovat painuneita, 
hän arvioi.

Muun muassa Näsinkummus-
sa korjattiinkin piha-alueella 
kulkevat piha- ja tonttiviemärit. 
Pihaviemäreiden korjaaminen 
olikin järkevä sisällyttää sisä-
puolisten viemäriputkien re-
monttiin, koska pihaviemärei-
den kuntoa ei oltu aikaisemmin 
juuri selvitetty. 

Vaihtoehtojen 
tiukkaa 
puntarointia

Porvoonportissa vesi- ja 
viemärijärjestelmän kor-
jaamisessa perinteinen 

putkiremontti, jossa puretaan 
vanhaa pois, rakennetaan uudet 
putkitukset ja uudistetaan kyl-
pyhuoneet, oli itsestään selvästi 
ainut tapa korjata. Näsinsillassa 
ja Näsinkummussa sen sijaan 

ei koettu tarvetta, eikä haluttu 
perinteistä menetelmää, vaan 
ryhdyttiin selvittämään nyky-
aikaisempia viemäriputkien 
saneerausvaihtoehtoja.

Tavoitteeksi asetettiin se, et-
tä molempiin taloyhtiöihin saa-
daan hyvät ja luotettavat ratkai-
sut. Tästä syystä tarjolla oleviin 
menetelmiin ja tekijöihin tutus-
tuttiin mahdollisimman laajasti, 
käytiin tutustumassa aikaisem-
min tehtyihin kohteisiin, osal-
listuttiin esittelytilaisuuksiin, 

Asunto Oy Näsinsillan puheen-
johtaja Kirsti Nuotio iloitsee 
siitä, että sisäpuolisten viem-
reiden saneeraus ei ole aiheut-
tanut haittaa asumiselle. 
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moinen arsenaali näytti olevan 
jo olemassa, Nurminen jatkaa.

Näsinsillan kahdessa kolmi-
kerroksessa talossa viemäri-
putkina on käytetty Uponorin 
70-luvun muoviputkia, joiden 
korjaamisessa päädyttiin myös 
sukittamiseen. Päätöstä edelsi 
Kirsti Nuotion mukaan vuoden 
takainen koesukitus, jonka ura-
koitsija teki yhteen viemärilin-
jaan. 

Porvoolainen 
suurhanke

Suurhankkeeksi porvoo-
laisten taloyhtiöiden re-
monttia voi kutsua muun 

muassa siksi, että siinä on muka-
na kolme yhtiötä, jotka toteut-
tavat 15 rakennusta koskevat 
korjaukset tietynlaisena ryhmä-
hankkeena. 

Toisaalta - siinä rakennetaan 
ulkopuolisiin hissikuiluihin 
kaikkiaan 35 uutta hissiä ja sa-
neerataan 12 olemassa olevaa 

hissiä. Hankkeen kokonaiskus-
tannus on tämänhetkisen arvi-
on mukaan noin 32 miljoonaa 
euroa, josta hissirakentamisen 
osuus on yli 12 miljoonaa eu-
roa.

Näsinsillassa hissiasiaa käsi-
teltiin useamman kerran halli-
tuksessa ja yhtiökokouksissa. 
Siellä ensimmäisenä kysymyk-
senä esiin tuli hissirakentami-
sen kustannukset. 

– Senkin tässä huomasin, että 
hissirakentamista ei voi perus-
tella asunnon arvon nousulla, 
koska siihenhän asukkaat heti 
sanoivat, etteivät ole mihinkään 
muuttamassa, Kirsti Nuotio 
kertoo suuren hissihankkeen 
valmisteluvaiheesta.

Siksi hän vinkkaa muille his-
sirakentamista suunnitteleville 
taloyhtiöille ja niiden hallituk-
sille, että puhukaa mieluummin 
hissien käytännön hyödyistä - 
tilanteista, että loukkaat jalkasi, 
etkä pysty kulkemaan portais-
sa tai miten lapsiperheet hyö-
tyvät, kun kauppakassit, lapset, ➺ JATKUU

ehkä lastenrattaatkin kulkevat 
kätevästi hissillä yläkerroksiin 
portaikossa raahaamisen sijaan.

– Ja loppujen lopuksi ihmiset 
rupesivat kyselemään, milloin 
ne hissit tulevat. Kyselivät jo 
ennen kuin oli lopullista pää-
töstä niiden rakentamisesta 
saatu aikaan, hän kuvaa hissit-
tömissä taloissa asuvien asen-
teiden muutosta.  

Hankkeeseen sisältyy siis 
kaikkiaan 35 uuden hissin ra-
kentaminen, jotka sijoitetaan 
yhteentoista kolmikerroksi-
seen kerrostaloon ulkopuoli-
siin hissikuiluihin. Uudet hissit 
ovat valmiita tämänhetkisen ai-
kataulun mukaan vuonna 2014.

Hissiavustus 
tiukensi 
aikataulua

Lisäksi mukana on neljäs-
sä kahdeksankerroksisis-
sa taloissa sijaitsevien 12 

hissin peruskorjaaminen. 
Hankkeeseen on saatu val-

tion myöntämää hissiavustusta, 
joka tietysti otetaan yli 12 mil-
joonan euron hissiprojektissa 
erittäin tarpeellisena vastaan. 
Ympäristöministeriön ja valtio-
vallan hissiavustuspäätöksistä 
isännöitsijällä ja puheenjoh-
tajilla on kuitenkin muutama 
painokkaasti valittu sana sanot-
tavana. 

– Me teimme hissiavustusva-
rauksen niin varhain, että kun 
laki hissiavustuksista muuttui 
tämän vuoden alussa, meidän 
täytyykin saada nämä hissisa-
neeraukset tehtyä vielä tämän 
vuoden loppuun mennessä tai 
menetämme melkoiset rahat, 
Tuula Kallio sanoo viitaten la-
kimuutokseen, jonka mukaan 
uusien hissien rakentamista 
edelleen avustetaan, mutta van-
hojen hissien peruskorjaamista 
ei.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Säännöt muuttuivat, mutta 
vaikuttaa siltä, ettei viranomai-
nenkaan ihan ymmärtänyt, 
mitä oli tapahtunut. Tämä asia 
tuli tietoomme viime tingassa, 
puun takaa ja sen vuoksi pi-
ti tehdä melkoisia muutoksia 
aikataulutukseen ja moneen 
muuhun asiaan, Matti Nurmi-
nen toteaa. 

– Kävikö kenties niin, että 
joku virkamies huomasi mei-
dän saaman avustuspäätöksen 
olevan lainvastaisen, ellemme 
saa korjattua vanhoja hissejä 
tämän vuoden loppuun men-
nessä, Tuula Kallio vielä pohtii 
tilanteesta, joka johti suuriin 
muutoksiin ja vaati eri osapuo-
lilta melkoista mukautumista 
uuteen aikatauluun.

Laaja 
toimijajoukko, 
selkeät 
vastuunjaot

-Taloyhtiöiden yhteis-
työ on erinomainen 
asia ja uskon, että 

olemme saaneet toinen toisil-
tamme oppia ja vahvuutta. Li-
säksi olemme voineet käyttää 
sellaisia työkaluja ja asiantunti-
joita, jotka hoitavat asiansa kun-
nolla.  Hallitukselta on varmasti 
jäänyt monta murhetta koke-
matta, kun asiantuntijat, päte-
vät valvojat ja projektinvetäjät 
ovat toimineet puolestamme, 
Matti Nurminen arvioi kolmen 
taloyhtiön välisen yhteistyön 
merkitystä hallitustyöskentelyn 
kannalta.

– Käyttäkää asiantuntijoita 
apunanne, älkääkä ruvetko itse 
tekemään, on Kirsti Nuotion 
viesti korjausta suunnitteleville 
ja etenkin ryhmähankkeita kaa-
vaileville taloyhtiöille.

Organisaation suuruus, sen 
tarpeellisuus ja kustannukset 
herättivät Tuula Kallion mu-
kaan korjaushankkeen alkuvai-
heessa paljonkin keskustelua.

– Meillä on tässä hankkeessa 
arkkitehti, rakenne-, lvi- ja säh-

kösuunnittelija, projektijohto ja 
projektipäällikkö sekä heidän 
lisäkseen liuta valvojia. Näiden 
asiantuntijoiden kustannuk-
set ovat todennäköisesti vain 
muutama promille hankkeen 
kokonaiskustannuksista - aina-
kin Porvoonportin osalta, Tuula 
Kallio toteaa. 

Näsinsillassa ja Näsinkum-
mussa puhutaan noin prosen-
tin suuruisesta menoerästä ko-
konaiskustannuksissa.

Laajan projektiorganisaation 
- suunnittelijoiden, valvojien ja 
projektijohdon - käyttö on Tuu-
la Kallion mukaan kuitenkin 
erittäin perusteltua: 

– Me olemme varmasti mon-
ta ongelmaa ja monta suden-
kuoppaa vältetty sillä, että meil-
lä on esimerkiksi rakennusmää-
räykset tunteva projektijohtaja 
ja että meillä on jokaiselle 
asialle - sähkölle, rakenteille ja 
lvi:lle - oma valvoja. Kyllä laajas-
ta projektiorganisaatiosta on ol-
lut hyötyä. Me voimme luottaa 
siihen, että hommat sujuvat ja 
on aina joku, joka on vastuussa, 
Tuula Kallio perustelee toimin-
tamallia.

– Ilmoitin kaikille hallituk-
sille, että isännöitsijä ei ole 
mikään projektin johtaja, eikä 
valvoja ja he ymmärsivät sen 
itsekin, hän selittää perustetta 
sille, miksi hankkeessa lähdet-
tiin nimenomaan laajan projek-
tiryhmän perustamiseen, Kallio 
vielä taustoittaa tilannetta. 

Matti Nurmisen mukaan hy-
vien valvojien ansiosta on löy-
detty vanhojakin rakennevir-
heitä, joita voidaan nyt samalla 
korjata. 

Hybridikorjaukset vielä   aika harvinaisia

Automerkeistä ainakin 
Nissan ja Toyota ovat 
tehneet tunnetuksi sa-

naa hybridi eli markkinoineet ja 
myyneet autoja, joiden voiman-
lähteeksi on yhdistetty sähkö- ja 
polttomoottorit. 

Tänä päivänä sanaan hybridi 
törmätään entistä useammin ta-
loyhtiöiden vesi- ja viemärijär-
jestelmien saneerauksissa, jois-
sa hybridiratkaisu voi tarkoittaa 
sitä, että käyttövesijohdot uusi-
taan putkiremontin perinteisin 
menetelmin, sisäpuoliset vie-
märiputket pinnoitetaan ja/tai 
sukitetaan. 

Porvoolaisissa Asunto Oy Nä-
sinsillassa ja Asunto Oy Näsin-
kummussa päädyttiin hybridi-
ratkaisuun, jossa sisäpuoliset 
viemäriputket saneerataan 
sukittamalla ja pinnoittamalla 

ne itsekantavalla epoksimassa. 
Ajikaisemmin osin epäonnises-
ti korjattu käyttövesiputkisto 
saatetaan nykyvaatimusten mu-
kaiseen kuntoon perinteisem-
mällä remontilla. Siinä asenne-
taan taloihin uudet runkolinjat 
ja uudet putket, jotka koteloi-
daan ja eristetään palomääräys-
ten mukaisiksi.

Pääurakoitsijana toimivaa 
Consti Talotekniikka Oy Asuin-
talopalvelut Espoon yksikön-
johtaja Mika Hamara kuvaa 
Porvoon kohdetta poikkeuksel-
liseksi kokonsa suhteen - 252 
asuntoa - ja siksi, että käyttöve-
si- ja viemärijärjestelmät korja-
taan yhtäaikaa.

– Usein taloyhtiöt päätyvät 
tekemään käyttövesiputket ja 
viemäriputket eri aikaan, hän 
toteaa tyypillisemmästä toimin-

Taloyhtiöt sijaitsevat vanhalla 
merenpohja-alueella, minkä 
vuoksi piha- ja tonttiviemäreis-
sä havaittiin painumia. 
Näsinkummun piha-alueella 
piti kaivaa viemäriputkia esiin, 
että ne saatiin korjattua.
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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.

Hybridikorjaukset vielä   aika harvinaisia
tamallista taloyhtiöissä.

Sukittamista ja 
pinnoittamista

Kummassakin taloyhtiös-
sä sisäpuoliset viemärit 
sukitetaan. Pystyviemä-

reihin asennetaan sukka, joka 
kyllästetään epoksilla ja josta 
muodostuu itsekantava raken-
ne, uusi putki vanhan putken 
sisään.  

– Se on vahvempi kuin pelk-
kä pinnoite, jota monessa koh-
teessa tehdään sitäkin, Hamara 
mainitsee.

Pinnoittamista käytetään kai-
kissa kuudessa talossa viemä-
reiden vaakalinjoissa ja haarois-
sa. Näin saadaan viemärit asun-
nosta kellariin asti pinnoitettua 
saumattomasti. Näistä töistä 

vastaa Consti Talotekniikka Su-
jutuspalvelut. 

Hamara arvioi, että koko 
urakasta sisäpuolisten viemä-
reiden saneeraamisen osuus 
on noin puolet. Korjaushanke 
nimittäin laajeni myös käyttö-
vesiputkien osittaiseen uusi-
miseen, koska aiemmin tehdyn 
remontin seurauksena esimer-
kiksi putkimitoitus oli virheel-
linen ja putkien läpivientiaukot 
asuntoihin liian pienet. 

Korjaushankkeiden vaiheista 
ajantasaisesti kertovien kotisi-
vujen mukaan väärästä putki-
mitoituksesta on ollut haittaa 
erityisesti korkeiden talojen 
ylimmille asunnoille. 

”Kun putkisto on liian pieni 
läpimitaltaan, virtaus kasvaa, ja 
tulee helposti pistekorroosiota 
eli syöpymiä”, sivustolla tode-

taan.
Putkien läpivientiaukot suu-

rennetaan, jotta putket eivät 
ota kiinni rakenteisiin ja ne 
eris tetään asianmukaisesti. 

Näin saadaan kaikki putket ja 
läpiviennit nykyisten palomää-
räysten ja -vaatimusten mukai-
siksi. 

Kunto esiin 
käyttöongelmina

Viemärien huono kunto 
paljastuu usein vasta 
käyttöongelmina. Sisä-

puo listen viemäriputkien sa-
neerauksen lähtötilanne oli 
Nä sinsillassa se, että 70-luvun 
muo viviemäreiden tiedettiin la-
sittuneen ja niiden käytössä oli 
koko ajan se riski, että putkiin 

tulee halkeamia ja sitä kautta 
vuotoja. 

– Koska vanhat muoviput-
ket ovat useimmiten hyvin la-
sittuneita, niiden käsittely on 
erilaista kuin valurautaputkien. 
Lasittuneiden tai kovettunei-
den vie märiputkien työstämi-
sessä täy tyy olla hyvin varo-
vainen, et teivät ne rikkoonnu. 
Tästä syystä Asunto Oy Näsin-
sillassa sukitimme vuosi sitten 
koeluon teisesti yhden linjan 
ja havaitsimme, että tässä koh-
teessa se oli toimiva ratkaisu ja 
nämä viemärit voidaan sukit-
taa. Siltä pohjalta taloyhtiö teki 
päätöksen, että näin tehdään, 
Hamara kertoo muovisten vie-
märiputkien saneeraamisesta.

Valurautaviemäreissä taas 

➺ JATKUU
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”Kimppatekemistä” 
kannattaisi Matti 
Nurmisen mieles-

tä harrastaa muunkinlaisissa ti-
lanteissa kuin mitä porvoolaiset 
taloyhtiöt ovat nyt tehneet.

– Uskoisin, että silloin kun 
useampi talo teettää esimerkik-
si viemäriputkistostaan tutki-

Kimpassa edullisemmin
muksen ja hankkii siihen kon-
sultin, kustannukset ovat taloa 
kohden edullisemmat kuin jos 
teettää tutkimuksen yksin.

Lisäksi yhdessä tekemällä 
voidaan saada aikaan hyvä urak-
kakilpailutus, koska yritykset 
haluavat isoja urakoita ja ovat 
niistä valmiita kilpailemaan.

– Hyvä kilpailutus vie asioita 
asunto-osakeyhtiön kannalta 
oikeaan suuntaan, Nurminen 
toteaa viitaten siihen, ettei ky-
symys ole pelkästään rahasta, 
vaan myös menettelyistä, jossa 
urakoitsijan etuna on päästä 
tekemään useampaa taloa ker-
ralla samalla alueella, selvitään 
yhden työmaan perustamisella, 
korjaustapoja voidaan tietyllä 
tavalla monistaa samanlaisissa 
taloissa jne.

Isännöitsijä ja puheenjohta-
jat arvelevat, että ison urakka-
koon ja hyvän kilpailutuksen 
ansiosta taloyhtiöt pääsevät eh-
kä paremmin toimimaan myös 

laadukkaiden urakoitsijoiden 
kanssa epäluotettavampien ja 
kokemattomampien karsiutu-
essa tarjokkaiden joukosta.

– Me teimme kilpailutuk-
sen rajattuna. Päätimme, keiltä 
ura koitsijoilta tarjoukset pyy-
detään, Tuula Kallio kertoo 
prosessista, jossa Näsinsillan 
ja Näsinkummun hankkeista 
pyy dettiin tarjouksia puolelta 
kym meneltä urakoitsijalta, Por-
voonportin hankkeesta noin 
kymmeneltä.

– Toivoimme saavamme 
enem män tarjouksia kuin mitä 
tu li. Hyvät urakoitsijat kuiten-
kin tarjosivat, Nurminen mai-
nitsee.

– Kolme saatiin ja se on ihan 
riittävä määrä. Eihän yksittäisen 
taloyhtiön ole pakko halvinta 
valita, vaan sen pitäisi valita 
paras. Me haimme kokonaista-
loudellista ratkaisua, jossa me-
netelmät ja hinta huomioidaan, 
Tuula Kallio korostaa.

havaittiin sukitusta edeltävässä 
työvaiheessa, jossa putket en-
sin puhdistetaan, että putkissa 
on erittäin paljon irtoruostetta.

– Irtoruosteen poistaminen 
on ollut aikamoinen haastekin, 
koska sitä on ollut putkissa 
poikkeuksellisen paljon. Tekijät 
löysivät kuitenkin siihen ratkai-
sun, Hamara mainitsee.

Valurautaviemärit voivat 
ruos tua sisältäpäin ja irtoruos-
te ajan kanssa tukkii koko put-
ken. Yleensä tämä ongelma ha-
vaitaan vasta sitten, kun syntyy 
tukos, eikä viemäri vedä.

Lisäksi remontissa korjattiin, 
lähinnä Näsinkummussa, piha- 
ja tonttiviemäreitä.

– Viemäriputkien kaadot oli-
vat huonossa kunnossa eli Nä-
sinkummussa kaivoimme vie-
märiputket esiin ja uusimme 
ne, Hamara vielä kertoo.

Suurhanke ja
suuret toimijat

Hankkeeseen kuuluu 
vie lä lämmitysjärjestel-
män osalta se, että kai-

kissa asunnoissa vaihdetaan 
patteriventtiilit ja termostaatit 
ja kellarissa lämmitysjärjestel-
män linjaventtiilit uusitaan. Tä-
män jälkeen lämmitysjärjestel-
mä tasapainotetaan.

Ei siis ihme, että Mika Hama-
ra luonnehtii kokonaisuutta 
poikkeuksellisen isoksi ja mit-
tavaksi kaikkine työvaiheineen. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kiinteistöposti 20 vuotta.
Juhlaseminaari ja -näyttely

10.4.2013 
Finlandia-talossa.

Toimijoita, jotka voivat tarjota 
taloyhtiöille näin laajaa palvelu-
repertuaaria - sisäpuolisten vie-
märeiden saneeraamisen ja lvi- 
ja rakennustekniset työt kaikki 
saman yrityksen toimesta - ei 
ole toistaiseksi kovin montaa. 

Asunto Oy Porvoonportissa, 
joka kuuluu samaan ryhmäkor-
jauttajaryppääseen, korjaus-
hankkeesta vastaa Lemminkäi-
nen Oy.

Asunto Oy Näsinkummun pu-
heenjohtaja Matti Nurminen 
pitää tärkeänä sitä, että talo-
yhtiö saa pätevän ja luotetta-
van urakoitsijan. Tätä paino-
tettiin urakoitsijavalinnassa. 
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-Tämä ei ole mikään 
”pikkucase”. Projek-
timme hinta on tällä 

hetkellä suurin piirtein 32 mil-
joonaa, joka käsittää kaikkien 
kolmen yhtiön kaikki korjauk-
set miinus  avustukset, isän-
nöitsijä Tuula Kallio Oy Näsin 
Isännöinnistä mainitsee.

Ei siis ihme, että alueella si-
jaitsevien 640 huoneiston asuk-
kailla on riittänyt pohtimista, 
miten rahoittaa oman osuuten-
sa. Neuvoja rahoitusjärjeste-
lyistä ja miten selvitä omista 
rahoitusosuuksista on kysytty 
hanakasti myös isännöitsijältä, 
minkä vuoksi Tuula Kallio sa-
noo työnsä muistuttavan joi-
nakin päivinä pankkivirkailijan 
työtä.

– Saa kertoa käänteisistä 

Taloyhtiölainajärjestelmä joustaa hyvin 
pitkän remonttiajan tarpeiden mukaan

Perinteinen taloyhtiölainajärjestely olisi ollut liian kankea

asun tolainoista, siitä, että voi 
ottaa itselleen lainan, jolla mak-
saa taloyhtiön remontin kerral-
la pois, mitä verohyötyjä siitä 
voi saada -  siis tällaista neuvon-
taahan me olemme koko ajan 
antaneet. Pankeissa kun ei ole 
enää tällaista palvelua, Tuula 
Kallio toteaa.

Taloudellisesta selviämises-
tään huolissaan olevat, varsin-
kin vähävaraiset eläkeläiset, 
eivät ole Tuula Kallion mukaan 
kovin hyvin tietoisia siitä, että 
heillä voisi olla mahdollisuus 
asumistukeen.

– Esimerkiksi monilla eläke-
läisillä on sellainen käsitys, että 
he eivät voi saada asumistukea, 
koska asuvat omistusasunnos-
sa. Ainakin toistaiseksi vielä 
saavat. Tilanne on hankala var-

sinkin pientä eläkettä saavilla. 
Jos saat eläkettä noin tuhat eu-
roa kuukaudessa ja remontista 
tulee kuukausittain 500 euron 
lasku, niin kyllä se pistää miet-
timään, riittävätkö rahat enää 
edes kaurapuuroon, hän kiteyt-
tää ongelman ytimen.

Kirsti Nuotion mukaan Por-
voon kaupungin internet-si-
vustolla on esimerkiksi asumis-
tukilaskuri, jolla voi selvittää 
mahdollisuutensa asumistuen 
saamiseen tai sen suuruuden.

Iso 
rahoitusrumba

Suurhankkeen rahoituk-
sen hankkimisessa oli 
Tuu la Kallion mukaan 

oma ”rumbansa”. Yksi pankki 
ilmoitti, että se ei voi myön-
tää näin suurta lainaa asunto-
osakeyhtiölle. Toinen pankki 
kehotti kääntymään nykyisen 
pankin puoleen.

Ratkaisu löytyi liikepankista, 
joka on kehittänyt taloyhtiölai-
najärjestelmän.

– Siinä tällaisia pitkiä, useam-
man vuoden kestäviä korjaus-
hankkeita voidaan rahoittaa 
alussa luotollisella shekkitilillä, 
jonka maksimiaika on esimer-
kiksi 3 vuotta. Kun limiitti on 
täynnä ja määräaika kulunut, 
rahoitus muuttuu vasta sitten 
lainaksi, Tuula Kallio kertoo 
systeemistä. 

➺ JATKUU

Isännöitsijä Tuula Kallio har-
mittelee, etteivät asukkaat - 
varsinkaan pientä eläkettä 
saavat - ole tietoisia siitä, et-
tä heillä on mahdollista saa-
da asumistukea.
– Monilla eläkeläisillä on sel-
lainen käsitys, että he eivät 
voi saada asumistukea, kos-
ka asuvat omistusasunnos-
sa. Ainakin toistaiseksi vielä 
saavat. 
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– Eli muuttuu lainaksi vasta 
siinä vaiheessa, kun korjaus-
hanke on valmis, Matti Nurmi-
nen  tarkentaa.

Lisäksi rahoitusjärjestelyissä 
päädyttiin Tuula Kallion mu-
kaan siihen, että lainatkin - var-
sinkin Porvoonporttia koske-
vat - jaksotetaan. Ensimmäisel-
lä kerralla lainaa on tarkoitus 
nostaa 2 miljoonaa euroa. Näin 
osakkaan osuus pysyy pienem-
pänä kuin kertalainassa, jos ha-
luaa maksaa maksuosuuttaan 
kerralla pois.

Lisäksi taloyhtiö hyötyy sii-
tä, että rakennusaikaiset korot 
ovat minimissä, eikä synny yli-
aikakorkoja.

– Jos pankki joutuisi varaa-
maan meille tuon 32 miljoonaa 
ja nostaisimme siitä esimerkik-
si puoli miljoonaa euroa ker-
rallaan, niin siitä syntyisi kus-
tannuksia taloyhtiölle. Pankille 
se olisi myös riskitekijä, koska 
sillähän pitäisi olla koko ajan 
tuo rahamäärä meille varattu-
na. Kun pankki varaisi tuon 
sum man meille saatavaksi koko 
ajan, sekin maksaisi, Tuula Kal-
lio luettelee.

– Perinteinen lainanottamis-
järjestelmä on hiukan kankea 
meidän tarpeisiimme ja siksi 

tämä valittu ratkaisu toimii nyt 
hyvin. Taloyhtiöille ei synny ra-

Jättiläishankkeen 
raamit

Remontoinnin kohteena kolme 

asunto-osakeyhtiötä: Asunto Oy 

Porvoonportti, Asunto Oy Näsinsilta 

ja Asunto Oy Näsinkumpu. 

• Porvoonporttiin kuuluu yh-

deksän rakennusta, joista kaksi on 

kahdeksankerroksista, hissillistä 

kerrostaloa ja seitsemän hissitöntä 

kolmikerroksista kerrostaloa. Yhti-

össä on 388 asunto- ja 80 autotal-

lihuoneistoa. Rakennukset ovat val-

mistuneet vuosina 1967-1970.

• Porvoonportissa tehdään pe-

rinteinen linjasaneeraus eli putki-

remontti, jossa viemärit uusitaan 

entisille paikoilleen ja vesijohdot 

tarpeellisilta osin, kylpyhuoneet 

uusitaan (puretaan vanhat pinnat 

vesieristeitä myöten, seinät ja latti-

at laatoitetaan, kalusteet uusitaan), 

sähköt uusitaan ryhmäkeskukseen 

eli sulaketauluun asti ja jokaiseen 

huoneistoon tieto- ja antenniver-

kolle kotijakomo. Lisäksi pihalla 

salaojat ja pintavesiviemäröinti 

uusitaan ja rakennetaan nykyvaa-

timusten mukaiset pelastustiet. 

Lisäksi peruskorjataan korkeiden 

talojen hissit ja rakennetaan uudet 

hissit mataliin rakennuksiin, jonka 

jälkeen porrashuoneet huoltomaa-

lataan. Lisäksi hankkeeseen kuuluu 

vielä vanhan aluelämpökeskuksen 

purkaminen ja nykyisten lämmön-

jakohuoneiden saneeraaminen.

• Hanke on käynnistynyt helmi-

kuussa ja valmistuu lopullisesti 

vuoteen 2014 mennessä.

• Asunto Oy Näsinsilta ja Asunto 

Oy Näsinkumpu muodostuvat mo-

lemmat kolmesta rakennuksesta, 

joista yksi on kahdeksankerroksi-

nen hissitalo ja kaksi kolmikerrok-

sista hissitöntä kerrostaloa. Molem-

missa yhtiöissä on 126 huoneistoa, 

Näsinsillassa 24 autotalliosake-

huoneistoa ja Näsinkummussa 15. 

Näsinkumpu on rakennettu vuosi-

na 1971-1972 ja Näsinsilta vuonna 

1975.

• Näsinsillassa ja Näsinkum-

mussa saneerataan viemäriputket 

ja osin käyttövesijohtoja. Sukitta-

mista käytetään pystyviemäreis-

sä ja kaikki vaakalinjat ja -haarat 

pinnoitetaan. Näsinsillassa on li-

säksi Uponorin 70-luvun muovisia 

viemäriputkia, jotka sukitetaan. 

Remonttiin sisältyy myös patteri- ja 

linjaventtiilien uusiminen sekä läm-

mitysverkon säätö ja tasapainotus. 

Kellareissa ja autotalleissa tehdään 

asbestisaneeraus.

• Näsinsillan viemäriremontti 

valmistuu syyskuussa, Näsinkum-

mun helmikuuhun 2013 mennessä. 

Uudet hissit rakennetaan vuonna 

2014 mennessä.

• Näsinsillan ja -kummun kor-

keiden talojen hissit uusitaan 2012 

loppuun mennessä.  Samoin tapah-

tuu Porvoonportin korkeiden talojen 

hissisaneeraus.

• Erillisenä hankkeen on koko 

alueen noin 10 hehtaarin uudel-

leenkaavoitus ja lisärakentamisoi-

keuksien hakeminen. Kaavatyö on 

käynnissä.

hoituksesta yliaikakorkojakaan, 
koska meillä on aina tarvittava 

raha käytettävissä. Lisäksi voim-
me maksaa laskuja sitä mukaan 
kuin niitä tulee, minkä ansiosta 
myös rakennusaikaiset korot 
ovat minimissään, hän jatkaa.

Vaikka pankin kehittämä 
toimintamalli hyvä työväline 
rahoituksen käytännön toteut-
tamisessa onkin, Tuula Kallio ei 
voi olla mainitsematta, miten 
paljon töitä kuitenkin teettää 
650 lainanottajan ja kymmenen 
lainan hoitaminen... 

Puheenjohtajat ovat osallistu-
neet myös tiedon jakamiseen: 

– Viimeksi viime perjantaina 
yksi osakas soitti saamastaan 
laskusta ja kysyi, mitä teen, kun 
minulla ei ole rahaa, millä mak-
saa. Yritin selittää, ettei sinun 
tarvitse maksaa sitä osuuttasi 
kerralla, vaan voit lyhentää si-
tä lainavastikkeena yhtiövas-
tikkeessa, että sitä voi maksaa 
kuukausittain erissä. Tämäkään 
ei tunnu olevan ihmisille oi-
kein selvää. Hankkeen alussa, 
kun rahoituksesta ruvettiin pu-
humaan, moni kysyi, pitääkö 
heidän myydä asuntonsa, koska 
heillä ei ole rahaa maksaa niin 
isoa summaa, joka remontista 
syntyy, Kirsti Nuotio kertoo 
omista kokemuksistaan.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Hankkeeseen sisältyy 12 vanhan hissin saneeraaminen. Asunto 
Oy Näsinkummun korkeissa taloissa on kolme saneerattavaa his-
siä. Työt on tehtävä vuoden loppuun mennessä, koska valtio ei 
enää tue vanhojen hissien korjaamista. 
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

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

•	 Ympäristönhuoltopalvelut
•	 Suurtehoimuroinnit	ja		
-puhallukset

•	 Putkisto-	ja	viemäri-		
saneeraukset

•	 Norsu	WC:t	tilapäistarpeisiin
•	 Puhdasvesipalvelut
•	 Kuljetus-	ja	vaihtolavapalvelut

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00 

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Sulatamme 
myös jäätyneet 

putket

http://www.eerolayhtiot.fi


J u l k i s i v u y h d i s t y k s e n  p u h e e n v u o r o

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

Julkisivukorjauksia pidetään  riskialttiina, kalliina ja asumis-
ta häiritsevinä. Siis hankalina korjauksina. Korjauksissa on 
myös epäonnistuttu.  Kuitenkin, myös vaurioituneen rakenteen 
korjaamatta jättäminen koituu ajan oloon epäonnistumiseksi, 
sillä vaurioitumisen jatkuessa julkisivu tai ulkoseinärakenne 
turmeltuu ennemmin tai myöhemmin.  Mikä siis neuvoksi, että 
korjauksessa onnistuttaisiin.

Taloudelliset riskit
Korjausrakentamisen kustannushallinta on aina haasteel-

lista. Mikäli ei tiedetä tarkasti, miksi ollaan korjaamassa, mitä 
korjataan ja miten, muodostuu korjauskustannusten hallinta 
mahdottomaksi. Tähän päädytään helposti  jättämällä kunto-
tutkimus suorittamatta, teettämällä se supistettuna tai  osaa-
mattomalla tutkijalla. 

Puutteellinen tutkimus ilman kunnollisia korjausvaihtoehto-
ja johtaa usein myös laiminlyönteihin hankesuunnittelussa ja 
vaihtoehtotarkasteluissa. Suunnittelu tehdään väärillä lähtötie-
doilla ja ajaudutaan yli- tai alikorjaukseen.  Jos vielä kohdalle 
sattuu taitamaton urakoitsija, on niin sanotusti ”paketti valmis”.

Tekninen epäonnistuminen
Suurin teknisen epäonnistumisen aiheuttama riski on eit-

tämättä puutteellisen tai kokonaan puuttuvan kuntotutkimuk-
sen aiheuttama lähtötietojen puutteellisuus. Se johtaa helposti 
alikorjaukseen. Alikorjattu rakenne joudutaan poikkeuksetta 
korjaamaan raskaammin uudelleen. Toki alikorjaus on myös 
joskus täysin perusteltua. Tällöin on monesti tarkoituksena 
tietoisesti ”nauttia rakenne loppuun” ennen sen uusimista.

Myös suunnitteluvirheitä sattuu, samoin työvirheitä. Niissä 
on hyvänä onnistumisen vakuus myös, kuten tutkimuksissa-
kin, käyttää osaavia tekijöitä.

Turvallisuusriskit
Korjaamaton ulkoseinä- tai parvekerakenne muodostuu ajan 

oloon turvallisuusriskiksi. Olen nähnyt seinästä irronneita be-
tonikappaleita ja paneelilaudoitusta. Muutamia parvekekaiteita 
on irronnut heikon kiinnityksen johdosta. Huonoja esimerkkejä 
löytyy.

Korjaaminen puolestaan  tuo rakennuksen seinustoille 
raskaita koneita ja liikennettä.  Purkaminen merkitsee usein 

Julkisivukorjauksen riskit

kappaleiden pudottamista seinustalta. Lisäksi telineet ja suojat 
ovat houkuttelevia leikkipaikkoja. Kaikkiaan työmaa ja käytös-
sä olevat tilat ja alueet on aina erotettava selvästi.

Riskeihin vastaaminen
On tutkittu, että talonrakentamisessa tunnistetuista riskeistä 

toteutuu n. 38 prosenttia. Siis varsin paljon. Sen sijaan tunnis-
tamattomat riskit toteutuvat yleensä varmasti, koska niihin ei 
olla varauduttu. Taloyhtiön 10 tärppiä julkisivukorjauksen ris-
keihin vastaamisessa on:

1. käytä vain osaavia tekijöitä (kuntotutkija, suunnittelija, ra-
kennuttaja, urakoitsija, valvoja).

2. teetä tarkka kuntotutkimus.
3. teetä huolellisesti laaditut hankesuunnitelmat eri vaihto-

ehdoista kustannuksineen.
4. varaa aikaa korjauksen valmisteluun ja vaihtoehdoista 

päättämiseen.
5. teetä täsmälliset suunnitelmat valitusta korjaustavasta.
6. kilpailuta hanke vain taitavilla urakoitsijoilla.
7. järjestä osakkaille kunnollinen esittely hankkeen raken-

tamispäätöstä varten.
8. älä sorru säästämään, jos et ole varma seurauksista.
9. teetä riskianalyysit hankesuunnittelu, suunnittelu ja to-

teutusvaiheissa.
10. jos olet epävarma, kysy asiantuntijalta. Asiantuntijan löy-

dät vaikkapa Julkisivuyhdistyksestä.

Kyllä se siitä - toteaisi entinen presidenttimme Mauno Koi-
visto.

Jussi Pöllönen, ri, RAP
KR-Tiimi Oy

Julkisivuyhdistyksen 
varapuheenjohtaja
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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

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.

Lähes 58 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

http://www.sir.fi


EHREHRTEDfGE
hgvluigbkjnjonionii-
jbyhuvuyvc tcyuvy-

info@pintamestarit.fi • www.pintamestarit.fi

Katto-, julkisivu- ja lattiapinnoille lisää 
ikää ja kestävyyttä Pintamestareilta!
Huipputekniikan korkeapainepesulla ja erilaisilla, laadukkailla pinnoitteilla tehty huolto 
tarjoaa muutakin kuin vain uuden pinnan. Kulutuksen ja eri olosuhteet kestävä pinta kes-
tää pitempään ja materiaalin ikä lisääntyy. Aikoinaan tiilikattojen pesusta ja pinnoituksesta 
aloittamamme työ on ollut jatkuvan kehityksen alla ja innovatiivinen näkemys on vienyt yri-
tystämme eteenpäin. Palvelumme soveltuu tiili-, mineriitti-, huopa- ja peltikatoille, julkisivu-
pinnoille sekä teollisuuden lattioille. 

PESUT JA
PinnoiTUKSET
HUiPPUTEKniiKALLA 
JA AMMATTiTAiDoLLA

ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyydä tarjous!
Asiantuntija / Yrittäjä:
Janne Karjalahti
+ 358 40 910 7546
janne.karjalahti @pintamestarit.fi

http://www.pintamestarit.fi


A S U M I S E N  T U R VA L L I S U U S

Meri myrskysi vuoden 
2005 tammikuussa 
poikkeuksellisesti ja 

nostatti merivettä kaduille ja 
taloihin ja uhkasi asuinalueita 
Helsingin seudulla. Erityisesti 
Marjaniemessä vesimassat nou-
sivat korkealle ja levisivät pit-
källe kaduilla ja valuivat talojen 
kellareihin. Tilanne oli varsin 
uhkaava asukkaiden kannalta. 
Vuosaaren VPK-laisena Pertti 
Villo muistaa tapauksen hyvin, 
koska se avasi hänen silmänsä 
näkemään palokuntien pelas-
tustoiminnan uudesta näkökul-
masta - asukkaan ja asumisen 
yleisen turvallisuuden kannalta.

– Marjaniemessä meren pinta 
nousi, puita kaatui, talojen kat-

Pertti Villo haastaa asukkaat ja taloyhtiöt
asumisen turvallisuuden edistämiseen  

Helsingin kaupungin Asunnot Oy:n eli Hekan 

asukkaiden ja taloyhtiöiden väestönsuojelukoor-

dinaattoriksi nimetty Pertti Villo on sitä mieltä, 

että nykyinen pelastuslaki määräyksineen ja 

ohjeineen on asumisen turvallisuuden kannalta 

vain minimitaso. Sen ei pitäisi Villon mielestä 

ihmisille riittää, vaan taloyhtiöiden asukkaiden 

pitäisi olla aktiivisesti kiinnostuneita asumisen 

turvallisuuden edistämisestä. Kansalaistaidot 

kunniaan ja toisista ihmisistä välittäminen ovat 

hänen mielestään yksilötason asioita, joihin laa-

jempi arjen turvallisuustyö voi tukeutua.

Helsingin aravavuokrataloyhtiöt saivat turvallisuuskoordinaattorin

toja lähti irti. Seurasin radiolii-
kennettä tapahtumien aikana. 
Myöhemmin, kun pelastuslau-
takunta halusi selvityksiä ja lau-
suntoja siitä, miten toiminnassa 
onnistuttiin, minua rupesi mie-
tityttämään - yhdessä paikassa 
oli tarvittu apua, mutta avun 
tulo kesti lähes 50 minuuttia. 
Pelastuslaitokset ”mainostavat” 
sitä, että apu tulee keskimäärin 
8-10 minuutissa, mutta silloin 
avun tulo kesti huomattavasti 
pidempään. Minulle tuli ta-
pahtumien jälkeen suorastaan 
paniikki, että nyt täytyisi tehdä 
jotakin. Tällainen pelastustyö ei 
riitä - varsinkin, kun voidaan ar-

Pelastuslaki määräyksi-
neen ja vaatimuksineen 
ei ole kiinni tässä yhteis-
kunnassa ja tässä ajas-
sa - siinä ei ole huomioi-
tu väestön ikääntymistä, 
ilmastonmuutosta, maa-
hanmuuttajia ja moni-
kulttuurisuutta, Pertti 
Villo toteaa.

➺ JATKUUn  Teksti ja kuvat:  Riina Takala   
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vioida, että tällaiset myrskyt ei-
vät tule olemaan ainutlaatuisia, 
vaan pikemminkin lisääntyvät 
kuin vähentyvät, Villo kertoo 
taustaksi.

Kansalaistaidot 
kunniaan

Kokemuksensa perus-
teella Pertti Villo ha-
luaa muistuttaa, miten 

tärkeitä kansalaistaidot ovat. 
– Ihmisten valmiuksia pitää 

parantaa, koska ihmisten täytyy 
tarvittaessa tulla toimeen tunti 
tai kaksi ennen kuin ammatti-
auttajat tulevat paikalle, Villo 
korostaa ja muistuttaa, että nii-
tä taitoja ei pidetä yllä yhdellä 
kurssilla, eikä varsinkaan sillä, 
jos sen ainokaisen kurssin käy-
misestä on vuosia aikaa.

Pelastuslain mukaan taloyhti-
öis sä pitäisi olla nimettynä 
suo jelujohtaja ja apulainen, 
väestösuojalla varustetuissa ta-
loyhtiöissä myös väestösuojan 
hoitaja ja hänen apulaisensa. 
Tämä vaade on ollut pelastus-
laissa jo pitkään. 

Käytännössä tilanne Villon 
ko kemuksen mukaan kuiten-
kin on, että suojelujohtajaa ja 
apu laista ei välttämättä ole ni-
metty laisinkaan tai sitten on 
saatu joku suostumaan, mutta 
käytännössä hänkin on vain ni-
mi ja allekirjoitus paperissa. 

– Voihan yhtiö tietysti ol-
la tyytyväinen siihen, että on 
saa nut jonkun nimen kirjattua 
pelastussuunnitelmaan ja lain 
vaatimus täyttyy, mutta..., Villo 
aloittaa.

Silloin kuitenkin unohtuu 
täysin runsas vuosi sitten uu-
distuneen pelastuslain vaati-
mukset: Vastuu talosuojelun jär-
jestämisestä ja toteuttamisesta 
on taloyhtiön hallituksella, isän-
nöitsijällä, suojelujohtajalla ja 
hänen apulaisellaan sekä myös 
kaikilla asukkailla. Väestönsuo-
jalla varustetussa talossa myös 
väestönsuojan hoitaja ja hänen 
apulaisensa ovat osaltaan vas-
tuussa talosuojelujärjestelyistä.

– Aikaisemmin oli tilanteita, 

että suojelupäälliköksi nimetty 
olikin todellisuudessa laitoshoi-
dossa tai kuollut. Kaupungin 
vuokrataloissa on herätty tähän 
ja yhdessä - niin yhtiöiden kuin 
asukkaidenkin toimesta - saatu 
aikaan paljon muutoksia. Esi-
merkiksi joka vuosi pidettävis-
sä asukaskokouksissa, varmis-
tetaan se, että suojeluihmiset 
asuvat kohteissa ja ovat edel-

leen käytettävissä, Villo kertoo.

Iso haaste

-Meillä on täällä Vuo-
saaressa 43 Helsin-
gin kaupungin 

vuokra-asuintaloa, niissä noin 
3 200 asuntoa ja 7 000 asukas-
ta. Laki lähtee siitä, että yhtiön 
hallitus vastaa yhtiöstä ja siellä 

olevista asukkaista ja turvalli-
suudesta. Meidän kaikkien täy-
tyy kuitenkin ymmärtää, ettei 
esimerkiksi Heka-Vuosaari tai 
koko Heka eli Helsingin kau-
pungin Asunnot Oy pysty vas-
taamaan turvallisuudesta yksin, 
siihen tarvitaan asukkaita mu-
kaan, Villo raamittaa pelastus-
lain vastuisiin liittyvän todelli-
suuden vuosaarelaisittain.

Kun näkökulmaa ja vastuuta 
puntaroidaan laajemmin, niin 
Helsingin kaupunki omistaa 
noin 57 00 asuntoa, joissa asuu 
noin 100 000 asukasta. Suu-
rimman ryhmän muodostavat 
aravavuokra-asunnot, joita on 
noin 44 000. Tätä kokonaisuut-
ta Heka hallinnoi 21 alueellisen 
aravakiinteistöyhtiön kautta.

Vuokralaisneuvottelukunta 
nimitti Pertti Villon viime ke-
väänä vss-koordinaattoriksi ra-
kentamaan ja kehittämään yh-
teistoimintatyötä Hekan asuk-
kaiden keskuudestaan valitse-
mien talosuojelu- ja vss-henki-
löiden kanssa. Hekan viestinä 
avarakiinteistöyhtiöiden toimi-
tusjohtajille nimityksen jälkeen 
oli se, että niiden toivottaisiin 
suhtautuvan myönteisesti vss-
koordinointitoimintaan ja myö-
tävaikuttamaan turvallisuus-
asioihin liittyvien tavoitteiden 
toteutumista taloyhtiöissä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että 
sain valtuudet lähteä kiertä-
mään 44 000 asunnon alueel-
la, mihin tehtävään lupauduin 
– ilmaiseksi. En tiedä, riittääkö 
minun elämäni tähän, koska työ 
tulee olemaan tosi hidasta, Villo 
pohtii.

Suojelujohtajien 
kouluttaminen

Liikkeelle Villo kertoi läh-
teneensä selvittämällä en-
simmäiseksi vuokralais-

toimikuntien kautta taloyhtiöi-
hin nimettyjen talosuojeluih-
misten nimet ja yhteystiedot.

– Jos taloyhtiöissä on asiat 
niin onnellisesti, että niihin on 
nimetty suojelujohtajat, selvi-
tän heidän koulutustaustansa 
- mitä kursseja ovat käyneet ja 
milloin. Suojelujohtajilla pitäisi 

Asukkaiden velvollisuudet pelastuslain mukaan: 

• tutustua jaettuun ohjeistukseen
• noudattaa talokohtaisia ja yleisiä turvallisuusohjeita
• osata hälyttää apua
• osata auttaa loukkaantuneita
• osata toimia oikein tulipalotilanteessa
• tietää lähimmän suojapaikan sijainnin
• tuntea yleinen vaaramerkki ja sen edellyttämät toimen-
piteet
• osata suojautua kotiinsa
• varautua selviytymään asunnossaan useamman vuoro-
kauden ajan erilaisten häiriötilanteiden varalta

Pertti Villo haluaa lausua lämpimät kiitokset Helsingin kaupungin 
vuokralaistoimikunnalle ja Helsingin kaupungin asunnoille eli 
Hekalle, että on saanut mahdollisuuden tuoda esiin asuintalojen 
turvallisuuden tärkeyden. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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olla samanlaiset ja suunnilleen 
yhtä tuoreet talosuojelutiedot. 
Jos joku kertoo käyneensä ta-
losuojelukurssin 10 vuonna 
sitten, sehän on minulle kuin 
ei mitään. 

– Eli jos nimi on ollut pape-
reis sa 10 vuotta, mutta sinä 
aikana ei ole kouluttautunut, 
asiat ovat päässeet varmasti 
unohtumaan ja lakikin on sen 
aikana muuttunut, Villo luette-
lee perusteluita, miksi ensim-
mäinen askel hankkeessa on 
taloyhtiöiden suojeluhenkilöi-
den tietotason ajan tasalle saat-
taminen.

Vuosaaressa tätä toimintamal-
lia on Villon mukaan jo harjoi-
teltu. Viime keväänä kolmisen 
kymmentä ihmistä istui Helsin-
gin Pelastusliiton talosuojelu-
koulutuksessa kahtena päivänä 
yhteensä 10 tunnin verran. Suu-
ren joukon kouluttamisessa sa-
malla kertaa ja sisällön räätälöi-
misellä nimenomaan vuosaare-
laisten tarpeisiin päästiin Villon 

mukaan siihen, että hänellä on 
nyt suuri joukko vapaaehtoisia 
ihmisiä odottamassa maltta-
mattomina, milloin ryhdytään 
töihin - tekemään taloyhtiöissä 
turvallisuuskatselmuksia. KOu-
lutuksesta vastasi Helsingin Pe-
lastustusliitto ry HELPE.

– Kurssilla oli selvästi sosi-
aalinenkin vaikutus - porukka 
hitsautui samalla hyvin yhteen, 
Villo iloitsee.

Turvallisuus-
katselmuksilla
liikkeelle

-Minulla on tässä sel-
lainen ajatus, et tä 
koska kiinteistö-

yh tiöissä tehdään esimerkiksi 
budjetin laatimista varten kiin-
teistökatselmuksia, tässä pro-
jektissa tehtäisiin turvallisuus-
katselmuksia. Niitä tehtäisiin 
koulutetun joukon kanssa. Mi-

nullahan on jo nyt nämä 40 ke-
väällä koulutettua ihmistä, jot-
ka pienempiin ryhmiin jakaen 
voivat ryhtyä turvallisuuskatsel-
musten tekemiseen. Meillä on 
mahdollisuus saada kaikkiaan 
lähemmäs sata ihmistä mukaan 
toimintaan, kun lasketaan, että 
43 yhtiöstä kouluttautuisi 1-2 
henkilöä, Villo laskee käytettä-
vissä olevan resurssin määräksi.

Tarkoitus on, että katselmus-
ten tekemiset aikataulutetaan 
vuosikalenteriin sen mukaan 
kuin taloyhtiöiden suojelujoh-
tajilta tulee tieto, milloin hei-
dän kiinteistönsä voidaan tulla 
katselmoimaan.

Katselmuksen pohjana on 
Villon mukaan tarkoitus käyt-
tää tietynlaista muistilistaa, 
johon on kirjattu kaikki ne 
asiat, mihin turvallisuusmieles-
sä on syytä kiinnittää huomi-
ota.  Keväällä Villo vielä pohti, 
että listaa pitäisi ensin testata 
muutamassa kohteessa käytän-
nössä, että siitä tulisi varmasti 

riittävän kattava ja kaikki asiat 
huomioonottava.

Etukäteen Villo arvioi, että 
huomautettavat asiat liittyvät 
todennäköisesti tuhopolttoris-
keihin. Monen taloyhtiön jäte-
katoksessa säästösyistä jäteas-
tiat pursuavat ja muodostavat 
siten pyromaaneja houkutte-
levan kohteen. Porrashuonei-
den turvallisuusasiat tulevat 
myös esiin - ilmoitustauluilla 
epäjärjestyksessä repsottavat 
pizzamainokset ja muut pape-
rit, porrashuoneessa säilytettä-
vät lastenrattaat ja -vaunut tai 
kenties motoroidut pyörätuolit 
ovat suuri riski pyromaaneja 
kiinnostavina kohteina.

– Tiedän jo etukäteen, että 
lastenvaunujen ja -rattaiden säi-
lyttämisestä rapussa tulee asuk-
kaiden kanssa ongelmia, Villo 
tiedostaa yhdeksi haasteeksi 
turvallisuustilanteen paranta-
misessa - laki kun kieltää vau-
nujen ja rattaiden säilyttämisen 
porrashuoneissa. 

LAJITTELE VAARALLINEN JÄTE OIKEIN JA TUO SE KERÄYKSEEN.

Vaarallinen jäte voi vaikuttaa pieneltä ja harmittomalta, 
mutta aiheuttaa väärään paikkaan joutuessaan suurta 
haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Kotitalouksien tyypillisiä vaarallisia jätteitä ovat mm. 
lääkejäte, jäteöljy, paristot ja kannettavat akut, 
ajoneuvoakut ja maalijäte.

Lisätietoa: www.vaarallinenjate.fi

» kierratys.info

Toimita kodin vaaralliset jätteet keräykseen. 
Keräyspisteet löytyvät osoitteesta

» hsy.fi/isannoitsijat

Pidä itsesi ajan tasalla – tilaa HSY:n jätehuollon 
sähköinen uutiskirje isännöitsijöille

HSY_vaarallinenjate_210 x 148.indd   1 20.6.2012   13:47:32

http://hsy.fi/isannoitsijat


Tärkeintä kuitenkin on, että 
puhutaan arkisista asioista, 
uhkista ja riskeistä ja miten 

niiden varalta voi varautua. Silloin 
puheet liittyvät Villon mukaan enem-
mänkin omaisuuden suojelemiseen, 
talosuojeluun tai ympäristön suo-
jeluun liittyviin asioihin. Siis pohdi-
taan, miten estää pysäköintialueella 
tapahtuvat autovarkaudet, miten es-
tetään vanhojen renkaiden tuominen 
jätekatokseen tai öljy- ja bensapur-
nukoiden säilyttäminen autotalleissa 
tai varastoissa, minkä verran lisätään 
piha-alueen valaistusta, että siellä on 
pimeän aikaan turvallista kulkea ja 
miten huolehtia liukkaudentorjun-
nasta. 

– Nämä ovat niitä juttuja, jotka ko-
lahtavat ihmiseen. Jos rupean puhu-
maan ydinonnettomuudesta tai väli-
neistä, joilla kaivamme itsemme ylös, 

jos talo sortuu päälle, ei ihmisiä sil-
loin saa turvallisuusasioihin mukaan, 
Villo vielä mainitsee.

Pelastuslaki ei ole 
ajassa kiinni

Pelastuslain sisällössä, vaatimuk-
sissa ja määräyksissä, ei Villon 
mielestä ole riittävästi huomi-

oitu yhteiskunnassa jo tapahtuneita 
muutoksia - saatikka varauduttu tule-
viin. Esimerkiksi ikäihmisten määrä 
kasvaa ja oletettavasti entistä useam-
pi pyrkii asumaan omassa kodissaan 
mahdollisimman pitkään - miten se 
pitäisi huomioida taloyhtiöiden pe-
lastussuunnitelmissa? Tuore uutinen 
kertoo, että 65-vuotiaiden määrä Suo-
messa on jo ylittänyt miljoonan.

Terveystoimessa säästetään ja ih-

Turvallisuus 
syntyy arkisista asioista

Vaikka Helsingin kaupungin Asunnot 

Oy:n puitteissa Pertti Villon mandaat-

ti kulkee väestönsuojelukoordinaatto-

rin nimellä, hän mieluummin puhuu 

asumisen turvallisuudesta ja talosuo-

jelusta siitä näkökulmasta katsoen. 

Toki ydinvoimaonnettomuuden tai 

myrkkylastissa olevan rekan kaatu-

minen tai muut onnettomuudet ja ka-

tastrofit on huomioitava taloyhtiöiden 

turvallisuudessa ja varautumisessa. 

n  Teksti ja kuvat:  Riina Takala   

Huonosti hoidetut jätekatokset 
ovat Pertti Villon mukaan tur-
vallisuuden kannalta riskialt-
tiita. Siksi hän arvioi, että jäte-
katosten kuntoon joudutaan 
tulevissa turvallisuuskatsel-
muksissa puuttumaan. 
Omassa taloyhtiössä asiat ovat 
hyvin - katos kunnossa, jättei-
den tyhjentämisväli sopiva.
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misiä siirretään ehkä entistä 
herkemmin avo- ja kotihoitoon. 

– Tällaiset ihmiset siirtyvät 
silloin tavallaan naapureiden 
vastuulle. Tietysti jokaisen ih-
misen kuuluisi luonnollisesti 
katsoa hieman naapureiden 
ja lähialueen ihmisten perään, 
kuinka heillä eläminen ja asu-
minen sujuu. Meillä on entistä 
enemmän asukkaina valitetta-
vasti sellaisiakin ihmisiä, jotka 
eivät hallitse omaa elämäänsä 
ja ovat siksi tietynlainen riski, 
Villo jatkaa pohtimistaan.

– Lain mukaan palovaroitti-
men hankinta kuuluu asukkaal-
le - olipa hän sitten omistajana 
tai vuokralaisena asunnossa. 
Vetosin Heka-Vuosaareen sillä, 

että vaikka minulla olisi kym-
menen palovaroitinta, mutta 
naapurilla ei, silloin naapuri on 
minulle suuri uhka. Siksi ainoa 
keino on, että palovaroittimet 
laitetaan asuntoihin yhtiön 
toimesta. Näin tapahtui. Eihän 
niitä kaupunki tietenkään mak-
sanut, vaan me maksoimme ne 
sitten vuokrissa, Villo kertoo 
yhden esimerkin toiminnasta, 
jonka lähtökohta oli nimen-
omaan asumisen realiteeteissa.

Omaa taloyhtiötä koskevissa 
pelastussuunnitelmissa pitäisi 
Villon mielestä huomioida ta-
lossa asuvat liikuntavammaiset 

ja mahdolliset erityisryhmiin 
kuuluvat ihmiset. Talojen tur-
vallisuussuunnitelmiin pitää jo 
kirjata, mitkä ovat esimerkiksi 
liikuntavammaiseen asukkaa-
seen kohdistuvat toimenpiteet 
onnettomuustilanteissa. 

Toki sitä viidennen kerrok-
sen liikuntarajoitteista asukasta 
ei pitäisi unohtaa silloinkaan, 
kun taloyhtiön hissi on rikki ja 
varaosia odotetaan parikin viik-
koa, kuten eräässä Villon tiedos-
sa olevassa tapauksessa kävi.

– Mentäisiin heti soittamaan 
ovikelloa ja kysymään, miten 
pärjäilet, minkälaista apua tar-

vitset, Villo kehottaa. 

Priorisointi ei ole 
aina asukkaan etu

Villo on huolissaan myös 
siitä, että pelastuslain 
mukaiset pelastussuun-

nitelmat jäävät usein kuolleeksi 
kirjaimeksi ja paperit hautautu-
vat isännöitsijän laatikostoihin. 

– Pelastuslaitokselle pitää 
men nä myös tieto esimerkiksi 
suo jelujohtajasta. Ongelmana 
on, että suojelujohtajan nimi 
on kirjoissa vielä silloinkin, kun 

ihminen on saattanut kuolla eli 
tietoja ei päivitetä riittävästi, ei-
kä valintoja uusita. 

– Ongelman kärjistää sekin, 
kenelle turvallisuussuunnitel-
mat tänä päivänä tehdään, kos-
ka palotarkastajat eivät koh-
teissa kierrä, asukkaille suun-
nitelmia ei ehkä näytetä, eikä 
niistä tiedoteta. Tai sitten suun-
nitelma on tehty, mutta ketä se 
suojaa isännöitsijän laatikossa. 
Asukkaillehan nämä suunnitel-
mat on tarkoitettu.

Säästöt näkyvät hänen mie-
lestään myös siinä, että vastuu-
ta siirretään tahoille, jotka eivät 
kykene sitä kantamaan. Valtio 
siirtää vastuitaan kaupungeille, 
kaupungit esimerkiksi palo- ja 

pelastusasioissa pelastuslaitok-
sille. 

– Miten pelastuslaitoksen re-
surssit riittävät esimerkiksi Hel-
singissä, koska kaupunki koko 
ajan laajenee. Pelastuslaitos jou-
tuu jo nyt priorisoimaan tehtä-
viään ja se on silloin asukkailta 
pois, kun toiminnat keskitetään 
vain sinne, minne voimavarat 
riittävät, Villo sanoo ja näkee 
tässäkin perustelun sille, miksi 
ihmisten itsensä on entistä va-
kavammin otettava oma vastuu 
itsestään ja lähimmäisistään 
asumisen arjessa ja varsinkin 
poikkeustilanteissa.

Vetävätkö pihakaivot tulvivan veden, jos tulee oikein rankkasade 
ja miten hyvin liukkautta torjutaan kumpuilevilla piha-alueilla 
talvella? Arkisia, asumisen turvallisuuteen liittyviä asioita.
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A S U N T O K A U P PA

Toimitusjohtaja Mika 
Pärssinen Vantaan Ha-
bita Oy:stä on pannut 

merkille, että etenkin rivitalo-
jen huoneistojen esittelyissä 
ostajaehdokkaat haluavat tietää, 
hoitavatko osakkaat pihaympä-
ristöä itse, ja jos, kuinka paljon, 
ja onko yhtiöllä sopimusta piha-
töistä ylipäätään. 

Toisin kuin uteluihin esimer-
kiksi yhtiön asukasrakenteesta, 
ikäjakaumasta, perhetyypeistä 
tai naapurihuoneistojen asuk-

Mieluummin pihatta kuin 
paineita aiheuttava piha

Välittämisestä viestittävä piha mietittyine ja 

hoidettuine istutuksineen voi hyvinkin olla yksi 

lisäbonus asunnon ostoaikeissa taloyhtiössä 

kävijälle. Ihan kaikille se ei kuitenkaan sitä ole, 

ainakaan varauksetta. Osa ostajakandidaateis-

ta haluaa varmistaa, ettei vain viimeisen päälle 

hoidetussa pihaympäristössä piilisi häntäkin 

koskeva talkootyöodotus. 

kaista, joihin välittäjä ei saa vas-
tata, yhteisalueiden hoitojärjes-
telyistä tiedot on annettava. 

– Myyntiä varten meidän on 
selvitettävä, tekevätkö osakkaat 
töitä itse ja miten mahdolliset 
vuorot toimivat. 

Omatoimisiin pihatöihin po-
sitiivisesti suhtautuvia on yhä, 
mutta muutamien vuosien aika-
na todella helppoa asumista 
arvostavien asunnonetsijöiden 
osuuden kasvu on huomattu 
ainakin pääkaupunkiseudulla. 

Monissa taloyhtiöissä iäkkäät asukkaat, joilla on päivällä aikaa, pitävät huolta istutuksista, monet muut nauttivat tuloksista siivellä. 
Mika Pärssisen mukaan uuttera paikkojen siistinä pitäminen on kaksiteräinen miekka, jos sen rinnalla suhtautuminen rakenteiden 
uusimiseen ja remontointiin on nihkeää. Kuva: Hanna Rissanen.

n  Teksti:  Hanna Rissanen 
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Ajatustapa, että jossain vaihees-
sa kaikilla on oltava omakoti-
talo, on heikkenemässä. Mika 
Pärssisen mukaan monetkaan 
eivät enää haaveile isoista pi-
hoista. 

– Täällä jo 800 - 1 000 neliön 
pientalotontti alkaa olla osalle 
liian iso. Kestopuuterassi tai 
pie ni nurmikonpläntti koe-
taan riittävänä. Muutos on ollut 
nähtävissä jo pidempään. Nyt 

on tullut uusi asunnonetsijä-
ryhmä, joilla periaatteessa olisi 
rahat laadukkaisiinkin omakoti-
taloihin. Vaihtoehto ei silti hou-
kuta. Palkkatyö haukkaa ajasta, 
ja lomalla halutaan reissata ja 
harrastaa. Kuka tuntee, että it-
sestä ei ole talonhoitajaksi, etsii 
helpomman ratkaisun.

Mika Pärssinen välittää kiin-
teistöjä kautta Vantaan,  pää-
sääntöisimmin kuitenkin Itä-
Vantaalla. 

Hintavaikutus
vähäinen

Hyvin hoidettu taloyhti-
ön piha ei sinänsä tun-
nu yleisemmin virittä-

vän asuntonäytöissä kävijöitä 
syvällisempään pohdintaan yh-
tiön tilasta ja elämänmenosta. 
Sen sijaan kallistelevat pihava-
laisimet ym. ränsistymisen mer-
kit herättävät kysymyksiä.

Kiinteistövälityksen ammatti-
laisena Mika Pärssinen ei pidä 
kuitenkaan pihan ulkoista ole-
musta - huoliteltu tai mitäänsa-
nomaton - niinkään huoneisto-
jen hintaan vaikuttavana teki-

jänä, vaan enemmän myynnin 
hidasteena tai nopeuttajana. 
Toisenlaisiakin näkemyksiä sil-
ti lienee.

Pärssisen mukaan asunto-
osakeyhtiöissä huoneistojen 
hinnoitteluun vaikuttavat pait-
si paljon painotettu ’sijainti, si-
jainti ja sijainti’ myös yhtiössä 
tehdyt remontit, tulevat remon-
tit sekä asunnon kunto. 

– Ja siisti porraskäytävä. Se 
on äärettömän tärkeä!

Vaikka taloyhtiössä tehdyt 
re montit noteerataan hyvällä, 
va litettavasti niihin uhratut 
kus tannukset eivät Pärssisen 
mu kaan juuri näy asunnosta 
saatavassa hinnassa. 

Minkä toinen kokee porraskäytävässä ja pihassa mietityttäväksi 
epäkohdaksi, voi olla toiselle ihan normaalia. Siisteyskäsityksissä 
on eroja. Viimeisen päälle pedantisti ylläpidetyt yhteiset tilat voi-
vat ahdistaakin. Kuva: Hanna Rissanen.

➺ JATKUU

CONSTI JULKISIVUT PALVELEE 
LUOTETTAVASTI JA MONIPUOLISESTI:

• Lisäkerrosrakentaminen

• Julkisivujen uusinta

• Parvekekorjaukset ja -uusinnat

• Rappaus ja arvokiinteistöjen entisöinti

• Hissit ja julkisivumuutokset

• Saumaus ja pienkorjaustyöt

Arvoa kiinteistölle, lisää vastikkeen maksajia, korjaus-
velka alas. Mahdollisuus lisäkerrosrakentamiseen 
kannattaa tutkia, kun kiinteistössänne harkitaan hissi-, 
katto-, julkisivu- tai parvekeremonttia.

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA.

WWW.CONSTI.FI/JULKISIVUT

http://www.consti.fi/julkisivut


Hallitus esittää varainsiirto-
veron korottamista asunto-osa-
keyhtiökaupoissa nykyisestä 
1,6 prosentista 2 prosenttiin. 

Vero laskettaisiin asunnon 
ve lattomasta hinnasta, eikä 
kaup pahinnasta. Lisäksi esite-
tään muutoksia kiinteistöjen 
varainsiirtoveroon. 

Eduskunta käsittelee ehdo-
tusta syksyllä. Laki tullee voi-
maan ensi vuoden alussa.

Varainsiirtoverolaissa on ny-
kyisin kaksi verokantaa: 4 pro-

Muutoksia suunnitteilla asuntokaupan varainsiirtoveroon
senttia kiinteistöille ja 1,6 pro-
senttia arvopapereille. Asunto-
osakeyhtiön osakkeethan ovat 
arvopapereita, joten niistä pe-
ritään nykyisin 1,6 prosentin 
varainsiirtovero. 

Veronmaksajat ry:n lakiasi-
anjohtaja Vesa Korpela avaa 
esityk sen mukaisten muutos-
ten vaikutuksia asuntokaup-
poihin Taloustaito 7/2012 -nu-
merossa. Artikkelin mukaan jat-
kossa asunto-osakeyhtiön osak-
kaiden, asunto-osuuskunnan 

osuustodistusten sekä kaikkien 
muidenkin kiinteistöyhtiöiden 
osakkeiden ja osuuksien ostos-
ta maksettaisiin 2 prosentin va-
rainsiirtovero. Liikeosakkeiden 
varainsiirtovero säilyisi ennal-
laan 1,6 prosentissa.

”Varainsiirtoveroa maksetaan 
kauppahinnasta tai muun vas-
tikkeen arvosta. Vastikkeeksi 
on luettu myyjän velka, jonka 
ostaja ottaa vastatakseen. Asun-
to-osakeyhtiön velka ei kuiten-
kaan ole myyjän velkaa. Oikeus-
käytännössä on katsottu, että 
kaupan kohteena olevan yhti-
ön velka ei ole osa vastiketta 
edes siltä osin kuin se on koh-
distettu myytäviin osakkeisiin. 

Esityksessä varainsiirtoveron 
perusteeseen laskettaisiin mu-
kaan luovutettaviin osakkeisiin 
kohdistuva asunto-osakeyhtiön 
velka, joka osakkaalla on oikeus 
tai velvollisuus maksaa yhtiölle.

Lisäksi huomioon otettaisiin 
uuden yhtiön osakkaiden kau-
passa kaikki asunto-osakeyhti-
ön taseessa olevat velat”, Kor-
pela artikkelissa toteaa.

Sopimuksen tekopäivällä on 
myös merkitystä. Jos ostaa ra-

kenteilla olevasta talosta huo-
neiston, joka valmistuu ensi 
vuonna ja omistusoikeus osak-
keisiin siirtyy ostajalle silloin, 
sovelletaan  varainsiirtoveroon 
tässä nykyistä käytäntöä eli va-
rainsiirtovero on 1,6 prosenttia 
ja vain kauppahinnasta. 

Vuoden alussa tehdyssä asun-
to-osakekaupassa varainsiirto-
vero on 2 prosenttia ja veroon 
las ke taan kyseisen huoneiston 
osuus yhtiön kaikista veloista 
ositusoikeuden siirtymishet-
kellä.

***

Varainsiirtovero on vero, 
jon ka ostaja maksaa osakkeen, 
muun arvopaperin tai kiinteis-
tön luovutuksesta, mikäli veron 
las kennallinen määrä on 10 eu-
roa tai tätä enemmän.

Varainsiirtovero on uusi 
muo to aikaisemmin peritystä 
kiinteistö- ja arvopaperikaupan 
leimaverosta. Varainsiirtovero-
laki (931/1996) tuli voimaan 
vuoden 1997 alusta.

Kiinteistöposti 20 vuotta.
Juhlaseminaari ja -näyttely

10.4.2013 
Finlandia-talossa.
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Autopaikoista
suurempi huoli

Oleskelualueita, kasveja 
ja visuaalista ilmettä 
varmemmin yhteisissä 

alueissa kiinnostusta herättävät 
pysäköintipaikat. Autopaikoista 
kysytään poikkeuksetta. Syytä 
onkin: varsinkin kerrostalo-
osakkeeseen missä tahansa pää-

kaupunkiseudulla muuttavalle 
autopaikan saaminen tuppaa 
olemaan yksi haastavimmista 
asioista. 

– Yhtään autopaikkaa ei ny-
kyään saa automaattisesti, Pärs-
sinen toteaa. 

– Suhteessa asuntojen mää-
rään meillä on tehty aivan liian 
vähän autopaikkoja. Homma 
on aika villiä. 

Jos toistaiseksi on pärjät-
ty sentään jotenkin, tekeillä 
ole vat kaavamuutokset eivät 
arva tenkaan muuta tilannetta 
parempaan suuntaan. Täyttääk-
seen voimassa olevat paikoitus-
normit, moni taloyhtiö joutuu 
tekemään tosi kalliitakin ratkai-
suja, Pärssinen povaa.

Autopaikat ovatkin varmuu-
della se, mikä tulee nostamaan 
huoneistojen arvoa. Jossain 
vaiheessa isoilla kerrostaloilla 
tulevat eteen vielä isot kustan-
nukset, jos esimerkiksi joudu-
taan tekemään iso parkkihalli. 
Siinä Mika Pärssinen näkisi 

paikkaa naapuritaloyhtiöiden 
yhteistyöllekin, synergiaedun 
nimissä. 

  

Monikasvoisia
kaupunkeja  
 

Muuttopaine muualta 
maasta pääkaupunki-
seudulle on kova.

– Moni tulija käsittää Espoon, 
Vantaan ja Helsingin yhdeksi 
valtavaksi sulatusuuniksi. Asun-
tokauppaa ajatellen niillä ei  
ole lopulta mitään tekemistä 
keskenään. Ne ovat täysin eri-
arvoisia alueita,  Mika Pärssinen 
Vantaan Habita Oy:stä sanoo. 
Vantaan hän katsoo niin hinnal-
lisesti kuin monessa muussa-
kin suhteessa armollisimmaksi 
muuttajaa kohtaan. 

Välittäjälle ei riitä, että  hänel-
lä on antaa asiakkaalle tarvitta-
vat tiedot taloyhtiöstä ja huo-
neistosta. On tunnettava koko 
vastuullaan oleva alue ominais-

piirteineen. 
Itä-Vantaalla asuntoja on val-

tavasti, talouksia huomattavasti 
enemmän Länsi-Vantaalla. Itä-
Vantaan asuttaminenhan maa-
laismaisemasta kohti kaupun-
gistumista kohahti käyntiin 60-
70 -lukujen vaihteessa ennen 
kaikkea elementtikerrostalojen 
rakentamisella. 

Rivitaloja tuolloin rakennet-
tiin vain harvakseltaan, mutta 
80-90-luvulle päästäessä nii-
täkin jo paljon ripeämmällä 
vauhdilla.  

Itä-Vantaan Pärssinen jakaa 
11 alueeseen. Niidenkin kes-
ken asuntojen hinnoissa on 
valtavia eroja. 

Alueittaisia hintatilastoja on, 
mutta pelkästään niitä tutkis-
kelemalla ei yksittäisten huo-
neistojen hintoja pysty tulkit-
semaan. 

 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Asuntokauppaa tehtäessä 
saattaa jäädä huomiotta, mi-
ten taloyhtiön pihan tai istu-
tusten hoito on sovittu - tal-
koillaan vai teetetään. Kuva: 
Futureimagebank.

Tubus-menetelmä sertifi oitu nyt myös Suomessa.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

Kyllä. Tubus-menetelmä on hyvä valinta.
 Tubus-menetelmässä rakenteita ei tar vitse rikkoa.
 Pinnoite ruiskutetaan vanhaan putkeen sen toimiessa muottina 

    uudelle, itsestään kantavalle viemäriputkelle.
 Työ voidaan tehdä olemassa olevien viemäripisteiden kautta. 
 Yhden huoneiston kylpyhuoneen, wc-tilan tai keittiön viemäri-

    putkien pinnoittaminen valmistuu yhdessä työpäivässä, joten 
    asumiselle aiheutuva häiriö on hyvin lyhyt. Käyttökatkokset ovat 
    maksimissaan 10 tuntia.

 Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta 
    viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

EW-Liner Oy on luotettava urakoitsija, jonka 
laadukas toiminta on varmennettu sertifikaatilla. 
Sertifikaatti on luettavissa www.ew-liner.  

• Espoo puh. (09) 8553 0410 • Kaarina puh. (02) 414 4100 • Jyväskylä puh. 0400 915 659 • Oulu puh. 0400 376 451
www.ew-liner.fi 
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U L L A K K O A S U M I S TA  H E L S I N G I S S Ä

-Vanha talo on kestänyt 
yli sata vuotta, ja luo-
tan siihen, että kestää 

edelleen. Oma erityispiirteensä 
ullakkoasunnossa onkin, että 
saa asua vanhassa talossa, mut-
ta silti tavallaan uudisrakennuk-
sessa.

Vuoden 2005 loppupuolella 
huoneistoon muuttaneella Rai-
li Akreniuksella oli myös aikai-
semmin koti ullakkoasunnossa. 
1990-luvulla valmistunut huo-
neisto sijaitsi Eirassa Perämie-
henkadulla.

– Sekin oli ihana asunto, mut-
ta perhetilanteen muuttuessa 
tilan tarve pieneni.

Raili Akrenius ehti kaupitella 
entistä asuntoaan tovin ennen 

Unelmien ullakkohuoneisto 
Ullanlinnassa

Asunto-osakeyhtiö Il-

molan ullakkohuoneis-

tossa Kapteeninkadul-

la asuu tyytyväinen 

asukas. Raili Akrenius 

iloitsee kotinsa yksilöl-

lisestä ilmeestä sekä 

vanhan talon henges-

tä. 1900-luvun alku-

puolella valmistunut 

rakennus on ryhdik-

käässä kunnossa. 

kuin ostaja löytyi. 
– Asuntomarkkinoilla elet-

tiin jostain syystä hiljaiseloa 
vuonna 2005. Ostajia ei ollut 
liikkeel lä, ja sitten sain huoma-
ta, ettei ollut juuri tarjontaa-
kaan. Kun olin saanut vanhan 
asuntoni myytyä, oli hankala 
löytää uutta kotia. 

– Minulla oli tietyt kriteerit, 
jotka olin asettanut asunnol-
leni. Olin asunut nelihenkisen 
perheeni kanssa hissittömässä 
kerrostalossa. Uutta kotia kat-
sellessaan yhtenä vaatimukse-
na olikin, että rapussa pitää olla 
hissi, jotta voin asua talossa niin 
kauan kuin mahdollista. Ja toi-
nen vaatimus oli parveke.

– Etsin uutta asuntoa useam-

man kuukauden ajan. Mutta se 
kannatti, sillä löysin mieleiseni.

As Oy Ilmolan asuntoon hän 
nappasi kiinni huomatessaan 
ohikulkumatkoillaan, että Kap-
teeninkatu 3:n ullakkoa raken-
netaan.

– Olin ajoissa liikkeellä, min-
kä ansiosta pääsin valitsemaan 
itselleni sopivimman huoneis-
ton.

Raili Akreniuksen ullakko-
huoneistossa on 74,5 neliömet-
riä: kolme huonetta ja keittiö, 
sekä viiden neliön parveke.

– Ilmolassa on yhteensä seit-
semän pohjakaavaltaan erilaista 
ja erikokoista ullakkoasuntoa, 
jotka valmistuivat 2000-luvun 
puolessa välissä. Seinänaapu-

Kukat ovat Raili Akreniukselle rakas harrastus. Parvekkeen Mårbacka-pelargoniat ovat hänen silmäteränsä.

n  Teksti ja kuvat:  Irene Murtomäki
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rillani on melkein samanlainen 
huoneisto kuin minulla.

Talon hyvä kunto 
ratkaisi

Talon hyvä kunto oli rat-
kaiseva tekijä, kun Raili 
Akrenius pohti uuden 

kodin hankintaa As Oy Ilmo-
lasta.

– Vaa’assa painoi tieto sii-
tä, että taloyhtiössä on tehty 
tarvit tavat remontit, eikä suuria 
korjauksia ole luvassa. Olisi ni-
mittäin ikävä asua talossa, jossa 
olisi koko ajan remonttia. Omaa 
talouttaankaan ei voisi suunni-
tella pitkälle aikavälille, kun 
koko ajan ilmaantuisi uusia me-

noja. Maksoin siis mieluummin 
kodistani kerralla kunnon hin-
nan kuin että olisin joutunut 
miettimään mahdollisia tulevia 
remontteja ja siitä koituvia ku-
luja.

Kun Raili Akrenius muutti As 
Oy Ilmolaan, oli talossa tehty 
hiljattain putkiremontti, vedet-
ty uudet sähkölinjat ja raken-
nettu hissi jokaiseen rappuun. 
Ullakolla olleet varastot olivat 
saaneet väistyä huoneistojen 
tieltä, ja uudet oli rakennettu 
kellariin tilaa syventämällä.

– Talossamme on nyt siisti ja 
valoisa kellari. Ero on melkoi-
nen entiseen verrattuna, Raili 
Akrenius toteaa. 

➺ JATKUU

Persoonallinen ullakkohuoneisto herättää sisustajan luovuuden. 
Etualalla olevan ruokailuryhmän Raili Akrenius on itse maalan-
nut mieleisekseen. 

Makuuhuoneiden ovien välissä olevasta syvennyksestä löysi paik-
kansa peilipöytä.

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
5.–6.9. ja 2.–3.10.2012, OULU
12.–13.9. ja 10.–11.10.2012, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.200 €, näytön hinta 480 € 
pk-seudulla / Oulun seudulla. Ilmoittautuminen Ouluun 22.8. ja 
Helsinkiin 29.8. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
18.–19.9. ja 9.–11.10.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.800 €. Ilmoittautuminen 31.8. mennessä.

Kosteusmittaustulosten tulkinta 
kosteusvauriotapauksessa
20.9.2012, HELSINKI
18.10.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen syyskuun 
koulutukseen 6.9. ja lokakuun koulutukseen 4.10. mennessä.

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaaminen 
13.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €.  Ilmoittautuminen 29.10. mennessä.

ENERGIATEHOKKUUS

Rakennusten lämpökuvaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
25.–27.9. ja 6.–8.11.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.850 €. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
25.–27.9. ja 27.–29.11.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.850 €. 1. jakso (Rakennusfysiikka-osa) 
on yhteinen Rakennusten lämpökuvaaja -koulutuksen kanssa.  
Osallistuminen ainoastaan Ilmatiiviyden mittaus –osaan (2. 
jakso) 1.150 €. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU

Asbestityön tilaaminen ja valvonta
28.8.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 17.8. mennessä.

Puhtausluokka P1 rakennus- ja 
ilmanvaihtotyössä 
4.9.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 20.8. mennessä.
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– Taloyhtiön sauna kunnos-
tettiin pari vuotta sitten. Ja 
viimeisimpänä saneerauskoh-
teena on ollut talon alimpien 
kerroksien kadunpuoleiset ik-
kunat, jotka vaihdettiin uusiin. 
Samalla kunnostettiin Kaptee-
ninkadun puoleista julkisivua. 
Se katsottiin edulliseksi toteut-
taa samoilla telineillä ikkunare-
montin kanssa.

66 asuin- ja 5 liikehuoneiston 
taloyhtiö on sen hallitukseen 
kuuluvan Raili Akreniuksen 
mukaan kaiken kaikkiaan hy-
vässä kunnossa.

– Kiitoksen tästä ansaitsevat 
isännöitsijä ja hallituksen pu-
heenjohtaja.

Akrenius huomauttaa, että 
kaikissa taloyhtiöissä ei välttä-
mättä tiedosteta ajoissa tehtävi-
en korjausten hyötyä talolle ja 
sen asukkaille. 

– Osakkaat eivät halua sijoit-
taa yhteisiin tiloihin ja raken-
teisiin, vaikka se olisi heidän 
etunsa.

Akreniuksella on tästä koke-
musta. Hänellä on sijoitusasun-
to taloyhtiössä, jossa ei ole teh-
ty juuri mitään vuosikymme-
niin ja nyt jouduttiin pikaiseen 
linjasaneeraukseen putkiston 
pettäessä.

– Kun korjaustyöt joudutaan 
tekemään hätäisesti, se ei aina-
kaan alenna kustannuksia. Asi-
oiden vitkuttelu on haitallista.

Vanha ja moderni 
kohtaavat

Ullakkohuoneisto, jos-
sa moderni ja vanha 
kohtaavat, antaa sisus-

tuksesta kiinnostuneelle Raili 
Akreniukselle mahdollisuuden 
toteuttaa itseään. Huoneiston 
keskellä menevä hormi ulok-
keineen, kulmineen ja viistoine 
pylväineen muodostaa oman 
ainutlaatuisen kokonaisuuten-
sa. Muutoinkin asunnossa on 
vähän suoria tai tavanomaisen 
korkuisia seiniä. Pylväitä huo-
neistossa on kaksi, ja kattoikku-
nat antavat valoa niin keittiöön 
kuin olohuoneeseenkin.

– Olen ollut todella tyyty-
väinen asunnon tilaratkaisuun. 
Huoneisto on persoonallinen, 
mutta ilman turhia kikkailuja. 

Asuinpinta-alaksi laskettavi-
en neliöiden lisäksi huoneis-
tossa on noin seitsemän neliötä 
alle 160 senttiä korkeata tilaa.

– Joskus kuulee sanottavan, 
että matala tila hankaloittaa 
sisustusta. Mutta minulle se 
sopii mainiosti. Matalat seinän-

vierustat tarjoavat oivia ratkai-
suja sijoittaa erilaisia tasoja, ja 
esimerkiksi wc:ssä tällaiseen 
tilaan mahtuu hyvin pesukone.

Matalan tilan vastapainoksi 
huoneistossa on paikoin katto 
korkealla, lähes viidessä met-
rissä. Avaruuden tuntua antavat 
myös kattoikkunat.

Kun Raili Akreniukselta ky-
syy, mikä on hänen lempipaik-
kansa, hänen ei tarvitse kauaa 

miettiä. Kesällä se on ehdotto-
masti parveke.

– Parvekkeesta on paljon 
iloa. Siellä on mukava oleskel-
la vaihtelevallakin kelillä, jos ei 
viitsi lähteä ulos.

Puuhaa riittää myös kukkien 
parissa. Raili Akrenius kasvat-
taa viehättäviä, mutta vaativia 
Mårbacka-pelargonioita. Lisäksi 
parvekkeella on ruukuissa tilliä, 
ruohosipulia ja basilikaa. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Makuuhuoneen ikkunat on rakennettu niin, että muutokset eivät näy ulospäin. Ilmola kuuluu kau-
punkikuvallisesti arvokkaisiin rakennuksiin
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– Kasvit vaativat hoivaa, jo-
ten niiden kanssa on aina jotain 
puuhaa. Kukat antavat myös 
näkösuojaa muutoin avoimelle 
tilalle.

Parvekkeelta Raili Akreniuk-

selle avautuu näköala kerrosta-
lojen katoille.

Kun katsoo parvekkeelta 
alas, näkee Ilmolan sisäpihan. 
Keskellä pihaa on viheralue 
suihkulähteineen.   

Meri läsnä 
ullakkoasunnossa

Meri on Raili Akreniuk-
sen huoneistossa läs-
nä, vaikka merinäkö-

alaa ei olekaan lukuun ottamat-
ta makuuhuoneen ikkunasta 
näkyvää pientä siivua.

– Meri tuoksuu ja lokit lentä-
vät. Kun risteilijät tulevat, kuu-
len sireenien äänet ja hämärään 
aikaan näen niiden valot. 

Rajulla myrskyllä talon pel-
tikatto paukkuu, ja kovalla sa-
teella voi kuulua ropinaa. Nämä 
äänet eivät kuitenkaan häiritse 
Raili Akreniusta, vaan hän nuk-
kuu yönsä rauhassa säällä kuin 
säällä.

Ilmolan ullakkohuoneiston 
asukas viihtyy kotikulmillaan 
erinomaisesti.

– Pidän erityisesti seudun 
vanhoista taloista. Ne ovat kau-
niita ja hyvin hoidettuja.

Kaunis porrashuoneisto ter-
vehtii tulijaa Ilmolassa. 
Portaikon seinien kuvio tois-
tuu ylimpään kerrokseen as-
ti.
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U U T I S P O S T I A

– Asuntokauppa on käynyt 
alkuvuonna olosuhteisiin näh-
den hyvin. Hyvän ponnistus-
pohjan luo historiallisen alhai-
nen korkotaso, ja suhteellisen 
hyvä työllisyystilanne, kuvasi 
KVKL:n toimitusjohtaja Jukka 
Malila asuntokaupan tilaa hei-
näkuussa tehdyn suhdanneky-
selyn perusteella.

Logica Oy:n ylläpitämä kiin-
teistönvälittäjien valtakunnalli-
nen toteutuneiden kauppojen 
tilasto kertoi, että kiinteistön-
välittäjien kautta välitettyjen 
käytettyjen kerros- , rivi-  ja 
oma kotitalojen määrä ylsi vuo-
den ensimmäisellä puoliskolla 
rei luun 21 220 kappaleeseen. 

Edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdan myyntimäärästä 
jää tiin lähes 1 380 kappaletta 
eli takapakkia edellisvuoteen 
verrattuna otettiin alkuvuonna 
noin 4 prosenttia. 

Asuntojen myyntiajat
kymmenisen viikkoa

Finanssikriisin jälkeen käytet-
tyjen kerrostaloasuntojen kes-
kimääräiset myyntiajat piden-
tyivät vuonna 2009 Suomessa 
enimmillään 12-13 viikkoon,  
josta ne laskivat vielä samana 
vuonna jopa 7-8 viikon tasolle.  

Sittemmin myyntiajat ovat 
pidentyneet  ja alkuvuonna ne 
ovat olleet tavallisimmin kes-
kimäärin noin 10 viikkoa, jota 
kuitenkin pidetään vielä toimi-
vana markkinatasona.  

Touko-  ja kesäkuussa 2012 
kerrostaloasuntojen keskimää-
räinen myyntiaika oli 9 viikkoa.  

Yleisesti asuntomarkkinoilla 
on alkuvuonna 2012 vallinnut 
Malilan mukaan rauhallinen 
perusvire. Talouden uutiset 
mietityttävät, mutta ne eivät 
ole tuhonneet kuluttajien asun-
nonostoaikeita. 

Markkinoiden ja sitä kautta 
kiinteistönvälitysalan suhdan-
netilannetta tukevat tällä het-

“Hyväkuntoiset, hyvin remontoidut asunnot löytävät 
tässä markkinatilanteessa entistä helpommin ostajan”

kellä poikkeuksellisen alhai-
nen korkotaso, kuluttajien usko 
omaan talouteen, muuttoliike 
sekä kohtuullinen työllisyysti-
lanne. 

Omistusasumista tukee niin-
ikään kasvukeskuksissa jatkuva 
vuokrahintojen nousu, mikä on 
nykyisten alhaisten korkojen ai-
kana omiaan ohjaamaan kulut-
tajia asunnon ostoon. 

Loppuvuoteen 
realistisesti

Suhdannekyselyn perusteel-
la 43 prosenttia vastanneista 
uskoi kauppamäärien pysyvän 
loppuvuonna edelliseen vuo-
teen verrattuna entisellä tasolla 
asuntomarkkinoiden volyymi-
tuotteen, eli käytettyjen kerros-
taloasuntojen osalta. 

Kauppojen määrän lisäänty-
mistä ennakoi lähes neljännes 
vastaajista,  kun taas kauppa-
määrien vähenemistä ennakoi 
kolmannes KVKL:n kyselyyn 

vastanneista. 
Samoin 43 prosenttia vastan-

neista ennakoi kerrostaloasun-
tojen toteutuvien myyntihin-
tojen pysyvän samalla tasolla 
edellisen vuoden vastaavaan 
aikaan verrattuna. 

Neljännes vastanneista en-
nakoi hintojen jonkinasteista 
nousua ja  hintojen  laskua 
puolestaan odottaa reilut 30 
prosenttia vastanneista. 

– Tärkein moot tori asunto-
kaupassa on poikkeuksellisen 
al hainen korkotaso, joka roh-
kaisee ihmisiä asuntokaupoille. 
Kiinnostuksen kärki kohdistuu 
pieniin asuntoihin, mutta kaup-
poja tehdään kaikentyyppisistä 
asunnoista, Malila sanoo.

– Osakemarkkinoiden epä-
varmuuden vallitessa myös si-
joittajat ovat olleet alkuvuonna 
liikkeellä. Asunnosta etsitään 
turvasatamaa, mikä on omiaan 
vahvistamaan asuntomarkki-
naa.  

– Toiselta puolelta tilannetta 

hillitsee esimerkiksi pankkien 
viimeaikainen lainanannon eh-
tojen kiristyminen.

Suurimpana ongelmana asun-
tomarkkinoiden kannalta taas 
pidetään euroalueen ongelmia 
ja niiden tuomaa epävarmuutta, 
joka on omiaan pidentämään 
myyntiaikoja ja vähentämään 
kauppojen määrää. 

– Hyväkuntoiset, hyvin re-
montoidut asunnot löytävät 
tässä markkinatilanteessa en-
tistä helpommin ostajan - heik-
kokuntoisten myynti pitkittyy 
entisestäänkin, luonnehti eräs 
kyselyyn vastannut välittäjä.

Kiinteistönvälittäjien mu-
kaan kahden asunnon loukku ja 
ei synny tällä hetkellä käytän-
nössä juuri lainkaan: markki-
noilla 80-90 prosentissa tapa-
uksista asunnon ostaja myy 
asuntonsa ensin ja ostaa uuden 
vasta sen jälkeen.
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Sähköliedet ovat eniten säh-
köpaloja aiheuttavia sähkölait-
teita Suomessa.  Vuosina 2010 
ja 2011 sähköliedestä tai -uu-
nista on syttynyt noin tuhat 
paloa vuodessa. 

Palojen syynä on ollut 
useimmiten valvomaton ruu-
anlaitto. Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston (Tukes) tiedossa 
ei ole yhtään viallisen lieden 
tai uunin aiheuttamaa tulipa-
loa. 

Monipuolisia
liesiturvalaitteita

Lieden turvallisuuteen vai-
kuttaa ennen kaikkea liedessä 

käytetty tekniikka. 
Induktioliedet ovat tavan-

omaisia liesiä turvallisempia, 
mutta nekin voivat valvomat-
tomina aiheuttaa tulipalon.

Kotien sähköpaloturvalli-
suutta voidaan parantaa mer-
kittävästi myös erikseen han-
kittavilla liesiturvalaitteilla.

Osa liesiturvalaitteista hälyt-
tää tunnistettuaan liedellä no-
peaa lämmönnousua tai savua. 

Hälytyksen lisäksi useat lie-
siturvalaitteet katkaisevat lie-
destä virran. 

Markkinoilla on myös lait-
teita, jotka hälytyksen ja vir-
rankatkaisun lisäksi sammut-
tavat liedellä syttyneen palon. 

Sammutus tehoaa myös rasva-
paloihin. 

Edistyneimmät liesiturva-
laitteet ilmoittavat hälytyk-
sestä haluttuun matkapuheli-
meen.

Liesiturvalaite voidaan 
myös antureiden avulla saada 
hälyttämään esimerkiksi vesi-
vuodosta astianpesukoneen 
takana.

Liesiturvalaite voidaan asen-
taa niin uuden kuin käytössä 
olevan lieden yhteyteen.

Virrankatkaisu- tai muita 
sähköasennuksia vaativia liesi-
turvalaitteita saa asentaa vain 
sähköalan ammattilainen.

Kuluttajat ovat löytäneet 
kaup pojen hyllyistä vielä heh-
kulamppuja ja onpa niitä jois-
sakin kaupoissa oikein erityi-
sesti markkinoitukin. Kaupat 
saavat myydä vanhat varastot 
loppuun, mutta hehkulamppu-
jen valmistus ja maahantuonti 
EU-alueella päättyy syyskuun 
alussa. Silloin kielletään 15 W:n, 
25 W:n ja 40 W:n hehkulamp-
pujen sekä 25 W:n kierrekan-
taisten halogeenilamppujen 
valmistus ja maahantuonti.

Moni lamppuvalmistaja tuo 
hehkulamppujen tilalle 60- tai 
jopa 75- wattiset ledilamput. 
Ledien etuna on erittäin pitkä 
käyttöikä ja nopea syttyminen.

– Myös ulkovalaistuksessa 
ledit toimivat erityisen hyvin, 
sil lä alhainen käyttölämpötila 
on niiden toiminnan kannalta 
suotuisa, Motivan asiantuntija 
Päivi Suur-Uski sanoo.

– Koska energiansäästö- ja le-
dilamppujen käyttöiät ovat pit-
kiä, ledeillä jopa 20-30 vuotta, 
kannattaa lampun hankintaan 
suhtautua kuin investointiin. 
En nen kauppaan lähtöä kannat-
taa miettiä, mitä ominaisuuksia 
uudelta lampulta haluaa ja ver-
tailla tuotteita netissä, hän neu-
voo.

Valvomaton ruuanlaitto useimmiten syynä liesipaloon

Viimeisetkin hehkulamput poistuvat kaupoista 
syksyn aikana - apua lamppuvalintoihin

Esimerkiksi himmennettävis-
sä valaisimissa ja saunassa toi-
mivat parhaiten halogeenilam-
put, kohdevalaistuksessa ledit 
ja yleisvalaistuksessa energian-
säästölamput ja ledit.

– Pika-apua lamppujen valin-
taan tarjoaa lampunvalintako-
ne, joka on Motivan ja valaistus-
alan toimijoiden yhteistyössä 
tuottama verkkopalvelu.  

–Valintakone listaa lamppu-
suositukset kuluttajan määrit-

telemän käyttötarkoituksen 
perusteella, jolloin tarjottujen 
lamppuvaihtoehtojen ominai-
suudet ovat parhaat mahdol-
liset.  Lisäksi valintakone huo-
mioi valon värisävyä koskevat 
toiveet. 

Lampunvalintakone toimii 
osoitteessa: www.lampunvalin-
takone.fi. Lisätietoa ja vastauk-
sia usein kysyttyihin kysymyk-
siin: www.lampputieto.fi .

Nyt alkaa olla aika tutustua nykyiseen lampputarjontaan, kun 
vanhoille hehkulampuille täytyy löytää uudet vaihtoehdot. Avuksi 
kannattaa ottaa lampunvalintakone-sivusto.

Aalto-yliopistossa 
käynnistyy 
energiatehok-
kuusohjelma

Aalto-yliopistoon on perus-
tettu energiatehokkuusoh-
jelma (Aalto Energy Efficien-
cy) vahvistamaan yliopiston 
energiatutkimusta ja -opetus-
ta. Ohjelman tavoitteena on 
käynnistää kunnianhimoisia ja 
monialaisia tutkimushankkeita, 
jotka tuottavat ratkaisumalleja 
laveasti ymmärretyn energia-
tehokkuuden merkittävään pa-
rantamiseen. 

Tutkimusohjelmaan on valit-
tu ensimmäiset kolme projek-
tia ja ne aloittavat toimintansa 
vuoden 2012 syksyllä:

SAGA-projektissa kohteena 
ovat älykkäät sähköverkot. Pro-
jektissa kehitetään ohjaus- ja 
valvonta-arkkitehtuuria, jossa 
kokonaisenergiatehokkuus 
voidaan maksimoida ja uusiu-
tuvia energialähteitä integroi-
van energiajärjestelmän luotet-
tavuus ja turvallisuus voidaan 
taata.

Light Energy -projektin ta-
voitteena on parantaa liikenne-
ympäristöjen ja ulkovalaistuk-
sen energiatehokkuutta siten, 
että liikenneturvallisuuden 
taso säilyy hyvänä ja tienkäyttä-
jien tarpeet huomioidaan. Pro-
jektissa tutkitaan valaistuksen 
optimaalista toteutusta ja ke-
hitetään valaistuksen älykästä 
ohjausta ottamalla huomioon 
tienkäyttäjien näkyvyysolosuh-
teet ja turvallisuus, liikenneti-
lanne sekä ympäristö- ja talou-
delliset tekijät.

MOPPI-projektissa tehdään 
materiaalitason energiatehok-
kuustutkimusta, jolla voi mah-
dollistaa valaistuksessa 15 % 
pienemmän sähköenergiankäy-
tön, aurinkokennoille tehok-
kaampien uusien materiaalien 
ja katalyyttien valmistamisen 
sekä rakennukseen integroidut 
aurinkokennot aurinkoenergi-
an edullisempaan hyödyntämi-
seen.
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Suomessa on monia lähiöitä, 
joiden niin sanotut aluehuolto-
yhtiöt - isännöintiä ja kiinteis-
tönhuoltopalveluita tarjoavat 
yritykset ovat voineet juhlia 
30- tai 40-vuotisjuhliaan. 

Vantaalla Pähkinärinteestä 
käsin toimiva Pähkinähoito Oy 
juhlisti 40-vuotista taivaltaan 
asukastilaisuudessa toukokuus-
sa. 

Tilaisuudessa katsottiin Päh-
kinähoidon hallituksen pu-
heenjohtajan Jorma Nyrhilän ja 
toimitusjohtaja Henry Engblo-
min puhein menneisiin. Nyky-
päivän arkea valottivat Kiinteis-
töpalvelut ry:n toimitusjohtaja 
Pia Gramén kiinteistönhuollon 
kannalta ja Isännöintiliiton ke-
hityspäällikkö Heikki Kauranen 
isännöinnin kannalta.

Lisäksi rahoitusjohtaja Vesa 
Väätänen Helsingin Osuuspan-
kin yrityspankista kertoi rahoi-
tuksen ajankohtaisista asioista. 
Kiinteistöpostin päätoimittaja 
Riina Takala valotti näkemyksi-
ään siitä, millaiselta isännöitsi-
jän arki näyttäytyy toimittajan 
silmin. 

Pähkinähoito perustettiin 
vuonna 1972. Siitä on Nyrhilän 
mielestä muodostunut mieliku-
va, että aina yhtiö on ahkerasti 
ahertanut tyyliin ”pieni, mutta 
pirteä”. Hän uskoi, että tulevai-
suudessa linja säilyy, sen verran 
paljon odotuksia ja vaatimuk-
sia taloyhtiökentässä tulee ole-
maan.

- Uskon, että Pähkinähoito 
pärjää myös tulevaisuudessa 
- olivatpa ajat sitten hyviä tai 
huo noja, Nyrhilä vielä vakuutti.

Vehreä, aktiivinen 
asuinalue

Pähkinärinne on Länsi-Van-
taalla Lammaslammen ympäril-
lä sijaitseva vehreä ja aktiivinen 
asuinalue. Rakentaminen alkoi 
pian 1970 hyväksytyn asema-
kaavan jälkeen.

Lammastien pohjoispuolella 
oleva alue valmistui pääosin 

Vantaalainen Pähkinähoito Oy 40 vuoden ikään

1970-luvulla ja eteläpuolen nk 
II-alue 1980-luvulla. 

Alueelle on rakennettu myö-
hemmin täydentäviä rakennuk-
sia ja uusimman kaavamuutok-
sen mukaisia asuintaloja on 
rakennettu itäiselle Karhun-
kierroksen alueelle. Niistä en-
simmäiset valmistuivat vuoden 
2004 alussa. Pähkinärinteessä 
on nykyään 66 taloyhtiötä ja 
noin 6000 asukasta.

”Pähkinärinteen lähitulevai-
suuteen sisältyy paljon alueen 
kehityksen kannalta myönteis-
tä. Alueen vanhimpia taloja pe-
ruskorjataan pyrkien huomi-
oi maan alueen yhtenäisen il-
meen säilyttäminen. Alueelle 
on rakennettu uusia taloja teol-

lisuudelta vapautuville tonteil-
le. 

Karhunkierros-nimisen ka-
dun varrelle on noussut koko-
nainen uusi asuinkortteli alu-
eelta poistuneelta rekkatermi-
naalilta vapautuneelle tontille. 

Pähkinärinteen koulun vie-
reen Kastanjakujan puolella 
sijaitsevaan metsäiseen mäen-
rinteeseen tullaan lähivuosina 
suunnitelmien mukaan raken-
tamaan asuntoja huonokuntoi-
sille vanhuksille ja heidän hoi-
tajilleen, Pähkinärinne-seuran 
kokoamassa historiikissä, joka 
löytyy Pähkinähoidon kotivi-
sulta, todetaan.   

”Pähkinärinteessä on useita 
toimijoita, jotka yhteistyössä 

pyrkivät kehittämään asuinalu-
eesta entistäkin viihtyisämmän. 
Näkyvimmät asukastoiminnan 
organisoijat ovat Pähkinärinne-
seura ry ja Lions Club Vantaa-
Pähkinärinne. 

Vantaan kaupungin luotta-
mustoiminnassa Pähkinärinne 
kuuluu Myyrmäen aluetoimi-
kunnan piiriin. Kaupungin 
edustajat ja asukkaat tekevät 
yhteistyötä myös Pähkinätyö-
ryhmässä ja Pähkinärinteen 
Alueen Yhteistyötoimikunnas-
sa (PAY). Asukkaiden edustajat 
näihin työryhmiin valitaan pai-
kallisista yhdistyksistä. 

Erittäin merkittävä toimija 
alueella on myös paikallinen 
huoltoyhtiö Pähkinähoito Oy. 
Alueen toimijat ja kaupungin 
edustajat järjestävät vuosittain 
useampiakin asukasiltoja, joissa 
kaikki yhteisistä asioista kiin-
nostuneet voivat osallistua ja 
vaikuttaa.   

Länsi-Vantaan alueellisessa 
portaalissa Pähkinärinnettä 
esi tellään tämän kaupungin-
osakuvauksen lisäksi alueelta 
otetuin ilmakuvin ja tapah-
tumakuvin Kuva-albumissa. 
Keskusteluareenalta löytyvät 
aluetta koskevat ajankohtaiset 
kehityshankkeet ja muut kes-
kustelunaiheet”, historiikissä 
lisäksi todetaan.             

  

Pähkinähoidon 
asukasillassa 
muisteltiin mennei-
tä 40-vuotisen tai-
paleen vaiheilta ja 
kuultiin ajankoh-
taista kiinteistö-
alan asiaa. 
Hallituksen pu-
heenjohtaja Jorma 
Nyrhilä arveli, että 
pieni ja pirteä 
Pähkinähoito selvi-
ää tulevaisuuden-
kin haasteista.
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Suomen Talokeskus Oy
Suomen Talokeskukseen on nimi-
tetty seuraavat henkilöt
Kuopion 
toimistoon:
Rakennus-
mestari 
Anssi Toivainen 
rakennustöiden 
valvojaksi

Lahden 
toimistoon:
RI Matti Räihä 
rakennesuun-
nittelijaksi,

Timo Yrttiaho 
sähkösuun-
nittelijaksi ja 
valvojaksi sekä

RA Anne Pelko-
nen suunnittelu-
päälliköksi.

Gebwell Oy
Teemu Tirk-
ko nen on 
aloittanut 
aluepäällikkönä 
kaukolämmön-
jakokeskusten 
ja maalämpöpumppujen myyn-
nissä 1.8. Kaakkois-Suomen alu-
eella. Teemun toimipiste sijaitsee 
Mikkelissä.
Ville Kan-
gasluoma on 
aloittanut tek-
nisenä myyjänä 
kaukolämmön-
jakokeskusten 
ja maalämpö-
pumppujen myynnissä 1.6. Ville 
työskentelee Tampereen myynti-
konttorilla.
Anssi Hälinen 
on aloittanut 
tek nisenä 
myyjänä 
kaukolämmön-
jakokeskusten 
ja maalämpö-
pumppujen myynnissä 8.6. Anssi 
työskentelee Vantaan myynti-
konttorilla.
 
Lassila &Tikanoja
Tuija Helsky on nimitetty 1.8.2012 
alkaen Siivous- ja käyttäjäpalve-
luiden ympäristö- ja työturvalli-

suuspäälliköksi. Hän siirtyy teh-
tävään elintarvikehygieniayksikön 
yksikönpäällikön tehtävästä ja toi-
mii uudessa tehtävässään myös 
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden 
toimialajohdon jäsenenä.
Ari Räisänen on nimitetty rat-
kaisumyyjäksi Kiinteistönhoidon 
myyntiin L&T:n Oulun toimipis-
teeseen.
Lia-Maria Kaihlanen on nimitetty 
Varkauden, Kuopion ja Joensuun 
kiinteistönhoitoyksiköiden yksi-
könpäälliköksi. Lia-Maria toimii 
myös kyseisten kaupunkien Sii-
vous- ja käyttäjäpalveluiden yk-
sikönpäällikkönä.
Ulla-Liisa Paski on nimitetty 
myyn tineuvottelijaksi Pohjan-
maan alueelle Siivous- ja käyttä-
jäpalveluiden sekä Kiinteistönhoi-
don myyntiin.

Inwido Fin-
land Oy
Jaakko Laitinen 
on nimitetty 
1.8.2012 alkaen 
asiakashankin-
tapäälliköksi 
vastuualuee-
naan Inwido 
Finland  -konsernin yhtiöiden 
asiakashankinnan ja asiakas-
palvelun kehittäminen. Hän 
toimi aiemmin Pihlavan Ikkuna 
Oy:n myyntipäällikkönä Itä-
Suomessa.

ISS Palvelut
ISS Palveluiden Uudenmaan asi-
akkuudet -liiketoimintayksikön 
johtaja Petri Myllyniemi on irti-
sanoutunut ISS:n palveluksesta 
ja jatkaa nykyisissä tehtävissään 
31.8. asti. 
Uudenmaan asiakkuudet -liike-
toimintayksikön johtajaksi ja joh-
toryhmän jäseneksi on nimitetty 
1.9. alkaen Matti Ranne. 
Hän on työskennellyt ISS:llä 
vuodesta 2008 lähtien Teknisten 
palveluiden Länsi-Suomen alue-
johtajana ja Citycon-asiakkuuden 
asiakkuusjohtajana. 

Paroc Group 
Anne-Maarit 
Sepling (36) on 
nimitetty Paroc 
Groupin mark-
kinointi- ja vies-
tintäjohtajaksi 
sekä konsernin 
johtoryhmän 
jäseneksi 10.7.2012 alkaen.
Hän siirtyy Parocin palvelukseen 
Stora Enso Building and Living 
-liiketoiminta-alueen Customer 
Experiece -johtajan ja globaalin 
markkinointiviestinnän tehtävistä.

Mikkeliläinen Pipe-Modul täh-
tää Ruotsissa sekä korjausraken-
tamisen suorille että välillisille 
markkinoille. Markkinoinnin koh-
teena ovat yksittäiset urakoitsijat, 
rakennuttajat, rakennusalan tuk-
kurit ja teollisuusasiakkaat. 

Pipe-Modulin putkielementti-
rat kaisussa uudet käyttövesiput-
ket, sähköjohdot, viemärit ja 
kaa pelit kuljetetaan siististi por-
raskäytävissä niitä varten asennet-
tujen moduulien sisällä eri kerrok-
siin ja huoneistoihin. 

Pipe-Modul on mm. liittynyt Fin-
pron hallinnoimaan vientirenkaa-
seen, jonka avulla se pyrkii vauh-
dittamaan sijoittautumista Ruotsin 
markkinoille.  

– Ruotsin rakennuskanta on hy-
vin samantyylistä kuin Suomessa.  
Ruotsissa on menossa ns. Miljon 
progremmet, jonka puitteissa on 
tarkoitus peruskorjata 60-70 -lu-
vun kerrostalo-asunnot. Tämä on 
valtava haaste ottaen huomioon 
sen, ettei Ruotsin markkinoilta 
löydy vastaavanlaista tuotetta ja 
toimintamallia kuin mitä meillä 
on tarjota, tuotantojohtaja Niko 
Halonen taustoittaa. 

Yrityksellä on oikeus käyttää 
markkinoinnissaan Avainlippu-
tunnusta, jonka saamisen edelly-

Pipe-Modul lähtee Ruotsin 
putkiremonttimarkkinoille

tyksenä on, että tuotteeseen on 
käytetty yli 80 prosenttisesti suo-
malaisia raaka-aineita ja suomalais-
ta työtä.

Pipe-Modul Oy on vuonna 1999 
perustettu putkistoelementtien 
suunnitteluun ja teolliseen tuo-
tantoon erikoistunut yritys. Yhti-
ön liikevaihto on 1,5 - 2 miljoonaa 
euroa ja se työllistää parisenkym-
mentä henkilöä.

Siton uusi valtakunnallinen 
mobiilipalvelu välittää tiedon 
infran ja kuntatekniikan ongel-
mista ympäri Suomen. 

Asfaltissa reikä, katulamppu 
palanut, roskis täpötäynnä, opas-
te väännetty mutkalle... Kunta-
laiset ja tienkäyttäjät huomaavat 
kyllä ongelmat, mutta tietoa niis-
tä ei ole helppo välittää oikealle 
taholle. 

Siton uusi Paikat kuntoon -pal-
velu tekee kuitenkin ongelmista 
ilmoittamisen helpoksi. Kännyk-
kään ladattava ilmainen sovellus 
lähettää ongelmasta näpätyn 
kuvan ja koordinaattitiedot pal-
velimelle, josta Sito välittää sen 
oikealle taholle. Palvelu toimii 
kaikkialla Suomessa.

- Palvelun avulla kuntalaiset 
ja teiden käyttäjät pystyvät to-
della vaikuttamaan ympäristöm-
me tilaan ja kuntoon. Infran ja 
kuntatekniikan kunnossapitä-
jät puolestaan voivat reagoida 
ongelmiin entistä nopeammin, 
kertoo palvelupäällikkö Pirjo 

Ikonen Sitosta. 
Vaikka palvelu on kehitetty 

nimenomaan kuntalaisille ja tei-
den käyttäjille, siitä on mahdol-
lista myös räätälöidä sovelluksia 
ammattikäyttöön, kuten infran 
hoidon ja kunnossapidon tar-
peisiin.

– Ilmoitukset voidaan esimer-
kiksi ohjata suoraan kunnan 
kunnossapidon järjestelmään, 
palautekanavaan tai sähköiseen 
postilaatikkoon, Ikonen sanoo.

 Palvelu on toteutettu Siton 
ja ohjelmistoyritys Intergraphin 
yhteistyönä. 

Palvelu toimii jo iPhone- ja An-
droid-puhelimissa ja on tulossa 
myös Windows-puhelimiin.

Lisätietoja: Pirjo Ikonen, 
pirjo.ikonen@sito.fi,  
puh. 020 747 6523,
www.paikatkuntoon.fi

Ilmoita infran ongelmista mobiilisti
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
Keskiolut pois R-kioskeista ja 

väkevät tilalle.

Kait se on niin, että ko-
tikokkihampuusinkin 
on noita taantumatöp-

pö siä pieniin karvaisiin jalkoi-
hinsa soviteltava syömällä 
”vain” perinteisiä vähäkalorisia 
perinne-emmeitä, joiden raaka-
aineet eivät ole hinnalla pilattu-
ja. Talkkuna- ja ohrajauhot eivät 
paljoa maksa. Eikä suolan hinta-
kaan pilviä hivo ja porakaivon 
omistajana vesikin on kohtuu-
hintaista. 

Näin pysyy numerot järjes-
tyk sessä, toisin kuin erään 

Nyrkkirieskaa 
ja talkkunapuuroa

Suomikin sovittelee taantumatöppösiä jalkoihin-

sa monen muun Euroopan valtion tavoin. Yri-

tyksille ja valtiolle taantuma on pelkkää myrk-

kyä, vaikka suurimmalle osalle kansaa, joilla 

on työpaikka, tällaisella taloushairahduksella ei 

käytännössä ole mitään roolia. Palkka juoksee 

ja kaupasta saa nötköttiä ja pottuja. Ja asunto-

velalliset hyrisevät  tyytyväisinä, kun alhaiset 

lainojen korot heitä hellivät.

Tuntuu, että talouden alamäki aiheuttaa enem-

mänkin haittaa mentaalisella puolella, jota päi-

vän media ruokkii turhan kärkkäästi ja aivan 

liian monta kertaa päivässä. Tyyliin ”Helsingin 

pörssissä kurssit olivat mollivoittoisia”, yleisin-

deksin laskiessa tänään 0,08 prosenttia. Tämä 

toistuu illoin noin vartin välein olohuoneen nur-

kan taulutöllöstä. Hiihaa, onneksi Nokian teleh-

voonitehtaan kurssi oli nousujohtoinen, plussaa 

2,0 %. Hyvä Eeloppi. 

suo malaisen isännöitsijöistä 
koos tuvan unionin laskelmissa, 
jos sa taas kerran heidän nu-
meroniilonsa ovat, ilmeisesti 
tämän ”helteisen” kesän tiimel-
lyksessä, menettäneet suhteelli-
suuden tajunsa.

Tuoreimmassa julkisuuteen 
saatetussa vääristelyssään ker-
tovat, että Suomessa on 700 
isännöintiyritystä - todellisuu-
dessa yrityksiä on noin 2 000. 

Heidän mukaansa isännöitsi-
jöitä on 2 500 - todellisuudessa 
ammatti-isännöitsijöitä on noin 

3 700 ja sivutoimisia isännöitsi-
jöitä yli 7 000.

Tiedotteen mukaan unioniin 
kuuluvat isännöintitoimistot 
isännöivät 40 000 taloyhtiötä 
eli yli 2/3 koko asunto-osakeyh-
tiökentästä.  Tilastokeskuksen 
tuoreimman tiedon mukaan 
Suomessa on 84 625 taloyhtiö-
tä, joten tuo hihasta ravisteltu 
neljäkymmentä tuhatta ei ihan 
ylety ilmoitetulle peittotasolle.

Joten todellisuus hipoo mel-
kein heidän palvelulupaustaan: 
”unionin tehtävä on parantaa 
isännöinnin tunnettuutta ja ar-
vostusta”. 

Enemmänkin todellisuus on 
kuten Juice aikoinaan lyritteli: 
”Rima pysyy paikallaan kun ri-
man alittaa, tavoitteestaan luo-
puu silloin kun sen tiputtaa... 
päin helvettiä menee, muttei 
voi valittaa”.

Ja yhtä lähellä totuutta kuin 
Jaakko Tepon juttu kovasta tuu-
lesta: ”Pörsänmäellä tuuli niin 
hurjasti, että 17 porakaivoa kaa-
tui yhen yön aikana”.

Hyvä sienisato

Tänä syksynä maallikko 
kuvittelee, että sienisa-
dosta tulee hyvä. Sen 

ver ran kesä on sienimetsiä kas-
tellut. 

Allekirjoittanut ei ole vielä 
sienijahtiin ehtinyt, mutta ei-
köhän sekin asia korjaannu. 
Mielenkiinnolla odotan, onko 
meille kevättalvella muuttanut 
Ranskan buldoggi Jaguar kun-
non sienikoira. Tiedä häntä, 

vaikka Kahvimaan ikiaikaisesta 
maaperästäkin löytyisi tryffelei-
tä. Vai onko hän suomalaiskan-
salliseen tapaan ”seisova sieni-
koira - tattimus tökötys”. Sen 
verran siloinen Jaggen karva 
on, ettei hänestä ole ainakaan 
karkeakarvaiseksi keskikaljan 
noutajaksi. 

Talkkunapuuroa 
ja nyrkkirieskaa

Talkkuna on perinteinen 
suomalainen jauhoval-
miste, joka koostuu 

ensin keitetystä ja sitten paah-
detusta, melko karkeaksi jauhe-
tusta ohrasta. Jossakin päin Suo-
mea talkkunaa tehdään rukiista.

Talkkunapuuro on kuulunut 
allekirjoittaneen herkkuvali-
koimaan jo pienestä pojasta 
lähtien. Mummoni, Helpi He-
lena, keitteli sitä meikäläiselle 
jo silloin, kun olin varrettoman 
koivuluudan mittainen. Talkku-
napuuroa ja mummon pirtin 
uunissa paistamaa ruisleipää tai 
ohrarieskaa... kaikkea syötiin 
voita säästelemättä, uhh.

Puuron ja rieskan ruokajuo-
maksi viinit eivät oikein sovel-
lu. Maito, kotikalja. kaivovesi 
paremminkin. Kokeilunarvoi-
nen voisi olla lepänlehen pak-
suinen aperiittasiivu.

Mutta kyllä oheisilla eväillä 
yhen puolipäivää pärjää, illalla 
sitten voikin käydä vaikka kala-
kukon tai paistettujen ahveni-
en kimppuun.
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NYRKKIRIESKA
VETTÄ 0,5 L

OHRAJAUHOJA VAJAA LITRA

KAURARYYNEJÄ 0,5 DL

SUOLAA

”TALAKKUNAPUURO”
TALKKUNAJAUHOJA 2 DL

VETTÄ 0,5 L

SUOLAA 2 TL

Nyrkkirieska

Liota jääkylmään veteen suola 
ja lisää sitten puolisen litraa jau-
hoja kapustalla sekoittaen. Se-
koittele hetken aikaa, jotta jauhot 
ennättävät turvota hieman.

Lisää loput jauhot vähitellen ja 
todellakin, käytä sekoittamiseen 
mieluummin kapustaa kuin kät-
tä, sillä taikinan pitää pysyä kyl-
mänä. 

Kun taikina on valmis, kaada 
taikina jauhotetulle leivinlaudalle 
tai -pöydälle.

Vatkaa taikina nopeasti not-
keaksi, jotta se ei ehdi lämmetä. 
Taputtele parin sentin paksuinen 
rieska ja nosta se pelekalle (kai-
nuulainen nimitys leipälapiolle), 
pistele haarukalla muutama rei-
kä rieskan pintaan ja pane ries-
ka kuumalle uunipellille. Paista 

Talakkuna-
puuro

Laita vesi ja suola 
kattilaan ja kiehau-
ta. Lisää talkkunajauhot veteen 
koko ajan vatkaten. Kun puuro 
uudelleen kiehahtaa, se on val-
mis syötäväksi. Talkkunapuuro 
syödään reilun voisilmän kera. 
Puuron voi nauttia myös erilais-
ten käristysten, hillojen ja marjo-
jen tai sokerin ja maidon kanssa. 
Jotkut tykkäävät syödä talkkunan 

Kahvimaalla
19. elokuuta 2012

Chef Karppa
www.karpankeittio.fi

250-300 asteisessa uunissa var-
tin verran.

Rieska on kypsä, kun se on 
saanut hiukan väriä, tuntuu ke-
veältä ja kumajaa pohjaan ko-
puttaessa. Kääri kuuma rieska 
liinan sisään, jotta kovettunut 
kuori vähän pehmenee.

Onnistuneen rieskan kuori on 
murea ja sisus pehmeän kypsä.

Syö tuoreeltaan oikean voin 
kanssa.

sekoitettuna viiliin tai piimään. 
Allekirjoittaneen mielestä ei voin 
voittanutta ole. Ehkä siankäristys 
on jonakin päivän kokeilemisen 
arvoinen.

Karpan Keittiö 
myös 

Facebookissa. 
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Kiinteistöalan 
Parhaat Palvelut 2012

Autotallit

Maalauslaitteet

Ikkunat ja Ovet

Seminaarit

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 

(09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

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

Jäteastiat Alumiini-ikkunat ja -ovet

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEETKiinteistöpesulakoneet

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
www.miele-professional.fi

puh. (09) 875 970, asiakaspalvelu@miele.fi

-jäteastiat SIR.fi 

Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari

www.ti-seminaari.fi
Toukokuussa 2013



Pyörätelineet 
uudistuvat WSP:n 
ideoimana
 

Rakennusalan suunnittelu- ja 
konsulttiyritys WSP Finland Oy 
esitteli kesäkuussa kolme pinta-
materiaaliltaan erilaista pyöräte-
linettä. 

Hanke on osa HKL:n pyörä-
palveluiden kehittämishanketta, 
jonka tavoitteena on lisätä pyö-
räilyä ja pyöräilyn palvelutasoa 
kaupungeissa. 

– Pyörätelineiden prototyy-
peissä testataan kolmea eri pin-
tamateriaalia: pulverimaalattua 

terästä, ruostumatonta terästä 
ja isoissa paperikoneissa käytet-
tävää polyuretaanipinnoitetta. 
Tarkoituksena on löytää kestävä 
pintakäsittely. Pyörätelineiden 
muotokieli on minimalistinen ja 
linjakas, erilaisiin sijoitusympä-
ristöihin sopiva. Tuoteperhe on 
modulaarinen: telineistä ja katok-

sista voi tilata kuhun-
kin sijoituspaikkaan 
sopivan kokonaisuu-
den, WSP:n projekti-
päällikkö ja teollinen 
muotoilija Pia Salmi 
kertoo.

Kesän ja yksyn ai-
kana testataan myös 
pyöräkaappien käy-

tettävyyttä. Pyörätelineiden ja 
katosten ensimmäiset rakennus-
kohteet valmistuvat syksyllä Hel-
sinkiin Puotilan metroasemalle ja 
Espooseen Koivuhovin asemalle.
Lisätietoja: WSP Finland Oy, pro-
jektipäällikkö Pia Salmi, 
puh. 040 720 6571, 
pia.salmi@wspfinland.fi.

T U O T E P O S T I A

Vesitasku 
hulevesien 
käsittelemiseen

Heinolalaisen yrityksen 
Houseman Oy:n innovaatio on 
sadeveden keräämiseen tarkoi-
tettu Vesitasku. Sillä voidaan 
kerätä sadevesiä ja helpottaa 
niiden käsittelyä. 

Monissa kiinteistöissä ja 
asuinalueilla mietitään, miten 
saadaan sade- ja sulamisvedet 
hallintaan. Hulevedet ja niiden 
jatkokäsittely aiheuttavat kus-
tannuksia ja ongelmia ympäris-
tölle sekä yhteiskunnalle. 

Vesitasku asennetaan syök-
sytorven alle. Syöksytorvesta 
tuleva vesi menee kannessa 
olevan sihdin kautta säiliöön. 
Säiliön täytyttyä ylivuotovesi 
ohjautuu talon sadevesijärjes-
telmään ja talon perustukset 
pysyvät kuivana. 

Kerätty kasteluvesi on help-
po ottaa käyttöön säiliön ala-
osassa olevasta hanasta. Säiliön 
tilavuus on 190 litraa. 

Talvitilanteessa Vesitaskun 
kansi käännetään talviasen-
toon, jolloin vedet ohjautuvat 
suoraan ylivuotoputkeen. Säi-
liö pysyy tyhjänä ja se voidaan 
jättää talveksi paikalleen syök-
sytorven alle.

Tuote on muotoiltu siten, 
että lapset eivät pääse putoa-
maan säiliöön. Muotoilussa on 
kiinnitetty erityistä huomiota 
myös siihen, että säiliö istuu 
tyylikkäästi talon seinustalle. 
Vesitasku valmistetaan Suo-
messa.

Lisätietoja: 
Houseman Oy
Juha Hietanen 
puh. 044 994 1891 
Tuula Hietanen 
puh. 044 080 8978
www.houseman.fi.

Aspenin Viskan-mallistossa on 
runsaasti erilaisia säilytysratkaisu-
ja ja toimintoja, kuten peilin taak-
se kätkeytyvä säilytystila, ylöspäin 
avautuva peili, alakaappien osas-
toihin jaetut laatikot ja pyyhelaa-
tikko,  alakaapin sähkötoiminen 
push-toiminto sekä peilikaapin 
sähkötoiminen avauslaite. 

Uusinta uutta on musiikkipeili, 
johon voi valita mieleistään mu-
siikkia ja säätää äänenvoimakkuut-
ta vaikkapa kylpyammeesta käsin.

Musiikkipeili on varustettu in-
tegroiduilla kaiuttimilla ja iPhonen 
telakointiasemalla.  Kaiuttimet on 
sijoitettu kätevästi piiloon peilin 
taakse, ja iPhonen tai  IPodin voi 
kytkeä helposti musiikkipeilin 
telakointiasemaan latautumaan ja 
soimaan. Omat musiikkivalinnat ja 
äänen voimakkuuden saa säädet-
tyä helposti erillisellä kaukosääti-
mellä.

Musiikkipeili tervehtii aamu-unista kylpyhuoneessa

Siisteyden ja pitkän 
kestävyyden 
takaamiseksi 
saumaukset 
kuntoon 

Erityyppisillä kivillä pinnoite-
tuilla piha-alueilla saumauksen 
tärkeä tehtävä on pitää kiveys 
kunnossa. Sauma tukee kivet toi-
siinsa, pitää kiveyksen oikeassa 
muodossa ja kaltevuudessa ja es-
tää kasvuston kehittymistä. 

Kun kiveystä joudutaan pitä-
mään puhtaana raskailla menetel-
millä kuten painepesut tai harja-
koneet, kärsii saumahiekka. Hiek-
ka huuhtoutuu tai harjautuu pois, 
jolloin kivet pääsevät kääntymään, 
siirtymään tai painumaan - ja tämä 

Musiikkipeilin läm-
pimän tehokas LED-
valaistus leviää kylpy-
huoneeseen tasaisesti. 
Viskan-musiikkipeilin 
voi valita kolmen eri 
levyisenä: 65 cm, 100 
cm ja 130 cm leveät 
tuotteet.

vaurion alkukohta ei itsestään 
pysty palautumaan vaan ongelmat 
vain lisääntyvät. 

Saumojen heiketessä myös kas-
vusto pääsee tunkeutumaan sau-
man läpi.

PiiMat Oy on solminut edus-

tussopimuksen Resiblock Ltd:n 
kanssa. Resiblock on maailman 
johtavia kiveyksien suoja-aineiden 
valmistajia. Referenssikohteiden 
joukossa on lentokenttiä, ostos-
keskuksia, viihdekeskuksia, kau-
punkien kävelyalueita ja sadoit-
tain yksityisiä pihakiveyksiä.

Resiblock tuotteet on yksin-
kertaisia levittää ja ne kovettuvat 
suojaten saumahiekan tehokkaas-
ti. Tuotteet ovat joustavia, jolloin 
kiveys säilyttää kimmoisuutensa. 
Tuotteet ovat myös tiiviitä, jolloin 
lika ei tartu helposti pintaan ja 
puhtaanapito helpottuu.

Resiblock-tuotesarjassa on usei-
ta eri tuotteita kohteen vaativuu-
den mukaan. 

Lisätietoja: PiiMat Oy, 
puh. 010 3210 830, 
www.piimat.fi 

Lisätietoja: Sanka Oy,Marko Saarikoski, 
puh. 050 372 1911, marko.saarikoski@sanka.fi 

Tuotepostiuutisia
yritysuutisia
nimityksiä

toimitus@
kiinteistoposti.fi
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T U O T E P O S T I A

Rej Design -vesitoimisten kui-
vauspattereiden kuivaimet voi-
daan mallista riippuen liittää läm-
mitys- tai käyttövesikiertoon joko 
kuivaimen sivusta, alajaloista tai 
uutuutena myös yläjaloista. 

 Yläkytkentäiset kuivaimet so-
veltuvat erinomaisesti eritoten 
korjausrakentamiskohteisiin, jois-
sa vesiputket asennetaan kattoon 
tai katonrajaan.  

Vesiputkien pinta-asennusveto-
ja jää näkyviin mahdollisimman 
vähän ja kokonaisuudesta tulee 
siisti ja tyylikäs kun kuivauspatteri 
voidaan kytkeä verkkoon ylhäältä.

Tarvittaessa valmistamme ve-
sitoimisia kuivaustelineitä myös 
patteriventtiililiitännällä, jolloin 
kuivain sopii asennettavaksi suo-
raan esimerkiksi kylpytilaremon-
tin yhteydessä käytöstä poistet-
tavan levypatterin tilalle (liitäntä 
suoraan putkien päistä). 

Lisätietoja: Rej-Design Oy, 
Arto Halonen, 
puh. (09) 8689 3929, 
arto.halonen@rejdesign.fi

Uusia kuivauspatterimalleja saneeraus-
kohteisiin - siisti ja kaunis lopputulos

Mari Vanhalakka, 
puh.  (09) 8689 390, 
mari.vanhalakka@rejdesign.fi

Yläkyt-
kentäisen 
vesitoimisen 
kuivaimen 
pinta-asen-
nuksesta 
(Tango BTH 
50744 ylä, 
vesiputket 
seinäraken-
teen pinnal-
la). 

Kuivain 
voidaan 
asentaa 
myös up-
poasen-
nuksena, 
jolloin ve-
siputket 
eivät jää 
näkyviin. 

Turvallisuus oli yksi Tekes 
Smart House -teltan teemoista 
Asuntomessuilla. Esillä on palo-
turvallisuutta parantavia laitteita 
ja monipuolisia lukitusjärjestel-
miä.

Liesi on kodin suurin paloris-
ki. Innohome Oy:n kehittämä 
järjestelmä tarjoaa tehokasta lie-
sipalojen torjuntaa. 

Liesituulettimeen magneeteil-
la kiinnitettävä hälytin ilmoittaa, 
jos liesi kuumenee liikaa tai le-
vy jää turhaan päälle. Hellavahti 
tunnistaa hälytyksen ja katkaisee 
automaattisesti liedestä sähköt 
tai kaasusyötön. 

Järjestelmään voidaan liittää 
erilaisia etähälyttimiä.

Deltabit Oy:n Gatekeeper-
sormenjälkitunnistimet tarjoa-
vat helppokäyttöiset, turvalliset 
ja ulkokäyttöön suunnitellut lu-
kitusratkaisut. 

Niillä voidaan ohjata ovien 
sähköistä lukitusta, hälytysjärjes-
telmää ja kotiautomaatiota.

iLOQ Oy:n Privus-järjestel-
mässä samaa avainta voidaan 
käyttää kotona, vapaa-ajan asun-
nossa ja pienyrityksessä. Käyttäjä 
voi itse määritellä pääsyoikeudet 
eri paikkoihin. 

Asennus ei vaadi paristoja, ei-
kä kaapelointia, ja se sopii myös 
vanhoihin lukkorunkoihin.

Rollock Oy:n sähkölukko on 
vahvarakenteinen, helppo, no-
pea ja lähes äänetön käyttää. 

Lukko voi toimia myös pien-
ten järjestelmien keskusyksik-
könä. 

Lukossa on vain viisi liikkuvaa 
osaa, ja se keskustelee kaikki-
en kulunvalvontajärjestelmien 
kanssa.

 
Lisätietoja:
 www.innohome.com
www.deltabit.fi
www.iloq.fi
www.rollock.fi
www.tekes.fi/asuntomessut

Tampereen Asuntomessuilla nähtiin monia 
asumisen turvallisuutta lisääviä tuotteita



http://www.lassila-tikanoja.fi/sujutus


Taloyhtiösopimuksella 
edullisesti laajakaista-aikaan

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille 
ja kiinteistöille, joissa on vähintään 15 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.

Elisa Laajakaista

Elisa Kaapeli-TV

Elisa Vahti Elisa Viihde

Eli K li TV Elisa HD -kanavapaketti

nen ja huippunopea laajakaistaratkaisu ta
i t S ll t l htiö i til t ö l d

Elisa Viihde

Elisa HD ka

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:ta yhteyttä ja pyydä oma tarjoous taloyhtiöllesi jo tänään:

Lue lisää osoitteesta elisa.fi /kiinteistoille

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

•   Uusimaa, Joensuu
Juha Niva, 050 506 5706
juha.niva@elisa.fi 

http://www.elisa.fi/kiinteistoille

