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Taloyhtiöt varautukaa: veronumero ja 
ilmoitusmenettely käyttöön

Jokaisella uudella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on 
täytynyt olla 1. syyskuuta lähtien näkyvissä henkilötunniste, johon on 
merkitty myös veronumero. 

Uutena asiana tulee myös ilmoittamismenettely, jonka mukaan työ 
maan päätoteuttajan on il moitettava Verohallinnolle kuu kausittain tie
dot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaa
jista urakoitsijoiden antamien tietojen perusteella. Jollei työmaalle ole 
määrätty päätoteuttajaa, ilmoittamisvelvollinen on rakennuttaja ja tilaaja 
eli asuntoosakeyhtiö itse.

Ylitarkastaja Sari Wulff kehottaa myös asuntoosakeyhtiöitä varautu
maan ilmoittamismenettelyyn, kun taloyhtiössä toteutetaan remonttia.

– Näillä näkymin ilmoittamis menettely tulee voimaan vuoden 2013 
syksyllä. Se tietää muutoksia esimerkiksi rakennuttajan tietojärjestel
miin, joten siihen on syytä valmistautua ajoissa.

s.6

Vuokrataloja vapautuu aravarajoituksista . 75

Taitavan tilaajan ohje avuksi  s. 64

Parvekekorjaamista kehitetään  s. 17

Keisarin Naapurin julkisivuremontti  s. 32
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Tässä numerossa:

5 Pääkirjoitus
6 Taloyhtiöissä syytä varautua tulevaan 
 ilmoittamismenettelyyn
 Myös osakkeenomistaja tulee olemaan ilmoitusvelvollinen 
 siinä tapauksessa, että hän teettää huoneistossaan raken 
 nuslupaa edellyttävän remontin. Ilmoitus Verohallinnol 
 le  remontin tehneistä yrityksistä ja näille maksetuista suo
 tuksista sekä remontoijan mahdollisesti maksamista palkois 
 ta tulee tehdä ennen rakennusvalvontaviranomaisen 
 tekemää loppukatselmusta. 

10 Kuntotutkimuksen Tilaajan ohje luomaan uutta
 toimintatapaa
 Betonijulkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksen 
 tilaamiseen on ilmestynyt uusi ohje valmiine lomakkeineen. 
16 Ulokeparvekkeita uuteen uskoon 
 kehittynein keinoin
 Vanhojen, ratakiskokannattimilla olevien ulokeparvekkei
 den korvaaminen uusilla käy nopeasti ja hallitusti vuoden
 ajasta riippumatta, kun tilalle asennetaan hallituissa teh
 dasolosuhteissa valmistetut uudet parvekkeet. Entiset 
 kannattimet pystytään usein hyödyntämään. Myös raken
 nuksen alkuperäinen ilme on vaihdosta huolimatta säilytet
 tävissä, jos se koetaan tärkeänä. 

 26 Asunnontarkastuksiin saatu yhtenäiset ohjeet
 Rakennuksissa piilevien kosteusvaurioiden selvittely ja 
 eliminointitöissä on tarvetta monenlaiselle osaamiselle. 
 Onnistuneen työn ja lopputuloksen kannalta tähdellistä on 
 yhteistyön sujuvuus. Toimintatavoille on rakenteilla 
 yhtenäinen linja. 

32  Keisarin Naapurin uudet ”vaatteet” 
 - kotkalaisen taloyhtiön julkisivuremontti 
38 Lähiökerrostalojen korjaaminen ENTELKOR-
 hankkeen mukaan
42  Teräväpiirtokausi kannattaa ennakoida jo nyt
 - antenniurakoitsijan käynnistä liikkeelle
56   Sata megaa kaikille kautta maan
 Tulevien sukupolvien laajakaistaverkko rakentuu
62  Lakipostia-palsta
64  Taloyhtiöille tietopaketti korjaushankkeen vaiheista 
67   Yllätyksistäkin selvitään, kunhan perustekijät 
 ovat kunnossa
 Työnaikaiset yllätykset eivät ole harvinaisia korjausrakenta
 mishankkeissa. Joskus odottamattomat käänteet antavat  
 alkupotkun sellaisiinkin parannuksiin, josta muuten olisivat 
 jääneet toteuttamatta. Miten julkisivuremontti sujuu 
 vantaalaisessa As Oy Myyrinlepässä? 

75   Vuokrataloyhtiön muuttuu omistusosaketaloksi 
 - mitä ottaa huomioon arjessa ja asuntokaupassa?
 Kun vuokratalo muuttuu omistusosaketaloksi, se muuttaa 
 asumisen, hallinnon ja korjaamisen kulttuuria. Tarpeen voi  
 olla myös asuntoosakeyhtiölain pelisääntöjen selventämi 
 nen entiselle vuokralaiselle, nykyiselle osakkeenomistajalle.

84
Ostereita ja latvaartisokkaa. Kar
pan Keittiössä herkultiin jälleen.  
Osterit rakkausruoan aatelistoa ja 
latvaartisokka mielenkiintoisen 
makuinen dipattava.

75
Vuokratalon uusi elämä omistus
osaketalona aiheuttaa monenlaisia 
muutoksia. Asuntokauppaa tehdessä 
kannattaa tutustua perusteellisesti 
taloyhtiön korjaushistoriaan ja ym
märtää, että asunnon halpa hinta voi 
kertoa suoraan taloyhtiön kunnosta.
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Myös Facebookissa.
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64
Taloyhtiön korjaushankkeen etene
mistä hankesuunnitteluvaiheesta ta
kuuaikaan on käsitelty Taitava tilaaja 
 pätevä palveluntuottaja oppaassa. 
Juha Terho kertoo, että opas on tar
koitettu apuvälineeksi taloyhtiöille ja 
taloyhtiön korjaushankkeisiin osallis
tuville ja se löytyy netistä.

26
– Rakennusterveydessä asiat ovat 
äärimmäisen monimutkaisia ja syy
yhteyksien löytäminen terveysoi
reille on vaikeaa. Ala on me nossa 
eteenpäin valtavasti ja  jat kuvasti, on 
kyettävä olemaan ajanhermolla,Reijo 
Pesonen (oik). korostaa.  Risto Kar
naattu (vas.) työskentelee rakennus
terveyden hyväksi Kotkassa.

56
Sata megaa kaikille hanke 
etenee tähtäimessä tulevien 
sukupolvien tarpeet kattava 
laajakaistaverkosto.

67
Puheenjohtaja Juha Huotisen mukaan 
hallitukseen on ollut vaikea löytää ha
lukkaita, vaikka huoneistoja on 125. 
Isot hankkeet edellyttävätkin jokaiselta 
hallituksen jäseneltä aktiivista yhtey
denpitoa, silmää ja kuulolla oloa hank
keen eri osapuoliin ja tapahtumiin.
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Aito tiilikatto on talon kruunu

Kun vanhan kiinteistön katto kaipaa uutta ilmettä tai jos on tarve  
löytää alkuperäisen kaltainen, mutta kestävä ja vähän huoltoa 
kaipaava katemateriaali – oikea vaihtoehto on aito keraaminen 
KORAMIC-kattotiili.

Eri kattotiilimalleja  ja -värejä löytyy runsaasti perinnemalleista 
nykyaikaisiin trendimalleihin. Asiantuntijamme auttavat löytämään 
kohteeseesi sopivan vaihtoehdon.

Kohde: Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi

http://www.wienerberger.fi


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

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

Alue-edustajat:

Uusimaa Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236

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

Sopivasti
kuivaa

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

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

http://www.esteri.com
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k o m m e n t t i

osakkeenomistaja 

harmaan talouden torjujaksi

En oikein usko, että tyypillinen asukkaan aiheuttama ve-

sivahinko johtuu siitä, että asukas on sammunut suihkus-

sa ollessaan lattiakaivon päälle. Ehkä se tyypillinen syy on 

muunlainen huolimattomuus ja ajattelemattomuus - jätetään 

astianpesu- tai pyykinpesukone pesemään pyykkiä, kun läh-

detään kauppaan; koneiden vesihanat ovat koko ajan auki; 

vuoto jää huomaamatta, koska se on rakenteissa tai valtavan 

tavaramäärän takana jne.

Taloyhtiöissä joudutaan maksamaan - yhteisestikin - paljon näistä vuotovahingoista. Ensisijaisestihan korvausta 

haetaan vuotovahingon aiheuttaneen kotivakuutuksesta - jos sellainen on. Kinkkiseen rajapintaan tullaan, kun auki 

unohtuneen hanan vuoksi alakerroksen asunnot kastuvat. Kaaos on valmis.

Mitäpä tuumata sitten tästä: ”Minulla on veljeni kaiman serkku, joka tulee tekemään kylpyhuoneremonttimme. 

En viitsi siitä taloyhtiölle ilmoittaa, koska muuten isännöitsijä tai joku muu änkeää työmaalle, eikä saada hommia 

hoidettua nopeasti ja mahdollisimman hys hys”, sanoo osakas, joka aikoo toteuttaa remonttinsa pimeästi.

Asunto-osakeyhtiölaki pyrkii nämä tekijät taltuttamaan sillä, että osakkaalla on nyt selkeästi remontista ilmoi-

tusvelvollisuus. Tilanteet ennakoinut taloyhtiö on laatinut hallituksen ja isännöitsijän yhteistyönä toimintamallin, 

miten osakas voi tehdä ilmoituksensa helposti ja remontti tulee asianmukaisesti yhtiön tietoon. 

Ensi vuoden alusta mukaan astuu myös verottaja, joka harmaata taloutta torjuen ulottaa ilmoitusvelvollisuuden 

myös osakkeenomistajan tasolle silloin, kun osakas tekee kunnan rakennusvalvonnalta rakennusluvan vaatineen 

remontin. 

Tämä liittyy rakennustyömailla ensi vuonna käyttöön otettavaan ilmoittamismenettelyyn, jonka mukaan asunto-

osakeyhtiönkin on ilmoitettava kuukausittain työmaalla työskentelevät työntekijät ja muut suorituksensaajat. 

Ilmoituksesta on käytävä ilmi remontin tehneet yritykset, työntekijät ja heille maksetut palkat. Tämä tieto täytyy 

antaa verottajalle ennen kuin rakennusvalvonnan tarkastaja on tehnyt loppukatselmuksen.

Osakkaan on esitettävä verohallinnolta saamansa todistus tarkastajalle. Ellei sitä esitetä, tarkastajan on ilmoitetta-

va remontoijan laiminlyönnistä verohallinnolle, joka voi määrä remontin tehneelle osakkaalle laiminlyöntimaksun. 

Haasteellinen kuvio toteutumisen kannalta, koska osakkailla on varmasti monin paikoin ollut opettelemista 

pelkästään taloyhtiölle tehtävän ilmoituksen kanssa. Jos ei ole aikaisemminkaan omista huoneistoremonteista 

ilmoiteltu, tuskinpa sitä nytkään, vaikka laki niin määrää ja sanktioillakin uhataan. Ehkä myös oman toiminnan 

merkitys harmaan talouden edistäjänä on jäänyt puntaroimatta. 

Jos taas toimitaan, kuten laki määrää ja ollaan kunnon kansalaisia, ei pitäisi minkään estää sitä, että veljen kaiman 

serkku tekee asianmukaisen remontin, kaikki luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa ja ihminen vain nauttii elämästään. 

Voisiko tämä olla totta? 
Riina Takala

Suomalaiset ovat kyllästyneet jatkuvaan lama- ja 
kriisipuheisiin, varsinkin ne, joilla omassa taloudessa 
mikään ei ole muuttunut.
kiinteistönvälittäjien mukaan asuntokauppoja tehtiin 
kesän ja alkusyksyn aikana jopa enemmän kuin viime 
vuonna. 
Lainojen matalat korot ruokkivat asuntokauppaa. 
myös vuokrien voimakas nousu pistää monen nuoren 
pohtimaan oman asunnon hankintaa.
mitähän tuleman pitää, sillä Finanssivalvonta uuti-
soi, että syksyn aikana asuntolainojen luottosuhteen 
rajoittamista pohtiva työryhmä esittänee lakimuutosta, 

jolla rajoitettaisiin pankkien suurinta 
mahdollista luototussuhdetta. 
eli Suomeksi. Pankit eivät voisi rahoit-
taa ostettavaa asuntoa kuin tiettyyn 
prosenttiin saakka hinnasta. näin 
ostajalla pitäisi olla nykyistä selkeäm-
pi omarahoitusosuus. 
Pitkässä juoksussa viisasta, jos sillä 
estetään kotitalouksien ylivelkaan-
tuminen. mutta jos näin käy, toivo-
taan, että maksukyvyn arvioiminen 
olisi tapauskohtaista.

Lama- ja kriisipuheet kyllästyttävät

P Ä Ä K I R J O I T U S
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Rakennustyömaalla työskente-
levillä henkilöillä on työmaalla 
liikkuessaan oltava esillä kuval-

linen tunnistekortti, jossa on merkit-
tynä veronumero. Menettely koskee 
kaikkia työmaita, myös saneerauskoh-
teita. 

Tämä on syytä huomioida myös 
asunto-osakeyhtiössä, jos työmaa muo-
dostaa yhteisen työmaan, esimerkiksi 
julkisivuremonttia tehtäessä. Yhteinen 
työmaa muodostuu silloin, kun raken-
tamistyötä tekee enemmän kuin yksi 
yritys samanaikaisesti tai peräkkäin.

– Asunto-osakeyhtiön ollessa raken-
nuttajana on tämä vastuussa siitä, että 
työmaan kaikilla työntekijöillä on tun-
nistekortit veronumeroineen, Wulff 
alleviivaa.

Rakennustyömailla tunnistekortteja, 
joihin veronumero on merkitty, valvoo 
Aluehallintovirasto ja Verohallinto.

Veronumero on 12-merkkinen yk-
silöllinen numerosarja, josta ei voi 
pää tellä henkilön ikää, sukupuolta tai 
syn tymäaikaa. Verohallinnosta saatu 

Jokaisella uudella rakennustyömaalla työskentelevällä 

henkilöllä on täytynyt olla 1. syyskuuta lähtien näkyvissä 

henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. En-

nen syyskuun alkua aloittaneilla työmailla veronumero on 

pakollinen siirtymäajan jälkeen, kuitenkin viimeistään 1. 

maaliskuuta 2013.

Veronumero on yksi niistä toimista, joilla pyritään kitke-

mään rakennusalan harmaata taloutta ja turvaamaan 

yritysten kilpailu.

- Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään var-

mistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työs-

kentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen 

työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja 

heidän työnantajiensa verovalvonnalle, ylitarkastaja Sari 

Wulff  Verohallinnosta korostaa.

Taloyhtiöissä 
Veronumero käytössä uusilla työmailla

syytä varautua tulevaan 
ilmoittamismenettelyyn

n  teksti: irene murtomäki 
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veronumero ei vaihdu tai muu-
tu henkilön vaihtaessa esimer-
kiksi työnantajaa tai työmaata.

Työntekijät saavat tunniste-
kor tin veronumeroineen työn-
antajan tai päätoteuttajan kaut-
ta. Työnantajalla on mahdolli-
suus tilata työntekijöidensä 
veronumerot keskitetysti Vero-
hal linnolta toimittamalla Vero-
hallintoon työntekijöidensä 
henkilötunnukset. 

Verohallinto lähettää työnte-
kijöiden veronumerot työnan-
tajalle. Samalla työnantaja pyy-
tää, että työntekijät merkitään 
rakennusalan veronumerore-
kisteriin. Myös työntekijä voi 
pyytää oman veronumeronsa 
Verohallinnolta.

Veronumeroa koskevia kysy-
myksiä varten Verohallinnossa 
on perustettu puhelinpalvelu-
linja.

– Veronumero on aiheutta-
nut paljon kysymyksiä, ja soit-

toja on tullut kymmeniä tuhan-
sia, Wulff toteaa.

Veronumero-
rekisterissä 
163 000 henkilöä

Veronumeroon liittyen 
avattiin julkinen vero-
numerorekisteri elo-

kuun alussa. Vasta merkinnän 
jälkeen työntekijä on oikeutet-
tu työskentelemään työmaalla.

Rekisteristä voi tarkistaa ra-
kennustyömaalla työskentele-
vän henkilön etu- ja sukunimen 
sekä hänen veronumeronsa pe-
rusteella, onko henkilön tiedot 
merkitty veronumerorekiste-
riin. Rekisteriin oli syyskuun 
puolivälissä merkitty 163 000 
henkilöä, joista ulkomaalaisia 
on 14 000.

– Vaikka työntekijälle on an-

nettu veronumero, häntä ei 
automaattisesti merkitä vero-
numerorekisteriin, vaan mer-
kintää on pyydettävä erikseen. 
Työntekijä voi esittää pyynnön 
myös itse puhelimitse tai asi-
oimalla verotoimistossa henki-
lökohtaisesti, ylitarkastaja Sari 
Wulff  Verohallinnosta kertoo.

Alle vuodeksi Suomeen töi-
hin tulevat ulkomaalaiset ra-
kennusalan työntekijät ovat 
voineet hakea henkilötunnuk-
sen ja veronumeron kesäkuun 
alusta lähtien verotoimistosta. 
Verohallinto on antanut noin 
1 000:lle henkilötunnuksen ja 
veronumeron kesäkuun alun 
jälkeen.

Ilmoittamismenettely 
voimaan 
ensi vuonna

➺ JAtkUU

Uusilla rakennustyömailla 
työskentelevillä täytyy nyt 
olla näkyvissä henkilötun-
niste, johon on merkitty 
myös veronumero. 
Tässä kuvassa, joka on 
otettu viime vuoden ke-
väällä Atlas-talon korjaus-
työmaalta Helsingistä,  
asianmukainen henkilö-
tunniste löytyy mm. Etelä-
Suomen Julkisivupalvelu 
Oy:n työnjohtaja Janne 
Paason (oik.) liivistä. 
Veronumeron käyttöön-
otolle on annettu siirtymä-
aika - se on oltava käytös-
sä viimeistään 1.3.2013.
Tällä työmaalla henkilö-
tunnisteet ja muutkin työ-
turvallisuuteen liittyvät 
asiat olivat tilaajan vaati-
muksesta tarkassa seuran-
nassa.
Kuva: Riina Takala
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➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Rakennustyömailla ote-
taan ensi vuonna käyt-
töön työntekijöitä ja 

rakennusurakoita koskeva eri-
tyinen ilmoittamismenettely.

Ylitarkastaja Sari Wulff kehot-
taa myös asunto-osakeyhtiöitä 
varautumaan ilmoittamisme-
nettelyyn, kun taloyhtiössä to-
teutetaan remonttia.

– Näillä näkymin ilmoittamis-
menettely tulee voimaan vuo-
den 2013 syksyllä. Se tietää 
muutoksia esimerkiksi raken-
nuttajan tietojärjestelmiin, jo-
ten siihen on syytä valmistau-
tua ajoissa.

Ilmoittamismenettelyssä 
työ  maan päätoteuttajan on il-
moitettava Verohallinnolle 
kuu kausittain tiedot työmaalla 
työskentelevistä työntekijöistä 
ja muista suorituksensaajista 
urakoitsijoiden antamien tieto-
jen perusteella. Jollei työmaal-
le ole määrätty päätoteuttajaa, 
ilmoittamisvelvollinen on ra-
kennuttaja ja tilaaja eli asunto-
osakeyhtiö itse.

– Myös osakkeenomistaja 
on ilmoitusvelvollinen siinä 
tapauksessa, että hän teettää 
huoneistossaan rakennuslupaa 
edellyttävän remontin. Ilmoi-
tus Verohallinnolle remontin 
tehneistä yrityksistä ja näille 
maksetuista suorituksista sekä 
remontoijan mahdollisesti mak-
samista palkoista tulee ennen 
rakennusvalvontaviranomaisen 
tekemää loppukatselmusta. Ra-
kennusvalvontaviranomaiselle 
on esitettävä loppukatselmoin-
nissa osakkaan Verohallinnolta 
saama todistus ilmoitetuista tie-
doista. Jollei rakennustarkasta-
jalle esitetä todistusta, tarkasta-
jan on ilmoitettava remontoijan 
laiminlyönnistä Verohallinnolle, 
joka voi määrä remontin teh-
neelle osakkaalle laiminlyönti-
maksun. 

Verohallinto hyödyntää il-
moittamismenettelyllä saatavia 
tietoja reaaliaikaisessa veroval-
vonnassa. Lisäksi tietojen avul-
la voidaan arvioida asiakkaiden 
verotusstatusta ja rekisteröinti-
tarvetta.

U U t i S P o S t i A

Asunto-osakeyhtiöt  ja arava-
lainoitetut asuntoyhteisöt käyt-
tivät viime vuonna noin 1,7 
miljardia korjaamiseen. Se on 4 
prosenttia enemmän kuin vuot-
ta aikaisemmin. Tämä käy ilmi 
tuoreesta Tilastokeskuksen tut-
kimuksesta, joka perustuu noin 
2 500 asunto-osakeyhtiön ja 16 
suurimman kunnallisen ja muu-
taman valtakunnallisen vuokra-
taloyhtiön korjaustietoihin.

Asunto-osakeyhtiöiden kor-
jaukset muodostivat reilun kol-
me neljännestä koko asuntoyh-
teisöjen korjauksista, kaikkiaan 
noin 1,3 miljardia euroa. Niiden 
arvo kasvoi noin 7 prosenttia 
edellisestä vuodesta.

Runsas 40 prosenttia kaikis-
ta asunto-osakeyhtiöiden kor-
jauskustannuksista kohdis tui 
rakennusten LVI-järjestel mien 
korjauksiin, kuten putkiremont-
teihin. Noin neljännes kaikista 
korjauksista kohdistui raken-
nusten ulkopuolisten rakentei-
den korjauksiin, kuten ulkosei-
nien, kattorakenteiden, ikku-

omistus- ja 
vuokrataloyhtiöitä 
korjattiin viime 
vuonna noin 1,7 
miljardilla eurolla

Julkisivuyhdistys r.y.:n ja 
Asunto- ja kiinteistöyhtiöi-
den hallitusasiantuntijat AK-
HA ry:n yhteistyössä Kiin-
teistöposti-lehden kanssa 
järjestämän Julkisivuremont-
ti 2012 -kilpailun voittajat 
ovat selvillä. Kilpailussahan 
et sittiin esimerkillisiä, laa-
dukkaasti toteutettuja julki-
sivuremontteja, joiden kor-
jausprosessi käy malliksi 
muil lekin julkisivukorjauk-
sia suunnitteleville asunto-

Julkisivu-
remontti 2012 
-kilpailu 
ratkennut

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

steni finland oy

steni®
  julkisivu

TI
BE

 D
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m
m

en

www.steni.fi

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

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

steni-julkisivulevyt  
ovat korkealaatuisia  
ja pitkäikäisiä

Saneerauskohde Tuusulassa

Tervetuloa	osastollemme	6h78	FinnBuild	
–messuille	2012!
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Lukitusjärjestelmät • Avainhallinta  
Hälytyslaitteet • Kulunvalvonta 
Ovi- ja porttiautomatiikka 
Kameravalvonta • Ovipuhelimet

Ykkösturvaa 
kiinteistöllesi.
Meiltä saat ammattitaitoisen palvelun,  
parhaat tuotteet ja pätevimmät ratkaisut 
niin asuin-, liike- kuin teollisuuskiinteistö-
jen turva- ja lukitustarpeisiin. Ota yhteyttä!

www.turvaykkoset.fi
puh. 020 7800 200

Ideaalinen ratkaisu taloyhtiöihin 

helpottamaan avainten hallintaa ja 

kulunvalvontaa.

KP_12_TY_90_270.indd   1 15.2.2012   12.24

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset korjauskohteittain 2011

noiden, ulko-ovien ja parvek-
keiden korjauksiin. Huoneisto-
jen korjaukset ja rakennuksen 
sisärakenteiden korjauskustan-
nukset olivat 7-8 prosenttia 
kaikista asunto-osakeyhtiöiden 
korjauksista. 

Loput korjauskustannukset 
kohdistuivat ulkoalueiden, ra-
kennuksen pohjarakenteiden, 
sähköjärjestelmien ja muihin 
korjaustoimenpiteisiin.

Korjaukset painottuivat en-
nen ja 60-luvulla valmistunei-
siin kerrostaloihin sekä 70-lu-
vun kerrostaloihin. 

Huomio kiinnittyy myös sii-
hen, että 2000-luvun rakennuk-
siakin korjataan ja itse asiassa 
vuonna 2011 hieman enem-

män kuin vuonna 2010.

Aravatalojen 
korjaamistahti 
hidastui

Aravalainoitettuja asunto-
yhteisöjä korjattiin noin 391 
miljoonalla eurolla. Vähennystä 
edelliseen vuoteen oli 6 pro-
senttia. 

Etenkin pääkaupunkiseudun 
aravatalojen edellisen vuoden 
suuri peruskorjausten arvo vai-
kutti vuoden 2011 aravatalojen 
korjausrakentamisen arvon 
laskuun. Pääkaupunkiseudun 
aravatalojen korjausten arvot 
laskivat lähes neljänneksellä 
edelliseen vuoteen verrattuna.

osa keyhtiölle.
Tuomaristo, johon kuulu-

vat AKHA:n edustajina RI, 
ekonomi Juhani Siikala FM 
Siikala Ky:stä ja Ben Grass 
sekä Julki sivuyhdistyksen 
puolesta Mik ko Tarri, Maritta 
Koivisto ja Riina Takala, kiin-
nitti huomio ta muun muassa 
siihen, miten hanketta on vie-
ty läpi osakkaiden kannalta, 
miten päätetty ja tiedotettu, 
miten rahoitus on järjestetty, 
miten osakkaat ovat päässeet 
vaikuttamaan julkisivun ulko-
näköön jne.

Ympäristöministeriön kans -
liapäällikkö Hannele Pok  ka on 
lupautunut puhumaan kor-
jausrakentamisesta voit tajien 
julkistamistilaisuuteen. Se, 

pidetään tiistaina  9.10.2012 
FinnBuild-messujen yhteydes-
sä Helsingissä. 

Lisäksi taloyhtiöiden edus-
tajat esittelevät tilaisuudessa 
hankkeitaan, joten tule paikal-
le kuulemaan, miten korjaus 
meni ja mitä opittavaa siitä 
kenties olisi omassa taloyh-
tiössä suunnitteilla olevaan 
julkisivukorjaushankkeeseen.

Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy, eikä ennakkoilmoittautu-
mista tarvita. Julkistamisti-
laisuus on klo 10.00-12.00 
Mes sukeskuksessa, toisessa 
ker roksessa salissa nro 203 
Pressitilan vieressä. Samalla-
han on tilaisuus käydä tutus-
tumassa myös FinnBuild-mes-
sujen antiin.
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Suunnitteleeko 
taloyhtiönne 
parvekkeiden 
uusimista 
hitaimmalla 
mahdollisella 
tavalla? Jos, niin
ottakaa heti 
yhteyttä meihin,
puh. 040 900 5271.
 
Palkkio 
ilmoittajalle
on NOPEA 
parvekeremontti 
hitaan hinnalla.  

ETSINTÄ-

KUULUTUS

www.lorakenne.fi

k U n t o t U t k i m U k S e t

Julkisivuyhdistyksen pu-
heenjohtaja Mikko Tarri pi-
tää julkisivujen ja parvek-

keiden tilaajan ohjetta tärkeänä 
ja ennen kaikkea ”tietynlaista 
tolkkua” käytäntöön ja markki-
noille tuovana työkaluna. 

Tilaajan ohjeen käyttämisen 
suurimpana kimmokkeena pi-
täisi Tarrin mukaan olla se, että 
kuntotutkimus on kuitenkin 
aina kaiken perusta julkisivu-
jen ja parvekkeiden korjausta 
suunniteltaessa. 

Toisaalta - huonon tai puut-
teellisen kuntotutkimuksen 
seurauksena voidaan tehdä mil-
joonavahingot sen sijaan, että 
esimerkiksi noin 10 000 euroa 
maksavalla kuntotutkimuksel-
la saadaan luotettava perusta 
oikeiden korjaustapojen valin-
nalle.

Uutta ohjetta esiteltiin Jul-
kisivuyhdistyksen jäsenistölle 
elokuussa järjestetyssä lounas-
tilaisuudessa ja jo aikaisemmin 
toukokuussa yhdistyksen vuo-
sikokouksessa, jossa ohjeen 
laatija Matti Herranen Vahanen 
Oy:stä kertoi sen tekemisestä 
tarkemmin.

Lisää tietoa 
tilaajille

Taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallituksille 

valmistui kevään aikana käytännönläheinen 

työväline betonielementtitalojen julkisivujen ja 

parvekkeiden kuntotutkimusten tilaamiseen. Se 

on Kosteus- ja hometalkoiden puitteissa tuotettu 

Kuntotutkimuksen tilaajan ohje, joka tarjous-

pyyntölomakkeineen ja muine liitteineen löytyy 

toistaiseksi internetistä.

Ohjeen laatimisen taus-
taksi tehtiin Matti Her-
rasen mukaan kyse ly-

tutkimuksia ja haastatteluja 
asunto-osakeyhtiöiden hallitus-
ten, isännöitsijöiden, kuntotut-
kijoiden ja korjaussuunnitteli-
joiden keskuudessa. 

Tulokset vastasivat hyvin en-
nakkokäsityksiä: taloyhtiöiden 
ja ei-teknisten isännöitsijöiden 
tietämys on usein heikkoa, 
olemassa oleva ohjeistus koe-
taan riittämättömäksi ja alan 
yrityk siltä puuttuvat yhteiset 
pelisään nöt, minkä seurauk-
sena tarjoukset eivät ole ver-

Tilaajan ohje

Matti Herranen, joka työsken-
telee Vahanen Oy:ssä, laati 
kuntotutkimuksen tilaajan oh-
jeen diplomityönään.

n  teksti ja kuva: Riina takala
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tailukelpoisia. Tilaajan ohjeen 
laatimisen taustalla oli myös 
yleinen huoli kuntotutkimus-
ten luotettavuudesta. 

– Asunto-osakeyhtiöt ovat 
oh jeen suurin kohderyhmä. 
Siel lä tiedontarvetta on varmas-
ti kaikkein eniten, koska taloyh-
ti öissä on maallikkoja, jotka 
tarvitsevat informaatiota kun-
totutkimuksen ”syvemmästä 
olemuksesta”. Tilaajan ohjeessa 
tarjousten vertailukelpoisuus 
on ollut suuri kuningastavoite. 
Ohjeen avulla saadaan tekijät 
samoille viivoille samoilla taus-
toilla ja samoilla tiedoilla, Tarri 

totesi.

Valmiit 
lomakkeet 

Koska ohjeen tekemi-
sen tärkein tehtävä on 
antaa tietoa ja tukea 

luotettavan ja riittävän laajan 
kun totutkimuksen saamista, 
oh je kertoo tietysti perusasiat: 
mikä kuntotutkimus on, miksi 
kuntotutkimus tehdään, milloin 
se tehdään ja kuka niitä tekee.

Jotta isännöitsijän tai hallituk-
sen kannalta saataisiin mahdol-

lisimman kattava ja vertailukel-
poinen tarjous, ohje sisältää val-
miin tarjouspyyntölomakkeen. 

Tarjouspyyntölomakkeen liit-
teeksi tulee ohjeen mukainen 
kuntotutkimuksen ohjesisältö-
lomake, johon tilaaja merkitsee 
kuntotutkimusluokan. 

Näin tilaaja jo tarjouspyyntöä 
tehdessään määrittelee tarjo-
uksen antajalle, minkä tasoista 
kuntotutkimusta tarvitaan ja 
min kälaiseen tarpeeseen kun-
totutkijan tarjouksen pitäisi 
vastata. 

Toinen tarjouspyyntöön lii-
tettävä lomake koskee pora- ➺ JAtkUU

luomaan uutta toimintatapaa

näytteiden määrää. 
– Minun mielestäni tilaajan 

ohjeen suurimpia ”karamellejä” 
on lomake poranäytteiden oh-
jeellisista määristä. Sen perus-
teella hallituksen puheenjohta-
ja tai isännöitsijä pystyy laske-
maan, kuinka monta näytettä 
julkisivujen ja parvekkeiden 
kun totutkimuksessa pitäisi suu-
rin piirtein ottaa, Tarri toteaa.

Ohjetta valmisteltaessa on 
kiinnitetty huomiota siihen, et-
tä vaikka kuntotutkimukseen 
sisältyy paljon mittaamattomia 

Julkisivun ja parvekkeen kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen tär-
keänä antina ovat valmiit lomakkeet, joita käyttämällä taloyhtiöl-
lä on nykyistä paremmat mahdollisuudet saada riittävän laaja ja 
kattava kuntotutkimus ja kyetä myös vertailemaan palveluntar-
joajien antamia tarjouksia.
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pitäisi eri rakenteista ottaa. 
Malliesimerkkinä on viisiker-

roksinen elementtitalo, jonka 
julkisivut ovat käsittelemätön-
tä pesubetonia. Parvekkeita on 
25, jotka muodostuvat parve-
kelaatasta, pieliseinistä ja beto-
nikaiteista. Mallilaskelma suo-
sittelee tässä kohteessa  pora-
näytteiden vähimmäismääräksi 
15 näytettä: Näytemäärä julki-
sivuista 6 kpl (2 erilaista pinta-
tyyppiä, 3 näytettä kustakin) ja 
näytemäärä parvekkeista 9 kpl 
(3 erilaista rakenneosaa, joista 
3 näytettä kustakin). 

Ohjeen laskentamalli vähim-
mäisnäytemääristä perustuu 
so veltaen vuonna 2002 päivi-
tet tyyn Betoniyhdistyksen jul-
kai suun Betonijulkisivun kun-
totutkimus BY 42:ään ja sen 
mukaiseen toimintatapaan. 
Tä mähän on ollut kuntotutki-
muksia tekevien yritysten oh-
jenuorana jo pitkään. 

asioita, niin luotettavan kunto-
tutkimuksen yksi tunnusmerk-
ki on riittävä näytemäärä erilai-
sista rakenteista.

Poranäytemäärälomake ja 
sii hen liittyvät laskelmat anta-
vatkin taloyhtiölle näytemää-
rien arvioimiseen tietynlaisen 
nollatason, johon tarjoajien 
näy temääriä voidaan sitten ver-
rata ja sitä kautta arvioida tutki-
muksen luotettavuutta - kuka 
tarjoaa näytteiden vähimmäis-
määrän, kuka sen alle tai yli sen. 

Näytteiden vähimmäismää-
rän laskentamalli soveltuu oh-
jeen mukaan parhaiten 60-80 
-lu kujen kerrostaloihin. Siinä 
on kuitenkin pyritty huomioi-
maan myös kohteiden koko ja 
monimuotoisuus.

Poranäytteiden määrään liit-
tyvän lomakkeen soveltamisoh-
jeessa on myös käytännön esi-
merkki, joka auttaa konkretisoi-
maan, kuinka monta näytettä 

Kaikki ei ole 
Cuporia,  
mikä kiiltää
 

Nykyaikaisella kupariputkijärjestelmällä teet put-
kiremontin hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan. 
Kromatuilla ja maalatuilla kupariputkilla toteutat 
myös pinta-asennukset tyylikkäästi. Mutta 
tiesitkö, että kupariputkillakin on eroja? Kun 
haluat kestävän ja hyvän putkiston taloosi valitse 
kotimainen, laadukas Cuporin kupariputki.

Tervetuloa osastollemme 6a55 Finnbuild 
-messuille.

Vaikutus palvelun
tarjoajiin

-On tehty kuntotutki-
muksia, joissa kansi-
lehdessä lukee be-

tonirakenteiden kuntotutkimus 
ja siihen kuntotutkimusosuus 
sitten loppuukin. Loppuosa on 
nollatutkimusta. Tällaisia tulee  
huolestuttavan usein vastaan ja 
niihin on joutunut suunnitteli-
jana kohdekohtaisesti puuttu-
maan, Mikko Tarri A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy:ssä työskente-
levänä kuvaa käytännön koke-
muksiaan nykytilanteesta. 

Kyselytutkimukset ja haastat-
telut osoittivat selkeästi sen, 
että kuntotutkimustarjousten 
kilpailuttamisessa tutkimuksen 
sisältö ei useinkaan vaikuta va-
lintaan, vaan taloyhtiö valitsee 
useimmiten halvimman. 

– Eihän taloyhtiöasiakkaalla 
ole minkäänlaista pätevyyttä, 
eikä se voi edes kuvitella kyke-
nevänsä arvioimaan sitä, minkä-
lainen oikeanlainen kuntotut-
kimus on. Näytemäärät, tekijän 
pätevyys, laboratoriokokeet - 
nehän ovat suurimmalle osalle 
rakennusalan ammattilaisista-
kin puhdasta hepreaa, saati sit-
ten taloyhtiöiden maallikoille. 
Kun mitään muuta ei ymmär-
retä, niin sitten katsotaan hin-
talappua, Tarri kuvaa nykyistä 
menoa.

Ohje tuo nyt tähänkin apua – 
kuntotutkimusten vertailemis-
ta helpottavan lomakkeen. 

Sen toimivuuteen vaikuttavat 
ratkaisevasti tietenkin alan yri-
tykset itse eli miten hyvin ne 
sitoutuvat antamaan tarjouk-
sensa saamiensa pyyntöjen ja 
liitteiden määrittämien asioi-
den perusteella.

– Onhan alan yrityksillä ohje-
nuoranaan ollut jo pitkään Be-
tonijulkisivun kuntotutkimus 
BY 42 ja sen määrittelemä 
toi mintatapa. Uskallan sanoa, 
et tä Julkisivuyhdistyksen jäsen-
yritykset tekevät aikalailla sa-
mantasoisia kuntotutkimuksia, 
mutta markkinoilla on mukana 
myös ”villejä kortteja ja mustia 

hevosia”, jotka voivat sekoittaa 
taloyhtiön hallituksen jäsenten 
päät hetkessä. Sen seuraukse-
na hallitus ei välttämättä pysty 
rehellisesti vertailemaan tarjo-
uksia ja vaikka isännöitsijäkin 
asiasta jotakin saattaisi tietää, 
hän ei välttämättä puutu tilan-
teeseen mitenkään, Tarri jatkaa 
valintavaiheeseen liittyvää poh-
dintaansa.

Taloyhtiöväelle

tietoa

-Tilaajan ohjeen tarkoi-
tus on antaa tutki-
muksen tilaajalle se 

selkänoja, mihin nojautua - pe-
rustelut, miksi kuntotutkimus 
tehdään, miten ja minkälaisil-
la näytemäärillä se tehdään ja 
mitä kuntotutkimuksen pitäisi 
ylipäänsä sisältää. Lainsäädän-
töönhän tätä menettelyä tus-
kin saadaan menemään, enkä 
usko, että kuntotutkimusala tai 
Julkisivuyhdistys sitä haluaisi, 
koska se aiheuttaisi toisenlaisia 
ongelmia. Jos nykytilanteen pa-
rantamiseksi ei kuitenkaan mi-
tään tehdä, ei mitään muutok-
siakaan taatusti tapahdu, Tarri 
vielä totesi muistuttaen siitä, 
että myös alan yritysten toi-
votaan osaltaan vievän ohjeen 
olemassaoloa taloyhtiöiden tie-
toisuuteen. 

Tämä tilaajan ohje ei ole sii-
nä mielessä ainutlaatuinen, että 
sellainen sisältyy myös vuonna 
2002 päivitettyyn Betonijulkisi-
vun kuntotutkimus BY 42 -oh-
jeeseen. 

– Kun olen sitä ohjetta lu-
kenut, en välttämättä itsekään 
osaisi tehdä tarjousta sen pe-
rusteella, Tarri sanoo iloiten 
siitä, että on nyt on saatu kan-
santajuinen ja valmiiden loma-
kepohjien ansiosta käyttökel-
poinen työväline taloyhtiöiden 
käyttöön. 

Linkki, josta Tilaajan ohje löy-
tyy: http://www.betoniyhdis-
tys.fi/default/www/julkaisut/
by_42_tilaajan_ohje/
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Liian vähän näytteitä 

suosituksiin verrat-

tuna. Näytemäärä 

sama, vaikka pitkälle 

ja laajalle edenneet 

vauriot ovat silmä-

määräisestikin havait-

tavissa. Kevyesti tehty 

kuntotutkimus voi 

johtaa ylikorjaamiseen 

sekä mahdollisesti 

yllätyksiin ja ylimää-

räisiin kustannuksiin 

korjausvaiheessa. Tut-

kimus liian myöhään, 

eikä voida enää käyt-

tää edullisempia kor-

jausmenetelmiä. 

Tällaisia johtopäätöksiä 
on syntynyt Tampereen 
teknillisen yliopiston 

tutkimuksessa, jossa selvitettiin 
kuntotutkimusten toteutuneita 
näytemääriä ja näkyvien vauri-
oiden vaikutusta näytemääriin.

BeKo-tutkimuksen 
tietoa taustalla

Tampereen teknillisen yli-
opiston ja tekniikan toh-
tori Jukka Lahdensivun 

BeKo-tutkimuksen sisältämästä 
kuntotutkimusaineistosta on 
saatu hyödyllistä tietoa keväällä 
valmistuneeseen betonijulkisi-
vun ja parvekkeiden kuntotut-

Kuntotutkimusten nykytila:

Liian vähän näytteitä - korjaus-
suositukset usein varman päälle

kimuksen tilaajan ohjeeseen. 
BeKo-tietokannassa on kun-

totutkimusraportit 262 ker-
rostalosta, jotka on rakennettu 
vuosien 1948-1993 aikana. Kun 
tarkastellaan kohteista otettu-
jen kuntotutkimusten näyte-
määriä, käy ilmi, että kuntotut-
kimuksissa on rakennuksesta 
otettu keskimäärin 12 näytettä. 
Julkisivuista näytteitä on otettu 
keskimäärin 7 ja parvekkeista 
keskimäärin 6.

– BeKo-tietokannassa tyypil-
linen rakennus on tehty vuon-
na 1978, siinä on viisi kerros-
ta, kaksi porrashuonetta ja 28 
parveketta. Kuntotutkimuksen 

vähimmäisnäytemäärä BY 42:n 
mukaan on kolme rinnakkaista 
näytettä jokaisesta elementti-
tyypistä eli se tarkoittaisi 15-21 
näytettä per rakennus riippu-
en siitä, miten paljon erilaisia 
element tityyppejä julkisivussa 
ja parvekkeissa on, Lahdensivu 
totesi Julkisivuyhdistyksen jäse-
nistölle pidetyssä tilaisuudessa 
elokuussa. 

Yllä olevaan tutkimustulok-
seen ja BY 42:n suosituksiin 
ver rattuna näyttää siis siltä, että 
näytteitä otetaan keskimäärin 
vähemmän kuin on suositel-
tu. Kaavio tutkimusraporttien 
sisältämistä näytemääristä ker-

too sen, että suurimmassa osas-
sa kohteista näytteitä on otettu 
6-10 tai 11-15. 1-5 näytettä si-
sältäneiden tutkimusraporttien 
osuus on 18 prosenttia ja sa-
maa tasoa on yli 15 näytemää-
rien osuus.

Näkyvien vaurioiden määrä 
ei tässä tutkimuksessa näytä 
vaikuttavan näytemääriin.

– Kuntotutkijoiden haastat-
telussa tämä kävi aika selvästi 
ilmi, miksi näin tapahtuu - on 
tehty sopimus kuntotutkimuk-
sen laajuudesta ja määritelty 
siinä näytemäärät, jotka ote-
taan. Niitä ei muuteta, Lahden-
sivu totesi.

k U n t o t U t k i m U k S e t

n  teksti: Riina takala

Näytteidenotto käynnissä.
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Yhdenkin näytteen 
perusteella...

Tutkimuksessa vedettiin 
yhteen myös se, minkä-
laisilla näytemäärillä 

min kinlaisia korjauksia esite-
tään julkisivuille ja parvekkeil-
le. 

Yleishavainto on, että kunto-
tutkimuksessa, jossa esitetään 
tehtäväksi kevyempiä korjauk-
sia, pitäisi olla suurempi näy-
temäärä kuin mitä tutkituissa 
kohteissa on tehty. Lisäksi sama 
linja näytemäärissä - liian vähän 
näytteitä - näkyy myös silloin, 
kun on esitetty julkisivun uusi-
mista tai ei tehdä mitään korja-
uksia. 

– Julkisivujen paikkauspin-
noituskorjausta on ehdotettu 
pienimmillään yhdellä näytteel-
lä, enimmillään 20-23 näytteel-
lä. Parvekkeissa suurin piirtein 
sama tilanne. Parvekkeissa 
kor jaussuosituksia annetaan 
kes kimäärin 5-6 näytteellä. Siel-
lä kuitenkin ei tehdä mitään 
-suositusta on yleensä tutkittu 
perusteellisemmin kuin julki-
sivuissa, Lahdensivu jatkaa.

Kuntotutkijan
suositusta
noudattaen

Tutkimuksessa haastatel-
tiin myös 12 kohteen 
suunnittelijaa, omista-

jaa, valvojaa ja kuntotutkijaa 
11 paikkakunnalla. Haastatte-
luissa pyrittiin selvittämään 
myös kuntotutkijan vastuuta 
tai osuutta korjauspäätöksistä. 

Yleishavaintona oli se, että 
lähtökohtaisesti kuntotutkimus 
tehdään aina silloin, kun julki-
sivuissa tai parvekkeissa on jo 
jotakin näkyvää vauriota.

– Tämän seurauksena on se, 
että silloin vauriot ovat jo eden-
neet pidemmälle, minkä vuoksi 
kevyemmät korjaustavat eivät 
tule kysymykseen, ne on niin 
sanotusti pelattu pois, Lahden-
sivu totesi. 

– Esimerkkikohteista noin 
puolet oli sellaisia, joissa kiin-

teistönomistajalla on strategia-
na teettää kuntotutkimus ra-
kennuksen tullessa 25 tai 20 
vuoden ikään riippumatta sii-
tä, onko näkyviä tai ei-näkyviä 
vaurioita. Tämä tietysti johtaa 
siihen, että silloin kuntotutki-
muksessa ei välttämättä tule 
esiin mitään välittömiä korjaus-
tarpeita, ja antaa mahdollisuu-
den suunnitella tulevia huol-
to- ja korjaustoimia väljemmin 
pitkälle aikajaksolle.

Maksuvalmiutta 
puuttuu

Haasteltavien mukaan 
kuntotutkimusten si-
sältö on aina BY 42:n 

mukainen ja aina edellytetään, 
että tutkimus tehdään sen mu-
kaan.

– Se on sinällään ok, mutta 
näytemäärät eivät täsmää laisin-
kaan ohjeen antamiin vähim-
mäismääriin. Se on sinänsä hy-
vä asia, että kuntotutkijat ovat 
ammattitaitoisia ja kuntotutki-
muksissa saadut tiedot pitävät 
yleensä hyvin paikkansa, mutta 
tilaajien puolelta koetaan, että 
kuntotutkijat ottavat korjaus-
suosituksissaan liikaa varmuut-
ta ja ehdotetaan raskaita korja-
uksia liian aikaisin, Lahdensivu 
jatkaa.

– Kuntotutkijat ja suunnitteli-
jat haluaisivat tehdä perusteel-
lisempia tutkimuksia, mutta se 
ei onnistu. He kertoivat, että yh-
den päivän kuntotutkimuksen 
pystyy vielä tilaajalle myymään, 
mutta kahta päivää ei. Tässä tu-
lee myös se dilemma - tilaaja 
kaipaisi tutkijalta varmempaa 
kannanottoa, paljonko aikaa on 
jäljellä, päästäänkö viisi vuotta 
vielä korjaamatta, mutta mak-
suvalmius lisätiedon saamiseksi 
puuttuu.

➺ JAtkUU

 

FMC  PRO 

 

  

JULKISIVU PRO

ENERGIA PRO

PUTKIREMONTTI PRO

JULKISIVU PRO lisää kiinteistön käyttövuosia. 
Kestävämpi rakennus julkisivun, parvekkei-
den ja vesikaton korjaushankkeilla.

ENERGIA PRO tuottaa arvokasta tietoa 
kiinteistöhuollon ja -saneerauksen tarpeisiin. 
Parempaa energiatehokkutta ja kustan-
nussäästöjä.  

PUTKIREMONTTI PRO uusii asukkaille 
elintärkeät vesi- ja viemärirakenteet. 
Terveempää ja viihtyisämpää asumista.

Kokonaispalvelua kiinteistön osakkaiden ja 
asukkaiden tarpeisiin. Suunnittelu-, 
rakennuttamis- ja viestintäpalvelut vahvalla 
kokemuksella ja osaamisella.
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Tutkijan esittämän 
mukaisesti

Tutkimus kertoi selkeästi 
sen, että kuntotutkijan 
suosituksella korjausta-

vasta ja ajankohdasta on suuri 
vaikutus päättäjiin - yleensä ai-
na valitaan kuntotutkijan suosit-
telema korjaustapa ja ajankohta.

– Ainoastaan tekniset syyt 
vai kuttavat korjaustavan valin-
taan. Se on pääsääntö. Arkkiteh-
tuurilla on aivan toissijainen 
merkitys, Lahdensivu totesi 
mainiten kuitenkin yhtenä 
poik keuksena kuopiolaisen ta-
loyhtiön, jossa haluttiin myös 
muuttaa olemassa olevaa arkki-
tehtuuria.

– Kiinteistönomistajien 
point tina on, että korjausten 
pi täisi olla kokonaistaloudelli-
sia, niillä pitäisi päästä pitkään 
käyttöikään. Silloin voi korjaus-
ten toteuttamisajankohta hie-
man muuttua, jos kohteessa on 
muutakin korjattavaa.

Kuntotutkimuksen suositte-
lemien korjaustapojen riskejä 

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

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

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

Yhdessä osaamistasi rakentaen

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

KOSTEUDENHALLINTA

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

Kosteusmittaustulosten tulkinta 
kosteusvauriotapauksessa
22.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 8.11. mennessä.

Märkätilatöiden valvoja 
–henkilösertifi ointikoulutus
29.–30.11.2012 ja 7.–8.1.2013, OULU
12.–13.12.2012 ja 9.–10.1.2013, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.200 €, näytön hinta 
480 € Oulun seudulla / pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen 
Oulun koulutukseen 15.11. ja Helsingin koulutukseen 23.11. 
mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
12.–13.12.2012 ja 15.–17.1.2013, 
HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.800 €. Ilmoittautuminen 23.11. 
mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU

Asbestityön tilaaminen ja valvonta
31.10.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 15.10. mennessä.

Puhtausluokka P1 
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä 
- Työmaan olosuhteet ja sisäilmariskit 
hallintaan
14.11.2012, OULU
20.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen Oulun 
koulutukseen 31.10. ja Helsingin koulutukseen 
5.11. mennessä.

TYÖTURVALLISUUS

Työturvallisuuskortti
–peruskoulutus/täydennyskoulutus
Peruskoulutuksen hinta on 130 € ja täydennyskoulutuksen 75 €. 
Katso päivämäärät ja ilmoittautumisohjeet: www.rateko.fi . 
Myös yrityskohtaisena.

kartoittaessa todettiin, että esi-
merkiksi laastipaikkauskorjauk-
sissa yleisenä toimintamallina 
on, että näkyvät vauriot korja-
taan.

– Paljonko silloin jää korjaa-
matta ja mikä on käyttöikä, Lah-
densivu heittää pohdittavaksi.

– Kukaan ei kertonut, että 
kuntotutkimus olisi ollut puut-
teellinen. Kaikki epäilivät ja 
moni sanoikin, että kuntotutki-
jat ovat suositelleet korjauksia 
niin sanotusti varman päälle, 
jos kuntotutkimus on jäänyt 
ko vin kevyeksi. Aineistossa oli-
kin kaksi esimerkkikohdetta, 
joissa oli selvästi valittu väärä 
korjaustapa, joka ei soveltunut 
kohteeseen.

Taloudellisista riskeistä ja 
kuntotutkimusten luotettavuu-
desta kiinteistönomistajat oli-
vat yleisesti sitä mieltä, että kor-
jauksia tehdään yleensä liian 
varhain tai korjaukset eivät ole 
oikeassa suhteessa jäljellä ole-
vaan käyttöikään. Toisaalta kiin-
teistönomistajilla ei tuntunut 
olevan kiinnostusta aktiiviseen 
vaurioiden seurantaankaan.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

U U t i S P o S t i A

Liikenne- ja viestintäminis-
teriö on asettanut työryhmän 
selvittämään matalaenergiata-
loissa esiintyviä matkaviestin-
verkon kuuluvuusongelmia. 

Työryhmän tehtävänä on 
arvioida radiosignaalien kuu-
lumattomuusongelman rat-
kaisumahdollisuuksia sekä ra-
kennusteollisuuden että tele-
yri tysten näkökulmista. Mah-
dollisuuksien mukaan ryhmän 
on pyrittävä esittämään myös 
konkreettisia toimia.

Ongelmana on, että uusien 
matalaenergiatalojen eli niin sa-
nottujen passiivitalojen eristys 
perustuu paljolti myös metalli-
rakenteisiin, joita radiosignaalit 

energiatehokkaassa talossa 
matkaviestinongelmia

läpäisevät erittäin huonosti. 
Tukiasematiheyden jatkuva 
kasvattaminenkaan ei välttä-
mättä riitä kompensoimaan 
uudisraken nusten kasvavia ra-
diovaimennuksia. 

On mahdollista, että ilman 
erityistoimenpiteitä matkavies-
tin täverkon mahdollisuus lä-
päistä uudisrakennusten eris-
teitä on lähes olematon.

Ryhmässä ovat mukana lii-
kenne- ja viestintäministeriön 
lisäksi suurimmat teleoperaat-
torit, FiCom, Rakennustuotete-
ollisuus RTT, Talonrakennuste-
ollisuus ry, Viestintävirasto ja 
ympäristöministeriö. Työ  päät-
tyy 1.10.2013.
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Rakennusten kietominen 
suojapeittein varustettu-
jen kiintotelineiden si-

sään on monessa korjaushank-
keessa liki väistämätöntä, jotta 
suunnitellut työt pystytään 
to teuttamaan turvallisesti ja 
laadukkaasti. Vaihtoehtoisen 
menettelyn mahdollisuus kan-
nattaa silti kartoittaa. 

Riesattomamman ja nopeam-
man saneeraustyön eteen on 
tehty ja tehdään yhä määrätie-
toista työtä. 

Korjausrakentaminen hallittuihin olosuhteisiin, ainakin osin

uuteen uskoon kehittynein keinoin

Parvekeremonteissa 

riittää työmaata sum-

mamäärin ympäri 

Suomenmaan. Osin 

kyseistä korjausraken-

tamisen siivua on siir-

retty jo hyvin tuloksin 

teollisuustuotannon 

pakeille, ja kehitystyö 

jatkuu, esimerkkinä LO 

Rakenne Oy:n ja TE-

KESin menossa oleva 

yhteishanke. 

Ulokeparvekkeita

Funkkis-parvekkeiden pilottina 
olleessa turkulaisessa taloyhti-
össä parvekkeiden uusiminen 
kävi juuri niin kivuttomasti ja 
nopeasti kuin oli luvattu, vaik-
ka tilaajat jälkikäteen myönsi-
vät olleen sen suhteen etukä-
teen hieman epäuskoisia.  

n  tekstit: Hanna Rissanen
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Parvekepuolella esimerkiksi 
LO Rakenne Oy:ssä on otettu 
lupaavia edistysaskelia.  Yrityk-
sen tuoreimmasta tarjonnasta 
löytyy tutustumisen arvoisia 
rat kaisuja etenkin taloyhtiöille, 
joissa tuskaillaan vuosikymme-
nien nakertamien pikku ulo-
keparvekkeiden kehnoa nyky-
kuntoa ja tämän päivän asuk-
kaan kokemana heikkoa käy-
tettävyyttä. 

Kokonaan rakennuksen julki-
sivun ulkopuolisia parvekkeita 
paikalla valettuine betonilaat-
toineen  ja ratakiskokannattimi-
neen on tyypillisimmillään 40- 
ja 50-lukujen sekä 60-luvun 
alkupuolen kerrostaloissa. 

Parveketeollisuuden markki-
noinnin näkökulmasta kysei-
sen parveketyypin tilannetta 
ja korjaustarpeita selvitelleen 
Martti Karimiehen mukaan ra-
ta kiskoja on ollut parvekkei-
den tukirakenteina jopa joissa-
kin 2000-luvun alun kohteissa, 
kun nes niiden käyttö kiellettiin 

– Parvekkeiden uusimismene-
telmämme ei välttämättä hak-
kaa perinteisimpiä menetelmiä 
kohteessa kuin kohteessa hin-
nallisesti, LO Rakenne Oy:n 
Martti Karimies tähdentää. 
– Mitä hankalampi maasto ja/
tai enemmän kerroksia, sitä 
paremmat mahdollisuudet on 
saavuttaa etua siinäkin mieles-
sä.

Oulunkylää halkovan 
Mäkitorpantien varteen viime 
keväänä valmistuneen asuin-
talon kadunpuolelle haluttiin 
50-lukulaisuutta henkivät ulo-
keparvekkeet, jotka tuotiin 
asennusvalmiina tehtaalta. 
Pihanpuolen huoneistoilla on 
normaaleja paikalla rakennet-
tuja betoniparvekkeita. 

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA
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Lakka® 
– yhteistyökumppani 

kaikkeen 
rakentamiseen

Korkealuokkaiset
Lakka Pihakivet pihan viimeistelyyn ja

Lakka Laastit ja tasoitteet
monipuoliseen rakentamiseen.

la
kk

a.
fi 

PIHAKIVET  •  LAASTIT JA TASOITTEET

Kivi täyäyä nnäläm
pöä

Olemme tavattavissa

FinnBuildissa
osastolla 6h89

Tervetuloa!

energiasäästösyistä.
Etenkin edellämainittujen ra-

kennustyyppien vanhempaan 
kategoriaan kuuluvista raken-
nuksista monissa parvekkeita 
on jo ehdittykin uusia ja korja-
ta, missä milläkin menetelmällä, 
myyntijohtaja Karimies tietää. 

Silti todellakaan pieni joukko 
ei ole sekään, joissa alkuperäis-
ten parvekkeiden ’päivittämi-
sen tarve’ tikittää yhä kiivaam-
min.   

Nykytekniikka 
käyttöön
tiedonsiirtoja ja 
-tallennusta myöten

Parvekekorjauksiin lisää 
sujuvuutta, hallittavuut-
ta, teollistamisen luon-

netta ja kustannustehokkuutta 
- siinä LO Rakenteen johtavat 
ajatukset kehitysponnistuksil-
leen, joille yritys on saanut tu-
kea TEKESiltä. 

TEKESin Rakennettu ympä-
ristö -ohjelmaan kuuluva pro-
jekti nimellä Kehittyneet par-
vekejärjestelmät käynnistyi 
huhtikuun alussa 2012 ja päät-
tyy 31.3.2013. 

Hallittavuuden ja sujuvuuden 
perustan korjausrakennuskoh-
teessa muodostavat täsmälliset 
tiedot kyseisen rakennuksen 
parvekejulkisivuista. Tärkeää 
on saada tarkat mittalukemat 
kunkin parvekkeen sijainnis-
ta, samoin olemassa olevista 
parvekkeiden tukirakenteiden 
mitoista, sijainnista ja kunnosta.

Alkuperäiset, vuosikymmen-
ten takaiset rakennuspiirus-
tukset auttavat liikkeelle, mut-
ta välttämättä  rakenteet ja 
parvek keiden paikat eivät aina 
vastaa täysin todellisuutta. Siksi 
mittauskäytännön kehittämi-
nen ja mitta- ja rakennetietojen 
tallentaminen digitaaliseen, 
korjaussuunnittelijoille käyttö-
kelpoiseen muotoon on nähty 
perustavanlaatuiseksi osaksi 
kehitystyössä.

Tapauksesta riippuen uloke-
par vekkeiden alkuperäiset tu-
kirakenteet voivat siirtyä kor-
jausrakennussuunnittelijan kä-

➺ JAtkUU

sit telyssä saneeraustyöpiirrok-
siin entisenlaisina. 

Toisinaan niiden kunto edel-
lyttää vahvistamista, tai mittoja 
on ehkä myös muutettava tilal-
le haluttavan, entisestä poikke-
avan parvekkeen edellytyksiä 
vastaavaksi. Tukirakenteet saa-
tetaan joutua uusimaan myös 
kokonaan. 

Niin tai näin, kun uusien toi-
veiden mukaisten parvekkei-
den ja niiden edellyttämät tu-
kirakenteiden mitat ovat piir-
roksina, parvekkeiden tuotan-
to asennusvalmiiksi voi käyn-
nistyä tahollaan tehdashalli en 
suojassa vaikka heti. 

Myös betonilaatat valetaan 
tehtaalla, joten säät eivät ko-
ettele sen suhteen aikatauluja 
eikä laatutasoa. 

Parvekkeen korjaustyöstä yli 
70 prosenttia siirtyy pois talon 
seinältä ja se kaikki voidaan 
tehdä etukäteen.

Huputettu 
asuminen
vältettävissä

Purkuyritys pääsee raken-
neselvitysten ja -mittaus-
ten valmistuttua poista-

maan kohteesta vanhat parvek-
keet kaiteineen ja betonilaattoi-
neen. Koska paikan päällä ta-
pahtuvaa betonin valua ei ole 
odotettavissa, rakennustelinei-
den ja sääsuojien pystytystä, 
eikä mahdollisia lämmittimiä 
jne. tarvita. 

Etenkin keskusta- ja taajama-
alueilla mahdollisten katualu-
een vuokrakustannusten välttä-
minen voi merkitä kustannus-
ten suhteen paljon. Lisäksi 
lu misina talvina telineet ovat 
mel koinen riesa lumitöiden 
suorittamiselle. Muutenkin niu-
kat autopaikat saattavat vähetä 
entisestään. 

Rinnetonteilla tai muuten te-
lineiden pystyttäjien työtä ko-
ettelevilla seinustoilla monel ta 
pulmalta säästytään, jos par-
vekkeiden purku ja uusien 
pai kalleen asennus onnistuu 

http://www.lakka.fi
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ty kevyt, silti kestävä kuitubeto-
ni ovat perusoivallukset, joilla 
tehdastuotantoon kehitetyn 
parvekkeen painoa on rajoitet-
tu.

Pieni mittalisä, 
iso ero 
käytettävyydessä

Monissa yrityksen ke  hit-
tämälle par vek  keen-
käytölle otollisis sa ra-

kennuksissa paitsi arkkitehdit 
myös omistajat haluavat vaalia 
rakennustensa alkuperäistä ole-
musta. 

– Vaikka parvekkeemme on 
paljon kevyempi, se on lattia-
pinnaltaan betoniparveke ja 
näyttää täysin betoniparvek-
keelta. Muutosta vanhaan ei 
välttämättä edes huomaa, Kari-
mies sanoo. 

Ulkomuoto on varioitavissa 
tuotannossa suunnittelijoiden 
ja toiveiden mukaan, sovelletta-
via kaidemateriaaleja on paljon. 

Myöskään ristiriita alkupe-
räisyyden säilyttämisen pyrki-
myksen ja asukkaiden entistä 
väljempien parvekkeiden toi-
vomisen välillä ei välttämättä 
ole ylitsepääsemätön. 

Martti Karimies on havainnut 
arkkitehtien ja rakennuslupia 
myöntävien virkamiesten pii-
rissä hyväksynnän henkeä par-
vekkeiden pientä syventämistä 
kohtaan myös rakennuksissa ja 
alueilla, joissa ulkonäön alkupe-
räisyyden säilyttämisessä ollaan 
tarkkoja. 

Parvekkeen lisäsyvyyden on 
ymmärretty merkitsevän pal-
jon niiden käytettävyydelle ja 
asukkaille. 

nostimilla ja nostureilla. Nyky-
tekniikka tarjoaa monipuolista 
ulottuvuutta, jopa rakennusten 
yli ahtaiden sisäpihojen puolel-
le. 

Parvekkeiden purkuvaihees-
sa mahdollisesti käytettäviä 
suo jauksia lukuun ottamatta 
täysin suojapeitteetön ja enti-
siin menetelmiin verrattuna to-
teutusaikataulultaan ehkä vain 
neljänneksen kestävä parve ke-
remontti säästää asukkaita nä-
köalattomilta päiviltä. 

Parveke-elämään pääsy käy 
no peimmillaan muutamassa 
viikossa, ja usein bonuksena 
on entistä väljempi tila. Tähän 
pääs tään sillä, että uudet kevy-
emmät betoniparvekkeet ovat 
valmiina odottamassa asennus-
ta purkutöiden alkaessa eikä 
niin, että niitä aletaan silloin 
vasta valmistaa. 

Parvekkeessa on tarvittava 
määrä säätövaraa ja asennusno-
peus niin huima, että siitä on 
jo Karimiehen mukaan välillä 
vitsailtu tyyliin, ”miten parvek-
keen nostamiseen paikalleen 
voi mennä 7 minuuttia aikaa?” 

– Ratakiskoilla julkisivuun 
tuetut parvekkeet ovat usein 
tavattoman kapeita ja niiden 
kalustettavuus siksi heikko, Ka-
rimies toteaa tyypillisimmistä 
kohteista, joihin LO Rakenteen 
elementtiparvekejärjestelmää 
on kehitetty. 

– Jos poispuretun parvek-
keen tilalle tuodaan puolet en-
tisestä parvekkeesta painava 
ele menttiparveke, se voi entis-
ten tukiterästen kantavuuden 
puolesta olla 20-30 senttimet-
riä entistä parveketta syvempi. 
Pienessä parvekkeessa se on 
iso etu. 

 Perinteistä, massiivista umpi-
betonivaluun perustuvaa kor-
jaustapaa soveltamalla kanna-
tuskiskojen teräkset eivät kun-
tonsa puolesta aina välttämättä 
edes sallisi enää entisen kokois-
ta ja painoista parveketta, eivät 
ainakaan ilman lisävahvistuksia. 
Kotelomaisen laattarakenteen 
soveltaminen ja laatassa käytet-

HB-Betoniteollisuus Oy  
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä Puh. 014-3348 200 

JULKISIVULAATAT

HB-Gramos on 
yksilöllinen  ja näyttävä

julkisivuratkaisu!

UUTUUS!
uusi laattakoko

700x452mm

www.hb-betoni.fi 

HB-Gramos -laattojen 
väri-, koko- ja pintakäsittely-
vaihtoehdot mahdollistavat 

kauniiden ja kestävien 
julkisivujen rakentamisen. 
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Mikä projekti ja miksi?
Kehittyneet parvekejärjestelmät -yritysprojektin tähtäin on kehittää kustannuste-

hokas, kevyt ja nopeasti asennettava parvekejärjestelmä sovellettavaksi vanhoihin 
rakennuksiin, mutta myös uusiin. Projektissa rakennetaan arkkitehdeille ja raken-
nusyhtiöille kokonaan uusi suunnittelumalli, joka antaa heille alkuvaiheesta lähtien 
käytettäväksi parvekemoduuleista luodut ’kirjastot’. 

Suunnittelijoilla on mahdollisuus sujuvasti ja digitaalisessa muodossa muodostaa 
moduulikuvista valmistusdokumentit parveketuotannolle, aina lujuuslaskelmia ja 
työstökoneiden CNC-ohjelmien automaattista aikaansaamista myöten. 

 Osana projektia kehitystyö kohdentuu rakennusten mittausjärjestelmien ke-
hittämiseen, jossa tutkitaan laserkeilauksen sekä röntgen- ja magneettikuvausten 
mahdollisuudet, valmistuksen puolella puolestaan mm. laserleikkauksen hyödyn-
tämisen. Teknologisella kehityksellä tähdätään myös parvekerakentamisen toimi-
alan kilpailukyvyn turvaamiseen ja kehittämiseen myös kansainvälisen kilpailun 
haasteessa. 

-Mittaukseen käytetyt palikat 
on testattu ja käytetty mo-
nessa muussa tarkoitukses-

sa, mutta  haluamme kokeilla niitä tässä 
tarkoituksessa vielä, LO Rakenne Oy:n 
myyntijohtaja Martti Karimies kuvaa vai-
hetta, johon yhteistyössä uudenlaisen, 
kehittyneen parvekejärjestelmän luomi-
sessa TEKESin kanssa on edetty. 

Hämeenlinnalaisyritys on päättänyt 
laittaa ’etsintäkuulutuksen’ sopivasta, yh-
teistyömielisestä ulokeparvekeremonttia 
havittelevasta taloyhtiöstä. 

Porkkanana taloyhtiölle on ilmainen 
parvekejulkisivujen mittaaminen ja par-
vekkeiden tukirakenteina olevien ratakis-
kojen sijainnin määritys. Korjaustapa on 
nopea ja vähän häiriötä aiheuttava, vaikka 
vanhat parvekkeet puretaan pois. Vanhat 
ratakiskot voidaan kunnosta riippuen 
hyödyntää, uudet täysin tehdasvalmistei-
set parvekkeet ’pujottaa’ niihin nostimil-
ta työskennellen. 

– Teemme tämän työn mielellämme 
taloyhtiölle myös suoraan, heidän ehkä 
jo tilaamiensa suunnitelmien mukaan tai 
omien yhteistyökumppaniemme kanssa. 
Sama toimintamalli tulee olemaan jat-
kossakin käytössämme. Haluamme, että 
taloyhtiöt saavat varmasti oikean kuvan 
järjestelmiemme mahdollisuuksista, hin-
nasta, laadusta ja nopeudesta, Karimies 
kertoo.

Menettelytapa sallii parvekeremontin 
toteuttamisen vuodenajasta riippumatta. 
Yrityksen referenssikohteista on saata-

Teidänkö taloyhtiöstänne 
kumppani kehitystyöhön?

vissa jo suuntaa-antavaa kokemustietoa 
samantapaisista hankkeista korjausra-
kentamisen puolella mm. Turun Eerikin-
kadulta, Kotkan Papinkadulta, Helsingin 
Ulvilantieltä ja Oikokadulta sekä uudisra-
kennuksesta Oulunkylästä. 

Kehitystyöhön halukkaat voivat ottaa 
yhteyttä Martti Karimieheen.

➺ Aiheesta lisää seuraavalla sivulla

Kunkin tehdasvalmisteisen parvekkeen 
kiskokotelon ja sitä vastaavan kannatin-
kiskon välissä tarvitaan jokunen milli-
metri asennustoleranssina, mutta liika-
väljyyttä ei sallita. 

Kaikki palvelut 
samasta talosta
• tarkastuspalvelut
• suunnittelupalvelut
• rakennuttamispalvelut
• ylläpidon asiantuntija- ja 
 energianhallintapalvelut
• kiinteistötiedon hallinta

Suomen Talokeskus Oy
• HELSINKI • TAMPERE 
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ • KUOPIO

www.talokeskus.fi

http://www.talokeskus.fi


-Tuhteja rakenteita, kyl-
lä ne yleensä kestä-
vät! Pekka Friberg 

In specta Oy:stä tietää sanoa 
kokemuksensa pohjalta 50-60 
vuotta sitten valmistuneiden 
kerrostalojemme ulokeparvek-
keiden ratakiskokannattimista. 

Useimmissa tapauksissa ne 
ovat uhmanneet aikaa hyvin. 
Sil ti jokaisen kunto on syytä sel-
vittää, kun parveke remontoi-
daan tai samoille kannattimille 
asennetaan täysin uusi parveke.

Pekka Fribergillä on moni-
puolinen tietämys sekä raken-
nusten kuntotutkimusmenetel-
mistä että kriittisimmistä ra-
kenneosista, joiden kunnon 
selvittäminen kulloinkin on 
tähdellistä. 

Ulokeparvekkeiden teräskan-
nakkeiden kunnon selvittämi-
nen on katsottu ajankohtaisek-
si monissa kerrostaloissa joko 
betonilaattojen haurastumisen 
ja niiden raudoitteiden korroo-
sion vuoksi. 

Ainakin osakimmokkeena 
al kuperäisten parvekkeiden 
otta misessa tarkempaan syy-
niin saattaa olla myös niiden 
kokeminen epäkäytännöllisiksi. 
Vanhat mielitään korvata täysin 
uusilla, usein tehdasolosuhteis-
sa asennusvalmiiksi tuotetuilla. 
Monesti myös entisiä hiukan 
syvemmillä.

Teollisten parvekkeiden tuot-
tajan etu on saada mahdolli-
sim man aikaisessa vaiheessa 
tieto paitsi olemassa olevien 
kannakkeiden kestävyydestä 
ja mahdollisista vahvistustar-
peista myös täsmällistä tietoa 
niiden sijainnista julkisivulla 
ja suhteessa toisiinsa. Paikalla 
muuratuissa rakennuksissa par-
vekkeet näyttävät ehkä päälli-
sin puolin identtisiltä. 

Todellisuudessa kiskojen kes-
kinäiset etäisyydet toisistaan 
vaihtelevat parvekkeittain, siksi 

mittaus on välttämätöntä.
Fribergillä ja kollegoilla ky-

seisessä selvitystyössä on työ-
välineinään sekä röntgen- että 
ultraäänilaitteistoa. 

Vertikaalitasossa terästen 
pai kantaminen rakenteista käy 
Pekka Fribergin mukaan hel-
posti. Horisontaalisten sijain-
tien määritystyö on hankalam-
paa. Siinä mittoja on otettava 
hiukan vinottain molemmin 
puolin joko röntgenillä tai ult-
raäänellä. 

Lopuksi kiskojen syvyydet ja 
asennot betonirakenteissa saa-
daan selville lukemien pohjalta 

geometrisin laskelmin. 

Huolella 
valmisteltuna
sujuvasti tuloksia

Taloyhtiöistä tarjouspyyn-
tö parvekkeiden kunto-
tutkimus- ja rakennemit-

tauksista tulee usein isännöit-
sijöiltä. Tarjouksen antaminen 
sujuu, kun tarjouspyynnöstä 
ilmenevät kaikki oleelliset läh-
tötiedot.  Aina näin ei ole. 

Monissa tapauksissa ennen 

Röntgeniä, ultraa ja matematiikkaa 
parvekkeiden pakeilla

tarjouksen antamista on jou-
duttu tarkentamaan asiakkaalta, 
mitä nämä haluavat kohteesta 
selvitettävän. 

Kun toimeksiannosta sovi-
taan taloyhtiön kanssa, on tar-
peen varmistaa mittaajien pää-
sy parvekkeille sisäkautta. 

Ti lannetta hankaloittaa se, 
että vuosikymmenien saatossa 
huoneistojen lukitukset ovat 
mo nesti eriytyneet kirjavaksi 
valikoimaksi. 

Lisäksi työn kan nalta on huo-
lehdittava ennakolta, että rönt-
genlaitteita käytettäessä asuk-
kaat ja mahdolliset kotieläimet 
tullaan ohjaamaan säteilyn ajak-
si suojaetäisyydelle. 

Röntgenmenetelmä on ollut 
sekä käyttäjilleen että tilaajil-
le tutumpana ja helpomman 
tulkittavuutensa puolesta käy-
tetympi kuin ultraäänilaitteet. 
Etenkin viimeisen viiden vuo-
den aikana ultraäänilaitteistot 
ovat kuitenkin kehittyneet mm. 
teholtaan.  

Asiakkaat saavat ammattilai-
silta tutkimuksista ja selvityksis-
tä tietoa lukemina, valo- ja 
röntgenkuvina, mahdollisesti 
otettujen koepalojen labora-
toriotuloksina tulkintoineen, 
yhteenvetona lisäksi kattavan 
sanallisen raportin. 

Valtaosa parvekkeiden kun-
totutkimuspyynnöistä on Fri-
bergin mukaan ajoitukseltaan 
suhteellisen oikeita. Kun raken-
teiden kunto ei ole päässyt 
vielä katastrofaaliseksi, parvek-
keen totaalisen uusimisen lisäk-
si korjausvaihtoehtojakin vielä 
löytyy sovellettavaksi. 

Sellaisiinkin tapauksiin  Fri-
berg on törmännyt, joissa par-
vekkeenovi on pitänyt sulkea 
välittömästi turvallisuussyistä, 
useimmiten kuitenkin heik-
kojen kaiteiden, ei niinkään 
laattarakenteiden hataruuden 
vuoksi.  

Ylimmän parvekkeen alapuoliset rakenteet on avattu kannatin-
palkkien lujuuden määrittämiseksi. 
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Älyhanat kotiin
Kosketusvapaat Oras-älyhanat ovat monellakin tapaa 
melko fiksuja hanoja. Esimerkiksi uusi kosketusvapaa 
Oras Vienda antaa vettä aina juuri sen verran ja sen 
lämpöisenä kuin tarvitset – nostaen hygienian samalla 
uudelle tasolle.  Helppoa, hygieenistä ja aina miellyttä-
vän siistiä.

Tuloksena on paitsi ylivertainen hygienia, myös merkit-
tävästi vettä ja energiaa säästävä ratkaisu. Koska käy-
tät vettä aina sen verran kuin tarvitset. Ajattelematta.  
Tällaista on käyttäjäystävällisyys ja huippumuotoilu  
Oraksen tapaan. Ei teknologiaa ilman ekologiaa. 

Katso hauskat videot webbisivuillamme www.oras.com!

Uusi Oras Vienda –  
pesualtaan älyhana
Oras nro 1714F
Design Kirsi Svärd, suositushinta 220 euroa

http://www.oras.com


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

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

Kuntotutkimuksen ohjeistusta

Jukka Lahdensivu, 
Tampereen 
teknillinen 

yliopisto, 
Rakennustekniikan 

laitos

Betonijulkisivujen kuntotutkimusten tarpeellisuudesta, niiden teke-
misestä sekä tutkimusten riittävyydestä ja laadusta on tällä(kin) pals-
talla kirjoitettu aina silloin tällöin. Allekirjoittanut on tehnyt aiheeseen 
liittyen jonkin verran myös tieteellistä tutkimusta, jonka tuloksia on 
julkaistu kiinteistöpostissa jo aiemmin.

Betonijulkisivujen kuntotutkimustoiminta käynnistyi 1990-luvun al-
kupuolella ja vuonna 1997 julkaistiin ensimmäisen kerran kuntotut-
kimusohje Betoniyhdistyksen sarjassa. Sittemmin tuosta julkaisusta, 
BY 42, on tullut jo käsite kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden 
piirissä. 

ohjetta uudistettiin vuonna 2002. Perusperiaate pysyi muuttumat-
tomana, keskeiset muutokset koskivat mm. uutta tietoa eri tutkimus-
menetelmistä ja niiden tarkkuudesta sekä ympäristölle ja terveydelle 
haitallisten aineiden huomioonottamista.

Yhtenäisestä ja yleisesti käytössä olevasta kuntotutkimusohjeesta 
huolimatta kuntotutkimusten laajuudessa on ollut merkittävää hajon-
taa. kuntotutkimuksissa otetut näytemäärät ovat jääneet noin puoleen 
siitä, mitä ohjeistuksessa suositetaan. 

Vaikka näytteiden lukumäärä ei olekaan mikään kuntotutkimuksen 
laaduntae, on se kuitenkin selkeä indikaattori tutkimuksen laajuu-
desta, sillä alkuvaiheessa oleva vaurioituminen sekä betonin säily-
vyysominaisuudet, siis kyky kestää pakkasrasitusta ja raudoitteiden 
suojaamismahdollisuudet, selviävät vain ja ainoastaan laboratorio-
tutkimuksilla. 

Ja tämä edellyttää siis riittävää näytteenottoa, jotta päätelmiä ei 
tehdä yksittäisten tulosten perusteella.

Alusta alkaen kuntotutkimusohjeessa on ollut mukana lyhyt tilaa-
jan ohje. Useista kuntotutkimusten tarjouspyynnöistä voi päätellä, että 
tilaajanohjeeseen ei ollut tutustuttu tai sitten siitä ei ole ymmärretty 
mitään. Valitettavan usein vain kuntotutkimuksen hinta on ollut valin-
takriteerinä, eikä sisältöön ole kiinnitetty huomiota.

edellä mainittujen kokemusten perusteella kuntotutkimuksen tilaa-
janohje on nyt uudistettu kokonaisuudessaan ja se on julkaistu Be-
toniyhdistyksen toimesta erillisenä vihkosena. Uuden tilaajanohjeen 
kirjoittajan matti Herrasen sanoin ”tämä on nyt ensimmäinen versio, 
jota voidaan kokemusten mukaan parantaa”.

eräs keskeisimmistä uudessa ohjeessa olevista asioista on näy-
temäärän arviointi. ohjeistuksen mukaan taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja tai isännöitsijä pystyy laskemaan, minkälainen näy-
temäärä kuntotutkimustarjouksissa tulisi vähintään olla, jotta se on 
oikein mitoitettu kohteen laajuus ja monimuotoisuus huomioon otta-
en. ohjeen käyttäjän tulee toki tunnistaa, paljonko rakennuksessa on 
erilaisia elementtityyppejä. 

toinen kuntotutkimuksen laatuun vaikuttava seikka on se, paljon-
ko kuntotutkija ”viettää aikaa” kohteessa ja laboratoriotutkimusten 
parissa. eli laatua arvioidaan aiempien referenssien lisäksi myös ali-
hankinnan määrällä. mitä enemmän kuntotutkija tekee kenttätutki-
muksia ja näytteenottoa itse, siitä yleensä seuraa myös laadukkaampi 
kuntotutkimus.

myös itse kuntotutkimusohjetta ollaan päivittämässä. edellä mai-
nitun tilaajanohjeen lisäksi kuntotutkimusohjeeseen on tulossa uu-
sinta tutkimustietoa betonirakenteiden säilyvyysominaisuuksista, 
niiden todellisesta vaurioitumisesta sekä säärasituksesta Suomen 
eri puolilla, millä on suuri merkitys vaurioitumisen ilmenemiseen 
sekä etenemiseen. 

näiden lisäksi ohjeeseen tulee kuntotutkijalle esimerkkejä näyte-
määristä erilaisissa tapauksissa sekä näytteiden ottamisesta katta-
vasti eri julkisivuilta ja julkisivun osilta.

kuntotutkimusohjeistus on siis monelta osin uudistunut ja uudistu-
massa. ohjeistuksen mukaan tehdyissä kuntotutkimuksissa laajuus 
usein kasvaa selvästi nykykäytännöstä, mikä myös nostaa kuntotut-
kimuksen kustannuksia. 

kiinteistönomistajan on kuitenkin hyvä muistaa, että kuntotutki-
muksen perusteella tehdään korjauspäätökset, jotka ovat moninker-
taisia kuntotutkimuksen hintaan verrattuna. oikein mitoitettu korjaus 
on kuitenkin se kaikista edullisin vaihtoehto.
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A S U m i S e n  t e R V e Y S H A i tAt

-Sisäilmanäytteistä analysoitu-
jen tulosten tulkitseminen on 
nähty hankalaksi. Ongelma 

kun ei ratkea pelkästään sillä, että hai-
talliset mikrobit saadaan selville, jos ei 
tiedetä, mistä ne kussakin tapauksessa 
sisäilmaan tulevat, rakennusterveyden 
asiantuntijaksi kouluttautumisensa 
yhteydessä tilannetta kartoittaneet 
Reijo Pesonen ja Risto Karnaattu to-
teavat. 

Nykymenettelynä yleisempi on 
asuk kaiden haastattelun ja rakennuk-
sen asiakirjojen ja rakennetietojen 
hankinnan jälkeen pyrkiä heti raken-

teiden kunnon tarkastamiseen. Ja kun 
ongelmien aiheuttajat ovat selvin-
neet, poistamaan ne.

–  Se on nopeampaa, tarkempaa ja 
halvempaa, Pesonen sanoo.  

Toisin kuin sisäilmanäytteiden otto 
rakennetekniset selvitykset palvele-
vat samalla korjausvaihetta tuottaen 
jo tietoa, kuinka mahdollinen raken-
nevika tulisi poistaa. Tähdellistä tie-
tysti on korjata oikein.

Rakenteiden tutkimiseen ja korjaa-
miseen eteneminen viivyttelemättä 
on edullisempaa myös kustannuksel-
lisesti verrattuna ongelman lähesty-

Rakenteiden avaamiseen 
entistä ripeämmin

Sisäilmaongelmat eivät ole uusi asia. 

Niitä on tutkittu pitkään, ratkaisuja 

pyritty löytämään eri keinoin. Aiem-

min tärkeässä roolissa yleisesti oli 

sisäilman mikrobinäytteiden ottami-

nen. Nyttemmin niistä on luovuttu 

jokseenkin kokonaan, osittain siitä 

syystä, että menettely vie paljon ai-

kaa ja on kallista.

Kosteusongelmaepäilyjen yhteydessä tehty, hyvä rakennevaurioiden perustutkimus tuottaa samalla jo korjaussuunnittelijalle äärettö-
män  hyvää tietoa. 

n  tekstit: Hanna Rissanen
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miseen sisäilmanäytteiden ke-
räilyn kautta. Sisäilmanäytteitä 
voidaan tarvittaessa edelleen 
ottaa, jos on tarvetta arvioida 
altistuksen määrää sisätiloissa 
tai oireilulle pitää yrittää löytää 
syy-yhteys.

Isännöitsijäkunta
tärkeä lenkki

Taloyhtiöissä isännöitsijät 
ovat äärettömän keskei-
sessä roolissa sisäilma-

ongelmiin puututtaessa, Reijo 
Pesonen ja Risto Karnaattu ovat 
nähneet. Isännöitsijöiden ja ter-
veysviranomaisten välien he 
ovat kokeneetkin parantuneen 
huomattavasti. 

– Etenkään ammatti-isännöit-
sijät eivät enää kyseenalaista 
sisäilmaan liittyviä ongelmia, 
Pesonen toteaa. 

Taloyhtiöiden asukasisän-
nöitsijöissä hänen mukaansa 
on useammin heitä, joille saat-
taa yhä joutua ”vääntämään 
rautalangasta”, että jos raken-
nuksen asukkailla on ilmennyt 
terveydellisiä oireiluja, niiden 
mahdollisia syitä on selvitet-
tävä - vaikka kustannuksia ai-
heutuukin. Joskus selvityksiä 
tun nutaan kaihdettavan myös 
pelossa, että taloyhtiön maine 
kärsii.

Usein yhteyttä terveystarkas-
tajiin ensimmäisenä ottaa oi-
rehtiva asukas.

– Niinkin on käynyt, että isän-
nöitsijät ottavat yhteyttä mei-
hin ja sovimme tarkastukses ta. 
Toi sinaan taloyhtiössä on jo 
tehty jotain ongelman löytämi-
seksi. 

Välttämättä kosteusvaurioi-
den ei tarvitse tulla terveystar-
kastajien tutkittavaksi. Isoja-
kin vaurioita voidaan ja niitä 
kannattaakin hoitaa suoraan 
- onhan paljon erittäin päteviä 
asiantuntijoita, jotka pystyvät 
tekemään sekä syyselvitykset 
että korjaussuunnitelmat. 

 – Valtakunnan tasolla on 
ollut jo pitkään voimassa, että 
ulkopuolinen asiantuntija voi 
tehdä terveydensuojeluviran-
omaiselle tutkimuksen - mutta 
tekijän ja käytettyjen menetel-

mien pitää olla viranomaisten 
hyväksymiä. Vaikka taloyhtiö  
maksaa tutkimuksen, konsultti 
tekee sen terveystarkastajille, 
jotka myös tekevät päätöksen 
terveyshaitasta. Eli joudumme 
neuvottelemaan isännöitsijän 
ja taloyhtiön kanssa, miten pro-
sessi viedään läpi.

– Konsulttien on pystyttävä 
osoittamaan meille kokemuk-
sensa, ammattitaitonsa ja päte-
vyytensä, Risto Karnaattu sa-
noo. 

– Samoin laitteidensa kalib-
roinnit ja käyttämänsä labora-
toriot. Asiat ovat niin vaikeita ja 
niissä puhutaan isoista rahois-
ta, että konsulttien on oltava 
äärettömän luotettavia. 

– Pöydälleni tulee myös ra-
port teja, joissa on käytetty mui-
ta kuin hyväksymiämme kon-
sultteja. Niitäkin olemme kyl lä 
käyttäneet hyväksi, mutta sil-
loin meidän on oltava päätök-
senteossa  keskeisemmin mu-
kana, Reijo Pesonen täydentää.  

Etenkin isoissa kouluissa ja 
julkisissa laitoksissa kaupun-
kien tilapalvelut tms. asioista 
vastaavat teettävät yleisesti 
tutkimuksia isoilla insinööri-
toimistoilla. Tekipä selvitykset 
terveystarkastaja tai ulkopuo-
linen taho, pienessä tai isossa 
kohteessa, Karnaatun ja Peso-
sen mukaan suuntaus on selvä 
molemmissa. Pääpaino on ra-
kennusteknisissä selvityksissä. 

Riskiyhdistelmä:
valesokkeli ja 
kehno salaojitus

Kerrostaloissa vakavaa 
haittaa aiheuttavia 
kos  teusvaurioita on 

koh  tuullisen vähän, ainakin  
ver rattuna esimerkiksi koului-
hin, joissa ihmismäärä on pinta-
aloi hin nähden huomattavasti 
suurempi. Selvästi enemmän 
ongelmiin törmätään rivitalois-
sa, etenkin 1960-1970 -luvuilla 
rakennetuissa. 

– Aina ei mielletä, että jokai-
sella rakennusmateriaalilla on 
tietty aikansa, Kouvolan ympä-
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ris töterveystarkastaja Reijo Pe-
sonen sanoo.  

– Melkein uskallan sanoa, et-
tä kun menen 70-luvun rivita-
loon, osakkaat eivät tiedä sen 
salaojien kuntoa, tai onko sala-
ojitusta ollenkaan. 

Vuosikymmeniä palvelleet 
salaojat eivät välttämättä toimi 
enää kunnolla, ehkä eivät ollen-
kaan. Silti uusimista pitkitetään, 
koetetaan päästä tuurilla eteen-
päin. 

Toimimaton salaojitus yhdis-
tettynä riskirakenteisiin  on 
usein yksi osatekijä suhteelli-
sen yleisissä alapohjien koste-
usongelmissa. Rivitalossa ter-
veysongelmat ovat ehkä ilmen-
neet yhdessä huoneistossa ja 
syy paikannettu kostuneeseen 
alapohjaan. 60-70- luvulle tyy-
pillisissä matala/valesokkeli-
sissa rakennuksissa kosteuden 
vioittamaksi osoittautuu ylei-
simmin sokkelin päällä oleva 
alaohjauspuu. 

Hyvin mahdollista on, että 
sama ongelma piilee myös yh-
tiön muissa asunnoissa, vaikka 
asukkailla ei ilmenisi oireita, 
ainakaan vielä.  

Pesonen ja Karnaattu ovat 
todenneet epäkohdan, että 
asuntokauppojen yhteydessä 
suurin huomio kiinnitetään pe-
suhuoneiden mahdollisiin kos-
teusvaurioihin. Verrattuna ala-
pohjiin, joissa vauriota voi olla 
kauttaaltaan, pesuhuoneiden 
vauriot ovat paikallisia, siinä 
mielessä helpompia. Alapohji-
en kosteusvauriot ovat hanka-
lia terveysongelmien kanalta ja 
myös vaikeampia korjattavia. 
Lisäksi kustannuksia voi tulla 
useita kymmeniä tuhansia eu-
roja asuntoja kohden. 

Terveystarkastajien 
moniulotteinen 
työkenttä

Isännöitsijöiden korjausku-
vioissa asemaa on helpot-
tanut kiinteistöjä koskevan 

viisivuotissuunnitelman pakol-
lisuus, Karnaattu ja Pesonen 
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kertovat havainneensa.
– Heidän ei enää tarvitse erik-

seen perustella jokaista asiaa, 
kun kunto ja korjaustarpeet on 
asetettu tärkeysjärjestykseen.

– Olen oppinut arvostamaan 
isännöitsijöitä, vaikka joskus 
yhteenkin on otettu. Heidän 
työnsä ei ole helppoa, Reijo Pe-
sonen toteaa. 

Terveystarkastajien toimin-
takenttä on kehittynyt yhä mo-
niulotteisemmaksi. Yhden hen-
kilön on vaikea hallita kaikkea 
eteen tulevaa. Pesonen ja Kar-
naattu katsovatkin, että  joka 
seutukunnalla ja suuremmalla 
kaupungilla tulisi olla erikseen 
rakennusterveyden asiantunti-
jansa. 

– Olemme kannustaneet 
po rukkaa Kuopioon opiskele-
maan. Uhrattu raha tulee pian 
takaisin. 

Vaikka rakennuksissa tuntuu 
riittävän terveysongelmia aihe-
uttavia kosteusongelmia, niistä 
suurin osa on kuitenkin korjat-
tavissa. Internetissä ja muissa 
välineissä Karnaattu ja Pesonen 
ovat todenneet olevan asioista 
paljon hyvää tietoa, mutta myös 
roskaa ja perusteettomiakin, 

pelon ilmapiiriä luovia kirjoi-
tuksia. Aina ei kyse ole kosteu-
desta ylipäätään, vaikka siitä 
epäilyksiä tuodaan esiin. 

Joskus terveystarkastajien on 
vaikea saada ihmisiä ymmärtä-
mään, että kostuneet rakenteet 
eivät ole ainoa ongelmalliseksi 
koettujen hajujen syy. Lähteeksi 
voivat osoittautua myös vaikka-
pa eksoottisista maista tuodut 
kalusteet tai sisustusmateriaa-
lit. Aina omistaja ei ole halukas 
uskomaan sitä, edes sen vertaa 
että kokeilisi poistaa ne väliai-
kaisesti. 

Perustellen, 
järjestyksessä,
laadukkaasti, 
ylimitoittamatta

Kuopion koulutuksessa 
Reijo Pesosen ja Risto 
Karnaatun kurssilla 

terveysvalvontaviranomaisia 
oli vähemmistö, kymmenisen 
prosenttia. Enemmistö oli alan 
yksityisiä ammatinharjoittajia. 

Sielläkin tuli ilmi, kuinka 
heikosti oli tiedossa jo vuonna 

2002 voimaan saatettu menet-
telytapa, joka suo terveysviran-
omaisille mahdollisuuden käyt-
tää ulkopuolisia, päteviksi arvi-
oituja asiantuntijoita. Toisaalta 
konsulttiyrityksistä koulutuk-
seen osallistuneista kaikille ei 
ollut selvää, miten hyväksyntää 
haetaan. 

Arkikäytännössä terveysvi-
ran omaisten ja yritysasiantun-
ti joiden välinen yhteistyö 
asu misterveysasioissa onkin  
ke hittynyt kunnittain eri ta-
voin, persoonistakin riippuen. 
Yh denmukaistamisen tarve 
on tie dostettu, ja nyt Pesosen 
ja Karnaatun opinnäytetyön 
pohjal ta sitä ohjaamaan on saa-
tu yksityiskohtainen, ”rautalan-
gasta väännetty” malli.  

Lähtökohta on ensinnäkin 
saada heti ongelman ilmettyä 
saman pöydän ääreen kaikki 
kolme tahoa: terveystarkasta-
ja, mahdollinen ulkopuolinen 
asiantuntija sekä taloyhtiön tai 
muun asiakkaan edustaja. Siinä 
sovitaan menettelytavat: mitä 
tutkitaan ja millä rahalla. Hank-
keiden ylimitoittamista on syy-
tä välttää, vaikka tavoite tietysti 
olisi hoitaa asia kunnolla. 

Jokaiselta aikakaudelta löytyy rakennustapoja, jotka ovat täyttäneet silloiset määräykset, mutta ai-
kojen kuluessa ovat osoittautuneet ongelmia tuottaneiksi, eivätkä kaikin osin enää täytä nykyisiä 
määräyksiä. 
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Rakennusten tuottamiin 
terveyshaittoihin työs-
sään tavalla tai toisella 

törmäävistä ammattilaisista mo-
net ovat hakeneet vuosien var-
rella lisäoppia rakennusterveys-
asioista Itä-Suomen yliopistosta. 

Kyseisen asiantuntijakurs-
sin antia tuoreimmasta päästä 
edus taa opinnäytetyö, joka pyr-
kii rakentamaan yhtenäistä lin-
jaa, kuinka toimia rakennusten 
piilevien ja terveyttä koettele-
vien kosteusvaurioiden selvit-
tämiseksi ja korjaamiseksi.

Rakennuksissa asukkaiden 
kokemien terveyshaittojen syy-
pääksi osoittautuu usein raken-
nusvirhe tai useampikin. 

Val taosin nuo virheet ovat 
piileviä. Tällöin syiden löytä-
minen ja eliminoiminen vaatii 
rakenteiden avaamisen. 

Asunnon
tarkastuksiin 

saatu
yhtenäistävät 
toimintaohjeet

Jotta vikapaikka tai -paikat 
ensinnäkin ylipäätään löytyisi-
vät, saati että myös ymmärret-
täisiin se, mikä niissä aiheuttaa 
haitallisen kehityksen, kysy-
tään useanlaista ammattitietä-
mystä ja -osaamista sekä eri 
toimijoiden sujuvaa yhteistyö-
tä. Puhumattakaan vaiheista, 
joiden kautta rakennus lopulta 
saadaan korjatuksi terveellisen 
asumisen edellyttämään kun-
toon. Valtaosassa tapauksista 
törmätään kosteuteen kohdas-
sa, missä sitä ei tulisi olla.

Edellä mainittujen osaajien 
yhteistyön merkitys oli tul-
lut vuosien myötä aina vain 
sel vemmäksi omakohtaisesti 
myös Risto Karnaatulle ja Reijo 
Pesoselle. Kaakkoissuomalaisis-
ta terveystarkastuksen ammat-
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Jos pyrkimyksistä huolimatta 
yhteistyö ei lähde etenemään, 
terveystarkastajilla on valtuu-
det tehdä asiassa päätös tarvit-
tavista selvityksistä. 

Pahimmissa pattitilanteissa 
peliin voivat tulla juristit. Tä-
mänkaltaisiin, kustannuksia 
reip paasti paisuttaviin tilantei-
siin Pesonen ja Karnaattu eivät 
ole tänä päivänä käytännössä 
juurikaan joutuneet.  Ratkaise-
vaa niiden välttämisessä on, et-
tä terveysviranomaiset osaavat 
järkevästi perustella kantansa 
tarvittaviin toimenpiteisiin. 

– Pakkokeinoja rakennusten 
korjaamiseksi tarvitaan yhä 
har vemmin. Taloyhtiöt päinvas-
toin tekevät jo isojakin vaurio-

korjauksia ilman että ne edes 
tulevat terveystarkastukseen 
tietoon. Ja niin sen pitääkin ol-
la. Ei niitä välttämättä tarvitse 
kierrättää kauttamme. 

Positiivisena huomiona Pe-
sonen ja Karnaattu ovat työnsä 
kautta saaneet tuntuman myös 
kosteusvaurioiden korjaustöi-
den laadun parantuneen. 

– Ymmärretään, että ei rii-
tä pelkästään että kosteuden 
vaurioittama paikka korjataan. 
Myös sen kostumiseen johta-
nut syy on poistettava. 

Silloin tällöin kosteusvaurion 
korjaaminen osoittautuu työnä 
niin vaativaksi, että se edellyt-
tää rakennusvalvonnalta haet-
tavaa rakennuslupaa. 
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tilaisista kumpaisellakin on 
urallaan takana jo parin kym-
menen vuoden työkokemus. 
Vii meiset pari vuotta kollegat 
ovat työnsä ohessa syventäneet 
ammatillista osaamistaan ja nä-
kemystään entisestään lisäkou-
lutuksella. 

Kotkan terveystarkastaja Kar-
naatun ja Kouvolan ympäris tö-
terveystarkastaja Pesosen kou-
lutukseen  liittyvä opinnäytetyö 
”Piilevien kosteusvaurioiden ai-
heuttamat terveyshaitat, Selvit-
täminen terveydensuojelulain 
mukaisilla asunnontarkastuk-
silla” päätettiin jo tekovaihees-
sa liitää osaksi Ympäristöminis-
teriön viisivuotista, 2014 päät-
tyvää Kosteus- ja hometalkoot 
-toimenpideohjelmaa. 

Valvirassa kootaan terveys-
tarkastajille suunnattu asun-
nontarkastukseen liittyvä ma-
teriaali yhdeksi ohjeeksi, jossa 
hyödynnetään Karnaatun ja 
Pesosen Kosteus- ja hometal-
koiden puitteissa tekemää työ-
tä rakenteissa olevien piilovau-
rioiden selvittämiseksi. Jatkossa 
on tarvetta koulutukselle, jonka 
avulla varmistetaan menettely-
tapoja yhtenäistävän ohjeen 
jalkauttaminen käytännön ken-
tälle. 

Verkostona 
toimien
kokonaiskuva 
selväksi

Aducate on Suomessa 
ainoa rakennusterveys-
asiantuntijoita koulutta-

va taho. Kurssi, jolle myös Ris-
to Karnaattu ja Reijo Pesonen 
osallistuivat, oli järjestyksessä 
kymmenes. 

Opinnot läpikäyneitä on täl-
lä hetkellä noin 170. Osallistu-
neissa on ollut koulutukseltaan 
paitsi teknisissä oppilaitoksissa 
enimmäkseen kemian ja mik-
robiologian opintoja kartutta-
neita terveystarkastajia, raken-
nusinsinöörejä, mikrobiologeja, 
erilaisia tutkijoita jne. 

Niin koulutuksiltaan kuin 

työkokemuksiltaan varsin mo-
nipuolinen osallistujien joukko 
oli myös Karnaatun ja Pesosen 
kurssilla. Sille seikalle miehet 
antavat suuren arvon: asioita 
tuli tarkasteltua poikkitieteel-
lisesti. 

– Rakennusterveydessä asiat 
ovat äärimmäisen monimutkai-
sia ja syy-yhteyksien löytämi-
nen terveysoireille on vaikeaa. 
Terveysoireiden takana on 
usein monia tekijöitä. Ala on 
me nossa eteenpäin valtavasti ja  
jat kuvasti, on kyettävä olemaan 
ajanhermolla. On tunnettava 
ra kennusfysiikkaa, kosteuden 
käyttäytymistä ja mikrobeja, 
Reijo Pesonen korostaa. 

Laajalla sektorilla ei enää 
tahdo kaan pärjätä vain ja aino-
astaan oman osaamisen varassa. 
On tärkeää saada ymmärrystä 
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myös muiden saman ongelma-
vyyhdin hoitamiseksi painivien 
osaamisesta, jotta tarvitessaan 
löytää lisätiedon lähteille. Eri-
laisilta pohjilta tulevien yhtei-
set opinnot ovat vahva pohja 
verkostoitumiselle. 

Myös kurssinsa opettajat Pe-
sonen ja Kaarnattu kokivat ko-
van luokan tekijöinä. 

Työkenttäänsä liittyvä yhteis-
työ ei sinänsä ollut tuntematon 
käsite Pesoselle Ja Karnaatulle 
entuudestaankaan. Sitä he oli-
vat mm. harjoittaneet keske-
näänkin, omien työnantajakau-
punkiensa välisenä toimintana. 

Kouluttautuminen Kuopios-
sa avasi kuitenkin selkeästi laa-
jemman mahdollisuuden luoda 
verkostoa, josta löytää neuvoa 
antavaa kokemusta kaikkein 
hankalimpiinkin tapauksiin. Eri 

tahojen välillä toimivan, selke-
än yhteistyömallin luomisesta 
muodostuikin yksi oleellinen 
osio heidän lopputyötänsä. 

  

Kuntaliitoksen myötä 
2009 laajentuneessa 
Kouvolassa terveystar-
kastajia on kymmen-
kunta, mikä on paran-
tanut ammattikunnan 
erikoistumismahdolli-
suuksia. Reijo Pesonen 
(oik.) on saanut keskit-
tyä viime vuodet puh-
taasti rakennusten si-
säilma-asioihin. 
Risto Karnaattu (vas.) 
työskentelee rakennus-
terveyden hyväksi 
Kotkassa. 

Reijo Pesosen ja Risto 
Karnaatun opinnäytetyö 
löytyy internetistä mm. lin-
killä http://www.aducate.fi/
rakennusterveyskoulutus/
julkaisut/kurssi2010-2012. 
Asiantuntijayhteistyön ke-
hittämisen kannalta oleelli-
sin osuus löytyy alkaen 
osasta viisi. 
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Geberit Oy, Tahkotie 1, 01530 Vantaa

Tässä näet uuden kylpyhuoneen rungon – Geberitin järjestelmän – mikä on suunniteltu nopeasti asennettavaksi
runkojärjestelmäksi ja on kaikkien saniteettijärjestelmien perusta; pesualtaasta WC:hen. 

Tervetuloa toimivuuden
ja muotoilun maailmaan.

Geberitin piilohuuhtelusäiliöt asennetaan seinän taakse, jolloin kylpyhuone saa uuden ilmeen
ja yksinkertaisen, tasaisen designin. Järjestelmä koostuu asennuselementistä, mikä yhdistää
huuhtelusäiliön seinään niin, että näkyville jää vain seinään kiinnitettävä WC-istuin ja painike
huuhtelua varten. Piilohuuhtelusäiliöt voidaan yhdistää moniin yleisimpiin WC-istuimiin. 
Mahdollisuus myös kulma-asennukseen tai kahden seinän väliin.

DuoFix

Luotettavaa vahvuutta ja lujuutta
Seinään kiinnitettävän WC-istuimen voi nopeasti ja turvallisesti kiinnittää mihin tahansa
seinään Geberitin asennusjärjestelmän avulla. Tukeva rakenne kestää jopa 400 kg:n painon.
Tuote on erittäin turvallinen ja varaosille on toimitustakuu 25 vuotta.

Huuhtelusäiliön asentaminen seinän taakse ja WC-istuimen kiinnitys seinään ei ole vain
täydellinen esteettinen ratkaisu; kylpyhuoneen puhdistaminen on myös yksinkertaisempaa,
nopeampaa ja hygieenisempää. 

Helppo puhdistaa

Geberitin järjestelmä antaa sinulle rajattomat mahdollisuudet vapaaseen luovuuteen. Putket ja
huuhtelusäiliöt ovat piilossa ja kylpyhuoneesi on ilmavampi ja avarampi, siksi Geberitin
järjestelmä on viehättävä, virtaviivainen ja tyylikäs ratkaisu.

Moderni ilme

Geberitin piilohuuhtelusäiliöillä on tukeva kehys, minkä korkeuden voi säätää yksilöllisesti.
WC-istuimen voi kiinnittää sinulle sopivimpaan korkeuteen. 

Yksilöllinen korkeus

Geberitin kaksoishuuhtelu antaa sinun päättää: riittääkö 3 litraa vettä vai tarvitaanko
kaksinkertainen määrä? Tämä tarkoittaa, että käyttäessäsi WC:tä vaikutat myös veden
kulutukseesi. Lisäksi suojelet ympäristöä päivittäin. 

Säästää vettä

Katso lisätietoja www.geberit.fi tai puh. 09 - 867 8450
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k o R J A U S R A k e n tA m i n e n

-Kuinka paljon ener-
giaa säästyy, se voi-
daan laskea tulevan 

lämmityskauden jälkeen. Odo-
tukset ovat korkealla, mutta var-
sinaisia lukuja ei ole uskallettu 
asettaa, asunto-osakeyhtiön hal-
lituksen puheenjohtaja Seppo 
Karjalainen toteaa.

Koskenniskantiellä sijaitse-
vat kerrostalot on rakennettu 
vuonna 1971.

– Kolme kahdeksankerroksis-
ta ja yksi neljäkerroksinen 
asuintalo olivat tuolloin ainut-
laatuinen kovalla rahalla raken-

Mittavassa remontissa 
uudet ikkunat ja julkisivut

Keisarin Naapurin uudet ”vaatteet”

Kotkassa Lankilan alueel-

la sijaitsevan As Oy Kei-

sarin Naapurin talot ovat 

kokeneet parin vuoden 

aikana mittavan remon-

tin. Ikkunat on vaihdettu 

ja eteläpäätyjen julkisivut 

kunnostettu. Lisäksi il-

manvaihdon puhdistus ja 

säätö sekä lämmönsäätö 

on uudistettu ja mitattu. 

Ykköstavoitteena on py-

säyttää energiakustan-

nusten nousu.

nettu kokonaisuus. Komean 
nimensä asunto-osakeyhtiö 
on saanut lähellä olevasta Kei-
sarinmajasta, jonka Suomen 
suurruhtinas Aleksanteri III ra-
kennutti Langinkoskelle, Karja-
lainen kertaa historiaa.

As Oy Keisarin Naapurissa 
on 76 huoneistoa, ja asukkaita 
on noin sata. Neljän asuintalon 
lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 
yksikerroksinen rakennus, jos-
sa ovat pesutupa, mankeli- ja 
kuivaushuoneet sekä sauna ja 
uima-allas.

Kotkassa meri on lähellä, mi-

kä tuo omat rasitteensa raken-
nuksille.

– Sääolosuhteet ovat talojen 
rakenteille äärimmäisen jul mat. 
Meri on lähellä ja talot kor-
kealla paikalla. Siitä huolimat ta 
vanhoilla ikkunoilla ja entisel-
lä julkisivuilla pärjättiin tähän 
saakka. Ilmeisesti ennen van-
haan osattiin kasvattaa puita 
ja tehdä puuikkunoita, jotka 
kestivät suhteellisen hyvin. Li-
säksi muuraustaito oli hanskas-
sa, mutta laastinteon kanssa oli 
niin ja näin, Karjalainen arvioi.

Energiakustannusten hillit-

n  teksti ja kuvat: irene murtomäki
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semiseksi alkoi kuitenkin olla 
korkea aika toteuttaa remontti.

– Energiamenot vuonna 
2010 olivat jo noin 90 000 eu-
roa. Lisäksi tehdyssä energiasel-
vityksessä saatiin huonot arvo-
sanat. Lämpö karkasi harakoille.

Tarvittiin vuosien 
kypsyttely

Kerratessaan remontin 
vaiheita hallituksen 
puheenjohtaja Seppo 

Karjalainen ja isännöitsijä Risto 
Helanne Realista tuumaavat sen 
käynnistyneen hitaasti.

– Vuosien varrella oli useita 
yrityksiä. Taloyhtiön papereis-
sa todettiin jo 70-luvulla, että 
ikku nat olisi syytä uusia 15 
vuoden sisällä, eli 80-luvulla.

– Vaikka remontti rasittaa 
osakkaan taloutta, pitää se näh-
dä samalla omaisuutta turvaa-
vaksi toimenpiteeksi, Karjalai-
nen painottaa.

– Huoneiston arvoon ei vai-
kuta pelkkä sijainti, kuten usein 
kuulee väitettävän. Ostajan 
vaa’assa painavat myös asun-
non kunto ja talon energiatalo-
udellisuus.

– Remontin myötä myös asu-
misviihtyvyys kasvaa, Karjalai-
nen ja Helanne alleviivaavat.

Talojen kaksilasisten ikkunoi-
den uusimisesta alettiin keskus-
tella nelisen vuotta sitten.

– Niiden erikuntoisuus aihe-
utti osaltaan sen, että päätök-
senteko remontin suhteen oli 
tahmeata. Toiset asukkaat tote-
sivat ikkunoiden kunnon tyy-
dyttävän, kun toisaalla pokien 
huonon kunnon vuoksi lasit 
olivat irtoamaisillaan ja talvella 
lumi puski ikkunoitten väliin. 
Eri huoneistojen välillä lämpö-

tilojen vaihtelu saattoi olla jopa 
kymmenen astetta. 

Uusimista kaipasivat kipeästi 
myös korkeitten talojen etelä-
päädyt, jotka olivat varsinaisia 
energiasyöppöjä. Niissä oli kos-
teita eristyksiä ja asuntoihin oli 
suoria läpivientejä, jotka toivat 
sisään kosteutta.

Järkisyyt remontin tarpeel-
lisuudesta puhuivat puoles-
taan ja taloyhtiön yhtiökokous 
hyväksyi koko paketin, jossa 
ikkunoiden ja julkisivujen li-
säksi päätettiin laittaa kuntoon 
ilmanvaihdon säätö. Vanhat  
lämmönvaihtimet oli uusittu 
edellisvuonna.

Julkisivuihin 
elementit

Ikkunoita ja julkisivure-
monttia koskeva suunnitte-
lu aloitettiin vuonna 2009. 

Tarjoukset remontista pyydet-
tiin 2010.

– Julkisivuremontissa valit-
simme tiililaattaelementtirat-
kaisun. Toisena vaihtoehtona 
olisi ollut uusien tiiliseinien 
muuraaminen, mutta se kaatui 
alkumetreille, koska emme saa-
neet kilpailukykyisiä tarjouksia.

– Elementtien puolesta pu-
hui muun muassa ne seikat, 
et tä saimme viisi senttiä lisää 
eristystä ja reilun ilmaraon, jo-
ka ennen oli olematon. Joitain 
osakkeenomistajia uusi rat-
kaisu epäilytti: voiko niinkin 
tehdä ja kestääkö se, mutta 20 
vuoden takuuaika hälvensi nä-
mä ajatukset.

Keisarin Naapurin remontti 
aloitettiin päätyjen julkisivujen 
purkamisella vuoden 2010 jou-
lukuussa. 

– Purkutyö tehtiin rännässä 
ja pakkasessa, sillä energia-avus-
tuksen ehtojen vuoksi homma 
piti saada alkuun ennen vuo-
denvaihdetta, isännöitsijä Risto 
Helanne mainitsee.

– Rakenteista ilmaantui yllä-
tyksiäkin. Jokaisen talon seinäs-
sä oli poikittainen betonipalkki, 
jota ei näkynyt piirustuksista. 

➺ JAtkUU

As Oy Keisarin Naapurin taloi-
hin asennettiin uudet ikkunat, 
yhteensä lähes 700 kappaletta.

 

 

Valurautaiset putket ja putkiyhteet

Valurautaiset lattiakaivot

Äänitekniset pannat ja tarvikkeet

CE-merkitty AQUASAFE-
viemäröintijärjestelmä

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI
Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 604 
sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi

Huoneistokohtaiset vesimittarit

Energiamittari Sharky 775

Mittariluentajärjestelmä M-Bus

Radioluentajärjestelmä IZAR

Veden ja energian mittaus

Nähdään osastolla 6g81 !

Laadukkaat talotekniikan
järjestelmät

Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.
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joiden perusteella valitsimme 
Skaalan ikkunat. Energialuo-
kaltaan ryhmään A kuuluvissa 
ikkunoissa on kaksi elementtiä 
ja neljä lasia. Yleisissä tiloissa 
on kolmilasiset ikkunat, samoin 
porrasnousuissa, joissa ikkunat 
eivät ole avattavia. 

– Puntaroimme myös huurtu-
mattomien energiaikkunoiden 
asentamista, mutta päädyimme 
siihen, että hinta olisi noussut 
liian korkealle laskettuun hyö-
tyyn nähden.

Uusien ikkunoiden asenta-
minen aloitettiin loppiaisena 
2011.

– Malliasennus tehtiin yhteen 
huoneistoon, jossa asennustapa 
hyväksyttiin ja asukkaat pääsi-
vät tutustumaan uusiin ikku-
noihin. Tämä osaltaan kuvastaa 
talon henkeä, että joku antaa 

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Karjalainen (oik.) ja 
isännöitsijä Risto Helanne tutkivat kellarin uutta ikkunaa. Se pie-
neni remontissa jonkin verran, sillä vanhassa ikkunassa oli ikku-
nalaudan kaato väärään suuntaan, ja nyt se on niin kuin pitää-
kin.

Palkki sisälsi ratakiskon pätkiä, 
joidenkin päät tulivat” tupaan 
asti” aiheuttaen kylmäsiltoja. Il-
meisesti ne oli tehty tukemaan 
seinää, ettei tuulenpaine työn-
nä tiilivuorausta sisäänpäin.

Julkisivuja purettaessa löytyi 
monenlaista eritysmateriaalia, 
viittäkin erilaista yhdessä sei-
nässä.

Julkisivuista saatiin C-talon 
pääty valmiiksi kevättalvella 
2011. D- ja E-talot urakoitiin 
kevään ja kesän mittaan niiden 
valmistuessa elokuussa.

Energiatehokkaat 
ikkunat 

-Ikkunoista saatiin niin 
sanottuja kunnollisia tar-
jouksia neljä kappaletta, 

• Palokatkoasennus
• Home-, asbesti- ja haitta-ainepurut
• Rakennuspurut
• Jälkivahinkojen torjunta
• Kuivauspalvelut
• Korjausrakennuspalvelut
• IV-huollot ja -puhdistukset
• Kuntokartoitukset ja -tutkimukset
• Sisäilmatutkimukset
• Haitta-ainekartoitukset

Lisätietoa palveluistamme löydät kotisivuiltamme.

www.delete.fi 

Kunnostuspalvelut

Purku / Puhdistus / Jätteenkäsittely / Kunnostus
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asuntonsa tällaiseen käyttöön. 
Etenkin isoissa korjaushank-
keissa tarvitaan niitä asukkaita, 
jotka sitoutuvat konkreettisesti 
remontin kovaan ytimeen, Sep-
po Karjalainen mainitsee.

Taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja toteaa, että asuk-
kaat ovat kaiken kaikkiaan 
valittaneet remontista hyvin 
vähän.

– Ikkunoiden kohdalla on-
gelmia aiheutti se, että pylväs-
nosturilla ei päästy liikkumaan 
kahdessa talossa kuin toisella 
puolen taloa. Huoneistossa 
saattoi käydä melkoinen puhu-
ri, kun toisella puolella asuntoa 
olivat ikkunat irrotettuina ja 
uusia tuotiin toiselta puolelta 
parvekkeen kautta sisään. Yh-
den huoneiston ikkunoiden 
asentamiseen meni aikaa kes-
kimäärin kaksi päivää, Karjalai-
nen laskeskelee.

Lisätöitäkin ilmaantui, sillä 
vesipeltien kallistuksen takia 
jouduttiin asentamaan ns. lisä-
karmeja.

– Jokaisen remonttia harkit-
sevan on syytä ajatella mah-
dollisen lisätyön kustannukset. 
Meillä se oli ikkunoissa noin 
kymmenen prosenttia. Urakkaa 
sopiessa on tärkeätä käydä läpi 
kaikki mahdolliset yksityiskoh-
dat siitä, mitä urakkaan liittyy.

Taloissa vaihdettiin kaikkien 
huoneistojen ja yhteisten tilo-
jen ikkunat mukaan lukien kel-
larikerrokset. Lisäksi asunnois-
sa vaihdettiin parvekkeiden 
ovet ja siihen liittyvät ikkunat.

Keisarin Naapurin taloihin 
asennettiin yhteensä lähes 700 
ikkunaa. Urakka saatiin päätök-
seen viime vuoden lokakuussa.

Keisarin Naapurin julkisivu- 
ja ikkunaremontin taloyhtiön 
edustajana suunnittelussa ja 
valvojana toimi rakennusinsi-
nööri Lasse Kilpinen.

– Hänelle reipas hatunnosto, 
sillä hän hoiti homman hyvin. 
Hyvälle valvojalle kannattaa 
maksaa, mitä hän pyytää, sil-
lä tunnetusti markan suutari 
tekee kahden vahingot. Hyvä 
suunnittelu pitää kustannukset 
kurissa, ja kun yksityiskohdat 
ovat selvillä, ei yllätyksiäkään 
isommalti tule.

Ilmansäätö ja 
lämmönsäätö 
kohdalleen

Ilmanvaihdon puhdistuk-
sen ja perussäädön sekä 
lämmön säädön uusimiseksi 

laadittiin suunnitelmat ja pyy-
dettiin tarjoukset viime vuoden 
puolella.

Työ aikataulutettiin niin, että 
ilmanvaihdon puhdistuksen ja 
perussäädön sai aloittaa maalis-
kuussa 2012.

– Urakan toteutti paikallinen 
yritys. Yllätyksenä tuli, ettei 
kaikkiin paikkoihin oltu aikai-
semmin edes menty. Puhdistuk-
sen ja säädön jälkeen ilmamää-
rät pienenivät selvästi, joten 
lämmitettyä ilmaa ei puhalleta 
turhaan ”harakoille”. Huoneis-
toihin asennettiin uudet vent-
tiilit.

Lämmönsäädön tarjouspyyn-
nössä viime keväänä asetettiin 
aikataulu, että lämmityskauden 
alettua työ pitää olla tehtynä.

– Näin saimme järkeviä tar-
jouksia, koska työllä ei ollut 
hoppua ja urakoitsija sai sovit-
taa sen joustavasti ohjelmaan-
sa. Työ on edennyt siihen vai-
heeseen, että syyskuun alussa 
asennettiin huoneistoihin en-
simmäiset patteriventtiilit.

– Kunhan lämmönsäädöt 
saadaan valmiiksi, päästään 
keskustelemaan kaukoläm-
pöyhtiön kanssa perusenergian 
tarpeesta. Lämmityskulut laske-
vat tilausvesivirtauksen pienen-
tyessä, Risto Helanne summaa.

Yhtenä keinona energian 
säästämisessä on lämpötilojen 
laskeminen talojen yhteisissä 
tiloissa.

– Esimerkiksi pyöräkellarin 
lämpötila voidaan laskea jopa 
15 asteeseen, Karjalainen suun-
nittelee.

Taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja kiinnittäisi huomi-
ota veden kulutukseen. Miten 
sen käyttö saataisiin pienene-
mään?

➺ JAtkUU

PATENTTI-
RATKAISU
Umpeutuuko avaintesi patenttisuoja?

Onko lukitusjärjestelmäsi ylläpito
kallista ja hankalaa?

Entäs ne kadonneet avaimet?

iLOQ on ratkaisu. Maailman 
ensimmäinen elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka toimii ilman 
paristoja tai kaapeleita.

www.iLOQ.com

iLOQ on ratkaisu. Maailman 
ensimmäinen elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka toimii ilman 
paristoja tai kaapeleita.

www.iLOQ.com
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raavaksi. Ylitiedottaminen on 
parempi kuin alitiedottaminen.

Taloyhtiön suunnitellessa 
remonttia on syytä kiinnittää 
huomiota myös logistiikan hal-
lintaan, Seppo Karjalainen tie-
tää kokemuksesta.

– Varsinkin kun on kaksi 
urakkaan päällä yhtä aikaa, on 
paras piirtää aluekartta, johon 
merkitsee, mihin mitäkin tava-
raa voidaan purkaa niin, että 
se on siitä helposti vietävissä 
eteenpäin. 

– Jos haluaa hallita logistii-
kan, pitää taloyhtiöstä jonkun 
olla kaiken aikaa tavoitettavis-
sa. Toki urakoitsijat ovat omalta 
osaltaan vastuussa logistiikasta, 
mutta yllätyksiä tulee mitä to-
dennäköisimmin vastaan.

Energiakulujen 
nousu kuriin

– Henkilöä kohti kuluu pal-
jon vettä, josta lämpimän veden 
osuus on melkoinen. Nyt on 
syytä laskea, paljonko energiaa 
kuluu veden lämmittämiseen.

Tiedottaminen 
avainasemassa

Taloyhtiön remontoides-
sa asukastiedotuksen 
merkitystä ei Seppo 

Kar jalaisen mukaan voi kylliksi 
korostaa.

– Asukkaille pitää tiedottaa, 
mitä tapahtuu milloinkin. Mie-
lellään kartan kanssa on kerrot-
tava, mistä ovesta saa milloinkin 
kulkea ja mihin autotalleihin ei 
pääse tiettynä ajanjaksona. Se, 
joka luottaa urakoitsijan hoi-
tavan tämän, tulee pettymään 
pahasti. Taloyhtiöstä jonkun 
täytyy tietää, mitä tapahtuu seu-

Silmäillessään paria vii-
meistä vuotta hallituksen 
puheenjohtaja Seppo Kar-

jalainen toteaa näyttävän siltä, 
että kaikki tehdyt toimenpiteet 
ovat olleet viisaita ja päätökset 
hyviä.

Remontin kokonaiskustan-
nuksiksi isännöitsijä Risto He-
lanne laskee noin 800 000 eu-
roa.

– Se on iso summa, mutta 
miten olisi käynyt, jos remont-
teja ei olisi tehty. Energian ko-
konaiskulut olisivat koko ajan 
kasvaneet eikä energian hinta 
ainakaan laske. Kustannusten 
nousu vuositasolla on ollut vä-
hintään kymmenen prosentin 
luokkaa.

– Kukin voi laskea, miten käy, 
kun 100 000 euron päälle lisä-
tään vuosittain 10 prosenttia.

Hän myöntää, että päätökset 
isoista remonteista ovat kovia, 

sillä ne koskettavat asukkaiden 
kukkaroa.

– Tilannetta loiventaakseen 
yhtiökokous päätti olla korot-
tamatta tälle vuodelle vastiket-
ta. Tämä perustui siihen olet-
tamukseen, että jo tehdyt toi-
menpiteet synnyttävät energi-
ansäästöä. Nyt voidaan todeta, 
että taloustilanne on hyvä ja 
tulot riittävät kuluihin.

Pienemmät kunnostustyöt-
kään eivät ole jääneet isojen 
jalkoihin. Taloissa on lisätty asu-
misturvallisuutta muun muassa 
vaihtamalla 40 vuotta vanhat 
lukot uuteen ja ajanmukaiseen 
lukkojärjestelmään.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Tubus-menetelmä sertifi oitu nyt myös Suomessa.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

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

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

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

 Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta 
    viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

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

• Espoo puh. (09) 8553 0410 • Kaarina puh. (02) 414 4100 • Jyväskylä puh. 0400 915 659 • Oulu puh. 0400 376 451
www.ew-liner.fi 
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U U t i S P o S t i A

Korjaustieto.fi-sivustolta 
löytyvällä hissilaskurilla voit 
laskea, kuinka hissin jälkiasen-
nuksen kustannukset jakautu-
vat asunto-osakeyhtiön osak-
kaiden kesken. Ympäristö- ja 
oikeusministeriön avaama 
palvelu on tarkoitettu lähinnä 
asunto-osakeyhtiöiden isän-
nöitsijöiden, hallitusten jäsen-
ten ja osakkaiden käyttöön.

Hissilaskuri soveltuu kus-
tannusten jakamisen selvittä-
miseen taloyhtiölle, jotka ovat 
rakentamassa uutta hissiä 
vähintään kolmikerroksiseen 
vanhaan taloon tai vain osaan 
porrashuoneista. Laskuria ei 
sovelleta vanhan hissin kun-

nossapito- ja uusimiskulujen 
jakoon.

Päätöksentekoa
helpotettiin

Uusi asunto-osakeyhtiölaki 
tuli voimaan vuonna 2010. 
Laissa on muun muassa hel-
potettu hissien jälkiasennus-
ta koskevaa päätöksentekoa. 
Päätös hissin rakentamisesta 
tehdään enemmistöpäätöksel-
lä, kun aiemmin suuri osa pää-
töksistä tehtiin yksimielisesti.

Uudessa laissa hissin jäl-
kiasennuksesta aiheutuvat 
kustannukset jaetaan vastike-

perusteen (esim. huoneiston 
pinta-ala) ja huoneistojen si-
jaintikerroksen mukaan.

Eduskunta edellytti lain hy-
väksyessään, että internetiin 
luodaan palvelu, jonka avulla 
hissin jälkiasennuksen kustan-
nukset voidaan jakaa taloyhti-
össä. Hissilaskuri helpottaa 
osaltaan rakennuskannan ke-
hittämishankkeita, joilla vas-
tataan väestön ikääntymisestä 
aiheutuviin tarpeisiin.

Suomenkielinen hissilas-
kuri löytyy osoitteesta www.
korjaustieto.fi/hissilaskuri ja 
ruotsinkielinen osoitteesta 
www.korjaustieto.fi/sv/hiss-
kalkylator. 

Laske hissilaskurilla, miten kustannukset 
jakaantuvat hissin jälkiasennuksessa

Vuokraaminen 
ei poista oman 
asunnon myynnin 
verovapautta 

Asunnon myynnistä syntyvää 
luovutusvoittoa ei veroteta, jos 
asunto on ollut myyjän omana 
tai hänen perheensä vakituise-
na asuntona myyjän omistusai-
kana yhtäjaksoisesti vähintään 
kahden vuoden ajan.

Oman asumisen jälkeinen 
muu käyttö, esimerkiksi asun-
non vuokraaminen ulkopuo-
liselle tai pitäminen tyhjillään 
ennen myyntiä, ei poista saa-
vutettua oikeutta myydä asun-
to verovapaasti. Toisin sanoen 
asuntoa ei tarvitse myydä vä-
littömästi oman asumiskäytön 
jälkeen. Henkilöllä voi olla 
omistuksessaan samanaikaises-
ti useampiakin asuntoja, joiden 
myyntiin soveltuvat oman asun-
non verovapaussäännökset.

Suomen Rakennus  saumausyhdistys r.y.
Osaavia urakoitsijoita ja tavarantoi mit tajia 
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan.

Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni

Itä-Suomen lääni

Oulun lääni

Valtuutetut 
tavarantoimittajat■ T. Huotari Oy

Huminapolku 1 B, 15700 Lahti
puh. 03-787 5054 
fax   03-787 5010

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

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

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

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

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

■ Consti Julkisivut Oy
Atomitie 5 A, 00370 Helsinki
puh. 010-288 6000
fax 010-288 6200

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

■ Saumaus & Saneeraus
    Ritala Oy
Tukapaktu 9, 15700 Lahti
puh. 040-748 2526

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

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

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

■ PSP-Palvelut Oy
Arosuontie 46, 03400 Vihti
puh. 045-232 2257

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

■ PP-Sauma Ky
Kyykönmaantie 95,
32260 Kojonperä
puh. 0400-538 446

■ SWT Sealing
    Teamwork Oy
Loukkurantie 6 A,
28450 Vanha-Ulvila
puh. 0400-945 110

■ Saumaus ja Maalaus 
    Väljälä Oy
Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

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

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

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

■ KH Saumaus Oy
Kuuselantie 4, 61400 Ylistaro
puh. 0400-668 036

■ Puijon Saumaus Oy
Luistelijantie 4, 70200 Kuopio
puh. 017-282 1001 
fax   017-282 125

■ Saumaset Oy
Ratamestarintie 1
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

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

● Flexotec Oy
Manttaalitie 8
01530 Vantaa
puh. 010-320 5530
fax   010-320 5539

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

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

● Tremco illbruck 
    International GmbH 
    sivuliike Suomessa
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
puh. 09-549 94500
fax   09-549 94555

www.saumausyhdistys.net

■ Pohjanmaan 
    Elementtisaumaus Oy
Jaakonkatu 50, 
68600 Pietarsaari
puh. 0400-867 006

■ Tampereen 
    Elementti saumaus Ky
Kokonkatu 9, 33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

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

■  Ruskon Saumaus Oy
Stenlundintie 4, 21290 Rusko
puh. 02-432 1300
fax   02-432 1301
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ENTELKOR-hankkeen ta-
voit teena oli kehittää 
in novatiivisia ratkaisuja 

suomalaisten lähiöiden ener-
giatehokkaaseen korjaamiseen. 

Rakenteiden Elinkaariteknii-
kan tutkimusryhmän osuudes-
sa tarkasteltiin lähiöiden korja-
ustarpeita yleisesti, lähiökerros-
talojen kokonaisenergiankulu-
tusta sekä erilaisten korjaus- ja 
säätötoimien vaikutusta raken-
nuksen kokonaisenergiankulu-
tukseen. 

Mitä tutkimuksesta jäi käteen 
ja mitkä ovat keskeisimpiä kon-
kreettisia tuloksia? Näistä tulok-
sista kerrotaan tässä lehdessä 
yhteensä seitsemässä erillisessä 
artikkelissa. Tässä ensimmäises-
sä avataan tutkimuksen tavoit-
teita sekä taustoja.

Lähiökerrostalojen energiatehokas 
korjaaminen ENTELKOR-tutkimuksen mukaan

Energiatehokas lähiö-

korjaaminen (ENTEL-

KOR) oli Tampereen 

teknillisen yliopiston 

(TTY) Rakennetun ym-

päristön tiedekunnas-

sa vuosina 2009-2012 

toteutettu tutkimus, 

jossa yhdistyivät Ark-

kitehtuurin laitoksen 

ja Rakennustekniikan 

laitoksen korjausra-

kentamisen osaami-

nen. 

Kansallisvarallisuus 
rakennetussa 
ympäristössä

Suomen rakennuskanta on 
rakennettu pääosin toisen 
maailmasodan jälkeen. Raken-
nuskannan kokonaiskerrosala 

oli vuonna 2005 noin 510 mil-
joonaa neliömetriä. Suurimman 
yksittäisen ryhmän muodos-
tivat erilliset pientalot 29 % 
osuudella. Asuinkerrostalojen 
osuus on 17 % sekä teollisuus- 
ja varastorakennusten osuus 13 
%. 

Eurooppalaisittain tarkastel-

tuna Suomen rakennuskanta 
on varsin nuorta, suurin osa on 
rakennettu 1960-luvulla ja sen 
jälkeen. 

Julkisivukorjaamisessa koros-
tuvien erilaisten betonijulkisi-
vujen osuus on vain 18 % kai-
kista julkisivuista. Korjaustoi-
minta on aktiivista myös beto-

Kuva 1. Asuinkerrostalojakauma Suomessa eri vuosikymmenillä sekä tietokantaan kerättyjen ker-
rostalojen valmistuminen. 

Kuva 2. Tietokannassa olevien korjattujen kohteiden valmistumisvuosikymmenet (n=119). 
Korjaustoimet ovat kohdistuneet erityisesti 1970-luvulla valmistuneisiin rakennuksiin.

Jukka Lahdensivu, 
tekniikan tohtori, 
Tampereen teknillinen 
yliopisto, 
Rakennustekniikan laitos
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niparvekkeiden osalla, jotka on 
yli 90 prosenttisesti rakennettu 
1960-luvulla ja sen jälkeen. 

Parvekkeita on rakennettu lä-
hinnä asuinkerrostaloihin, joita 
rakennettiin eniten betoniele-
menttirakentamisen valtakau-
della 1960-luvun puolivälistä 
lähtien.

Tilastokeskuksen mukaan 
Suo messa on asuntoja kaikki-
aan reilut 2,7 miljoonaa, joista 
1,2 miljoonaa on kerrostaloissa. 
Kerrostaloasuntokannasta noin 
50 % on rakennettu varsin ly-
hyessä ajassa välillä 1960-1979. 
Vuonna 2008 kaikkiaan 62 % 
Suomen kansallisvarallisuudes-
ta on ollut sitoutuneena raken-
nuksiin. Ei siis ole aivan yhden-
tekevää miten kiinteistöjämme 
hoidamme.

Energiatehokkuus-
vaatimukset tulevat myös 
korjausrakentamiseen

Rakennusten korjaamista on 
tapahtunut aina. Korjaamisen 
syynä on ollut ensisijaisesti ra-
kenteiden vaurioituminen, eri-
laiset tilamuutostarpeet tai ra-
kennuksen käyttötarkoituksen 
muuttaminen. 

Korjaustoiminta on kasvanut 
tasaisesti 1990-luvulta lähtien 
ja oli vuonna 2009 Rakennuste-
ollisuus RT:n tilastojen mukaan 
arvoltaan noin 9 miljardia eu-
roa, eli suunnilleen samaa luok-
kaa kuin uudisrakentaminen.

TTY:n aiempien tutkimusten 
mukaan pääosin lähiöissä sijait-
sevien betonielementtikerros-
talojen julkisivuista on tähän 
mennessä korjattu noin 19 %.

 Tähän mennessä on korjat-
tu lähinnä 1960- ja -70 lukujen 
kerrostalokantaa, joissa niiden 
suuren määrän vuoksi on kor-
jaustarvetta myös tuleville vuo-
sille. 

Ilmastonmuutoksen torjun-
taan liittyvien kansainvälisten 
ilmastosopimusten hiilidiok-
sidipäästörajoitteiden myötä 
kiinnostus korjausrakentamis-
ta ja sen avulla saavutettavia 
energiansäästömahdollisuuksia 
kohtaan on lisääntynyt merkit-

tävästi aivan viime vuosina. 
Rakennuskannan hitaan uu-

siu tumisen vuoksi koko raken-
nuskannan energiataloutta ei 
voida parantaa vain uudisraken-
tamisen keinoin, vaan myös 
olemassa olevan rakennuskan-
nan energiatehokkuutta on pa-
rannettava. 

Korjausrakentamisessa ener-
giatehokkuuden parantaminen 
yhdistetään yleisimmin julkisi-
vujen ja yläpohjan lisälämmön-
eristykseen sekä ikkunoiden 
uusimiseen.

Suomen kansainvälisistä 
sitoumuksista johtuen raken-
nusten energiatehokkuus on 
ollut Ympäristöministeriön 
agendal la jo useita vuosia lähin-
nä uudisrakentamista koskien. 
Tähän liittyen Ympäristömi-
nisteriön, Sitran ja Tekesin toi-
mesta on laadittu raportti ERA 
17, Energiaviisaan rakennetun 
ympä ristön aika 2017, jossa on 
määritelty tiekartta Suomen 
kasvihuonekaasujen ja energi-
ankulutuksen vähentämiseksi 
merkittävästi vuoteen 2017 
mennessä. 

Raportissa esitettyjä tavoittei-
ta ei ole mahdollista saavuttaa 
pelkästään uudisrakentamisen 
keinoin, joten korjausrakenta-
misella tulee olemaan myös 
merkittävä osuus näissä talkois-
sa. Tätä kirjoitettaessa uudet 
korjausrakentamista koskevat 
energiatehokkuusmääräykset 
ovat juuri lausuntokierroksella.

ENTELKOR-tutkimuksen 
tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää elementtikerros-
talojen todellista energianku-
lutusta laajalla otannalla sekä 
vertailla sitä laskennalliseen 
kulutukseen. Laskennallisessa 
tarkastelussa varioitiin mm. ra-
kenteiden ilmanpitävyyttä sekä 
ilmanvaihtomääriä. Laskennalli-
sissa tarkasteluissa selvitettiin 
myös maan lämmönvastuksen 
vaikutusta energiankulutuksen 
laskentaan.

➺ JAtkUU

www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi
Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit 
Suunnittelu Oy, puh. 0400 57 66 33
Sihteeri Riina Takala, Suomen 
Media-Kamari Oy, puh. (09) 2238 5616

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

(sis. alv.  9%) 

+ pm 2,97 e 

Julkisivuyhdistyksen
kotisivut ovat uudistuneet

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan en-

sim mäisessä osassa esitellään tyypillisen jul-

ki sivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-

osa keyhtiön näkökulmasta. Toisessa osassa 

esi tellään eri korjaustavat ja niiden soveltu-

vuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olo-

suhteisiin. 

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

(sis. alv.  9%)

Käy tutkimassa, minkälaisia ohjeita esimerkiksi 
JUKO-ohjeistokansio antaa hallitun ja laadukkaan 
julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseen.
Tai katsele betonivauriovideo, jossa kerrotaan pe-
rusasioita betonijulkisivujen vaurioitumismekanis-
meista. Tieto auttaa etsittäessä korjausratkaisuja 
elementtitalon korjaamiseen, kun tietää, miten ja 
miksi rakenteet vaurioituvat.
Sivustolla on myös Palvelut-osiossa Julkisivuyhdistyk-
sen jäsenyritysten yhteystiedot. Sieltä löydät kunto-
tutkimus- ja korjaussuunnittelupalveluita tarjoavien 
yritysten yhteystiedot sekä alan materiaalitoimittajia 
ja julkisivu-urakoitsijoita.

Hinta 

15,- 

Julkisivuremontti 2012 -kilpailu 
on ratkennut. 

Tule julkistamistilaisuuteen ti 9.10.2012 

Helsingin Messukeskus 
klo 10.00-12.00, 2. krs., sali 203.

Tilaisuus maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. 
Samaan aikaan FinnBuild-messut.

Tervetuloa.

Lisätietoja: Riina Takala puh. 040 502 1769.

KIINTEISTÖPOSTI  7/2012    41

http://www.julkisivuyhdistys.fi


vastaavaksi, jotta eri paikkakun-
nilla sijaitsevista rakennuksista 
kerätty tieto on keskenään ver-
tailukelpoista.

Yhteensä 119 kohteeseen oli 
tehty erilaisia korjaus- ja säätö-
toimenpiteitä, joista muodos-
tettiin oma tietokanta. Näihin 
rakennuksiin oli tehty yhteen-
sä 643 erilaista toimenpidettä 
vuodesta 1986 vuoteen 2009 
mennessä. 

Suurin osa korjauksista on 
tehty 1970-luvulla valmistunei-
siin kohteisiin. Erilaisten kor-
jausten suuren kirjon vuoksi 
korjaustoimenpiteet jaoteltiin 
suurempiin ryhmiin, jotta yk-
sittäisiä toimia saatiin vähin-
tään kymmenen rinnakkaista. 
Pienemmistä ryhmistä tarkas-
teluja ja päätelmiä tehtiin vain 
yksittäistapauksina. Kohteiden 
kulutustietoja tarkasteltiin en-
nen ja jälkeen korjaus- tai sää-
tötoimenpiteen.

Rakennusten asukasmäärien 
muutoksia verrattiin rakennus-
ten kokonaisenergiankulutuk-
seen, jolloin oli mahdollista 
saada selville energiankulutus 
asukasta kohden ja erilaisista 
asukkaista aiheutuvia vaihtelu-
ja koko rakennuksen energian-
kulutukseen. 

Tarkastelussa olivat myös 
huo neistoissa asuvien kotita-
louksien koko ja niiden muu-
tokset rakennuksen elinkaaren 
aikana. Asukasta kohden kulu-
van veden määrällä arvioitiin 
käyttötottumusten eroja eri ra-
kennuksissa.

Rakennuksen sijaintipaikka-
kunta vaikuttaa suuresti sen 
tarvitsemaan lämpöenergian-
kulutukseen. Pohjois-Suomessa 
sijaitsevien rakennusten läm-
mitystarve on selvästi suurem-
pi kuin Etelä-Suomessa sekä 
rannikolla. 

Rakennuksen energiankulu-
tuksen ja lämmitystehotarpeen 
laskenta tehdään Suomen Ra-
kentamismääräyskokoelman 
osan D5 mukaan.

Ilmaston lämpötilojen muu-
tosten tarkastelulla selvitettiin 
alueellisesti lämmitystarvetta 
eri vuosina, mitä verrattiin to-

teutuneeseen energiankulutuk-
seen. Ilmatieteen laitoksen ha-
vaintotilastoista voidaan todeta, 
että välillä 1960-2006 lämpöti-
lat ovat nousseet keskimäärin 
1,3 °C. Keskilämpötilojen vuo-
tuinen vaihtelu on suurta mut-
ta trendi on samansuuntainen 
kaikilla havaintopaikkakunnilla. 
Lämmitystarveluvun (astepäi-
väluvun) avulla eri ajankoh-
dat saadaan yhteismitallisiksi 
ener giankäytön suhteen sekä 
erilämpöiset vuodet verrannol-
lisiksi keskenään energiankulu-
tuksen suhteen.

Tilastollinen 
tarkastelu

Rakennusten energiankulu-
tuksessa sekä asukkaiden kulu-
tus käyttäytymisessä esiintyy 
hyvin suurta hajontaa vaikka 
tarkastellaan rakenteiltaan, läm-
möneristävyydeltään ja tekni-
siltä järjestelmiltään rakennus-
määräystasoltaan samanlaisia 
kohteita. Kohteita on jokaises-
sa ryhmässä vähintään 30, joten 
yksittäisellä suuren tai pienen 
kulutuksen kohteella ei ole ko-
vin suurta merkitystä kulutus-
jakaumiin.

Kaikki tutkimuksessa tehdyt 
tarkastelut ja jakaumat ovat ti-
lastollista tarkastelua, eikä niitä 
siten voida suoraan soveltaa 
yksittäistapaukseen. Jokaisen 
rakennuksen korjaustarve tulee 
aina selvittää kattavalla kunto-
tutkimuksella ja tarkasteltava 
tapauskohtaisesti rakennuksen 
kulutustietoja verrattuna korja-
uksella mahdollisesti saavutet-
taviin säästöihin. 

Sen sijaan tietokannasta teh-
tyjen havaintojen perusteella 
voidaan tunnistaa rakennus-
kannasta selvimmät energian-
säästömahdollisuudet. Tällä 
perusteella on mahdollista 
suunnata energiansäästötoimia 
kannattavimpiin säätö- ja kor-
jaustoimiin. 

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Torpankatu 4, 24100 Salo
vaihde 020 729 1600, 0400 503 078
Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa 
vaihde 020 729 1605
www.sarttila.fi

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!
OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEEN

Toisena tavoitteena oli selvit-
tää tehtyjen korjausten sekä 
erilaisten säätötoimien vaiku-
tuksia kerrostalon kokonais-
energiankulutukseen. 

Kerätyn tutkimusaineiston 
lisäksi erilaisten korjaustoimi-
en vaikutusta kokonaisener-
giankulutukseen tarkasteltiin 
dynaamisella simuloinnilla 
kah dessa erityyppisessä kerros-
talossa: ns. lamellitalossa ja pis-
tetalossa. 

Yhtenä osatavoitteena oli 
asettaa eri korjaustoimenpiteet 
edullisuusjärjestykseen niiden 
kustannusten ja mahdollisesti 
saavutettavan energiansäästön 
perusteella.

Tutkimuksen käytännön toi-
menpiteitä olivat:

- Rakennusten energiankulu-
tustietokannan luominen

- Kulutustietokannan luomi-
nen kohteista, joihin oli tehty 
erilaisia korjaus- ja säätötoimia

- Asukasmäärien ja kulutus-
tottumusten muutosten tarkas-
telu

- Ilmaston lämpötilojen muu-
tosten vaikutukset lämmitys-
energiantarpeeseen.

Tutkimus oli osa Ympäristö-
ministeriön rahoittamaa lähiö-
ohjelmaa, missä rahoituksen 
koordinoinnista vastasi ARA.

Todellisesta energian-
kulutuksesta koottu laaja 
tietokanta

Tutkimuksessa koottu raken-
nusten energiankulutustieto-
kanta koostuu yhteensä 727 
lähiökerrostalon lämmitys-
energian, kiinteistösähkön se-
kä vedenkulutustiedoista koko 
rakennusten olemassaolon ajal-
ta. Tiedot on kerätty KuluNet-
järjestelmästä, johon tutkijoilla 
on ollut käyttöoikeudet tutki-
muksen ajan.

Tietokannassa olevat van-
himmat kerrostalot ovat 1900 
-luvun alussa rakennettuja ja 
uusimmat 2000-luvulla valmis-
tuneita. 

Suomen asuinkerrostalokan-
taan nähden 1960- ja 1980-lu-
kujen kerrostalokanta on tie-
tokannassa aliedustettuna ja 
vastaavasti 1990-luvulla ja sitä 
uudempien asuinkerrostalojen 
osuudet ovat liian suuria. 

Tästä syystä kovin laajoja 
yleistyksiä 1960-luvulla raken-
nettujen asuinkerrostalojen 
kulutuksesta ei voida tehdä. 
Rakennuksia on käsitelty läm-
möneristysmääräysten muu-
tosten mukaisesti erilaisissa 
ryhmissä siten, että jokaisessa 
ryhmässä on vähintään 30 ra-
kennusta. 

Tietokannassa olevat kiin-
teistöt kattavat lähes koko 
Suo men, suurin osa aineiston 
kiinteistöistä on kuitenkin pää-
kaupunkiseudulla ja muissa 
suurissa Suomen kaupungeissa, 
kuten rakennukset yleensäkin. 

Kaikkien rakennusten todel-
linen energiankulutus on nor-
meerattu Jyväskylän ilmastoa 
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OnkO SuOmeSSa 
Sallittua kääriä ihmiSten 
kOdit palavaan 
eriSteeSeen?

Valitettavasti on! Julkisivuremontteja saatetaan tehdä 
hyvin arveluttavin tavoin, elleivät suunnittelijat ja ura-
koitsijat ole tietoisia eräästä paloluokituskäytäntöihin 
liittyvästä kauhistuttavasta puutteesta. 

Mistä on kysymys? Skannaa  
oheinen koodi tai vieraile verkossa:  
www.paroc.fi/paloturva.
Huomaat, miltä kaikelta Paroc pelastaa.
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A n t e n n i J Ä R J e S t e L m Ä t

Antenniurakoitsijan 
tarkastuskäynnistä liikkeelle

Vaikka taloyhtiöllä voi 

olla nyt tarve laittaa 

teräväpiirtokanavien 

vuoksi vain VHF-taa-

juusaluetta käyttävä 

antenni kuntoon, sen 

kannattaa huolehtia, 

että myös nykyinen, 

ensisijaisesti perustele-

visiokanavia välittävä 

UHF-antenni tulee tek-

niikaltaan ajantasaiste-

tuksi ja on toimintaky-

kyinen vuonna 2016. 

- Silloin nykyiset tele-

visiotoimiluvat loppu-

vat kaikilta nykyisiltä 

televisiotoimijoilta. Se 

merkitsee isoa muutos-

ta ja sen seurauksena 

iso osa kanavista ja 

lähetyksistä muuttuu 

teräväpiirtokanaviksi ja 

-lähetyksiksi, tekninen 

asiantuntija Olli Knuut-

tila DNA:sta kertoo.

- Nyt tehtävä työ ei me-

ne hukkaan, kunhan se 

tehdään laadukkailla 

komponenteilla, ja sil-

loin taloyhtiön anten-

nijärjestelmä toimii on-

gelmitta myös uudessa 

tilanteessa. 

Teräväpiirtoaikakausi kannattaa ennakoida jo nyt

n  tekstit ja kuva: Riina takala

Ne ongelmat, joista on asiantuntija Olli Knuuttilan mukaan raportoitu DNA:lle rivi- ja kerrostalojen 
osalta ovat liittyneet eri etäisyyksillä oleviin lähettimiin. On tarvittu signaalitasojen säätämistä.
- Ongelmat ovat johtuneet siitä, että meidän VHF-lähetin on ollut lähempänä kuin UHF-lähetin ja 
siksi VHF- teho on ollut paljon korkeampi kuin kauempaa tulevan UHF-lähettimen. Ongelman kor-
jaamiseksi on tarvittu säätötoimia taloyhtiön päävahvistimessa, Knuuttila toteaa.
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Taloyhtiön kokoisessa 
kiinteistössä on hyvä 
olla Olli Knuuttilan mu-

kaan erillinen antenni nykyisille 
UHF-kanaville ja teräväpiirtoku-
vaa välittäville VHF-kanaville. 
Taloyhtiön kannattaa kutsua 
antenniurakoitsija tekemään 
tarkastus, millä edellytyksillä 
teräväpiirto-ohjelmat saadaan 
näkyviin. Samalla tulee tarkis-
tettua UHF-antennin kunto.

– Neuvottelimme pitkään 
Di gitan kanssa, että olisimme 
voineet käyttää teräväpiirtolä-
hetyksissä heidän mastojaan, 
mutta se jäi rahasta kiinni. Sen 
takia me rakensimme oman 
VHF-verkon, jossa lähettimet 
on kiinnitetty matkapuhelin-
mastoihin. 

– Sen seurauksena lähetys-
paikat ovat eri suunnissa kuin 
Digitan. Antennit saattavat siis 
osoittaa eri suuntiin, minkä 
vuoksi ne pitää suunnata uu-
delleen. Ja samalla lailla kuin 
ennenkin niissä pitää signaa-
lien tasot säätää. Antenniura-
koitsijoille nämä ovat ihan tut-
tuja asioita, koska onhan näitä 
UHF- ja VHF -taajuuksia käytet-
ty ennenkin, Knuuttila kertoo.

Tarkastuskäynti 
riittänee

Knuuttilan arvionsa 
mu kaan yli puolessa 
ta loyhtiöistä ja ko-

ti talouk sista saadaan terävä-
piirtokykyisiksi sillä, että an-
tenniurakoitsija tarkastaa VHF 
-antennin kunnon, tekee mit-
taukset, suuntaukset ja säätää 
päävahvistimesta signaalin ta-
son oikeaksi. 

DNA on koonnut antenniu-
rakointia tekevistä ammattilai-
sista VHF Pro -verkoston, jon-
ka kautta taloyhtiö voi löytää 
nimenomaan teräväpiirtotek-
niikan ja DNA:n palveluiden 
toteuttamiseen ”koulutetun” 
ammattilaisen. Verkostossa on 
nyt kolmisenkymmentä ura-
koitsijaa ja määrä kasvaa koko 
ajan.

– Meidän verkostossa olevil-
le urakoitsijoille menneissä 
tie topaketeissa korostetaan si-

tä, että teräväpiirtokuvassa on 
viisi kertaa enemmän pikse-
leitä kuin nykyisissä televisio-
kuvissa. Suuri pikselien määrä 
tarkoittaa sitä, että teräväpiir-
to-ohjelmissa on enemmän 
bittivirtaa. Signaalin käsittely 
ja säätäminen on sen vuoksi 
tarkkaa työtä. Kun bittivirran 
määrä on paljon nykyistä isom-
pi, niin silloin myös virheet 
näkyvät helposti. Huonoon 
käyttökokemukseen voi johtaa 
yksikin heikkotasoinen liitin 
tai johdon pätkä järjestelmässä. 
Siksi kaikkien niiden element-
tien, jotka antennijärjestelmään 
laitetaan, pitää olla laadukkaita 
ja laadukkuuden merkitys täy-
tyy ymmärtää, Knuuttila konk-
retisoi teknisiä vaatimuksia, 
joiden kuntoon laittamisesta 
VHF Pro-urakoitsijat erityisesti 
huolehtivat. 

– Onhan Suomen ilmastokin 
sellainen, että katolla olevat an-
tennijärjestelmät eivät ole ikui-
sia. Moni ongelma on oikeasti 
johtunut siitä, että antennin 
kaapelit ovat hapettuneet tai 
on muita sään rasittamia osia, 
jotka ovat menneet huonoon 
kuntoon, Knuuttila toteaa vie-
lä normaaleista antennien kor-
jaus tarpeista.

Ei kannata 
siirtää

Antennijärjestelmän päi-
vitystä ei Knuuttilan 
mielestä kannata jättää 

odottamaan taloyhtiön tule-
vaisuudessa häämöttävää put-
kiremonttiakaan, koska kaikki 
tarvittava tekniikka on jo käy-
tettävissä. 

– Mutta silloin kun putkire-
montti on ajankohtainen, kan-
nattaa selvittää, kuinka monta 
televisionkatselupistettä huo-
neistoissa tarvitaan. Kulutustot-
tumukset ovat johtaneet siihen, 
että televisiolle halutaan use-
ampia katselupaikkoja ja siksi 
voisi olla tarpeen tehdä niitä 
3-4 per huoneisto. Silloin put-
kiremontti voisi olla erinomai-
nen kohta tehdä tarvittavat 
lisäykset antennijärjestelmään 

➺ JAtkUU

Muistathan, että olet vastuussa kiinteistösi 
väestönsuojien ja savunpoistoluukkujen 
huolloista sekä paloturvallisuudesta? Nyt on 
aika hoitaa kiinteistön turvallisuus kuntoon!

Peltacolta palvelut kiinteistöjen huoltoon:

•	 savunpoistolaitteistojen	ja	pikapalopostien	huollot	
•	 väestönsuojien	huollot	
•	 kiinteistöjen	paloturvallisuuskartoitukset	
•	 säteilymittarien	tarkastukset	
•	 opasteet	ja	alkusammutuskalusto

Kiinteistön omistaja! 

 Me turvaamme puolestasi!

  

Kartanonkatu	6,	70700	Kuopio,	puh.	(017)	368	4000

www.peltaco.com | www.PeltacoShop.com
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ja talon tekniikkaan, Knuuttila 
mainitsee.

Lähetinverkon 
toiminnan 
kipupisteet

Testijakelua Vaasassa ja 
Seinäjoella, teräväpiirto-
lähetykset alkavat Lap-

peenrannassa... Kouvolassa... 
Ylivieskassa... Mikkelissä.... tie-
dotteita, jotka kertovat anten-
niverkon teräväpiirtolähetys-
ten etenemisestä vaiheittain. 
Verkko valmistui kesäkuussa 
nykyiseen laajuuteensa eli 34 
lähetinaseman verkostoon, jolla 
katetaan nyt noin 85 prosenttia 
kotitalouksista.

Suurimmassa osassa taloyh-
tiöistä teräväpiirtokuvan sig-
naali on saatu vastaanotettua 
ja välitettyä VHF-antennin kaut-
ta ongelmitta, mutta joitakin 
”kipupisteitäkin” on matkan 
varrella ollut. Muutamissa ker-
rostaloissa signaalin vastaanot-
tovaikeudet  johtuivat siitä, että 
VHF-vastaanotto oli toteutettu 
virheellisesti. Lappeenrannassa 
Venäjän rajan läheisyys aiheutti 
kanavien näkymisessä häiriöitä.

– Meille raportoidut ongel-
mat tai kysymykset, joita meille 
on esitetty, ovat aika usein liit-
tyneet omakotitaloihin. Siellä 
ei ole otettu huomioon sitä, 
että vaikka vanha antennijär-
jestelmä on toiminut ikiajat 
moitteet tomasti, nyt on tullut 
uusia lähettimiä, jotka ovat uu-
sissa suunnissa ja eri etäisyyk-
sillä. Siksi kuvasignaali saattaa 
talon antennijärjestelmässä 
summautua kontroloimatto-
malla tavalla ja aiheuttaa kuvan 
näkyvyydessä häiriöitä, Knuut-
tila kertoo.

– Kun puhutaan kiinteistö- ja 
asunto-osakeyhtiöistä, niin siel-
lä antennijärjestelmät ovat toi-
mineet pitkään ja varmasti niis-
sä on parempi teknologinen 
tasokin kuin omakotitalojen an-
tennijärjestelmissä. Rivi- ja ker-
rostalojen ongelmat ovat enem-

män liittyneet eri etäisyyksillä 
oleviin lähettimiin. On tarvittu 
signaalitasojen säätämistä, hän 
mainitsee.

– Ongelmat ovat johtuneet 
siitä, että meidän VHF-lähetin 
on ollut lähempänä kuin UHF-
lähetin ja siksi VHF- teho on ol-
lut paljon korkeampi kuin kau-
empaa tulevan UHF-lähettimen. 
Ongelman korjaamiseksi on 
tarvittu säätötoimia taloyhtiön 
päävahvistimessa. Sen pitää ol-
la sellainen, että sillä voidaan 
säätää VHF- ja UHF-signaalien 
vastaanottoa erikseen, Knuutti-
la jatkaa vielä tilanteista, joissa 
on tarvittu antenniurakoitsijan 
apua.

Testattuja laitteita 
kannattaa käyttää

Viestintäministeriön odo-
tetaan antavan - jos ei 
ihan sitovia määräyksiä 

tai ohjeita - niin ainakin vah-
van suosituksen siitä, millainen 
on nykyiset ja tulevat palvelut 
mahdollistava antennijärjestel-
mä. Tarve selventää vastuun ja-
kaantumista johtuu siitä, että it-
se tehdyistä antenniratkaisuista, 
”henkariviritelmistä”, on synty-
nyt joissakin paikoissa häiriöitä, 
eikä ole oikein, että operaattori 
velvoitetaan korjaamaan vir-
heet, jotka omatoimiasentaja 
on saanut aikaan.

Knuuttilan kokemuksen mu-
kaan myös halpakauppojen 
halpahintaisilla antennivahvis-
timilla on saatu aikaan radio-
taajuuksissa häiriöitä, joiden 
korjaamiseen palveluita tarjoa-
vat operaattorit ovat saattaneet 
tahtomattaan joutua. 

– Operaattoria ei saa laittaa 
tilille siitä, että joku rakensi jo-
takin, radioympäristö muuttui 
ja häiriötä syntyi, Knuuttila vie-
lä selventää ajatusmallia.

Knuuttila kertoo esimerkin: 
kymmenen euron antennivah-
vistin vahvistaa kaiken mah-
dollisen ympäristössä olevan 
radioliikenteen. Sen kautta 

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Messut pidetään Helsingin Messukeskuksessa. 
Tule tutustuman, juttelemaan ja 

tuomaan juttuvinkkejä toimituksellemme. 
Päätoimittaja Riina Takala messuosastolla 

ti 9.10. klo 12.00-17.00 ja
 pe 12.10. klo 9.00-17.00.

Tai tule kuulemaan 
ensi vuonna 20 vuotta täyttävän 

Kiinteistöpostin juhlavuoden kuulumisia.

Markkinointihenkilökuntamme palvelee 
yrityksiä koko messujen ajan 
mainontaan ja markkinointiin 

liittyvissä kysymyksissä.
Tule ja suunnitellaan yrityksellesi

 toimiva mainoskampanja kohdistaen se vaikka 
parhaassa korjausiässä oleviin taloyhtiöihin.

Kiinteistöposti ja SIR Tietokanta, 
alan tarkin ja tehokkain kaksikko 

taloyhtiöpäättäjiin - yli 57 000 päättäjää 
eri puolilta Suomea.

Kiinteistöposti mukana yhteistyössä Julkisivu-
yhdistys r.y:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 
hallitusasiantuntijat AKHA r.y:n kanssa 
Julkisivuremontti 2012 -kilpailussa. Voittajat 
julkistetaan messuilla 9.10.  klo 10.00 -12.00 
salissa 203 (2. krs).

TERVETULOA
FINNBUILD-MESSUILLE

9.-12.10.2012
OSASTOLLE 3f14.

Tervetuloa.

Kiinteistöposti
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kuuluu esimerkiksi pelastusvi-
ranomaisten Virve-verkon ra-
dioliikenne, 450 megahertzin 
dataverkon signaalit ja muut.

– Tällainen laajakaistainen 
vahvistin ”imuroi” kaiken ym-
pärillä olevan radioliikenteen 
antennijärjestelmään ja aiheut-
taa häiriöitä. Tällaiset häiriöt ha-
lutaan nyt pois. Se liittyy siihen-
kin, että taajuuksista on pulaa 
ja ne halutaan mahdollisimman 
tehokkaaseen käyttöön, Knuut-
tila toteaa.

HD-television katselemiseen 
liittyvien laitteiden toimintaky-
kyisyydestä ja -varmuudesta on 
muutenkin haluttu varmistua 
jo etukäteen - toisin kuin kävi 
digiboksien kanssa. Kuluttajan 
avuksi on koottu lista HD-tes-
tatuista laitteista. Listaan osoit-
teessa www.testatutlaitteet.fi 
kannattaa ehdottomasti tutus-
tua tai tulostaa se mukaan, kun 
lähtee laiteostoksille.

Tuote ei saa esimerkiksi An-
tennaDVB--Ready-HD -tarraa, 
ellei se täytä sertifioinnin edel-
lytyksiä, Knuuttila toteaa.

Molemmat antennit 
kannattaa suunnitte-
lija Olli Knuuttilan 

mukaan laittaa samanaikaisesti 
kuntoon, koska sillä taloyhtiö  
varautuu vuonna 2016 tapahtu-
viin muutoksiin, jotka lisäävät 
teräväpiirto-ohjelmien tarjontaa 
merkittävästi. 

Tämänhetkinen käsitys tu-
levista muutoksista liittyy 
nimen omaan viestintäpoliitti-
seen strategiaan, jonka mukaan 
nykyiset televisiotoimiluvat 
lak kaavat ja sen seurauksena 
television kanavanipuista kak-
si osoitettaisiin Yleisradiolle ja 
yleisen edun ohjelmiston ka 
naville, joita olisivat kaupalliset 
pääkanavat (MTV3, Nelonen ja 
FOX). Strategian mukaan toi-
sen näistä kanavanipuista tulisi 
jatkaa ohjelmien lähettämistä 
nykyisellä tekniikalla vuoteen 
2026 saakka. Muut kanavaniput 
siirtyisivät teräväpiirtotekniik-
kaan pääsääntöisesti vuonna 
2017.

– Voi käydä niinkin, että ny-
kyiset peruspalvelukanavat 
toi mivat DVB-T-lähetyksinä 
jopa vuoteen 2026 asti, mutta 
suurin osa kanavista todennä-
köisesti siirtyy jo vuonna 2016 

Teräväpiirtotarjonta lisääntyy jo 
muutaman vuoden päästä

teräväpiirtotekniikkaan. Oma 
tuntumani on, että silloin terä-
väpiirtotekniikkaan siirtyy noin 
puolet kanavista, Knuuttila ar-
vioi.

Tämän tulevaisuusnäkymän 
vuoksi ei Knuuttilan mukaan 
tarvitse joutua paniikkiin. Nyt 
puhutaan pitkästä siirtymäajas-
ta ja siitä, että ihmisiä luonnol-
lisen kehityksen kautta saate-
taan uuden tekniikan suomien 
mahdollisuuksien ja palvelui-
den äärelle. Kenenkään ei tar-
vitse ”heti huomenna” hankkia 
HD-laitteita sen vuoksi, että te-
levisiokuva sammuu.

– Uskoisin, että vuoteen 
2026 mennessä moni suoma-
lainen on ”ihan vahingossa” 
ostanut T2-kyvykkään eli terä-
väpiirtokanavat mahdollista-
van laitteen, koska pelkästään 
T-tekniikkaa tukevia laitteita ei 
parin vuoden päästä enää myy-
dä. DVB-T2 vastaanottimilla 
pystytään kuitenkin vastaanot-
tamaan niin T- kuin T2 -lähetyk-
siä, Knuuttila vielä vakuuttaa.

Vancouverista
aloitettiin

Vancouverin talviolym-
pialaisista vuonna 2010 
voidaan DNA:n tarjoa-

man teräväpiirtoaikakauden 
sanoa alkaneen. Kuvaa olympia-
laisista lähetettiin teräväpiirto-
na ja koelähetysten testiverkko 
kattoi 30 prosenttia väestöstä. 
Silloin käytettiin Knuuttilan 
mukaan DVB-T-tekniikkaa ja 
kotitaloudessa piti olla hieman 
uudempi viritin, jolla teräväpiir-
tokuvaa pystyttiin katsomaan.

– Toimilupaehtojen mukaan 
meillä piti olla vuoden 2009 
lopussa T2-verkko otettuna 
käyttöön. Ehdoissa oli määrätty 
myös, että vuoden 2011 lop-
puun mennessä meidän pitää 
kattaa teräväpiirtokanavilla 60 
prosenttia suomalaisista. Tällä 
Teräväpiirtotarjonta lisääntyy 
jo muutaman vuoden päästä 
hetkellä - syyskuussa - meidän 
verkkomme näkyvyysalueel-
la on 85 prosenttia väestöstä, 
Knuuttila kertaa. 

–  Valtiovalta määrää kana-
vien määrän ja mitkä kanavat 
saavat ohjelmatoimiluvan mi-
hinkin antennitelevisiojärjes-
telmään. 

DNA:n antenniverkon lähetykset vastaanote-
taan VHF-antennilla. VHF-antenneja käytet-
tiin aiemmin analogisten tv-lähetysten vas-
taanottoon, ja niissä on tyypillisesti harvem-
mat piikit sekä pienemmät takaheijastimet. 
UHF-antennien takaheijastimet ovat järeäm-
piä ja vaakapuomin piikit ovat tiheämmässä. 
Yhdistelmä- ja laajakaista-antennien käyttöä 
ei suositella antenniverkon nykyisessä mo-
nioperaattoriympäristössä.

➺ JAtkUU

 Sertifioidut laitteet merkitään 
tällaisilla tarroilla
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DNA Welhon kaapelitelevisio-
tarjonta toimii eri periaattein. 
Verkkoon voidaan laittaa mitä 
tahansa teräväpiirtokanavia, 
joiden uskotaan kiinnostavan 
katsojia. Yhteisantennijärjes-
telmissä verkon toiminnasta ja 
sisällöistä määrätään toimilu-
vissa.

DNA:n antenniverkossa VHF-
taajuuksilla on tällä hetkellä 
kaikkiaan 19 kanavaa, joista 9 
on teräväpiirtoisia. DNA:n kaa-
peliverkossa tarjonnassa on yli 
160 tv-kanavaa, joista yli 30 on 
teräväpiirtoisia.

Suomalaisten päivittäinen te-
levision katseluaika on pysytel-
lyt vajaassa kolmessa tunnissa 
muutaman viime vuoden aikana. 
Siinä missä 4-24 -vuotiaat käytti-
vät viime vuonna noin puolitoista 
tuntia päivässä television katse-
luun, oli vastaava aika 65 vuotta 
täyttäneiden keskuudessa lähes 
neljä ja puoli tuntia.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Jos katselit viime kesänä 
Lontoon olympialaisia Yle 
HD -kanavalta, etkä nykyi-

seltä Yle 1:n kanavalta, saatoit 
kokea, miten paljon parempi 
kuva HD- eli teräväpiirtokana-
valla oli normaaliin kuvaan ver-
rattuna. 

– Olemme selkeästi havain-
neet sen, että teräväpiirtokoke-
mus välittyy ihmisille hyvin pit-
kälti urheilulähetysten kautta. 
Ne tuotetaan laadukkaasti ja 
välitetään aitona teräväpiirtona. 

– Kun ihminen pääsee vaikka 
vain kerran näkemään jääkie-
kon tai jalkapallon pelaamista 
tai olympialaisia oikeana terä-
väpiirtona, ero on niin valtava, 
että se avaa silmät näkemään ja 
tulee oivallus ”kuvan laatu on 
niin hyvä, että tässähän näkee 
yksityiskohdatkin - esimerkiksi 

Teräväpiirto ”koukuttaa” sen äärellä jo olevaa

kiekon”, DNA:n televisioliike-
toiminnan johtaja Mikko Saa-
rentaus kuvailee katsojien terä-
väpiirtokokemuksia.

Oivallukseen tarvitaan usein 
juuri se oma kokemus. Tämän 
suuntaista tietoa katsojista an-
toi myös DNA:n toukokuussa 
tekemä tutkimus, jonka mu-
kaan teräväpiirtokanavien ää-
rellä olevat eivät enää halua 
palata vanhojen kanavien kat-
selemiseen. Perusteluna on ni-
menomaan kuvan hyvä laatu.

Teräväpiirtokanavia katsoo 
DNA:n HDTV-tutkimukseen 
vastanneista joka kolmas. Eri-
tyisen kiinnostuneita terävä-
piirto-ohjelmatarjonnasta ovat 
alle 24-vuotiaat, joita kanavien 
pariin vetää ennen kaikkea laa-
ja elokuvatarjonta. 

Toinen ”koukuttaja” varsin-

kin miehille on urheilu. Tutki-
mukseen vastanneista miehistä 
50 prosenttia kertoi, että juuri 
urheiluohjelmat kiinnostavat 
heitä teräväpiirtona kaikkein 
eniten.  

– Tutkimuksen mukaan suh-
teellisesti innokkaimpia kanavi-
en suosittelijoita ovat iäkkäim-
mät television katsojat, jotka 
muutoin suhtautuvat uuteen 
televisiotekniikkaan keskimää-
räistä varovaisemmin. Kaikista 
tutkimukseen osallistuneista 
joka kolmas oli jo suositellut 
kanavia, Saarentaus kertoo tut-
kimustuloksiin tukeutuen.

Tekniikka-
tietämyksessä 
puutteita

n  teksti: Riina takala

Elektroninen oviyksikkö Kaba C-Lever etälukijalla

- Sirukäyttö mahdollistaa avainjärjestelmästä  
riippumattoman ratkaisun

- Etäluku parantaa käyttömukavuutta ja lukon  
mekaanista kestävyyttä

- Ulko-oviin ja yhteisiin tiloihin kuorisuojaksi, jolloin  
kadotetulla avaimella ei pääse taloon sisään

- Kadotetut sirut on helppo ohjelmoida pois käytöstä

Siruavain voidaan liittää  
mihin tahansa avainjärjestelmään.

Avaimia kadonnut ja patenttisuojakin päättynyt?
Pyydä Kabalta  

fiksu ja kustannustehokas ratkaisu!
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Tutkimustulosten analy-
sointivaiheessa Saaren-
tauksen mukaan syntyi 

myös käsitys, että ne jotka eivät 
ole teräväpiirtotarjonnasta kiin-
nostuneita, eivät välttämättä tie-
dä, eikä heillä ole omakohtaista 
kokemusta teräväpiirtokuvan 
laadusta - siksi siitä ei olla kiin-
nostuneita tai suhtaudutaan 
epäilevästi.

– Kun ostetaan hieno full-
HD-televisio, asennetaan ja 
vi ritetään se ja todetaan, että 
televisiokuva on huonompilaa-
tuinen kuin vanhassa televisi-
ossa. Syntyy negatiivinen koke-
mus. Ihmiset eivät välttämättä 
tiedä sitä, että televisiosta pitää 
katsoa teräväpiirtokanavaa, et-
tä kuvakin on teräväpiirtotasoi-
nen, Saarentaus pohtii selityk-
senä sille, miksi teräväpiirtote-
levisioon saatetaan suhtautua 
negatiivisesti. 

– Toinen asia on se, että kun 
katselet teräväpiirtokanavaa, 
niin valitettavasti kaikki sisältö 
ei ole vielä sitä aitoa teräväpiir-

toa. Siitä voi myös syntyä ne-
gatiivinen kokemus, että eihän 
tämä teräväpiirtokuva olekaan 
niin hyvä kuin sen on sanottu 
olevan. Varsinkin vanhempaa 
ohjelmatarjontaa ei ole tehty 
alunperinkään teräväpiirtoina. 
Ei edes Nelosen HD -kanavalla 
ole kaikki niin sanotusti aitoa 
teräväpiirtoa. Sen vuoksi terä-
väpiirtokuvan katsominen voi 
tulla lupaukseksi, joka ei sitten 
kuitenkaan lunastu, vaikka olisi 
oikeanlainen televisiokin käy-
tössä, Saarentaus jatkaa.

– Luulen, että negatiiviset 
kokemukset ja kommentit syn-
tyvät siitä, että ensin on suuret 
odotukset, jotka eivät täyty-
kään. Tiedämme, että näinhän 
asiat menevät monessa muus-
sakin tilanteessa, hän vielä to-
teaa.

Teräväpiirtoa
tehdään,
mutta ei välitetä

Viestintäpoliittisen strate-
gian mukaan Suomessa 
siirrytään entistä enem-

män teräväpiirtokanaviin ja -lä-
hetyksiin vuoden 2017 alussa.

– Olemme tulossa omitui-
seen tilanteeseen. Kotimaiset 
televisiokanavat uusivat tuo-
tantokalustojaan ja studioitaan 
ja esimerkiksi Yle suunnittelee 
siirtyvänsä kokonaan terävä-
piirtotuotantoon. He joutuvat 
kuitenkin tarjoamaan sen rin-
nalla SD- eli T1-tekniikan ka-
navaa, koska kuluttajien pääte-
laitteet eivät ole teräväpiirto-
kelpoisia. Eli he joutuvat teke-
mään teräväpiirto-ohjelmista 
huonompia, jotta ne näkyvät ja 
välittyvät kuitenkin niin sano-
tuilta peruskanavilta, Saarenta-
us jatkaa.

Sama tilanne on MTV 3:lla. 
Tämän vuoden lopusta alkaen 
MTV 3 tuottaa ohjelmansa te-
räväpiirtona, mutta kuva huo-
nonnetaan normaalilaatuiseksi, 
jotta katsojat voivat katsoa oh-
jelmia ilman teräväpiirtotelevi-

sioita tai -virittimiä. 
– Kehitystä hidastava tekijä 

tällä hetkellä on siis asiakkai-
den päätelaitteet. Suomessa 
myydään joka vuosi noin 400 
000 telkkaria tai enemmän-
kin ja pääosa niistä jo sisältää 
HD-teräväpiirtovirittimen. Sitä 
kautta päätelaitekantaa tulee 
koko ajan lisää, Saarentaus mai-
nitsee.

Kaapeli- ja maksutv 
suunnannäyttäjänä

Teräväpiirto-ohjelmien 
tie kotien televisioihin 
alkoi maksutv:n ja kaa-

pelitelevisioverkon kautta. 
– Kanavien määrä on koko 

ajan lisääntynyt. Seuraava ke-
hityssuunta maksutv-puolella 
on uskoakseni se, että HD- ja 
ei-HD -kanavat sisältyvät sa-
maan ohjelmapakettiin ja ne 
hinnoitellaan samaksi. Ei ole 

➺ JAtkUU
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A n t e n n i J Ä R J e S t e L m Ä t

Ammatti-isännöitsijöillä 
on Taloverkko Oy:n toi-
mitusjohtajana työsken-

televän Hannu Liimataisen ko-
kemuksen mukaan yleensä jon-
kinlainen tietämys teräväpiirto-
ohjelmatarjonnasta, mutta mitä 
HD- eli teräväpiirtokanavien 
katsominen taloyhtiön yhtei-
santennijärjestelmältä vaatii, 
siitä ei tiedetä riittävästi. 

Kun taloyhtiöissä katsottiin 
analogisia televisio-ohjelmia, 
niitä katsottiin yhteisantenni-
järjestelmissä harava-antennilla, 
jossa oli kaksi taajuusaluetta: 
UHF ja VHF. Digiaikaan siirty-
minen merkitsi sitä, että VHF-
antenni jäi pois käytöstä. Joissa-
kin taloyhtiöissä se on edelleen 
UHF-antennin rinnalla, joista-
kin voitu poistaa aikaa sitten 

Taloyhtiö pääsee usein
pienin toimin teräväpiirto-ohjelmien äärelle

Osakkeenomistaja 

hankkii HD-virittimellä 

varustetun television, 

ostaa DNA:n terävä-

piirto-ohjelmien katse-

lemiseen tarvittavan 

ohjelmakortin, virittää 

laitteen ja kokee suuren 

pettymyksen - ei näy mi-

tään. Isännöitsijä joutuu 

hetimiten tulilinjalle ja 

taloyhtiöltä saamastaan 

valtuutuksesta riippuen 

hän joko kutsuu anten-

niurakoitsijan paikalle 

tekemään korjaukset tai 

siirtää päätöksen toi-

menpiteistä hallituksen 

käsiteltäväksi. Tutulta 

tapaukselta kuulostaa, 

sanoo Satelliitti- ja an-

tenniliitto SANT ry:n 

hallituksessa istuva 

Hannu Liimatainen. 

huonon kunnon tai uusittaessa 
antennimastoa esimerkiksi kat-
torakenteiden vesivahinkoriski-
en vuoksi. 

– Nyt VHF-antenneille on 
tullut uutta tarvetta ja käyttöä, 
Liimatainen selittää tilantees-
ta, joka syntyi DNA:n saatua 
toimiluvan ja käyttöönsä VHF-
taajuuksia, joiden kautta terävä-
piirtokanavia nyt välitetään.

Antennisuuntaus 
kuntoon

Mistä sitten aloitetaan, 
että teräväpiirtokana-
vien katselu olisi 

mah dollista? Liimatainen ker-
too, että ensimmäiseksi pitää 
VHF-antenni suunnata kohti 

enää tarpeen erotella niitä, Saa-
rentaus mainitsee ja kertoo, 
että esimerkiksi DNA Welhol-
la on ollut kaapelissa ns. mix-
kanavapaketti, jossa asiakas on 
voinut vaihtaa vaikka kuukau-
den välein ohjelmapakettiinsa 
liittyviä kanavia. Vastaava ohjel-
mapaketti teräväpiirtoversiona 
on maksanut hieman enemmän 
kuin ”tavallinen” mix-ohjelma-
paketti.

- Teräväpiirtokanavia laite-
taan tarjolle samalla lailla kuin 
muutakin ohjelmatarjontaa, ei-
kä teräväpiirrosta tarvitse enää 
välttämättä erikseen maksaa, 
koska ”HD alkaa olla massaa”, 
hän vielä arvioi tulevasta kehi-
tyksestä. Tätä näkemystä tukee 
myös se, että noin puolella 
DNA:n maksutelevisioasiak-
kaista on jo nyt teräväpiirtoka-
navia ohjelmapaketeissaan.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Suomalaisissa kotitalouksis-
sa oli vuoden 2011 lopussa 
noin neljä miljoonaa televi-
siolaitetta ja reilulla 40 pro-
sentilla tv-talouksista oli 
vähintään kaksi televisiota 
kotonaan.
HD-vastaanottimia (Full HD 
tai HD Ready) oli vuoden 
2011 lopussa reilulla miljoo-
nalla kotitaloudella. HD-
viritin löytyi puolestaan 
noin 300 000 erillisestä di-
gisovittimesta

n  teksti ja kuva: Riina takala

Tässä asenne-
taan DVB-T2-
lähetintä mas-
ton huippuun 
mobiiliverkon 
antennien ylä-
puolelle. 
Kuva: DNA.
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DNA:n lähetintä.
– DNA:lla on netissä hyvät 

karttasivut, mistä voi katsoa ja 
tarkistaa lähettimien sijainnit, 
Liimatainen kertoo tietoläh-
teestä, jota varsinkin DNA:n ko-
koamaan VHF Pro -verkostoon 
kuuluvat antenniurakoitsijat 
käyttävät.

Urakoitsijoiden työsarkana 
onkin Liimataisen mukaan ollut 
juuri tätä antennien uudelleen-
suuntausta, koska DNA:n välit-
tämien teräväpiirtokanavien 
vastaanottamiseen käytetään 
DNA:n omissa mastoissa olevia 
lähettimiä. 

Sen sijaan Digita Oy:n 
välittä mien niin sanottujen 
peruskanavien (Yle TV1 ja Yle 
TV2, MTV 3, Nelonen) UHF-
taajuuksia. UHF-taajuuksilla on 
kaksi T2-kanavanipppua, jotka 
mahdollistavat myös HD-kuvan 
jakelun.

 

Päävahvistimen 
nykyaikaistaminen

Taloyhtiön talojakomossa 
sijaitsevan päävahvisti-
men pitää soveltua terä-

väpiirtokanavien välittämiseen. 
Se tarkoittaa, että on oltava esi-
merkiksi riittävästi kanavapaik-
koja uusille kanaville. 

– Jotta päävahvistin toimii 
oikein, se ohjelmoidaan uudes-
taan tai sitten se on uusittava 
kokonaan uusien teräväpiirto-
kanavien näkymiseksi taloyh-
tiön antenniverkossa. Arvioisin, 
että noin puolessa tapauksista 
joudutaan vahvistinlaite uusi-
maan kokonaan, Liimatainen 
sanoo.

Uusimisen puolesta puhuu 
usein sekin, että jos taloyhtiö 
haluaa varautua myös tulevaan 
teräväpiirtotarjontaan ja ka-
navien lisääntymiseen, silloin 
uuden päävahvistimen hank-
kiminen on ohjelmointityötä 
järkevämpi toimenpide.

Urakoitsija 
tarkastuskäynnille

DNA:n teräväpiirtokana-
vien näkyvyysalue on 
laajentunut koko ajan.

– On paikkakuntia, joissa 
VHF-antenni sattuu olemaan 
suunnattuna oikein DNA:n lä-
hettimelle tai ainakin riittävän 
lähelle suunnattu, niin silloin 
teräväpiirtokanavat näkyvät 
taloyhtiössä. Mikä tilanne on, 
sen selvittäminen taloyhtiön 
kannalta on helppoa - isännöit-
sijä pyytää antenniurakoitsijan 
tarkastamaan tilanteen tai jopa 
toteuttamaan samalla käynti-
kerralla tarvittavat muutokset, 
Liimatainen toteaa.

Joskus tarkastuskäynti johtaa 
siihen, että on pakko vaihtaa 
uusi VHF-antenni tai koko an-
tennimasto tiivisteineen anten-
nien kera, koska vanha VHF-an-
tenni on päässyt niin huonoon 
kuntoon. Tämä luonnollisesti 
maksaa enemmän kuin jos 
selvitään antennin uudelleen-
suuntauksella.

– Taloyhtiöissä ei aina tiede-
tä, missä kunnossa antenni ja 

koko järjestelmä ovat. Senkin 
takia olisi hyvä käyttää sellaista 
urakoitsijaa, joka tuntee koh-
teen entuudestaan, joka voi 
ul komuistista tai papereista tai 
tietokoneelta tarkistettuaan an-
taa suosituksia, mitä taloyhtiön 
kannattaisi tehdä, Liimatainen 
jatkaa.

Hänen mukaansa urakoitsija-
na on tärkeä olla mukana alan 
am mattipiireissä, koska sieltä 
saa aina tietoa ajankohtaisista, 
mutta ennen kaikkea näkemyk-
siä siitä, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. Se helpottaa urakoit-
sijan mahdollisuuksia kertoa 
taloyhtiön tekemien valintojen 
ja päätösten vaikutuksista suh-
teessa esimerkiksi tuleviin tele-
visiotoiminnan ja kanavauudis-
tuksiin ym.

Tällaisia verkko-operaattori-
si donnaisia asennusyritysver-
kostoja ovat mm. DNA:n VHF 
Pro ja Digitan DigitaPro.  Lisäk-
si ammattitaitoiset antenniura-

➺ JAtkUU

Mora MMIX
moraarmatur.fi

Mitä Sinä vaadit kohteittesi 
vesikalusteilta? 

Kestävää ja turvallista tekniikkaa? 
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koitsijat ovat yleensä mukana 
Satelliitti- ja antenniliitto SANT 
ry:n toiminnassa, joka ajaa an-
tennialan etuja. Pätevillä anten-
ni- ja teleurakoitsijoilla on Seti 
Oy:n myöntämä AT-, A- tai T- te-
leurakoitsijapätevyystodistus. 

Setin nettisivuston www.se-
ti.fi kautta voi tarkistaa, onko 
urakoitsija sertifioitu ja minkä-
laisia töitä sertifikaatti koskee.

Yle HD:llä 
voi testata

Teräväpiirtokanavien nä-
ky minen ei Liimataisen 
mukaan välttämättä 

vaa di korjauksia huoneistoi-
hin ulot tuvaan taloverkkoon, 
vaan sel vitään vain antenniin ja 
päävah vistimeen kohdistuvilla 
toimilla. Joskus ei tarvita tätä-
kään, vaan urakoitsijan tarkas-
tuskäynti ja vahvistimen viritys 
riittää.

– Yleensä antenniverkon 
osal la ei tarvitse tehdä muutok-
sia, jos Digitan välittämät 
UHF-alueen kanavaniput ovat 
näky neet ongelmitta. Toisaal-
ta Digitan välittämän UHF-
alueen E-kanavanipun häiriöt 
voivat kuvastaa suurempaakin 
korjaus tarvetta antenniverkos-
sa. Liimatainen kertoo.

– DNA:n kanavanippujen 
välittämiseksi on VHF-antenni 

saatettava oikeaan suuntaan ja 
päävahvistimeen on viritettä-
vä kyseisten kanavanippujen 
taajuudet. Yksi helppo keino 
testata oman television ja an-
tennijärjestelmän teräväpiirto-
valmius on virittää televisioon 
kanavapaikalle 22 Ylen HD-ka-
nava. Se on testikanava, joka ei 
vaadi mitään salausta, eikä oh-
jelmakorttia, hän jatkaa.

– Jos kanavan saa näky-
mään, se kertoo siitä, että sekä 
vastaan otin, että antennijärjes-
telmä ovat teräväpiirtokykyisiä 
ja teräväpiirtokanavia voidaan 
järjestelmässä välittää. Tosin 
tällöinkin on taloyhtiön syytä 
tarkastuttaa järjestelmä, koska 
vahvistimien säädöt saattavat 
olla analogisen ajan perua tai 
vah vistin ei ole soveltuva kaik-
kien nykyisin ilmassa olevien 
kanavanippujen välittämiseen, 
hän vielä toteaa.  

Hyvä digivalmius 
ei toteutunut 
kaikkialla

Joskus teräväpiirtokanavi-
en näkymiseksi joudutaan 
kuitenkin tekemään myös 

isompia korjaustoimia. 
– Siirryttäessä analogisesta te-

levisiosta digiaikaan suositeltiin 
sitä, että jokainen taloyhtiö tar-
kastuttaa antennijärjestelmänsä 
laajemmin kuntotutkimuksella, 
onko se digivalmiudessa ja mitä 

pitää tehdä. Nythän se infra, an-
tenniverkon ja koko antennijär-
jestelmän, pitäisi olla kunnossa. 
Valitettavasti käytännössä näin 
ei kuitenkaan kaikilta osin ole, 
Liimatainen toteaa ja viittaa 
siihen, että taloyhtiöissä on 
paljon digitelevisiosiirtymän 
aikana syntyneitä ”sinne päin” 
-ratkaisuja, joiden seuraukset 
voivat realisoitua nyt. 

– Suurempien korjaustarpei-
den ilmeneminen perustuu 
taas siihen, että nyt ollaan te-
kemässä merkittävää uudistus-
ta aivan, kuten digisiirtymän 
aikaan. Asioihin, puutteisiin ja 
häiriöihin kiinnitetään enem-
män huomiota television kaut-
ta saatavan palvelutarjonnan 
kasvaessa ja muuttuessa, Liima-

tainen kuvaa.
– Teräväpiirtovastaanoton 

mahdollistaminen ei yleen-
sä itsessään tuo taloyhtiössä 
verkkojen ongelmia esiin, vaan 
ihmisten entistä suuremmat 
vaa timukset saada televisios-
ta elämyksiä ja kokemuksia, 
minkä seurauksena häiriöitä 
ei siede tä niin kuin ennen, hän 
vielä pohtii.

– Voi olla, että isännöitsijällä, 
eikä edes taloyhtiön hallituk-
sella ole välttämättä tietoa sii-
tä, että joidenkin asukkaiden 
televisioista eivät nykyisetkään 
kanavat näy kunnolla, Liimatai-
nen kertoo vielä kokemuksista, 
joihin törmää varsin usein an-
tennijärjestelmien kunnostus-
tarpeita selvitettäessä.

Teetä kuntotutkimus, jos 
taloyhtiö kaavailee kaapeli-
televisioverkkoon liittymistä 
tai yhteisen, vastikkeella mak-
settavan taloyhtiölaajakaistan 
hankkimista.

– Minusta on hieno asia, 
et tä osa isännöitsijöistä on 
omaksunut sellaisen tavan, 
et tä jos tulee eteen puhelin- 
tai antenniverkkoasioita kos-
kevia kysymyksiä, he kutsu-
vat urakoitsijan hallituksen 
ko koukseen kertomaan kor-
jausvaihtoehdoista. Esitän 
näkemykseni, mitä taloyhtiö 
milläkin ratkaisulla voi saada 
ja millaisin edellytyksin. Pää-
töksenhän taloyhtiö tekee 
sitten itse. Minä olen mukana 
vain asiantuntijana kertomas-
sa asioista, Liimatainen kertoo 
toimintatavasta, jolla voidaan 
hälventää hallitusten jäsenten 
epätietoisuutta esimerkiksi 
antennijärjestelmään kohdis-
tuvista korjaus- ja investointi-
tarpeista.

Monissa taloyhtiöissä pääte-
tään hankkia yhteinen laaja-
kaista, josta maksetaan vasti-
ketta taloyhtiölle. Liimatainen 
suosittelee kuitenkin teke-
mään puhelin- ja antenniver-
kolle ensin kuntotutkimuk-

sen ja vasta sen jälkeen sopi-
muksen operaattorin kanssa. 
Muuten voi käydä huonosti.

– Nolo juttu hallitukselle, 
jos sopimuksen solmimisen 
jälkeen osakkaille tulee 10 
000 euron lasku maksetta-
vaksi korjauksista, jotka on 
pitänyt taloverkkoon tehdä, 
että laajakaista toimii, hän pe-
rustelee.

– Sama tilanne antennijär-
jestelmissä. Jos taloyhtiö ha-
luaa siirtyä kaapelitelevisio-
verkkoon, silloin kannattaa 
selvittää antenniverkon kun-
to. Tutkimus on helppo tee-
tättää hankinnan taustaksi, 
eikä se maksa paljoakaan ver-
rattuna siihen, että tietämättä 
tilanteesta kaapeloitaisiin ko-
ko talo. Verkon toimivuus siis 
kannattaa ensin varmistaa, on 
Liimataisen toinen neuvo ta-
loyhtiöille.

– Ja tuleehan kuntotutki-
muksessa myös ilmi harava-
antenniverkon mahdolliset 
puutteet antennien ja vah-
vistimien osalta. Lisäksi kun-
totutkimus on oiva lisä talo-
yhtiön PTS-suunnitelmaan, 
jolloin isompia remontteja 
pystytään mahdollisesti yh-
distämään.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Perustason palvelua
Digitelevisioon siirryttiin tietyllä tavoin pakon sanelema-

na, koska analogiset televisiokanavat oli päätetty lakkauttaa 
maanpäällisessä verkossa vuonna 2007. Virallinen digitelevisi-
oon siirtyminenhän tapahtui jo vuoden 2001 syyskuussa. Terä-
väpiirtokanavia sen sijaan ei ole pakko ottaa käyttöön, mutta 
Kiinteistöliiton kannanoton mukaan ne voidaan rinnastaa te-
levision niin sanottuun perustarjontaan, jonka vastaanottami-
seen taloyhtiön pitää luoda tekniset mahdollisuudet. Näin ol-
len jos yksikin osakas haluaa katsoa teräväpiirtokanavia, mutta 
se vaatii antennijärjestelmään korjauksia, taloyhtiössä on asia 
käsiteltävä yhtiökokouksessa. Päätös järjestelmän korjaamises-
ta voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.

- Siirtymispakkoa ei siis sinänsä ole - nyt on vain mahdolli-
suuksia. Kyse on palveluista ja elämyksistä ja mahdollisuuksis-
ta, Liimatainen toteaa.

kuntotutkimuksen paikka, kun....

52    KIINTEISTÖPOSTI 7/2012
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Been anywhere interesting lately?
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A n t e n n i J Ä R J e S t e L m Ä t

Finnpanelin vuosittaisen 
TV-mittaritutkimuksen 
mukaan Suomalaiset kat-

sovat televisiota lähes 3 tuntia 
päivässä. Television katselu kor-
reloi määrällisesti iän kanssa 
siten, että iäkkäämmät ihmiset 
käyttävät suhteessa enemmän 
aikaa television katseluun kuin 
nuoret.

Etelä-Suomen Antenniura-
kointi Oy:n toimitusjohtaja, 
Tee mu Vallasvuo ennustaa kat-

Nyt on turvallista toimia ja laittaa 
antennitekniikkaa kuntoon, 

koska tekniikan kehitys on hidastunut

Antenniurakoitsija Teemu Vallasvuon näkemys:

sojamäärän reilua kasvua, siitä 
huolimatta, että vuoden 2013 
alussa voimaan astuu yksityis-
henkilöiden ja yritysten ve-
rotettavaan tuloon perustuva 
Yleisradiovero.

– Kiinnostus televisiokana-
vatarjontaa kohtaan luultavasti 
kasvaa, kun siitä joutuu maksa-
maan, omisti television tai ei. 
Myös vuoden loppua kohti las-
kevat digitelevisioiden hinnat 
vaikuttavat asenteisiin.

Henkilökohtaisesti Vallasvuo 
ei asetu hallituksen puolelle 
Yleisradiotoiminnan rahoituk-
seen liittyvässä päätöksessä.

– Muitakin vaihtoehtoja on-
nistuneen rahoituksen toteut-
tamiseen olisi ollut olemassa, 
Vallasvuo toteaa. 

–Nyt on mielestäni kuiten-
kin keskityttävä siihen miten 
saamme kanavatarjonnasta, 
jos ta maksamme, kaiken mah-
dollisen hyödyn irti, Vallasvuo 

jatkaa.

Tekniikan kehitys 
hidastunut

Vallasvuon arvion mu-
kaan seuraavan kymme-
nen vuoden aikana ei 

tu le tapahtumaan merkittäviä 
muutoksia televisio- ja radio-
palveluiden jakeluun liittyvissä 
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tekniikoissa. 
Vaikka valtataistelu perinteis-

ten jakelutekniikoiden (anten-
ni, kaapeli ja satelliitti) sekä In-
ternet-pohjaisen IPTV:n välillä 
säilyy, ovat perinteiset tekniikat 
kuitenkin vahvoilla, sillä IPTV-
palveluiden yleistymistä hidas-
taa muun muassa kasvava pula 
Suomen Internet-runkoverkon 
siirtokapasiteetissa.

– Tällä hetkellä maanpäällises-
sä jakeluverkossa (antenni-
tv) on käytössä taajuusalueet,  
joista edelleen lähetyspuolen 
laajentaminen tulisi teknisesti 

todella haastavaksi. Käytännös-
sä yhtiöt pärjäävät kolmella eri 
antennilla (UHF, VHF ja ULA) 
pitkälle tulevaisuuteen.

– Lisäkanavatarjontaa hake-
vil le antennijärjestelmän rin nal-
le rakennettu satelliittivastaan-
ot tojärjestelmä on 100 prosent-
ti sesti varma valinta: kanava-
määrä sekä kuvan ja äänen 
laa tu ovat hintaan nähden yli-
voimaisesti parhaat.

Antenni-TV tulee olemaan 
myös lähitulevaisuudessa edul-
lisin ja varmatoimisin vaihtoeh-
to tarjolla olevista tekniikoista. 

Hyvin tehty järjestelmä pal-
velee ongelmitta usein yli 10 
vuotta.

– Uskallan luvata, että tällä 
hetkellä on turvallista investoi-
da antennijärjestelmään ilman 
pelkoa muutaman kuukauden 

➺ JAtkUU

Käytännössä taloyhtiöt pärjää-
vät kolmella eri antennilla 
(UHF, VHF ja ULA) pitkälle tu-
levaisuuteen.

Ko
e 

ty
öm

m
e 

tu
lo

s –
 w

w
w

.rt
kp

al
ve

lu
.fi 

http://www.rtkpalvelu.fi


tai vuoden päästä odottavista 
yllätyksistä, Vallasvuo vannoo.

Tulevaisuus 
huomioon,
vähemmälläkin 
pärjää

–Ilman epäillystä us-
kallan sanoa, että siir-
rymme ennemmin tai 

myöhemmin IP-teknologiaan 
pohjautuviin jakelujärjestel-
miin. Tällöin televisio-, radio- ja 
muut multimediapalvelut vas-
taanotetaan Internetin kautta, 
Vallasvuo raottaa television tu-
levaisuutta.

Jos taloyhtiö haluaa varautua 
tulevaisuuteen, Vallasvuo suo-
sittelee yhtä asiaa: perinteisen 
antenniverkon sijaista rakenne-
taan kuitupohjainen monipal-
veluverkko, joka mahdollistaa 

perinteisten tv- ja radiolähetys-
ten lisäksi myös super-nopean 
Internet-yhteyden ja vaikka 
tuhansia huoneistokohtaisesti 
valittavissa olevia kuukausi-
maksuttomia satelliittikanavia.

Pienet ja keskisuuret
”digipyykkivuoro-
listan” kärjessä

Vallasvuo kääntää kat-
seensa erityistesti pien-
ten ja keskisuurten 

taloyhtöiden suuntaan, joissa 
antennijärjestelmän perus-
korjausta on siirretty, yleensä 
kustannuksia peläten, keinolla 
millä hyvänsä. Vastaamme on 
myös tullut pieniä taloyhtiöi-
tä, joissa yhteisantennin sijas-
ta huoneistot ovat hankkineet 
oman, yhtiöstä riippumattoman 
antennin, Vallasvuo kertoo.

– Nämä ovat ääritapauksia. 

Usein taustalla on pitkään jat-
kuneet ongelmat kanavapalve-
luiden toimivuudessa ja yhtiön 
hallituksen kyvyttömyys löytää 
pitkäaikainen ratkaisu ongel-
miin.

Tärkeänä lähtökohtana Val-
lasvuo pitää sitä, että niin pie-
net kuin isotkin taloyhtiöt ym-
märtäisivät liittää myös anten-
nijärjestelmää koskevan kun-
totutkimuksen lakisääteiseen 
kunnossapitotarveselvitykseen 
ja huomioida antennijärjestel-
mää koskevat ylläpitotarpeet 
säännöllisin väliajoin.

– Kuntotutkimus antaa sel-
keän nykytilannekuvan lisäksi 
tietoa tapauskohtaisesti tu-
levaisuuden korjaustarpeista 
sekä muutos- ja laajennusmah-
dollisuuksista.Tutkimuksen 
pohjalta voidaan myös vastata 
taloyhtiön asukkaiden tarpei-
siin kanavapalveluiden osalta

niin yksilöllisellä kuin yhtei-
söllisellä tasolla.

Oikean urakoitsijan 
haastava valinta

Oikean urakoitsijan va-
litseminen on usein 
haaste, sillä antennia-

lalla on toimijoita joka lähtöön. 
Osalla ei ole edes riittävää alan 
perustietoa, saati kalustoa.

Yleisen käytännön mukaan 
valitaan edullisin urakoitsija 
jonka uskotaan voivan toimit-
taa sovittu palvelu. Koska an-
tennialalla ei ole yhteistä stan-
dardia, vaihtelee palveluiden 
sisällöt urakoitsijakohtaisesti.

Vakuuttavana voidaan pitää 
urakoitsijaa, joka tarjoutuu te-
kemään tarjouksen / kustan-
nusarvion vain kuntotutkimuk-
sen pohjalta, tai mikäli sellaista 
ei vielä ole, tekemään sen, jotta 
tilaajalla olisi esittää yksi ja sa-
ma tavoitetaso kaikille kilpailu-
tukseen valitsemilleen urakoit-
sijoille.

Urakoitsijalta tulisi edellyttää 
riittävä vastuuaika tekemästään 
työstä; takuu, joka on tilaajan 
turvana tilanteissa joissa on-
gelmia esiintyy kohtuulliseksi 

luokiteltavan ajan sisällä pal-
velun toimittamisesta. Yleisin 
takuuaika on 1 vuosi, pidempi 
takuu on yleensä merkki siitä, 
että urakoitsija uskoo ja luottaa 
pätevyyteensä.

Kuntotutkimus 
antenni-
järjestelmälle

Kuntotutkimus sisältää 
täsmällistä ja tutkittua 
tietoa taloyhtiön an-

tennijärjestelmän nykykunnos-
ta ja sen asukkaille nykyhetkellä 
mahdollistamista palveluista.

Tutkimustiedon pohjalta 
voidaan esittää ratkaisut palve-
luissa mahdollisesti esiintyviin 
ongelmiin sekä uusien palve-
luiden käyttöönottoon liittyen.

Antennijärjestelmän kunto-
tutkimuksen tekeminen edel-
lyttää erityisammattitaitoa, 
kuten vanhojen rakenneosien 
ja laitteiden asiantuntemusta 
sekä laajaa kenttätutkimuksen 
hallintaa. Kokenut antennialan 
ammattilainen pystyy arvioi-
maan järjestelmän eri raken-
neosien ja laitteiden käyttöiän 
hyvin tarkasti.

Kuntotutkimuksessa käyte-
tään silmämääräisen tarkastuk-
sen tukena teknisiä mittauksia 
ja testauksia, joilla arvioidaan 
muun muassa laitteiston ja sen 
eri rakenneosien käyttöikää se-
kä niiden teknisiä edellytyksiä 
suoriutua nykyisten palvelui-
den häiriöttömästä jakelusta.

Kuntotutkimuksessa selvin-
neet asiat esitetään Kuntotutki-
musraportissa. Hyvin toteutet-
tu raportti sisältää asiat myös 
kuvitettuna, sillä kuvat kertovat 
lukijalle, jolla ei ole perustun-
temusta  antennitekniikasta, 
usein enemmän kuin tunte-
mattomia termejä ja tekniikkaa 
täynnä oleva selostus.

Vallasvuo nostaa esille myös 
määräaikaishuoltojen merki-
tyksen antennijärjestelmän toi-
mivuuden säilyttämisessä sekä 
toimintahäiriöiden ennaltaeh-
käisemisessä.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK • www.spek.fi

Tilaa:
verkkokauppa.spek.fi
Puh. 09 4761 1300 

Hanki ammattikirjat nyt
– pysyt ajan tasalla!

Pelastussuunnittelu – Opas 
asuinrakennuksen pelastus-
suunnitelman tekoon
Opas on tarkoitettu työkaluksi
asuinkiinteistön pelastussuunni-
telman laatijoille. 2012. 
• 15,90 € (sis. alv)

Kerrostalon paloturvallisuus
Oppassa käsitellään tapoja, joilla 
voidaan vähentää tulipalon ris-
kiä etenkin vanhoissa asuinker-
rostaloissa. Opas on tarkoitettu 
taloyhtiöiden isännöitsijöiden, 
hallitusten ja talon turvallisuus-
päälliköiden käyttöön. 2012.
• 19 € (sis. alv)
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www.� nnbuild.� 

Mediayhteistyössä:

• Suomen suurin ja tärkein rakennus- ja talotekniikka-alan tapahtuma

• Alan ajankohtaisimmat uutuudet ja puheenaiheet

• Ammattilaisten kohtaamispaikka

• 500 näytteilleasettajaa

• Laadukas seminaaritarjonta

ILMAISEKSI SISÄÄN! 

Rekisteröidy kävijäksi 

ennakkoon osoitteessa

www.� nnbuild.� 

Aukioloajat ja sisäänpääsy: ti 9.10. klo 9–17, ke 10.10. klo 9–18, to–pe 11.–12.10 klo 9–17.
Rekisteröidy veloituksetta kävijäksi joko ennakkoon netissä tai Messukeskuksen sisäänkäynneillä.
Samanaikaisesti: InfraExpo, Ympäristö ja Yhdyskunta, Vesi ja Viemäri, Jäte ja Kierrätys ja Arena.

Kansainväliset rakennusalan
ammattimessut

9.–12.10.2012
Helsingin Messukeskus

http://www.finnbuild.fi


L A A J A k A i S tAY H t e Y D e t  tA L o Y H t i ö S S Ä

Taajamiin operaattorit 
rakentavat nopeat yhte-
ydet markkinavetoisesti. 

Näin saavutetaan noin 95 pro-
sentin väestöpeitto. Yhteyksien 
turvaamisesta haja-asutusalueil-
le perustettiin nelisen vuotta 
sitten Sata megaa kaikille -han-
ke. Nopeat yhteydet rakenne-
taan noin 130 000 kotitalou-
teen osaksi julkisella tuella.

– Tavoitteena on, että kaikki 
vakinaiset asunnot sekä yritys-

Sata megaa kaikille kautta maan
Tulevien sukupolvien verkko rakentuu

Huippunopeita laa-

jakaistayhteyksiä on 

ollut saatavilla lähinnä 

kaupungeissa. Tilanne 

on muuttumassa ja 

nopeita yhteyksiä ra-

kennetaan myös haja-

asutusalueille. Hank-

keita on vauhdittanut 

Sata megaa kaikille 

-hanke.

- Nyt rakennetaan 

tulevien sukupolvien 

verkkoa. Valokuitukaa-

pelin kapasiteetti on 

liki rajaton ja riittää 

useiksi vuosikymme-

niksi eteenpäin, raken-

nusneuvos Juha Pa-

rantainen liikenne- ja 

viestintäministeriöstä 

toteaa. 

ten ja julkishallinnon organi-
saatioiden vakinaiset toimipai-
kat ovat vuoden 2015 loppuun 
mennessä enintään kahden ki-
lometrin etäisyydellä 100 me-
gabitin yhteyden mahdollista-
vasta valokuitu- tai kaapeliver-
kosta, Juha Parantainen kertoo.

Taloyhtiöiden laajakaistayh-
teyksiä Sata megaa kaikille 
-hanke ei suoranaisesti kosketa, 
sillä kerros- ja rivitalot sijaitse-
vat pääsääntöisesti taajama-alu-
eella, jonne valokuitu on kau-
pallisesti toteutettavissa. 

Välillisesti hanke voi kuiten-
kin edesauttaa yhteyksien saa-
mista. Juha Parantainen mainit-
see esimerkkinä Karvian. Koko 
kunnan alueelle on rakennettu 
valokuituverkko Sata megaa 
kaikille -hankkeen siivittämänä.

Puolet hankkeista 
työn alla

Sata megaa kaikille -hank-
keen puitteissa maakunta-
liitot ovat kilpailuttaneet 

operaattoreilla 260 hanketta, 
joista puoleen on löytynyt to-
teuttaja. 

Rakennusneuvos Juha Paran-
tainen toteaa operaattorien läh-
teneen odotettua nihkeämmin 
mukaan hankkeisiin. Finnet-
ryhmän puhelinyhtiöt ovat ol-
leet innokkaimmin liikkeellä. 
Niiden osuus meneillään ole-
vasta noin sadasta hankkeesta 
on puolet.

Nopeat laajakaistayhteydet 
koetaan paikallistasolla tärke-
äk si. Jos operaattoria ei ole 
kiin nostanut, on perustettu 
verk ko-osuuskuntia tai kunti-
en omistamia verkkoyhtiöitä 
toteut tamaan hankkeita.

Esimerkkinä osuuskunnis ta 
Parantainen mainitsee Kuus-
kais tan, joka toteuttaa valokui-
dun rakentamista usean kun-
nan alueella Keski-Suomessa. 

Pohjois-Savossa 22 kuntaa on 
puolestaan perustanut tieto-
verkkoyhtiö Savon Kuituverk-
ko Oy:n.

Lapissa Sata megaa kaikille 

n  Laajakaistajuttujen tekstit: 

     irene murtomäki

Rakennusneuvos Juha Para n-
tai nen liikenne ja viestintämi-
nisteriöstä
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-hanke näytti pitkään polkevan 
paikallaan. Nyt tilanne näyttää 
Parantaisen mukaan paremmal-
ta. TeliaSonera on tehnyt tarjo-
ukset noin 20 hankkeen toteut-
tamisesta. Monissa kunnissa 
pohditaan myös kunnan verk-
koyhtiön perustamista.

Valokuitu on ylivoimaisesti 
käytetyin tekniikka nopeissa 
laajakaistayhteyksissä. Aivan 
joka paikkaan rakentaminen ei 
kuitenkaan onnistu tai liittymis-
maksu nousee liian korkealle. 
Ratkaisu tämäntapaisiin koh-
teisiin on luvassa.

– Joillakin alueilla avuksi 
tu lee mobiililaajakaista. Vuo-
den 2013 alkuun suunnitellun 
800-taajuusalueen huutokau-
pan valmistelu etenee, Paran-
tainen kertoo.

Toimiluvat huutokaupattai-
siin siten, että yksi yritys voisi 
saada itselleen korkeintaan 
2x15 megahertsiä taajuuksia. 
Operaattorit saisivat näin käyt-
töönsä riittävän leveän taajuus-
kaistan, joka mahdollistaa jopa 
26 megan yhteyksien tarjoami-
sen langattomasti.

Julkista tukea 
kaksi kolmannesta

Sata megaa kaikille -hank-
keessa laajakaistaverkon 
rakentamiseen käytettä-

vän julkisen rahan osuus on 
kaksi kolmasosaa, joten ope-
raattorin maksettavaksi jää 
kolmannes. Julkinen tuki on 
yhteensä 130 miljoonaa euroa, 
joka tulee valtiolta, Euroopan 
unionilta ja kunnilta.

– Tämä on ensimmäinen ker-
ta, kun julkista tukea käytetään 
laajakaistan rakentamiseen. Nyt 
on hyvä tilaisuus laittaa verkko-
yhteydet ajan tasalle. Vastaavia 
tilaisuuksia ei välttämättä tule 
uudelleen, Parantainen huo-
mauttaa.

Kunnan osuus kustannuksis-
ta on 8, 22 tai 33 prosenttia 
riippuen kunnan taloudellises-
ta kantokyvystä, väestötihey-
destä, laajakaistahankkeen laa-
juudesta ja teknisestä toteutus-
tavasta sekä asukasta kohden 
lasketuista kustannuksista.

Julkisesti tuettuihin haja-asu-
tusalueiden laajakaistahank-
keiden rahoitukseen haetaan 
uutta joustavuutta. Tukimää-
rärahan maakuntakiintiöistä 
luovutaan ja varoja voidaan 
kohdentaa todellisen tarpeen 
mukaan. Pienten teleyritysten, 
kuten osuuskuntien, investoin-
tirahoitusta ja uusien toimijoi-
den tarvitsemaa pääomarahoi-
tusta helpotetaan.

Maan hallitus haluaa edistää 
kustannustehokasta laajakais-
tarakentamista. Tämä tarkoittaa 
käytännössä muun muassa sitä, 
että esimerkiksi tele- ja sähkö-
kaapeleiden asentamista teiden 
varsiin ja kaapeleiden yhteisra-
kentamista helpotetaan.

 Jopa 80 prosenttia kaapelei-
den rakentamiskustannuksista 
tulee kaivamisesta ja sen vuok-
si useamman kaapelin asenta-
minen samaan ojaan tuo sääs-
töjä kaikille. Myös uusien, edul-
lisempien kaivumenetelmien 
käyttöönottoa edistetään. Tätä 
koskevaa ohjeistusta on päivi-
tetty loppukesästä. 

Yleispalvelunopeus 
entisellään

Maan hallituksen lin-
jauksen mukaan laa-
jakaistan yleispalve-

lu nopeus säilyy toistaiseksi en-
tisellään, mutta sen nostamista 
kymmeneen megaan selvite-
tään. Tällä hetkellä perustasoi-
nen, yleispalveluna tarjottava 
yhteys on nopeudeltaan 1 
Mbit/s. 

Hallitus pitää korkeamman 
nopeuden selvittämistä perus-
teltuna siksi, että vaalikauden 
lopulla jopa useiden kymme-
nien megojen langattomia laa-
jakaistayhteyksiä on todennä-
köisesti kaupallisesti tarjolla 
suurimmassa osassa maata.

Arvioitavana on myös, miten 
parhaiten edistetään vapaa-
ajanasuntojen laajakaistayhte-
yksien tarjontaa ja kysyntää. 
Tämän selvityksen on määrä 
valmistua maaliskuun 2013 
loppuun mennessä.

www.masterpipe.fi

Masterpipe toteuttaa linjasaneeraukset ammatti-
taidolla ja kokemuksen tuomalla varmuudella.

Toteutamme saneeraukset kokonaisuuksina ensi-
tiedottamisesta loppusiivoukseen saakka. Perintei-
sen putkimiestyön lisäksi käytämme putkien suki-
tusta, sekä kehittämäämme mastermenetelmää, 
jossa yhdistyvät kustannustehokkuus, laadukkuus 
sekä ympäristöystävällisyys. 

Myönnämme tekemällemme suki-
tustyölle 40 vuoden vuotamatto-
muustakuun.
Arvostamme asiakkaitamme ja otamme asukkaat 
huomioon putkiremontin keskelläkin.

Tutustu palveluvalikoimaamme, ja ota yhteyttä. 
Suunnitellaan yhdessä sujuva linjasaneeraus!

Patrik Åkerstedt
Puh. 050 565 0940
patrik@masterpipe.fi

Jari Nyholm
Puh. 050 408 6009
jari.nyholm@masterpipe.fi

Masterpipe Finland Oy
Niittytie 25 B 7, 01300 Vantaa

MASTERPIPE - LUOTETTAVA 
KUMPPANI PUTKIREMONTTIIN
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Taloyhtiölaajakaistojen 
kysyntä jatkuu vahvana, 
DNA:n laajakaistaliike-

toiminnan johtaja Jarno Haiko-
nen toteaa. 

– Kysyntä lähti nopeasti kas-
vuun pari vuotta sitten, eikä se 
ole ainakaan hiipumassa. Taus-
talla on asunto-osakeyhtiölain 
muutos, jonka mukaan yhtiö-
kokous voi päättää peruslaaja-
kaistan yhteishankinnasta nor-
maalilla enemmistöllä ja kattaa 
kustannukset yhtiövastikkeella.

– Laajakaistapalvelu on nykyi-
sin yhtä oleellinen osa asumista 
ja huoneiston varustelua kuin 
sähkö, vesi ja viemäri. Kasva-
vassa määrin asunnonostajat 
tiedustelevatkin ”mitä laajakais-
tapalveluja kiinteistöön on saa-
tavissa?”, Haikonen mainitsee.

Taloyhtiölaajakaistan kysyn-
nässä on nähtävissä jonkin ver-
ran alueellisia eroja.

– Erityisesti pääkaupunkiseu-
dun ja Oulun alueen taloyhtiöt 
ovat olleet hyvin kiinnostunei-
ta taloyhtiölaajakaistapalveluis-
ta. Mutta myös esimerkiksi 
Kuopissa ollaan toteuttamassa 
mittavaa taloyhtiölaajakaista-
projektia kaupungin kiinteis-
töissä.

Kuopiossa DNA Oy toimittaa 
kaapeli-tv- ja laajakaistapalvelut 
Kiinteistö-KYS Oy:n, Kuopion 
Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuo-
pas) ja Niiralan Kulma Oy:n 
omistamiin vuokra-asuntoihin. 
Sopimuksen piirissä on yli 10 

Taloyhtiölaajakaistojen suosio jatkuu

000 huoneistoa. 
Laajakaistaverkot toteutetaan 

tänä päivänä pääsääntöisesti 
kuituratkaisuina. 

– Tämä koskee myös kaapeli-
verkkoa, joka siis sekin perus-
tuu valokuiduilla rakennet-
tuihin yhteyksiin. Ethernetiä 
käytetään erityisesti uudiskoh-
teissa. 

– Kaapelilaajakaista on mer-
kittävässä roolissa suurimmassa 
osassa taloyhtiöitä, kun niihin 
toteutetaan huippunopeita ta-
loyhtiölaajakaistoja. DNA:lla on 
käytössä molemmat tekniikat 
sekä lisäksi DSL, ja toteutusta-
pa valitaan kohteen sisäverkos-
ta riippuen. 

– Kaapelilaajakaistassa tarjo-
amme nopeutta aina 350 Mb/s 
saakka. Tämä nopeus on saata-

vissa DNA:n koko kaapeliver-
kossa, kaikkiaan noin 600.000 
kaapelikotiin eri puolilla Suo-
mea. 

Mahdollisuus 
hankkia 
lisänopeutta

Taloyhtiön yhteisen laa-
jakaistan tyypillisimmät 
perusnopeudet vaihtele-

vat 2-10 Mb/s:n välillä.
Asukkaan näkökulmasta tar-

kasteltuna taloyhtiön hankki-
man peruslaajakaistan kustan-
nukset ovat hänelle edullisem-
mat kuin jos hän tilaa itselleen 
yksittäisen laajakaistan. 

Mikäli taloyhtiön hankkiman 

laajakaistan nopeus ei riitä 
asuk kaalle, on hänellä mahdol-
lisuus ostaa lisänopeutta.

– Koteihin tarvitaan jatkuvas-
ti enemmän kapasiteettia ja se 
näkyy siinä, että asukkaat tilaa-
vat huoneistokohtaisia nope-
udennostoja hyvin mielellään. 
Lisänopeudesta on hyötyä eri-
tyisesti silloin, kun kotona on 
useita samanaikaisesti verk-
koon liitettyjä laitteita, kuten 
tie tokoneita, tabletteja, puheli-
mia, pelikonsoleita ja televisi-
oita. Käyttäjät odottavat, että 
verk koyhteys toimii sujuvasti, 
ja tällainen ”multikäyttö” vaatii 
liittymältä riittävää nopeutta, 
laajakaistaliiketoiminnan johta-
ja Jarno Haikonen kertoo.

– Myös asukkaiden hankki-
mat lisänopeusluokat ovat 
edullisempia kuin vastaavaa 
nopeusluokkaa yksittäisenä laa-
jakaistapalveluna hankittaessa, 
Haikonen huomauttaa.

Kiinteä laajakaista 
säilyttää roolinsa

Laajakaistaliiketoiminnan 
johtaja Jarno Haikonen 
arvioi, etteivät mobiiliyh-

teydet syrjäytä kodeissa kiinte-
ää laajakaistaa.

– Kotona tietoliikennekapasi-
teetin tarve on niin suurta, että 
Ethernet- ja kaapelipohjaiset 
laajakaistat tulevat jatkossakin 
säilyttämään roolinsa, kun ko-
tiin tarvitaan huippunopeaa 
laajakaistaa erilaisten viihdepal-
velujen käyttöön. Kodeissa tar-
vitaan nopeita yhteyksiä muun 
muassa hyvätasoisen liikkuvan 
kuvan katseluun ja vaikkapa 
musiikin lataamiseen. 

– Mobiiliyhteydet täydentä-
vät kodin tietoliikennetarpeita, 
ja peruslaajakaista onkin 4G-
tekniikan myötä siirtymässä 
huippunopeaan liikkuvaan 
laajakaistaan. Kotona käytetään 
huippunopeita kiinteän verkon 
yhteyksiä ja liikkuessa käytössä 
on operaattorin tarjoama mo-
biilidatayhteys. 

Taloyhtiölaajakaista

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

• PARVEKELASITUKSET • ALUMIINIOVET •AURINGONSUOJASÄLEIKÖT
• PARVEKEKAITEET • ALUMIINI-IKKUNAT • LASISEINÄT 

Alutec – parvekelasitus nostaa kotisi arvoa, 
sekä asumisviihtyvyyttä.  Samalla se jatkaa 
parvekkeesi käytettävyyttä ja vaimentaa 
ulkoa kantautuvaa melua. Alutec - parveke-
lasitus suojaa parvekettasi  ja pitää sen aina 
houkuttelevana. 

Alutec - palvelukonseptin avulla autamme  
sinua uudis- ja saneerauskohteissa hankkee-
si suunnittelusta takuuvarmaan lopputulok-
seen saakka. Tuotevalikoimastamme löydät 
kaiken tarvittavan. 

Tikkurilan Finngard-TuoTTeeT– kestävien kivipintojen puolesta

Kotimaiset Tikkurila Finngard -tuotteet on kehitetty kiviainespinnoille pohjoismaisiin olosuhteisiin, 
ammattilaisten käyttöön. Finngard-menetelmien avulla löydät helposti ja nopeasti oikean käsittely-
yhdistelmän kivipinnoille. Tutustu tarkemmin: www.tikkurila.fi/finngard

Tikkurilan www-palvelussa toimivalla Profe-hakukoneella löydät projektiisi tarvitsemasi 
pintakäsittelyalan erikoisosaajat: www.tikkurila.fi/ammattilaiset/profe-haku
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Kuluttajaliittoon tulee 
edelleen jonkin ver-
ran taloyhtiölaaja-

kaistoja koskevia yhteyden-
ottoja. Niiden määrä ei ole 
kuitenkaan viimeisen vuoden 
mittaan kasvanut.

– Osakkeenomistajien 
yh teydenottojen syynä on 
lähin nä laajakaistahankinnan 
päätöksentekomenettely. Läh-
tö kohtana on, että asunto-
osakeyhtiön yhtiökokous 
voi enemmistöpäätöksellä 
päät  tää yhteisen laajakaistan 
hankkimisesta, lakimies Ilk-
ka Salminen Kuluttajaliitosta 
kertoo.

Näin ollen yksittäisen osak-
keenomistajan on tyydyttä-
vä enemmistön päätökseen, 

vaikka hän ei laajakaistaa tar-
vitsisikaan.

– Yhteisen laajakaistan kus-
tannukset ovat niin sanotusti 
yhtiön ja talon nykyaikaista-
misesta johtuvia kustannuk-
sia, ja jos uudistuksia voidaan 
pitää ajankohdalle tavanomai-
sina, katetaan ne yhtiövastik-
keella, Salminen perustelee.

Taloyhtiön suunnitellessa 
yhteistä laajakaistaa lakimies 
Ilkka Salminen neuvoo kilpai-
luttamaan hankinnan.

– Taloyhtiölaajakaista kan-
nattaa ja pitääkin kilpailuttaa 
sekä etsiä parhaita tarjouksia 
ja esitellä yhtiökokoukselle 
vaihtoehtoja. Ylimääräisiä pal-
veluita ja lisämaksuja ei pidä, 
eikä voi ottaa ”pakettiin” si-

ten, että ne koituvat osakkai-
den maksettavaksi, elleivät 
kaikki osakkaat sitä hyväksy 
tai tarjous on huomattavan 
edullinen verrattuna siihen, 
mitä yksittäinen osakas saisi 
palveluntarjoajalta.

– Tietotekniikkayhteyk-
siin käytettävän laitteiston 
hankin ta, tekniset muutokset 
yhtiön tiloissa sekä kertaluon-
teinen liittymämaksu voidaan 
rahoittaa yhtiövastikkeella. 
Jo kaisen osakkaan on osallis-
tuttava yhtiövastikkeella ka-
tet tavien tietotekniikkainves-
tointien ja laajakaistan liitty-
mämaksun kustannuksiin, 
Salminen summaa. 

Päätös enemmistöpäätöksellä

kuluttajaliitolta kysytään yhä 
tietoa taloyhtiölaajakaistoista

Laajakaistan yleis-
palvelun laajentamista 
selvitetään

Liikenne- ja viestintäministe-
riö pyysi kesäkuussa Viestintä-
virastoa selvittämään laajakais-
tayhteyksien yleispalvelun laa-
jentamista. Selvitystyö koskee 
sekä vähimmäisnopeuden nos-
toa että palvelujen kattavuutta.

Viestintävirasto selvittää, 
missä aikataulussa uusien taa-
juusalueiden käyttöönotto 
mahdollistaisi yhteyksien vä-
himmäisnopeuden nostamisen 
yhden megabitin sekuntinope-
udesta kymmeneen megaan. 
Tämän selvityksen määräaika 
on 28.12.2012.

Toinen selvitys koskee laaja-
kaistayhteyksien yleispalvelun 
laajentamista vapaa-ajan asun-
toihin. Myös tässä selvityksessä 
arvioidaan kustannuksia, tek-
niikkaa, hinnoittelua sekä tar-
koituksenmukaista aikataulua. 
Selvitys valmistuu 30.9.2012 
mennessä.

Tikkurilan Finngard-TuoTTeeT– kestävien kivipintojen puolesta

Kotimaiset Tikkurila Finngard -tuotteet on kehitetty kiviainespinnoille pohjoismaisiin olosuhteisiin, 
ammattilaisten käyttöön. Finngard-menetelmien avulla löydät helposti ja nopeasti oikean käsittely-
yhdistelmän kivipinnoille. Tutustu tarkemmin: www.tikkurila.fi/finngard

Tikkurilan www-palvelussa toimivalla Profe-hakukoneella löydät projektiisi tarvitsemasi 
pintakäsittelyalan erikoisosaajat: www.tikkurila.fi/ammattilaiset/profe-haku

http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset


Taloyhtiölaajakaistojen 
kysyntä on ollut Elisan 
liiketoimintajohtaja Ma-

tias Castrénin mukaan selvässä 
kasvussa viime vuosina. 

Tämä on seurausta vuonna 
2010 tapahtuneesta asunto-
osakeyhtiölain muutoksesta, 
joka helpotti merkittävästi 
taloyhtiöiden päätöksentekoa 
taloyhtiölaajakaistan hankin-
nassa.

Laajakaistaa käyttävän osak-
keenomistajan kannalta talo-
yhtiölaajakaistasta on etuja, 

mutta voi olla toisinkin.
– Parhaimmillaan asukkaat 

saavat hyvälaatuisen ja tehok-
kaan yhteyden edullisesti. Li-
säksi asukkaat voivat halutes-
saan hankkia lisänopeuksia ja 
palveluita normaalia edulli-
semmin. Toisaalta asukkaan 
mahdollisuudet valita itselleen 
parhaiten sopiva palveluntar-
joaja heikkenevät ja asukkaat 
voivat joutua luopumaan jo 
hankkimistaan palveluista, 
Castrén mainitsee.

Taloyhtiölaajakaistan tyypil-

lisin nopeus on 2-10 Mbit/s. 
Tämän lisäksi asukkaat ostavat 
Castrénin mukaan lisänopeut-
ta kasvavassa määrin. 

– Tällä hetkellä kiinteistöön 
kytketään pääsääntöisesti valo-
kuitu, ja palvelut kiinteistössä 
toteutetaan joko sisäverkon 
puhelinkaapeloinnin (VDSL2) 
tai yleiskaapeloinnin (Ether-
net) avulla. Edelleen toimite-
taan myös kaapelimodeemi-
tekniikkaan perustuvia ratkai-
suja.  

Kiinteän laajakaistan rinnal-

la myös mobiililaajakaistalla 
riittää kysyntää.

– Asiakkaat ovat kiinnostu-
neita sekä kiinteästä että mo-
biililaajakaistoista. Kotona ha-
lutaan hyödyntää nopeaa ja 
luotettavaa kiinteää yhteyttä, 
joka takaa tasalaatuisen pal-
velun. Kodin ulkopuolella yh-
teystarpeet hoidetaan mobii-
lilaajakaistalla, Castrén sanoo.

Asunto-osakeyhtiölain muutos 
vauhditti laajakaistakysyntää

Valokuitu syrjäyttää tule-
vaisuudessa dsl-teknii-
kan, eikä mobiilista ole 

sille haastajaksi, arvioi Finnet-
liiton toimitusjohtaja Jarmo 
Matilainen.

Nopea laajakaistayhteys tar-
vi taan uuden ajan palveluihin 
- sen kautta muun muassa ti-
lataan pelejä sekä elokuvia 
katsottavaksi tietokoneella tai 
televisiolla. Valokuitu mahdol-
listaa teräväpiirron lisäksi 3D-
lähetykset.

Tarve suuriin, yli 200 megan 
nopeuksiin kasvaa.

– Tänä päivänä puhutaan jo-
pa 1 000 megan nopeuksista, 
joita on toteutettu muun mu-
assa Salossa. Maailmalla on jo 
käytössä useiden terabittien 
nopeuksia.

Laajakaista-
yhteyksissä 
alueellisia eroja 

Kiinnostuksessa nopei-
siin laajakaistayhteyk-
siin on Jarmo Matilai-

sen havaintojen mukaan alu-
eellisia eroja.

Valokuitu pystyy vastaamaan 
tulevaisuudenkin vaatimuksiin

– Esimerkiksi Pietarsaaren 
ja Loviisan seuduilla niin oma-
kotitaloissa kuin kerros- ja rivi-
taloissakin kuituverkko on jo 
puolella asiakkaista. Niin ikään 
Tampereella ja Kuopiossa kiin-
teistöjen kuiduttaminen uusilla 
asuntoalueilla on tätä päivää. 
Joillakin alueilla kuidun raken-
taminen saattaa edetä huomat-
tavasti hitaammin, esimerkiksi 
Savonlinnan alueella.

Pohtiessaan syitä tähän Ma-
tilainen päätyy siihen, että vä-
estön bruttokansantuote vai-

kuttaa asiaan. Hyvätuloisilla 
seuduilla ihmiset ovat valmiita 
taloudellisiin satsauksiin myös 
tietoliikenneyhteyksien osalta.

– Toisena syynä ainakin Itä-
Suomessa lienee se, että ope-
raattorit ovat kohdentaneet 
alueelle voimakkaasti liikkuvan 
laajakaistan markkinointikam-
panjoita, ja kiinteät yhteydet 
ovat siten jääneet vähemmälle 
huomiolle.

Matilaisen mielestä mobiili ei 
pärjää teholtaan, eikä toiminta-
varmuudeltaan kiinteälle laaja-

kaistalle.
– Mikään mobiiliratkaisu ei 

ole täysin varma. Ajatellaanpa 
tilannetta, että pieneen parin 
tuhannen asukkaan pitäjään 
pakkautuu jonkun tapahtu-
man ajaksi 10 000 henkeä. Voi-
daan olettaa, että moni heistä 
käyttää yhtä aikaa langatonta 
verkkoa, joka todennäköisesti 
tukkeutuu. Piikki haittaa myös 
paikallisia langattoman verkon 
käyttäjiä. Jos on kiinteä laaja-
kaistayhteys, tällaista ongelmaa 
ei ilmene.

– Kuitu on osa tulevaisuuden 
infraa siinä missä sähkökin - ei-
kä se maksa investointina kuin 
joitakin kymmeniä senttejä päi-
vässä käyttöiän ollessa useita 
kymmeniä vuosia.

– Lisäksi wlan-reitittimen 
avul la yhdellä liittymällä voi-
daan käyttää useita koneita. 
Jos kaikilla perheenjäsenillä on 
oma 4G-liittymä, ovat kuukau-
simaksut aivan toista luokkaa 
kuin yhden laajakaistaliittymän, 
Matilainen vertaa.

Matilainen nostaa esille myös 
mobiiliyhteyden kuuluvuuson-
gelmat passiivitaloissa. Radio-
signaalit läpäisevät huonosti 
uusien matalaenergiatalojen 

Taloyhtiölaajakaista
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eristyksen. Liikenne- ja viestin-
täministeriö onkin asettanut 
työryhmän selvittämään passii-
vitalojen kuuluvuusongelmia.

Etätyöhön uusia 
mahdollisuuksia

Valokuitu tarjoaa Jarmo 
Matilaisen mukaan uu-
sia mahdollisuuksia se-

kä etätyöhön että -opiskeluun 
tie donsiirtokapasiteettinsa 
an siosta. Monet oppilaitokset 
hyö dyntävät tänä päivänä tieto-
liikennetekniikkaa.

Työpaikoille tekee tuloaan 
Teleprecence (etäläsnäolo). Vi-
deoneuvottelujärjestelmillä ko-
kouksen osanottajat välittyvät 
kaikille osallistujille sekä äänin 
että kuvin.

Myös julkiset palvelut ja sitä 
kautta kuntalaiset hyötyvät laa-
jakaistayhteyksistä.

– Nopean alueellisen ver-
kon ekosysteemi mahdollistaa 
palvelun tuomisen kuntalaisen 
luo. Tämä on yksi tapa parantaa 
palvelujen laatua ja tehostaa 

toimintaa.

Monipalvelu-
liittymä tulossa

-Yhdellä ainoalla moni-
palveluliittymällä vä-
littyvät kaikki tieto-

liikennepalvelut, kuten tv-kuva, 
internet ja puhelin. Tulevaisuu-
den ”älykodissa” lämmitys, va-
laistus, ilmastointi, kuluvalvon-
ta, kiuas ja muu tekniikka ovat 
pitkälle automatisoituja, Jarmo 
Matilainen visioi.

Nopean ja toimintavarman 
laajakaistan avulla toimintoja 
voidaan hallita ja valvoa etänä. 
Myös vapaa-ajan lisääntyminen 
tuo uusia vaatimuksia palveluil-
le ja ne taas tuovat uusia vaati-
muksia infrastruktuurille.

Finnet muodostuu 27 jäsenyhtiö-

tästä sekä Finnet-liitto ry:stä. Fin-

netiin kuuluvat yritykset tarjoavat 

monipuolisia tietoliikennepalveluja. 

Finnet-liitto ry toimii jäsenyhtiöiden 

elinkeino- ja toimintapoliittisena etu-

järjestönä sekä yhteistyöfoorumina. 

Taloyhtiölaajakaista

melkein neljäsosalla kotitalouksista on sekä kiinteä laajakaista- että mobii-

lilaajakaistayhteys ja näiden kotitalouksien osuus on lähes kaksinkertaistunut 

viime vuodesta. Yksi selittävä tekijä mobiililaajakaistan voimakkaalle kasvulle 

on sen edullisempi hinta verrattuna kiinteään laajakaistaan. 

käyttäjät arvostavat kuitenkin enemmän kiinteää laajakaistaa. mikäli kotita-

louksilla on käytössään sekä kiinteä laajakaista että mobiililaajakaista, noin 80 

prosenttia kuluttajista pitää kiinteää laajakaistaa pääasiallisena internetyhtey-

tenään. Vastaajien arvostusten perusteella voidaan arvioida, että kotitaloudet 

eivät kovin herkästi luovu kiinteästä laajakaistasta hankkiakseen tilalle pelkän 

mobiililaajakaistan.

katsaus perustuu Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2011 tietoaineis-

toon. 

KORJAAMME
JULKISIVUT
CONSTI JULKISIVUT PALVELEE 
LUOTETTAVASTI JA MONIPUOLISESTI:
• Julkisivujen uusinta

• Parvekekorjaukset ja –uusinnat 

• Rappaus ja arvokiinteistöjen entisöinti

• Hissit ja julkisivumuutokset

• Saumaus- ja pienkorjaustyöt

• Piha- ja viherrakentaminen

• KVR-toimintamalli

• Ikinuori -ylläpitopalvelu

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA.

WWW.CONSTI.FI/JULKISIVUT

http://www.consti.fi/julkisivut


Tule DNA Kauppaan tai 
soita maksuttomaan 
myyntipalveluumme 
0800 550044.

DNA Welho TVS-  ja DNA Welho TV Antenni S -kanavapaketti  4,95 €/kk (norm. 9,90 €/kk) 2 kk:n määräaikaisella sopimuksella. Lisäksi TV-kortti 2 kk 0 € (norm. 2,52 €/kk) ja avausmaksu 0 € (norm. 30 €). Tilaus on voimassa toistaiseksi. Kahden 
kuukauden jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetettuja ja uudelleen samaan talouteen avattuja. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitus- ja 
erityisehtoja. Kampanja on voimassa DNA:n kaapeli- ja antenniverkossa. www.dna.fi 

URHOtv DNA WELHO -kanavapaketissa: 
www.dna.fi /smliiga

VOITA 

SUOSIKKI-

JOUKKUEESI 

KAUSIKORTIT:

www.facebook.com/

dnawelho 

DNA-welho-SM-LIIGA_210x297.indd   1 9/17/12   1:20 PM

http://www.dna.fi/smliiga


kiinteistöpostin
Lakipostia

Tällä kertaa pohdimme seu-
raavaa kysymystä:

”As Oy on ollut koko tili
kauden 2011 toisen isännöin
tiyhtiön hoidossa ja isännöin
titoimisto vaihtuu kaudelle 
2012. Kenen kuuluu tehdä 
tilinpäätös ajatellen ISE2007 
ja/tai asuntoosakeyhtiöla
kia? (esimerkissä se on kuu
lunut isännöintitehtäviin 
edeltäjällä).”

Tilinpäätöksen laatimisvel-
vollisuutta asunto-osakeyhtiös-
sä sääntelevät lähtökohtaisesti 
asunto-osakeyhtiölain 10 luku 
3§ ja 10 luku 5§. Tilinpäätös ja 
toimintakertomus on asunto-
osakeyhtiössä niiden mukaan 
aina laadittava. 

Asunto-osakeyhtiölain 7 lu-
vun 17 § puolestaan ohjaa isän-
nöitsijän vastaamaan siitä, että 
yhtiön kirjanpito ja tilinpäätös 
täyttävät muun muassa asunto-
osakeyhtiölain ja kirjanpitolain 
vaatimukset. 

Tämän lisäksi myös yhtiön 
hallituksella on oma roolinsa 
näissä asioissa, mikä on syytä 
muistaa. 

Käytännössä isännöitsijän 
tehtävien yksityiskohdat mää-
räytyvät yhtiön ja isännöitsijän 
välisen isännöintisopimuksen 
perusteella unohtamatta kui-
tenkaan näihin liittyviä yhtiön/
hallituksen ohjeita ja hyvää 
isännöintitapaa. 

Jos sopimuksessa käytetään 
Isännöintipalvelujen yleisiä ISE 

Tilinpäätöksen laatimisesta

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia yhteydenottoja ja tiedus-

teluja menettelysäännöistä mitä erilaisimmissa tilanteissa. 

Tällä Lakipostia -palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä ongelma-

tilanteita, joihin vastaa asianajaja, varatuomari Pasi Orava Asianajotoi-

misto J. Rajamäki Oy:stä. 

2007 -ehtoja, on isännöitsijällä 
näiden ehtojen mukaan oikeus 
käyttää esimerkiksi kirjanpidon 
ja tilinpäätöksen käytännön laa-
dinnassa apuna alihankkijaa. 

Todettakoon kuitenkin, että 
isännöintisopimuksella tai ali-
hankintasopimuksella ei voida 
rajoittaa isännöitsijän lakimää-
räisiä tehtäviä esimerkiksi pois-
taa vastuuta kirjanpidosta ja 
tilinpäätöksen laatimisesta.

ISE 2007 -ehtojen kohdassa 
15 §:ssä on määritelty menet-
telystä sopimuksen päättyessä: 
”Sopimussuhteen päättyessä 
toi meksisaaja on velvollinen 
luo vuttamaan toimeksiantajal-
le ajantasaisen kirjanpidon suo-
riteperusteisesti laadittuna ja 
tätä vastaavan talousarviovertai-
lun, ellei asiasta sopimuksen 
päättymisen yhteydessä muuta 
erikseen sovita.”

Asiassa on annettujen alku-
tietojen vähäisyyden vuoksi 
nos tettava esiin eri vastausva-
riaatioita. 

Isännöitsijä siis vaihtuu anne-
tun alkutiedon mukaan tilikau-
den päättyessä. 

Koska tilinpäätös laaditaan 
vasta tilikauden jälkeen ja kos-
ka uusi isännöitsijä tulee isän-
nöitsijäasemaan astuessaan 
asunto-osakeyhtiölain mukaan 
vastuulliseksi huolehtimaan 
kirjanpidosta ja tilinpäätökses-
tä ja koska tämä vastuu pois-
tuu edelliseltä isännöitsijältä 
isännöitsijäaseman päättymi-
sen jälkeiseltä ajalta, vastaa 

uu si isännöitsijä näistä tämän 
jälkeisistä toimenpiteistä lain 
mukaan riippumatta siitä, mitä 
isännöintisopimuksessa asiasta 
on sovittu.

Jos asiassa on sopimussuh-
teen päättymistilanteessa nou-
datettavana vain edellä mainit-
tu ISE 2007 sopimusehto, ei 
edellinen isännöitsijä ole käy-
tännössäkään velvollinen tilin-
päätöstä laatimaan. 

Toki isännöintisopimuksessa 
on voitu sopia niin, että tilin-
päätöksen laatimisesta huoleh-
tii isännöimältään tilikaudelta 
juuri tämä isännöitsijä. Tämä ei 
kuitenkaan poista uuden aloit-
taneen isännöitsijän lakimää-
räistä vastuuta tästä samaisesta 
seikasta, koska isännöitsijän 
lakisääteisiä tehtäviä ei voida 
rajoittaa. 

Edellisen isännöitsijän vastuu 
tilinpäätöksen laadinnasta suh-
teessa asunto-osakeyhtiöön on 
tällöin sopimusperusteista.

Asiassa on kuitenkin syytä 
muistaa edellisen isännöitsijän 
velvollisuus myötävaikuttaa sii-
hen, että uusi isännöitsijä pys-
tyy mahdollisimman joustavasti 
jatkamaan siitä, mihin edellinen 
on jäänyt.

kiinteistöposti-lehden-
Lakipostia-palstalla kä-
sitellään lakiaiheita, joita 
lukijat ovat lehden toimi-
tukselle viestittäneet. Pals-
talla vastataan esitettyi-
hin kysymyksiin koskien 
asunto-osakeyhtiölakia 
ja sen tulkintaa tai sitten 
kymyksiä käytetään lakiai-
heisen jutun aiheena.

Jotta tietäisimme, mitkä 
ovat tällä hetkellä erityisiä 
taloyhtiöväkeä, hallitus-
ten puheenjohtajia, sivu-
toimisia isännöitsijöitä ja 
ammatti-isännöitsijöitä 
askarruttavia asioita asun-
to-osakeyhtiölaissa tai sen 
tulkinnassa, niin lähettä-
kää postia - kysymyksiä, 
joihin toivoisitte vastausta, 
kommentteja asunto-osa-
keyhtiölakiuudistuksesta, 
vinkkejä, mistä toivoisitte 
palstalla kirjoitettavan jne.

Sähköpostia voi lähettää 
osoitteeseen riina.takala@
kiinteistoposti.fi tai postit-
se Riina takala, kiinteistö-
posti, Pisteenkaari 4, 03100 
nummela. 

kaikkiin viesteihin on 
liitettävä mukaan yhteys-
tiedot. 
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k o R J A U S R A k e n tA m i n e n

Oppaan tekijäryhmään 
kuuluva varatuomari 
Juha Terho Talonra-

kennusteollisuus ry:stä toteaa 
lähtökohtana olleen ammatti-
maisen kunnossapidon edistä-
misen. 

– Halusimme laatia kaikille 
ta loyhtiöille suunnatun opas-
kirjasen helpottamaan valmis-
telua, päätöksentekoa ja toimi-
mista korjaushankkeissa. Kirjo-
ja, joissa korjausrakentamista ja 
sen eri vaiheita käsitellään, on 
runsaasti. Taitava tilaaja - pätevä 
palveluntuottaja -oppaasta oli 
tavoitteena tehdä kirjoja ”kevy-
empi” tietopaketti.

Taloyhtiöille tietopaketti korjaushankkeen vaiheista

Rakennuttamisen 
hyvät toimintatavat syytä muistaa

Taloyhtiön korjaushankkeen etenemistä han-

kesuunnitteluvaiheesta takuuaikaan on käsi-

telty Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja 

-oppaassa. Opas on tarkoitettu apuvälineeksi 

taloyhtiöille ja taloyhtiön korjaushankkeisiin 

osallistuvilla. Tietopakettiin on koottu kor-

jausrakentamishankkeen hyvät toimintatavat, 

joita asunto-osakeyhtiön olisi hyvä noudattaa 

remonttiin ryhtyessään. Oppaaseen voivat tu-

tustua kaikki halukkaat, sillä se on luettavissa 

netissä ilmaiseksi.

– Opas käsittelee yleisellä 
tasolla minkälaista teknistä, ju -
ridista, taloudellista ja viestin-
näl listä osaamista vaaditaan 
on nistuneen hankkeen toteut-
tamiseen.

– Toisaalta urakoitsijatkaan 
eivät aina tiedosta, miten hanke 
etenee taloyhtiössä. Oppaasta 
toivotaan siten olevan hyötyä 
myös urakoitsijapuolelle.

Ammattilaisten 
apua 
kannattaa käyttää

Taitava tilaaja - pä-
tevä palveluntuotta-
ja -opas kertoo kor-
jaushankkeen vai-
heista taloyhtiössä. 
Tekijäryhmään kuu-
luva varatuomari 
Juha Terho 
Talonrakennusteol li-
suu desta toivo o, et-
tä mahdollisimman 
moni löytäisi inter-
netissä yleisesti 
saatavilla olevan 
oppaan. 

n  teksti ja kuva: irene murtomäki
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-Taloyhtiöiden osaami-
nen korjausraken-
tamishankkeissa on 

vaih televaa. Näin ollen olisi 
en siarvoisen tärkeätä, että talo-
yhtiöt ymmärtäisivät käyttää yh-
teistyökumppaneina korjausra-
kentamisen ammattilaisia, niin 
suunnittelijoita kuin urakoitsi-
joitakin, Juha Terho alleviivaa.

– Taloyhtiöiden remontti-
maailma on toisinaan kuin villi 
länsi, jonka vaiheita urakoitsijat 
eivät osaa ennakoida, hän ku-
vailee.

Terho on seurannut tilannet-
ta näköalapaikalta toimittuaan 
ennen Rakennusteollisuuteen 
siirtymistä 15 vuotta lakimiehe-
nä kiinteistönomistajien edun-
valvontajärjestössä.

– Yksi suurimpia epäkohtia 
lienee se, että taloyhtiöissä ei 
aina kunnioiteta urakoitsijan 
jättämiä tarjouksia, mikä ilme-
nee tinkimiskierroksina ja vas-
taavana epäammattimaisena 
toimintana. 

Toimittaessa hyvien toiminta-
tapojen mukaisesti häivytetään 
vastakkainasettelua, jota saattaa 
syntyä tilaajana toimivan talo-
yhtiön ja urakoitsijan välillä. 

Tär keintähän olisi löytää yh-
teistyössä ratkaisu ongelmiin ja 
puhaltaa yhteiseen hiileen.

Viestintä on 
oleellinen osa

Oppaassa on korostettu 
asukkaiden mahdolli-
suutta saada tietoa 

hankkeen etenemisen joka 
vaihees sa.

– Koskaan ei pidetä liikaa 
tie dotustilaisuuksia tai asiaa 
valmistelevia yhtiökokouksia. 
Asuk kaat ja osakkaat tulee ot-
taa jo hankeselvitysvaiheessa 
mu kaan keskusteluun, mihin 
suuntaan kohdetta halutaan 
vie dä. Suuria hankkeita ei 
pysty tä yhdessä kokouksessa 
viemään läpi, vaan tarvitaan 
useita yhtiökokouksia. Tämä 
varmistaa myös sen, että hanke 

etenee asianmukaisesti eikä tu-
le moitittavia yhtiökokouspää-
töksiä.

– Puntaroitaessa remont-
tia taloyhtiön kokouksissa on 
ylei sin kommentti, ”kyllä tämä 
minun elinikäni kestää”.  Talo-
yhtiön hallitukselta ja hankkee-
seen valitulta projektipäälliköl-
tä kysytäänkin ammattitaitoa, 
jotta remonttia vastustaville 
saa daan vakuutettua sen tarkoi-
tuksenmukaisuus. Onhan kyse 
heidänkin omaisuutensa arvon 
säilyttämisestä, Terho muistut-
taa.

Laaja korjaushanke on talo-
yh tiölle iso haaste vaatien osak-
kailta taloudellista panostusta 
ja aiheuttaen työn aikana hait-
taa asumiselle.

– Asukkaille pitää välittää 
tietoa remontin joka vaiheessa, 
mitä tullaan tekemään ja mil-
loin tehdään mitäkin.

Terhon mukaan on ymmär-
rettävää, että osakkaiden pinna 
saattaa kiristyä, kun remonttiin 
alkaa mennä rahaa ja asuminen 
häiriintyy.

– Asiallinen ja oikea-aikainen 
viestintä lieventää mahdollista 
eripuraa.

Suunnittelu 
kaiken a ja o

Taloyhtiön korjaushank-
keessa ammattimainen 
suunnittelu on varatuo-

mari Juha Terhon mukaan kai-
ken a ja o. Suunnittelijan valin-
nassa on syytä painottaa koulu-
tusta ja pätevyyttä.

– Suunnittelijan on perehdyt-
tävä kohteeseen hyvin. Suun-
nittelu nimittäin määrää kaikki 
ne tekniset dokumentit, joiden 
pohjalta urakoitsija antaa urak-
katarjouksen. Asianmukaisella 
suunnittelulla ja kohteeseen 
pe rehtymisellä voidaan välttää 
moni lisäkustannuksia aiheut-
tava muutostyövaihe remontin 
aikana.

➺ JAtkUU

Vuotava vesikatto on yksi suurimmista kiinteistöjen 
ongelmien aiheuttajista. Riittävän ajoissa tehdyillä
katon täsmäkorjauksilla
ja säännöllisellä huollolla
saavutetaan merkittäviä
kustannussäästöjä, kun 
estetään ongelmien leviä-
minen muihin rakenteisiin. 
Samalla myös vesikaton 
elinkaari pitenee.

Vesikaton
peruskorjaukset

www.kattotutka.fi

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

Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

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

Rovaniemi 010 680 4080

y
elinkaari pitenee.

Täsmäkorjauksista koko

katon uusintaan, pyydä

asiantuntijamme käymään!

a
a
ä

-
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KIINTEISTÖPOSTI  7/2012    67

http://www.kattotutka.fi


➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

– Tosin hyvälläkään suunnit-
telulla ei aina voida poistaa 
kaik kia rakennusteknisiä yllä-
tyksiä, joita ilmaantuu etenkin 
vanhoissa kiinteistöissä.

Urakkakilpailun 
hyvät toimintatavat 
kunniaan

Hyvään toimintatapaan 
kuuluu ensinnäkin, et-
tä taloyhtiö pyytää tar-

joukset vain sellaisilta urakoitsi-
joilta, joiden kanssa ollaan val-
miita solmimaan itse sopimus.

– Taloyhtiön tulisi toimia mah-
dollisimman ammattimaises ti ja 
rakennusalan hyvien urakkakil-
pailuperiaatteiden mukaisesti. 
Niihin eivät kuulu vedätys ja 
perusteeton tinkiminen.  

– Urakoitsijan valinnan rat-
kaisuperusteet tulee ilmoittaa 
avoimesti tarjouspyyntöasiakir-
joissa, ja valinnat tehdä reilusti 
niiden perusteella, Terho täh-
dentää.

– Minulle on jäänyt mieli-
kuva, että taloyhtiöissä pe-
lätään toimia avoimesti ja 
ennakoitavas ti, ikään kuin asun-
to-osakeyhtiötä ei haluttaisi si-
toa minkäänlaisiin sääntöihin. 
Se ei ole omiaan luomaan alalle 
hyvää henkeä.

Ohjeistukset urakkakilpailun 
hyviin toimintatapoihin ovat 
olemassa KH- ja RT-kortteina. 
Terho arvelee, että harva tietää 
niiden olemassaolosta.

– Kortteja on julkaistu jo 30 
vuotta sitten, mutta ne pätevät 
edelleen. Niihin on kirjattu ti-
laajien ja urakoitsijapuolen 
yhteisesti hyväksymät eettiset 
toimintamallit.

Työturvallisuudesta 
huolehdittava

Taloyhtiön tulee huoleh-
tia omalta osaltaan myös 
työturvallisuudesta.

– Taloyhtiölle on asetuksella 
määritelty rakennuttajana tietyt 

työturvallisuusvelvoitteet. Mi-
käli vahinkoja sattuu ja taloyh-
tiön turvallisuusvelvoitteet on 
laiminlyöty, voivat taloyhtiön 
johtohenkilöt olla vastuussa ta-
pahtuneesta. 

Työturvallisuusasiat tulee ot-
taa huomioon jo siinä vaihees-
sa, kun pyydetään urakkatarjo-
uksia.

– Urakkaohjelmaan tai tar-
jouspyynnön liitteeksi laadi-
taan kirjallinen turvallisuusasia-
kirja ja turvallisuussääntöjen 
menettelytapaohjeet. Turvalli-
suusriskit saattavat aiheuttaa 
velvoitteita ja kustannuksia, jot-
ka urakoitsijan on syytä ottaa 
tarjouslaskennassa huomioon.

Asunto-osakeyhtiön on vas-
tattava myös harmaata taloutta 
torjuvan tilaajavastuulain nou-
dattamisesta. Laki velvoittaa 
eräin poikkeuksin pyytämään 
kaikilta sopimuskumppaneilta 
asianmukaiset selvitykset en-
nen sopimusten solmimista. 

– Jos ei ole toimittu tilaa-
javastuulain mukaisesti, eikä 
pyydetty vaadittavia selvityksiä, 
voi seurauksena olla useiden 
tuhansien laiminlyöntimaksu 
aluehallintoviranomaisen teh-
dessä tarkastuksen työmaalla, 
Juha Terho muistuttaa.

Taitava tilaaja - pätevä palve-
luntuottaja -opas on luettavis-
sa netissä osoitteessa http://is-
suu.com/mediat/docs/taitava_
tilaaja.
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Odottamattomiin havaintoihin 
saattaa törmätä työn tuoksinassa 
myös kohteissa, joissa esitutki-

muksiin, eri toteutustapojen ennakkover-
tailuun ja suunnittelija- ja urakoitsijavalin-
taan on paneuduttu toden teolla. Kolmen 
kerrostalon muodostamassa myyrmäke-
läisyhtiössä, As Oy Myyrinlepässä, yllätys-
tekijä paljastui yhden rakennuksen itäsei-
nällä sokkelin anturaa esiin kaivettaessa. 
Oletetun metrin sijasta sillä kohdin oli kai-
vauduttava neljän metrin syvyyteen. Vasta 
sitten saatiin suunniteltu tuenta tehtyä. 
Vuosina 1972-1973 valmistuneiden talo-

Yllätyksistäkin selvitään, kunhan perustekijät ovat kunnossa

Luotettavat yhteistyö-
kumppanit korjaushankkeen kivijalka 

Työnaikaiset yllätykset eivät 

ole harvinaisia korjausraken-

tamishankkeissa. Joskus odot-

tamattomat käänteet antavat 

alkupotkun sellaisiinkin paran-

nuksiin, jotka muuten olisivat 

ehkä jääneet toteuttamatta.  

jen piirustukset eivät siltä osin vastanneet 
rakennusaikaista toteutusta. 

Tilanne heijastui heti julkisivujen kor-
jaushankkeen aikataulun venähtämisenä. 
Riesa käännettiin kuitenkin hyödyksi: sy-
vä kaivanto tarjosi oivallisen tilaisuuden 
rakentaa syvällä olevan väestönsuojan ta-
solle asennettavien salaojien vesille pump-
paamo. 

Vauriorakenteet pois
eikä peitettäväksi

➺ JAtkUU sivulla 69

Ennen harmaata pesubetonipintaa, vastaisuudessa kellertävän vaaleaa tiilimuurausta; rakennusten kaksivärisyys säilyy. 
Ikkunariveille ilmettä antaa väliosien poikkiraidallinen muuraus.

n  teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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Elysator ja FM-Antikalkki -vedenkäsittelylaitteet

Kemikaaliton korroosiosuojaus taloyhtiöiden ja
kiinteistöjen lämmitys-, sekä jäähdytysjärjestelmiin

www.ferromil.fi 040 547 9220   Hallimestarinkatu 23   20780 Kaarina

Elysatorin edut:
- Ei kemikaaleja
- Ei sähköliitäntää
- Lähes huoltovapaa
- Erinomainen vedenlaatu
- Luontoystävällinen

Elysatorin hyödyt:
- Antaa lähes 100% korroosiosuojan
- Poistaa ilman, liuenneen hapen
ja vedessä olevat metallit

- Nostaa pH:n suositustasolle
- Soveltuu kaikkiin suljettuihin vesikiertoihin
- Markkinoiden tehokkain ja taloudellisin
- Pidentää laitteiston ja putkiston käyttöikää
- Antaa merkittäviä säästöjä huolto-, korjaus-
ja energiakuluissa

- Lyhyt takaisinmaksuaika

Elysator on maailman tunnetuimpien tutkimus-
laitosten mm. Det Norske Veritas sertifioima

Esim. 5-25 huoneiston taloyhtiöön vain 3383,00€ (sis. alv. 23%).

Takuu 3 vuotta.

Laitteilla yli 40 vuoden käyttökokemus.

Pyydä tarjous taloyhtiöönne!

FM-Antikalkki kalkkiprotektori käyttöveden käsittelyyn:
- Saniteettitilat puhdistuvat kerrostumista
- Suihkujen päät puhdistuvat
- Lämpöä siirtävät pinnat pysyvät puhtaina
- Mahdollinen korroosio pysähtyy
- Helppo asentaa
- FM-Antikalkki voidaan toimittaa paikalleen asennettuna
- Ei vesi- eikä putkikatkoksia
- Sopii kaikille putkimateriaaleille
- Estää kerrostumien synnyn ja poistaa vanhat
- Estää korroosion ja metallien liukenemisen käyttöveteen

Näin FM-Antikalkki toimii:
FM-Antikalkki suojaa kalusteet
kalkilta ja korroosiolta, sekä estää
tehokkaasti kalkkikiven muodostu-
mista putkistoihin, lämmön-
vaihtimiin ja lämpövastuksiin.
FM-Antikalkki estää niin saniteetti-
kuin keittiökalusteidenkin kalkkeu-
tumisen, myös keittiökoneiden
venttiilit  ja muut osat pysyvät
vapaina kalkista.

ELYSATOR

FM-ANTIKALKKI

http://www.ferromil.fi
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Syy, miksi As Oy Myyrinle-
pän julkisivu-urakka aloi-
tettiin anturoiden tasalta, 

oli se, että rakennusten alku-
peräiset pesubetonielemen-
tit oli päätetty purkaa pois ja 
muurauttaa tilalle tiilijulkisivut. 
Muurauksen tueksi sokkelia oli 
kasvatettava ulospäin. 

Tiilimuuraus ei ollut Myyrin-
lepässä alunperin ainoa ajatel-
tu vaihtoehto hoitaa teknisen 
elinkaarensa lopussa olleiden, 
osittain käyristyneiden pesu-
betonielementtien aiheuttamat 
haitat ja tekniset ongelmat  his-
toriaan. 

Yhtiön hallitus alusti hanket-
ta kiertämällä tutustumassa eri 
tavoin toteutettuja julkisivukor-
jauksia  vastaavanlaisissa raken-
nuksissa lähialueilla ja kauem-
panakin.

Ratkaisua punnittiin myös 
asiantuntijoita kuulemalla. Hyl-
käyspäätöksen taloyhtiö antoi 
mm. vaihtoehdolle, jossa pe-
subetonirakenteet alla olevine 
eristeineen olisi jätetty uuden 
eristekerroksen ja sen päälle 
työstetyn rappauspinnan alle. 
Kyseinen ratkaisu olisi kyllä ol-
lut halvempi, mutta As Oy Myy-
rinlepän hallituksen puheen-
johtaja Juha Huotisen mukaan 
vain lyhyellä aikavälillä tarkas-
tellen. 

–  Jokin arvio oli, että tiilivaih-
toehto on 30 prosenttia kal-
liimpi. Kuitenkin, kun otetaan 
pidempi aika huomioon, kyllä-
hän tämä tulee edullisemmaksi. 
Ja talo tulee ihan eri näköiseksi.

Alkuperäisten kuorielement-
tien ja niiden alla olevien eris-
teiden poistamisen Huotinen 
kertoo kokeneensa hyväksi 
siitäkin syystä, että eristeiden 
kostumiselle tiedetään monissa 
kohteissa vallinneen otolliset 
olosuhteet. 

Seitsemänkymmentäluvulla-
kin pintaelementin ja eristeen 
välille toki edellytettiin jon-
kinlainen ilmarako. Tuolloisten 
ilmatilojen on nykykatsannon 
mukaan todettu käytännössä 
vaihtelevan jokseenkin välillä 
auttava - olematon. 

Tiili sinällään ei ole autuaak-
si tekevä materiaali julkisivus-
sa, kokonaisrakenne ratkaisee 
rakenteen toimivuuden siinä-
kin. Tämä myös Myyrinlepässä 
oli todettu omakohtaiseesti jo 
vuosituhannen vaihteessa. 

Rinnetontilla alempana si-
jaitsevissa kahdessa talossa 
etelä- ja pohjoispäädyt ovat 
alun perinkin olleet tiiltä, L-
muotoisessa rakennuksessa 
puo lestaan länsi- ja itäjulkisivut. 

Kovimmalla säärasituksella 
olevissa eteläpäädyissä olleet 
tiilet ja alkuperäiset eristeet 
otettiin alas jo vuonna 2003, sa-
massa yhteydessä, kun yhtiössä 
tehtiin parvekeremontti. 

Tiilet olivat osoittautuneet 
laadultaan vaihteleviksi, pin-
toja oli pongahdellut alas siel-
tä täältä. Tuolloin uudestaan 
työstettyihin tiilipäätyihin nyt 
menossa olevassa remontissa 
ei kajota. 

Herkkänahkaisuus
työnnettävä syrjään

As Oy Myyrinlepässä vuo-
desta 1983 asuneen Ju-
ha Huotisen hallitustyös-

kentely juontaa vuodesta 1986. 
Taukojakin hän on pitänyt. 

– Toisen kerran jäin hallituk-
sesta pois vuonna 2006. Ajatte-
lin, että tässä iässä jo riittää. 

Jo parin vuoden päästä hän 
kuitenkin taas lupautui uudel-
leen, kun kysyttiin. 

Ensimmäisenä ongelmana 
hallitukselle tuli tuolloin, vuon-
na 2008, eteen yksi ’kolmos-
talon’ huoneisto. Sisäilmassa 
todettujen mikrobien takia se 
oli todettu asuinkelvottomaksi. 

Asukkaat olivat aiemmin va-
littaneet julkisivun ja räystään 
väliin menneistä linnuista ja 
tuo väli oli tukittu eristeellä, 
minkä Huotinen katsoo samalla 
tukkineen eristetilan vähäiset-
kin tuuletusraot. 

– Siitä se lähti. Teetimme en-
sin kuntotutkimuksen pelkäs-
tään kolmostaloon. Ongelma-
asunto saatiin asumistasoon 
tiivistämällä se niin, että mikro-
beja ei enää päässyt sinne. Tie-
simme, että tiivistys toimii viisi 
vuotta, sitten tilanne olisi taas 
katsottava. 

Kahden muun talon kunto-
tutkimukset toteutettiin vuon-
na 2010. Tulokset niidenkin 
osalta puolsivat laajempaa jul-
kisivuhanketta. 

– Hallitusten vastuut ovat li-
sääntyneet, mutta arvostus ei. 
Jokunen asukkaista on täysin 
negatiivisia, joka asiasta ”mar-
mattavia”, kuten todennäköi-
sesti on lähes kaikissa taloyhti-
öissä. Asia, jonka Huotinen on 
kokenut korjausrakentamis-

➺ JAtkUU

Yläkuvassa: Neljä vuosikym-
mentä on koetellut elementtien 
pintaa, osittain myös taustan 
eristeitä - molemmat rakenne-
osat väistyvät korvaavien tiel-
tä. Vanhan kerrokset kätkevä 
korjausvaihtoehto torjuttiin As 
Myyrinlepässä.

Pesubetonielementit ja vanhat 
eristeet ovat lähteneet. 
Ikkunasuojien ja huputettujen 
rakennustelineiden hämärtä-
missä huoneistoissa on lupa 
odottaa lämpimämpää asumis-
ta, kun uusi, tehokkaampi eris-
tys ja tiilimuuraus ovat suo-
jaamassa. Myös pohjakerros-
ten osalta energianhukka piste-
tään kuriin. 
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paineissa sompailevien taloyh-
tiöiden harmillisena ilmiönä. 
Vastuita kantaakseen ottavien 
onkin parasta opetella suodat-
tamaan valituksia, jotta jaksaa. 

Sekin  tosin on jo todettu, 
että negatiivisuudella on taipu-
mus taittua sitä mukaa, kun 
paikat korjaantuvat. Vaikka 
Myyrinlepässä elokuun lopulla 
ensimmäiset pesubetonijulkisi-
vuja korvaavat tiilipinnat olivat 
vielä telineiden suojapressujen 
peitossa, täystiilitaloiksi muut-
tuminen vasta aluillaan, osak-
kaiden äänissä oli jo havaittu 
uutta, arvostavaa henkeä.  

Huolenaiheista päällimmäi-
senä isoissa hankkeissa monilla 
osakkailla ymmärrettäväsi ovat 
siitä koituneet kustannukset. 

Urakka-aikataulussa helmi-
kuun 2013 lopulle valmistu-
vaksi ajoitettu julkisivutyö, 
kolmostalon porrashuoneisiin 
tehtävät savunpoistoluukut, 
salaojitusten uusiminen sekä 
seuraavaksi kesäksi jäävät nur-
mikoiden ja asfalttialueiden 
kunnostaminen sekä pelastus-
teiden ongelmakohtien elimi-
noiminen - tämä kaikki tietää 
taloyhtiölle reilun 2 miljoonan 
euron lainataakkaa. 

Myyrinlepässä on paljon al-
kuperäisiä, jo eläkkeelle ehti-
neitä osakkaita. Jotta maksura-
situs ei nousisi kohtuuttomak-
si, takaisinmaksuaika haluttiin 
neuvotella 25 vuodeksi. 

Kustannuspuolen vastapai-
nona oletettavasti tulevaisuu-
dessa Myyrinlepässä asutaan 
paitsi ulkonäöllisesti arvok-
kaammassa ympäristössä myös 
energiatehokkaammissa ja hil-
jaisemmissa olosuhteissa. 

Kallioisella mäellään kohoa-
vissa taloissa autoliikenteestä ei 
ole haittaa, mutta tuulen suun-
nasta riippuen lentoliikenne 
viistää yläpuolelta. Vahvempi 
eriste, nykymääräysten mukai-
nen ilmarako ja umpitiilimuura-
us leikannee kohinaa.

Seitsemälle etukäteisselvi-
tyksin (referenssit, omis-
tusrakenteet jne.) var-

teenotettaviksi haarukoidulle 
suunnitteluyritykselle As Oy 
Myyrinlepästä lähetettiin tar-
jouspyynnöt. Kolmelta saatiin 
tarjoukset. Jokaisen tarjoajan 
kanssa käytiin neuvottelut. 

Yhteistyökumppaniksi ark-
kitehti-, pää- ja rakennesuun-
nittelussa sekä valvonnassa 
päätettiin Nexon Consulting. 
Vielä sopimuksen jälkeen hal-
lituksen ja suunnittelijoiden 
useammissakin neuvotteluissa 
varmennettiin, että asiat oli ym-
märretty samalla tavalla puolin 
ja toisin. Jopa valvojan omasta 
historiasta otettiin selvää. Val-
vojan kokemukselle myös ra-
kennusyrittäjänä hallitus antoi 
painoarvoa. Alan laaja-alainen 
tuntemus nähtiin vahvuusteki-
jänä.

Sekä suunnittelutoimistojen 
että isännöitsijätoimistojen asi-
antuntemusta hyödynnettiin 

Yhteistyökumppaneiden 
valinnassa tarkka seula

puolestaan haarukoidessa ura-
koitsijoita, joille voisi lähettää 
tarjouspyynnöt. Siinä vaiheessa 
omakohtaisinkin havainnoin 
oli jo todettu ainakin yksi yri-
tys, jonka nimi raksattiin yli il-
man muuta. 

Silmät avoinna kulkiessa Van-
taalla on voinut nähdä monen-
karvaista ilmiötä korjauskoh-
teissa: avoimiksi purettuja ra-
kenteita ilman suojia, eristeitä 
sateiden armoilla, rakennuspo-
rukoita, joissa vain harvoilla on 
kielitaitoa kommunikoida työn-
johtajan saatikka asukkaiden 
kanssa. Suojavälineiden käyttö 
hataraa, jos ollenkaan - raken-
nuttajataloyhtiön hallituksen 
kannalta sekin on seikka, jonka 
suhteen on syytä olla tarkkana. 

Urakkatarjouksia lähetettiin 
alun toista kymmentä. Vastauk-
sia hallituksen puheenjohtaja 
Juha Huotisen mukaan saatiin 
”oletettua vähemmän, mutta 
riittävästi”. Sopimus allekirjoi-
tettiin NHK Rakennus Oy:n 

kanssa. Urakkahinta painoi 
valinnassa, mutta ei ainoana. 
Myös muut seikat rakensivat 
luottamusta.

Edellinen suurempi korjaus-
hanke vuonna 2003 toi yhtiöön 
uudet ikkunat ja katolle uuden 
pinnan, sekä raudoituksiltaan 
ruostuneiden betonisten par-
vekkeiden etulevyjen tilalle 
lasilevyt. Myös silloin kiertely 
laajalti muissa kohteissa vah-
visti näkemystä mitä halutaan, 
mitä ei. Valitun mustan lasin 
sisäpinnan röpelöisyys estää 
näkyvyyden parvekkeelle. Huo-
tinen on yhä varsin tyytyväinen 
tuolloiseen ratkaisuun. 

  - Myyrmäen tyylikkäimmät!

 
   

Aikaisemmin As Oy Myyrinlepän hallitusvastuut olivat kolmen, nykyisin neljän henkilön harteilla. 
Puheenjohtaja Juha Huotisen mukaan hallitukseen on ollut vaikea löytää halukkaita, vaikka huo-
neistoja on 125. Isot hankkeet edellyttävätkin jokaiselta hallituksen jäseneltä aktiivista yhteydenpi-
toa, silmää ja kuulolla oloa hankkeen eri osapuoliin ja tapahtumiin.
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Vastuullisuus ohjaa meitä ja materiaaleja. siksi PaPerinkeräys.

hyVin järjestetystä 
kierrätyksestä on etua!

Paperinkeräys palvelee 
kaikkialla Suomessa

Paperinkeräys on tuottajayhteisö, joka vastaa paperin keräyksestä edusta-
miensa tuottajien puolesta. edustamme yli 90 % vastuullisista tuottajista. 
tekemällä sopimuksen Paperinkeräyksen kanssa takaat kiinteistöllesi lain-
mukaisen ja maksuttoman paperin keräyspalvelun. 
 kun sovit keräyspalvelusta kanssamme vuoden 2012 loppuun mennes-
sä, tarjoamme taloyhtiöllesi maksuttoman keräyssäiliön! helpoimmin sovit 
palvelusta verkossa: www.paperinkerays.fi.

maksuton
keräysPalVelu:
www.PaPerinkerays.fi

http://www.paperinkerays.fi
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http://www.julkisivuyhdistys.fi
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Tiesithän, että huoneisto-
kohtainen vedenmittaus on 
nykyään lakisääteistä.

Vesiverrolla on aina tiedetty veden-
mittauksen merkitys: Kolmanneksen 
pienempi vedenkulutus ja lähes 10% 
säästö energiankulutuksessa ovat 
arkipäivää niissä taloissa, missä 
vedenkulutusta seurataan 
huoneistokohtaisesti.
 
Suomalaisella huipputekniikalla 
luotettavaa vedenmittausta jo 
30 vuoden ajan - www.vesiverto.fi

Vexve Verto

Pajakatu 11, 38200 Sastamala 
Puh. 010 7340 800, www.vexve-verto.fi

Vain nimi lyheni:  
Vesiverto on nyt Verto!

http://www.vexve-verto.fi
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Tässä kaksi esimerkkita-
pausta, joista vantaalai-
sen isännöinti- ja kiin-

teistönhuoltoalan yrityksen 
Pähkinähoito Oy:n toimitus-
johtaja Henry Engblom kertoo 
- toisessa entisestä vuokrata-
loyhtiöstä osakehuoneiston 
ostaneena ja hallituksessa toi-
mineena, toisessa isännöitsijän 
kokemuksina.

Vesiliittymä-
sopimus puuttui

Asunnonosto- ja hallituk-
sessa työskentelykoke-
mus liittyvät tapauk-

seen, jossa teollisuusyritys 
UPM luopui työntekijöidensä 
vuok ra-asunnoista ja seitsemäs-
tä taloyhtiöstä tehtiin omistus-
asuintaloja. Myyntiä varten ta-

Asumisen, hallinnon ja korjaamisen 
kulttuurit muuttuvat

Entisen vuokratalon 

muuntuminen asunto-

osakeyhtiöksi merkit-

see hyvin monia muu-

toksia, joihin on syytä 

varautua tai ainakin 

tiedostaa mahdolliset 

sudenkuopat, kun os-

taa taloyhtiöstä asun-

non tai taloyhtiössä 

päätetään isännöinnis-

tä ja kiinteistönhuol-

losta. 

Muutos vuokratalo-

maailmasta omistus-

asumisen maailmaan 

merkitsee usein myös 

pitkäaikaista kult-

tuurinmuutosta, joka 

vaatii erityisesti en-

tisiltä vuokralaisilta, 

joista on tullut omis-

tusasujia, uudenlaista 

asennetta esimerkiksi 

taloyhtiön korjauksista 

päättämiseen. 

loissa tehtiin mittava saneeraus, 
koska talot olivat rappiokun-
nossa, ja huoneistot korjattiin 
korkeatasoisiksi. Saneeraukset 
alkoivat taloissa vuonna 2000, 
Henry Engblomin taloyhtiössä 
saneeraus valmistui pari vuotta 
myöhemmin. 

– Viime vuoden kesällä ih-
mettelimme, kun vesijohdoista 
tuli huonosti vettä. Syyksi pal-
jastui verkostossa oleva vuoto. 
Vuotokohta sijaitsi pihapiirissä 
sijaitsevan päiväkodin leikki-
välineiden alla. Leikkivälineet 
vaikuttivat hinnakkailta, joten 
mietittiin kustannuksia ja sitä, 
joudutaanko maata kaivamaan, 
että saadaan putket näkyviin ja 
voidaan korjata vuoto, Engblom 
kuvaa osakkaat yllättäneestä ta-
pahtumasta, johon myös kun-

Kun vuokrataloyhtiöstä tulee omistusosaketalo

n  teksti ja kuvat: 

     Riina takala

Pellervon taloustutkimuksen 
tekemän selvityksen mu-
kaan joka neljäs aravavuok-
rarajoitteista vapautuneista 
vuokra-asunnoista oli muu-
tettu omistusasunnoiksi ja 
hakemuksesta vapautetuis-
ta kohteista vajaa puolet oli 
muutettu vuokra-asunnois-
ta omistusasunnoiksi. 
Helsingissä muiden kaupun-
kien joukossa on paljon 
vuokratalokantaa. Kuntien 
omistamien vuokra-asunto-
jen arvioidaan säilyvän tu-
levaisuudessakin vuokra-
asuntoina, mutta miten käy 
yleishyödyllisten yhteisöjen 
asunnoille. Lakimuutosten 
tarvettakin kyseisessä selvi-
tyksessä ennustetaan.
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

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

•	 Ympäristönhuoltopalvelut
•	 Suurtehoimuroinnit	ja		
-puhallukset

•	 Putkisto-	ja	viemäri-		
saneeraukset

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

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00 

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

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

www.eerolayhtiot.fi

Sulatamme 
myös jäätyneet 

putket

http://www.eerolayhtiot.fi


muodon muututtua.
– Asuntokauppalaista ei oike-

astaan löytynyt turvaa tällaisten 
tapausten varalle. Tämähän oli 
asuntokauppaan liittyvä virhe, 
mihin yhteisö saattoi vedota, 
mutta myyjän lakimiehen kir-
joittamassa vastineessa se ta-
vallaan kumottiin, Engblom 
vie lä pohti noin 30:tä osakasta 

yllättäneestä noin 4 500 euron 
maksurasituksesta.

– Kun ajatellaan 4 500 eu-
roa jaettuna noin 30:lle, niin ei 
maksu ollut kovin suuri yhtä 
osakkeenomistajaa kohti. Tie-
tysti voi ajatella niinkin, että 
jos liittymä olisi asianmukai-
sesti tehty, niin se kustannus 
olisi ollut asuntojen hinnoissa. 
Ainahan me yritämme hankkia 
jonkun toisen maksumieheksi 
ja etenkin tässä tapauksessa, 
kun todettiin, että kysymys oli 
selvästi virheestä.

Isännöinnin
erot

Henry Engblomin koke-
muksen mukaan vuok -
ratalon muuttues sa 

omistustaloksi on tarpeen 
miet tiä, mitä muutostarpeita se 
aiheuttaa myös isännöintiin ja 
kiinteistönhuoltoon. Tässä ta-

pauksessa nousi esiin kysymys, 
mikä merkitys oli sillä, että en-
sin vuokra-asunnot myi omis-
tusasunnoksi sama henkilö, 
joka ryhtyi niitä myös isännöi-
mään muutosten tapahduttua.  

– Vaikka huoneistot myytiin 
asunto-osakkeiksi, isännöinti-
toiminta ei kuitenkaan muuttu-
nut heti. Meitä isännöitiin kuin 
talot olisivat olleet edelleen 
vuokrataloja ja asukkaat vuok-
ralaisia, Engblom mainitsee.

Lisäksi käytännön tilanteet 
paljastivat, ettei asunto-osa-
keyhtiön päätöksentekojärjes-
telmä ole isännöitsijälle tuttu. 
Esimerkiksi - osakkaat saivat 
yksiselitteisen viestin, että jat-
kos sa ostatte sähkön Fortumil-
ta, koska se on nykyinen säh-
köntoimittaja aiemmin sähköä 
toimittaneen UPM Sähkön 
siir ryttyä Fortumille. Isännöin-
tiyritys on tehnyt taloyhtiöiden 
puolesta sähkösopimukset.

– Olin hallituksessa ja selitin 
isännöitsijälle, että tämä ei nyt 
mene näin, koska on kyse asun-
to-osakeyhtiöstä. Asia kuuluu 
asunto-osakeyhtiön hallituksel-
le ja me päätämme, mistä säh-
kö ostetaan. Sitten ostimmekin 
sen paikalliselta energialaitok-
selta, Engblom kertaa.

Yhteistyö isännöitsijän kans-
sa rupesi kuitenkin sujumaan. 
Se oli tärkeää, koska Engblomin 
mukaan muuten olisi saattanut 
tapahtua selviä virheitä, joihin 
hallituksen taholta olisi joudut-
tu puuttumaan.

– En sitten tiedä, miten suu-
ria virheitä olisivat olleet tai 
olisiko niillä ollut kovin suurta 
merkitystäkään, mutta oli puu-
tuttava asioihin, joista tiesin, 
että muuten ne eivät olisi men-
neet asunto-osakeyhtiölaki-
kirjan mukaan, Engblom vielä 
kertoo. 

– Jos henkilö on isännöinyt 
taloyhtiötä sen vuokrataloaika-
na, hän on oppinut vuokratalo-
kulttuurin, ja siinä tarvittavat 
isännöintitaidot, eikä hänellä 
ole välttämättä edes ammatti-
taitoa muunlaiseen isännöin-

siitä olisi tullut talojen välille 
riitoja nimenomaan siksi, että 
kuka maksaa ja kuinka paljon 
maksaa. Siksi oli hieno asia, että 
kaupunki otti myönteisen kan-
nan ja verkoston kontolleen, 
Engblom toteaa.

Taloyhtiöt yrittivät saada 
myyjää asuntokauppalain pe-
rusteella vastuuseen kustan-
nuksista, koska sekään ei ollut 
tarkistanut tai huolehtinut siitä, 
että sopimukset olisivat siir-
tyneet niin sanotusti talojen 
mukana taloyhtiöiden hallinta-

nallisen vesiliittymäsopimuk-
sen puutekin lopulta nivoutui.

Koska samalla oli käynyt ilmi, 
että taloyhtiöillä ei ole kaupun-
gin vesi- ja viemärilaitoksen 
kans sa voimassa olevaa vesiliit-
tymäsopimusta, ruvettiin asun-
not myyneeltä ja niitä hallin-
noivalta yritykseltä peräämään 
vastuuta ja esitettiin, että se 
maksaisi taloyhtiöiden puoles-
ta uusista vesiliittymäsopimuk-
sista aiheutuvat kustannukset.

Yritys katsoi, ettei sillä ole 
asunnot myyneenä tahona 
asunto kauppalain mukaan 
mitään velvollisuutta maksaa 
uusien vesiliittymäsopimusten 
vuoksi syntyviä kustannuksia, 
vaan ne taloyhtiöiden täytyy 
hoitaa itse.

Kaupungin virkamiesjohdos-
sa ymmärrettiin, että virhe oli 
syntynyt jo siinä vaiheessa, kun 
kaupungin vesi- ja viemärilai-
tos ei ollut perännyt rakennus-
luvan yhteydessä sopimusta. 
Taloyhtiöiden kanssa käydyissä 
neuvotteluissa päästiin siihen, 
että kaupunki tuli vastaan hin-
nanalennuksella - vesiliittymä 
maksaa puolet normaalista hin-
nasta. 

– Liittymäsopimuksen puute 
oli jotenkin jäänyt huomioi-
matta, koska yhtiöissä oli talo-
kohtaiset sulut ja vesimittarit ja 
laskutkin taloyhtiöihin tulivat, 
Engblom toteaa.  

Asuntokauppalaki 
ei tuonut turvaa

Liittymäsopimuksen puute 
tuli yllätyksenä osakkail-
le, mutta niin taisi tulla 

kaupungin virkamiehillekin. 
Engblomin mielestä oli tärkeää, 
että asia selvisi, koska muuten 
olisi oltu samanlaisten ongelmi-
en edessä joka kerta, kun seitse-
män talon välissä sijaitsevassa 
verkostossa olisi ollut ongelmia 
- kuka maksaa.

– Meillä olisi pitänyt kenties 
olla jatkuva extravaraus, vara-
kassa, tällaisia ongelmia var-
ten. Voi vain kuvitella, miten 
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tiin. En minäkään osaisi tänä 
päivänä vuokrataloa isännöidä 
ennen kuin kävisin taas hank-
kimassa oppia siihen, Engblom 
tunnustaa.

Vuokralaisen 
muuttunut 
asema

Joskus entisen vuokralaisen, 
nykyisen osakkeenomista-
jan, voi olla vaikea tiedostaa 

oma asemansa. 
Eräässä tapauksessa Engblo-

min mukaan uusi osakas istui 
en simmäisessä yhtiökokouk-
sessa talon omistussuhteissa 
tapahtuneiden muutosten 
jälkeen ja ihmetteli, kenen 
alaisuudessa hän oikein on - 
vakuutusyhtiö Tapiolaan oli ai-
kaisemmin maksettu vuokra ja 
alueellinen huoltoyhtiö Pähki-
nähoito hätyytteli milloin millä-
kin asumiseen liittyvällä asialla. 

Kyse oli aikaisemmin vakuu-
tusyhtiö Tapiolan omistuksessa 
olleesta talosta, josta oli myyty 
asuntoja mm. entisille vuokra-
laisille. 

Vuokralaisen kannalta olisi 
tärkeä ymmärtää, mitä hallinta-
aseman muutos merkitsee kor-
jaustoiminnassa.

–- Tämä näkyy siinä, minkä-
laisia palveluita uusi osakas on 
vailla. Jos hän on vuokralaisena 
tottunut saamaan vuokraisän-
nältään määrättyjä palveluja, 
niin asunto-osakeyhtiössä hän 
ei niitä samalla tavalla saa. On 
ymmärrettävä, että itse on kiin-
nitettävä hylly tai hankittava 
jääkaappi. Huoltomies ei enää 
tule hyllyjä kiinnittämään tai 
vuokraisäntä hanki jääkaappia. 
Engblom muistuttaa. 

Huoltopalveluiden 
sisällöt uusiksi

Vuokratalon muuttumi-
nen omistustaloksi  vai-
kut taa myös kiinteis-

tön  huoltopalveluihin ja niiden 
hinnoitteluun. Tämänkin ko-
ke muksen Pähkinähoito on 
saanut Pähkinärinteen alueella, 
kun asuntojen omistussuhde 
on muuttunut.

– Olimme hinnoitelleet ja 
teh neet vuokratalon kanssa 
huol tosopimuksen, johon sisäl-
tyi myös huoneiston sisäpuoli-
sia korjauksia. Kun talosta tuli 
asun to-osakeyhtiö, niin me jou-
duimme tarkistamaan palve lu-
kuvaukset ja tarkistamaan hin-
taa, käytännössä alentamaan 
hi ntaa. Selitys on siinä, että 
vuok ralaisille tehdään enem-
män huoltotöitä kuin osak-
keenomistajille, Engblom vielä 
mainitsee. 

Hinta kertoo 
talon kunnosta

Joskus myyntitilanteet me-
nevät hyvin ja ongelmitta, 
joskus voi tulla ongelmia-

kin.
– Kun esimerkiksi vakuutus-

yh tiö Tapiola myi Vantaan 
Pähki närinteessä ensimmäiset 
vuokratalot omistusasuntota-
loiksi, niin tiedän, että joissakin 

taloissa tehtiin esimerkiksi tar-
kistusmittauksia huoneistojen 
pinta-aloista, Engblom mainit-
see.

Entisiä vuokrataloja myydään 
omistusasunnoiksi joko siinä 
kunnossa kuin ne ovat tai teh-
dään perusteellistakin remont-
tia, että asunnoista saa kunnon 
hinnan. Engblom kehottaa osta-
jia aina suhteuttamaan asunnon 
hinnan talon käyttöhistoriaan 
ja ennen kaikkea sen kuntoon.

– Jos taloyhtiössä on tehty 
myyntiä varten vain kevyt pin-
taremontti, ja huoneistoja kau-
pataan edulliseen hintaan, niin 
hinta kertoo kohteen kunnosta 
jotakin, Engblom sanoo.

Edullisen hinnan ei kannata 
antaa sokaista luulemaan, että 
tulipa tehtyä hyvät kaupat, kun 
tosiasiassa taloyhtiössä on pal-
jon korjattavaa, korjausvelkaa 
on vuosikymmenten aikana 
syntynyt. Sama ohje tutustua 
taloyhtiön korjaushistoriaan ja 
paneutua tuleviin korjausaie-
suunnitelmiin kannattaa ottaa 
vakavasti, olipa sitten tekemäs-
sä kauppoja entisestä vuokra-
asunnosta tai vanhasta omis-
tusasunnosta. 

Sopimusten ja 
velvoitteiden 
tarkistamista

Joskus taloyhtiön saama uu-
si muoto voi yllättää koke-
neen isännöitsijän ja halli-

tuksen. Henry Engblom kertoo 
vantaalaisesta taloyhtiöstä, joka 
siirtyi Osuuspankin Eläkekas-
san omistuksesta sijoitusyhtiöl-
le. Taloyhtiön siirryttyä Pähkinä-
hoidon isännöintiin, Engblom 
rupesi tarkistamaan sähkösopi-
muksen tilaa. Oli tieto, että sopi-
mus on tehty Fortumin kanssa. 
Soitto sinne ja vastauksena tie-
to, että kyllä sopimus on ja hyvä 
sopimus onkin. 

Jonkin ajan kuluttua isännöit-
sijän pöydälle tuli kyseistä yh-
tiötä koskeva sähkölasku, mut-
ta laskuttajana Vantaan Energia.

– Soitin Vantaan Energiaan, 
että mikäs juttu tämä on. Asian 
selvittely on vielä kesken. Onko 
joku tehnyt tämän taloyhtiön 
puolesta sähkösopimuksen sit-
tenkin Vantaan Energian kanssa 
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Jäsenyritys esittäytyy:

Ammattilaiset palveluksessasi: Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsenyritykset

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla 
toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä sekä 
edistää alan yleistä kehitystä mm:

* Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja 
  suuren yleisön keskuudessa
* Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
* Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita 
* Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa 
* Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
* Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja

TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
* Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja muita tiedotteita
* Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla, 
  os. www.vahinkopalvelut.net
* Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta, 
  seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä 
  informaatiota
* Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
* Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin ja 
  organisaatioihin

• A.Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• Cramo Finland Oy
• Delete Vahinkoturva Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• ISS Palvelut Oy 
  Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen 
  Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Kartanon Vahinkopalvelut
• Korpikorpi Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Polygon Finland Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy

• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja Vahinko-   
  palvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen  
   Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen   
  Kiinteistökuivaus Oy
• Was-STE Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy
• YIT Teollisuus Oy

Liiton jäseneksi voidaan hyväk-
syä yrityksiä, jotka harjoittavat 

jälkivahinko- tai kuivausalaan liit-
tyvää toimintaa eri muodoissaan.

    KIINTEISTÖCONTROL OY
www.vahinkopalvelu.com

Auktorisoitu ja ammattitaitoinen jälkivahinkoliike vuodesta 1989 

Kiinteistöcontrol Oy:n palvelut:

- Kaikki rakennus– ja saneeraustyöt   - Kiinteistöhuollot  
- Vesi– ja palovahinkojen korjaus    - Näytteiden otot  
- Homevahinkojen korjaus ja siivoustyöt  - Injektoinnit  
- Hajunpoistot ja kalmavahinkojen korjaus   - Lämpökamerakuvaukset  
- Kuivaustyöt       - Asbestityöt  
- PKM– kosteusmittaukset ja raportoinnit   - Vahinkopyykkien pesut  
- Graffitien poistot      - Kiinteistöjen siivoukset  
- Ikkunoiden pesut ilman nostimia    - Elche antimikrobi jälleenmyynti 

Lounais-Suomessa 
          Vahinkopalvelun päivystys 24H  044 556 1116

 Helsingin talousalue 
 Vahinkopalvelun päivystys 24H  045 - 878 8480 

 Kotkan talousalue 
 Vahinkopalvelun päivystys 24H  050 - 596 3799 

AT Kiinteistöcontrol Oy     PKS-KiinteistöControl Oy      
Markulantie 3     Kyläsaarenkatu 14 
20300 Turku     00580 Helsinki   
Vaihde 0400 966 111    Y-tunnus: 2402890-5   
Y-tunnus 1058586-6     

Original ELCHE 
antiMicrobi ™ 
Elche antiMicrobi mahdollistaa mikrobien 
tuhoamisen elektrokemiallisella sähköllä 
siten, että mikrobit kuolevat nopeasti ilman, 
että aine näkyy, tuntuu tai tuoksuu. Tämä 
pätee myös resistenteille bakteereille ja 
viruksille.

www.elche.fi
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Kerran vuokratalo, tulevai-
suudessakin vuokratalo - näin 
vaikuttaa hyvin todennäköisel-
tä Pellervon taloustutkimuk-
sen ekonomisti, kauppatietei-
den tohtori Petri Mäki-Fräntin 
ja projektitutkija, yhteiskun-
tatieteiden lisensiaatti Tuula 
Laukkasen tekemän selvityk-
sen perusteella. Selvitys teh-
tiin vuonna 2010 ja siinä py-
rittiin valottamaan sitä, mitä 
aravavuokra-asunnoille on ta-
pahtunut niiden vapauduttua 
rajoituksista tai kun ARA on ne 
vapauttanut. 

Selvityksen antamista joh-
topäätöksistä yksi oli, että 
aravarajoituksista vapautuvat 
asunnot tulevat pääsääntöises-
ti säilymään tavallisten kotita-
louksien asuntoina. 

”Osa ehkä muutetaan omis-
tusasunnoiksi, sillä jo vapautu-
neista kohteista joka neljäs ja 
hakemuksesta vapautetuista 
kohteista vajaa puolet oli muu-
tettu vuokra-asunnoista omis-

tusasunnoiksi. Tosin ARAn 
yleishyödyllisiksi nimeämien 
yhtiöiden vuokra-asuntojen 
muuttaminen omistusasun-
noiksi ei ole mahdollista ny-
kyisten lakien voimassa olles-
sa, mutta voi olla, että paineet 
säädösten muuttamiseen kas-
vavat”, selvityksessä todetaan.

Suurimpien valtakunnallis-
ten yleishyödyllisten yhtiöi-
den (SATO ja VVO) hallussa 
olevat, jo vapautuneet kohteet 
olivat säilyneet vuokra-asun-
toina. Niitä ei ollut muutettu 
omistusasunnoiksi, eikä liioin 

erityisryhmien käyttöön.
Vuokra-asuntoja omistus-

asunnoiksi ovat viime vuosina 
myyneet erityisesti suuret teol-
lisuusyritykset ja vakuutusyh-
tiöt. Esimerkiksi UPM luopui 
2000-luvun alussa noin 4 000 
aravarahoitteisesta vuokra-
asunnosta, jotka sijaitsevat 80 
paikkakunnalla. Silloin arvi-
oitiin, että konserni tarvitsee 
käyttöönsä vain 1 700 vuokra-

asuntoa 10 paikkakunnalla. 

Voimallisin vapautumis-
jakso meneillään

Vuodesta 1949 alkaen tuote-
tuista tavallisista ARA-vuokra-
asunnoista on käyttö- ja luovu-
tusrajoitusten piiristä vuoden 
2009 loppuun mennessä pois-
tunut noin 62 400 asuntoa. 
Poistuma koskee lähinnä vain 
vuokra-aravalainoilla rahoitet-
tua tuotantoa, ja se koostuu 
määräaikaisista rajoituksista 
vapautumisista, ARAn vapaut-
tamisista ja talojen purkami-
sista.

Säädösten mukaisten vapau-
tumisten voimallisin ajanjakso 
näyttäisi osuvan vuosiin 2009-
2014, kun taas ARA teki eniten 
vapautuspäätöksiä vuosina 
2004-2007.

Poistuma käyttö- ja luovu-
tusrajoituksista jatkuu: vuosi-
na 2010-2014 määräaikojen 

perusteella vapautuu noin 500 
vähintään 20 asuntoa käsittä-
vää kohdetta, joissa on yhteen-
sä 22 150 asuntoa. 

Vuonna 2014 alkaa nk. pit-
käaikaisilla korkotukilainoilla 
rahoitettujen 36 000 asunnon 
vapautuminen. Vuosien 2010 
ja 2020 välillä käyttö- ja luovu-
tusrajoituksista vapautuvaksi 
ennakoitu ARA-asuntokanta 
sisältää noin 780 kplvähintään 
20 asuntoa käsittävää kohdet-
ta.Taloja on 1 450 taloa ja asut-
noja 36 800.

ARA-kohteisiin ja asuntoihin 
kohdistuvat alkuperäiset käyt-
tö- ja luovutusrajoitukset ovat 
rahoitusmuodosta riippuen 
voimassa 20-45 vuoden ajan, 
minkä lisäksi vuonna 1997 tu-
li voimaan 10 vuoden jatkora-
joitus. Jatkorajoitus koskee en-
nen vuotta 1980 lainoitettuja 
rakentamiskohteita ja myös 
myöhempiä peruskorjaus- tai 
perusparannuslainoitettuja 
kohteita.

Kymmeniä tuhansia aravavuokra-
asuntoja vapautuu rajoituksista

- siitä ei ole isännöitsijällä, eikä 
hallituksella tietoa. 

Tämän esimerkin opetus on 
isännöitsijän kannalta se, että 
aina kun tulee uusi kohde isän-
nöitäväksi, olipa tausta mikä ta-
hansa, niin on paljon sopimuk-
sia ja muita velvoitteita, jotka 
on tärkeä käydä läpi ja  saattaa 
ikään kuin oman isännöintitie-
don tasalle.

– Pähkinärinteen alueella on 
ollut paljon vakuutusyhtiö Ta-
piolan kiinteistöjä. Kun talot 
ovat olleet samalla omistajalla, 
ei ole yleensä tehty esimerkik-
si pyykinkuivatuspaikoista yh-
teiskäyttösopimuksia. Yhdessä 
talossa sijaitseva kuivaushuone 
voi palvella useamman talon 
asukkaita. Sitten kun talot myy-
dään omistusasunnoiksi, niin 
hyvin usein tällaiset yhteiseen 

➺ JAtkoA sivulta 79
käyttöön liittyvät asiat jäävät 
sopimatta ja sitten vasta jälkikä-
teen niitä ruvetaan setvimään. 
Yleensä taloyhtiöt kuitenkin 
pääsevät niistä sopimuksiin, 
Engblom mainitsee. 

Myös perehtyminen taloyhti-
ön historiaan on tärkeää erityi-
sesti silloin kun talon  omis-
tusjärjestelyissä on tapahtunut 
muutos. Näin Engblom totesi 
ainakin eräässä kohteessa, josta 
sijoittaja oli aikoinaan ostanut 
myyntiin tulleista vuokra-asun-
toja ja tehnyt niihin huoneisto-
saunat - ilman lupaa.

– Sitä on nyt selvitetty mui-
den töiden ohessa. Sauna olisi 
vaatinut rakennusluvan, niin 
myös märkätilojen laajentami-
nen, joka sekin oli asunnoissa 
tehty. Asuntokauppatilanteessa 
tämä asia aiheuttaa ongelman, 
koska ei tiedetä, milloin huo-
neistomuutos on tehty. Sitä ei 

tiedä ilmeisesti edellinenkään 
isännöitsijä, jolta kohde siirtyi 
meidän isännöintiin. Saunoista 
sinällään ei ole ollut ongelmia. 
Ainoastaan isännöitsijätodis-
tuksessa lukee nyt, että on teh-
ty muutos, jota taloyhtiö ei ole 
valvonut, Engblom kertoo esi-
merkistä, jonka arvelee olevan 
kuitenkin aika harvinaisen.

 

Vuokratalo-
kauppoja 
tehdään

Erityisesti vakuutusyhtiö 
Tapiola on myynyt  Päh-
kinärinteestä 2000-lu-

vulla useita vuokrataloja omis-
tusasunnoiksi. Henry Engblom 
laskeskelee, että hänen Päh-
kinähoidossa olonsa aikana 
ainakin 6-7 taloa on tällaisen 

muutoksen käynyt läpi sitten 
vuoden 2002, jolloin ensimmäi-
nen vuokratalo alueelta myytiin 
omistustaloksi. Siinä Engblomin 
muistin mukaan vaihtoi omista-
jaa noin 135 asuntoa.

Tapiola on yleensä myynyt 
vuokra-asunnot niissä asuville 
vuokralaisille, mutta tuoreim-
massa talokaupassa asunnot 
menivät Engblomin mukaan 
sijoitusyhtiölle perustettavan 
yhtiön lukuun. Siinä kaupassa 
noin 100 asuntoa vaihtoi omis-
tajaa. 

Lisäksi Tapiola on myynyt 
kaksi taloa VVO:lle, koska niissä 
oli vielä voimassa aravarajoituk-
set. Muissa ”talo- ja asuntokau-
poissa” puhutaan Engblomin 
mukaan noin 50 huoneiston 
taloyhtiöistä.
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U U t i S P o S t i A

Osakkaiden halukkuus 
asun to-osakeyhtiön 
hallituksessa on sel-

västi vähentynyt. Se johtuu 
monista syistä, mutta päällim-
mäisinä ovat vilkas julkinen 
keskustelu taloyhtiöiden vas-
tuista, jota käytiin erityisesti 
viime talvena lumiongelmien 
yhteydessä; yleinen halutto-
muus osallistua yhteisten asi-
oiden hoitamiseen ajanpuut-
teen ja kokemattomuuden 
vuok si sekä haastavien, aikaa 
ja osaamista vaativien isojen 
remonttihankkeiden lisäänty-
minen.

Neljässä taloyhtiössä oli tur-
vauduttu ongelmien vuoksi 
ulkopuoliseen hallitusammat-
tilaiseen.

Tällaisen kuvan piirsi asun-
to-osakeyhtiöiden hallitusten 
työskentelystä Puheenjohta-
jien Klubin perinteeksi muo-
dostunut kesäkysely, jonka 12 
kysymyksen kysymyspatteri 

toimitettiin Klubin 157 posti-
tuslistalla olevalle taloyhtiöi-
den hallitusten puheenjohta-
jille.

Päinvastaisestakin ilmiös-
tä kerrottiin, sillä joka viides 
vas taajista kertoi hallitusha-
lukkuuden parantumisesta. 

– Parhaimpana esimerkkinä 
kerrottiin uudenlaisesta rat-
kaisusta; tulevaa linjasaneera-
usta varten oli perustettu asu-
kasraati auttamaan hallitusta 
suunnittelutyössä. Loistava 
tapa saada lisää yhteistyötä 
ja vaikutusmahdollisuuksia 
ta loyhtiöön, Puheenjohtajien 
Klubin vetäjä Mika Artesola 
iloitsee.

Ratkaisuna hallitustyösken-
telyn parantamisessa pidettiin 
koulutusta, mutta tärkeäksi 
tiedonlähteiksi mainittiin 
kiin teistöalan mediat, jotka 
kir joittavat ajankohtaisista 
asioista.

Asunto-osakeyhtiölain vai-

Hallitusjäseniä vaikea saada

Pian sen jälkeen, kun Hel-
singin Sanomat uutisoi SOK:n 
kiinteistön rasvakaivon tukkeu-
tumisesta aiheutuneesta mitta-
vasta viemäriongelmasta, Hel-
singin seudun ympäristöpal-
velut HSY katsoi aiheelliseksi 
muistuttaa hyvästä pyttyetike-
tistä. Käytännössä se tarkoittaa 
sitä, että wc-pyttyä saa käyttää 
vain siihen mhin se on tarkoi-
tettu, ei roskiksena.

Wc-pytyn käyttämisessä siis 
kannattaa ottaa huomioon seu-
raavanlaisia asioita:

Roskien heittäminen ves-
sanpyttyyn aiheuttaa ongelmia 
sekä kiinteistöille että viemäri-
verkostolle. Hygieniatuotteiden 
ja biojätteiden, kuten ruuantäh-
teiden ja paistorasvan laittami-
nen pyttyyn voi aiheuttaa kal-
liin tukoksen kodin putkistossa.

Useimmat viemäritukokset 
todetaan taloyhtiöiden omissa 
putkistoissa. Kun viemäri tuk-

WC-pytty ei ole roskis
keutuu, vesi nousee nopeasti 
lattiakaivoista, pesualtaista ja 
wc-pytystä. Haju on kamala ja 
siivoaminen sotkuista puuhaa.

Roskat on syytä heittää laji-
teltuna roskikseen. Ikäviltä ja 
kalliilta putkitöiltä voi välttyä 
laittamalla roskakorin kylpy-
huoneeseen ja vessaan. 

Pyttyyn ei myöskään saa 
heittää wc-paperirullia tai kui-
tuliinoja, vaikka niissä olisi flus-
hable-merkintä. Vessapaperi ei 
aiheuta ongelmia, koska se on 
valmistettu viemärissä hajoa-
vaksi.

Jos rasvaa joutuu viemäriin, 
se jähmettyy ja rasvatukos pitää 
pahimmillaan leikata putkistos-
ta pois. Tämä vie ajan lisäksi ra-
haa, ja maksumieheksi joutuu 
ongelman aiheuttaja.

Rasvan voi laittaa biojäteasti-
aan esimerkiksi talouspaperiin 
imeytettynä. Isomman rasva-
määrän voi kerätä tiiviiseen 

n i m i t Y k S i Ä

Asuntoverstas 
Rkm toimi nies-
niemi on nimitetty 
toimialajohtajaksi 
Verstaalle Asun-
toverstas kiinteis-
tökehitys oy:n se-
kä Asuntoverstas 
Saneeraus oy:n toimialajohtajaksi. 
niesniemellä on yli 30 vuoden ko-
kemus saneeraukseen ja rakennut-
tamiseen liittyvistä johtotehtävistä, 
mm. Rakennusliike R. muhonen oy:n 
toimitusjohtajana sekä Delete Group 
oy:n toimialajohtajana.

Suomen Hypoteekkiyhdistys
 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja 
Suomen AsuntoHypoPankki oy:n 
varatoimitusjohtaja ja hallituksen 
jä sen, oikeustieteen kandidaatti Ari 
Pauna (45) on nimitetty Suomen Hy-
poteekkiyhdistyksen toimitusjohta-
jaksi 1.1.2013 lukien. Paunalla on 20 
vuoden pituinen työura erilaisissa 
pankkialan johto- ja asiantuntijateh-
tävissä.
toimitusjohtajana yli 10 vuotta toimi-
nut 63 vuotta täyttävä rahoitusneu-
vos matti inha jää eläkkeelle toimi-
tusjohtajasopimuksensa mukaisesti 
keväällä 2013.

Picote oy Ltd H.Q.
mBA katja Lindy-
Wilkinson on ni-
mitetty Picote Uk 
Ltd:n myyntiyhti-
ön toimitusjohta-
jaksi 1.7. alkaen. 
Vastuualueenaan 
sukitustyökalujen 
myynti ja markkinointi. Lindy-Wil-
kinson vastaa myös Picoten kan-
sainvälisen strategian suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Hän on yrityksen 
johtoryhmän ja hallituksen jäsen.

Consti korjausurakointi
Consti korjaus-
urakoinnin turun 
aluejohtajaksi on 
nimitetty raken-
nusinsinööri Juk-
ka Lehtonen. teh-
tävän aikaisempi 
haltija Janne Lun-
dén jatkaa Constin 
osakkaana.
Jukka Lehtonen siirtyy Constille 
Yit:ltä. Hän on vastannut monista tu-
run seudun näkyvistä rakennuspro-
jekteista muun muassa tYkS:n laa-
jennushankkeen ja nCC-vuosinaan 
kauppakeskus myllyn rakentamisen 
yhteydessä. Sitä ennen hän työsken-
teli GSP Westin toimitusjohtajana.

iSS Palvelut
iSS Palveluiden Uudenmaan asiak-
kuudet -liiketoimintayksikön johta-
jaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 

nimitetty 1.9.2012 alkaen matti Ranne, 
joka on toiminut asiakkuusjohtajana 
Uudenmaan asiakkuudet -liiketoi-
mintayksikössä.
Anna tapio on nimitetty 1.8.2012 alka-
en iSS Palveluiden siivous- ja toimis-
topalveluiden tuotejohtajaksi liiketoi-
minnan kehitys -yksikköön Vantaalle.
Hanna-mari Utunen on nimitetty 
6.8.2012 alkaen iSS Palveluiden lii-
ketoiminnan kehitys -yksikköön 
ruo kailupalveluiden aluepäälliköksi 
Vantaalle.
outi niskanen on nimitetty 8.8.2012 
alkaen iSS Prokon hankesuunnitte-
lijaksi Helsinkiin.
mikko Peltola on nimitetty 20.8.2012 
alkaen iSS Palveluiden talousyksik-
köön palkkahallinnon asiantuntijaksi 
Vantaalle.
Pia Forsstedt on nimitetty iSS Palve-
luiden siivouksen Business Analys-
tiksi 1.9.2012 alkaen.
Lasse Forsman on nimitetty iSS Pal-
veluiden teknisten palveluiden Busi-
ness Controlleriksi 1.9.2012 alkaen.
Petri Sund on nimetty iSS Palveluiden 
kiinteistöhuollon Business Controlle-
riksi 1.9.2012 alkaen.

emC talotekniikka oy
tomi Leinikka on 
nimitetty 13.8. al-
kaen LV-projek-
t i   p ä ä l l i k ö k s i 
e t e   l ä - S u o m e n 
talotekniikkalii ke -
toi min ta yk sik köön. 
Hän on aikaisem-
min toiminut mm. Yit kiinteistötek-
niikassa ja Amplit oy:ssä.
Jussi Saari on ni-
mitetty 1.8. al ka-
en LV-urakoin nin 
asennuspääl l i-
kök si etelä-Suo-
men talotekniik-
ka-li iketoimin-
tayks ikön LV-
osas tolle. Hän on toiminut aikaisem-
min LV-osaston projektipäällikkönä.
Roope mutenia 
on nimitetty 1.8. 
alkaen Sähkön 
projektipäällikök-
si. Hän on aikai-
semmin toiminut 
Lemminkäinen 
ta  l o t e k n i i k k a 
oy:ssä.

talPron oy
mikko Sahikal-
lio on nimitetty 
1.9.2012 alkaen 
talPro oy:n liike-
toimintajohtajaksi 
vastuullaan johtaa 
talPron projekti-
johtopalveluiden 
liiketoimintaa valtakunnallisesti.
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kutuksista puheenjohtajat ar-
vioivat, että laki on toiminut 
hyvin ja pitänyt huolta asuk-
kaiden remonttien ilmoitus-
velvollisuudesta  huoneistore-
monttien osalta. Tätä pidettiin 
tärkeänä erityisesti kosteiden 
tilojen remonttien osalta.

Taloudellinen tilanne 
rajoittaa remonttihaluja

Puheenjohtajien suurin 
uh kakuva kohdistui isojen ja 
kal liiden remonttihankkeiden 
lykkääntymiseen osakkaiden 
taloustilanteen takia. Vastaa-
jista runsas enemmistö totesi 
taloudellisen tilanteen muut-
tuneen huonommaksi. 

Ensisijaisena syynä pidet-
tiin kiinteiden kustannusten 
ku ten, lämmitys, vesi ja jäteve-
si ja energia, voimakkaita hin-
nannousuja. Myös kiinteistö-
veron käyttöä kuntien talou-
den paikkaajana pidettiin 
huo lestuttavana. Huomiota 
kiinnitettiin myös osakkaiden 

ikääntymisen ja kasvavien 
vastiketarpeiden epäsuhtaan. 

Vastaajista joka kuudes koki 
taloustilanteen parantuneen 
tai pysyneen ennallaan.

Remonttien lykkäämisen 
kan nalta tilanne on huoles-
tuttava: Monet taloyhtiöistä 
ovat tulleet ikään, jossa pitäisi 
tehdä sekä putkistokorjauksia 
että julkisivuremontteja. Mo-
lemmat hankkeet ovat kalliita 
ja rasittavat osakkaita. 

Muita mainittuja korjaus-
kohteita olivat hissit, pihat ja 
ilmastointijärjestelmät.

Uhkia löytyi myös ympä-
röivän maailman epävarmuu-
desta, piittaamattomuudesta, 
yksityisen pysäköinninval-
vonnan tulevaisuudesta sekä 
osakkaiden ikääntymisestä. 
Monissa pienemmissä talo-
yhtiöissä hommia on tehty 
talkoohengellä ja nyt väestön 
vanhetessa ei enää jakseta 
osallistua. Työt jäävät yhä har-
vempien harteille.

astiaan, kuten maito-
purkkiin, ja heittää sen 
sekajätteisiin. 

Rasvat ja muut kiinte-
ät biojätteet ovat myös 
rotille kelpaavaa ravin-
toa. Pehmeät ruuantäh-
teet kuten puurot ja 
keitot eivät tuki viemä-
reitä, mutta ovat herkku-
paloja viemäriverkoston 
sivuputkissa liikkuville 
rotille.

WC-pyttyyn ja viemä-
rikaivoon ei myöskään 
saa kaataa vaarallisia 
jätteitä, kuten maaleja, 
liuottimia tai lääkkei-
tä. Nekin voivat tukkia 
viemärin, mutta viemäristä läpi 
päästessään jätevedenpuhdis-
tamolle ne häiritsevät jäteve-
denpuhdistuksen biologista 
prosessia.

Kemikaalien kaataminen 
viemäriin lisää myös vesistö-
jen kuormitusta, sillä kaikkia 
vaarallisia jätteitä ei jäteveden-

puhdistamolla pystytä puhdis-
tamaan. Vessasta vedetyt vaa-
ralliset jätteet päätyvät lopulta 
kuormittamaan Itämerta.

www.hsy.fi/vesi/
kodinvesiasiat/pyttyetiketti 
www.pytty.fi 
www.vaarallinenjate.fi 
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k A R PA n  k e i t t i ö S S Ä KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
Kiistaton totuus on, että parahultaisesti 
ottaen naisen vartalossa pyöreyttä ei ole 

yhtään liikaa, eikä liian vähän.

Ostereita, rakkausruoan aatelistoa
& latva-artisokkaa

Kesä alkaa olla takana 

päin. Illat pimenevät, 

ilmat viilenevät, top-

pahousuja sovitellaan 

ja valmistaudutaan 

tulevaan talveen. 

Nähtäväksi jää, mis-

sä jamassa yläkerran 

isännän lumivarastot 

ovat ja tarvitaanko 

taas kaikki kynnelle 

kykenevät ”lumimie-

het” kiipeilemään, 

kuka minkäkinlaisin 

turvavälinein talojen 

katoille.

Mutta onhan lähi-

viikkoina myös pientä 

mediarumbaa tiedos-

sa, sillä 28. lokakuuta 

mannersuomalaiset 

pääsevät taas äänes-

tämään. Tällä kertaa 

valitaan pikkuruisen 

kuntaliitospaineen alla 

oleviin kuntiin uudet 

valtuutetut. 

Nykyisin Manner-Suo-
messa on 320 kuntaa. 
Mitenkähän kuntakart-

ta mahtaakaan muuttua uusien 
kunnallispäättäjien nelivuotis-
kauden aikana? Nyt valitaan 
noin 10 000 valtuutettua. Jos 
kuntien määrä putoaa radikaa-
listi, riittääkö kaikille koko val-
tuustokaudeksi hommia? Oli-
sihan se aika metkaa, 
jos kuuden kunnan 
yhteenliittymä aloittai-
si kunnanvaltuutettuja 
koskevat yt-neuvotte-
lut.

Taannoin julkisuu-
teen tulleen kunta-
kartan perusteella on 
laskettu, että neljän 
vuoden päästä olevissa 
vaaleissa valtuutettujen 
määrä olisi noin 3 000. 
Ilmankos kepulaiset 
repivät maakunnissa 
voimallisesti lappuhaa-
lareitaan.

Kaikki 
ei muutu

Mitähän Taksi- 
tai Kuorma-
a u t o l i i t o n 

jäsenet tuumaisivat, jos 
heidän oma unioninsa 
kysyisi heiltä, että hyvä 
yrittäjä, mikä on tär-
kein työkalusi? Saattai-
si siinä isäntien kalliilla 
hankitut yläleuan teko-
hampaat pudota vielä 
kalliimmalla hankitun 
työkalun rapaiseen jal-
katilaan moista kysy-
mystä hämmästellessä.

Tämä tuli mieleeni, kun sat-
tui jostakin lehdestä silmiini 
otsikko, että tietokone on isän-
nöitsijän tärkein työkalu. Jutun 
pätkää lukiessani aavistukseni 
osui kohdalleen, isännöitsijä-
unionihan se jatkaa nollatut-
kimustensa sarjaa. Nyt nämä 
ikuiset ropellipäät olivat päät-
täneet kartoittaa jäsenistöltään 

työkalusalkun tärkeimmät vem-
paimet. Yhdeksän kymmenestä 
unionin jäsenestä käyttää tieto-
konetta. Mikä uutinen! Hohti-
met taisivat olla toisella sijalla.

Jos kuntamaailma muuttuu-
kin, on kuitenkin vielä jotakin 
mikä pysyy...

keitetYt 
LAtVA-ARtiSokAt

• YKSI ISOHKO 

ARtiSokkA 

kAHDeLLe

• SUOLAA

• SITURUUNAN 

meHU

• VETTÄ

• BEARNAISE-

kAStikettA
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Katkaise ennen keittämistä artiso-

kasta varsi pois kääntämällä vartta 

pöydän reunaa vasten. Leikkaa ar-

tisokan kärjestä 2-3 senttiä pois ja 

leikkaa saksilla uloimpien lehtien 

kitkerät kärkiosat pois. 

Huuhdo ”hetelmä” juoksevan 

kylmän veden alla ja laita artisokka 

kiehumaan runsaaseen veteen, jo-

Artisokan lehdet riivitään hampailla
hon olet rutistanut yhden sitruunan 

mehun ja ripottanut vähän suolaa. 

Sitruunassa oleva happo estää artiso-

kan tummumisen.

Kiehumisen aikana kannattaa ar-

tisokkien päällä pitää vaikka vähän 

kattilaa pienempää kantta, jotta ne 

pysyvät upoksissa. Näin herkku ei 

tummu ja kypsyy paremmin kauttaal-

taan. Keittoaika on reilu puoli tuntia, 

riippuen artisokan koosta. Kypsyyttä 

voit kokeilla vaikka  puisella grillivar-

Pääkaupunkiseudun Stockman-

neissa oli syyskuun puolessa välissä 

osterikampanjana. Ostereita pääsi 

maistamaan kaupassa ammattilaisen 

opastamana ja luonnollisesti herkku-

ja oli myös myynnissä. Opastusta sai 

myös osterin oikeaoppiseen avaa-

miseen, mikä ei sinänsä ole vaikeaa, 

mutta vaatii pikku niksinsä.

Kotikokin kengät kuljettivat alle-

kirjoittaneen Espoon Tapiolaan ky-

seisiä herkkuja hankkimaan. Kaupan 

herrahenkilö oli hyvin miellyttävä 

ja neuvoi niksit osterin avaamiseen 

ja tarjosi mereltä tuoksuvan herkun 

pienen sitruunarutistuksen kera. 

Tarjolla olisi ollut myös salotti- ja 

punasipulista sekä vinegretestä teh-

tyä salsaa, mutta tahdoin maistaa 

mahdollisimman naturel. Enkä petty-

nyt. Reipas ryystäisy suoraan simpu-

kan kuorelta suuhun, pieni pyöräytys 

suussa ja sitten puraisu, jotta koko 

suu saa osansa tästä makunautinnos-

ta... makumaailman täytti herkulli-

nen liemi ja osterin liha aavistuksen 

sitruunalla ryyditettynä - merellistä. 

Tuli mieleen männätalvinen reissu 

Seychelleille. Erinomaista. 

Älä koskaan nielaise osteria pu-

raisematta sitä kahtia, se olisi kuin 

Kahvimaalla
Miisan päivänä

23.9.2012
Chef Karppa

osterit syödään   
elävänä

helmiä sioille, menettäisit ison ma-

kuelämyksen.

Eipä allekirjoittanutta ollut maisti-

aisen jälkeen vaikea saada ostamaan 

näitä nilviäisiä myös kotiin (2 e/kpl).

Makumatkojen varrella osterei-

ta on kyllä tullut syötyä maailman 

ravintoloissa useampaan otteeseen-

kin, mutta tällä kertaa kaikki tuntui 

natsaavan niin mainiosti kohdalleen, 

että oksat pois. 

Kotona ei satu olemaan osteriveis-

tä ja enkä raaskinut sellaista osteritis-

kiltä ostoskoriin nostaa - no, yhden 

katkenneen keittiöveitsen jälkeen 

siirryin järeämpään kalustoon ja 

tempaisin kehiin tämäkän Marttii-

nin valmistaman lapinleuku-puukon. 

Sitä varovasti käyttäen kansi aukesi 

oikein nätisti ja ohuella keittiöveit-

sellä sain katkaistua saamani opin 

mukaisesti simpukan sulkijalihaksen 

ja irroitettua myös lihaksen simpu-

kan pohjasta. Enkä edes pahasti läi-

kyttänyt kuoren sisällä olevaa herkul-

lista nestettä. Kaikki osterit auki, ne 

laatikossa olevan jäämurskan päälle 

ja pieni rutistus sitruunaa ja sitten 

hörstämään... ei vaan nauttimaan. 

Kyytipojaksi lasillinen täyteläistä 

samppanjaa. 

Tämä kaikki tapahtui aurinkoises-

sa syyssäässä ulkona ja olo oli kuin 

Casanovalla aikoinaan. Legendan 

mukaanhan Casanova söi 60 osteria 

päivittäin ja ammensi siitä itselleen 

legendaarisen mieskunnon. Oste-

reita pidetäänkin rakkausruoan aa-

telina. Joten veljet, osterikauppaan 

sieltä tietokoneen ääreltä tilailemas-

ta niitä humpuukisia poronsarvi- tai 

muita lumepillereitä, joita viagrana 

spämmätään meille ruudun täydeltä 

päivittäin.

rastikulla. Artisokka on kypsä, kun 

pohja on pehmeä ja alimmat kukka-

lehdet irtoavat helposti.

Valuta ylimääräinen vesi pois 

kääntämällä artisokat leikkuulaudalla 

tai puhtaassa tiskialtaassa nurin päin.

Voit tarjoilla artisokat irrottamalla 

lehdet lämmitettyyn kulhoon tai lait-

tamalla kokonaisen artisokan kahden 

syöjän välille pöytään. 

Tarjoile tämä herkku sitruunavoi-

kastikkeen tai kuten allekirjoittanut, 

hollandaise-kastikkeen kera.

Artisokassa on syötävää kahdessa 

kohdin, lehtien kärjessä ja artisokan 

pohjassa sijaitseva sydän. Lehdet 

dipataan kastikkeeseen ja lehti ve-

detään riipimällä hampaiden välissä 

niin, että lehden kärjessä oleva peh-

meä tahna tulee suuhun.

Artisokan sydämen päällä on 

melkoisen ”tuuhea karvoitus”, joka 

leikataan tai revitään pois ja sydän 

syödään kastikkeen kera haarukalla 

ja veitsellä. Artisokan voi syödä kyl-

mänä tai kuumana.

Erittäin hyvää ja helppoa. Eikä 

maksa paljoa. Ostamani ”käpyset” 

maksoivat tasan 2,49 euroa kilolta. 

Sopii alkupalaksi, leffankatseluna-

posteltavaksi tai muun ruoan lisuk-

keeksi.

Näitä syödessä kannattaa pöytään 

kattaa myös iso ”risteilijä”, sillä ar-

tisokan lehtiä jää tolkuttoman paljon.

Allekirjoittanut tarjosi artisokat 

loistavasti marmoroituneesta härän 

ulkofileestä leikattujen ja grillattujen 

pihvien kera. Ei pöhkömpää.

www.karpankeittio.fi  
karppa.coffeeland@kolumbus.fi 

myös Facebookissa. 



Kiinteistöalan 
Parhaat Palvelut 2012

Autotallit

Maalauslaitteet

Ikkunat ja Ovet

Seminaarit
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AUTOTALLIT
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tyksille.
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Tiedonnälkää ja –tarjontaa 
juhlan merkeissä

Viidessätoista vuodessa ammattilehti ennättää viestittää lukijoilleen 

aikamoisen määrän asiaa. Tuhdin tietoannoksen tarjosivat myös asian-

tuntijaluennoitsijat yleisölleen kuudessa tunnissa, Kiinteistöpostin 

juhlaseminaarissa Finlandia-talolla 23. huhtikuuta. Vieraat, noin 300 

taloyhtiöiden edustajaa kuuntelivat keskittyneesti. Keitä ja mitä, siitä 

alla lähinnä maistiaispaloja. Tarkemmin antiin palaamme elokuun 

PääkaupunkiseutuExtra-numerossa.

■ Teksti: Hanna Rissanen  kuvat: Aimo Holtari
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Ensi vuosi on Kiinteistöpos-
tille juhlavuosi, sillä lehti täyttää 
jo komeat 20 vuotta. Matka on 
ollut mielenkiintoinen, paljon 
ovat kiinteistönpito ja korjausra-
kentaminen menneet sinä aikana 
eteenpäin, taloyhtiöiden päättä-
jien tietämys kiinteistöjen ylläpi-
dosta kasvanut, paljon on koettu 
ja korjattu, vaikka korjausvelka 
edelleenkin kasvaa.

Tulevaan vuoteen mahtuu mo-
nenlaisia tapahtumia, 20-vuotis-
juhlaseminaari pidetään Finlandia-
talossa 10. huhtikuuta. Seminaa-
riin kutsutaan lehden lukijoita eli 
taloyhtiöpäättäjiä ja siellä kuullaan 
monia ajankohtaisia kiinteistönpi-
toon ja korjausrakennuttamiseen 
liittyviä luentoja.

Kiinteistöpostin yhteistyö-
kumppanit ovat juhlissa mukana, 
sill ä seminaarin yhteyteen järjeste-
tään joustavarakenteinen näyttely, 
jossa lehden 20 hyvää ja osaavaa 
yhteistyökumppania esittelevät 
seminaarivieraille tuotteitaan ja 
palveluitaan.

Seminaari on kutsutuille mak-
suton ja päivän aikaan tarjotaan 
aamukahvit, lounas ja päivän päät-
teeksi ”kippistetään” juhlasankaria 
kuohuviinilasillisella.

Myös messu-
osallistumisia

Juhliva Kiinteistöposti osallis-
tuu myös alan messuille. Helmi-
kuussa Helsingin Wanha Satama 
täyttyy Korjausrakentaminen 
2013-tapahtumasta, maaliskuussa 
on ohjelmassa Jyväskylän Paviljon-

Kiinteistöposti täyttää 20 vuotta ensi vuonna
Juhlaseminaari Finlandia-talossa 10.4.2013

gissa Rakentaminen & Talotekniik-
ka 2013-messut ja marraskuussa 
lehti on mukana Julkisivu- ja Kiin-
teistömessuilla Helsingin Messu-
keskuksessa. 
Jyväskylään rakennetaan 3-4 yh-
teistyökumppanin kanssa pie-
nimuotoinen KiinteistöTori ja 
syksyn Kiinteistömessuille on 
suunnitteilla isompi, 20 yrityk-
sen muodostama KiinteistöTori. 
Syksyn toriin liittyvät neuvottelut 
ovat parhaillaan käynnissä Suo-
men Messujen kanssa.

Kaksi 
laivaseminaaria

Toukokuussa Kiinteistöposti jär-
jestää jo kahdeksatta kertaa Tu-
levaisuuden Isännöinti -huippu-
seminaarin, joka on perinteisesti 
Helsinki-Tukholma-Helsinki välillä 
pidettävä meriseminaari. 

Syyskuun lopussa kokoontu-
vat Kiinteistöalan naispäättäjät 
neljättä kertaa Helsinki-Tallinna-
Helsinki välillä pidettävään me-
riseminaariin.

Malkit Oy myi 
toimintojaan
Hakonen Solutions 
Oy:lle

 
Malkit Oy on myynyt  liiketoi-

mintakaupassa pesula-, kodinko-
ne- ja lukitustoimintonsa Hakonen 
Solutions Oy:lle. Liiketoimintasiir-
to koskee toimialakokonaisuutta, 
johon kuuluvat pesulakoneet, ko-
dinkoneet, lukitukset, varausjärjes-
telmät ja niiden asennukset sekä 
huoltotoiminnot. 

Kaikki toiminnoissa työskente-
levät 32 työntekijää siirtyvät kau-
pan yhteydessä vanhoina työnte-
kijöinä Hakonen Solutions Oy:n 
palvelukseen.

Hakonen on vuonna 1918 pe-
rustettu perheyritys ja Suomen 
vanhimpia logistiikkayrityksiä. 
Kaupan myötä se voi tarjota sa-
man katon alta jakelu- , asennus- ja 
käyttöönotto-, huolto- ja ylläpito-
palvelut sekä koulutus- ja kierrä-
tyspalvelut. 

Fenestra keskittää 
ikkunatuotanton-
sa Kuopioon

Ikkuna- ja ovitoimittaja Fe-
nestra keskittää ikkunatuotan-
tonsa Kuopioon. Sillä haetaan 
toiminnan kannattavuuden 
parantamista sekä parempaa 
asiakaspalvelua esimerkiksi 
lyhyempien toimitusaikojen 
muodossa.

Fenestra valmistaa vuosittain 
noin 230 000 ikkunayksikköä 
ja noin 320 000 ovea. Liikevaih-
to on noin 110 miljoonaa eu-
roa ja henkilöstön määrä noin 
700. Fenestran tuotantolaitok-
set sijaitsevat Forssassa, Kuo-
piossa, Viitasaarella, Alavudella, 
Posiolla ja Tallinnassa.  

Kiinteistö-
tahkolalla 
kaksi 
yrityskauppaa

 Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy 
on ostanut 26 vuotta Nurmijärvel-
lä toimineen Isännöitsijätoimisto 
Mehto Oy:n liiketoiminnan Terho 
Mehtolta. Mehto Oy:n kaikki isän-
nöintiasiakkaat siirtyivät Kiinteis-
tötahkolan vastattavaksi 1.9.2012 
alkaen.

Terho Mehto sekä muu henki-
löstö siirtyvät samalla päivämää-
rällä vahvistamaan Kiinteistö-Tah-
kola Helsinki Oy:n isännöintijouk-
kuetta, työskentely heillä jatkuu 
edelleen Nurmijärven toimipis-
teessä.

Lisäksi  Kiinteistö-Tahkola Rova-
niemi Oy on ostanut Rovaniemel-
lä sijaitsevan Isännöintipalvelu E. 
Viitanen Ky:n isännöintiliiketoi-
minnan Ermo Viitaselta. 

Isännöintipalvelu E. Viitanen 
Ky:n kaikki isännöintiasiakkaat 
siirtyivät Kiinteistötahkolan vas-
tattavaksi 1.9.2012 alkaen. Ermo 
Viitanen siirtyy samalla päivämää-
rällä vahvistamaan Kiinteistö-Tah-
kola Rovaniemi Oy:n isännöinti-
joukkuetta. 

Kiinteistötahkola-konsernissa 
työskentelee 110 isännöintialan 
ammattilaista kuudessa toimipis-
teessä Helsingissä, Nurmijärvellä, 
Tampereella, Oulussa, Rovaniemel-
lä ja Kuusamossa. 

 Wise Group Finland Oy on al-
lekirjoittanut sopimuksen, jolla 
yhtiö hankkii yrityskaupalla ra-
kennuttamis-, valvonta- ja suunnit-
telupalveluihin erikoistuneen In-
sinööritoimiston Creo3 Oy:n osa-
kekannan. Yritys toimii Mikkelissä 
ja Savonlinnassa. Se on perustettu 
vuonna 2004 ja toimii uudis- ja 
korjausrakentamisen, rakennutta-
misen, valvonnan ja suunnittelu-
palveluiden parissa. 

Yritys työllistää tällä hetkellä 
14 henkilöä Mikkelissä ja Savon-
linnassa. 

Yrityksen liikevaihto vuonna 
2012 tulee olemaan noin 1.3 mil-
joonaa euroa.

Insinööritoimisto Creo3 Oy:n 

Wise Group Finland Oy ostanut
Insinööritoimisto Creo3 Oy:n

nykyiset omistajat Pasi Honkanen, 
Pasi Piispa ja Timo Härkönen jatka-
vat yhtiön palveluksessa entisissä 
tehtävissään. He tulevat merkittä-
viksi vähemmistö-osakkaiksi Wise 
Group Finland Oy:öön. 

Wise Group Finland Oy on 
suomalainen yritys, joka tarjoaa 
talonrakennusalan konsultointi-, 
suunnittelu- ja rakennuttamispal-
velut uudis- ja korjauskohteisiin 
Suomessa, Venäjällä ja Baltian 
maissa. Wise Group kuuluu ta-
lonrakennussektorin kymmenen 
suurimman asiantuntijapalveluita 
tarjoavan yrityksen joukkoon Suo-
messa.  

Finlandia-
talossa oli 
runsaasti 
väkeä Kiin-
teistöpostin 
juhliessa 
15-vuotistai-
valtaan 
Helsingissä 
vuonna 
2008. 
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t U o t e P o S t i A

HSY jätehuollon 
verkkopalvelussa 
voit päivittää tyh-
jennysvälitiedot

Helsingin seudun ympäristöpal-
veluiden asiakkaat voivat nyt itse 
muuttaa jätekuljetuspalveluidensa 
tietoja. Asiakkaat voivat netissä esi-
merkiksi pidentää tyhjennysväliä 
tai vähentää jäteastioiden määrää.

Asiakkaat ovat aiemmin voineet 
tilata HSY:ltä uuden jätekuljetus-
palvelun sähköisesti, mutta voi-
massaolevien kuljetuspalveluiden 
tiedot on pitänyt muuttaa puhe-
limitse tai sähköpostilla. Kaikki 
muutokset eivät vielä jatkossa-
kaan ole mahdollisia netin kautta. 

Verkkopalvelua kehitetään edel-
leen. Se on tarkoitettu pääkaupun-
kiseudun ja Kirkkonummen asuk-
kaille ja isännöitsijöille. 

Palvelua voi käyttää suomeksi, 
ruotsiksi tai englanniksi ja sinne 
kirjautumista varten tulee olla tie-
dossa kiinteistön jätepalvelutun-
nus sekä postinumero.
Lisätietoja: HSY, 
Hanna Rantanen, 
puh. 09 1561 2417, 
hanna.rantanen@hsy.fi

Isännöintiverkko osallistui 
joulukuussa 2011 Suomen itse-
näisyyden juhlarahasto Sitran ja 
Ajatushautomo Demos Helsin-
gin järjestämään Peloton-inno-
vaatiokilpailuun. 

Kilpailuun lähetetty idea poi-
ki paikan Peloton Innovation 
Camp leirillä, jossa idea energia-
asioihin paneutuvasta isännöin-
tipalvelusta kiteytettiin.

Kisassa idea sijoittui hienosti 
toiselle sijalle ja sitä lähdettiin 
viemään eteenpäin yrityksessä. 

Palvelu on nyt valmis talo-
yhtiöiden käyttöön. Se tarjoaa 
säästömahdollisuuksia kolmella 
tavalla:  

Pöllö Energiasäästö: tarjoaa 
jokaiselle taloyhtiölle räätälöidyt 
talotekniset ratkaisut energian-
säästöön. Takaisinmaksuajat ovat 
lyhyitä, 6-36 kk. 

Ratkaisulla saadaan säästö-
jen lisäksi asumismukavuutta; 
tasainen ja oikea lämpötila se-
kä vedontunteen loppuminen. 
Oikean lämpöinen, vedoton ja 
sisäilmaltaan laadukas asuminen 

on mahdollista myös vanhem-
missa kiinteistöissä. 

Pöllö Energiavahti: vuosittai-
nen tekniikan seuranta ja rapor-
tointi yhtiölle takaa säästöjen ja 
asumismukavuuden jatkumisen. 
Taloyhtiölle toimitetaan lista 
tehdyistä toimenpiteistä ja esi-
tetään mahdollisia uusia säästö-
toimenpiteitä vuosittain. Tällä 
taataan jatkuva säästö ja ajan 
hermolla pysyminen, asumismu-
kavuudesta tinkimättä. 

Pöllö Energiavinkit: Säännöl-
lisellä asukasviestinnällä muis-
tutetaan asukkaita erilaisista, 
yksinkertaisista säästömahdol-
lisuuksista. Kiinteistön energi-
ankulutusta voidaan tehostaa 
tekniikalla, mutta paras tulos saa-
vutetaan vasta, kun myös talon 
asukkaat tiedostavat energian-
säästön hyödyt ja keinot.

Lisätietoja: 
Isännöintiverkko Oy, 
Unni Holm, 
puh. (09) 8190 5565, 
unni.holm@isannointiverkko.fi

Huoneistokeskuksen 
Aikakone näyttää 
myytävät asunnot 
ennakkoon

Aikakone™ näyttää yhden vuo-
rokauden ennakkoon myyntiin 
tulevat asunnot. Facebookissa toi-
mivan palvelun avulla aktiivi nen 
asunnonetsijä voi löytää unelmi-
ensa kodin ennen sen virallisen 
markkinoinnin alkamista. Näin 
hän voi varata esimerkiksi asun-
non yksittäisesittelyn ennen mui-
ta. 

Facebookissa voi myös keskus-
tella LiveChat -palvelussa Huoneis-
tokeskuksen asiakaspalvelijoiden 
eli Liidereiden kanssa. 

”Aikakone ja LiveChat -palvelut 
ovat ensimmäisiä asunnonvaihta-
jan hyötypalveluitamme sosiaali-
sessa mediassa. Ne ovat jatkoa 
kesäkuussa loistavasti menesty-
neelle Unelmien asuntoesittely 
Facebook -kampanjalle, joka avul-
la saimme lähes 10 000 uutta tyk-
kääjää”, kertoo Huoneistokeskuk-
sen Brand Manager, Eija Miehola.
Lisätietoja: Huoneistokeskus, 
Eija Miehola, puh.0500 443 229 
eija.miehola@huoneistokeskus.fi

Pöllö Energiapalvelusta vinkit 
taloyhtiöiden energiansäästämiseen



Fenestran puitteet ja Pilkington Optiwhite™, vähärautaisuutensa ansiosta erittäin
kirkas, erinomaisesti valoa läpäisevä ja käytännössä väritön floatlasi. Energiatehokas
ja ylivertainen yhdistelmä silloin, kun laatu ratkaisee. 
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Taloyhtiösopimuksella 
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista

Elisa Kaapeli-TV

Elisa Vahti

Eli K li TV Elisa HD -kanavapaketti

Elisa Viihde

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille 
ja kiinteistöille, joissa on vähintään 15 huoneistoa. Samalla taloyhtiö voi tilata myös laadukkaan 
Elisa Kaapeli-TV:n. Laajakaistayhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan, 

esim. Elisa Viihde, HD-kanavat ja Elisa Vahti. 

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

liittymänsä nopeutta ja hankkia Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan.

Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:

Lue lisää osoitteesta elisa.fi /kiinteistoille

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista

 Edullinen perus nopeus 
kaikille taloyhtiön 

asukkaille

Helppo ottaa 
käyttöön, 

ei avausmaksua

Joustavat lisänopeus-
vaihtoehdot, jopa 250 

Mbit/s/huoneisto

Lisää asuntojen 
houkuttelevuutta ja 

nostaa taloyhtiön arvoa

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

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

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

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

http://www.elisa.fi/kiinteistoille

