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Vanhusmyönteisyyttä taloyhtiöihin 
- tulevaisuudessa taloissamme asuu 
enemmän ja iäkkäämpiä vanhuksia
Vanhenemista, vanhuutta ja terveyttä tutkiva gerontologian professori 

Marja Jylhä muistuttaa, miten tärkeä rooli asunto-osakeyhtiöilläkin voi 

olla iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä.
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otettaisiin vakavasti ja toteutettaisiin.

Ilmastoinfo herättelee ennakoimaan
Sään ääri-ilmiöt vaikuttavat arkeemme. Siksi Ilmas-

toinfon projektipäällikkö Mira Soini-Nordström 

kehottaa miettimään varautumista jo ennakoiden. 

Helsingissä mm. on useita tulvariskialueita.
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Terveyshaittojen asiantuntijat koottu 
asiantuntijarekisteriin
Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virka-

mies Vesa Pekkola uskoo, että asiantuntijarekisteri 

auttaa löytämään helpommin pätevöityneet ter-

veyshaittatutkijat. Tupakansavu sisäilmaongelmana 

on hankala pala purtavaksi myös ministeriössä.
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SUOMESSA väestö ikääntyy tällä hetkellä nopeimmin koko 

Euroopassa alhaisen syntyvyyden ja 1946-1949 -syntyneiden 

niin sanottujen suurten ikäluokkien vuoksi.

Suomen väkiluku oli viime vuoden lopussa 5 471 753 hen-

kilöä. Heistä yli 65-vuotiaita oli 723 000.

Naisten keski-ikä on tällä hetkellä 43,4 ja miesten 40,7 

vuotta.

Suomen suurimmat kunnat ovat Helsinki 626 000, Espoo 

265 000, Vantaa 223 000 ja Oulu 196 000 asukasta.

Kasvukeskukset vetävät puoleensa entistä enemmän 

asukkaita. Hyvä vai huono, puolensa kummallakin. 

Asuntojen hinnat nousevat tietyissä kaupungeissa ja 

maaseudulla asunnot menettävät arvonsa lähes nollaan. 

Ei hyvä, sillä näissä ilmastollisissa olosuhteissa kaikilla pi-

täisi olla katto pään päällä. Ja lämmitys. 

Monista syistä kuitenkin kanssamme elää joukko koditto-

mia, jotka asustavat mitä kummallisimmissa pahvihökkeleis-

sä pitkin metsiä. 

Se on väärin, vaikka joillekin heistä se tuntuu olevan oma 

valinta.

Kuuluvatko pistorasiat yhtiölle vai osakkaalle? En-

täs valokatkaisimet? 

Edellinen osakas on poistanut kaiteet ensimmäi-

sen ja toisen kerroksen välistä asunnon sisällä – 

kuuluuko uusien kaiteiden rakentaminen yhtiön vai 

osakkaan vastuulle? Kuuluvatko sähköpatterit osak-

kaalle vai yhtiölle? Entäs asuntojen ulko-ovet – voi-

ko niiden uusimisesta periä tasalaskun jokaiselta vai 

miten periä maksu, kun ovia ollaan nyt uusimassa? 

Kiinteistöpostin toimitukseen tulee usein kysy-

myksiä, jotka liittyvät osakkeenomistajan ja yhtiön 

väliseen vastuunjakoon. Toisinaan tuntuu, että yh-

teyttä otetaan siksi, että taloyhtiössä tai isännöitsi-

jän kanssa ei olla samaa mieltä ja halutaan varmis-

taa, että oma tulkinta on oikein, eikä osakasta yritetä 

ns. vedättää.

Vastuun jakaantuminen osakkeenomistajan ja 

yhtiön kesken tuntuu olevan myös sellainen aihe, 

josta kannattaisi taloyhtiön puitteissa pitää ”oppi-

koulua” – siis kerrata kertaamisenkin jälkeen, mitä 

meidän yhtiössämme yhtiöjärjestys asiasta sanoo ja 

miten tulkita käytännössä.

Lisäksi voitaisiin käydä suusanallisesti läpi vas-

tuunjakoa esimerkiksi yhtiökokouksissa tai sitten 

jakaa tietoa ”asumisen opas” –

mentaalilla vaikkapa kirjallises-

sa muodossa.

Yhtiöjärjestyksenkin mer-

kitys olisi hyvä tiedostaa pa-

remmin, sillä se nimenomaan 

määrittää, mitkä ovat taloyhtiön 

ja osakkaan vastuut, velvolli-

suudet ja oikeudet. Tarkem-

pia määräyksiä siis esimerkiksi 

kunnossapidosta, muutostöis-

tä, vastikkeenmaksusta ja pää-

töksenteosta. Se on taloyhtiön     

sisäinen laki..

Toisinaan yhtiöjärjestystä halutaan muuttaa ja 

siirtää kunnossapitovastuuta yhtiöltä osakkaalle.  

Osakkaiden kannalta kunnossapitovastuun siirtä-

minen yhtiöltä osakkaalle voi johtaa kuitenkin hy-

vin vaikeisiin tilanteisiin yhdenvertaisuusperiaat-

teen valossa – asunnot kun ovat erilaisia, varustuk-

set erilaisia tai entäs kun jossakin huoneistossa on 

havaittu yhtiön vastuulla oleva kunnossapitotarve, 

mutta yhtiössä kaavaillaan korjausvastuun siirtämis-

tä osakkaalle.

Uskon siihen, että vastuunjakoon liittyvällä in-

formaatiolla voitaisiin välttää ristiriitatilanteita. Ehkä 

asioiden kertaaminen saisi herätettyä kiinnostusta 

erilaisten järjestelmien ja kodin kunnon seuraami-

seen paremmin. 

Sitten tiedettäisiin myös paremmin, milloin on 

isännöitsijälle ilmoitettava pikaisesti havaitusta vias-

ta tai vauriosta ja milloin taas omia toimia tarvitaan.

Jotkut isännöintiyritykset kutsuvat vuosittain asi-

akasyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat tilaisuuk-

siin, seminaareihin tai risteilyille, missä käsitellään 

ajankohtaisia, asunto-osakeyhtiöitä koskevia asioita. 

Tuntuu siltä, että tietyissä asunto-osakeyhtiöihin 

liittyvissä asioissa täytyisi vain jaksaa uskoa siihen, 

että toistolla tehoa ja ehkä jossakin 

vaiheessa käytännön vaikutuksia-

kin…

Taloyhtiöihin muuttaa paljon uu-

sia, asunto-osakeyhtiömaailmaan 

vasta tutustuvia ihmisiä, joille ”mei-

dän taloyhtiössämme toimitaan 

näin” –oppaan pitäisi sisältää myös 

vastuunjakoa koskevaa tietoa.  

Riina TakalaRiina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

Suomalaiset ikääntyvät vauhdilla
kommentti

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

Parveketupakoinnin
kieltäminen taloyhtiössä

lakipostia

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLLÄ on sinänsä nykyisel-

läänkin mahdollisuus rajoittaa tupakointia kiinteis-

tön alueella esimerkiksi asunto-osakeyhtiölain mu-

kaisilla järjestysmääräyksillä. 

Yhtiöjärjestysmääräyksillä voidaan mennä jopa 

edemmäksikin, mutta on kuitenkin muistettava, et-

tä yhtiöissä tupakointikiellon yhtiöjärjestykseen ot-

tamiseen vaaditaan käytännössä kaikkien osakkai-

den suostumukset. 

Yhtiöjärjestykseen otettava tupakointikielto voi 

ulottua siten myös osakashallinnassa oleviin sisäti-

loihin ja parvekkeeseen.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN tupakointikiellon rikkomisen 

ylilyönteihin voidaan puuttua perinteisin huoneis-

ton hallintaan oton keinoin samalla tavoin kuin puu-

tutaan osakkaan häiritsevän elämän viettämiseen tai 

vastikkeenmaksuvelvoitteen laiminlyönteihin. 

Jos siis joku rikkoo yhtiön asettamaa tupakoin-

tikieltoa, hallituksen tulee ensin antaa osakkaalle 

varoitus kiellon ja siten yhtiöjärjestysmääräyksen 

rikkomisesta. Jos kiellon rikkoja ei tämän jälkeen 

oikaise menettelyään, siirretään asian yhtiökoko-

ukseen. 

Yhtiökokous voi enemmistöpäätöksellä ottaa 

kieltoa jatkuvasti rikkovan ja varoituksista piittaa-

mattoman osakkaan asunnon yhtiön hallintaan 

kolmeksi vuodeksi, mutta on korostettava, että hal-

lintaan otto ei ole mahdollinen vähäisellä perus-

teella.

PARVEKETUPAKOINNIN osalta oikeuskäytän-

nössä on katsottu, että asunto-osakeyhtiön yhtiö-

kokous ei voi yksinkertaisella äänten enemmistöllä 

kieltää tupakointia osakehuoneistojen parvekkeil-

la, ellei tupakoinnista ole odotettavissa kohtuutonta 

ympäristöhaittaa (KKO 2008:7). 

Tästä on johdettavissa se, että asunto-osakeyhti-

össä ei käytännössä voi kieltää tupakointia osake-

huoneistoissakaan muutoin kuin edellä jo todetulla 

osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. 

Vuokrataloyhtiöissä ja vuokra-asunnoissa ratkai-

sevaa on, onko vuokrasopimuksessa sovittu tupa-

koinnin kieltämisestä.

TERVEYDENSUOJELULAIN mukaan jopa pakko-

keinoja voidaan käyttää terveyshaittojen torjumi-

Keskustelu parveketupakoinnista näyttää jäl-

leen kiihtyvän, kun luonnos hallituksen esityk-

seksi uudeksi tupakkalaiksi on nähnyt päivän-

valon. 

Asenteet näyttävät muodostuvan yhä enem-

män sellaisiksi, että taloyhtiöistä halutaan ko-

konaan savuttomia. 

Näiden ”savuttomuusaktivistien” on syytä kui-

tenkin muistaa tupakoivien ihmisten vapaus 

lähtökohtaisesti itse päättää omasta tupakoin-

nistaan, ja myös kunnioittaa tätä oikeutta.
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seen esimerkiksi juuri asuntojen sisäilman laadun 

turvaamiseksi. Terveyshaitalla voidaan tarkoittaa 

pitkäaikaista tai lyhytaikaista altistumista terveydel-

le vaaralliselle kemialliselle aineelle siinä määrin, 

että sairauden tai muun terveyshaitan syntyminen 

on mahdollista.

Käytännössä terveydensuojelulaissa tarkoitetun 

terveyshaitan osoittaminen viranomaistarkastuksin 

on ollut vaikeaa, vaikka tarkastuksissa on noudatet-

tu Valviran ohjeistusta Parveke- ja ulkotupakoinnin 

aiheuttaman terveyshaitan arvioinnista. 

Oikeuskäytännössä ei ole esimerkiksi hyväksytty 

aistinvaraista arviota tupakansavun ilmenemisestä, 

minkä vuoksi tupakoinnin kieltämiseen asunnon 

parvekkeella ei katsottu olleen oikeudellisia edelly-

tyksiä (KHO 29.2.2012 T 431 ja T 432). 

Valvonnan tekee ongelmalliseksi se, että tarkas-

tuksessa havaitun tupakansavun on kussakin yksit-

täistapauksessa vaikea osoittaa aiheuttavan terveys-

haittaa. Toisaalta taas viranomaisten tekemät kielto-

päätökset on muutoksenhaussa kumottu silloinkin, 

kun haitta on pystytty osoittamaan. 

Korkein hallinto-oikeus ei ole pitänyt terveyshai-

tan toteen näyttämistä riittävänä, vaikka haitta on 

osoitettu niin hyvin kuin se on viranomaisten käy-

tettävissä olevilla keinoilla mahdollista.

NYKYISEN tupakkalain nojalla ei voida puuttua tu-

pakointiin omassa asunnossa tai parvekkeella sii-

näkään tapauksessa, että siitä aiheutuisi haittaa 

naapureille. 

Tupakointikieltojen laajentamisen yhteydes-

sä vuonna 2009 todettiin, että parveketupakointia 

ei rajoiteta, sillä asunto-osakeyhtiöillä ja terveysvi-

ranomaisilla on mahdollisuus puuttua tilanteeseen 

omilla päätöksillään. Tuolloin katsottiin, että asuin-

yhteisön ja terveysviranomaisten tupakointia rajoit-

tavat päätökset voidaan aina valmistella kyseisen 

rakennuksen ominaisuuksien ja myös ongelma-

na olevan tupakansavualtistuksen erityispiirteiden 

mukaisesti.

Tupakkalaissa säädetyt tupakointikiellot koskevat 

vain tupakkatuotteen käyttämistä nautintoainee-

na, eivätkä siis sovellu sähkösavukkeiden käyttöön. 

Sähkösavukkeita saa siis käyttää esimerkiksi ravin-

toloissa ja liikennevälineissä, ellei tilan haltija ole 

kieltänyt tuotteen käyttöä. 

Työpaikoilla sähkösavukkeen käytön kieltämi-

seen tai rajoittamiseen voi olla työsuojelullisia pe-

rusteita. Sähkösavukkeen käyttö on lähtökohtaisesti 

rajoittamatonta.

Mitä muutoksia 
uusi tupakkalaki toisi tullessaan? 
Asumiseen liittyvistä tupakointikielloista säädettäi-

siin ensinnäkin kootusti omassa pykälässään. 

Nykyiset yhtiön yhteisiä ja yleisiä tiloja koskevat 

tupakointikiellot samoin kuin yhtiön oikeus kieltää 

tupakointi tietyissä ulkotiloissaan säilyisivät ennal-

laan. 

Nykyistä tupakkalakia vastaavasti säädettäisiin, 

että tupakoida ei saisi asunto-osakeyhtiön tai muun 

11000 toteutettua 
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100 %
aikataulussa 
taloyhtiöiden 
remonteissa

1
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tekijä
työkierros 
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97 % 
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asuinyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, ei-

kä perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon 

aikana sekä nykyistä lakia vastaavasti säädettäisiin, 

että asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö saisi 

päätöksellään kieltää tupakoinnin hallitsemissaan 

yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen ilmanottoauk-

kojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisil-

lä parvekkeilla.

UUTENA säännöksenä ehdotetaan asunto-osa-

keyhtiölle ja muulle asuinyhteisölle oikeutta erik-

seen säädetyin edellytyksin kieltää tupakointi myös 

asukkaan hallinnassa olevissa tiloissa. 

Tupakointikielto voisi koskea huoneistoon kuu-

luvaa parveketta, huoneiston käytössä olevaa ulko-

tilaa tai huoneiston sisätilaa, jos kunnan terveyden-

suojeluviranomainen toteaa, että kyseisestä tilasta 

voi sen rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi 

muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupa-

kansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon 

kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huo-

neiston sisätiloihin. 

Tällaista kieltoa ei siis saisi yhtiössä päättää il-

man, että viranomainen on todennut päätöksente-

on edellytysten täyttyvän.

LISÄEDELLYTYKSENÄ edellä mainitulle kiellol-

le olisi tarkoitus asettaa se, että tupakointi saataisiin 

kieltää asuinhuoneiston sisätiloissa vain, jos savun 

kulkeutumista ei voida rakenteiden korjaamisella 

tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja huoneis-

ton haltijalle on ennen kieltoa varattu mahdollisuus 

ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteil-

lään. 

Asuinhuoneiston sisätilaa koskeva tupakointi-

kielto ei koskisi sähkösavukkeen käyttämistä.

ETENKIN asuinhuoneiston sisätilassa ja jossain 

määrin myös huoneistoparvekkeella tupakointia 

koskeva sääntely puuttuu tupakoivien asukkaiden 

nykyisiin oikeuksiin. 

Ehdotuksen lähtökohtana on, että asuinyhtei-

söissä jokaisella on oikeus tupakoida omassa asun-

nossaan, parvekkeellaan ja ulkoalueellaan, jos se ei 

aiheuta haittaa muille asukkaille. 

Tästä seuraa, että yleistä tupakointikieltoa kaikilla 

Suomen parvekkeilla ei voida säätää. Jos tupakointi 

esimerkiksi ylimmän kerroksen avoparvekkeella ei 

haittaa ketään, tupakointikieltoon ei ole tarvetta. 

Uudella lainsäädännöllä ei myöskään ole tarkoi-

tettu edelleenkään puuttua tilapäiseen ja vähämer-

kityksiseen tupakansavun aiheuttamaan haittaan. 

Tupakointikieltoja ei ole syytä säätää esimerkik-

si asumistilanteisiin, joissa rappukäytävään pääsee 

hajua oven aukaisulla tai naapurin tupakansavun 

haistaa parvekkeella juuri ja juuri, jos tuulee tietystä 

suunnasta. 

Toisaalta naapuruston oikeus puhtaaseen hen-

gitysilmaan nousisi tietyssä pisteessä tupakoivan 

henkilön oikeuksien ohi. Kenelläkään ei pitäisi olla 

oikeutta estää naapuria käyttämästä parvekettaan 

esimerkiksi lapsen nukuttamiseen taikka pitämäs-

tä parvekkeen tai makuuhuoneen ikkunaa auki ke-

säyönä. 

Tästä seuraa, että joissakin tilanteissa tupakoin-

tikielto olisi tarpeen. Ehdotettu järjestelyä on pe-

rusteltu sillä, että se perustuisi omistajan oikeuteen 

päättää omistamiensa tilojen käytöstä. 

Mielestäni perustelu on ontuva, koska eikö täl-

löin unohdeta tupakoijan samainen ja yhtäläinen 

oikeus? Asuinyhteisön päättämät tupakointikiellot 

eivät kuitenkaan voisi perustua vapaaseen harkin-

taan, vaan päätöksen edellytyksenä olisivat viran-

omaisen vahvistamat objektiiviset tosiseikat.

Jos asuinyhteisö ei päättäisi tupakointikiellosta, 

vaikka viranomaisen lausunto sitä puoltaisi, tupa-

kansavusta kärsivien asukkaiden käytettävänä olisi 

terveydensuojelulain mukainen menettely. 

Tällöin asuinyhteisö voisi joutua korjaamaan ta-

lon rakenteita tai tupakointikielto voitaisiin mah-

dollisesti perusteellisempien tutkimusten jälkeen 

määrätä viranomaispäätöksellä. Mutta kuten edellä 

on jo todettu, on kyseisen lain mukaisen terveys-

haitan toteamisessa ollut käytännön ongelmia.

Lain on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeis-

tään 20. päivänä toukokuuta 2016, jolloin tupakka-

tuotedirektiivin on oltava pantuna jäsenmaassa täy-

täntöön.

KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.
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Lisätietoja:  
Raili Stenberg - Kiinteistöposti 
(09) 2238 5613, 0400 408 902
raili.stenberg@kiinteistoposti.  

Kiinteistöalan päättäjänaiset 
- ammattilaisseminaari

24.-25.9.2015 
Baltic Queen

Kohtaamme naisenergisin voiminKohtaamme naisenergisin voimin

Johtajana 
kasvaminen
Toimitusjohtaja 
Maija Lehtinen 
Espoon 
Kiinteistöpalvelut 
-liikelaitos 

Uhkaavan 
asiakkaan 
kohtaaminen
Yliopettaja, VT
Satu Rantaeskola
Poliisiammatti-
korkeakoulu

Henkisen 
minän
vahvistaminen
Toimitusjohtaja, 
Senior NLP
-kouluttaja
Reetta Vanhanen
Valmennusyhtiö
True Hearts 
NLP Finland Oy

Lisä- ja 
täydennys-
rakentamisen 
haasteet 
lähiötaloissa
”TkT, FT 
Anu Soikkeli 
Oulun yliopisto
arkkitehtuurin 
tiedekunta

Ohjelman löydät täältä: www.kiinteistoposti.  /tapahtumat
Ilmoittautumiset: www.lyyti.  /group/Kiinteistoalan_paattajanaiset_2015_0599

Paikkoja on rajoitetusti, 
joten varmista nopeasti 
osallistumisesi. 

http://www.kiinteistoposti.fi/tapahtumat


Chef Karppa
jututti

Teksti ja kuvat : Matti Karppanen

H
eli Hulkko on työskennellyt alalla jo 

24 vuotta, isännöitsijänä vuoden 2013 

alusta. Sitä ennen asiakaspalvelutehtä-

vissä, pitkään  saman talon palvelukses-

sa.

– Isännöitsijän tehtävät eivät poikkea kovin pal-

joa aikaisemmasta työstäni, sillä vastaan nytkin jär-

jestyshäiriöiden hoitamisesta ja vakuutusasioista, 

”JOKAINEN UUSI AAMU  ON UUSI MAHDOLLISUUS.”

Heli Hulkko tykkää 
isännöinnin kriisitilanteista
Heli Hulkko, Heka-Kumpula Oy:n eli Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiön isännöitsijä 
kertoo syttyvänsä ”liekkeihin”, kun tulee jokin 
kriisitilanne, missä pitää toimia nyt, eikä heti.

muun muassa vahinkoilmoitusten tekemisestä, He-

li tilittää.

– Järjestyshäiriöitä tulee yleensä ”ryyppyjuhli-

en” vuoksi. Suomen avohoitojärjestelmä aiheuttaa 

meillekin omat haasteensa vuokralaisten kanssa, 

vuokrataloisännöitsijä pohdiskelee.

Huoneistotarkastuksissa tulee usein esiin mer-

kittäviä pintavaurioita ja rikkonaisia kalusteita. 

"Minun työssäni
moninaiusus on rikkaus."
Isännöitsijä Heli Hulkko
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Usein asiakas on lähtenyt ja jättänyt mitä erilaisem-

paa tavaraa asuntoon, koska ei ole vaivautunut vie-

mään niitä roskikseen.

– Onneksi tarkastuksissa tulee välillä esiin niitä-

kin asuntoja, joihin ei tarvitse tehdä yhtikäs mitään. 

Kaikki on kunnossa, kiittelee Heli.

Heli hoitaa tällä hetkellä 13 taloyhtiön asioita. 

(mikä on maltillinen määrä, toim. huom.)

Heka-Kumpulassa on kaksi hallinnollista isän-

nöitsijää ja yksi tekninen isännöitsijä, jotka hoitavat 

omat rootelinsa ja helpottavat siten Helinkin työtä.

Syyskuun puolessa välissä Heli antaa isännöitsi-

jän ammattitutkinnon näytön Amiedussa.

– Minun työssäni moninaisuus  on iso rikkaus. 

Tykkään kovasti työstäni. Suomalais- ja muutaus-

taiset ihmiset ovat tasavertaisia asukkaita. Ketään ei 

pysty, eikä tarvitsekaan sen erikoisemmin osoitel-

la sormella, Heli pohtii, kun kysyn, miten maahan-

muuttajat mahdollisesti erottuvat kotosuomalaisis-

ta.

Iso hissiremontti tulossa
Heka-Kumpula Oy:n Kunnalliskodintien kiinteis-

töön on tulossa ensi vuonna iso hissiremontti. Kah-

deksankerroksisiin taloihin tulee 17 uutta hissiä.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä on  noin 

47 000 asuntoa, joissa asuu lähes joka kuudes hel-

sinkiläinen eli noin 100 000 ihmistä. Heka-konser-

ni muodostuu 21 alueyhtiöstä ja se työllistää yli 600 

ihmistä.

Yhtiön asunnot kiinnostavat, sillä asuntojen 

vuokrataso on edullisempi kuin vapailla vuokra-

markkinoilla. Tulijoita on koko ajan enemmän kuin 

asuntoja on tarjolla.

– Työpäiväni alkaa sähköpostin avaamisella ja 

viestien läpikäymisellä. Ne määrittävät usein päivä-

ni askeleet, Heli pohtii.

– Työni rikkaus on myös mukavat työkaverit ja 

loistava toimitusjohtajamme – heiltä voin aina tar-

vittaessa pyytää apua ja sitä saan, kiittelee Heli työ-

yhteisöään.

Helin uusioperheeseen kuuluu 12-vuotias poika 

ja avomies ja avomiehen 13-vuotias tytär.

Päivääkään en vaihtaisi pois, sanoo moni.  Helin 

mielestä itselleen rehellisenä on tunnustettava, että 

on matkan varrella eteen tullut muutama sellainen 

päivä, että sen olisi kyllä voinut vaihtaa. Elämä on...

Stadin friidu, 

isännöitsijä 

Heli Hulkko 

syttyy liekkei-

hin, kun tulee 

paineita pan-

nun alle. Eli

jokin taloyh-

tiöön liittyvä 

kriisitilanne. 

Silloin pitää 

toimia, eikä 

tuumata ja 

työn jäljet nä-

kee heti.
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V
aikka muutostyöt koskevat pääkaupun-

kiseutulaisia taloyhtiöitä konkreettisesti 

vasta ensi vuoden puolella, Viestintävi-

rasto muistuttaa jo nyt, miten tärkeää on 

ennakolta varmistua siitä, että antennijärjestelmä 

on kunnossa ja päävahvistin voidaanvirittää uusille 

taajuuksille.

Viestintäviraston muistutuksen taustalla on huoli 

siitä, että kaikki taloyhtiöt eivät ajoissa varmista an-

tennijärjestelmien kuntoa. Väestömäärältään suu-

rilla paikkakunnilla antennijärjestelmiin vaadittavat 

muutostyöt saattavat ruuhkautua, eikä kaikkia töitä 

ehditä tehdä niille varattuna aikana. Seurauksena 

voivat asukkaiden televisiot mennä pimeiksi. 

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n puheenjoh-

taja Martti Kemppi näkee huolestuttavana,  jos apu 

tilataan vasta sitten, kun televisiokuva on hävinnyt.

Teksti ja kuva: Riina Takala

VAIKKA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TAAJUUSMUUTOSTEN 
H-HETKI HÄÄMÖTTÄÄ VUODEN PÄÄSSÄ

Hyvä taloyhtiö varmistaa 
jo nyt antennivalmiudet
Antennitelevisioverkon taajuusmuutokset käynnistyivät 
heinäkuussa Pohjois-Suomesta ja etenevät sieltä koko 
maahan vaiheittain vuoden 2016 loppuun mennessä. 

Muutokset koskevat UHF-taajuusalueen lähetysverkkoa, 
jota operoi Digita.

– Silloin ollaan jo todella myöhässä. Suomes-

sa on noin 40 000–50 000 yhteisantennikiinteis-

töä ja ammattitaitoisia asentajia noin 300. Yhdessä 

kohteessa menee kaikkine valmisteluineen kah-

desta kolmeen tuntia ja tätä aikaa lisää olosuhteet, 

esimerkiksi pitkät matkat. Jos kaikki jättävät kor-

jaustyöt ensi vuoteen, on ehdottoman selvää, että 

asentajia ei tule millään riittämään joka paikkaan, 

Kemppi toteaa SANT ry:n kotisivulla.

Voisikin ajatella, että etusijalla uusien taajuuksien 

virittämisen ajankohtana ovat varmasti ne taloyh-

tiöt, jotka ovat varmistuneet etukäteen siitä, että an-

tenni on kunnossa ja päävahvistin voidaan säätää 

uudelle taajuudelle.

Kaapelitelevisioverkossa olevia taloyhtiöitä taa-

juusmuutokset eivät koske, eikä niissä siis tarvita 

mitään toimenpiteitä.

Taloyhtiöön on 

juuri vaihdettu 

nykyaikainen 

uusi päävah-

vistin. Ari Ra-

jamäki Talo-

verkko Oy:stä 

tarkistaa mit-

tarilla signaalin 

voimakkuuden 

ja  televisioku-

van tason. 
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Etukäteen varmistuminen kannattaa
Yhteisantennijärjestelmän kunnon selvittäminen 

on tärkeää erityisesti niissä kiinteistöissä, joissa jär-

jestelmälle ei ole tehty pitkään aikaan mitään. 

Projektikoordinaattori Tiina Aaltonen suosit-

teleekin, että ellei ajantasaista tietoa järjestelmän 

kunnosta ole, kutsutaan paikalle antenniurakoitsija, 

joka tekee asianmukaisen tarkistuksen ja mahdolli-

set korjaukset. Lähetystaajuuksien muutokset edel-

lyttävät ainakin päävahvistimen ja antennien tar-

kistamista ja tarvittaessa uudistamista.

– Viestintäviraston sivustolla on antenniohje, 

jossa yleisellä tasolla kuvataan, minkälainen on hy-

vä antenni. Tällainen ohje on koettu tarpeelliseksi, 

koska televisiovastaanotossa on paljon ja monen-

tyyppisiä ongelmia. Suuri osa niistä johtuu siitä, et-

tä katolla ei ole kunnollista antennia, Suvi Juurak-

ko-Lehikoinen vielä huomauttaa.

– Kun taloyhtiössä on varmistuttu, että laitteis-

to ja järjestelmä ovat kunnossa, silloin varsinainen 

viritystyö vie huomattavasti vähemmän aikaa,  hän 

mainitsee.

Suunnitellun aikataulun puitteissa
Antenniurakoitsija ei voi kuitenkaan heti käyntinsä 

yhteydessä säätää televisiojärjestelmää uusille taa-

juuksille, vaan viritystyön ajankohta riippuu siitä, 

missä tahdissa Digita Oy tekee  pää- ja täytelähetti-

miin tarvittavat muutostyöt. Se tiedottaa niistä hy-

vin tarkkaan, useampaan otteeseen ja alueellisesti 

kohdentaen.

– Televisiolähetyksiä lähetetään jonkin aikaa rin-

nakkain ns. vanhalla ja uudella taajuudella. Tämä 

vaihe kuitenkin kestää vain 1- 4 viikkoa riippuen 

siitä, kuinka paljon muutoskohteita lähetinalueella 

on. Tässä on se aikahaarukka, ja kun viritystyö käy-

dään tekemässä sinä aikana, silloin ei tule kiinteis-

töissäkään pidempiä katkoksia television näkymi-

sessä.

– Siksi varsinkin isoissa kaupungeissa, joissa on 

paljon kiinteistöjä, ennakolta varautuminen on eh-

dottoman tärkeää, Tiina Aaltonen vielä korostaa.

– Rinnakkaislähetyksiä ei kuitenkaan järjestetä 

DVB-T2-verkoissa tai kaikilla täytelähetinasemilla. 

Pidemmän katkoksen välttäminen täytelähettimen 

alueella edellyttää, että muutostyöt tehdään yhden 

päivän aikana.  

Asukkaille tiedottaminen tärkeää
Tiedottaminen asukkaille kannattaa suunnitella 

etukäteen ja toteuttaa huolellisesti asukkaita palvel-

len. Tiina Aaltonen ja Suvi Juurakko-Lehikoinen pi-

tävät luontevana, että isännöitsijä ottaa asiassa tie-

dotusvastuun ja toimii yhteyshenkilönä, jos asuk-

kailla tulee muutosvaiheessa ongelmia television 

näkymisen kanssa.

Asukkaiden kannalta on tietysti tärkeä tietää, mi-

tä taajuusmuutos heiltä edellyttää –käytännössä ka-

navahaun.

– Televisiomallit ovat hyvin erilaisia. Joissakin 

malleissa kanavahaku tapahtuu automaattisesti. 

Joissakin malleissa voi ruudulle  ilmestyä teksti ”ka-

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

Isännöintimeklari auttaa
vankalla ammattitaidolla.

Peruspalveluumme kuuluvat:

    Isännöitsijäsopimuksen sisällön
    laatiminen yhdessä yhtiön
    hallituksen kanssa

    Tarjousten pyytäminen
    lähialueenne tunnetuilta
    isännöintitoimistoilta

    Saatujen tarjousten vertailu ja
    yhteenveto yhtiön hallitukselle

    

Tutustu palveluihimme :

www.isannointimeklari.fi

Ota yhteyttä, kysy lisää!

markku@isannointimeklari.fi
puh. 045 850 4905

  

http://www.isannointimeklari.fi


navalista on päivittynyt, tee kanavahaku” ja silloin 

televisiokatsojan tulee itse käydä käynnistämäs-

sä kanavahaku televisiovastaanottimen valikkojen 

kautta. Mikäli kanavahaun tekeminen ei onnis-

tu, voi olla tarpeen palauttaa tehdasasetukset, Suvi 

Juurakko-Lehikoinen neuvoo.

Digitan ylläpitämästä verkkopalvelusta www.taa-

juusmuutos.fi   löytyy myös perusohje kanavahaun 

tekemiselle. Jos kanavahaussa tulee ongelmia, ku-

luttajat voivat kääntyä myös Viestintäviraston vas-

taanotinneuvonnan puoleen, joka palvelee nume-

rossa 0295 390 280 arkisin klo 14.00 - 19.00.

Toinen tärkeä tieto onnistumisen kannalta on 

se, milloin taloyhtiön antennijärjestelmään muutos 

tehdään eli milloin oma televisio on ”viritettävä”.

– Jos asukas tietää jo etukäteen, ettei osaa tehdä 

kanavahakua, voi tietysti pyytää apua sukulaisilta 

tai naapureilta, Suvi Juurakko-Lehikoinen kehottaa 

muistuttaen, miten tärkeää tämänkin asian kannal-

ta on se, että asukkaat tietävät riittävän ajoissa, mil-

loin muutostöitä omassa taloyhtiössä tehdään.

Taajuusmuutokset ja 
sisäverkon uusiminen eri asioita
Taajuusmuutoksista on tullut Viestintävirastoon 

vain muutamia kysymyksiä. 

– Isännöinnin taholta on tullut huolestuneita ky-

symyksiä, pitääkö taloyhtiöiden sisäverkot pistää 

kokonaan uusiksi. Tässä on selvä väärinymmärrys. 

Taajuusmuutoksen vuoksi ei kiinteistöissä tarvit-

se uusia sisäverkkoja. Taajuusmuutos voi edellyttää 

vain päävahvistimen vaihdon, ellei sitä saada viri-

tettyä uusille lähetyskanaville, Suvi Juurakko-Lehi-

koinen korostaa.

Sekaannusta on saattanut syntyä siksi, että Vies-

tintävirasto on samanaikaisesti tiedottanut kiinteis-

tön sisäverkkoa ja teleurakointia koskevan määrä-

yksen (määräys 65) uudistumisesta.

Se koskee uudisrakentamista, mutta myös kiin-

teistön sisäverkon uudistamista tai olemassa olevan 

kunnostamista.

– Olennaisena tietona hyvän televisiovastaan-

oton ja siten myös taajuusmuutosten kannalta 

määräyksessä 65 kerrotaan, millainen kiinteistön 

kattoantennin tulisi olla ja miten kunnollinen an-

tennivastaanotto on toteutettu. Tuomme tätä mää-

räystä esiin lähinnä siksi, että tietysti olisi hyvä, 

kun kiinteistöllä olisi oikeanlainen järjestelmä, Suvi 

Juurakko-Lehikoinen vielä toteaa.

Aikataulu, missä mennään
Taajuusmuutostyöt alkoivat heinäkuun lopus-

sa Pohjois-Suomesta ja pohjoisen Suomen alueen 

muutokset tehdään loppuun tänä vuonna..

Ensimmäisinä alueina muutoksia tehtiin Kemi-

järvellä ja Sallassa, sen jälkeen edetty Sodankylän, 

Sallan ja Utsjoen päälähetys- ja täytelähetinasemi-

en alueille. 

Arvioiden mukaan muutostyöt etenevät en-

si vuoden puolella Oulu –Taivalkoski-akselilta ete-

lämmäksi. Keväällä on tarkoitus edetä  Keski-Suo-

meen.

Pääkaupunkiseudulla ja etelän rannikkoseuduil-

la muutostöitä tehtäisiin tämänhetkisten arvioiden 

mukaan ensi syksynä.

Taajuusmuutosten aikataulu loppuvuoden osalta löytyy 

viikkotasolla https://www.viestintavirasto.fi /tvradio/

antenniverkonmuutokset/aikataulu.html 

sekä tarkemmin Digitan ylläpitämiltä sivuilta 

www.taajuusmuutos.fi /aikataulu.

Viestintäviraston sivustolta löytyy myös sellainen kartta, 

mistä näkee päälähetinalueet ja muutostöiden etenemi-

sen niissä tämän ja ensi vuoden aikana. 

Tästä kartasta näkyvät taajuus-

muutosalueet ja aikataulu, missä 

tahdissa taajuusmuutokset etene-

vät. muutosalueet pääpiirteissään.
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www.julkisivuyhdistys.  www.akha.  
Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

Onko sinun taloyhtiössäsi 
tai isännöimässäsi taloyh-
tiössä tehty tai tekeillä 
julkisivuremontti, joka sopisi 
esimerkiksi muille asunto-
osakeyhtiöille?
Julkisivuyhdistys r.y.:n, 
Kiinteistöalan hallitus-
ammattilaiset AKHA ry:n 
ja Kiinteistöposti-lehden 
järjestämä
Julkisivuremontti 2015 
-kilpailu 
on käynnissä.

www.kiinteistoposti.  

Ehdotukset tehtävä
30.9.2015 mennessä.

palkitsemisen arvoisia julkisivuremonttejapalkitsemisen arvoisia julkisivuremontteja

Julkisivuremonttikilpailu 2012:
Voittaja Asunto Oy Näsinamuri 
Tampere

Julkisivuremontti 2015 –kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille. Siinä haetaan 
laadukkaita, onnistuneita ja esimerkillisiä toteutettuja julkisivukorjaushankkeita. 
Kilpailuun voivat osallistua sellaiset asunto-osakeyhtiöt, jotka ovat toteuttaneet 
julkisivuremonttinsa tänä vuonna ja se on otettu vastaan syyskuun loppuun mennessä. 
Kilpailuun voivat kuitenkin osallistua myös ne julkisivuremontit, jotka on toteutettu 
vuosina 2013 ja 2014.
Palkittavaa valittaessa tuomaristo kiinnittää huomiota erityisesti korjauksen onnistunei-
suuteen, kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen ja elinkaaritalouteen.
Ehdotuksia voivat tehdä taloyhtiöt, isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat, 
materiaalitoimittajat. Ilmoittautuminen ehdokkaaksi tapahtuu osallistumislomakkeella, 
joka annetaan asunto-osakeyhtiön nimissä hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän 
yhteystiedoin sekä täydentävillä liitteillä. 
Lisäksi kohteesta tarvitaan kuvamateriaalia – vähintään ennen ja jälkeen 
korjauksen –kuvia.

Yleisohjeet ja lomakkeet löydät Julkisivuyhdistyksen sivulta 

www.julkisivuyhdistys.  .
Tällä kertaa voit täyttää lomakkeet suoraan kotisivulla tai tulostaa ja postittaa ne
osoitteeseen: Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.

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

Palkittavat julkistetaan Helsingin Messukeskuksessa 19.11.2015 Väri ja Pinta 2015 
-messujen yhteydessä.

Etsimme jälleenEtsimme jälleen

Julkisivuremonttikilpailu 2011:
1. jaettu sija As Oy 
Mannerheimintie 83-85 
Helsinki.

Julkisivuremonttikilpailu 2013:
Voittaja As Oy Raskinpolku 8

 Turku

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

P
aha haju viemärissä on pääsääntöisesti 

peräisin rikkivedystä, jota muodostuu esi-

merkiksi rasvan mädäntyessä. Haju muis-

tuttaakin mätää kananmunaa.

Lattiakaivo voi olla kuivunut tai likainen.

Pahan hajun tullessa esimerkiksi kylpyhuoneen 

lattiakaivosta on vika tavallisesti hajulukossa, joka 

on päässyt kuivumaan.

– Tätä ilmenee etenkin niissä vesipisteissä, joi-

den käyttö on vähäistä tai jos on ollut esimerkiksi 

lomalla ja pitkään pois kotoa. Vesilukon haihtuessa 

syntyy suora yhteys viemäriin, mikä tuo hajua.

Vesilukko on helposti korjattavissa, eli useimmi-

ten riittää kun lukkoon valuttaa vettä.

HAJUN LÄHDE HYVÄ SELVITTÄÄ PIKIMMITEN

Viemärinhajuun 
ei kannata tottua
Viemärinhajun tulvahtaessa huoneistoon, rappukäytävään 
tai kellariin ei kannata jäädä odottelemaan, että se menisi 
itsestään ohi. 

Valvontainsinööri Heli Lindberg Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY:ltä muistuttaa, että isojen vahinkojen 
välttämiseksi on syytä tutkia, mistä haju johtuu ja onko 
viemärijärjestelmässä kaikki kunnossa.

Myös likainen viemärikaivo haisee. Suihkutilois-

sa lattiakaivoon kertyy hiuksia, saippuan jäämiä ja 

muuta töhnää. Säännöllisellä puhdistuksella hajut ja 

tukokset ovat vältettävissä.

Kiinteistön omasta jätevesipumppaamostakin, 

jollaisia on muun muassa Helsingin keskustan alu-

eella, saattaa pöllähtää hajuja.

– Näin voi tapahtua, jos pumppu käy harvaksel-

taan. Eli jos perjantain jätökset jäävät muhimaan 

putkistoon viikonlopun yli synnyttäen rikkivetyä, 

voi maanantaina pumpun käynnistyttyä tulvahtaa 

asuntoon tai toimistoon hajua.

Viemärinhajuun voi hakea syytä myös putkiston 

tiivisteistä, ovatko ne kunnossa. 

HSY:n Viikin-

mäen jäteve-

denpuhdista-

molla vastaan-

otetaan rasva-

jätettä. Valvon-

tainsinööri Heli 

Lindberg esit-

telemässä au-

tomaattista 

vastaanottopis-

tettä.
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Niin ikään viemäriputkien kannakkeet on syytä 

tarkistaa.

– Putkien kaltevuuden muuttuessa niihin voi 

kertyä tavaraa, joka tarpeeksi kauan muhiessaan 

rupeaa haisemaan.

Viemärinhajusta ei valvontainsinööri Heli Lind-

bergin mukaan ehdi syntyä asuinkiinteistössä ter-

veydellistä haittaa. Rikkivedyn haju on jo pieninä 

annoksina niin kamala, että sen lähdettä aletaan 

selvittää ja vikaa korjata ennen kuin siitä aiheutuu 

vaaraa.

Haju voi viedä tukoksen jäljille
Hajua jäljitettäessä saattaa löytyä tukos, jonka seu-

rauksena viemärijärjestelmäkään ei toimi niin kuin 

pitäisi. Heli Lindberg toteaa selvän merkin tukok-

sesta olevan, että vessa ei vedä kunnolla. Viimeis-

tään silloin pitäisi vesivahingon välttämiseksi hä-

lytyskellojen soida.

Esimerkkejä on kertynyt.

– Yhden taloyhtiön viemärissä oli tukos, joka 

ilmeni pulputuksena eli vessaa vetäessä viemä-

ri iski ikään kuin takaisin. Kun tukosta avaamaan 

tullut loka-auto saapui paikalle ja pihakaivon kansi 

avattiin, paine purkautui. Ilmoille ryöpsähti viiden 

metrin jätevesisuihku. Onneksi viemärivesi tuli 

ulos pihakaivosta, eikä jonkun olohuoneeseen.

Joskus harvoin tukoksen syy on löytynyt piha-

maalta, jossa puun juuret ovat kasvaneet viemäriin.

Pahimmassa ja kalliimmassa tapauksessa haju 

voi kertoa viemäriputken rikkoontumisesta. Val-

vontainsinööri Heli Lindberg opastaakin taloyh-

tiöitä kuvaamaan viemärit, jos niiden kunnosta on 

epäilyksiä. Se tulee paljon halvemmaksi kuin jos 

viemäri pääsee vuotamaan.

– Eräässä rivitalossa tilanne oli päässyt tosi pa-

haksi, koska syystä tai toisesta hajuun ei ollut rea-

goitu sen ilmaannuttua. Viemäriputki kuvattiin ja 

sen todettiin olevan poikki. Valtava vahinko oli eh-

tinyt tapahtua, kun talon alle valunut jätevesi oli 

päässyt rakenteisiin saakka.

Ilmastoinnissakin voi olla ongelmia
Viemärinhajua saattavat aiheuttaa myös ongelmat 

ilmastoinnissa.

– Ilmanvaihdossa voi olla jopa rakenteellisia vir-

heitä, kuten ilmanottoaukon asentaminen liian lä-

helle viemärin tuuletusputkea. Räikeimmissä tapa-

uksissa korvausilma otetaan vessan tuuletusviemä-

ristä.

– HSY:kin on ollut mukana monessa hajuselvi-

tyksessä. Jos hajun aiheuttajaa ei meinaa löytyä, 

voidaan tehdä ilmanvaihdon toimivuuden selvittä-

miseksi savukokeita, Lindberg mainitsee. 

Ruokaa ja roskia ei viemäriin
Talon asukkaita tulisi aika ajoin opastaa viemäri-

etiketissä. Viemärinhajun ja tukosten estämiseksi 

Moderni viemärisaneeraus

NewLiner -viemärisaneeraus suunnitellaan 
aina yhdessä toimeksiantajan kanssa. 
Suunnitteluvaiheessa mietitään myös 

asukastiedottaminen huolellisesti. 

Asukkaalle:

  

Asukastiedottaminen on 
osa laadunvalvontaa!

NewLinerille asukas on tärkeä!

Tiedotus pelasi mainiosti. Voimme ehdottamasti 
suositella NewLineria myös muille!"

Isännöitsijä (SKV) Miika Kahala, hallituksen puheenjohtaja Mika Nieminen
 ja hallituksen jäsen Mauno Vanhala

SUKITUS

RUISKUVALU

WWW.NEWLINER.FI

&
Järjestetään asukasinfoilta ennen projektin   
aloitusta, jossa käydään koko projektin vaiheet läpi.

Kerrotaan avoimesti projektin aikataulu ja     
mahdolliset asuntokohtaiset haitat.  
  
Tiedotetaan hyvissä ajoin remontin
ajankohdasta ennen asuntoon menoa. 
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on muutama yksinkertainen ohje: – Ruuantähtei-

tä ja rasvaa ei saa heittää viemäriin tai vessanpönt-

töön. Putkistoon kertyessään ne sakkautuvat ja al-

kavat mädäntyessään haista. Ruuantähteiden paik-

ka on biojäteastiassa, Heli Lindberg muistuttaa.

– Viemäriin ei saa panna myöskään roskia, ku-

ten hygieniatuotteita tai vanhoja hammasharjoja. 

Sen välttämiseksi wc-tiloissa pitää olla roskakori, 

muuten jätteet tulee helposti heitettyä vessanpönt-

töön.

Parantamisen varaa on, sillä HSY:n jäteveden-

puhdistamolle päätyy vuosittain yli 1 000 tonnia 

viemäriin kuulumatonta roskaa.

Rasvajäte tukkii viemäriputket
Haitallista viemärin toiminnan kannalta on sinne 

kuulumaton rasvajäte, joka aiheuttaa paitsi haju-

haittoja myös muodostaa vähitellen tukoksen. Ras-

vanerotin tarvitaan kiinteistöllä, jossa toimii esi-

merkiksi paljon rasvaa käyttävä ravintola. Erotti-

messa rasva erottuu vedestä jähmettymällä erotti-

men pinnalle.

Valvontainsinööri Heli Lindberg kertoo ravinto-

latoiminnan aiheuttamien rasvatukosten määrän 

vähentyneen viime vuosina.

– Viime vuonna tehdyllä tarkastuskierroksella 

kaikissa kohteissa oli rasvanerotin. Joissakin pai-

koissa oli jonkin verran epätietoisuutta erottimien 

tyhjentämisen tiheydestä, mutta muuten asiat oli-

vat kunnossa.

Valvontainsinööri Heli Lindberg on tyytyväinen, 

että neuvonta on mennyt perille. HSY:n alueella toi-

mivalle 1 800 ravintolalle lähetettiin pari vuotta sit-

ten opaslehtinen, jossa muistutetaan rasvaerotti-

men tärkeydestä. Se on edelleen ladattavissa HSY:n 

sekä Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n sivuilta.

Kiinteistönomistajankin oltava valveilla
Tieto rasvanerottimesta ei kuitenkaan aina välity 

kaikille, joita se koskee. Näin ollen myös kiinteis-

tönomistajan tulee olla valppaana ja mahdollisesti 

selvittää, onko kiinteistössä sellaista toimintaa, jon-

ka vuoksi tarvitaan rasvanerotin.

– Lisäksi on tärkeää selvittää, kuka vastaa ras-

vanerottimen toimivuudesta ja tyhjennyksestä. Tu-

koksen aiheuttajalla on viime kädessä korvausvas-

tuu syntyneistä vahingoista, Heli Lindberg muis-

tuttaa.

Rasvanerottimesta on määräykset rakentamis-

määräyskokoelmassa. Jätevedet on esikäsiteltävä 

rasvanerottimessa, jos kyseessä on grilli; ruuan val-

mistuskeittiö, jossa valmistetaan yli 50 ruoka-an-

nosta päivässä tai ruuan jakelukeittiö, jossa käsitel-

lään yli 100 ruoka-annosta päivässä.

Myös rasvanerottimen mitoitus on tärkeä asia.

– Parempi hankkia kerralla tarpeeksi suuri erotin 

kuin liian pieni, jota täytyy tyhjentää usein. Yhden 

jos toisenkin kerran on tullut esiin tilanne, että niin 

sanotun salaattibaarin toiminta on muuttunut ruo-

karavintolaksi.

Valvontainsinööri Heli Lindberg toteaa, että on 

myös ravintolan etu pitää hajuhaitat loitolla, etteivät 

asiakkaat kaikkoa. 

Jos hajua pääsee kuitenkin syntymään, voi se 

kieliä tukoksesta. Silloin on syytä herätä toimimaan, 

ettei tilanne riistäydy vesivahingoksi.

– Vesivahingon hintalappu nousee, kun ravinto-

lan ovet joudutaan sulkemaan korjauksen ajaksi.

Rasvajäte hyötykäyttöön
Rasvakaivojen rasvajätettä vastaanotettiin HSY:n 

Viikinmäen puhdistamolla viime vuonna 14 000 

tonnia. Rasvajäte päätyy muun lietteen mukana ta-

kaisin kiertoon.

HSY tuottaa lietteestä mädättämällä biokaasua, 

josta tehdään edelleen sähköä ja lämpöä jäteveden-

puhdistamon käyttöön. 

Lisäksi lietettä jatkojalostetaan kompostoimalla ja 

siitä tehdään nurmikkomultaa. 

Lattiakaivoon kertyy jos jonkinlaista töhnää, kuten hiuksia 

ja saippuan jäämiä. Asukkaan on itse huolehdittava kaivon 

puhdistamisesta, ettei synny tukosta.

KUVA: HSYKUVA: HSY

Rasvanerotti-

mia on monen 

kokoisia. 

Erottimessa 

rasva erottuu 

vedestä jäh-

mettymällä 

erottimen pin-

nalle.
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VERTO ON NYKYAIKAINEN VESIMITTARI, JONKA AVULLA SINÄ JA  
TALOYHTIÖSI VOITTE SÄÄSTÄÄ VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA.

VEDENMITTAUS ON ISÄNNÖITSIJÄLLE HELPPOA, KUN ON VERTOLIVE!

Etäluettava Verto on aina ajan tasalla, eikä ve-
simittarien lukemisesta tarvitse huolehtia, sillä
kaikki hoituu automaattisesti.

Liity siis yli 100 000 tyytyväisen Vertokodin kas-
vavaan joukkoon ja valitse taloyhtiöösi huoleton
ja luotettava Verto.

Verto on ainoa vedenmittausjärjestelmä, joka tarjoaa päivittäin etäluettavat 
mittarit ja kätevän käyttöliittymän, josta isännöitsijä saa ajan tasalla olevat tiedot 
aina silloin kuin tarvitsee.

Kaikki tiedot, aina ajan tasalla, automaattisesti.

Niin helppoa se on, kun on VertoLive.

 WWW.VERTO.FI
Takuu: 
5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

Huoneistokohtainen 
vedenmittausjärjestelmä

VERTO ON VIISAAN TALOYHTIÖN VALINTA

http://www.verto.fi


Säännöllinen peruspesu tuo säästöjä

ILMOITUS

ILMOITUS

Lisätietoja: Tasolaiset Oy
Niittyläntie 1, 00620 Helsinki

Vaihde 0207 631 700
facebook.com/tasolaiset

www.tasolaiset.  

Toimitusjohtaja Mikko Saveliuksen mukaan taloyhtiöiden siivoukset tulee 
suunnitella ja ajoittaa oikein.

"Pitkään hoitamattomat lattiapinnat eivät välttämättä palaudu enää en-
nalleen. Tällöin taloyhtiö voi joutua turvautumaan pienten säästöjen vuoksi 
kalliiseen lattiaremonttiin", sanoo Savelius.

Saveliuksen mukaan lattiapinnat tulisi hoitaa säännöllisesti kerran tai 
joka toinen vuosi, jotta suuremmilta vahingoilta vältytään. Mikäli peruspesu 
suoritetaan säännöllisesti, niin haluttu säästö voidaan saavuttaa päivittäissii-
vouksesta.

"Mikäli suuret pesut ja vahaukset suoritetaan asianmukaisesti, niin tällöin 
päivittäistä tai viikoittaista siivousohjelmaa voidaan jopa pienentää ja harven-
taa", sanoo Savelius.

Peruspesun teettämisen tarve riippuu taloyhtiön koosta ja lattioiden kulu-
tuksesta. Taloyhtiössä saatetaan teettää vuorovuosin ikkunoiden ja lattioiden 
välillä. Tämä helpottaa isännöitsijän budjetointia.

Siivouksen kirjaaminen
Kohteeseen tutustuminen etukäteen on välttämätöntä. Tarjouskierroksella 
tulee huomioida taloyhtiön koko, käyttöaste sekä porrashuoneiden ja yleisten 
tilojen määrä - mielellään neliöineen. Myös hissit tai niiden puute vaikuttavat 
työn kestoon. Erityisen tärkeää on selvittää lattiamateriaali ja sen kunto.

"Lähtötiedot, aina lattiamateriaaleista lähtien, auttavat meitä oikeissa aine-
valinnoissa. Näitä käytännön tilanteita varten riittäisi, jos taloyhtiön huoltokir-
jaan olisi kirjattuna lattiamateriaalit. Mutta sen puuttuessa jo yksinkertainen 
käsinkirjoitettu muistilappu auttaa asiaa", sanoo Savelius.

Siivousyrityksen toiveena on, että taloyhtiöt kirjasivat ylös milloin ja millä 
aineilla lattiapintoja on sen historian aikana käsitelty.

Siivousammattilaisen osaaminen
Kokenut siivousalan pesijä tietää, mitkä aineet ja välineet purevat mihinkin 
lattiamateriaaliin. Työhön vaikuttaa myös lattian likaisuus sekä veden käyttö. 
Yli 20 vuotta alalla toiminut peruspesijä Risto Inberg luottaa käytännön koke-
mukseen aineista.

"Monessa lattiamateriaalissa saa olla tarkkana veden määrän kanssa. 
Vastaavasti pesuaineissa luotan tutkittuihin ja hyväksi havaittuihin", sanoo 
Inberg.

Aineissa Tasolaiset Oy turvautuu luotettaviin ja tunnettuihin valmistajiin, 
joilta löytyvät asianmukaisesti suomenkieliset käyttöturvallisuustiedotteet. 
Samaten materiaalitoimittajan tulee olla tavoitettavissa nopeasti.

Taloyhtiön tiedottaminen
Peruspesujen aikaan tulisi huolehtia, että asukkaat ovat tietoisia käynnissä 
olevasta työstä. 

"Voin suorittaa lattioiden pesemisen ja vahauksen pienemmissä osissa, 
jotta niistä koituu asukkaille mahdollisimman vähän haittaa", sanoo Inberg.

Lattioiden peruspesu voidaan ajoittaa myös sisäseinien maalauksen yhtey-
teen. Tällöin maalausurakoitsijan kanssa voidaan sopia, että ensin peruspes-
tään lattiat, seuraavaksi maalata seinäpinnat ja lopuksi vahataan lattiat.

Taloyhtiö säästää rahaa teettämällä porrashuoneiden ja 
yleisten tilojen lattiapintojen peruspesut säännöllisesti. 
   Avainsanana on pitkäjänteisyys. Lopputulos varmis-
tetaan sillä, että käytetään luotettavaa peruspesujen 
tarjoajaa. 
   Tasolaiset Oy on kiinteistöjen peruspesujen ammatti-
lainen.

Erikoissiivooja Risto Inberg peruspesee lattiapinnat 
yli 20 vuoden kokemuksella.

http://www.tasolaiset.fi


Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

S
ään ja ilmaston aiheuttamiin häiriöihin, 

onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin varau-

tumiseen herättelee pääkaupunkiseudulla 

toimiva HSY:n Ilmastoinfo.

– Tavoitteena on opastaa ja kannustaa asukkai-

ta käytännön toimiin. Ennen kaikkea pyrimme vai-

kuttamaan ihmisten asenteisiin, Ilmastoinfon pro-

jektipäällikkö Mira Soini-Nordström kertoo.

– Ilmaston muuttuminen on jo tosiasia. Vuotui-

nen lämpötila on noussut, mikä lisää sään ääri-il-

miöitä. Yleinen ajatus on, että tämä ei meitä koske-

ta, koska toistaiseksi ei ole mitään isompaa tapah-

tunut.

– Tilanne voi kuitenkin muuttua. Silloin on hy-

vä, jos näitä asioita on miettinyt etukäteen. Ihmisiä 

ILMASTOINFO HERÄTTELEE ENNAKOIMAAN

Sään ääri-ilmiöt 
vaikuttavat arkeemme
Kova myrsky rankkasateineen, kaupunkitulva tai piinaava 
helle saattaa tuntua Suomen olosuhteissa kaukaisilta 
asioilta. 

Ilmastomuutoksen myötä sään ääri-ilmiöihin on silti 
syytä varautua. Jokaisen olisi hyvä miettiä, miten toimisi, 
jos tulvavesi täyttäisi kadut tai läkähdyttävä kuumuus 
puskisi sisälle.

ei tokikaan haluta pelotella. Päinvastoin tavoitteena 

on lisätä turvallisuuden tunnetta, kun tiedetään mi-

ten varautua ja miten toimia.

Rankkasadetulvat täyttävät kadut
Rankkasateen aiheuttamista tulvista on muutama 

esimerkki kuluneelta kesältä. Kadut täyttyvät het-

kessä sadevedestä, koska viemärit eivät pysty sitä 

vetämään. Vettä nousee viemäreistä ylöspäin ka-

duille ja rakennuksiin. Lisäksi se löytää reittinsä kel-

lareihin ja pohjakerroksiin.

– Tulvavedessä liikkumista tulee välttää. Veden 

joukossa voi olla monenlaisia esineitä, teräviäkin. 

Lisäksi viemärien kannet ovat voineet nousta pois 

paikaltaan. Tulvaveden virtaama voi myös olla niin 

Rannikkokau-

pungeissa, ku-

ten Helsingissä, 

on tulvariski-

alueita. Mira 

Soini-Nord-

strömin mu-

kaan veden ei 

tarvitse nousta 

monta kym-

mentä senttiä 

ulottuakseen 

maa-alueille ja 

rakennuksiin.
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kova, että se kaataa ihmisen.

Mira Soini-Nordström muistuttaa myös tulva-

veden likaisuudesta ja se voi olla saastunutta. Näin 

ollen veden koskemista tulisi välttää, ja missään ni-

messä tulvaveteen ei kannata mennä uimaan. Tä-

mäkin nähtiin Porissa, jota koetteli miesmuistiin 

pahin kaupunkitulva vuonna 2007.  

On kyse sitten rankkasade- tai meritulvasta, on 

tulville herkillä alueilla syytä varautua niihin etu-

käteen, esimerkiksi suunnittelemalla omaisuuden 

suojaamista.

Tulvakartoista selviää, kuuluuko oma asuinym-

päristö tulvavaaravyöhykkeeseen. Taloyhtiöissä 

mahdollinen tulvariski tulee huomioida pelastus-

suunnitelmassa.

Myrskyllä paras pysytellä sisällä
Myrskyjen ja voimakkaiden tuulien aikaan on tär-

keätä pysyä sisätiloissa eikä lähteä ulos ihmettele-

mään tai kuvaamaan.

– Voimakas tuuli voi irrottaa isojakin esinei-

tä, kuten kattopeltejä. Niin ikään puita voi kaatua ja 

oksia lennellä. Silloin on paras olla vaaran välttä-

miseksi sisällä, samoin kovalla ukonilmalla, Soini-

Nordström muistuttaa.

Helteellä verhot ikkunoiden eteen
Vaikka menneen kesän jälkeen ei uskoisi, niin myös 

kova helle voi koetella: – Helteellä on tärkeätä nes-

teytys ja sään mukainen pukeutuminen. Kotona pi-

detään tuuletus päällä ja verhot kiinni, ettei aurin-

gonvalo pääse porottamaan suoraan sisälle. Illalla ja 

öiseen aikaan, jolloin on mahdollisesti viileämpää, 

voi tuulettaa. Tosin moni tietää kokemuksesta, että 

kerrostaloasunnon lämmetessä se ei hetkessä vii-

lene.

Helteen, tulvan tai myrskyn koetellessa on hyvä 

uhrata muutama ajatus myös sille, että pärjäävätkö 

kaikki naapurit: ovatko heillä asiat hyvin.

Sähkökatkokseen syytä varautua
Oli kyse sitten mistä tahansa sään ääri-ilmiöstä, voi 

seurauksena olla sähkökatkos.

– Sähkökatkoa varten on hyvä pitää kotona 

niin sanottua selviytymispakkausta. Siihen kuuluu 

muun muassa kannellisia vesiastioita veden kulje-

tukseen ja varastointiin, taskulamppu paristoineen, 

ensiapupakkaus sekä muutaman päivän ruokava-

rasto. Patteriradio on hyvä, koska sen kautta kuulee 

viranomaistiedotukset ja -ohjeet, jos verkkoyhtey-

det ja sähköt menevät poikki.

Vesiastioita tarvitaan, koska veden tulo saattaa 

loppua. Astiat on hyvä täyttää vedellä ennen kuin 

tilanne on päällä.

Urbaanin selviytymisen 
päivä kiinnosti
Ilmastoinfo järjesti keväällä Helsingissä Urbaanin 

selviytymisen päivän. Projektipäällikkö Mira Soini-

Nordströmin toteaa, että ajatuksena oli lisätä tietoi-

suutta ja muistuttaa sään ääri-ilmiöiden vaikutuk-

sista arkeemme ja kuinka niihin voi varautua yksin-

kertaisin keinoin.

Urbaanin selviytymisen päivä osoitti kaupunki-

laisten olevan kovasti kiinnostuneita säästä ja sen 

ääri-ilmiöistä. Ne herättävät paljon keskustelua ja 

huolta.

Päivään osallistuneet saivat muun muassa ko-

kea tuulikoneessa, miltä tuntuu 20 metriä sekun-

nissa puhaltava tuuli. Tulvatilannetta tuotiin lähelle 

esittelemällä tuhannen kilon paaleja, joita käytetään 

tulvaveden torjunnassa. Lisäksi Suomen tulvista oli 

valokuvanäyttely.

Hellekontin koehenkilö oli päivän ajan 30 asteen 

lämpötilassa. Korkean lämpötilan vaikutusta hänen 

elimistöönsä mitattiin säännöllisesti. Tämäkin koe 

osoitti, että helle rasittaa elimistöä monin tavoin.

Myrskykonttiin oli rakennettu olohuone, jossa 

katsottiin uutista Tanskasta lähestyvästä myrskys-

tä rankkasateineen. Yhtäkkiä se olikin oman talon 

päällä. Valot pimenivät ja myrsky tuli melkein sisälle 

saakka.

Urbaanin selviytymisen päivä tarjosi myös pal-

jon muuta ohjelmaa ja tietoiskuja. Päivän järjeste-

lyissä Ilmastoinfon kumppaneina oli koko joukko 

yhteistyötahoja.

Ilmastoinfo on osa HSY:tä ja sen toimintaa ra-

hoittavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniais-

ten lisäksi Helen ja Helsingin seudun liikenne HSL. 

Ilmastoinfon pääteemoja ovat energiatehokkuus, 

ruoka, liikkuminen ja kuluttaminen.
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www.mataki.fi

Arvomme kolme katon syyshuoltoa (arvo 450 eur/kpl, sis. alv.). 
Syyshuollossa siivoamme katon irtoroskista, puhdistamme 
kattokaivot ja rännit sekä tarvittaessa korjaamme pienet vauriot 
samalla kertaa. Saat myös raportin kattosi kunnosta ja huolto-
tarpeesta.  

Voit osallistua arvontaan osoitteessa www.mataki.fi/arvonta. 
Osallistumisaikaa on 15.9.2015 asti ja voittajille ilmoitamme 
puhelimitse tai sähköpostilla. 

Hyvän sään aikana tarkastettu ja huollettu katto lisää 
turvallisuutta ja asumismukavuutta. 

Voita taloyhtiöllesi 
katon syyshuolto

2 0 0 0
www.al-katot.fi www.katto2000.fi

Katot talvikuntoon.
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Taloyhtiössä voidaan aika pienin keinoin 

turvata vanhusten toimintakyky, kunhan 

asiaan vain kiinnitetään huomiota. 
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ ASUU TULEVAISUUDESSA ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ ASUU TULEVAISUUDESSA 
ENTISTÄ ENEMMÄN JA IÄKKÄÄMPIÄ VANHUKSIAENTISTÄ ENEMMÄN JA IÄKKÄÄMPIÄ VANHUKSIA

Vanhusmyönteisyyttä Vanhusmyönteisyyttä 
taloyhtiöihintaloyhtiöihin
Taloyhtiöissä ei pitäisi ummistaa silmiään siltä tosiasialta, että 
omassa taloyhtiöissäkin asuu tulevaisuudessa entistä enemmän 
vanhoja ihmisiä, joista osa on hyväkuntoisia ja toimintakykyisiä,  osa 
huonokuntoisia, jotka tarvitsevat apua kotiin. 

Mitä haasteita ikärakenteen muutos ja vanhusväestön 
määrän kasvu asettavat asunto-osakeyhtiöille, sitä pohdimme 
vanhenemiseen, vanhuuteen ja terveyteen liittyvistä teemoista 
kiinnostuneen gerontologian professorin Marja Jylhän kanssa.

Teksti: Teksti: Riina TakalaRiina Takala
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M
inkälaisia ovat tämän päivän van-

huksemme on kysymykseni, jonka 

haastateltavani kuittaa yhtä absurdik-

si kuin kysymyksen, minkälaisia ovat 

tämän päivän 40-vuotiaat. Tarkoitukseni kuitenkin 

on hahmottaa, minkälaisena useiden kymmenien 

vuosien aikana vanhuuteen liittyviä asioita tutkinut 

Marja Jylhä, Tampereen yliopiston Terveystietei-

den yksikön professori, vanhuuden ja vanhat ihmi-

set näkee. 

Vanhuudesta ja vanhojen ihmisten määrästä pu-

hutaan usein siinä perspektiivissä, että määrän kas-

vu on tulevaisuutta ja siitä näkökulmasta, että van-

hat ihmiset ja heidän olemassaolonsa eivät koske 

minua.

– Minkä ikäinen ihminen on vanha ihminen? 

Sosiaali- ja yhteiskuntapoliittisesti usein ajatellaan, 

että 65-vuotias on vanha ihminen, koska saa van-

huuseläkettä. Toisaalta ihmiset elävät vanhuuseläk-

keelle siirryttyään parhaassa tapauksessa vielä 40 

vuotta, Marja Jylhä muistuttaa.

– Nykyisessä keskustelussa yleensä aina muis-

tetaan se, että eläkeikäisten joukko kasvaa kovaa 

vauhtia. Harvemmin muistetaan, että eläkeikäisten 

joukon sisäinen ikärakenne muuttuu todella nope-

asti. Tällä hetkellä suhteellisesti nopeimmin kasvaa 

vanhimpien ihmisten joukko, yli 75-vuotiaiden, yli 

85-vuotiaiden ja yli 95-vuotiaiden määrä.

Vanhusten toiminnallisuutta selvittäneiden tut-

kimusten perusteella tämän päivän 60- ja 70 –vuo-

tiaat ovat paremmassa kunnossa ja terveempiä kuin 

10, 20 tai 30 vuotta sitten. 

– Mutta kaikkein vanhimpien ihmisten kohdal-

la tilanne saattaakin olla toinen, hän toteaa ja viit-

taa yli 20 vuoden ajan kestäneeseen tutkimukseen, 

jossa on seurattu 90-vuotiaita ihmisiä ja heidän toi-

mintakykyään.

– 20 vuoden aikana tämänikäisten ihmisten 

määrä on kasvanut hurjasti, mutta keskimääräi-

nen toimintakyky ei ole muuttunut miksikään. Se 

tarkoittaa sitä, että meidän taloissamme asuu yhä 

enemmän hyväkuntoisia vanhoja ihmisiä, mutta 

myös yhä enemmän huonokuntoisia vanhoja ih-

misiä.

Tämä taas asettaa asumiselle taloyhtiöissäkin 

uudenlaisia haasteita: - Niitä vanhoja ihmisiä, joi-

den toimintakyvyn säilyttäminen asettaa haasteita 

asumiselle, on siis taloissa entistä enemmän. 

– Toiseksi taloyhtiöissä kannattaa ottaa ikäkysy-

myksen lisäksi huomioon trendi, jonka mukaan ih-

miset asuvat yhä useammin kotona myös huono-

kuntoisina, hän vielä taustoittaa.

Konkreettisia parannuksia 
ja yhteisöllisyyden ilmapiiriä
Vanhusten kerros- tai rivitaloissa asumisessa ta-

loyhtiön kannalta Marja Jylhä näkee kahdenlaisia 

haasteita:–Toiset ovat käytännöllisiä, konkreettisia 

asioita ja toiset sosiaaliseen ympäristöön, esimer-

kiksi yksinäisyyteen ja yksin asumiseen, liittyviä.

"Ei voi asua kotona,
 jos sieltä ei pääse 
koskaan ulos."
Professori Marja Jylhä 

Rollaattoreille 

paikka, pihalle 

penkkejä, suu-

sanallista vies-

tintää taloyh-

tiön päätöksis-

tä, sosiaalista 

kanssakäymis-

tä: Marja Jyl-

hän "vanhus-

oppeja" taloyh-

tiölle.
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– Yhä useammassa talossa on yhä enemmän 

rollaattoria käyttäviä ihmisiä. Se on minusta ihan 

loistelias keksintö ja todella hyvä kapistus. Mutta 

taloyhtiössä asuttaessa herää heti kysymys, mihin 

se pannaan, ellei sitä viedä asuntoon asti. Onko sil-

le paikkaa alakerrassa, pyörävarastossa tai jossakin 

muualla? Mahtuuko se hissiin? Mihin se mahtuu 

kotona?, Jylhä konkretisoi.

Voi myös kysyä, täytyykö kaikkien paikkojen tai 

uusien talojen välttämättä olla esteettömiä.

– Asiassa on varmasti monta puolta, mutta ny-

kyajan tekniikka ja rakentaminen ovat sen kaltaista, 

ettei esimerkiksi kylpyhuoneen tarvitse mikään kyl-

pylä olla, kunhan sinne rollaattorilla mahtuu ja pää-

see kulkemaan. Tai jos ei pääse rollaattorin kanssa, 

niin asentaa kylpyhuoneeseen tukikahvan tai jon-

kin muun apuvälineen, minkä avulla pystyy siirty-

mään kylpyhuoneen puolelle. Tai madaltaa kyn-

nystä. Nykyisin kynnykset ovat usein korkeita, mikä 

haittaa kulkemista.

– Minun mielestäni ne ovat tämänkaltaisia ky-

symyksiä, joihin löytyy varmasti ratkaisutkin, kun 

asioita vain tullaan ajatelleeksi. Rollaattorin kanssa 

kulkeva ihminen ei ole enää mikään erityistapaus, 

vaan yleinen ilmiö, joka on pakko taloyhtiöissäkin 

ottaa huomioon.

Hyvin tärkeitä Marja Jylhän mielestä ovat myös 

taloyhtiön ympäristöön liittyvät seikat, kuten on-

ko pihalla penkkiä, mille vanhus voi istahtaa, miten 

kulkeminen pihamaalla sujuu jne.

– Tiedämme, että liikkuminen on vanhoille ih-

misille hyvin tärkeä asia, koska liikkuminen pitää 

yllä terveyttä ja kuntoa. Silloin voi hoitaa omia asi-

oitaan. Jotta vanha ihminen uskaltaa lähteä asun-

nostaan liikkeelle, pihalla ja matkan varrella pitäisi 

olla esimerkiksi penkkejä, joille istahtaa.

Taloissa on usein raskaat ovet, joita on vaikea 

saada auki, varsinkin rollaattorin kanssa.

– Minusta tällaisiin parannuksiin ei saisi suhtau-

tua kuin olisi kysymys vaatimisesta. Useimmiten 

ratkaisut, jotka ovat hyviä esimerkiksi rollaattorin 

kanssa kulkevalle vanhalle ihmiselle, eivät ne huo-

noja ole muillekaan, varsinkin lastenvaunujen tai 

kauppakassien kanssa kuljettaessa, hän painottaa.

Hissirakentaminen on kotona asumisen turvaa-

miseksi ehdottoman tärkeä asia. Siksi Marja Jylhä 

iloitsee uutisesta, jonka mukaan taloyhtiöt ovat ak-

tivoituneet jälkikäteen hissien rakentamiseen siinä 

määrin, että ympäristöministeriön avustusrahojen 

riittävyys alkaa olla tiukoilla.

– Ei voi asua kotona, jos sieltä ei pääse koskaan 

pois, Marja Jylhä muistuttaa tärkeästä ihmisarvoon, 

itsemääräämisoikeuteen ja elämisen laatuun vai-

kuttavasta asiasta.

Toiminnallisuus 
kotona asumisen perusta
Marja Jylhä painottaa toiminnallisuuden ylläpitä-

misen merkitystä. 

– Suureksi osaksi toimintakyvyn ja –kunnon yl-

läpitäminen on sitä, että ihminen kykenee hoita-

maan arkisia asioitaan. Mutta jos tilanne onkin se, 

että asunnosta on vaikea päästä ulos, ei pääse ulos 

varsinkaan rollaattorin kanssa, ei ole penkkiä pihal-

la, ei lähikauppaa, niin silloin tarvitaan se joku toi-

nen hoitamaan asioita. Vanhus istuu sisällä tuolis-

saan odottamassa ja se on selvää, että kunto silloin 

laskee.

– Vanhalle ihmiselle käveleminen on hyvin tär-

keää. Kun alkaa olla vaikkapa yli 70 vuotta, niin sil-

loin käveleminen hyvin riittää kunnon ylläpitämi-

seen. Ei tarvitse käydä punttisalilla, vaan kunhan 

kävelemällä pysyy liikkeessä. Sängyssä sairasta-

minen on ihmiselle kohtalokasta. Silloin ei mene 

monta päivää, kun ihmisen lihasvoima heikkenee.

Mahdollistaa 
osallistuminen päätöksentekoon
Asunto on suurimmalle osalle suomalaisista suu-

rin omaisuus. Siksi Marja Jylhä pitää tärkeänä, et-

tä vanhakin ihminen voisi ongelmitta osallistua 

omaisuutensa hoitamiseen liittyviin kysymyksiin – 

etenkin kun tehdään remontteja. Taloyhtiössä pitäi-

si kyetä varmistamaan, että myös vanhat osakkeen-

omistajat voivat osallistua yhtiökokouksiin.

– Lisäksi minun mielestäni taloyhtiön hallituk-

sen ja isännöitsijän velvollisuus on selostaa taloyh-

tiön asioita vanhoille ihmisille niin, että he asunto-

jensa omistajina ymmärtävät, mitä asioita käsitel-

lään, mitä on päätetty ja mitä tapahtuu. Mitä van-

hemmaksi ihminen tulee, sitä hitaammaksi ym-

märrys tulee tai vaatii suusanallista selittämistä.

Asuntojen omistajat tulevat olemaan muutenkin 

vanhempia kuin ennen. Tätä tosiasiaa ei voi Mar-

ja Jylhän mielestä kieltää, eikä se häviä mihinkään, 

vaikka kuinka ajattelisi hoitaa taloyhtiön asioita 

nuorempien asukkaiden ja osakkaiden kanssa.

– Vanheneminen ei ole tulevaisuutta, vaan se on 

tässä ja nyt. Se tapahtuu nyt ja se sitä paitsi koskee 

minua – oli se minä kuka hyvänsä. On tavallista pu-

hua vanhenemisesta kuin se olisi muiden asia, ei 

minun. Miten me normaalit ihmiset suhtaudumme 

vanhuksiin – siitä tässä on kysymys. Mekin huo-

maamme yhtenä aamuna heräävämme 85-vuotis-

syntymäpäivänämme.

Teknologiset ratkaisut 
arkipäiväistyvät
Ikä ei kerro sitä, mitä vanhus asumiseltaan tulevai-

suudessa haluaa, mutta jonkinlaista hahmotelmaa 

voi tietysti tehdä tulevaisuuden satavuotiaista ja 

heidän mahdollisista asumistarpeistaan.

Marja Jylhän mielestä on itsestään selvää, että 

silloinkin ihmiset haluavat asua omassa kodissaan 

niin pitkään kuin se on mahdollista.

– Mutta myös niin, että ei halua asua kotona, 

kun se ei ole mahdollista.

Kotona asumisesta puhutaan hänen mielestään 

ideologisesti siinä mielessä väärin, että mahdolli-

simman pitkään kotona asumisen välttämättömyy-

destä on tehty ikään kuin hyve.

– Kotona asumista pidetään halvempana kuin 

laitoshoitoa ja siksi ajatellaan, että kotona asumi-

nen on kaikille hyvä asia. Se ei kuitenkaan ole tot-
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ta. Vanhoja ihmisiä haastateltaessa he sanovat juuri 

näin, että toivon kykeneväni asumaan kotona mah-

dollisimman pitkään. Mutta useimmiten vanha ih-

minen näkee hyvin selkeästi myös sen, että voi tulla 

hetki, jolloin se ei enää ole mahdollista ja silloin he 

miettivät, mikä se asuinpaikka sitten on.

– Teknologia tuo vanhankin ihmisen kotiin hy-

viä ratkaisuja, mutta uskoisin, että ne ovat usein 

sellaisia, joita ei edes huomaa. Teknisiä ratkaisu-

ja, joita ei niin sanotusti tarvitse käyttää, vaan jotka 

toimivat jotenkin muuten, automaattisesti.

Yksi esimerkki vaikkapa tämä: Kun vanha ihmi-

nen nousee sängystä ja astuu lattialle, huoneen va-

lot syttyvät. Kuinka monta kaatumisonnettomuut-

ta voitaisiinkaan välttää tällaisen teknisen ratkaisun 

ansiosta, voi vain kysyä.

–  Tulevaisuudessa ovet voivat aueta sormitun-

nistimilla. Sormi laitteeseen ja ovet aukeavat. Se 

olisi kätevä juttu varsinkin silloin, kun yrität päästä 

raskaista ovista sisään rollaattorin kanssa.

Digitalisaatio tulee varmasti vaikuttamaan ihmi-

siin – ellei niinkään kotiin, mutta ainakin asioiden 

hoitamiseen.

–  Sähköinen asiointi toisaalta helpottaa niiden 

ihmisten toimia, jotka kykenevät siihen. Toisaalta se 

on aivan ilmeinen ikäsyrjinnän muoto. On ihmisiä, 

jotka eivät ole internetiä ikinä elämässään käyttä-

neet, eivätkä sitä pysty edes opettelemaan. Digitali-

saatiossa insinööritkään eivät kykene ratkaisemaan 

niitä asioita, jotka johtuvat esimerkiksi näön, hieno-

motoriikan ja ajattelutoiminnan heikentymisestä ja 

sitä kautta vaikuttavat esimerkiksi tietokoneen käyt-

tämiseen, hän vielä pohtii.

Kotihoidon muututtava radikaalisti
Kaiken kaikkiaan vanhustenhuoltoa ja sen järjestä-

mistä suunniteltaessa pitäisi Marja Jylhän mielestä 

ottaa huomioon se, että vanhoja ihmisiä on tulevai-

suudessa enemmän ja vanhat ovat vanhempia kuin 

ennen.

–  Tämä koskee taloyhtiöitäkin. Varmasti hoito-

paikkojakin tarvitaan, koska on raakaa ajatella, et-

tä kaikki ihmiset voisivat asua kotonaan loppuun 

saakka. Jossakin vaiheessa kodista tulee näin ajatel-

len vankila.

–  On myös selvää, että kotihoidon täytyy radi-

kaalisti muuttua, jos ihmisten halutaan asuvan ko-

tona. Voi kysyä, mitä tämä tarkoittaa asunto-osa-

keyhtiöissä. No ainakin sitä, että kotihoitajista tulee 

uusia toimijoita muiden taloyhtiöiden toimijoiden 

– osakkeenomistajien, vuokralaisten, isännöitsijöi-

den, huoltomiesten, remontoijien – joukkoon. 

Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen 

Gerontologian tutkimuskeskus sekä Kasvun ja vanhenemi-

sen tutkijat, Societas Gerontologica Fennica ja Suomen 

geriatiet järjestävät 19.-22.6.2016 pohjoismaisen geronto-

ligikongressin. Sen yhteydessä pidetään näyttely, jossa on 

mahdollisuus esitellä ikääntymiseen liittyviä tuotteita ja 

palveluita. Lisätietoja: järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 

Marja Jylhä, puh. 040 588 9100, marja.jylha@uta.fi 

NYKYISIN puhutaan paljon vanhojenkin ihmisten 

yksinäisyydestä. Marja Jylhä haluaa tehdä selkeän 

eron vanhuksen yksin asumisen ja yksinäisyyden 

välillä.

– Tiedämme, että suurin osa eläkeikäisistä tai 

ainakin suuri osa yli 75-vuotiaista asuu yksin. Heistä 

suurin osa on naisia, koska he elävät pidempään 

kuin miehet ja toisaalta menevät naimisiin vanhem-

man miehen kanssa ja jäävät leskiksi. Yksinasuva 

nainen on siis tietynlainen vanhuuden prototyyppi.

– Yksinäisyys on eri asia. Luulen, että suurin osa 

yksin asuvista eläkeläisistä ei ole erityisen yksinäisiä. 

Mutta yksinäisyys voi seurata silloin kun toiminta-

kyky osittain heikkenee ja syntyy tunne, ettei pääse 

mihinkään, ei osaa lähteä mihinkään, ei ole ketään, 

kenen kanssa lähtisi jonnekin. 

– Vanhan ihmisen yksinäisyys on myös turvat-

tomuutta. Silloin tullaan hyvin käytännönläheisiin 

asioihin, kuten vanhuksen kokemuksiin ja ajatuksiin 

siitä, että jos tarvitsen apua, saanko sitä mistään 

ja jos en kykene asumaan kotona, niin pääsenkö 

minnekään muualle.

– Nämä koskettavat mielestäni taloyhtiöitä. Mie-

tittäisiin, voitaisiinko tai missä määrin voitaisiin ”vi-

rittää” taloyhtiöön jonkinlaista sosiaalista toimintaa. 

– Taloyhtiöissä joudutaan varmasti miettimään 

myös sosiaalista isännöintiä. Sillä ei kuitenkaan 

tarkoiteta sitä, että joku rupeaisi vanhukselle omais- 

tai sairaanhoitajaksi, vaan sitä, että vanhus tietäisi, 

kenelle voi soittaa ja kysyä asioita.

– Sekin olisi vanhuksen kannalta tärkeää, että 

hän tietäisi, kuka voi taloyhtiössä vaihtaa lampun, 

kun se menee rikki tai kuka tulisi katsomaan vessaa, 

kun se on  mennyt tukkoon. 

– Taloyhtiöissä voitaisiin kehittää toimintatapoja, 

että joku luontevasti kysäisee, onko vanhuksella 

kaikki kunnossa, tarkistaa, että on hengissä, vastaa 

puhelimeen tai käy kaupassa hänen puolestaan tai 

vie roskapussin ulos. Luulen, että tällaisia asioita ta-

loyhtiöissä väistämättä tulee eteen. En sitten tiedä, 

miten ne voisi taloyhtiöissä järjestää, mutta tilausta 

kuitenkin on ja aika pienillä asioilla voisi hoitaa, 

Marja Jylhä vielä toteaa.

Asun yksin,
mutten ole
yksinäinen

Gerontologia on ikääntymisen ja vanhenemispro-

sessin tutkimusta. 

Gerontologia on monitieteistä ja sen puitteissa 

voidaan tutkia esimerkiksi ikääntymisen fyysisiä, 

psykologisia ja sosiaalisia näkökohtia, ikääntyvän 

väestön yhteiskunnallisia vaikutuksia, kokemuksellises-

ta vanhenemista ja elämänkulkua sekä vanhenemisen 

syitä ja seurauksia, esimerkiksi pitkäikäisyyden 

salaisuuksien tutkimus.
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Teksti: Riina Takala

N
äin uskoo Puheenjohtajien Klubin vetä-

jä Mika Artesola, joka uskoo, että kaiken 

kaikkiaan taloyhtiöissä joudutaan tule-

vaisuudessa entistä enemmän paneu-

tumaan esteettömyyteen liittyviin asioihin – osin 

väestön ikääntymisen myötä. Toki myös siksi, että 

esteettömyys on laajalti tarkasteltuna kaikkia ihmi-

siä jokapäiväisessä arjessa koskettava asia – taloyh-

tiön pihasta omaan kotiin saakka ulottuva asia.

Esteettömyyskartoittaja Kirsi Hoikkala Disne 

Oy:stä korostaa, että esteettömyyttä voidaan paran-

ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSESTA HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Esteettömyys on pieniä 
ja isoja arjen asioita
Jos taloyhtiön hallituksen jäsenet istutettaisiin pyörätuoliin tai 
kulkupeliksi tarjottaisiin rollaattoria ja heidän pitäisi kokeilla, 
miten pyörätuolin tai rollaattorin kanssa pystyy kulkemaan 
taloyhtiön tiloissa, voi olla, että he tarkastelisivat sen jälkeen 
monia esteettömyyteen liittyviä ongelmia aivan toisenlaisesta 
näkökulmasta kuin ilman omakohtaista kokemusta.

taa kerros- ja rivitaloyhtiöissä toisinaan hyvinkin 

pienin ja edullisin toimin. Suuremmat parannukset 

sen sijaan kannattaa nivoa yhteen jonkin muun ta-

loyhtiössä tehtävän remontin kanssa.

Ulkopuolisen näkemys 
esteettömyydestä hyödyksi 
– Tein viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alus-

sa seitsemän asunto-osakeyhtiön kerrostaloihin 

esteettömyyskartoitukset. Niissä selvitin, minkälai-

sia ongelmakohtia esteettömyyden kannalta talo -

Esteettömyyskartoituksessa käydään läpi kulkemiseen liit-

tyviä asioita. B-rapun sisäänkäynnissä todetaan olevan 

paljon tasoeroja, jotka vaikeuttavat kulkemista.

Kontrastiraidat helpottaisivat askelmien havaitsemista. 

Siinä yksinkertainen, esteettömyyttä parantava toimi.

Lisäksi käsijohde ja suojakaide päättyvät liian aikaisin.

KUVA: KIRSI HOIKKALA DISNE OY KUVA: KIRSI HOIKKALA DISNE OY
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yhtiöissä on ja laadin kehittämisehdotuksia ongel-

mien ratkaisemiseksi, Kirsi Hoikkala kertoo hank-

keesta, joka sai alkunsa Puheenjohtajien Klubin 

puitteissa pidetystä tilaisuudesta.

Tyypillisiä ongelmia esteettömyyden kannalta 

yleensä ovat portaat tai korkeat nousut, jotka vai-

keuttavat asukkaan pääsemistä pihalta ulko-ovelle. 

Tai sitten taloyhtiön ulko-ovi ja porrashuoneen 

väliovi ovat niin raskaita, että niiden avaaminen on 

vaikeaa, varsinkin jos käsissä on kauppakassit tai 

yrittää päästä sisään rollaattorin kanssa. 

Uusissa kerrostaloissa ovien avaaminen onkin 

usein hankalaa. Oven pitää olla turvallinen, eris-

tää hyvin ääntä ja säästää energiaakin, minkä seu-

rauksena rakenteesta tulee paksu ja sitä kautta ras-

kas. Uusissa rakennuksissa ovet kannattaisikin Kirsi 

Hoikkalan mielestä varustaa jo alunperin automaat-

tisilla, sähköisillä aukaisija-sulkija-mekanismeilla, 

mutta niitä voinee asentaa myös jälkikäteen.

– Monissa taloissa on käsijohteita vain yhdel-

lä puolella portaita. Tilanne on ongelmallinen, jos 

henkilö ei pysty käyttämään kuin toista kättään tai 

käsissä on kantamuksia, Kirsi Hoikkala jatkaa esille 

nousseista puutteista. 

– Lisäksi monista portaista puuttuu askelmien 

kontrastiraidat. Se on tärkeä asia normaalinäköisel-

lekin, mutta erityisesti heikkonäköiselle, jonka on 

vaikea varsinkin hämärässä hahmottaa askelmat.

Myös riittävä ja oikeisiin kohtiin sijoitettu valais-

tus on esteettömän kulkemisen kannalta kaikille ih-

misille tärkeä asia.

Tästä syystä Mika Artesola korostaa sitä, miten 

tärkeää on miettiä porraskäytävien valaistus koko-

naisuutena. 

– Kun porraskäytävien valaisimet yhdistetään lii-

ketunnistimiin, silloin välitasanteet saatetaan jättää 

lampuitta. Silloin ei kuitenkaan ole huomioitu lai-

sinkaan sitä, että kun tulet portaita alas, niin välita-

sanne on pimeä ja valo syttyy vasta sitten kun olet 

alhaalla. Siihen tulee aika pitkä pimeä pätkä, hän 

harmittelee.

Ratkaisuja 
voi löytyä helpostikin
– Taloyhtiöissä oltiin selvästi kiinnostuneita esteet-

tömyyteen liittyvistä asioista ja ilmeisesti tarvetta-

kin parannusten tekemiseen oli jonkin verran, kos-

ka taloissa asuu myös pyörätuolilla ja rollaattorilla 

liikkuvia ihmisiä, Kirsi Hoikkala toteaa kartoittamis-

taan taloyhtiöistä. 

Toisaalta voi olla niinkin, että pitkään asunnos-

saan asunut tottuu kulkemisen vaikeuksiin tai sit-

ten niitä ei vain itse välttämättä huomaa. Siksi ulko-

puolisen asiantuntijan kartoitusta pidettiin taloyh-

tiöissä hyvänä osoittamaan myös sen, että moniin 

ongelmiin on olemassa ratkaisujakin.

http://www.lumon.fi


– Meidän pitäisi ehkä järjestää uusi tapaaminen 

taloyhtiöiden edustajien kanssa kuullaksemme, mi-

tä toimia esteettömyyden eteen on tehty vai onko 

tehty mitään. Jokaisessa kohteessa oli sekä nopeas-

ti ja edullisestikin toteutettavia ratkaisuja ja toisaalta 

hankkeita, jotka olisi syytä tehdä jonkin muun re-

montin yhteydessä, Kirsi Hoikkala vielä toteaa.

Porrasaskelmien kontrastinauhat ja tilojen väri-

tysten muuttaminen ovat esimerkkejä helposti teh-

tävistä muutoksista. Lisäksi esiin tulivat porrashuo-

neiden ilmoitustaulujen sijaintiin tai tiedotteiden 

tekstikokoon liittyvät asiat.

– Monissa porrashuoneissa ilmoitustaulut on si-

joitettu lähelle ulko-ovea sillä seurauksella, että ul-

koa tuleva valo heijastuu lasin pintaan, eikä heik-

konäköinen näe lukea sitä. Tai sitten ilmoitustaulu, 

jossa on vaikkapa remonttitiedotteita, on sijoitet-

tu niin korkealle, ettei sitä pienikokoiset ihmiset tai 

lapset näe lukea. Tiedotteiden tekstin kirjasinkoko 

tuli myös esiin eli ongelmana voi olla, ettei asukas 

näe lukea liian pientä tekstiä. 

– Pihan tasoittaminen niin, että pääovelle on ta-

sainen kulkuväylä taas on esimerkki hankkeesta, jo-

ka olisi syytä tehdä jonkin isomman remontin yh-

teydessä, Kirsi Hoikkala vielä mainitsee.

Miten kulku sujuu?
Esteettömyyskartoituksessa Kirsi Hoikkala käyttää 

pohjana Invalidiliiton ESKEH-projektissa laadittuja 

esteettömyyden arviointi- ja kartoituslomakkeita. 

Kartoitusvaihe tarkoittaa käytännössä sitä, että 

mittaamalla, kuvaamalla ja havainnoimalla ympä-

ristöä löydetään esteettömyyden kannalta ongel-

makohdat, joihin esitetään raportissa ratkaisuja. 

Lisäksi esteettömyyskierroksen aikana kysytään 

asukkailta heidän kokemuksistaan ja tuodaan esiin 

mahdollisesti heidän kokemansa ongelmalliset asi-

at.

Esimerkiksi Mika Artesolan asuttamassa taloyh-

tiössä esteettömyyskartoituksessa käytiin läpi pää-

sisäänkäynnit, hissit, portaat, käytävät, takapihan 

sisäänkäynti, pyörävarastot, pesutupa, kuivaushuo-

ne ja kylpytilat.

Kartoituksen aikana mm. mitataan ulko-ovien 

leveydet, kynnysten korkeudet, ovien painot, por-

taiden leveydet, korkeudet ja syvyydet, käsijohteen 

leveydet, tutkitaan materiaalit ja havainnoidaan, 

miltä kaide tuntuu kädessä. 

Hississä katsotaan mm.  painikkeiden koot, mil-

lä korkeudella ne ovat, ylettyykö niihin esimerkiksi 

pyörätuolista, rollaattorin kanssa tai jos on pieni-

kasvuinen. 

Luksimittarilla voidaan mitata valaistuksen tasoa, 

mutta Kirsi Hoikkalan mukaan usein jo pelkästään 

Kynnykset ovat 

usein liian kor-

keita. Taloyh-

tiön pesuhuo-

neen kynnys on 

tässä 33 mm, 

kun suositus-

korkeus on 

korkeintaan 20 

mm.

– Esteettömyys  

on pieniä arki-

sia asioita, jotka 

helpottavat 

kaikkien ihmis-

ten kulkemista, 

Kirsi Hoikkala 

muistuttaa.
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ESTEETTÖMYYTEEN liittyvät asiat tulevat harvem-

min esille esimerkiksi taloyhtiöiden putkiremonteis-

sa, vaikka kannattaisi kyllä ottaa huomioon. 

Mika Artesolan kokemuksen mukaan urakoitsija 

tuskin nostaa asioita esiin toteuttaessaan arkkiteh-

din tai suunnittelijan suunnitelmia. Suunnittelijat-

kaan eivät yleensä esteettömyysasioita tuo esiin, 

vaikka ne olisi hyvä huomioida jo hankesuunnitte-

luvaiheessa.

– Esimerkiksi perinteisessä linjasaneerauksessa, 

jossa korjataan asuntojen märkä- ja wc-tiloja, han-

kesuunnitteluvaiheessa jo otettaisiin esiin esteettö-

myyteen liittyvät asiat. Yleensä ei puhuta lavuaarin 

korkeuksista tai laatoista muuta kuin väritysten 

puolesta. Totta kai urakoitsija kiinnittää lavuaarin 

juuri siihen kohtaan kuin haluat, mutta laajemmin 

näistä asioista ei yleensä puhuta, Artesola pohtii.

Taloyhtiön putkiremontti olisi Kirsi Hoikkalan 

mielestä kuitenkin oivallinen tilaisuus ottaa esiin 

vaikkapa kylpyhuoneen laatoitukset, niiden värisävyt 

tai laattojen pinnat esteettömyys- ja turvallisuus-

mielessäkin:

– Itse ei välttämättä tule ajatelleeksi, että kyl-

pyhuoneen lattialaatat voisivat olla tummempia 

kuin seinä, jolloin tila olisi helpompi hahmottaa 

ja niiden karheusaste sellainen, että pinta ei ole 

liukas märkänäkään. Seinälaatoissa taas mattapinta 

ehkäisee heikkonäköisen henkilön häikäistymistä. 

Kylpyhuoneen varustaminen omaa toimintakykyä 

tukevilla tukikahvoilla lisää asukkaan turvallisuutta 

peseytymistilanteissa.

Esteettömyys
esiin remontti-
hankkeissakin

Tarjoamme sinulle ja perheellesi turvallisen ja
viihtyisän arjen. 

Osaamistamme ovat:
• isännöintipalvelut
• kiinteistönhoitopalvelut
• puhtauspalvelut
• viherpalvelut

Luotettavaa palvelua pääkaupunkiseudulla 
vuodesta 1965

kiinteistöpalvelua
yhä parempaa

50 vuoden ajan

www.vuo-kiinteistopalvelut.fi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous palveluratkaisustamme!

Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy ISA
Tyynylaavantie 20
00980 Helsinki  

www.vuo-

puh. 010 821 3500

omin silmin havaitsee, miten hyvä tai huono va-

laistus talossa on.

Pihoilla mitataan mm. maaston, mutta myös esi-

merkiksi luiskien kaltevuutta pyörätuolilla kulkemi-

sen kannalta.

Esteettömyyskartoittaja kiinnittää huomiota 

myös eri tilojen värityksiin. Esteettömyyttä voidaan 

tarkastella Kirsi Hoikkalan mukaan myös esimer-

kiksi ihmisen näkökyvyn kannalta. Taloyhtiöiden 

pesutiloissa usein vallitsee valkoisten laattojen väri-

maailma, mikä voi kuitenkin vaikeuttaa heikkonä-

köisen ihmisen toimimista pesutiloissa.

– On parempi käyttää selkeitä värikontrasteja, 

jolloin heikkonäköisenkin on helpompi hahmottaa 

tilat ja toimia niissä. Seinän väristä poikkeavan vä-

rinen naulakko on helpompi erottaa seinästä kuin 

seinän värinen, hän mainitsee yhtenä esimerkkinä.

Lisätietoja esteettömyydestä ja kartoitusten tekemi-

sestä: http://www.invalidiliitto.fi /portal/fi /esteettomyys/

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

33

http://www.vuo-kiinteistopalvelut.fi
http://www.kiinteistoposti.fi/uutiskirje


KIINTEISTÖ 2015 -MESSUNUMERO

NuN memm ro 999 9.999 111111111.

68 000 kpl

LEVIKIN RAKENNE

As. Oy:iden hallitusten puheenjohtajat 49 900

Sivutoimiset isännöitsijät 7 086

Ammatti-isännöitsijät 3 651

Arkkitehdit ja suunnittelijat 685

Kiinteistönhuoltoliikkeet 277

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat,

kauppa ja teollisuus

366

LVI-urakoitsijat ja -suunnittelijat 1 101

RIA r.y:n yritysjäsenet 158

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät 1 479

Eduskunta 200

Taloyhtiöjakelu 2 097

Messujakelu 1 000

Yhteensä 68 000

Suuri taloyhtiönumero. Kiinteistöpostin vuoden 2015 suurilevikkisin numero on myös 
Kiinteistö 2015-messunumero – 68 000 kpl. Lehti jaetaan koko SIR Tietokannan 
osoitteistolla ja lisäksi ostamme yli 2 000 asunto-osakeyhtiöosoitetta.

Suuri taloyhtiönumero

Kuka taloyhtiössä päättää
Yhtiökokous
Taloyhtiön ylin päättävä elin on 
yhtiökokous. Varsinainen yhtiöko-
kous on järjestettävä vuosittain, 
joissakin yhtiöissä kaksi kokousta 
yhtiöjärjestyksen määräyksen 
mukaisesti keväällä ja toinen syksyllä. 
Lisäksi tarpeen mukaan – esimerkiksi 
merkittävistä korjaushankkeista ja 
hankinnoista - järjestetään ylimääräi-
siä yhtiökokouksia. 

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

Isännöitsijä
Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen 
valitsema isännöitsijä, joka hoitaa 
päivittäiset rutiinit ja toimii yhtiön 
hallinnollisena johtajana. Hallituksen on 
ohjattava isännöitsijän toimintaa 
sellaisin ohjein ja määräyksin kuin 
yhtiön toiminnan kannalta on tarpeel-
lista. Tavallisesti taloyhtiö tekee 
isännöinnistä sopimuksen isännöinti-
yrityksen kanssa. 

Mediamyynti 09 2238 560

www.kiinteistoposti.fi

http://www.kiinteistoposti.fi


Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

H
yvinvointiteknologialla helpotetaan päi-

vittäisiä toimia, liikkumista ja kommu-

nikointia sekä lisätään turvallisuutta. 

Tulevaisuuden koti mahdollistaa itse-

näisen asumisen ikääntyville, liikuntarajoitteisille ja 

HYVINVOINTITEKNOLOGIA 
AUTTAA PÄRJÄÄMÄÄN KOTONA

Uudet innovaatiot 
helpottavat arkea
Lattia, joka tunnistaa liikkeen. Värivalot, jotka kertovat ruoka-ajan. 
Tartuntakäsi, joka ojentaa maitopurkin. Robotti, joka lukee päivän 
uutiset. 

Nämä ovat esimerkkejä älytekniikasta, joka tukee niin 
vanhuksen, muistisairaan kuin liikuntarajoitteisenkin henkilön 
pärjäämistä kotona. 

Mitä huippuunsa viritetty hyvinvointiteknologia voi tarjota, 
sitä esittelee Sastamalan koulutuskuntayhtymä Saskyn tiloihin 
rakennettu tulevaisuuden koti.

muille erityistarpeita vaativille. Näin kiteyttää Sas-

kyn rehtori Anna-Leena Kivipuro..

Hyvinvointiteknologialla valjastettu oppimisym-

päristö rakennettiin Euroopan aluekehitysrahaston 

rahoittaman KOTI-hankkeen puitteissa. 

Nao-robotit 

edustavat huip-

puunsa vietyä 

teknologiaa, 

rehtori Anna-

Leena Kivipuro 

mainitsee.
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– Hankkeen nimi tulee sanoista ”koti osana tule-

vaisuuden innovaatioita”. Lähtökohtana hankkeel-

le oli väestön ikääntyminen ja tieto siitä, että kotona 

halutaan asua mahdollisimman pitkään. Toimin-

takyvyn heikentyessä tarvitaan apuvälineitä, jotka 

auttavat ihmistä arjen askareissa.

Uutta oppimisympäristöä hyödynnetään hyvin-

vointiteknologian asentajien koulutuksessa, joka on 

sisällytetty tieto- ja tietoliikennetekniikan perus-

tutkintoon. Opiskelijat opettelevat erilaisten apu-

välineiden ja turvaratkaisujen käyttöä, huoltoa ja 

asennusta. Koulutukseen voi hakeutua opintopolun 

kautta.

Tulevaisuuden koti tarjoaa näyteikkunan robo-

tiikkaan ja automatiikkaan myös sosiaali- ja terve-

ysalan opiskelijoille. Opiskelijat saavat käytännön 

tuntuman laitteisiin ja niiden käyttöön. Työelä-

mään siirryttyään he voivat viedä eteenpäin tietoa 

älytekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

– Hyvinvointiteknologia on tulevaisuuden ala, 

jota tullaan tarvitsemaan, rehtori Anna-Leena Kivi-

puro toteaa.

Hän sanoo odottavansa mielenkiinnolla, kos-

ka hyvinvointiteknologia huomioidaan kerrostaloa 

suunniteltaessa ja rakennettaessa. Monet ratkai-

sut ovat sellaisia, että niiden rakentaminen uuteen 

taloon on helpompaa ja edullisempaa kuin niiden 

asentaminen jälkikäteen,

Keittiössä valot vaihtuvat
Tulevaisuuden kodin keittiössä vaihtuvat tiskipöy-

dän valojen väri. Valot ohjelmoidaan niin, että tie-

tyllä värillä on oma viestinsä.

– Punainen voi muistuttaa muistisairaalle, et-

tä nyt on aika ottaa lääke. Sininen voi puolestaan 

muistuttaa, että on aika syödä lounas. Ja esimerkik-

si vuorokauden ajat voidaan esittää väreinä rytmit-

tämään päivää, Anna-Leena Kivipuro kertoo.

Kuulovammaiselle valojen välkkyminen voi ker-

toa, että ovikello soi. Valoilla ja värilämpötiloilla voi-

daan auttaa myös esineiden hahmottamista.

Älykeittiö on suunniteltu siten, että siellä on 

helppo liikkua pyörätuolilla. Työtasoa voi siirtää 

pysty- ja vaakasuunnassa. Astianpesukone on pääl-

tä täytettävä. Niin ikään mikroon ja uuniin yltää 

tuolista käsin. Lisäksi keittiössä on aputasoja, joita 

on mahdollista nostaa ja laskea.

Tartuntakäsi ojentaa esineitä, joihin henkilö ei it-

se yllä tai pysty tarttumaan. Vastaavaa tekniikkaa on 

käytössä teollisuuden kasaus- ja valmistuslinjoilla.

Älylattia kertoo liikkeen
Suomalaista innovaatiota edustaa älylattia. Se näyt-

tää, jos huoneessa on liikettä tai jos henkilö on kaa-

tunut lattialle. 

– Lattiamaton alla on ohut liikkeen tunnistava 

kalvo. Tieto siitä välittyy monitoriin, jossa liike nä-

kyy punaisena pisteenä. Paitsi hoitolaitoksia ja pal-

velutaloja älylattian voisi ajatella palvelevan myös 

omaisia, jotka näkevät valosignaalista, onko esi-

merkiksi iäkäs äiti liikkunut tänään kotonaan, An-

na-Leena Kivipuro selvittää.

Tänä vuonna tarjoamme 
taloyhtiöille myös merkittäviä 
kampanjaetuja.
Tutustu etuihin osoitteessa 
www.iLOQ.com

Apua!

Huoltomies hukkasi 
yleisavaimen. Sillä 
aukeaa kiinteistön 
kaikki ovet.

Ei aukea enää.

Suomalainen iLOQ on maailman 
ainoa elektroninen lukitusjärjestelmä, 
joka kehittää tarvitsemansa sähkö-
energian avaimen työntöliikkeestä, 
eli toimii ilman paristoja.

Pääsyoikeuksien hallinta on nopeaa 
ja helppoa, kadonneet avaimet 
voidaan poistaa järjestelmästä 
käden käänteessä.
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Turvallisuutta lisää myös huoneistokohtainen 

sprinklaus- eli automaattinen palonsammutusjär-

jestelmä. Pienehkön kokonsa ansiosta laitteisto voi-

daan asentaa kylpyhuoneeseen.

Apuvälineitä moneen käyttöön
Tulevaisuuden kodissa on koko joukko muita elekt-

ronisia, pienempiä ja isompia apuvälineitä. Lää-

keannostelija ilmoittaa, kun on aika ottaa lääke.  

Näkövammaiselle tarkoitettu väritunnistin kertoo 

vaikkapa puseron värin. Lukulaite suurentaa tai pie-

nentää tekstin ja sillä voi muuttaa pohjan sekä teks-

tin värin. Verenpainemittari ilmoittaa lukemat ää-

neen.

Nostoihin ja siirtoihin on kehitetty laitteita, jot-

ka auttavat henkilöä pärjäämään itsenäisesti, mutta 

keventävät myös hoitajien työtä. WC- ja pesutiloi-

hin on asennettu runsaasti apuvälineitä sekä tuki-

kahvoja ja -kaiteita. WC-istuimella on käytössä kau-

kosäätimellä toimiva laite, joka pesee ja kuivaa. 

Robotit auttavat hoitajia
Robotit tekevät tuloaan hoiva- ja hoitoalalle. Rans-

kassa kehitetty Nao-robotti puhuu, kuulee ja liik-

kuu. Robotissa on antureita, joiden avulla se suun-

nistaa, väistää esteitä sekä välittää kuvaa ja ääntä. 

Langattoman internet-yhteyden avulla se voi kom-

munikoida ohjaajansa kanssa paikasta riippumatta.

– Nao osaa lukea esimerkiksi lehteä. Kuulija voi 

valita, haluaako hän kuulla urheilu- vai kulttuuriuu-

tiset. Naon opastuksella voi myös jumpata, joten se 

myös kuntouttaa ja tarjoaa virikkeitä. 

– Robotin hyödyntämisessä on monia mahdol-

lisuuksia. Se on kuitenkin apuväline, joka ei korvaa 

koskaan ihmistä, Kivipuro muistuttaa.

Hän kertoo Japanissa olevan jopa pienen pojan 

kokoisia robotteja. Niitä käytetään jo apuvälinee-

nä ainakin sairaaloissa. Ne muun muassa valvovat 

ja kiertävät huoneesta toiseen tarkastamassa, onko 

kaikki kunnossa.

Tulevaisuuden kodissa voi tutustua myös suu-

risilmäiseen Paro-hyljerobottiin, joka on japanilais-

ta alkuperää. Suomessa se on jo käytössä monessa 

hoitolaitoksessa.

– Hellyttävännäköisellä robotilla on todettu ole-

van terapeuttista merkitystä. Se saattaa esimerkiksi 

herättää omissa maailmoissaan olevan muistisai-

raan henkilön kommunikoimaan. Paro muun mu-

assa havaitsee henkilön äänen ja vastaa siihen, jos 

se on niin ohjelmoitu, Anna-Leena Kivipuro vielä 

esittelee.

Torpankatu 4, 24100 Salo,
vaihde 020 729 1600,
puh. 0400 503 078

Pieni Teollisuuskatu 1 D, 
02920 ESPOO, puh.  0400 895 227

www.sarttila.fi

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!
OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEEN

Älylattiassa on 

miellyttävä pin-

ta. Se näyttää, 

jos huoneessa 

on liikettä tai 

henkilö on kaa-

tunut lattialle.
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Teksti: Irene Murtomäki

S
uomella on vuoteen 2018 asti aikaa muuttaa 

omat säännöksensä vastaamaan direktiiviä. 

Päivi Kurttio toimii sihteerinä asiaa valmis-

televassa työryhmässä, jonka puheenjohtaja 

on sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva vir-

kamies Vesa Pekkola.

Tällä hetkellä vanhoilla ja uusilla asunnoilla on 

eri viitearvot. Vanhojen asuntojen vaatimustason 

ollessa 400 becquereliä kuutiometrissä on se uu-

sissa, 2000-luvun taloissa 200 becquereliä. Onko 

myös jatkossa kaksi viitearvoa, se jää Päivi Kurttion 

mukaan nähtäväksi.

Uuden vaatimustason vaikutuksia on hänen 

mielestään vielä vaikea ennakoida.

– STUKin arvion mukaan Suomessa on 40 000 

asuntoa, joiden radonpitoisuus jää alle 400 becque-

reliin kuutiometrissä, mutta ylittää mahdollisen uu-

den 300 becquerelin viitearvon. Tilanne muodos-

tuu ongelmalliseksi etenkin asunnon myyntitilan-

teessa, Kurttio toteaa.

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää
Asiantuntijan mukaan tärkeintä olisi viitearvoista 

riippumatta, että ihmiset kiinnittäisivät huomiota 

radoniin ja selvittäisivät sen pitoisuuden asunnos-

saan.

Radioaktiivinen radon aiheuttaa keuhkosyöpää. 

Arvion mukaan Suomessa radonkaasu on ollut vai-

kuttamassa 300 henkilön keuhkosyöpään. Tutki-

Kavala ja kamala radon
SISÄILMAN RADONIN ENIMMÄISARVO LASKEE

Sisäilman radonin pitoisuusarvo kiristyy lähivuosina. Suomessa 
enimmäisarvo on nyt 400 becquereliä (Bq) kuutiometrissä, josta se 
laskee 300 becquereliin tai pienemmäksi. 

Laboratorionjohtaja Päivi Kurttio Säteilyturvakeskuksesta (STUK) 
kertoo, että taustalla on Euroopan neuvoston hyväksymät uudet 
vaatimukset, jotka on kirjattu säteilysuojelun perusnormidirektiiviin.

muksissa on saatu joitain viitteitä myös siitä, että 

radonilla olisi yhteyttä leukemiaan.

– Sisäilman radon aiheuttaa ylivoimaisesti eni-

ten säteilyaltistumista Suomessa. Kaiken kaikkiaan 

sen merkittävyys yhteiskunnalle on melkein samaa 

luokkaa kuin esimerkiksi pienhiukkasista koituvat 

ongelmat.  

Radonin esiintymiseen asunnoissa vaikuttaa 

niin maaperä, ilmasto kuin talonrakennustapakin.

– Suomessa pahimmat alueet ovat Etelä- ja 

Kaakkois-Suomessa sekä Lounais-Lapissa.  Palve-

lussa www.radon.fi  voi käydä katsomassa oman 

asuinpaikkansa tilanteen. Sivuilla on postinume-

roittain tiedot radonpitoisuuksista.

Suomessa asuntojen keskimääräinen radonpi-

toisuus on korkeampi kuin monessa muussa Eu-

roopan maassa. Kun meillä luku on noin 96 bec-

quereliä kuutiometrissä, se on esimerkiksi Saksassa 

50 ja Englannissa 20. Suomen kanssa saman ongel-

man kanssa painivat etenkin Ruotsi ja Norja.

Pian on aika mitata radon 
Radon on näkymätön, hajuton ja mauton jalokaa-

su, jonka todentamiseen ei ole muuta keinoa kuin 

mittaus.

– Mittauskausi alkaa marraskuun alusta ja jatkuu 

huhtikuun loppuun, eli paras aika sisäilman rado-

nin mittaukseen on lämmityskausi, Päivi Kurttio 

muistuttaa sopivasta ajankohdasta.

Paras aika mi-

tata sisäilman 

radonia on 

lämmityskausi 

eli marras- ja 

huhtikuun väli-

nen aika.

KUVA: RIINA TAKALA
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Radonmittauspurkki sijoitetaan huoneeseen, 

jossa oleskellaan eniten. Yleensä yksi purkki riittää, 

mutta isommassa huoneistossa on hyvä käyttää 

kahta purkkia. Kerros- ja rivitaloissa radon kannat-

taa mitata alimmassa kerroksessa.

Purkin annetaan olla paikallaan kaksi kuukautta, 

minkä jälkeen se lähetetään analysoitavaksi. Tutki-

muksen hinta riippuu palvelun tarjoajasta.

Laboratorionjohtaja Päivi Kurttio toteaa, että si-

säilman radon on hyvä mitata kymmenen vuoden 

välein, sillä pitoisuudet vaihtelevat.

Ja jos naapuri on mitannut asuntonsa radonpi-

toisuuden, eikä sitä ole ollut, niin siihen ei kannata 

tuudittautua. Jokainen asunto on erilainen.

Radonkorjauksissa vaihtoehtoja
STUKin tilaston mukaan Suomessa on noin 50 000 

pientaloasuntoa sekä 10 000 rivi- ja kerrostaloasun-

toa, joissa sisäilman radonpitoisuus ylittää nyt vii-

tearvona olevan 400 becquereliä kuutiometrissä. 

Näin ollen radonkorjauksia tarvittaisiin monessa 

kohteessa.

– Ihmiset jostain syystä arastelevat korjauksia. 

Yhtenä syynä voi olla, että kustannukset mietityt-

tävät tai sen arvellaan olevan vaikeaa. STUKin ke-

räämien tietojen mukaan radonkorjaus on kuiten-

kin verrattain helppoa ja halpaa. Pientaloissa kor-        

jauksen keskimääräinen hinta asettuu 2 500 euroon 

asunnolta, Päivi Kurttio toteaa.

STUK on julkaissut oppaan Asuntojen radonkor-

jaaminen. Se on ladattavissa ilmaiseksi säteilyturva-

keskuksen verkkosivuilta www.stuk.fi .

Useissa 2000-luvulla rakennetuissa taloissa on 

alapohjan alle jo rakennusvaiheessa asennettu ra-

donputkisto. Jos radonin viitearvo ylittyy, aktivoi-

daan radonputkisto viemällä sen poistokanava vesi-

katon läpi ja kytkemällä poistokanavaan poistoimu-

ri. Jos radonputkistoa ei ole, voidaan radonpitoi-

suutta alentaa lattialaatan alta ilmaa imevän radoni-

murin avulla.

Yhtenä korjausvaihtoehtona on radonkaivo.

– Rivitalokohteissa on saatu hyviä tuloksia ra-

kennusten ulkopuolelle, noin neljän viiden metrin 

syvyisillä  radonkaivolla. Tämä toimii etenkin hiek-

kapohjaisilla harjualueilla.

Helposti toteutettavia korjaustoimenpiteitä ovat 

esimerkiksi huonosti toimivan ilmanvaihdon pa-

rantaminen ja selvien vuotokohtien tiivistäminen. 

Ne eivät kuitenkaan ole yleensä tarpeeksi tehokkai-

ta, jos radonpitoisuus on yli 400 becquereliä.

STUK tekee yhteistyössä kuntien ja STM:n kans-

sa  Ilman radonia -kampanjoita. Tarkoituksena on 

lisätä väestön ja viranomaisten tietoja radonasioissa 

sekä löytää asuntoja, joissa on vaarallisen paljon ra-

dioaktiivista radonia.

Kohdealueilla asukkaille on tarjottu kampan-

jahintaisia radonmittauksia. Lisäksi on järjestetty  

korjauskoulutusta.

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

010 680 4010
Meiltä myös katon syyshuolto!

UUTTA!
TASAKATTOJEN

SLD LAATU-
TARKASTUS,
KYSY LISÄÄ

MMMMMMMiiiiiieeeeeettttttiiiiiitttttttyyyyyyttttttttttttäääääääääääääääkkkkkkkööööööööö kkkkkkkaaaatttttooooonnnnn kkkkkuuuuunnnnntttttooooo?????
KKKKKooorrrjjjjaaauuukkkkksseettt eehttttiiiivvväääääätttttttt eeeeeeennnnnnnnnnnnnnneeeeeennnn tttaaaallllvvvveeeeeaaaaa........
JuJuJuuururururiiii nynynynyt ttt ononononon ooooikikkiki eaeeaeaa aaaaaaikikiki aaaa teteteteeteteee täää taloyhtiön vvvvveseseseesikikikikatatata olooo le 
kuntotarkastus, sisisisis llllllllääää riittävän ajoissa tehty tarkastutuus sss
mahdollistaa hhhhhaavaiaiaiaittttttttujujujenee  puutteiden ja ongelmien
korjaukset vielä hyvissä ajoin ennen talven tuloa.
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Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

U
udessa toukokuussa voimaan tulleessa 

asumisterveysasetuksessa on määritelty 

rakennusten terveyshaittoja selvittävien 

asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset. 

Pätevyysvaatimukset koskevat terveydensuojelu-

viranomaisten käyttämiä ulkopuolisia asiantuntijoi-

ta. Mutta yhtä kaikki pätevyysvaatimukset täyttävi-

en asiantuntijoiden rekisteristä on hyötyä jokaiselle, 

joka haluaa selvittää esimerkiksi rakennuksen kos-

teus- tai homevauriota tai huoneiston sisäilmaon-

gelmia.

Kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia selvittävien 

asiantuntijoiden joukko on Pekkolan havaintojen 

TERVEYSHAITTOJEN ASIANTUNTIJOILLE  PÄTEVYYSVAATIMUKSET

Asiantuntijarekisteristä
löytää pätevät tekijät

mukaan ollut kirjava, mikä on aiheuttanut ristiriito-

ja sekä hämminkiä ja hämmennystä.

– Jotkut asiantuntijat ampuvat reilusti yli ja jot-

kut vähättelevät, eivätkä löydä syitä sisäilmaongel-

miin, hän kuvailee.

Osaamis- ja 
työkokemusvaatimuksia
Uuteen asumisterveysasetukseen on kirjattu ul-

kopuoliselta asiantuntijalta vaadittava osaaminen 

ja alaan liittyvä työkokemus. Pätevyysvaatimukset 

ovat nyt valtakunnallisesti yhtenäiset ja koulutus-

ta pyritään saamaan jatkossa ympäri Suomen, joten 

myös alueellinen tasa-arvo toteutuu.

– Koulutuksen järjestäminen, osaamisen tunnis-

taminen sekä rekisterit pelisääntöineen ovat työn 

alla. Tavoitteena on, että koulunpenkiltä saisi päte-

vyyteen tähtäävää koulutusta, joten kaikkia ei tar-

vitse täydennyskouluttaa.

Jo alalla olevien asiantuntijoiden ei tarvitse käy-

dä pätevyyden hankkimiseksi tarvittavaa koulutus-

ta kokonaisuudessaan, vaan he voivat hyväksyttää 

aikaisemmin hankitun osaamisen osaksi pätevyyt-

tä. Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola korostaa 

tavoitteena olevan, että pätevyyden hankkiminen 

olisi mahdollisimman sujuvaa, kuitenkin niin, että 

osaamistasosta ei tingitä.

Hän arvioi, että pätevöityneillä asiantuntijoilla on 

tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää.  Pekkola 

laskee, että viranomaisten käyttöön tarvitaan aina-

kin parisataa pätevyysvaatimukset täyttävää asian-

tuntijaa.

– Tarvitsemme pätevät asiantuntijat, joihin vi-

ranomaiset voivat luottaa. He osaavat tutkia raken-

nukset siten, että terveyshaittaa aiheuttavat tekijät 

löytyvät - liioittelematta tai vähättelemättä.

Asiantuntijoiden pätevyysvaatimusten kanssa 

ei olla aivan uuden asian äärellä.  Niitä on niin sa-

notusti jumpattu ympäristöministeriön Kosteus- ja 

hometalkoiden puitteissa. VTT:n sertifi oimia raken-

– Erään taloyhtiön edustaja oli minuun hiljattain yhteydessä 
kertoen tilanteesta, jossa osakas oli tilannut asiantuntijan 
selvittämään kosteusvauriota. Kun tulos ei ollut tyydyttänyt 
tilaajaa, oli tämä kutsunut paikalle toisen henkilön. 
Uskoakseni asiantuntijarekisteri on avuksi tämänkaltaisissa 
tapauksissa. Valitessaan pätevyysvaatimukset omaavan 
asiantuntijan tilaaja voi luottaa saamaansa selvitykseen, 
neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola arvelee.

Vesa Pekkola 

pitää tärkeänä, 

että uudessa 

asumisterveys-

asetuksessa on 

määritelty ra-

kennusten ter-

veyshaittoja 

selvittävien 

asiantuntijoi-

den pätevyys-

vaatimukset. 
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nusterveysasiantuntijoita on tällä hetkellä rekiste-

rissä yli sata.

Rakennusterveysasiantuntijoiden lisäksi on 

määritelty pätevyysvaatimukset kuntotutkijoille ja 

sisäilma-asiantuntijalle.

Rakennusterveysasiantuntijoista ja sisäilma-asi-

antuntijoista rekisteriä ylläpitää VTT Expert Services 

Oy. Kosteusvaurion kuntotutkijoiden asiantuntija-

rekisteri löytyy FISE Oy:n sivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo henkilöser-

tifi oijien toimintaa ja toimii sertifi ointijärjestelmäs-

sä viranomaisena. Henkilösertifi oijat vastaavat ser-

tifi oinnista ja rekisterin ylläpitämisestä, hyväksyvät 

koulutuksen järjestäjät ja käsittelevät muun muassa 

valitukset.

Normiluonteisesta 
ohjeesta asetukseksi
Uutta asumisterveysasetusta valmisteltiin parin 

vuoden ajan.  Työn pohjana oli asumisterveysoh-

je vuodelta 2003. Päivittämisen tarvetta ei luonut 

viime vuosina runsaasti esillä olleet kosteus- ja ho-

mevauriotapaukset, vaikka niin voisi ajatella. Uuden 

asetuksen laatimisen taustalla on perustuslaki, joka 

edellyttää ministeriötä tekemään normiluonteisen 

ohjeen sijaan asetuksen.

– Asumisterveysohje oli edelleen toimiva, ei-

kä siinä ollut ainakaan suuria epäkohtia. Näin ollen 

paljon asioita tuotiin ohjeesta suoraan asetukseen. 

Toki päivitystä tarvittiin, koska vuosien varrella on 

ilmaantunut myös uusia juttuja, kuten mineraa-

likuitupöly.  Lisäksi esimerkiksi mikrobipykälään 

tehtiin tarkennuksia, muun muassa tutkimusmene-

telmiin.

Ohjeen ja asetuksen erosta Vesa Pekkola toteaa, 

että asetuksen soveltaminen oikeudessa on yksin-

kertaisempaa. Tosin asumisterveysohjekin täytti tä-

män tehtävän aikaisemmin viranomaisasiakirjana, 

johon oikeudessa nojattiin.

Asetus määrittää 
asunnon terveydelliset olosuhteet
Terveydensuojelulain mukainen asumisterveysase-

tus määrittelee terveydelliset olosuhteet asunnoissa 

ja oleskelutiloissa.

– Asunnossa ei saa olla olosuhdetekijää, joka ai-

heuttaa terveyshaittaa. Fysikaalisiin tekijöihin lu-

keutuvat huoneilman kosteus, lämpötila, vesijoh-

toveden lämpötila, ilmanvaihto ja melu. Kemialli-

siin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi formaldehydit, 

pienhiukkaset, asbesti, mineraalikuitupöly ja tupa-

kansavu. Biologisia tekijöitä ovat homeet ja mikro-

bit.

Asetuksessa on säädetty terveyshaitan arvioin-

tiperusteet mittauksineen ja sisäilmaolosuhteiden 

toimenpiderajat.

– Toimenpiderajan ylittäminen tarkoittaa sitä, 

että silloin on ryhdyttävä selvittämään haittaa ja tar-

Yksityisalojen Esimiehet ja
Asiantuntijat YTY

Liity nettilomakkeella www.yty.fi
tai puhelimitse (09) 2510 1310

Huolehdit hyvin vastuullesi annettujen yhtiöiden hoidosta,
MUTTA MITEN ON OMAAN TYÖSUHTEESEESI
LIITTYVIEN ASIOIDEN LAITA?
Ovatko työpäiväsi liian pitkiä, loma- ja lomakorvauskäytännöt epäselviä, tai
onko työehdoissasi jotain muuta, mikä ei mene kuten mielestäsi pitäisi. 

Me YTYssä neuvomme ja autamme ammatti-isännöitsijöitä työsuhteeseen
liittyvissä asioissa. Olemme esimerkiksi avustaneet jäseniämme kokous-
palkkioiden huomioimisessa lomapalkassa ja eläkekertymässä.

YTY on edunvalvontajärjestö esimiehille ja
asiantuntijoille ja joukossa on paljon
myös isännöitsijöitä. YTYstä saat
edunvalvonnan, henkilökohtaisen
palvelun ja hyvät jäsenedut.

Huolehdi itsestäsi
– liity YTYyn!
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vittaessa poistamaan sitä. Asumisterveysasetukses-

sa on kuitenkin niin kutsuttu maalaisjärkipykälä, 

jonka mukaan toimenpiderajoista voidaan tarvitta-

essa ja perustellusti joustaa, jos se on terveydensuo-

jelun näkökulmasta tarpeen, Pekkola alleviivaa.

Hän toteaa, että asiassa tarvitaan päteviä ja am-

mattitaitoisia asiantuntijoita.

Monet toimenpiderajat pysyivät aikaisempaan 

asumisterveysohjeeseen verrattuna lähes ennal-

laan, kuten asuntojen lämpötiloihin liittyvät asiat. 

Yhtenä uutena toimenpiderajana Pekkola mainit-

see kesäajan maksimilämpötilan, joka on 32 astetta.  

Tosin tänä kesänä ei ole ollut vaaraa, että rajaa hä-

tyyteltäisiin.

Melun toimenpiderajat ovat niin ikään suurin 

piirtein samat kuin ennen. Pykälää laadittaessa ja 

toimenpidearvoja pohdittaessa on otettu huomioon 

myös tuulivoiman aiheuttama melu.

Parveketupakointi 
murheenkryyninä 
Asumisterveysasetuksessa on oma pykälä tupakan-

savulle. Sen mukaan sisäilmassa ei saa toistuvas-

ti esiintyä aistinvaraisesti tunnistettavaa tupakan-

savua, joka on kulkeutunut asuntoon tai muuhun 

oleskelutilaan ulkoa tai muualta rakennuksesta.

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola toivoo, että 

tällä parannetaan tupakansavun terveyshaitan arvi-

ointia. Tähän mennessä sen todentaminen on ollut 

vaikeaa.

– Viranomaisvalvonta tässä asiassa on ylipäätään 

ongelmallista. Kun asukas ilmoittaa, että nyt hänen 

huoneistossaan on savua, niin ehtiikö viranomai-

nen juuri silloin paikalle ja jos ehtiikin, niin onko 

savu jo haihtunut. Kaiken kaikkiaan viranomaisil-

la ei ole ollut tähän saakka kunnon keinoa puuttua 

tupakansavuun. Toivottavasti uusi pykälä tuo tilan-

teeseen parannusta.

Tupakansavun mittaamiseen on Pekkolan mie-

lestä paras ratkaisu merkkiainetutkimus. Sen avulla 

voidaan tutkia savun pääseminen asuntoon. Savua 

voidaan mitata myös passiivikeräimin, mutta tä-

män ongelmana on valvomaton mittaustapa. 

Tupakansavua koskeva uusi pykälä testattaneen 

aikanaan oikeudessa. Paras ratkaisu Vesa Pekkolan 

mielestä kuitenkin olisi, jos ns. parveketupakointia 

koskeva säädös saataisiin tupakkalain puolelle. Sil-

loin valvottaisiin tupakkalainmukaisuutta, eikä sa-

vusta koituvaa terveyshaittaa tarvitsisi osoittaa.

– Tupakansavu on vaikea asia viranomaisille ja 

erityisesti ihmisille, jotka siitä kärsivät.

Kattoremonttien 
ammattilainen

Soita meille 010 2290 190 tai 
vieraile www.kattokeskus.fi

Sadat taloyhtiöt, 
kunnat ja julkiset 
rakennuttajat ovat 
valinneet meidät 
kattoremonttiensa 
toteuttajaksi, koska 
100%:nen laatu 
ratkaisee!

Hinnat 010-yritysnumeroon: Kiinteästä verk. 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min. Matkaviestinverk. 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min. Hinnat sis. alv.

Sähköposti:  kattokeskus@kattokeskus.fi
Pirkanmaa:  Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
Uusimaa:  Metsämiehenkuja 3, 01900 Nurmijärvi

Uuden tupakkalain mukaan taloyhtiöt voisivat nykyistä 

helpommin kieltää tupakoinnin parvekkeella. Uusi laki ei 

kieltäisi tupakointia parvekkeella tai asunnon ulkoalueilla, 

mutta antaisi taloyhtiölle mahdollisuudet rajoittaa sitä.

Taloyhtiö tarvitsisi kieltoon tai rajoitukseen terveysviran-

omaisen lausunnon tupakoinnin aiheuttamasta savuhai-

tasta. 

Lausunnot uudesta tupakkalaista pitää antaa 28. syyskuuta 

mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskun-

nalle vielä loppuvuodesta.
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Teksti: Riina Takala

K
äyttötarkoituksenmuutokset eivät ole ihan 

helpoimmasta päästä olevia asioita raken-

nusvalvonnan näkökulmasta katsottuna, 

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan 

lupayksikön päällikkö Juha Veijalainen myöntää.

Yleisin ”muutostyyppi” on aikanaan piilokontto-

reiksi muuttuneiden huoneistojen palauttaminen 

takaisin asuntokäyttöön, varsinkin Helsingin kanta-

kaupungissa. Myös taloyhtiöissä sijaitsevia myy-

mälätiloja on muutettu ravintoloiksi tai kahviloiksi      

tasaiseen tahtiin.

KIVIJALKAKAUPPA ASUNNOKSI, LIIKETILAAN 
KUNTOSALI, KAHVILA MUUTTUU RAVINTOLAKSI

Rakennusvalvonnalla 
riittää työsarkaa
Taloyhtiöiden tilojen käyttötarkoituksenmuutoksista on tullut 
Helsingin rakennusvalvonnassa huomattavan iso työsarka. 

Nyt halutaan palauttaa toimistoina käytettyjä huoneistoja 
takaisin asunnoiksi tai muuttaa piharakennuksia asunnoiksi.

 Tai sitten taloyhtiön tiloihin tulee uudenlaista liiketoimintaa, 
esimerkiksi ravintoloita tai kahviloita tai kuntosaleja.

Rajoitettu rakennuskielto 
kantakaupungissa
Ns. kivijalkakauppojen muuttamiset asunnoiksi 

ovat Veijalaisen mukaan selvästi lisääntyneet, var-

sinkin kantakaupungissa. Tätä kaupunkielämää 

köyhdyttävää kehitystä on kuitenkin ryhdytty hi-

dastamaan ja tietyt kaupunginosat ovat muutosten 

suhteen rajoitetun rakennuskiellon piirissä. 

Rajoitettu rakennuskielto tuli voimaan viime 

vuoden alussa. Se koskee kantakaupungissa ensim-

mäisen kerroksen ja kadunvarsien myymälä-, lii-

Taloyhtiöt ha-

luaisivat muut-

taa toimisto- ja 

liiketiloja asu-

miskäyttöön.  

Käyttötarkoi-

tuksen muu-

tokset työllistä-

vät Helsingin 

rakennusval-

vontaa melkoi-

sesti.
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ke- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön ja on 

voimassa Kruunuhaan, Kluuvin, Kaartinkaupungin, 

Kampin, Punavuoren, Eiran, Ullanlinnan, Katajano-

kan, Kaivopuiston, osassa Sörnäistä, Kallion, Alppi-

harjun, Etu- ja Taka-Töölön, osassa Hermannin ja 

Vallilan kaupunginosia. 

– Asuntomuutokset, joiden seurauksena kivijal-

kamyymälät tai liike- ja toimistotilat häviäisivät ko-

konaan, ovat rakennuskiellon takana ja edellyttävät 

poikkeamishakemusta näillä tietyillä alueilla, Veija-

lainen toteaa.

Rajattu rakennuskielto ei kuitenkaan tarkoita yk-

siviivaisesti sitä, ettei muutoksia sallittaisi, mutta jo-

kainen hanke rajatun rakennuskiellon aikana ja alu-

eella, jota se koskee, arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Toimitiloja voidaan siis muuttaa asunnoiksi, mi-

käli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Poikkea-

mishakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota 

alueen monipuolisen rakenteen turvaamisen ja toi-

mintaedellytysten säilymisen lisäksi rakennuksen 

tai sen osan sekä tontin soveltuvuus asuinkäyttöön. 

Liiketiloista halutaan asuntojakin
Asuintiloiksi halutaan muuttaa hyvin monenlaisia 

tiloja. Esimerkiksi kantakaupungissa on paljon aika-

naan pienteollisuuden käyttöön rakennettuja piha-

rakennuksia, joihin mieluusti tehtäisiin asuntoja.

Asuntoja suunnitellaan myös isoihin näyteikku-

nallisiin liiketiloihin. Silloin joudutaan usein Vei-

jalaisen mukaan vaikeasti ratkaistavien kysymys-

ten äärelle, kuten miten ratkaista ääneneristävyys 

asumisen kannalta, miten järjestää poistumistiet, 

ilmanvaihto, pääsy rakennuksen muihin tiloihin, 

wc-tilat, esteettömyys. Ja entäs jos tilaan ei pääse 

taloyhtiön porrashuoneen puolelta, vaan ainoas-

taan ikkunalliselta puolelta.

Kahvila muuttuukin ravintolaksi….
Liiketilojen muuttaminen kahviloiksi tai ravinto-

loiksi on Veijalaisen mukaan kovasti yleistynyt. Nii-

hin täytyy hakea muutosten rakennuslupa, koska 

asiakasmäärän lisääntymisen ja toiminnan luon-

teen muuttumisen vuoksi lisääntyvät tällaiset vaati-

mukset, kuten poistumistiet, ilmanvaihto, äänene-

ristys rakennuksen muihin tiloihin päin, WC-tilat ja 

esteettömyys.

– Kannattaa selvittää kunnolla etukäteen, miten 

nämä kaikki erilaiset vaatimukset pystytään toteut-

tamaan, ettei olla tilanteessa, jossa toimija on hank-

kinut tilan, ryhtyy rakentamaan ja sitten törmää 

näihin vaatimuksiin ja huomaakin, ettei niitä kyetä 

täyttämään. Se on tuskainen paikka sille toimijalle, 

taloyhtiölle ja meille löytää siihen ratkaisu, Veijalai-

nen korostaa.

Asunto-osakeyhtiölläkin 
vastuutilanteensa
Kun taloyhtiön tiloissa vaihtuu toimija, mutta sen 

takia ei tarvita muutostöitä, niin rakennusvalvon-

nalta ei lähtökohtaisesti tarvita lupaa. Silloin ollaan 

tilanteessa, että esimerkiksi tiloissa asiakasmäärä 

ei lisäänny, tilojen toiminnan luonne ei muutu, ei-

vätkä vaatimukset turvallisuuden ja terveellisyyden 

näkökulmasta siksi kasva. 

– Mutta taloyhtiön pitää olla tässä tarkkana, sil-

lä tilan käyttö ja toiminta jää siinä  vaiheessa talo-

yhtiön vastuulle. Rakennusvalvonta ei enää siihen 

puutu.

Toimijan vaihtuessa asunto-osakeyhtiön hallin-

non täytyy arvioida, minkälaisia rakennusteknisiä 

muutoksia mahdollisesti tarvitaan, esimerkiksi ää-

neneristyksen suhteen, henkilömäärän lisääntymi-

sen vuoksi tai ravintolan keittiötyypin vaihtumisen 

vuoksi.

Taloyhtiön kannattaa miettiä asiaa myös siltä 

kannalta, että jos esimerkiksi uusi ravintoloitsija pi-

tää ravintolaansa auki huomattavasti pidempään 

kuin entinen, syntyykö esimerkiksi melusta asu-

mishaitta. Taloyhtiö saattaakin joutua selvittämään 

syntyneitä häiriöitä ympäristökeskuksen ja terveys-

tarkastajien kanssa – kovasta metelistä kun on va-

litettu.

Ääneneristävyysongelmat 
hankalia ratkaistavia
Ääneneristys on Veijalaisen mukaan kaikkein suu-

rin ongelma, joihin liiketilojen käyttötarkoitusten 

muutoksissa aina törmätään. Ja varsinkin niin, että 

uusi toiminta häiritsee yläkerroksissa asuvia. Ravin-

tolat ovat Veijalaisen mukaan tässä suhteessa suuri 

murheen kryyni. Ongelman ydin on juuri siinä, että 

melutaso muuttuu huomattavasti alkuperäistä kor-

keammaksi.

– Uusi trendi on tuonut tiloihin kuntosaleja, jot-

ka ovat ääneneristävyyden suhteen äärimmäisen 

hankalia. Ne aiheuttavat runkomelua. Ne voivat olla 

auki vuorokauden ympäri, kuntoilijat pudottelevat 

painavia painoja lattialle – kelloon katsomatta aa-

muyön tunteinakin. Nämä ongelmat ovat oikeasti 

ONGELMIA.

Veijalaisen mukaan rakennusvalvonnalla on täl-

laisia käyttötarkoitusten aiheuttamien lisävaatimus-

ten käsittelemisessä kaksi vaihtoehtoa. 

– Joko nostetaan lupavaatimusten rimaa niin 

korkealle, että kaikki mahdolliset kauhuskenaariot, 

jotka tilanteessa voidaan nähdä, pystytään täyttä-

mään. Esimerkiksi kuntosalitapauksessa tarvittavi-

en lisäeristysten rakentaminen on varmasti kallista 

ja joissain tapauksissa myös mahdotonta. Ja entäs 

jos vaatimukset ovatkin turhia, koska ennalta ajatel-

tu kauhuskenaario ei koskaan toteudukaan. On teh-

ty turhaa työtä.

– Toinen, viisaampi vaihtoehto tämänkaltaisis-

sa toimintamuutoksissa, olisi se, että taloyhtiö käyt-

tää ”isännän ääntä”, ottaa sen vastuun, joka sillä on 

mahdollista ottaa ja antaa lupahakemuksen yhtey-

dessä sitoumuksen. 

– Siinä taloyhtiö ilmaisee hyväksyvänsä sen, että 

uutta käyttötarkoitusta koskevassa luvassa edelly-

tetään vain se taso, minkä rakentamismääräykset 

edellyttävät - toki siis rakennusvalvontakin jo jou-

tuu tätä asiaa edellyttämään. 

Lisäksi taloyhtiö sitoutuu siihen, ettei se salli ti-

lassa tämä kriteerin ylittävää toimintaa, mutta jos 
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sallii, sitoutuu huolehtimaan ääneneristyksen pa-

rantamisesta. 

Veijalainen näyttää esimerkin: ”Ääneneristyksen 

riittävyys kuntosalitoimintaan. Vahvistamme, että 

Asunto Oy X:n hallitus katsoo ääneneristyksen riit-

tävän X Oy:n kuntosalitoiminnalle. Mikäli toimin-

nassa tulee muutoksia tai toimija muuttuu, vastaa 

taloyhtiö ääneneristävyyden riittävyydestä muut-

tuneessa tilanteessa.” Paikka, päivämäärä, Asunto 

Oy:n nimi ja allekirjoitus. 

– Olemme edellyttäneet, että taloyhtiön hallin-

to tekee sitoutumisestaan tällaisen paperin, jossa 

sanotaan, miten toimitaan. Sitten olemme myön-

täneet luvan. Katsotaan nyt jatkossa, miten näiden 

kanssa käy. Mutta tämähän olisi oikeasti se loogisin 

tapa – ei tehdä turhia asioita ja on selvät pelisään-

nöt olemassa, jos toimintaan tulee muutoksia.

”Avoimen” valtakirjan 
sekamelska
Taloyhtiön tilojen käyttötarkoituksen muutoksissa 

pitäisi Veijalaisen mielestä toimia niin, että se, joka 

haluaa tehdä tiloissa sitä jotakin, tekee yhteistyötä 

taloyhtiön hallinnon kanssa. Asioista päätetään jär-

jestyksessä ja asianmukaisesti. 

Parhaassa tapauksessa taloyhtiön hallinto hoitaa lu-

pa-asian niin, että kaikki tietävät, mitä ollaan teke-

mässä. Saadaan päätös ja hoidetaan homma.

– MUTTA käytäntö on toinen – valitettavan mo-

nessa tapauksessa.  Nimittäin - isännöitsijä, jos hä-

nellä on nimenkirjoitusoikeus, tai joku muu taho, 

antaa esimerkiksi osakkaalle tai muulle toimijalle 

pelkän valtakirjan. Sen jälkeen taloyhtiö ei tiedä yh-

tään mitään, mitä se osakas tai toimija tekee raken-

nusvalvonnan lupakäsittelijän kanssa. 

– Ja vastaavasti - meidän lupakäsittelijämme ei 

tiedä yhtään mitään siitä, millä edellytyksillä taloyh-

tiö on antanut valtakirjan, koska sitä asiaa ei ole sii-

hen valtakirjaan kirjoitettu.

– On haettu lupaa, jonka myöntäminen on mah-

dollista. Sen jälkeen alkaa hirveä meteli siitä, mik-

si rakennusvalvonta on tällaisen luvan myöntänyt, 

kun se ei pidä yhtään paikkaansa sen kanssa, mitä 

taloyhtiössä on asiasta ajateltu. Sukset menevät ris-

tiin, Veijalainen vielä varoittaa.

– Taloyhtiön ei pitäisi missään tapauksessa jättää 

asiaa toimijalle annettavan valtakirjan varaan, vaan 

pitää silmällä – siihenhän liittyy nykyisen asunto-

osakeyhtiölainkin pykälät – että taloyhtiö oikeas-

ti tietää, mitä tapahtuu ja päättää sitten, että se, jolle 

lupa on annettu, saa vielä rakentaakin sen aiko-

mansa, Veijalainen vielä toteaa.

Miksi vaihtaisit koko ikkunan 
vain kuluneen ulkopuitteen vuoksi?
Jeti-menetelmässä ikkunan vanha ulkopuite uusitaan säänkestäväksi 

alumiinipuitteeksi. Yhdessä karmiosan kanssa se muuttaa puuikkunan 
rakennuksen käyttöiän kestäväksi puualumiini-ikkunaksi. 

Korjaus on nopea, osakkaille vaivaton ja oikeudenmukainen.

Lisätiedot
www.jeti-ikkuna.fi 

0500 603 953/ Jouni Ruuska
info@jeti-ikkuna.fi

Maksuton ikkunoiden kunto- ja korjaus-

tarvearvio. Soita 0500 603 953.

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

Artikkeli perustuu Helsingin rakennusvalvontaviraston 

järjestämään seminaaritilaisuuteen.

Tästä linkistä näet Juha Veijalaisen puheenvuoron ko-

konaisuudessaan: http://www.hel.fi /www/Helsinki/fi /

asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/korjaus_muutos/

kayttotarkoituksen/
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Teksti: Riina Takala

-T
aloyhtiöt eivät ole veljeksiä keske-

nään. Joissakin on hyvin ammatti-

taitoinen hallitus, joka pitää ohjat kä-

sissään, joissakin taas täysin pihalla 

oleva. Hallituksen kokoonpano on yksiselitteisesti 

yhtiökokouksen vastuulla.

HALLITUSTEN MUISTISÄÄNTÖ KORJAUSHANKKEISIIN

Isännöitsijän ammattitaito
tarpeen tueksi ja turvaksi
Vantaalaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, 
rakennusinsinööri Jouko Taskinen on huolissaan siitä, kuinka 
paljon taloyhtiöiden hallituksia mahdetaankaan ns. ”vedättää” 
erilaisissa korjaushankkeissa. 

Mahdollisuuden siihen antavat valitettavasti ”amatöörimäiset” 
ja välinpitämättömästi toimivat hallitusjäsenet itsekin, mutta 
Taskinen toivoisi myös isännöitsijöiltä ja isännöintiyrityksiltä 
ammattimaisempaa ja vastuullisempaa asiakaspalvelua. 

– Isännöintipalvelut on räätälöitävä ja hinnoi-

teltava tämän mukaan. Toki myös kiinteistön ikä ja 

käyttö, rakennustyppi ja –materiaalit sekä tehdyt ja 

tulevat korjaukset jne vaikuttavat isännöintisopi-

muksen sisältöön. Väestön ikääntyminen ja lisään-

tyvä asuminen kotona tuovat myös paineita niin 
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sanotulle sosiaaliselle isännöinnille, Jouko Taski-

nen lataa.

– Olen toiminut aikaisemmin parissa yhtiössä 

hallituksen jäsenenä ja myös puheenjohtajana usei-

ta vuosia. Totesin vuosi sitten, että korjausrakenta-

misesta tietämätön taloyhtiömme hallitus ja välin-

pitämätön isännöitsijämme olivat sotkeneet pahan 

kerran taloyhtiömme noin kolme vuotta sitten teh-

dyn saunaosastoremontin arvoltaan noin 90 000 

euroa. Katsoin tässä vaiheessa tarpeelliseksi suostua 

uudelleen hallituksen jäseneksi, hän kertoo.

Saunaosastoremontin ”jälkipyykissä” on käynyt 

ilmi monia sellaisia asioita, joiden vuoksi esimer-

kiksi aikataulut eivät pitäneet, kustannukset ylittyi-

vät, lisätöitä kertyi runsaasti ja hallitsemattomasti, 

laatuvirheitä oli luvattoman paljon ja sähköasen-

nuksetkin olivat osin määräysten vastaisia. Puutteet 

ja virheet johtuivat suurelta osin vajavaisista suun-

nitelmista: arkkitehtisuunnitelmat oli tehty, mutta 

LVI-suunitelmat olivat vajavaiset, eikä sähkösuun-

nitelmia ollut tehty lainkaan. 

Roskatoksen 
rakentamishanke epäonnistui
Myös viime vuonna isännöitsijän toimesta aloite-

tussa roskakatoksen urakassa oli Taskisen mukaan 

ollut useita samanlaisia heikkouksia kuin yhtiön 

saunaosaston remontissakin. 

– Kunnollisia suunnitelmia ei ollut, perustamis-

olosuhteita ei ollut tutkittu, kirjallista urakkasopi-

musta ei ollut tehty, urakoitsijayrityksenä epämää-

räinen irlantilainen jne., hän luettelee.

– Onneksi taloyhtiön edustajat onnistuivat kes-

keyttämään hankkeen alkuunsa, betonivalujen ol-

lessa juuri käynnistymässä, hän toteaa.

Siinä vaiheessa nimittäin todettiin, että katokses-

ta tulee liian pieni, se sijaitsee kiinni pelastustiessä, 

eikä perustamistapa kestä routaa jne. 

– Kaiken huipuksi palotarkastaja totesi, ettei ai-

nakaan paloturvallisuuden vuoksi uutta katosta tar-

vitse rakentaa, joten hanke keskeytettiin lopullises-

ti. Turhasta aloituksesta tuli tietysti taloyhtiöllemme 

kustannuksia, joita isännöintiyhtiö tosin on osittain 

korvannut, hän vielä kertoo.

Palautepalaverit käyttöön
Taloyhtiöiden korjaushankkeissa kannattaisi hy-

vään rakennuttamistapaan kuuluvana järjestää pa-

lautepalaveri, jossa voidaan vielä jälkikäteen käydä 

läpi hankkeen kulku ja mahdolliset ongelmat ja nii-

den ratkaisut ja miten kehittää toimintaa.

Tämän toimintaidean mukaisesti Taskinen kut-

suikin koolle saunaremonttiin liittyvän palautepala-

verin, jossa käytiin läpi eri osapuolten toimintaa ja 

vastuukysymyksiä. Mukana oli isännöintiyrityksen 

aluejohtaja ja lakimies sekä isännöitsijä.

– Oman taloyhtiön tapauksessa jäi askarrutta-

maan isännöitsijän rooli, joka todettiin sivustaseu-

raajan rooliksi. Sen aikainen hallitus oli kuitenkin – 

ainakin omasta mielestään - delegoinut hankkeen 

organisoinnin ja läpiviemisen täysin isännöitsijälle. 

Se, ettei näin ole käytännössä ollutkaan, olisi pitä-

nyt kertoa selvästi hallitukselle. Nyt he luottivat vää-

rään mieheen, Taskinen pohtii.

Tässä tapauksessa kävi myös ilmi, ettei työmaa-

kokouksia ollut järjestetty aloituskokousta lukuun 

ottamatta lainkaan ja ettei isännöitsijä ollut käynyt 

kertaakaan nelisen kuukautta kestäneen urakan ai-

kana työmaalla. 

– Katson, että isännöitsijä asunto-osakeyhtiön 

toimitusjohtajana ja asemavaltuutuksenkin nojalla 

tulee olla mukana työmaakokouksissa järjestäjänä 

ja osallistujana, ellei hallitus ole nimenomaisesti jo-

takin muuta päättänyt, hän jatkaa. 

Kuka valvoo valvojaa?
Ongelmallisena remontin jälkipyykissä näyttäytyy 

myös isännöitsijän ja valvojan välinen suhde. 

– Katsoisin, että valvojan ”esimies” on nimen-

omaan isännöitsijä, koska eihän se hallitus voi olla. 

Jouko Taskinen 

kehottaa halli-

tuksen jäseniä 

aktiivisuuteen 

ja toisaalta 

isännöitsijä-

kunnalta hyvää 

ammattitaitoa 

ja vastuulli-

suutta etenkin 

taloyhtiöiden 

korjaushank-

keissa.
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-

johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, 

kun yhtiönne luottamushenkilö on vaih-

tunut. Näin varmistamme Kiinteistöpostin 

perillemenon juuri sinne, missä siitä on 

suurin hyöty.

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen   
   kautta osoitteessa www.kiinteistoposti.  .  
   Sieltä sivun oikeasta reunasta painike
   Tee osoitteenmuutos

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.

• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti.  

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa

TARVEKARTOITUKSEN ja välttämättömien kun-

totutkimusten jälkeen tehdään yhtiökokouksessa 

hankepäätös, jonka jälkeen aloitetaan eri vaihto-

ehtoja pohtiva hankesuunnittelu ja tehdään valitun 

vaihtoehdon pohjalta investointipäätös yhtiöko-

kouksessa. 

Seuraava vaihe on toteutussuunnittelu (arkkiteh-

ti-, rakenne-, lvisa- ym suunnitelmat), jonka jälkeen 

yhtiökokouksessa tehdään rakentamispäätös. 

Rakennusvaiheen valmistuttua yhtiökokous 

tekee vastaanottopäätöksen, jonka jälkeen alkaa 24 

kuukauden takuuaika. 

Tehtyjen takuukorjausten jälkeen, mikäli asiat 

ovat kunnossa,  tehdään vakuuksien vapauttamis-

päätös.

TARVEKARTOITUS > hankepäätös > HANKE-

SUUNNITTELU > investointipäätös > TOTEUTUS-

SUUNNITTELU > rakentamispäätös > RAKENTAMI-

NEN > vastaanottopäätös > TAKUUAIKA > päätös 

vakuuksista

Korjaushankkeen
kulku pääpiirteittäin

Jos valvoja epäonnistuu tehtävässään, kukaan muu 

kuin isännöitsijä ei siihen voi puuttua. 

– Tässä hankkeessa asia korostuu, koska todet-

tiin, että valvojan valinta epäonnistui ja hän hoiti 

tehtävänsä vajavaisesti. Valvoja toimi tässä hank-

keessa myös urakoitsijan vastaavana työnjohtaja-

na. Tällainen kaksoisrooli ei ole hyväksyttävää, eikä 

siihen olisi voinut puuttua kukaan muu kuin isän-

nöitsijä, hän jatkaa.

Asiakirjat ja dokumentit
Lisäksi Taskisen mukaan hankkeessa aivan liian 

monet päätökset oli jätetty kirjaamatta ja sopimuk-

set tekemättä.

– Hankkeen asiakirjoissa ja dokumentoinnissa, 

sopimusten teossa, toteuttamisen johtamisessa, li-

sätöiden laskutuksessa ja laadunvalvonnassa on ol-

lut paljon heikkouksia. 

– Huolestuttavinta on se, että saunat olivat käy-

tössä koko takuuajan, 2 vuotta, vaikka siellä on ol-

lut sähköturvallisuussäädösten kannalta vaarallisia 

asennuksia. Lisäksi käyttöpiirustukset sekä käyttö- 

ja huolto-ohjeet sekä tarkastuspöytäkirjat ovat olleet 

kauttaaltaan puutteellisia. Pahimmassa tapaukses-

sa nämä virheet olisivat voineet olla kohtalokkaita, 

varsinkin kun kyseessä on märkätila, hän vielä ve-

tää yhteen.
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Ammattitaitoisemmin 
ja vastuullisemmin
- Yleisestikin ottaen on tullut selväksi, että asunto-

osakeyhtiöiden remontit sujuvat usein huonosti. 

Tingitään projektin alkuvaiheesta ja etenkin han-

kesuunnittelusta ja myös varsinaisesta toteutus-

suunnittelusta. Tämä sitten kostautuu kustannus-

ten nousuna, laatuvirheinä ja riitaisuuksina jopa 

lakitupaan asti, Taskinen toteaa yleisenä näkemyk-

senään. 

- En oikein usko, että monikymmensivuiset, ju-

ridista kielenkäyttöä viljelevät sopimukset, joita 

nyt on tyrkyllä, kovinkaan paljon parantavat asiaa.  

Amatöörihallituksia kauhistuttaa sitoutua sopimus-

viidakkoon, joka ei heille aukea monellakaan luke-

misella, jos yleensä jaksavat lukea, Taskinen jatkaa 

viitaten muun muassa oman taloyhtiön, nyt kyllä-

kin irtisanotun suuren yrityksen, laatimaan remon-

tin ja peruskorjauksen hallinnointisopimusmal-

liin, jollaisia nykyään asiakasyhtiöille tarjotaan mm. 

harmaan talouden torjuntavelvollisuuksien hoita-

miseksi.

Hänen mielestään isännöintiyritykset ja ennen 

kaikkea maamme suurimmat toimijat voisivat teh-

dä paljon asioiden parantamiseksi. 

– Myös kiinteistöalan järjestöt voisi enemmän 

paneutua taloyhtiön arkisiin murheisiin ja vaa-

tia isännöintitahoja vastuullisempaan toimintaan 

ja kehittämään palvelujaan räätälöityyn suuntaan. 

Yksittäinen taloyhtiö on näissä asioissa voimaton, 

Taskinen sanoo.

Isännöitsijöiden ammattitaidosta ei pitäisi an-

taa hänen mielestä myöskään liian ”ruusuista”, har-

haanjohtavaa kuvaa. 

– Eivät he sentään mitään ”sateentekijöitä ole”. 

Isännöintialan järjestössä suu vaahdossa puhu-

taan, ettei haittaa, vaikka hallituksen jäsenet ovatkin 

amatöörejä. On jopa ehdotettu hallituksien lopetta-

mista. Järjestön mukaan isännöitsijät kyllä ottavat 

korjaushankkeet haltuunsa ja hoitavat ne vastuulli-

sesti alusta loppuun asti. Totuus kuitenkin vaikuttaa 

olevan toisenlainen, Taskinen tuumii.

Hänen mielestään on väärin sekin, että asunto-

osakeyhtiöiden osakkeenomistajia ja hallituksen jä-

seniä syytetään ammattitaidottomasta rakennutta-

misesta.

– Minkä muun hyödykkeen hankinnassa edel-

lytetään, että ostaja on täysverinen ammattilainen? 

Alan käytäntöjä ja säädöksiä on kehitettävä realitee-

tit huomioon ottaen, Taskinen sanoo ja peräänkuu-

luttaa isännöitsijältä myös sellaista ammattitaitoa, 

jolla osaa ohjata hallituksen oikeille raiteille jo kor-

jaushankkeen alkuvaiheessa. 

– Jos hallitus on sitten eri mieltä, isännöitsijän 

tulee tämä kirjata huolellisesti pöytäkirjaan.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE. SE ILMESTYY VII-
KOITTAIN. SÄHKÖPOSTIISI 
MAKSUTTA JA HELPOSTI.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

PRESS!

Huollamme ja korjaamme
  Kaikenmerkkiset ja -ikäiset hissit
  Korkealla ammattitaidolla
  Varmalla ja nopealla palvelulla

Modernisoimme
  Parantaaksemme hissin turvallisuutta
  Uusimalla vain tarpeelliset osat   
  Myös ilman kertainvestointia

Espoon Hissi Oy, 
Olarinluoma 16 A, 02200 Espoo, Puh. 020 7811 888 

www.espoonhissi.fi, espoon.hissi@espoonhissi.fi
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Julkisivujen
Taitajat 2015

Nämä ilmoittajat 

edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2015

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
www.ohuthiekeskus.com 

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh.
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen  

P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI

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

Varaa aika oman A-Insinöörisi kanssa!

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

Tutustu www.taloyhtiopro.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


yritysuutis-
ja tuote-
postia

ASUNTO-, KIINTEISTÖ- JA TOIMITILAOMAISUUDEN 
hallintaan ja välitykseen erikoistuneen Realia Group 
-konsernin tytäryhtiö Realia Isännöinti Oy on ostanut 
pääkaupunkiseutulaisen kiinteistöalan toimija Realco 
Oy:n. Toimintojen integraatio alkoi elokuussa ja yhdisty-
minen on tarkoitus saattaa loppuun vuoden vaihteeseen 
mennessä. 

Realco on vuonna 1984 perustettu isännöintiyritys, 
jonka toiminta on vuosien aikana laajentunut isännöin-
nin lisäksi kiinteistönvälitykseen ja kiinteistöjohtamiseen 
kattaen lähes 300 kiinteistön hallinnan ja kehittämisen. 
Konserniin kuuluvat Realco Keskusta Oy, Realco Malmi 
Oy, Realco Tikkurila Oy ja Realco Välitys Oy. Toimipisteet 
sijaitsevat Helsingin keskustassa, Malmilla sekä Vantaan 
Tikkurilassa.

Realcon liikevaihto vuonna 2014 oli noin 5 miljoonaa 
euroa, ja yritys työllistää neljässä toimipisteessä noin 50 
henkilöä. 

Realcon johto ja työntekijät jatkavat nykyisissä työteh-
tävissään ja siirtyvät integraation edetessä yrityskaupan 
myötä Realia Isännöintiin, Realia Managementiin tai Huo-
neistokeskukseen vanhoina työntekijöinä.

Voimien yhdistäminen tukee Realia Isännöinnin kas-
vustrategiaa sekä tavoitetta kehittää koko isännöintialaa 
yhä asiakaskeskeisemmäksi asiantuntijapalveluksi. 

Realia Groupiin kuuluvat Huoneistokeskus, SKV Kiinteis-
tönvälitys, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöin-
ti ja Realia Management. Baltian liiketoiminnoista vastaa 
Oberhaus. Realia Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 
100 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työsken-
telee yli 1 600 henkilöä.

Realia Isännöinti 
osti Realcon   

MUUN MUASSA piilevät homevauriot, ikäloput kodinko-
neet, tökkivä ilmanvaihto ja puutteellinen vedeneristys 
ovat asioita, jotka pitäisi osata havaita ennen kuin rustaa 
nimen asunnon kauppa- tai vuokrasopimukseen. 

Kylpyhuoneen haljenneet silikonisaumat tai väärät kaa-
dot voivat pitkällä aikavälillä aiheuttaa kosteusongelmia. 
Toisaalta hilseillyt maali tai mustat pilkut kylppärissä voivat 
indikoida mahdollisesta jo olemassa olevasta kosteusvau-
riosta.

– Ifi n asunnon kuntokartoitus –sovelluksella tarjoamme 
helpon älypuhelimessa toimivan apuvälineen asuntojen 
kriittisten pisteiden tunnistamiseen sekä eri asuntovaih-
toehtojen arviointiin, kertoo Ifi n omaisuusvakuutusten 
johtaja Mika Viipuri.

 Sovelluksessa on kolme eri toimintoa:
Tarkistuslistat: Käy asunnon eri tilat läpi kätevien tarkis-

tuslistojen avulla. Keittiö, kylpyhuone, muut tilat ja taloyh-
tiö ovat tarkistuslistojen kohteina, joista jokaisessa pääsee 
peukuttamaan eri väittämille peukkua ylös tai alas.

Kuvagalleria: Voit tallentaa sovellukseen kuvia eri 
asunnoista. Kuvat tallentuvat asuntokohtaisesti ja pysyvät 
järjestyksessä.

Muistiinpanot: Voit kommentoida tarkistuslistojen koh-
tia ja tehdä sovellukseen asuntokohtaisia yleisiä muistiin-
panoja.

Lataa If Asunnon kuntokartoitus -älypuhelinsovellus 
App Storesta ja Google Playstä.

Lisätietoja:
If, Mika Viipuri, puh. 050 425 8607, mika.viipuri@if.fi 

Asunnon tarkistuslista 
kännykässä avuksi 
asuntonäytössä

www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

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

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

KUNTOARVIOT JA 
KUNTOTUTKIMUKSET

KORJAUS-
SUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI

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

PYYDÄ TARJOUS!Raksystems palvelee
  Betonirakenteiden kuntotutkimukset
  Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
  Rakennuttamistehtävät 
  Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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M
ikä työelämässä oikein mättää? Kesäl-

lä monet toimistot avataan kello 9 ja 

ovi pistetään säppiin kello 3 iltapäi-

vällä. Vaikka asiakkaita olisi kuinka ja 

paljon.

Hölmöä kellokortin tuijottelua. Näin tiukat työ-

ajat sopivat R-kioskin myyjille, mutta ei asiantunti-

jatehtäviin.

Meidät on opetettu ay-liikkeen suosiollisella 

avustuksella siihen, että näin täytyy toimia ja ennen 

kaikkea tietyssä aikamoodissa. 

EI, EI se näin ole enää tänä päivänä. Viikonloput-

kin ovat työaikaa. Ja illat. 

Varsinkin luovilla aloilla ei voi ajatella kellokort-

ti-idiotismia. Meillä eivät aivot lennä narikkaan sa-

malla, kun työpaikan ovi sulkeutuu. Aivot raksutta-

vat pitkin iltaa ja viikonloppujakin. 

Oikeasti, töitä tehdään silloin kun niitä on, eikä 

silloin katsota, mikä päivä on ja paljonko kello on. 

Sunnuntai ei ole mikään tabu, tiistainakin voi pitää 

vapaapäivän.

Nykylakien mukaan duunia tehdään 

maanantaista perjantaihin 7,5 tuntia päi-

vässä. Siis, tehdastyöntekijöiden liukuhih-

nahommissa. Ja sunnuntaitöistä maksetaan 

moninkertaiset korvaukset. 

Ei ole tätä päivää. Työtä tehdään sil-

loin kun sitä on tarjolla, eikä kenellä-

kään työnantajalla ole varaa yltiöpäi-

siin pyhäkorvauksiin.

Rakennusala 
ja työvoimapula
Elinkeinoelämän keskusliitto jul-

kaisi elokuun alussa suhdanne-

Suomessa käydään vilkasta keskustelua siitä, voidaanko 
työaikaa pidentää. Vaikkapa vartilla per päivä.

Kas kummaa: ay-patukoille se ei sovi ollenkaan. 
Varsinaiset duunarit napisevat asiasta vähemmän. 
Järkeviä kun ovat.

Flank steak eli 
naudan kuvetta

barometrin, jonka viesti oli synkkää luettavaa. 

Nousua ei ole näkyvissä ja henkilöstön mää-

rä jatkaa vähenemistään teollisuudessa ja palvelu-

aloilla.

Rakennusala oli poikkeus. Siellä tilaukset olivat 

pienessä nousussa ja kasvuun uskotaan. 

Kaikki hyvin? Ei suinkaan. Pienestä kasvusta 

huolimatta noin 30 prosenttia alan yrityksistä il-

moitti, että työvoimapula on suurin kasvun este! 

Haloo! Kun samaan aikaan Rakennusliiton jäse-

nistä 14 prosenttia nauttii ansiosidonnaista työttö-

myysturvaa.

Rakennusliiton nokkamiesten mukaan se johtuu 

siitä, että alan yritykset palkkaavat hämärämiehiä 

hommiin. 

Kitin kontit. Syy on enemmänkin siinä, että työt-

tömyysturva on liian hyvällä tolalla, eikä duunin te-

keminen siksi oikein kiinnosta. 

Ja toinen seikka on, että jengi ei viitsi lähteä työn 

perässä kotoaan mihinkään. Kasvukeskukset 

työllistäisivät tänä päivänä paljon rakennus-

alan ihmisiä. Mutta on mukavampaa kaivaa 

nenää omassa pihakeinussa kuin lähteä “suu-

reen” maailmaan. 

Pääministerin yritys yhteiskunta-

sopimuksesta oli hyvä, mutta se ei 

vaan näille ay-pampuille kelvan-

nut.

No, onneksi virolaisia raken-

nusmiehiä on tarjolla… sahat-

koon ay-liikkeet oman oksan-

sa mahdollisimman nope-

asti poikki.

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

Karpan 
Keittiössä Kuukauden soppa-aforismi:

”En piittaa vähääkään siitä, että suola on minulle vaarallista. 
Tai voi. Tai naiset. Elämä on parantumaton sairaus."

KONTTORI KIINNI, VAIKKA ON RUUHKAA!
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Flank steak
• naudan kuvetta

• oliiviöljyä

• suolaa

• pippuria

• chiliä

• inkivääriä

• soijaa

www.facebook.com/karpankeittio

NAUDAN kuve on Suomessa vielä vähän ou-

to herkku. Jenkeissä sitä on syöty maailman si-

vu, meillä siitä on tehty yleensä jauhelihaa. Se 

on väärin, sillä kuve on mureaa ja vähärasvaista 

herkkua.

Kuve ”pötköttelee” naudan mahalaukun lähei-

syydessä, eikä joudu niin sanotusti vetohommiin. 

Sen ansiosta se on mureaa lihaa.

Tänä kesänä kuve on tehnyt meilläkin lievän 

vallankumouksen eli sitä saa kaupoista jo melko 

yleisesti.

Kuve painaa noin 800 grammaa ja soveltuu 

grillattavaksi oikein loistavasti.

Allekirjoittanut laittoi lihan marinadiin, jossa 

oli oliiviöljyä, suolaa, pippuria, vähän chiliä, in-

kivääriä ja soijaöljyä. Pari-kolme tuntia lihas sai 

vetää makuja itseensä ennen kuin päätyi  grilliri-

tilälle.

Grillaamisen kanssa pitää olla tarkkana, ettei 

liha pääse ylikypsäksi ja liian kuivaksi. Paistomit-

tari on oiva apuväline tässä touhussa. Muutaman 

kerran lihaa kääntäen ja kun mittari näytti 57 as-

tetta, tiesin, että liha on pinnalta kypsä ja sisältä 

vielä mukavasti ja mehevästi punertava. Näin oli.

Olisiko siinä mennyt kymmenisen minuuttia, 

kun kaikki oli valmista. Muista, että grillihiillok-

sen pitää olla kuuma.

Toki lihan voi laittaa myös uunissa, mutta gril-

laaminen antaa herkulle oman mukavan maun.

Lisukkeeksi uusia perunoita. Meillä ne tuli-

vat omasta pellosta, minne laitoin perunat vasta 

kesäkuun lopussa, jotta niitä voidaan elokuus-

sa syödä. Ja pottujen lisäksi jokin raikas vihreä 

salaatti. Nyt on kotimainen kaali niin mahtavan 

maukasta, että sitä kelpaa pureskella.

Naudan kuve on mureaa herkkua

salaatti. Nyt on kotimainen

maukasta, että sitä kelpaa p

Vielä on kesää jäljelläVielä on kesää jäljellä

Kahvimaalla 23. elokuuta 2015Kahvimaalla 23. elokuuta 2015

Chef KarppaChef Karppa

Naudan kuve 

on suomalaisil-

le vileä hieman 

uusi herkku. 

Jenkit ovat 

barbeguenneet 

sitä maailman 

sivu mitä erilai-

simmin maus-

teliemin. Mutta 

ei se ihmeellis-

tä maustamista 

kaipaa; suolaa, 

oliiviöljyä, val-

kosipulia ja 

pipppuria. Siinä 

se on, ja liha 

maistuu lihalta.
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2015

Asukkaan turvallisuusopas
Opas on tarkoitettu 
kaikkien asukkaiden
ja taloyhtiöiden käyt-
töön turvallisuuden
parantamiseksi!

Hinta 15,50 euroa
(sis. alv 10 %)

Tilaa opas ja tutustu myös muihin Suomen 
Palopäällystöliiton turvallisuusmateriaaleihin: 

TURVALLISUUS

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT ILMANVAIHTO

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET



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

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

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

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

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

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

IDON valikoimassa on run-
saasti seinä-wc-ratkaisuja niin 
uudis- kuin saneerauskohtei-
siinkin. Teräsrakenteinen IDO 
Fix on kestävä, pohjoismaisten 
rakennusstandardien mukaan 
mitoitettu teline, jossa on reilut 
säätövarat. 

IDO Fix -telineestä on saa-
tavana korkea ja matala malli. 
Telineen valitulle korkeudelle 
asennusvaiheessa pysäyttävä 
automaattinen jarrutoimin-
to ja telineen suorassa pitävä 
pikalukko tekevät asennuksesta 
helppoa.

Seinä-wc ei vaadi syvyys-
suunnassa enempää tilaa kuin 
lattiamallinen wc-istuin, joten se 
sopii yhtä hyvin pieneen kuin ti-
lavampaankin kylpyhuoneeseen.

IDOn valikoimassa on neljä 
erimallista istuinta. Mallista 
riippuen istuin on saatavana 
kovalla ja/tai pehmeällä kannella 
ja useassa eri värissä.

IDOn seinä-wc-ratkaisuja 
vaikkapa remontoijalle

Suurin osa painonapeista on 
erittäin ohuita, joten ne istuvat 
tyylikkäästi seinälaatan päälle. 
Mahdolliset huoltotoimenpi-
teet voidaan hoitaa painonapin 
aukon kautta.

Käytössä IDO Fix on hiljainen 
ja uuden täyttömekanismin 
ansiosta se kuluttaa vähemmän 
vettä jokaisella huuhtelulla. 

Lisätietoja:  www.ido.fi /

ISOIHIN asuinrakennuksiin, liike-
tiloihin ja teollisuuskiinteistöihin 
suunniteltu DSE Flex soveltuu 
sekä uudisrakentamiseen että 
saneerauskohteisiin. 

   Sitä voidaan käyttää patteri-, 
lattia- ja ilmanvaihdon läm-
mitykseen sekä käyttöveden 
lämmittämiseen. 

Sen maksimiteho lämmityk-
sessä on 560 kW ja käyttövedes-
sä 590 kW.

Rakenne on vankka ja 
kompakti. Matalan rakenteen-
sa ja ylöspäin suuntautuvien 
liitäntöjen ansiosta keskuksen 
kytkennät on helppo tehdä mistä 
suunnasta tahansa ja säätöjalat 
helpottavat asennusta.

Lämmönjakokeskus voidaan 
eristää tehtaalla, mikä nopeuttaa 
keskuksen asennusta.

Lämmönjakokeskuksesta 
voi tilata 1-, 2- tai 3-piirisen 
kokoonpanon, ja moduuleita 
voi yhdistää tarpeen mukaan, 

jos piirejä tarvitaan enemmän. 
Keskukset suunnitellaan ja to-
teutetaan asiakkaan toiveiden ja 
käyttötarkoituksen mukaan.

Useimmat 2-piiriset keskuk-
set mahtuvat eurolavalle, mikä 
helpottaa haalausta asennus-
paikalle.

Uudet Danfoss Micro Plate™ 
–mikrolevylämmönsiirtimet 
parantavat ratkaisun energiate-
hokkuutta jopa 10 % paremmalla 
lämmönsiirrolla ja 35 % pienem-
mällä painehäviöllä perinteisiin 
siirtimiin verrattuna.

DSE Flex -lämmönjakokes-
kuksella (Danfoss automatiikalla 
varustettuna) on viiden vuoden 
takuu kaukolämpökäytössä 
kotimaassa.

Lisätietoja: 
myynti@danfoss.com
lampo.danfoss.fi 
district-heating.danfoss.com

Parempaa tehoa 
lämmönjakohuoneeseen



yritys-
uutispostia

SIIVOUS on yksi kiinteistönhoidon peruspalveluista ja 
siivouksen laatutaso näkyykin helposti asuinrakennuksen 
asukkaille. Taloyhtiön päätökseen siivouspalvelujen tuot-
tajasta vaikuttaa useampi asia, kuten raha, palveluntarjo-
ajan maine ja laatu sekä aiemmat kokemukset. 

As. Oy Helsingin Itämerenkadulla Helsingin Ruoholah-
dessa oli jo pidempään huomattu siivouksen laadun huo-
nontuneen ja siellä oli tarkoitus aloittaa uusien siivoajien 
kanssa. 

Taloyhtiön hallituksen jäsen Päivi Mäkelä oli lukenut 
sanomalehdestä kehitysvammaisten henkilöiden heikosta 
työelämäosallisuudesta, mikä herättikin ajatuksen - voi-
simmeko työllistää kehitysvammaisen henkilön?

– Tietenkin asiaa piti alustaa taloyhtiön hallitukselle ja 
eri vaihtoehdoista piti ottaa selvää. Kun estettä työllistä-
miselle ei löytynyt ja kustannuksiltaankin ratkaisu oli muita 
vastaava, asialle näytettiin vihreää valoa. Lopulta päädyim-
me työllistämään kaksi kehitysvammaista henkilöä sosiaa-
lista henkilöstövuokrausta tarjoavan sosiaalisen yrityksen, 
Lakiston Palvelut Oy:n kautta, Mäkelä kertoo.

Koesiivous täsmensi työrytmin
Heti alusta lähtien keskeisenä yhteistyökumppanina 

toimi Helsingin tuetun työllistämisen palvelu, jonka kautta 
kaksi työntekijää löytyikin. 

Valituilla työntekijöillä oli sekä opiskelu- että työko-
kemusta siivouksen alalta. Kokemusta tai ei, taloyhtiön 
kannattaa selvittää kunnolla se, millaista jälkeä milläkin 
siivoustahdilla käytännössä saa. 

Näin tehtiin myös Itämerenkadulla. Päivi Mäkelä oli jo 
ennen rekrytointiprosessia laatinut melko tarkan työ-
suunnitelman työtehtävineen siten, että siivous tapahtuisi 
kahdesti viikossa noin neljän tunnin ajan. 

Ennen työsuhteen alkua uudet siivoajat tekivät koesii-
vouksen, jossa nähtiin heidän työskentelytahtinsa. Samalla 
pystyttiin kartoittamaan, millaisia työvälineitä he tarvitsevat 
työnsä hoitamiseen.

– Tämä oli hyvä kokemus, sillä koesiivous osoitti, että 
siivoamiseen tarvitaan hieman suunniteltua enemmän 
aikaa. Näin varsinainen työskentely päästiin aloittamaan 
oikealla aikataululla ja työn jälki on ollut alusta lähtien 
todella hyvää, Päivi Mäkelä toteaa.

Sosiaalista työtä
Työntekijöillä on ollut tukena rekrytointivaiheesta saak-

ka työhönvalmentajat, jotka ovat auttaneet työhön pereh-
dyttämisessä ja oikeiden työmenetelmien haltuunotossa. 

Nyt työrupeamaa on takana useampi kuukausi ja 
työntekijät ovat tulleet tutuiksi kasvoiksi Itämerenkadun 
taloyhtiön asukkaille.

– Työskentely vaatii ilman muuta myös sosiaalisia 
taitoja. Rappukäytävissä on kohteliasta tervehtiä ja silloin 
tällöin voi jäädä juttelemaan asukkaiden kanssa pidem-
päänkin. Uskon, että myös asukkaat ovat olleet tyytyväisiä 
työntekijöihin, Mäkelä sanoo.

Kokemus työntekijöistä on ensimmäisten kuukausien 
jälkeen ollut niin positiivinen, että taloyhtiössä harkitaan 
nyt mahdollisuutta ryhtyä itse työnantajiksi kahdelle kehi-
tysvammaiselle henkilölle sosiaalisen yrityksen sijaan. 

Tähän on mahdollista hakea palkkatukea TE-keskuk-
sesta. 

Jatkossa työntekijöiden työtunteja voisi mahdollisesti 
myös tarjota enemmän, sillä 7-rappuisessa taloyhtiössä 
riittää tekemistä myös mm. ulkotöissä.

Taloyhtiölle myönteinen kokemus
sosiaalisesta yritystoiminnasta

Teksti ja kuva: Johanna Haaga, RAY:n rahoittama Taidoista työpoluiksi -projekti

Mikä sosiaalinen yritys on?

Sosiaaliset yritykset toimivat samoja ehtoja noudat-

taen kuin muutkin yritykset. Sosiaalisen yrityksen 

työntekijöistä vähintään 30 % on osatyökykyisiä se-

kä pitkäaikaistyöttömiä.  Sosiaalinen yritys maksaa 

kaikille työntekijöilleen vähintään työehtosopimuk-

sen mukaista palkkaa.

Lakiston Palvelut Oy on sosiaalista henkilöstövuok-

rausta tarjoava sosiaalinen yritys. Yrityksen tarkoi-

tuksena on kehitysvammaisten ja osatyökykyisten 

henkilöiden työllistymisen edistäminen.

Lakiston Palvelut Oy toimii työnantajana osatyöky-

kyisille henkilöille, joiden työvoimaa yritykset os-

tavat. Tällöin Lakiston Palvelut vastaavat kaikista 

työnantajan velvollisuuksista.

Lisätietoja: www.lakistonpalvelut.fi 

As. Oy Helsin-

gin Itämeren-

katu päätyi 

palkkaamaan  

taloyhtiön sii-

vouksiin kaksi 

kehitysvam-

maista työnte-

kijää sosiaalisen 

yrityksen kaut-

ta.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE. SE ILMESTYY VII-
KOITTAIN. SÄHKÖPOSTIISI 
MAKSUTTA JA HELPOSTI.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

PRESS!
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Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta  
ja Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.fi/taloyhtio  
tai numerosta 0200 32 333 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.

Vauhtia talon täydeltä!
Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa 
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön 
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.

Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen  
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo  
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

http://www.sonera.fi/taloyhtio


http://www.stark-suomi.fi
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