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Korjaaminen on meille 

nyt käytännön arkielämää

Korjausrakentamisen arvo oli vuonna 2008 9,4 miljardia euroa. Pelkästään 

ulkovaippaan kohdistuvien korjausten arvoksi arvioidaan 2010-luvulla yli 

6 miljardia euroa. Eniten korjaamista vaativien 60- ja 70-luvun rakennus-

ten korjaamiseen käytetään vuosittain noin 240 miljoonaa euroa. Nämä 

ovat sellaisia lukuja, että niiden rinnalla tuntuu turhalta väittely, kumpi on 

merkityksellisempää - uudis- vai korjausrakentaminen. Joka tapauksessa 

korjausrakentamisen osuus yhteiskunnan talouden kannalta on ja tulee 

olemaan merkittävää.

Sekin tuntuu turhalta väittelyltä, kummassa rakentamisen sektorissa ener-

giatehokkuutta saadaan toteutettua käytännössä tehokkaammin. Joka tapa-

uksessa kaikissa suomalaisissa, olemassaolevissa ja tulevissa rakennuksissa 

joudutaan ottamaan kantaa rakennusten tulevaan energiankulutukseen 

ja lähtötilanteessa joudutaan katsomaan, mitkä ovat energiatehokkuuden 

toteuttamisen optimaalisimmat keinot.

Ottakaa energiatoimenpiteet huomioon aina ja etenkin silloin, kun joka 

tapauksessa korjaatte, oli ministeri Jan Vapaavuoren viesti taloyhtiöiden 

julkisivukorjaus- ynnä muihin hankkeisiin. Hän tunnusti, että taloyhtiöil-

lä, kiinteistönomistajilla, eikä muillakaan korjaajilla ole vielä käytettävissä 

riittävästi tietoa esimerkiksi erilaisten energiatoimenpiteiden vaikutuksesta energiankulutukseen käytännössä. 

Toisaalta kriittisiä kohtia prosessissa on monia - onnistutaanko suunnittelussa, onnistutaanko toteuttamisessa 

ja niin edelleen.

Julkisivuremontti 2010 -kilpailun voittaja-arvioinnissa ei vielä korostettu energiatehokkuuden toteuttamista, 

mutta se tulee varmasti korostumaan seuraavassa kilpailussa. Siihen syntyy todellisia paineita, kunhan ympäris-

töministeriön direktiivi- ja rakentamismääräyssuunnitelmat energiatehokkuusvaatimuksista toteutuvat. 

Sen sijaan voittaneessa As Oy Raskintornien korjaushankkeessa korostui taloyhtiön päättäjien tiedon ja koke-

muksen taso, jolta lähdettiin hanketta valmistelemaan, päättämään ja toteuttamaan. Osakkaille ja asukkaille oli 

syntynyt vahva tahtotila, että nyt korjataan kunnolla ja kestävästi pintakäsittelyiden tai saumojen uusimisen 

sijaan. Suunnittelija vei hallituksen tutustumaan alueen muihin kohteisiin, joissa oli tehty julkisivukorjauksia. 

Käytiin siis käsin koskettelemassa muiden taloyhtiöiden korjattuja julkisivuja ja saatiin tietoa, minkälaisia koke-

muksia heillä oli urakoitsijoista ja hankkeen vaiheista. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja huolehti aktiivisena 

viestittäjänä siitä, että eri asioista tietoa kulki kaikin mahdollisin keinoin ja välinein. Hän oli muun muassa jutu-

tettavissa pihamaalla - siis oli läsnä ja paikalla vastaamassa asukkaiden kysymyksiin ja osallistui keskusteluihin 

taloyhtiön tulevista korjaustarpeista ja muista arkiseen elämään liittyvistä asioista. Sitä ei voi vähätellä, miten 

suuri merkitys juuri suusanallisilla keskusteluilla ja konkreettisilla referensseihin tutustumisilla on taloudelli-

sesti mittavia hankkeita valmisteltaessa, päätettäessä ja toteutettaessa. 

Olen usein ihmetellyt sitä, mikseivät hallitukset hanakammin lähde tutustumaan esimerkiksi naapuriyhtiöiden 

tai muiden korjaushankkeita läpikäyneiden taloyhtiöiden kokemuksiin. Toisaalta kun nyt niin usein korostetaan, 

että korjaushankkeen tärkeimpiä vaiheita on kuntotutkimuksen teettäminen ja hyvän suunnittelijan valinta. 

Miten voi valita hyvän suunnittelijan, ellei ole tietoinen, minkälaisia hankkeita suunnittelija on toteuttanut? Ehkä 

toimisto on tehnyt sinällään hyvää jälkeä, mutta onko meidän valitsemamme suunnittelija kokenut ja osaava 

ammattilainen? 90-luvulla eräs tamperelaistaloyhtiö valitsi julkisivukorjauksensa suunnittelijaksi halvimman ja 

siitäkin huolimatta, että isännöitsijä varoitti, ettei hän ole kokenut korjaussuunnittelija. Miten kävi? Suunnitelmia 

ei voinut käytännössä toteuttaa. Ne piti teettää uusiksi. Mitähän sekin prosessin lisäkuvio mahtoi maksaa osak-

kaille? Arvelen, että paljon, ja täysin tarpeettomasti. Harrastakaa siis aktiivisesti kokemusten ja tiedonkeruuta 

kaikkialla ja aina, kun siihen on mahdollisuus.
Riina Takala

P Ä Ä K I R J O I T U S

KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 8/2010    5



Rakennusten energiatehokkuu-
den parantaminen korjausra-
kentamisen yhteydessä ja siinä 

tilanteessa tehtävät investoinnit ovat 
ministeri Jan Vapaavuoren mielestä 
avainasemassa ajateltaessa koko ra-
kennetun ympäristön energia- ja ilmas-
tonmuutosta. Volyymiä ja potentiaalisia 
säästömahdollisuuksia siinä työssä on 
hänen mielestään runsaasti.

– Se mitä edellytetään, on ennen 
kaikkea oikeanlaista asennetta, mutta 
sen jälkeen hyvää suunnittelua, ener-
giatehokkaita ratkaisuja ja laadukasta 
toteuttamista. Mitään näistä ei pidä 
väheksyä, mutta aivan erityisesti ha-
luaisin korostaa hyvää suunnittelua, 
ministeri evästi noin 80 hengen kuu-
lijakuntaansa.

Energiatehokkuus 

– On sinänsä tärkeää, mielekästä ja loogista, että eri yhte-

yksissä lasketaan erilaisten investointien takaisinmaksu-

aikoja. Minua kuitenkin häiritsee valtavasti se, että kun 

näitä takaisinmaksuaikoja lasketaan, niin aika kritiikittö-

mästi lähdetään siitä, että energian hinta on nyt ”muka-

mas” jotain ja että se on seuraavat 40 vuotta se sama. Ei 

energianhinnan tarvitse muuttua kuin 10-30 prosenttia, 

niin kaikki ne erilaisten investointien takaisinmaksuajois-

ta tehdyt laskelmat muuttuvat aivan toisenlaisiksi. Täs-

sä yksi näkökulma, jonka ministeri Jan Vapaavuori nosti 

esiin puhuessaan FinnBuild-messuilla seminaarissa, jonka 

yhteydessä julkistettiin Julkisivuremontti 2010 -kilpailun 

voittajat.

aina mukaan puntarointiin, kun
julkisivuja korjataan joka tapauksessa

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala
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➺ JATKUU

Energiatehokkuuden 

toteuttamisen 

merkitys

-Meillä käydään ai-
na välillä väittelyä 
siitä, kumpi – kor-

jausrakentaminen vai uudis-
rakentaminen – on energiate-
hokkuudenkin toteuttamisen 
kannalta olennaisempaa. Se 
riippuu mielestäni aikajäntees-
tä, jolla asiaa tarkastelee ja täs-
sä minusta yksi hyvä tapa on 
miettiä,  miltä maailma näyttää 
vuonna 2050. Luku 2050 siksi, 
että sillä on hyvin merkittävä 
symboliarvo kansainvälisessä il-
mastoneuvottelussa, Vapaavuori 
pohjusti.

– Sehän tuntuu olevan hirve-
än kaukana, mutta vuosi 2050 
ei ole yhtään sen kauempana 
kuin vuosi 1970. Suurin osa 
täällä olevista muistaa sen var-
masti vielä hyvin, koska ei se 
niin kaukana ole. Jos taas mie-
timme rakennuskantaamme, 
niin tosiasia on, että yli puolet 
niistä rakennuksista, mitä meil-
lä tulee olemaan vuonna 2050, 
on jo nyt rakennettu, Vapaavuo-
ri jatkoi.

– Tästä ei voi päätyä mihin-
kään muuhun johtopäätökseen 
kuin siihen, että vajaa puolet 
tullaan vielä rakentamaan. Eikä 
tässä voi myöskään päätyä mi-
hinkään muuhun johtopäätök-
seen kuin siihen, että on turha 
kinata siitä, kumpi on olennai-

sempaa - vaikuttaa uudistuotan-
non vai korjausrakentamisen 
energiatehokkuuteen, koska 
molemmilla puolilla on valta-
vat haasteet edessä, Vapaavuori 
painotti.

– Kun tämän lisäksi otetaan 
vielä huomioon se, että uudis-
rakentaminen on huomattavas-
ti helpompaa monista eri syis-
tä, joista teille ei tarvitse täällä 
kertoa, niin kyllä tosiasia on, 
että fokus tulee siirtymään kor-
jausrakentamisen puolelle yhä 
vahvemmin. Miksi ei ole vielä 
siirtynyt, johtunee pitkälti siitä, 
että kellään maailmanlaajuises-
tikaan ei ole vastausta, miten 
temppu tehdään, Vapaavuori 
jatkoi.

Ministeri Jan Vapaavuoren 
mielestä on turha kinastel-
la siitä, kumpi - korjausra-
kentamiseen vai uudisra-
kentamiseen vaikuttami-
nen on olennaisinta ener-
giatehokkuuden toteutta-
misen kannalta. - Siitä on 
turha kinata, koska mo-
lemmilla puolilla on valta-
vat haasteet edessä, hän 
totesi muuistuttaen siitä-
kin, että tällä hetkellä ei 
ole edes maailmanlaajui-
sesti ajateltuna ketään, jo-
ka osaisi sanoa suoralta 
kädeltä, miten ylipäänsä 
energiatehokkuuden to-
teuttaminen käytännössä, 
niin sanottu temppu teh-
dään.
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Miten siirtää 
fokus korjaus-
rakentamiseen?

-Uudisrakentamises-
sa on kohtuullisen 
helppoa luoda pol-

kuja energiatehokkaan raken-
tamisen toteutumiselle edettä-
essä kohti matalaenergiaraken-
tamista, passiivirakentamista, 
nollaenergiarakentamista tai 
nollaplusrakentamista. Uskoisin, 
että kaikki alan kanssa työsken-
televät maailmallakin olettavat, 
että tämä tulee onnistumaan, Va-
paavuori pohti näkemyksestä, 
johon liittyy ehkä ainoana eri-
laisia näkemyksiä herättävänä 
asiana etenemisen aikataulu.

– Miten asia hoidetaan kor-
jausrakentamisen puolella? Sii -
hen ei ole varmaan kellään oi-
kein vastausta. Talousyhtälökin 
on jo lähtökohtaisesti huomat-
tavasti haasteellisempi, Vapaa-
vuori jatkoi. 

Normiohjaus eli lainsäädän-
nöllä, asetuksilla ja määräyksil-
lä ohjaaminen on uudisrakenta-
misessa selkeästi se reit  ti, jolla 
energiatehokasta rakentamista 
voidaan saada aikaan. Korjaus-
rakentamisessa normiohjauk-
sen rooli on huomattavasti ra-
jallisempi.

– Olennaista on - siitä kuta-
kuinkin kaikki ovat yksimieli-
siä - että kiinnitetään huomiota 
energiakysymyksiin silloin kun 
korjataan joka tapauksessa. 
Kos ka lähtökohta on kuitenkin 
se, että energiaremontin teke-
minen vain energiatehokkuu-
den parantamiseksi on harvoin 
kustannustehokasta, mutta kun 
korjataan joka tapauksessa ja 
korjaukseen pannaan joka ta-
pauksessa paljon rahaa, niin 
sil loin kun samassa yhteydessä 
mietitään myös energiakysy-
mykset, korjaaminen on järke-
vää, Vapaavuori jatkaa.

Julkisivu-, lvi- ja putkiremont-
teja tehdään nykyisin noin 30-
40 vuoden sykleissä.

– Mitä nyt korjataan ja teh-
dään, seuraavan kerran siihen 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

pääsee kiinni 30-40 vuoden 
päästä. Jos otetaan jälleen esiin 
vuosi 2050 ja taloyhtiöissä nyt 
tehtävät julkisivu- tai putkire-
montit, niin seuraavan kerran 
vastaavanlaisia remontteja 
teh dään todennäköisesti vuo-
den 2050 kieppeillä. Ja jos me 
tiedämme jo nyt, minkälaiset 
haasteet meillä on siellä edes-
sä, niin kyllä sen vuoksi tälläkin 
hetkellä tehtävissä korjauksissa 
on energiatehokkuutta todella 
syytä miettiä. 

– Kaikkein olennaisinta olisi-
kin nyt saada kiinteistönomista-
jat ja -haltijat, jotka näitä asioita 
pyörittelevät, ymmärtämään, 
että aikajänne on pitkä ja sil-
loin kun tulee se pohtimisen 
ti laisuus, se kannattaa hyödyn-
tää, Vapaavuori evästi taloyhtiö-
väkeä.

Normiohjaus tulee Vapaavuo-
ren mukaan korjausrakentami-
seenkin tulevaisuudessa sitä 
kautta, että keväällä hyväksytty 
EU:n rakennusten energiate-
hokkuusdirektiivi edellyttää 
jäsenvaltioita ottamaan käyt-
töön pakottavia normeja myös 
korjausrakentamisen puolella 
silloin kun on kyse suurista pe-
ruskorjauksista.

Energiatehokkuus tulee kor-
jausrakentamiseen myös esimer-
kiksi niin sanotun ecodesign-di-
rektiivin kautta, joka asettaa pa-
kottavia määräyksiä yksittäisten 
rakenneosien osalta. Käytän-
nössä se koskisi tilanteita, että 
jos taloyhtiö uusii olemassaole-
van talonsa ikkunat, silloin di-
rektiivistä otetaan määräykset, 
minkälaisia niiden ikkunoiden 
pitää olla, jotka sinne vanhojen 
tilalle laitetaan.

– Selvää on, että taloyhtiöi-
den kannalta yhä puuttuu tie-
toa korjausratkaisuista, niiden 
taloudellisista ja energiasäästö-
vaikutuksista. Selvää on myös 
se, että peruskorjausten yhtey-
dessä voidaan parantaa raken-
nusten energiatehokkuutta 
olen naisestikin, siirtyä lämmi-
tyksessä uusiutuvan energian 
käyttöön, ainakin kaukolämpö-
verkon ulkopuolella, ja ohjata 
energiatehokkaaseen asumi-

seen. Osaan korjaustoimenpi-
teistä voi lisäksi saada valtion 
energia-avustusta 10, jopa 20 
prosenttia. Oikein tehdyillä ja 
riittävästi tehokkuutta paranta-
villa konsepteilla voidaan saada 
aikaan asunnoille jopa 10-20 
prosentia parempi myyntihinta, 
joka myös säilyy rakennuksen 
elinkaaren aikana, eikä toteudu 
pelkällä peruskorjauksella, Va-
paavuori sanoi.

Asenne kohdalleen

Kaiken tämän toteutu-
miseen tarvitaan oi-
keanlaista asennetta. 

Vapaavuori peräänkuulutti kiin-
teistönomistajilta ja -haltijoilta 
sellaista asennetta, että ymmär-
retään asioiden merkitys, miel-
letään energiatehokkaiden toi-
menpiteiden merkitys ja varsin-
kin silloin kun korjaustoimenpi-
teitä joka tapauksessa tehdään, 
pohdittaisiin niitä aidosti.

Jokainen rakennus on yksi-
lönsä, mitä tekee korjaamisesta 
haastavamman ja johtaa siihen, 
ettei ole olemassa jokaisessa 
talossa toimivia patenttiratkai-
suja. 

– Ehkä kaikkein olennai-
sinta tässä olisi kuitenkin 
mieltää, että kysymys ei 
ole mistään suurista uhra-
uksista ja herrojen hömpö-
tyksistä, vaan itse asiassa 
iloisesta asiasta - koska se, 
että julkisivut ovat kun-
nossa, sehän on kaikkein 
tärkeintä ja kaiken lisäksi 
se vielä alentaa energialas-
kua, ministeri päätti pu-
heensa.
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Vuonna 2008 korjausraken-
tamisen koko arvo oli maas-
samme 9,4 miljardia euroa, 

josta noin runsas puolet kohdistui 
kerros- ja rivitaloihiin, noin 20 pro-
senttia julkisiin rakennuksiin, noin 
12 prosenttia teollisuus- ja varasto-
rakennuksiin sekä noin 10 prosent-
tia liike- ja toimistorakennuksiin.

– Suomi on ollut harvoja länsimai-
ta, jossa korjausrakentamisen volyy-
mi ei ole ollut yhtä suurta kuin 
uudisrakentamisen. Meidän nyrk-
kisääntömme tässä on ollut suun-
nilleen se, että alan tuotoksesta 60 
prosenttia syntyy uudisrakentami-
sessa, 40 prosenttia korjausraken-
tamisessa. On vain ajan kysymys, 
milloin nämä luvut kääntyvät toisin 
päin, Vapaavuori alusti.

Hän arveli, että viime vuoden 
talouskriisi heijastui niin, että suh-
de oli jonkin aikaa toisinkin päin, 
mutta tänä vuonna ja ensi vuonna 
palauduttaneen aikaisempiin ase-
telmiin.

– Mutta pikkaisen pidemmässä 
juoksussa on itsestään selvää, että 
korjausrakentaminen on rahassa 
mitattuna - ja varmaan muuten-
kin - kansallisesti merkittävämpi 
kysymys kuin uudisrakentaminen, 
Vapaavuori arvioi tulevasta kehi-
tyksestä.

Korjaamisen tarve 
moninkertaistuu

Yksi perustelu tälle näkemyk-
selle löytyy siitä, että kun 
60- ja 70 -luvulla kaupungis-

tumisen synnyttämiin tarpeisiin ra-
kennettiin betonielementtitaloja 
runsain määrin, silloisen element-
titekniikan tuotanto- ja materiaali-
ongelmat sekä puutteelliset tiedot 
ratkaisun toimivuudesta ja kestävyy-
destä ovat konkretisoituneet vasta 
nyt ja siksi on syntynyt huomattava 

julkisivujen korjaustarve.
– Asuinkerrostaloissa on betoni-

ele menttirakenteisia julkisivuja 
yhteensä noin 25 miljoonaa neliö-
metriä. Niiden peruskorjaustarve 
arvioiden mukaan nelinkertaistuu 
2010-luvulla ja kuusinkertaistuu 
2020-luvulla verrattuna 90-luvun 
peruskorjaustarpeeseen. Kaikille 
niille, jotka näiden piirissä askaroi-
vat, voidaan todeta, että töitä tulee 
riittämään. Nähdään se sitten ne-
gatiivisena tai positiivisena asiana, 
se on varmaan näkökulmakysymys. 
Joka tapauksessa  näiden asioiden 
merkitys korostuu varmasti ja hui-
masti, Vapaavuori jatkoi.

Pelkästään kerrostalorakennusten 
ulkovaippaan kohdistuvien korjaus-
ten arvoksi arvioidaan 2010-luvulla 
yli 6 miljardia euroa. Suurin perus-
korjaus- ja perusparannustarve on 
70-luvun rakennuksissa, joissa yk-
sistään korjausten arvo on vuosit-
tain 240 miljoonaa euroa.

– Kysymys on oikeasti isoista, 
isoista, valtavan isoista summista ja 
asioista, Vapaavuori vielä totesi pai-
nokkaasti.

Kriittiset 
kohdat

Tätä taustaa vasten hän näki 
hyvän ja laadukkaan korjaa-
misen toteutumisen yhdeksi 

kriittiseksi pisteeksi korjausrakenta-
misen tulevaisuudessa.

– Mutta kyllä varsinkin ajan hen-
gessä kriittisintä on energiatehok-
kuuden huomioiminen ja ihan pel-
kästään jo sen takia, että esimerkiksi 
ulkoseinien lisälämmöneristyksellä 
voidaan saavuttaa jopa 15-25 pro-
sentin ja ikkunoiden vaihtamisella 
tai yläpohjan lisälämmöneristyksel-
lä jopa 10-15 prosentin säästöt 
ener giakustannuksissa, Vapaavuori 
jatkoi.

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

Asiantuntemusta, 
joka kasvattaa  

kiinteistösi arvoa  
ja turvaa sen  
toimivuuden.

Suomen Talokeskus  on moni alainen 

insinööritoimisto, joka tarjoaa osaa

mistaan kiinteistöjen koko elinkaareen.

 Saat yhdestä paikasta korjaus

rakentamisen suunnittelu  pal ve lut, 

kiinteistönpidon asiantuntija palvelut, 

energia hallinnan palvelut sekä edisty

neet verkkotyökalut.

STK_77x297_asiant_Kiinteistöposti.indd   1 23.4.2010   13:40:50

Korjausrakentamisella 

mittavat kokonaisraamit

➺ Seminaarista lisää seuraavalla sivulla 

http://www.suomentalokeskus.fi
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Turkulaisen As Oy 

Raskintornien julki-

sivuremontti valittiin 

voittajaksi AKHA ry:n 

ja Julkisivuyhdistys 

r.y.:n yhteistyössä 

Kiinteistöposti-lehden 

kanssa toteuttamassa 

ensimmäisessä Julkisi-

vuremontti 2010 -kil-

pailussa.

Kilpailun tuomaristo 
piti Turun Runosmä-
en lähiössä sijaitsevan 

kerrostaloyhtiön julkisivure-
montin toteuttamista erinomai-
sena osoituksena asukkaiden 
kuuntelemisen tärkeydestä ja 
merkityksestä laadukkaan ja 
kestävän julkisivukorjaushank-

Turkulaisen As Oy Raskintornien 
julkisivuremontille ensimmäinen 
Julkisivuremontti 2010 -palkinto

Voittaneiden taloyhtiöiden edustajat kuvassa ministeri Jan Vapaavuoren ja kilpailun järjestäjien kanssa (vasemmalta lukien) 
Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Tarri, ministeri Jan Vapaavuori, AKHA:n puheenjohtaja Ben Grass, kilpailutoi-
mikunnan puheenjohtaja Juhani Siikala, hallituksen puheenjohtaja Mika Artesola As Oy Raskintornit Turku, isännöitsijä Tapio Rusi 
Kiinteistöhallinto SHK Oy:stä edustamassa As Oy Eerikinkatu 31:tä Helsinki sekä hallituksen puheenjohtaja Heikki Laitinen 
Urkupillintie 7 Helsinki. Kilpailuun tuli yhteensä 11 ehdotusta.

As Oy Raskintornit edustaa 
tyypillistä lähiökerrostaloa, 
jonka julkisivuremontissa 
ulkonäkö uudistui edukseen, 
mutta koko korjaamisen 
prosessi päätöksentekoineen, 
korjaustapavalintoineen, tie-
dotuksineen ja lopputuloksi-
neen on esimerkillisen onnis-
tunut.
Esittelemme voittajataloyh-
tiön ja muut palkitut tar-
kemmin Kiinteistöpostissa 
nro 9, joka ilmestyy marras-
kuussa. 

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala
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keen läpiviemisessä. Lisäksi Ras-
kintornien remonttia pidettiin 
erinomaisen onnistuneena esi-
merkkinä erilaisten tarpeiden 
ja toimintaympäristöjen huo-
mioimisesta tällaisissa hank-
keissa. Korjaushanke oli myös  
uudistanut koko taloyhtiön toi-
minta- ja korjauskulttuurin sekä 
asumisen arvot.

Kilpailutoimikunta kiinnitti 
valinnassaan huomiota mm. 
hankesuunnittelun ja päätök-
sentekoprosessin onnistumi-
seen, kustannusten hallintaan 
ja toimintaan remontin aikana 
sekä tiedottamiseen ja lopputu-
loksen laadukkuuteen.

As Oy Raskintornien re-
montin erityisiä ansioita ovat 
perusteellinen tutkiminen ja 
perehtyminen erilaisiin kor-
jausvaihtoehtoihin, korjaus-
urakan hallinta ja läpivienti 
vaikeissa ja yllättävien ongelmi-
en eteen tultua, oman pankki-
illan järjestäminen asukkaille 
sekä monipuolinen ja kaikki 
tiedonvälityksen kanavat hyö-
dyntänyt tiedottaminen.  As Oy 
Raskintor nien puheenjohtajana 
toimii Mika Artesola ja isännöit-
sijänä Ari Vuorela Runosmäen 
Lämpö Oy:stä.

Kilpailussa kaksi 
kunniamainintaa

Julkisivu 2010 -kilpailussa 
päätettiin jakaa myös kak-
si kunniamainintaa. Toisen 

kunniamaininnan sai helsinki-
läisen As Oy Eerikinkatu 31:n 
julkisivuremontti, jossa 84-vuo-
tiaan talon rapattu julkisivu kor-
jattiin kestävästi ja julkisivuun 
palautettiin ansiokkaasti aika-
kautensa julkisivukoristelut. 
Lisäksi positiivisena erityispiir-
teenä oli korjauksen toteutta-
minen talvikautena. Taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana 
toimii Leena-Maija Rossi ja isän-
nöitsijänä Tapio Rusi Kiinteistö-
hallinta SHK Oy:stä.

Toisen kunniamaininnan sai 
helsinkiläinen As Oy Urkupil-
lintie 7:n julkisivu- ja parveke-
korjauksen kestävälle ja julkisi-
vun rakenteellista toimivuutta 
parantaneelle toteuttamista-

valle, mutta ennen kaikkea eri 
osapuolten kesken muodostu-
neelle tiimityöskentelylle, joka 
oli korjaustyön eri vaiheissa esi-
merkillisen aktiivista ja innostu-
nutta. Hallituksen puheenjoh-
tajana toimii Heikki Laitinen ja 
isännöitsijänä Kimmo Aro Isän-
nöitsijäkonttori Oy:stä.

Hyvät käytännöt
esimerkiksi muille

-Koska julkisivukorjaa-
misen tarve ja määrä 
moninkertaistuu, ha-

lutaan kentälle hyviä käytäntei-
tä. Toisaalta on tärkeä kehittää 
prosesseja, joissa asioita mieti-
tään ja tehdään päätöksiä ja ker-
rotaan asukkaille ja osakkaille. 
Sekin on korjaamisessa keskeis-
tä ja sksi haluamme löytää hyviä 
esimerkkejä näidenkin asioiden 
eteenpäin viemiseen. 

Ongelmia on ihan liikaa - niin 
suunnittelussa kuin toteutuk-
sessa, toisaalta kosteudenhal-
linnan ja kestävyyden osalta, 
kilpailutoimikunnan puheen-
johtaja Juhani Siikala AKHA 
ry:stä kertoi Julkisivuremontti 
2010 -kilpailun tavoitteista.

Energiansäästötavoitteiden 
toteutuminen ei näkynyt vielä 
kovin selkeästi tässä ensimmäi-
sessä kilpailussa, mutta Siikalan 
mukaan on selvää, että kun 
ministeriön ja EU:kin tasolta 
energiansäästötavoitteita asete-
taan, niihin vastaaminen konk-
reettisin keinoin julkisivujen 
korjaamisessa tulee näkymään 
tulevaisuudessa kilpailunkin 
voittajan valintakriteereissä. 

Kilpailutoimikuntaan kuului-
vat Juhani Siikalan lisäksi AKHA 
ry:n puheenjohtaja Ben Grass, 
Julkisivuyhdistys ry:n puheen-
johtaja Mikko Tarri, Julkisivuyh-
distyksen sihteeri ja Kiinteis-
töposti-lehden päätoimittaja 
Riina Takala ja Betoni-lehden 
päätoimittaja, arkkitehti Marit-
ta Koivisto.

Kilpailu toteutettiin yhteis-
työssä BASF SE:n, Lumon Oy:n, 
maxit Oy Ab:n ja Saumalaakso 
Oy:n kanssa. www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, 

A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

Sihteeri Riina Takala, Suomen 

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

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

UUTTA YHDISTYKSEN SIVUSTOLLA!

Käy katsomassa Betonivauriovideo 

Julkisivuyhdistyksen kotisivulla 

www.julkisivuyhdistys.fi .

Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen 
ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin vauri-
oitumisen taustalla olevia syitä. Erityisesti 60- ja 70-luvulla 
rakennetut betonisandwich-elementtitalot ikääntyvät ja 
vaativat nyt korjaamista. Oikeiden korjaustoimenpiteiden 
valitsemiseksi on hyvä ymmärtää, mistä vaurioituminen 
johtuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa. 
Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapidon ja 
korjaamisen kanssa toimiville henkilöille, kuten taloyhtiöi-
den isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan opiskelijoille.
Videon animaatio on ADE Oy:n käsialaa. Puhujana näytte-

lijä Kaisu Kärri.

15 v.

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustu-
van käsikirjan ensimmäisessä 
osassa esitellään tyypillisen 
julkisivukorjaushankkeen läpi-
vieminen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. 
Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltu-
vuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin. 
Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia 
suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnittelijoiden käyt-
töön.

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

Hinta 

15,- 

(sis. alv.  9 %) + postimaksu 2,95 e. 
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J U L K I S I V U J E N  K O R J A A M I N E N

Helsinkiläisen 70-luvun 
lämmöneristystasoa 
edustavan kerrosta-

loyhtiön sisäänvedetyillä, ete-
läsuuntaisilla, lasitetuilla par-
vekkeilla, joissa korvausilma 
otetaan parvekkeen kautta, on 
suurin energiansäästöpotentiaa-
li. Tällaiseksi kuvasi Kimmo Hil-
liaho tutkimuksensa antaman 
tiedon perusteella optimaali-
simman energiansäästökoh-
teen, kun puhutaan lasitetuista 
parvekkeista.

Energiataloudellisessa mie-
lessä järkevintä hänen mukaan-

Parvekelasitus 
parantaa rakennuksen energiatehokkuutta

Kun parvekelasitusten 

hankkimista taloyh-

tiöön on tähän saakka 

perusteltu ensisijaises-

ti rakenteiden suojaa-

misen ja sen ansiosta 

huolto- ja korjaustoi-

menpiteiden tarpeen 

vähenemisellä sekä 

asumisviihtyisyyden 

lisääntymisellä, niin 

nyt tähän kokonai-

suuteen voidaan lisätä 

tieto, että parvekela-

situs saa aikaan mer-

kittävän säästön talon 

energiankulutuksessa. 

Kimmo Hilliaho tut-

ki parvekelasitusten 

energiataloudellisia 

vaikutuksia Tampereen 

teknillisessä yliopis-

tossa tekemässään 

diplomityössä, jonka 

mukaan säästö oli kes-

kimäärin 5,9 prosent-

tia, parhaimmillaan 

jopa 10,7 prosenttia.

sa on lasittaa 60- ja 70-luvun 
betonilähiöiden sisäänvedetyt 
parvekkeet.

Joka tapauksessa parvekkei-
den lasittamisella syntyy tapa-
uksesta riippuen energiansääs-
töä noin 3 - 11 prosentia. Ki-
lowattitunneiksi muutettuina 
energiansäästö voi olla noin 2-8 
kilowattituntia per neliömetri. 
Helsingissä sijaitsevassa 80 ne-
liömetrin asunnossa lasitetulla 
parvekkeella voitaisiin saada 
tutkimuksen mukaan 3,4 -10,7 
prosentin energiansäästö.

Korvausilmaventtiilit 
oikeaan paikkaan

Parvekelasituksen energi-
an säästössä on kyse sii-
tä, että lasitettu parveke 

muodostaa puolilämpimän tilan 
ja puskurivyöhykkeen raken-
nuksen ja ulkoilman väliin. Kun 
lasitettu parveke lämpiää aurin-
gon säteilyn ja rakennuksen ul-
koseinien lämpöhäviöiden pe-
rusteella, parvekkeen lämpötila 
nousee muutamia asteita ulko-
lämpötilaa korkeammaksi, noin 

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala

Parvekkeiden 
lasittamisella 
syntyy Kimmo 
Hilliahon teke-
män tutkimuksen 
mukaan tapauk-
sesta riippuen 
energiansäästöä 
noin 3 - 11 
prosentia. 
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viisi astetta tämän tutkimuksen 
mukaan. Se aikaansaa energian-
säästön, Kimmo Hilliaho selittää 
tulosten taustaksi.

Yhteensä 256 eri muuttujilla 
tehtyä variointia sisältänyt ja 
kuukauden päivät aikaa vienyt 
tietokoneohjelmasimulointi 
osoitti, että tärkein energian-
säästöön vaikuttava asia on 
korvausilmaventtiilin sijainti. 
Kaikissa tutkimuksessa muka-
na olleista 11 kerrostalosta oli 
koneellinen poisto.

Kun korvausilma otetaan 

parvekkeelta, säästö on 11 
pro senttia. Kun korvausilma 
ote taan ulkopuolelta, mikä on 
yleinen käytäntö, säästö putosi 
noin 40 prosenttia eli noin 7  
prosenttiin, Hilliaho kertoi kor-
vausilman tuloreitin vaikutuk-
sista energiankulutukseen.

Koska ilmanvaihdon osuus ra-
kennuksen kokonais energian-
kulutuk sesta on jopa 40 pro-
senttia, korvausilmaventtiileillä 
on suuri merkitys ja siksi niihin 
vaikuttaminen on se tehokkain 
keino vaikuttaa myös koko ra-
kennuksen energiankulutuk-

seen, diplomityötä valvonut 
professori Matti Pentti Tampe-
reen teknillisestä yliopistosta 
mainitsee.

Kun Hilliaho tarkasteli laskel-
missa korvausilmaventtiilin vai-
kutuksen lisäksi muiden muut-
tujien eli esimerkiksi parveke-
tyypin ja parvekkeen suuntauk-
sen vaikutuksia, näiden kolmen 
yhteisvaikutus aikaansai par-
haimmassa tapauksessa talo-
yhtiössä huomattavan säästön 
energiankulutuksessa.

Suurempi säästö 
sisäänvedetyllä 
lasitetulla 
parvekkeella

Parveketyypin vaikutus 
energiansäästöön oli 
parveketyypistä riippu-

en 15-35 prosenttia. Julkisivus-
sa niin sanotusti sisäänvedetyllä 
parvekkeella energiansäästö oli 
suurempi kuin ulkonevalla par-
vekkeella. 

Tätä tulosta selittää Hilli-

ahon mukaan kolme seikkaa: 
Sisäänvedetyssä parvekkeessa 
on lasitettua pinta-alaa suhteel-
lisen vähän eli parvekelasia on 
käytännössä vain parvekkeen 
yhdellä sivulla; Lämpöhäviötä 
rakennuksen ulkoseinää, jonka 
kautta lämpöhäviötä syntyy, on 
kolmella sivulla; Sisäänvedet-
tyjä parvekkeita on yleensä 
vanhoissa, 60-luvun nauhaele-
menttikerrostaloissa, joiden ra-
kenneosien lämmöneristävyys 
on heikompi kuin uudemman 

aikakakauden rakennuksissa.

Ilmansuunta 
vaikuttaa myös

Parvekkeen suuntauksel-
la on merkitystä. Tutki-
muksessa havaittiin, että 

paras tilanne energiansäästön 
kannalta on, kun parveke on 
suoraan etelään, eikä edessä 
ole varjostavia esteitä, Hilliaho 
kertoo.

Parvekkeen sijainnissa ilman-
suunnan merkitys energiansääs-

töön oli laskelmien mukaan 
noin 15 prosentista 35 pro-
senttiin. 

Se oli kuitenkin mielenkiin-
toinen havainto, että tietyissä 
tapauksissa parvekkeen suun-
tautuminen pohjoiseen päin ei 
ollutkaan se pahin ilmansuunta, 
vaan itäsuunta. Otin lähtöole-
tukseksi, että lasitettu parveke 
säästää energiaa vähiten sijai-
tessaan pohjoissuunnassa. Kun 
siirsin tietokonesimuloinnissa 
normiparvekkeen pohjoissuun-
nasta itään, energiansäästö ei 
kasvanutkaan, vaan pieneni 15 
prosenttia, hän kertoo havain-
noistaan.

Hyödyllistä tietoa 
energiainvestointien 
puntarointiin 

Energiansäästötoimen-
piteisiin investoimisen 
kannalta tutkimuksen 

tulos antaa Matti Pentin mie-
lestä arvokasta tietoa, jota voi-
daan konkreettisesti hyödyntää, 
kun tulevaisuudessa tehdään 
energiankulutuslaskelmia ja 
arvioi daan, minkälaisilla toimil-
la päästään mahdollisimman 
alhaisiin kulutuksiin. Kysymys 
on silloinkin Pentin korostama-
na kokonaisuudesta, joilla erilai-
silla keinoilla yhdessä voidaan 
saada säästöjä aikaan.

Yleensä energiansäästöinves-
toinneissa on se ongelma, että 
jos tehdään raskaita korjaustoi-
menpiteitä ja investointeja, niin 
eihän se energiansäästö sinän-
sä kata niistä kustannuksista 
kuin pienen murto-osan. Siksi 
esimerkiksi parvekkeiden lasit-
taminen ei ole pelkästään ener-
giansäästöllä perusteltavissa. 
Sinänsä nykyaikana on kuiten-
kin hyvä tiedostaa, mikä merki-
tys lasitetuilla parvekkeilla on 
energiankulutukseen etenkin 
tilanteissa, kun mietitään, missä 
kohdin talossa energiaa kuluu 
ja missä sitä menee hukkaan, 
hän mainitsee vielä tutkimuk-
sen merkityksestä käytännön 
elämän kannalta.

➺ JATKUU

Koska ilmanvaihdon 
osuus rakennuksen 
ko konaisenergian ku-
lutuk sessa on merkit-
tävä, korvausilma-
venttiileillä on suuri 
merkitys ja siksi nii-
hin vaikuttaminen on 
se tehokkain keino 
vaikuttaa myös koko 
rakennuksen energi-
ankulutukseen, diplo-
mityötä valvonut 
professori Matti 
Pentti Tampereen tek-
nillisestä yliopistosta 
mainitsee.
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Energiansäästöinvestointeja 
perustellaan kuitenkin hyvin 
usein juuri syntyvillä säästöillä 
tai lyhyellä takaisinmaksuajalla.

Ne toimivat käytännön elä-
mässä vain silloin kun inves-
toinnin ainut tarkoitus on saada 
aikaan säästöä, mutta tässäkin 
tapauksessa, eli parvekkeiden 
lasittamisella, saadaan aikaan 
muitakin hyötyjä. Voidaan siis 
kysyä, paljonko asukas on ha-
lukas maksamaan siitä, että hän 
saa parvekkeelle enemmän 
käyttömukavuutta tai käyttöai-
kaa, ja silloin se energiankulu-
tuksessa syntyvä säästö on vain 
osa siitä kokonaisuudesta, hän 
vielä toteaa.

Uudenlaista 
arkkitehtuuria
 luomaan

Tutkimuksen tulos antaa 
Matti Pentin mielestä 
myös hyvän taustatie-

don myös selvittää esimerkiksi 
parvekkeiden laajentamista ja 
sen vaikutuksia koko raken-
nuksen energian kulutukseen. 
Koko julkisivun arkkitehtuuria 
voitaisiinkin hänen mielestään 
lähestyä uudella tavalla tämän 
tutkimuksen valossa, koska tu-
keehan se tavallaan esimerkiksi 
talvipuutarhamaisten rakentei-
den, lasiterassien tai lasikuistien 
toteuttamista rakennuksiin.

Parvekkeiden laajentaminen-
han lisäisi niiden käyttömu-
kavuutta. Tämän tutkimuksen 
valossa lasitettu parveke toisi 
sen lisäksi jonkin verran sääs-
töä eli osa raskaan korjaamisen 
ja parvekkeiden laajentamisen 
lisäkustannuksesta voitaisiin 
kattaa tällä energiansäästöllä, 
hän vielä mainitsee. 

Parvekelasituksista on men-
neinä vuosina käyty aika ajoin 
vilkastakin keskustelua ja talo-
yhtiöt joutuneet vääntämään 
peistä rakennusvalvontojen 
ja kaupunkikuva-arkkitehtien 
kanssa parvekkeiden lasittami-
sista.

Tässä asiassa on ollut erilaisia 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

koulukuntia. Toiset ovat ajatel-
leet, että koska parveke on alun-
perin suunniteltu rakennuk-
seen avoimeksi, koko julkisivu 
muuttuu umpinaisemmaksi, jos 
parvekkeet lasitetaan. Nykyisin 
yleinen mielipide kuitenkin 
hyväksyy lasitetun parvekkeen 
ulkonäön, eikä kovin moni 
niitä sinänsä vastusta. Onhan 
lasitetun parvekkeen käyttö-
mukavuus ihan toista luokkaa 
kuin lasittamattoman. Sisälle 
tulee paljon vähemmän pölyä, 
lasitettua parveketta voi käyt-
tää 1-2 kuukautta pidempään 
ja nimenomaan oleskeluun tai 
vaikka vaatteiden tuuletukseen 
ja muuhun, koska se on suojai-
nen tila. Monenlaiset käyttöön 
liittyvät hyödyt ovat kuitenkin 
lasittamisessa myös yksi tärkeä 
näkökohta, hän toteaa.

Kiinteistön-
huollossakin 
säästetään

Aikaisemmin parvekkei-
den lasittaminen oli en-
sisijaisesti kiinni osak-

kaiden omasta halukkuudesta, 
mutta nykyisin entistä useam-
pia asunto-osakeyhtiö lasituttaa 

julkisivu- ja parvekeremontissa 
kaikki parvekkeet ja siirtää ne 
sitten myös taloyhtiön vastuul-
le.

Parvekkeiden lasittamisesta 
puhutaan laatutason paranta-
misena, mutta osa osakkaista 
ja asukkaista ei ole tällaisia 
parannuksia halunnut. Uusi 
asunto-osakeyhtiölaki antaa nyt 
aikaisempaa parempia keinoja 
tehdä yhteispäätöksiä, jonka 
ansiosta ehkä vielä enemmän 
kuin energiansäästöön, niin 
rakenteiden säilyvyyteen liitty-
vät näkökulmat nousevat esiin. 
Parvekkeiden lasittaminen on 
usein yhtiön kokonaistaloudel-
lisen edun mukaista, kun sitä 
tarkastellaan vaurioiden hidas-
tamisen näkökulmasta, Pentti 
pohtii lasitusten rakenteita 
suojaavasta merkityksestä kiin-
teistönpidossa.

Hilliahon tutkimuksen tulos 
istuu Matti Pentin mielestä hy-
vin myös siihen tietämykseen, 
mitä erilaisissa tutkimuksissa 
on saatu betonin säilyvyydestä 
ja betonin vaurioitumisesta. 

Tähän tutkimukseen sisälty-
nyt tarkka lämpötilaseuranta 
antoi kuitenkin hivenen li-
sätietoakin ja vahvistaa sitä 
käsitystä, että parvekelasituk-
silla on selkeä vaikutus niihin 
olosuhteisiin, jotka lasitetulla 
parvekkeella vallitsevat, Pent-
ti mainitsee viitaten aiempiin 
rakenteiden vaurioitumista 
koskeneisiin selvityksiin ja tut-
kimuksiin.

Mutta ennen kaikkea tämä 
tutkimus antaa sen lukuarvon, 
millaisia säästöjä, kun puhu-
taan energiakustannuksista tai 
rakennuksen energiataloudes-
ta ja -tehokkuudesta ja toisaalta 
investoinnin kannattavuudesta, 
voidaan keskimäärin odottaa, 
kun mietitään lasitusinvestoin-
nin kannattavuutta yhtenä te-
kijänä muiden joukossa, hän 
toteaa.

Parvekkeiden lasittaminen 
on usein yhtiön kokonaista-
loudellisen edun mukaista, 
kun sitä tarkastellaan vau-
rioiden hidastamisen näkö-
kulmasta. Kuva: Aimo 
Holtari.
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Käytä lasitusta oikein

Energiansäästön toteutumisen kannalta tärkeää on Kimmo 
Hilliahon mukaan sekin, että lasitusta käytetään etenkin läm-
mityskaudella oikein.

Lasitus pitäisi pitää täysin kiinni lokakuun alusta huhtikuun 
loppuun ja kuumina kesäpäivinä vähintään yksi parvekelasi au-
ki. Kuumina ja aurinkoisina kesäpäivinä vähintään yhden lasin 
aukipitämisellä vältetään sitä, ettei parveke myöskään yliläm-
pene, Hilliaho opastaa.

Lasitetun parvekkeen omistaja saattaa ihmetellä parvekelasi-
en välissä olevia rakoja. Ne parvekkeelle kuitenkin Hilliahon 
mukaan välttämättä tarvitaan, koska onhan ilman myös kierret-
tävä laseilla suojatulla parvekkeella.

Jos asukkaalle syntyy väärä illuusio, jonka seurauksena esi-
merkiksi parvekkeen ovea ruvetaan pitämään auki pidempään 
kuin tuuletus vaatii, silloin lasituksesta saatava energiasäätö 
menee äkkiä hukkaan, Matti Pentti puolestaan muistuttaa.

Me seurasimme tutkimuksessa lasitettujen parvekkeiden yh-
teydessä olevien huoneistojen sisälämpötiloja. Seuranta osoitti, 
että niissä kohteissa huoneistojen sisälämpötila oli puoli astet-
ta alhaisempi kuin muissa. Siitä siis voisi päätellä, että lasitus 
on tuottanut näissä asunnoissa saman viihtyvyystason, mutta 
pikkuisen alhaisemmalla sisälämpötilalla kuin muissa kohteis-
sa. Tämä taas osoittaa, että energiaa säästyy myös sisälämpöti-
lan pudottamisen yhteydessä, jos termostaatti toimii oikein, 
Hilliaho pohtii.

Julkisivu- ja ikkunaremontteja tehtäessä seuraava remontin 
jälkeinen toimenpide olisi Pentin mukaan säätää ilmanvaihto- 
ja lämmitysjärjestelmät. 

Talotekniikkajärjestelmien ja niihin liittyvän automatiikan 
pitäisi olla sen verran korkealuokkaista tai ajan tasalla, että ne 
toimisivat oikein ja pystyttäisiin pitämään olosuhteet sellaisi-
na, että asukkaiden ei tarvitsisi esimerkiksi ylilämpöä tuulettaa 
ulos. Silloin järjestelmät jo sinällään toimisivat niin, että ne sääs-
täisivät omat kustannuksensa, Pentti vielä pohtii.

Miten tutkimus 
käytännössä 
tehtiin?

Tutkimuksessa oli kolme 
osaa. Kirjallisuusselvityksessä 
Kimmo Hilliaho selvitti, mitä 
asiasta jo tiedetään ja mitä tut-
kimuksia aiheesta on aikaisem-
min tehty, minkä perusteella 
syntyi myös käsitys, mitkä kes-
keiset tekijät vaikuttavat olen-
naisimmin parvekkeella vallit-
seviin lämpöolosuhteisiin.

Siinä vaiheessa havaitsin, että 
aikanaan asiasta tehdyt tuki-
mukset ovat hyvin suppeita ja 
edustavat asiantuntija-arvioita 
tästä aiheesta, Hilliaho kertoo.

Tutkimus sisälsi kenttätutki-
muksen, johon tuli mukaan 11 
Tampereen alueella sijaitsevaa 
kerrostaloa, pääosin vuokrata-
loyhtiöitä, jotka oli rakennettu 
60-, 70-, 80- ja 2000-luvuilla. 

Kahteen, kerrostalon keski-
osassa päällekkäin sijaitsevalle 
parvekkeelle asennettiin "järe-
ät" mittalaitteet, joilla selvitet-
tiin pintalämpötiloja eri mitta-
uspisteistä. 

Niistä saatiin lämpötilatieto-
ja tosi tarkasti selville, koska 
lasittamattomassa ja lasitetus-
sa parvekkeissa olin noin 50 
mittapistettä, joilla mitattiin 
lämpötiloja parvekelasituksen 
ulkopinnassa ja sisäpinnassa, ik-

constitaitaa_90x135_kiinteistoposti.indd   1 5/25/10   4:12 PM
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WINNER

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

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista! 
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.
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Kimmo Hilliaho kertoo 
miettineensä tutkimuksen-

sa tuloksen innoittamana sitä, 
kumpaa kannattaisi energian-
säästömielessä tehdä parvek-
keiden kohdalla - lisälämmön-
eristää vai lasittaa parvekkeet.

Tämä on tärkeä näkökulma 
siksi, että vanhat parvekkeet 
voivat olla entuudestaan hy-
vin ahtaita ja kapeita. Jos par-
vekkeelle sitten tehdään 10 
senttimetrin tai paksumpikin 
eristekerros, parveke kaventuu 
ja sen käyttö sen vuoksi huono-
nee, Pentti pohtii yhtenä näkö-
kulmana.

Ulkoseinärakenteet ovat 
Pentin mukaan parvekkeiden 
kohdalla usein jo entuudestaan 
hyvässä kunnossa. 

Parveke on suojannut raken-
teita, eikä ulkoseinän vaurioi-
tumisen kannalta ole sellaista 
tarvetta lisälämmöneristämis-
korjaukseen kuin muualla. Tä-
mä voi olla ehkä toinen perus-
te miettiä sitä, korjataanko par-
vekkeiden kohtia lisälämmön-
eristämällä vai ei, Pentti esittää 
toisena näkökulmana Hilliahon 
esittämään kysymykseen.

Tutkimushan osoittaa sel-
keästi sen, että parvekkeen 
lasittaminen parantaa energia-
tehokkuutta ja siksi Pentin mie-
lestä voi pohtia juuri sitä, onko 
siitä syystä tarpeen enää lisätä 
lämmöneristettä ulkovaipassa 
parvekkeiden kohdalta, vaan 
saada aikaan säästöä juuri lasi-
tuksella. 

kunan ulkopinnassa ja sisäpin-
nassa sekä parveke- ja huoneil-
man lämpötiloja tunnin välein. 
Mittajakso kesti 10 kuukautta, 
Hilliaho kertoo.

Lisäksi 23 parvekkeella sijoi-
tettiin pienet lämpömittarit, jot-
ka nekin mittasivat parvekkeen 
lämpötilaa tunnin välein.

Kolmas osa muodostui las-
kennallisesta tarkastelusta, joka 
tehtiin IDA-ICE-ohjelmalla ja 
jossa simuloitiin erilaisia muut-
tujia. 

Muuttujina käytettiin korva-
usilmaventtiilin sijoittamista eli 
otetaanko korvausilma raken-
nuksen parvekkeelta vai sen 
ulkopuolelta, parveketyyppi 
eli onko kyse ulkonevasta vai 
sisäänvedetystä parvekkeesta, 
ilmansuunnat eli tarkasteltiin 
neljän pääilmansuunnan vai-
kutusta ja sijaintia eli Helsinki, 
Jyväskylä ja Sodankylä.

Lisäksi  tutkimusta täyden-
nettiin vertailemalla suomalais-
talojen tutkimustuloksia berlii-
niläisiin elementtitaloihin. 

- Kun Suomessa säästö oli 
karkeasti 6 prosenttia, niin Sak-
sassa se oli keskimäärin vähän 
yli 8 prosenttia. Minut yllätti, et-
tä ero oli näin vähäinen, koska 
odotin, että Suomi pärjää tässä 
vertailussa huonommin Eu-
rooppaan verrattuna, Hilliaho 
sanoo.
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Parvekkeiden lisälämmöneristämistä vai lasittamista?

Hilliahon mielestä parvekkei-
den kohdalla lisäeristäminen 
ei ole välttämättä mielekästä 
senkään vuoksi, että suuri osa 
parvekkeen taustaseinästä 
muodostuu usein ikkuna- ja 
ovipinnoista, jolloin varsinaista 
lisäeristettävää osaa on hyvin 
vähän.

Tähän voisi kuitenkin poik-
keuksena mainita 60- ja 70-lu-
vun alun kevytrakenteiset  par-
vekkeiden taustaseinät. Ne ovat 
yleensä aika hataria, höyrynsul-
kujen liittämistä tiiviisti betoni-
rakenteisiin ei ole mietitty, eikä 
niissä ole kuin 10 senttimetrin 
paksuinen eristys. Siksi ne ovat 
sellaisia ulkovaipan kohtia, jois-
sa aika pienillä toimenpiteillä 
ilman että rakenne hirveästi 
paksunee, ja joissa juuri siksi 
energia- tai lämmöneristysky-
kyä voidaan huomattavasti pa-
rantaa, Pentti mainitsee. 

Korjaustyö on silloin Pentin 
mukaan niin sanotusti timpu-
rin työtä, joka on raskaampia 
betonikorjauksia edullisempaa 
kuin laajemmassa betoni- ja li-
sälämmöneristystöissä.

Kaiken kaikkiaan korjaus-
hankkeissa on tärkeintä, että 
rakennusta ja rakenteita tar-
kastellaan tapauskohtaisesti ja 
korjaamisen suunnittelupro-
sessissa korostuvat kuntotutki-
muksen laadukkuus ja suunnit-
telijankin ammattitaito.

Lämmöneristämiseen liitty-
vät kysymykset ovat  ja tu-
levat tulevaisuudessa ole-
maan entistä tarkemmassa 
tarkastelussa julkisivu- ja 
parvekeremontteja tehtäes-
sä. Kuva Laajsalon 
Kiinteistöt Oy:n mittavalta 
korjaustyömaalta, jossa 
useiden talojen julkisivut on 
korjattu perusteellisesti ja 
mm. kaikki parvekkeet
lasitetaan. 
Kuva: Hanna Rissanen.
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Paljonkohan teidän 
talo yhtiössänne 
säästettäisiin Welho 
Taloyhtiölaajakaistalla? 
Satasen vuodessa per talous? Vai enemmän? Netti maksut 
voivat alentua jopa puoleen, kun Welho Talo yhtiö laaja kaista 
kytketään kerralla kaikkiin huoneistoihin sovitulla nopeus -
luokalla. Netti toimii heti ja entistä pienemmät kuu kausi maksut 
veloitetaan kätevästi yhtiövastik keessa. Asukkaat voivat 
myös halutessaan nostaa oman liittymänsä nopeutta – vaikka 
200M asti.  

 
Näin helppoa on taloyhtiölaajakaistan hankinta:
• Varmista, että Welho Taloyhtiölaaja kaista on 
 yhtiökokouksen esityslistalla päätösasiana.
• Järkevään päätökseen riittää yhtiökokouksen 
 enemmistön tahto.

Kysy lisää ja pyydä tarjous
puh. (09) 156 51  ja kiinteistoliittymat@welho.fi

Katso video 

ja esittely 

taloyhtiö-

laajakaista.fi

welho.fi 

Welho_säästö_210x297.indd   1 9/28/10   3:24 PM
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K U N N O S S A P I T O TA R V E S E LV I T Y K S E T

Lain edellyttämän kunnos-
sapitotarveselvityksen 
(jo ka lyhennettiin oitis 

eräässä Pietikäisen isännöimistä 
taloyhtiöistä KUPSEksi) myötä 
kuntoasioihin taloyhtiöissä on 

Kunnossapitotietoa
osakkaille kirjallisena joka vuosi

Uudistunut asunto-

osakeyhtiölaki toi 

tullessaan taloyh-

tiöille uuden vaati-

muksen; hallituksen 

on esitettävä vuosit-

tain varsinaisessa 

yhtiökokouksessa 

selvitys seuraavan 

viisivuotiskauden 

kunnossapidosta, 

myös kirjallisena. 

Isännöitsijä Anita 

Pietikäinen kokee 

tämän kunnossapi-

totarveselvityksen 

ehdottoman hyväksi 

työkaluksi isännöit-

sijälle. 

pakko ottaa kantaa vähintään 
kerran vuodessa, siksi tilanteet 
tulee myös päivitettyä. Jotain 
Anita Pietikäisen mukaan on 
toki tehty tähänkin asti.

– Tätä kohti on oltu menossa 

jo,  kun on alettu tehdä kunto-
arvioita. Niiden yhteydessä on 
aina laadittu konsultin näke-
mys tulevista kunnossapito- ja 
korjaustarpeista. Se on saatettu 
esitellä kyllä yhtiökokouksessa-
kin, mutta sillä ei ole ollut niin 
virallista asemaa kuin nyt on 
kunnossapitotarveselvityksellä.

Asunto-osakeyhtiölaki ei mää-

HSI järjesti syyskuussa 
asia kasyhtiöidensä hallitus-
ten jäsenille tilaisuuden, jos-
sa selvitettiin uuden asunto-
osakeyhtiölain tuomia muu-
toksia, myös kunnossapito-
tarveselvitystä. Kiinnostus 
pääsi yllättämään. Osa tuli-
joista oli pakko jättää ta-
pahtumaan varatun 140 
hengen salin ulkopuolelle. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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rittele, kenen tai minkä tahon 
laatima kunnossapitotarvesel-
vityksen on oltava. Taloyhtiöillä 
on mahdollisuus tehdä se  vaik-
ka omin voimin. Tässä vaihees-
sa ainakin Helsingin Seudun 
Isännöitsijät Oy:n  - Pietikäisen 
työnantajan - asiakaskunnassa 
vaikuttaa vallitsevan linja, jossa 
selvityksen teko luotetaan isän-
nöitsijätoimistolle. Ammatti-
kuntansa tuottamat selvitykset 
eivät Pietikäisen mukaan ole 
raskainta sarjaa, vaan enemmän 
yhteenvetotyyppisiä ja paikal-
lisolosuhteet huomioon ottavia 
- silti aitoja ja oikeita. 

– Silloin lähtökohtana on 
jo olemassa oleva kiinteistön 
kun toarvio. Kunnossapitotar-
veselvitys tehdään sen päälle, 
huomioon ottaen myös tiedos-
sa olevat jo tehdyt korjaukset 
sekä vaikuttavat olosuhteet. 

Sen sijaan, jos ajantasaista 
kuntoarviota ei ole, sen tekemi-
sessä hyödynnetään eri alojen 
asiantuntijoita jo vastuidenkin 
vuoksi.

Merkitykselli-
syyksien
punnintaa

Asunto-osakeyhtiölaki 
edellyttää kunnossapi-
totarveselvitystä vain 

mer kittävistä seikoista. Mikä 
seikka missäkin taloyhtiössä sel-
vityksen väärtiksi, merkittäväksi 
koetaan, se jää lopulta taloyhti-

össä  harkittavaksi. Pietikäinen 
korostaa, että pienilläkin asioilla 
voi olla suuri merkitys.

– Jos kattokaivo jää tyhjen-
tämättä, sillä voi olla paljonkin 
merkitystä. Tyhjentäminen it-
sessään ei ehkä ole asia, joka 
kirjataan kunnossapitotarve-
selvitykseen. Siitä voi kuiten-
kin tulla sellainen, jos tyhjen-
tämättä jättämisestä seuraa iso 
vahinko. 

Anita Pietikäinen on pitkän 
työuransa aikana nähnyt, että 
merkittävyyksissä on taloyh-
tiöittäin selviä eroja. Samoin 
asenteissa. Kunnossapitotar-
veselvityksenkin hän on koke-
nut joissakin yhtiöissä otetun 
"pakollisena asiana", josta on 
päästävä yli mahdollisimman 
vähällä, lain edellytyksiä hipo-
en. On myös yhtiöitä, joissa se 
on koettu, kuten hän sen itse 

kokee: hyvänä apuvälineenä, 
työkaluna. Kun yhtiökokouk-
sissa tuodaan esiin lain nojalla 
korjaustarpeita, osakkaat eivät 
enää voi ajatella hallituksen ja 
isännöitsijän ajavan korjauksia 
väkisin. Senkinlaatuista suhtau-
tumista kun on ollut, että vaikka 
tarve putkiremonttiin on hyvin-
kin tiedossa, sitä ei ole haluttu 
sanoa ääneen, ottaa esille. 

– Yksi sijoittajaosakas sanoi 
kerran yhtiökokouksessa, että 
sillä hetkellä, kun ensimmäisen 
kerran sanotaan sana putkire-
montti, talo saastuu. Sen jälkeen 
siellä vain odotetaan putkire-
monttia, Pietikäinen kertoo. 

Asunto-osakeyhtiölain nyt uu-
distuttua, hyssytellä ei saa, sillä 
tulevista korjauksista on lain-
voimainen velvollisuus kertoa 
ennakolta. 

Ilmaisunsa mukaan isännöitsi-
jänä jo ”miljoona vuotta” toi-
mineen DI Anita Pietikäisen 
mukaan taloyhtiöissä elettiin 
pitkään lähinnä vuosi kerral-
laan. Nyt tilanne on toisin, 
seuranta ja toiminta on suun-
nitelmallisempaa. Useissa talo-
yhtiöissä tilikausi sanelee yh-
tiökokouksen pidettäväksi jo 
ennen vuoden vaihdetta, mikä 
on teettänyt jo kosolti kunnos-
sapitotarveselvitysten laatimis-
ta. Kiire ei helpota sen jälkeen-
kään. Kevät tulee olemaan vie-
lä kiireisempi. 

JOS KATTOKAIVO JÄÄ  TYHJENTÄMÄTTÄ, SILLÄ VOI 

OLLA PALJONKIN MERKITYSTÄ. TYHJENTÄMINEN 

ITSESSÄÄN EI EHKÄ OLE ASIA, JOKA KIRJATAAN 

KUNNOSSAPITOTARVESELVITYKSEEN. SIITÄ VOI 

KUITENKIN TULLA SELLAINEN, JOS TYHJENTÄMÄTTÄ 

JÄTTÄMISESTÄ SEURAA ISO VAHINKO. 

➺ JATKUU
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Mitä kunnossapitotarvesel-
vityksiin sitten eniten tullaan 
kirjaamaan? Sitä Anita Pietikäi-
sen ei tarvitse paljon miettiä : 
putkiremontit ja julkisivukorja-
ukset ovat isoista ajankohtaisia 
lukuisissa taloyhtiöissä. Viime 
talvi lumitaakkoineen  ja jääon-
gelmineen sai katseet kiinnit-
tymään erityisesti vesikatoille. 
Kun lähdetään hakemaan rahaa 
isoihin remontteihin, kiinnittyy 
huomio yhtiöissä usein myös 
epämääräisessä rojunvarastoi-
miskäytössä olleisiin tiloihin. 
Kun esimerkiksi ullakkotiloja 
muutetaan myytäviksi asun-
noiksi, on kyse enemmänkin 
korjausrakennus- tai muutosra-
kennustarpeesta, etukäteisselvi-
tyksen arvoisesta joka tapauk-
sessa, jos siihen on aie lähteä. 

Tärkeä lenkki
hienoon ketjuun

Kunnossapitotarve-
sel vi tys: Hallituksen 
kir jallinen selvitys 
tarpeesta sellaiseen 
yhtiön rakennusten ja 
kiinteistöjen kunnos-
sapitoon yhtiökokousta 
seuraavan viiden vuoden 
aikana, joka vaikuttaa 
olennaisesti osakehuo-
neiston käyttämiseen, 
yhtiövastikkeeseen tai 
muihin osakehuoneiston 
käytöstä aiheutuviin kus-
tannuksiin sekä hallituk-
sen kirjallinen selvitys 
yhtiössä suoritetuista 
huomattavista kunnos-
sapito- ja muutostöistä 
sekä niiden tekoajan-
kohdat. 

Kunnossapitotarvesel-
vitys tuo mukanaan 
sen, että rakennusosat, 

jotka ovat siinä mainittuina, on 
myös käytävä läpi.

– Silloin meiltä ei pääse 
unoh tumaan esimerkiksi vaik-
kapa ikkunamaalaukset. Niiden 
huoltoväli vaihtelee viidestä 
kymmeneen vuoteen. Jos ei 
ole pakko seurata, helposti se 
unohtuu.

– Aikanaan kun tuli teetettä-
väksi energiatodistus, moni 
suhtautui siihen turhana, Anita 
Pietikäinen sanoo. 

Keskimäärin kunnossapito-
tarveselvitys tunnutaan koetta-
van paljon tärkeämmäksi. Ehkä 
vaikuttajana on uusi asunto-osa-
keyhtiölaki, joka entisestäkin 
enemmän korostaa hallituksen 
vastuuta. Ensin konsultin te-
kemä kuntoarvio, joka sisältää 
asiantuntijoiden käsityksen 
kiinteistön eri osien kunnos-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ta ja tulevista korjaustarpeista 
hyvin laajasti. Sen perusteella 
paikalliset olosuhteet ja tarpeet 
tunteva hallitus muodostaa kä-
sityksenä juuri kyseisen kiin-
teistön korjaustarpeista ja työs-
tää siitä edelleen viiden vuoden 
kunnossapitotarveselvityksen 
esitettäväksi yhtiökokoukselle. 
Näiden pohjalta voidaan lopul-
ta laatia pitkän aikavälin kor-
jaussuunnitelma, pts.

– Se on aika hieno ketju, Pie-
tikäinen toteaa. 

Hallitusvastuuta ei hänen mu-
kaansa ole syytä ruveta pelkää-
mään. Ne, jotka ovat hallituksis-
sa olleet, selvästi kokevat, että 
ei tämä niin kamalan paljon voi 
muuttua, tähänkin asti on saatu 
hoidettua korjaukset ja muut. 

Luottamuksellinen suhde isän-
nöitsijään on tärkeä tuki. 
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H E L S I N K I L Ä I S TA L O Y H T I Ö I D E N  H I S T O R I A A

Saariston satavuotinen 
historia on osoittautu-
nut mielenkiintoiseksi 

ja kiehtovaksi ja täällä on aina 
asunut ja asuu edelleenkin vah-
voja vaikuttajapersoonia. Talon 
historiaa voisi kertoa monella 
tavalla, kertoa monia tarinoita. 
Yksi niistä on talon jugend-
arkkitehtuuri, toinen tarina liit-
tyisi työväenliikkeen historiaan, 
kolmas tarina liittyisi elintason 
nousuun ja asumismuodon 
muuttumiseen, mutta kaikkein 
kiinnostavimpia tarinoita mie-
lestäni ovat tämän talon ihmis-
ten, osakkaiden ja asukkaiden 
tarinat. Niitä on tarkoitus tuoda 
esiin historiikkikirjassa, joka il-
mestyy joulukuussa.

Näin satavuotiaan taloyhtiön 
historiikkiahankkeen vetäjä, 
YTM, toimittaja Airi Immonen 
avasi kuulijakunnalle tulevan 
julkaisun sisältöä taloyhtiön pe-
rinteisissä pihajuhlissa. Julkai-
sun tekemistä on suuresti hel-
pottanut se, että taloyhtiöstä on 
säilynyt hämmästyttävän hyvin 
ja paljon erilaisia dokumentte-
ja, pöytäkirjoja ja muuta mate-
riaalia, jotka ovat tähän saakka 
olleet hajallaan ja kokoamatta, 
mutta nyt löytävät tiensä histo-
riakirjan kansien sisään.

Taloyhtiön historia alkaa vuo-
desta 1907, kun maalarimestari 
Juho F. Aaltonen ja rakennus-
mestari Juho Kustaa Koskinen 
ja Kristian Robert Lindeman 
löysivät toisensa ja päättivät 
perustaa asunto-osakeyhtiön. 
Perustavaan kokoukseen osal-
listui 48 ihmistä, 2 heistä naisia. 
Talo valmistui vuonna 1910. Se 
oli arkkitehti Karl Lindahlin kä-
sialaa.

- Asunto-osakeyhtiön perus-
taminen tuohon aikaan on ol-
lut poikkeuksellinen hanke. Se 
oli ollut mahdollista vasta kym-
menkunta vuotta. Helsinkiin 
ensimmäisinä työväenasunto-
osakeyhtiöinä olivat nousseet 
Ruoholahdenkadulle Taimi ja 
Alku ja  Pitkänsillan tälle puo-
lelle Toiselle linjalle yhtiö ni-
meltänsä Rauha. Kun Saaristo 

As Oy Saariston satavuotisessa historiassa vahva kosketus työväen historiaan

perustettiin, niin työväenasun-
to-osakeyhtiöitä oli valmiina 
kymmenkunta. Niiden perus-
taminen ja rakentaminen oli 
erittäin iso urakka tavallisille 
ihmisille, koska siihen asti ta-
loyhtiöitä rakensivat varakkaat, 
vauraat porvarit ja muuten va-
rakkaat henkilöt, Airi Immonen 
mainitsi.

- Talon asukkaat ja osakkaat 
ovat olleet hyvin pitkäaikaisia. 
Tässä talossa asuu edelleen kak-
si sukua, joiden sadan vuoden 
kaari jatkuu katkeamatta tähän 
meidän aikaamme asti. Perusta-
vassa kokouksessa läsnäolleita 
ja huoneiston ostaneita sukuja 
täällä vaikuttaa edelleenkin vii-
si - kaksi sukua, joiden edusta-
jat asuvat talossa eli heillä on 
asumisen kaari taloon ja sitten 
kolme muuta sukua, jotka eivät 
enää itse asu, mutta omistavat 
huoneistoja ja ovat sillä tavalla 
läsnä tässä talossa. Tämä kertoo 
pysyvyydestä. Pysyvä, oman 
kodin saaminen oli työväelle 
tavallisille ihmisille iso asia - sii-
hen ei ollut monilla varaa lain-
kaan, Immonen jatkoi.

- Karl Lindahl toteutti talossa 
hienosti tavoitetta kohottaa työ-
väen asumistasoa ja asumismu-

kavuutta. Huoneistot suunnitel-
tiin moderneiksi, nykyaikaisiksi 
ja terveellisiksi. Terveellisyysnä-
kökohta oli hyvin tärkeä muun 
muassa huoneiston koon, va-
loisuuden ja varustetason suh-
teen. Tänne tuli vesi ja viemäri 
ja oli isot ikkunat. Siihen aikaan 
viemäröinti ja sisävessa olivat 
Kalliossa noin 10 prosentissa 
huoneistoja eli tällainen muka-
vuus oli silloin todella nykyai-
kaista.

- Arki oli kuitenkin sellainen, 
että koska työväestön palk-
kataso oli pieni ja asuntopula 
oli huutava, niin suurin osa 
perheistä otti vuokralaisia. Yh-
dessä huoneistossa saattoi asua 
10 ihmistä. Enimmillään talossa 
asui yli 400 ihmistä, nykyisin 
noin 150. 

Talon asukkaista Immonen 
mainitsee Miina Sillanpään, en-
simmäinen merkittävä nainen, 
poliitikko, kansanedustaja ja 

ensimmäinen naisministeri, so-
siaaliministeri, joka muutti ta-
loon vuonna 1918 ja asui talos-
sa 20-luvun. Hän omisti talosta 
kaksi huoneistoa.

- Kirjan tarkoituksena on an-
taa niin nykylukijalle kuin histo-
riasta kiinnostuneelle lukijalle 
kiinnostavia ja uudenlaisiakin 
näkökohtia kaupunkiasumi-
seen, Immonen totesi ja mai-
nitsi, että hienon ja arvokkaan 
merkityksen Saaristossakin 
vaalittu työväen rakentamisen 
ja asumisen historia saa, mikäli 
vieressä oleva työväentalo, Paa-
sitorni, valitaan Unescon maail-
manperintökohteeksi.  

- Se olisi hyvin arvokas tun-
nustus työväen rakentajille ja 
asujille ja meille tämän ajan 
asujille, koska meidän tehtä-
vämme on kehittää tätä asu-
mismuotoa edelleen. Voimme 
ajatella, että jätämme talon, jota 
seuraavat asukkaat, sukupolvet 
voivat sadan vuoden kuluttua 
olla omalla tavallaan juhlimassa, 
kun meistä aika on jättänyt ja 
olemme muuttuneet historiak-
si, Immonen päätti esityksensä.

Osoitteessa Saariniemenkatu 8 
ja Säästöpankinranta 8 sijait-
see satavuotias As Oy Saaristo, 
josta tehdään historiikkia. 
Kirja julkaistaan joulukuussa. 
Perinteisissä pihajuhlissa tule-
van kirjan sisältöä valotti his-
toriikkihankkeen vetäjä Airi 
Immonen.
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TA L O Y H T I Ö N  H A L L I N T O

Tällaisia ajatuksia ilmoil-
le lausuu helsinkiläinen 
Marja Olamo, joka edus-

taa niin sanottuja sijoittajaomis-
tajia. Hänet on tietyissä piireissä 
määritelty hallitusammattilai-
seksi - sen verran monissa talo-
yhtiöiden hallituksissa ja niiden 
puheenjohtajana hän on ollut ja 
toimii edelleenkin aktiivisesti. 
Toisaalta häntä voi kuvata koke-
neeksi kiinteistöalan aktiiviksi, 
joka on harjaantunut "tiukaksi 
tädiksi" miesten maailmassa 
sukutalojensa ja osakehuoneis-
tojensa etuja ajaessaan ja omai-
suutensa arvosta huolehties-
saan vuosikymmenten aikana.

Sanasia 
isännöinnin 
tilasta

Isännöitsijöiden pitäisi paremmin perehtyä teke-

miinsä sopimuksiin ja hyväksyä, että pieni su-

kutaloyhtiö tarvitsee erilaista isännöintiä kuin 

esimerkiksi iso, vanha ja jatkuvasti korjaamista 

vaativa moniportainen kerrostaloyhtiö. Palvelun 

laadun pitäisi kuitenkin molemmissa tapauk-

sissa olla nykyistä tasoa parempaa. Hallitusten 

pitäisi virkistäytyä, eikä jäädä suhteessa isän-

nöitsijöihinsä passiivisiksi kumileimasimiksi. 

Puheenjohtajien pitäisi saada isännöintitoimis-

tolta taloyhtiötänsä koskevaa tietoa ”non stop-

pina” ja taloyhtiön maksuliikenteenkin kontrolli 

kuuluisi isännöintitoimiston sijasta esimerkiksi 

puheenjohtajalle. 

Isännöitsijätoimistot, 
parantakaa palveluanne 
ja hallituksen jäsenet, 

aktivoitukaa!

Kokenut hallitusammattilainen Marja Olamo 
tuulettaa kiinteistöalan toimijoita

-Koska olen ollut aina 
ja olen edelleenkin 
hurjan kiinnostunut 

kaikesta - ja vähän ilmeisesti lii-
kaakin, koska se ei välttämättä 
kaikille aina sovi, että työntää 
nokkansa joka asiaan -niin se 
on johtanut tietynlaiseen revii-
rijakoon. Reviirien merkkaami-
nen vaikuttaa kuitenkin olevan 
monille isännöitsijöille hurjan 
arka paikka, Marja Olamo pohtii 
havaintonaan, kun hän on vah-
vana hallituksen puheenjohta-
jan pyrkinyt toteuttamaan hal-
lituksen ja puheenjohtajan val-
vontavastuutaan isännöitsijän 
toimia ja tehtävien hoitamista 
kohtaan.

Hän tunnustaa, että esimer-
kiksi Pihlajatien sukutalossa, 
jonka hän tuntee kuin omat tas-
kunsa, hän haluaa hoitaa kaikki n  Teksti ja kuva: Riina Takala
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asiat itse isännöitsijän jäädessä 
taka-alalle.

– Mutta sitten on niitä talo-
ja, joissa tarvitaan isännöitsijää 
operatiiviseksi toimijaksi teke-
mään yhteistyötä hallituksen 
kanssa. 

Siinä suhteessa hän kuiten-
kin kaipaisi parannusta tämän 
ajan isännöintiyritysten palve-
luissa, että isännöitsijät olisivat 
paremmin sisällä taloyhtiöiden 
kanssa tekemiensä sopimusten 
sisällöissä.

– Nyt tuntuu, että isännöitsi-
jät antavat piut paut sille, mitä 
on sopimuksessa sovittu ja te-
kevät omavaltaisia päätöksiä. 
Toivoisin, että he lukisivat so-
pimuksensa ja katsoisivat teh-
täväluettelot. Minä räätälöin ta-
loyhtiöille isännöinnin tehtävä-
luettelot ja tehtävät ovat tieten-

kin erilaisia riippuen siitä, onko 
kysymys esimerkiksi Pihlajatien 
sukutalosta tai isosta keskustan 
kerrostalosta. Pitäisihän niiden 

isännöintitehtävissä olla huikea 
ero, Marja Olamo pohtii.

Noin 50 vuoden perspektii-
villä asiaa tarkastellessaan hän 
katsoo isännöintityön tason 
huonontuneen - ja siitäkin huo-
limatta, että isännöitsijät ovat 
tänä päivänä koulutetumpia 
kuin menneinä vuosikymme-
ninä.

– Tilannehan on mennyt ka-
tastrofaalisesti väärään suun-
taan. Silloin kun taloyhtiössä 
oli tapana, että osakas hoiti 
isän nöitsijän tehtävät, hän vas-
tasi siitä talosta, ehkä muuta-
masta muustakin. Heillä ei ollut 
missään nimessä hoidettavana 
kymmeniä taloja, kuten nykyi-
sillä isännöitsijöillä on. Muis-
taakseni 90-luvulla puhuttiin, 
että isännöitsijällä on keski-
määrin 22-25 taloyhtiötä hoi-

➺ JATKUU

dettavanaan. Se on pöyristyt-
tävän hirveä määrä. Kun olen 
toiminut taloyhtiön puheen-
johtajana isännöitsijän roolissa 
kahdessa-kolmessa taloyhtiössä, 
en ole pystynyt hoitamaan nii-
täkään edes sillä tarkkuudella 
ja tiukkuudella kuin olisi syytä 
edellyttää. Miten sitten, jos ta-
loja on kymmeniä? Lukumäärä 
isännöitsijää kohden on aivan 
kohtuuton, hän pohtii. 

Taloyhtiöthän hakevat ja 
ha luavat isännöintiyrityksil-
tä hyvää palvelua. Siksi Marja 
Olamo pitää parempana isän-
nöitsijätoimistoa, joka kykenee 
rajaamaan yhden isännöitsijän 
hoidossa olevat taloyhtiöt esi-
merkiksi viiteentoista. 

– Koska olen vielä hyvässä 
kunnossa, olen mukana, 
jaksan seurata alan asioita 
ja minulla on niihin mielen-
kiintoa, miksi en toimisi ak-
tiivisesti. Olen saanut ehkä 
sukuni kirouksena taipu-
muksen perfektionismiin. 
Siinä on hyvät ja huonot 
puolensa. Yksi huono puoli 
on se, etten tahdo ehtiä teh-
dä kaikkea haluamaani. 
Minun mielestäni kaikki pi-
täisi olla hirveän tarkkaan 
ja hyvin tehty ja valvon, et-
tä toisetkin niin tekevät, 
seitsemänkymmenen ikä-
vuoden ylittänyt Marja 
Olamo tunnustaa.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Harmillista kuitenkin, että 
nykyisellään on hurjan vaikea 
löytää hyvää isännöintiä Hel-
singistä.

Hänen mielestään nykyinen 
tilanne on vakava myös siksi, 
että isännöitsijöiden ja halli-
tusten pitäisi kyetä vastaamaan 
ja hoitamaan muiden ihmisten 
"mammuttiomaisuutta".

– Jos ajattelemme kivitaloa, 
jossa on monta porrasta, niin 
onhan se melkoinen omaisuus 
kokonaisuudessaan puhumatta-
kaan siitä, että osakkeenomista-
jana satut istumaan useammas-
sa hallituksessa hoitamassa tätä 
tehtävääsi.

Tähän vastuunkantamisen ja 
huolenpidon tehtävään istuu 
Marja Olamon mielestä erittäin 
huonosti sellaiset varsin usein 
isännöitsijöiden suulla esitetyt 
näkemykset, että "mitä väliä 
sillä on, kun taloyhtiöhän sen 
maksaa".

– Onko tämä osoitus siitä 
vas tuun hoitamisesta, jonka 
isännöitsijä on ottanut toisen 
omaisuuden hoitamisesta, hän 
kysyy.

Tässä mielessäkään isännöit-
sijä ei voi, eikä saa tehdä oma-
valtaisia päätöksiä, vaan hänen 
on kuunneltava hallitusta. Tie-
tenkin, jos omistajan ääni on 
yhtä kuin koko talon asuntojen 
omistaja, silloin häntä on kuul-
tava niin isännöitsijän kuin hal-
lituksenkin.

Sanasia 
taloyhtiöiden 
hallitusten tilasta

-Minusta on kuitenkin 
periaatteessa hyvä 
asetelma, että talo-

yhtiöissä on hallitus ja isännöit-
sijä. Hallituksen jäsenten päätyö 
on usein muualla ja siksi isän-
nöitsijää tarvitaan hoitamaan 
operatiivista puolta taloyhtiön 
hallinnossa. 

– Korostaisin tässä kuitenkin 
yhteistyön merkitystä. Yhteis-
työ on mielestäni hukkunut 

jonnekin. Koko ajan vain pu-
hutaan, että isännöitsijät ovat 
toimitusjohtajia ja heillä on 
operatiivinen johto käsissään. 
Parempaan lopputulokseen kui-
tenkin päästäisiin, kun talojen 
hoitaminen tapahtuisi hyvässä 
yhteishengessä ja yhteistyössä, 
hän vielä toteaa.

Suorasanaisen naisen sanal-
lisesta arkusta löytyy luonneh-
dintoja myös siitä, minkälaisia 
taloyhtiöiden hallitukset ovat. 
Niitä hän moittii usein osaamat-
tomiksi, passiivisiksi.

– Niissä tyydytään toimimaan 
isännöitsijän mielivaltaisina ku-
mileimasimina sen sijaan, että 
aktivoiduttaisiin, opiskeltaisiin 
sen verran asunto-osakeyhtiöla-
kia ja -asetuksia, että sen tiedon 
turvin voitaisiin asioita yhdessä 
hoitaa.

– Jos ajaudutaan tilanteeseen, 
että hallitus ei katso voivan sa 
vaivautua opiskelemaan ja tu-
tustumaan näihin asioihin, niin 
silloin taloyhtiön pitää vaka-
vasti harkita ammattipuheen-
johtajan valintaa, joka tuntee 
ja tietää nämä asiat. Uskon, että 
ammattilaisten käyttö yleistyy, 
kun taloyhtiöissä tehdään entis-
tä enemmän korjauksia ja asiat 
mutkistuvat. Tai jos hallituk-
seen ei kertakaikkiaan löydy 
riittävän pätevää hallitusväkeä, 
hän vielä pohtii. 

Siihen tulevaisuuden kuvaan 
hän ei kuitenkaan usko, että ta-
loyhtiöiden hallituksiin ei tule-
vaisuudessa löytyisi ihmisiä. 

– Aina joku lähtee hallituk-
seen, aina joitakin ihmisiä nä-
mä asiat kiinnostavat. Sen on 
vuosikymmenten aikainen ko-
kemukseni osoittanut.

Taloudellinen 
valvonta 
tehokkaammaksi

-Valitettavasti on halli-
tuksen jäseniä, jotka 
eivät näe kokonai-

suutta, eivätkä perspektiiviä 
tulevaisuuteen. Nähdään ehkä 
se yksi asia tässä ja nyt, mutta 
ei kaikkea sitä, mitä asian ympä-
rillä on ja mikä siihen vaikuttaa, 
hän vielä miettii.

Hallitusten ja puheenjohtaji-
en pitäisi hänen mielestään esi-
merkiksi ottaa taloyhtiön mak-
suliikenteen valvonta parem-
min hanskaansa. Käytännössä 

HALLITUKSISSA 

TYYDYTÄÄN TOIMIMAAN 

ISÄNNÖITSIJÄN MIELI-

VALTAISINA KUMILEI-

MASIMINA SEN SIJAAN, 

ETTÄ AKTIVOIDUTTAISIIN, 

OPISKELTAISIIN SEN 

VERRAN ASUNTO-OSAKE-

YHTIÖLAKIA JA -ASETUK-

SIA, ETTÄ SEN TIEDON 

TURVIN VOIDAAN ASIOITA 

YHDESSÄ HOITAA.

USKON, ETTÄ 

AMMATTILAISTEN KÄYTTÖ 

YLEISTYY, KUN TALOYHTI-

ÖISSÄ TEHDÄÄN ENTISTÄ 

ENEMMÄN KORJAUKSIA 

JA ASIAT MUTKISTUVAT. 

TAI JOS HALLITUKSEEN EI 

KERTAKAIKKIAAN LÖYDY 

RIITTÄVÄN PÄTEVÄÄ 

HALLITUSVÄKEÄ,

sen voi toteuttaa esimerkiksi 
niin, että hallituksessa sovitaan, 
kuka tarkastaa ja hyväksyy kaik-
ki taloyhtiön saamat laskut.

– Tällainen käytäntö pitäisi 
ehdottomasti toteuttaa kaikis-
sa taloyhtiöissä. Isännöitsijät-
hän eivät saisi kirjoittaa laskua, 
jonka he sitten itse maksavat 

itselleen, tätä ei saisi tapahtua 
missään olosuhteissa. Eihän 
mikään firmakaan salli sitä, että 
toimitusjohtaja kirjoittaa yrityk-
selle laskun ja maksaa sen sit-
ten itselleen, hän selittää.

– Minä olen tehnyt sitä jo pit-
kään, että saan sähköpostitse 
tai käyn isännöitsijätoimiston 
verkossa katsomassa, mitä las-
kuja taloyhtiölle on tullut, mitä 
maksetaan ja kenelle. Olemme 
sopineet isännöitsijätoimiston 
kanssa, että mitään taloyhtiön 
laskua ei saa maksaa ilman 
mi nun hyväksyntääni. Poikke-
uksen tässä muodostavat isän-
nöitsijälle ja huoltoyhtiölle ja 
siivoojalle maksettavat kiinteät 
kuukausipalkkiot. Me olemme 
eriyttäneet muutamassa talossa 
huollon ja siivouksen ja se toi-
mii hyvin.

– Laskujen tarkastaminen on 
todella yksinkertaista ja help-
poa, verkkoyhteydet, sähkö-
postiliikenteen ja Skype-puhe-
lutekniikankin hyvin hallitseva 
Marja Olamo vakuuttaa.

– Tärkeintä on, että valvontaa 
tekee joku hallituksesta. Sen 
ei tarvitse välttämättä olla pu-
heenjohtaja, hän vielä mainit-
see tunnustaen, että menettely 
on hänen kokemuksensa mu-
kaan tuntunut olevan vaikea 
pala varsinkin palkkaisännöit-
sijöille.

Sanasia 
kiinteistöalan 
järjestötoiminnasta

Marja Olamo sanoo 
pi tävänsä tärkeänä 
sitä, että helsinkiläi-

set ja pääkaupunkiseutulaiset 
taloyhtiöt ovat liittyneet alan 
järjestöön ja paikalliseen yhdis-
tykseen. Siitä hän on kuitenkin 
ärsyyntynyt, millä keinoin halli-
tusten puheenjohtajilta ollaan 
viemässä edustusmahdollisuus 
taloyhtiöiden äänen kuulumi-
seksi edunvalvontatyössä. 

– "Mitä väliä sillä on, kun ta-
loyhtiö maksaa" on ollut isän-
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”MITÄ VÄLIÄ SILLÄ ON, 

KUN TALOYHTIÖ MAKSAA” 

ON OLLUT ISÄNNÖITSIJÖI-

DEN ASENNE JO KAUAN 

JA SE ON TIETENKIN PÄIN 

HUNNINKOA. EHKÄ SE 

PEILAUTUU NYT MYÖS 

KIINTEISTÖALAN 

JÄRJESTÖN JA YHDIS-

TYKSEN YHTEISKUNNAL-

LISESSA REAGOINNISSA, 

KOSKA EPÄILEN, ETTEIVÄT 

ISÄNNÖITSIJÄT TIETEN-

KÄÄN RYHDY AJAMAAN 

MEIDÄN ASIOITAMME 

EDUNVALVONTATYÖSSÄ,

nöitsijöiden asenne jo kauan 
ja se on tietenkin päin hun-
ninkoa. Ehkä se peilautuu nyt 
myös kiinteistöalan järjestön ja 
yhdistyksen yhteiskunnallises-
sa reagoinnissa, koska epäilen, 
etteivät isännöitsijät tietenkään 
ryhdy ajamaan meidän asioi-
tamme edunvalvontatyössä, 
Mar ja Olamo pohtii isännöitsi-
jöiden vallattua taloyhtiöiden 
puheenjohtajia kattavammin 
paikallisen yhdistyksen halli-
tuksen.

Ruutupaperille kirjattuihin 
taloyhtiönimilistoihin, joita on 
sitten esitetty isännöitsijän alle-
kirjoituksella vahvistettuina val-
takirjoina, hän kertoo törmän-
neensä ensimmäisen kerran jo 
vuosituhannen vaihteessa, kun 
osallistui itse silloin kokouk-
seen valtuutuksen saaneena, 
isännöitsijän mandaatilla.

Toiminnan naisena ja sano-
jaan säästelemättä hän kehot-
taa taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajia turvaamaan 
edustusoikeutensa virallisissa 
kokouksissa olemalla joko itse 
läsnä tai antamalla valtakirjan 
vaikka tutun taloyhtiön halli-
tuksen puheenjohtajalle. 

Kun Marja Olamo puhuu 
sukutaloista, hän viittaa 
ensisijaisesti isoisäänsä 

Feliks Olamoon, joka rakennutti 
muun muassa Helsinkiin useita 
taloja noin 1900-luvun alkupuo-
lelta jatkosodan alkuun ja jätti 

Pääosin suvun ulkopuolisten talojen 
hoitamisesta saadulla kokemuksella 

– aktiivisuutta, vaativuutta ja periksiantamattomuutta
muutamia niistä omistukseen-
sa. Hänen kuolemansa jälkeen 
omaisuutta siirtyi seuraavalle 
sukupolvelle eli Feliks Olamon 
viidelle pojalle, Uoleville, Kale-
ville, Veijolle, Sakarille ja Pentil-
le, joista Kalevi Olamo oli Marja 

Olamon isä. 
– Isäni oli myös rakennus-

mestari, jonka piti jatkaa isoisä-
ni työtä, mutta hän kuoli heti 
sodan päätyttyä vuonna 1945 

➺ JATKUU

Osoitteessa 
Fredrikinkatu 30 ja 
Lönnrotinkatu 16 si-
jaitseva As Oy 
Olamontalo edustaa 
1920-luvun klassi-
soivaa arkkitehtuuria. 
Kuva: Eetu 
Karppanen.
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syksyllä, Marja Olamo kertoo.
Tähän historiaan liittyvät As 

Oy Pihlajatie 2, Mannerheimin-
tien ja Honkatien kulmassa si-
jaitseva As Oy Turuntie 98 ja As 
Oy Mechelininkatu 2.

Lisäksi sukutaloihin kuuluu 
Fredrikinkatu 30:n ja Lönnro-
tinkatu 16:n kulmassa sijait-
seva talo, joka tunnetaan ni-
menomaisesti Olamontalona. 
Tämän talon julkisivua koristaa 
Kimmo Pyykön Feliks Olamon 
muistoksi tekemä reliefi. Sen 
Marja Olamo sanoo kuvaavan 
isoisänsä "järkälemäisyyttä", 
oman arvonsa tunteneen iso-
isän ominaisuutta kulkea van-
kasti omaa tietään.

Olamontalossa on vielä vahva 
suvun edustus, samoin Pihlaja-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tiellä, jossa Marja 
Olamo toimii itse 
puheenjohtajana. 
Muissa taloissa su-
vun edustajat ovat 
jo kokonaan pois 
talon kuvioista tai 
omistavat taloissa 
muutamia osakehuo-
neistoja.

Kipinän kiinteistö-
asioiden hoitamiseen 
Marja Olamo sanoo 
saaneensa muistaessaan  
isoisänsä valvontakäynnit 
Pihlajatiellä ja joutuessaan 
esikoistaan odottavana 
nuorena naisena ottamaan 
tiukasti kantaa äitinsä ja la-
kimiehen otteisiin isän kuo-
linpesän hoitamisessa. Lisäksi 

hänet nimettiin valvomaan kah-
ta vuotta nuoremman sisarensa 
Kirstin omaisuutta.  

Näiden vaiheiden jälkeen 
hänellä on ollut erilaisia "pro-
jekteja", kuten hän asian ilmai-
see: milloin on pitänyt hoitaa 
jotakin asiaa kansainvälisillä 
kentillä, milloin kiinteistöalan 
asioita useamman taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana, 
milloin taloyhtiön hallituksen 
rivijäsenenä tai tilintarkasta-
jana, milloin hautausmaiden 
suunnitteluun liittyvän yrityk-
sen toimitusjohtajana, milloin 
vain tavallisena asukkaana. 

– Joudun merkillisiin tilantei-
siin, enkä aina ymmärrä, miksi 
ja miten. Yhtäkkiä vain huo-
maan olevani mukana jossakin, 
kiinteistöalan asiat mielenkiin-
toisiksi, haastaviksi ja paljon 
uutta tietoa antaviksi kokeva 
Marja Olamo kertoo.

Viime aikoina hän kuitenkin 
kertoo vähentäneensä luotta-
mustehtäviään niin taloyhtiöi-
den hallituksissa kuin tilintar-
kastuksiakin.

– Minulla on sen verran pal-
jon vielä noita huoneistoja, et-
tä aika rumba se on niidenkin 
kanssa, 70 ikävuoden virstapyl-
vään ylittänyt kokenut hallitus-
ammattilainen sanoo.

Menneiden vuosikymmen-
ten antamalla kokemuksella 
hän on valmis tunnustamaan 
senkin, että sukutalossa ajau-
dutaan herkemmin sotati-
laan kuin sellaisissa taloyh-
tiöissä, joiden hallituksen 
toimintaan on voinut 
osallistua puhtaasti "rivi-
osakkeenomistajana" tai 
sijoittajaomistajana.

Tämän raken-
nusmestari 
Feliks Olamon 
rakennuttaman 
talon, As Oy 
Olamontalon, pi-
hasiivessä oli ai-
kanaan matkus-
tajakoti Uni-
keko, josta tuli 
Lapuan liikkeen 
päämajakin. 
Tänäkin päivä-
nä talossa toimii 
matkustajakoti.
Vuonna 1928 
valmistuneen 
asuin- ja liiketa-
lon suunnitteli 
arkkitehtitoimis-
to Cronstedt ja 
Röneholm. 
Muita tietoja ta-
losta on, että ul-
lakkokerroksen 
rakentamisen 
yhteydessä ta-
loon tuli eloku-
vateatteri vuon-
na 1946. 
Kuva: Eetu 
Karppanen.

Rakennusmestari 
Feliks Olamo pääsi 

muuttamaan ra-
kennuttamaansa 

uuteen taloon 
jouluksi vuonna 1927. 

Vieressä Kimmo Pyykön tekemä vuonna 1970 val-
mistunut pronssinen reliefi Feliks Olamon muistolle (1878-1948).

26    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 8 /2010



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

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

http://www.sir.fi


V E S I -  J A  V I E M Ä R I J Ä R J E S T E L M Ä T

Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut -kuntayh-
tymän HSY:n hallituk-

sen päätöksellä yhtenäistämi-
nen etenee portaittain viidessä 
vaiheessa siten, että yhtenäiset 
hinnat tulevat voimaan vuoden 
2013 alussa.

Kun Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kauniaisten vesitaksoja 

Vesimaksujen 
yhtenäistäminen käynnissä HSY Veden alueella

HSY  Veden ensimmäi-

set askeleet on otettu 

Helsingin, Espoon, 

Vantaan ja Kauni-

aisten vesilaitosten 

yhdistyttyä vuoden-

vaihteessa. Asiakkaal-

le tämä on jo näkynyt 

ainakin vesilaskussa. 

Meneillään on vesitak-

sojen yhtenäistämi-

nen. Kolmen vuoden 

siirtymäajan jälkeen 

kaikissa HSY-kunnissa 

on samat käyttö- ja 

perusmaksujen yksik-

köhinnat.

ruvettiin sorvaamaan samaan 
muottiin, oli lähtötaso hyvin 
erilainen neljässä eri kaupun-
gissa, kertoo HSY Veden pro-
jektipäällikkö Jussi Pirinen. 

Varsinkin perusmaksun 
osuus vaihteli melkoisesti. Kun 
esimerkiksi Kauniaisissa perus-
maksua ei peritty ollenkaan, oli 
perusmaksun osuus helsinkiläi-

sen vesilaskussa 16,2 prosent-
tia. HSY Veden uusien taksojen 
myötä ero on jo kaventunut.

– Jos asuu tiheään rakenne-
tussa ympäristössä, on perus-
maksu suhteellisesti pienempi 
verrattuna omakotialueeseen. 
Tämä perustuu siihen, että ker-
rostalossa vesilaitoksella on 
yl läpidettävänään pienempi 

HSY Veden projektipäällik-
kö Jussi Pirinen kertoi 
muun muassa vesimaksu-
jen yhtenäistämisestä 
isännöitsijöille suunnatus-
sa koulutustilaisuudessa, 
joka pidettiin lokakuussa 
järjestetyillä FinnBuild-
messuilla.

n  Tekstit ja kuva: 
       Irene Murtomäki
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verkostopituus asiakasta kohti 
laskettuna kuin harvempaan 
asutulla alueella. Helsingin 
eduk si koituu tiiviimpi yhdys-
kuntarakenne.

HSY Veden alueella perus-
maksun osuus vesitariffista 
tulee olemaan taksojen yhte-
näistämisen päätyttyä 16-17 
prosenttia.

– Melko usein esitetään kysy-
mys, miksi vedestä ei laskutet-
taisi pelkästään käytön mukaan. 
Suurin osa vesilaitoksen kustan-
nuksista on kuitenkin kiinteitä 
eli veden kulutuksen määrästä 
riippumattomia kustannuksia. 
HSY Veden on ylläpidettävä ver-
kostoa mukaan lukien viemäri- 
ja sadevesiviemäriverkostot. Tä-
mä nielee varoja, sillä verkostoa 
on yhteensä 3 000 kilometriä. 
Lisäksi vesilaitoksen on huo-
lehdittava vedenpuhdistus- ja 
jätevedenpuhdistuslaitoksista, 
projektipäällikkö Jussi Pirinen 
selvittää.

Kiinteäluontoiset kustannuk-
set tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan periä kiinteillä maksuilla. 
Toisaalta vesihuoltolain mää-
räyksen mukaan vesimaksujen 
pitää olla sellaiset, että ne edis-
tävät veden säästäväistä käyt-
töä ja jäteveden määrän vähen-
tämistä. Näin ollen kiinteiden 
maksujen osuus vesilaskussa ei 
voi olla kovin suuri.

– Tarkoituksena on, että asia-
kas pystyy kulutuksellaan vai-
kuttamaan vesilaskuunsa. Jos 
kiinteä maksu olisi suurempi, 
voisi tämä pienentää asiakkaan 
motivaatiota järkevään veden 
käyttöön.

Perusmaksun ja käyttömak-
sun lisäksi vesilaitoksen peri-
miin maksuihin lukeutuu liitty-
mismaksu, joka veloitetaan kiin-
teistön liittyessä vesilaitoksen 
verkostoon. Sillä katetaan 40-50 
prosenttia uuden alueverkos-
ton rakentamiskustannuksista. 
Liittymismaksut yhtenäistettiin 
HSY  Veden alueella yhdellä 
kertaa vuoden 2010 alussa.

Hanavesi kestää 
vertailun

Veden hintaa tarkastelles-
saan Jussi Pirinen tote-
aa sen olevan edelleen 

edullista.
– Vesi on edullista, alle 0,3 

senttiä litraa kohti - ja vieläpä 
kotiin toimitettuna. Lisäksi on 
huomioitava, että hintaan sisäl-
tyy jätevesien pois johtaminen 
ja puhdistaminen. Esimerkiksi 
nelihenkisen perheen vesilasku 
on tariffien yhtenäistämisjakson 
päättyessä ilman arvonlisäveroa 
noin 400 euroa vuodessa. 

Pirinen vertaa hanaveden 
hintaa pulloveteen, joka oli var-
sinkin jokin aika sitten hyvin 
suosittua.

– Pullotetun veden yksikkö-
hinta on monisatakertainen 
verrattuna hanasta tulevaan 
veteen. Sitä paitsi hanavesi on 
menestynyt hyvin laatu- ja ma-
kutesteissä ollen jopa parem-
paa kuin pullovesi.

Tutkimuksen mukaan kotita-
loudessa käytettävästä vedestä 
55 prosenttia on kylmää ja 45 
prosenttia lämmintä vettä.

– Veden lämmittäminen ku-
luttaa energiaa nostaen kustan-
nuksia. Nyrkkisääntönä voidaan 
pitää, että veden lämmitys ko-
rottaa hintaa kolmasosalla. Jos 
säästää lämmintä vettä, niin 
säästää aika paljon, Pirinen tii-
vistää.

Vesimaksusta 
päättää taloyhtiö

Taloyhtiön yhtiöjärjestys 
määrää sen, miten vesi-
maksu määrittyy. Yhtiö-

järjestyksessä voi olla esimer-
kiksi päätettynä, että vesimaksu 
peritään henkilöluvun mukaan 
kylmästä käyttövedestä. Näin 
veden lämmityskulut ovat osa 
lämmitysenergian kustannuksia 
ja ne siirtyvät sitä kautta vastik-
keeseen. 

Yhtiöjärjestyksessä voidaan 
määrittää toisinkin ja ottaa ve-
simaksuun mukaan lämpimän 
veden käyttö. Lasku ei silloin 
koostu pelkästään käytetyn 

PUTKIREFORMI 
ON NYT OSA 

CONSTI YHTIÖITÄ.

Ja mitä se suoraan sanoen tarkoittaa? Pystymme tarjoamaan 
parhaiden modernien viemärisaneerausmenetelmien lisäksi kaiken, 
mitä korjausrakentamisessa tarvitaan. Yhdessä osaamme eniten.

www.putkireformi.fi     PUH. 020 765 0050

➺ JATKUU

KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 8/2010    29

http://www.putkireformi.fi


veden määrästä, vaan siinä on 
huomioitu myös veden lämmi-
tys. Jussi Pirisen havaintojen 
mukaan tällainen käytäntö on 
yleistymässä. Vedestä koituvat 
kustannukset saadaan ikään 
kuin läpinäkyvimmiksi.

Taloyhtiöissä, joissa on huo-
neistokohtaiset vesimittarit, 
laskutetaan asukkaita näiden 
mukaan. Lisäksi laskussa voi 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

olla mukana perusmaksu, joka 
määräytyy esimerkiksi huoneis-
ton kerrosalan mukaan.

Projektipäällikkö Jussi Piri-
nen kertoo taloyhtiöistä otet-
tavan toisinaan yhteyttä, miten 
vesimaksun kanssa olisi parasta 
toimia. Vesilaitoksesta voidaan 
antaa neuvoja ja kertoa vaihto-
ehdoista, mutta päätökset teh-
dään taloyhtiössä.

Kaiken kaikkiaan kerrosta-
loissa on viime vuosina tehos-
tettu veden kulutuksen seuran-
taa.

– Valveutuneimmat isännöit-
sijät merkitsevät siitä mainin-
nan vuosiraporttiin, jolloin 
ve den käyttö saattaa nousta ta-
lossa laajempaankin keskuste-
luun. Ymmärtääkseni tämä on 
lisääntynyt, mikä on hyvä asia, 

Pirinen kiittelee.
HSY Veden sivuilla on laskuri 

isännöitsijöiden apuna.
– Laskuri päivitetään takso-

jen muuttuessa ja sen toimi-
vuus testataan joka kerta en-
nen käyttöönottoa. Isännöitsijät 
ovat löytäneet tämän palvelun 
ja antaneet siitä myönteistä pa-
lautetta, Pirinen mainitsee.

Vanhoissa vuokratalois-
sa, joissa ei oltu tehty 
putkiremonttia, veden 

kulutus oli asukasta kohti las-
kettuna keskimäärin 194 litraa 
vuorokaudessa vaihteluvälin 
ollessa 169-213 litraa. Remon-
toimattomassa vanhassa omis-
tustalossa asukas käytti vettä 
keskimäärin 174 litraa vaihte-
luvälin ollessa 152-252 litraa. 

Uudessa vuokratalossa ve-
denkulutus oli lähes samaa ta-
soa keskimääräisen kulutuksen 
ollessa 175 litraa vaihteluvälillä 

Putkiremontti 
vähentää vedenkulutusta

151-208 litraa. Vähiten vettä 
kului uudessa omistustalossa 
asuvalta asukkaalta: keskimää-
räinen kulutus oli 155 litraa, 
ja vaihteluvälit 135-178 litraa. 
Silmiin pistävää luvuissa on ve-
den kulutuksen suuret vaihte-
luvälit, onhan se suurimmillaan 
sata litraa remontoimattomassa 
omistustalossa.

Putkiremontin myötä veden 
kulutus vähenee kerrostalois-
sa noin 15-20 prosenttia. Kun 
tarkastelun kohteina olleissa 
vuokrataloissa asukkaan keski-

Kiinteistön iällä ja sillä, onko talossa tehty put-

kiremontti, on yleensä vaikutusta veden kulu-

tukseen. Myös omistuspohja vaikuttaa. Tämä 

todentui vuonna 2006 tehdyssä tutkimuksessa, 

jossa oli mukana Helsingin kaupungin vuokra-

asuinkerrostaloja ja yksityisten omistusmuotoi-

sia asuinkerrostaloja. Tutkimuskohteena olleet 

vanhat talot olivat valmistuneet 1950-1970-lu-

vuilla ja uudet 1990-2000-luvuilla.

Kyltti kertoo, että tässä kohdin HSY Vesi tekee vesijohtoverkoston huoltotöitä. Niitä on tehty jo pidemmän ajan muun muassa 
Helsingin Lauttasaaressa, josta kuva. Kuva: Riina Takala
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määräinen kulutus oli ennen 
saneerausta 193 litraa vuoro-
kaudessa, laski se saneerauksen 
jälkeen 160 litraan. Sama tapah-
tui omistustaloissa, jossa asuk-
kaan keskimääräinen kulutus 
oli ennen remonttia 192 litraa 
ja remontin jälkeen 147 litraa 
vuorokaudessa. Mainittavaa 
omistustaloissa on myös vaihte-
luvälin merkittävä kaventumi-
nen 151-288:sta 137-156:teen.

Piilovuodot 
kannattaa tutkia 
ja "tukkia"

Helsingin Veden toimi-
alueella toteutettiin 
jokunen vuosi sitten 

tutkimus, jossa perehdyttiin 
vesivuotojen vaikutukseen. 
Hukkaan menevän talousveden 
lähteenä voi olla kiinteistöjen 
tonttivesijohdot, rakennusten 

vesijohdot tai vesikalusteet.
– Ongelmana ovat etenkin 

piilovuodot, joihin ei useinkaan 
kiinnitetä riittävästi huomiota, 
vaikka ne ovat melkoisia ve-
sisyöppöjä. Tyypillinen kohde 
on vanha wc-istuin, jonka säi-
liön tiivisteet ovat kuluneet tai 
puhdistamatta. Pönttö liruttaa 
koko ajan, mikä vie ajan myötä 
paljon vettä. Tai huoneistossa 
voi olla vanhoja hanoja, jotka 

Etelä-Suomi: 

Laurinkatu 36 
08100 Lohja 
Puh.010 7340 818 

vesiverto@vesiverto.fi

Itä-Suomi:

Savilahdentie 6 
70210 Kuopio 
Puh.010 7340 822 

www.vesiverto.fi

Vexve Oy Vesiverto

Pajakatu 11 
38200 Sastamala 
Puh. 010 7340 800 

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

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

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

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

 Huoneistokohtainen vedenmittaus tulossa pakolliseksi

eivät mene kunnolla kiinni ja 
tiputtavat vettä hiljalleen.

Jussi Pirinen havainnollistaa 
tätä taulukolla, jossa on lasket-
tu vuotoreiästä virtaavan veden 
määrä, kun paine putkessa on 
500 kPa. Jos reiän läpimitta on 
yksi millimetri, on vuotoveden 
määrä 1,36 kuutiota vuoro-
kaudessa.  Viiden millimetrin 
reiästä valuu vettä hukkaan 32 
kuutiota vuorokaudessa, mikä 

tekee vuoden aikana 11 600 
kuutiota.

Uudet vesikalusteet 
kannattavat

Kuten putkiremontin 
vaikutusta veden käyt-
töön selvittänyt tutki-

mus kertoo, ovat kunnolliset ve-
sikalusteet avainasemassa, kun 
kulutusta halutaan pienentää.

– Uudet vesikalusteet on 
suun niteltu niin, että ne vievät 
mahdollisimman vähän vettä. 
Esi merkiksi uusien kaksineu-
voisten wc-istuinten säiliöt 
vetävät 4-8 litraa vettä, kun 
vanhojen wc-istuinten säiliöt 
ovat 9-12-litraisia. Hanatkin 
ovat kehittyneet aika lailla. Jos 
kohteessa on edelleen oma ha-
nansa kylmälle ja lämpimälle 

➺ JATKUU

ONGELMANA OVAT ETENKIN PIILOVUODOT, JOIHIN EI USEIN-

KAAN KIINNITETÄ RIITTÄVÄSTI HUOMIOTA, VAIKKA NE OVAT 

MELKOISIA VESISYÖPPÖJÄ. TYYPILLINEN KOHDE ON VANHA 

wc-ISTUIN, JONKA SÄILIÖN TIIVISTEET OVAT KULUNEET TAI 

PUHDISTAMATTA. PÖNTTÖ LIRUTTAA KOKO AJAN, MIKÄ VIE 

AJAN MYÖTÄ PALJON VETTÄ. TAI HUONEISTOSSA VOI OLLA 

VANHOJA HANOJA, JOTKA EIVÄT MENE KUNNOLLA KIINNI JA 

TIPUTTAVAT VETTÄ HILJALLEEN.
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vedelle, lisää se testien mukaan 
veden kulutusta. Niin ikään uu-
det suihkumallit on suunnitel-
tu vähemmän vettä kuluttaviksi 
lopputuloksesta tinkimättä, Jus-
si Pirinen toteaa.

Myös kodinkoneilla voidaan 
vaikuttaa vesilaskuun.

– Kodinkoneiden, kuten asti-
an- ja pyykinpesukoneiden tek-
niikka on kehittynyt valtavasti, 
minkä ansiosta niiden veden 
kulutus on laskenut merkittä-
västi vanhoihin koneisiin ver-
rattuna.

Teknisten ratkaisujen lisäksi 
myös talon asukasrakenne vai-
kuttaa veden kulutukseen.

– Eri ikäryhmän ihmiset ku-
luttavat erilailla vettä. Taval li-
sesti perheissä, joissa on tei-
ni-ikäisiä lapsia, kulutus on 
hui pussaan. Toisessa ääripäässä 
ovat vanhempi väestö, joka on 
tottunut hyvinkin nuukaan ve-
den käyttöön.

Niin ikään laskutus- ja mitta-
usmuotojen on todettu vaikut-
tavan veden käyttöön.

– Mitä lähempänä lasku on 
kuluttajaa, sitä tarkemmin hän 
seuraa kulutusta. Esimerkiksi 
kerrostaloissa huoneistokoh-
taisen mittauksen on laskettu 
pienentävän veden käyttöä.

Yleisesti ottaen omistusta-
loissa on pienempi vedenkulu-
tus kuin vuokrataloissa.

– On toki olemassa monia 
vuokrataloyhtiöitä, joissa on 
saatu hyviä tuloksia veden ku-
lutuksen pienentämisessä. 

Ympäristö-
tietoisuuden 
kasvu vaikuttaa

Helsingissä on vuodesta 
1997 lähtien seurattu 
asiakkaiden ominais-

kulutusta talotyypeittäin. Omi-
naiskulutuksella tarkoitetaan si-
tä, kuinka paljon vettä ihminen 
kuluttaa vuorokaudessa. 

Tilastot kertovat, että omi-
naiskulutus on kaikissa ryh-
missä laskenut melko rajusti, 
ja tämä näyttää jatkuvan. Kehit-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tyneen tekniikan lisäksi veden 
kulutuksen vähenemiseen vai-
kuttaa ihmisten kasvanut ym-
päristötietoisuus.

Kun kerrostaloasukkaan kes-
kimääräinen kulutus vuonna 
1997 oli vuorokautta kohti 190 
litraa, oli se viime vuonna 158 
litraa. Vähennystä on siten yli 
30 litraa. Sama suunta on oma-
kotiasujalla, joka käytti vuonna 
1997 vettä keskimäärin 137 lit-
raa ja viime vuonna 121 litraa 
vuorokaudessa.

– Ominaiskulutuksessa voi 
päästä helpostikin 110 litraan, 
jos pitää huolta vesikalusteista. 
Alle 100 litran menevä kulutus 
on aika harvinaista. Toisaalta 
vanhat ihmiset saattavat käyttää 
vettä ainoastaan 70 litraa vuo-
rokaudessa, mutta he ovatkin 
tottuneet elämään säästeliäästi.

Jussi Pirinen esittelee Lauri 
Etelämäen tekemää tutkimus-

Kerrostaloasukkaalla 
kuluu eniten vettä, 
noin 67 litraa henki-
lökohtaisen hygienian  
hoitamisessa ilmenee 
Lauri Etelämäen ve-
den talouskulutusta 
selvittäneestä tutki-
muksesta. 

ta veden talouskulutuksesta. 
Pirinen on soveltanut sen Hel-
singin olosuhteisiin. Kerrosta-
loasukkaan veden käytöstä me-
nee suurin osa eli noin 67 litraa 
henkilökohtaiseen hygieniaan. 
Wc-huuhteluun hän käyttää 31 
ja pyykinpesuun 22 litraa. Ruo-
kailuun on laskettu kuluvan 29 
ja juomiseen 2 litraa.

Huoneistokohtainen 
mittaus yleistyy

Tulevaisuuden näkymis-
tä Pirinen toteaa, että 
huo neistokohtainen 

mit taus yleistyy.  Tämä on seu-
rausta muun muassa valmisteil-
la olevista uusista rakentamis-
määräyksistä, joiden odotetaan 
tulevan voimaan parin vuoden 
kuluttua. Huoneistokohtaiset 

mittarit tulevat todennäköises-
ti pakollisiksi uusissa kerrosta-
loissa.

– Tämä edellyttää veden mit-
taustekniikan kehittymistä, 
mi kä tarkoittaa etäluentamitta-
reita. On nimittäin mahdoton 
ajatus, että veden kulutus käy-
täisiin lukemassa huoneistoit-
tain.

Vanhoissa kiinteistöissä huo-
neistokohtaisen mittauksen jär-
jestäminen on hankalampaa.

– Ongelmana on, että huo-
neistoon on vedetty useampi 
putkilinja. Talossa saattaa olla 
omat putkinousunsa vaikkapa 
keittiöille ja kylpyhuoneille. 
Asunnossa ei selvitä yhdellä 
mittarilla, vaan niitä tarvitaan 
useampi, mikä puolestaan lisää 
kustannuksia. Mutta ajan myötä 
tämäkin asia ratkaistaan jollain 
tapaa, projektipäällikkö Jussi Pi-
rinen arvelee.
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U U T I S P O S T I A

Lukot, aita ja 
valaistus 
hankaloittavat 
tuhopolttajan 
toimia 

Tuhopoltot voidaan ehkäistä. 
Piha-alue kannattaa aidata ja 
valaista sekä lukita ulko-ovet, 
jätekatokset ja varastot. Jäte-
astiat tulee sijoittaa vähintään 
kahdeksan metrin päähän 
asuinrakennuksesta. Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestöllä 
on tarvetta muistuttaa edellä 
olevista asioista, koska esimer-
kiksi syyskuussa oli yli 200 tu-
hopolttoa. Tulipaloissa on SPE-
Kin mediaseurannan mukaan 
kuollut syyskuun loppuun 
mennessä 53 ihmistä.

Suomessa sytytetään PRON-
TO-tilastointiin perustuvan 
tiedon mukaan tahallaan lähes 
kolme tuhatta tulipaloa vuo-
dessa. Tuhopolttajat sytyttävät 
niitä useimmiten hetken mie-
lijohteesta silloin, kun tilaisuus 
koittaa.

Tuhopolttojen ehkäisy on 
osa kiinteistön pelastussuunni-
telmaa. Kiinteistön turvallisuu-
desta vastaavien henkilöiden 
kannattaa arvioida, miten ulko-
puolisten pääsy rakennukseen, 
kellariin tai ullakolle voidaan 
estää. Lisäksi kattoluukut on 
pidettävä lukittuina.

Tuhopolttajan näkökulmas-
ta kannattaa tarkastella, onko 
rakennuksen ulkopuolella koh-
teita, jotka voi sytyttää helposti. 
Pihan aitaaminen ja valaisemi-
nen sekä ulko-ovien, jätekatos-
ten ja varastojen lukitseminen 
ovat keinoja, joilla vähennetään 
tuhopolttoriskiä. Jäteastioiden 
sijoittaminen riittävän etäälle 
asuinrakennuksesta on varmin 
keino estää tulipalon leviämi-
nen niistä taloon.

Varsinkaan asuinrakennuk-
sen ulkoseinustoilla ei saa 
säilyttää mitään syttyvää ma-
teriaalia, koska seinän vierellä 
syttynyt palo leviää herkästi 
räystäsrakenteiden kautta talon 
ullakolle ja sieltä vesikattoon.

Kaihtimien narut 
ja rullaverhojen 
pitkät lenkit voivat 
olla lapsille 
vaarallisia

Kuolemantapauksen joh-
dosta Tukes haluaa kiinnittää 
huomiota lähes joka kodissa 
käytössä olevien erilaisten rul-
laverhojen ja kaihtimien turval-
lisuuteen. 

Pitkät narut, joista saa silmu-
kan ja pitkät lenkit, jotka voi 
kie toa kaulan ympäri, ovat vaa-
rallisia pienille lapsille. Pitkät 
narut ja lenkit on pidettävä 
poissa lasten ulottuvilta esimer-
kiksi kietomalla narut seinään 
kiinnitettävään koukkuun tai 
muuhun tähän tarkoitukseen 
soveltuvaan kiinnityspistee-
seen. Rullaverhon pitkän len-

kin voi kiinnittää esimerkiksi 
seinään asennettavaan lisätar-
vikkeeseen, jolloin lenkki ei 
roiku vapaana. 

Lisäksi kodeissa on kiinni-
tettävä huomiota erityisesti 
lastenhuoneen huonekalujen, 
kuten lasten sänkyjen, lipasto-
jen tms. sijoittamiseen siten, 
että lapset eivät pääse niiden 
päälle kiipeillessään naruihin 
ja lenkkeihin käsiksi.

Lisäksi Tukes kehottaa val-
mistajia, maahantuojia ja myyjiä 
kiinnittämään huomiota verho-
jen ja kaihtimien turvallisuu-
teen sekä käyttöohjeisiin. 
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Isännöitsijällä on 

– Totuus on se, ettei ole tärkeintä, mitä sanot, 

vaan miten sanot, televisiosta tuttu toimittaja, 

esiintymiskouluttaja Elsi Mustaniemi pohjus-

ti esitystään Kiinteistöpostin järjestämässä 

ensimmäisessä Kiinteistöalan naispäättäjät 

merellä -seminaarissa. Jotta tämän totuuden 

toteuttaminen käytännössä onnistuisi parhaalla 

mahdollisella tavalla, hän kehotti naisisännöit-

sijöitä hyödyntämään muun muassa tällaisia 

toimintamottoja: Käytä kaikkia roolejasi, muista 

asemasi, viesti ja tiedota lyhyesti ja selkeästi, 

älä luovu omasta persoonallisesta itsestäsi, 

vaikka pidätkin työroolisi, näytä ryhdikkäältä, 

ole rauhallinen, älä provosoidu ja pukeudu ti-

lanteen mukaan.

monta keinoa onnistua viestimisessä 
ja ihmisten kohtaamisissa

Toimittaja, kouluttaja Elsi Mustaniemi:
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Nyt saat Soneran 
Kiinteistösopimuksella 

taloyhtiöösi ihan 
oikeita Onnenliisoja!

Lue lisää osoitteesta
www.sonera.fi /kiinteistosopimus

Sanotaan, että 
neito on kauneimmillaan 

17-vuotiaana.

Kiinteistöalan päättäjänaiset 
merellä –seminaarin vastaava 
järjestäjä Kiinteistöposti on nyt 

upea 17-vuotias.

Hymy herkässä ja katse 
päättäväisesti tulevaisuuteen.

www.kiinteistoposti.fi 

Seminaarin yhteistyökumppaneina:

Pitkän uran toimittajana 
tehnyt, 20 vuotta siitä 
televisiossa ja viimeiset 

3 vuotta yritysjohtajien koulut-
tajana toiminut Elsi Mustanie-
mi totesi, että esiintymisellä on 
uskomattoman suuri merkitys 
ja nimenomaan siinä, millaisen 
kuvan itsestäsi annat - sympaat-
tisen kuvan vai jotakin muuta.

– Tämä on problematiikka, 
jonka me koemme koko ajan 
elämässämme ja työssämme. 
Koska te olette tekemisissä 
eri laisten ihmisten kanssa, on 
äärimmäisen tärkeää, miten 
kerrotte asianne, mitä ylipään-
sä sanotte, miten elehditte, mil-
lainen on kehonne kieli ja niin 
edelleen. Juttu ei ole ollenkaan 
helppo, Elsi Mustaniemi poh-
justi runsaalle 40 naispäättäjäl-
le suunnattua viestiään.

Käytä kaikkia 
roolejasi

-Toimiessanne työssän-
ne idea on se, että 
käyttäkää avuksenne 

kaikkia roolejanne. Varsinkin 
meillä naisilla - siis tämä ei ole 
tarkoituksella mikään naisasi-
apuhe - vaan meillä on hyvin 
monta erilaista roolia. Olen lue-
tellut tässä itsekin muutamia 
esimerkkejä niistä: asukas, asun-
tovelallinen, remontoija, äiti, 
tytär ja niin edelleen. Jokainen 
rooli on selkeästi osa meitä. Me 
olemme aidosti äitejä, tyttäriä, 
minä olen tässä aidosti teille pu-
humassa. En minä vedä roolia, 
vaan tämä on minun työminäni, 
toisessa tilanteessa olen äitinä, 
toisessa tyttärenä ja ihmisenä 
silloin aivan erilainen kuin työ-
minäni, hän jatkoi aiheesta.

– Ne ovat kuitenkin vain roo-
leja, joita vedämme. Siksi ajat-
telin teidän työtänne, että kun 
joudutte olemaan asukkaiden 
kanssa tekemisissä ja asukkaita 
jos keitä on joka lähtöön, niin 
teidän pitäisi kuitenkin pystyä 
käyttämään aina sellaista roolia, 
joka vastapuolella on. Asetutte 
kohdehenkilön kanssa samalle 
viivalle, puhutte hänen kans-
saan samaa kieltä. Jos asukas 
on vanha täti, ottaisin ehkä 
silloin äidin roolin, koska hän 
tuntisi olonsa turvalliseksi. Jos 
asukas olisi vanha setä, ottaisin 
tyttären roolin, jolloin kohteli-
sin häntä kunnioittavasti, mutta 
kuitenkin edelleen ystävällisen 
lämpimästi. Kun olette huolto-
miesten kanssa tekemisissä, se 
olisi selkeästi toimitusjohtajan 
"minä olen tästä hommasta 
vastuussa ja sinun pitää tehdä 
työ hemmetin hyvin" -roolin 
paikka, mutta silti olisitte huol-
tomiehelle ystävällisiä ja käyt-
täytyisitte mukavasti.

➺ JATKUU

Pukeutumisen suhteen 
Elsi Mustaniemi kehotti 
pukeutumaan tilanteen 
mukaan. Kokemuksen 
mukaan jakku takaa nai-
selle uskottavuuden ja 
housupuku on varmin 
valinta silloin, kun halu-
at naisena vakuuttaa 
kuulijasi.  Keskustelu 
paljasti, että varsin mo-
nella naisisännöitsijällä 
on työpaikallaan tai au-
tossaan vaihtovaatteet 
yllättävien esimerkiksi 
työmaakäyntien varalta.

n  Teksti ja kuva: Riina Takala
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Säilytä asemasi 
– miesten 
maailmassakin

Tilanteissa ei kuitenkaan 
pitäisi hänen mukaan-
sa unohtaa myöskään 

asemaa, sitä tosiasiaa, että esi-
merkiksi toimitusjohtajana on 
pakko pitää tietty etäisyys toi-
mijoihin aseman takia.

– Et voi lähteä kaikkien kans-
sa hyviksi kaveriksi juuri sen 
takia, että pysyt roolissasi. Älä-
kä päästä ketään niskan päälle 
- yrittäjiä kyllä riittää. Uskoisin, 
että teilläkin on kokemuksia sii-
tä, minkälaista on toimia mies-
ten maailmassa. Me emme kui-
tenkaan toimi siellä heidän eh-
doillaan, vaan rakennamme itse 
omat reunaehtomme, joiden 
mukaan toimimme, Elsi Musta-
niemi painotti muistisäännöksi 
niihin tilanteisiin, joista semi-
naariosanottajat kertoivat: joku 
koki aina joutuvansa tekemään 
enemmän töitä kuin miesisän-
nöitsijä hallituksissa ja kollego-
jen kanssa tullakseen vakavasti 
otetuksi tai saadakseen ammat-
tinsa osaavan asiantuntijan ar-
vostuksen.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Älä luovu 
persoonalli-
suudestasi

Ole oma persoonallinen 
itsesi, mutta tilaisuu-
den vaatimassa työ-

roolissa, oli Elsi Mustaniemen 
seuraava toimintamotto.

– Tämä tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että vaikka olet työssä 
ja työroolissa, sinun pitäisi kui-
tenkin pystyä olemaan samalla 

oma itsesi. Ei sinun tarvitse per-
soonastasi luopua, vaikka pidät 
työroolisi, joka teillä on asian-
tuntijan rooli, hän vakuutti. 

– Osaat asiasi ja luotat siihen, 
että hallitset sen paremmin 
kuin kuulijasi - tämä on sellai-
nen asia, että moni ei välttä-
mättä muista teidän asiantunti-
jaroolianne, vaikka teiltä asioita 
juuri siksi kysytään, että te tie-
dätte. Tietysti on tilanteita, että 
joku hallitsee asiat teitäkin pa-
remmin. Silloinhan häneltä voi 
kohteliaasti tiedustella, voisitko 
sinä kertoa tämän asian, kun 
tiedät ja tunnet asian minua 
paremmin.

– Ei teidän tarvitse olla koko-
uksissa myöskään kenenkään 
sylkykuppina tai tulla kohdel-
luksi kuin apinana, jolle voi 
huudella mitä vain, naureskella 
ja kohdella ylimielisesti. Teillä 
on olemassa tiukka asiantunti-
ja-asemanne, hän vielä korosti.

Lisäksi hän muistutti siitä, 
miten tärkeää on puhua selke-
ästi ja katsoa kuulijoita silmiin, 
hakea esimerkiksi yhtiökoko-
uksissa tai muissa tilanteissa 
joukosta katsekontakteja.

– Niin kuin minä tässä teitä 
nyt katson. Te olessanne siellä 
yhtiökokouksissa, katsokaa ih-

misiä, ovatko he mukana, tuntu-
vatko he ymmärtävän, mistä on 
kyse ja tuntuuko viesti mene-
vän perille. Moni saattaa tietysti 
nyökytellä iloisesti, vaikkei ole 
ymmärtänyt höykäsen pöläh-
tämää, mutta sekin tulee sitten 
jossakin vaiheessa ilmi.

Säilytä 
rauhallisuutesi 
- älä provosoidu

-Muistakaa ryhti ja 
olkaa rauhallisia. 
Rau hallisuus puree 

aina. Älkää provosoituko ilkeim-
mistäkään kommenteista. Mi-
nusta tämä on ihan huipputär-
keä asia. Kun joku rupeaa teitä 
kohtaan ilkeäksi, muu hiljainen 
joukko on kuitenkin periaat-
teessa teidän puolellanne, mutta 
he katsovat ja odottavat, miten 
tilanteessa pärjäät. Jos olette 
vain ihan pokkana sen jonkun 
huudellessa ja nimitellessä teitä 
vaikka millä nimityksillä tai asi-
oilla tahansa, olette kuin ei mi-
tään, tyhjää vain, antaa mennä 
toisesta korvasta sisään ja toises-
ta ulos, niin silloin te olette siinä 
tilanteessa voittaja.

VAIKKA OLET TYÖSSÄ JA 

TYÖROOLISSA, SINUN PI-

TÄISI KUITENKIN PYSTYÄ 

OLEMAAN SAMALLA OMA 

ITSESI. EI SINUN TAR-

VITSE PERSOONASTASI 

LUOPUA, VAIKKA PIDÄT 

TYÖROOLISI, JOKA TEIL-

LÄ ON ASIANTUNTIJAN 

ROOLI, 

Elsi Mustaniemi paneutui kuulijakuntansa kanssa käytännön tilanteisiin pohtimaan, miten edistää hyvää vuorovaikutusta ja viestin-
tää. Kokemuksia vaihdettiin esimerkiksi miesten suhtautumisesta naisisännöitsijöihin hallituksen kokouksissa, työmaakäynneillä tai 
muissa arkisissa työtilanteissa.
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Tiedota lyhyesti 
ja ytimekkäästi

Kokeneen toimittajan 
perusvinkki tiedottami-
seen oli se, että peri-

aatteessa asia kuin asia pitäisi 
saada tiivistettyä puoleen lius-
kaan, jotta voidaan uskoa, että 
jokainen lukija jaksaa sen lukea. 
Lauseiden pitäisi olla lyhyitä ja 
yksinkertaisia, käyttää suomalai-
sia ja hyvin helposti ymmärret-
täviä sanoja.

– Tiivistystä, tiivistystä ja tii-
vistystä asioiden ilmaisemiseen. 
Poikkeuksena tietysti viran-
omais- ja ammattiasiat, joissa on 
varmasti tärkeä käyttää oikea 
terminologiaa. Muutenhan voi 
syntyä sellainen mielikuva, että 
te ette naisina ymmärrä mitään 
ja kirjoittelette, mitä kirjoitte-
lette. Olkaa siis tarkkoja tässä. 

Asioista tiedottaminen, esi-
merkiksi remontin alkamisesta 
kertominen, johtaa tietysti sii-
hen, että asukkailla herää lisä-
kysymyksiä, kellä siksi, ettei ole 
ymmärtänyt saamansa viestin 
sisältöä tai sitten muuten tar-
vitsee remontista enemmän 
tietoja.

– Kuinka te hallitsette sen ti-
lanteen, kun pitää olla saatavil-
la lisäkysymyksiin vastaamista 
varten, koska siellä on varmasti 
yhteydenottajissa näitä jaaritte-
lijoita, yksinäisiä ja hankaliakin 
ihmisiä?

Toimintatavat vaihtelivat se-
minaarin osanottajien kertomus-
ten mukaan paljonkin riippuen 
isännöintitoimiston koosta, asi-

akaskunnan määrästä ja luon-
teesta riippuen. Joku kertoi 
toisinaan vain kuuntelevansa 
antaen asiakkaan puhua. Joku 
taas käytti taktiikkana, että vas-
taa puhelimeen niin nopeasti 
kuin mahdollista, koska silloin 
soittaja saattaa yllättyä, miten 
nopeasti tavoittikin isännöit-
sijän. Kahdeksan vuotta alalta 
poissa ollut, mutta isännöitsi-
jäksi takaisin palannut kertoi 
havainneensa, että nykyään 
puheluiden määrä on vähenty-
nyt, mutta sähköpostilla yhtey-

denotot kasvaneet. Sähköposti 
koettiin käteväksi ja helpoksi 
tavata vastata asiakkaiden ky-
symyksiin. Toisaalta se on myös 
lisännyt asiakastyön määrää. 
Asiakkaan on niin helppo lait-
taa isännöitsijälle postia, mutta 
vastauksia hän odotettaakin 
sitten muusta isännöitsijän työ-
määrästä tietämättömänä suo-
rastaan välittömästi.

– Asiakas soitti ja moitti mi-
nua siitä, että puhelimeni on 
koko ajan varattu. Hän alkoi 
selittää asiaansa, jaaritteli ja 

jaaritteli, keskustelimme ja sii-
nä meni paljon aikaa. Puhelun 
lopussa totesin hänelle, että 
minun puhelimeni on juuri täs-
tä syystä usein pitkään varattu, 
kun asioista jaaritellaan, eikä 
mennä suoraan asiaan. Sen jäl-
keen hänen soittonsa lyhenivät 
merkittävästi ja keskustelimme 
aina nopeasti asian selväksi, 
kertoi eräs isännöitsijä omista 
kokemuksistaan.

Naisisännöitsijät muistelivat myöhemmin seminaarissa Sari Martikaisen opastuksella Elsi 
Mustaniemen tuntomerkkejä harjoituksessa, jossa täytettiin tuntomerkkilomaketta.
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Laajasalon Kiinteistöt Oy kuuluu yhtenä 
aravavuokrataloyhtiönä Helsingin kau-
pungin 21:n kiinteistöosakeyhtiön jouk-

koon. Sillä on hoidossa 1 500 asuntoa.
– Nyt kaksi kolmasosaa tästä rakennuskan-

nasta, joka on valmistunut noin 15 vuotta sit-
ten, on minun toimitusjohtajakautenani ollut 
peruskorjattavana, vuonna 2003 Laajasalon 
Kiinteistöt Oy:tä vetämään ryhtynyt Ritva Hai-
konen kertoo.

Peruskorjaukseen sisältyy myös lisäkerros-
rakentamista, jota on toistaiseksi esimerkiksi 
Helsingissä toteutettu varsin vähän.

– Kun lisärakentamista lähdettiin miettimään, 
todettiin, että Laajasalo on väljästi rakennettu. 
Me emme kuitenkaan halunneet lähteä siihen, 

Laajasalossa karttunut opettavaisia 
kokemuksia peruskorjaamisesta 
ja lisäkerrosten rakentamisesta

Jos taloyhtiössä on suunnitteilla lisärakentamista tai asuin-

alueella laajemmin täydennysrakentamista, silloin kannat-

taisi Laajasalon Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ritva Haiko-

sen mielestä tutkia myös mahdollisuudet saada hankkeisiin 

Helsingin kaupungin täydennysrakentamiskorvausta. Tämä 

asia tuli esiin Kiinteistöalan naispäättäjät merellä -seminaa-

rissa, jossa toimitusjohtaja Ritva Haikonen oli esittelemässä 

Laajasalossa toteutettua monivaiheista ja tähän mennessä 

viitisen vuotta kestänyttä lisä- ja täydennysrakentamishan-

ketta. 

-Olemme pyöritelleet tässä siis 
noin reilun 60 miljoonan euron 
kokonaispottia. Kaiken pitäisi nyt 
valmistua kokonaisuudessaan en-
si vuoden aikana, Ritva Haikonen 
kertoo vuonna 2005 käynnisty-
neestä mittavasta projektista, jon-
ka loppusuora siis häämöttää.

n  Teksti ja kuva: Riina Takala
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Seminaarin yhteistyökumppaneina:

että rakennettaisiin jonnekin 
alueen keskelle piste- ja ker-
rostaloja, vaan innostuimme 
vuosituhannen vaihteessa esiin 
nousseesta ideasta, että lähdet-
täisiinkin toteuttamaan lisära-
kentamista rakentamalla taloi-
hin yksi kerros ylöspäin, Ritva 
Haikonen kertoi 11 kerrostaloa 
samassa korttelissa käsittänees-
tä hankkeesta.

Arkkitehti Ulpu Tiuri tuli mu-
kaan hankkeeseen aikaisessa 
vaiheessa ja vuonna 2005 käyn-
nistyneessä hankesuunnittelus-
sa päädyttiin ratkaisuun, jonka 
mukaan neljään taloon tehtäi-
siin julkisivu- ja parvekekorja-
us, seitsemään taloon rakennet-
taisiin ylös lisäkerros ja tämän 
lisäksi kortteliin rakennettaisiin 
kaksi uutta kerrostaloa. 

– Kaikista taloista tehtiin his-
sillisiä eli kun laki muuttui, että 
kaikkiin yli kolmikerroksisiin 
taloihin pitää rakentaa hissi, me 
lisäsimme ne taloihin, joissa nii-
tä ei ollut. Lisäksi niissä taloissa, 
joissa oli hissit jo entuudestaan,  
uusimme ne. Tähän projektiin 
sisältyi kaikkiaan vajaan 50 his-
sin rakentaminen tai uusimi-
nen, Ritva Haikonen kertoo.

Korjaamisella 
kiire

Lähtötilanne oli Ritva Hai-
kosen mukaan se, että ta-
lot olivat ruman näköisiä, 

julkisivut olivat huonossa kun-
nossa, saumat vuosivat, kosteus-
vaurioita oli valtavasti. Korjaa-
misella oli kiire rakennustekni-
sistä, mutta myös taloudellisista 
syistä.

– Niitä piti lähteä korjaamaan 
nopeasti, ettei syntyisi niin sa-
nottua tyhjäkäyntiä asuntojen 
vuokrauksen suhteen ja saisim-
me turvattua sataprosenttisen 
vuokratulon.  Alkuun "paloi" 2-3 
miljoonaa euroa, koska meidän 
oli pakko nopeasti parantaa 
julkisivujen kuntoa ennen kuin 
saimme sitten luvat lisäkerros-
ten rakentamiseen ja täyden-

nysrakentamiseen, joka hanke 
käynnistyi vuonna 2007.

Uusia asuntoja 
evakkoasunnoiksi

Hanke eteni kolmessa 
vaiheessa. Ensimmäi-
seksi käynnistettiin 

uusien talojen rakentaminen, 
koska piti saada evakkoasunto-
ja muissa taloissa tapahtuvien 
remonttien ajaksi.

– Kaupungin vuokra-asun-
noissa ei koskaan tehdä sitä, 
että sanotaan kaikki vuokralai-
set irti remontin ajaksi. Me an-
namme asukkaille toisen asun-
non, jossa he voivat asua 3-6 
kuukauden mittaisen remontin 
ajan, Ritva Haikonen kertoi 
taustaksi laajasalolaisellekin 
ketjureaktiolle: ensin valmistui 
uusi kerrostalo Reiherintie 7, 
jonne Reiherintie 9:n asukkaat 
voitiin siirtää sinne lisäkerros-
rakentamisen alta. 

– Lisärakentamisvaihetta 
on kestänyt nyt kaksi vuotta. 
Reiherintie 9 valmistui viime 
vuonna ja Kasperinkuja 15 val-
mistuu ensi vuoden lopulla, 
hän kertoi.

Reiherintie 9 muodostuu kuu-
desta rakennuksesta, joista nel-
jässä on lisäkerrokset. Kasperin-
kuja 15:ssä on viisi rakennusta, 
joista lisäkerros toteutetaan 
kahteen taloon.

Uusiin lisäkerroksen asuntoi-
hin on Ritva Haikosen mukaan 
rakennettu myös omat saunat 
ja niistä on näkymä merelle. 
Vuokra on 10,80 euroa neliöltä, 
mitä hän ei pidä ainakaan Laa-
jasalon vuokratasoa ajatellen 
kohtuuttoman korkeana.

Gunillantien 
mittava 
julkisivukorjaus

Lisäkerros- ja täydennys-
rakentamishankkeeseen 
sisältyi myös Gunillantie 

➺ JATKUU
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6:n yhdeksän kerrostalon julki-
sivu- ja parvekekorjaukset. 

Ongelmana olivat 80-luvulla 
tehdyt lämpörappaukset, jotka 
rapisivat alas. Alkuperäinen aja-
tus oli tehdä julkisivuissa kevyt 
pintaremontti, uusia ikkunat ja 
asentaa parvekelasitus. Julki-
sivupinnan alta paljastui kui-
tenkin niin vakavia vaurioita, 
lohkeamia ja halkeamia sekä 
muita rakenteellisia virheitä, 
että ainoaksi korjausvaihtoeh-
doksi jäi vanhojen julkisivujen 
purkaminen ja uusiminen. 

–  Tämän remontin kustan-
nuksiksi on arvioitu 10 miljoo-
naa euroa, mutta se ei välttä-
mättä riitä eli joudumme hake-
maan siihen Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskukselta lisää 
lainaa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Rahoituksen kanssa 
taiturointia

-Olemme pyöritelleet 
tässä siis noin rei-
lun 60 miljoonan 

euron kokonaispottia. Kaiken 
pitäisi nyt valmistua kokonai-
suudessaan ensi vuoden aikana, 
Ritva Haikonen kertoo vuonna 
2005 käynnistyneestä mittavas-
ta projektista, jonka loppusuora 

siis häämöttää.
Rahoituksen järjestämises-

sä yhtenä lisämahdollisuutena 
kannattaisi Ritva Haikosen ko-
kemuksen mukaan hyödyntää 
Helsingin kaupungin myöntä-
mää täydennysrakentamiskor-
vausta. 

Nykyisten rakennusten laa-
jentamiselle tai korottamiselle 
vuokratontilla voi saada täyden-
nysrakentamiskorvausta, jonka 
koko voi olla kolmasosa kaavoi-

tuksen tontille tuomasta netto-
arvonnoususta tai suurempikin, 
mikäli täydennysrakentaminen 
aiheuttaa merkittäviä korvaus-
investointeja, esimerkiksi pysä-
köinnin järjestämistä. 

Hän kehottikin Helsingin 
kaupungin alueella toimivia 
isännöitsijöitä selvittämään kor-
vauksen saamismahdollisuuksia 
tonttiosastolta Esko Patrikaisel-
ta tai Mari Siivolalta. 

– Lisä- ja täydennysrakenta-
misesta on tietysti sellainen 
seuraus, että kun saatte tontin 
arvoa nostettua, niin myös sen 
tontin vuokra nousee, jos se on 
vuokratontti. Silti minusta kan-
nattaa tutkia tämä mahdollisuus 
silloin, jos teillä ja taloyhtiöis-
sänne on ajatuksia rakennuttaa 
lisäkerroksia omalle alueelle, 
Ritva Haikonen vielä totesi.

Ritva Haikonen tunnustaa, että viisi vuotta kestänyt korjaus- 
ja lisärakentamishanke on ollut vaativa kokonaisuus. Hänen 
taustanaan on rakennusmestarin koulutus ja teknikon tutkin-
to vuodelta 1982 sekä sen jälkeen runsaasti alan täydennys-
koulutukseen.
– Olen utelias oppimaan uusia asioita ja siitä syystä kokemus-
ta on kertynyt niin työmaamestarina, rakennuttajana, isän-
nöitsijänä, teknisenä isännöitsijänä ja toimitusjohtajan työssä, 
Ritva Haikonen kertoo taustastaan.
– Kaikissa työtehtävissä ei rakentaminen ole yksin pääasia, 
vaan nykyiset ja tulevat käyttäjät. Paneudun aina myös käyt-
täjän tarpeisiin niin, että kaikki voivat kertoa oman mielipi-
teensä ja tarpeensa.
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Kiinteistöalan
naispäättäjät

merellä
-seminaarin
yhteistyö

kumppanit:

TeliaSonera
Finland Oyj

Electrolux 
Professional Oy

Lumon Oy

Molok Oy

Paperinkeräys 
Oy

PutkiReformi 
Oy

Rakennusliike 
Muhonen Oy

Skaala Ikkuna- 
ja Ovipalvelu 

Oy

Kuva vasemmalla: Myynti- ja markki-
nointipäällikkö Katri Savijärvellä keskus-
teluhetki Realia Isännöinti Oy:n Meria 
Mäkisen kanssa jätehuollon järjestämi-
sestä syväkeräysjärjestelmällä.

Myyntijohtaja Erna Rusi (etualalla vasemalla) ja markkinointipäällikkö Sari Hietalahti (taustalla) 
kertoivat naisisännöitsijöille TeliaSonera Finland Oy:n palveluista taloyhtiöille. Seminaariristeilyllä 
oli mukana yli 40 naista edustaen pääasiassa isännöitsijätoimistoja, mutta olipa mukana myös As 
Oy Steniuksentie 41:n hallituksen puheenjohtaja Merja Korpela (keskellä).

Kuva vasemmalla: Laatu- ja ympäristövastaava 
Heta-Mari Hernesniemi Skaalan Ikkuna ja 
Ovipalvelusta kertomassa Skaalan tuotteista ja pal-
veluista Isännöitsijäkonttori Oy:tä edustavalle Eine 
Laukkaselle.

Kuva yllä: Laatureformaattori Marjo 
Kaustell PutkiReformi Oy:stä keskustele-
massa Hiidenkivi Oy:n isännöitsijän 
Leena Taljan kanssa putkistosaneerauk-
sista.

Yhteistyökumppanit esitteli-
vät tuotteitaan ja palvelui-
taan Kohtauspaikalla, jonne 
kokoonnuttiin Kiinteistöalan 
naispäättäjät merellä -semi-
naarin toisena seminaari-
päivänä. Keskustelua käy-
tiin niin taloyhtiöiden laaja-
kaistapalveluista kuin kiin-
teistöpesuloista, ikkunoista 
ja jätehuollosta, putkis-
tosaneerauksista ja korjaus-
rakentamisesta yleisestikin.
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Lahtelaisessa kiinteistönhuolto-, siivo-
us- ja isännöintipalveluita tarjoavassa 
Satulakadun Huolto Oy:ssä toiminta-

malli työpaikkaväkivallan ehkäisemiseksi 
syntyi työsuojelupiirin tarkastajan aloit-
teesta.

– Seppo Parkkinen tuli käymään toimis-
tossamme ja hän rupesi puhumaan, että 
meillä pitäisi olla kirjallinen ohjeistus, jossa 
olisi ennakoitu toimintamalleja mahdollis-
ten väkivaltatilanteiden varalle, Sari Marti-
kainen kertoi.

– Näihin toimintaohjeisiin sisältyy tä-
mä tuntomerkkilomake, jonka saatte nyt 
täyttää ja antaa tuntomerkit seminaarin 
ensimmäisestä luennoitsijasta Elsi Musta-
niemestä. Katsotaan, kuinka hyvin teille jäi 

Isännöitsijätoimistotkin 
laatimaan valmiita toimintamalleja

Vaikka ensimmäisen esiintyjän Elsi Mustaniemen tuntomerkki-

en muisteleminen vaikutti hauskalta ohjelmanumerolta kaikin 

puolin iloisessa ja positiivisissa tunnelmissa pidetyssä semi-

naarissa, tuntomerkkilomakkeeseen liittyy arkisissa tilanteissa 

paljon tärkeitä ja vakavasti otettavia asioita. Työpaikan tur-

vallisuuteen liittyviä asioita naisisännöitsijöitä johdatti pohti-

maan Satulakadun Huollon toimitusjohtaja, isännöitsijä Sari 

Martikainen, joka kehotti tekemään ennakoivasti toimintaohjeet 

sisältävän toimintamallin uhkaavien ja väkivaltaisten tilantei-

den varalta, joihin voidaan asiakkaiden kanssa joutua koska 

tahansa.

Uhkaavien ja väkivaltatilanteiden varalta kannattaa varautua ennakolta

n  Teksti ja kuva: Riina Takala
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Ja mitä se suoraan sanoen tarkoittaa? Pystymme tarjoamaan 
parhaiden modernien viemärisaneerausmenetelmien lisäksi 
kaiken, mitä korjausrakentamisessa tarvitaan. Yhdessä 

osaamme eniten.

www.putkireformi.fi     PUH. 020 765 0050

Seminaarin yhteistyökumppaneina:

mieleen hänen tuntomerkkin-
sä. Tilanne täällä rennossa tilai-
suudessa on tietenkin erilainen 
kuin oikeassa tilanteessa, johon 
liittyy stressitekijöitä ja minkä 
vuoksi ette välttämättä pysty 
hahmottamaan henkilön tun-
tomerkkejä kuin nyt, hän totesi 
taustaksi "lomakekokeilulle".

Toimintaohjeita 
miettimään 
ennakoivasti 
yhdessä

Työpaikkaväkivallan käy-
tännön hallinta liittyy 
Sari Martikaisen mukaan 

jokapäiväiseen työskentelyyn.
– Isännöitsijätoimistossa käy 

joskus henkilöitä, joiden läs-
näolo voi tuntua uhkaavalta. 
Turvallisen työskentelyn edel-
lytykset luodaan pääasiassa en-
nakoinnin ja suunnittelun kei-
noin. Toimintaohjeet toimivat 
väkivaltatilanteiden ehkäisyn 
perusteena, hän totesi taustak-
si siihen, miksi jokaiseen isän-
nöitsijätoimistoon kannattaisi 
tehdä toimintamalli ja antaa 
ohjeita tilanteissa toimimiseen.

Jokaisella työpaikalla toi-
mintamalli ja siihen sisältyvät 
toimintaohjeet ovat tietenkin 
omansalaisia, mutta tärkeintä 
Sari Martikaisen mielestä kui-
tenkin olisi, että asioita mietit-
täisiin ennakolta ja työnantaja 
ja työntekijä yhdessä. Ohjeis-

tusta laa-
dittaessa 

olisi syytä 
miettiä, mi-

ten työnteki-
jöiden turvalli-

suutta voidaan 
parantaa, mutta 

yhtälailla myös 
sitä, miten itse 

toi mia uhka- tai 
väkivaltatilanteessa 

tai rikoksen tapahtu-
essa. Toimintamalliin 

- ja ohjeistukseen voi 
kuulua myös tilojen uu-

delleenjärjestelyitä tai toiminta-
malli, miten pidetään yhteyttä 
tai minkälaisia hälytysjärjestel-
miä voidaan käyttää.

Sari Martikaisen mielestä on 
tärkeä tiedostaa sekin, että työ-
turvallisuuslaki velvoittaa työn-
antajaa laatimaan menettelyta-
paohjeet väkivaltatilanteiden 
ennakointia, ehkäisyä ja hallin-
taa varten.

Pääseekö tiskin 
takaa karkuun?

-Jos toimistoonne tulee 
selvästi pahassa pöllyssä 
oleva asiakas, mitä teet-

te? Varmaankin yritätte päästä 
hänestä mahdollisimman nope-
asti eroon, mutta miten? Olette 
yksin toimistolla, koitatte pysyä 
rauhallisena? Minkälaisia tilajär-
jestelyitä toimistossanne on? 
Pääseekö uhkaavasti käyttäy-
tyvä henkilö esimerkiksi asia-
kastiskin taakse?, hän tiedusteli 
kuulijakunnan kokemuksista.

Asiakaspalvelutiskiin liittyy 
hänen mukaansa tietysti tie-
toturva-asiat, mutta parhaassa 
tapauksessa palvelutiski on 
sellainen ja sijoitettu niin, et-
tä asiakas ei pääse sen taakse. 
Tai jos pääsee, tiskin takana on 
varapoistumistie. Näin voidaan 
välttää se, että asiakasta pal-
veleva työntekijä joutuisi tun-
kemaan itsensä tiskin takana 
uhkaavasti käyttäytyvän asiak-
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kaan ohi päästäkseen pakoon 
tilanteessa, jossa häntä on uhat-
tu aseella, veitsellä tai muuten 
uhkaavasti käyttäytyen.

– Olemassaolevissa toimisto-
tiloissa on valitettavasti rajalli-
set mahdollisuudet vaikuttaa 
esimerkiksi asiakastiskin sijain-
tiin. Kun suunnitellaan uusia 
tiloja, silloin tietysti voidaan jo 
etukäteen ottaa paremmin huo-
mioon esimerkiksi takapoistus-
misteiden toteuttaminen, Sari 
Martikainen totesi.

– Toimistoissanne teillä on 
varmaan itse kullakin se tilanne, 
että esimerkiksi asiakaspalvelu-
tiskin kautta pääsee tarvittaessa 
pois, mutta omasta huoneesta 
ei. Pöytä sijaitsee huoneen 
perällä ja asiakas tulee ovesta 
sisään huoneeseen. Siellä olet 
pöytäsi takana aika jumissa, jos 
tilanteesta tulee uhkaava.

– Se olisi kuitenkin toivotta-
vaa ja työsuojelupiirin tarkasta-
jatkin sitä korostavat, että pois-
tumistie pitäisi ainakin jollakin 
tavoin järjestää ja huonekalut 
sijoittaa niin, että huoneesta tai 
tiskin takaa pääsisi jollakin ta-
valla poistumaan, hän opasti.

Erään isännöitsijän vinkki 
asuntotarkastuksiin oli se, et-
tä jää lähelle huoneiston ovea, 
kunnes olet varma, kuinka mon-

ta ihmistä huoneistossa on ja 
toteat, että he vaikuttavat koh-
tuullisen normaalikäytöksisiltä. 
Lisäksi monissa toimistoissa oli 
perussääntönä, että asuntoihin 
mennään aina pareittain, toisen 
työkaverin kanssa.

Onko sakset tai 
paperiveitsi esillä 
vai piilossa?

-Oletteko ajatelleet, 
missä säilytätte työ-
pöydällänne esi-

merkiksi paperiveistä. Onko se 
laatikossa piilossa vai töröttää 
telineessä pystyssä, kuten mo-
nella on tapana paperiveistä 
pitää? Se ei saisi olla missään 
nimessä näkyvillä siinä pöydäl-
lä, Sari Martikainen opasti.

- Sakset tulee helposti jätet-
tyä pöydälle, mutta niin ei saisi 
myöskään käydä. Sen jälkeen 
kun me teimme ohjeistuksem-
me, saksia ei ole jätetty pöy-
dille, vaan ne menevät samoin 
tein laatikkoon. Tämä koskee 
muitakin teräviä ja painavia 
esineitä.

Lisäksi työpöytä pitäisi sijoit-
taa huoneessa niin, että asiakas 
ei pääse helposti suoraan kon-
taktiin, vaan saadaan aikaan 

etäisyys, jolla suojellaan omaa 
selustaa.

Näköyhteys ja 
merkkikieli

Toinen tärkeä asia on, et-
tä luodaan työpisteestä 
näköyhteys toiseen tai 

toisiin työkavereihin, jos mah-
dollista.

– Jos toimitaan avokonttoris-
sa tai toimiston väliseinät ovat 
lasisia, se on erittäin hyvä asia. 
Tai sitten sovitaan, että pidetään 
yleensä huoneiden ovia auki.

Lisäksi pitäisi olla hälytys-
järjestelmä tai jokin sovittu 
menettely, josta tiedetään, että 
tilanne on uhkaava.

– Kun me teimme ohjeistus-
ta, pyysimme Lahden poliisista 
edustajan paikalle puhumaan 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Satulakadun Huollon toi-
mintamallin sisältö koostuu 
seuraavanlaisista osioista: 
Toimintamallin lähtökohdat 
ja -tavoitteet, Työpaikkavä-
kivalta - työpaikkaväkivallan 
määrittely, toimenpiteet työ-
paikkaväkivallan ehkäisyyn 
sekä työntekijän oikeudet ja 
vastuut, väkivaltatilanteiden 
toiminaohjeet, väkivalta- ja 
uhkatilanteista ilmoittami-
nen, työpaikkaväkivallan uh-
rien auttaminen ja jälkihoito, 
väkivalta- ja uhkatilanteiden 
seuranta sekä lähteet, linkit 
ja kirjallisuus. Liitteenä tun-
tomerkkilomake.

meille aggressiivisesti käyttäy-
tyvistä ihmisistä ja heidän koh-
taamisestaan. Me saimme myös 
huumevalistusta ja tietoa siitä, 
miten huumeiden alaisena ole-
vat ihmiset käyttäytyvät, miten 
heidän kanssaan pitäisi toimia. 
Lisäksi saimme tietoa jokamie-
hen oikeuksista. Suosittelen 
lämpimästi tällaisten tilaisuuk-
sien järjestämistä. Se oli erittäin 
antoisa päivä, antoi meille pal-
jon tietoa, Sari Martikainen ker-
toi tilaisuudesta, joka oli vielä 
kaiken lisäksi ilmainen.

Minkälaisia meidän 
vaaramme ja 
uhkatekijämme 
ovat?

Toimintaohjeiden taustak-
si on tärkeä selvittää ja 
kartoittaa, mitkä koetaan 

etukäteen työpaikan vaara- ja 
uhkatekijöiksi. Sen jälkeen ryh-
dytään laatimaan ohjeita niin 
ongelmatilanteiden ennakoi-
miseen ja välttämiseen, mutta 
myös niihin todellisiin toimin-
tatilanteisiin. 

– Toimintaohjeissa voi olla 
yleisohjeita esimerkiksi siitä, 
miten kohdata aggressiivises-
ti käyttäytyvä asiakas. Teidän 
kannattaa kuitenkin kartoittaa 
myös ne tilanteet, jotka olette 
kokeneet uhkaaviksi tai asiak-
kaanne on käyttäytynyt epäil-
lyttävästi. Kaikki kannattaa kir-
jata ylös, koska vuoden mittaan 
kertyneitä tapahtumia ei välttä-
mättä muista, mutta kun niitä 
käy sitten jossakin vaiheessa 
läpi, minkälaisia tapauksia on 
ollut, voidaan ohjeita parantaa 
ja päivittää ja edistää sitä, miten 
jatkossa vastaavanlaiset tapauk-
set voidaan välttää.

– Kirjatkaa ylös ne pienem-
mältäkin tuntuneet tapahtu-
mat. Nimittelyitä tai uhkauksia 
ei välttämättä koeta uhkaaviksi, 
mutta kyllä nekin kannattaa kir-
jata ylös, koska uhkaava tilanne 
voi kuitenkin jossakin tapauk-
sessa syntyä juuri mitättömältä 
vaikuttaneista tapahtumista ja 
asioista, Sari Martikainen vielä 
muistutti.

 Kirjatkaa ylös ne pienem-
mältäkin tuntuneet tapah-
tumat. Nimittelyitä tai uh-
kauksia ei välttämättä 
koeta uhkaaviksi, mutta 
kyllä nekin kannattaa kir-
jata ylös, koska uhkaava 
tilanne voi kuitenkin jos-
sakin tapauksessa syntyä 
juuri mitättömältä vaikut-
taneista tapahtumista ja 
asioista, Sari Martikainen 
kehotti.
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Kysymykseen, hallitsee-
ko aika minua vai hal-
litsenko minä aikaa, voi 

löytää erilaisia vastauksia, kun 
asiaa tarkastelee erilaisista nä-
kökulmista. Henkilöstökoulut-
taja, NLP Trainer Anu Vihonen 
johdatti kuulijansa ensiksi sii-
hen, mitä aineksia omiin poh-
dintoihinsa ajan hallitsemisesta 
voi löytää ajankäyttöön liittyvi-
en trendien takaa. 

Tutkijat ovat joutuneet me-
gatrendejä ja ajankäyttöön liit-
tyviä muutoksia tutkiessaan ky-
symään, missä ajassa nykyajan 
ihmiset oikein elävät.

– Koska aika menee eteen-
päin niin nopeasti ja meille on 
tapahtunut niin paljon asioita 
viimeisten 50 vuoden aikana, 
kysytään, pysyvätkö ja ehtivät-
kö ihmiset seuraamaan perässä 
vai elämmekö jotakin muuta ai-

Vapautuminen sisäisistä 
aikakäsityksistä ja uskomuksista 

auttaa löytämään 
kiireettömyyden ja ajanhallinnan

Kun ihminen vapautuu 

omista kahlitsevista 

aikakäsityksistään ja 

työntekoon liittyvistä us-

komuksistaan, tilalle voi 

tulla tunne kiireettömyy-

destä ja siitä, että hal-

litsee aikaa, vaikka töitä 

olisi edelleenkin paljon. 

Henkilöstökouluttaja, NLP 

Trainer Anu Vihonen An-

nanetistä harjoitutti nai-

sisännöitsijöitä mieliku-

vaharjoituksin löytämään 

uusia aikakäsityksiä Kiin-

teistöalan naispäättäjät 

merellä -seminaarissa.

kaa, esimerkiksi sellaista aikaa, 
jota isovanhempamme elivät, 
Anu Vihonen totesi aluksi.

Huiman nopeaa on ollut tek-
nologinenkin kehitys, joka on 
johtanut siihen, että elämme re-
aaliaikaisessa yhteiskunnassa.

– Päätöksenteko on nykyi-
sin nopeaa ja koska teknologia 
on kehittynyt, meidät saadaan 
kiinni tosi nopeasti. Puhelin soi 
koko ajan ja pitää tehdä valta-
vasti päätöksiä päivän mittaan. 
Olemme aina tavoitettavissa ja 
aina läsnä ja monesti tuntuu 
siltä, että aivot käyvät ylikapa-
siteetilla, hän jatkoi.

Tehdastyöstä on siirrytty en-
tistä useammin projektiluontei-
seen työhön.

– Uusia asioita tulee eteen 
koko ajan ja ainoa, asia mikä 
meidät pitää hengissä siinä, on 
se, että kehitämme koko ajan ➺ JATKUU

uusia ideoita. Meidän aivomme 
ovat tosi kovilla.

Unohtaa ei sovi globalisaa-
tionkaan vaikutusta: – Mitä ta-
pahtuu jossakin päin maailmaa, 
niin me olemme siinä hetken 
päästä mukana. Isoissa yrityk-
sissä organisaatiot muuttuvat 
kolmen kuukauden välein ja 
taas sopeudutaan siihenkin.

– Oikeastaan ainoa asia, millä 
me pystymme vaikuttamaan ja 
pysymään selväjärkisinä tässä 
muutoksessa, on se, että me itse 
vaikutamme omaan itseemme 
ja hyvinvointiimme, koska tämä 
kaikki on niin iso megatrendi, 
jossa olemme mukana - ja jossa 
on kuitenkin yksinkertaisesti 
parempi soutaa myötävirtaan 
ja mennä mukana.

Kuulijat seisomassa ja odottamassa Anu Vihosen ohjeita ajankäsitteeseen liittyvän mielikuvaharjoituksen tekemiseen.

n  Teksti ja kuva: Riina Takala
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24 tunnin 
yhteiskunnan 
piiat ja rengit

Filosofi Heikki Mäkikul-
mala on kolumnissaan 
kirjoittanut siitä, miten 

yhteiskunnassa on menty juuri 
näistä syistä sata vuotta taakse-
päin. Ihmisistä on tullut ajan 
piikoja ja renkejä.

– Mehän olemme nyt 24 tun-
tia käytettävissä, koska meidät 
tavoitetaan niin nopeasti, ja ai-
ka menee sen mukaan, miten 
olemme käytettävissä. Olette-
ko samaa mieltä?, Anu Vihonen 
kysyi.

Jos myönnämme olevamme 
24 tunnin yhteiskunnan piikoja 
ja renkejä, Anu Vihosen mieles-

tä meidän olisi myös tärkeä tie-
dostaa, minkälaisia terveydelli-
siä riskejä siihen ajatusmalliin 
liittyy.

– Ajatuksemme ja mieliku-
vamme, joita päässämme liik-
kuu, ovat suorassa yhteydessä 
fysiologiaamme. On tutkittu, et-
tä kun syntyy stressitila tai kun 
on kiire, niin kortisolin määrä 
ihmisessä nousee. Samanaikai-
sesti niin sanotun onnellisuus-
hormoonin eli serotoniinin 
määrä laskee. Näiden seurauk-
sena ihmisen immuunijärjestel-
mä järkkyy. Tämä taas johtaa sii-
hen, että sairastutaan usein, voi 
olla jatkuvasti tulehduksia ja 
kuumeilua. Pelottavinta minus-
ta tässä on se, että tulee fyysi-
siä oireita, ja stressitila pitkään 
jatkuessaan aiheuttaa aivan var-
masti myös masentuneisuutta, 
Anu Vihonen nosti esiin kiireen 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA ja työn paljouden mahdollisista 
seurauksista.

Oma sisäinen 
aikakäsityksemme

-Kun olitte lapsia ja 
odotitte joulupuk-
kia, kuluiko aika hi-

taasti vai nopeasti? Kun teillä 
on jonakin päivänä kovin pal-
jon töitä, katsotte kelloa yh-
dentoista aikaan ja huomaatte 
yhtäkkiä, että se onkin jo kello 
16 ja niin paljon olisi vielä te-
kemistä. Silloinhan aika on ku-
lunut aivan liian nopeasti, Anu 
Vihonen konkretisoi antropo-
logi Edward T. Hallin esittämää 
informaalisen ajan käsitettä.

– Meillä jokaisella on infor-
maalinen aika, joka on meidän 
omaa aikaamme, meidän oman 
päämme sisäistä aikaa, sitä mi-
ten me ajan koemme, hän jat-
koi.

Miten siis koemme, jos työ-
kaveri pyytää meitä tekemään 
jonkin työn heti? Entäs jos hän 
pyytää tekemään sen niin pian 
kuin mahdollista? Tai entäs jos 
pyydetään tekemään jonkin 
ajan kuluttua? 

– Kuten huomasitte, kaikilla 
meillä oli erilaisia käsityksiä, 
mitä milläkin ilmauksilla ajasta 
tarkoitettiin. Tästä syystä vuo-
rovaikutustilanteissa on hyvä 
tarkentaa varsinkin vieraan 
ihmisen kanssa, mitä sinulle 
tarkoittaa jonkin ajan päästä, 

koska jollekin se voi olla kak-
si päivää, jollekin puoli tuntia. 
Pitäisi pystyä täsmentämään, 
puhutaanko samasta ajasta, kun 
asioiden tekemisestä ajallisesti 
sovitaan, hän mainitsi.

Uskomusten 
kahlitsema 
uupuu

Aikaan liittyvien mieli ku-
vien lisäksi ajan hal linnan 
tunteeseen vaikuttavat 

merkittävästi erilaiset uskomuk-
set. Omista kokemuksistaan Anu 
Vihonen nosti esiin tuttuakin 
tutumman uskomuksen: Ensin 
työ, sitten vasta huvi.

– Tämä on hyvä uskomus, 
mutta minulla se meni liian 
pitkäksi, koska olin sellaisessa 
työssä, missä oli ihan valtavasti 
tehtävää. Uskomus oli ollut jo 
minun isovanhemmillani, joilta 
se siirtyi äidilleni, joka noudatti 
sitä ja sanoi minullekin, että se 
on hyvä tapa toimia, näin pitää 
tehdä.

– Kun noudatin sitä, se joh-
ti siihen, että tein ensin töissä 
hirveästi töitä ja kaikki mah-
dolliset työt, koska olin niin 
kiltti. Lupauduin, koska työn te-
keminen on hyvä ja ahkeruus 
on hyve. Nämäkin ovat sellaisia 
uskomuksia. Sitten menin illal-
la kahdeksan-yhdeksän aikaan 
kotiin, jossa sielläkin oli paljon 
tehtävää. Vasta sitten sain leväh-
tää, kun olin tehnyt kaiken. Mei-

Seminaarin yhteistyökumppaneina:

Anu Vihosen esityksen aikana 
tehtiin muutamia mielikuva-
harjoituksia, joiden avulla py-
rittiin hahmottamaan omia, si-
säisiä aikakäsityksiä. Leena 
Talja Hiidenkivi Oy:stä (vas.), 
Marianna Jokela ja Sari 
Martikainen Satulakadun 
Huolto Oy:stä sekä Marja Paija 
Kiinteistötalo Auvinen Oy:stä 
osoittavat heidän tulevan vii-
kon aikajanansa suuntaa.
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ORGANISATION 
CERTIFIED BY

ISO 9001

Vertailu

Seminaarin yhteistyökumppaneina:

nasin uupua.
– Sen lisäksi huomasin, että 

noudatin sellaista uskomusta 
kuin "vie mennessäsi, tuo tulles-
sasi, tee siellä ollessasi" eli koko 
ajan oli ihan hirveästi tehtävää 
ja jatkuvasti hirveä paine, koska 
koko ajan piti tehdä kaikkea. En 
sano, että töitä olisi nyt yhtään 
sen vähemmän, mutta suhtau-
dun niihin eri tavalla. Minun ei 
ole pakko tehdä niitä näiden 
uskomusten mukaan.

– Lisäksi huomaatteko, onko 
teilläkin joitakin sanoja, joita 
käytettä kuvatessanne suhtau-
tumistanne työhön. Minulla 
on. Kun rupesin purkamaan 
uskomuksiani, löysin tällaisia 
ilmauksia kuin: "minun täytyy 
aina osata tehdä kaikki heti täy-
dellisesti yksin". Varmasti alkaa 

ahdistaa, kun ajattelette tätä 
lausetta. 

– Kannattaa siis tosiaan kuun-
nella, mitä itselleen puhuu ja 
ajattelee, koska voi löytyä sel-
laisia käyttäytymismalleja ja 
uskomuksia, jotka lisäävät sitä 
kiireen tuntua ja stressiä enti-
sestään, hän avasi ajatuksia uu-
sille urille omiin kokemuksiin-
sa perustuen.  

Tämän jälkeen tehtiin mie-
likuvaharjoitus, jossa luotiin 
itselle rentoutunut, kiireettö-
myyden ja ajanhallinnan tunne, 
jonka voisi koska tahansa, kes-
ken sen kiireisen työpäivän-
kin, palauttaa päällimmäiseksi 
tuntemukseksi ja jaksaa parem-
min.

Istu tuolillasi ja ota niin hyvä asento kuin mahdollista ja 
halutessasi voit sulkea silmät. Tunne, kuinka rentous ja 
kiireettömyyden tunne on sinussa jo olemassa. Rentouta 
kätesi, jalkasi, tunne, miten ne ovat rennot ja painavat ja 
mieti, missä kohtaa  kehoa rentouden ja kiireettömyyden 
kokemus  eniten tuntuu. Voisitko kuvitella, että tämä ren-
touden, kiireettömyyden ja ajanhallinnan tunne leviäisi 
koko kehoosi, kokeile. Miltä tuntuu? On vain kiireetön 
nyt-hetki, menneisyyden tapahtumilla ei ole merkitystä... 
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KiinteistöTori on ”avaimet käteen” –periaatteella toimiva yhteisosasto, jossa alan kärkiyri-
tykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan messuvieraille. Kaikki rakentuu Kiinteistöpos-
tin puolesta niin valmiiksi, että mukaan tuleva yritys tuo osastolleen vain oman messu-
rekvisiittansa.

Vuodelle 2011 olemme lyöneet lukkoon, että Kiinteistö-
Tori rakennetaan Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniik-
ka -messuille maaliskuussa.
Helsingissä pidetään lokakuussa Kiinteistö ja Julkisivu 
2011 -messut. Sinne mahdollisesti rakentuvan Kiinteistö-
Torin osalta meillä ovat neuvottelut parhaillaan käynnissä 
Suomen Messujen kanssa.

KiinteistöToripaketit myydään niin, että pakettiin kuuluvat 
osasto sekä puolen sivun tai koko sivun ilmoitus Kiinteis-
töpostin messunumerossa. Lopullinen hinta muodostuu 
osaston ja ilmoituksen koosta. Esimerkiksi Jyväskylän 
Raketaminen & Talotekniikka –messuilla toripaketti 9 
neliömetrin osastolla ja puolen sivun ilmoituksella maksaa 4 800 euroa plus arvonlisävero.

Kysy lisää Kiinteistöpostin mediamarkkinoinnista.

Kiinteistöpostin tapahtumat 2011
Messunumerot, KiinteistöTorit ja seminaarit

Tulevaisuuden Isännöinti 2011 –seminaari
Jo kuudetta kertaa järjestettävä Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari pidetään 26.-28.5.2011. 
Seminaari on tarkoitettu ammatti-isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille ja muille kiinteistöomis-
tamisen ja -ylläpidon ammattilaisille.

Seminaariin myydään rajoitetusti yhteistyökumppanuuspaketteja ja nekin niin, että jo 
aiemmin seminaarissa mukana olleilla yrityksillä on ”optio” seuraavasta seminaarista.
Lisäksi kukin yhteistyökumppani edustaa ainoana yrityksenä omaa toimialaansa.

Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä – seminaari
Syyskuun 8.-9. päivinä kokoontuvat Kiinteistöalan päättäjänaiset meriseminaariin. Seminaa-
rin pilottimatka tehtiin vuoden 2010 syyskuussa ja siitä saadun hyvän palautteen pohjalta 
päätimme ottaa seminaarin myös vuoden 2011 ohjelmaamme.
Seminaarin erikoisuutena on se, että kaikki luennoitsijat, yhteistyökumppanit ja järjestäjien 
edustajatkin ovat naisia. Miehillä ei tähän seminaariin ole asiaa.

Korjausrakentamisen Tulevaisuuspäivä 2011
2. helmikuuta 2011 Helsingin Wanha Satamassa pidetään Korjausrakentamisen tulevaisuu-
päivä 2011-tapahtuma. Ensimmäisen kerran vastaava tapahtuma oli vuonna 2010 ja se 
keräsi paikalle noin 800 alan ihmistä.

Kiinteistöposti on mukana tapahtumassa ja teemme kävijämarkkinointia yhdessä järjestäjän 
kanssa. Kiinteistöpostin tapahtumalehtenä on tammikuussa ilmestyvä Kiinteistöposti 
Pääkaupunkiseutu Extra, josta otamme 1 000 kappaleen lisäpainoksen jaettavaksi tapahtu-
man kävijöille.

KIINTEISTÖTORI
Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Kiinteistöalan päättäjänaiset 
merellä -seminaari

Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi  ja www.sir.fi 
Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi niin
tavoitat kaikki asunto-osakeyhtiöt!

Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero

Kun yrityksen kohderyhmän muodostavat asunto-
osakeyhtiöt ja niiden isännöitsijät, silloin ehdoton 
mediavalinta on Kiinteistöpostin lokakuussa ilmestyvä 
Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero.

Messunumero on lehden historian laajalevikkisin – 
95 000 kpl – sillä numero jaetaan kaikkiin suomalaisiin 
asunto-osakeyhtiöihin. Taloyhtiöitä oli 82 475 kpl 
heinäkuussa 2010 ja varovainen arvio, että niitä olisi 
vuoden 2011 syyskuussa 83 250 kpl. Arvio perustuu 
taloyhtiöiden määrän vuosittaiseen kasvuun. (lähde 
Tilastokeskus) Jos taloyhtiöitä on enemmän, niin silloin 
Kiinteistöpostin levikki on suurempi, sillä postitamme 
lehden jokaiseen taloyhtiöön. Täysipeittoinen jakelu 
kaikkiin taloyhtiöihin on Kiinteistöpostille  ”historian 
toistoa”, sillä tuleva numero on jo neljäs messunume-
ro, jolla mainostajat tavoittavat taloyhtiöt 100 
prosentin peitolla.

Luotettavat jakelurekisterit

Kiinteistöposti käyttää jakelurekisterinään luotettavaa 
SIR Tietokantaa. SIR on asunto-osakeyhtiöiden 
hallitusten puheenjohtajista sekä ammatti- ja sivutoi-
misista isännöitsijöistä koostuva osoiterekisteri. 
Rekisteri päivittyy viikoittain sähköisesti Patentti- ja 
rekisterihallituksen kanssa tekemämme yhteistyösopi-

Kiinteistöpostin jättinumero. Kaikki taloyhtiöt. Ja vähän päälle.

muksen mukaisesti. Lisäpostituksen rekisterilähteenä 
käytetään Väestötietojärjestelmää, josta hankitaan 
niiden taloyhtiöiden osoitteet, joita SIR Tietokannassa 
ei vielä ole.

Valitse Kiinteistöpostin jättinumero

Valitse sinäkin mediaksesi Kiinteistöpostin Jättinumero ja 
olet ”paalupaikalla”, kun taloyhtiöt päättävät tulevien 
korjaushankkeidensa toteuttajista ja tekevät päätöksiä 
muista kiinteistönpidon monista hankinnoista.

95 000 kpl

Numero 7/2011
• ilmestyy 27.9.

• varaukset 15.09.

• aineistot 17.09.

Kiinteistö ja Julkisivumessujen 

erikoisnumero

Levikki ja sen rakenne

Taloyhtiöjakelu 83 250 kpl*

Ammatti-isännöitsijät 3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus    455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet 174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät  2 425 kpl

Messujakelu 1 537 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 95 000 kpl

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

Kiinteistöposti Oy
Pisteenkaari 4, 

03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560

www.kiinteistoposti.fi 

KiinteistöTorin Kahvio-Viinibaari 
palvelee ainoastaan ”torikauppiai-
ta” ja heidän asiakkaitaan. Ainoa 
käypä valuutta on Toritaaleri.
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KiinteistöTori on ”avaimet käteen” –periaatteella toimiva yhteisosasto, jossa alan kärkiyri-
tykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan messuvieraille. Kaikki rakentuu Kiinteistöpos-
tin puolesta niin valmiiksi, että mukaan tuleva yritys tuo osastolleen vain oman messu-
rekvisiittansa.

Vuodelle 2011 olemme lyöneet lukkoon, että Kiinteistö-
Tori rakennetaan Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniik-
ka -messuille maaliskuussa.
Helsingissä pidetään lokakuussa Kiinteistö ja Julkisivu 
2011 -messut. Sinne mahdollisesti rakentuvan Kiinteistö-
Torin osalta meillä ovat neuvottelut parhaillaan käynnissä 
Suomen Messujen kanssa.

KiinteistöToripaketit myydään niin, että pakettiin kuuluvat 
osasto sekä puolen sivun tai koko sivun ilmoitus Kiinteis-
töpostin messunumerossa. Lopullinen hinta muodostuu 
osaston ja ilmoituksen koosta. Esimerkiksi Jyväskylän 
Raketaminen & Talotekniikka –messuilla toripaketti 9 
neliömetrin osastolla ja puolen sivun ilmoituksella maksaa 4 800 euroa plus arvonlisävero.

Kysy lisää Kiinteistöpostin mediamarkkinoinnista.

Kiinteistöpostin tapahtumat 2011
Messunumerot, KiinteistöTorit ja seminaarit

Tulevaisuuden Isännöinti 2011 –seminaari
Jo kuudetta kertaa järjestettävä Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari pidetään 26.-28.5.2011. 
Seminaari on tarkoitettu ammatti-isännöitsijöille, kiinteistöpäälliköille ja muille kiinteistöomis-
tamisen ja -ylläpidon ammattilaisille.

Seminaariin myydään rajoitetusti yhteistyökumppanuuspaketteja ja nekin niin, että jo 
aiemmin seminaarissa mukana olleilla yrityksillä on ”optio” seuraavasta seminaarista.
Lisäksi kukin yhteistyökumppani edustaa ainoana yrityksenä omaa toimialaansa.

Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä – seminaari
Syyskuun 8.-9. päivinä kokoontuvat Kiinteistöalan päättäjänaiset meriseminaariin. Seminaa-
rin pilottimatka tehtiin vuoden 2010 syyskuussa ja siitä saadun hyvän palautteen pohjalta 
päätimme ottaa seminaarin myös vuoden 2011 ohjelmaamme.
Seminaarin erikoisuutena on se, että kaikki luennoitsijat, yhteistyökumppanit ja järjestäjien 
edustajatkin ovat naisia. Miehillä ei tähän seminaariin ole asiaa.

Korjausrakentamisen Tulevaisuuspäivä 2011
2. helmikuuta 2011 Helsingin Wanha Satamassa pidetään Korjausrakentamisen tulevaisuu-
päivä 2011-tapahtuma. Ensimmäisen kerran vastaava tapahtuma oli vuonna 2010 ja se 
keräsi paikalle noin 800 alan ihmistä.

Kiinteistöposti on mukana tapahtumassa ja teemme kävijämarkkinointia yhdessä järjestäjän 
kanssa. Kiinteistöpostin tapahtumalehtenä on tammikuussa ilmestyvä Kiinteistöposti 
Pääkaupunkiseutu Extra, josta otamme 1 000 kappaleen lisäpainoksen jaettavaksi tapahtu-
man kävijöille.

KIINTEISTÖTORI
Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Kiinteistöalan päättäjänaiset 
merellä -seminaari

Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi  ja www.sir.fi 
Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi niin
tavoitat kaikki asunto-osakeyhtiöt!

Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero

Kun yrityksen kohderyhmän muodostavat asunto-
osakeyhtiöt ja niiden isännöitsijät, silloin ehdoton 
mediavalinta on Kiinteistöpostin lokakuussa ilmestyvä 
Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero.

Messunumero on lehden historian laajalevikkisin – 
95 000 kpl – sillä numero jaetaan kaikkiin suomalaisiin 
asunto-osakeyhtiöihin. Taloyhtiöitä oli 82 475 kpl 
heinäkuussa 2010 ja varovainen arvio, että niitä olisi 
vuoden 2011 syyskuussa 83 250 kpl. Arvio perustuu 
taloyhtiöiden määrän vuosittaiseen kasvuun. (lähde 
Tilastokeskus) Jos taloyhtiöitä on enemmän, niin silloin 
Kiinteistöpostin levikki on suurempi, sillä postitamme 
lehden jokaiseen taloyhtiöön. Täysipeittoinen jakelu 
kaikkiin taloyhtiöihin on Kiinteistöpostille  ”historian 
toistoa”, sillä tuleva numero on jo neljäs messunume-
ro, jolla mainostajat tavoittavat taloyhtiöt 100 
prosentin peitolla.

Luotettavat jakelurekisterit

Kiinteistöposti käyttää jakelurekisterinään luotettavaa 
SIR Tietokantaa. SIR on asunto-osakeyhtiöiden 
hallitusten puheenjohtajista sekä ammatti- ja sivutoi-
misista isännöitsijöistä koostuva osoiterekisteri. 
Rekisteri päivittyy viikoittain sähköisesti Patentti- ja 
rekisterihallituksen kanssa tekemämme yhteistyösopi-

Kiinteistöpostin jättinumero. Kaikki taloyhtiöt. Ja vähän päälle.

muksen mukaisesti. Lisäpostituksen rekisterilähteenä 
käytetään Väestötietojärjestelmää, josta hankitaan 
niiden taloyhtiöiden osoitteet, joita SIR Tietokannassa 
ei vielä ole.

Valitse Kiinteistöpostin jättinumero

Valitse sinäkin mediaksesi Kiinteistöpostin Jättinumero ja 
olet ”paalupaikalla”, kun taloyhtiöt päättävät tulevien 
korjaushankkeidensa toteuttajista ja tekevät päätöksiä 
muista kiinteistönpidon monista hankinnoista.

95 000 kpl

Numero 7/2011
• ilmestyy 27.9.

• varaukset 15.09.

• aineistot 17.09.

Kiinteistö ja Julkisivumessujen 

erikoisnumero

Levikki ja sen rakenne

Taloyhtiöjakelu 83 250 kpl*

Ammatti-isännöitsijät 3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus    455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet 174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät  2 425 kpl

Messujakelu 1 537 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 95 000 kpl

*Tämän mediakortin valmistumisvaiheessa tuorein asunto-osakeyhtiöiden luku-
määrä, 82 475 kpl, oli heinäkuulta 2010, joten ylläoleva luku on laskennallinen 
arvio syksyn 2011 lukumäärästä.
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TA LV I K U N N O S S A P I T O

Helsingin rakennusvirasto teettää 
parhaillaan selvitystä lumenvas-
taanottopaikoista.

– Ajatus lumenvastaanottopaikkojen 
kartoittamisesta lähti liikkeelle viime 
syksynä. Kapasiteetiltaan suurin lumen-
vastaanottopaikka Hernesaari saa näillä 
näkymin väistyä asuinrakentamisen tiel-
tä seuraavalla vuosikymmenellä. Näin 
ollen tarvitaan korvaava paikka. Myös 
Kyläsaaren ja Viikin lumenvastaanot-
topaikat ovat niin sanotusti uhattuina, 
suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto 
Helsingin rakennusvirastosta kertoo.

Varsinkin kantakaupungin alueella on 
tiheän rakentamisen vuoksi hankala löy-
tää lumikuormille vastaanottopaikkoja. 

– Lumenvastaanottopaikan pitäisi si-
jaita suhteellisen lähellä keräysaluetta ja 
hyvien liikenneyhteyksien päässä, eikä 
siitä saisi koitua haittaa ympäristölle, Jyl-
hänlehto tiivistää.

Hän toivookin, että lumenvastaanot-
topaikat otettaisiin lähempään tarkaste-
luun jo kaavoitusvaiheessa. Mutta esi-
merkiksi Jätkäsaaren, Kalasataman ja 
Kruunuvuorenrannan osayleiskaavoi-
hin ei ole tehty tilavarauksia pysyville 
lumenvastaanottopaikoille.

Ihannetilanne olisi, jos vastaanotto-
paikat sijaitsisivat tasaisesti ympäri kau-
punkia. Jylhänlehto suosisi isojen sijaan 
paikallisia vastaanottopaikkoja.

– Viime talvi herätteli huomaamaan, 
että näitäkin asioita on syytä pohtia. 
Lumen kuljetus tulee sitä kalliimmaksi 
mitä kauemmaksi se joudutaan viemään. 
Helsingissä oli aikoinaan viisitoista lu-
menvastaanottopaikkaa, ja nyt niitä on 
enää kahdeksan.

Suunnitteluinsinööri Marko Jylhänleh-
to muistuttaa, että runsaslumisia talvia 
tulee aika ajoin. Edellisen kerran vastaa-
vaa kuin viime talvena koettiin 1998-

Lumelle 
tarvitaan uusia vastaanottopaikkoja

Helsingissä etsitään uusia lumen-

vastaanottopaikkoja. Nykyisestä 

kahdeksasta virallisesta lumen-

vastaanottopaikasta osa on jää-

mässä rakentamisen jalkoihin. 

Lisäksi viime talvi osoitti niiden 

kapasiteetin rajallisuuden. Tosin 

talvi 2009-2010 oli poikkeukselli-

nen: kun tavallisesti lumikuormia 

kertyy 30 000-60 000 kuormaa, 

vietiin viime talvena vastaanotto-

paikoille noin 200 600 kuormaa, 

lisäksi 10 000-15 000 jäi arviolta 

kirjanpidon ulkopuolelle.

Viime talven runsas lumen-
tulo asetti auraukselle ja 
kunnossapidolle haasteita. 
Varsinkin kantakaupungin 
ja Itä-Helsingin alueilla kai-
vataan uusia lumenvas-
taanottopaikkoja. 

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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1999.
Rakennusviraston tilaamas-

sa selvityksessä käydään läpi 
muun muassa nykyisten lumen-
vastaanottopaikkojen käytettä-
vyys ja ympäristövaikutukset. 
Lisäksi kartoitetaan uusia mah-
dollisia lumenvastaanottopaik-
koja.

Selvityksen on tarkoitus val-
mistua marraskuun aikana. Sen 
jälkeen sitä käsitellään raken-
nusviraston katu- ja puisto-osas-
ton johtoryhmässä, jonka jäl-
keen se menee yleisten töiden 
lautakunnalle tiedoksi. Mitkä 
ovat uudet vastaanottopaikat 
ja milloin ne otetaan käyttöön, 
ovat aikanaan investointikysy-
myksiä.

– Ennen käyttöönottoa esi-
merkiksi maavastaanottopai-
koilla täytyy tehdä tarvittavat 
pohjatyöt ja rakentaa tieyhteys. 
Niin ikään lumen sulamisveden 
käsittelyn täytyy olla kunnossa. 
Alue täytyy myös esimerkiksi 
aidata, etteivät ulkopuoliset 
pääse sinne.

Maalle, mereen 
ja altaisiin

Helsingin nykyisistä lu -
menvastaanotto pai-
kois ta Herttoniemi, 

Mal mi, Maununneva, Oulunky-
lä ja Vuosaari sijaitsevat maalla. 
Hernesaaressa on merivastaan-
ottopaikka. Viikissä ja Kyläsaa-
ressa sijaitsevat lumensulatus-
altaat. Näiden lisäksi on vara-
paikkoja, jotka ovat Rajasaari, 

Pääkaupunkiseutu 
Kutomotie 12 A 
00380 Helsinki 
Puh. 010 5626 800 
Fax. 010 5626 811 

Tampere 
Kuokkamaantie 4 
33800 Tampere 
Puh. 010 5626 700 
Fax. 010 5626 711 

Asuin– ja toimistorakennusten 
perusparannukset vahvalla koke-
muksella ja asiantuntemuksella! 

www.ovltekniikka.fi 

Putkiremontti on Putkiremontti on Putkiremontti on    
mahdollisuus...mahdollisuus...mahdollisuus...   

...parantaa kotisi turvallisuutta! 
...parantaa kiinteistön energiataloutta! 
...ylläpitää ja nostaa asuntosi arvoa! 

 
Saat asumismukavuutta vuosikymmeniksi eteenpäin! 

 
 

Hakaniemi ja Vuosaari sekä 
Herttoniemessä sijaitseva pie-
nempi varapaikka. Rajasaari ja 
Hakaniemi eivät ole olleet käy-
tössä enää muutamaan vuoteen. 
Talven 2009-2010 lumikuormis-
ta rahdattiin maavastaanottopai-
koille 44, mereen 26 ja sulatus-
altaisiin 30 prosenttia.

Suunnitteluinsinööri Marko 
Jylhänlehto toteaa, että nykyis-
ten vastaanottopaikkojen ka-
pasiteetti on tavallisesti ollut 
riittävä. Niillä pystytään käsit-
telemään ongelmitta 50 000-
60 000 lumikuormaa. Viime 
talvena mentiin reippaasti sen 
yli. Lumenvastaanottopaikoille 
viedyt 200 600 kuormaa tar-
koitti yli kolme miljoonaa kuu-
tiometriä lunta.

Kapasiteetiltaan suurin vas-
taanottopaikka on Hernesaari, 
jossa lumi kipataan suoraan 
mereen. Hernesaareen vietiin 
viime talvena runsaat 50 000 lu-
mikuormaa enimmäkseen kan-
takaupungin, Munkkiniemen 
ja Lauttasaaren alueelta. Koska 
Hernesaaren maankäyttö on 
tulevaisuudessa muuttumassa 
teollisuusalueesta asuinalueek-
si, poistuu lumenvastaanotto-
paikka todennäköisesti käytös-
tä.

Viime talvena vastaanottopai-
kat osoittautuivat liian pieneksi 
etenkin Itä- ja Pohjois-Helsingin 
alueilla. Herttoniemen, Malmin, 
Maununnevan, Oulunkylän ja 
Vuosaaren vastaanottopaikat 
oli suljettava ennenaikaisesti 
täyttymisen vuoksi ja lunta jou-
duttiin kuljettamaan yhä kau-

emmas. Lumikuormia vietiin 
myös väliaikaiseen käyttöön 
otetuille alueille, kuten avoi-
mille kenttä- ja viheralueille eri 
puolille kaupunkia. 

Lumenvastaanottopaikoista 
tehdyssä selvityksessä todetaan, 
että periaatteessa vastaanotto-
paikkojen keräilyalueet muo-
dostuvat lähimmistä kaupun-
ginosista, mutta käytännössä 
kuljetuksiin vaikuttavat myös 
viikonpäivä, vuorokaudenaika 
ja ruuhkautumistilanne. Yöai-
kaan lumenkaato on sallittu 
ainoastaan Hernesaaressa, Vii-
kissä ja Vuosaaren kahdella pai-
kalla. Vastaanottopaikan ruuh-
kautuessa kuljetuksia ohjataan 
toisaalle. Myös urakoitsijoiden 
omat mieltymykset ohjaavat 
vastaanottopaikan valintaa.

Esikaupunkialueilla katujen 
on talvihoito kokonaan kaupun-
gin vastuulla ja kiinteistöiltä pe-
ritään hoitomaksu. Suunnitte-
luinsinööri Marko Jylhänlehto 
pitää tätä hyvänä käytäntönä ja 
soisi sen ulottuvan myös kan-
takaupunkiin.  Jalkakäytävien 
auraus ja muu hoito saataisiin 
näin yhtenäiseksi. Ongelmaksi 
on nimittäin koettu, että väyli-
en putsaus tapahtuu kovin eri 
aikaan pienelläkin kulkuvälillä.

Ympäristölle ei 
erityistä haittaa

Lumenvastaanottopaikois-
ta tehdyssä selvityksessä 
todetaan, että tutkimus-

ten mukaan lumesta tai sen si-

sältämästä kiinteästä aineksesta 
ei ole erityistä haittaa ympäris-
tölle. Lumen sulettua vastaanot-
topaikkoihin jää kiintoainesta, 
josta valtaosa on hiekoitushiek-
kaa ja osa lumen seassa kulkeu-
tunutta roskaa.

Lumi aiheuttaa harmia myös 
määränsä vuoksi ja sen sulami-
nen kestää pitkään. Maununne-
van lumikasa suli vasta kesän 
aikana, ja nyt on vuorossa alu-
een puhdistaminen ennen kuin 
sinne viedään uutta lunta.  

Pitkäaikaisena ympäristövai-
kutuksena maa-alueille lunta lä-
jitettäessä on ympäristön vähit-
täinen suolaantuminen. Lumen 
vastaanottopaikan sijoittami-
nen tärkeälle pohjavesialueelle 
on kielletty. 

Merialueille lumen sulamisen 
kestosta tai suolasta ei ole vas-
taavaa haittaa kuin maa-alueella. 
Yleisesti ottaen lumen kaatoa 
mereen on pidetty kohtalaisen 
hyvänä ja Helsingin keskustan 
toimivuuden kannalta erittäin 
tärkeänä keinona hallita suuria 
lumimassoja. Lumen kaadossa 
mereen merkittävimmäksi hai-
taksi on todettu lähivesien ros-
kaantumisen.

Uusia paikkoja 
tarvitaan

Rakennusviraston näke-
myksen mukaan tarvet-
ta uudelle lumenvas-

taanottopaikalle olisi erityisesti 

➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kantakaupungissa, läntisessä 
Helsingissä Töölö-Meilahti -alu-
eella sekä Itä-Helsingissä Vuo-
saari-Östersundom -alueella.

Lumenvastanottopaikoista 
tehdyssä selvityksessä todetaan, 
että eteläisessä Helsingissä ei 
ole tilaa maavastaanottopai-
kalle. Myös uusien merivasta-
anottopaikkojen sijoittaminen 
on mahdotonta ranta-alueiden 
tiivistyvän asuinrakentamisen 
vuoksi, kuten Hernesaaren koh-
talo osoittaa. Kaupungin tulisi-
kin selvityksen mukaan tutkia 
mahdollisuudet perustaa uusi 
lumenvastaanottopaikka Salmi-
saaren voimalan alueelle. Pai-
kan liikenteellinen sijainti on 
hyvä ja sulatustekniikka mah-
dollistaa suuren vastaanottoka-
pasiteetin.

Eteläisessä Helsingissä tarvi-
taan myös väliaikaisia vastaan-
ottopaikkoja. Niitä voisivat olla 
Telakkakadun ja Merikadun vä-
linen alue, Kaartinkaupungissa 
Kasarmitori, Ruoholahdessa 

Ruoholahdentori, Kampissa 
Narikkatori sekä Töölönlahdel-
la hiekkakenttä ja parkkialueet 
Finlandia-talon takana.

Helsingin länsiosissa, jossa lu-
mi viedään pääsääntöisesti Mau-
nunnevalle, ei tiiviin asutuksen 
sekä luonnon- ja rakennetun 
ympäristön arvojen vuoksi ole 
tilaa uudelle maavastaanotto-
paikalle. Kaupungin länsiosiin 
onkin esitetty väliaikaisia vas-
taanottopaikkoja. Ne olisivat 
Munkkivuoressa Ulvilankuja 
ja Talin ulkoilualue, Lassilassa 
Kaupintie sekä Konalassa teol-
lisuusalue. Lisäksi varapaikka 
Rajasaaressa olisi säilytettävä.

Keski- ja Pohjois-Helsingissä 
on kaksi lumenvastaanotto-
paikkaa, jotka ovat Oulunkylä 
ja Kyläsaari, joka on kuitenkin 
poistumassa käytössä. Näitä 
täydentämään on esitetty vä-
liaikaisia vastaanottopaikkoja, 
jotka sijoittuisivat Oulunkyläs-
sä Lämpökujalle, Itä-Pakilassa 
Klaukkalanpuistoon sekä Mau-
nulassa Metsäläntien pohjois-
puolelle.

Koillisen Helsingin alueel-

la on nykyisin kaksi virallista 
vastaanottopaikkaa: Viikki ja 
Malmi. Viikki on kaupunkisuun-
nitteluviraston mukaan pois-
tumassa käytöstä viimeistään 
2020-luvulla. Sen toiminta olisi 
selvityksen mukaan tarpeellista 
turvattava kaavoittamalla alue 
sulatusallasta varten. Kapasi-
teettia täydentämään on esitet-
ty väliaikaisiksi vastaanottopai-
koiksi Tattarisuon teollisuus-
alue, Suutarilassa teollisuusalu-
eella sijaitseva Lampputie ja 
Lampetinkujan rakentamaton 
tontti sekä suojaviheralue Tik-
kurikujalla.

Itä-Helsingissä on nykyisin 
kaksi lumenvastaanottopaik-
kaa: Vuosaari ja Herttoniemi, 
jonka tulevaisuus on niin ikään 
epävarma. Alueelle on esitetty 
kahta uutta vastaanottopaik-
kaa: Vuosaaressa satama-alue 
ja Landbossa Knutersintie. 
Lisäksi tarkasteltavana on vä-
liaikaisia sijoituspaikkoja, ku-
ten Kivikossa Kivikonlaidan 
teollisuustontit ja Vuosaaressa 
Laivanrakentajantie. Lisäksi 
Herttoniemen tai Roihuvuoren 

alueilta tulisi hakea väliaikaisia 
sijoituspaikkoja. Varsin laajamit-
taisen täydennysrakentamisen 
kohteena olevaan Laajasaloon 
pitäisi myös löytää paikallinen 
ratkaisu lumien sijoittamiseen, 
jotta vältyttäisiin pitkiltä ajo-
matkoilta.

Östersundomin rakentami-
nen tuo itään runsaasti lisää au-
rattavaa katualuetta, jotka ovat 
pitkien etäisyyksien päässä ny-
kyisistä vastaanottopaikoista. 
Aurauslumet pitäisi siten pys-
tyä sijoittamaan paikallisesti. 
Kaavoituksessa tulisikin varata 
riittävästi lumitilaa kiinteistöil-
le ja kadunvarsille, selvitykses-
sä mainitaan.

Lumenvastaanttopaikat 
olivat koetuksella myös 
muualla pääkaupunkiseu-
dulla. Esimerkiksi 
Martinlaakson Huollon 
asiakastaloyhtiöiden pi-
hoilta ajettiin satoja kuor-
mia lunta pois. Kuva: 
Aimo Holtari.
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Ennakoiminen hankalaa

Talvihoidon suunnittelun ja mitoituksen ongelmana on, 
että lumitilannetta ei voi ennakoida. Lumen tulo Helsingissä 
vaihtelee eri vuosina huomattavasti, ja lisäksi ilman lämpötilat 
vaikuttavat lumien sulamiseen ja käsittelyyn. Näin ollen myös 
lumenauraamisen ja kuormien sijoittamisen tarve vastaanotto-
paikoille vaihtelee vuosittain.

Kaisaniemessä tehdyissä mittauksissa on lumensyvyys tam-
mikuussa eri vuosina vaihdellut nollasta (mm. 2008) kuuteen-
kymmeneen senttimetriin (1966). Lumikuormia on talven aika-
na tuotu kaupungin vastaanottopaikoille parhaimmillaan 400 
000 (1999), kun erityisen vähälumisena talvena luku on ollut 
vain 11 000 (2008).

Uusia lumen hävitystapoja

Lumen uusia hävitystapoja on kokeiltu maailmalla. Niitä ovat 
muun muassa sulatusajoneuvot ja lumikourut. Suunnitteluinsi-
nööri Marko Jylhänlehto katsoo, että ne soveltuvat melko sup-
pealle alueelle. Näin ollen niistä ei ole ratkaisuksi.

Sen sijaan voimalaitosten lauhdevesien sisältämä lämpö-
energia voitaisiin hyödyntää lumen sulatuksessa. Jylhänlehto 
kertoo, että asiaa tutkitaan yhdessä Helsingin Energian kanssa. 
Teknisesti altaat olisivat melko helposti toteutettavissa, mikäli 
sopivia paikkoja altaille löytyy.

Helsingissä lumelle voisi löytyä myös kalliotilaa. Asiaa on tar-
kastellut Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston geotekninen 
osasto. Selvitystyö ei ole Jylhänlehdon mukaan valmis, joten 
mahdollisiin paikkoihin ei vielä ole voitu ottaa kantaa. Selvi-
tyksessä on etsitty sellaisia kalliotilojen sijaintipaikkoja, joissa 
voitaisiin hyödyntää puhdistettua jätevettä. Lisäksi on tarkastel-
tu muita mahdollisia kallioalueita, joiden yhteydessä voitaisiin 
hyödyntää merivettä. 

Merivesikanaalit voisivat soveltua osalle uusista alueraken-
nuskohteista. Kanaalit sijoitettaisiin katujen alle siten, että 
merivettä voidaan pumpata kanaaleihin virtauksen varmista-
miseksi. Lunta kaadettaisiin kanaaleihin sopivin välimatkoin 
sijoitettavista kaatoaukoista. Virtaava merivesi sulattaa lumen 
ja sulavedet johdetaan mereen.

Lumen hyödyntämistä kaukokylmän lähteenä on selvitetty 
runsaasti. Lumen käyttö kaukokylmän tuottamiseen Helsingis-
sä on aikaisempaa realistisempi vaihtoehto, sillä kaukokylmä-
järjestelmä on jo olemassa.

http://www.harvia.fi


TA L O Y H T I Ö N  S A U N AT

Anna Hanhela muutti As 
Oy Bassenrinteeseen 
kolme vuotta sitten. Si-

sustussuunnittelijaksi vuonna 
2002 valmistumisensa jälkeen 
hän on suunnitellut ennen 
kaikkea keittiöitä, ja suunnit-
telee niitä päivätyönään yhä. 
Bassenrinteen tilaus ei ollut 
silti hänelle ensimmäinen sau-
natyökeikka.

Keittiö on keittiö, sauna on 
sauna. Paitsi että kyseisten ti-
lojen toiminnot ovat aivan eri-
laiset, suunnittelutyön kannalta 
erottava tekijä on sekin,  että ta-
loyhtiön saunan uudistuksessa 

Saunasisustuksen 
monet ulottuvuudet

- valoa, väriä, tuntua, tunnelmaa, turvallisuutta ...

Hyvät löylyt ja mielei-

nen seura ovat tärkeä 

osa saunanautintoa, 

mutta vankka paino-

arvo on myös tilojen 

viihtyisyydellä. Kauk-

lahtelaisessa taloyhti-

össä omista osakkais-

ta löytyi sisustamisen 

spesialisti, jonka oh-

jein ammattirakentajat 

pistivät talon löyly- ja 

pukuhuoneet uuteen 

uskoon. Visuaali-

suuden tason noston 

lisäksi saunomiseen 

saatiin samalla reip-

paasti lisää myös tur-

vallisuutta. 

tilaajana ei ole yksi asuinkunta, 
vaan 60 huoneiston osakas-
joukko. Samoin se, että kahden 
löylyhuoneen ja niihin liittyvi-
en pesu- ja pukuhuonetilojen 
suunnittelusta työn valmistu-
miseen vierähti pitkä aika.

Ikäkautensa talojen tapaan 
vuonna 1972 Espoon Kauk-
lahteen valmistuneen As Oy 
Bassenrinteen saunaosastoissa 
vuosikymmenten aikana tehdyt 
remontit olivat olleet lähinnä 
lauteiden uusimista sekä uusi-
en muovipäällysteiden ja laatto-
jen lisäämistä edellisten päälle. 
Tekemisistä, pitkälti asukkai-

den talkootyönä toteutetuista, 
ei löytynyt juurikaan kirjallisia 
muistiinpanoja.

– Joku ehkä muisteli, että jo-
tain oli tehty, Anna Hanhela ku-
vaa lähtötietojen hataruutta. 

Edellinen korjausponnistus 
lie ollut 1990-luvun alussa. Pari 
kymmentä vuotta saunomis-
ta sen päälle, ja tilat olivat jo 
nuhjaantuneet. Näin siitä huoli-
matta, että tilojen puhtaudesta 
talossa vastaava oma talonmies 
teki parhaansa. Tilojen lattia-
kaadot olivat miten olivat ja 
viemärit vetivät miten vetivät. 
Kosteuden pesiytymisestä sy-

vemmällekin alustaan kielivät 
saunankäyttäjäjoukkoon il-
maantuneet jauhotoukat. Myös 
"homekukkasia" muistetaan 
pongahdelleen herkästi eten-
kin materiaalien saumakohtiin. 

Rakenteet kuiviksi,
vaikka 
saunattomuus 
koetteli

Lähtökohdakseen sauna-
uu distukseen Anna Han-
hela sai, että tilajako tuli-

si pitää entisellään. Taloyhtiön 
hallituksen toimeksianto edel-
lytti suunnitelmien tekemistä 
myös mahdollisimman valmiik-
si ennen kuin niiden pohjalta 
ryhdyttäisiin kilpailuttamaan 
remontin toteuttajaa. Näin Han-
hela teki. 

Lähetettyihin tar jous pyyntöi-
hin saatiin viisi vastausta. Varsi-
nainen työ alkoi loka-marras-
kuun vaihteessa 2009 isomman 
saunan purkutyöllä, toteuttaja-
na valittu, myös uudelleen ra-
kentamisesta vastaava urakoit-
sija. 

– Laatoituksen alla oli muo-
vimatto, sen alla muovimatto ja 
olisikohan muovimattoa ollut 
kolmaskin kerros, Hanhela ker-
too.  – Kaikki purettiin alkute-
kijöihinsä. 

Taloyhtiötä vuodesta 1995 
isännöinyt Eija Taipale kuvaa 
tilannetta hyvin tutuksi. Hänen 
mukaansa vielä 1980-luvulla oli 
aivan tavallista laatoittaa suo-
raan aikansa palvelleen muo-
vimaton päälle. Tuolloin maton 
katsottiin riittäväksi vesieris-
teenä. Näin ei ole tänä päivänä, 
vaan seinä- ja lattiarakenteet on 

Pikkusaunan - seniorisaunaksikin kutusutun- suihkun alta on 
käännettävissä istuin, ja seinässä istuutumista ja nousemista 
turvaava reilu tukikaide. Tähän tilaan Anna Hanhela halusi 
kellanruskeita, kotoisia peltomaisia sävyjä - Bassenrinteen 
alapuolella aukeavan näkymän mukaan. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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RAKENNUSPALVELUT 
Pölyttömästi alusta loppuun saakka 

 
Kaikki yhdestä paikasta 

� Korjausrakennuspalvelut 
� Kuntotutkimus ja asbestikartoitus 
� Kuivaus ja kosteuskartoitus 
� Homepurku, -siivous sekä desinfiointi 
� IV-puhdistus, -huolto, -mittaus ja -säätö 
� Asbesti- ja rakennuspurku 

 
SINCE 1989 

 
www.asb.fi 

 
VESIVAHINKO- JA JVT-PÄIVYSTYS 24 h 

HELSINKI 040 717 9330 TAMPERE 040 560 7300 

saatava kuiviksi, sitten seinät 
suoriksi ja lattiassa vesikaadot 
lattiakaivoihin. Vasta sitten sei-
niin ja lattioihin voi laittaa pin-
noitteet. 

Hanketta lähdettiin siis to-
teuttamaan vaadittujen nyky-
määräysten mukaisesti. Etenkin 
pienemmässä saunassa kuivu-
reita tarvittiin jauhamassa viik-
kokausia ennakoitua pidem-
pään, ennen kuin alustat olivat 
kuivat. Aikataulua ei voinut ho-
puttaa. Kaikille vaiheille oli an-
nettava riittävästi aikaa - vaikka 
innokkaimpia saunojia odotus 
koettelikin. 

Maanantaisin taloyhtiössä 
molemmat saunat ovat perintei-
sesti lämpiminä lenkkeilijöille, 
naisille toinen, toinen miehille. 

Suihkujen taustakaistaleet jo-
kikivien kirjominen laattoineen 
ilmentävät talin sijaintia kalli-
olla. Suihkujen alla laatat ovat 
turvallisesti rosopintaisia. 
Valoa tilaan antavat kaksi ku-
pumaista kattovalaisinta sekä 
katonrajan ikkuna. 

Eivät ole suihkutkaan kuten 
ennen. Vesi pirskottuu pesijän 
päälle silikonia olevista rei’istä, 
joista kalkit saa rapsaistua 
helposti pois. Turvakytkimet 
pitävät huolen, että peseytyjä 
ei vahingossakaan saa nis-
kaansa liian kuumaa vettä. 

Kiukaan taustan musta kivetys 
tuo sähkösaunaan ripauksen 
savusaunamaisuutta.

Yksityiskohdilla sisätiloissa on 
väliä: Peilit, naulakot, kaiteet, 
roska-astiat, kellot ym. 

➺ JATKUU

– Pelotti, kestääkö bud-
jetti kaikkea, mitä 
suunnittelin, Anna 
Hanhela myöntää. 
Huoli oli turha, yllätyk-
siä ei tullut, minkä 
isännöitsijä Eija 
Taipalekin vahvistaa. 
Valvontoineen kaikki-
neen uudistus maksoi 
65 000 euroa.

Kaikkinensa saunat ovat kaut-
ta vuosien lämmenneet viitenä 
päivänä viikossa. 

Rosoa jalan alle
kriittisiin kohtiin

Kellaritilan käyttövesi-
putkistossa oli sattu-
nut joitakin vuotoja. 

Vaikka huoneistoja koskeva 
putkiremontti saa vielä odottaa 
- isännöitsijän arvion mukaan 
seuraavalle vuosikymmenelle - 
saunaosastoille uusittiin nyt se-
kä kulma- että lämminvesiput-
ket sulkuineen ja eristeineen. 
Samoin vedeneristykset ovat 
nyt tämän päivän vaatimusten 
tasalla. Kauniita ja kaikin puolin 

toimivaksi suunniteltuja pinta-
asennuksia ei muuten olisi ollut 
edes mielekästä suunnitteluttaa, 
saati toteuttaa.

Isoksi saunaksi kutsuttu tila 
koostuu löylyhuoneesta, josta 
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avautuvat ovet kahteen suih-
kuhuoneeseen pukeutumisti-
loineen. Suihkuja niissä on nyt 
yhteensä neljä. Toiminnallisesta 
syystä suihkut siirrettiin enti-
siin nähden vastapäiselle sei-
nälle, samoin lattiakaivo. 

Lattialaatoissa tärkeä ominai-
suus on helppo puhdistetta-
vuus, mutta etenkin suihkujen 
alla liukkaat pinnat ovat vaa-
rallisia. Kriittisimmille osille 
suihkuhuoneen lattioita Annan 
Hanhela valitsi käyttämänsä 
laattatoimittajan struktuuri-
pintaista, "rypymäistä" laattaa. 
Myös löylyhuoneessa lauteiden 
edustalla sen käyttö tuo lisätur-
vaa lauteille ja alas -liikennöin-
tiin. Toisin kuin ennen, nyt tu-
kea tarjoavat myös molemmin 
puolin lauteita seinillä olevat 
kaiteet.

Molemmissa löylyhuoneissa 
lauderatkaisu on nyt saman-
lainen: lämpökäsitellystä haa-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

papuusta kaksi kiinteää, mutta 
helposti irrotettavissa olevaa 
ylälaudetta, alimmaisena tuke-
vasti pystyssä pysyvä irtopenk-
ki. Seiniin ja kattoihin Hanhela 
valitsi kuusipaneelia sinihar-
maaksi sävytettynä. Muutosten 
jälkeen saunat saivat takaisin 
entiset, uudehkot sähkökiu-
kaansa, mutta niiden taakse 
tavanomaisen palosuojalevyn 
sijasta mustanpuhuvaa, sauna-
maista tunnelmaa lisäävää sisus-
tuskiveä, luonnonmateriaalia. 

Saunoissa parannettiin myös 
ilmankiertoa, riittävä hapekas 
tuloilma nostaa löylyn laatua. 
Vaikutuksensa on silläkin, että 
umpipuisten vanhojen saunan 
ovien alla ei ollut ilmarakoa 
lainkaan, uusien lasiovien alla 
on.

Turvalliselle 
tylsyydelle
rohkeampi 
vaihtoehto

Uudistus kattoi myös 
tilojen sähköasennuk-
set. Lattiat eivät enää 

hohkaa kalseina, sillä ne saivat 
uumeniinsa lämmityskaapelit. 
Pesuhuoneissa olleet vesikier-
toiset seinäpatterit toimivat 
nekin edelleen. Pukuhuoneissa 
ei ennen ollut lainkaan omia 
lämmönantajia. 

Tunnelman kannalta oleel-
lista on myös valaistus. Löylyti-
loihin valoa virtaa huurrelasien 
läpi pesuhuoneista, sen lisäksi 
kattojen tähtimäisistä valopis-
teistä sekä ylälauteen takana 
olevien nojalautojen takaa sekä 
ylös- että alaspäin paneelia nuo-
levat valokiilat. Kussakin pu-
keutumis- ja pesutilassa tilassa 
oli ennestään vain yksi hehku-
lamppu, näkyvyys niin ja näin, 
vaikka pinnat olivat vaaleat.

Valaisimien lisäämisen an-
siosta tilan kodikkuutta pys-
tyi nyt lisäämään valitsemalla 
muun muassa pukeutumistilan 
seiniin lämmitä harmaata, aiem-
man koleanvalkoisen sijasta. Sil-

ti tilat ovat valoisammat, senkin 
myötä osaltaan turvallisemmat. 

Isojen tilojen sisustamista An-
na Hanhela pitää haasteellise-
na. Uskalluksen puutteessa ne 
suunnitellaan herkästi tylsiksi. 

– Kyllä yleistilan voi tehdä 
rohkeastikin. Nämä kestävät 
aika voimakkaitakin juttuja, jot-
ka kotona voisivat olla vähän 
liikaa. Jos täällä käydään ker-
ran tai kaksi viikossa, silmä ei 
kyllästy, Anna Hanhela juttelee 
suunnittelemiaan saunatiloja 
esitellessään. 

– Isännöitsijänä olen tosi 
tyytyväinen, ja asukkaidenkin 
kommentit ovat olleet kiittäviä, 
Eija Taipale toteaa. Hänen isän-
nöimistään muistakin taloyhti-
öistä on käyty kiinnostuneina 
katsomassa aikaansaannoksia. 
Muutostarpeita muhii monen 
monissa. 

– Annalla on tiedossa lisätöitä, 
Taipale on ymmärtänyt kuule-
miensa kommenttien pohjalta. 

 

Taloyhtiön all-in-one 
tietopankki

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

Kiinteistöklubissa
• uusi isännöitsijäntodistuslomake
• asunto-osakeyhtiölakia selkokielellä
• uusimmat asumisen uutiset
• valmiita lomakkeita
• remonttitietoa
• uusimmat lait ja määräykset
• oppaita ja ohjeita

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.
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Julkisivujen
Taitajat 2010

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

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

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

ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu 
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

•
•
•
•

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

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

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

www.fmcgroup.fi

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

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

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

67056 Ludwigshafen
Deutschland

BASF SE

www.neopor.de

Jaan Aav puh. 040-7214 394

http://www.julkisivuyhdistys.fi


          

Julkisivujen Taitajat

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.

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

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

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

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

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

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

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

Turuntie 4,  30100 Forssa

Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010
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www. julkisivuyhdistys.fi

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

Outdoor

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

www.maxit.fi 

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

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

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan

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

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

www.steni.fi

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

Antti Pyykkö

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

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

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Teol l isuuskatu 21, 00510 Helsinki

Kotakatu 64, 37150 Nokia
Petri Metso

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

oy

JUKO-OHJEISTOKANSIO
Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA

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

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

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

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

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

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

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

http://www.julkisivuyhdistys.fi


F I N N B U I L D - M E S S U T

FinnBuildin 
KiinteistöTorilla 

oli vilkasta
Kiinteistöposti järjesti lokakuun alussa pidetyille Finn-

Build-messuille jo kuudennen KiinteistöTorin. Tällä kertaa 

torille osallistui Kiinteistöpostin lisäksi kymmenen muuta 

torikauppiasta.

Tori vaikuttaa saavuttaneen asemansa suomalaisessa 

kiinteistönpidon ja rakentamisen messukentässä, sillä 

tälläkin kertaa torielämä oli vilkasta. Järjestäjän ja tori-

kauppiaitten kannalta oli ilahduttavaa, että torille saapui 

kohtuullisen runsaslukuisesti taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajia ja isännöitsijöitä - taloyhtiöpäättäjiä, jotka 

ovat niin messujen järjestäjän kuin torikauppiaittenkin 

ydinkohderyhmää.

FinnBuild-messuilla vieraili neljän päivän aikana yli 

30 000 messuvierasta.

KiinteistöTorit vuonna 2011
Tämän Kiinteistöpostin numeron painoon mennessä on 

varmaa, että ensi vuonna KiinteistöTori järjestetään Jy-

väskylän Rakentaminen & Talotekniikka 2011-messuille, 

jotka pidetään maaliskuussa.

Lokakuussa järjestettävien Kiinteistö- ja Julkisivumessu-

jen KiinteistöToria koskevat neuvottelut ovat vielä Kiin-

teistöpostin ja Suomen Messujen välillä kesken.

Kiinteistöposti osallistuu myös 2. helmikuuta Helsingin 

Wanhassa Satamassa järjestettävään Korjausrakentami-

nen 2011 -tapahtumaan.

Julkisivuyhdistys toimi AKHA:n ohella toisena Julkisivuremontti 
2010 -kilpailun järjestäjätahona ja se oli mukana myös 
KiinteistöTorilla. Ensi vuoden syksyllä Julkisivuyhdistyksen mes-
sutoiminta muuttuu merkittävästi, kun siitä tulee Julkisivu 
2011-tapahtuman toimeksiantaja. Julkisivumessut ovat osa laa-
jaa kiinteistöklusterimessukokonaisuutta, joka järjestetään loka-
kussa 2011 Suomen Messukeskuksessa. Kuvassa vasemmalla 
yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri sekä messuseminaarissa 
esiintynyt Matti Haukijärvi, joka on yhdistyksen hallituksen jäsen 
sekä Parma Oy:n tuotepäällikkö. Lisäksi arkkitehti Pekka Voltin 
kanssa keskustelemassa Julkisivuyhdistyksen toimeksiannosta 
insinööriopintojensa lopputyönä lisälämmöneristämisen vaiku-
tusta rakennusten energiankulutukseen selvittänyt Stina Linne, 
joka työskentelee  A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä. 

KiinteistöTorilla kokeiltiin ensimmäistä kertaa torikauppiaitten 
järjestämiä Tietoiskuja, jossa yritykset pääsivät esittelemään liki-
pitäen ”nonstoppina” kymmenen minuutin ajan yritystensä tuot-
teita ja palveluita. Kuvassa Alusal Oy:n projektipäällikkö Jouni 
Ruuska esittelmässä IKU-etuikkunajärjestelmää.

Tremco illbruck Oy oli ensimmäistä kertaa KiinteistöTorilla. Yritys 
esitteli muun muassa uutta ja suurta mielenkiintoa saanutta ki-
viliimaa, jolla esimerkiksi harkkotiilet voidaan liimata toisiinsa 
kiinni ilman muurauslaastia. 700 millilitran pullo kiviliimaa vas-
taa 25 kiloa perinteistä muurauslaastia!

KiinteistöTorin nuorin vierailija oli puolen vuoden ikäinen Peppi-
neiti, joka poseeraa Eerola-Yhtiöiden osastolla ystävänsä Annika 
Roligin sylissä. Näinhän kiinteistö-ja rakennusmaailma tulee 
nuorelle neidille tutuksi jo melkein äidin maidosta lähtien. Annika 
Rolig järjestelee Eerola-Yhtiöissä suurtehoimurointeja. 
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KiinteistöTorin erikoisuus on Kahvila-Viinibaari, joka on tarkoi-
tettu ainoastaan torikauppiaitten ja heidän vieraidensa käyttöön 
ja jossa ainoa käypä valuutta on Toritaaleri. Kuvassa Putki-
Reformin osaston edessä sijainneen baaripydän ääressä keskuste-
lua käymässä Jommi Suonketo, joka on erikoistunut kosteustekni-
siin kuntotutkimuksiin, ja Kiinteistöpostin päätoimittaja Riina 
Takala.

PutkiReformin myyntireformaattori Karl Jensen keskustelee asiak-
kaansa kanssa yrityksen tarjoamasta nopeasta ja vaivattomasta 
taloyhtiön putkistosaneerausmenetelmästä, jolle vakuutusyhtiö 
on myöntänyt uutta putkistoa vastaavan statuksen.

Suomen vesihanamarkkinoille voimakkaasti rynnistänyt Ostnor 
Finland Oy:n piiripäällikkö Simo Halminen esittelee vierailleen 
ruotsalaisen hanavalmistajan uuden sukupolven ekologisia Mora 
Amatur ja FM Mattsson -vesihanoja.

J U L K I S I V U Y H D I S T Y S  T I E D O T TA A

Uusi betoni-
vauriovideo ja 
korjausopas talo-
yhtiöiden apuna
julkisivukorjaa-
misessa

FinnBuild-messuilla yhdistys 
lanseerasi Betonivauriovideon, 
joka löytyy yhdistyksen koti-
sivulta osoitteesta www.julki-
sivuyhdistys.fi ja sieltä Betoni-
vauriovideo-otsikon takaa.

Julkisivuyhdistyksen teettä-
män videon tarkoituksena on 
havainnollistaa betonijulkisivu-
jen ja parvekkeiden vaurioiden 
syntymistä ja tuoda esiin vauri-
oitumisen taustalla olevia syitä.

Erityisesti 60- ja 70-luvulla 
rakennetut betonisandwich-
elementtitalot ikääntyvät ja 
vaativat nyt korjaamista. Siksi 
oikeiden korjaustoimenpitei-
den valitsemiseksi on hyvä ym-
märtää, mistä  vaurioituminen 
johtuu ja miten siihen voidaan 
vaikuttaa. 

Esitys on tarkoitettu beto-
nijulkisivujen kunnossapidon ja 
korjaamisen kanssa toimiville  
henkilöille, kuten taloyhtiöiden 
isännöitsijöille ja hallinnolle se-
kä alan opiskelijoille.

Videon animaatio on ADE 
Oy:n käsialaa. Puhujana videos-
sa on näyttelijä Kaisu Kärri.

JUKO-korjausopas
Lisäksi messuilla pidettiin se-

minaari, jonka yhtenä osana oli 
esitellä JUKO-aineistoa. Se on 
laaja kokonaisuus materiaalia, 
jonka tärkeimpänä tehtävänä 
on palvella julkisivukorjaami-
seen ryhtyviä rakennuttajia, ti-
laajia ja suunnittelijoita. Lähes 
tuhat sivua käsittävä aineisto 
löytyy yhdistyksen sivustolta 
JUKO-ohjeistokansio-otsikon 
alta. Sinne se on jaettu pienem-
piin osiin otsikoiden Korjaus-
hanke, korjaustavat ja elinkaa-
riohjelma alle.

Korjaushanke-osiossa käy-
dään läpi tyypillinen julkisi-

vukorjaushanke asunto-osa-
keyhtiön näkökulmasta. Sen 
keskeisimpänä osana on julki-
sivukorjaushankkeen kuvaus, 
jossa esitetään korjaushanke 
kokonaisuudessaan lähtien kor-
jaushankkeen osapuolista, tar-
vittavista esiselvityksistä, kor-
jaussuunnitelmien laatimisesta 
aina korjaustyöhön ja korjatun 
rakenteen ylläpitoon saakka.

Korjaustavat-osiossa kuva-
taan eri korjaustavat ja anne-
taan ohjeita korjausten suun-
nittelua varten. Korjaustapojen 
kuvauksissa on selostettu kor-
jausten yleisperiaatteet sekä 
korjaustavan soveltuvuus eri 
vauriotilanteisiin, rakenteisiin 
ja olosuhteisiin. Varsinaiset 
korjausten suunnitteluohjeet 
on tarkoitettu lähinnä korjaus-
suunnittelijoille.

JUKO - elinkaarilaskentaoh-
jelma on investointilaskennan 
apuväline, jolla voidaan verrata 
vaihtoehtoisia julkisivukorja-
uksia.

Julkisivuyhdistys on kuiten-
kin tuottanut aineistosta myös 
niin sanotusti kansankielisem-
män version, noin satasivuisen 
JUKO - Julkisivukorjausoppaan, 
johon on koottu olennaisin tie-
to laajasta aineistosta ja jonka 
tarkoituksena on auttaa taloyh-
tiöiden hallituksia ja isännöitsi-
jöitä viemään julkisivukorjaami-
sen hankkeita läpi onnistunees-
ti ja laadukkaasti. Oppaan hinta 
15,00 euroa + postimaksu. Sitä 
voi tilata yhdistyksen sihteeril-
tä Riina Takalalta, info@julkisi-
vuyhdistys.fi tai 040 502 1769.

 

15-vuotisjuhlat
Julkisivuyhdistyksellä on 

lisäksi tänä syksynä aihetta 
juhlaan,  koska sille tulee  15 
vuotta toiminnan vuotta täy-
teen.  15-vuotisjuhlapäivä on 
18.11.2010, jolloin järjestetään 
juhlaseminaari ja illallinen Hel-
singissä Kalastajatorpalla. 

Juhlaseminaarin ohjelma on 
vielä työn alla, samoin illalli-
sen ohjelmallinen puoli, mutta 
jäsenistölle niistä tiedotetaan, 
kunhan valmistelut saadaan 
päätökseen.
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
”Musta on kypsän väri.”

K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Niin aikakausi- kuin sano-
malehdetkin ovat pullollaan 
mitä herkullisimpia reseptejä 
maasta, puista ja pensaista ke-
rätyistä herkuista. Eikä syyttä, 
sillä nykyisin tieto ei tuppaa 
siirtymään äidiltä tyttärelle 
siitä, kuinka ennen wanhaan 
laitettiin maukasta kotiruokaa 
kotoisista raaka-aineista ko-
ko perheelle, joka kokoontui 
päivittäin yhteiselle aterialle, 
viikonloppuisin kahdelle. Ny-
kyperheiden elämän täyttävät 
muut asiat ja masun täyttävät 
liian usein hötöt einekset, pit-
sat ja hampurilaiset.

Siispä raavas kahvimaalainen 
kotikokki kantaa jälleen kerran 
kehonsa keittiöön ja tarjoaa tyr-

Kahvimaalainen sipulikeitto
Syksy on sadonkorjuun 
aikaa. Lokakuuhun 
mennessä karpaloita ja 
suppilovahveroita myö-
ten sato on korjattu ja 
saaliista saa pöytään 
mitä mainioimpia herk-
kuja. Mansikat, marjat, 
sienet, kaalit, lantut, 
porkkanat ja nauriit on 
varastoitu talven varal-
le kellareihin ja pakasti-
miin. Sipulit on säilötty 
”pellervolaisin opein” 
ilmavasti viileään paik-
kaan.
Kirjailija Veikko Huo-
visen kirja Hamsterit 
on mitä mainioin opas 
talveen varustautu-
miseen ja ruokasadon 
säilöntään. Kirjan pää-
henkilö, Hamsteri, on 
”kirjanoppinut” henkilö, 
joka tietää likipitäen 
kaiken talvivarastoin-
nista. Sen lisäksi hän 
hallitsee myös kaiken-
laiset mitat: paunat, 
unssit, naulat, sentnerit 
ja virstat, mutta bush-
eli eli vakka on hänen 
suosikkinsa, sillä se 
on peräti 35,239 litraa 
-”neiti, toisitteko meille 
yhden bushelin puna-
viiniä...”.

kylle perinteistä perusruokaa. 
En väitä, että se olisi perisuoma-
laista, mutta aitoa kotiruokaa se 
kyllä on. Onhan asia myös niin, 
että monien maiden ruokakult-
tuuri on muutamia tuhansia 
vuosia vanhempaa kuin mei-
dän kotoinen, joten taitavat ne 
muutkin osata ruoanlaiton.

Sadasseitsemäs-
kymmenesyhdeksäs

Nyt kyseessä on sipulikeit-
to, josta lienee noin sataseit-
semänkymmentäkahdeksan 
erilaista reseptiä, vähintäänkin. 
Mutta mitäs sitten, olkoot tämä 
soppaohje järjestyksessään se 

seuraava.
Harvalla Kiinteistöpostin lu-

kijalla lienee omaa sipulipenk-
kiä parvekkeen nurkasssa tahi 
rivarin takapihalla, joten aske-
leet kannattaa suunnata torille, 
tutun vihanneskauppiaan tykö. 
Tai sitten laadustaan tuttuun 
lähikauppaan ja ostoskoriin iso 
kasa perus- eli keltasipulia ja 
siitä se lähtee.

Ostoskoriin myös kunnon 
lihalientä ja vasikanfondia, mel-
kein vaaleaa moniviljaleipää, 
tummaa siirappia sekä parme-
saani- tai gruyère-juustoa. Ja jos 
kotikokin talouskonjakki on 
haihtunut jonnekin,  niin sitten 
sitä myyvän kaupan kautta ko-
tiin, sillä sitäkin tässä tarvitaan.

Kuori sipulit ja leikkaa ne 
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ohuehkoiksi renkaiksi ja leik-
kaa valkosipulin kynnet viipa-
leiksi. Kuullota sipuleita reilun 
vartin verran miedolla lämmöl-
lä paistinpannulla voinokareen 
kera, niin että sipulirenkaat 
ovat vielä jämäköitä, eivät velt-
toja, kuten joidenkin taloyh-
tiöiden "toimitusjohtajat". Lisää 
pari ruokalusikallista tummaa 

siirappia, ripaus merisuolaa, 
rouhi mustapippuria ja suurus-
ta sipulit lopuksi sekoittamalla 
niihin kolme ruokalusikallista 
vehnäjauhoja.

Kaada sipulit kattilaan, jos-
sa on noin puolitoista litraa 
kuumaa lihalientä, johon olet 
lorauttanut puolisen desiä vasi-
kanfondia. Anna sipuleiden kie-

hahtaa vartin verran "pata reip-
paasti poristen" ja vähennä sen 
jälkeen hellan lämpö niin, että 
soppa vain lievästi poreilee. An-
na sopan poreilla tai mieluum-
minkin oleilla kannen alla hau-
tovassa lämmössä vähintäänkin 
puolentoista, kahden tunnin 
ajan ja lorauta lopuksi sekaan 
hieman konjakkia. Muista tar-
kistaa konjakin kunto.

Sopan voi hauduttaa myös 
uunissa. Allekirjoittanut törkkä-
si soppakattilan pariksi tunnik-
si leivinuuniin, jossa lämpöä oli 
noin 160 astetta. Miellyttävän 
ruokainen tuoksu täytti hetken 
kuluttua koko huushollin.

Pitkä haudutus 
on poikaa

Mielestäni sipulisoppa on 
parhaimmillaan pitkän haudu-
tuksen jälkeen ja niin, että se 
on hyvin hautunutta ja sakeaa, 
eikä pelkkää sipulia ja ohutta 
lientä, siis "slow foodia".

Kaada soppa uuninkestäviin 
annoskulhoihin ja leikkaa lei-
västä reilun paksuisia viipalei-
ta, voitele ne oikealla voilla ja 
raasta leipien päälle reilu ker-
ros parmesan- ja tai gruyère-
juustoa. Tai emmentalia.

Sitten soppakulhot kuumaan 
uuniin, mieluummin grillivas-
tuksen alle, noin vartiksi, jot-
ta leipäviipaleet "kypsyvät" 

Lehtiä ja lehtiä...

Allekirjoittanut on osallis-
tunut aktiivisesti yli neljänne-
vuosisadan, aika pitkältä kals-
kahtava aika nuoren miehen 
elämässä, lehtibusinekseen. 

Kiinteistö- ja rakennusalan 
lehdistö, muutamaa poikkeus-
ta lukuunottamatta on tiukasti 
järjestösidonnaisia. Läheisem-
min ja todellisuudessa kuin 
kahden ihmisen välille papin 
edessä annettu lupaus elää 
sopuisasti yhdessä niin myötä- 
kuin vastamäessäkin. 

Markkinoilla on joku ryh-
mästä ”poikkeava”, kuten 
Kiinteistöposti, jonka tausta 

perustuu ”vain” kovaan yrit-
tämiseen ja tiedostamiseen 
siitä, mikä ”riippumattoman” 
eli sitoutumattoman lehdistön 
tehtävä lukijoitaan kohtaan on. 
Eli vailla tavoittelua vallankah-
voista, hallituspaikoista tai pu-
heenjohtajuuksista... palvella 
vain lupauksen mukaisesti 
kaikkia lehteä kustantavan yri-
tyksen sidosryhmiä kohtaan. 
Toki unohtamatta sitä, että leh-
tibusiness vaatii myös euroja 
ja yksityisellä sektorilla vieläpä 
ilman jäsentuloja tai valtioval-
lan tuomia tukiaisia.

Uskokaa tai älkää, tämä leh-
tibusiness on mielenkiintoista. 
Kuulin luotettavista lähteistä, 

että alan järjestölehtien jake-
lun, Itellan lisäksi, hoitavat 
isännöitsijät! Tiedon mukaan 
nämä alati viekkaat unionistit 
pistävät aviisejaan nippujake-
luna isännöitsijätoimistoihin 
ja toivovat isännöitsijöiden 
hoitavan jakelun taloyhtiöi-
den hallituksille! Voi veljet, 
niin kuin nyt isännöitsijöillä 
ei olisi muuta tekemistä. Kuin-
kahan ”katkeamaton” tämä ja-
keluverkosto onkaan? Ja sitten 
nämä ”lehtitehtailijat” elviste-
levät kasvavilla levikeillään, 
vaikkakin Lehden tilaus tar-
koittaa oikeasti sitä, että Itella 
kantaa lehden sille henkilölle 
tai taholle, joka lehden on ra-

haa vastaan tilannut. Jäsenleh-
teähän ei ole tilattu, se on vain 
kirjanpidossa jäsenmaksusta 
”tilaukseksi” momentoitu ku-
luerä.

Kiinteistöposti sen sijaan 
jaetaan mainosrahoitteisesti, 
yksin kappalein, kullekin leh-
den saajalle kotiin tai kontto-
riin, lehden jakelurekisteriin 
SIR Tietokantaan kuuluvalle 
taloyhtiön puheenjohtajalle ja 
isännöitsijälle.

Kahvimaalla
Saanan päivänä
lokakuussa 2010

Chef Karppa

ja juusto sulaa ja saa kauniin 
rusehtavan pinnan.

Aperitiiviksi, kun soppapäi-
vä sattui sopivasti lauantaiksi, 
fingerporillinen kuivaa Kosmo-
nauttia, sopan kera lasillinen 
espanjalaista Gran Reserva Es-
tola -punaviiniä vuodelta 1999 
ja jälkiruoaksi fingerporillinen 
Jägermaisteria - ainoastaan ruo-
ansulatuksen edistämiseksi. 

Ruoan jälkeen olo oli oikein 
lokoisa, suhteellisen kevyttä 
ruokaa maltillisin ruokajuomi-
en ja hyvän seuran kera - joten 
eipä henkilääkärilläkään pitäisi 
olla suurta syytä heristellä pu-
nakyntistä sormeaan.

Vaikka katselen mielelläni 
telkkarista erilaisia kokkioh-
jelmia, niin minua ärsyttää 
suunnattomasti tv-kokkien 
ylenpalttinen, "ahhh, nammm, 
onpas maukasta-naamanväänte-
lymaistelu" omista saannoksis-
taan, niin syyllistyn nyt vähän 
samaan.

Kahvimaalainen sipulikeitto 
oli hyvää, vaikkakaan ei yltänyt 
"aivan" samalle tasolle, kuin 
taannoin Pariisissa Cafe de la 
Paix -ravintolassa nauttimamme 
Soupe à l'oignon gratinée eli 
kuorrutettu sipulikeitto ranska-
laiseen tapaan. Vaikka kahvilan 
nimi tarkoittaakin rauhaa, niin 
sen rauha oli näin maalaispojan 
vinkkelistä umpiselvästi rauha 
ranskalaiseen tapaan, mutta 
soppa oli erinomaista.

KAHVIMAALAINEN SIPULIKEITTO
NELJÄLLE NÄLKÄISELLE

KELTASIPULIA 800 G

VALKOSIPULIA 4-5 KYNTTÄ

TUMMAA SIIRAPPIA 2 RKL

LIHALIENTÄ NOIN 1,5 L

VASIKANFONDIA NOIN 0,5 DL

MERISUOLAA

KONJAKKIA LORAUS

VOITA

MUSTAPIPPURIA

MONIVILJALEIPÄÄ

JUUSTORAASTETTA
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Markiisit

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät

AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset

Puh 06-781 9000
Fax  06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.fi 

Ikkunat

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestönsuojat

A-luokan
ENERGIA-

  IKKUNA

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

ENERGIATEHOKKAAT 
JA KESTÄVÄT 

KARVIA IKKUNAT

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Savontie 349

Maalauslaitteet

Kiinteistöpesulat

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

Kiinteistön hoitokoneet

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 476 112, faksi (09) 4761 1400

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

Tuotevalikoimistamme löydät laadukkaat ja mo-
nipuoliseset valikoimat palo- ja pelastusalan
ammattikirjallisuutta ja muuta turvallisuuteen liit-
tyvää aineistoa. Väestönsuojelumateriaaleja
löytyy valmiina pakkauksina taloyhtiöille ja yri-
tyksille.

www.autola.wihuri.fi
PL 58, 01511 Vantaa
puh. 0205 1010,  fax 020 510 2207 autola@wihuri.fi 

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

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

si
r.f

i

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi



Vexve Oy 
Vesiverto
Vesiverron asiakas-
palveluinsinöörinä on 
1.9 aloittanut Riitta 
Lassila.

Vantaan Rahtikeskus Oy
Rahtikeskus 
on vahvistanut 
rakennuspuolen 
myyntiään. Uudeksi 
myyntipäälliköksi on 
nimitetty Esa Sedig, 
jonka vastuualueena 
on kaikkien rakentamiseen ja 
kunnossapitämiseen liittyvien 
kuljetuspalveluiden myynti. 
Vantaan Rahtikeskus Oy - tutta-
vallisemmin Vantaan KTK - on 
pääkaupunkiseudulla toimiva 
monialainen logistiikkayritys.

Fenestra Oy
DI, MBA Jukka Hä-
mäläinen on nimitetty 
toimitusjohtajaksi. 
Hämäläinen siirtyi 
Fenestralle Pohjolan 
Design-talo Oy:n toimi-
tusjohtajan tehtävästä.
 
KTM Tom Blomqvist 
on nimitetty talous-
johtajaksi. Aiemmin 
Blomqvist on toiminut 
mm. NSS Groupin 
palveluksessa.
 
Insinööri Jari Pellinen on nimi-
tetty ulko-oviliiketoimintayksikön 
johtajaksi. Pellinen siirtyi tehtä-
vään Komas Oy:stä.

N I M I T Y K S I Ä KTM Ville Suuraho on 
nimitetty logistiikka-
päälliköksi. Aiemmin 
Suuraho on toiminut 
mm. Solar Suomi 
Oy:ssä sekä Nokia 
Networksilla.

Yo-Merkonomi Tiina 
Syrenius on nimitetty 
kirjanpitopäälliköksi. 
Aiemmin Syrenius on 
toiminut Fenestran 
kirjanpitovastaavana. 

Petri Vaitovaara on 
nimitetty lounai-
sen myyntialueen 
aluemyyntipäälliköksi. 
Vaitovaara siirtyi 
teh tävään Nunnauuni 
Oy:stä.

Vesa Elo on nimitetty 
Fenestran myyn-
tiedustajaksi Turun 
seudulle. Aiemmin 
Elo on toimi nut mm. 
Rengasnet Oy:ssä.

Merkonomi Mikko Murtonen on 
nimitetty Fenestran myyntiedus-
tajaksi Turun seudulle.
 
Niko Valtonen on nimitetty 
Fenes tran myyntiedustajaksi 
Rauman seudulle.
 
Allergia- ja Astmaliitto ry
Ilkka Repo on nimitetty Allergia- 
ja Astmaliiton toimitusjohtajaksi 
1.10. alkaen. Hän tulee Raha-
automaattiyhdistyksestä, jossa 
hän toimi avustusvalmistelijana 
(2003-2010) ja tarkastajana 
(2001-2003).

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

Putki- ja viemärisaneerausyritys 
PutkiReformi Oy siirtyy osaksi 
korjausrakennusyritys Consti Yh-
tiöitä. 

Jan-Erik Luther jatkaa PutkiRe-
formin johdossa ja yhtenä Consti 
Yhtiöiden omistajana. 

Consti Yhtiöt on korjausraken-
tamiseen keskittynyt yritys, joka 
tarjoaa laajaa palveluvalikoimaa 
korjausurakoinnin, talotekniikan, 
linjasaneerauksen, julkisivusanee-
rauksen sekä pihojen ja ympäris-
töjen rakentamisen alueilla.

Yrityksen omistaa suomalai-
nen pääomasijoittaja Intera sekä 
yhdistettyjen yritysten johto ja 
avainhenkilöt.

Kaupan jälkeen Consti Yhtiöi-
den liikevaihto (pro forma) yltää 
noin 150 miljoonaan euroon vuo-
dessa ja henkilöstön määrä nousee 
noin 700:aan. Consti Talotekniikka 
-toimialan liikevaihto nousee yli 60 
miljoonaan euroon. Muut Constin 
toimialat ovat korjausurakointi ja 

If ottaa käyttöön marraskuusta 
alkaen laajan turvan luonnonil-

Kivipohjaisten rakennustuottei-
den valmistaja maxit Oy on muut-
tanut nimensä ja on nyt Saint-
Gobain Weber Oy Ab. Markkinoin-
tinimenä käytetään Weberiä. 

Weber on kansainvälinen 
markkinajohtaja julkisivurap-
paustuotteiden, lattiatasoitteiden, 
rakennuskemikaalituotteiden ja 
mineraalipohjaisten rakennusma-
teriaalien valmistajana. 

Yhtiö toimii 43 maassa 10 000 
hengen ja yli 200 tuotantoyksikön 
voimin. 

Weber edustaa rakennustuo-

Skaala Ikkunat ja Ovet 
Oy julkisti FinnBuild-
messuilla Skaala Alfa 
FrostFree -energiaikku-
nan, joka pysyy huur-
tumattomana. TM-testi-
voittajaikkunan pohjalta 
kehitetty energiaikkuna 
pysyy kirkkaana kaikissa 
olosuhteissa huippuluo-
kan energiatehokkuu-
desta tinkimättä.

- Energiatehokkaiden ikkunoi-
den erityisominaisuus on ollut 
ulkolasin ajoittainen huurtumi-
nen. Huurtumista esiintyy tyypil-
lisesti silloin, kun lämpötila käy 
nollan alapuolella ja ilman suh-
teellinen kosteus on suuri. Skaa-
la-tuoteperheen huurtumaton 
FrostFree-energiaikkuna poistaa 
tämän ongelman, kertoo kehitys-
johtaja Jyrki Jaskari Skaalalta. 

Ikkuna soveltuu kaikkiin uu-
dis- ja saneerauskohteisiin, ja sen 
saa myös parvekeoviin. 

Uutta tuotetta ja huurtumat-
tomuutta on testattu hiljaisesti 
jo pitkään, ja uusia ikkunoita on 
asennettu eri kohteisiin eri puo-
lilla Suomea.

Lisätietoja: Skaala Ikkunat ja 
Ovet Oy, puh. 010 8354 700, 
www.skaala.com.

miöiden varalle osana kotivakuu-
tuksia ja asunto-osakeyhtiöiden 
kiinteistövakuutuksia. Turvan laa-
jennus ei vaikuta kotitalouksien 
vakuutusmaksuihin.   

Muutoksen seurauksena luon-
nonilmiövahingot kootaan saman 
turvan alle, ja aiemmin vakuutus-
yhtiöiden korvausten ulkopuo-
lelle jääneet vesistötulvat otetaan 
mukaan korvausten piiriin. Turva 
sisältää niin kutsutun tulvavakuu-
tuksen, josta maa- ja metsätalous-
ministeriö valmistelee parhaillaan 
lakiesitystä. 

 Luonnonilmiöturva tulee voi-
maan automaattisesti kaikille Ifin 
kotivakuutusasiakkaille vakuutuk-
sen laajuudesta riippumatta.

Lisätietoja antaa: If , Omaisuusva-
kuutusten tuotepäällikkö, yritys-
asiakkaat Pasi Leppänen, 
puh. 010 514 1541. 

julkisivusaneeraus.
Lisätietoja: PutkiReformi Oy, 
toimitusjohtaja Jan-Erik Luther, 
puh 020 794 0058
Consti Yhtiöt, toimitusjohtaja Antti 
Korkeela, 
puh. 0400 485 949

tesektoria Saint-Gobainissa, joka 
kuuluu maailman sadan suurim-
man teollisuuskonsernin jouk-
koon.

Uudistukseen liittyen asiakkaille 
jaetaan käsikirja, 400-sivuinen We-
ber-opas, jossa esitellään kattavasti 
kaikki ratkaisut ja annetaan paljon 
hyödyllisiä ohjeita ja neuvoja. 
Myös internet-sivut uudistuvat ja 
sähköisiä palveluita laajennetaan.
Uusi internet-osoite on 
www.e-weber.fi.

Skaalalta huurtumaton energiaikkuna

Ammatillinen aikuiskouluttaja 
Amiedu ja Suomen LVI-liitto, SuL-
VI ry, ovat solmineet yhteistyöso-
pimuksen, joka koskee SuLVI:n 
jäsenyritysten liiketoiminnan ja jä-
senistön osaamisen kehittämistä. 

Amiedu tulee vastaamaan Su-
LVI:n järjestämien koulutusten 
suunnittelusta, toteutuksista, kurs-
silogistiikasta ja hallinnoinnista. 

Lisäksi Amiedu tuottaa palveluja 
mm. jäsenyritysten henkilöstön 
rekrytointiin ja perehdyttämiseen 
SuLVI:n kanssa vuosittain sovitta-
van toimintasuunnitelman mukai-
sesti.

SuLVI ry on LVI-alan henkilöi-
den yhteistyö- ja koulutusjärjestö, 
joka ylläpitää ja kehittää jäsenten-
sä ammatillista osaamista järjestä-
mällä tietoiskuja, kursseja ja kou-
lutustapahtumia. SuLVI:lla on 33 
jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 
noin viisituhatta henkilöjäsentä.

PutkiReformi osaksi
Consti Yhtiöitä

Maxitin nimi nyt 
Saint-Gobain 
Weber Oy Ab

If laajentaa 
vakuutusturvaa 
poikkeuksellisten 
luonnonilmiöiden 
varalle

Amiedu koulutta-
maan lvi-alan 
toimijoita
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija, 
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro 
meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. 
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä siitä 
on suurin hyöty.
KIITOS!

Muutokset myös:
 puh. (09) 2238 560  / Jutta Teriö
 fax   (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 jutta.terio@kiinteistoposti.fi
 www.kiinteistoposti.fi

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET 
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut23

Cembrit käynnis-
tänyt julkisivu-
suunnittelu-
kilpailuun

Kuitusementtilevyjen val-
mistaja Cembrit Oy järjestää 
suunnittelukilpailun Lohjan 
Muijalan tehdasalueensa julki-
sivun uudistamiseksi. 

Kilpailu on suunnattu arkki-
tehti- ja muotoiluopiskelijoille 
suomalaisissa yliopistoissa ja 
ammattikorkeakouluissa. Kol-
me parasta ehdotusta palkitaan 
rahapalkinnoilla.

- Haluamme havainnollistaa 
tuotteidemme laatua ja kui-
tusementtilevyjen tarjoamia 
uusia ulottuvuuksia. Toivom-
me julkisivun jatkossa saavan 
aikaan "wow-efektin" ja esitte-
levän uusia innovatiivisia ide-
oita tuotteidemme käyttöön 
ja yhdistelyyn - UrbanNaturen 
monipuoliset mallistot 49 vä-
risävyineen antavat ideointiin 
hyvät lähtökohdat, linjaa Cem-
brit Oy:n myyntijohtaja Virpi 
Riekkinen. 

Ehdotukset kilpailuun on jä-
tettävä viimeistään 31.12.2010. 
Tulokset julkistetaan 1.2.2011 
ja tehdasalueen julkisivun uusi-
mistyö aloitetaan kesällä 2011. 
Kilpailun tuomaristoon on kut-
suttu arkkitehti Matti Kuittinen 
Kombi Arkkitehdit Oy:stä. Li-
säksi siihen kuuluvat Cembrit 
Oy:n johtoryhmän jäsenet. 
Lisätietoja: Cembrit Oy, 
Virpi Riekkinen, 
puh. 045  636 5254.

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

As Oy Ilomäentie 7 ja 9 Hel-
singin Laajasalossa viime vuoden 
lopulla alkaneessa julkisivu- ja par-
vekekorjauksessa meren läheisyys 
ja rakennusten monimuotoisuus  
ovat tehneet Insinööritoimisto 
Conditio Oy:tä edustavan suun-
nittelija Alpo Eskolan mukaan koh-
teista teknisesti hyvin vaativia. 

Tekninen neuvottelukunta puol-
si paloteknisesti EPS-tyyppisen 
eristeen käyttämistä. Julkisivujen 
peruskorjausratkaisuksi valittiin 
ohutrappaus-tekniikka ja uusi te-
hokas ThermiSol Platina Rappari.

Platina Rappari on teknisesti vil-
laa varmempi ratkaisu ohutrappa-

uksen eristeenä. Epätiiviissä koh-
dissa rakenteeseen mahdollisesti 
tunkeutuvan veden määrä ei pää-
se muodostumaan suureksi, joten 
ratkaisu on myös vikasietoisempi. 

Ikkunaliittymien ulkonäkövaati-
muksista johtuen eristepaksuus on 
vain 50 mm. Ohuempi materiaali 
helpottaa toteuttamista, ja lisäksi 
grafiittia sisältävästä Neopor-ra-
keista valmistettu Platina Rappari 
on kehitetty nimenomaan mata-
laenergiaeristämiseen.  ThermiSol 
Platina Rappari mahdollistaa läm-
möneristävyyden tavanomaisia 
eristeitä paremmin siten, että de-
taljiikka pysyy myös arkkitehtoni-
sesti toimivana.

Platina Rapparilla vanhakin sei-
närakenne voidaan lisäeristää niin, 
että se täyttää uusien talojen läm-
möneristysmääräykset. 
Lisätietoja: 
ThermiSol Oy, 
Tapio Kilpeläinen, 
puh.  0500 711436.

Kiinteistönhoitoon erikoistunut 
Piha-Repo Oy on ostanut West-
Co Oy:n. Piha-Repo-konsernista 
tulee yksi pääkaupunkiseudun 
suurimpia perheyrityksiä kiin-
teistöhoidossa. Yritysten yhteen-
laskettu liikevaihto nousee noin 
4,5 miljoonaa euroon ja henkilös-
tön lukumäärä noin 63 henkeen. 
Piha-Repo Oy ja West-Co jatkavat 
itsenäisinä tytäryhtiöinä toimin-
taansa. 

- Arviomme työllistävämme 100 
ihmistä vuoteen 2015 mennessä. 
Vahvuutemme on kohteittemme 
erinomaisessa paikallistuntemuk-
sessa ja osaavassa henkilöstössä, 
toteaa Piha-Repo-konsernin toi-
mitusjohtaja Pauli Repo, jonka 
mukaan myös koulutuksesta on 
tehty suunnitelma Espoon oppi-
sopimustoimisto Omnian kanssa. 
Tarkoituksena on varmistaa hen

Piha-Repo Oy:n ja West-Co:n 
lisäksi Piha-Repo-konserniin kuu-
luu myös Espoon Putkipalvelu Oy 
ja RR-Saneeraus Oy.

Piha-Repo Oy osti 
West-Co Oy:n

Thermisolilta 
energiatehokas 
lämmöneriste 
ohutrappausseiniin



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

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

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

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40-vuotias perheyritys

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä 

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan 

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi 

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä 

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino 

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa 

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat, 

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja 

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä 

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan 

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja 

saneeraustyöt.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Lähellä Sinua

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

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

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi

http://www.eerolayhtiot.fi


Elisa Laajakaista

Taloyhtiösopimuksella 
edullisesti laajakaista-aikaan

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
• Edullinen perusnopeus kaikille taloyhtiön asukkaille 
• Helppo ottaa käyttöön, ei avausmaksua
• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa 100 Mbit/s/huoneisto
• Lisää asuntojen houkuttelevuutta ja nostaa taloyhtiön arvoa

Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:

Elisa Kaapeli-TV

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille ja kiinteistöille, 
joissa on vähintään 10 huoneistoa. Samalla taloyhtiö voi tilata myös laadukkaan Elisa Kaapeli-TV:n. Laajakaista-
yhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan, esim. Elisa Viihde, HD-kanavat ja Elisa Vahti. 

Laajakaistan perusnopeuden hinta laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja voidaan sisällyttää yhtiövastikkeeseen 
tai vuokraan. Kukin asukas voi tarpeidensa mukaan vaivattomasti nostaa liittymänsä nopeutta ja hankkia 

Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan. 

Elisa Vahti Elisa Viihde

Elisa HD -kanavapaketti

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

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

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

Pirkanmaa
Konsta Takala
konsta.takala@elisa.fi
050 506 6210

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

http://www.elisa.fi

