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Tavoitteita ja tulosmittareita sopimuksiin

Laulaja Simo Silmu on laulun sanoin evästänyt meitä "sitä saa, mitä tilaa". Taloyhtiö-

väkeä kuunnellessa ja varsinkin kiinteistönhuollon tilasta keskusteltaessa laulun säe 

tuntuu tulleen harmillisen arkipäiväiseksi toimintatavaksi: Käytännössä siis maksat, 

muttet saa mitään.

Kun uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan heinäkuun alussa, sen sanottiin vaikutta-

van myös isännöintipalkkioihin - töitä tulee lisää, palkkioiden pitää nousta. Laki ei voi 

vaikuttaa kuin automaatti, joka nostaa palkkioiden tasoa, vaan isännöinti- ja kiinteis-

tönhuoltosopimukset ovat ihmisten kesken neuvoteltavia ja sovittavia sopimuksia. 

Tässä mielessä taloyhtiöissä olisi nyt korkea aika tarkistaa yhdessä isännöitsijän kans-

sa sopimuksen sisältö ainakin sillä tasolla, mitkä työt sisältyvät sopimukseen, mitkä 

ovat ns. perushinnoittelun alaisia, mitkä lisätyötä ja erillisveloitettavia.

Mieluusti näkisi, että taloyhtiöiden isännöintisopimukset olisivat myös sillä tavalla nykyaikaisia, että ne 

pitäisivät sisällään esimerkiksi vuosittaiset kehityskeskustelut. Taloyhtiön puheenjohtaja tai koko hallitus 

ja isännöitsijä tarkistaisivat säännöllisesti sopimuksen sisällön siltä kantilta, miten ovat hommat hoituneet, 

missä on ollut ongelmia, mitä ehkä jäänyt tekemättä, mitä yllättävää ja ylimääräistä tullut tilalle. 

Onpa alalla taas väläytetty sitäkin ajatusta, että isännöintipalkkio olisi tulokseen perustuva. 

Uskon, että kiinteistöalallekin voitaisiin kehittää järkeenkäypiä onnistumiseen ja tulokseen pääsemiseen 

arvioivia mittareita, kunhan asioita katsottaisiin uusista näkökulmista, ennakkoluulottomasti ja laajemmin 

kuin perinteisen isännöitsijän tehtäväluettelon antamin eväin. Ja tärkeintähän olisi avoin keskustelu ja ta-

voitteiden asetettaminen yhdessä. 

Tämä edellyttäisi tietenkin myös taloyhtiöiden puheenjohtajilta ja hallituksilta vastaavanlaista analyysiä 

omasta toiminnasta ja yhteistyön sujumisesta isännöitsijän, isännöintitoimiston, yhtälailla huoltomiehen ja 

kiinteistönhuoltoyhtiön suuntaan.

Tunnettu mainosguru Ami Hasan ajaa mainostoimistossaan sisään tulosperusteista hinnoittelumallia, johon 

toimisto sitoutuisi asiakkaansa kanssa. Hasanin mielestä se on ainoa tapa saada asiakas ymmärtämään mark-

kinoinnin merkitys ja nostamaan se johtoryhmätasolle. 

"Olennaista ei kuitenkaan ole hinnoittelu, vaan se että näemme, mitkä tavoitteet asiakkaan markkinointi-

johtajan tuloskortissa ovat tai mitä siinä tulisi olla. Silloin kaikilla on mahdollisuus onnistua ja markkinointi-

investoinnit tuottavat hyvin", mainostoimiston toimitusjohtaja Torsti Tenhunen sanoo tulosperusteisesta 

hinnoittelumallista Talouselämä-lehdessä.

Eikös tässä olisi ajatuksellista ainesta uudistuvien ja uudistettavien tavoite- ja tuloshakuisten sopimusten 

solmimiselle kiinteistöalallakin?
Riina Takala 

Viimeiset puolitoista vuotta korjausrakentaminen on elä-
nyt "elämänsä kevättä". Taustalla on valtion viime vuonna 
taloyhtiöille myöntämä 10 prosentin suhdanneluonteinen 
korjausavustus ja tälle vuodelle jaksotettu suhdanneluon-
teinen energia-avustus. Taloyhtiöt ovat teettäneet ennätyk-
sellisen paljon julkisivu-, putkisto- ja muita remontteja. 
Asuntoyhtiöiden vuoden 2009 korjausvolyymi lähentelee 
ilmeisesti 1,5 miljardia euroa. 
Muutoinkin rakennusala on elänyt valtion tuella, koska 
uudistuontanto on ollut lähinnä "verorahoitteista" raken-
tamista. Niin sanottuja kovan rahan asuntokohteita ei ole 
toviin juurikaan tehty. Toisin on nyt.
Korjausavustusta saaneiden taloyhtiöiden korjaukset pitää 
olla valmiina tämän vuoden loppuun mennessä. Mutta 
mitäs sen jälkeen? Asiantuntijoiden mukaan korjausra-

kentamiseen tulee 
sen jälkeen "jonkin 
mittainen krapula", 
josta toipuminen kestää 
aikansa. Veikkaillaan noin puolta 
vuotta. Eli "elämänsä kevään" jälkeen korjaamisessa 
tapahtuu korjausliike, joka normalisoi korjausrakentami-
sen määrän sille tasolle, jossa oltiin ennen taloustaantu-
maa. Järkevät ja korjaamisen pakkoraossa olevat taloyh-
tiöt korjauttavat kiinteistöjään, kuten ennenkin. 
Alan yrityksille kilpailutilanteen normalisoituminen on 
haasteellinen, koska jatkossa eivät avustusten vauhditta-
mat korjaushankkeet tipahda urakoitavaksi "kuin Manulle 
illallinen". Vain markkinointiin panostavat yritykset tulevat 
pärjäämään jatkossakin ja heidät löydetään tekijöiksi.

Korjaamisen krapula tulossa?K O M M E N T T I

P Ä Ä K I R J O I T U S
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Nyt on

n  Teksti: Riina Takala  
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➺ JATKUU

Pääkaupunkiseutulaisten 
taloyhtiöiden edustajat 
Seppo Junttila, Pekka 

Kouri, Pentti Vähäkuopus ja 
Olavi Merikanto haluavat suun-
nata oheisen viestin asunto-
osakeyhtiöiden hallitusten pu-
heenjohtajille, koska he ovat 
huolissaan siitä kehityksestä, 
mihin kiinteistöalalla järjestö- ja 
ennen kaikkea yhdistystasolla 
ollaan menossa. Taloyhtiöiden 
täytyy itse aktivoitua ja lähteä 
laajempana rintamana ajamaan 
omia etujaan. 

Aktivoitumiskehotuksen 
tar ve on noussut esiin erityi-
sesti Uudenmaan Asuntokiin-
teistöyhdistyksessä eli Kiin-

teistöliitto Uusimaassa, jonka 
toiminnan perustassa heidän 
kokemuksensa mukaan on 
nyt unohtunut itse toiminnan 
perustarkoitus - taloyhtiöiden 
edunvalvonta. Yhdistyksen 
pitäisi olla heidän mielestään 
nimenomaan taloyhtiöiden kä-
sissä, eikä esimerkiksi isojen 
isännöintitoimistojen edustaji-
en hallussa.

Keväällä 2010 pidetty vuo-
sikokous oli näihin ajatuksiin 
nähden tietynlainen isännöitsi-
jätoimistoimperiumin vastaisku 
– suurten isännöitsijäorganisaa-
tioiden vastareaktio muutaman 
vuoden ajan vahvistuneeseen 
kehitykseen nostaa taloyhtiöi-

den asemaa yhdistyksen toi-
minnassa. 

Vastaiskun välineenä käytet-
tiin  tarkoitushakuista valtakirja-
menettelyä, jolla  torpedoitiin 
niin sääntöuudistus ja siihen 
sisältynyt edustuksen äänikatto 
kuin taloyhtiöiden edustajien 
määrä hallituksessa. 

Sääntömuutos 
olisi tuonut 
äänikaton

Taloyhtiöiden puheenjohta-
jia halutaan aktivoida osal-
listumaan paremmin ja run-
saammin joukoin hoita-
maan ja ajamaan taloyh-
tiöiden etuja järjestö- ja yh-
distyskentässä. Tehtävää on 
paljon varsinkin Helsingin 
kantakaupungin vanhoissa 
arvorakennuksissa unohta-
matta kuitenkaan myös-
kään 60-70 -luvun lähiöta-
lojen nykyiset ja tulevaisuu-
dessa edessä olevat korjaus-
tarpeet. 
Kuva: Futureimagebank.
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Ensimmäinen kompastus-
kivi kevään vuosikokouk-
sessa oli sääntöuudistus. 

Sääntömuutosta oli valmistel-
tu jo muutaman vuoden ajan, 
mutta aikapulan vuoksi se jäi 
käsittelemättä vuoden 2009 
vuosikokouksessa. Siksi se oli 
ensimmäisenä asialistalla tämän 
kevään vuosikokouksessa. 

– Ajatuksena oli, että koska 
sääntömuutos on jo yhdistysre-
kis terin ennakkotarkastama, 
uudet säännöt sellaisenaan lä-
pimennen edellyttäisivät, että 
niitä noudatetaan heti jo täs-
sä vuosikokouksessa, nelisen 
vuotta yhdistyksen hallitukses-
sa istunut Seppo Junttila kertoo 
kevään kokouskuvioista.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Hallituksen yksimielisesti hy-
väksymä ja vuosikokoukselle 
esitetty sääntöuudistus sisälsi 
äänikaton, joka olisi jatkossa 
leikannut kokoukseen osallis-
tuvien valtakirjoihin perustuvia 
äänimääriä ja turvannut yhdis-
tysdemokratian. 

– Sääntöuudistusta valmistel-
tiin kolmihenkisessä työryhmäs-
sä. Hallituksessa jotkut ensin 
vastustivat kovastikin koko 
äänikattoa, mutta sitten teim-
me sääntöehdotukseen komp-
romissin, jonka mukaan yksi 
henkilö voi edustaa kokoukses-
sa enintään yhtä viidesosaa ko-
kousedustajien äänimäärästä. 
Sääntöihin oli siis tulossa 20 
prosentin äänikatto, joka olisi 
poikennut Kiinteistöliiton mal-

lisäännöistäkin, siellähän on 10 
prosentin äänikattosuositus, 
työryhmän jäsenenä ollut Junt-
tila kertoo.

Uusia sääntöjä valmistelta-
essa oli Pentti Vähäkuopuksen 
mukaan tavoitteena nimen-
omaan se, että aktivoidaan jä-
senkuntaa ja lisätään heidän 
osuuttaan yhdistyksen toimin-
nassa. Tässä oli kädenvääntö 
ennen kaikkea Kiinteistöliitto 
Uusimaan toimintalinjasta, siitä 
ovatko taloyhtiöt isäntiä omas-
sa järjestössään.

– Siksi me ajoimme sään-
töihin sitä toimintamallia, että 
talo yhtiöille toimitetaan hyvis-
sä ajoin ennen yhdistyksen vi-
rallista vuosikokousta talousar-

vio, toimintasuunnitelma ja 
mah dollisesti strategiakin, mut-
ta ennen kaikkea turvataan riit-
tävä aika sille, että taloyhtiön 
hallituksessa ehditään ottaa 
kantaa ja päättää, kuka edustaa 
taloyhtiötä tulevassa kokouk-
sessa ja mikä on jäsentaloyh-
tiön kanta vuosikokouksessa 
käsiteltäviin asioihin. Tämä oli 
yksi johtoajatus sääntöjen uu-
distustyössä, valmistelussa mu-
kana ollut Pentti Vähäkuopus 
kertoo. 

Hänet valittiin Kiinteistöliitto 
Uusimaan  hallitukseen taloyh-
tiönsä puheenjohtajana kaksi 
vuotta sitten, mutta hän ei jat-
ka, koska ei tullut esityksestä 
huolimatta valituksi uuteen 
hallitukseen. 

Hän kuitenkin kuuluu vielä 
Suomen Kiinteistöliiton halli-
tukseen.

Valtakirjamenettelyä 
haluttiin selventää

Sääntöuudistuksen henges-
sä viime kevään kokous-
kutsuunkin jo kirjattiin 

seuraavanlainen suositus: 
"Ohes sa valtakirja kokouk-

seen osallistumista varten. On 
suositeltavaa, että edustus yh-
distyksen kokoukseen käsitel-
lään jäsenyhtiön hallituksessa 
tai muutoin yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti."

Tällä haluttiin saada vuosi-

kymmenten aikainen vallalla 
ollut leväperäinen valtakirjame-
nettely aisoihin ja sille tolalle, 
että isännöitsijät eivät voi hal-
litusten puheenjohtajien tietä-
mättä edustaa taloyhtiötä erilai-
sissa virallisissa tilaisuuksissa.

– On syytä vielä mainita, että 
jo vuonna 2007 taloyhtiöhallin-
non ja -juridiikan kiistattomat 
asiantuntijat Grass-Heino-Kai-
vanto-Kulomäki kirjoittivat an-
siokkaassa teoksessaan ”Hyvä 
hallintotapa taloyhtiössä” yhti-
ön edustamisesta seuraavasti: 
”Isännöitsijä edustaa asema-
valtuutensa perusteella yhtiötä 
juoksevan hallinnon asioissa. 
Hallituksen tulee ottaa kantaa 
siihen, kuka edustaa yhtiötä 
muissa yhteyksissä ja tilaisuuk-

sissa, kuten kiinteistöyhdistyk-
sen sääntömääräisessä vuosiko-
kouksessa tai kaava-asioita kos-
kevassa kuulemistilaisuudessa”, 
Vähäkuopus tuo vielä esiin.

Tämä taloyhtiöiden halli-
tuksille suositeltu valtakirjo-
jen tiu kempi kontrollointi oli 
ilmeisesti se toinen syy, joka 
johti vuosikokouksessa – ja on 
vaikuttanut tätä ennenkin – sii-
hen, että taloyhtiöedustuksen 
lisäämistä yhdistyksen hallin-
nossa on kaikin keinoin vastus-
tettu.

Vuosikokouksessa ehdotus 
sääntöjen uudistamisesta kaa-
tui ja se päätettiin siirtää uudel-
leen valmisteltavaksi. 

Sääntöuudistuksen kaatoi-

vat eräs toimitusjohtaja ja eräs 
isännöitsijä, jotka edustivat ko-
kouksessa valtakirjoilla lähes 
550 taloyhtiötä.

Valmis nimilista
jyrättiin läpi

Vastaavanlaisen kohtelun 
vuosikokouksessa sai 
vaalivaliokunnan esi tys 

erovuoroisten tilalle valittavis-
ta uusista hallituksen jäsenistä. 
Vaalivaliokunnan esitys kumou-
tui äänestyksessä, minkä seu-
rauksena taloyhtiöedustuskin 
jäi hallituksessa vähemmistöksi. 
Hallitusjäsenyys on kaksivuoti-
nen.
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Uuteen hallitukseen erovuo-
roisten tilalle tulivat valituiksi 
toimitusjohtaja, isännöitsijä Mik-
ko Elosuo Karakallion Huol to 
Oy; kiinteistöosakeyhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja Kari Iho; 
toimitusjohtaja, isännöitsijä Jou-
ko Lahti Isännöinti Jouko Lahti 
Oy; hallituksen puheenjohtaja 
Hannu Niemenoja Hyvinkään-
Riihimäen-Mäntsälän Kiinteis-
töyhdistys; toimitusjohtaja, 
isännöitsijä Jarmo Rantamäki 
Isännöitsijätoimisto Jarmo Ran-
tamäki Oy; hallintojohtaja Pek-
ka Viranko Tapiolan Lämpö Oy 
ja toimitusjohtaja Mikko Virka-
mäki Kotialue Oy.

Hallituksessa jatkavat toimi-
tusjohtaja Johan Holmström 
Oja mon Lämpö Oy; taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Sep-
po Junttila; asianajaja Timo A. 
Järvinen Juridia Oy; taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Pek-
ka Kouri; taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Ulla Maija Leh-
tonen; toimitusjohtaja Sisko 
Marjamaa Helsingin kaupungin 
Asuntotuotantotoimisto ja talo-
yhtiön hallituksen puheenjoh-
taja Raimo Vaherno. 

Kevään 
vuosikokouksen 
opettamaa

Uudenmaan Asuntokiin-
teistöyhdistyksen ke-
väisen vuosikokouksen 

kokemuksen perusteella Pekka 
Kouri korostaa sitä, miten tärke-
ää taloyhtiön on oman etunsa 
nimissä päättää, kuka sitä mil-
loinkin edustaa.

– Ei tässä ole tarkoitus demo-
kratiaan puuttua eli jos jokin 
taloyhtiö haluaa valtuuttaa ko-
koukseen isännöitsijänsä, niin 
siitä vain, kyllä se käy. Mutta se 
tässä nyt on tärkeintä, että talo-
yhtiön hallitus ja puheenjohta-
ja käsittelevät asian, päättävät, 
kuka osallistuu vai osallistuuko 
kukaan. Sekin on ihan sama, 
syntyykö päätös kokoontuvas-
sa hallituksessa tai sähköpos-

tihallituksessa, kunhan kantaa 
otetaan, vuosikymmenten ajan 
kiinteistöalalla toiminut ja usei-
den taloyhtiöiden hallituksissa-
kin istunut Kouri sanoo. 

Tässä tilanteessa hän tarkas-
telee asioita erityisesti 2 500 
huoneistoa edustavan Pohjois-
Haagan Kiinteistö Oy:n  ja tä-
hän isoon kiinteistöyhtiöön 
kuu luvien Tolarintie 4:n ja 8:n 
kannalta. 

– Yhdistyksen alkuperäinen 
tarkoitus selviää jo yhdistyk-
sen nimestäkin eli Uudenmaan 
Asuntokiinteistöyhdistys. Se  
on taloyhtiöiden edunvalvon-
ta- ja palvelujärjestö, näinhän 
yhdistyksen tarkoitus on mää-
ritelty. Kun isännöitsijät tulevat 
hallintoon mukaan käyttämään 
taloyhtiöiden äänivaltaa, silloin 
saattaa syntyä - ja on jo synty-
nytkin - vakavia eturistiriitoja. 
Tästä syystä yhdistys ja Kiinteis-
töliitto pitäisi minun mielestäni 
pitää taloyhtiöiden omistajien 
käsissä. Jos isännöitsijät halua-
vat tulla mukaan, niin tulkoon 
vain, mutta sen oikeanlaisen 
protokollan kautta -talyhtiön 
hallituksessa tehdyn päätöksen 
perusteella hallituksen valtuut-
tamana, yhdistyksen ja Kiinteis-
töliitonkin hallitukseen kuulu-
va Kouri korostaa.

Strategia ja 
kehitystyötä

-Ehdotimme yhdistyk-
sen hallituksessa jo 
joitakin vuosia sitten 

yhdistykseltä silloin vielä puut-
tuneen strategian laatimista, 
saimme sitä hiottua johonkin 
malliin ja se hyväksyttiinkin 
yhdistyksessä. Strategiaa val-
mistellessa oli kuitenkin koko 
ajan sellainen olo kuin olisi tais-
tellut tuulimyllyjä vastaan. Ke-
hittämistyöstä ei tahtonut tulla 
mitään, kun vastassa oli jokin 
ihmeellinen, monikymmenvuo-
tinen tuulimyllykonservatismi. 

➺ JATKUU

Järjestäjät: Yhteistyössä: 

JULKISIVUKORJAAMISEN 
NYKYPÄIVÄÄ -seminaari 
ke 6.10.2010 klo 10-13

Julkisivuremonttikilpailun 2010 palkintojen jako 
ja käytännön ohjeita julkisivukorjaamiseen

Paikka: Helsingin Messukeskus Ballroom 2. 

OHJELMA

Klo 10.00-10.05  
Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja, 
Mikko Tarri, Julkisivuyhdistys r.y. 

Klo 10.05-10.20   
Energiatehokas korjausrakentaminen, 
asuntoministeri Jan Vapaavuori

Klo 10.20-10.35   
Julkisivuremontti 2010 –kilpailu, 
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, 
Juhani Siikala, AKHA ry. 

Klo 10.35-10.45   
Palkintojen jako 

Klo 10.45-11.00    
Voittajan puheenvuoro projektin kulusta ja onnistumisista 

Klo 11.00-11.20    
Sponsoreiden puheenvuorot 

Klo 11.20-11.30    
Voittajien valokuvaus 

Klo 11.40-12.10    
JUKO - apuväline onnistuneen julkisivu-
korjauksen läpiviemiseen, dipl.ins., 
tuoteryhmäpäällikkö, Matti Haukijärvi, 
Julkisivuyhdistys r.y. 

Klo 12.10.-12.40  
Lisälämmöneristäminen parantaa merkittävästi 
julkisivujen energiatehokkuutta - 
vastavalmistuneen tutkimuksen tuloksia, 
tekn. yo, Stina Linne, Julkisivuyhdistys r.y. 

Klo 12.40-13.00 
Seminaarin yhteenveto.  

Vapaa pääsy.

Kiinteistöposti 
Julkisivuyhdistys r.y.

AHKA ry 
(Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 

hallitusasiantuntijat ry)

BASF SE
Lumon Oy

maxit Oy Ab
Saumalaakso Oy
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

On väläytetty jopa uuden 
yhdistyksen perustamista 

Taloyhtiöpiireissä on kevään tapahtumien seurauksena ilmais-
tu halu ja tarve taloyhtiöiden edustajien aseman vahvistamiseen 
ja rintamien tiivistämiseen. 

Keskusteluissa on väläytetty jopa uuden yhdistyksen perus-
tamista Uudellemaalle. Nykyinen yhdistyshän on Kiinteistöliiton 
suurin jäsenyhdistys noin 8 000 jäsenellä. 

- Ellei saada yhdistystä asianmukaiseen kuntoon ja sellaisek-
si, että se on todella taloyhtiöiden etua ajava ja näiden hallinnoi-
ma yhdistys, niin varmasti entistä voimakkaammin nousee esiin 
vaatimuksia uuden yhdistyksen perustamisesta, Seppo Junttila 
uskoo.

Lisäksi Olavi Merikannon mukaan keskusteluissa on esitetty 
toiveita siitä, että syntyisi uusia, alueellisia puheenjohtajafooru-
meita, jotka voisivat toimia puheenjohtajien äänitorvina. 

- Niitä pitäisikin ja toivottavasti syntyy.  Seuraavaksi ilmeisesti 
syntyy alueellinen foorumi Vantaalle, Tapiolan Taloyhtiöfoorumin 
aikaansaanut Olavi Merikanto kertoo. 

Hänen mielestään tällaisten taloyhtiöfoorumien vahvuus vai-
kuttajina on juuri siinä, että niillä on omaa tahtoa ja näkemystä 
omista asioistaan, ne voivat isona joukkona vaikuttaa asioihin 
ja tuoda näkemyksiään ja näkökulmiaan julki erilaisilla fooru-
meilla. Hänen mielestään parasta olisikin, että taloyhtiöfoorumit 
eivät olisi erillisiä toimijoita, vaan täydentäisivät muutoin toimi-
vaa edunvalvontaa.

Pekka Kourin mielestä tilanne voi johtaa siihenkin, että ny-
kyisten oman liiton ja yhdistyksen sijaan taloyhtiöt hakeutuvat 
yhteistyöhön Suomen Omakotiliiton tai Vuokranantajien kanssa 
tai sitten perustavat kokonaan oman yhdistyksen.

- Nämä vaihtoehdot ovat edelleen olemassa, jos tilanne jat-
kuu tällaisena kuin se nyt on, ja jos aktiiviset jäsenet, jotka ovat 
todella suivaantuneet tästä tilanteesta, päättävät ryhtyä toimiin, 
Kouri sanoo.

Se eli voimakkaana silloin, mut-
ta tuntuu elävän edelleenkin 
voimakkaana, Tapiolan Taloyh-
tiöfoorumia edustava ja aikai-
semmin yhdistyksen hallituk-
seen kuulunut Olavi Merikanto 
ihmettelee.

Tiettävästi uusi hallitus on 
ryhtynyt strategian laatimistyö-
hön, vaikka sellainen on jo siis 
olemassa.

Merikannon mielestä tilanne 
yhdistyksessä on kaikkinensa 
kärjistynyt siihen, että taloyh-
tiöiden edustajien pyrkimykset 
uudistaa ja kehittää yhdistyk-
sen toimintaa ovat törmänneet 
tiettyjen piirien vastustukseen.

– Valitettavasti yhdistyksen 
toiminta on mennyt tällaiseksi, 
Suomen Kiinteistöliiton halli-
tuksessa istuva Merikanto har-
mittelee.

Passiivisia 
jäsenmaksun 
maksajia

-Suurin pulma monen 
- tai oikeastaan valta-
osan - taloyhtiöiden 

puheenjohtajien ja hallitusten 
osalta on se, että he eivät edes 
tiedosta olevansa Kiinteistöliit-
to Uusimaan ja sitä kautta Kiin-
teistöliiton jäseniä. Taloyhtiöt 
ovat passiivisia jäsenmaksajia, 
vaikka alan järjestö ja yhdistyk-
set käyttävät kuitenkin niiden 
puhevaltaa silloin kun rakenne-
taan tietynlaista infraa, hallituk-
sessa edelleen jatkava Seppo 
Junttila nostaa esiin. 

Hän on tottunut tarkastele-
maan asioita yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen kannalta. Taloyh-
tiöiden asioita eteenpäin ajaes-
saan hänen taustanaan on yli 
20 vuoden kokemus puheen-
johtajuudesta 13 talosta muo-
dostuvassa taloyhtiössä, jossa 
on yhteensä 324 huoneistoa.

Infralla hän tarkoittaa asioi-
ta, joissa liitto vaikuttaa viran-
omaisiin päin, osallistutaan ja 
vaikutetaan yhteiskunnallisiin 

päätöksiin valtakunta- ja pai-
kallistasolla, otetaan kantaa ve-
rotuskysymyksiin ja energian 
hintaan, isännöitsijäsuhteeseen 
ja taloyhtiöitä koskeviin sää-
döksiin ja niin edelleen.

– Esimerkiksi nyt käydään vil-
kasta keskustelua maalämmös tä 
ja tehdään energiaverotukseen 
liittyviä päätöksiä. Miksei talo-
yhtiöiden etua ajava järjestö 
ota nykyistä voimakkaammin 
kantaa esimerkiksi maalämpö-
kysymykseen, koska maaläm-
pöön siirtymistä aiotaan rajoit-
taa? Tai maakaasun verotukseen 
liittyvät kysymykset? Tai isän-
nöitsijöiden toiminta ja isän-
nöitsijöiden palkkaus- ja palk-
kiokysymys? Nämä kaikki asiat 
edustavat niitä toimintapoliitti-
sia linjanvalintoja, jotka vaikut-
tavat taloyhtiöihin, ja siksi talo-
yhtiöiden äänen pitäisi olla rat-
kaiseva asioihin vaikutettaessa 
ja valintoja tehtäessä,  Junttila 
perustelee taloyhtiöväen akti-
voimisen yhteiskunnallista ja 
taloyhtiötasonkin merkitystä.

Toiminnan oikeutus 
perustuu 
joukkovoimaan

Järjestötoiminnassa pitäisi 
Junttilan mielestä vallita 
selkeästi sellainen ajattelu-

tapa ja sellaiset säännöt, että jä-
senistö voi ihan aidosti käyttää 
valtaansa.

– Meidän tavoitteemme on, 
että aktiivisuutta lisätään ja 
le gitimiteettiä eli toiminnan 
hy väksyttävyyttä kasvatetaan. 
Kun nianhimoisin tavoite on 
saada edunvalvonta sille tasol-
le, että se todella noudattaa 
politiikkaa, toimintatapoja ja 
tavoitteita, jotka ovat taloyh-
tiöille tärkeitä. Eikä tälle tasolle 
päästä, ellei päättävissä elimissä 
kuulu enemmistönä taloyhtiöi-
den ääni,  Junttila korostaa.

Konkreettisin keino vaikut-
taa on yksinkertaisesti se, että 
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Keväällä 2010 Kiinteistöliitto Uusimaan vuosikokouksessa 
koettua valtakirjamenettelyä on kuvattu härskiksi valtakirja-
touhuiluksi, kokousta farssiksi ja suhtautumista taloyhtiöiden 
edustajia kohtaan röyhkeäksi ja vähätteleväksi. 

Ristiriidat kulminoituivat tilanteeseen, jossa eräällä alueellis-
ta huoltoyhtiötä edustavalla toimitusjohtajalla oli 539 yhtiön 
valtakirjat, joilla hän edusti 71 prosenttia koko kokouksen ää-
nimäärästä.

"Meillä ei ole mitään isännöitsijöitä vastaan ja yhdistykses-
sämme ja liitossamme voi olla vaikka kuinka paljon isännöit-
sijöitä mukana, jos taloyhtiöiden hallitukset niin demokraat-
tisesti päättävät. Se on demokratiaa, että saa tehdä tyhmiäkin 
päätöksiä, mutta niiden pitää perustua lakiin, sääntöihin ja 
demokratiaan. Mutta tässä tapauksessa katsomme, että valta-
kirjojen suhteen toiminta ei ole perustunut lakiin, sääntöihin, 
eikä demokratiaan", eräs paikalla olleista taloyhtiöedustajista 
sanoo.

Jatkotoimia selvitetään
Vuosikokouksen päätösten mitätöimiseksi olisi pitänyt tehdä 

moitekanne alioikeuteen kolmen kuukauden kuluessa kokouk-
sesta. Tässä ei onnistuttu, koska Kiinteistöliitto Uusimaan uusi 
hallitus vastusti moitekanteen nostamista. 

Myöskään väärinkäytösten kohteiksi joutuneet taloyhtiöt tai 
niiden hallitusten puheenjohtajat tai jäsenet eivät olleet haluk-
kaita käynnistämään moitekannetta.  

Vielä tutkitaan sitä, täyttääkö menettely esitettyine ja käytet-
tyine valtakirjoineen väärennysrikoksen tai petoksen ja muun 
epärehellisyyden tai luottamusaseman väärinkäytön tunnus-
merkit, joiden perusteella tehdään tutkintapyyntö poliisille. 
Sitten selviää, onko tapahtunut rikosta vai ei. 

On myös mahdollista kannella asianajajakuntaan kuuluvien 
puheenjohtajien toimista kantelu oikeuskanslerille ja Suomen 
Asianajoliitolle, kun asianajaja on menetellyt hyvän asianajota-
van vastaisesti.

Vuosikokouksen pöytäkirjantarkistajina toimineet ovat 
muistiossaan kirjanneet muun muassa valtakirjoihin liittyneitä 
epäselvyyksiä. Heidän havaintojensa mukaan valtakirjaksi hy-
väksyttiin kokouksessa esimerkiksi pelkkä taloyhtiölista, jossa 
oli isännöitsijän allekirjoitus tai valtakirjasta puuttuivat tiedot, 
mitä tarkoitusta varten tai minkä päämiehen puolesta se on 
annettu. Lisäksi löydettiin samasta jäsenyhtiöstä sekä isännöit-
sijän että hallituksen antamat valtakirjat. 

puheenjohtajat tulevat itse ko-
kouksiin. 

– Ja jos eivät pääse, he voisi-
vat silloin toimittaa valtakirjan-
sa toisen taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajalle tai sitten sel-

”Valtakirja-
tehtailua” vielä 

selvitellään

➺ JATKUU 

aiheesta lisää seuraavalla sivulla

puh 010 633 8100  www.nordg.fi

Urakkatakaukset 
– järkevästi, 

helposti
ja kätevästi.

Nordic Guarantee 
– järkevämpi tapa varmistaa kaupat.

   • perjantaina 8.10. klo 13.00-15.00
   • Helsingin Messukeskus
   • KiinteistöTori, Kiinteistöpostin osasto 3a11

Tulkaa nauttimaan kahvitkin
Samalla messuvierailulla voitte tutustua KiinteistöTorilla oleviin 
yrityksiin ja heidän taloyhtiöille suunnattuihin palveluihinsa ja 
tuotteisiinsa ja pääsette nauttimaan myös torikauppiaitten 
yhdessä teille tarjoamat messukahveet.

Leikkaa tämän Kiinteistöpostin sivulla 13 oleva kuponki, jota 
vastaan saat KiinteistöTorin kahviosta makoisat kahvit ja 
viinerin. Kuponki on tarkoitettu yhdelle, mutta ota Kiinteistö-
postin edustajaa hihasta kiinni, niin järjestämme kahvit 
vaikka koko hallitukselle.
 
Tervetuloa.

Pasi Orava

Hiertääkö sopimus urakoitsijan 
tai isännöitsijän kanssa?
Tarvitaanko lakimiehen apua?

Hyvä Kiinteistöpostin lukija, jos taloyhtiössänne 
on lainopillisia ongelmia ja tarpeita, niin tulkaa 
vaikka koko hallituksen kanssa FinnBuild-
messuille kysymään neuvoa asiantuntijalta.
Kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut lakimies, 
varatuomari Pasi Orava Kalliolaw Asianajo-
toimisto Oy:stä vastaa kysymyksiinne.

laiselle taholle, jonka tietävät 
varmasti ajavan taloyhtiöiden 
asiaa, Junttila vielä painottaa.
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puheenjohtajaa ja hallitusta, 
pitäisi kouluttaa niin, että he 
ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan 
isännöitsijän kanssa niin hyvin 
tasaveroisia kuin voivat olla ja 
pystyvät silloin paremmin yh-
teistoiminnassa isännöitsijän 
kanssa hoitamaan asioita, Pekka 
Kouri korostaa.

– Isännöitsijät ovat meille 
yh teistyökumppaneita, joiden 
kanssa pitäisi pyrkiä mahdol-
lisimman kitkattomaan yhteis-
työhön ja muistuttaa, että kum-
mallakin on oma roolinsa, Olavi 
Merikanto vielä huomauttaa.

Koulutuksessakin pitäisi pa-
remmin näkyä heidän mieles-
tään se työnjako, että oman 
yhdistyksen järjestämässä kou-
lutuksessa painopiste olisi jä-
senyhtiöiden hallitusten ja pu-
heenjohtajien kouluttamisessa 
isännöitsijäkunnan koulutuk-
sen keskittyessä heidän omiin 
yhdistyksiinsä ja liittoonsa.

Laki ei nosta 
palkkioita

Miesnelikkö kritisoi 
myös sitä oman yh-
distyksen ja liiton-

kin suunnasta esitettyä viestiä, 
jonka mukaan uusi asunto-
osakeyhtiölaki on tehnyt talo-
yhtiöiden puheenjohtajien ja 
hallitusten työstä niin vaikeaa, 
vastuullista, asiantuntemusta 
ja osaamista vaativaa, että siitä 
ei selviä ilman ammattilaista ja 
siksi isännöitsijöiden palkkioita 
pitää korottaa.

Kiinteistöalan järjestö-
toiminnassa mukana 
olevien taloyhtiöiden 

edustajien Seppo Junttilan, Pek-
ka Kourin, Olavi Merikannon ja 
Pentti Vähäkuopuksen mielestä 
ristiriitoja ei ole taloyhtiötasolla 
ja yksittäisten isännöitsijöiden 
ja  taloyhtiöiden välillä, vaan sii-
nä, että isot isännöintitoimistot 
ovat pyrkineet vahvistamaan 
asemaansa taloyhtiöiden edus-
tajien kannalta katsoen väärin 
perustein ja työantajiaan vas-
taan. 

Viime aikoina on kovasti ko-
rostettu sitä, miten tärkeää on, 
että isännöitsijöillä on laaja-
alaista tietämystä ja asiantunte-
va organisaatio taustalla, joilla 
voidaan parhaiten kantaa isän-
nöintityön ja -toiminnan vas-
tuut, siis suuri isännöitsijätoi-
misto olisi paras.

– Mielestäni tämä on aivan 
väärä lähestymistapa, koska 
meillä on paljon isännöintitoi-
mistoja, jotka ovat hyviä, joilla 
on hyviä isännöitsijöitä ja jotka 
pystyvät toimimaan ammat-
titaitoisesti pienemmissäkin 
puitteissa. Suuri ei ole aina pa-
ras, Seppo Junttila nostaa vas-
takkaisena näkemyksenä esiin. 
Mielestään isännöintitoimistot 
voivat hoitaa ostopalveluna 
jopa taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtajuudenkin.

Junttila kantaa huolta siitä, 
miten käy taloyhtiön aseman 
tulevaisuudessa, jos isännöit-
sijätoimistosta tulee liiaksi ta-
loyhtiötä päsmäävä isäntä ja 
taloyhtiön riippuvuutta isän-
nöintitoimistosta kasvatetaan 
kaikin keinoin. Jääkö taloyhtiö 

Isännöitsijä sanelee, puheenjohtaja 
vikisee - tässäkö on yhteistyön nykytila?

TA L O Y H T I Ö N  H A L L I N T O

silloin tukkipuuna ajelehtivak-
si rahastuskohteeksi? Onhan 
taloyhtiöillä osakeyhtiönä "ve-
rotusoikeus" ja sitä olisi hel-
pompi käyttää hyväksi. Tilanne 
voi olla taloyhtiön kannalta 
vieläkin hallitsemattomampi ja 
hankalampi, kun sidoksiin liit-
tyy alueellinen huolto- tai isän-
nöintiyhtiö.

Uusi laki mahdollistaa sen-

kin, että oman taloyhtiön isän-
nöitsijä voi mennä esimerkiksi 
suuren isännöitsijätoimiston 
hoitaman oman tai naapuritalo-
yhtiön hallitukseen puheenjoh-
tajaksi, jos sen yhtiön hallitus ja 
yhtiökokous sallivat.

– Mielestäni tällaiset pyrki-
mykset ovat nyt ilmiselviä. Mo-
net taloyhtiöt ovat olleet pas-
siivisia ja antaneet ajan virran 
viedä ja sen seurauksena myös 

tämäntapaiset valmiina annetut 
toimintamallit ovat mahdollisia, 
Junttila pohtii tilanteesta ja sa-
nelupolitiikasta, johon osin ta-
loyhtiöiden oman passiivisuu-
denkin vuoksi on ajauduttu.

Kouluttautukaa, 
puheenjohtajat ja 
hallitukset

Nykyisessä tilanteessa 
olisi tärkeää, että ta-
loyhtiöiden luottamus-

henkilöt kouluttautuisivat, kos-
ka silloin isännöitsijöiden ja 
luottamushenkilöiden valmiu-
det toimia olisivat paremmin 
tasapainossa ja yhteistyöllekin 
olisi parempi pohja.

– Taloyhtiön hallitus on 
omistajia lähellä. Jotta taloyh-
tiö pärjäisi, niin sen johtoa, 

➺ JATKUU

n  Tekstit: Riina Takala  
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FinnBuild-messut 6.-9.10.2010

Helsingin Messukeskus osasto 3a11

FinnBuild-messujen yksi mielen-
kiintoisimmista korjausrakenta-
miseen liittyvä ja taloyhtiöitä oi-
vasti palveleva osastokokonaisuus 
on Kiinteistöpostin järjestämä 
KiinteistöTori. KiinteistöTori on 
alan kärkiyritysten muodostama 
yhteisosasto, josta messuvieraat 
löytävät korjausrakentamisen ja 
kiinteistönpidon tuoreimman 
tiedon, palvelut ja tuotteet. Tä-
män kertainen KiinteistöTori ra-
kentuu kahden vuoden sisällä jo 
kuudennen kerran ja toteutuu 
nimenomaan ammattimessuille 
ideoituna yhteisosastona.
Messuvierailla on erinomainen 
mahdollisuus tutustua torikaup-
piaiden tarjontaan messutunnel-
maisessa torimiljöössä ja nauttia 
torikahvilassa torikauppiaiden 
yhdessä tarjoamat messukahveet 
viinerin kera. 

Torikauppiaiden 
tietoiskuja

Tällä kertaa torilla toteutetaan 
kokeilunomaisesti torikauppiait-
ten päivittäin pitämiä lyhyitä tie-
toiskuja heidän edustamistaan 
tuotteista ja palveluista. Tietois-
kujen tarkka ohjelma julkaistaan 
Kiinteistöpostin kotisivuilla 4. 
lokakuuta, osoitteessa www.kiin-
teistoposti.fi 
Käy katsomassa ja suuntaa aske-
leesi tiedon lähteille Kiinteistö-
Torille.

Lakiklinikka palvelee 
taloyhtiöitä
Taloyhtiöiden hallitusten pu-
heenjohtajat, hallituksen jäsenet 
ja isännöitsijät voivat tulla kysy-
mään lainopillisia neuvoja talo-
yhtiön juridiikkaan liittyvissä 

ongelmissa perjantaina 8. loka-
kuuta klo 13.00-15.00. 
Kysymyksiin on vastaamassa kiin-
teistöjuridiikkaan erikoistunut va-
ratuomari Pasi Orava Kalliolaw 
Asianajotoimisto Oy:stä.

Tervetuloa messu-
kahveille
KiinteistöTorikauppiaat tarjoa-

Messuilta vankkaa korjausrakentamisen tietoa

Tervetuloa KiinteistöTorille

Kiinteistöpostin jakelurekisterinä 
käytetään luotettavaa SIR Tieto-
kantaa, suoramarkkinoijan teho-
työkalua. SIR Tietokanta on 
vuonna 1991 perustettu osoitere-
kisteri suomalaisten asunto-osa-
keyhtiöiden hallitusten puheen-
johtajista sekä ammatti- ja 
sivutoimisista isännöitsijöistä.
SIR-osoitteet ovat ajantasaisia, 
jonka takaa Patentti- ja rekisteri-
hallituksen kanssa tehty sähköi-
nen päivityssopimus. Sen perus-
teella osoitteet päivittyvät 
viikottain.

vat messukahveet viinerin kera 
Kiinteistöpostin lukijoille. Ku-
ponki löytyy tämän lehden sivul-
ta 13, leikkaa se irti ja suuntaa 
askeleesi Helsingin Messukes-
kukseen 6.-9.10.2010. 
Olet lämpimästi tervetullut.

Kiinteistöpostin luotettava jakelurekisteri

SIR Tietokanta
SIR tavoittaa  
taloyhtiöpäättäjät

SIR tavoittaa hallitusten puheen-
johtajien ja sivutoimisten isän-
nöitsijöiden kautta suoraan noin 
57 % kaikista Suomen (82 500 
kpl)  asunto-osakeyhtiöistä.
SIR-ammatti-isännöitsijöiden  
(3 500 kpl) kautta todellinen 
peittoprosentti nousee yli 90 pro-
senttiin koko taloyhtiökannasta.

Kohdista mainontaasi

SIR Tietokannan monipuolisten 

poimintamahdollisuuksien ansi-
osta mainontaa voidaan kohdis-
taa Kiinteistöpostissa liitteillä 
vaikkapa kiinteistön iän tai 
maantieteellisen sijainnin perus-
teella ja poimia esimerkiksi kaik-
ki korjausikäiset asunto-osakeyh-
tiöt pääkaupunkiseudulla.
Kiinteistöposti ja SIR Tietokanta 
ovat lyömätön markkinointikak-
sikko, kun haluat tavoittaa isän-
nöinnin, kiinteistönpidon ja kor-
jausrakennuttamisen todelliset 
päättäjät.

www.kiinteistoposti.fi  • Puh. (09) 2238 560 • www.sir.fi 
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– Kysymys ei ole todellakaan 
siitä, että asunto-osakeyhtiöitä 
koskeva lainsäädäntö olisi tältä 
osin jotenkin radikaalisti muut-
tunut, vaan se on joiltakin osin 
tarkentunut ja joitakin käytän-
töjä joudutaan muuttamaan ai-
van oikeaan suuntaan, Junttila 
pohtii ja korostaa, että tämän ei 
kuitenkaan pitäisi johtaa auto-
maattisesti palkkioiden korot-
tamiseen.

Siinä mielessä taas oheiset 
viestit ja kehotukset sopimus-
ten tarkastamiseksi kannattaa 
ottaa varteen, että monissa ta-
loyhtiöissä on nyt todellakin 
paikallaan keskustella isännöit-

sijän kanssa sopimuksen sisäl-
löstä ja arvioida, ovatko sovitut 
ja hoidetut tehtävät oikeassa 
suhteessa palkkioon nähden.

– Usein tilanne on se, että 
isännöitsijä ei ole tehnyt niitä 
tehtäviä tai siinä laajuudessa 
kuin on sopimuksessa sovittu 
tehtäväksi. Kun keskustelu palk-
kioiden korottamistarpeesta 
lähteekin liikkeelle tästä päästä, 
keskustelun sävy useimmiten 
hieman muuttuu. Valitettavasti 
tällaista keskustelua ei kuiten-
kaan kovin herkästi haluta edes 
käydä, Junttila sanoo.

Hänen mielestään parem-
paan lopputulokseen puolin 

ja toisin voitaisiin päästä, jos 
kerran tai kahdesti taloyhtiön 
puheenjohtaja ja isännöitsijä 
kävisivät läpi kehityskeskuste-
lun, arvioisivat yhdessä, miten 
työt on hoidettu, mitä haasteita 
on edessä jne.

– Olisi myös hyvä, jos siirryt-
täisiin jossain määrin tulokses-
ta maksamiseen eli taloyhtiö ei 
maksaisi pelkästään isännöit-
sijänä olemisesta. Tuntuu siltä, 
että tämä on sellainen alue, jo-
hon isännöitsijäpuolella - kol-
lektiivisesti puhuen - ei haluta 
puuttua, vaan siellä halutaan 
mieluummin sanella, mikä se 
taksa on, Junttila vielä jatkaa.

Muun muassa Kruunuasun-
not Oy:llä on Pekka Kourin 
mukaan tämänkaltainen tulos-
palkkiosopimus isännöintiä 
hoitavan yhtiön kanssa koskien 
energiansäästötavoitteita.

Yksi osoitus taloyhtiöiden jo heränneesta halusta kehittää asioita 
yhdessä ja pyrkiä myös sitä kautta vaikuttamaan yhteiskunnallisiin ja 
paikallisiin kysymyksiin, ovat alueelliset taloyhtiöfoorumit tai klubit.

Tapiolan Taloyhtiöfoorum ry on ensimmäinen alueellinen taloyh-
tiöiden yhteistyön aikaansaamiseksi, yhteisten etujen ajamiseksi ja 
toimintojen kehittämiseksi perustettu yhteenliittymä. Siihen kuuluu 
yksittäisiä asunto-osakeyhtiöitä edustavia puheenjohtajia ja hallitus-
ten jäseniä. Suur-Tapiolan alueella toimivan yhteistyö- ja kehittämis-
verkoston tarkoituksena on innostaa ja tukea jäseniään toimimaan 
aktiivisesti oman taloyhtiön, jäsenten ja koko alan toiminnan kehit-
tämiseksi. 

Tapiolan Taloyhtiöfoorum sai alkunsa 25 vuotta taloyhtiöiden toimin-
nassa mukana olleen Olavi Merikannon aloitteesta. 

- Vuonna 2006 minulle tuli kynnys tai sellainen inhorealistinen tun-
ne, että taloyhtiöissä pitäisi tehdä joitakin asioita paremmin ja siksi 
kutsuin espoolaisen Länsiväylä-lehden toimittajan lounaalle. Hänelle 
purin sydäntäni siitä, miksi mikään ei toimi kunnolla, miksi taloyh-
tiöitä viedään kuin pässiä narussa ja mitä pitäisi tehdä tilanteen pa-
rantamiseksi. Ehdotin haastattelussa perustettavaksi puheenjohtajien 
klubia, joka oli siinä vaiheessa ihan uusi toimintakonsepti. Idea oli, 

että puheenjohtajat voisivat jakaa kokemuksiaan, keksiä uusia asioi-
ta ja kehittää asioita niin, että ne menisivät paremmin eteenpäin eri 
tahoilla, Olavi Merikanto kertoo. 

- Sitten kun porukkaa foorumin perustamiseksi oli ilmoittautu-
nut riittävästi, pidettiin perustava kokous ja siitä se lähti pikkuhiljaa 
liikkeelle. Toimimme yhden vuoden vapaamuotoisesti, jonka jälkeen 
perustettiin yhdistys, että voimme tehdä myös juridisesti sopimuksia, 
mikäli se on tarpeellista, toistakymmentä vuotta nykyisen taloyhtiön-
sä hallituksen puheenjohtajana ollut Merikanto jatkaa. 

Samanlaisia suunnitelmia on ollut Pentti Vähäkuopuksen mukaan 
Oulunkylän suunnalla, jonne on runsaat 3 vuotta sitten perustettu 
Ogeli-Klubi edustamaan ja käsittelemään oulunkyläläisten taloyh-
tiöiden asioita ja etuja. Klubin yhtenä puuhamiehenä toiminut Pentti 
Vähäkuopus on asunut taloyhtiössään 30 vuotta ja toiminut sen halli-
tuksessa 28 vuotta, josta 25 vuotta puheenjohtajana. 

Myös Turussa toimii aktiivinen Puheenjohtajien Klubi, jota vetää 
Mika Artesola. Alun alkaen noin 65 puheenjohtajasta muodostunut 
klubi on kasvanut yli sadan jäsenen klubiksi ja yhteisiä aktiviteettejä 
on löydetty runsaasti.

Kiinnostus taloyhtiöasioiden ajamiseen on kasvanut

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Esimerkiksi Espoossa taloyhtiöiden puheenjohtajilla on ollut kiinnostusta toimia yhdessä taloyhtiöiden parempien käytäntöjen ja mo-
nenlaisten asioiden sujumiseksi nykyistä paremmin.
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osasto 3a11

Tällä lipukkeella saat 
kahvin ja viinerin maksutta
KiinteistöTorin kahvilassa 
6. - 9.10. Osasto 3a11

Yksi lipuke/henkilö

KiinteistöTorin kauppiaat 
haluavat tarjota Sinulle 

messukahvit, viinerin kera. 
Leikkaa oheinen lipuke irti ja 

tule KiinteistöTorin omaan 
messukahvioon makoisille 

kahveille.

Komea kattaus taloyhtiöiden 
korjausrakentamisen, kiinteistöjen 
ylläpidon ja isännöinnin tarpeisiin.

6.-9.10.2010

http://www.kiinteistoposti.fi/kiinteistotori.php


FinnBuild 2010 -messut Helsingin Messukeskuksessa 6.-9.10.2010. KiinteistöTorin näytteilleasettajat.

Julkisivuyhdistys r.y.
Riina Takala
PL 1186, 00101 Helsinki
P (09) 2238 516
info@julkisivuyhdistys.fi 
www.julkisivuyhdistys.fi 

Julkisivuyhdistys r.y. on 
aattellinen, julkisivualalla 
toimivien materiaalitoimit-
tajien, suunnittelijoiden ja 
korkeakoulujen edustajista 
muodostunut asiantunti-
jataho, jonka tavoitteena 
on edistää hyvää julkisivu-
rakentamista. Yhdistys on 
julkaissut JUKO –Julkisivujen 
korjausoppaan tukemaan 
taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä 
laadukkaan julkisivukorjaa-
misen läpiviemiseksi. Lisäksi 
FinnBuild-messuilla yhdistys 
jakaa AKHA ry:n ja Kiinteis-
töpostin kanssa yhdessä 
järjestämän vuoden 2010 
Julkisivuteko-palkinnon.

Miele Oy
Kari Hämäläinen
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
P (09) 875 870
kari.hamalainen@miele.fi 
www.miele-professional.fi 

Miele Professional on tarjoaa 
kestävät pesulakoneet, kun 
saneeraat tai rakennat uutta 
kiinteistöpesulaa.
Miele-pesulakoneet ovat 
helppokäyttöisiä tarjoten 
samalla monipuoliset ohjel-
mat kaikenlaisiin kohteisiin. 
Mielen ominaisuuksia ovat 
myös ainutlaatuinen, hellä-
varaisesti pyykkiä käsittelevä 
patentoitu kennorumpu ja 
tehokas, energiataloudelli-
nen sekä ympäristöystävälli-
nen toteutus.

Nordic Guarantee 
Insurance Ltd
Sirpa-Liisa Heino
Porkkalankatu 20, 00180 
Helsinki
P 010 633 8105
sirpa-liisa.heino@nordg.fi 
www.nordg.fi 

Nordic Guarantee on 
urakka- ja toimitustakauksiin 
erikoistunut pohjoismainen 
vakuutusyhtiö. Takauksem-
me antavat saman turvan 
kuin perinteiset pankki-
takaukset. Myönnämme 
takaukset ilman vastava-
kuuksia joustavasti, helposti 
ja kätevästi.

Eerola-Yhtiöt Oy
Tom Sundell
Läntinen teollisuuskatu 30
02920 Espoo
P (09) 855 3040
tom.sundell@eerolayhtiot.fi 
www.eerolayhtiot.fi 

Eerola-Yhtiöt on innovatii-
vinen palveluyritys, jonka tin-
kimättömään yrityskulttuuriin 
kuuluu ensiluokkainen 
asiakaspalvelu.
Työssä käytettävä kalusto 
on kunnossa ja punakel-
taiset norsuautot ovat aina 
puhtaita. Yrityksen työnteki-
jät ovat ammattitaitoisia,
kohteliaita ja joustavia 
kaikissa olosuhteissa. 
Eerola-Yhtiöt palvelevat 
valtakunnallisesti kaikkeen 
viemäriverkoston huoltoon 
ja ylläpitoon liittyvissä asiois-
sa, 24 tuntia vuorokaudessa 
seitsemänä päivänä viikos-
sa, ympäri vuoden.

KiinteistöTori, osasto 3a11
Kiinteistöpostin järjestämä yhteisosasto, KiinteistöTori, esittäytyy ammattimessuvieraille nyt jo kuu-
dennen kerran. Tällä kertaa taloyhtiöiden päätöksentekijöitä palvelee kymmenen ”torikauppiasta”, 
joten esillä on monia korjausrakentamiseen ja kiinteistönpitoon liittyviä tuotteita ja palveluita.
Torin uutuutena tulee olemaan torikauppiaitten pitämät tietoiskut. Tietoiskujen ohjelma on tämän 
lehden painoon mennessä parhaillaan työn alla. Tarkka ohjelma julkaistaan 4. lokakuuta Kiinteistö-
postin kotisivuilla osoitteessa www.kiinteistoposti.fi 

Lakiklinikka ja Kahvio-Viinibaari
Messuilla on taloyhtiöille tarjolla myös lakineuvontaa. Taloyhtiöiden edustajia on neuvomassa 
kiinteistöjuridiikkaan perehtynyt varatuomari Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä.
Tämän maksuttoman palvelun tarjoaa lukijoilleen Kiinteistöposti-lehti yhdessä Kalliolaw:n kanssa. 
Palvelu on tarkoitettu taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille, hallituksen jäsenille ja sivutoimisille 
isännöitsijöille. Lakiklinikka on avoinna perjantaina 8. lokakuuta klo 13.00-15.00 välisen ajan, Kiin-
teistöTorilla, Kiinteistöpostin osastolla.

KiinteistöTorilla on myös Kahvila-Viinibaari, jossa voi kiireettä nauttia torikauppiaitten yhdessä tar-
joamat messukahveet viinerin kera. Kahvikuponki löytyy edelliseltä sivulta. Kahvila on ainoastaan 
torikauppiaitten ja heidän asiakkaiden sekä Kiinteistöpostin lukijoiden käytössä.

Tervetuloa.

http://www.kiinteistoposti.fi/kiinteistotori.php


Kiinteistöposti Oy
Matti Karppanen
Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
P (09) 2238 560
matti.karppanen@kiinteisto-
posti.fi 
www.kiinteistoposti.fi 

Kiinteistöposti on kiinteistön-
pidon, isännöinnin ja korjaus-
rakentamisen ammattilehti. 
Lehti ilmestyy 10 numeroa 
vuodessa. Tuoreimman 
lukijatutkimuksen (IRORe-
search Oy 10/09) mukaan 
lehden valtakunnallisella 
puheenjohtajanumerolla on 
noin 130 000 lukijaa. Vuoden 
2010 laajalevikkisin numero 
on lehden FinnBuild-numero, 
jonka levikki on 73 000 kpl. 
Messunumero jaetaan muun 
muassa kaikkiin kerrostalo-
asunto-osakeyhtiöihin.
FinnBuild-messuilla jaetaan 
vuoden 2010 Julkisivuteko-
palkinto. Kilpailun järjestäjinä 
ovat Julkisivuyhdistys r.y., 
AKHA ry ja Kiinteistöposti.

PutkiReformi Oy
Urakoitsijatie 15 A, 06450 
Porvoo
P 020 765 0050
info@putkireformi.fi 
www.putkireformi.fi 

PutkiReformi Oy tekee val-
takunnallisesti kerrostalojen 
kokonaisvaltaisia viemäri-
saneerauksia nykyaikaisilla 
korjausmenetelmillä. Myön-
nämme kymmenen vuoden 
takuun. Olemme ainoa put-
kistosaneerausyritys, jonka 
korjaamat putket vakuutus-
yhtiö luokittelee uusiksi.

Kattotutka Oy
Seija Haapamäki
Myrskyläntie 1204
07680 Juornaankylä
P 010 680 40000
seija.haapamaki@kattotutka.fi 
www.kattotutka.fi 

“Siirrä kattohuolet Kattotut-
kalle. Me tunnemme katot ja 
niiden rakenteet vuosikym-
menien kokemuksella.
Säännöllinen katon huolta-
minen ja korjaaminen piden-
tää vesikaton ikää kymmeniä 
vuosia.”

Alusal Oy
Jouni Ruuska
Maalitie 1, 15560 Nastola
P 0207 9128 70
jouni.ruuska@alusal.fi 
www.alusal.fi 

Lasi - alumiinirakenteita 
kotimaisista rakennejärjes-
telmistä valmistava Alusal 
Oy on ostanut uudeksi 
tuoteryhmäksi ikkunoiden 
korjausratkaisuksi Alumglas 
IKU-ikkunajärjestelmän.
Tuoteryhmään kuuluu myös 
lisäpuitevalikoima, jonka 
avulla ikkunaan voidaan lisätä 
avattava lasitus olemassa 
olevien lasien väliin sekä sisä- 
tai ulkopuolelle lisäämään 
ikkunarakenteen tiiveyttä, 
lämmön- ja ääneneristävyyt-
tä, auringonsuojausta sekä 

turvallisuutta.
Järjestelmä sisältää puuikku-
noiden ulko-osien uusimiseen 
kehitetyt alumiinirakentei-
set korjausikkunat, jotka 
asennetaan olemassa olevan 
rakenteen lisäksi tai puisen 
ulkopuitteen tilalle. 
Eristyslasipuitteen yhteydessä 
hyödynnetään uusinta lasitek-
nologiaa joka voidaan säätää 
muun muassa uusien ener-
giamääräysten mukaisiksi. 
Tuotteet toimitetaan mitta-
tilaustyönä paikoilleen 
asennettuina. Käyttöön jäävä 
vanha rakenne kunnostetaan 
toimivaksi ja tiiviiksi. 
Järjestelmään kuuluu myös 
tuloilmalaitteisto suodatti-
mineen, jonka avulla ikkuna 
toimii korvausilmareittinä.

Helsingin KTK Oy
Petri Uomala
Kankiraudantie 1
00700 Helsinki
P (09) 777 871
petri.uomala@helsinginktk.fi 
www.helsinginktk.fi 

Helsingin KTK Oy on vuonna 
1946 perustettu, liikennöitsi-
jöidensä omistama kulje-
tus- ja logistiikkapalveluyrit-
täjien verkosto. Tehokkaan 
toiminnan mahdollistavat 
350 yksityistä liikennöitsijää 
ja n. 800 erilaista ajoneu-
voa pakettiautosta järeään 
nosturiin saakka.
Asiakas voi tilata meiltä yh-
den kuljetustapahtuman tai 
tehdä sopimuksen kaikista 
tarvitsemistaan kuljetuksista 
lisäpalveluineen. Kaikki jär-
jestyy yhdellä sopimuksella 
yhden yhteyshenkilön kaut-
ta. Asiakas säästää aikaa ja 
vaivaa, sillä me hoidamme 
kaiken alusta loppuun.

Tremco-Illbruck Oy
Timo Saari
Tullikirjurinkuja 2, 00750 Helsinki
P (09) 5499 4500
timo.saari@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

Tremco-Illbruck kehittää ja 
valmistaa laadukkaita, talou-
dellisia ja lisäarvoa tuottavia 
kokonaisratkaisuja raken-
nusteollisuudelle. Tremco-
Illbrukin tuotteita käytetään 
muun muassa rakennusten 
julkisivuissa elementtien tii-
vistämisessä ja pinnoittami-
sessa, ikkuna- ja lattia-asen-
nuksissa, palosuojauksessa 
ja vedeneristämisessä.

Esittelemme osastollamme 
Illbruck paisuvat nauhat ja 
foilit. Niiden avulla ikkuna-
asennukset ja julkisivusau-
maukset tehdään helposti 
ja nopeasti, energiaa ja 
kustannuksia säästäen.

Mora Armatur ja  
FM Mattsson vesi-
kalusteet 

Simo Halminen
Pulttitie 2, PL 266
00811 Helsinki
Puhelin (09) 759 4450

www.ostnorfi nland.fi 

Ostnor Finland Oy markkinoi 
Suomessa päämiehensä 
ruotsalaisen Ostnor Ab:n 
valmistamia vettä ja energiaa 
säästäviä Mora Armatur ja 
FM Mattsson vesihanoja. 
Ostnor Ab on johtava poh-
joismainen hanavalmistaja. 
Suomessa tuotteitamme 
välittää yli 300 jälleenmyyjää, 
sekä hyvin varustetut alan 
tukkuliikkeet.
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K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

Isännöintiyksikön päällikkö 
Jari Väyrynen ja tekninen 
isännöitsijä Jouna Järviö 

Kaukajärviosuuskunnan Karta-
non Isännöintipalveluista kerto-
vat, mihin seikkoihin kannattaa 
heidän kokemuksensa mukaan 
kiinnittää huomiota mahdollis-
ten ongelmien välttämiseksi. 

Niistä keskeisimpiin kuuluu 
tarkistaa, että kaikki urakoitsi-
jan toimittamat paperit liittei-
neen ovat asianmukaiset. Kor-
jausurakan kilpailuttaminen 
tulee ajankohtaiseksi, kun han-
ke on edennyt suunnitteluasia-
kirjoihin. Isännöitsijä toteuttaa 
kilpailuttamisen yhteistyössä 

Urakoitsijan hyvä maine 
kertoo paljon

Papereiden pitää olla 

kunnossa, että hom-

mat toimivat.

Onnistunut remontti 

on sekä taloyhtiön että 

isännöitsijän ilonaihe. 

Yksi lenkki korjausra-

kentamisen ketjussa 

on urakoitsijan tai 

urakoitsijoiden valitse-

minen.

tilaajan eli taloyhtiön kanssa. 
Tämä myös valitsee aikanaan 
urakoitsijan tarjousten pohjal-
ta. 

– Keneltä tarjouksia kannat-
taa pyytää, siihen antavat os-
viittaa niin isännöitsijän itsensä 
kuin kollegoidenkin kokemuk-
set. Myös valvojat ovat tärkeitä 
tietolähteitä.

Jari Väyrysen mielestä urakoi-
sija, joka on näyttänyt kyntensä, 
on kullanarvoinen isännöitsi-
jänkin kannalta.

– Kun yrityksen tiedetään 
toi mineen hyvin ja tehneen 
laadukasta työtä monet vuodet, 
niin silloin uskalletaan luottaa 

siihen, ettei se kaadu ykskaks. 
Pahin tilanne nimittäin on, jos 
yritys menee kesken urakan 
konkurssiin. Mitä pitemmästä 
urakasta on kyse, sitä isommak-
si riski kasvaa.

– Pienten urakoitsijoiden 
käyttäminen isossa remontissa, 
kuten linjasaneerauksessa, on 
kyseenalaista. Pyrinkin välttä-
mään kertaurakoitsijoita. Pitää 
nimittäin ottaa huomioon myös 
kahden vuoden takuuaika, että 
se tulee hoidettua. 

Taloyhtiön hyväksyttyä par-
haaksi katsomansa tarjouksen 
käydään yksityiskohtaisissa 
urak kaneuvottelussa läpi sopi-

Kaukajärviosuuskunnassa 
suositaan tiimityöskentelyä. 
Kollega on lähellä, jos halu-
aa kysyä neuvoa tai keskus-
tella. Tekninen isännöitsijä, 
diplomi-insinööri, ITS-tek. 
Jouna Järviö (vas.), isän-
nöitsijä, AIT, ISA Merja 
Järvinen ja isännöintiyksi-
kön päällikkö, ISA Jari 
Väyrynen tutkivat putkire-
montin piirustuksia. 
Remontointia riittää heidän 
isännöimissään taloissa, 
joista iso osa on valmistu-
nut 60-70-luvuilla. 

n  Teksti ja kuva: 
       Irene Murtomäki 
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Uusi innovaatio: 
Parman sooloparveke
Eläköön äänettömyys! 
Eläköön vapaus!

Betonista se tehdään; kestävä ja keveä

parvekerakenne vailla häiritsevää

kopinaa ja kuminaa. Hyödynnä

sooloparvekkeen arkkitehtuurinen

vapaus ja Parman kokonaistoteutuksen

helppous suunnittelusta asennukseen.

Sooloparveke soveltuu erinomaisesti sekä

uudis- että korjausrakentamiseen.
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mukset määrämuotoisine liit-
teineen.

– Tässä vaiheessa kannattaa 
muistaa laittaa kaikki paperil-
le, paperille ja paperille. Myö-
hemmin on helpompi tarkastaa 
asioita papereista kuin ilmaan 
haihtuneista puheista.

Urakka-
sopimuksessa 
oltava kaikki paperit

Urakkasopimusta ei voi-
da allekirjoittaa ennen 
kuin urakoitsija on 

toimittanut kaikki tarvittavat 
asiakirjat, kuten muun muassa 
ennakkoperintärekisteriotteen 
ja verovelkatodistuksen. Niiden 
merkitystä ei tule väheksyä, sil-
lä niiden sisältö kertoo paljon 
yrityksestä.

– Koko pitkä "paperisotku" 
käydään läpi. Jos jokin pape-
ri uupuu, ei urakka ala ennen 
kuin se on tilaajalla, Jari Väyry-

nen korostaa.
Pohtiessaan remonttikohtei-

ta, joissa olisi ollut ongelmia, 
tulee hänen mieleensä yksi esi-
merkki.

– Urakoitsijan luottotiedot 
eivät olleet kunnossa, mutta 
taloyhtiössä tehtiin kuitenkin 
päätös urakan jatkamisesta. 
Hankaluuksiahan siitä syntyi. 
Toisaalta tämä kokemus näytti 
toteen tosi asian, että paperien 
on oltava "puhtaat".

Isoissa remonteissa on tapa-
na valita pääurakoitsija, joka 
huolehtii aliurakoitsijoiden 
pestaamisesta.

– Tästä koituu muun muassa 
se hyöty, että jos aliurakoitsija 
estyy syystä tai toisesta teke-
mään töitä, on pääurakoitsijan 
tehtävä järjestää tilalle toinen, 
tekninen isännöitsijä Jouna Jär-
viö mainitsee.

Isännöitsijät huomauttavat, 
että pääurakoitsija hyväksyttää 
aliurakoitsijansa työn tilaajalla 
eli taloyhtiöllä. Näin tämä on 
tietoinen, minkä firman miehiä 

talossa liikkuu.

Ulkomailta 
työntekijöitä 
vielä vähän

Tampereen alueen sanee-
rauskohteissa ei ole Jari 
Väyrysen ja Jouna Järvi-

ön havaintojen mukaan paljoa-
kaan ulkomailta tulleita raken-
nustyöntekijöitä.

– Täytyy kuitenkin todeta, 
et tä ne Suomenlahden toiselta 
puolelta tulleet tekijät, jotka 
olen tavannut, ovat tehneet 
työnsä pieteetillä, huolellisesti 
ja laadukkaasti. He ovat olleet 
ammattimiehiä ja jälki on ollut 
sen mukaista, Järviö toteaa.

Isännöitsijälle ei ole hänen 
mielestään merkitystä, eikä saa-
kaan olla, kuka työn tekee. Se 
on urakoitsijan asia.

– Tärkeintä ulkomaista työ-
voimaa käytettäessä on, että 
asiat ja paperit ovat kunnossa, 

hän alleviivaa.
Ulkomaisia urakoitsijoita tai 

jotka miellettäisiin sellaisiksi, ei 
Kaukajärviosuuskunnan isän-
nöitsijän kohteissa ole käytetty.

– Tosin ainahan ei voi tietää, 
kuinka suuri onkaan ulkomaa-
laisten omistajien osuus isoissa 
rakennusliikkeissä. Se ei kui-
tenkaan millään tavalla vaiku-
ta työhön paikallistasolla, sillä 
henkilöt, joiden kanssa asioim-
me, ovat suomalaisia, Väyrynen 
kertoo.

EU:n kilpailulainsäädäntö voi 
tuoda tulevaisuudessa totut-
tuun käytäntöön muutoksia.

– Keskustelua on jo ollut sii-
tä, mitä mahtaa seurata, mikä li 
isommat hankkeet on tulevai-
suudessa kilpailutettava julki-
sesti Euroopan unionin alueella. 
Jos koko työporukka tulisi ul-
komailta, esimerkiksi Ranskasta 
ja puhuisi pelkkää ranskaa, toi-
minnallinen puoli saattaisi olla 
hankalaa, Väyrynen tuumaa.

➺ JATKUU
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– Kaiken kaikkiaan kansain-
välisyys ympärillämme kasvaa. 
Tämä näkyy jo isännöitsijän 
työssä, sillä entistä enemmän 
asukkaista on lähtöisin ulko-
mailta.  Yhtä lailla myös urakoit-
sijoita ja rakennustyöntekijöitä 
alkaa tulla Suomen ulkopuolel-
ta tekemään tänne töitä.

Jos urakan tilaajana oleva 
asunto-osakeyhtiö haluaa, että 
työmaalla on ainoastaan suo-
malaisia työntekijöitä, voidaan 
asiasta Väyrysen ja Järviön mu-
kaan keskustella. 

– Tosin tämän voidaan olettaa 
rajoittavan urakkaneuvotteluja, 
he tuumivat.

Remontointi 
ammattimaistunut

Korjausrakentaminen, 
kuten rakentaminen 
yleen säkin, on isän-

nöintiyksikön päällikkö Jari 
Väyrysen mielestä ammatti-
maistunut selvästi.

– Yritykset erikoistuvat. Yrit-
täjä, joka tekee putki-, sähkö- 
tai maalaustöitä, ei välttämättä 
muihin töihin koske. Tämän 
ymmärtää, sillä työn laadun 
takeeksi on olemassa erilaisia 
sertifikaatteja, eikä esimerkiksi 

vesierityksiä pysty tekemään 
kuka tahansa. Lisäksi eri työt 
vaativat erilaiset koneet ja vä-
lineet.

Tekninen isännöitsijä Jouna 
Järviö on samoilla linjoilla. Hä-

”TYÖN JÄLKI ON AIVAN TOISTA LUOKKAA KUIN PARIKYM-

MENTÄ VUOTTA SITTEN. JA JOS TYÖMAALLA EI OLE KÄY-

TÄNNÖN RATKAISUA AJATELTU LOPPUUN SAAKKA, OLEN 

VALVOJANA VOINUT TÄHÄN ASIAAN PUUTTUA JA SE ON 

OTETTU NIIN SANOTUSTI ONKEENSA. ISOIMMILLE TYÖMAIL-

LEHAN LAADITAAN AINA TYÖSELITYKSET, JOIDEN MUKAAN 

URAKAN ON EDETTÄVÄ.”

nen mielestään työn laatu ja 
huolellisuus ovat kaiken kaik-
kiaan nousseet.

– Työn jälki on aivan toista 
luokkaa kuin parikymmentä 
vuotta sitten. Ja jos työmaalla ei 
ole käytännön ratkaisua ajateltu 
loppuun saakka, olen valvojana 
voinut tähän asiaan puuttua 
ja se on otettu niin sanotusti 

onkeensa. Isoimmille työmail-
lehan laaditaan aina työselityk-
set, joiden mukaan urakan on 
edettävä.

Paljon esillä olleeseen raken-
nusalan harmaaseen talouteen 
tamperelaisisännöitsijät eivät 
ole törmänneet.

– Kun heti korjaushankkeen 
alkumetreillä varmistetaan ja 
tarkistetaan papereiden olevan 
kunnossa, sitä todennäköisim-
min vältytään tämänkaltaisilta 
ongelmilta, Väyrynen ja Järviö 
painottavat.

Jos työn tilaajalla on jostain 
syystä epävarmuutta tekijöis-
tä, niin silloin kannattaa Jouna 
Järviön mukaan ehdottomasti 
pyytää urakoitsijalta työnteki-
jäluettelo. Isojen remonttien 
ollessa kyseessä työntekijöillä 
täytyy olla myös kuvalliset hen-
kilökortit varmentaen sen, että 
heillä on oikeus liikkua taloyh-
tiön tiloissa.

– Työmaakokouksissa käy-
dään niin ikään läpi työmaa-
vahvuus, josta vastaava mestari 
pitää kirjaa. Näin ollen tuntuu 
epätodennäköiseltä, että ku-
kaan urakoitsija tohtisi tuoda 
niin sanottua harmaata työvoi-
maa valvotulle työmaalle.

Kartanon isännöintipalvelu 
on todennut hyväksi käytän-
nöksi nimetä isompiin remont-
tikohteisiin projektinjohtajan, 
joka on tilaajan eli taloyhtiön 

edustaja.
– Hän on ikään kuin kaikki-

en valvoja, niin mestarin kuin 
työmaavalvojankin. Projektin-
joh taja poikkeaa työmaalla 
"kurkkimassa", että kaikki me-
nee niin kuin pitääkin. Emme 
halua ottaa isoissa remonteissa, 
jotka ovat kalliita, mitään riskiä, 
Väyrynen painottaa.

Remonttien määrä 
kasvaa yhä

Kaukajärviosuuskunnan 
isännöimistä taloista 
iso osa on 60-70-luvuil-

la rakennettuja.
– Rakennuskanta on sen ikäis-

tä, että korjausrakentamisen 
määrä kasvaa jatkuvasti. Kun 
talot ovat 40-50 vuotta vanhoja, 
on väistämättä edessä niin put-
ki-, katto- kuin julkisivuremont-
tejakin sekä salaojien ja sade-
vesijärjestelmien saneerauksia. 
Omana ryhmänään voisi vielä 
mainita ikkunaremontit, joita 
on nyt jopa yllättävän paljon.

Suhdanneluontoinen korja-
usavustus on toiminut pork-
kanana monessa taloyhtiössä. 
Remontteja on voitu aikaistaa 
muutamalla vuodella.

– Kaikki asunto-osakeyhtiöt 
eivät valitettavasti ehtineet mu-
kaan. Niiden on kuitenkin pak-
ko toteuttaa remontit - ilman 
avustusta, Järviö toteaa.

Jari Väyrynen toivoisikin 
päättäjiltä pitkäjänteisempää 
ajattelua. Avustusta soisi myös 
niille taloyhtiöille, joiden re-
montti on edessä vasta kymme-
nen vuoden päästä.

Runsaasta remontoinnista 
huolimatta Väyrysen ja Järviön 
kokemusten mukaan urakka-
tarjouspyyntöihin vastataan 
hyvin. Tekijöitä on toistaiseksi 
riittänyt.

– Tämäkin toki riippuu siitä, 
mikä työ on kyseessä. Esimer-
kiksi maarakennuspuolelta on 
vaikea saada tarjouksia, samoin 
huopakaton korjaajia on hanka-
la löytää. Jossain vaiheessa ou-
nasteltiin, että suunnittelijoista 
tulisi pula. Onneksi niin ei ole 
käynyt, sillä se jarruttaisi tehok-
kaasti korjausrakentamista. 
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Kun Leo Osara aikoinaan 
opiskeli arkkitehdiksi, 
koulutuksessa ei juuri 

kajottu korjausrakentamiseen. 
Niille linjoille kiinnostus ja 
ura miestä silti alkoivat viedä. 
Kaikkiaan kahdeksan vuoden 
ajan, osin jo opiskelun rinnalla 
Osara työskenteli Valtion tek-
nillisessä tutkimuskeskuksessa 
VTT:ssä, jossa osallistui muun 
muassa Asuinrakennusten pe-

rusparannusoppaan tekemi-
seen. Oman arkkitehtitoimiston 
Osara perusti vuonna 1983 yh-
dessä ekologisen suunnittelun 
uranuurtajan, arkkitehti Bruno 
Eratin kanssa. Jo silloin hän ha-
lusi antaa yritykselle korjausra-
kentamista ilmentävän nimen, 
Perusparannussuunnittelu Erat 
ja Osara Oy, sittemmin Leo Osa-
ra Oy. 

Liki kolmessa vuosikymme-

Painia parvekkeiden 
ja parveke-elämän parantamiseksi

Parveke on monessa 

mielessä moniulot-

teinen osa asuinker-

rostaloa. Korjauksen 

kohteena se pakottaa 

myös työn suunnitte-

lijan moniulotteisuu-

teen.

Tätäkin se on ollut, perusparannussuunnittelijan työ:

nessä toimiston referenssilista 
on venynyt pitkäksi, kokemusta 
kertynyt eri ikäkausien ja tyyli-
suuntien rakennuksista tyypil-
lisine ja satunnaisempine korja-
usta tai muutosta edellyttävine 
vikoineen. Samoin asiakkaiden 
kirjosta toiveineen. Siinä ajas-
sa suunnittelua avittavia, usein 
hankalasti rajoittaviakin sää-

➺ JATKUU sivulla 22

Parvekkeissa riittää suunnittelijalle paljon mietittävää: mitä tehdä laatalle, mitä lattialle, mitä kaiteelle, sivu- ja taustaseinille, veden-
poistolle, parvekeovelle, ja -ikkunalle. Laitetaanko vanha purkuun ja uusi tilaukseen, ja millaisena. Peruskorjaukseen uransa alusta 
lähtien suuntautuneelle arkkitehti Leo Osaralle vaihtoehtojen kartoitus, normistoissa liikkuminen ja tilaajien toiveiden kirjo ovat tut-
tua työkenttää. Kuva: Aimo Holtari.

n  Teksti: Hanna Rissanen 
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Laajakaista ja kaapeli-tv edullisemmin
Soneran Kiinteistösopimuksella asukkaat saavat  
huippunopean laajakaistan ja monipuolisen kaapeli-
tv:n edullisemmin yhteishankintana. Jokainen voi räätä-
löidä omat palvelunsa. Toimintavarmojen valokuitu-
yhteyksien lisäksi tarjolla on palveluja, joita muualta 
ei saa: URHOtv Totalin mahtava kotimainen urheilutar-
jonta ja kattava Spotify Premium -musiikkipalvelu. Ota 
yhteyttä ja tee taloyhtiösi asukkaista Onnenpekkoja!

Nyt saat taloyhtiöösi ihan
oikeita Onnenpekkoja!

Tutustu Sonera Kiinteistösopimukseen ja pyydä 
tarjous: www.sonera.fi /kiinteistosopimus tai soita 
0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30.

Olemme Finnbuild-messuilla 
6.-9.10. Helsingin Messu-
keskuksessa. Tervetuloa 
osastollemme 3a2!

http://www.sonera.fi/kiinteistosopimus
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döksiä ja määräyksiä on ehdit-
ty myllätä uuteen uskoon. Myös  
hallinnon määrä on lisääntynyt, 
ja suunta vain jatkuu. 

– Suunnittelu on täynnä eri-
laisia vaatimuksia. Suunnitteli-
jan tehtävä on yhdistää ne niin, 
että tulee kunnollinen lopputu-
los, Leo Osara tiivistää ammat-
tikuntansa osuutta rakennus-
hankkeissa. Ratkaisuja haetaan 
ja työstetään hankekohteen 
luonteen ja lähtökunnon, ti-
laajien toiveiden ja rahallisten 
mahdollisuuksien sekä säädös-
ten ja määräysten asettamissa 
raameissa. 

Muuttaako vai 
eikö muuttaa?

-Korjausarkkitehti on 
aika nöyrä. Ei sellai-
nen, että aina pitäisi 

saada oma peukalonjälkensä 
johonkin, parvekeasioista haas-
tateltavaksi lupautunut Osara 
sanoo. 

Vaikka korjaaminen Osaran 
mukaan ei ole arkkitehdeille 
otollisin kenttä ajaa läpi kun-
nianhimoisimpia visioitaan, 
arkkitehtonisia haasteita sekin 
sektori tarjoaa. Kuten sen, että 
löytää työtavat ja -materiaalit, 
joilla parvekkeen vauriot ovat 
korjattavissa sen alkuperäinen 
luonne säilyttäen. Tai kun kor-
jaaminen ei enää tule edes ky-
symykseen, tilalle rakennettavat 
tai asennettavat uudet parvek-
keet eivät häivytä rakennuksen 
luonnetta.

Selkeästi parveketta muutta-
van tai sen uudella korvaavan 
arkkitehtisuunnittelun peruste 
voi olla parantaa parvekkeen 
käytettävyyttä ja rakenteellista 
toimivuutta, vaikkapa kestoa 
säitä vastaan.  

Mitä iäkkäämpi rakennus ja 
mitä tiukemmin kaupunkiku-
vaa koskevin määräyksin var-
jellulla alueella se sijaitsee, sitä 
valppaammin parvekkeiden ul-
konäköä on vaalittava. 

Osaran toimisto sijaitsee Hel-
singin Lauttasaaressa. Sieltä löy-

Pieniä, somia ja puhtoisia par-
vekkeita, itse rakennuksen 
1950-lukulaiseen henkeen. 
Vaikka jotain uuttakin on tul-
lut.Kuva: Hanna Rissanen.

Leo Osara oli aikoinaan toteut-
tamassa korjausrakentamisen 
koulutusta Teknillisen korkea-
koulun täydennyskoulutuskes-
kuksessa. Korjausra ken ta mi-
sen opetusta ei hänen näke-
myksensä mukaan ole vielä-
kään riittävästi perusopetuk-
sessa. Onhan rakennustoimin-
nasta sentään jo puolet kor-
jausrakentamista. Kuva: Aimo 
Holtari.
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tyy myös kosolti esimerkkejä 
heidän suunnittelemistaan par-
vekekorjauksista ja -vaihdoista. 
Lauttasaaressa kaupunkikuvan 
säilyminen ja siinä mahdolliset 
tapahtumat muutokset ovat 
varsin tarkassa kontrollissa. 

Kun kyse on 1950- ja 1960 
-lukujen asuinkerrostaloista, 
Leo Osara sanoo ymmärtävänsä 
säilyttämään pyrkivän linjan. 

– Ei niihin voi mitään kovin 
outoja ratkaisuja tehdä, hän sa-
noo.

Kyseisten talotyyppien laatik-
komaisissa ulokeparvekkeissa 
kummallisuutta on jo pelkäs-
tään niiden lasittaminen.  Hel-
singissä hän tietääkin evätyn 
kyseisen aikakauden parvekkei-
den lasittamisia, mutta muualla 
hän on nähnyt esimerkkejä. Ra-
kenteita lasi toki suojaa, ja par-
vekkeella olijaakin, mutta ...

– Ovat ne kyllä vähän omitui-
sia, kuin kaappeja!

Paljon vaikeampi Leo Osaran 
on sen sijaan ymmärtää joiden-

kin viranomaisten 1970-luku-
jen elementtitalojen parvek-
keisiin kohdistuvaa säilyttä-
mishalukkuutta. Määrällisesti 
1970- ja 1980 -lukujen taloja 

on suunnattomasti enemmän 
kuin 1950- ja vielä 1960-luku-
jenkin kerrostaloja. Noina vuo-
sikymmeninä, jolloin asuntojen 
vuosittaisen tuotantomäärät 
huitelivat päälle 70 000:n, par-
vekkeita ei Osaran mukaan 
suunniteltu erityisen huolella. 
Rakennuksen rungon ulkopuo-
lelle pinottuja bunkkeriparvek-

keita riittää. Jos ja kun sellaises-
sa talossa parvekkeiden kunto 
on kurja, hän pitää mielekkäänä 
parvekkeiden korvaamista uu-
silla, avarammilla ja valoisam-
milla, käytettävämmillä. 

– Ei hyvällä paikalla oleviin 
taloihin kannata alkaa rakentaa 
rumia parvekkeita uudestaan. 
Raha pitää käyttää kauniimpiin 
ja toimivampiin tuotteisiin, siis 
parannuksiin. 

Tutkimukset, 
arviot ja raha

Joskus vaurioituneiden par-
vekkeiden kunnostaminen, 
verrattuna niiden purkami-

seen ja korvaamiseen tehdasval-
misteisilla, ei lopulta osoittau-
du kustannuksiltaankaan juuri 
halvemmaksi. Tapauksien skaala 
on tosin mittava, sillä yhdessä 
ja samassa talossa näennäisesti 
samanlaiset parvekkeet voivat 
olla kunnoltaan kovin vaihtele-

via. Samoin kahdessa vierekkäin 
olevassa, näennäisesti samanlai-
sissa talossa.  

– Siksi on pakko tutkia kun-
totutkimusmenetelmin, paljon-
ko on korjattavaa. 

Eroavuuden syyksi voi tutki-
muksissa paljastua esimerkiksi 
käytetyn betonin laatu, raudoit-
teiden sijainti tai työolosuhteet. 
Joskus valuja on tehty pakka-
sessa ja vauriot ovat nähtävissä 
vasta aikojen kuluttua.  

Edes perusteellinen kunto-
tutkimus näytepaloineen ei 
koskaan anna sataprosenttises-
ti kattavaa kuvaa talon parvek-
keista. Vasta hiekkapuhalletta-
essa ja piikattaessa viat paljas-
tuvat koko laajuudessaan. Jos 
piikkausten ja paikattavien te-
rästen määrät on arvioitu liian 
pieneksi, korjauksen aikataulu 
venyy ja kustannukset nouse-
vat etukäteisarvioista. Tällaiset 
työmäärän lisäykset tehdään 

”SUUNNITTELU ON TÄYN-

NÄ ERILAISIA VAATIMUK-

SIA. SUUNNITTELIJAN 

TEHTÄVÄ ON YHDISTÄÄ NE 

NIIN, ETTÄ TULEE KUN-

NOLLINEN LOPPUTULOS.”
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Leo Osara korostaa sitä, että 
parvekkeiden kunto on pak-
ko tutkia kuntotutkimusme-
netelmin. Muutenhan ei tie-
detä, paljonko on korjatta-
vaa. Kuva: Aimo Holtari.

Parvekkeet on tehty pai-
kalla valettuina aina 
1960-luvulle asti. Näiden 

uusimiseen soveltuvat Osaran 
mukaan parhaiten vastaavalla 
tavalla paikalla valetut raken-
teet. Elementit saumoineen 
ja muutoinkin eri luonteisina 
olisivat kummallisia. Sen sijaan 
kaiderakenteita suunnitellaan 
usein esivalmistettuina niin, et-
tä ne voidaan helposti asentaa 
remontin loppuvaiheessa. 

Tehdasvalmisteiset parvek-
keet soveltuvat parhaiten  1970- 
luvulla rakennettuihin ja tätä 
nuorempiin elementtiraken-
nuksiin.

– Aikamoisia juttuja valmis-
tajat pystyvät tekemään, Osara 
antaa tunnustusta parvekeval-
mistajille ja kertoo muun muas-
sa tapiolalaisesta kerrostalosta, 
jossa uusittiin melko monimut-
kaiset kaiteet ja parvekeseinät. 
Toimittajalla ei kuitenkaan tul-
lut vaikeasti mitattavassa tila-

Vanhat purkuun ja 
uudet tehtaalta?

Kun korjausten kus-
tannusarvio lähestyy 
uuden parvekkeen hin-
taa, uusiminen alkaa 
tuntua varteenotetta-
valta vaihtoehdolta. 
Varsinkin, kun operaa-
tion myötä on mah-
dollista saada entistä 
paremmin palvelevat 
parvekkeet. - Parvekkei-
den totaaliseen uusimi-
seen joudutaan entistä 
aikaisemmin, koska 
EU-talouden aikana 
käsityön tekeminen 
on tullut kalliimmaksi 
kuin ennen, arkkitehti 
Leo Osara toteaa.   

uksessa 'seinä vastaan',  vaan 
uudet alumiinirakenteet istui-
vat hyvin paikalleen. Teollisiin 
parvekkeisiin Osaralla on muu-
tenkin syntynyt luottamusta, 
vaikka lastentauteja tulokkaissa 
saattaa ilmentyä.

– Onhan se niin, että jos niitä 
on useamman kerran tehty, nii-
den on jo oltava toimivia. Toki 
huolellinen tarkastus ja valvon-
ta silti aina tarvitaan. Valmistus-
piirustuksiin voi jäädä puuttei-
ta, ellei suunnittelija käy niitä 
tarkoin läpi.

Valmisparvekkeilla on pystyt-
ty tuomaan uutta ulottuvuutta 
asumiseen myös huoneistoissa, 
joissa parveketta ei ole ennen 
ollutkaan. Kantakaupungin 
van hoissakin taloissa saattaa 
onnistua uuden parvekkeen li-
sääminen. Tuoreehkona kohtee-
na Osara kertoo liki satavuoti-
aasta talosta, joka sai seinälleen 
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Lauttasaarelaistalon alkuperäiset parvekkeet eivät olleet 
päälle päin kunnoltaan pahimmasta päästä. Syitä uusia 
kertyi silti riittävästi.Talviaikaan ajoittunut urakka ei häi-
rinnyt asukkaiden parveke-elämää, jota seuraavana kesä-
nä voitiin viettää huomattavasti entistä valoisammissa 
merkeissä. Kuva: Leo Osara.

yleensä tarjousvaiheessa pyy-
detyin yksikköhinnoin. 

– Lisäkustannuksia pidetään 
usein kiusallisina, mutta kenel-
läkään ei ole sellaisia röntgen-
silmiä, että piilossa olevat viat 
nähtäisiin tarkoin ja varmuu-
della etukäteen. Tärkeintä on, 
että rakenteet lopulta korjataan 
riittävässä laajuudessa. Voidaan 
myös ajatella, että lisäkustan-
nuksia vastaava raha sisältyisi jo 
urakkahintaan, mikäli urakkaan 
olisi ilmoitettu suuremmat kor-
jausmäärät. Korjausmäärät tulee 
arvioida niin, etteivät urakoitsi-
jaehdokkaat voi tietää, syntyy-
kö urakassa lisähintaa vai hyvi-
tystä. Silloin yksikköhinnalla ei 
voi spekuloida, vaan se vastaa 
paremmin todellisuutta.  
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Keskitymme olennaiseen
Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennusta vedenpitävästi 
sään vaihteluilta. Trelleborgin missiona on toimittaa kestäviä  
vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. Sen me osaamme ja 
siitä meillä on näyttöä. Valitse katollesi Trelleborgin kateratkaisu 
ja maksat vain olennaisesta.

Tutustu Trelleborgin vedeneristysratkaisuihin ja asiantunteviin 
kattourakoitsijoihin osoitteessa www.trelleborg.fi 

Vedenpitävät kateratkaisut

http://www.trelleborg.fi


ripustetun valmisparvekkeen. 
Lupa-anomuksen läpimenossa 
oleellinen tekijä tosin oli, että 
parveke tuli sisäpihan puolelle. 
Korjaustyössä piti leikata seinä 
ikkunan alta auki, että saatiin 
asennustila ovelle. 

1970-luvun taloihinkin ripus-
tettuja parvekkeita on sovellet-
tu.

– Ne on voitu tehdä aika vil-
listikin, roikkumaan siellä täällä 
eri tavoin. 

– Ehkä tavanomaisempi rat-
kaisu on rakentaa uudetkin 
parvekkeet betonielementeis-
tä. Valoisuutta voi lisätä käyt-
tämällä vain toisessa reunassa 
pieliseinää ja suunnittelemalla 
toisen nurkan pilarin varaan. 
Uusi parveke voi olla vanhaa 
tilavampi, ja usein lasitus teh-
dään jo taloyhtiön työnä.

Parvekesisustus ei
aina ole esittelytasoa

Kirkkaan lasin käyttö 
par vekeseinissä kaut-
taaltaan ei ole saanut 

Leo Osarasta puolestapuhujaa. 
Hänen puheessaan vilahtaa ter-
mi 'akvaario'. Asukkaistakin mo-
ni lienee kokenut samankaltais-
ta ja siksi päätynyt peittämään 
ainakin kaiteen alapuolista lasia, 
kuka mitenkin. Jo siksikin, että 
parvekkeille tahtoo kertyä mo-
nenkirjavaa tavaraa. 

– Muotiasiahan kirkas lasi on 
ja uusissa, vielä asumattomissa 
taloissa kaunis, korjausraken-
tamisen parissa työtään tekevä 
Osara myöntää. 

Uudisrakennusta luovan ark-
kitehdin ja korjaavan kollegan 
lähtökohdissa hän näkeekin 
oleellisen eron. Uudisrakennuk-
sethan tehdään useimmiten 'ei 
kenellekään'. Rakennuttajat 
kuun televat enintään kiinteis-
tömarkkinoijien viestiä siitä, 
mikä menee hyvin kaupaksi. 

– Korjaaja tekee aina työnsä 
ihmisille, jotka jo asuvat talos-
sa.

Arkkitehtina Osara kuunte-
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Tämän 1970-luvun talon asukkailla on nyt käytössään alkuperäisiä syvemmät ja valoisammat par-
vekkeet. Totaalisempaan muutokseen kannusti samanlaisen naapuritalon säilyttävämpi remontti, 
jossa vanhoja betonilaattoja ja umpinaisia sivuseinämiä jouduttiin piikkaamaan reippaasti enem-
män kuin pisteittäin toteutettu kuntotutkimus oli antanut viitettä. Aikataulu venyi ja kustannukset 
nousivat.  Kuva: Aimo Holtari.

Mitä tehdä ja millä menetelmin 
vanhoille parvekkeille; vasta 
erilaisten tutkimusten ja selvi-
tysten kautta päästään seulo-
maan mahdolliset korjausvaih-
toehdot.Kuva: Leo Osara.

Kaikki parvekkeet eivät ole 
suorakaiteen muotoisia. 
Kolmiomaisia, perusteellisesti 
korjattavia parvekkeita löytyi 
1960- luvun helsinkiläistalosta. 
Kuva: Leo Osara.
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lee toiveet ja pyrkii löytämään 
niihin ratkaisut. Mutta ratkaisu-
ja, joita jossakin toisessa talossa 
on tehty, ei välttämättä voida 
toteuttaa toisessa kohteessa. 

– Joka kerta joutuu mietti-
mään erikseen, sehän on juuri 
se työ, mitä suunnittelijoina 
teem me.  

Tie toteutusvaiheeseen on 
pitkähkö.  Arkkitehti tekee suun-
nitteluehdotuksen tai useam-
man, joista taloyhtiön edustajat 
päättävät, antavatko, ja mille 
niistä, hyväksynnän. Kun siitä 
on päästy yksimielisyyteen, al-
kaa kova työ laittaa tekniset 
suunnitelmat paperille. 

– Parvekkeiden korjaaminen 
on aika teknistä, pitää ymmär-
tää paljon pidemmälle kuin 
vain ulkonäköä: kosteuden 
kulkua, materiaaleja ja niiden 
muutoksia sekä eri aikojen ra-
kenteisiin soveltuvaa korjaus-
tekniikkaa. Silti mukana on 
aina arkkitehtuuria. Kaiken voi 
ratkaista kauniimmin sekä koh-
teeseen ja asukkaille paremmin 
soveltuvana.

Lauttasaaressa korjauskohteita pilkahtaa kävelylenkillä eteen tä-
män tästä. Gyldenintien liepeillä pressutettuja telineitä osui sil-
mään ties kuinka monen 1950-luvun talon kyljillä. Alue lienee 
tarjonnut niin suunnittelu- kuin rakennustyötä monelle yrityksel-
le.Kuva: Hanna Rissanen.

MEILTÄ LÖYDÄT
KIINTEISTÖPESULAASI
KAIKKI MITÄ TARVITSET.

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

www.talpet.fi
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Jukka Lahdensivu, 
erikoistutkija, 
Tampereen teknillinen 
yliopisto, Rakennus-
tekniikan laitos

Tyypillisimmin betoni-
elementtiparvekkeet on 
tuettu kantavien pielisei-

nien, pilarien tai ulkoseinän 
kantavan ulkokuoren välityk-
sellä perustuksilleen. Näin 
muodostuva parveketorni voi 
olla rakennuksen rungosta ul-
koneva tai sisäänvedetty. Tällai-
set rakennuksen ulkopuoliset 
parveketornit ovat olleet yleisin 
parvekerakenne 1960-luvun lo-
pulta alkaen aina näihin päiviin 
saakka.

Elementtiparvekkeissa kaik-
ki rakenneosat on tyypillisesti 
toteutettu betonielementeistä. 
Elementtirakenteinen parveke 
voi muodostua erillisistä laatta- 
ja kaide-elementeistä tai laatta 
ja kaide on voitu valmistaa yh-
teenvalettuina. 

Parvekelaatat on tyypillises-
ti tuettu pieliseinien päältä ja 
liitokseen kohdistuvat voimat 
välitetään tyypillisesti joko har-

Betoniparvekkeiden vaurioituminen

Suomalaisten asuinkerrostalojen parvekkeet ovat tyypil-

lisesti olleet betonirakenteisia. Eniten betoniparvekkeita on 

rakennettu 1960-luvun lopulta lähtien ns. elementtirakenta-

miskauden aikana, jolloin betoniparvekkeita on rakennettu 

kaikkiaan vajaa miljoona kappaletta.

jaterästartuntojen ja -lenkkien 
avulla tai hitsausliitoksin. 

Parvekelaattojen päät ovat 
joko pieliseinien ulkopinnan 
tasalla tai tukeutuvat alapuoli-
sen pielielementin yläpäähän 
muodostettuun hyllyyn, jolloin 
laattaelementtien päät eivät 
näy ulospäin. Parveketornit on 
sidottu sivusuunnassa kaatumi-
sen estämiseksi kerroksittain 
pieliseinistään teräsosin poikit-
taisiin väliseiniin tai parveke-
laatoista välipohjalaattoihin.

Elementtiparvekkeet on yleen-
sä tehty ilman varsinaista ve-
deneristystä. Kallistukset on 
tavallisesti muotoiltu laattaan 
muotin avulla (valu ylösalaisin). 
Erillistä kallistusbetonia on käy-
tetty harvoin. Vedenpoisto voi 
olla järjestetty suoraan laatan ja 
kaiteen välistä alas, ns. ulosheit-
toputken välityksellä yleensä 
kaiteen läpi tai syöksytorven 
avulla parvekelaatan nurkasta. 
Hallitsematon tai huonosti toi-

Kuva 1: Suojahuokos suhdeja-
kaumat kaikissa BeKo-tie to-
kan nan parvekerakenteissa 
(Weijo 2008).

Omilla perustuksilla olevia par-
vekkeita.
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Tiilijulkisivu -
elinkaariedullisin vaihtoehto julkisivukorjauksiin

Julkisivukorjauskohteissa uudeksi materiaaliksi valitaan 
yhä useammin poltettu tiili. Useimmat korjausratkaisut 
alentavat ulkoseinän ääneneristävyyttä ulkoista melua 
vastaan. Tiilijulkisivu takaa tutkitusti hyvän ääneneris-
tävyyden jopa parantaen sitä alkuperäiseen verrattuna.

Pitkäaikaistutkimuksissa on osoitettu, että ilmaraollinen 
muurattu julkisivu alentaa energiakustannuksia jopa  
6-8 % lämmityskaudella. Lisäksi tiilijulkisivu on todettu 
sadan vuoden käyttötarkastelussa kaikkein vähiten huol-
toa vaativaksi julkisivuratkaisuksi.
 

Tiilirakenteen edut:

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab
p. 0207 489 200 | www.wienerberger.fi

Peruskorjauskohde: As Oy Kaarenkettu, Vantaa
Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy

• Pitkäaikaiskestävyys

• Huoltovapaus

• Energiatehokkuus

• Ääneneristävyys Rw+Ctr ≥ 52 dB 

http://www.wienerberger.fi


miva vedenpoisto on voinut 
nopeuttaa vaurioiden synty-
mistä. 

Betonijulkisivuista poiketen 
parvekkeet ovat kantavia ra-
kenneosia, jolloin rakenteiden 
turvallisuus  on otettava huomi-
oon myös vaurioiden etenemi-
sessä ja korjausajankohdan va-
linnassa. Ihmisten turvallisuus 
ja terveys eivät saa vaarantua 
missään vaiheessa.

Betonin 
pakkasrapautuminen

Pakkasrapautuminen aiheu-
tuu betonin huokosverkostossa 
olevan veden jäätymislaajene-
misen aiheuttamasta hydrauli-
sesta paineesta. Huokosverkos-
toon pääsee vettä esimerkiksi 
viistosateen ja sulavan lumen 
vaikutuksesta. Talvikautena 
rakenteen kuivuminen on hi-
dasta alhaisesta lämpötilasta, 
korkeasta ilman suhteellisesta 
kosteudesta ja vähäisestä aurin-
gon säteilystä johtuen. Yleisesti 
veden poistuminen haihtumal-
la kylmien betonirakenteiden 
huokosverkostosta on huomat-
tavan hidasta kastumiseen ver-
rattuna.

BeKo-tietokannan mukaan 
silmämääräisesti havaittavia ra-
pautumavaurioita on kuntotut-
kimushetkellä esiintynyt lähes 
30 prosentissa tutkituista 925 
rakennuksessa. Pääosin rapau-
tumavauriot ovat paikallisia, 
noin 20 prosenttia, laaja-alaista 
pitkälle edennyttä rapautumaa 
esiintyy alle 6 prosentissa koh-
teista. Noin 70 prosentissa tut-
kituista parvekkeista ei esiinny 
ollenkaan silmämääräisesti ha-
vaittavia rapautumavaurioita.

Tyypillisimmin pakkasrapau-
tumaa on havaittu parvekkei den 
pielielementtien etureunois sa, 
jotka saavat eniten viistosadera-
situsta sekä usein myös paikal-
lisesti korkeaa kosteusrasitusta 
huonosti toimivan vedenpois-
ton seurauksena.

Koko tietokannan kaikista 
parvekerakenteista (pieliele-
mentit, laatat ja kaiteet) 59 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

prosentissa suojahuokossuhde 
p

r
 on alle 0,10, eli niissä ei ole 

ollenkaan toimivaa suojahuo-
kostusta. Betonin pakkasenkes-
tävyys täyttää betoninormien 
vaatimuksen vain 10 prosen-
tissa parvekkeista (p

r
 ≥ 0,20). 

Pakkasenkestävyyden suhteen 
tilanne on huonoin parvekkeen 
pielielementeissä, joista 69 pro-
sentissa suojahuokossuhde p

r
 

on alle 0,10. Vastaavasti laatas-
sa 57 prosenttia ja kaiteessa 
47 prosenttia alittaa suojahuo-
kossuhteen 0,10. Tämä tukee 

havaintoa pakkasrapautumisen 
esiintymisestä tyypillisimmin 
juuri pielielementeissä.

Niissä näytteissä, joissa suoja-
huokossuhde on ollut hyvin al-
hainen, on suurella todennäköi-
syydellä havaittu myös pitkälle 
edennyttä pakkasrapautumaa 
tarkemmilla tutkimusmenetel-
millä tarkasteltuna. Tapauksis-
sa, joissa suojahuokossuhde p

r 

on ollut ≥ 0,20 ei rapautumaa 
ole esiintynyt. Betoninormien 
vaatimuksen täyttävä betoni 
on siten ollut riittävän hyvin 

pakkasenkestävää.
Betoniparvekkeiden huo-

nosta pakkasenkestävyydestä 
huolimatta pitkälle edennyttä 
silmin havaittavaa pakkasra-
pautumista on kuntotutkimus-
hetkellä esiintynyt tilanteeseen 
nähden melko vähän. Ehjällä 
maalipinnalla on ollut merkit-
tävä sadeveden imeytymistä 
be tonin huokosverkostoon hi-
dastava vaikutus. 

Tämä vahvistaa aiempia tut-
kimustuloksia, joiden mukaan 
laastipaikkauskorjauksilla ja 

Kuva 3: Betonin keskimääräinen karbonatisoituminen vaihtelee huomattavasti parvekkeen raken-
neosan mukaan. Merkittävimpiä tekijöitä vaihtelulle ovat betonin laatu, betonin pintakäsittely sekä 
rakenteen saama saderasitus.

Kuva 2: BeKo-tietokannan parvekerakenteiden suojahuokossuhteet jaoteltuna nelivuotiskausittain 
(Weijo 2008). Ohjeistus betonin lisähuokostuksesta annettiin 1976 ja testausmenetelmät 1980.
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sadeveden imeytymistä hi-
dastavilla ns. suojaavilla maa-
lipinnoitteilla on mahdollista 
saavuttaa huomattavasti lisää 
käyttöikää olemassa oleville 
betoniparvekkeille.

Raudoitteiden 
korroosio

Silmämääräisesti havaittavia 
raudoitteiden korroosiovauri-
oita on kuntotutkimushetkellä 
esiintynyt yli 65 prosentissa tut-
kituista parveke-elementeistä. 
Pääosin korroosiovauriot ovat 
paikallisia, noin 50 prosenttia, 
laaja-alaista korroosiota esiintyy 
kuitenkin reilussa 15 prosentis-
sa kohteista. Vajaassa 35 prosen-
tissa tutkituista parvekkeista ei 
ole esiintynyt silmämääräisesti 
havaittavia korroosiovaurioita 
kuntotutkimushetkellä.

Parvekerakenteissa korroo-
siovauriot ovat aiheutuneet 
lä hes yksinomaan betonin kar-
bonatisoitumisen seurauksena, 
korroosion kannalta kriittinen 
määrä klorideja ylittyi vain nel-
jässä kohteessa. Betonin karbo-
natisoituessa korroosio alkaa 
ensin lähimpänä ulkopintaa 
olevissa raudoitteissa. Raudoit-
teiden korroosio on yleisintä 
pielielementtien pieliteräksissä, 
jotka saavat tyypillisesti myös 
eniten saderasitusta.

Parvekerakenteiden betonin 
keskimääräinen karbonatisoi-
tumisnopeuden vaihtelu on 
pie nempää kuin julkisivujen 
ta pauksessa. Keskimääräinen 
karbonatisoitumisnopeus on 
1980-luvun parvekkeissa vain 
hieman hitaampaa kuin 1960- 
ja 1970 –lukujen parvekkeissa. 

Parvekelaatoissa on käytet-
ty korkeamman lujuusluokan 
betonia kuin esimerkiksi julki-
sivuissa elementtirakentamisen 
alusta lähtien. Tällä on haettu 
rakenteelle vesitiiviyttä. Parvek-
keiden betonipinnat ovat ylei-
sesti maalipintaisia, joka olles-
saan ehjä vastustaa tehokkaasti 
hiilidioksidin tunkeutumista 
betoniin ja siten hidastaa kar-
bonatisoitumista.

1990-luvun parvekkeiden 
karbonatisoitumisnopeus on 
selvästi pienempi kuin aikai-
sempien vuosikymmenten ra-
kenteissa. Syynä tähän on beto-
nin lujuusluokkatason yleinen 
nostaminen kaikissa element-
tityypeissä, jolloin betonit ovat 
tiiviimpiä ja karbonatisoituvaa 
ainetta eli sementtiä on käy-
tetty enemmän. Myös parvek-
keiden maalipinnat ovat olleet 
yleisesti vielä ehjiä ja hyväkun-
toisia kuntotutkimushetkellä.

Keskimääräisellä karbonati-
soitumisnopeudella on huo-
mattavan suurta vaihtelua 
parveke-elementtityypin mu-
kaan. Tämän lisäksi vaihtelu on 
suurta myös elementtityyppien 
sisällä.  

Betoni karbonatisoituu sel-
västi nopeimmin laatan ala-
pinnasta. Karbonatisoituminen 
on saavuttanut laattojen ala-
pintojen teräksiä laajalti koko 
BeKo-tietokannan parvekkeis-
sa. Karbonatisoituminen on 
laattojen alapinnassa edennyt 
nopeasti, koska alapinnan maa-
li on yleisesti hyvin huokoista 
ja läpäisevää, eikä betonin huo-
kosverkosto ole voinut täyttyä 
sadevedestä, jolla on karbona-
tisoitumista hidastava vaikutus. 
Betonilaatan alhaisesta kosteu-
desta johtuen raudoitteiden 
korroosio on ollut kuitenkin 
hidasta. 

Laatan yläpinta on tyypilli-
sesti maalattu tiiviillä maalilla, 
joten karbonatisoituminen 
ylä pinnassa on ollut vastaavas-
ti hidasta. Laatan yläpinnan 
maalikalvon ehjänä pysyminen 
on ensiarvoisen tärkeää laatan 
kosteuspitoisuuden pitämisek-
si alhaisena. Parvekelaatan kos-
teuspitoisuus ja erityisesti vesi-
vuodot laatan läpi vaikuttavat 
oleellisesti laatan alapinnan 
raudoitteiden korroosionopeu-
teen. Tästä syystä parvekelaat-
tojen yläpinta usein vedene-
ristetään parvekekorjausten 
yhteydessä.

Teräskorroosio voi käynnis-

➺ JATKUU

www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, 

A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

Sihteeri Riina Takala, Suomen 

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

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

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

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

Tilaukset: 
info@julkisivuyhdistys.fi  tai 

sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

Hinta 

15,- 

15 v.

JUKO-aineistolla pyritään parantamaan julkisivukorjaushank-

keen onnistumisen edellytyksiä. Korjausopas tarjoaa  korjaus-

hankkeen eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita ja toiminta-

malleja hyödynnettäväksi korjaushankkeen eri vaiheissa.

Käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivu-

korjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön näkökul-

masta. Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden so-

veltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin. 

Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia 

suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnittelijoiden käyt-

töön.
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tyä vasta, kun teräksiä korroo-
siolta suojaava passivointi on 
tuhoutunut joko kloridien tai 
betonin karbonatisoitumisen 
vaikutuksesta. 

Korroosio voi edetä huomat-
tavankin pitkään ennen kuin 
se näkyy suojabetonipeitteen 
rikkoutumisena. Korroosiotuot-
teet eivät ole vesiliukoisia, jo-
ten ne kerääntyvät teräksen 
pinnalle anodisen alueen lähei-
syyteen. Tästä aiheutuu beto-
nin sisään painetta, koska kor-
roosiotuotteiden tilavuus on 
4 - 6 kertaa alkuperäistä terästä 
suurempi. 

Näkyviä korroosiovaurioita 
esiintyy ensimmäisenä alueilla, 
joissa raudoitteiden peitepak-
suus on pienin ja kyseiset julki-
sivut altistuvat saderasitukselle. 
Tyypillisimmin korroosiovauri-
ot tulevat ensimmäisinä näky-

viin pieliterästen kohdilla.

Muu vaurioituminen
Todellisella kosteusrasitus-

tasolla sekä rakenteiden kos-
teusteknisellä toiminnalla on 
suuri merkitys sekä pakkas-
vaurioiden esiintymiseen että 
raudoitteiden korroosion ete-
nemiseen. Parvekerakenteiden 
saaman kosteusrasitustason 
arvioimiseksi kuntotutkimuk-
sessa kiinnitetään huomiota 
erilaisten liitosten ja saumojen 
sekä erityisesti vedenpoiston ja 
toimivuuteen. 

Tyypillisin toimivuuspuute 
liittyy parvekkeen vedenpois-
tojärjestelmään, joka valuttaa 
tai on aiemmin valuttanut pit-
kään vettä parvekepielen etu-
reunaan aiheuttaen paikallises-
ti korkeaa kosteusrasitusta. Täs-
tä syystä pielien etureunojen 

pieliteräksissä esiintyy yleisesti 
korroosiovaurioita sekä paikal-
lista pakkasrapautumaa.

Parvekkeiden pieli- ja laatta-
elementtien välisiä laastisaumo-
ja rikkovat yleisesti elementtien 
asennuksessa käytetyt vaneriset 
tai metalliset korkolaput. Sekä 
laasti- että elastisten saumojen 
eheys ja korjaukset ovat tärkei-
tä rakenteiden kuivana pysymi-
sen ja vaurioitumisnopeuden 
hidastamisessa. Parvekkeiden 
laastisaumojen pinnat tulee 
korjausten yhteydessä muuttaa 
ulkopinnoiltaan elastisiksi.

Parvekelaattojen yläpinnan 
tiivis maalipinta toimii usein 
ainoana parvekkeen vedeneris-
tyksenä. Vesivuodot laatan läpi 
sekä veden valuminen laatan 
reunan yli laatan alapintaan tu-
lee estää esimerkiksi yläpinnan 
vedeneristyksellä ja toimival-

la vedenpoistojärjestelmällä, 
sillä laatan alapinnassa oleva 
parvekkeen kantavuuden kan-
nalta oleellinen raudoitus on 
tyypillisessä 1970-luvun ja sitä 
vanhemmassa parvekkeessa jo 
nyt korroosiotilassa. Korroosio 
on kuitenkin huomattavan hi-
dasta, mikäli betonin kosteuspi-
toisuus on ja myös tulevaisuu-
dessa pysyy alhaisena.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Etelä-Suomen lääni

n T. Huotari Oy
Huminapolku 1 B, 15700 Lahti
puh. 03-787 5054
fax 03-787 5010

n Esa King Oy
Ruohotie 7, 00700 Helsinki
puh. 09-877 1100
fax 09-877 1170

n Saumasto Oy
Mattilanmäenpolku 1, 
15140 Lahti
puh. 050-562 5978

n Kelo - Marketing Oy
Särmääjänkatu 4, 
15520 Lahti
puh. 0500-728 628
fax 03-752 2152

n Saumapojat Oy
Siltamäenkatu 31, 15300 Lahti
puh. 03-871 260
fax 03-871 2620

n Vantaan Saumaus Ky
Rauhaniementie 5,
12380 Leppäkoski
puh. 0400-508 422
fax  03-688 3771

n Raitayhtiöt Oy
Arentitie 7-9, 00410 Helsinki
puh. 09-413 66300
fax  09-413 66340

n Saumalaakso Oy
Kääpätie 7, 00760 Helsinki
puh. 09-476 14700
fax  09-476 14744

n RA-Urakointi Oy
Tullikirjurinkuja 4, 
00750 Helsinki
puh. 09-350 9590
fax  09-350 95950

n Elementtisaumaus 
 Pärnänen Oy
Laurintie 88, 01420 Vantaa
puh. 0400-457 866
puh. 0400-457 867

n Saumausliike 
 T. Heikkinen Ky
Torivoudintie 3 K 13, 
00640 Helsinki
puh./fax 09-754 2200

n TR Saumaus Oy
Tilakatu 4, 15810 Lahti
puh. 0400-840 931
fax 03-751 2151

Länsi-Suomen lääni
n Saumaus ja Maalaus 
 Väljälä Oy
Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

n Rakennus ja Saumaus 
 Sälli Oy
Muuttolantie 3,
 41340 Laukaa
puh. 0400-746 568

n Saumauspalvelu 
 Tommi Valkila Oy
Kuntokatu 12, 37130 Nokia
puh. 03-342 2226

n Turun ja Ympäristön 
 Saumaustekniikka Oy
Vogulinkuja 1, 20750 Turku
puh. 02-244 0074

n KH Saumaus Oy
Kaukolanraitti 24, 61400 Ylistaro
puh. 0400-668 036

n Pohjanmaan 
 Elementtisaumaus Oy
Hiekkatie 7, 
68600 Pietarsaari
puh. 0400-867 006

SUOMEN
RAKENNUS
SAUMAUS
YHDISTYS

n Tampereen 
 Elementtisaumaus Ky
Kokonkatu 9, 
33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

n Jul-Mat Julkisivut ja 
 Matot Oy
Purokatu 7, 
21200 Raisio
puh. 02-467 6400
fax  02-467 6404

n Satakunnan 
 Tasotiivistys Oy
Suolistontie 80,
29310 Kaasmarkku
puh. 02-538 1190
fax  02-538 1460

n Ruskon Saumaus Oy
Naarvahantie 62, 
21290 Rusko
puh. 02-432 1300
fax  02-432 1301

• Itä-Suomen lääni •
n Puijon Saumaus Oy
Luistelijantie 4, 
70200 Kuopio
puh. 017-282 1001
fax  017-282 125

Energiasäästöä, joustaen – osaavia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia 
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan.   www.saumausyhdistys.net

Oulun lääni
n Saumaset Oy
Oulaistenkatu 26, 
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

Valtuutetut 
tavarantoimittajat
n Bostik Oy
Joentaustankatu 11, PL 46,
33311 Tampere
puh. 010-843 8800
fax  010-843 8822

n Joint-Nauha Oy
Jäähdytintie 6, 
00770 Helsinki
puh. 09-388 2528
fax  09- 388 2530

n Sika Finland Oy
Koskelontie 23, PL 49, 
02921 Espoo
puh. 09-511 431
fax  09-511 43300

n Tremco illbruck Oy
Tullikirjurinkuja 2, 
00750 Helsinki
puh. 09-549 94500
fax  09-549 94555

Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y.
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PALUU 

JUTTUPAIKALLE

6.9.2010

Helsinkiläisessä As 

Oy Alakiventie 3:ssa 

on vireillä moni-

ulotteinen, lisäker-

roshahmotelmineen  

pilottiluoteinen re-

montti ja muutos. 

Ensimmäisen kerran 

kävimme tutustu-

massa hankkeeseen 

puolisen vuotta sit-

ten, maaliskuussa 

(KP 3/2010 s. 15). 

Joko näkyy muutok-

sen merkkejä?

Lämmitysverkostoon ker-
tynyt ilma on ollut tut-
tu syksyinen ongelma 

Alakiventie 3:ssa. Patterit ovat 
lämmenneet epätasaisesti, mi-
kä mitenkin. Se on merkinnyt 
huoltomiehelle tai useammalle 
ilmausoperaatiota. 80 huoneis-
ton ja satojen pattereiden talos-
sa se vie rutkasti aikaa, etenkin 
kun kierroksen saattaa joutua 
tekemän useamman kerran per 
syksy. Taloyhtiössä oli todettu 

Lämpöä asukkaille 
entistä tasaisemmin

Päällisin puolin As Oy Alakiventie 3 näyttää ai-

van samanlaiselta kuin puolisen vuotta sitten. 

Kerrosmäärä on entinen. Katolle ei ole tullut mi-

tään lisää, vaan päinvastoin on poistunut. Reu-

nojen yli roikkuneet lumiköntit ovat tiessään. 

Sen sijaan pohjakerroksen uumenissa taloyhtiön 

hallituksen puheenjohtajalla Leena Jokelalla on 

esitellä konkreettisina, toimivina ja vaikuttavina 

muutoksina uusi lämmönjakokeskus sekä patte-

riverkoston ilmanpoistin.
➺ JATKUU

As Oy Alakiventie 3 Helsingin Myllypurossa syyskuussa 2010 on vielä mitä tyypillisin 1960-luvun 
kerrostalo. Rakennuksen katolle, kaupungin omistamalle kattotontille, on tarkoitus nostaa valmis 
moduli, jossa on kahden  kerroksen verran uusia huoneistoja. Ajatus on herättänyt kiinnostusta 
laajemminkin. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen 
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niin ikään, että on korkea aika 
uusia pattereiden termostaatit. 
Joitakin oli jo jäänyt lämmön-
säätäjien käsiin, vesivahingoille 
altistaen. 

Termostaattien vaihdos oli 
vain yksi osa lämmityksen toi-
mivuuteen ja energian säästöön 
liittyvää hanketta. Kesäkuussa 
taloyhtiön lämmönvaihdinhuo-
neesta kannettiin pois entinen 
vaihdin. Tilalle asennettiin uusi. 
Lämmönvaihtimien käyttöikä 
liikkuu Leena Jokelan mukaan 
20 - 25 vuoden tienoilla. Käyttö-
vesiputkistojen remonttiin val-
mistautuvassa rakennuksessa 
päätettiin siirtää vuodesta 1991 
palvellut lämmönvaihdin histo-
riaan jo pattereiden termostaat-
tien vaihdon yhteydessä. 

Lämmönjakohuone sai myös 
taloyhtiölle aivan uutta tek-
niikkaa, jonka myötä huolto-
miesten vuotuiset kierrokset 
pattereiden ilmaamiseksi tule-
vat jäämään pois. Peräseinällä 
hiljakseen hyrisevä keltainen 
aparaatti, lämmitysverkoston 
automaattinen ilmanerotin, hoi-
taa saman työn tilaamatta. Pat-
terit lämpenevät tasaisesti. Mi-
tä pienempi patteriverkostossa 
kiertävän veden happitaso on, 
sitä vähäisempi on putkistoon 
kohdistuva korroosiovaikutus.

Lämmönjakokeskuksen pat-
teriverkoston yhteydessä on 
nyt myös sihti, johon verkoston 
roskat kerääntyvät.

Tekstiviestiä 
ihmiseltä
laitteelle ja 
päinvastoin

Uusi lämmönjakokeskus 
vie entistä pienemmän 
tilan lämmönjakohuo-

neesta ja sen säätötarkkuus on 
parempi kuin poistetussa lait-
teistossa. Uutta on myös se, että 
laitteiston kanssa voi kommuni-
koida puhelimitse lähettämällä 
tekstiviestejä - tekniikkaa, jota 
ei monessakaan taloyhtiössä 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

vielä ole. 
Leena Jokelalla viisijäsenisen 

hallituksen puheenjohtajana 
on kännykässään lämmönjako-
keskuksen puhelinnumero. Na-
putettuaan aparaatin automatii-
kalle tekstiviestin "mittaukset"  
hän saa paluuviestinä tietoa 
kaikista lämmönjakokeskuk-
seen kytketyistä mittauksista 
muun muassa käyttövesiputkis-
ton menoveden ja palautuvan 
veden lämpötiloista. 

Lämpimän käyttöveden läm-
pötilan on uuden asetuksen 

myö tä oltava minimissään + 58 
astetta, jotta legionellabaktee-
rin uhka eliminoituu. 

– Nyt juuri lämpötila on 60 
as tetta, ihmiset ovat juuri tul-
leet kotiin töistä, Jokela selvit-
tää syyskuisen myöhäisiltapäi-
vän lukemaa, joka napsahtaa 
hänen puhelimensa näyttöön. 

Automatiikka säätää  lämpi-
män käyttöveden lämpötilaa 
kulutuksen aikana niin, että 
asetus + 58 astetta ei muuttuisi 
oleellisesti, tarvittaessa avaa tai 
sulkee kaukolämpöpiirin säätö-

venttiiliä.
Jos lämmönjakokeskuksen 

laitteistossa ilmenee häiriöitä, 
säädin ilmoittaa siitä automaat-
tisesti puhelimitse tekstivies-
tillä ensin kiinteistöhuollon 
päivystävälle huoltomiehelle. 
Mikäli säädin ei saa tältä kuit-
tausta viiden minuutin sisällä, 
hälytys lähtee Leena Jokelalle. 

Lämpötilaseurannan ohessa 
automatiikkaan on ohjelmoitu 
monenlaisia muitakin paramet-
reja. Kiinteistöhuollossa päivys-
tys on katkeamaton, ei kä halli-
tuksen puheenjohtajan ole vielä 
tarvinnut ryhtyä toimenpitei-
siin. Toistaiseksi kiinteistöhuol-
lossakin on saatu kokemusta 
ainoastaan testihälytyksistä. Il-
manpoistimen vikahälytyksen 
kytkeminen lämmönsäätimen 
hälytyspisteeseen voitiin to-
teuttaa vetämällä yksi lisäkaa-
peli.

– Lämmönjakokeskus on kal-
lis laite, sitä on huollettava. Vä-
linpitämätön ei saa olla, Jokela 
sanoo. 

Hälytintoiminnon ansiosta 
lämmönjakohuoneessa ei ole 
tarvetta hypätä tämän tästä, silti 
tilanteet ovat tiedossa. 

Laiteasennuksien säätämi-
seen tarvitut laskelmat taloyh-
tiölle laati Helsingin Laskenta-
säätö Oy, josta saatiin asennuk-
sille myös valvonta. 

– Remontti meni tosi hyvin, 
Jokela voi huokaista. 

Erityisesti hän antaa tunnus-
tusta koko hankkeen toteutta-
neille putkimiehille. Itse hän 
kertoo olleensa osin lomalla 
tositoimien aikaan, mutta saa-
neensa muiden kautta hyvää 
palautetta paitsi ripeydestä ja 
ammattitaidosta myös hyvästä 
käytöksestä ja tiedottamisesta. 
Etenkin taloyhtiössä asuvien 
iäkkäät ihmiset huomioon otta-
va toimintatapa on arvokasta.

Toimiva automatiikka on osa taloyhtiön energia ta-
lou dellisuutta. Leena Jokelan ei tarvitse käydä läm-
mönjakohuoneessa lämpötila- ym. lukemia varmis-
tamassa, se käy myös ”etänä”, kännykän avulla. 

ERITYISESTI HÄN ANTAA TUNNUSTUSTA KOKO HANKKEEN 

TOTEUTTANEILLE PUTKIMIEHILLE. ITSE HÄN KERTOO 

OLLEENSA OSIN LOMALLA TOSITOIMIEN AIKAAN, MUTTA 

SAANEENSA MUIDEN KAUTTA HYVÄÄ PALAUTETTA PAITSI 

RIPEYDESTÄ JA AMMATTITAIDOSTA MYÖS HYVÄSTÄ KÄY-

TÖKSESTÄ JA TIEDOTTAMISESTA. ETENKIN TALOYHTIÖSSÄ 

ASUVIEN IÄKKÄÄT IHMISET HUOMIOON OTTAVA TOIMINTA-

TAPA ON ARVOKASTA.

➺ JATKUU sivulla 36
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

DANFOSS LPM • PL 19, 79101 LEPPÄVIRTA • Puh. 0403 092 200 • Fax 0403 092 281 • www.   • myynti@danfoss.com

Oiva ratkaisu kaukolämpöön
Uuden sukupolven lämmönjakokeskus 
suurten asuinrakennusten, liiketilojen ja 
teollisuuskiinteistöjen kaukolämmitykseen

Oivan suojakotelon alta löytyy edistyksellistä ja testattua kauko-
lämpötekniikkaa. Uudet testatut ja korkealaatuiset komponentit 
mahdollistavat tarkan lämmityksen ja käyttöveden lämpötilan 
säädön. Uusi säätölaitetekniikka antaa käyttäjälle uusia mahdolli-
suuksia ohjata keskuksen toimintaa monipuolisesti.

Oiva soveltuu sekä uudisrakentamiseen että saneerauskohteisiin, 
1-, 2- tai 3-piirisenä se sopii useimpiin käyttökohteisiin. 

SUUNNITTELIJA
Kompakti koko ja ko-
telonti mahdollistavat 
vaivattoman sijoittelun 
kohteisiin. Myös tilaan 
jossa on muita toimin-
toja.

ASENTAJA
Ylöspäin suuntautuvat 
standardimitoitetut putki-
lähdöt, irrotettavat liitti-
met ja tukevat säätöjalat 
helpottavat asentajan 
työtä.  

ISÄNNÖITSIJÄ
A-energialuokan pum-
put, uusi monipuolinen 
säätötekniikka, aika-
ohjelmat sekä eristetyt 
komponentit säästävät 
energiaa ja selvää rahaa. 
Suojakotelointi pitää kes-
kuksen puhtaana ja lisää 
käytön turvallisuutta. 
Helppo huoltaa. 

Tekniset tiedot 
Syvyys 740 mm • Korkeus 1500 mm • Leveys 1000–1700 mm • Maksimiteho lämmitys 550 kW ja käyttövesi 450 kW

Laatua lämmitykseen
*Oiva-lämmönjakokeskuksella (Danfoss-automatiikalla) on viiden vuoden takuu kaukolämpökäytössä kotimaassa.

TAKUU
5 vuotta*

Oiva

http://www.lpm.danfoss.fi


Tiistaina 7. syyskuuta As 
Oy Alakiventie 3:n  osak-
kailla oli mahdollisuus 

päästä kuulemaan taloyhtiös-
sä vireillä olevasta hankkeesta 
ajan tasalla olevaa tietoa, saada 
valaistusta kaavamuutoksen ti-
lanteesta sekä nähdä aiemmasta 
tarkentuneita suunnitelmia ko-
titalonsa katolle aiotuista mo-
duulihuoneistoista. 

– Maaliskuussahan taloyhti ön 
hallitus sai osakkailta valtuutuk-
sen lähteä hakemaan asemakaa-
van muutosta. Se on edennyt 
yllättävän hyvin. Syyskuun 13. 
päivä se lähti kommentoitavak-
si naapuritonttien omistajille, 
taloyhtiön hallituksen puheen-
johtaja Leena Jokela kertoi. 

Kohta infoillan jälkeen oli 
tarkoitus järjestää yhtiökoko-
us, jotta saataisiin päätös, voiko 
hallitus lähteä ajamaan hanke-
suunnitelmaa remontin kiirehti-
miseksi. Leena Jokelan mukaan 
olisi ensisjaisesti toivottavaa 
saada putkiremontti vireille. 
Sen rahoituksen keventämi-
seen käytettäisiin lisäkerrosten 
myynnistä saatavaa voittoa sekä 
täydennysrakentamiseen kau-
pungilta tulevaa vähintään 300 
000 euron  "porkkanarahaa". 

– EU-määräykset rakentami-
sessa ovat tarkentumassa. Vaa-
timukset tulevat kovenemaan 
muun muassa ikkunoiden 
ener giatehokkuudessa. Jos 
saamme hankkeen vireille nyt, 
pääsemme etenemään käytän-
nön suunnitteluun, hän täh-
densi epäilyksin, että lopullista 
siunausta odottavat määräys-
muutokset voisivat muutoin 
viivästyttää ja monimutkaistaa 
etenemistä. 

– Kun saamme valtuutuksen, 

Täydennysrakentaminen 
osoittautunut houkuttelevaksi

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

palkkaamme projektivastaavan 
ajamaan taloyhtiön hanketta, 
Jokela listasi hallituksen toimi-
en marssijärjestystä. 

Projektivastaavan löytämisek-
si oli jo alustavasti käyty joita-
kin neuvotteluja. Julkisuuteen 
tulleen hankkeen Jokela kertoi 
herättäneen jo kiinnostusta. 
Projektista vastaavaksi haluk-

kaita on ilmoittautunut myös 
oma-aloitteisesti. Rakennusliik-
keistä monet, muun muassa 
Skanska, on ottanut itse yhteyt-
tä taloyhtiöön. 

– Joka tapauksessa, putkire-
montti on tehtävä pian. Vuoto-
ja on jo ollut. Kun on saatu sen 
laajuus selville, päätetään, mitä 
kaikkea uusitaan samalla, esi-
merkiksi sähkönousut, ikkunat 
ja niin edelleen, ja selvitämme 
siitä saatavat hyödyt. 

Talossa viisitoista vuotta 
asunut, hallitukseen "vähän va-
hingossa joutunut", nyt kaksi 
vuotta myös puheenjohtajana 
toiminut Leena Jokela myöntää, 
että oman päivätyön rinnalla 
ison taloyhtiön ja monipuolis-

ten suunnitelmien tuomat vas-
tuut altistavat stressille. Hanke 
on kuitenkin kiinnostava ja 
haastava. Asioista ja tekniikasta, 
jotka ensi kuulemalla tuntuvat 
vierailta, henkilöstöpäällikkönä 
työskentelevä puheenjohtaja 
kertoo oppineensa kysymään 
arkailematta lisätietoa. Ja on 
sitä myös saanut: kaupungin 
kaavoitusarkkitehdilta, muiden 
taloyhtiöiden hallitusten pu-
heenjohtajilta, isännöitsijältä, 
työtovereilta ja tuttavilta. On-
neksi joukossa on paljon myös 
rakennusalan ammattilaisia. 

– Mitä pidempään olen tätä 
tehnyt, sitä paremmin osaan 
suhtautua stressiin.

Arkkitehti Mari Mato-
mäen SAFA visio siitä, 
miltä lisäkerroksella va-
rustettu taloyhtiö näyt-
täisi yöaikaan. Kuva: 
Arkkitehtitoimisto Hed-
man & Matomäki Oy.
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H a l l i t u s t i .  
L a a d u k k a a s t i . 
Y k s i l ö l l i s e s t i .

Tee taloyhtiösi putkistojen perusparannus hallitusti, 
laadukkaasti ja yksilöllisesti 
Uponor Cefo -elementeillä kerrostalon talotekninen perus-
parannus voidaan suunnitella, budjetoida ja toteuttaa hal-
litusti ja nopeasti. Asukkaat voivat asua asunnoissa koko 
projektin ajan. Rakennuksen energiatehokkuutta voidaan 
parantaa mm. asentamalla remontin yhteydessä vesikier-
toinen lattialämmitys kosteisiin tiloihin, ottamalla käyt-
töön huoneistokohtainen vedenmittaus ja paineensäätö. 
Myös LTO-ilmastointi säästää energiaa. Hyödyt ulottuvat 
hankesuunnittelusta toteutukseen, huoltoon ja ylläpitoon 
rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Uponor Cefo -linjasaneerausjärjestelmä saneeraukseen
Uponor Cefo on modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä. Järjes-
telmän elementeillä huoneistoihin voidaan tuoda käyttövesi, läm-
mitys, viemäröinti ja ilmanvaihto. Järjestelmään kuuluvat myös 
sähkökeskuksilla varustetut sähköreitityselementit. Putkistorat-
kaisuna ovat Uponor-komposiittijärjestelmä ja viemärit.

Elementit tuodaan asennuspaikalle kytkentävalmiina. Viemäri-
elementit ovat valmiiksi palo- ja äänieristetyt. Tämä mahdollistaa 
kevyet ja edulliset alaslasketut rakenteet. Kompaktit elementit  

Uponor Cefo -linjasaneeraus  
energiaa säästävään ja nopeaan perusparannukseen

vievät vain vähän tilaa. Tilankäyttö on kautta linjan harkittua, 
muun muassa wc-istuimen reunan mitta talon seinästä on perin-
teistä lyhyempi. 

Kustannukset selvillä tarkasti etukäteen
Joustava menetelmä antaa taloyhtiöille mahdollisuuden edetä 
saneerauksessa vaiheittain ja varautua tilavarauksin tai nousuin 
tuleviin tarpeisiin.

1 Esivalmistettu Uponor Cefo -reitityselementti voidaan valita  
  jo hankesuunnitteluvaiheessa.

2 Laajaan perusparannukseen liittyvä budjetointi helpottuu ja  
  taloudellisten yllätysten riski pienenee.

3 Valmis modulaariratkaisu helpottaa suunnittelijan työtä.

4 Ratkaisu nostaa pysyvästi taloyhtiön ja asunto-osakkeiden  
  arvoa.

5 Kyse on putkien uusimisesta, ei vanhojen elinkaarten jatkami- 
  sesta. Myös vakuutusyhtiöt käsittelevät taloyhtiön vesi- ja  
  viemäriverkostoa uutena arvioidessaan vakuutusmaksuja.
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Kalliit ja hankalat rakennustyöt voidaan välttää
Uponor Cefo -menetelmällä saneerauksen läpimenoaika saadaan 
entistä lyhyemmäksi. 

Kerrostaloa kohden käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriverkoston 
uusiminen linjasaneerauksena kestää noin 4–5 viikkoa, asuntoa 
kohden työskentelyaika nousuelementtien kiinnittämisessä on vain 
noin 3 tuntia.

1 Saneerauksen kesto lyhenee ja projektin pituus ja eteneminen 
  voidaan määrittää etukäteen tarkasti.

2 Asukkaille raskaiden ja kalliiden rakennustöiden osuus 
  voidaan minimoida.

3 Reitityselementeillä putkivedot kalusteille saadaan mahdol-
  lisimman lyhyiksi, jolloin kustannukset alenevat ja asennusaika 
  nopeutuu. 

Asunnossa voi asua saneerauksen ajan
Asukkaille Uponor Cefo -menetelmä on helppo ja vaivaton. He voivat 
asua asunnossaan saneerauksen ajan. Järjestelmää käyttämällä välty-
tään tilapäisasuntojen järjestämisen aiheuttamalta työltä ja kustan-
nuksilta. Vanhat putket jäävät rakenteisiin.

Järjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja, jotka varmistavat yksilöllisen 
ja laadukkaan lopputuloksen. Erilaisilla pinnoitusvalinnoilla elemen-
tit on helppo saada sopimaan kohteen sisustukseen. Koteloinnilla voi-
daan viimeistellä visuaalisesti kaunis lopputulos.

Taloyhtiön huolto- ja korjaustoimenpiteet helpottuvat ja niiden kus-
tannus pienenee perinteisiin LVI-ratkaisuihin verrattuna. Elementtien 
kansirakenteet ovat vaivattomasti irrotettavissa. Vesi- ja wc-element-
tien sokkelissa sijaitseva vuodonilmaisin lisää asumisen turvallisuutta. 
Komposiittiputkisto kestää kaikkia vesilaatuja eikä altistu korroosiolle.

Energialasku pienemmäksi
Rakennukseen voidaan asentaa huoneistokohtaiset vesimittarit ja 
käyttöveden paineensäätö. Koko LVIS-järjestelmän energiatehokkuus 
paranee, kun vanhat eristeet uusitaan tehokkaampiin.

Kosteiden tilojen lämmitysmuotona on lattialämmitys. Vesikiertoiseen 
lämmitykseen nojautuvissa taloissa tämä tuo oleellisen kustannus-
säästön verrattuna sähkölämmitteisiin ratkaisuihin.
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v i emär i e l ement i t
• palo- ja äänikasetein eristetty 
• sopivat pinta- ja uppoasennukseen 
• sisältävät Uponorin viemärijärjestelmän 

osat valmiiksi asennettuina

lat t i aka i vo
• yläasennuselementti palo- ja äänieristyskasetein 
• tarvittaessa Upo Vieser 75 -lattiakaivo
• yläasennuselementin käyttö poistaa tarpeen katon 

rakenteiden eristämiseen

ve s i e l ement i t
• Uponor-PEX ja komposiittijärjestelmän osat 

valmiiksi asennettuina   
• viistottu, suorakulmainen tai seinään upotettava malli 
• elementtien kannet laatoitettavissa, 

eri pintamateriaalivaihtoehtoja

vuodon i lma i s i n
• elementin pohjaosa toimii luotettavana 

vuodonilmaisimena

s e i nä -wc - e l ement t i
• sisältää vuotovesialtaan, wc-kannatustelineen 

säiliöineen, hanakulmarasiat (Uponor-PEX), 
äänieriste- ja kansilevyt

Jakotukk i
• alaslasketun katon yhteydessä asennetaan valmis 

kehikko, johon tulee jakotukki sekä tarvittaessa 
huoneistokohtainen vesimittari avattavine luukkuineen

v i emär i e l ement i t
• palo- ja äänikasetein eristetty 
• sopivat pinta- ja uppoasennukseen 

s e i nä -wc - e l ement t i
• 

Jakotukk i

vuodon i lma i s i n
elementin pohjaosa toimii luotettavana 
vuodonilmaisimena

vuodon i lma i s i n
• 

s e i nä -wc - e l ement t i
• 

www.upono r. f i
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Uutta ja asukasystävällistä
Mäkitorpantie 18 valitsi putkistoelementit
Asunto Oy Mäkitorpantie 18 Helsingin Oulunkylässä teki laajan remontin, jossa keskeisessä osassa oli Uponor Cefo  
-elementeillä tehty putkiston perusparantaminen. – Suosimme asukasystävällistä kunnossapitomenetelmää. Tärkeää oli, 
että asuntojen käyttövesijärjestelmä toimi mahdollisimman pitkään remontin aikana ja myös se, että saimme täysin  
uuden putkiston, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Ryttyläinen.

– Putkiremontti oli vuonna 1966 valmistuneessa talossa kunto-
arvion perusteella kiireellisyydessään tärkein asia. Tekemällä se 
ensimmäiseksi pienennämme veden kulutusta ja poistamme pienet 
vesivahingot ja putkistokorjaukset, joita vanhenevasta putkistosta 
koituu. Kustannusten pienentämisellä rahoitamme jo julkisivu-
remonttia, joka sekin on edessä, kertoo Jyrki Ryttyläinen.

Talotekniikan perusparannusurakassa uusittiin talon käyttövesi-
putkistot, viemärit ja sähköjohdot asunnoilta pääkeskukselle asti. 
Taloon hankittiin uusi ilmanvaihtokone, ilmanvaihtokanavisto puh-
distettiin ja tasapainotettiin. Lämmitysverkosto tasapainotettiin 
ja asuntoihin hankittiin uudet termostaatit. Asuntoihin tuli myös 
kiinteä laajakaistayhteys.

Vertailu kolmen menetelmän välillä
Kuntoarvion saatuaan Mäkitorpantie 18 eteni kunnostushankkees-
saan ripeästi. Se hankki tietoa muun muassa Kiinteistöliiton tilaisuuk- 
sista ja oli yhteydessä myös muihin, putkiremontin tehneisiin talo-
yhtiöihin. Saneerauksesta päättänyt yhtiökokous pidettiin vuoden 
2009 alussa. Ylimääräinen yhtiökokous toukokuussa vertaili eri 
saneerausmenetelmiä. Urakkasopimus solmittiin joulukuussa 2009.

Mäkitorpantie 18:ssa on 28 huoneistoa, joista yksi on taloyhtiön  
hallussa. Putkiremontti nostaa asuntojen arvoa. Myymällä hallus- 

saan olevan asunto-osakkeen taloyhtiö rahoittaa remontin kus-
tannuksia. Pieni viivekin kääntyi lopulta taloyhtiön eduksi. 
Ensimmäisellä kilpailuttamiskierroksella ei tarjouksien ja haastat- 
telujen perusteella löytynyt riittävän tasokkaita tarjoajia. Kilpailu  
laitettiin uusiksi ja samalla suhdanteet kääntyivät, mikä laski 
oleellisesti tarjousten hintatasoa. 

Yhtiökokous teki päätöksen perinteisen putkistosaneerauksen, 
putkistojen pinnoituksen ja modulaarisen linjasaneerausmenetel-
män välillä. Uponor Cefo -elementeillä tehtynä urakka tuli hal-
vemmaksi kuin perinteisellä saneerausmenetelmällä toteutettuna. 
Myös asukkaille aiheutunut haitta oli pienempi. 

– Pinnoitukseen verrattuna putkiasennuselementtien etu on se, 
että tiedämme varmasti käyttövesilinjojen olevan uusia joka koh-
dastaan ja saamme myös monia lisäetuja. Komposiittiputkiston 
elinkaari on pidempi kuin kupariputkien. Asunnot on nyt varus-
tettu huoneistokohtaisilla suluilla. Jatkossa korjausten tekemi-
nen on entistä helpompaa. Putkiasennuselementtejä käytettäessä 
myös rakennuksen äänitaso paranee ja ääniongelmista johtuvat 
valitukset vähenevät. Tätä pidän erittäin suurena plussana ele-
menttiratkaisulle, Jyrki Ryttyläinen toteaa.

Asukasinformaatio keskeistä
Yhtiökokousta valmistellessaan hallitus teki ovensuukyselyjä. 

Asukkaita informoitiin elementtiratkaisusta, joka uutena menetel-
mänä oli suurimmalle osalle asukkaista vieras. Lisäksi suunniteltiin 
valmiiksi kylpyhuoneen peruskokoonpano asukkaiden päätöksen-
teon tueksi. Esittelytilassa oli nähtävissä kaluste- ja laattavaihto-
ehdot ja 3D-kuvat ratkaisuista.

Putkiremontti eteni porras kerrallaan, kolme linjaa yhtä aikaa. 
A-rapusta saatuja kokemuksia hyödynnettiin muissa portaissa. 

Sisätilojen osalta remontti valmistui elokuun lopussa 2010. 
Remontin aikana osa asukkaista asui asunnoissa, osa hankki väli-
aikaisen asunnon. Taloyhtiön sauna ja saunan wc-tilat olivat 
asukkaiden käytössä remontin aikana. Koska työ eteni porras ker-
rallaan, ei ruuhkia päässyt syntymään.

– Hanke onnistui hyvin. Tärkeimpinä osatekijöinä olivat hyvä suun-
nittelu ja urakoitsijavalinta sekä menetelmä, joka mahdollisti täysin 
uudentyyppisen toimintamallin, Jyrki Ryttyläinen kertoo.

Uponor Cefo -elementeillä tehty saneeraus 
uusi putkistot ja viemärit kauttaaltaan ja tuli 
perinteistä putkien uusimista edullisemmaksi.
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9.

1. Vanhat putkistot olivat sellaisessa kunnossa, että pieniä vuotoja oli 
korjattava yhä useammin. Lisäksi osassa vanhoja kylpyhuoneita oli 
asukkaiden omia ”virityksiä”, jotka eivät olleet kosteusturvallisia.

2. Kylpyhuoneet purettiin kauttaaltaan. Vanhat putket jätettiin raken-
teisiin. Asukkaat pääsivät valitsemaan kaluste- ja laattavaihtoehdot 
3D-mallinnuksista.

3. Remontin aluksi putkireititykset porattiin timanttiporilla.

4. Viemärielementit asennettiin paikalleen. Vesi- ja viemärielementti 
tarvitsee enintään 0,17 m2 lattiapinta-alaa.

5. Järjestelmässä viemärielementit on valmiiksi eristetty palo- ja 
äänikaseteilla.

6. Käyttövesiputkien kiinnitys elementtiin käynnissä. Elementtien 
kannet laatoitettiin.

7. Käyttövesiputkena on Uponor-komposiittiputki. Putken rakenne 
yhdistää muovi- ja metalliputken parhaat ominaisuudet. Kompo-
siittiputki on hygieeninen ja kestää kaikkia vesilaatuja altistumatta 
korroosiolle.

8.–9. WC-elementti on seinäasennusmallia ja sisältää kaikki tarvittavat 
komponentit. Seinäasennus säästää tilaa ja helpottaa kylpyhuo-
neen siivousta.

10. Saneeraus maksaa itseään takaisin asuntojen arvonnousuna, 
vesivahinkojen vähenemisenä sekä vedenkäytön ja energia-
kustannusten pienentymisenä. Vakuutusyhtiöt käsittelevät 
Uponor Cefo -menetelmällä uusittua putkistoa uutena.

10. 

6.

7.

8.

2. 

1. 5. 

3. 

4. 

A S U N TO  OY  M Ä K I TO R PA N T I E  1 8

� Rakennuttajan Projektipäällikkö Mikko Tiainen LC Kiinteistöratkaisut Oy 
� Pääurakoitsija Mikko Tuhkanen Rakennuspalvelu MTT Oy 
� Pääsuunnittelu ja LVI-suunnittelu Sami Linnermo LVI-Insinööritoimisto 
 Sami Linnermo Oy 
� Sähkösuunnittelu Risto Forssell Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy

Asennuksen vaiheet:
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K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

Näin muistuttaa teknii-
kan ylioppilas Stina 
Linne esitellessään tut-

kimusta, jossa Julkisivuyhdistyk-
sen toimeksiannosta selvitettiin, 
miten julkisivun korjaustoimen-
piteet, ensisijassa lisälämmön-
eristys, käytännössä vaikuttavat 
ulkovaipan lämpötalouteen.

Tutkimuksessa selvitettiin 

Lisälämmöneristäminen 
parantaa merkittävästi energiantehokkuutta

Mitä enemmän toi-

menpiteitä kiinteistös-

sä tehdään, sitä merki-

tyksellisempiä ne ovat 

energiatehokkuuden 

kannalta. Julkisivun 

lämmöneristystä ei 

kuitenkaan kannata 

ruveta parantamaan 

pelkästään energia-

tehokkuuden vuoksi, 

vaan julkisivujen tek-

nisen kunnon pitäisi 

käynnistää julkisivun 

korjaamisen vaiheet. 

- Julkisivukorjauksissa 

on energiansäästön 

kannalta niin pitkät 

takaisinmaksuajat, 

että siksi niitä ei kan-

nata tehdä energian-

säästön vuoksi, mutta 

korjauksista koituu 

kuitenkin merkittä-

västi muuta lisäarvoa, 

jota pitäisi painottaa 

hankkeissa enemmän. 

37:n pääkaupunkiseudulla, Pir-
kanmaalla ja muualla Suomessa 
sijaitsevien kerrostalojen ener-
giankulutusta vuonna 2005 tai 
sitä ennen tehtyjen julkisivu-
korjausten osalta. 

– Tietoja oli yleensä käytet-
tävissä kolme vuotta ennen ja 
jälkeen korjauksen, joidenkin 
kohteiden osalta pidemmältä-
kin ajalta, Stina Linne kertoo.

Hän sai urakoitsijoilta yhteen-
sä noin 200 kohdetta, joiden 
perusteella hän otti yhteyttä 
isännöitsijöihin. Heiltä saatiin 
sitten tarkemmat tiedot yhteen-
sä 49:stä kohteesta, joista 37 so-
veltui tutkimukseen.

Tekninen kunto 
ratkaiskoon 
korjausajankohdan

Hyväkuntoista julkisivua 
ei kannata ruveta kor-
jaamaan ja tekemään 

lisälämmöneristystä vain lisä-
lämmöneristyksen vuoksi, vaan 
teknisen kunnon pitää olla pe-
rusteena korjaukseen ryhtymi-
selle. Julkisivujen kunto kan-
nattaa tutkia, koska vaurioita 
ei juurikaan näe päällepäin. Jos 

lähdetään tekemään ilman kun-
totutkimusta esimerkiksi paik-
kakorjausta, jonka aikana selvi-
ää, että julkisivu onkin todella 
huonossa kunnossa, silloin on 
jo siinä vaiheessa heitetty rahaa 
aika tavalla hukkaan, Stina Linne 
muistuttaa julkisivukorjaamisen 
vaiheista.

Hän työskentelee tällä hetkel-
lä insinööritoimistossa kunto-
tutkimusten ja korjausrakenta-
misen suunnittelun parissa. Vie-
lä suhteellisen lyhyen työuransa 
aikana hän on jo havainnut, että 
vaikka kuntotutkimus osoittaa 
korjauksen välttämättömyyden, 
hallitus tai yhtiökokous saatta-
vat päättää toisin tosiasioihin 
tukeutumatta.

– Sitä tapahtuu aina välillä. 
Tun tuu kuin kuntotutkimuk-
sen antamaa tietoa ei uskottai-
si. Huonoin ratkaisu on korjata 
julkisivu poistamatta itse vau-

rioiden aiheuttajaa. Tällaisissa 
tapauksissa julkisivu on pian 
taas samassa kunnossa ja se pi-
tää korjata uudelleen, hän pai-
nottaa.

Kokonaisuus ja 
elinkaari-
kustannukset 
huomioiden

Julkisivukorjauksia pitäisi 
suunnitella ja toteuttaa ko-
konaisuus huomioiden: 

– Ei pitäisi tuijottaa pelkäs-
tään sitä investointikustannus-
ta, jonka joutuu korjauksesta 
maksamaan, vaan samalla huo-
mioida, kuinka paljon tulevat 
korjauskustannukset vähene-
vät, kun korjataan ulkovaippa 
kerralla kuntoon, hän vielä pai-
nottaa.

– Jos katsotaan korjauksen 
ko ko elinkaarta, saattaa käydä 
niin, että paikkakorjaus tulee 
elinkaaren aikana paljon kal-
liimmaksi kuin tehdä kerralla 
kunnollinen ja perusteellinen 
korjaus, hän jatkaa.

Taloyhtiöiden osakkaat ja 
asuk kaat saattavat herkästi kau-
histella korjauksen hintaa ja  
sen vuoksi korjauksia usein ha-
nakasti vastustetaan.

– Hinta pitäisi laskea niin, et-
tä jaetaan se seuraaville 50 vuo-
delle ja arvioidaan sitten, kuin-
ka monta paikkakorjausta sinä 
aikana tehdään vai tehdäänkö 
vain yksi kunnon korjaus ja 

➺ JATKUU

”JOS KATSOTAAN KORJAUKSEN KOKO ELINKAARTA, SAATTAA 

KÄYDÄ NIIN, ETTÄ PAIKKAKORJAUS TULEE ELINKAAREN 

AIKANA PALJON KALLIIMMAKSI KUIN TEHDÄ KERRALLA 

KUNNOLLINEN JA PERUSTEELLINEN KORJAUS.”

n  Tekstit ja kuva: 
       Riina Takala
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Vertailu

WINNER

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

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista! 
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.

huolletaan korjattua julkisivua 
sen jälkeen kunnolla. Mikään 
ei ole ikuista, ellei sitä huolle-
ta oikein. Kyllä sen uuden lisä-
lämmöneristetynkin julkisivun 
kuntoa täytyy remontin jälkeen 
seurata, ja jos alkaa näkyä vau-
rioita, korjata ne nopeasti, hän 
vielä nostaa esiin.

Lisäksi korjauksissa kannat-
taa aina huomioida energian-
säästömahdollisuudet. On sel-
vää, että kun julkisivu korjataan 
perusteellisesti ja asennetaan 
lisälämmöneristys, silloin pysty-
tään vaikuttamaan myös ener-
giankulutukseen toisin kuin jos 
tehtäisiin vain niin sanotusti 
kevyempi paikkakorjaus.

– Ja energiansäästöä arvioita-
essa ja laskettaessa on syytä 
huo mioida kaikki muutkin 
teki jät - lämmitysjärjestelmä ja 
ilmanvaihto ja niiden merkit-
tävä osuus koko rakennuksen 
energiankulutuksesta, hän vielä 
listaa huomioitaviksi seikoiksi 
hanketta suunniteltaessa ja to-
teutettaessa.

Paljonko energiaa 
säästyy?

-Etukäteen oli kiinnos-
tavinta tietää, paljon-
ko energiankulutus 

oli vähentynyt niissä kohteissa, 
joissa oli lisälämmöneristetty 
julkisivut, Stina Linne pohjustaa 
Julkisivuyhdistyksen teettämän 
tutkimuksen tulosta, jonka mu-
kaan julkisivukorjauksen läpi-
käyneissä kerrostaloissa ener-
giansäästö oli keskimäärin 10 
prosentin luokkaa. 

– Niissä kohteissa, joissa oli 
julkisivun lisälämmöneristyk-
sen lisäksi vaihdettu uudet ik-
kunat, keskiarvo energiansääs-
tössä oli 13 prosenttia. Ja niissä 
kohteissa, joissa oli tehty jul-
kisivujen ja ikkunoiden lisäksi 
joitakin toimenpiteitä lämmi-
tysjärjestelmään ja ilmanvaih-
toon, niin niissä energiansäästö 
oli keskimäärin jo 15 prosentin 
luokkaa, Stina Linne luettelee 
valmistuneen tutkimuksen tu-

loksista. 
– Nykyiset uudet ikkunat 

ovat niin energiatehokkaita, 
että senkin ansiosta taloissa 
varmasti syntyy säästöjä. Ikku-
noiden vaihdon myötä saadaan 
energiansäästön lisäksi myös 
muita hyötyjä muun muassa 
vedottomuus ja parempi ää-
neneristävyys. 

Korjausrakentamisesta kiin-
nostunut ja opiskeluista työelä-
mään siirtyneelle Stina Linnelle 
itselleen tutkimuksen suurin yl-
lätys ennakko-odotuksiin näh-
den oli se, että energiansääs-
töprosentit nousivat niin kor-
keiksi.

– Tosin täytyy huomioida, 
että tutkimuksen kohteiden 
välillä oli suuria vaihteluita. 
Kaikki talot ovat energiankulu-
tuksensa suhteen erilaisia. Jou-
kossa oli sellaisia kohteita, joissa 
ener giankulutus oli korjausten 
jälkeen jopa noussut. Niissä 
saattoi syynä olla ilmanvaih-
don tehostaminen remontin 
jälkeen tai joitakin muita syitä, 
jotka lisäsivät energiantarvetta. 
On kuitenkin vaikea mennä 
yksioikoisesti sanomaan, mikä 
on lisännyt energiankulutusta, 
ellei kohteesta ole käytettävissä 
tarkkoja tietoja, hän jatkaa.

Ulkonäöltään 
kaunis ja siisti talo

Teknisen ja laskennalli-
sen tarkastelun lisäksi 
tutkimukseen otettiin 

mukaan asukaskysely, jonka tar-
koituksena oli selventää, miten 
asukkaat kokevat julkisivure-
montin - onko se vaivan väärti, 
onko se vaikuttanut asumismu-
kavuuteen ja niin edelleen. 

– Pääsääntöisesti asukkail-
ta tuli hyvää palautetta. Suuri 
määrä vastaajista oli remonttiin 
tyytyväisiä ja suurin asia, joka 
palautteista nousi voimakkaasti 
esiin, oli kiinteistön parantunut 
ulkonäkö. Ulkonäköä arvostet-
tiin mielestäni yllättävänkin 
paljon. Yhdessä palautelomak-
keessa todettiin, että vaikka 
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kyseinen asukas ei ollut asunut 
taloyhtiössä vielä remontin 
aikana, julkisivujen kunto ja 
siisteys oli vaikuttanut myö-
hemmin ostopäätökseen, Stina 
Linne mainitsee.

Ulkonäön paranemisen lisäk-
si asukkaat kokivat remontin 
parantaneen heidän asumis-
viihtyisyyttään asunnoissa.

– Lämpötila koettiin lämpi-
mämmäksi korjauksen jälkeen, 
eikä sisäilman laatu ollut kui-
tenkaan huonontunut. Sisäil-
man laatu saattaa hyvinkin 
huonontua, jos korvausilman 
saantia korjauksen jälkeen ei 
huomioida varsinkaan niissä ta-
loissa, joissa on vaihdettu uudet 
ikkunat, hän jatkaa.

– Meillä on selkeästi ongel-
mana se, että tietyllä tavalla toi-
mivalla lämmitysjärjestelmällä 
ei pystytä luomaan kerrostalon 
kaikkiin huoneistoihin saman-
laisia sisäilmasto-olosuhteita. 
Mielestäni taloyhtiöissä pitäisi 
kuitenkin seurata ja mitata läm-
pötiloja säännöllisesti ja tasa-
painottaa lämmitysjärjestelmää 
tietyin väliajoin, jolloin edes 
jollakin tavoin pystyttäisiin 
kompensoimaan asukkaiden 

asumisolosuhteita, hän pohtii.
Hyvin usein, varsinkin 1960- 

–1970 -luvun taloissa, joissa on 
isot ikkunat, valitetaan erityi-
sesti vedosta.

– Niissä taloissa, joissa oli uu-
sittu ikkunat, vedontunne oli 
todellakin vähentynyt ja se nä-
kyi myös näissä asukaspalaut-
teissa, hän vielä toteaa.

Huomiota 
ilmanvaihtoon ja 
lämmitys-
järjestelmään

Siitä Stina Linne sanoo 
myös yllättyneensä, että 
niinkin harvassa - vain 

noin puolessa kohteista - oli re-
montin jälkeen säädetty esimer-
kiksi ilmanvaihtojärjestelmää. 

– Julkisivu- ja ikkunaremont-
tien jälkeen ilmanvaihtojärjes-
telmän säätö tai lämmitysjär-
jestelmän tasapainotus eivät 
tunnu olevan itsestäänselvyyk-
siä, eivätkä kulje tavallaan käsi 
kädessä, vaikka niin pitäisi olla, 
hän hieman ihmettelee.

Suurimmassa osassa tutkit-
tujen kohteiden ilmanvaihto-
jär jestelmissä oli käytössä ko-

neellinen poisto, kahdessa pai-
novoimainen ilmanvaihto ja 
kah dessa koneellinen tulo ja 
poisto. 

– Ehkä näiden säätöjen ja 
tasapainotusten tekemistä ja 
vaikutusta remonttien jälkeen 
pitäisi jatkossa korostaa enem-
män. Muutenhan saatetaan kor-
jauksen tuoma energiansäästö 
menettää sillä, ettei säädetä 
ilmanvaihtoa uusien olosuhtei-
den mukaiseksi ja asukkaat tuu-
lettavat liikaa, hän vielä pohtii.

➺ JATKUU

Stina Linnen taustalla 
Tampreella Sata kun nan-
kadun varrella taloyhtiöi-
tä, joiden julkisivuja on 
menneinä vuosina korjat-
tu.
Tutkimuksessa oli mukana 
kaikkiaan 11 kohdetta 
pääkaupunkiseudulta, 9 
Tampereelta, 7 Turusta, 5 
Lahdesta, 2 Oulusta, 2 
Porista ja 1 Vaasasta.
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Ääneneristävyy-
destäkin kysyttiin

Ääneneristävyyden para-
ne misesta asukkailta 
ei tullut Stina Linnen 

mukaan merkittävässä määrin 
palautetta. 

Kysely lähetettiin myös sii-
hen taloyhtiöön, jossa oli pu-
rettu vanha ulkokuori pois ja 
korvattu se eristerappauksella. 
Olisi voinut olettaa, että tästä 
kohteesta olisi tullut jotakin 
palautetta myös äänikysymyk-
sistä, koska etukäteen arvelin 
ääneneristävyyden huonontu-
neen talossa, Stina Linne mai-
nitsee.

Enemmänkin äänikysymyksiä 
koskevissa palautteissa oli sitä, 
että ikkunoiden kautta kuului 
aiempaa enemmän meteliä, 
koska uusissa ikkunoissa oli 
korvausilma-aukot, joiden kaut-
ta äänet pääsivät huoneistoon.

Lämmöneristeen 
paksuudella 
merkitystä

Tutkimuksessa Stina Lin-
ne tarkasteli myös läm-
möneristeen paksuuden 

vaikutusta energiankulutuk-
seen.

– Laskin, että kun oli käytetty 
50 millimetrin lämmöneristet-
tä, energiansäästö oli noin 10 
prosenttia. Kun oli laitettu 70-
100 millimetrin lämmöneriste-
kerros, silloin energiansäästö 
oli keskiarvona 15 prosenttia. 
Lämmöneristeen paksuudella 
on siis selkeästi vaikutusta, niin 
kuin pitääkin olla, hän vielä jat-
kaa.

Erilaisissa tilaisuuksissa, mis-
sä hän on tutkimuksen tuloksia 
esitellyt, on tietysti pohdittu 
myös sitä, kuinka paksusti läm-
möneristettä kannattaisi lait-
taa.

– 50 millimetrin paksuinen 
eris tekerros on teknisesti hy-
vä, mutta jos halutaan säästää 

energiaa enemmän, silloin 100 
millimetriä olisi ehkä sopiva 
paksuus. Se ei vielä kasvata niin 
hirveästi ulkoseinän paksuutta. 
Sitä paksumpaa ei kuitenkaan 
välttämättä kannata enää lait-
taa, ainakaan ulkokuoren pääl-
le, koska sen jälkeen tulee uu-
sia ongelmia räystäsleveyksissä 
tai ikkunaliittymissä.

– Sittenhän tilanne on toi-
nen, jos julkisivussa käytetään 
tehokkaampaa eristemateriaa-
lia  tai jos vanha ulkokuori pu-
retaan, jolloin lämmöneristeen 
paksuutta voidaan tarkastella 
tietyllä tavalla "nollatilantees-
ta". 

Julkisivuremontti kannattaisi 
aina toteuttaa kokonaisuutena 
siinäkin mielessä, että uusitaan 
julkisivut ja ikkunat samanai-
kaisesti.

– Silloin ne voidaan suunni-
tella samanaikaisesti ja huo-
mioimaan esimerkiksi lisä-
lämmöneristyksen vaikutus 
ul kovaipassa. Jos ikkunat vaih-
detaan ennen muun julkisivun 
remonttia, voi käydä niin, että 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Stina Linne esittelee tarkem-
min tutkimuksen tuloksia 
FinnBuild-messujen yhtey-
dessä ke 6.10.2010 seminaa-
rissa, jossa julkistetaan Jul-
kisivuremontti 2010 -kilpailun 
voittajat. 
Lisäksi Julkisivuyhdistyksen 
hallituksen jäsen Matti Hauki-
järvi opastaa JUKO - julkisivu-
jen korjausoppaan hengessä, 
miten toteuttaa onnistunut ja 
laadukas julkisivukorjaus-
hanke. 

Seminaari 6.10. klo 10-13 
Helsingin Messukeskuksessa 
Ballroom 2. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

-kerralla kestävästi!
Unohda halkeamat ja vauriot!
steni -sokkelilevyjen pinta on 
murskattua luonnonkiveä, joten ne 
suojaavat perusmuuria ja antavat talolle 
kauniin ulkonäön – vuodesta toiseen! 

• Sään- ja vedenkestävä
• Vankka ja iskunkestävä 
• Helppo puhdistaa
• Helppo asentaa

steni finland oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puhelin: 09 855 3420
Faksi: 09 8553 4260
Sähköposti: myynti@steni.fi

Osoitteesta www.steni.fi saat lähimmän 
jälleenmyyjän tiedot ja lisäksi kaiken 
tarvittavan tiedon steni -sokkelilevyistä!

Yli 10 000 
talonomistajaa on 

jo valinnut 
stenin!
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ikkunapinnat jäävät aika syvälle 
julkisivuun. Se ei ole välttämät-
tä esteettisesti kovin hyvä rat-
kaisu, eikä teknisestikään hyvä, 
Stina Linne vielä pohtii. 
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37 kiinteistöä, joissa oli toteutettu julkisivukorjaus vuonna 2005 tai sitä 

ennen. Lisälämmöneristettyjen kohteiden kerääminen urakoitsijoilta. Ener-

giakulutustietojen ja julkisivupiirustusten ynnä muun materiaalin hankinta 

isännöitsijöiltä.

Tietoja lähdettiin keräämään kaikkiaan noin 200 taloyhtiön osalta, mutta 

lopulta tietoja saatiin vain noin 50 taloyhtiöltä. Varsinaiseen tutkimusaineis-

toon jäi alle 40 kohdetta, joista saatiin riittävän kattavat tiedot.

Tietojen analysoinnissa poistettiin ensin kulutuksista lämpimän käyttö-

veden lämmönkulutus ja sen jälkeen energiankulutukset normeerattiin eli 

muutettiin vastaamaan ns. normaalivuoden kulutusta. Normeeraus ottaa 

huomioon eri vuosien lämmöntarpeen eli sen oliko kyseisenä vuotena nor-

maalia kylmempää tai lämpimämpää. Näin eri vuosien lämmönkulutukset 

saadaan keskenään vertailukelpoisiksi. 

Sen jälkeen laskettiin keskiarvot, paljonko rakennuksessa on kulunut 

lämpöenergiaa ennen korjausta ja sen jälkeen, jonka pohjalta saatiin tieto, 

kuinka paljon korjaus on energiaa säästänyt. 

Tutkimuksen toteuttaminen

Tässä on yksi taloyhtiön 
kolmesta rakennusesta, 
jotka on rakennettu 
vuonna 1970. Taloille 
tehtiin vuonna 2005  li-
sälämmöneristyskorjaus, 
jossa eristerappaus kor-
jattiin ja ikkunat uusit-
tiin. Ilmanvaihto säädet-
tiin vuosi korjauksen jäl-
keen ja lämmitysjärjes-
telmä kaksi vuotta korja-
uksen jälkeen. 
Lämmönkulutus laski 
kohteessa noin 16 %.

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. (09) 7251 5500, faksi (09) 7251 5599
www.suomentalokeskus.fi

Asiantuntemusta, 
joka kasvattaa  

kiinteistösi arvoa  
ja turvaa sen  
toimivuuden.

Suomen Talokeskus  on moni alainen 

insinööritoimisto, joka tarjoaa osaa

mistaan kiinteistöjen koko elinkaareen.

 Saat yhdestä paikasta korjaus

rakentamisen suunnittelu  pal ve lut, 

kiinteistönpidon asiantuntija palvelut, 

energia hallinnan palvelut sekä edisty

neet verkkotyökalut.

STK_77x297_asiant_Kiinteistöposti.indd   1 23.4.2010   13:40:50
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Viime kesänä uutisoitiin, 
että Euroopan parla-
mentti on hyväksynyt 

uudistetun rakennusten ener-
giatehokkuutta parantavan di-
rektiivin, johon liittyvien kan-
sallisten säädösten tulee olla 
valmiina vuoden 2012 kesällä. 

Direktiivin mukaan energia-
tehokkuutta on edistettävä se-
kä uudisrakentamisessa että jo 
olemassa olevassa rakennus-
kannassa. Siksi tarvitaan myös 
korjausrakentamiselle direktii-
vin mukaiset kansalliset ener-
giatehokkuuden vähimmäisvaa-
timukset.

Rakennusneuvos Teppo Leh-
tinen ympäristöministeriöstä 
hahmotteli vuoden 2009 ke-
väällä pidetyssä seminaarissa, 
miten voitaisiin säädöksin oh-
jata energiatehokkuuden toteu-
tumista korjausrakentamisessa. 
Siinä listassa mainittiin muun 
muassa, että lisärakentamisessa 
ja rakennuksen käyttötarkoituk-
sen muuttuessa, mutta yhtälail-
la talokohtaisissa korjaushank-
keissa, joissa siirrytään uusiin il-
manvaihto- ja lämmitysjärjestel-
miin, tai korjataan ikkunoita ja 
julkisivuja, voitaisiin edellyttää 
uudisrakentamiselle asetettuja 
energiatehokkuusvaatimuksia.

Miten vastavalmistunut tut-
kimus suhteutuu esimerkiksi 
esillä olleisiin energiatehok-
kuuden vaatimuksiin myös kor-

jausrakentamisessa?
– Periaatteessahan tällaisilla 

julkisivukorjauksilla, joissa pa-
rannetaan lisälämmöneristystä, 
pystytään energiaa säästämään 
ja siksi olisi direktiiviinkin mah-
dollisuus laittaa julkisivukorjaa-
mista koskevia energiatehok-
kuusvaatimuksia, Stina Linne 
pohtii. 

– Voidaanhan  energiatehok-

kuutta parantaa monilla muilla-
kin keinoin, esimerkiksi ilman-
vaihto- ja lämmitysjärjestelmää 
uudistamalla tai säätämällä. Ne-
hän vaikuttavat suuresti siihen 
kokonaisuuteen, mistä koko ra-
kennuksen ja kiinteistön ener-
giankulutus muodostuu. Julkisi-
vujen lisälämmöneristäminen 
sen sijaan on vain yksi osa kiin-
teistön energiankulutuksesta 

Energiatehokkuusdirektiivi vaikuttaa 
tulevaisuudessa korjausrakentamiseenkin

Tässä yksi Stina Linnen tutkimuksessa mukanaolleista kohteista, 
jossa julkisivuremontin, lisälämmöneristämisen ja ikkunoiden 
uusimisen ansiosta saavutettiin 16 prosentin energiansäästö.

tai -säästöstä, hän vielä pohtii 
energiatehokkuusvaatimusten 
kohdentamisesta korjausraken-
tamiseen ja julkisivuihin.

– Direktiivi tulisi todennäköi-
ses ti koskemaan vain niitä ra-
kennuksia, joissa tehdään lisäläm-
möneristys. Tällöin kuitenkin 
nykyvaatimuksiin pääseminen 
tarkoittaisi 60-70 lukujen ta-
loilla melko suurta lisälämmön-
eristepaksuutta, joka tuo tulles-
saan rakenteelliset ongelmat 
räystäil lä ja ikkunaliitoksissa, 
Stina Linne arvelee.

– Jos vaatimus siis koskisi myös 
korjausrakentamista sel laisenaan, 
eikä esimerkiksi lievityksin, 
saattaisi moni teknisesti tarvit-
tava korjaus jäädä tekemättä, 
koska se tulisi rakenteellisesti ja 
myös kustannuksiltaan kalliim-
maksi kuin esimerkiksi vain 50 
- 100 millimetrin paksuisen vil-
lan lisääminen. Tutkimusaineis-
ton uudet U-arvot ovat olleet 
0,2 - 0,3 luokkaa eli vielä aika 
kaukana nykyisistä vaatimuksis-
ta (0,17), hän tielä toteaa.

Ikkunoiden osalta jo nykyisis-
sä korjauksissa mennään aika 
usein nykytasoon asti, ehkä ylit-
sekin, koska ikkunoilla energia-
tehokkuuden parantaminen on 
tavallaan helpompaa ja lisäksi 
energia-avustukset edellyttävät 
U-arvoltaan nykymääräyksiä 
vastaavia ikkunoita.

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi
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Julkisivujen
Taitajat 2010

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

w w w .  j u l k i s i v u y h d i s t y s . f i
Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 

julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja 
seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua 

ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu 
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

•
•
•
•

Espoo, Turku, Tampere
Puh. 0207 911 777
www.a-insinoorit.fi

• Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot 
   ja kustannusarviot
•  Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
•  Suunnittelu ja toteutuksen valvonta

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

www.fmcgroup.fi

C O N D I T I OC O N D I T I OT OCC O N D I T I OC O N D I T I O
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

RATAVALLINTIE 2,  00720  HELSINKI
P. (09) 2238 220, WWW.CONDITIO.FI

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

67056 Ludwigshafen
Deutschland

BASF SE

www.neopor.de

Jaan Aav puh. 040-7214 394



          

Julkisivujen Taitajat

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.

Parvekkeen väliseinälevyt.
Puh.(03) 874 500    Faksi (03) 874 5050

www.ltmcompany.com
e-mail: ltm.company@ltmcompany.com

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

PL 92 40321 Jyväskylä
Puh. (014) 612 807 Fax (014) 610 078

Antti Kinnunen GSM 040 588 97 37
e-mail: antti.kinnunen@mhaikala.fi

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

OULU:  020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010
Ahjonkulma 1  04220 Kerava

Turuntie 4,  30100 Forssa

Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010

w
w

w
.p

a
rm

a
.f

i

www. julkisivuyhdistys.fi

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

Outdoor

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

www.maxit.fi 

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta



Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
puh. (09) 7251 5500, fax (09) 7251 5599

suomen.talokeskus@suomentalokeskus.fi
www.suomentalokeskus.fi

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan

• Hankesuunnitelmat
• Arkkitehtisuunnittelu
• Kuntoarviot RLVISA
• Kuntotutkimukset RLVIS
• Suunnittelupalvelut
• Rakennuttajapalvelut
• Valvonnat, vastaanotot
• Asbestikonsultointi
• Kosteusvauriokonsultointi

steni finland 
+358-9-855 3420, fax +358-9-8553 4260

www.steni.fi

Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260

Antti Pyykkö

Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: antti.pyykkö@steni.fi

E-mail: petri.metso@steni.fi
Puh. (03) 261 0020, fax (03) 261 0021

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Teol l isuuskatu 21, 00510 Helsinki

Kotakatu 64, 37150 Nokia
Petri Metso

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

oy

JUKO-OHJEISTOKANSIO
Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA

• Keskustelufoorumin ja asian-
   tuntijayhteistyötä
• tietoa julkisivualalla käynnissä 
   olevista tutkimuksista

• mahdollisuuden osallistua Julki-
   sivuyhdistyksen tarkoitusta 
   tukeviin tutkimus- ynnä muihin 
   hankkeisiin sekä alan messuille ja
   tapahtumiin

• julkisivualan julkaisuja ja muuta
   informaatiota
• säännöllisen tiedotuskanavan 
   kiinteistöalalle valtakunnallisen 
   Kiinteistöposti-lehden välityksellä

SIR Tietokanta
Luotettava päättäjärekisteri.
Noin 54 000 taloyhtiöpäättäjää.
3 670 ammatti-isännöitsijää.
7 070 sivutoimista isännöitsijää.
43 000 hallituksen 
puheenjohtajaa.
www.sir.fi

KIINTEISTÖTORI
Finnbuild 2010 -messuilla.
324 m2 - Loistava 
markkinapaikka. 
Torilla oma Kahvila-viinibaari.
14 toripaikkaa - varaa omasi.
www.kiinteistoposti.fi

Kaikki nämä yhden soiton päässä: (09) 2238 560.

Kiinteistöposti   
Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
Vuoden suurin - kaikkiin 
kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin - 
levikki 73 000 kpl.
Noin 160 000 lukijaa.
www.kiinteistoposti.fi



P U T K I R E M O N T I T

-Usein putkiremontin 
yhteydessä joudu-
taan avaamaan kiin-

teistön rakenteita, mikä antaa 
hyvät mahdollisuudet päivittää 
sähköjärjestelmätkin. Sähkösa-
neeraus yhdistettynä putkire-
monttiin ei vie juuri pitempää 
aikaa kuin pelkkä putkiremont-
ti. Remonttien samanaikaisuu-
desta koituu asukkaille hyötyä, 
koska heidän ei tarvitse muut-
taa useaan otteeseen isojen re-
monttien tieltä.

Remontilla lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta

Samanaikaisesti toteutettavat sähkösaneeraus 

ja putkiremontti on todettu toimivaksi yhtälök-

si. - Taloyhtiön linjasaneeraushankkeen suun-

nitteluvaiheessa olisi usein aiheellista miettiä 

myös sähköjärjestelmän nykyaikaistamisen tar-

vetta, sähköasiantuntija Juha Sallmén Inspecta 

Oy:stä toteaa.

Sähkösaneeraus 
putkiremontin yhteydessä varteenotettava vaihtoehto

Sähköasiantuntija Juha Sall-
mén muistuttaa, että sähkö-
keskukset ja -johdot ovat yhtä 
lailla vanhentuvia talon osia 
kuin putkistot. Sähköjärjestel-
män uusimista harkittaessa on 
tarpeellista huomioida myös 
yhteiskunnan sähköistyvä kehi-
tys. Kodeissa on yhä enemmän 
sähkölaitteita ja tietoliikenne-
ratkaisuja, jotka kuormittavat 
kiinteistön sähkö- ja telejärjes-
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As Oy Isokontion taloissa toteutettiin samaan aikaan linjasaneeraus ja kokonaisvaltainen sähköjärjestelmän uusiminen. Työt on saatu 
päätökseen ja lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä, toteaa sähkötöitä valvonut asiantuntija Juha Sallmén.  

n  Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki
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telmiä.
Perusteellisessa sähkösanee-

rauksessa asennetaan yleisiin 
tiloihin ja huoneistoihin uudet 
keskukset, sähkökaapelit, pisto-
rasiat ja kytkimet sekä vedetään 
nykyaikaiset antenniverkko ja 
atk-verkko, johon kuuluvat ku-
pari- ja kuitukaapeloinnit.

– Yrityksissä ja toimistotilois-
sa, joissa on paljon tietotekniik-
kaa, kuitukaapelia on käytetty 
vuosia. Sen sijaan asuinkäytössä 
se edustaa tulevaisuutta. Toden-
näköisesti muutamien vuosien 
sisällä on kotitalouksille suun-
nattuja palveluja ja sovelluksia, 
joissa voidaan hyödyntää kuitu-
kaapelin antamaa erittäin suur-
ta tiedonsiirtonopeutta.

Tähtäimessä 
järkevin ratkaisu 
taloyhtiölle

➺ JATKOA sivulta 50

KUN ON KYSE
KORJAUS-

RAKENTAMISESTA...

www.kenno.fi
Kenno-Rakenne Oy

Robert Huberin tie 3 B, 01510  Vantaa.  Puh. (09) 728 8110

Kenno-Rakenne Oy on vuonna 1956 perustettu
korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike.

Olemme korjausrakentamisen yleisrakennusliike.
Palvelumme kattaa liike-, teollisuus- ja julkisten
tilojen saneeraus- ja korjaustyöt sekä asuintalojen
julkisivu- ja LV-saneeraukset.

Kennon asiakaskunta koostuu institutionaalisista
kiinteistönomistajista ja rakennuttamisen ammatti-
laisista.

Hankesuunnitteluvai-
heessa olisi tärkeintä 
löytää taloyhtiön kan-

nalta järkevin sähköjärjestelmä-
ratkaisu.

”KUSTANNUKSILLA ON TOKI MERKITYSTÄ, MUTTA SEN 

EI SAISI OLLA MÄÄRÄÄVIN TEKIJÄ. HALVIN RATKAISU EI 

VÄLTTÄMÄTTÄ OLE SE PARAS VAIHTOEHTO. JOS ESIMER-

KIKSI HUONEISTOJEN JOHDOTUKSET OVAT 40-LUVULTA, 

OLISI SÄHKÖJÄRJESTELMÄN LAAJAMITTAINEN UUSIMI-

NEN SEKÄ KIINTEISTÖ- ETTÄ HENKILÖTURVALLISUUDEN 

KANNALTA TÄRKEÄTÄ, VAIKKAKIN SE VIE ENEMMÄN 

RAHAA KUIN PIENIMUOTOISEMPI SÄHKÖSANEERAUS.”

– Kustannuksilla on toki mer-
kitystä, mutta sen ei saisi olla 
määräävin tekijä. Halvin ratkai-
su ei välttämättä ole se paras 

vaihtoehto. Jos esimerkiksi 
huoneistojen johdotukset ovat 
40-luvulta, olisi sähköjärjestel-
män laajamittainen uusiminen 
sekä kiinteistö- että henkilö-

turvallisuuden kannalta tärkeä-
tä, vaikkakin se vie enemmän 
rahaa kuin pienimuotoisempi 
sähkösaneeraus.

Kustannuksista puhuttaessa 
Sallmén muistuttaa, että vanhat 
keskukset, johdot ja etenkin 
valaisimet nielevät pitkällä aika-
jänteellä tarkasteltuna huolto- 
ja korjauskustannuksia enem-
män kuin uusi, ajanmukainen 
sähköjärjestelmä.

Hankesuunnitteluvaiheessa 
pyritään käymään koko sähkö-
järjestelmä kokonaisvaltaisesti 
läpi mukaan lukien telelinjat. 
Tarkastelun kohteena on muun 
muassa keskuksien ja nousu-
johtojen kunto. Lisäksi paneu-
dutaan yleisten tilojen valais-
tusratkaisuihin ja pihavaloihin. 
Lisäksi tarkastellaan talon ra-
kenteita ja johdotusten reittejä 
sekä pohditaan sitä, mihin uu-
det johdot voidaan suunnitella 
asennettavaksi. Usein ajaudu-
taan siihen, että on kustannus-
tehokkaampaa hakea uusia reit-
tejä kuin yrittää vetää johtoja 
vanhojen paikalla.
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– Huoneiston uudet ryhmä-
johdot eivät välttämättä sovi 
vanhoihin putkiin. Niissä voi 
olla esimerkiksi jyrkkiä mutkia, 
joista uusia johtoja on mahdo-
ton saada kulkemaan. Tällai sis-
sa kohteissa ei jää muuta vaih-
toehtoa, kuin piikata seinää ja 
vetää uudet putket. Pääsään-
töisesti johdotukselle löytyvät 
kelpo reitit, jotka eivät muuta 
yleisten tilojen tai huoneiston 
ilmettä. Mutta toisinaan tästä 
joudutaan tinkimään.

Myös sähkökeskuksen sijoit-
taminen voi korjausrakentami-
sessa tuottaa vaikeuksia. Uudet 
keskukset ja mittarit vievät 
nimittäin enemmän tilaa kuin 
vanhat. Toisaalta keskusten val-
mistajat ovat heränneet tähän 
ja keskuksia voidaan räätälöidä 
kiinteistö- ja huoneistokohtai-
sesti.

Huoneistojen 
saneerauksesta 
tingitään 
usein turhaan

Toisinaan taloyhtiössä 
päätetään toteuttaa pie-
nempimuotoinen säh-

köremontti, jossa ei puututa 
huoneistojen sähköistykseen. 
Näissä tapauksissa uusitaan ta-
vallisesti pääkeskus, nousujoh-
dot ja huoneistojen keskukset, 
mutta ei huoneistojen pistorasi-
oita, kytkimiä eikä niille mene-
viä johtoja.

– Huoneistojen sähköistyk-
sestä tinkiminen saattaa olla 
niin sanotusti helppo säästö-
kohde taloyhtiölle. Kokonai-
suutta ajatellen kyse ei ole 
useinkaan kovin suuresta sääs-
töstä. Jos sähköremontti koe-
taan tarpeelliseksi kiinteistön 
yleisissä tiloissa, olisi se useim-
miten aiheellista toteuttaa huo-
neistoja myöten.

Monissa kiinteistöissä huo-
neistot mukaan lukien on vielä 
vanhat kangaseristeiset sähkö-
kaapelit. Niiden eristävyys on 
uusia muovieristeisiä johtoja 
ja kaapeleita paljon huonompi. 
Kangaspäällysteisten sähköjoh-
tojen ajanmukaistaminen olisi 
turvallisuuden vuoksi tärkeätä.

– Kankaiset eristeet hapris-
tuvat ajan myötä, jolloin oiko-
sulkujen vaara kasvaa. Ne ovat 
lisäksi helposti syttyviä ja hel-
posti palavia, Juha Sallmén to-
teaa tietäen, että riskialttiudes-
ta huolimatta niitäkin jätetään 
uusimatta.

On myös saneerauskohteita, 
joiden huoneistoissa on nyky-
aikaiset johtimet, mutta pisto-
rasiat eivät ole ajanmukaisesti 
maadoitettuja.

Palovaroitin-
järjestelmään 
huomiota

Sallmén toivoo, että sähkö-
järjestelmää uudistettaes-
sa kiinnitettäisiin enene-

vässä määrin huomiota myös 
palovaroitinjärjestelmään.

– Sähkösaneerauksen yhtey-
dessä on mahdollista asentaa 
koko kiinteistön kattava, säh-
köverkkoon kytkettävä palo-
varoitinjärjestelmä. Sen etuja 
on muun muassa helppous ja 
toiminnan luetettavuus, koska 
paristoista ei tarvitse huolehtia.  
Hälytykset voidaan keskittää 
esimerkiksi huoltoyhtiöön pai-
kallisen äänihälytyksen lisäksi. 
Sähköinen palovaroitinjärjes-
telmä parantaisi paitsi huoneis-
ton asukkaan myös naapurien 
ja taloyhtiön turvallisuutta.

Sähköjärjestelmän uusimi-
sen yhteydessä kiinteistöön 
voidaan niin ikään asentaa ovi-
puhelin- tai koodijärjestelmä, 
mikä yleensä karsii ulkopuolis-
ten pääsyä kiinteistöön. Lisäksi 
voidaan lisätä yleisten tilojen ja 
ulkoalueiden valaistusta. Tämä 
on omiaan vähentämään ilki-

Sähköasiantuntija Juha 
Sallmén (vas.) ja As Oy 
Isokontion hallituksen jä-
sen Martti Mölsä tutustu-
vat uudistuneeseen sauna-
osastoon. Sekä pesuhuone 
että sauna ovat valoisia ja 
viihtyisiä, oman lisänsä 
saunaan antavat kattoon 
asennettu kuituvalaistus. 
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valtaa ja lisäämään turvallista 
liikkumista. 

Asumismukavuus 
kohenee

Turvallisuuden lisäksi säh-
köjärjestelmää uusittaes-
sa vaa'assa painavat 

myös käytettävyys ja asumis-
mukavuus.

– Jo pistorasioita lisäämällä 
voidaan nostaa viihtyvyyttä. 
Tämän päivän tyypillisiä re-
monttikohteita ovat huoneis-
tot, joiden olohuoneessa on 
kaksi pistorasiaa vastakkaisissa 
nurkissa ja yksi valokytkin. Tä-
mä ei suinkaan riitä nykyaikana 
sähkölaitteiden määrän lisään-
tyessä kaiken aikaa. Tavallises-
ti asukkailla onkin vedettynä 
suunnaton määrä jatkojohtoja 
jatkojohtojen perään. Käytet-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Etelä-Suomi: 

Laurinkatu 36 
08100 Lohja 
Puh.010 7340 818 

vesiverto@vesiverto.fi

Itä-Suomi:

Savilahdentie 6 
70210 Kuopio 
Puh.010 7340 822 

www.vesiverto.fi

Vexve Oy Vesiverto

Pajakatu 11 
38200 Sastamala 
Puh. 010 7340 800 

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

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

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

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

 Huoneistokohtainen vedenmittaus tulossa pakolliseksi

Pesutuvan ilme uudistui, kun huoneeseen saatiin sähköremontin 
myötä tehokas valaistus.

tävyyden lisäksi myös niiden 
esteettisyys pistää silmään.

Remontointikohteita kiertä-
essään Juha Sallmén on huo-
mannut, että asukkaiden omia 
sähkövirityksiä riittää yhdessä 
jos toisessakin huoneistossa.

– Eräässä huoneistossa asu-
kas oli vetänyt lattialistan alle 
pelkät peruseristeiset johtimet 
kaapelin sijasta. Tämäntapaiset 
asennukset eivät ole ammatti-

miesten jäljiltä, vaan sähkömää-
räyksistä tietämättömien kätten 
töitä.

Yleinen ongelmakohta löytyy 
kylpyhuoneesta.

– Tavallinen tapaus on, että 
pesukonetta varten tarvitta-
van pistorasian on asentanut 
maallikko. Se voi olla liian lä-
hellä suihkua tai siitä puuttuu 
vikavirtasuojaus, Sallmén mai-
nitsee.

Asiakkaan omista asennuk-
sista voi syntyä ongelmia, ellei 
taloyhtiössä toteuteta laajamit-
taista huoneistot kattavaa säh-
kösaneerausta.

– Saattaa nimittäin käydä 
niin, että urakoitsija ei suostu 
kytkemään asukkaiden tekemiä 
virityksiä uuteen keskukseen.  
Tämä ei ole haitan tekoa, vaan 
sähköurakoitsijan velvollisuus.  
Tällaisissa tilanteissa huoneis-
ton sähköjärjestelmissä joudu-
taan tekemään muutoksia en-
nen kuin virta voidaan kytkeä.

Tulevaisuuden näkymistä 
asiantuntija Juha Sallmén to-
teaa, että sähkön käyttö tulee 
tuskin vähenemään yhteiskun-
nan teknistyessä kaiken aikaa. 
Sähköverkkojen uusimisesta 
koituva hyöty on siten kauas-
kantoinen. 

56    KIINTEISTÖPOSTI 7/2010

http://www.vesiverto.fi


-Remonttien samanai-
kaisuutta puolsi se, 
että sekä linjasanee-

raus että sähköjärjestelmän 
uusiminen vaativat molemmat 
suuria rakennusteknisiä töitä. 
Kun saneeraukset tehtiin yhtä 
aikaa, ei paikkoja tarvitse ava-
ta monia kertoja, isännöitsijä 
Arja Pihlakari Tapiolan Lämpö 
Oy:stä perustelee.

– Asukkaiden näkökulmasta 
tarkasteltuna on hyvä, että kaik-
ki korjaustarpeet on nyt toteu-
tettu kerralla, kun he ovat kui-
tenkin joutuneet muuttamaan 
pois kotoaan. Asumishäiriöitä 
uusista remonteista ei näiltä 
osin enää aiheudu. Huoneistoa 
kohti remontti kesti kolmisen 
kuukautta.

– Työmaan perustaminen on 
aina kallista ja siitä aiheutuu häi-

Putket ja sähköjärjestelmä 
kerralla uusiksi

P U T K I R E M O N T I T

Kun Espoossa sijaitse-

van As Oy Isokontion 

putkistot ja sähköjär-

jestelmä alkoivat mo-

lemmat tulla niin sa-

notusti tiensä päähän, 

päätettiin remontit 

toteuttaa yhtä aikaa. 

Työt Espoossa sijait-

sevassa taloyhtiössä 

alkoivat viime vuoden 

lokakuussa ja urakat 

saatiin pihan viimeis-

telytöitä vaille valmiik-

si loppukesästä.

riötä, joten parempi, että kaikki 
saatiin tehtyä kerralla. Kysees-
sä oli toki iso kertainvestointi, 
mutta sen vaikutukset ulottu-
vat pitkälle tulevaisuuteen. 

As Oy Isokontion hallituksen 
jäsen Martti Mölsä toteaa, että 
linjasaneeraukseen ja sähköjär-
jestelmän uusimiseen ajoivat 
putkien huono kunto ja sähkö-
jen riittämätön teho. As Oy Iso-
kontion talot ovat valmistuneet 
vuonna 1956, joten vanhat put-
ket ja johdot ehtivät palvella 
runsaat 50 vuotta.

– Putkisto alkoi olla siinä 
mallissa, että vakuutusyhtiön 
korvaukset olisivat olleet vaaka-
laudalla vesivahingon sattuessa. 

Onneksi mitään tällaista ei eh-
tinyt sattua. Sähköpuolella oli 
puolestaan ongelmana se, että 
virtaa ei tahtonut piisata kaikil-
le laitteille. Onhan esimerkiksi 
keittiökoneiden määrä kasva-
nut melkoisesti vuosikymmen-
ten aikana, Mölsä kertaa.

Koska remonttien tarve oli 
ilmeinen, oli taloyhtiön hallitus 
Mölsän mukaan päätöksissään 
yksimielinen.  

Sähkötöiden valvojana toimi-
nut asiantuntija Juha Sallmén 
Inspecta Oy:stä kertoo, että 
taloyhtiössä uusittiin koko säh-
köjärjestelmä pääkeskuksesta 
huoneiston pistorasioihin mu-
kaan lukien myös niin sanotut 

ryhmäjohdot. Lisäksi asennet-
tiin nykyaikainen antenniverk-
ko ja atk-verkko, johon kuulu-
vat kuparikaapelointi ja kui-
tukaapelointi. Kuten monessa 
muussakin saneerauskohteessa, 
myös As Oy Isokontiossa pää-
dyttiin siihen, että jokaiseen 
huoneistoon asennettiin kuitu-
kaapeli varauksena tulevaisuut-
ta varten, mutta kaapeleiden 
päihin ei asennettu liittimiä.

– Perusurakan lisäksi useas-
sa huoneistossa asennettiin li-
sää pistorasioita muun muassa 
keittiöön ja parvekkeelle. Lisäk-
si moni halusi huoneistoonsa 
kaksi antennipistettä.

– Voidaan laskea, että noin 
70 prosenttiin asunnoista on 
tehty sähköistyksen osalta jo-
kin osakkaan haluama muu-
tos. Osakkaalle siitä koituvat 
kustan nukset ovat kohtuullisen 
pieniä, mutta silti kyseessä voi 
olla merkittävä asumismuka-
vuutta lisäävä seikka, Sallmén 
huomauttaa.

As Oy Isokontiossa on yh-
teensä 65 huoneistoa kahdessa 
talossa. Koska kyse oli hyvin 
laajamittaisesta saneerauksesta 
putki- ja sähkötöineen, ei huo-
neistoissa ollut remontin aika-
na asukkaita. 

Työmaa luovutettiin linja 
kerrallaan, ja kaikki luovutuk-
set etenivät alkuperäisen aika-
taulun mukaisesti. 

Pääurakoitsijana oli NCC Ra-
kennus Jari Koikkalaisen toimi-
essa vastaavana mestarina.

  

Pääkeskus sovitettiin vanhaan tilaan, joka sijaitsee talon kellaris-
sa. Taloyhtiön  hallituksen jäsen Martti Mölsä tutkimassa uutta 
keskusta. 

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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U U T I S P O S T I A

Lamppujen pakkausmer-
kinnät tarkentuivat syys-
kuun alussa voimaan as-

tuneen asetuksen myötä.  Pak-
kauksista tulee jatkossa löytyä 
tiedot energiatehokkuudesta, 
valon määrästä, käyttöiästä, syt-
tymisnopeudesta, värisävys tä, 
himmennettävyydestä, sytytys-
kertojen määrästä sekä käyttö-
lämpötilasta. 

Energiansäästölamppuihin 
siirryttäessä ovat monenkirjavat 
ja usein puutteellisetkin pakka-
usmerkinnät aiheuttaneet vää-
rinkäsityksiä. Pettymyksiä ovat 
tuottaneet myös väärät tulkin-
nat valon määrästä, kun mitta-
yksikkö on vaihtunut wateista 
lumeniin.

Parhaiten hyvälaatuisen 
lam pun - olipa kyseessä heh-
kulamppu tai energiansääs-
tölamppu - erottaa kiinnittä-
mällä huomiota käyttöikään 
ja sytytysker to jen määrään. 
Käyttöikä ei kuitenkaan ole 
lupaus lampun kestosta, vaan 
käyttöikä on ilmaistu keskiar-
vona. Käytännössä se tarkoittaa 
sitä, että puolet tietyn käyttöiän 
lampuista tulisi kestää keskiar-
voa pidempään, mutta puolet 
sammuu jo ennen keskiarvolla 
ilmaistua käyttöikää.

Pakkauksesta tulisi tar kistaa 
myös lampun soveltuvuus ul-
kokäyttöön tai himmenninkyt-
kimelliseen valaisimeen. Tilois-
sa, joissa valoja sytytellään ja 
sammutellaan usein, energian-
säästölamppu ei välttämättä 
ole paras vaihtoehto. Esimer-
kiksi WC-tiloissa ja liiketunnis-
timella varustetuissa käytävissä 
toimivat paremmin halogeeni-
tekniikkaan perustuvat lamput 
tai ledit. Tosin energiansäästö-
lampuistakin löytyy tällaisiin 

Lamppujen pakkausmerkinnät yhtenäistyivät

Kannattaa käydä 
”lampputietokoulussa” 
ennen lamppuostoksia

kohteisiin soveltuvia malleja, 
jotka kestävät jopa miljoona 
sytytyskertaa.

Nyrkkisääntö 
kelvineistä ja 
lumeneista

Jotta uusi lamppu toisi riit-
tävästi valoa haluttuun 
kohteeseen, tulee wattien 

sijaan vertailla lamppujen lu-
men-määrää. Lumenit ilmaisevat 
lampun valovirran, eli lampun 
tuottaman valon määrän. Muis-
tisääntönä 60 watin hehkulam-
pun tuottaman valon määrä on 
noin 710 lumenia. Myös led-
lamppujen valon määrä ilmoi-
tetaan jatkossa lumenina.

Myös lampun värisävystä löy-
tyy tietoa pakkauksista. Hehku-
lampun värilämpötila on 2700 
kelviniä. Mitä korkeampi kelvin-
arvo, sitä sinertävämpää valoa 
lamppu tuottaa. Värilämpötila 
on usein esitetty pakkauksissa 
havainnollisena väripalkkina, 
josta värisävyn päättely onnis-
tuu helposti ilman lukuarvojen 
muistamistakin.  Sekä energian-
säästölampuista että ledeistä 
löytyy hehkulampun värisävyä 
lähellä olevia lamppuja.

Ennen kuin menee kaup-
paan, kannattaa tutustua www.
lampputieto.fi -aineistoon, kos-
ka sieltä saa konkreettista tietoa 
energiansäästö-, halogeeni- ja 
led-lampuista, näistä lumen- ja 
kelvinarvoista. 

Lampputieto on Motivan yllä-
pitämä palvelu, jota rahoittavat 
lamppuvalmistajien ja maahan-
tuojien lisäksi tuottajayhteisö 
FLIP ry ja Suomen valoteknilli-
nen seura.
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T U R VA L L I S U U S

Omatoimiseen varautu–
miseen kuuluu tärkeä-
nä osana pelastussuun-

nitelma, joka on lakisääteinen 
velvoite taloissa, joissa on vä-
hintään viisi asuinhuoneistoa. 
Pelastussuunnitelmaa ei kuiten-
kaan pidä ajatella tehtävän vain 
pelastusviranomaisia varten. Se 
on kiinteistön oma työkalu, jo-
ka laaditaan asukkaiden turval-
lisuuden vuoksi.

– Kiinteistössä pitää kantaa 
itse vastuuta ja ennaltaehkäistä 
onnettomuuksia sekä varautua 
siihen, että jos jotain pääsee sat-
tumaan niin, miten toimitaan.

Turvallisuusjärjestelyt luontevaksi osaksi taloyhtiön arkea 

Lähtökohtana 
omatoiminen varautuminen

Omatoiminen varau-

tuminen on avainase-

massa taloyhtiöiden 

turvallisuusjärjeste-

lyissä ja vaaratilan-

teiden ehkäisyssä, 

painottaa Suomen Pe-

lastusalan Keskusjär-

jestön SPEKin varau-

tumispäällikkö Karim 

Peltonen. Niin ikään 

valmisteilla oleva uusi 

pelastuslaki korostaa 

onnettomuuksien en-

naltaehkäisyä sekä 

yksilön ja yhteisön 

vastuuta.

➺ JATKUU

– Kellaritiloissa olisi hyvä olla itsevalaisevat poistumistiemerkinnät, 
jos esimerkiksi tulee yllättävä sähkökatkos, varautumispäällikkö 
Karim Peltonen opastaa.

Peltonen tietää, että 
tämä ei ole välttämättä 
helppoa.
– Taloyhtiöissä on omat 
kulttuuriinsa, eikä pelas-
tusasioiden tärkeyttä aina 
edes ajatella. Myös isän-
nöitsijän paneutuminen 
asiaan vaikuttaa, samoin 
paikallisten pelastusvi-
ranomaisten asennoitu-
minen.
Varautumispäällikkö Ka-
rim Peltonen muistuttaa, 
että on myös hyvää omai-
suuden hoitoa kantaa 
turvallisuudesta huolta. 
Kun esimerkiksi lukitus 
on kunnossa, on asiatto-
mien vaikea päästä kiin-
teistöön.
– Lisäksi turvallisuus on 
merkittävä osa viihtyisää 
asuinympäristöä. Siisti ja 
hyvin hoidettu ympäristö 
lisää turvallisuutta.
Suurin riski turvallisuudel-
le on varautumispäällikkö 
Karim Peltosen mukaan 
yleinen välinpitämättö-
myys.
– Turvallisuuteen liittyvis-
tä asioista ei olla kiinnos-
tuneita, eikä ymmärretä, 
että kukin voi vaikuttaa 
niihin omalla toiminnal-
laan. Saatetaan myös aja-
tella, että uhkien tunnis-
taminen lisää niitä - mutta 
eihän se niin mene.

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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A World of Service 

YDINOSAAMINEN

ruokailupalvelut

tekniset palvelut

siivouspalvelut

kiinteistönhoito

rakennuttaminen

toimistopalvelut

turvallisuuspalvelut

Osaamisemme ydin on asiakkaidemme liiketoi-
minnan tukeminen sekä yksittäisillä palveluilla 
että useammasta palvelusta koostuvilla monipal-
veluratkaisuilla – ne vapauttavat asiakkaamme 
keskittymään. www.iss.fi 

Keskity.

T U R VA L L I S U U S

Uudessa ”Talon turvaop-
paassa” käydään läpi 
erilaisia mahdollisia 

vaa ratilanteita. Opas neuvoo 
oikeaan toimintaan sekä arki-
päiväisissä että poikkeus-olojen 
aikaisissa onnettomuustilanteis-
sa.

Osana talon omatoimista va-
rautumista kuuluu laatia pelas-
tussuunnitelma. Sen tarkoituk-
sena on asukkaiden, omaisuu-
den ja ympäristön suojaaminen 
erilaisissa vaaratilanteissa.

Pelastussuunnitelma 

on yhteinen asia

Oli pelastussuunnitelma 
kuinka lakisääteinen 
tahansa, puuttuu se-

Turva-
opas

neuvoo riskien 
kartoittamisessa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKiltä 

ilmestyi vuoden alussa Talon turvaopas, jossa 

muun muassa neuvotaan taloyhtiöitä turval-

lisuusvelvoitteiden täyttämisessä. - Kun aiem-

massa, vuonna 2003 ilmestyneessä oppaassa 

puhuttiin talosuojelusta, on nyt kyse omatoimi-

sesta varautumisesta. Tällä halutaan osaltaan 

korostaa yhteisön vastuuta turvallisuusasioissa, 

varautumispäällikkö Karim Peltonen sanoo. 

monesta taloyhtiöstä. Varautu-
mispäällikkö Karim Peltonen 
esittelee sisäasiainministeriön 
tilastoa, jonka mukaan aino-
astaan puolet taloyhtiöistä on 
laatinut pelastussuunnitelman. 
Hän toteaakin, että alan toimi-
joiden pitäisi miettiä nykyistä 
tehokkaampia viestinnän kei-
noja, jotta pelastussuunnitelma 
saataisiin vietyä paremmin läpi 
taloyhtiöissä.

Karim Peltonen toivoo, että 
taloyhtiössä koko hallitus ottai-
si turvallisuusasiat omakseen.

- Pelastussuunnitelma ja sen 
päivittämisen tulisi olla yhtä 
luonteva osa taloyhtiön hallin-
toa kuin talousarvio tai kun-
nostussuunnitelma. Eli hallitus 
säännöllisin väliajoin kävisi 
pelastussuunnitelman läpi ja 
pohtisi riskejä sekä niihin va-

n  Teksti: Irene Murtomäki
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rautumista. Olisi hyvä, että hal-
litus perehtyisi asiaan ja ottaisi 
vastuuta, koska sillä on mahdol-
lisuus päättää yhtiön varojen 
käytöstä toisin kuin yksittäisel-
lä turvallisuuspäälliköllä.

Pelastussuunnitelma tulisi 
saattaa talon kaikkien asukkai-
den tietoon.

– Tavanomaisin tapa lienee 
jakaa pelastussuunnitelma jo-
kaiseen huoneistoon. Myös 
taloyhtiön omat kotisivut on 
yksi kanava jakaa tietoa. Miten 
asia on taloyhtiöissä hoidettu ja 
kuinka moni on nähnyt asun-
tonsa tai työpaikkansa pelas-
tussuunnitelman, siitä SPEKillä 
on suunnitelmissa tehdä lähiai-
koina kyselytutkimus.

Viestinnän ei tarvitse olla 
pel kästään paperinmakuista. 
Varautumispäällikkö Karim Pel-
tonen nostaa esille ajatuksen 
turvallisuuskävelystä. 

– Taloyhtiö voi järjestää asuk-
kailleen suunnatun turvallisuus-
kävelyn, jossa kierretään kiin-
teistö, käydään läpi turvallisuu-
teen vaikuttavat asiat ja kerro-
taan niistä. Huomiota kiinni-
tetään perusjuttuihin, kuten 
palo-ovien kiinni pitämiseen, 
roskakatosten lukitukseen ja 
yleiseen siisteyteen, Peltonen 
luettelee.

Kaupunginosittain tai kort-
telittain voisi järjestää alku-
sammutusharjoituksen. Tapah-
tumassa olisi mahdollisuus 
kokeilla esimerkiksi sammutus-
peiton käyttöä. 

Paloturvallisuuteen 
vaikuttaa moni asia

Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön SPEKin varau-
tumispäällikkönä tämän vuo-
den alussa aloittanut Karim 
Peltonen korostaa onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyssä 
riskien kartoittamista ja oma-
toimista varautumista. Kuva: 
Irene Murtomäki.

➺ JATKUU

Kuolonuhreja vaatineiden asuntopalojen määrä on noussut, mistä on ollut paljon keskustelua myös 
julkisuudessa. Karim Peltonen toivoo tämän herättävän kiinnostusta ja paneutumista oman talon 
paloturvallisuusasioihin. Kuva: Futureimagebank.
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mahdollisesti tulviessa kellari-
tiloihin.

Niin ikään suuronnettomuus-
ris kejä on olemassa. Talon lä-
hellä voi olla esimerkiksi vaa-
rallisten aineiden kuljetukseen 
käytettävä väylä. Myöskään 
sä teilyriski ei ole poissuljettu. 
Onko talon asukkaat ohjeistet-
tu toimimaan tällaisessa tilan-
teessa, Peltonen kysyy.

Talon turvaoppaassa kerro-
taan myös väestönsuojan käy-
töstä. Normaalioloissa väestön-
suojaa voi käyttää vaikkapa ko-
koontumistilana, kunhan suoja 
voidaan laittaa käyttökuntoon 
vuorokaudessa.

Varautumispäällikkö Karim 
Peltonen toteaa, että yleisesti 
ottaen väestönsuojien kunto 
ei ole kovin hyvä. Tutkimus 
kertoo, että ainoastaan 15 
prosenttia väestönsuojista on 
käyttökuntoon saatettavissa 24 
tunnissa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

A-luokan
ENERGIA-
IKKUNA

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

PIENENNÄ TALOYHTIÖSI 
LÄMMITYSKULUJA ENERGIA-
TEHOKKAILLA JA KESTÄVILLÄ 

KARVIA IKKUNOILLA

Karvia takaa helpon ja turvallisen ikkunaremontin 
myös asukkaiden kannalta. Valitsemalla A-ener

p jp j
-

gialuokan ikkunat varmistat alhaiset lämmitysku
yy

-
lut vuosikymmeniksi. Tiukkasyisestä Lapinpuusta 
g yg

valmistetut ikkunat hylkivät kosteutta ja pysyvät 
y y p py y p p

mallissaan ja maalissaan reilusti kauemmin kuin 
y j py yy j py y

etelän puusta tehdyt.
jj

KARVIA IKKUNA- 
JA OVIPALVELU OY

olisi päähanan ja sulkuventtiili-
en sijainti. 

Myös sähkökatkos voi sattua 
ennalta arvaamatta. Tällaista ti-
lannetta silmällä pitäen täytyisi 
esimerkiksi kellarissa olevien 
poistumisteiden olla viitoitettu-
na itsevalaisevin merkein. Vaka-
vampi tilanne syntyy, jos sähköt 
ovat pitkään poikki, lämmitys ei 
pelaa ja vesihuolto takkuilee. 

Pois suljettuja eivät ole myrs-
kynkään aiheuttamat vahingot, 
kuten tänä kesänä voitiin tode-
ta. Etenkin niiden jälkivahinko-
jen torjuntaan olisi hyvä miettiä 
ratkaisuja, esimerkiksi kuka rai-
vaa puut tontilta. Peltonen neu-
voo taloyhtiöitä kiinnittämään 
huomiota kiinteistöhuoltosopi-
muksiin, kattavatko ne tällaiset 
tilanteet.

Yksi vakava uhka kaupun-
geissa ovat hulevesitulvat. Talo-
yhtiössä tulisi tarkastella niiden 
aiheuttamaa riskiä ja ohjeistaa 
asukkaita, miten toimia veden 

neliömetriä kohti. Vaikka tämä 
on asukkaan vastuulla, voidaan 
taloyhtiössä aika ajoin herätel-
lä keskustelua niiden tarpeelli-
suudesta.

Taloyhtiön yhteisistä tiloista, 
joihin palovaroitin olisi hyvä 
asentaa, tulee Karim Peltoselle 
mieleen varastotilat ja ullakko, 
jonne saattavat myös ulkopuo-
liset murtautua.

Vesivahingot 
ohittaneet 
tulipalot

Tilastojen mukaan vesiva-
hinkojen määrä on ohit-
tanut onnettomuuksissa 

tulipalot. Myös ne kuuluvat pe-
lastussuunnitelmassa kartoitet-
taviin riskeihin ja niiden ennal-
taehkäisyyn.

– Taloyhtiössä tulisi huoleh-
tia siitä, että yleisessä tiedossa 

Talon paloturvallisuudes-
ta huolehtiminen kuu-
luu tärkeimpiin asioihin. 

Asukkaita on neuvottava vahin-
kojen välttämiseksi kodissa ja 
talon yhteistiloissa. Esimerkiksi 
talon palo-ovien jättäminen au-
ki, palavien roskien jättäminen 
niille kuulumattomiin paikkoi-
hin tai palohälyttimen asenta-
misen laiminlyönti vaarantavat 
paloturvallisuutta.

Kuolonuhreja vaatineiden 
asuntopalojen määrä on nous-
sut, mistä on ollut paljon kes-
kustelua myös julkisuudessa. 
Peltonen toivoo tämän herät-
tävän kiinnostusta ja paneutu-
mista oman talon paloturvalli-
suusasioihin.

– Tulipalossa on kyse paitsi 
hengenvaarasta myös omaisuu-
delle koituvista savu- ja vesiva-
hingoista.

– Pelastuslaki edellyttää, että 
jokaisessa asunnossa on oltava 
palovaroitin jokaista alkavaa 60 

Ihmisten valvon-
ta hyväksytään 
turvallisuuden ja 
rikosten ehkäisyn 
nimissä

Suomalaiset suhtautuvat uu-
den teknologian avulla toteu-
tettavaan ihmisten valvontaan 
myönteisemmin silloin, kun sitä 
käytetään turvallisuuden paran-
tamiseen, rikosten ehkäisyyn ja 
kohteena on joku toinen kuin 
itse. Aineellisen omaisuuden 
suojaamiseen teknologian avul-
la suhtaudutaan yleisesti otta-
en myönteisesti. Turvallisuus 
ja omaisuudensuoja nähdään 
perusteiksi myös henkilökoh-
taiselle seurannalle: hätä- ja var-
kaustilanteissa yli 57 prosenttia 
vastaajista antaisi paikannustie-
dot viranomaisten käyttöön.

Tulos sisältyy Tekesin Turval-
lisuus- ja Ubicom - sulautettu 
tietotekniikka -ohjelmien inter-
net-kyselyyn "Turvallinen ja su-
juva arki - mutta millä hinnalla?". 
Se  toteutettiin kesä-elokuussa 

2010 ja mielipiteitä kysyttiin 
ns. tavallisilta kansalaisilta. Ky-
selyyn vastasi 282 henkilöä.

– Valvonta näyttää jostain 
syystä viehättävän suomalai-
sia. Ilmeisesti meillä uskotaan 
lujasti valvonnan ennaltaehkäi-
sevään voimaan. Toisaalta aja-
tellaan, että muita pitää valvoa 
- itse toimii aina oikein, sanoo 
Tekesin Turvallisuus-ohjelman 
päällikkö Suvi Sundquist.

Tämä näkyi siinä, että esi-
merkiksi liki 47 prosenttia hy-
väksyisi nauhoittavien valvon-
takameroiden tai vartijoiden 
seuraavan luokkien ja muiden 
tilojen tapahtumia jatkuvasti.

Kyselyn mukaan ihmiset 
suhtautuvat yleisesti ottaen ai-
neellisen omaisuuden suojaa-
miseen myönteisesti. Jopa 66 
prosenttia vastaajista hyväksyi-
si esimerkiksi erittäin pitkälle 
automatisoidun paloturvalli-
suuteen liittyvän valvonnan ja 
ennaltaehkäisyn. 

Poikkeuksen tekee oma auto. 
Yli 23 prosenttia vastanneista 
kieltäytyisi kaikista uusista au-
ton turvajärjestelmistä.
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PARAS VAIHTOEHTO
KAAPELI-TV:LLE

Puh. 0303 8008 
myynti@lanworld.fi

www.lanworld.fi

LANWORLD TV 
ILMAN KUUKAUSIMAKSUJA

+
ILMAINEN LAAJAKAISTA 

VUODEKSI ASUKKAILLE!

SÄÄSTÖT TUHANSIA EUROJA!

Tutustu ja pyydä tarjous
taloyhtiöllesi heti:
www.lanworld.fi

Taloyhtiösi
asukkaat
kiittävät

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

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

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

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40-vuotias perheyritys

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä 

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan 

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi 

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä 

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino 

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa 

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat, 

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja 

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä 

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan 

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja 

saneeraustyöt.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Lähellä Sinua

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

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

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi

http://www.eerolayhtiot.fi


Ensimmäiset betonijulkisi-
vujen kuntotutkimukset 
tehtiin noin 20 vuotta 

sitten. Silloin muutamat alan 
edelläkävijät ryhtyivät selvit-
tämään, millä keinoin kiinteis-
tönomistajat voisivat parhaiten 
löytää vaurioituville julkisivuille 
taloudellisen korjaustavan. 

Kuntotutkimuksia kehitettiin 
runsaan puolen vuosikymme-
nen verran, minkä jälkeen alal-
le laadittiin yhteinen ohjeistus. 
Syntyi monien tuntema Beto-
niyhdistyksen julkaisu by42, 
Betonijulkisivun kuntotutki-
mus, 1997. 

n n n n 

Kuntotutkimusten edut huo-
mattiin sekä suunnittelijoiden 
että kiinteistönomistajien kes-
kuudessa. Enää ei tarvinnut 
arvuutella oikeaa korjaustapaa 
ja jännittää, osuivatko korjaus-
suunnittelussa tehdyt arvauk-
set oikein. 

Sen sijaan korjaustapa voitiin 
valita selkeällä menettelyllä. 
Kuntotutkimus kertoi korjaus-
tarpeen ja sen pohjalta valittiin 
tarkoituksenmukaisimmat kor-
jaustoimet. 

Korjaukset alkoivat yhä use-
ammin pysyä budjeteissaan ja 
aikatauluissaan. Korjatut raken-
teet alkoivat yhä useammin 
myös kestää sen, minkä odotet-
tiinkin. Kaikki tämä oli suurelta 
osin kuntotutkimustoiminnan 
ansiota. 

n n n n

J U L K I S I V U Y H D I S T Y K S E N  PA L S TA 15 v.
Lopetetaan 
kuntotutkimusten 
tekeminen! 

Noin kymmenen vuoden 
ponnistelujen tuloksena alalle 
oli luotu hyvä käytäntö. Kunto-
tutkimukset tulivat monen alan 
insinööritoimiston palveluvali-
koimaan ja isännöitsijät alkoi-
vat tilata niitä osana korjaus-
hankkeita. Kuntotutkimuksille 
syntyi markkinat. 

Markkinoiden myötä astuivat 
kuvaan myös markkinatalou-
den varjopuolet. Isännöitsijät 
ryhtyivät hallitustensa pää-
töksin hankkimaan kuntotut-
kimuksia, ei enää luotetuilta 
yhteistyökumppaneilta, vaan 
kilpailuttamalla. 

Kuntotutkimukset tilattiin 
siis niiltä, jotka suostuivat ne 
halvimmalla hinnalla tekemään. 
Se kuntotutkija, joka erehtyi 
tarjoamaan perusteellista kun-
totutkimusta, jäi ilman työtä, 
kun muut ymmärsivät keven-
tää kuntotutkimuksen sisältöä 
ja tarjota halvemmalla. 

Syntyi kierre, jonka seurauk-
sena kaikki kuntotutkijat sisäl-
lyttivät kuntotutkimuksiinsa 
yhä vähemmän ja vähemmän 
tekemistä, siis käytännössä vä-
hemmän näytteenottoa ja ra-
kenteista tehtäviä mittauksia.

 Nykyisellään kuntotutkimuk-
set sisältävät noin puolet niistä 
näytemääristä, joita kuntotutki-
musohje suosittelee rakenteista 
ottamaan ja tutkimaan. 

n n n n

Tilaajat, siis isännöitsijät ja 
asukkaat, ovat tietysti tyytyväi-

siä, kun kuntotutkimusten ku-
luissa säästetään. Ei kuitenkaan 
huomata sitä, että samalla kun-
totutkimukset tulevat kehnom-
miksi. Kuntotutkimuksen tu-
lokset alkavat yhä useammin 
riippua silkasta sattumasta. 

Kuntotutkimusten keventä-
misellä on ikäviä seurausvai-
kutuksia. Kun kuntotutkimus 
on kovin kevyt, sen tuloksiin 
ei voi enää luottaa. Ammattitai-
toinen korjaussuunnittelija ei 
luonnollisestikaan halua ottaa 
itselleen epäluotettavasta kun-
totutkimuksesta aiheutuvaa 
epäonnistumisriskiä, vaan hän 
valitsee niin järeän ja kalliin 
korjaustavan, että korjaus var-
masti onnistuu. 

Sen seurauksena kiinteistön 
omistaja voi menettää kunto-
tutkimuksessa saavutetun sääs-
tön helposti monikymmen- tai 
jopa monisatakertaisesti, siis 
ylimitoitettuna korjaamisena. 

Vielä ikävämmin käy, jos ke-
vyen kuntotutkimuksen pohjal-
ta valitaan alimitoitettu korjaus-

tapa. Silloin kiinteistönomistaja 
joutuu usein maksamaan ensin 
kevyen korjauksen ja sen jäl-
keen muutaman vuoden pääs-
tä todella järeän korjauksen. Ja 
rahaa palaa turhaan ehkä sata 
kertaa kuntotutkimuksessa saa-
vutetun säästön verran. 

n n n n

Kuntotutkimukset ovat edel-
leen avain onnistuneeseen 
korjaamiseen. Jos kuntotutki-
musten tilaaminen nykyiseen 
malliin, eli halvimman tarjouk-
sen tehneellä konsultilla jatkuu, 
kuntotutkimukset muuttuvat 
kohtapuoliin täysin hyödyttö-
miksi ja niiden teettäminen 
voidaan lopettaa. 

Säästyneet rahat voidaan 
käyttää vaikka pihakukkiin. 
Niistä on varmasti iloa asukkail-
le, jotka lystin maksavat. 

Jussi Mattila 
Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori 
Suomen Betoniyhdistys ry
Julkisivuyhdistyksen hallituksen 
asiantuntijajäsen
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Selvitysvelvollisuus kiinteistönomistajalla

Urakoitsijalla 
vastuu turvallisesta tekemisestä

Vaikka isännöitsijä ei oli-

sikaan korjaushankkeessa 

käytännössä tekemisissä 

asbestipurkutyömaan 

kanssa, hänen täytyy 

kiinteistönomistajan 

edustajana huolehtia sii-

tä, että taloyhtiössä on 

kuitenkin etukäteen tehty 

asbestikartoitus. Tilaa-

jan edustajana hänen on 

syytä varmistua myös 

siitä, että purkutyö teh-

dään turvallisesti, joten 

kannattaa suosia asbesti-

purkajan pätevyyskortin 

omaavia tekijöitä. 

Suomen Asbesti- ja Pöly-

saneerausliikkeiden Lii-

ton puheenjohtaja Antti 

Stensblom sanoo, että ny-

kyisin aina, kun asbestia 

rakennusmateriaaleista 

löydetään, työ toteutuu 

niin sanottuna asbesti-

työnä, koska purkutyön 

aikana sisäilmassa sal-

littavien asbestikuitujen 

raja-arvo on niin alhai-

nen. Myös taloyhtiöiden 

”putki- ja julkisivure-

monttibuumi” lisäävät as-

bestipurkutöiden määrää 

tulevaisuudessa.
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Oulu
ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 103 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1097 kpl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

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

http://www.sir.fi


Tänä päivänä isännöitsijä 
voi varmistua asbesti-
purkutöitä tekevän ura-

koitsijan ja työntekijöiden am-
mattitaidosta sillä, että käyttää 
vain sellaisia tekijöitä, joilla on 
asbestipurkajan pätevyyskortti. 

Kysymys on Suomen Asbes-
ti- ja Pölysaneerausliikkeiden 
Liiton yhteistyössä eri tahojen 
kanssa luomasta uudesta päte-
vöi tymismenettelystä, joka 
edel lyttää alan urakoitsijoilta 
aktiivisuutta ja työntekijöiden 
kouluttamista. 

– Oli tärkeä saada pätevyys-
korttimenettelyä luomaan 
mahdollisimman laaja joukko 
alan toimijoita ja sidosryhmiä, 
koska näin halusimme turvata 
urakoitsijoiden ja muidenkin 
tahojen sitoutumisen järjestel-
män noudattamiseen. Samaan 
aikaan tehtiin myös uusi RATU-
kortin asbestista, Stensblom 
kertoo eri tahoja yhdistäneestä 
hankkeesta, joka toimi samalla 
ajankohtaisena "asbestitietois-
kuna".

Kaikki asbestipurkutöitä 

tekevät urakoitsijat eivät kui-
tenkaan ole tiettävästi olleet 
halukkaita sitoutumaan kortti-
menettelyyn. Antti Stensblom 
ihmettelee 47 urakointiyritystä 
edustavan liiton kannalta tilan-
netta: – Ehkä sellaisten yritys-
ten toiminta ei ole kunnossa, 
eikä kestä tarkastelua tai heillä 
ei vain ole jollakin tavalla puh-
taita jauhoja pussissa. 

Koulutuksella ajantasaiste-
taan työntekijöiden tietämys 
asbestista, minkälaisin menetel-
min sitä tänä päivänä puretaan, 
mitä uutta on vuosien varrella 
tullut lainsäädäntöön. Koulutus 
on tärkeä asia, koska alalla on 
paljon esimerkiksi Arto Latva-
mäen kaltaisia työntekijöitä, 
jotka ovat tehneet asbestitöitä 
80-luvulta alkaen. Siinä ajassa 
on tapahtunut paljon muutok-
sia. Ja vaikka meidänkin yrityk-
sessämme on työntekijöitä kou-
lutettu, jatkokoulutus on tärkeä 
asia esimerkiksi tämänhetkisen 
lainsäädännön ja oikeiden työ-
menetelmien tuntemiseksi, 
Stensblom pohtii edustamansa 

ASB-Yhtiöidenkin kannalta.

Yritys hakee 
työntekijälleen

Asbestipurkajan pätevyys-
kortti on henkilökohtai-
nen, mutta yritys hakee 

sen työntekijälle. 
Korttia ei kuitenkaan saa pel-

kästään sillä, että työntekijä on 
koulutettu ja hallitsee alan työt, 
vaan sen saaminen edellyttää, 
että myös työnantajalla, yrityk-
sellä, on edellytykset toimia 
lain ja määräysten mukaisesti. 
Val tioneuvoston päätöksessä 
vuodelta 1994, jota on tarken-
nettu ja muutettu vuonna 2006, 
on määritelty tarkkaan asbesti-
purkutöitä tekevää työntekijää, 
työn suorittamista, yrityksen 
kalustoa ja laitehuoltoa koske-
vat vaatimukset, jotka täytyy 
täyttää, jotta yritys saa ylipäänsä 
valtuutuksen tehdä alan töitä. 

– Yrityksellä täytyy olla esi-
merkiksi asianmukaiset sosiaali-
tilat, joissa on huomioitu asbes-

tityössä käytettävien suojavaat-
teiden ja varusteiden käsittely. 
Koneiden ja laitteiden huol-
totilojen täytyy olla kunnossa, 
jotta huoltotyöt voidaan tehdä 
niin, ettei pöly pääse leviämään 
yrityksen tiloissa. Kaikkien 
työntekijöiden altistusmittauk-
set täytyy hoitaa 3 kuukauden 
välein. Työnantajan toimintaa 
pyritään myös tarkastamaan 
ja sen täytyy täyttää määrätyt 
ehdot. Niihin kuuluvat myös 
yhteiskunnalliset velvoitteet, 
joiden täytyy olla kunnossa. 

– Työntekijällä, kuten myös 
työnjohdolla, täytyy olla asbes-
tialan peruskurssit käytynä, jot-
ta työtekijälle myönnettäisiin 
kaksi vuotta voimassa oleva 
kortti. Viisi vuotta voimassa ole-
van kortin saa vasta jatkokou-
lutuksen jälkeen, Stensblom 
jatkaa.

Tällä hetkellä asbestipurka-
jan pätevyyskortti on 128:lla 
asbestitöitä tekevällä työnteki-
jällä, joiden tiedot löytyvät lii-
ton www-sivustoltakin. 

➺ JATKOA sivulta 64

Arto Latvamäki on tehnyt asbestitöitä jo 80-luvulta lähtien. 
Tässä hän on lain ja määräysten mukaisesti pukeutuneena 
ja työskentelyolosuhteet on tehty asbestityön vaatimalla ta-
valla helsinkiläistalon yhtiön kellarikerroksessa, jossa teh-
dään putkiremonttia. 
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Asbesti-
purkutyöt 

lisääntyvät 
putkiremonttien 

myötä

Suomen Asbesti- ja Pöly-
saneeraajien Liiton pu-
heenjohtaja Antti Stens-

blomin mielestä kukaan ei voi 
tänä päivänä väittää olevansa 
tietämätön asbestista ja sen 
selvittämisvelvollisuudesta 
korjaushankkeissa - sen verran 
paljon tietoa on saatavissa eri 
tietolähteistä.

– Kyllä esimerkiksi isännöit-
sijällä täytyy olla tietoa tilaajan 
ja rakennuttajan vastuista, hän 
pohtii ja muistuttaa, että saman-
lainen selvitysvelvollisuus on 
olemassa myös muille vaaralli-

Kiinteistönomistaja 

vastaa rakennuksen 

turvallisuudesta. Niin 

myös asbestin olemas-

saolon selvittämisestä 

ennen korjaushankkee-

seen ryhtymistä. On 

tiedettävä, onko raken-

teissa ja rakennusma-

teriaaleissa terveydelle 

haitallista asbestia, 

joka voi levitä taloon 

ja asuntoihin korjaus-

töiden seurauksena. 

sille aineille kuten esimerkiksi 
pcb:lle ja lyijylle.

Lisäksi hän toivoo, että tietä-
mystä selvitysvelvollisuudesta 
ja yleensäkin asbestista olisi 
myös taloyhtiön johtotasolla, 
hallituksen puheenjohtajalla, 
korjaushankkeeseen ryhdyttä-
essä. 

Ja tärkeä on muistuttaa vielä 
siitäkin, että samanlainen asbes-
tin selvittämisvaatimus koskee 
myös osakkaita, jotka teettävät 
huoneistossaan remontteja. 
Heidänkin on työtä teettäes-
sään huolehdittava siitä, ettei 
asbestikuituja sisältävä pöly 
pääse leviämään huoneistossa 
tai muualle taloon. 

Asbestikartoitus 
tärkeä osa 
korjaushankkeen 
hallintaa

-Asbestikartoitus ei tar-
koita todellakaan sitä, 
että tarkastellaan sil-

mämääräisesti rakenteita ja ar-
vioidaan, onko asbestia, vaan se 
edellyttää näytteiden ottamista. 
On selvitettävä, missä paikois-
sa ja materiaaleissa asbestia on, 
minkä laatuista se on, minkä 
verran sitä on ja sen pölyävyys 

n  Teksti:  Riina Takala  Kuvat: Aimo Holtari
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käsiteltäessä ja purettaessa, 
Stensblom opastaa prosessista, 
joka täytyy ehdottomasti tehdä 
nykyisten ohjeiden mukaan en-
nen vuonna 1988 rakennetuissa 
taloissa. Aikaraja tulee siitä, että 
silloin asbestin käyttö raken-
nusmateriaaleissa lopetettiin. 
Sen käyttö kiellettiin kokonaan 
vuonna 1994.

Kartoitustyö edellyttää teki-
jältään hyvää rakennusteknii-
kan tuntemusta, mutta myös sil-
tä osin rakennusalan historian 
tuntemusta, että tietää, milloin 
asbestia rakennusmateriaaleis-
sa on käytetty ja missä raken-
teissa. Asiansa tunteva kartoit-
taja pystyy kartoittamaan myös 
muut vaaralliset aineet samalla 
asbestikartoituskäynnillä, mil-
lä säästetään kustannuksissa. 
Käytännössä asbestia on käy-
tetty 1920-luvulta 1990 -luvulle 
saakka. 

Esimerkiksi Lauttasaaressa, 
Vaskiniementiellä sijaitseva ta-
loyhtiö, jossa parhaillaan asbes-
tipurkutyötä jutuntekohetkellä 
tehdään, edustaa 60-luvun ra-
kennuskantaa. Mistä tämän ai-
kakauden taloissa lähdettäisiin 
asbestin olemassaoloa ja pitoi-
suuksia selvittämään?

– Tutkittavia kohtia on paljon, 
mutta talon sisäpuolta ajatellen 
kaikista eristeistä, varsinkin put-
kieristeistä, asbestia nyt ihan 
ensimmäiseksi tutkittaisiin. Ra-
kennuksissa on yleensä paljon 
erilaisia eristeitä, siksi niistä voi 
löytyä myös isompia määriä as-
bestia. Sitten tutkittaisiin talo-
yhtiön huoneistoista kylpyhuo-
neiden ja muiden märkätilojen 
kaakelit, niiden kiinnityslaastit 
ja tasoitteet. Talossa saattaa olla 
asbestipohjaisia muovimattoja 
tai porraskäytävissä Finnflex-
nimistä vinyyliasbestilaattaa tai 
muita levymateriaaleja, jotka 
voivat sisältää asbestia ja siksi 
nekin pitäisi tutkia, Stensblom 
luettelee alkajaisiksi.

Listaa on jatkettava ja todet-
tava, että asbestia on käytetty 
myös maaleissa, liimoissa, ra-
kennuslevyissä, ilmastointika-
navissa, saumauslaasteissa, palo-

katkoeristeissä, ovissa, etenkin 
palo-ovissa, proppausmassoissa, 
sekä vesikatto- ja julkisivumate-
riaaleissa. 

Stensblomin mielestä tärke-
ää on juuri se, että tutkija osaa 
kokemukseensa perustuen 
et siä asbestia myös sellaisista 
kohdista, jotka eivät ole välttä-
mättä ihan tyypillisiä asbestin 
kannalta.

Asbestipurkutyöt 
yleistyvät 
remonttien 
myötä

Lain mukaan asbestipurku-
töitä tehtäessä sisäilman 
asbestikuitupitoisuuden 

pitää olla alle 0,01 kuitua kuu-
tiometrissä ja huoneilman as-
bestipitoisuutta on mitattava 
töiden aikana. Kuitujen pääsy 
purettavasta tilasta muihin 
asunnon tai talon tiloihin on 
estettävä, siksi työ tehdään pää-
sääntöisesti osastoimalla työpis-
teet, käytetään alipainelaitteita, 
pölyimureita ja työntekijöillä 
on suojavaatteet ja hengitys-
suojaimet. 

- Asbestipitoisuuden raja-ar-
vo on vuosien mittaan vedetty 
niin alas, että siinä ei ole enää 
mitään epäselvää tai pelivaraa, 
milloin työ pitää tehdä asbes-
tityönä, milloin ei, Stensblom 
sanoo viitaten 80-luvun tilan-
teeseen, jolloin Suomessa vasta 
alettiin tiedostaa asbestiin liit-
tyvät terveysriskit.

Lisäksi työn aikana asbestipi-
toisuus ei saa nousta raja-arvoa 
ylemmäksi, mikä taas edellyttää 
tekijöiltä tarkkuutta ja huolel-
lisuutta sekä luotettavaa kalus-
toa. 

- Meidän työltämme edelly-
tetään sitä, että purkutöiden 
jälkeenkään rakenteissa ei ole 
enää asbestia, jolle talon asuk-
kaat voisivat myöhemmin al-
tistua, Stensblom sanoo. Hän 
pohtii altistumisriskistä, että 

Arto Latvamäki palaa tauon jälkeen työpisteeseensä Vaskinie-
men tiellä Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan taloyhtiön putkire-
monttityömaalla.

Asbestikuitujen pääsy purettavasta tilasta muihin asunnon tai 
talon tiloihin on estettävä, siksi työ tehdään pääsääntöisesti 
osastoimalla työpisteet, käytetään alipainelaitteita, pölyimureita 
ja työntekijöillä on suojavaatteet ja hengityssuojaimet. 
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NähdääN messuilla – vakuutamme, että se kannattaa

Olemme mukana FinnBuild-messuilla 6.–9. lokakuuta. kerromme 
siellä lisää, miten Lähivakuutuksen päätös uudesta käytännöstä 
vahvistaa modernien saneerausmenetelmiemme asemaa alamme 
edelläkävijöinä ja millainen merkitys sillä on taloyhtiöille, asukkaille 
ja isännöitsijöille. Tervetuloa osastollemme: KiinteistöTori 3a11.

PutkiReformi on modernien viemärisaneerausten 

edelläkävijä, jonka sisäpuolisilla saneerausmene-

telmillä kunnostamat putket vakuutusyhtiö Lähi-

vakuutus luokittelee uusiksi putkiksi. PutkiRe-

formi on nyt edelläkävijä myös vakuutusehdoissa. 

Ainoana Suomessa!

Lue lisää tästä merkittävästä uutisesta:

PutkiRefoRmi.fi

tai soita heti: 020 765 0050

http://www.putkireformi.fi
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jos esimerkiksi nyt korjattavan 
taloyhtiön kellarikäytävään jäisi 
johonkin kohtaan purkutöistä 
huolimatta asbestia, se ei oli-
si taloyhtiön asukkaille kovin 
suuri riski, koska käytävässä ei 
oleilla jatkuvasti. Mutta sitten 
altistumisen mahdollisuus oli-
si suurempi, jos tilaa käytetään 
paljon ja säännöllisesti. 

– Lisäksi täytyy muistaa se, 
että korjaustyömaalla työs-
kentelee muitakin. Meidän jäl-
keemme sinne tulee sähkö- ja 
putkimiehiä, tehdään automaa-
tiikkaan liittyviä asennuksia, 
asennetaan puhelinlinjoja ynnä 
muuta eli työmaalla on paljon 
ihmisiä, jotka työskentelevät 
päivittäin talon tiloissa, Stens-
blom mainitsee vielä viitaten 
kokonaisuuteen, jonka keskellä 
korjaushankkeissa toimitaan.

Työmaasta 
toimivampi

Vaikka asbestipurkutyö 
kasvattaa jonkin verran 
korjaushankkeen koko-

➺ JATKOA sivulta 68
Vaskiniementie 6 on Hel-

singin Lauttasaaressa sijait-
seva taloyhtiö, jossa tehdään 
parhaillaan perinteistä putki-
remonttia. Taloyhtiö muodos-
tuu kahdesta, vuosina 1963 ja 
1964 rakennetuista taloista, 
joissa ASB-Yhtiöiden teke-
mänä on asbestitöinä purettu 
mm. vesijohtojen ja lämpö-
putkien ympärillä olleita eris-
teitä. Toisessa talossa purku-
työt ovat jo valmiit, toisessa 
parhaillaan käynnissä.

Antti Stensblomin mukaan 
tämänkaltaisia asbestipur-
kutöitä tehdään nyt todella 
paljon, koska taloyhtiöissä 
tehdään runsaasti varsinkin 
putkiremontteja. 

Näköpiirissä on sekin, että 
asbestipurkutöidenkin määrä 
vain kasvaa, koska taloyhti-
öissä on selkeästi odotetta-
vissa putkiremonttien, mutta 
myös julkisivu- ynnä muiden 
remonttien "buumi".

Pääurakoitsijana toimii 
Tasoväri Oy. Asbestikartoitus 
kuului urakkasopimukseen.

naiskustannuksia, suuruusluok-
ka on kuitenkin yleensä hyvin 
pieni. Stensblomin mukaan pu-
hutaan pääsääntöisesti muuta-
masta tuhannesta ja harvoissa 
tapauksissa kymmenistä tuhan-
sista, kohteen koosta ja purku-
töiden laajuudesta riippuen. 

– Onhan se selvää, että silloin 
jos purettaisiin rakenteita repi-

mällä eristeitä puukolla auki 
tai piikkaamaalla, eikä tehtäisi 
asianmukaisia suojautumisia, ei 
olisi asianmukaisia koneita, ei-
kä laitteita, niin työn hinta olisi 
tietysti edullisempi, koska mei-
dän hintahan muodostuu juuri 
näistä kustannuksista, Stens-
blom toteaa. 

– Mutta jos purkutyö tehdään 
järjestelmällisesti, asianmukai-
sin menetelmin, se voi tulla 
tilaajalle turvallisuuden lisäksi 
myös taloudellisena hyötynä 
takaisin, koska asbestipurkutyö 
on organisoidumpaa ja saadaan 
tehtyä normaalia purkutyötä 
sujuvammin ja paremmin. As-
bestialan urakoitsija tietää ko-
kemuksesta, miten työ tehdään 
ja kuinka kauan se vie aikaa, 
jolloin purkutyö voidaan nivel-
lyttää työmaan muihin töihin ja 
aikatauluttaa tarkemmin. Näin 
vältytään siltä, että purkutyötä 
tehtäisiin samanaikaisesti ra-
kennustyömaan muiden töiden 
kanssa, Stensblom konkretisoi.

”MUTTA JOS PURKUTYÖ 

TEHDÄÄN JÄRJESTELMÄL-

LISESTI, ASIANMUKAISIN 

MENETELMIN, SE VOI TULLA 

TILAAJALLE TURVALLI-

SUUDEN LISÄKSI MYÖS 

TALOUDELLISENA HYÖTYNÄ 

TAKAISIN, KOSKA ASBES-

TIPURKUTYÖ ON ORGANI-

SOIDUMPAA JA SAADAAN 

TEHTYÄ NORMAALIA 

PURKUTYÖTÄ SUJUVAMMIN 

JA PAREMMIN.”

(ANTTI STENSBLOM)
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WC-ratkaisu, joka on helppo mukauttaa 
vanhoihin viemäriputkiin.

Vanha WC-istuin on helppo irrottaa, 
mutta vanha viemäriputki jää...

Geberit on kehittänyt uuden, WC-huuhtelusäiliömoduulin, 
joka voidaan asentaa vanhoihin liitäntöihin ja viemäriputkiin ilman 
rakennemuutoksia. Nopeasti asennettava Geberit Monolith 
vakuuttaa selkeällä, tilaa säästävällä muotoilullaan.

www.geberit.fi
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ASBESTISTA

Asbestia ei voi hais-

taa, eikä se maistu 

millekään. Sitä ei voi 

myöskään tunnistaa aistinvaraisesti, ellei tunne asbesti-

pitoista materiaalia.

Ollessaan sidottuna materiaaliin asbesti ei aiheuta ter-

veyshaittoja, mutta kuitujen vapautuessa hengitysilmaan 

ne kulkeutuvat elimistöön lisäten erityyppisten asbestisai-

rauksien riskiä. 

Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä mitään kautta 

sinne jouduttuaan, joten lyhytaikainenkin altistuminen voi 

johtaa sairastumiseen. Yleensä sairastuminen johtuu kui-

tenkin pitkäaikaisemmasta altistuksesta, ja sairastumisen 

riski kasvaa altistuksen myötä.

Asbestikartoitusta suositellaan tänä päivänä myös 

kiinteistöille, joissa korjaukset ovat vasta tulossa, koska 

se edesauttaa myöhempää korjaussuunnittelua ja sillä 

voidaan varmistaa kiinteistön turvallisuus,  normaali ra-

kennuksen käyttö ja huolto- ja korjaustyöt voidaan tehdä 

riskittömästi.

Jos kiinteistössä on asbestia, siitä on tiedotettava myös 

asukkaille ja kiinteistön käyttäjille sekä annettava heille 

tarvittavat toimintaohjeet. Jos asbestia ei saneerata heti, 

sen sijaintipaikat on merkittävä.

Yleisimmät asbestin käsittely menetelmät:

Osastointi - tilassa on paljon ja laajalti asbestia 

Kohdepoisto - asbestia on pienissä yksittäisissä 

kohteissa 

Korjaus - rikkoutuneen asbestimateriaalin korjaaminen 

vaarattomaksi

Purkupussi - pienissä yksittäisissä kohteissa, esim. 

putken venttiilin vaihto

Pinnoitus - asbestia ei poisteta, asbesti suojataan 

vaarattomaksi
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K I I N T E I S T Ö P E S U L AT

Yli 25 vuotta muun mu-
assa tätä vuonna 1906 
valmistunutta As Oy 

Kal liovaaraa isännöivä Vesa It-
konen sanoo, että taloyhtiöissä 
on yleisesti ottaen vallalla kiin-
teistöpesulabuumi. Koneita 
uusitaan ja tiloja saneerataan, 
minkä ansiosta monen taloyh-
tiön kiinteistöpesulan käyttö on 
lisääntynyt merkittävästi. 

– Meidänkin hoidossamme 
olevissa taloyhtiöissä on nyt 
yli parikymmentä kiinteistö-
pesulaa aktiivisessa käytössä, 
isännöitsijä Vesa Itkonen, AIT, 
kertoo taustaksi sille, miksi 
isännöintitoimisto on osaltaan 
pyrkinyt edistämään kiinteistö-

Satavuotiaan talon sisuksissa 
nykyaikainen, toimiva, tehokas pesutupa

Helsinkiläisen, satavuotiaan As Oy Kalliovaaran 

sisuksista löytyy uusi, nykyaikainen, aikoinaan 

taloyhtiössä olleen pesutuvan paikalle rakennettu 

kiinteistöpesula, jota isännöitsijä Vesa Itkonen ja 

hallituksen puheenjohtaja Toni Myyrä kuvailevat 

”pyykkihuollon kompaktiksi tehopakkaukseksi”. 

Noin 20 neliön tilaan on mahdutettu pyykinpe-

sukone, kuivausrumpu ja kuumamankeli sekä 

käsipyykinkin mahdollistava lavuaari, jotka pal-

velevat taloyhtiön noin 50 huoneiston asukasta. 

Nimi varauskirjaan, 2-3 tuntia koneiden käyttöä 

ja odotusta, niin pyykit ovat kuivat, kolmen euron 

pyykinpesumaksu hoituu kännykällä. Helppoa, 

kätevää ja edullista.

Kaikki hyvän pyykkihuollon aikaansaamiseksi on mahdollista:

pesuloiden uusimista ja uusien 
rakentamistakin.

Yksi tärkeä lähtökohta täs-
sä on ollut Itkosen mukaan 
Helsingin kaupungin kaavoi-
tukseen ottama lähtökohta: 
kaupunki muutti vuonna 2007 
kaavoituksen ehtoja niin, että 
uudisrakentamisessa vaaditaan 
kiinteistöpesulan rakentami-
nen kaikkiin taloyhtiöihin. 

Pyykinkuivatus 
pois huoneistoista

Arkipäivän tasolla tärkein 
syy kiinteistöpesulan ra-
kentamiseen ja uudista-

➺ JATKUU

n  Teksti ja kuvat:  Riina Takala  

Kymmenkunta vuotta 
taloyhtiön puheenjohta-
jana toimivan Toni 
Myyrän mielestä pesutu-
van rakentaminen kan-
natti tehdä osana isom-
paa remonttia. 
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miseen taloyhtiöissä on, kuten 
oli  As Oy Kalliovaarassakin, että 
saadaan pyykin kuivattaminen 
pois pienistä huoneistoista ja 
näin vältetään kosteusvaurioita 
ja homehaittoja.

– Tässä talossa on painovoi-
mainen ilmanvaihto, eikä taloa, 
eikä huoneistoja ole alunperin-
kään suunniteltu niin, että siel-
lä pestäisiin tai kuivatettaisiin 
pyykkiä, Itkonen toteaa Kallio-
vaarasta, jossa huoneistot ovat 
keskimäärin 35 - 42 neliötä.

Taloyhtiössä on ollut alunpe-
rin pesutupa, joten nyt isom-
man remontin yhteydessä to-
teutetulla pesutuvalla on palat-
tu tässä mielessä satavuotiaan 
taloyhtiön alkujuurille.

Pesutuvan palauttamisen pe-
rusteena ja päätöstä tehtäessä 
oli sekin, että koska taloyhtiössä 
on myös nuoria asukkaita, hei-
dän ei tarvitsisi taloon muutet-
tuaan välttämättä hankkia edes 
omaa pesukonetta, vaan heillä 
olisi käytettävissään nykyaikai-
nen ja tehokas pesutupa, jossa 
saa sujuvasti pestyä niin pesu-
pyykit kuin lakanapyykinkin.

– On käynyt niinkin, että kun 
asukkaan oma pyykinpesukone 
on mennyt rikki, ei olekaan os-
tettu uutta tilalle, vaan ruvettu 
käyttämään pesutupaa, Itkonen 
tuo esiin toisena tienä pesutu-
van aktiivikäyttäjäksi.

Merkittävin syy pesutuvan 
rakentamiseen on kuitenkin ol-
lut nimenomaan huoneistojen 
tilanahtaus ja sopimattomuus 
pyykinkuivatukseen.

– Monella asukkaalla on 
pyy kinpesukone keittiössä tai 
olohuoneen nurkassa, mikä 
on sinällään jo hölmö ratkaisu, 
puheenjohtaja Toni Myyrä har-
mittelee käytännön tilanteesta, 
johon huoneistojen ja ennen 
kaikkea kylpyhuoneiden pie-
nuuden vuoksi on jouduttu. 

Taloyhtiössä asuu nuoria ai-
kuisia, sijoitusasunnoissa vuok-
ralla olevia opiskelijoita, mutta 
myös vanhempia ihmisiä ja 
muutama "kantaväenkin" edus-
taja. Perheellisiä sen sijaan vain 
muutama - johtuen juuri asun-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tojen pienestä koosta.

Suurilta 
vesivahingoilta 
onneksi vältytty

Vaikka pyykinpesukonei-
ta joudutaankin käyttä-
mään kylpyhuoneen 

ahtauden vuoksi niille sopimat-
tomissa paikoissa, suuremmilta 
vesivahingoilta taloyhtiössä 

on ainakin toistaiseksi vältytty. 
Putkiremontin aikana joistakin 
rakenteista paljastui merkkejä 
vesivuodoista, mutta niiden ai-
heuttajista ei Itkosen mukaan 
ole tarkempaa tietoa.

– Ongelmia on enemmänkin 
ollut kylpyhuoneissa suihku-
vesien kanssa, koska pienissä 
tiloissa vesieristykset eivät ole 
kestäneet runsasta vedenkäyt-
töä, Itkonen pohtii esille tulleis-
ta kosteusvaurioista.

Samalla hänelle tulee mieleen 
omalle kohdalle sattunut kus-
tannuksiltaan suurin vesivahin-
kotapaus: laajasalolainen asukas 
lähti kokemaan verkkoja lähei-
selle merelle, jätti pyykinpesu-
koneen yksikseen pesemään ja 
palasi jonkin ajan kuluttua ko-
tiinsa. Ovella oli vastassa lattiaa 
peittävä parin sentin paksuinen 
vesipatja. Seurauksena noin 30 
000 euron vahinko.

– On se pyykin kuivattami-
nen yksiöissä sellaista hom-
maa, että... Minulla on oma pe-
sukone, mutta kun sitten koitat 
saada mahtumaan lakanoita te-
lineelle ja teline seisoo olohuo-
neessa vieden tilaa ja on koko 
ajan edessä, niin eihän siitä mi-
tään tule, Toni Myyrä kuvailee 
tilannetta, jonka muuttamiseksi 
ja pyykkihuollon hoitamiseksi 
uusi pesutupa antaa nyt mer-
kittävästi paremmat mahdolli-
suudet.

– Vesivuotojen ja kosteusvau-
rioiden välttämisellä kiinteistö-
pesulan perustamista tai sanee-
raamista on helppo perustella. 
Isännöimissämme taloyhtiöissä 
ei ole LVIS-peruskorjausprojek-
teista päätettäessä yhdessäkään 
äänestetty kiinteistöpesulaa nu-
rin, Itkonen vielä toteaa.

Suunnittelun 
haasteena 
tilan pienuus

Kalliovaaran pesutupa 
sijaitsee taloyhtiön ma-
talassa, osin hirsiraken-

teisessa osassa. Pesulaan käy-
dään sisään 90-luvulla uusitul-
ta pihakannelta. Vesa Itkonen 
mainitsee, että pihakansi oli 
romahtamaisillaan ja siksi se 
vaati perusteellisen korjauksen 
vedeneristyksineen. Kannen 
alle sijoitettiin asukkaiden kel-
larivarastotiloja ja urheiluväli-
nevarasto.

Pesutuvan rakentaminen to-
teutettiin puolentoista vuoden 
mittaisessa korjausrupeamassa, 

Ihmiset vierastavat kuivausrummun käyttöä ja pelkäävät, että 
se vahingoittaa tekstiilejä. Työtehoseura on tutkinut, ettei va-
hingoita ja se nöyhtä, joka tällaiseen nukkasihtiin jää, on sen 
tutkimuksen mukaan irtonaista tekstiilinöyhtää ja pesuaine- 
ja likasaostumia, Vesa Itkonen sanoo Työtehoseuran tuoreeseen 
tutkimukseen viitaten. 

➺ JATKUU
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jonka aikana tehtiin perintei-
nen putkiremontti, uusittiin 
kiinteistöjen vesijohdot, vie-
märit, sähköt, ovipuhelimet ja 
telejärjestelmät. Putkiremontti 
valmistui viime vuonna ja pe-
sutupa oli käyttövalmis vuo-
denvaihteessa. 

- Tämä pesutupa on aika eri-
koinen ja eksoottinen. Tilaa 
jouduttiin louhimaan ja syven-
tämään 30 senttimetriä ja kat-
toa laskemaan niin, että saatiin 
sijoitettua koneiden vaatima ta-
lotekniikka tähän ahtaaseen ja 
matalaan tilaan, Itkonen kertoo 
suunnittelijana toimineen Antti 
Voutilaisen Arkkitehtitoimisto 
Antti Voutilainen Oy:stä suun-
taan kohdistuneista arkkitehti-
suunnittelun haasteista.

Pesutuvan nurkassa valkoi-
seksi maalatusta seinästä pil-
kistää pieni pala kalliota, joka 
haluttiin jättää sinne muistu-
tukseksi siitä, että taloyhtiö 
sijaitsee Ullanlinnassa kallion 

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604 • E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi
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Uudisrakennuksissa syksyllä 2010 pakolliseksi tuleva 
huoneistokohtainen vedenmittaus on helppo toteuttaa 
edullisella M-Bus -vedenmittausjärjestelmällä. Se on avoin 
järjestelmä, johon voi liittää eri valmistajien standardoituja 
mittauslaitteita, myös jälkikäteen. Uutuutena esittelemme 
myös radioluentamittausta erisuuruisille taloyhtiöille.

Tule keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa erilaisis-
ta järjestelmävaihtoehdoista.

Tervetuloa tutustumaan myös paloturvalliseen ja hiljai-
seen Aquasafe-viemäröintijärjestelmään, jolla on Suomes-
sa tyyppihyväksyntä myös asennusjärjestelmälle.

Taattua tuttua ja modernia tekniikkaa

-Bus

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

päällä. Konkreettinen muistu-
tus ihmisen keskikoon kasva-
misesta taas tulee vastaan heti 
pesutuvan ovella, joka on pieni 
ja matala ja vaatii nykypäivän 
keskimittaiselta kansalaiselta 
nöyrää kumartumista, ettei lyö 
päätään oven karmiin. 

Oikeanlaiset 
koneet 
todelliset tarpeet 
huomioiden

Taloyhtiön hallitus tukeu-
tui Toni Myyrän mukaan 
suvereenisti koneiden 

hankinnassa isännöitsijän ja 
arkkitehdin kokemuksiin ja 
ammattitaitoon. 

– Hallituksessa käytiin se 
nor maali keskustelu esimerkik-
si koneiden koosta. Tällaiseen 
kiinteistöön olisi ollut ihan tur-
ha hankkia 11-12 kilon konetta. 
Sen kokoisissa koneissa ei ole 
enää muutenkaan mitään jär-
keä, koska ihmisten elämänta-
vat ja pyykinpesutottumukset 
ovat muuttuneet niin toisenlai-
siksi kuin esimerkiksi 60-luvul-
la. Tämän pesutuvan konekanta 
on optimoitu nykyajan tarpeita 
vastaavaksi eli käytössä on yksi 
kuuden kilon pyykinpesukone. 
Tänne ei hankittu erillistä lin-

Pesutuvan varauskirjasta 
löytyy parisenkymmentä ni-
meä. Toni Myyrä uskoo, että  
käyttö lisääntyy, kunhan 
tieto uudesta pesutuvasta ja 
sen kätevyydestä pyykki-
huollossa leviää taloyhtiös-
sä.

78    KIINTEISTÖPOSTI 7/2010

http://www.sgps.fi


koa, koska koneessa on hyvä 
linkous. Lisäksi olemme käyttä-
neet tämän valmistajan koneita 
jo niin pitkään, että tiedämme, 
ettei pyykin lisäkuivattamisek-
si tarvita kuivauskaappeja, vaan 
kuivausrumpu riittää ja toimii 
hyvin. Lisäksi hankittiin kuu-
mamankeli niille, jotka halua-
vat lakanansa silittää. Tässä on 
siis kompaktissa tilassa kaikki 
koneet, joilla saa myös laka-
napyykin hoidettua, Itkonen 
kuvailee.

Itkonen tunnustaa isännöitsi-
jätoimistonsa olevan merkkius-
kollisen. Se perustuu nimen-
omaan lähes kolmenkymme-
nen vuoden aikana saatuihin 
kokemuksiin: Koneille luvataan 
kolmekymmentätuhatta käyttö-
kertaa, eikä niiden toiminnassa 
olekaan ollut ongelmia, ne ovat 
toimintavarmoja ja vähän huol-
tamista vaativia ja varaosien 
saanti on turvattu; käyttö- ja yl-
läpitokustannukset vuotta koh-
den ovat todella alhaiset ja ko-
neiden käyttöopasteet ja kaikki 

muukin kirjallinen aineisto on 
suomenkielistä. 

Järkevä toteuttaa 
isomman remontin 
yhteydessä

Taloudellisesti pesutuvan 
rakentaminen kone han-
kintoineen ei ole ra-

sit tanut Toni Myyrän mielestä 
taloyhtiötä kohtuuttomasti, 
koska pesutupa toteutettiin 
"sivutuotteena", osana isompaa 
remonttia. Itkonen laskee, et-
tä tilan suunnittelu, koneiden 
hankinta, tilan louhintatyöt ja 
toteuttaminen ovat maksaneet 
kokonaisuudessaan noin 30 
000 euroa.

– Jos tilaa ei olisi tarvinnut 
louhia, eikä syventää, olisi var-
masti päästy noin 20 000 eu-
rolla. Joka tapauksessa tämä 
investointi on ollut kokonai-
suudessaan alle prosentin ver-
ran kaikista korjaushankkeen 

kustannuksista, Itkonen laskee 
pesutuvan suunnittelemisen ja 
toteuttamisen osuudesta mitta-
vassa korjaushankkeessa. 

– Kun pesutupa toteutettiin 
näin, ison remontin yhteydessä, 
niin yhtään vastalausetta ei siitä 
tullut. Mutta jos meillä olisi ol-
lut käsiteltävä pesutuvan raken-
taminen omana projektinaan, 
luulen, että sitä olisi varmasti 
joku voimakkaasti vastustanut, 
Toni Myyrä arvelee.

– Hyvä suunnittelija maksaa 
itsensä takaisin tällaisissakin 
hankkeissa, Itkonen painottaa 
vielä viitaten siihen, miten hy-
vin ja onnistuneesti pieneen 
tilaan on saatu mahtumaan 
kaikki tarvittava ja saatu aikaan 
visuaalisestikin miellyttävä tila.

Sisäänajovaihe 
vielä meneillään

Toni Myyrä tutkailee va-
rauskirjaa ja laskee, että 
tammikuun ja syyskuun 

välisenä aikana pesutupaa on 
käyttänyt parisenkymmentä 
asukasta. Määrä on vähän, mutta 
se johtuu siitä, että pesutuvan 
käyttö on selvästi vasta käynnis-
tymisvaiheessa.

– Informaatiota on mennyt, 
mutta luulen, etteivät kaikki 
ole vielä edes tiedostaneet, että 
meillä on täällä tällainen pesu-
tupa käytettävissä, hän pohtii ja 
arvioi, että käyttöaste varmasti 
nousee, kunhan tieto vielä pa-
remmin saavuttaa taloyhtiön 
asukkaat.

Kuivausrumpu 
korvaa naru-
kuivatuksen

Siinä Kalliovaaran pesu-
tupa poikkeaa yleisestä 
linjasta, että siellä ei ole 

erillistä kuivaushuonetta. Ke-
sällä pyykkiä voi Kalliovaarassa 
kuivattaa pihakannella sijait-

➺ JATKUU

Kattotutkan asiakkaat voivat olla 
huoletta. He saavat kuvallisen 
raportin katon kunnosta huolto- 
ja korjaussuosituksineen.

Jos kattonne on vielä sopimuk-
settomassa tilassa, nyt on korkea 
aika neuvotella kiinteistöön 
huoltosopimus!

Kuka kävi 
viimeksi katolla?

www.kattotutka.fi 
Soita meille! 
010 680 4030 
– laitetaan kattoasiat kuntoon yhdellä 
kädenpuristuksella!

> ennakoi
> turvaa
> säästää
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www.osram.fi 

-  voidaan kytkeä päälle ja pois 
rajoituksetta

-  porrasvaloautomaatit, käytävät, WC:t

-  keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia

-  pakkassyttyvyys -30 °C

-  kirkastuu nopeasti 

OSRAM DULUX® 
INTELLIGENT FACILITY
Parasta valoa kiinteistöihin!

MYÖS 

VÄRISÄVY 

840!
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sevilla pyykkinaruilla, mutta 
muulloin pyykin saa kuivaksi 
kuivausrummussa. 

– Täällä olisi ollut mahdol-
lisuus tehdä kuivaustila myös 
kellariin nyt vuokralla oleviin 
tiloihin. Mutta talossa vallitse-
van tuottavuusajattelun mu-
kaan yhtiövastike on ja tulee 
pysymäänkin poikkeuksellisen 
alhaisena ja siksi kaikki ne tilat, 
joista voidaan saada rahallista 
tuottoa, pidetään mahdollisim-
man hyvin ja pitkään vuokra-
käytössä, Itkonen mainitsee. 

Hänen mielestään on turha 
tehdä kuivaushuoneista muu-
tenkaan hehtaarihalleja, koska 
niitä usein käytetään sen ver-
ran vähän.

– Kokemukseni mukaan, mi-
tä näissä taloyhtiöiden pesutu-
vissa olen käynyt, niin yleensä 
vanhempi ikäpolvi haluaa kui-
vattaa pyykkinsä ja lakanansa 
naruilla, nuorempi polvi kui-

Pyykinpesun maksaminen kännykällä on Toni 
Myyrän mielestä nykyaikaista ja kätevää.
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vattaa kaiken pyykkinsä kuiva-
usrummulla, hän jatkaa.

Vain pyykinpesu 
maksaa

Pyykkikoneen käytöstä 
maksetaan Kalliovaaras-
sa kolme euroa, mutta 

kuivausrummun ja mankelin 
käyttö ovat ilmaisia. Tämä pe-
rustuu siihen ajatusmalliin, ettei 
tehdä kuivausrummun käytöstä 
kynnyskysymystä.

– Näin mahdollistetaan se, 
että jos peset pyykkisi kotona 
omalla koneellasi, voit kuiten-
kin tulla kuivaamaan sen kui-
vausrummussa. Kuivausrum-
mun käytön rahastaminen ei 
ole niin oleellinen asia, koska 
se ajaa parhaiten yhtiön etua, 
että pyykkiä ei kuivatettaisi 
asunnoissa, Itkonen perustelee 
toimintatapaa.

Taloyhtiössä on hänen arvi-
onsa mukaan noin neljäsosa 
sellaisia asukkaita, joiden kyl-
pyhuonetta on laajennettu ja 

sen ansiosta saatu sinne mahtu-
maan pyykinpesutorni kuivaus-
rumpuineen. Muiden osakkai-
den on täytynyt tyytyä siihen, 
että saavat kylpyhuoneeseensa 
mahtumaan juuri ja juuri kape-
an, päältätäytettävän pyykinpe-

sukoneen. Heitäkin on pidetty 
mielessä siinä vaiheessa, kun 
pesutupaan koneita hankittiin.

– Rahastuksessa täällä on 
se logiikka, että maksat pesun 

➺ JATKUU

As Oy Kallio-
vaarasta tehty
historiikki

As Oy Kalliovaaran historiikki kertoo, 
kuinka paremman väen Ullanlinnaan 
nousi vuonna 1906 työläisten oma ker-
rostalo ja miten jykevä kivirakennus 
on selvinnyt aatteiden ristituulessa läpi 
vuosisadan. 1800-luvun jälkipuoliskolla 
teollistuva yhteiskunta pakotti suoma-
laiset muuttamaan maalta kaupunkei-
hin, ja Helsingin väkiluku nelinkertaistui 
vuosien 1870 - 1910 aikana. Asukaslu-
vun räjähdysmäinen lisääntyminen johti 
kaupungeissa asuntopulaan ja myös 
runsaaseen asuntorakentamiseen.

Työväen polttavaa asuntopulaa ja ala-
arvoisia asumisoloja pyrittiin helpotta-
maan perustamalla 1880-luvulta lähtien 
työläisten hallitsemia asunto-osake-
yhtiöitä ennen kaikkea työläiskaupun-
ginosiin Pitkänsillan pohjoispuolelle ja 
Kamppiin, mutta myös paremman väen 
asuinalueena tunnettuun Ullanlinnaan.

Ullanlinnassa Laivanvarustajanka-

tu 9:ssä sijaitseva Asunto-osakeyhtiö 
Kalliovaara perustettiin joulukuussa 
1905 tarkoituksena rakentaa "verrattain 
mukavia ja terveellisiä asuntoja työläis-
pikkuperheille". Talon suunnitteli jugen-
din eli art nouveaun hengessä raken-
nusmestari Juho Wihtori Tikka, joka oli 
myös perustamassa yhtiötä.

Kuten monissa Helsingin kerrostalois-
sa, osallistuivat Kalliovaarassakin talon 
asukkaat itse kotinsa rakentamiseen. 
Rakennuksilla työskenteli myös jonkin 
verran naisia ja nuoria poikia vähem-
män ammattitaitoa vaativissa tehtävissä 
kuten laastinkantajina ja siivoojina.

As. Oy Kalliovaara täytti sata vuotta 
syyskuussa 2006, minkä kunniaksi jul-
kaistiin talon satavuotishistoria. Sen on 
kirjoittanut Selina Finne.

Tämä on arkipäivää: taloyhtiössä on 
hissi, joka helpottaa kulkemista var-
sinkin pienten lasten ja lastenvaunu-
jen kanssa kuljettaessa. Entisöityä 
porrashuonetta valaisevat nykyaikai-
silla painokytkimillä käytettävät ny-
kyaikaiset valaisimet.

Uudistuneella pihakannella 
on kukkaistuksia isoissa 
ruukuissa. Miten niiden 
kanssa kiinteistönhuolto 
selviää ensi talvena mieti-
tyttää Toni Myyrää.  
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

hinnan, joka sisältää sitten nä-
mä muut palvelut eli kuivaus-
rummun ja mankelin käytön. 
Näin pyritään selkeästi kannus-
tamaan pesutuvan käyttöön, 
Itkonen vielä mainitsee.

– Joissakin taloyhtiöissä saa 
käyttää pesutupaa ilmaiseksi. 
Ainakin täällä asia nähdään niin, 
että veloituksetta saadessaan 
ihminen ei arvosta ilmaista, 
mutta jos jotakin saa edullisesti, 
silloin saatua palvelua jo arvos-
tetaankin. Kolme euroa näiden 
koneiden käytöstä on mielestä-
ni enemmän kuin kohtuullista. 
Ethän saa sillä hinnalla edes 
miesten yhtä paitaa pesetettyä 
pesulassa, hän vielä jatkaa.

Kännykkä-
maksaminen 
turvallista ja 
ongelmatonta

Kalliovaarassa pesutu-
van käytön voi maksaa 
kännykällä, mikä on 

Itkosen mukaan kätevä ja on-
gelmaton tapa. Maksut tilittyvät 
isännöintitoimistolle kerran 
kuukaudessa.

– Kun oli kolikkorahastimia, 
pesutupiin murtauduttiin ja 
rikottiin paikkoja. Sen jälkeen, 
kun tuli korttimaksaminen ja 
nyt tämä kännykkämaksami-
nen, minulla ei ole ollut yhtään 
sellaista pesutupaa, jossa olisi si-
tä ongelmaa, että murtaudutaan 
ja rikotaan paikkoja. Kännykkä-
maksaminen on turvallinen ja 
hyvä tapa, Itkonen toteaa.

Joku saattaa purnata, ettei 
voi maksaa pesutuvan käytöstä 
työpuhelimella. Itkonen muis-
tuttaa, että onhan olemassa 
Prepaid. Vanhemmilla ihmisillä 
ei ole välttämättä kännykkää, 
millä hoitaa maksut. Itkonen 
neuvoo, että maksun voi teh-

dä lankapuhelimellakin. Maksu 
lähtee juoksemaan vasta sitten, 
kun kone käynnistyy ja maksu 
on sillä kuitattu.

Konetekniikkaa 
kehitetty 
huippuunsa

Vaikka laitetoimittajilla 
on tarjota entistä hie-
nompaa tekniikkaa 

sisältäviä pyykkikoneita, jotka 
punnitsevat, annostelevat, mit-
taavat, säästävät vettä ja ener-
giaa ynnä muuta, monen talo-
yhtiön pesutuvista löytyy silti 
vielä toisen aikakauden koneita. 
25 vuotta pyykinpesukoneelle 
ei tunnu olevan vielä ikä eikä 
mikään, mutta onpa Itkosen 
kohdalle osunut 60-luvunkin 
koneita, jotka vielä toimivat 
moitteettomasti.

– Yhdessä taloyhtiössä on kivi-
rekimankelikin. Se on varmaan 
30-luvulta. Sturenkadulla, siel-
lä se on vielä käytössä ja toimii 
täyttä häkää. Sen käyttö on 
tietysti vanhemmille ihmisille 
tuttua, mutta nuorempi polvi 
vierastaa sitä, isännöitsijä 
Vesa Itkonen mainitsee.

ABB:n saneerauskeskukset on kehitetty yhdessä suunnittelutoimistojen ja sähköurakoitsijoiden kanssa 
vastaamaan markkinoiden tarvetta.

Keskusten mitoitus ja muotoilu on optimoitu niin, että ne sopivat vanhan keskuksen paikalle, jättäen kuitenkin 
komponenteille ja kaapeloinneille riittävän tilan. Sama mitoitus ja muotoilu antaa monia mahdollisuuksia 
sijoitella ryhmäkeskus ja data-keskus niin, että kokonaisuus on tyylikäs ja tekninen toteutus toimiva. Korkeas-
ta laadusta kertoo kosketussuojan ja oven pyöristetyt kulmat. Suunnittelussa on myös otettu huomioon 
kuitukaapeleiden käyttö sekä yleiskaapeloinnin vaatimat tilat.
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saneerauskeskukset 
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Kerrostalon kiinteistöpesula 
tulee olemaan pelastus var-

sinkin iäkkäiden henkilöiden 
puhtauspalveluja ratkaistaessa, 
koska kotityöpalvelujen tuotta-
jat pystyvät nopeasti ja tehok-
kaasti hoitamaan pyykkihuol-
lon samanaikaisesti kuin muut 
palvelut ratkaistaan asiakkaan 
kotona. Oikeilla toimenpiteillä 
kiinteistöpesula saadaan uu-
teen kukoistukseen.

Näin toteaa Anneli Reisbacka 
TTS tutkimuksesta nostaessaan 
esiin, mitä Työtehoseuran vuon-
na 2001 tehdyssä laaja-alaisessa 
kiinteistöpesuloita selvittävässä 
tutkimuksessa havaittiin.

Yksi kohta oli se, että pesu-
koneiden valinta voi olla vaike-
aa, koska kiinteistön asukkailla 
on monenlaisia tarpeita: Osa 
hoitaa pyykkinsä pelkästään 
kotona ja osa kiinteistöpesulas-
sa. Kiinteistöpesulassa pitäisi 
kuitenkin olla toimivat ja ener-
giataloudelliset ratkaisut pien-

ten pyykkimäärien ja toisaalta 
raskaan pyykin pesuun.

– TTS tutkimuksen mittauk-
sissa todettiin pitkäaikaisseu-
rannalla kerrostalopesulassa, 
että kerralla pestävistä pyykki-
määristä kaksi kolmasosaa oli 4 
kiloa tai sen alle. Pyykinpesu-
tottumukset ovat muuttuneet 
siten, että likapyykkiä ei haluta 
säilyttää, jolloin pyykkimäärät 
ovat pieniä. Myös talouksien 
koot ovat pienentyneet kiin-
teistöpesuloiden kulta-ajoista, 
Reisbacka toteaa.

– Kiinteistöpesuloiden sa-
neeraajien kannattaisi miettiä 
syvällisesti nykyisiä erityis-
tarpeita. Esimerkiksi pienten 
pyykkimäärien ohella on tar-
peen pestä kookkaita ja raskaita 
tekstiilejä, kuten mattoja. Lem-
mikkieläinten suosiosta johtu-
en mattojen pesutarvetta on 
muulloinkin kuin kesäaikaan. 
Mattojen koneellisessa pesussa 
kuluu vettä murto-osa verrattu-

na käsinpesuun. Koneellinen 
pesu on myös pesijän kannalta 
kevyempää ja turvallisempaa 
sekä puhtaustulokseltaan var-
masti hyvää tasoa. Pesukonei-
den hyvä linkoustulos vähentää 
kuivausongelmia.

– Vanhojen kiinteistöpesu-
loiden käytön vähyys johtunee 
siitä, että koneet ja muut varus-
teet eivät vastaa tämän päivän 
asiakasvaatimuksiin. Myöskään 
tilan viihtyisyystekijöihin ei 
ole kiinnitetty huomiota. Tut-
kimuksen seurantakohteissa 
nämä asiat olivat kunnossa 
ja käyttötiheydet pesuloiden 
maksimikapasiteettien luok-
kaa. Kiinteistön oma panostus 
asukkaiden ja asiakkaiden hy-
vinvointiin ratkaisee paljon. 
Uu det palvelut on markkinoi-
tava ja ennen sitä tarpeet uu-
siin ratkaisuihin on selvitettävä 
asukkailta,  asiakkailta ja palve-
lujen tuottajilta.

– Kiinteistöpesulassa pesu-

koneiden energiankulutusta 
käsitellään lähinnä vedenku-
lutuksena, jonka suhteen TTS 
tutkimuksen mittausseuran-
ta osoitti pesuloiden ja siellä 
käytettävien koneiden välillä 
olevan suuria eroja. Kulutus-
lukuihin vaikutti paljon se, 
minkälaisia pesuohjelmia käy-
tettiin ja miten pesuohjelmien 
sisältöinformaatio aukesi käyt-
täjille. Kuivauksen ja kuivaus-
huoneiden energiankulutus on 
vastaavasti sähkönkulutusta. 

– Toimenpiteissä esitettiin, 
että kuivaushuoneet tulee 
varus taa vähäenergisillä lämpö-
pumpputoimisilla kuivauslait-
teilla/ilmankuivaajilla ja mie-
lellään kosteuden tunnistavalla 
automatiikalla. Tutkimuksen 
seurantakiinteistöissä uudella 
laitekannalla pyykkihuollon 
sähkönkulutus saatiin pienene-
mään noin 76 prosenttia ja ve-
denkulutus noin 72 prosenttia.

Oikeilla toimenpiteillä kiinteistöpesulat uuteen kukoistukseen

Avaimet 

käteen 

-toimitus
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Kätevät hissi- ja porrastornit

HISSI 
NOPEASTI 
NEAPOSTA

Kuivausrumpu 
nopeuttaa 
pyykkihuoltoa

Rumpukuivaus sopii  Työ-
tehoseuran tutkimuksen 

mukaan erityisen hyvin frotee-, 
sametti- ja trikootekstiileille. 
Polyesteripuuvillaisista teks-
tiileistä, esimerkiksi paidoista 
ja paitapuseroista tulee silei-
tä kuivattaessa kerralla pieniä 
määriä. 

Villalle rumpukuivaus ei sovi 
ja pellavatekstiilit menettävät 
jäykkyytensä kuivausrummussa. 
Kosteuden tunnistavien ohjel-
mien ja lisävarusteiden ansios-
ta rumpukuivausmahdollisuut-
ta kannattaa kokeilla varovasti 
ohjeiden mukaisesti kuivaten 
myös tekstiileille, joille sitä ei 
ole aikaisemmin suositeltu.

– Kannattaa valita sellainen 
kuivausohjelma, jolla tekstiiliin 
jää luontainen jälkikosteus, to-
teaa TTS tutkimuksesta Anneli 
Reisbacka. 

Tällöin tekstiilin pehmeys ja 

mittapysyvyys säilyvät kuiva-
uksen jälkeen. Materiaaleiltaan 
samanlaiset tekstiilit kannattaa 
kuivata keskenään, jotta au-
tomaattinen kuivausohjelma 
valitsee kuivausajan oikein. 
Rumpua ei kannatta ahtaa liian 
täyteen. Siliäviä tekstiilejä laite-
taan rumpuun yksi kolmasosa 
sen enimmäistäyttömäärästä.

Kuivausrumpua käytettäessä 
irtonainen tekstiilinöyhtä sa-
moin kuin partikkelimaiset pe-
suaine- ja likasaostumat jäävät 
laitteen nukkasihtiin. Nukkasih-
tiin kertyneen nöyhdän perus-
teella on syntynyt vahva käsitys 
kuivausrummun pyykkiä kulut-
tavasta vaikutuksesta.

Anneli Reisbacka TTS tutki-
muksesta toteaa, että suurin 
osa nukasta on kuitenkin muo-
dostunut käytöstä ja pesusta ja 
kuivausrummun vaikutus on 
vain 10-15 prosenttia. 

Allergisille käyttäjille rumpu-
kuivauksen tekstiilejä puhdis-
tavalla ominaisuudella saattaa 
olla erittäin suuri merkitys.
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TA L O Y H T I Ö N  H A L L I N T O

Mielipiteet perustuvat 
Turussa vuonna 2008 
toimintansa aloitta-

neen Puheenjohtajien Klubin 
kesäkyselyyn, joka suunnat-
tiin Klubissa mukana oleville 
103:lle taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajalle.

Edelliskesänä puheenjoh-
tajille tehtiin vastaavanlainen 
kysely, koska haluttiin selvittää 
puheenjohtajien näkemyksiä ja 
tunnelmia taloyhtiöiden ja nii-
den hallitusten toiminnasta. Ku-
luneen toimintavuoden aikana 
on astunut voimaan uusi asun-
to-osakeyhtiölaki, josta julkinen 
keskustelu on vellonut laajasti. 
Siksi Klubin puheenjohtajan Mi-
ka Artesolan mukaan kyselyllä 
oli mielenkiintoista kartoittaa, 

Uuden asunto-osakeyhtiölain 
uskotaan parantavan taloyhtiöiden hallitustyöskentelyä

Uusi asunto-osake-

yhtiölaki tulee paran-

tamaan ja terävöit-

tämään taloyhtiöiden 

hallitusten työsken-

telyä. Suunnitelmalli-

suus ja ennakoitavuus 

lisääntyvät. Vaikka 

asioita onkin monissa 

turkulaisissa taloyhti-

öissä hoidettu ennen-

kin pitkäjänteisesti, 

uuden asunto-osake-

yhtiölain mukaiset tar-

kennetut määräykset 

otetaan positiivisina 

vastaan.

missä määrin puheenjohtajien 
ajatukset taloyhtiöiden asioi-
den hoitamisesta ja yhteistyös-
tä osakkaiden, asukkaiden, isän-
nöitsijöiden, kiinteistönhuollon 
ja korjaushankkeisiin liittyvien 
asiantuntijoiden kanssa ovat 
muuttuneet.

Hallitus-
työskentelystä 
tulee vaativampaa

Uuden asunto-osakeyh-
tiölain seurauksena 
moni puheenjohtaja 

arveli, että taloyhtiöt käyttävät 
aiempaa enemmän ulkopuoli-
sia asiantuntijoita. He kokivat 
yleisesti ottaen, että hallituksen 
päätösten perustelut kannattaa 
ja täytyy kirjata entistä tarkem-
min. Muutama vastaaja pelkäsi, 
että  yksimielisyys hallituksissa 
erilaisissa hankkeissa vähenee 
vastuukysymysten pelossa.

Muutoinkin puheenjohtajat 
pelkäävät, että halukkuus tulla 
hallitukseen laskee dramaatti-
sesti uuden lain vastuukirjaus-
ten takia. Melkein joka toinen 
vastaaja pohdiskeli mahdollise-
na vaihtoehtona turvautumista 
hallitusammattilaiseen. 

– Löytyykö enää halukkaita 
laittamaan itsensä likoon yh-
teisten asioiden hoitajaksi mel-
ko vaatimattomalla korvauksel-
la? Riittääkö yhtiökokouksiin 
enää osanottajia hallitukseen 
joutumispelon takia? Entä mitä 
maksaa ulkopuolisen jäsenen 
hankkiminen? Siinä muutamia 
erinomaisia kysymyksiä, joita 
vastanneet puheenjohtajat esit-
tivät, Artesola toteaa yhteenve-

dossaan. 
Puheenjohtajat pohtivat 

myös yhtiökokouksen puheen-
johtajan roolin ja vastuun tar-
kentumisen käytännön vaiku-
tuksia ja kokivat, että entistäkin 
tärkeämpää on huolehtia yhtiö-
kokouksen puheenjohtajan va-
kuutusturvasta. 

– Yleinen käytäntö Turun 
seudulla tuntuu olevan, että 
hallituksen puheenjohtaja toi-
mii myös yhtiökokouksen pu-
heenjohtajana, Artesola selittää 
taustaksi.

Tieto ja avoimuus 
tärkeimpiä 
työvälineitä

Tärkeänä keinona esimer-
kiksi hallitusjäsenyyden 
aktivoimisessa on tiedon 

jakaminen ja ennen kaikkea 
avoimesti tuoda esiin hallitus-
työskentelyn vaativuutta, mutta 
toisaalta myös monipuolisuut-
ta. Tärkeää on myös hankkia 
koulutusta, asunto-osakeyhtiön 
hallituksen jäsenille suunnattua 
koulutusta he pitivät erittäin tär-
keänä. Hankaluutena koulutuk-
seen hakeutumisessa kuitenkin 
koettiin se, että koulutukseen 
ja hallitustyöskentelyyn kuluu 
runsaasti aikaa, jota vaivaa ja 
ajankulua nykyiset palkkiot ei-
vät oikein korvaa. 

– Yhä edelleen useat halli-
tuksen puheenjohtajat sekä 
jäsenet toimivat kahvipullapal-
kalla, Artesola mainitsee.

Ammattilaisiin 
turvauduttava

Huolta puheenjohtajat 
kantavat edelleenkin 
edessä olevista suuris-

ta ja kalliista remonteista. Hyvän 
ja huolellisen kunnossapidon 
vaatimat korjaushankkeet rasit-
tavat puheenjohtajien mielestä 
kohtuuttoman paljon osakkaita. 
Lisäksi he kantavat huolta siitä, 
miten teknisesti korjauksissa 
onnistutaan.

Taloudellinen tilanne ja asu-
miskustannusten jatkuva nou-
su on johtanut siihen, että osak-
kaat ja asukkaat herkästi vastus-
tavat korjauksia. Ongelmallista 
on sekin, että jos taloyhtiössä 
onnistutaan säästämään esi-
merkiksi energiankulutuksessa, 
se ei kuitenkaan näy osakkaan 
maksamissa vastikkeissa, koska 
yleisesti ottaen erilaiset mak-
sut, tariffit ja kiinteistöverot 
jatkavat nousuaan.

 

Yhteistyö 
pelaa hyvin 

-Viimevuotiseen ta-
paan puheenjohtajat 
kehuivat isännöintiä 

ammattitaitoiseksi ja erityisen 
luotettavaksi. Kokonaiskuva oli 
erittäin positiivinen ja optimis-
tinen. Suurimmaksi ongelmaksi 
koettiin isännöitsijöiden suuri 
työmäärä ja sen kautta tuleva 
ajanpuute. Puheenjohtajat koki-
vat tällaisessa tapauksessa jou-
tuvansa toimimaan muistuttajan 
roolissa. Uusi asunto-osakeyh-
tiölaki ja sen vaatimukset muun 
muassa huoneistokohtaisesta 
remonttirekisterin ylläpitämi-
sestä aiheuttanevat vastaajien 
arveluissa lisää aikaongelmia, 
Artesola on kirjannut kyselyä 

n  Teksti:  Riina Takala  
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koskevaan tiedotteeseen.
Yhtälailla myönteisessä hen-

gessä sujuu puheenjohtajien 
mielestä myös yhteistyö hal-
lituksen ja kiinteistönhuollon 
välillä. Monessa taloyhtiössä 
on siirrytty siihen tapaan, että 
myös huolto- tai talonmies on 
kutsuttu toisinaan mukaan hal-
lituksen kokouksiin.

Talonmiesten lisäämiseen 
taloyhtiöissä vaikuttaisi ole-
van kiinnostusta, sillä se nousi 
kyselyssä selvästi uutena tren-
dinä esiin. Yhtenä ratkaisuna 
esitettiin sitä, että saataisiin 
naapuritaloyhtiöille yhteinen 
talonmies.

Juhlivat asukkaat 
koettelevat 
sietokykyä

Puheenjohtajien Klubissa 
on vuoden aikana käyty 
keskustelua taloyhtiöi-

den järjestyssäännöistä. Yhtenä 
taloyhtiöelämää uhkaavana te-

kijänä puheenjohtajat pitävät 
järjestyshäiriöitä. Ongelmia 
aiheuttavat asukkaat, joiden 
asunnoissa keskitytään varsin-
kin viikonloppuisin juhlimaan 
ja meluamaan. Tässä kohdin pu-
heenjohtajat esittivätkin toivee-
naan, että saisivat lisää mahdol-
lisuuksia ja työkaluja puuttua 
häiriöihin.

Talkoohengenkin koetaan 
taloyhtiöistä kadonneen. Yhtei-
söllisyys on uhkaavasti kadon-
nut, eivätkä osakkaat, eivätkä 
asukkaat ole kovin kiinnostu-
neita yhteisten asioiden hoita-
misesta. Yhtenä syynä pidettiin 
sitä, että taloyhtiöissä asukkaat 
vaihtuvat vilkkaammin kuin 
ennen ja myös sijotusasuntojen 
määrä on lisääntynyt.

Naispuheenjohtajia 
mukana

Ja vaikka taloyhtiöelämässä 
ei kyselynkään perusteella 
tarvitse taittaa peistä tasa-

arvoasioissa, muutamat naispu-
heenjohtajat kuitenkin tilittivät 
ongelmakseen sen, että heidän 
on toisinaan hankala esittää 
kysymyksiä suuriin, teknisiin 
remontteihin liittyvissä suun-
nittelu- ja työmaakokouksissa. 
Hankaluus näkyi parin naispu-
heenjohtajan mukaan erityisesti 
siinä, että he kokivat joutuvansa 
esittämään asiansa useampaan 
kertaa ennen kuin heitä uskot-
tiin.

– Monet vastaajista kehuivat, 
että asukkaat ja osakkaat koki-
vat naispuolisen puheenjohta-
jan helpommin lähestyttäväksi. 
Lopputuloksena ylivoimaisesti 
yleisin toteama oli, että kaikki 
ovat yksilöitä. Iällä tai sukupuo-
lella ei ole mitään ratkaisevaa 
merkitystä, Artesola vetää vielä 
yhteen kyselyssä esiin tulleet 
mielipiteet. 

Kesäkyselyn vastauksista 
koot tua yhteenvetoa on tar-
koitus Artesolan mukaan hyö-
dyntää Klubin syksyn ja talven 
toiminnan suunnittelussa ja 

pyrkiä luomaan sellaisia tilai-
suuksia, joissa voitaisiin antaa 
myös työkaluja niihin asioihin, 
jotka puheenjohtajat ovat ko-
keneet hankaliksi, vaikeiksi tai 
ongelmallisiksi. 

- Syksyn toiminnassamme 
kesäkysely näkyy luonnollisesti 
myös. Uusien ideoiden ja kom-
menttien pohjalta on rakennet-
tu toiminnalle pohjaa, Artesola 
kertoo.
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S Ä H K Ö A U T O T  J A  TA L O Y H T I Ö T

Missä määrin taloyh-
tiöiden autolämmi-
tyspistorasiat todella 

kävisivät myös akkujen lataajik-
si sähköautoille, sellaisinaan tai 
ehkä jonkinlaisten muutostöi-
den jälkeen? Tämänsuuntaiset 
ajatukset jäivät taannoin kier-
tämään Atte Syrjän mieleen. 
Sähkötekniikan insinööriopis-
kelijana hän tarttui kysymyk-
siin kiinni määrätietoisemmin, 
työsti aiheesta opinnäytteensä 
Tampereen ammattikorkeakou-
luun. "Sähköautojen lataaminen 
autolämmityspistorasioista" - 

Ennemmin tai myöhemmin näinkin - ehkä
Sähköautot ovat Suomessa vielä varsin satun-

naisia vastaantulijoita. Meillä sähköautojen 

käyttöönoton ei kuitenkaan luulisi takkuavan 

ainakaan latauspaikkojen puutteesta, törröt-

täähän kerrostaloistakin liki jokaisen pihassa 

autoille sähköä tarjoavia tolppia. Voisi kait niitä 

hyödyntää auton lämmityksen lisäksi myös säh-

köautojen akkujen lataamiseen. Vai voisiko?

Autoille käyttövoimaa talo-
yhtiön lämmitystolpasta?

työ valmistui kesäkuussa 2010 
ja sen myötä kirjoittaja itse in-
sinööriksi. 

Polttomoottorikäyttöisistä 
autoista siirtymistä sähköautoi-
hin mielitään pitkälti ilmastolli-
sista syistä, liikenteen päästöjä 
on pystyttävä leikkaamaan. Säh-
köautojen kehitystyössä puur-
retaankin maailmassa monella 
taholla. Itse autojen kehittämi-
sen rinnalla pohdittavaa tarjo-
aa sähköautojen käyttöönoton 
edellyttämän latausinfrastruk-

➺ JATKUU sivulla 86n  Teksti:  Hanna Rissanen

Nykyisessä tilassaan kerrostalokiinteistöm-
me eivät suo sähköautoon siirtyvän asuk-
kaan ladata käyttövoimaa kulkupelilleen ko-
tipihassaan. Lämmitystolppiin kohdistuvin 
muutostöin niistä noin 25 - 30 prosenttia 
voidaan kuitenkin hyödyntää siihenkin.   
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DNA tarjoaa: 
laajakaista- ja TV-palvelut
kerralla koko taloyhtiöön.
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Vakiona edullisuus 
ja valinnanvapaus.
DNA Kiinteistöratkaisu tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset laajakaista- ja 
kaapeli-tv-palvelut taloyhtiön jokaiseen asuntoon. Ratkaisu siirtää taloyhtiön 
kerralla nykyaikaan – helposti, yksilöllisesti, kustannustehokkaasti ja asuntojen 
arvoa kasvattaen. Taloyhtiön koosta riippuen säästö voi olla tuhansia euroja 
vuodessa verrattuna tilanteeseen, jossa asukkaat tilaavat palvelut itsenäisesti.

DNA Kiinteistölaajakaista
• Jokainen asunto varustetaan vähintään 1 megan laajakaistayhteydellä, 
 josta laskutetaan suoraan taloyhtiötä.
• Asukkaat voivat tilata omaan laskuunsa haluamiaan lisäpalveluita 
 ja -nopeuksia aina 100 megaan asti.
• Yhteys ei hidastu, vaikka koko taloyhtiö käyttäisi sitä yhtä aikaa.     

DNA TV
• Tarjoaa perusmaksulla parikymmentä kanavaa laadukkaassa kaapeli-tv-verkossa.
• Kukin asukas voi valita vapaasti mieleisensä noin sadan maksu-tv-kanavan joukosta.
• Kaapelissa riittää kapasiteettia myös tulevaisuuden palveluille.

DODODODODOOKUKUKUKUKUKUMEMEMEMEMEMENTNTNTNTNTNT-- SASASASASASARJRJRJRJRJRJOJOJOJOJOJAAAAAA

Asunto-osakeyhtiölaki muuttui.
Yhtiökokouksen yksinkertainen 
enemmistö voi tehdä fiksun 
päätöksen.

DNA Oy on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille laadukkaita, viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä 
puhe-, data-, matkaviestin- ja tv-palveluita. DNA-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 652 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 63 
miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon asiakkuutta. Lisätietoa osoitteesta www.dna.fi

Taloyhtiön päättäjä, ota 
yhteyttä. Tarjoamme koko-
naisratkaisut tarjouksesta 
ylläpitoon ja kehitykseen. 
Puhelin: 0800 30 044,
sähköposti:
taloyhtiomyynti@dna.fi 

2709_DNA_Kiinteistoratkaisut_42754_210x297_KiinPos.indd   1 18.9.2010   9.37
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tuurin rakentaminen. 
Taloyhtiöissä ei ole omia 

bensa-asemia, miksi siis pitäi-
si miettiä niihin omia akunla-
tauspisteitäkään? Atte Syrjän 
mukaan sen pohtiminen on 
aiheellista muun muassa siksi, 
että akut ovat vielä jokseenkin 
alkeellisia. Täyteen ladatuilla 
nykyakuilla voi taittaa matkaa 
ehkä sadasta kahteen sataan 
kilometriin, sitten akku on la-
dattava uudelleen.

– Akun lataaminen töpselistä 
täydellä virralla voi viedä puo-
li vuorokautta. Jos suurta osaa 
niistä on ladattava joka päivä, 
latauspisteitä on oltava kauhe-
asti. 

Lyhyehköjä päivämatkoja, 
luokkaa 50 kilometriä tai vä-
hemmän ajaville tuntikausia 
kestävä lataaminen ei välttä-
mättä ole kynnyskysymys, jos 
sen voi hoitaa kotiin tultuaan 
kytkemällä auton akkuineen 

➺ JATKOA sivulta 84

tuttuun lämmitystolppaan. 
Yksinkertaisinta tämän tason 
lataaminen on yksityistalossa: 

lataamiseen on oma pistoke ja 
sähkölasku tulee suoraan kulu-

tuksen mukaan. Taloyhtiöissä, 
joissa on paljon autonkäyttäjiä, 
mutta myös autottomia osak-

kaita ja asukkaita, pysäköinti-
alueen sähkötolpista laskutta-

minen käytön mukaan ei on-
nistu ilman teknisiä muutoksia. 

Nykyään sähköenergian käyt-
tö lämmitystolpista mitataan 
osana taloyhtiön yhteistä säh-
könkulutusta.  Taloyhtiökohtai-
sesti päätetään, miten kulutuk-
sesta laskutetaan lämmityspaik-
kaa kohden. Lämmitystolpan 
käyttöönsä varanneista osak-
kaista jokainen maksaa saman 
verran, lämmittipä hän autoaan 
joka päivä tai vain muutamana 
päivänä vuodessa. 

Sähköautojen lataamisessa 
sähkönkulutus ja kulutuskus-
tannukset ovat toista luokkaa. 
Ilman paikkakohtaisia mittarei-
ta lataamista ei voi edes ajatel-
la.

– Jos ei ole mittausta, asuk-
kaat ovat toistensa kurkuissa 
kiinni, Syrjä toteaa. 

Sähkönkulutuksen mittaus 
tolppakohtaisesti ei lienekään 
mikään kynnyskysymys tekni-

”KIINTEISTÖN KESKUKSEN VALMIUTTA SÄHKÖAUTOJEN 

LATAAMISEEN VOIDAAN ARVIOIDA KESKUKSEN KUORMI-

TUSKÄYRIEN PERUSTEELLA. KÄYRISTÄ SAADAAN SELVILLE 

KESKUKSEN KUORMITUS ERI VUOROKAUDENAIKOINA, 

VIIKONPÄIVINÄ JA KUUKAUSINA. KÄYRIEN PERUSTEELLA 

VOIDAAN ARVIOIDA, MITEN PALJON VERKON KUORMITUS-

TA ON MAHDOLLISTA KASVATTAA ILMAN, ETTÄ KESKUS 

YLIKUORMITTUU. ”  

(LAINAUS ATTE SYRJÄN OPINNÄYTETYÖSTÄ)
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sesti, mutta mittareiden asen-
nus tolppiin tietää myös kus-
tannuksia, joiden jako myös 
tarjoaa miettimistä. Lisäksi läm-
mitystolpista on poistettava 
niissä usein olevat aikarajoitti-
met, esimerkiksi maksimissaan 
kaksi tuntia sähköä vuorokau-
dessa antavat. 

Esiselvityksiä, 
etteivät sulakkeet 
lentele seinille

Vaikka lämmitystolppien 
hyödyntäminen sähkö-
autojen akkujen lataa-

miseen edellyttää tapauksesta 
riippuen enemmän tai vähem-
män ongelmia ratkottavaksi, 
muutoksia, mahdollisuuksia ja 
menettelytapoja mietitään.

– On selvitettävä tarkkaan 
etukäteen, kuinka paljon talo-
yhtiön lämmitystolppajärjes-
telmässä on varaa kasvattaa 
sähkönottoa. Muuten voi käydä 
niin, että aamulla kenenkään 
auto ei ole latautunut, koska 
sulake on lentänyt jo illalla sei-
nään! Voi olla, että yhtä aikaa 

voidaan ladata vain neljäsosas-
ta tolpista. 

Opiskelujen ohella isänsä, 
Martti Syrjän sähköinsinööri-
toimistossa jo työskennelleenä 
Atte Syrjällä oli päättötyövai-
heeseen edenneenä myös käy-
tännön tuntumaa ja näkemystä 
sähköalasta. Sähköautojen suh-
teen Atte Syrjä toteaa olleensa 
ja olevansa silti monessa asiassa 
arveluiden varassa.   

– Arvelisin, että sähköautoi-
hin mennään hybridiautojen 
kautta. Hinnoista verrattuna 
täyssähköautoihin en osaa sa-
noa. Hintakysymyksissä var-
maan ratkaisee myös, miten 
niihin annetaan tukia ja miten 
verotus suhtautuu eri vaihtoeh-
toihin. Miten on hankintavero-
tus, miten polttoaineverotus os-
tohetkellä ja miten kymmenen 
vuoden päästä ostamisesta, hän 

aprikoi sähköautoistumisen tu-
levaisuuden tekijöitä. Pitkälti 
näistäkin seikoista, ei ainoas-
taan teknisistä syistä riippuu, 
miten, missä, kuinka suurin 
muutoksin ja millä aikataululla 
taloyhtiöiden autojen lämmi-
tystolppia, sähkökaapelointe-
ja, -keskuksia jne. ehkä tullaan 

➺ JATKUU

NÄENNÄISESTI SAMAN-

LAISET TALOYHTIÖT 

VOIVAT OLLA KESKENÄÄN 

ERILAISIA SÄHKÖRATKAI-

SUILTAAN. ATTE SYRJÄ 

KERTOO ITSE ASUVANSA 

RIVITALOSSA, JOSSA 

AUTON LÄMMITYKSEEN 

KÄYTETYSTÄ SÄHKÖMÄÄ-

RÄSTÄ SAADAAN LUKEMA 

TOLPPAKOHTAISESTI.
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muuttamaan. 
Entä miten edellä mainittuja 

muutostöitä hoidetaan taloyh-
tiön päätöksenteon kannalta?  
Entä miten hoidetaan muutos-
ten aiheuttamisen kustannus-
ten jako, kun talossa on käy-
tössä sekä vain lämmitystä tar-
vitsevia polttomoottoriautoja 
että sähköautoja ja luultavasti 
edelleen myös täysin autotto-
mia asukkaita? 

Olipa näihin kysymyksiin 
löydettävissä jo jostain vastaa-
ja tai ei, jonkinlaisella asteella 
sähköautojen todennäköiseen 
tulemiseen sähköinsinööritoi-
mistoissa varaudutaan jo nyt. 
Näkökohtaa mietitään jo, kun 
rakennettavien uusien ker-
rostalojen sähköistykset ovat 
suunnitteluvaiheessa. Ensinnä-
kin on otettava huomioon, että 
sähköautojen lataaminen talo-
yhtiöiden pihassa tulisi kasvat-
tamaan sähkönkulutusta. Vaik-
ka rakenteilla olevien talojen 
autojenlämmitystolppiin ei vie-
lä vuosiin kytkettäisi sähköau-
toja tyhjentyneine akkuineen, 
ne on suunniteltava valmiiksi 
sellaisiksi, että tarvittaessa tolp-
pakohtainen kulutusmittari on 
asennettavissa niihin helposti. 

– Lämmitystolppia, joita vain 
sisäkalut vaihtamalla voidaan 
käyttää akun lataamiseen, on jo 
olemassa, Atte Syrjä kertoo. 

Kerrostaloista asuntoa os-
taakseen etsijällä on siis tulevai-
suudessa nykyistäkin enemmän 
näkökohtia mietittäväksi, myös, 
soveltuuko taloyhtiö hänelle vai 
ei. Jos perheessä on sähköauto, 
ehkä useampiakin, lämmitys-
lataustolppien olemassaolo ja 
käytettävyys voi viimekädessä 
muodostua jopa kynnyskysy-
mykseksi. 

Mihin mittari, 
kuka lukee,
onnistuuko 
kilpailuttaminen?

Atte Syrjä tarkasteli työs-
sään ainoastaan 2000-lu-
vulla rakennettujen 

kerrostalojen mahdollisuuksia 
tarjota sähköautoa käyttäville 
asukkailleen latausta omassa 
pihassa. Niissä sähköverkot, 
-keskukset ja kaapeloinnit ovat 
sitä luokkaa, että asukaskunnan 
jonkinasteinen sähköautois-
tuminen, akkujen lataaminen 
nykyisistä lämmitystolpista on 
mahdollista kohtuullisen pienin 
muutoksin. Tilanne on toinen, 
jos autokanta muuttuu sähkö-
toimiseksi vauhdilla.

– Jos puhutaan suuremmista 
sähkömääristä, uudehkoissakin 
taloyhtiöissä tullaan tilantee-
seen, jossa sähkömäärät eivät 
yksinkertaisesti riitä. Jos jou-
dutaan uusimaan sähkönsyöttö 
ja jakokeskus sekä vetämään 
tolppien kaapelointeja uusiksi 
ja hankkimaan tolpat ...hin-
noista en tiedä. Jos joudutaan 
uusimaan jopa koko talon säh-
köpääkeskus, eteen voi kustan-
nusten ohella tulla myös tila-
kysymys, mahtuuko olemassa 
olevaan suurempaa keskusta. 

Poikansa juttelua ohimennes-
sään kuuntelemaan pysähtynyt 
Martti Syrjä lisää, että arvelee 
sähköntoimittajan muistavan 
sähkömääräänsä lisäävää talo-
yhtiötä myös liittymismaksun 
korotuksella, vanhan ja uuden 
sähköverkon erotuksesta laski-

Lataamisiin!

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin 56 000 
asuinkerrostaloa ja noin 1,2 miljoonaa kerrostalohuo-
neistoa. Huoneistoja per kerrostalo on keskimäärin noin 
21. Entä autoja per huoneisto nyt, 10, 20 - 50 vuoden 
päästä - ja millaisia autoja, hybridejä, täyssähköisiä, ny-
kyisten kaltaisia? 

 Sähköautojen yleistyessä myös julkinen latausverk-
ko (huoltoasemat, parkkitalot, katupaikoitukset, ostos-
keskukset, työpaikat jne.) laajenee, jolloin tarve kotona 
lataamiseen todennäköisesti vähenee. Latauspisteiden 
mitoitusperusteet voivat silloin olla hyvin toisenlaiset 
kuin nyt. 

  Toimiakseen sähköauto vaatii lataamista huomatta-
vasti useammin kuin polttomoottoriauto tankkaamista. 
Latausverkon tule olla hyvin laaja, jotta se mahdollistaa 
sähköautojen päivittäisen käyttämiseen. Osa latausme-
netelmistä voi olla hitaita (tyyppiä autonlämmitystolppa, 
yksityiset, julkiset tai kauppakeskukset), osa nopeita 
(huoltoasemat). 

  Sähköautojen lataaminen samanaikaisesti poltto-
moottoriautojen lämmittämisen kanssa voi johtaa kiin-
teistökohtaisen pistorasiaryhmän ylikuormittumiseen. 
Akkujen lataaminen todennäköisesti painottunee kui-
tenkin iltaan ja yöhön, polttomoottoriautoja lämmitetään 
pääasiassa aamuisin, mihin mennessä sähköautojen 
akut ovat todennäköisesti jo ehtineet latautua, ryhmän 
ylikuormittuminen ei uhkaa. 

  Silti, mahdetaanko tulevaisuudessa porrastaa työaiko-
ja, jotta sähköautojen akkujen yhtäaikainen lataaminen ei 
kuormita yleistä jakeluverkkoa kumoon?

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Toteutuuko sellainen tulevaisuuden kuva, että me laitamme auton kiinni sähkötolppaan latautu-
maan siksi aikaa, kun olemme töissä. Kuva Enston kuvapankista.
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en. Hän ounasteleekin, että ta-
loyhtiöissä tullaan käymään asi-
asta vielä keskusteluja ja vertaa 
mahdollista sähköautoistumista  
tilanteeseen, jossa taloyhtiössä 
yhä useampi haluaa lisätä huo-
neistoonsa oman saunan. Eten-
kin vanhoissa kerrostaloissa 
saunahankkeissa tulee jossain 
vaiheessa raja eteen, sähköver-
kon mitoitus ei riitä enempään. 
Hallitsemattomasti toimittaessa 
se tulee yllättäen.

Omat ratkaisunsa on löydet-
tävä myös siihen, mihin tolp-
pakohtaisesti sähkönkäyttöä 
seuraavat mittarit sijoitetaan ja 
kuka mittarit lukee laskutusta 
varten. 

– Käsittääkseni saatavissa on 
jo sellaisia mittareita, jotka voi-
daan laittaa tolppien koteloihin 
Atte Syrjä sanoo. 

Opintyönsä jo valmistuttua 
hänellä on noussut mieleen se-
kin tilanne, että sähköautoilija 

Miksi uusia koko ikkuna huonon 
ulkopuitteen vuoksi?

Ekologinen ikkunaremontti, 
jossa on IKUa.

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

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

Alusal Oy 
Maalitie 1

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

Akkujen vaihto
saattaisi pelata, mutta ...

Sähköautot eivät sinänsä ole uusi juttu; New Yorkissa muun 
muassa kerrotaan hyödynnetyn sähköä autojen käyttövoima-
na jo 1900-luvun ajoissa, taksiliikenteessä. Suomessa autoja 
lie liitetty sähkötolppiin vasta 1970-luvulla, silloinkin polt-
tomoottorikäyttöisiä autoja ja ainoastaan lämpenemään, ei 
käyttövoiman lataamiseksi. Lämmitystolpatkin tekivät meillä 
tuloaan hiljakseen; vielä 1980-luvun puolivälissäkään  niitä ei  
asennettu kaikkiin rakennettaviin kerrostalokohteisiin. 

Sähköautojen lataamisen vaihtoehtona on kokeiltu akkujen 
vaihtoa, joka on nopea juttu.

– Varmaan se voisi olla ihan toimivakin, mutta tässä maail-
massa se tuskin tulee onnistumaan, koska se vaatisi autojen 
runkojen standardisoimista, Atte Syrjä arvelee, epäillen auton-
valmistajien halukkuutta siihen.  

Sähköautojen kehitystyö käy joka tapauksessa kuumana.
– Monenlaista pelle pelotonta näiden asioiden ympärillä 

pyörii, nuori sähköinsinööri tietää. Itse hän heittää arvionaan, 
että vuonna 2050 autoista olisi sähköautoja uusista myydyistä 
autoista ehkä noin neljännes, niistä noin 15 prosenttia hybri-
dityyppiä. Aikaa muutos siis ottaa?

– Ainakin, jos sähköautojen on raivattava tilansa omalla 
erinomaisuudellaan.

haluaisi kilpailuttaa autonsa la-
taamiseen käytetyn sähkön. Se 
tuskin onnistuu, jos mittari on 
tolpan kotelossa. Mittarilukema 
pitäisi olla luettavissa energia-
yhtiössä. 

Atte Syrjän aloitellessa opin-
näytetyötään, moni oli heittä-
nyt hänelle, että Suomessahan 
on systeemit valmiina sähköau-
tojen tulolle, autot vain sähkö-
tolppien jatkoksi. Vaikka niin 
yksinkertaista se ei siis olekaan, 
ylitsepääsemätönkään tilanne 
ei Atte Syrjän mukaan ole. 

Lähdetiedot: Atte ja Martti 
Syrjän (Sähköinsinööritoimis-
to Martti Syrjä Ky) haastattelu 
sekä Atte Syrjän opinnäytetyö, 
TAMK:n sähkötekniikan koulu-
tusohjelmasta. Työ löytyy osoit-
teen www.theseus.fi kautta.
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Helsingin KTK
– me kuljetamme kaiken

Kiinteistönhoitopalvelut

Helsingin KTK 
Kankiraudantie 1 
00700 Helsinki
Puh. ( 09 ) 777 87 1
FAX (09) 777 872 66

•	 Auraukset	ja	hiekoitukset
•	 Lumenkuljetukset
•	 Lumien	pudotukset
•	 Parkkipaikkojen	kunnostukset
•	 Jätehuolto
•	 Talkoolavat
•	 Mullat,	sorat,	kuorikkeet	ja	sepelit

Kiinteistönhoito-	ja	kierrätyspalvelut
Rakennuskuljetuspalvelut
Jakelukuljetus-	ja	terminaalipalvelut
Muutto-	ja	varastointipalvelut

Olemme mukana 

FinnBuild 2010 -messuilla.

Kiinteistötorilla tavataan!

http://www.ktk.fi


A R V O TA L O J E N  K O R J A A M I N E N

sujuu turvallisesti  museoviraston ja 
ammattilaisten ”suojeluksessa”

– Meille, taloyhtiön hallituk-

sen jäsenille ja minulle talo-

yhtiön puheenjohtajana, on 

ollut tärkeä tuki ja toiminnan 

selkäranka, että meillä on ollut 

tässä korjaushankkeessa kon-

sultteina alan asiantuntijoita, 

satavuotiaan As Oy Saaris-

ton hallituksen puheenjohtaja 

Maritta Koivisto tunnustaa. 

Asiantuntijuutta on tarvittu ja 

haluttu käyttää siksi, että talo-

yhtiössä päädyttiin viisi vuotta 

kestäneen hissihankintapro-

jektin jälkeen entisöimään ar-

votalon kuusi porrashuonetta. 

Korjaus haluttiin toteuttaa kes-

tävästi, oikeilla työmenetelmillä 

ja materiaaleilla ja niin, että 

viisikerroksisen taloyhtiön por-

raskäytäviin voidaan palauttaa 

mahdollisimman tarkkaan al-

kuperäinen jugend-ajalle tyypil-

linen koristelu ja värimaailma.

Arvotalon porras-
huoneremontti

➺ JATKUU

n  Teksti:  Riina Takala  

Kuva: Maritta Koivisto
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Helsingin Siltasaaressa 
sijaitseva As Oy Saaris-
to on vuonna 1910 val-

mistunut taloyhtiö, jossa asuu 
tätä nykyä noin 150 asukasta. 
Viimeisin taloyhtiön hissiselvi-
tysprojekti kesti puheenjohtaja 
Maritta Koiviston mukaan viisi 
vuotta. Se päättyi vuonna 2005 
yhtiökokouksen päätökseen, 
jonka mukaan hissiä ei toistai-
seksi taloon tehdä.

– Se johtui siitä, että meidän 
talomme on suojeltu ja Sr 1 
-luokassa, mikä tarkoittaa, et-
tä suojelu koskee sekä kadun 
puoleisia julkisivuja että sisäpi-
han puolta ja porrashuoneita. 
Hissien hankinta taloon on aika 
työlästä, koska talon suunnitel-
lut arkkitehti Karl Lindahl ei ole 
tänne hissejä alunperin suunni-
tellutkaan. Rakennusvalvonnan 
ja kaupunginmuseon antamat 
vaihtoehdot taas tarkoittavat 
käytännössä sitä, että hissiä ei 
voida rakentaa sisälle portaik-
koon ja siksi ainoaksi vaihtoeh-
doksi jäisi talon ulkopuolelle 
tehtävät hissit. Viimeisin hissi-
en rakentamissuunnitelma teh-
tiinkin sen mukaisena, että his-
sit toteutettaisiin ulkopuolisina 
hissikuiluina. Ehkä niille olisi 
jotenkin vielä saatu rakennus-
valvonnasta ja kaupunginmu-
seolta lupakin, vaikkakin pitkin 
hampain, mutta asukkaat eivät 
suunnitelluista hissiratkaisuja 
kustannuksineen hyväksyneet 
ja siksi koko hissihankeprojekti 
loppui siihen, Maritta Koivisto 
kertoo taustaksi hissiprojektin 
jälkeen käynnistyneelle porras-
huoneremontille.

Kosteusvaihteluista 
kärsineestä 
porrashuoneesta 
aloitettiin

Liikkeelle lähdettiin F-por-
taasta, joka oli huonossa 
kunnossa. Alkuperäisen 

liitu- ja öljymaalin päälle oli 
tul lut vuosikymmenten aikana 
useita maalikerroksia ja eri vuo-

denaikojen aiheuttamat koste-
us- ja lämpötilavaihtelut olivat 
vähitellen rapauttaneet tasoitet-
tua tiiliseinää peittävän tiiviin 
maalikalvon. Porrashuoneen 
maalauskorjaus alkoi vaikuttaa 
siis aiheelliselta. 

– Siitä keskusteltiin hallituk-
sessa, turvaudutaanko pika-
apuun ja irroitetaan seinäpin-
nasta vain irtonaiset osat, tasoi-
tetaan ja maalataan päälle. Tie-
dettiin, että se olisi vain tietyn-
laista tehohengitystä. Ehdotin 
silloisena hallituksen jäsenenä, 
että mieluummin lähdettäisiin 
pikkuhiljaa entistämään porras-
huoneita ja palauttamaan nii-
hin alkuperäiset värisävyt ja 
koristelut ja että työ tehtäisiin 
nimenomaan kunnollisilla kor-
jausmenetelmillä ja kestävästi, 
myös arkkitehtina työskentele-
vä Maritta Koivisto kertoo.

Hallituksessa löytyi helpos-
ti yksimielisyys siitä, että näin 
tehdään. Maritta Koivistosta tu-
li hallituksen puheenjohtaja pa-
ri vuotta sitten ja hän myöntää, 
että tätä hanketta eteenpäin 
vietäessä haastavaa oli saada 
ehdotus läpi myös yhtiökoko-
uksessa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

F-porras näytti tältä porras-
huoneen remontissa,  jossa ir-
tonainen aines seinistä on ir-
roitettu ja pohjatäytöt meneil-
lään. Kuva: Maritta Koivisto.

Ja tällaista saatiin aikaan. 
Näkymä entisöidystä porras-
huoneesta, jonne palautuivat 
muun muassa kauniit koriste-
boordit. Kuva: Maritta 
Koivisto.
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Parhaassa putkisto-
remontissa vanhat putket 
jät tää ik lljätetään paikalleen

EW-Liner Oy:n Tubus
-putkistosaneeraus-
menetelmällä viemärit 
saneerataan ruiskutta-
malla uusi putki vanhan 
putken sisään. 

Kyseessä on ehdotto-
masti yksinkertaisin,
halvin ja joustavin tapa 
asentaa uudet putket 

Espoon toimipiste ja hallinto:
Läntinen teollisuuskatu 21 A
02920 Espoo

puh.  (09)  8553 0410

Kaarinan toimipiste:
Autoilijankatu 31

p
olemassa olevaan 
viemärijärjestelmään.

Tubus -ruiskutusmenetelmä vie tavallisesti yhden 
työpäivän huoneistoa kohti, ja asukas tuskin huo-
maa, että asunnossa on käyty.

Autoilijankatu 31
20780 Kaarina

puh.  (02)  414 4100

Jyväskylän toimipiste:
Kauhatie 2
40320 Jyväskylä

puh. 0400  915 659
EW-Liner Oy

http://www.ew-liner.fi

– Yhtiökokouksessa selvitet-
tiin entistämistyön tekotapa 
ja selkeä enemmistö oli sitä 
mieltä, että tehdään kunnolla, 
kestävästi, vanhaan malliin ja 
entistämistekniikalla, eikä te-
kohengityksenomaisesti pinta-
maalauksena ja kangastamalla, 
hän kertoo. 

Tämänhetkisen entistämisre-
montin kustannusarvio kaikki-
nensa on lähes 400 000 euroa.

Yhteistyötä 
hyvässä 
hengessä 

Koska hallitus siis valtuu-
tettiin jatkamaan han-
ketta entistämisen lin-

jalla, tärkeää oli Maritta Koivis-
ton mukaan ensinnäkin selvit-
tää, mikä olisi jugend-aikaisilla 
koristekuvioilla maalattujen 
porrashuoneiden oikea kor-
jaustapa.

Tästä syystä hän otti yhteyttä 
museovirastoon ja sieltä saadul-
ta asiantuntijalistalta valittiin 
hankkeeseen konservaattori 
Ulla Setälä. Häneltä tilattiin 
por rashuoneiden alkuperäis-
väritystutkimus, joka valmistui 
vuoden 2005 lopulla. 

– Meillä ei ollut esimerkiksi 
alkuperäisestä värityksestä ja 
fragmenteista eli koristekuvi-
oista mitään dokumentaatiota, 
Maritta Koivisto mainitsee.

Ulla Setälä selvitti, minkälai-
sia erilaisia värikerrostumia 
porrashuoneiden seinissä on 
kaiken kaikkiaan ollut ja teki 
niiden pohjalta ehdotuksen, 
miten porrashuoneet pitäisi 
korjata.

– Tämä oli meidän pohjatie-
tonamme lähdettäessä korjaus-
projektiin, Maritta Koivisto mai-
nitsee.

Museovirastosta eläkkeelle 
jäänyt Pentti Pietarila kutsuttiin 
mukaan tekemään tarkemmat 
värisuunnitelmat, joiden tur-
vin porrashuoneisiin saataisiin 
mahdollisimman tarkkaan alku-
peräinen värimaailma.  

Koristeet 
arjen ilona ja 
muistona 
historiasta

Esimerkiksi F-portaassa 
Ulla Setälä "kaivoi" esiin 
koristekuvion, joka re-

montissa jätettiin seinälle 
osoittamaan, minkälainen on 
kyseisen porrashuoneen vanha 
jugend-aikainen koriste ollut. 

E-portaassa, jossa remontti al-
koi nyt elokuussa vuoden tauon 
jälkeen, Ulla Setälä on "kaiva-
nut" esiin neljän eri aikakauden 
koristekuvioinnit ja boordit. Ne 
on tarkoitus säilyttää seinässä 
ikäänkuin "taidegalleriana" ker-
tomassa omaa tarinaansa myös 
tuleville sukupolville porras-
huoneiden pitkästä historiasta.

– E-portaan "taidegalleriaan" 
kuuluvat nämä esille kaivetut 
fragmentit. Lisäksi ripustamme 
seinälle pienennökset talon 
suun nitelleen Karl Lindahlin 
al kuperäisakvarellitöistä, kuten 
taloyhtiön pohjapiirroksista ja 
julkisivukuvista, Maritta Koivis-
to kertoo.

Vuosisadan alussa rakenne-
tuissa taloissa on usein kaunii-
ta koristeluja ja väritys - toki 
joukossa tietynlaisia omien 
aikakausiensa muoti-ilmiöitä-
kin. Niinpä As Oy Saaristonkin 
porrashuoneiden entisöinnissä 
mietittiin, minkä ajan koristeet 
ja värit palautetaan. E-portaassa 
maalikerrosten alta paljastui 
esimerkiksi vuonna 1929 tehty 
marmorointijäljitelmä.

– Se on ollut sen ajan muoti-
ilmiö. Meidän tarkoituksessam-
me on palauttaa porrashuo-
neet mahdollisimman lähelle 
alkuperäistä ja siksi koimme, 
että marmorointijäljitelmä olisi 
tyylisuuntaukseltaan liian eri-
lainen ja koristeellinen juuri 
meidän talomme arkkitehtuu-
riin. Emme halunneet toteuttaa 
porrashuoneisiin välivuosikym-
menten aikaisia koristeita, vaan 

➺ JATKUU
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halusimme palauttaa alkuperäi-
sen ilmeen. Se oli taloyhtiössä 
selkeä päätös ja suuntaa antava 
ratkaisu. Emme halunneet kui-
tenkaan myöskään liian hämyis-
tä ja hämärää, millaisia porras-
huoneet entisaikaan ovat olleet, 
hän vielä toteaa. 

Tarkoitus on saada porras-
huoneisiin ajan henkeen sopi-
vat messinkivalaisimet, jotka 
kuitenkin antavat riittävästi 
valoa esimerkiksi turvallisuus-
näkökohdat huomioiden.

Museovirasto 
valvojaksi ja 
työn hyväksyjäksi

-Tiesin, että museoviras-
to jakaa entistämisa-
vustuksia, mutta niitä 

on toistaiseksi vähän myönnetty 
kaupunkikerrostaloihin. Avus-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tuksella tuetaan sitä toimintaa, 
missä palautetaan vanhaa, van-
hoja kuvioita tai muuta sellais-
ta. Museoviraston periaatteena 
on jakaa nimenomaan entistä-
misavustusta, Maritta Koivisto 
kertoo.

As Oy Saariston korjaustavas-
sa voidaan palauttaa portaik-
koihin suhteellisen lähellä 
al kuperäistä oleva tunnelma, 
väritys sekä kauniit fragmentit 
ja boordit. Tämä korjaus saatiin 
osittain museoviraston entistä-
misavustuksen piiriin.

– Olemme saaneet nyt työn 
alla olevien porrashuoneiden 
korjaamiseen entistämisavus-
tusta 20 000 euroa. Vaikka mu-
seoviraston avustus ei tietysti-
kään kata koko kustannusta, se 
on kuitenkin tuntuva apu, Ma-
ritta Koivisto myöntää.

– Ja koska mukana on siis 
museoviraston avustus, sen 
johdosta myös maalaustyötä 

on valvonut taloyhtiön palk-
kaaman oman valvojan lisäksi 
museoviraston valvoja, Ulla Se-
tälä. Setälä toimii nykyisin mu-
seoviraston rakennushistorian 
osastolla.

– Hän käy katsomassa työn 
jäljen ja työmenetelmät ja hy-
väksyy sen. Joku voisi kokea 
tämän niin, että museovirasto 
vahtii korjausten tekemistä. Mi-
nä näen asian aivan päinvastoin 
- hallituksella on turvallinen 
olo siitä, että korjaus tehdään 
oikein ja oikeilla menetelmillä. 
Meillä on toteuttaminen hyvis-
sä käsissä, kun ammattilainen 
sitä valvoo ja museovirasto hy-
väksyy työmenetelmät ja työn 
jäljen. Meillä on tässä suhteessa 
vallinnut oikein hyvä yhteis-
työn henki, Maritta Koivisto 
kiittelee.

Taloyhtiöön teetätettiin alku-
vuodesta myös tammiset, alku-
peräisen mallin mukaiset ulko-

ovet teräspuitteisten lasiovien 
tilalle. Ovet eivät kuulu museo-
viraston entistämisavustuksen 
piiriin, koska ovet ovat uudet, 
mutta niihin on haettu ARAn 
korjausavustusta.

Hallitus on saanut yhtiökoko-
ukselta myös valtuudet lainara-
hoituksen hankkimiseen.

Yhden porrashuoneen maa-
laaminen kaikkine toimenpi-
teineen kestää keskimäärin 
kolme kuukautta, joten E-por-
taassa jatkuneen porrashuo-
neremontin jälkeen seuraavat 
neljä porrashuonetta saataneen 
valmiiksi 2011 lopulla.

Työselitykset ja 
tarjoukset

Tällaisessa entistävässä 
korjaushankkeessa on 
Maritta Koiviston mie-

lestä erittäin tärkeää varmistua 
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siitä, että toteuttaja, urakoitsija, 
on asiansa osaava ammattilai-
nen.

Työselitykset ja muut asiakir-
jat porrashuoneiden maalaus-
korjauksesta teki Rakennus-
konsultointi Treuthart Oy, joka 
on erikoistunut myös vanho-
jen arvorakennusten maalaus-
töiden suunnitteluun. Niiden 
pohjalta pyydettiin tarjoukset, 
joita saatiin puolenkymmentä. 

Urakoitsijaksi valittiin Restau-
rointi Ilomäki Oy, jonka koke-
muksesta, ammattitaidosta ja 
hyvästä työnjäljestä puheenjoh-
taja ja hallitus vakuuttuivat. He 
keskustelivat ennen valintaa 
yrityksen edustajien kanssa ja 
tutustuivat konkreettisesti hei-
dän referensseihinsä.

– Urakoitsijamme Ilomäki 
työryhmineen on tehnyt aivan 
valtavan hienon työn esimer-

kiksi viimeksi valmistuneessa 
kohteessaan Unioninkatu 2:ssa, 
jossa on otettu porraskäytävis-
sä esiin kattomaalauksetkin, 
Maritta Koivisto mainitsee ja 
korostaa nimenomaan sitä, mi-
ten tärkeää on käyttää aikaa 
urakoitsijan referensseihin tu-
tustumiseen. 

➺ JATKUU

Aiheesta lisää sivulla 97

Arvoporras-
huoneita
Kaupungin-
museon
verkko-
museossa

Nyt voit käydä tutustumassa 
yli sataan 1800-luvun arvota-
lon porrashuoneeseen, jotka 
Helsingin kaupunginmuseo 
on laittanut katseltavaksi 
verkkomuseoonsa.

Kohteiden inventointi teh-
tiin vuoden 2009 lopussa ja 
se käsitti kaiken kaikkiaan 
294 porrashuonetta 89 raken-
nuksessa. Portaat arvotettiin 
inventoinnissa historiallisen, 
rakennustaiteellisen, autent-
tisuusarvon ja harvinaisuus-
arvon perusteella kolmeen 
luokkaan, joista ensimmäisen 
luokan kohteiksi arvioitiin 116 
porrashuonetta. 

Kohteita kartoitettiin Kruu-
nunhaan, Kaartinkaupungin, 
Kampin, Punavuoren, Ullan-
linnan ja Katajanokan alueil-
ta. 

Tämä oli ensimmäinen 
osuus Helsingin kaupungin-
museon aloittamasta kanta-
kaupungin asuinkerrostalojen 
porrashuoneita kartoittavasta 
inventointityöstä. 

Verkkomuseon tietokanta 
porrashuoneista löytyy osoit-
teesta: http://www.hel2.fi/
kaumuseo/rakennusinven-
toinnit/porrashuoneita/index.
htm 

Kuva vasemmalla: Taloyhtiöön 
teetätettiin uudet, alkuperäisen 
mallin mukaiset tammiset ul-
ko-ovet.

Kuva oikealla: Remontti on 
edennyt E-portaaseen, jossa on 
tehty nyt pohjien tasaustyöt ja 
kangastus.

Keskimmäiset kuvat ovat 
E-portaan esiinkaivetut eri aika-
kausien kuviot ja värit niin seinis-
sä kuin jalkalistassa. Nämä jäte-
tään näkyviin valmiiseen portaa-
seen fragmentteina.
Viereinen kuva on B-portaan in-
teriööriä, jossa näkyy nykyinen 
vanha 80-luvun väritys ja esiin-
kaivetut väri- ja kuviokerrokset.

KIINTEISTÖPOSTI  7/2010    97



N
o

rd
e

a
 P

a
n

k
k

i S
u

o
m

i O
yj

Teemme sen mahdolliseksinordea.fi 

Nordean Taloyhtiölainaan kuuluva luotollinen Remonttitili helpottaa remontinaikaista rahaliikennettä ja 

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

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

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

Saneerasimme remontti-

rahoituksesta helppoa.  

Luotollinen Remonttitili 

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

Nordean konttorissa.

http://www.nordea.fi


A R V O TA L O N  K O R J A A M I N E N

Arvokkaissa, vuosikymmeniä van-
hoissa taloyhtiöissä ei välttämättä 
tiedetä museoviraston tarjoamasta 

neuvonnallisesti ja taloudellisestakin avusta. 
Sitä kanavaa kannattaa käyttää myös etsit-
täessä hyviä ja vanhan korjaamisen osaavia 
suunnittelijoita ja urakoitsijoita.

– Jos haluaa käyttää esimerkiksi alkupe-
räisen värityksen tai värikerrostumien ja 
koristeiden selvittämiseen ammattitaitois-
ta konservaattoria, se kustannus on ollut 
mielestäni kohtuullinen siihen nähden, 
mitä koko korjaus maksaa, Maritta Koivisto 
kertoo omana kokemuksenaan konservaat-
torin käyttämisestä selvitystyössä. 

Hänen mielestään tällainen investointi 
kannattaa tehdä, koska samalla kun men-
nään esimerkiksi talon värityksessä mah-
dollisimman lähelle alkuperäistä, samalla 
voidaan saada sellaista tietoa, joka selittää 
hyvin monin tavoin taloyhtiön historiaa, 
sen tiloja ja niiden käyttöä.

– Me halusimme päästä kiinni talon alku-
peräiseen väri- ja koristemaailmaan siksi, 
että tietäisimme enemmän talon historiasta 
ja että valitsemamme väri- ja koristemaail-
ma olisi mahdollisimman oikea, hän jatkaa.

– Toki täytyy muistaa, että esimerkiksi ta-
lon sisävalaistus on ollut vuosisadan vaih-
teessa hyvin hämärä. Meidän talossamme 
porrashuoneiden valaistusta on lisätty ja 
parannettu vasta 30-luvulla, joka osoittaa, 
että historian kulkuun kuuluu aina myös 
talotekniikan kehittyminen, hän mainitsee.

Innostuneisuutta ja 
sitoutumista tarvitaan

Hallitukselta ja puheenjohtajalta 
tällaisen hankkeen läpivieminen 
vaatii innostumista ja sitoutumis-

ta. Maritta Koivisto kuvaa rooliansa tie-
tynlaiseksi suunnannäyttäjäksi erityisesti 
arkkitehtonisissa kysymyksissä, joissa hän 
on arkkitehtitaustastaan johtuen ammatti-

Arvotalon korjaajan 
kannattaa hyödyntää ammattilaisia

➺ JATKUU

As Oy Saariston puheenjohtaja Maritta Koivisto iloitsee siitä, että hallituksessa ja koko 
taloyhtiössä on vallinnut yhteinen näkemys siitä, että porrashuoneet korjataan entistä-
västi. Kuva: Riina Takala

n  Teksti:  Riina Takala  
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lainen. 
Kolmisenkymmentä vuotta 

taloyhtiötä isännöinyt Lasse 
Bäck on juristitaustallaan ollut 
erittäin hyvä tuki esimerkiksi 
urakkasopimuksia tehtäessä.

Eri alojen ammattilaisia olisi 
hyvä Maritta Koiviston mie-
lestä saada enemmän mukaan 
taloyhtiöiden hallituksiin. Esi-
merkiksi omassa taloyhtiössään 
hallitusta voisi hänen mieles-
tään vahvistaa nykyisten omien 
alojensa asiantuntijoiden lisäksi 
talousasioiden ammattilaisella. 

– Hallituksen jäsenten tehtä-
vä on ymmärtää käyttää oman 
osaamisensa apuna eri alojen 
ammattilaisia. Lisäksi varmasti 
jokaisen taloyhtiön toiveena 
nykypäivänä on, että hallituk-
sessa istuisi rakennusalan am-
mattilainen. 

Maritta Koiviston mukaan 
oman satavuotiaan taloyhtiön 
lähitulevaisuudessa putkire-
monttikin häämöttää. Pts-suun-
nitelmassa sen suunnittelun 
käynnistäminen oli ajoitettu 
vuoteen 2009-2010, mutta sitä 
siirrettiin vuoteen 2015. Näin 
tehtiin siksi, että toistaiseksi 
taloyhtiössä ei ole ollut mitään 
sellaisia merkkejä - tukoksia, 
vesivuotoja tai muita ongel-
mia, joiden vuoksi olisi pitä-
nyt kiirehtiä. Maritta Koiviston 
mukaan valmius suunnittelun 
käynnistämiseen kuitenkin on 
heti, jos tarvetta ilmenee. 

Kysymys tuleekin väistämät-
tä esiin, kun tässäkin yhtiössä 
pidetään seuraava yhtiökokous 
- edellyttäähän nykyinen laki 
korjaustarveselvityksen esitte-
lemisen kokouksessa.

– Meillä on pts, joka tehtiin 
kymmenkunta vuotta sitten. 
Olemme käsitelleet sitä joka 
vuosi, mutta nyt alkaisi olla sen 
päivittämisen aika, hän toteaa.

Porrashuoneremontin vaihei-
ta ja talon muuta tulevaisuutta 
esiteltiin taloyhtiön asukkaille 
ja osakkaille sekä kutsuvierail-
le muutama viikko sitten talo-
yhtiön vuotuisten pihajuhlien 
yhteydessä. 

100-vuotisjuhlien merkeis-
sä vietetyssä tilaisuudessa Airi 
Immonen raotti hivenen jou-
lukuussa julkaistavan talon 
satavuotishistoriikin sisältöä. 
Immonen toimii historiikin kir-
joittajana.

– Meillä on taloyhtiössä hyvä 
fiilis asukkaiden kesken ja sel-
lainen henki, että arvostetaan 
ja halutaan ylläpitää vanhaa. 

Ne, jotka ovat talosta muutta-
neet pois, he ovat tarvinneet 
lisätilaa perheen kasvun myö-
tä. Tai sitten nuoret ovat muut-
taneet toisille paikkakunnille. 
Kukaan ei ole minun tietojeni 
mukaan muuttanut siksi tästä 
talosta pois, että olisi ollut jo-
tenkin tyytymätön taloon. Ne, 
jotka talosta asunnon ostavat, 
haluavat joko tälle alueelle tai 
meidän taloomme, etsivät juuri 
tällaista vanhaa ja historiaansa 
arvostavaa taloyhtiötä, Maritta 
Koivisto kiteyttää satavuotiaan 
talon nykyarjen.

Katsaus taloyhtiön 
mielenkiintoiseen 
historiaan seuraavassa 
Kiinteistöpostin 
numerossa, joka 
ilmestyy lokakuussa.
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Julkisivujen 
jugend-
koristeetkin 
kuntoon

Samanaikaisesti porrashuo-
neremontin kanssa taloyh-

tiön Saariniemenkadun puo-
leinen julkisivu on osittain hu-
putettu ja julkisivukoristeiden 
entisöintityö on parhaillaan 
käynnissä. 

Saariniemenkadun ja Säästö-
pankinrannan puoleisilla seinil-
lä on yhteensä neljä julkisivus-
ta nousevaa seinäkettä, joiden 
yläosaa koristavat arkkitehti 
Karl Lindahlin suunnittelemat 
jugend-ajan kipsikoristeet, tai 
oikeammin ilmaistuna rappaus-
tekniikalla toteutetut koristeet. 

Maritta Koivisto kertoo, että 
varsinkin toinen Saariniemen-
kadun puoleisten seinäkkeiden 
yläosan koristeista oli rapautu-
nut ja näitä  Saariniemenkadun 
koristeita nyt korjataan. 

– Koristeiden päällä olevat 
hattupellit olivat huonokuntoi-
sia ja ne valuttivat veden koris-
tepinnoille. Siksi osa saumoista 
oli auennut ja irronnut. Lisäksi 
peltejä oli jo aiemmin jatkettu 

lisäämällä "peltisuikaleita" ve-
sinokan etureunaan. Leikkaus-
saumat kulmissa ovat auki ja 
peltien kaadot olivat puutteel-
liset, Maritta Koivisto luettelee 
korjaustyötä tekevän Entisöinti 
Pullan raporttiin tukeutuen.

Pellitykset on tarkoitus nyt 
uusia niin, että huomioidaan 
kaatojen teko, vesinokkiin teh-
dään riittävä veden ulostulo ja 
saumat tiivistetään. Korjauskoh-
dassa puolen millin paksuinen 
pelti maalataan katon sävyyn.

Viime kesänä irrotettiin kaik-
ki vanhojen koristeiden irto-
naiset osat ja koristeista otet-
tiin mallit muotteja varten. Nyt 
syksyn alussa alkoi varsinainen 
korjaustyö, jolla on tarkoitus 
kunnostaa ja palauttaa koris-
teet alkuperäiseen kuntoonsa. 

– Halusimme löytää työn to-
teuttamiseen hyvät vaihtoeh-
dot ja ammattitaitoiset tekijät, 
jotka osaavat työnsä ja tekevät 
hyvää jälkeä. Siksi turvauduin 
Julkisivuyhdistyksen hallituk-
sen jäseniin ja tiedustelin heil-
tä suosituksia tekijöistä, Julki-
sivuyhdistyksen hallituksessa 
itsekin istuva Maritta Koivisto 
kertoo.

Asiantuntijamestarit Oy:n 

➺ JATKUU

Pressut peittävät Saariniemenkadun puoleisen julkisivuseinäk-
keen, jossa korjataan parhaillaan ”kipsikoristeita”. 
Kuva: Maritta Koivisto.
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Harva yritys tuntee asuin-, toimisto- ja teol-
lisuuskiinteistöjen haasteita yhtä hyvin kuin 
Inspecta. Yli kolmenkymmenen vuoden 
kokemuksella, yli 1200 asiantuntijan voi-
min palvelemme turvallisuuteen, laatuun ja 
elinkaareen liittyvissä kysymyksissä – Suo-
messa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa 
ja Baltian maissa.

Inspectan palveluiden avulla voidaan tunnis-
taa piileviä riskejä ja valmistautua ennalta 
arvaamattomaan ennen kuin riskit muuttuvat 
turhiksi kustannuksiksi, toimintahäiriöiksi 
tai pahimmassa tapauksessa henkilövahin-
goiksi. Tarkastamme esimerkiksi hissit, 
palonilmaisu-, sammutus-, savunpoisto- ja 
sähkölaitteistot, suoritamme kuntokartoituk-
sia, autamme suunnittelussa ja projekteissa 

Yksi kumppani – useita palveluita
Turvallisempaa, yksinkertaisempaa ja kannattavampaa

sekä arvioimme energiatehokkuutta – pal-
velumme auttavat pysymään ajan tasalla 
kiinteistön kunnosta ja lisäämään suunnitel-
mallisuutta tuleviin remontteihin kiinteistön 
elinkaaren eri vaiheissa.

Inspecta on kumppani, joka tarjoaa laajan 
valikoiman turvallisuutta ja kannattavuutta 
lisääviä palveluita saman katon alta. 
Yhdessä tehostamme kiinteistönpitoanne ja 
mahdollistamme turvallisemman toiminta-
ympäristön.

Lue lisää osoitteessa www.inspecta.fi.

Olemme mukana FinnBuild-messuilla 
osastolla 6n10. Tervetuloa!

http://www.inspecta.fi


Taloyhtiön all-in-one 
tietopankki

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

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

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.

tekemällä työselityksellä pyy-
dettiin tarjoukset, joista Enti-
söinti Pulla Oy valittiin - kuten 
Maritta Koivisto sanoo, ei edul-
lisimpana, mutta korjaustyön 
kattavimmin tarjonneena ja 
ammattitekijänä. 

Hän kiittelee urakasta taloyh-
tiön saamaa raportointia. Työ-
maakokousmuistiossa ja muis-
sa asiakirjoissa on valokuvilla 
dokumentoitu esimerkiksi vau-
riokohdat ja esiin tulleet vir-
hekohdat ja esitetty, miten ne 
korjataan.

–Raportointi taloyhtiön suun-
taan on ollut todella hyvää.

Parhaillaan korjataan pahi-
ten vaurioitunutta julkisivusei-
näkettä huppujen alla. Maritta 
Koivisto mainitsee, että seuraa-
vassa seinäkkeessä on vähem-
män vaurioita ja työ tehdään 
nostolavalta. Korjaukset valmis-
tuvat syys-lokakuun vaihteessa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

As Oy Saaristossa on kaikki-
aan neljä niin sanottua julkisi-
vuseinäkettä, joiden yläosaa 
koristavat talon alunperin 
suunnitelleen arkkitehdin Karl 
Lindahlin ”kipsikoristeet”. 
Vaurioita oli syntynyt erityises-
ti Saariniemenkadun puoleisiin 
koristeisiin, kun vesi oli pääs-
syt rakenteiden sisään ja ra-
pauttanut niitä. 
Nyt korjataan esimerkiksi ko-
risteiden päällä olevat hattu-
pellit, joiden kautta vesi on 
päässyt turmelemaan koristei-
ta.
Kuvat: Maritta Koivisto.
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Kivirakenteinen kerros-
talo Kulmakadulla Hel-
singin Kruunuhaassa 

oli kotiosoitteiden pitkästä 
rimpsusta Sirkka Penttiselle en-
simmäinen. Tosin Sirkka-vauva 
kirjattiin sukunimelle Laine, 
vanhempiensa mukaan. Elet-
tiin siis elokuuta 1920, mutta 
siitä tarinan päähenkilöllä ei ole 

40 vuotta monen monia koteja, sitten tuli vuoroon

As Oy Huopalinna
- siellä takana ensimmäiset 50 vuotta

Nyt jo syksyyn kallis-

tunut hellekesä 2010 

on ollut rouva Sirkka 

Penttiselle 51:s kesä 

As Oy Huopalinnan 

asukkaana. Reilussa 

puolessa vuosisadassa 

koti, kotitalo ja ym-

päristö ovat ehtineet 

tulla enemmän kuin 

tutuiksi. Elokuun puo-

livälissä 90 vuotta 

täyttäneellä riittää 

silti kerrottavaa asu-

miskokemuksistaan 

muissakin osoitteissa, 

toden totta. Värien 

käytön ammattilaisen 

elämäntäyteistä ja sä-

vykästä jutustelua on  

ilo kuunnella.

• arki 
• elämä 
• asunto 
•as oy  

 

Tutustumme tällä palstalla  eri-
laisiin asumisen muotoihin, ih-
misiin asunnoissaan, erilaisiin 
asumisen tilanteisiin, asumisen 
tulevaisuuteen. Sarjassa ta-
paamme tällä kertaa Sirkka 
Penttisen, ikää 90 vuotta,
harrastuksena taiteet ja käsityöt, 
taloyhtiön putkiremontin 
käynnistymistä odotetaan.

➺ JATKUU

Kuinka suurella joukol-
la suomalaisia lienee-
kään seinillään ja albu-
meissaan Sirkka 
Penttisen mustavalkoi-
sista valokuvista öljy-
värein sävyttämiä otok-
sia: sotilaskuvia, hää- 
ym. juhlakuvia, kuvia 
rakennuksista ja paljon 
muita.  

n  Teksti ja kuvat:
       Hanna Rissanen
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Julkisivut kerralla kuntoon. 
Ylläpitotakuu alkaen 10 vuotta.

www.raitayhtiot.fi
Puh. 010 288 60, Fax 010 288 6200

TURVAA

HELPPOUTTA

SÄÄSTÖÄ

omakohtaista kerrottavaa, eikä 
tästä kodistakaan, sillä hänelle 
se jäi lyhytaikaiseksi.

– Sieltä sitten on lähdetty 
johonkin "liituumaan", Sirkka 
Penttinen tuumaa, ja kohta 
uusia osoitteita heitellessään 
valottaa hymyssä suin johtolan-
kaa perheen muuttoaktiivisuu-
delle. 

– Faija oli sellainen liikemies, 
humputteli joka puolella. 

Siinä vaiheessa, kun jo ehkä 
neljä- tai viisilapsiseksi karttu-
nut Laineen perhe muutti Hel-
singistä Järvenpäähän puiseen 
pientaloon, kotia oli ehditty 
Kulmakadun lisäksi pitää myös 
Siltasaarenkadulla sekä Huvi-
lakadulla. Järvenpäässä sitten 
asuttiinkin niin kauan, että esi-
koinen, Sirkka, sai käytyä kansa-
koulun ja vähän oppikouluakin 
kauempana kotoa, Tuusulanjär-
ven tuntumassa, Sibeliuksen ta-
lon lähimailla. 

Seuraavaksi muuttokuorma 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

suuntasi takaisin Helsinkiin, py-
sähtyi Mariankatu 15:n eteen. 

– Kuorma-autolla muutettiin. 
Onneksi se hevosjuttu oli jo 
mennyt pois.

Aivan tarkkaa kuvaa Sirkka 
Penttisellä ei ole, paljonko pik-
kusisaruksia tuossa vaiheessa 
muuttokuormassa oli, koska 
vielä siinä vaiheessa perhe ei 
kuitenkaan ollut lopullisessa 
lapsiluvussaan - kymmenessä. 

Mariankatu 15:n kodin huo-
neet olivat sisäpihan puolella. 
Niistä pääsi suoraan kadunpuo-
len kivijalan kauppapuotiin, 
jonka isä-Laine oli ottanut pyö-
rittääkseen. Asiakkaat laskeutui-
vat kauppaan kadulta syvennyk-
sessä olevan oven kautta. Liekö 
syvennys vielä olemassa, siitä 
takahuoneistosta aikoinaan Eh-
rensvärdintien oppikouluun aa-
muisin suunnistaneella Sirkka 
Penttisellä ei ole tietoa. 

Kouluaikaan 
kotona
vain yönseudut

-En tykännyt pänttäämi-
sestä, Sirkka Penttinen 
kertoo syyksi, miksi 

jätti oppikoulun kolmeen vuo-
teen. 

Opinhaluja muuten kyllä oli. 
Opiskellessaan päiväsaikaan 
ammattikoulussa ensin talous-
puolella, sitten  pukuompelua, 
nuori nainen jatkoi päiviänsä 
iltakahdeksaan Ateneumissa. 
Saman opinahjon oli käynyt 
nuorena myös Alice-äiti, omaa 
sukua Saxberg, jonka kerrotaan 
olleen sittemmin siellä myös 
kaikkien aikojen nuorimpana 
opettajana, 20-vuotiaana teks-
tiilitaiteilijana.

Mariankatua seuraava koti 
Iso-Roobertinkadun ja Fredri-
kinkadun kulmassa oli ahdas. 
Ahtaus hellitti, kun perhe sai 
vuokralle huoneiston puuta-

losta osoitteessa Kirstinkatu 7. 
Toinen kerros, johon Laineet 
asettautuivat asukkaiksi, kurot-
ti parvimaisesti pohjakerrosta 
ulommaksi. Ludviginkatu 3-5 
puolestaan oli esikoiselle se 
osoite, jonne muu perhe jäi 
asumaan hänen avioiduttuaan 
Reino Penttisen kanssa. Esikoi-
nen Jouko syntyi 1946 nuoren 
parin ensimmäiseen yhteiseen 
kotiin, Kasarmikadulle vasta-
päätä Helsingin Kirurgista sai-
raalaa. 

Jouko Penttinenkin muistaa 
vielä "pikkukundina" seuran-
neensa isovanhempiensa Lud-
viginkadun kodin ikkunasta 
vastapäisen talon, Helsingin 
Sanomien painon elämää. 

– Aamulla ne heitti painettuja 
lehtiä ikkunasta ulos kuorma-
auton lavalle, eläkeikään jo it-
sekin ehtinyt poika muistaa.

– Myiks sää koskaan Iltasano-
mia, äiti-Sirkka kysäisee hänen 
luokseen Huopalahteen pistäy-
tyneeltä Joukolta. 

Penttisen pojat pistävät painiksi porukalla Toralinnassa 1950-lu-
vulla.  Esikoinen Jouko on joutunut alimmaksi. Käynti huoneis-
toon oli takana olevasta ovesta.
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Penttisten muuttaessa As Oy Huopalinnaan rakennus käsitti vain 
osan, jonka päädyssä on lipputanko. Vasemmalle, radansuuntai-
sesti oleva osa rakennettiin myöhemmin. 

– En myynyt. Mä myin muita 
juttuja, Eläintarhan ajoissa. 

– Se oli hieno asunto, voi vit-
si! Sirkka Penttinenkin palaa 
vielä muistamaan Ludviginka-
dun kotia. 

Elämänmenoa 
Toralinnan
molemmin puolin

Reino Penttinen, "Repe", 
oli veturinkuljettaja. "Vee-
ärräläisille" oli asuin talo 

muun muassa Pasilassa. Toralin-
nan nimellä vieläkin tunnettava 
rakennus oli viralliselta nimel-
tään VR:n talo 4. Ei sinne ku-
ka tahansa rautatieläinenkään 
päässyt, asuntopula kun oli Hel-
singissä siihen aikaan hirvittävä. 
Kasarmikadulta välillä jo Väi-
nämöisen kadulle muuttaneet 
Penttiset onnistuivat kuitenkin 
saamaan sieltä asunnon.

– Kun oli toi poika, Sirkka 
Penttinen uskoo asiassa paina-
neeksi syyksi. 

Ennen pitkää Penttisen poi-
kia Toralinnan ensimmäisen 
kerroksen kahden huoneen 
kodissa oli jo kolme. Lapsiasuk-
kaita riitti talossa muutenkin, 
seuraa pojille, parisen sataa.

Toralinnan (rakennettu vuon-
na 1899) pihalla, erillisessä 
piharakennuksessa oli sauna, 
jossa Jouko Penttisen mukaan 
on kerrottu Lenininkin joskus 
kylpeneen.  Punatiilisessä pää-
rakennuksessa oli kolme asuin-
kerrosta ja lisäksi vinttikerros. 
Ensimmäisessä kerroksessa asu-

vien Penttisten asuntoon, kuten 
naapureillekin, tuli vain kylmä-
vesi, kullekin yhdestä hanasta. 
Asunnot lämmitettiin omilla 
pönttöuuneilla. Porraskäytäväs-
tä päästiin yhteisvessoihin. Kla-
pit hakattiin kellarissa.

– Kerran sain viikon koti-
arestia. Kun en keksinyt muuta, 
menin sinne puita hakkaamaan, 
Jouko Penttinen nauraa. 

Kodin ikkunoiden takana 
ra tapiha oli etenkin yöaikaan 
täynnä puulämmitteisiä junia. 
Pakkasilla niitä lämmitettiin lä-
pi öiden lähtökuntoon aamua 
varten. Poikalaumoille ratapi-
halla riitti seuraamista ja seik-
kailua. Toisella puolella taloa 
oli pelkkää metsää, sen takana 
Puu-Pasila, sielläkin joukoittain 
poikia.

Sirkka Penttisellä oli hoidet-
tavana kotona paitsi perheen 
taloustyöt myös oma ansio-
työnsä, vuosikymmeniksi ja 
vuosikymmeniksi venynyt ura 
valokuvasuurennusten retusoi-

➺ JATKUU

KIINTEISTÖPOSTI  7/2010    105

http://www.vapo.fi/pellettikontaktit


➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kolme huonetta ja keittiö tuntuivat aikoinaan ylellisyydeltä viisi-
henkiselle perheelle. Aikojen saatossa seinät ovat peittyneet 
Sirkka Penttisen, mutta myös hänen äitinsä ja sisarustensa mo-
nin eri tekniikoin toteutetuilla kätten töillä. Taidekäsityötä ovat 
myös ikkunaverhot, tuolinpäälliset ja monet muut pinnat.

jana, värittäjänä - nykyilmaisun 
mukaan se olisi etätyötä. Vaikka 
aina lähellä olikin, äiti ei siis jou-
tanut yhtenään seurata poikien-
sa liikkeitä. Kerran tuli lähtö 
sairaalaan. Jouko oli "sodassa" 
toralinnalaiset vastaan puupa-
silalaiset saanut reiän tehneen 
osuman poskeensa. Vammaa 
arveltiin "puutikkuammuksen" 
täräyttämäksi ja haava laastaroi-
tiin umpeen. Todellisuudessa 
kuti oli lähtöisin ilmakivääristä 
ja se on yhä paikallaan nyt par-
ran peittämän posken sisässä.

Huopalahteen kuin
"toisen taivaaseen"

Toralinna jäi Penttisil-
tä taakse, kun paikalla 
muurattu punatiilitalo, 

As Oy Huopalinna valmistui 
Turun radan varteen Angervon-
tie 14:ään keväällä 1960. Haki-
joita tähän VR:n aravataloon oli 
monin verroin enemmän kuin 
päässeitä. 

Hakemuksessa ja haastatte-
luissa oli pitänyt tarkoin selvit-
tää muun muassa, miten tulok-
kaat olivat ajatelleet selviävänsä 
maksuista. Veturinkuljettajan ti-
lin lisäksi laskelmat perustuivat 
Sirkka Penttisen siihen aikaan 
kolmellekin valokuvaliikkeelle 
tekemien retusointitöiden va-
raan. Lisäksi hänellä oli taito - ja 
on yhä - monen tekniikan tai-
detekstiilien tekemiseen, poslii-
nin maalaamiseen jne. jne. 

Hakemus hyväksyttiin, perhe 
sai kolmen huoneen ja keitti-
ön huoneiston. Vastavalmistu-
nut  koti tuoksui maalilta, sitä 
lämmittivät patterit, sinne tuli 
myös lämmintä vettä ja siellä 
oli oma vessa.

– Ja kylpyamme! Jouko Pent-
tinen muistaa suurimpana rie-
munaan. 

– Repekin sanoi, että oli kuin 
toiseen taivaaseen tulo, kym-
menen vuotta sitten leskeksi 
jäänyt Sirkka Penttinen muistaa 
muuttotunnelmia.

Rakennusyhtiö Consolit Oy 
Aktiebolagenin rakentama talo, 

myöhemmässä vaiheessa mitta-
valla lisäsiivellä laajentunut, on 
kestänyt aikaa hyvin. Rakenta-
jaksi itsekin kouluttautunut ja 
alalla työuransa uurtanut Jouko 
Penttinen muistaa nuorena poi-
kana käyneensä seuraamassa 
tulevan kotinsa muuraamista 
paikan päällä. Vankkaa jälkeä 
tekivät. 

Keittiönsä ja viereisen huo-
neen ikkunoista Sirkka Pentti-
nen voi seurata paitsi auringon 
nousua myös alapuolella hiljai-
sesti suihkivien sähköjunien 
kulkua. Ratakiskojen määrä ai-
van Huopalahden seisakkeen 
tuntumassa on moninkertais-
tunut alkuajoista paikallisju-
naliikenteen vilkastumisen 
myötä. Joskus hänelle on tullut 

mieleen, josko pääsisi asumaan 
johonkin talon alempaan ker-
rokseen. Auringon nousujen 
ja laskujen seuraaminen puun 
latvojen tuntumassa painaa kui-
tenkin kauneutta arvostavalle 
paljon - siis, ehkä ei sittenkään 
alemmaksi. 

Taloyhtiössä asuu nykyisin 
nuoria lapsiperheitä. He ovat 
ajoittain nostaneet esiin his-
sien hankinnan. Tilaa porras-
huoneissa olisi. Nyt ajankoh-
taisempaa kuitenkin on vielä 
käsittelyvaiheessa, mutta toden-
näköisimmin lähikuukausina al-
kava putkistojen korjaus. Sirkka 
Penttinen ei tulevaa kauhistele. 
Hänelle on luvassa remontin 
ajaksi asumissija nuorimman 
pojan luona Kirkkonummella.   

- Minä otan parhaat puolet, 
yhdeksänkymppinen viittaa 
hymyillen niin asuinympäris-
töjen kauneusarvoihin kuin 
muutenkin elämänmenoon. 
Putkiremontti tietää paitsi kus-
tannuksia ja myllerrystä myös 
tilaisuutta laitattaa muun muas-
sa keittiön pinnat ja kaapistot 
uusiksi. Jouko tekee, kuten teki 
viisi vuotta sitten kylpyhuo-
neenkin uusiksi samalla, kun 
poisti ammeen. Nyt sekin ko-
kee taas uudistuksen.

– Ilman muuta pitää korjata, 
Sirkka Penttinen toteaa putkire-
montin välttämättömyydestä ja 
uskoo sen sujuvan, kuten sujui 
aikoinaan talon ikkunoidenkin 
uusiminen. 
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Knauf Oy • Lars Sonckin kaari 14, 02601 Espoo 
Puhelin 09-476 400 • Fax 09-476 40 300

info@knauf.fi

www.knauf.fi

AQUAPANEL® sementtilevytekniikka on jo vallannut osan Euroopan mark-

kinoista rakennuksien suunnittelun ja rakenteiden osalta. Knauf tarjoaa 

arkkitehdeille, suunnittelijoille ja rakentajille testatun, saumattoman julkisivu-

rappausjärjestelmän raskaiden muurattujen ja elementtijulkisivuverhouksien 

tilalle. Järjestelmä mahdollistaa laadukkaat korkeatasoiset julkisivuverhoukset 

ja soveltuu erinomaisesti sekä uudis- että saneerauskohteisiin.

AQUAPANEL® sementtilevy on kestävä ja turvallinen rakennusmateriaali, 

joka antaa kiinteän ja kuivan alustan koviakin sääolosuhteita kuten voima-

kasta tuulta, sadetta ja lunta vastaan. Ulkoseinärakenne tehdään tuulettuvana 

rakenteena ja se voidaan pinnoittaa monin eri tavoin. 

Julkisivuratkaisut
O
ut
do
or

Nopea ja helppo asentaa

Kosteuden ja sääolosuhteiden 

kestävyys

Iskunkestävä

Turvallinen tuulettuva rakenne

Palamaton

http://www.knauf.fi


K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

”Hippu hilpeyttä on hyvä mauste.”

Maamme terveystietäjien 
rasvasota on mielen-
kiintoista seurattavaa, 

vaikkakaan ei siitä tavallinen ko-
tikokki ja raavas suomalainen 
mies ota tolkkua, kumpi on 
terveellisempää, vanha kun-
non voi ja kerma, vaiko kevyt-
ketkutuotteet. 

Omaa suuta kun "kuuntelee", niin 
epäselväksi ei jää, kumpi voittaa - ei ole aidon voin 
ja kerman voittanutta. Ja nyt henkilääkärin sopii olla hil-
jaa!

Mutta kaiketi asioilla on tässäkin tapauksessa kaksi 
puolta, kuten kolikossa, eikä unohtaa sovi sitäkään, että 
kolikossa on vielä se reunuskin.

Nieriää rosmariinikastikkella

Nieriä eli rautu, puronieriänäkin tunnettu kala on 

komean näköinen. Sillä on vaalen täplikkäät kyljet 

virtaviivaisessa, solakassa vartalossa ja kutuaikaan 

koiraan vatsa on voimakkaan punainen. Nieriä on 

tunturipurolla perhostelevan kalamiehen unelma ja se 

on herrain herkkua, vaikka kelpaa se rahvaallekin.

Nieriän liha on lohikaloille tyypillisen punaista ja liha 

on kohtuullisen rasvainen, joten se on kuin malliesi-

merkki parhaillaan Suomessa vellovaan rasvakeskus-

teluun, jossa molempien rasvaleirien ”omegatietäjät” 

ylistävät kuitenkin kalarasvan terveellisyyttä.

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 

PAISTETTUA NIERIÄFILEETÄ
ROSMARIINIKASTIKKEELLA
NIERIÄÄ, YKSI FILEE 
PER RUOKAILIJA
VOITA
TUORETTA ROSMARIINIA
ÖLJYÄ
SUOLAA
VALKOPIPPURIA

& valkosipuliset etanat
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Vastakkain-
asettelun aika 
ei sittenkään 
ole ohi

Rasvasodan lisäksi Suomes-
sa kuohuu myös taloyhtiöi-
den ja isännöitsijöiden välillä, 
jos ei nyt sota, niin ainakin 
valtataistelu siitä, kuka on oi-
keutettu ajamaan taloyhtiöi-
den etua alan unionissa ja sen 
aluehdistyksissä.

Taloyhtiöunionin suurim-
man alueyhdistyksen keväi-
sessä vuosikokouksessa pari 
isännöitsijää onnistui käyt-
tämään häikäilemättömän 
röyhkeästi, jopa kyseenalaisia 
”valtakirjakorttejaan”, minkä 
seurauksena yhdistyksen hal-
lituksessa päätöksiä nuijitaan 
nyt isännöitsijöiden tahdon 
mukaisesti.

Sangen erikoista, että talo-
yhtiöille ostopalveluna töitä 
tekevä taho pääsee päsmä-
röimään toimeksiantajiensa 
alueorganisaatioon. 

Tosin, kuka tahansa unionin 
taustoja hieman tutkittuaan 
huomaa, että sama peli pätee 
myös emounionin hallitukses-
sa. Miten on mahdollista, että 
aikoinaan taloyhtiöiden ja 
osakkeenomistajien eli isän-
tien etuja ajamaan perustettu 
unioni päästää piiat ja rengit 
ohjaamaan omistajien etuja ja 
keskustelua esimerkiksi siitä, 

millä perusteilla isännöinti-
palkkioita voidaan korottaa. 

Onko niin, että liian isoksi 
paisuneet ja muutamat kas-
vuhakuiset isännöintiketjut ja 
niitä edustava unioni ovat niin 
taitavia lobbareita ja härskejä 
pelureita, että kilttikasvoiset, 
peruskotikasvatuksen saa-
neet taloyhtiöunionistit eivät 
ymmärrä pitää puoliaan? Tai 
siis, jäsenmaksujen maksajien 
puolia?

Onneksi tällainen meno ei 
ole pahimmissa painajaisis-
sakaan uhkaamassa yleisesti 
elinkeinoelämän ja työnteki-
jäjärjestöjen välillä. Siellä isän-
nät ja heidän palkkaamansa 
järjestöjohtajat ovat sentään 
suoraselkäisiä ja ymmärtävät, 
kenen leipää syöt, sen laulu-
ja laulat. Toisin on isännöitsi-
jäunionissa, jossa vallalla on 
”superkonsensus”, kun jäse-
niksi kelpuutetaan sekä työn-
tekijät että työnantajat.

Ei muuta kuin vallanbarri-
kaadeille taloyhtiöväki, akti-
voitukaa pitämään omaisuu-
tenne ja oikeuksienne puolta, 
alkääkä antako renkijengin 
kyykyttää teitä.

Näin miettein, ruoan ja 
reilumman järjestöpolitiikan 
puolesta.

Kahvimaalla
Tyynen päivänä 2010

Chef Karppa

Nieriää 
rosmariinkastikkeessa
ja raikas salaatti

Helppo, maukas ja raikas 
salaatti kalaruoalle valmistuu 
hetkessä. Valmista salaatti jää-
kaappiin tekeytymään jo ennen 
ruoanlaittoa. Revi jäävuorisa-
laattia kulhoon, kaada purkil-
linen vähärasvaista raejuustoa 
mukaan ja heitä sekaan pari pie-
neksi pilkottua valkosipulin kynt-
tä. Sekoita ja laita salaatin päälle 
halkaistuja kirsikkatomaatteja. 
Laiskempikin salaatintekijä saat-
taa viitsiä tehdä tällaisen. Ja hen-
kilääkäri on taas hetken hiljaa, 
kun jätämme salaatinkastikkeen 
tekemättä.

Paista nieriäfileet kuumalla 
paistinpannulla voinokareen ja 
öljyn seoksessa. Paista ensin 
nahaton puoli kaloista kuumalla 
pannulla ja kun pinta on kauniin 
ruskea,  käännä kala nahkapuoli 
alaspäin. Ripottele kalan päälle 
suolaa ja vähän valkopippuria. 
Eikä pieni rutistus sitruunaakaan 
tee pahaa.

Siinä vaiheessa, kun kalat al-
kavat olla kypsiä, lorauta toiseen 
paistinpannuun reilusti hyvää 
oliiviöljyä, anna sen kuumentua 
ja lisää sitten rosmariinipuntti 
öljyyn.

Herätä rosmariini ”henkiin” 
ennen pannulle laittoa litistämäl-
lä leveän leikkuuveitsen terän 
lappeella leikkuulaudalla ros-
mariinipunttia niin, että aromit 
irtoavat. Wautsi, mikä tuoksu!

Pyörittele rosmariinipunttia 
öljyssä paistinpihtien avulla pari-

kolme minuuttia.
Sitten kalat lautaselle, päälle 

maukasta rosmariinkastiket-

Valkosipuliset 
etanat voissa

Tämänkertaisessa alkuruo-
assa valitsin sen rasvasota-ar-
meijan puolen, joka suosii tinki-
mättömästi oikeata voita. Etanat 
ranskalaiseen tapaan runsaassa 
valkosipulivoissa - tässä herkus-
sa ei ole voin voittanutta. 

Sen verran tulin perinteitä 
rikkoneeksi, että tarjosin moni-
viljaleipää, enkä vehnäpatonkia. 
Hyvin toimi näinkin, etanapannut 
pyyhittiin leipäpalasilla hyvin, hy-
vin puhtaiksi.

Huuhdo purkkiin säilötyt eta-
nat kylmän juoksevan veden alla 
ja leikkaa ne kahtia. Purkkietanat 
ovat sen verran kookkaita, että 
niiden halkaiseminen on hyvä 
syömisen kannalta. Yhdestä eta-
napurkillisesta saat annoksen 
kahdelle ruokailijalle.

Lohkaise reilusti voita kuumal-
le pannulle ja kun voi kuplii, lisää 
sekaan pieneksi silputtu valkosi-
puli. Etanoiden kanssa valkosi-
pulia ei ole koskaan liikaa. 

Kuullota valkosipulit hieman 
pehmeiksi, mutta vältä poltta-
masta niitä, sillä silloin niihin 
tulee kitkerä maku. 

Kun koet, että valkosipulit ovat 
valmiit, lusikoi etanapannun ko-
loihin vähän sipulivoiherkkua, 
lisää etanat ja lusikoi loppu si-
pulivoi etanoiden päälle.

Etanapannut uunipellille ja 
pelti 220 asteiseen uuniin noin 
kymmeneksi minuutiksi. 

Valmista on, kun voi kuplii 
kunnolla.

Jos sinulla ei ole etanapannua, 
niin mikä hyvänsä pieni uunin 
kestävä vuoka käy.

Tarjoile etanat kuumana mo-

niviljaleivän tai vehnäpatongin 
kanssa. Namm!

ta, mukaan raikasta salaattia ja 
perunoita tai riisiä. Aika hyvää, 
sanoisin.

www.karpankeittio.fi
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Parvekekaide on näyttävä osa rakennuksen
julkisivua. Alutec- kaidejärjestelmä sisältää
lukuisia kaidemalleja. Voimme suunnitella
kanssanne juuri teille sopivan parvekekai-
teen. Alutec -kaiteeseen voidaan integroida
myös parvekelasitus, joka antaa parvekkeel-

lesi suojan tuulta ja tuiskua vastaan. Alutec-
tuote sisältää palvelun aina suunnittelusta
valmistukseen ja asennukseen. Alutec on
laadukas ja varma toimittaja, jonka ovat
todenneet jo tuhannet asiakkaamme yli
kolmen vuosikymmenen ajan.

• Parvekekaiteet • Parvekelasitukset
• Alumiiniovet • Alumiini-ikkunat • Lasiseinät

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

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

Taloyhtiöille 
lakineuvontaa
Kiinteistö-
Torilla

Lokakuussa pidettävillä Finn-
Build-messuilla on taloyhtiöille 
tarjolla lakineuvontaa. Taloyh-
tiöiden edustajia on neuvomas-
sa kiinteistöjuridiikkaan pereh-
tynyt varatuomari Pasi Orava.

Tämän maksuttoman Laki-
klinikkapalvelun tarjoaa luki-
joilleen Kiinteistöposti-lehti 
yhdessä Kalliolaw Asianajotoi-
misto Oy:n kanssa.

Palvelu on tarkoitettu asun-
to-osakeyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajille, hallituksen 
jäsenille ja sivutoimisille isän-
nöitsijöille.

Lakiklinikka on avoinna per-
jantaina 8. lokakuuta klo 13.00-
15.00 KiinteistöTorilla, Kiin-
teistöpostin osastolla 3a11.

KiinteistöTori palvelee 
myös muuten

Tämänkertaisella Kiinteistö-
Torilla on kymmenen torikaup-
piasta palvelemassa taloyhtiöi-

den edustajia. Esillä on monia 
korjausrakentamiseen liittyviä 
tuotteita ja palveluita ja kaikki 
tämä on esillä yhdellä osastolla.

Torin uutuutena on torikaup-
piaitten KiinteistöTorilla pitämät 
tietoiskut. Tietoiskujen ohjelma 

on parhaillaan työn 
alla ja tarkka ohjelma 
julkaistaan 4. lokakuu-
ta Kiinteistöpostin 
kotisivuilla osoitteessa 
www.kiinteistoposti.fi 

KiinteistöTorilla on 
myös kahvila-viinibaari, 
jossa voi kiireettä naut-
tia torikauppiaitten yh-
dessä tarjoamat messu-
kahveet viinerin kera. 
Kahvikuponki löytyy 
tämän lehden sivulta 
13. Kahvila on ainoas-
taan torikauppiaitten 
ja heidän asiakkaiden 
sekä Kiinteistöpostin 
lukijoiden käytössä.

FinnBuild-messujen 
KiinteistöTorikaup-

piaat: Alusal Oy, Eerola-Yhtiöt 
Oy, Helsingin KTK Oy, Julkisi-
vuyhdistys r.y., Kattotutka Oy,  
Miele Oy, Nordic Quarantee, 
PutkiReformi Oy ja Tremco Oy. 
Mukana on luonnollisesti myös 
KiinteistöTorin järjestäjä Kiin-
teistöposti. 

Lähivakuutus on ensimmäisiä 
vakuutusyhtiö, joka vakuuttaa 
nykyaikaisilla viemärisaneeraus-
menetelmillä saneeratut putket 
uusina putkina. Lähivakuutuksen 
päätös perustuu yritysten ja me-
netelmien tarkkaan seurantaan 
ja sertifiointiin. PutkiReformi Oy 
on hyväksytty yritykseksi, jonka 
menetelmät oikeuttavat uuteen 
käytäntöön. 

Lähivakuutuksen vakuutus-
ehtoihin erityisehtona kirjattu 

menettelytapa tarkoittaa sitä, et-
tä Lähivakuutuksen sertifioiman 
yrityksen menetelmin korjatun 
viemäriputkiston ikä on vahinko-
tilanteessa yhtä kuin uuden put-
ken ikä. 

- Lähivakuutuksen käytäntö 
perustuu syvälliseen ja pitkäai-
kaiseen yritysanalyysiin, jossa on 
otettu huomioon sekä laatujärjes-
telmä että toimintatavat. PutkiRe-
formin menetelmät ja toiminta 
ovat vakuuttaneet meidät, joten 

halusimme lanseerata uuden käy-
tännön heidän kanssaan, kertoo 
yritysvakuutustoiminnan johtaja 
Raimo Jämsä Lähivakuutuksesta. 

Uusi menettelytapa edellyttää 
myös uusien käytäntöjen sopimis-
ta isännöitsijöiden kanssa. Isän-
nöitsijöiden tulisi ylläpitää rekis-
teriä, josta käy ilmi kohde ja siellä 
käytetty menetelmä. Vakuutukse-
nantajan saatua tiedon saneeraa-
jasta, se voi kirjata kiinteistökoh-
teelle yllämainitun erityisehdon. 

Lisätietoja: Lähivakuutus yritys-
vakuutustoiminnan johtaja, Raimo 
Jämsä,  puh  020-522 2351 tai Put-
kiReformi Oy, toimitusjohtaja Jan-
Erik Luther, puh. 020-794 0058.

Lähivakuutus vakuuttaa PutkiReformin korjaamat viemäriputket uusina

FISE Käsikirja 
avuksi kuntotutki-
jan etsintään

FISE Käsikirja 2010:stä löy-
tyy esimerkiksi isännöitsijän 
avuksi tietoa kaikista FISEn 
pätevöittämistä betoniraken-
nusten korjaussuunnittelijoista 
tai kuntotutkijois ta. Kirjaan on 
listattu myös muun muassa kos-
teustekniset kuntotutkijat ja/tai 
korjaussuunnittelijat, muurattu-
jen rakenteiden ja rappausten 
kuntotutkijat ja korjaussuunnit-
telijat sekä lämmitys-, vesi- ja vie-
märijärjestelmien kuntotutkijat.

Käsikirjassa esitellään lisäksi 
kaikki rakennus-, lvi- ja kiinteis-
töalan pätevyyksiä myöntävän 
FISE Oy:n taustayhteisöt.
Lisätietoja: 
Tilaa maksuton käsikirja Julkisi-
vuyhdistyksestä, sihteeri Riina 
Takalalta, puh. 040 502 1769 tai 
info@julkisivuyhdistys.fi
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Mapegum WPS
vedenpitävä ratkaisu

Tutkitusti turvallinen
märkätilajärjestelmä

Kestävät kylpyhuoneet
toteutetaan VTT-sertifioidulla
Mapegum WPS -
vedeneristysjärjestelmällä.

Jo 100.000 kylpyhuonetta

Katso lisää:
www.heikkiharu.fi

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

TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON™

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

http://www.mapei.fi


Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Markiisit

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

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

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

Ikkunat

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestönsuojat

A-luokan
ENERGIA-

  IKKUNA

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

ENERGIATEHOKKAAT 
JA KESTÄVÄT 

KARVIA IKKUNAT

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

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

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Savontie 349

Maalauslaitteet

Kiinteistöpesulat

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

Kiinteistön hoitokoneet

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

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

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

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

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

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

si
r.f

i

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi



Uusi vaahtoliima 
nopea ja helppo 
käyttää

Tremco Illbruck PU 700 kivilii-
ma on modifioituun polyuretaa-
niin perustuva korkealuokkainen 
vaahtoliima, joka on kehitetty eri-
tyisesti kivien ja erilaisten muu-
rausharkkojen liimaamiseen ja 
kiinnittämiseen betoniin, tiileen, 
hiekkakiveen ja kipsiin. Nopeasti 
sitoutuva, ilman kosteudesta ko-
vettuva erittäin vahva kiviliima, 
jonka käyttäminen on helppoa. Ill-
bruck PU 700 kiviliimaa käyttäes-
sä et tarvitse sähköä, vettä tai laas-
teja. Vaahtoliima kestää suola- ja 
kalkkivettä, sekä mietoja happoja 
ja syövyttäviä seoksia. Uutuustuo-
te on pakattu 700ml pulloihin ja 
yksi pullo vastaa 25kg  tavallista 
laastia.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi 
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija, 
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro 
meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. 
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä siitä 
on suurin hyöty.
KIITOS!

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

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET 
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut23

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

pihamuurit muurikivestä, kiveyk-
set ja kivirakennelmat puutarhas-
sa, märkätilojen ja asuntojen väli-
seinien muuraus ja saneerauskip-
silevyjen asennus.
Lisätietietoja: Tremco illbrcuk 
Export Ltd, puh. (09) 5499 4500,
www.tremco-illbruck.fi

MCF Julkisivun 
korjausmenetelmä 
on tarkoitettu kaik-
kien huokoisesta 
pintamateriaalista 
valmistettujen, eris-
tettyjen julkisivujen 
kunnostukseen. Eri-
tyisen hyvin se sopii 
tiili- ja rappauspin-
taisille julkisivuille, 
mutta toimii yhtä 
hyvin myös betoni- 
ja puurakenteissa.

Menetelmä koos-
tuu periaatteessa viidestä eri työ-
vaiheesta, eli julkisivun puhdistuk-
sesta, -suojauksesta, -kuivauksesta, 
sisä- ja ulkovaipan tiiviyskorjauk-
sesta ja desinfioinnista. 

MCF Julkisivun korjausmene-
telmä on kustannuksiltaan varsin 
edullinen ja nopea: Suojaus- ja pur-
kutöitä ei yleensä tarvita lainkaan, 
julkisivun puhdistus ja suojakäsit-
tely vaativat aikaa vain muutaman 
päivän, kuivauksen, tiivistystöiden 
ja desinfioinnin osuus kestää koh-
teesta riippuen viikosta kahteen 
viikkoa, vaippojen mahdollisen 
tiivistämisen aikataulua on mah-
doton arvioida ennalta, mutta 
normaalisti se voidaan suorittaa 
rakennuksen muuta toimintaa ko-
vinkaan paljoa häiritsemättä.

Suojausmenettely voidaan teh-
dä yhtä hyvin uusille kuin vanhoil-
lekin julkisivuille, mutta menetel-

MCF Julkisivun korjausmenetelmällä 
korjataan kosteus- ja homevaurioisia 

julkisivuja

män oleellisena osana olevaa kui-
vausta ja desinfiointia ei uusissa 
julkisivuissa yleensä tarvita.

Kunnostettu julkisivu on tutki-
muksissa todettu olevan lämpö-
taloudellisesti lähes alkuperäistä 
vastaava. Eristeissä aiemmin esiin-
tyneet mikrobit on myös saatu 
poistettua lähes kokonaan, jonka 
vuoksi korjauksen parantava vai-
kutus koerakennuksen sisäilmaan 
on ollut huomattava. 

Tarkempia tietoja tutkimuksista 
os. www.taloterveys.fi / ajankoh-
taista.

Menetelmälle on myönnetty 
patentti Suomessa ja patenttisuoja 
sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa. 

Lisätietoja:  
Microbe Control Finland Oy,  
Jouko Leppänen, 
puh. 040 900 9856,  
info@microbecontrol.com
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HB-Gramos -laattojen 
väri-, koko- ja pintakäsittelyvaihtoehdot 
mahdollistavat kauniiden ja kestävien 

julkisivujen rakentamisen. 

HB-Gramos on 
yksilöllinen  ja näyttävä

julkisivuratkaisu!

www.hb-betoni.fi 

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

Raitayhtiöiden kerrostaloille 
tarkoitettu IKINUORI-korjausrat-
kaisu toteutetaan ensimmäisenä 
Vantaan Myyrmäessä sijaitsevaan 
Asunto Oy Myyrijärvessä. Talo on 
juuri saanut uuden julkisivun. Syk-
syn  yhtiökokouksessa vahvistet-
tava 13 vuoden IKINUORI-ylläpi-
tosopimus takaa julkisivujen kun-
non pitkälle 2020-luvulle saakka.

Kerrostalot tarvitsevat järjestel-
mällistä hoitoa. Julkisivut ovat yksi 
tärkeimmistä kerrostalon arvoon 
vaikuttavista tekijöistä. Raitayhti-

öiden kehittämässä Ikinuori-yllä-
pitosopimuksessa on yhdistetty 
korjausurakka ja pitkäaikainen 
ylläpito.Urakka voi kattaa julkisi-
vujen lisäksi esimerkiksi ikkunat, 
parvekkeet, sadevesi- ja salaojajär-
jestelmät ja muita saneerauksia. 
Sen jälkeen ylläpitotiimi vastaa 
kunnosta seuraavat 10 vuotta tai 
pidempään. 

 Asunto Oy Myyrinjärvessä teh-
tiin huolellinen korjaustyö. Siellä 
uudistettiin kaikki lukuun otta-
matta kattoa ja parvekkeita. 

– Eristerappasimme ja pinnoi-
timme pitkät julkisivut. Samalla 
uusimme kaikki talon ikkunat. 
Päädyt purettiin ja muurattiin uu-
delleen poltetulla punatiilellä. Sok-
kelit hiekkapuhallettiin, betonin 
murtumat korjattiin, tasoitettiin 
ja maalattiin. Kunnostimme myös 
salaojituksen, sadevesijärjestelmän 
ja piha-alueet", Risto Kivi kertoo.

Lisätietoja: Raitayhtiöt, 
toimitusjohtaja Risto Kivi, 

puh. 0400 441 141, 
risto.kivi@raitayhtiot.fi 

Knaufilta puu-
kuitulevymallisto 
alakattoihin

Knauf on laajentanut alakattole-
vyjen ja -järjestelmien valikoimaa 
ja tuonut markkinoille ekologises-
ti puusta, vedestä ja magnesiitista 
valmistetut Heradesign-puumag-
nesiittilevyt. Magnesiitti suojaa 
puukuituja ja säilyttää niiden elas-
tisuuden. 

Valmistuksessa käytetty puu on 
peräisin kestävän kehityksen mu-
kaisesti hoidetuista itävaltalaisista 

Fenestran ovi-
mallisto uudistui 
korjausrakentajaa 
ajatellen 

Fenestran uudessa ulko-ovimal-
listossa on saneeraajalle kolme eri 
tuotetta, joista löytyy vaihtoehtoja 
perinteisestä rintamamiestalosta 
moderniin kivitaloon. Uniikki-
malliston ovet ovat yksilöllisiä ja 
trendikkäitä. Modernit taas yhdis-
tävät tyylikkyyden ja toimivuuden 
eri vuosikymmenten hengessä ja 
Klassikko-mallisto edustaa vuosi-
en saatossa hyväksi havaittuja pe-
rinteisiä ovimalleja. 

Tuotteilla on selkeät hintaryh-
mät, ja tilauksen kustannukset ovat 
selvillä jo suunnitteluvaiheessa. 

Fenestran nopean toimituksen 
malleista yhdeksän on ulko-ovia, 
joihin voi valita värin ja mitat vii-
destä eri vaihtoehdosta. Ovet toi-
mitetaan kahdessa tai kolmessa 
viikossa.

Nopean toimituksen malleista 
löytyy kattavasti myös kaikki muut 
ovet kodin tarpeisiin; sisä-, puutar-
han- ja teknisten tilojen ovia, sekä 
saunan ja kosteiden tilojen lasio-
via. Valittavana on yhteensä 44 ovi-
vaihtoehtoa ja ulko-oviin saa myös 
levikkeen tai yläikkunan.

Lisätietoja: Fenestra Oy, 
myyntipäällikkö Arto Hyöty,  

puh. 010 525 6294, 
arto.hyoty@fenestra.fi.

Julkisivun ylläpitotakuu nostaa kerrostalon arvoa

metsistä - uusiutuvasta luonnonva-
rasta (PEFC- sertifiointi).

Tuotevalikoimaan kuuluu kuitu-
maiset ja rakeiset pintavaihtoeh-
dot, monikerroslevyt (integroitu 
villa/ kapseloitu), joissa absorptio-
luokka on A sekä A2 paloluokan 
levyt. Levyt soveltuvat rivitalo- ja 
kerrostalokohteisiin, ravintoloihin, 
hotelleihin tai toimistotiloihin ja 
sekä uudisrakentamiseen että sa-
neerauksiin.

Levyt ovat kovia sekä elastisen 
joustavia. Niissä on kevyt, huokoi-
nen ja tasainen rakenne ja yhden-
mukainen pintakerros. Ne tasaa-

vat ilmankosteutta sisätiloissa. Ne 
ovat A2 paloluokiteltuja ja ääntä 
eristävä. Tarjolla on kuitumaisia 
ja rakeisia pintavaihtoehtoja sekä 
monikerroslevyjä.  Valikoimassa 
on runsas kirjo eri värisiä levy-
jä. Lisäksi on valittavana erilaisia 
reunaratkaisuja arkkitehtuurisen 
konseptin ja aiotun kattojärjestel-
män mukaisesti  (17 erilaista reu-
namuotoa).

Lisätietoa: Knauf Oy, 
tuotepäällikkö Kalle Vuorinen, 

puh. 040 3076 412, 
kalle.vuorinen@knauf.fi 

Suomen Talokeskus Oy
Esa Nieminen on nimitetty talo-
tekniikan asiantuntijaksi 1.8.2010 
alkaen.
Marja Heikinheimo-Heiskanen on 
nimitetty arkkitehdiksi 1.8.2010 
alkaen.
Teemu Lähde on nimitetty sähkö-
suunnittelijaksi 30.8.2010 alkaen.
Mikko Jalli on nimitetty talotek-
niikan asiantuntijaksi 1.9.2010 
alkaen.

Fenestra Oy
Fenestran ulko-oviliiketoiminnan 
johtajaksi on valittu 1.9.2010 al-
kaen insinööri Jari Pellinen. 
39-vuotias Pellinen siirtyy Fenest-
ralle Komas Oy:n myyntijohtajan 
tehtävästä. Hänen aikaisempia 
työnantajiaan ovat olleen esimer-
kiksi Metso-konserni, Moventas 
Oy sekä Kumera Machinery.
Fenestra konsernin talousjohta-
jaksi on nimitetty KTM Tom Blom-
qvist, 51. Hän aloitti tehtävässään 
7.9.2010. 
Blomqvist on toiminut aikaisem-
min NSS Groupin palveluksessa 
sekä konsernin talousjohtajana 
että NSS:n Ruotsin toimitusjoh-
tajana. Muita aikaisempia työn-
antajia ovat E. Sarlin Oy ja Salmi, 
Virkkunen & Helenius Oy.
Molempien työpaikka on Espoon 
pääkonttori.

Amiedu
DI Harry Kesker on nimitetty 
Amie dun Rakentamispalvelut-
yksikön koulutuspäälliköksi. 
Harryn vastuualueina on yksikön 
tulosvastuullinen johtaminen se-
kä asiakkuuksien ja palvelutuot-
teiden kehittäminen.

A-Insinöörit-konserni
DI Timo Hujanen on nimitetty 
yk sikönjohtajaksi infrarakennut-
tamisen yksikköön Tampereelle 
1.9.2010 alkaen. Hujanen on ai-
emmin toiminut yksikössä toi-
mialapäällikkönä. Leo Seppänen 
jatkaa yksikössä erityisasian-
tuntijana infrarakennuttamisen 
tehtävissä.

N I M I T Y K S I Ä

TUOTE- JA YRITYS-
UUTISPOSTIA SEKÄ 
NIMITYSUUTISIA 
voit toimittaa osoit-
teeseen toimitus@
kiinteistoposti.fi
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Taloyhtiösi paras kumppani
ikkuna- ja oviremonteissa!
Fenestran pitkä kokemus ja vahva osaaminen varmistavat,
että taloyhtiösi saa parasta palvelua ja asiantuntemusta 
suunnittelusta asennukseen. Toteutamme ikkuna- ja ovi-
remontit ammattitaidolla luotettavasti, joustavasti ja asuk-
kaille vaivattomasti. 

Fenestran kokonaisratkaisulla saat taloyhtiösi ikkunat, 
parvekeovet sekä kerrostaso-ovet kerralla kuntoon. 
Näin voitte helposti:

• pienentää energiankulutusta
• päästä eroon vedon tunteesta
• nostaa koko kiinteistön arvoa

Ota meihin yhteyttä
→ www.fenestra.fi  tai soita 010 525 4000.

Fenair-tuloilmaikkuna 
UUTUUS! 
pienentää energiankulutusta

jopa10%

Fenestran

Tervetuloa tutustumaan 
ovi- ja ikkunavalikoimaamme 
uudessa Fenestra Centerissä, 
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo.
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Kiinteistöpesulan paras puoli.
Tietysti Miele.

Mielen Octoplus -pesulakoneet ovat älykkäitä, monipuolisia ja entistä  
helpompia käyttää. Lisäksi niissä on enemmän kuin kahdeksan hyvää 
syytä, miksi kannattaa vaihtaa kiinteistöpesulakoneeksi Octoplus. 

Lisätietoja:
Miele Oy / Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970 

www.miele-professional.fi

Olemme mukana Finnbuild -messuilla. 
Tule tutustumaan uusimpiin malleihimme  
Kiinteistötori -osastollemme!

http://www.miele-professional.fi

