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Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Tilaajavastuutarkastuksia odotettavissa myös 
taloyhtiöiden korjaustyömaille
Taloyhtiöiden on syytä varautua siihen, että Etelä-Suomen aluehallin-

toviraston työsuojelutarkastajat voivat ilmaantua niiden työmaille yh-

dessä poliisin, Verohallinnon ja Eläketurvakeskuksen edustajien kanssa.

Kyse on tilaajavastuuseen liittyvistä tarkastuksista, joissa viranomaiset 

yhteistyössä selvittävät, onko tilaaja selvittänyt ulkopuolisen työvoi-

man käyttöön ja sopimuskumppaneihinsa kohdistuvat lainmukaiset 

velvoitteet.

Taloyhtiöt toivovat opastusta 
täydennysrakentamisessa
Arkkitehti SAFA Juhana Heikosen mielestä täyden-

nysrakentaminen on vaativaa, eikä taloyhtiön asuk-

kailta, eikä isännöitsijältäkään löydy siihen riittävästi 

tietoa ja osaamista
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Rakennusvalvontavirasto keventämässä 
lupamenettelyä
Tarvitaanko huoneistossa toteutettavaan remonttiin 

lausunto vai lupa rakennusvalvonnalta? Tällaisiin 

kysymyksiin vastataan lupa-arkkitehti Mervi Abellin 

mukaan varsin usein Helsingin rakennusvalvontavi-

raston palvelupiste Tellingissä.

8/2015

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra. 

Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät 

pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät 

valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 18 895  kpl.

ME HOIDAMME 09 855 30 450
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Mikä on mielestäsi 
isännöitsijän tärkein tehtävä?
Useimpien asiakkaittemme mielestä isännöitsijän tärkeimmät tehtävät ovat 
• hoitaa taloyhtiön hallinto ja raha-asiat täsmällisesti, 
• auttaa hallitusta suoriutumaan taloyhtiön yleisestä hoitovelvollisuudesta sekä 
• tukea peruskorjaushankkeiden suunnittelussa ja hallitussa läpiviemisessä.

Teettämämme asiakashaastattelun mukaan juuri näiden tehtävien osaava, avoin ja luotettava 
hoitaminen kustannustehokkaasti on yksi Kontulan Huollon vahvuuksista ja tärkeimmistä syistä 
miksi he haluavat pysyä asiakkainamme.

Kiinnostaako sinua kuulla miten voisimme palvella taloyhtiötäsi?

Mikäli vastaat kyllä ja haluat lisätietoa toiminnastamme, soita (09) 342 4200 tai 
lähetä sähköpostia asiakaspalvelu@kontulanhuolto.fi - ja siitä se lähtee.

Onko taloyhtiönne

huolellisissa käsissä?

www.kontulanhuolto.fi

Olemme isännöinnin ja kiinteistönhoidon ammattilaisia, ja toimimme 
Helsingin sekä Vantaan alueilla. Yli 50 vuotta hiotun toimintamallimme 
keskiössä on asukkaiden asumismukavuudesta huolehtiminen. 
Meillä on teistä aidosti kiinnostuneet henkilöt hoitamassa taloyhtiösi asioita, 
ja heillä on käytössään riittävät resurssit sekä nykyaikaiset työkalut 
työnsä hoitamiseen.
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RAISIOLAISEN isännöitsijätoimisto ITHS kokeili käytännös-

sä, minkälaisia haasteita pyörätuolilla liikkunen asettaa ker-

rostaloyhtiössä.Lisäksi yrityksen edustajat saivat tietoa erilai-

sista esteettömyysratkaisuista.

Siinäpä olisi meille itse kenellekin haastetta, kun istuisim-

me pyörätuoliin ja annettaisiin käsky, että lähdepäs nyt ko-

distasi ulos - pääsetkö edes esteettömästi kulkemaan. Tai mi-

ten avata raskas ulko-ovi. Portaat....

Esteettömyyden kanssa tekemisissä olevat asiantuntijat 

muistuttavat, että esteettömyys on kaikkien etu. Parhaimmil-

laan esteettömyys on sitä, että talossa on hissi ja pihalla kul-

kemista helpottavat luiskat.

Pahimmillaan sitä, että on portaita siellä ja täällä, korkeita 

korokkeita, raskaita ovia, pimeää.

Toisaalta joskus esteettömyyden edistämiseksi ei tarvittai-

si välttämättä isoja investointeja ja tekniikkaa. Enemmänkin 

sitä, että huomioitaisiin esteettömyys arkisena asiana ja kai-

kenikäisiä koskettavana.

”S
itten minä ajoin oman autoni sen uu-

den osakkeenomistajan auton perään 

niin, ettei hän pääse lähtemään au-

tollaan ennen kuin tulee minua ta-

paamaan. Keskustellaan vähän näistä pysäköinti-

asioista…” Tuttavani oli tuohtunut. Taloyhtiöön oli 

muuttanut uusi osakas, joka ei kunnioittanut taloyh-

tiön autopaikkakäytäntöä laisinkaan, vaan pisti au-

tonsa milloin kenenkin omistamalle autopaikalle.

Autopaikat tiukentavatkin monissa taloyhtiöissä 

tunteita siksi, että monissa taloyhtiöissä niitä on lii-

an vähän. 

Lisäksi paikkojen mahdolliset jakoperusteet – esi-

merkiksi se, onko yhtiössä asuva etusijalla vuokra-

laisiin nähden vai ei - herättävät epäluuloja siitä, että 

minua sorretaan, eikä kohdella yhdenvertaisesti.

Yksi epäluulon siemen kytee varmasti siinä, jos 

taloyhtiössä ei ole tehty autopaikkojen jakamispe-

rusteista minkäänlaisia sääntöjä. Tai vaikka olisi, ne 

eivät ole kaikkien tiedossa, eikä 

niitä ole yhtiökokouksessakaan 

vahvistettu. Kannattaisi laatia, 

hyväksyttää ja vahvistaa. Silloin 

ei tarvitsisi jatkuvasti vääntää 

kättä ja tulehduttaa osakkaiden 

välejä.

Kun otan asiaan tulevaisuus-

perspektiivin, niin sitten voin-

kin heittää ajatuksen: Ei niitä 

autopaikkasääntöjä kohta enää 

tarvitakaan, kun taloyhtiöis-

sä asuu autottomia ihmisiä. He 

tilaavat internetistä käyttöön-

sä auton, kun sitä tarvitsevat. 

Auton omistamisen sijaan heil-

lä on palveluita,  joiden ansiosta auton voi hankkia 

käyttöönsä mistä vain ja milloin vain.

Omasta päästäni tämä ajatus ei ole, vaan Älyk-

kään liikenteen verkoston ITS Finlandin toiminnan-

johtajan Sampo Hietasen esittämä ajatus.

Ei hänkään sitä esitä, että kaikki olisivat autotto-

miksi, mutta arvioi, että sellaisten ihmisten määrä 

kuitenkin kasvaa, jotka ovat oman auton omistami-

sen sijaan kiinnostuneita auton ympärille ja auto-

matiikkaan liittyvistä palveluista.

Hän uskoo, että liikenteen automatisoituminen 

edistää myös sähköautojen yleistymistä. 

Autojen jatkuva liikennöinti voisi hänen mukaan-

sa merkitä myös sitä, että kaupungeissa ei tarvittaisi 

parkkipaikkoja tai taloyhtiön pihalla autopaikkoja.

”Ympäristö on tällöin mahdollista suunnitella ih-

misten, eikä autojen ehdoilla”, hän jatkaa.

Kun otetaan visioon vielä robottiautot, joita kul-

jettamaan ei ihmistä tarvita, niin siinäpä sitten tule-

vaisuus: Meillä on valtavasti enem-

män aikaa työntekoon tai rentoutu-

miseen, kun ei tarvitse ohjailla au-

toa, eikä tarvitse taistella niistä niuk-

kuusautopaikoistakaan.

Vai mitä mieltä olette? Sampo 

Hietanen esitti, että uudenlainen lii-

kennemaailma voisi olla täyttä totta 

jo 2020-luvulla…

Riina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

Riina TakalaRiina Takala

pääkirjoitus

Isännöitsijät pyörätuolitestissä
kommentti

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

Kosteiden tilojen
vedeneristeet - kuka vastaa?

lakipostia

ASIAA voitaneen lähestyä havainnollistavalla esi-

merkillä. Taustatietoina on käytettävissä, että erääs-

sä vanhassa yhtiössä oli yhtiökokouksessa päätetty 

putkiremontista vuonna 2012. Samassa yhteydessä 

oli päätetty uusia kylpyhuoneiden vedeneristykset 

vain, mikäli niissä todettaisiin kosteusvaurioita. 

Tämän jälkeen vuonna 2015 eräs osakkeenomis-

tajapariskunta teettää hallitsemassaan osakehuo-

neistossa kosteiden tilojen pintaremontin. Remon-

tin yhteydessä tiloihin tehdään luonnollisesti myös 

nykyisen rakennustavan edellyttämällä tavalla kos-

teus- ja vesieristeet. Mainituista töistä aiheutuu 

kaikkinensa 3.860 euron kustannukset. 

Vuoden 2012 yhtiön teettämän putkiremontin 

yhteydessä kosteusarvot oli mitattu kaikkien huo-

neistojen osalta, eikä nyt puheena olevien osak-

keenomistajien kylpyhuoneessa havaittu kohon-

neita kosteusarvoja taikka kosteuden aiheuttamia 

home- taikka muitakaan vaurioita, jotka olisivat 

edellyttäneet vedeneristyksen uusimista yhtiön 

päätöksen mukaisesti. 

YHTIÖKOKOUS päättää osakaspariskunnan teke-

män kosteiden tilojen remontin jälkeen, että osak-

keenomistajan toteuttaessa remontin sellaisessa 

kylpyhuoneessa, jossa ei ole kohonneita kosteusar-

voja, vastaa osakkeenomistaja itse remontin kaikis-

ta kustannuksista. Poikkeuksena edelliseen pääte-

tään, että ainoastaan, mikäli vesieristeenä käytetty 

materiaali on käyttöikänsä (tässä 25 vuotta) päässä, 

maksaa asunto-osakeyhtiö vesieristyksen asennuk-

sen töineen ja tarvikkeineen seinien ja lattiapinto-

jen osalta. 

Tällä perusteella yhtiö korvaa osakkaille 1.390 eu-

roa. 

Osakkaat kuitenkin vaativat yhtiötä korvaamaan 

töiden arvon ja yhtiön maksaman korvauksen vä-

lisen erotuksen 2.470 euroa, sillä perusteella, että 

vesieriste kuuluu yhtiön vastuulle. Nämä kustan-

nukset aiheutuvat muun ohella olemassa olevien 

rakenteiden purkamisesta ja hiomisesta. Miten ti-

lanne on ratkaistava?

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN mukaan yhtiön on 

pidettävä kunnossa muun ohella osakehuoneisto-

jen rakenteet ja eristeet. Tämä yhtiön kunnossapi-

tovastuu pitää sisällään myös vesieristeen ja tästä 

seuraa se, että yhtiön tulee uusia vesieriste, mikäli 

vesieristeessä on vaurioita. 

Nyt osapuolet pääsevät keskustelujen tulokse-

na yhteisymmärrykseen siitä, että kysymyksessä on 

lähtökohtaisesti yhtiön kunnossapitovastuulle kuu-

luva seikka ja samalla osapuolet toteavat, että vesie-

Yleistäen voidaan todeta, että remontointi on 

aina asunto-osakeyhtiöissä ajankohtaista, oli 

sitten remontoijana yhtiö itse taikka osakkeen-

omistaja. 

Paljon kyselyjä tulee edelleenkin erityisesti 

kosteiden tilojen vedeneristeen kustannus- ja 

kunnossapitojaosta. 
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11000 toteutettua 
kattoremonttia

100 %
aikataulussa 
taloyhtiöiden 
remonteissa

1
sopimus
tekijä
työkierros 
lasku

97 % 

Paikalliset 
pojat!

Soita 03 3398 6722

taloyhtiöasiakkaistamme 
suosittelee Laaturemonttia. 

Miksi?

HELSINKI TAMPERE TURKU OULU PORI   

risteessä ei ole havaittu vikoja tai vaurioita, mutta 

vanha vesieriste ei täyttänyt nykyisen hyvän raken-

tamistavan mukaisia kriteerejä. 

Kysymyksessä on osakkeenomistajan hallitse-

massaan osakehuoneistossa teettämä kunnossapi-

totyö. Osakkeenomistajan on asunto-osakeyhtiö-

lain perusteella toteutettava kunnossapitotyönsä si-

ten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, raken-

nuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. 

Käytännössä tästä seuraa se, ettei kylpyhuoneen 

pinnoite ole uusittavissa ilman samanaikaisesti uu-

sittavaa vedeneristystä. Näissä tapauksissa osak-

keenomistajan velvollisuutena on vastata sekä hä-

nen omalle vastuulleen kuuluvan pinnoitteen että 

yhtiön vastuulle kuuluvan vesieristeen uusimisen 

kustannuksista. 

Näin on siitä huolimatta, että yhtiön lähtökohtai-

selle vastuulle kuuluva ja olemassa oleva vesieris-

te ei täytä nykyisen rakentamisnormiston mukais-

ta tasoa. 

Nyt yhtiö kuitenkin osallistui kustannuksiin, 

vaikka siihen ei olisi ollut lain säännöksen asetta-

mana lähtökohtaista pakkoa.

YHTIÖLLÄ ei ole velvollisuutta korjata sen vastuul-

la olevia rakenteita pelkästään sen vuoksi, että ne 

eivät vastaa uusimpia ohjenormeja. Tilanne muut-

tuu toiseksi, jos on olemassa näyttöä rakenteiden 

vioista ja vaurioista, jolloin yhtiön tulee ne korjata 

uusia normeja vastaaviksi. 

Tässä nyt puheena olevassa tilanteessa asiaa ei 

muuta se, että yhtiökokous oli tehnyt jälkikäteisen 

päätöksen remontteihin osallistumisesta, koska se 

on nähdäkseni lain ja myös vallitsevan oikeuskäy-

tännön sallima. 

Voidaan ajatella, että sillä laajennettiin yhtiön 

vastuuta. Yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi sillä 

saattaa olla merkitystä myöhemmissä toisten osak-

kaiden tekemissä vastaavissa remonteissa ja niiden 

kustannusjaossa, mikä seikka sekä yhtiön että osak-

kaiden tulee pitää mielessä.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ on omaksuttu erilai-

sia käytäntöjä korvata vesieristeen uusiminen kyl-

pyhuoneremonttien yhteydessä. Yhtiön vastuulle 

kuuluvan vesieristeen korvaamiseen liittyvät eri-

mielisyydet ovatkin yksi yleisimmistä asunto-osa-

keyhtiöoikeudellisista riitaisuuksien aiheuttajista. 

Vesieristeiden uusiminen on käytännössä välttä-

mätöntä silloin, kun osakkeenomistaja vaihtaa mär-

kätilojensa pinnoitteen. Lain lisäksi jo hyvä raken-

nustapa edellyttää sitä, että märkätilojen vesieriste 

tehdään nykyisten tasovaatimusten mukaisesti riip-

pumatta siitä, millainen vesieriste märkätiloissa on 

aiemmin ollut. 

Edellä kerrottu oikeusohje tarkoittaa, ettei yhti-

öllä ole velvollisuutta korvata vesieristeen hankki-

misesta tai asentamisesta aiheutuvia kustannuksia, 

mikäli vesieristeestä tai eristyksen pettämisestä ei 

ole aiheuttanut minkäänlaista vahinkoa tai sellaista 

vahingon riskiä, joka voitaisiin osoittaa esimerkiksi 

kohonneilla kosteusarvoilla. 

http://www.laaturemontti.fi


KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

Näin myös silloin, vaikka osakkeenomistajan 

tehdessä märkätilojen korjaustöitä vanha vesieris-

tys, kuten pikimatto, saattaa olla pintabetonivalun 

alla, mutta nykymääräysten mukaan eristeen tulee 

olla kaakelien alla. 

JOISSAIN tilanteissa vesieristyksen asentaminen 

tai sen kustannusten korvaaminen voidaan kuiten-

kin katsoa yhtiön velvollisuudeksi. 

Esimerkiksi näin on katsottu eräässä lainvoimai-

sessa hovioikeusratkaisussa tilanteessa, jossa vesie-

riste oli puuttunut kokonaan ja se oli johtunut yh-

tiön myötävaikutuksella toteutetusta aiemman ve-

sieristeenä toimineen muovimaton poistamisesta ja 

korvaamisesta laatoituksella ilman, että laatoituksen 

alle oli asennettu vesieriste. 

Kun vesieristeen poistaminen ja sen puutteelli-

suus oli tässä tapauksessa johtunut yhtiön puolel-

la olevasta seikasta, katsottiin sen puoltavan yhti-

ön velvollisuutta korvata puuttuneen vesieristeen 

asentamisesta aiheutuvat kustannukset. 

Nyt edellä kerrotussa esimerkkitilanteessa ei tul-

lut arvioitavaksi se, että olisiko yhtiöllä ollut velvol-

lisuus maksaa osaakaan vesieristeestä, koska yhtiö 

oli valmis maksamaan vesieristeen asentamisesta 

määrän, joka kohdistui pelkästään vesieristeeseen 

ja sen asentamiseen ilman siihen liittyviä muita 

kustannuksia. 

MOLEMMISSA voidaan arvioida myös yhtiön toi-

mintaa. Hovioikeuden ratkaisussa märkätiloissa ol-

lut muovimatto, joka oli toiminut myös eristeenä, 

oli korvattu yhtiön myötävaikutuksella laatoituk-

sella ilman sen alle asennettua asianmukaista ve-

sieristystä. Näin ollen vesieristyksen puuttuminen 

kokonaisuudessaan oli osaltaan yhtiön vastuulla, 

koska jo hyvä rakennustapa olisi edellyttänyt asian-

mukaista vesieristystä kyseisen ikäisessä rakennuk-

sessa. 

Sen sijaan esimerkkitapauksessamme ei ole kyse 

yhtiön moitittavasta toiminnasta. Yhtiön osalta vel-

voitteiden laiminlyöntiä ei ole se, että vesieriste on 

vanha, eikä vastaa nykyisen standardin mukaista 

tasoa. Jos vesieriste on aikoinaan asennettu raken-

tamisajan tason mukaisesti, eikä vesieriste ole aihe-

uttanut vaurioita taikka se on vesieristeenä toimiva, 

ei yhtiöllä ole vastuuta sen uudistamisesta. 

RAKENNUKSEN iällä ja rakentamisajankohdalla on 

asiassa merkitystä. Voidaan todeta, että yhtiön vel-

vollisuus maksaa ennen vaurioiden syntymistä ve-

sieristeen asentaminen sen puuttuessa käytännös-

sä kokonaan, saattaa riippua siitä, millaisten raken-

tamiskriteerien mukaisesti kosteat tilat on aikanaan 

tehty. 

Jos tietyn ajan kriteerien mukaisesti toteutetun 

rakentamisen tason on katsottu eristäneen kosteu-

den, ei yhtiöllä liene maksuvelvollisuutta, vaikka ve-

sieristyksen taso ei vastaa nykytasoa ja vaikka osak-

keenomistaja kykenisikin osoittamaan vesieristyk-

sen puuttumisen lähes kokonaan. On korostettava, 

että oikeustila ei ole tältä osin täysin selvä. 

KUSTANNUKSIIN osallistumisen käytännöt vaih-

televat yhtiöittäin ja yhtiöt noudattavat erinäisten 

tahojen antamia suosituksia, joita mielestäni voi-

daan pitää hyvänä asiana. 

Käytännössä riitaisuuksilta vältytäänkin, jos yh-

tiö on valmis maksamaan edes jotain vesieristeen 

uusimisesta osakasremonteissa, jotka eivät lähtö-

kohtaisesti johdu eristeen taikka muun yhtiön vas-

tuulla olevan seikan viallisuudesta. Suoraan laista 

johdettavaa velvollisuutta tähän ei kuitenkaan näh-

däkseni liene. 

Hyvän yhtiökäytännön mukaista ja varsin tavan-

omaista on, että yhtiöt korvaavat osakkeenomista-

jalle vesieristeen ja sen asentamisen kustannukset 

tai osan kustannuksista silloin, kun osakkeenomis-

taja tekee kunnossapitotyön märkätiloissa ja uusii 

tässä yhteydessä myös yhtiön vastuulle kuuluvan 

vesieristeen. 

Useasti onkin suositeltavaa, että yhtiö maksaa 

jonkinlaisen osan vesieristeen uusimisesta, vaik-

ka siihen ei suoraa asunto-osakeyhtiölaista seuraa-

vaa velvollisuutta olisikaan. Jatkaahan tämä ainakin 

eristeen teknistä käyttöikää.

YLEENSÄ on yhtiön kannalta perusteltua maksaa 

uusi vesieriste ja sen asentaminen osakkeenomis-

tajan tehdessä märkätilojen kunnossapitotyötä, 

vaikka osakkeenomistajat tekevätkin tämänkaltaisia 

kunnossapitotöitä eri aikoina. Vanhat vesieristeet 

saattavat olla tekniseltä käyttöiältään vanhentunei-

ta taikka lähellä loppuaan, vaikka vanha vesieriste 

olisikin täysin toimiva. 

Lisäksi erityisesti vanhoissa yhtiöissä vesieris-

teet saattavat olla puutteellisia tai ne puuttuvat ko-

konaan, mistä seikoista ei pahimmassa tapaukses-

sa yhtiöllä ole edes mitään tietoa. Mainitut seikat 

puoltavat yhtiön osallistumista uuden vesieristeen 

osalta remonttikuluihin, koska uudella vesieristeellä 

voidaan katsoa olevan ainakin vahinkoja ennalta-

ehkäisevää vaikutusta. 

Mutta erityisesti silloin, jos osakas tekee pesu-

huoneremontin esimerkiksi pelkästään esteettisistä 

syistä, yhtiön ei tulisi ottaa osaa vesieristeen asen-

nuskustannuksiin, jos yhtiön puolelta ei ole perus-

teltua syytä epäillä vesieristeen asianmukaista kun-

toa ja vedeneriste on vain muutaman vuoden ikäi-

nen. Lähtökohtaisesti tämänkaltaisesta työstä kai-

ken hyödyn saavan osakkeenomistajan tulisi vasta-

ta myös vesieristeen kuluista kokonaisuudessaan.
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Tyhjinä olevia vuokra-asuntoja voidaan käyttää 

turvapaikanhakijoiden tilapäismajoitukseen vas-

taanottokeskuksena tai tavallisena asuntona.  Kun-

nat voivat myöntää tilapäisen käyttötarkoituksen 

muutoksen normaalien arava- tai korkotukilainal-

la rahoitettujen asuntojen käyttämiseksi turvapai-

kan hakijoiden majoitukseen.  Asumisen rahoitus- 

ja kehittämiskeskus ARA tiedotti tähän liittyen, että 

se suhtautuu myönteisesti ja joustavasti valtion tu-

kemien ARA-asuntojen hyödyntämiseen turvapai-

kanhakijoiden majoittamisessa. 

Käytännössä asian laittaa vireille vuokra-asunto-

ja omistava yhteisö, joka toimittaa asuntojen sijain-

tikuntaan hakemuksen käyttötarkoituksen muutok-

sesta. ARAa ylläpitää keskitetysti tietoa turvapaikan-

hakijoiden käyttöön osoitetuista ARA-asunnoista. 

1) Onko Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edis-
täjät KOVA ry:n kuuluvilla vuokrataloyhtiöillä täl-
lä hetkellä tyhjillään olevia asuntoja, joita voitai-
siin käyttää turvapaikanhakijoiden tilapäismajoi-
tukseen, toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen?
– Pääosa KOVAn jäsenyhtiöistä toimii sellaisil-

la asuntomarkkina-alueilla, joilla asunnoista ei ole 

merkittävää ylitarjontaa, vaan pikemminkin tarjon-

taa on monin paikoin liian vähän.

– Laajasti koko Suomessa toimivalla Kunta-

asunnot Oy:llä on kuitenkin sellaisilla paikkakun-

nilla vuokra-asuntoja, joilla kysyntää on vähemmän 

kuin tarjontaa, eli tyhjiä vuokra-asuntoja. Se on tar-

jonnutkin näitä asuntoja aktiivisesti mm. turvapai-

kanhakijoiden tilapäismajoitukseen.

2) Miten arvioitte, kiinnostaako KOVAan kuulu-
villa vuokrataloyhtiöitä tai onko niillä käytännön 
mahdollisuuksia hakea muutoksia, joilla mah-
dollistetaan vuokra-asuntojen tilapäinen käyttö? 
Kuntia on kehotettu varautumaan maahanmuut-
tajien vastaanottamiseen ja siinä mielessä voisi 
kuvitella, että paineita kohdistuu jossakin määrin 
myös näihin vuokrataloja omistaviin tahoihin. 
– Valtaosassa KOVAn jäsenyhtiöistä asuntojen käyt-

töaste on sillä tasolla, että tyhjiä asuntoja ei juuri 

ole. Tosin suurimmat vuokra-asunnot (esimerkik-

si 4 h+k tai suuremmat) voivat myös kasvukeskus-

paikkakunnilla tulla hyvin pakolaisten ja maahan-

muuttajien tilapäisasunnoiksi, sillä suurimpien 

vuokra-asuntojen kysyntä on yleensä vähäisintä.

3) Jos ei ole mahdollisuuksia, mistä arvelette 
sen johtuvan tai mitkä syyt johtavat siihen, että 
vaikka asuntoja tyhjillään olisikin, niille ei haeta 
”käyttötarkoituksen” muutosta?
– Missä on tyhjiä vuokra-asuntoja, on varmasti jär-

kevää, että asunnot tulevat asuntokäyttöön - tyhjät 

asunnot heikentävät vuokrataloyhtiön taloutta.

Kasvukeskuksissa vuokra-asuntoja ei yleensä ole 

merkittäviä määriä tyhjinä, pois lukien suuret vuok-

ra-asunnot joillakin paikkakunnilla.

4) KOVA ry:n tehtävänä on edistää vuokra-asu-
mista ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuo-
tannollisia edellytyksiä sekä toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä ja yhteisten etujen valvojana. Teil-
lä on 5 tavoitetta – 1) tuotantotukia tuottamaan 
markkinavuokria edullisempaa asuntotuotantoa 
2) valtion tukemaan asuntotuotannon ehtoihin 
pitkäjänteisyyttä 3) korjausrakentamiseen samat 
tukiehdot kuin uudistuotantoon 4) tonttitarjon-
nan lisääminen 5) normitalkoiden jatkaminen. 
Mikä näistä viidestä tavoitteesta on tällä hetkellä 
tietyllä tavalla ajankohtaisin ja tärkein?
– Hallitusohjelmatavoitteemme muodostavat ko-

konaisuuden, jonka jokaisella osalla on merkitys-

tä asumisen hinnan ja asuntotarjonnan lisäämisen 

näkökulmista. 

– On selvää, että valtion tukemaa asuntotuotan-

toa tarvitaan, jotta voidaan rakentaa markkinaeh-

toista asuntotuotantoa edullisempaa asuntotuo-

tantoa. Tavoitteet 4 ja 5 ovat hyvin huomioitu hal-

litusohjelmassa, mutta pyrimme nimenomaisesti 

edistämään tavoitteita 1-3, sillä vain niiden avulla 

voidaan varmistaa kohtuuhintainen vuokra-asun-

totuotanto.

5) Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät 
ry on Suomen yhdeksän suurimman kaupungin 
vuokrataloyhtiöiden (Helsingin, Espoon, Van-
taan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lah-
den ja Kuopion) vuonna 2014 perustama yhdis-
tys. Minkälaisia laajenemishaluja tai –tarpeita 
yhdistyksellä on eli kiinnostavatko myös pienem-
pien kaupunkien ja kuntien vuokrataloyhtiöt jä-
seninä vai ei?
– KOVA on perustamisestaan lähtien ollut valtakun-

nallinen järjestö. Nykyisillä 13 jäsenyhtiöllämme on 

pysyvässä omistuksessaan noin 132 000 vuokra-

asuntoa yli 50 paikkakunnalla Raaseporista Rova-

niemelle. 

KOVAn tavoitteena on kasvattaa jäsenkuntaa 

paitsi kuntien vuokrataloyhtiöiden keskuudes-

sa, myös muiden yleishyödyllisten vuokrataloyh-

tiöiden ja -säätiöiden osalta. Käymme tällä hetkellä 

keskusteluja monien eri yhtiöiden kanssa jäsenyy-

destä KOVAssa.

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon py-

syvän käytön näkökulmasta vuokrataloyhtiöillä on 

monia samoja haasteita esimerkiksi korjausraken-

tamisessa, toimivat ne missä päin Suomea tahan-

sa. Tämän vuoksi KOVAn jäseneksi ovat tervetul-

Miten on 
asianlaita?

Kuntien vuokrataloyhtiöiden 
asuntoja turvapaikanhakijoille?
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leet kaikki kuntien omistamat vuokrataloyhtiöt 

ja muutkin yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt ja 

-säätiöt. 

Jäsenyyttä on helppo hakea KOVAn internetsi-

vujen kautta.

Onko ARA saanut käyttö-
tarkoituksenmuutoksia kunnista?
Vastaajana apulaisjohtaja Heli Huuhka Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta: 
– ARAan on tullut yksi kunnan ilmoitus, että 

kunta on myöntänyt käyttötarkoituksen muu-

toksen ko. tarkoitukseen ja yksi hakemus koskien 

käyttäjäryhmän muutosta. 

– Kunnalta haetaan lupa käyttötarkoituksen 

muutokselle ja kunta ilmoittaa luvasta ARAan. 

Jos kohde on saanut ARAlta erityisryhmien in-

vestointiavustusta, ARAlta haetaan lupa käyttäjä-

ryhmän muutokselle.  

Miltä tilanne näyttää Kuntaliitossa?
Vastaajana asuntoasioiden asiantuntija Laura 
Hassi Suomen Kuntaliitosta:
– Vaikuttaa siltä, että kunnat eivät ole ehtineet 

tehdä ilmoituksia ARAlle. ARA-asuntoja on kui-

tenkin jo paljon vastaanottokeskusten käytössä.

– Syksyisen pakolaisaallon osalta tilanne on 

se, että tulijat odottavat turvapaikkapäätöksiä vas-

taanottokeskuksissa (ml. vastaanottokeskusten 

käyttöön vuokratut ARA-asunnot). 

– Ymmärtääkseni  vuodenvaihteen jälkeen ol-

laan tilanteessa, jossa turvapaikka- ja oleskelulu-

papäätöksiä alkaa valmistua. Silloin oleskeluluvan 

saaneet henkilöt lähtevät vastaanottokeskusten 

tiloista (ml. vastaanottokeskusten käyttöön vuok-

ratut ARA-asunnot) asuntomarkkinoille etsimään 

itselleen vuokra-asuntoa (ml. ARA-vuokra-asun-

not).

– Kun ARA-vuokra-asunto on vuokrattu vas-

taanottokeskukselle, ”vuokralainen” on vastaanotto-

keskus (”vuokranantaja” on vuokrataloyhtiö). Tällöin 

vastaanottokeskus majoittaa asuntoon turvapaikan 

hakijan, mutta turvapaikanhakija ei siis ole vuokra-

lainen eli vuokrasuhteessa. 

– Oleskeluluvan saatuaan henkilö voi vapaasti 

hakea ARA-vuokra-asuntoja muiden asunnonha-

kijoiden tapaan. Jos vuokrataloyhtiö tarjoaa hänelle 

asuntoa ja hän päättää ottaa sen vastaan, solmitaan 

vuokrasuhde, jossa oleskeluluvan saanut on vuok-

ralainen ja vuokrataloyhtiö vuokranantaja.

– Syksyn aikana yritämme kuntien asuntovirka-

miesten kanssa tehdä karkeita arvioita siitä, kuinka 

paljon pakolaisaalto tuottaa vuokra-asuntokysyn-

tää eri kaupunkiseuduilla kevään ja kesän kulues-

sa, ja mikä osuus kysynnästä (ainakin kotoutumis-

vaiheen ajaksi) saattaisi jäädä asumaan pienemmil-

le paikkakunnille. Näitä valistuneita arvioita liikkuu 

mediassakin, eikä kuntakentälläkään sen kum-

mempaa kristallipalloa tietenkään ole.

– Kuntien asuntovirkamiesten (+ vuokratalo-

yhtiöiden) syysseminaari järjestetään Helsingissä 

12.11. ja aihe on mm. siellä esillä. Kuntaliitto toivoo, 

että kuntien asuntoasioista ja vuokrataloyhtiöistä 

vastaavat verkottuisivat totuttuun tapaansa aktiivi-

sesti, jotta kokemusten vaihtaminen olisi mahdol-

lisimman helppoa ja mutkatonta, kun kunnat/yh-

tiöt tekevät linjauksiaan tulevan kevään aikana siitä, 

miten toimitaan. 

– Kaikkea ei voi, eikä tarvitse ennakoida, olen-

naista on, että ollaan toimintakykyisiä tilanteen mu-

kaan, ja siinä auttaa aktiivinen kokemusten vaihto 

samassa veneessä olevien kollegoiden kanssa.
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Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

K
aavamuutos koskee tontteja Mellunmäen-

tien, Ounasvaarantien ja Pallaksentien ra-

jaamalla alueella Mellunmäen metroase-

man vierellä. 

Arkkitehti Kaisa Karilas kaupunkisuunnitteluvi-

rastosta kertoo, että kaavamuutoksessa järjestettiin 

keväällä keskustelutilaisuus. Hankkeen osallistu-

mis- ja arviointisuunnitelma ja muu valmisteluai-

neisto olivat nähtävillä ja asiasta oli mahdollisuus 

lausua mielipiteensä. 

Etenkin lähitonttien asukkaita huolestutti kaava-

ehdotuksen mahdollistamat korkeat rakennukset ja 

tiivis rakentaminen. 

Kortteliprojekti 
kaavamuutosvaiheessa
Mellunmäen kortteliprojektia koskeva kaavamuutosehdotus 
lähtee vielä tänä syksynä viranomaisten lausuntokierrokselle. 
Kaavamuutos mahdollistaa nykyisten asuintalojen 
purkamisen ja uusien talojen rakentamisen niiden tilalle.

Tämän jälkeen kaavamuutosta on valmisteltu 

niin, että kaupunkisuunnittelulautakunta saa sen 

lähiaikoina käsiteltäväkseen. Mikäli lautakunta hy-

väksyy kaavaehdotuksen, se asetetaan nähtäville ja 

siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Viranomaiset antavat siitä lausuntonsa ja ne, joi-

ta kaava koskee, voivat tehdä siitä omat muistu-

tuksensa. Jos muistutuksia jätetään, ne käsitellään 

lautakunnassa ja asian niin vaatiessa kaavamuutos-

ehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Mutta jos 

muistutuksia ei tehdä, eivätkä lausuntojen johdos-

ta tehtävät tarkistukset ole oleellisia, etenee kaava-

muutos ilman uutta lautakuntakäsittelyä kaupun-

KAKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖTÄ HALUAISI PURKAA 
VANHAT TALOT JA RAKENTAA UUDET TILALLE

Mellunmäen 

Korttelipro-

jektin ensim-

mäinen talo 

olisi mahdol-

lista rakentaa 

nykyiselle 

parkkialueelle.
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ginhallitukseen. Lopullisesti kaavamuutoksen hy-

väksyy kaupunginvaltuusto.  

Arkkitehti Kaisa Karilas toteaa, että on vaikea 

ennakoida, kuinka kauan kaavan valmistumiseen 

kaikkiaan menee aikaa, koska myös mahdolliset va-

litukset pitkittävät käsittelyaikaa. Koska kaavamuu-

tos koskee yksityisessä omistuksessa olevia tontteja, 

tulee kaavamuutosta hakeneiden asuntoyhtiöiden 

ennen valtuustokäsittelyä myös käydä maankäyttö-

sopimusta koskevat neuvottelut kiinteistöviraston 

kanssa. 

Kaavamuutos vastaisi hyvin kaupungin täyden-

nysrakentamista koskevia tavoitteita.

– Kaavamuutos toisi lisää asuntoja liikenteen 

solmukohtaan. Metroaseman lisäksi alueelle on 

suunniteltu yleiskaavassa pikaraitiotietä, arkkitehti 

Kaisa Karilas kertoo.

Tavoitteena elävä kaupunkikortteli
– Tavoitteena on Mellunmäen keskustaa täydentävä 

monimuotoinen ja elävä kaupunkikortteli. Raken-

nustyöt korttelissa voivat alkaa, jos kahden taloyh-

tiön osakkaat niin päättävät, hankesuunnittelusta 

vastaavan GPS Group Oy:n projektijohtaja Tytti Si-

rola alleviivaa.

– Hanke on erittäin monimuotoinen muun mu-

assa kaavoituksen vuoksi. Näin ollen hankkeen ete-

nemiseen on kulunut enemmän aikaa kuin aluksi 

osattiin arvioida.

Kaavamuutoksen lisäksi toinen oleellinen teki-

jä kortteliprojektin kannalta on maankäyttö- ja ra-

kennuslain uudistuksen eteneminen. Maatalous- ja 

ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen on asettanut 

uudistamista valmistelevan työryhmän. Tavoittee-

na on hallitusohjelman mukaisesti lyhentää kaavoi-

tuksen ja rakentamisen päätösprosesseja. Nykyisen 

asunto-osakeyhtiönlain mukaan hankkeen toteu-

tuminen edellyttää kaikkien osakkeenomistajien 

hyväksynnän.

Asunto-osakeyhtiölain muutostarve on selvi-

tyksen alla Oikeusministeriössä. Helsingin seudun 

asuntostrategia 2025:ssa on todettu, että kuntien 

mielestä asunto-osakeyhtiölakia tulisi muuttaa niin, 

että täydentämisrakentamishankkeiden päätök-

senteossa riittää tilanteen mukaan joko yhtiökoko-

uksen enemmistöpäätös tai 2/3 määräenemmistö, 

kun kyseessä on kiinteistön purkaminen.

Kaavamuutoksen ja lakiuudistusten edettyä tar-

vitaan vielä monta vaihetta ennen kuin mahdolliset 

rakennustyöt voivat käynnistyä.

Asuntoja 
viisinkertainen määrä
Mellunmäen metroaseman kyljessä sijaitsevassa 

korttelissa on seitsemän kolmikerroksista taloa, jot-

ka on rakennettu vuonna 1968. 

Taloissa on yhteensä noin 11.000 kerrosneliö-

metriä ja lähes 130 asuntoa. Kaavaehdotuksen mu-

kaan kortteliin voitaisiin rakentaa 65.000 neliö-

metriä ja 800–900 huoneistoa. Rakennuksissa oli-

si pääosin kahdeksan kerrosta, ja korttelissa lisäksi 

kolme 12–16-kerroksista tornitaloa.
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Purkava saneeraus 
putkiremontin sijaan
As Oy Helsingin Pallaksentie 1:n ja As Oy Ounas-

vaarantie 2:n kortteliprojekti lähti liikkeelle kolmi-

sen vuotta sitten, kun molemmissa taloyhtiöissä 

alettiin pohtia putkiremonttia.

Linjasaneerauksen korkea hinta ajoi kuitenkin 

miettimään muita vaihtoehtoja. Peruskorjauksen 

rahoittamiseksi esillä oli muun muassa lisärakenta-

minen, jota sijoittajat ja rakennusliikkeet eivät kui-

tenkaan nähneet taloudellisesti kannattavana. Li-

säksi se ei olisi kuitenkaan poistanut sitä tosi asiaa, 

että pian 50 vuotta vanhoissa taloissa riittää remon-

tointia myös tulevina vuosina.

Taloyhtiössä laskettiin, että purkavan saneerauk-

sen mahdollistaman suuremman rakennusoikeu-

den hyödyntämisen myötä asukkailla olisi mahdol-

lisuus saada uudet, esteettömät ja energiatehokkaat 

kodit – enintään putkiremontin hinnalla.

Suunnittelun pohjana 
asukaslähtöisyys
Kortteliprojektin suunnittelun lähtökohtana on to-

teuttaa uusia koteja ilman välimuuttoja, väliaikaisia 

asuntoja ja niistä aiheutuvia lisäkuluja. Näin ollen 

asukkaat voisivat siirtyä nykyisistä asunnoistaan 

ensimmäiseen uuteen taloon sen valmistuttua.

– Nykyiselle parkkialueelle on mahdollista ra-

kentaa kortteliprojektin ensimmäinen talo, johon 

kaikki nykyiset asukkaat voisivat niin halutessaan 

muuttaa. Paikoitustilat sijoittuisivat piha-alueen 

kannen alle, Tytti Sirola kertoo.

Uuden korttelin asuntokannasta suunnitellaan 

monimuotoista. Omistusasuntojen lisäksi alueel-

le sijoittuisi asumisoikeus-, osaomistus- ja vuokra-

asuntoja. Talojen rakentaminen etenisi vaiheittain.

– Kyse on niin isosta projektista ja rakennusmas-

sasta, ettei kaikkea voida tehdä kerralla. Toteuttami-

seen tarvitaan myös useampi sijoittaja.

Nyt näyttää siltä, että hanke ei kaadu ainakaan 

sijoittajien nihkeyteen. Rakentajat ovat Tytti Sirolan 

mukaan olleet kortteliprojektista kiinnostuneita.

– Mellunmäen valttina on erinomainen sijain-

ti liikenneyhteyksien varrella. Lisäksi alueella on jo 

nyt hyvät peruspalvelut.

Mellunmäki kehittyy kaiken aikaa. Esimerkiksi 

vanhan ostoskeskuksen paikalle on suunniteltu ra-

kennettavaksi kerrostaloja ja metroaseman lähelle 

on suunnitelmissa uusia liiketiloja.

Kerroimme As Oy Helsingin Pallaksentie 1:n ja As Oy 

Ounasvaarantie 2:n vaihtoehtoisista suunnitelmista 

putkiremontin toteuttamiseksi viime vuoden syyskuussa 

ilmestyneessä Kiinteistöpostissa 7/2014.

Voit lukea artikkelin myös Kiinteistöpostin kotisivulta 

http://www.kiinteistoposti.fi /artikkelit/puretaan-taloja-

putkiremontin-rahoittamiseksi/

PROJEKTIJOHTAJA TYTTI SIROLA korostaa 

kortteliprojektin etenemisen olevan kiinni taloyh-

tiöiden osakkeenomistajien päätöksestä: pääty-

vätkö he purkavaan saneeraukseen vai palataanko 

lähtötilanteeseen.

– Päätös vaatii tietynlaista rohkeutta. Esimerkke-

jä vastaavanlaisesta, näin suuresta hankkeesta ei ole 

olemassa.

Taloyhtiöissä odotellaan Sirolan mukaan jo ko-

vasti tietoa, millä aikataululla päästään eteenpäin ja 

tekemään päätöksiä.

– Nyt on meneillään lisätiedon keruun vaihe. 

Osakkaille pitää saada tietoa mahdollisimman kat-

tavasti ennen kuin he voivat lopullisesti ottaa asiaan 

kantaa.

Kun suurista linjoista aikanaan saadaan päätös, ja 

jos tämä on suosiollinen purkavalle saneeraukselle, 

on osakkaan aika miettiä omaa asumistaan uudessa 

kodissa. Esimerkiksi mihin kerrokseen hän haluaa 

muuttaa ja minkälaisia materiaaleja hän haluaisi 

keittiöönsä.

Tytti Sirola kuvailee Mellunmäen kortteliprojektia 

äärimmäisen mielenkiintoiseksi.

– Nyt haetaan osakkaille parasta mahdollista 

vaihtoehtoa remonttikierteen sijaan. Tämänhetki-

sessä tilanteessa kolmion omistaja joutuisi käyt-

tämään remontteihin kymmenen vuoden aikana 

todennäköisesti jopa 100.000 euroa.

– Purkavassa saneerauksessa lopputuloksena 

olisi uusi asunto, jota ei tarvitsisi vuosiin remontoi-

da. Vastikekin pysyisi maltillisena, koska uudessa 

talossa päästään entiseen verrattuna matalimmilla 

huolto- ja energiakuluilla. Lisäksi osakkeenomista-

jien määrän noustessa kuluilla olisi useampi jakaja, 

Tytti Sirola perustelee.

Osakkeen-
omistajat
avainasemassa

Rakennushankkeen toteutuessa korttelirakenne 

muuttuu kantakaupunkimaiseksi.

– Sana kortteliprojekti kuvaa hyvin sitä, mitä uu-

silla rakennuksilla haetaan. Asuinhuoneistojen li-

säksi talojen katutasoon saadaan liikehuoneistoja ja 

tilat esimerkiksi päiväkodille. Korttelin sisäpihasta 

suunnitellaan vehreä ja viihtyisä, Sirola kertoo.

Rakentamisaikataulusta hän toteaa, että par-

haimmassa tapauksessa ensimmäinen talo valmis-

tuu viiden vuoden sisällä. Koko korttelin rakentami-

seen mennee ainakin kymmenen vuotta.
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Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

HUONEISTOREMONTIN LUVANVARAISUUS RIIPPUU 
TOIMENPITEISTÄ, EI NIINKÄÄN LAAJUUDESTA

Virasto keventämässä 
lupamenettelyjä
Tarvitaanko huoneistossa toteutettavaan remonttiin lausunto 
tai lupa rakennusvalvonnalta? Kysymys nousee esiin 
varsinkin keittiötä tai kylpyhuonetta kunnostaessa. 

Lupa-arkkitehti Mervi Abell Helsingin kaupungin 
rakennusvalvontavirastosta toteaa lausunnon useimmiten 
riittävän. Yleisin rakennusluvan vaativa remontti 
huoneistossa on kokonaan uuden märkätilan rakentaminen.

S
iitä, mikä määritellään uudeksi märkätilak-

si, on Mervi Abellin mukaan epätietoisuutta. 

Hän ottaa esille esimerkin.

– Tilassa voi olla ennestään wc ja lattia-

kaivo sekä bideesuihku, mutta ei varsinaista suih-

kua. Kun tilaan asennetaan suihku tai suihkukaap-

pi, muuttuu se märkätilaksi ja siihen tarvitaan lupa. 

Joskus asiakkaan on vaikea ymmärtää, että suihku-

kaappi ei poista tätä lupavaatimusta.

Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattia-

pinta joutuu vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoil-

le voi roiskua tai tiivistyä vettä. Märkätilan seinät ja 

lattia pitää vedeneristää. Lisäksi tilaan pitää asentaa 

lattiakaivo, jos sitä ei ole entuudestaan, sekä järjes-

tää määräysten mukainen ilmanvaihto.

Mervi Abell muistuttaa vastuukysymyksestä.

– Jos tilaa ei ole merkitty märkätilaksi ja tilas-

sa tapahtuu virheellisestä käytöstä aiheutunut kos-

Helsingin ra-

kennusvalvon-

nan palvelupis-

te Tellinki on 

palvellut asiak-

kaita kolme 

vuotta. Se on 

osoittanut lu-

pa-arkkitehti 

Mervi Abellin 

mukaan tar-

peellisuutensa.
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pamenettelystä ns. lausunnoiksi tai jopa osin koko-

naan viranomaisvalvonnan ulkopuolelle.

– Ohjeistus pitää saada niin selkeäksi ja toimi-

vaksi, että remonttiin ryhtyvät tietävät pelisäännöt. 

Silloin viranomaisen lupaa ei tarvita, vaan suunnit-

telija pystyy arvioimaan remonttiin liittyvien muu-

toksien vaikutukset. Näin pelkät asunto-osakeyh-

tiölain velvoittamat toimenpiteet riittävät hyvän 

laadun toteuttamiseen, Abell toteaa.

Tellinki palvellut kolme vuotta
Rakennusvalvonnan palvelupiste Tellinki vastaa lu-

vanvaraisuuteen ja hankkeen alkuvaiheeseen liitty-

viin kysymyksiin. Tellingin Tietotorilla on esillä ra-

kennusalan kirjallisuutta, ohjeita ja oppaita.

Tellingissä järjestetään rakentamista ja suunnit-

telua tukevia seminaareja, koulutuksia ja tietoiskuja. 

Arkistosta voi noutaa rakennusten piirustuksia sekä 

muita asiakirjoja. 

Helsingin rakennusvalvonnan palvelupiste Tel-

linki on palvellut asiakkaita kolme vuotta. Palvelu-

pisteestä vastaava lupa-arkkitehti Mervi Abell toteaa 

Tellingin osoittaneen tarpeellisuutensa.

– Meillä käy viikoittain paikan päällä noin 50 asi-

akasta. Puhelinneuvontaan tulee soittoja sitäkin 

enemmän, vuosittain yhteensä noin 3 000. Lisäksi 

olemme panostaneet sähköisesti tapahtuvaan neu-

vontaan.

– Tellingin ansiosta olemme voineet vastata kas-

vaneeseen palvelujen kysyntään ja helpottaa raken-

nusvalvojien työmäärää, Mervi Abell summaa.

Lupapiste käyttöön vaiheittain
Helsingin rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön 

sähköinen asiointipalvelu Lupapiste. Sen kautta voi 

hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän vi-

ranomaisasioinnin sähköisesti.

Rakennusvalvonta pilotoi palvelua vuoden 2015 

ajan, jolloin sitä kehitetään eteenpäin. Toimenpide-

lupia sekä korjaus- ja muutostöiden lupia on Hel-

singissä ollut mahdollista hakea sähköisesti helmi-

kuusta lähtien. 

Vauhdittaakseen Lupapisteen käyttöä rakennus-

valvonta antaa vuoden loppuun asti 25 prosenttia 

alennusta korjaus- ja muutostöiden sekä toimen-

pidelupien lupamaksuista asiakkaille, jotka hakevat 

lupansa Lupapisteen kautta. 

Alennus myönnetään hakemuksille, jotka jä-

tetään 7.9.–31.12.2015, ja se lasketaan koko laskun 

loppusummasta. Jos lupahakemuksen yhteydessä 

toimittaa myös erityissuunnitelmia sähköisesti, ra-

kennusvalvonta tilaa lisäetuna niistä tarvittavat tu-

losteet myös asiakkaalle. 

Alennetuilla lupamaksuilla rakennusvalvonta ha-

luaa kannustaa Lupapisteen käyttöön ja kompen-

soida asiakkaita uuden palvelun vaatimasta totut-

telusta. 

Lupapisteessä voi edistää lupahakemuksen ete-

nemistä ajasta ja paikasta riippumatta. Siellä voi 

muun muassa täydentää hakemusta, lähettää kysy-

myksiä ja kommentteja hankkeen muille osapuolille 

sekä tarkistaa lupahakemuksen vaiheen.

teusvaurio, on korjausvastuu osakkeenomistajalla, 

ei yhtiöllä.

Vanhan märkätilan muutostöiden luvanvarai-

suus riippuu toimenpiteestä.  Jos märkätilaa laajen-

netaan löylyhuoneella, pitää siihen hakea lupa.

– Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että muutoin 

lisää tilaa voidaan ottaa käyttöön ilman lupaa tai 

lausuntoa taloyhtiön luvalla. Mutta tilan vahvistettu 

käyttötarkoitus on aina syytä varmistaa rakennus-

valvonnan arkistosta sekä käyttää ammattitaitoista 

suunnittelijaa. 

– Esimerkiksi lattiakaivon tai viemärin siirto voi 

vaatia välipohjarakenteen vuoksi rakennesuunnit-

telua. Sama tilanne saattaa tulla eteen keittiöremon-

tissa, jolloin luvanvaraisuuteen otetaan kantaa ja 

annetaan tarvittaessa lisäohjeet.

Keittiön siirtämiseen ja siihen liittyvän lausun-

non pyytämiseen tarvitaan taloyhtiön lupa. Lau-

suntoa varten rakennusvalvontaan toimitetaan pä-

tevän asiantuntijan laatima vesi- ja viemärilaitteita 

koskeva suunnitelma, tarvittavat rakennesuunni-

telmat ja valvontaselvitys. Keittiö vaatii aina pois-

toilmakanavoinnin, eikä pelkkä aktiivihiilisuodatin 

riitä.

Suunnitelmaa arvioidessaan rakennusvalvonta 

kiinnittää huomiota myös siihen, että muutos ei ai-

heuta äänihaittaa naapuriasuntoihin. 

Lupamenettelystä kohti lausuntoja
Mervi Abell kertoo huoneistoremontteja koskevien 

rakennuslupien olevan kaiken kaikkiaan vähene-

mässä, koska käytössä on edellä kuvattu Z-lausun-

tomenettely.

– Lausunto perustuu viranomaisen arvioon sii-

tä, että suunnitelmissa esitetyillä korjaustoimenpi-

teillä tai muutostöillä ei ole vaikutusta rakennuk-

sen käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 

Lausunnolla varmistetaan myös se, että on olemas-

sa riittävät suunnitelmat ja remontin teettävä osak-

keenomistaja on esittänyt ne taloyhtiölle hyväksyt-

täväksi.

Helsingin rakennusvalvontavirastossa käydään 

läpi menettelyjen keventämistä. Esimerkiksi uusia 

märkätiloja ja saunoja kaavaillaan siirrettäviksi lu-

Me pidämme talojen viestintäverkot kunnossa 
emmekä vain juokse vikojen perässä. 

 Tilaa antenniverkon kuntokartoitus.
Varmistat häiriöttömät tv-lähetykset lähetys-

taajuuksien muuttuessa.  

taloverkko@taloverkko.fi p. 010 548 2810

TALOYHTIÖN ANTENNI- JA 
TELEALAN AMMATTIPALVELUT 
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K
eittiön toimimattomuus oli hetimiten 

huomattavissa: –. Monenlaisia ongelmia 

tuli ilmi. Esimerkiksi kulmissa olevat kaa-

pinovet eivät auenneet kunnolla ja liesi-

tuuletin oli liian matalalla. Niin ikään valaistus oli 

riittämätön, Salmi listaa.

Ensimmäiseksi keittiölle raivattiin lisää tilaa. Ti-

lan saamiseksi purettiin toinen U:n sakara ja myös 

keittiön ja eteisen välissä ollut seinä sai lähteä.

– Halusimme hyödyntää luonnonvalon, jota tul-

vii huoneistoon monista ikkunoista.

Suunnitteluun 
kannatti käyttää aikaa

Kun pahimmat pulmat oli hoidettu pois päiväjär-

jestyksestä, jatkoremontoinnissa ei pidetty kiirettä.

– Keittiöremontti on sen kokoluokan investointi, 

että sitä ei tehdä kahden tai kolmen vuoden välein. 

Näin ollen suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja 

Valkoinen keittiö 
on kodin sydän
Moderni, ajaton ja erikoinen. Näin kuvailee Miia Salmi 
valkoisena hohtavaa uutta keittiötä, joka on saumattomasti osa 
kodin oleskelutilaa.

Miia Salmi asuu perheineen vuonna 2002 valmistuneessa 
kerrostalokolmiossa Helsingin Vuosaaressa. Perheen muuttaessa 
asuntoon U-muotoinen keittiö oli alkuperäisessä asussaan.

Teksti: Irene Murtomäki Kuvat: Miia Salmi

miettiä, mikä miellyttää silmää kymmenenkin vuo-

den päästä.

Muutaman vuoden aikalisä kannatti. Sen aikana 

selkiytyi moni asia.

Vanhassa keittiössä työtaso oli pähkinäpuuta. 

Sen huoltamisen Miia koki hankalaksi: – Taso py-

syi nättinä, kunhan sen hioi ja öljysi säännöllisesti. 

Mutta oli itsestään selvää, että uuteen keittiöön en 

halunnut massiivipuuta.

Lisäksi oli koko joukko muita juttuja, joiden 

miettimiseen pieni aikalisä oli hyväksi: – Vertailim-

me kodinkoneita kaikessa rauhassa, mikä palkittiin-

kin. Saimme keittiöön haluamani valkoisen induk-

tiolieden, millaisia ei ollut aikaisemmin ollut mark-

kinoilla, Miia iloitsee. 

Myös uuni edustaa uusinta uutta. Siinä on pyro-

lyysipuhdistus. 

Ajan myötä vahvistui myös ajatus siitä, että ylä-

kaappeja ei tarvita.

Valkoinen keit-

tiö on kaunis ja 

ajaton. Keittiö-

remontti vei ai-

kaa pari viikkoa. 

Asennuspalvelu 

hankittiin keit-

tiökalusteiden 

toimittajalta. 

19



– Moni on ihmetellyt, että meillä ei ole tiskikaap-

pia. Voin vakuuttaa, että ilman sitä pärjää hyvin. As-

tiat voi latoa suoraan tiskikoneesta paikoilleen.

Pienempi kaappitila riittää muutoinkin, koska 

kauniit astiat ja kattaukset voivat olla esillä. Niitä ei 

tarvitse piilotella ovien taakse.

Miia Salmi suunnitteli itse uuden keittiön alusta 

loppuun. Apunaan hän käytti keittiökalustevalmis-

tajan suunnitteluohjelmaa.

– Pohdimme monia vaihtoehtoja sekä isoissa 

että pienissä asioissa, haluaisimmeko esimerkiksi 

L-muotoisen keittiön vai rakentaisimmeko saarek-

keen, johon sitten loppujen lopuksi päädyimme.

Remontti-ilmoitus 
taloyhtiölle riitti
Lupia keittiöremonttiin Miian perhe ei tarvinnut, 

joten ilmoitus taloyhtiölle riitti. Tämä nimesi re-

montille vastaavan valvojan.

– Vältyimme luparuljanssilta, koska vanha keittiö 

oli tehty parkettilattian päälle ja uusi voitiin sijoittaa 

samaan tapaan. Vesipisteen paikkaa ei myöskään 

vaihdettu, eikä hellan sähköjohdotuksia muutettu. 

Otimme toki ennen remonttia asiasta selvää ja tie-

dustelimme mahdollisten lupien tarvetta.

Liesituulettimen kanssa riitti pohdittavaa, koska 

vanha oli huippuimurilla varustettu hormiin liitet-

ty malli.

– Ennen remontin alkua teimme melkoisen sel-

vitystyön, millaiseen se on mahdollista vaihtaa. 

Huipparimme oli onneksi manuaalikäyttöinen, jo-

ten saimme vaihtaa sen hormittomaan aktiivihii-

lisuodattimella toimivaan huoneilmaan palautta-

vaan versioon.  Vanhaa putkea ei kuitenkaan voinut 

täysin sulkea ja piilottaa cyproc-koteloinnin sisään 

ilmanvaihdollisista syistä, joten jouduimme teke-

mään melkoisen aivoriihen, miten saamme putken 

suuaukon siistiksi. Päädyimme valkoiseen sulku-

venttiiliin.

Asennuspalvelu ostettiin keittiökalusteiden toi-

mittajalta.

– Meille se sopi hyvin. Keittiöremontti sujui am-

mattitaitoisten tekijöiden ansiosta mallikkaasti ja 

aikataulussa, mikä helpotti meidän henkistä taak-

kaamme. Toiset ovatkin ihmetelleet, voiko tämä olla 

totta, sillä yleensä remontissa tapahtuu yhtä ja toista 

ennalta arvaamatonta.

– Asennukseen kului pari viikkoa. Se oli ihan tar-

peeksi, kun ajattelee, että sinä aikana keittiön vesi-

piste ei toiminut, eikä ruokaa voinut valmistaa.

Saarekkeeseen vedettiin sähkö lattian kautta. Tä-

mä vaihe vaati jonkin verran pähkäilyä, koska par-

kettiin piti tehdä johtoa varten ura.

– Mitä ei voi peittää, niin sitä korostetaan. Niinpä 

uran päälle teetettiin mittatilaustyönä valkoinen po-

Keittiöremontin 

ensimmäisessä 

osassa purettiin 

rakenteita niin, 

että huoneis-

toon tulvi lisää 

valoa.

Keittiö on sau-

mattomasti osa 

kodin oleskelu-

tilaa. Saarek-

keeseen vedet-

tiin sähkö latti-

an kautta ja 

uran päälle 

asennettiin val-

koinen levy. 
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lykarbonaattilevy, joka on hauska L:n mallinen lisä 

lattiassamme.

Valkoista 
ajattomuutta
Kodin pinnoissa ja sisustuksessa Miia Salmi on 

mieltynyt valkoiseen. Tästä kertoo myös hänen 

suosittu sisustusbloginsa Oma koti valkoinen. 

Näin ollen ei ole yllätys, että valkoinen valikoitui 

myös keittiön väriksi tiskiallasta myöten.

Tasoksi Miia valitsi valkoiseksi läpivärjätyn 

komposiittitason, joka jatkuu saarekkeessa myös 

sivujen peitelevynä ja kehystää saarekkeen koko-

naisuudeksi. Kalusteiden ovet ovat valkoiset ja ne 

on käsitelty uv-suojalakkauksella, joten ne eivät 

kellastu auringonvalossa.

– Joidenkin mielestä valkoinen on tylsä, eikä 

siinä ole mitään trendiä. Minun mielestäni ajatto-

muus sopii keittiöön. Ilmettä voi niin halutessaan 

muuttaa pienellä vaivalla. Jos joskus ihastuu esi-

merkiksi keltaiseen, voi yhden seinän maalata sen 

väriseksi sekä hankkia siihen sopivia astioita ja si-

sustustavaroita. Ja mikäli kyllästyy kokonaan val-

koiseen, ovat kaapin ovet ja tasot helposti vaihdet-

tavissa.

– Tänä päivänä suositaan korkeakiiltovalkoi-

sia kalusteita ja betonipintaa, mutta ne eivät ole 

minun juttujani. Veikkaisin niiden muistuttavan 

vajaan kymmenen vuoden kuluttua tästä ajasta ja 

olevan silloin vanhanaikaisia. Hankin itse edelli-

seen keittiööni 2000-luvun alussa pyökinväriset 

työtasot ja vaniljanväriset ovet. Ne kertovat autta-

mattomasti sen ajan trendistä, enkä nyt valitsisi sa-

moin, Miia Salmi tuumii.

Askeleita 
mahdollisimman vähän
Keittiötä suunnitellessaan Miian lähtökohtana oli 

sijoittaa keittiökalusteet ja -koneet niin, että turhia 

askeleita ei tarvitse ottaa.

– Sain siitä tarpeekseni vanhassa keittiössä. U-

mallisessa tilassa ylimääräisiltä kulkemiselta ei voi-

nut välttyä, kun esimerkiksi leipoessa keräsi kaa-

peista työtasolle tarvikkeita ja astioita.

Miia toteaa olevansa uuteen keittiöön päivä päi-

vältä tyytyväisempi: – Mikä parasta, siivouskin ta-

pahtuu ikään kuin itsestään, hän huomauttaa.

Myös mies ja alle kouluikäinen tytär viihtyvät 

uudessa keittiössä.

– Työtason alla ovat laatikostot, joista tyttö saa 

helposti otettua vaikkapa mukin itselleen. Tämä on 

lisännyt hänen omatoimisuuttaan, eikä minun tar-

vitse äitinä varoitella häntä kurkottamasta yläkaa-

pin hyllylle.

Saarekkeen alla oleva jääkaappi on niin ikään 

laatikostomallia, joten sieltä löytää helposti etsi-

mänsä. Pakastin on edelleen perinteinen kaappi-

pakastin.

Ainoa, jota uusi keittiö voi harmittaa, on per-

heen koira. Sillä ei ole mahdollisuutta avata laatik-

koa itse ja ottaa sieltä ruokaa. Uusissa kaapeissa ja 

laatikoissa ei nimittäin ole vetimiä.

020 793 1022  |  www.pestok.fi
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TILAAJAVASTUUTARKASTUKSIA ODOTETTAVISSA TILAAJAVASTUUTARKASTUKSIA ODOTETTAVISSA 
MYÖS TALOYHTIÖIDEN KORJAUSTYÖMAILLEMYÖS TALOYHTIÖIDEN KORJAUSTYÖMAILLE

Tilaajavastuun Tilaajavastuun 
velvollisuudet kannattaa velvollisuudet kannattaa 
hoitaa kuntoonhoitaa kuntoon

Taloyhtiöiden on syytä varautua siihen, että Etelä-Suomen Taloyhtiöiden on syytä varautua siihen, että Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat voivat ilmaantua aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat voivat ilmaantua 
niiden työmaille yhdessä poliisin, Verohallinnon ja niiden työmaille yhdessä poliisin, Verohallinnon ja 
Eläketurvakeskuksen edustajien kanssa.Eläketurvakeskuksen edustajien kanssa.

Työsuojelutarkastusten kohdentuminen taloyhtiöiden Työsuojelutarkastusten kohdentuminen taloyhtiöiden 
työmaille on erittäin todennäköistä: – Arvioisin, että noin työmaille on erittäin todennäköistä: – Arvioisin, että noin 
joka viides Uudenmaan alueella poliisin, Verohallinnon ja joka viides Uudenmaan alueella poliisin, Verohallinnon ja 
Eläketurvakeskuksen kanssa tehtävistä yhteistarkastuksista Eläketurvakeskuksen kanssa tehtävistä yhteistarkastuksista 
kohdistuu taloyhtiöiden korjausrakennustyömaille, kohdistuu taloyhtiöiden korjausrakennustyömaille, 
ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualueesta sanoo.työsuojelun vastuualueesta sanoo.

Teksti: Teksti: Riina TakalaRiina Takala

P
oliisin kanssa tehtävien yhteistarkastusten pää-

paino on henkilötunnisteiden ja työntekijäluet-

telon valvonnassa. Työsuojelutarkastajat val-

vovat näiden lisäksi työmaakäynneillä myös 

ulkomaalaisiin työntekijöihin ja lähetettyihin työntekijöi-

hin liittyvää lainsäädäntöä sekä tilaajavastuulakia. 

Tilaajavastuulakia valvoo koko Suomessa Etelä-Suo-

men aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. 

Tilaajavastuutarkastajat selvittävät, onko tilaaja sel-

vittänyt ulkopuolisen työvoiman käyttöön ja sopimus-

kumppaneihinsa kohdistuvat lainmukaiset velvoitteet. 

Muut viranomaiset voivat selvittää omaan toimivaltaansa 

kuuluvia asioita.
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Taloyhtiöiden työmaillekin tullaan
Työsuojelutarkastusten kohdentuminen taloyhtiöi-

den työmaille on erittäin todennäköistä: – Arvioi-

sin, että noin joka viides Uudenmaan alueella polii-

sin, Verohallinnon ja Eläketurvakeskuksen kanssa 

tehtävistä yhteistarkastuksista kohdistuu taloyhtiöi-

den korjausrakennustyömaille, ylitarkastaja Riku 

Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintoviraston työ-

suojelun vastuualueesta sanoo.

– Olemme tehneet esimerkiksi poliisin kanssa 

ESAVI:n alueella paljon tarkastuksia juuri taloyh-

tiöiden saneeraustyömaille. Näissä tarkastuksis-

sa suurimmassa osassa ovat olleet mukana myös 

ulkomaalais- ja tilaajavastuutarkastajat. He tekevät 

tarkastuksia alihankintaketjuissa kohdattuihin yri-

tyksiin tilaajan selvitysvelvollisuuteen ja ulkomaa-

laisten työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtoi-

hin liittyen, Rajamäki jatkaa.

– Toki otamme kohteita myös niin sanotusti 

”lennosta”. Niiden osalta en pysty arvioimaan, kuin-

ka paljon niitä tehdään taloyhtiöiden korjaustyö-

maille, mutta on niitäkin ollut aikaisemmin näissä 

”lennosta” tehdyissä tarkastuksissa, hän vielä toteaa.

Asunto-osakeyhtiön 
velvollisuus selvittää tietoja
Vaikka viranomaiset kohdistavat työmaatarkastuk-

sissa ensisijaisesti työmailla toimiviin pääurakoitsi-

jaan ja aliurakoitsijoihin, niin asunto-osakeyh-

tiöiden olisi tärkeä hankkia tilaajina ja rakennut-

tajina jo alkuvaiheessa tiedot kaikista pääurakoitsi-

jan alaisuudessa toimivilta alihankinta- ja vuokra-

työvoimaa välittäviltä yrityksiltä. 

Riippumatta siitä, onko kyse alihankinnasta vai 

vuokratyövoiman käytöstä, selvitysvelvollisuus on 

yhtä laaja. Veronmaksuasioiden ja eläkevakuutta-

misen lisäksi noudatettava työehtosopimus tai kes-

keiset työehdot pitää selvittää jokaiselta sopimus-

puolelta, olivat nämä kotimaisia tai ulkomaisia yri-

tyksiä. Selvitettäviä asioita on myös muita, mutta 

ymmärsin, että tässä olet poiminut vain osan teks-

tiisi. 

Uutena selvitettävänä asiana listaan tuli syys-

kuun alusta lukien velvollisuus selvittää sopimus-

yrityksen työntekijöiden työterveyshuollon järjes-

täminen.

Lisäksi alihankintasopimusten soveltamisen ala-

rajaa nostettiin 7 500 eurosta 9 000 euroon.

Asunto-osakeyhtiö on 
tilaajavastuulain mukainen tilaaja 
– Tilaajavastuuasioiden hoito vaihtelee suures-

ti asunto-osakeyhtiöiden osalta ja asiassa on ollut 

epätietoisuutta. Viime vuonna hallinto-oikeus kui-

tenkin antoi päätöksen asiassa, jossa otettiin kantaa 

asunto-osakeyhtiön toimimiseen tilaajavastuulain 

mukaisena tilaajana, tarkastaja Joonas Heinilä Ete-

lä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun aluees-

ta mainitsee.

Asunto-osakeyhtiö oli jättänyt hankkimatta ti-

laajavastuulain mukaisia selvityksiä ja jotkin selvi-

tykset olivat puutteellisia. Tästä syystä asunto-osa-

keyhtiölle määrättiin laiminlyöntimaksu. Helsingin 

hallinto-oikeus hylkäsi asunto-osakeyhtiön teke-

män valituksen, koska se katsoi, että asunto-osake-

yhtiö on tilaajavastuulaissa tarkoitettu tilaaja. 

Kertaluonteisia 
korjaustyömailla usein puutteita
Korjausrakentamisen valvonta kiinnostaa viran-

omaisia Riku Rajamäen mukaan erityisesti siksi, 

että siellä toimivat rakennuttajat hoitavat usein ra-

kennuttajan velvoitteitaan kertaluonteisesti. 

– Käytännön valvontakokemukset osoittavat, et-

tä tällaisilla työmailla on usein enemmän puutteita 

meidän valvomassa lainsäädännössä kuin sellaisilla 

työmailla, joissa kohteen rakennuttaja toimii sään-

nöllisesti rakennuttajan ominaisuudessa, Rajamä-

ki toteaa.

– Kertaluonteisilla rakennuttajilla ei useinkaan 

ole säännöllisesti rakennuttajana toimiviin verrat-

tuna samanlaista osaamista, eikä välttämättä edes 

kiinnostustakaan huolehtia siitä, että meidän valvo-

maa lainsäädäntöä noudatetaan työmaalla, Rajamä-

ki jatkaa.

Toki on kuitenkin huomioitava, että asunto-osa-

keyhtiöillä ja niiden isännöitsijöillä on usein hank-

keessa apuna alan ammattilainen. Se voi olla esi-

merkiksi projektijohtaja, joka monissa tapauksissa 

toimii kohteen valvojana rakennuttajan toimesta.

Rakennusalan 

tilaajavastuu-

valvonnan pai-

nopistealueet 

määritellään 

vuosittain. 

Vuosina 2007-

2014 tarkastuk-

sia on kohden-

nettu mm. kat-

to-, maalaus- ja 

julkisivurakoi-

hin sekä teli-

nefrimoihin.
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Yhtiökokous
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kous on järjestettävä vuosittain, 
joissakin yhtiöissä kaksi kokousta 
yhtiöjärjestyksen määräyksen 
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Lisäksi tarpeen mukaan – esimerkiksi 
merkittävistä korjaushankkeista ja 
hankinnoista - järjestetään ylimääräi-
siä yhtiökokouksia. 

Hallitus 
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä 
kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja 
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Isännöitsijä
Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen 
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päivittäiset rutiinit ja toimii yhtiön 
hallinnollisena johtajana. Hallituksen on 
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isännöinnistä sopimuksen isännöinti-
yrityksen kanssa. 
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– Näissäkin tapauksissa harmaan talouden tor-

juntaa koskevien velvoitteiden varmistamisen nou-

dattaminen riippuu usein asunto-osakeyhtiön 

asenteesta. Tämä konkretisoituu esimerkiksi siinä, 

miten muille tekijöille kuin pelkälle urakkahinnalle 

annetaan painoarvoa urakkaneuvotteluvaiheessa, 

Rajamäki mainitsee.

Uudisrakentamisessa 
pitkät ketjutukset 
Tarkkaa tilastoa siitä, kuinka moni tarkastuksista on 

kohdistunut uudisrakentamiseen ja kuinka moni 

korjausrakentamiseen, ei Joonas Heinilän mukaan 

ole tehty. Hän arvioi niiden kuitenkin kohdistuneen 

tasaisesti molempiin näiden seitsemän vuoden ai-

kana, jolloin tilaajavastuulain mukaista valvontaa 

on tehty tilaajavastuulain astuttua voimaan vuonna 

2007.

– Uudis- ja korjausrakentaminen ovat tilaaja-

vastuuvalvonnan näkökulmasta monessa mielessä 

kiinnostavia. Uudisrakentaminen on pitkälle ketju-

tettua. Vuosien varrella on tullut verrattain pienillä-

kin, esimerkiksi rivitalotyömailla, vastaan tapauksia, 

joissa ketjutus on ollut viisiportaista. Eli päätoteut-

tajan alaisuudessa on ollut vielä 4 erillistä ketjua. 

Yleensä ketjujen alapäästä löytyy valvonnan näkö-

kulmasta kiinnostavimmat yritykset, Heinilä toteaa. 

– Uudisrakentamisen puolella rakennuttajat ovat 

usein eläkevakuutusyhtiöitä ja julkisen sektorin ra-

kennuttajia - tämä myös vaikuttaa uudisrakentami-

sen puolen valvontakenttään, Rajamäki toteaa

Näiden velvoitteiden vaatimukset ylittävät hy-

vin usein lainsäädännön asettaman minimitason, 

jonka noudattamista me valvomme, Riku Rajamäki 

taas tuo esiin uudisrakentamisen sektorilta.

– Esimerkkinä tällaisista velvoitteista on se, että 

päätoteuttajaa velvoitetaan sopimusoikeudellisesti 

hankkimaan tilaajavastuulain edellyttämät selvityk-

set kaikista työmaalla toimivista yrityksistä riippu-

matta siitä, ovatko ne päätoteuttajan välittömiä so-

pimuskumppaneita tai eivät. 

– Lisäksi tällaisten sopimusoikeudellisten vel-

voitteiden noudattamisen rikkomisesta seuraa 

usein sopimusoikeudellisia sanktioita tällaisilla työ-

mailla, Rajamäki vielä toteaa.

Tilaajavastuuvelvoitteiden valvonnassa toki uu-

disrakentaminen kiinnostaa myös tästä syystä:

– Uudisrakennustyömailla on usein enemmän 

työvoimaa ja yrityksiä kuin pienehköissä taloyhtiöi-

den saneerauskohteissa. Uudisrakennuskohteis-

sa yksittäiseltä työmaalta voi jo löytyä usein paljon 

potentiaalisia yritystarkastuskohteita verrattuna ta-

loyhtiöiden saneerauskohteisiin, Rajamäki vielä sa-

noo.

Tarkastuskertomukset tilaajalle
Aluehallintoviraston järjestämässä tilaisuudessa 

koskien tilaajavastuuta nousi esiin kysymys, miksi 

tilaaja ei saa aina tarkastuskertomusta

valvonnasta. Tarvetta perusteltiin sillä, että se pa-

rantaisi tilaajan tietämystä siitä, minkälaisten yri-

tysten kanssa toimitaan.

– Väittäisin, että tässä asiassa on jonkin verran 

ollut eroja etenkin valvontanäkökulmasta riippuen. 

Oma käsitykseni on, että ulkomaalais- ja tilaajavas-

tuutarkastuksilla tarkastuskertomuksia on ainakin 

jonkin verran toimitettu tiedoksi myös tilaajille ja 

yleensäkin alihankintaketjuissa ylemmillä tasoil-

la oleville yrityksille. Näin pyritään tekemään myös 

alihankintaketjuihin kohdistettujen yritystarkastus-

ten osalta, Riku Rajamäki sanoo. 

– Sen sijaan rakennusalan tarkastajien tekemillä 

harmaan talouden työmaatarkastuksilla näin ei ole 

aina välttämättä toimittu. Osittain tämä on seuraus-

ta siitä, että ulkomaalais- ja tilaajavastuutarkastuk-

silla ketjutusta ja harmaan talouden lainsäädäntöön 

liittyviä asioita selvitetään hieman tarkemmin. Näin 

siksi, että ulkomaalais- ja tilaajavastuutarkastajat 

ovat tavallaan asian suhteen spesialisteja, kun taas 

rakennustarkastajat joutuvat myös aina katsomaan 

perustasolla työmaan työturvallisuusasioita, Raja-

mäki jatkaa.

– Yleisellä tasolla voisi olla hyvä, että toimitam-

me aiempaa yleisemmin tarkastuskertomuksemme 

tietoon tilaajalle ja alihankintaketjuissa ylemmillä 

tasoilla oleville yrityksille - riippumatta siitä, mis-

tä fokuksesta valvontaa tehdään, Rajamäki sanoo ja 

lupaa ottavansa asian esiin organsiaatiossaan.

RAKENNUSALALLE on tehty vuosina 2007-2014 

yhteensä 4 408 tilaajavastuutarkastusta. Se on noin 

56 prosenttia kaikista tilaajavastuutarkastuksista, 

sillä tarkastuksiahan tehdään myös muille aloille.

Rakennusalalla tarkastuksista laiminlyöntimaksu-

prosessiin on johtanut 784 tarkastusta ja niistä noin 

kahdessa kolmasosassa on määrätty laiminlyönti-

maksu. Laiminlyöntimaksujen yhteenlaskettu arvo 

on vajaa kolme miljoonaa euroa.

Laiminlyöntimaksuihin johtaneissa tapauksissa 

lakisääteisiä maksuvelvoitteita on hoidettu puut-

teellisesti, esimerkiksi veroja maksamatta ja eläke-

vakuuttaminen hoitamatta. 

Lisäksi laiminlyöntimaksuja on määrätty ta-

pauksissa, missä esimerkiksi tilaajan on täytynyt 

ymmärtää, ettei alihankintasopimuksen hinnalla 

voida tehdä työtä niin, että myös yhteiskunnalliset 

velvoitteet hoidetaan. 

Sopimusta ei pidä hyväksyä myöskään sellaisen 

sopimuskumppanin kanssa, joka ilmoittaa noudat-

tavansa palkanmaksussa esimerkiksi Viron minimi-

lainsäädäntöä. Tämä viittaa silloin siihen, että yritys 

pyrkii tietoisesti kiertämään Suomen työlainsäädän-

töä ja työehtosopimuksia.

Laiminlyöntimaksuja
vajaan 3 miljoonan 
euron edestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätös asunto-osakeyhti-

ön tilaaja-asemasta löytyy täältä: http://www.fi nlex.fi /fi /

oikeus/hao/2014/helsingin_hao20141067
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Tarkastuskertomukset palvelisivat tilaajaa

OVENIA OY:SSÄ tilaajavastuun velvollisuuksien 

hoitamisessa on turvauduttu Tilaajavastuu-palve-

luun, niin sanottuun luotettava kumppani ja sen 

valvojapalvelun seurantaan.

– Tilaamme huolto- ja rakennustöitä hyvin laa-

jasti eri puolilta Suomea. Meillä valvojapalvelun 

kautta on seurannassa noin 700 yritystä, asiakkuus-

päällikkö Riina Linnas kertoo työkalusta, joka on 

koettu käytännölliseksi tilaajavastuulain vaatimus-

ten toteuttamisessa.

Tilaajavastuuvelvollisuuksiin tehdyt muutokset, 

jotka astuivat voimaan syyskuun alussa, aiheuttavat 

hänen mukaansa myös lisätyötä.

– Muutos tuo yrityksille uusia asioita ja siksi mo-

nien yritysten tiedot eivät ole järjestelmässä vielä 

ajan tasalla. Tämä vaatii tarkkuutta selvitysten seu-

rannassa, hän toteaa.

Tilaajavastuulakiin tehdyt muutokset koskevat 

nimenomaan 1.9. 2015 ja sen jälkeen solmittuja so-

pimuksia. Yksi muutos koskee alihankintasopimus-

ten soveltamisen raja-arvoa, joka nousi 7 500 eu-

rosta 9 000 euroon. 

Lisäksi tilaajan on selvitettävä, onko yrityksellä 

verovelkaa. Tässä julkinen verovelkarekisteri on yk-

si hyödyllinen tietolähde. 

Tilaajan on selvitettävä tiedot yrityksen työnteki-

jöitä koskevasta eläkevakuutuksesta ja tieto yrityk-

sen työntekijöiden työterveyshuollon järjestämi-

sestä. 

Lisäksi jos sopimuspuolena on ulkomaalainen 

yritys, laki tuo siihen omat selvitysvelvollisuudet.

PRESS!
Tilaa Uutiskirje, niin saat 
sähköpostiisi viikoittain tietoa 
ajankohtaisista kiinteistöalan 
ja taloyhtiöitä koskettavista 
uutisista.

”Kiinteistöpostin Uutiskirjeessä 
annamme aina vinkkejä  myös 
artikkeleista, joissa on käsitelty jotakin 
ajankohtaista  asiaa tai esitetty jokin 
uusi näkökulma, joista on hyvä tietää.
Esimerkiksi viime viikolla vinkki 
kohdistui juttuun, jossa käsitellään 
vesimittareiden asentamispakkoa 
linjasaneerausten yhteydessä.”
Riina Takala, päätoimittaja

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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keino ”valvoa” yrityksiä
– Olen nykyisessä tehtävässäni todella vähän teke-

misissä uudisrakentamisen työmaiden kanssa, ja 

korjausrakentamisessa lähinnä vain oman asiak-

kuuteni kautta. Ovenian projektien kanssa tekemi-

sissä olevien ihmisten kanssa keskusteltuani vai-

kuttaa siltä, että tilaaja ei saa tietoa työmaalle teh-

tävistä tarkastuksista systemaattisesti, Riina Linnas 

kertoo. 

– Tilanne on hieman ristiriitainen, koska tilaa-

jan tulee valita velvoitteensa hoitavia urakoitsijoita, 

mutta rakentamisvaiheessa tehdyistä havainnoista 

ei välttämättä tule tilaajalle tietoa, hän toteaa.

Hän kertoo myös, ettei ole yli kymmenvuotisen 

kiinteistöjohtamisen aikana saanut tai nähnyt työ-

maalle tehdyistä valvontakäynneistä tarkastusker-

tomusta. Hänen mielestään tarkastuksista pitäisi 

kuitenkin toimittaa se aina myös tilaajalle.

– Tällöin lain tavoite toteutuisi myös toista kaut-

ta. Avoimuus lisääntyisi ja tilaajat saisivat myös 

toista kautta tiedon, kuinka yhteistyökumppanit 

hoitavat velvoitteensa. Tällä tavalla asiansa hyvin 

hoitavat yritykset saisivat varmasti aiempaa enem-

män positiivista palautetta tilaajilta. Tilaajat voisi-

vat huomioida asian esimerkiksi kilpailutuksissa ns. 

Laatupisteissä, Linnas vielä toteaa.

Tilaajavastuun valvojapalvelu on Riina Linnaksen mukaan 

tärkeä työväline yritysten seurannassa.
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N
äin painottaa Kiinteistöliitto Uusimaan 

hallituksessa ja edunvalvontatyöryh-

mässä vaikuttava arkkitehti SAFA Juha-

na Heikonen.

– Täydennysrakentamisen asiamies neuvoisi 

ja opastaisi taloyhtiöitä monella tapaa. Taloyhtiön 

asukkailta itseltään nimittäin löytyy harvoin tar-

Täydennysrakentamiseen 
vauhtia asiamiehellä

TALOYHTIÖT TOIVOVAT OPASTUSTA 
HANKKEIDEN LÄPIVIEMISEEN

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Taloyhtiöiden täydennysrakentamiseen perehtyneelle 
asiamiehelle olisi tarvetta. Kunnalliselle asiamiehelle on selkeä 
tilaus. Palvelusta hyötyisivät paitsi taloyhtiöt myös kaupungit, 
joiden toivoma täydennysrakentaminen saisi lisää puhtia.

peeksi tietoa hankkeen toteuttamiseen, ja yleensä 

myös isännöitsijöiltä puuttuu tarvittava osaaminen. 

Taloyhtiöt eivät tiedä, mistä ja miten hakea tietoa. 

Tämä on omiaan estämään tai ainakin hidastamaan 

hankkeiden käynnistymistä.

Tiedon saaminen hankalaa
Arkkitehti Juhana Heikonen on pannut merkille, 

että yhtenäisen tiedon saaminen on tänä päivänä 

hankalaa ja jarruttaa innostusta käynnistää hank-

keita.

– Kiinteistöliitto Uusimaassa joudutaan usein 

vastaamaan täydennysrakentamisprosessia kos-

keviin kysymyksiin. Tilanteen hahmottamista vai-

keuttaa se, että eri kaupungeissa on hyvin erilaiset 

käytännöt.  

Esimerkkinä hän mainitsee, että Helsinki, Van-

taa ja Espoo perivät kukin lisärakennusoikeudesta 

maksun, mutta sen suuruus ja nimitys vaihtelevat. 

Täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi Helsin-

ki ja Vantaa ovat lieventäneet käytäntöjä, mutta Es-

poossa peritään edelleen näihin verrattuna isompaa 

maankäyttömaksua.

Täydennysrakentamisen asiamies toimisi sa-

maan tapaan kuin hissiasiamies. Hänellä olisi tietoa 

ja kokemusta prosessien läpiviemisestä. Toteutu-

neista hankkeista voisi tehdä esitekortteja samaan 

tapaan kuin on tehty jälkiasennushisseistä.

Uudenmaan liitto toteutti keväällä taloyhtiöille 

suunnatun kyselyn, jossa selvitettiin täydennysra-

kentamishankkeisiin liittyviä ongelmia ja onnistu-

misia. Vastaavanalainen kysely tehtiin Uudenmaan 

liiton toimesta myös kiinteistö- ja rakennusalan 

toimijoille.

Tuloksissa oli Juhana Heikosen mielestä yllät-

tävääkin, että taloyhtiöiden ja rakennusliikkeiden 

näkökannat olivat samansuuntaiset niistä seikois-

ta, jotka ovat täydennysrakentamisen tulppina. Mo-

Arkkitehti SAFA Juhana Heikonen toimii 

As Oy Freesenkatu 3:n hallituksen puheen-

johtajana. Hänen Etu-Töölössä sijaitsevaa 

kotitaloaan täydennysrakentaminen ei 

koske, sillä rakennus on suojeltu.
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lempien mielestä maankäyttömaksuja tulisi saada 

pienemmiksi ja autopaikkamitoitusta pitäisi lieven-

tää.

Maksut ja tavoitteet ristiriidassa
Kaupunkien täydennysrakentamisesta perimät 

maksut ovat ristiriidassa tavoitteiden kanssa.

– Pyrkimyksenä on tiivistää kaupunkirakennet-

ta, mutta maksuilla jarrutetaan kehitystä. Täyden-

nysrakentamisen täytyy olla taloyhtiölle kannatta-

vaa. Tontille ei rakenneta lisää taloja, jotka pienen-

tävät piha-aluetta ja muuttavat maisemaa, jos näille 

ei saada vastinetta.

Arkkitehti SAFA Juhana Heikosen mielestä täy-

dennysrakentamiskeskusteluissa on unohdettu 

kiinteistön omistajan näkökulma.

– Kaupunki ei voi mahtikäskyllä täydennyskaa-

voittaa lisää kerrosneliömetrejä taloyhtiön tontil-

le. Kiinteistönomistaja päättää, rakennetaanko sen 

tontille vai ei, Heikonen muistuttaa.

Autopaikkanormit kevyemmiksi
Kaupungin perimän kaavoitusmaksun lisäksi toise-

na täydennysrakentamisen pullonkaulana on auto-

paikkamitoitus.

– Laskelmien mukaan yksi autopaikka maksaa 

noin 15.000 ja katettu autopaikka 50.000 euroa, jo-

ten niiden rakentaminen syö täydennysrakenta-

misen kannattavuutta. Kuinka monta autopaikkaa 

asunto-osakeyhtiössä tarvitaan, siihen pitäisi saada 

kevennystä.

– Tosiasiahan on, että autojen määrä on vähe-

nemässä Helsingissä ja Vantaallakin. Ihmiset asuvat 

mielellään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrel-

la, eivätkä siten tarvitse omaa kulkupeliä. Lisäksi on 

huomioitava, että auto ei ole enää samanlainen sta-

tussymboli kuten ennen, vaan rahat laitetaan mie-

luummin johonkin muuhun.

Molemmat hyötyisivät
Täydennysrakentamista sujuvoittamalla saataisiin 

kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kaupungin ja taloyh-

tiöiden intressit yhdistyisivät. 

– Kaupungin tavoitteena on täydennysraken-

taminen, jota kautta se saa halutuille paikoille lisää 

veronmaksajia. Taloyhtiöt puolestaan tarvitsevat 

rahaa remontteihin, sillä suuri osa asuinkiinteistö-

kannasta on jo tai pian peruskorjausiässä.

Heikosen mukaan taloyhtiöiden kannalta huo-

mionarvoista on myös se, että täydennysrakenta-

misen kautta ne saavat lisää yhtiövastikkeen mak-

sajia. Tämä näkyy oletettavasti hoitokustannuksis-

sa, koska mitä suurempi massa sitä parempi tilanne 

esimerkiksi huoltoyhtiöitä kilpailutettaessa.

Täydennysrakentaminen on tapetilla pääkau-

punkiseudun lisäksi muissa kasvukeskuksissa.

– Jyväskylässä ollaan hyvin edistyksellisiä täy-

dennysrakentamisessa ja -kaavoituksessa. Kaupun-

ki sijaitsee vesistön ja suojellun harjun välissä, joten 

laajenemiseen on vähän tilaa.  Ratkaisuna on siten 

täydennysrakentaminen, minkä ansiosta saadaan 

lisää ihmisiä ja turvataan palvelut.

KUN ON AIKA 
KORJATA
KUN ON AIKA 
KORJATA
VANHAA MAALIPINTAA 
TAI VÄLISEINÄN PAIKKAA, 
KAIKKEEN LÖYTYY 
AMMATTILAISET.

www.lassila-tikanoja.fi
 JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS 
 KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA 
 SIIVOUS JA TUKIPALVELUT  
 VIEMÄRIHUOLTO   
 KORJAUSRAKENTAMINEN 
 PROSESSIPUHDISTUS
 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Kun valitset remonttikumppaniksi L&T:n, koko projektisi 
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A
rkkitehti SAFA Ulla Vahtera rakennusval-

vontavirastosta toteaa, että Helsinki-ker-

rostalo saattaa olla yksi ratkaisu täyden-

nysrakentamiseen.

Helsinki-kerrostalon juuret ulottuvat vuoteen 

2013 eli parin vuoden taakse. Helsingin kaupun-

gin asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryh-

mä kirjasi loppuraporttiinsa lähes 20 kohtaa, joiden 

mukaan toimien kaupunki edistää asuntorakenta-

ENSIMMÄISTEN KERROSTALOJEN RAKENTAMINEN 
ALKANEE PARIN VUODEN PÄÄSTÄ

Helsinki-kerrostalo 
tekee tuloaan
Helsinki-kerrostalo-hanke etenee, ja näillä näkymin 
ensimmäisten talojen rakentaminen alkaa vuonna 
2017. Hankkeen tavoitteena on paitsi edesauttaa 
kohtuuhintaisten ja laadukkaitten asuntojen tuotantoa 
myös sujuvoittaa kaavoitusta ja lupakäsittelyä. 

mista. Niistä yksi on Helsinki-kerrostalon kehittä-

minen. Rakennusvalvontavirasto otti tästä kopin, 

olihan asian tiimoilta kokoonnuttu jo aikaisemmin 

tulevaa ennakoiden.

– Kokosimme ohjausryhmän, johon kuuluu ra-

kennusvalvontaviraston lisäksi väkeä kaupungin eri 

hallintokunnista ja Aalto-yliopistosta. Lähdimme 

yhdessä miettimään, mikä on Helsinki-kerrostalo.

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja muotoilun lai-

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

MADE IN
FINLAND

http://www.lumon.fi/taloyhtio


tosten opiskelijoiden suunnittelemina syntyivät 

Lusto, Rubikin kuutio, Mäkitalo ja Kuori.

– Ennen niitä Helsinki-kerrostalo oli ollut ikään 

kuin ilmaan kirjoitettu asia. Oppilastyöt ovat täky-

jä, joiden ansiosta asiaa on ollut mahdollista teh-

dä ymmärrettäväksi ja ideaa on voitu markkinoida. 

Helsinki-kerrostalo ei välttämättä ole näiden ehdo-

tusten mukainen, mutta luonnokset antavat viitteitä 

siitä, että jotain niiden kaltaista se voisi olla.

Helsinki-kerrostalot 
Tankovainioon ja Roihuvuoreen 
Helsinki-kerrostalolle on osoitettu kaksi tonttia. 

Mellunmäen Tankovainiolla sijaitsevalle tontille on 

tarkoitus rakentaa pistetalo ja Roihuvuoreen lamel-

litalo.

Kymmenkunta rakentajaa on osoittanut kiin-

nostuksensa tontteja kohtaan ja halukkuutensa olla 

mukana kehittämässä Helsinki-kerrostaloa.

Helsingin kiinteistövirasto käy rakentajien kans-

sa neuvotteluja, joiden pohjalta päätökset tontin-

saajista tehdään lähiaikoina. Rakentajalle ei sanel-

la, minkälaisia talojen täytyy olla. Vahteran mukaan 

nyt haetaan toisenlaista yhteistyötä, jossa yhteis-

tä vastausta etsitään keskustellen. Joka tapauksessa 

rakentajat sitoutetaan aloittamaan Helsinki-kerros-

talojen rakentaminen vuonna 2017.

Helsinki-kerrostalo-hankkeen rinnalla ja limit-

täin kulkee muitakin projekteja asuntotuotannon 

vauhdittamiseksi, esimerkiksi Kehittyvä kerrostalo 

-hanke. Asuntotuotantotoimistolla on puolestaan 

Make-hanke.

Kaavoitus ja 
lupakäsittely liukkaammiksi
Helsinki-kerrostalon ydinajatuksena on saada pää-

kaupunkiin kohtuuhintaisia asuntoja.

– Kerrostalojen rakentamiskustannukset ovat 

kerta kaikkiaan karanneet käsistä. Niiden karsimi-

seksi etsitään yksinkertaista ja monistettavaa rat-

kaisua.

Ajatuksena on, että Helsinki-kerrostalon raken-

nuttaja säästää aikaa. Helsinki-kerrostalon modu-

laarisuus sallii sen osien ennakkohyväksynnän ra-

kennusvalvonnassa. Virasto lupaakin rakentajalle 

nopeaa lupakäsittelyä ja taksan alennusta.

– Kun rakennuksen osia on jo alustavasti käyty 

läpi ja hyväksytty, niitä ei tarvitse sen enempää syy-

nätä.

Helsinki-kerrostalo-hankkeen toivotaan edistä-

vän kaavoitusta ja hyväksi koetuille malleille löyty-

vän rakennuspaikkoja. Kaupunkikuvallinen ja tek-

nillinen lausunto on tarkoitus tehdä ennakkoon. 

Arkkitehti Ulla Vahtera arvelee tämän innostavan 

rakentajia.

– Aika on rahaa rakennusyhtiöille. Kun nämä 

näkevät mahdollisuuden saada hankkeensa nope-

asti liikkeelle, ajaa se hakemaan uusia ratkaisuja.

Helsinki-kerrostalon katsotaan edesauttavan 

myös täydennysrakentamista. Arkkitehti Ulla Vah-

Helsinki-ker-

rostalo-hank-

keen puitteissa 

on syntynyt 

oppilastöinä 

neljä mallitaloa, 

joita arkkitehti 

SAFA Ulla Vah-

tera tässä esit-

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

Modernisoimme
  Parantaaksemme hissin turvallisuutta
  Uusimalla vain tarpeelliset osat   
  Myös ilman kertainvestointia

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

www.espoonhissi.fi, espoon.hissi@espoonhissi.fi

tera tietää, että yksityiselle tontinomistajalle kynnys 

suunnittelijan kiinnittämiseen on korkea.  Helsin-

ki-kerrostalon ansiosta asunto-osakeyhtiöille olisi 

esiteltävissä valmis malli siitä, minkälainen tontille 

rakennettava talo mahdollisesti olisi.

Hän painottaa, ettei Helsinki-kerrostalo ei ole yk-

si talo, joka tulee joka paikkaan. Se on paikkaansa 

sovitettava talo, jossa on toistuvia osia.

– Helsinki-kerrostalo voi muodostaa kaupunki-

kuvaan meidän aikamme ajallisen kerrostuman sa-

maan tapaan kuin sotien jälkeen rakennetut harja-

kattoiset lamellitalot.

Helsinki-pientalo 
suunnan näyttäjänä
Helsinki-kerrostalosta ei voi Ulla Vahteran mukaan 

puhua puhumatta Helsinki-pientalosta.

– Helsinki-pientalon suunnittelu aloitettiin kym-

menkunta vuotta sitten. Valmistalomallistojen pien-

talot olivat tuolloin niin paisuneita, että ne eivät is-

tuneet kaupunkirakenteen tiivistyessä pieneneville 

tonteilla. Ongelman ratkaisemiseksi syntyi Helsin-

ki-pientaloprojekti. Mallitaloista karsittiin pois tur-

hat neliöt, jotta ne saatiin mahtumaan tonteille.

– Helsinki-pientalo sai myös valmistalotehtaat 

heräämään.  Niiden mallisto uudistui ja markkinoil-

le ilmaantui hyviä, tonteille sopivia pientaloja. Var-

sinaisia Helsinki-pientaloja on rakennettu joitain 

kymmeniä, mutta niiden pohjalta modifi oituja talo-

ja on tehty lukuisa määrä.

Ulla Vahtera toivoo, että sama saataisiin jalkau-

tettua myös kerrostalotuotantoon: – Tosi asiahan 

on, että halvin neliö on se, jota ei rakenneta.

Arkkitehti SAFA Ulla Vahtera sanoo ajan näyttä-

vän, mikä on Helsinki-kerrostalon kohtalo: saako 

se ilmaa siipiensä alle kaupungin virastoissa sekä 

rakennusliikkeiden ja yksityisten tontinomistajien 

keskuudessa.

– Yhtä lailla todennäköinen ratkaisu on, ettei 

Helsinki-kerrostaloa synny, hän tuumaa siteeraten 

Aalto-yliopiston professori Hannu Huttusta: ”Eihän 

tässä mitään menetettävääkään ole.”

Lusto edustaa atrium-ratkaisua. Suunnittelijoina ovat 

Katja Virta ja Maija Jantunen.

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY VIIKOITTAIN. 

SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

TILAA UUTISKIRJE NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 
TUOREISSA KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä aikaisemmin julkaistuista 
Kiinteistöpostin artikkeleista, joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista asiaa.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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ARKKITEHTI SAFA ULLA VAHTERA Helsingin ra-

kennusvalvontavirastosta sanoo ohjausryhmän yl-

lättyneen siitä, kuinka hienoja malleja Helsinki-ker-

rostaloksi opiskelijat saivat kuukaudessa aikaan.

– Jos opiskelijat pystyvät tähän, niin mitä voi-

daankaan odottaa ammattilaisilta. Opiskelijatyöt 

antavat innostavia elementtejä sekä pistetaloille että 

lamellitaloille, hän kiittelee.

Opiskelijatöillä on yksi yhteinen piirre, joka on 

modulaarisuus. Muutoin talot ovat hyvin erinäköi-

siä. Ne on suunniteltu rakennusviraston antamien 

vaihtoehtojen joukosta opiskelijoiden itsensä valit-

semille rakennuspaikoille.

Kuori-ehdotuksessa ideana on, että talo on niin 

kutsutun verhon sisällä. Julkisivu voi olla esimer-

kiksi ympäristöönsä sopivaa kuitubetonia, lasia tai 

puuta. Näin itse talolle ei synny vaatimustasoja, 

vaan se voi olla melkeinpä millainen perusasuinra-

kennus tahansa. Verhon eli kuoren taakse sijoittuu 

monipuolisesti hyödynnettävä välitila, jossa voivat 

olla yhteistilat tai parvekkeet, ja se antaa asunnoille 

jopa varaa laajentua.

Mäkitalo on puolestaan sovitettavissa hanka-

laankin maastoon. Ulla Vahtera muistuttaa, että 

Helsingin hyvät tonttipaikat on rakennettu jo aikoja 

Kuoresta Rubikin kuutioon
sitten ja jäljellä on muun muassa pohjoisrinteitä. 

Mäkitalo vastaa tähän ongelmaan ja istuu esi-

merkiksi kallioiseen rinteeseen. Se on mahdollista 

rakentaa pilareille, mikä puolestaan sopii kaupun-

gin hulevesistrategiaan. Pilariperustaisessa raken-

tamisessa hulevesien hallinta onnistuu vähin toi-

menpitein.

Rubikin kuutio muodostuu kiinteistä kappaleista, 

jotka voidaan ketjuttaa pistetaloksi. Nivelkohtiin on 

sijoitettavissa yhteistilaa, jolloin syntyy pihaa muis-

tuttava kohtauspaikka. Tämä sopii täydennysraken-

tamiseen, jossa pihatilaa on yleensä käytettävissä 

rajallisesti. Itse asuntojen tiloja voidaan yhdistää ja 

erottaa tarpeen mukaan liukuvien seinien avulla. 

Näin asunto on joustava ja helposti asukkaan muo-

kattavissa.

Luston muunneltavuus perustuu CLT-element-

tien mitoitukseen. Sitä voidaan soveltaa joustavasti 

moneen paikkaan. Ratkaisut perustuvat atrium-rat-

kaisuun, jossa asunnot järjestäytyvät yhteisen kor-

kean ja avoimen tilan ympärille. Yhteinen atrium-

tila ja keskitetyt kulkuyhteydet tähtäävät paitsi te-

hokkuuteen myös asuintapaan, jossa naapurien 

välille syntyy kohtaamisia tavanomaisia rappukäy-

täväjärjestelyjä useammin.

Kuori on sijoitettu Pitäjänmäellä Turkis-miehentiellä oleval-

le tontille. Sen ovat suunnitelleet Jukka Kangasniemi ja 

Nina Wester.

Mäkitalo on mahdollista rakentaa pilareille. Rinne-tontille 

istuvan kerrostalon suunnittelusta vastaavat Inkeri Heikkilä, 

Antti Lappalainen ja Heikki Torkkeli. 

Rubikin kuution 

julkisivuvaihto-

ehdot, kun ker-

rokset peila-

taan keske-

nään. Rubikin 

kuution on 

suunnitellut 

Hanna Vikberg.
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K
orjausrakentamisen uudistamista poh-

timaan johdatti dosentti, arkkitehti Anu 

Soikkeli Oulun yliopistosta puhuessaan 

lisä- ja täydennysrakentamisen haasteista 

ja mahdollisuuksista Kiinteistöalan Päättäjänaiset –

seminaarissa. 

Muun muassa tähän kysymykseen haettiin vas-

tauksia viime vuoden puolella päättyneessä käyttä-

jä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti KLIKK-

hankkeessa. Siinä tutkittiin, miten erilaiset tekniset 

ratkaisut palvelisivat lisä- ja täydennysrakentamista. 

TES-elementti toimiva ratkaisu
Yksi vaihtoehto, kun halutaan korjaamisesta no-

peampaa, laadukkaampaa, siistimpää ja mahdol-

lisimman vähän asumista häiritsevää, on käyttää 

TES-elementtejä.

– Puurunkoista TES-elementtitekniikkaa on ke-

hitetty eurooppalaisena yhteistyönä ja elementtejä 

on käytetty mm. Saksassa. Suomessa ratkaisua on 

toistaiseksi käytetty vain Riihimäen Peltosaaressa ja 

Raahen Kummatissa, Anu Soikkeli kertoi.

TES-elementin etuna on korkea esivalmistusaste 

ja rakennustelineetön asennus. Se kiinnitetään me-

tallikiinnikkein vanhojen elementtien sisäkuoreen. 

Lämmöneristeenä käytetään yleensä 300-400 milliä 

mineraalivillaa. Elementit voivat olla yhden tai kah-

den kerroksen korkuisia ja noin 4 -8 metriä pitkiä.

– TES-elementtitekniikka edellyttää sitä, että 

vanha rakennus on ensin skannattava eli jokainen 

julkisivu laserkeilataan kolmiulotteisena. Tämä joh-

tuu siitä, että elementeistä rakennetuissa taloissa on 

”EI VAADITA KORKEAMPAA OSAAMISTA, 
VAAN ENEMMÄN ROHKEUTTA”

Korjaamisessa ovet auki 
elementtitekniikalle
Lisä- ja täydennysrakentamisella voidaan ratkaista lähiöiden 
toiminnallisia, sosiaalisia, ekologisia ja kaupunkikuvallisia 
ongelmia. Teknisiä ratkaisuja siihen jo löytyy, esimerkiksi 
TES-elementit, lisäkerrokset ja tilaelementit. 

Eniten pitäisi kuitenkin muuttaa asenteita, jotta korjaaminen 
olisi oikeasti asukasystävällisempää, nopeampaa, edullisempaa 
ja laadukkaampaa. Päätoimijamalli olisi yksi keino hallita 
korjaamisen prosessia paremmin.

Teksti ja kuva: Riina Takala

KLIKK-hankkeessa todettiin, että allianssi-

malliin perustuva päätoimija-malli olisi 

asukkaiden kannalta paras tapa hoitaa kor-

jausrakentamista käytännössä. Dosentti 

Anu Soikkeli esitteli KLIKK-hanketta.
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paljon mittavirheitä. Laserkeilaus antaa tiedot suun-

nittelulle ja varmistaa sen, että jokainen elementti 

osuu mittatarkasti omalle paikalleen, hän jatkoi.

Elementit rakennetaan tehtaalla sään suojassa, 

tuodaan korjaustyömaalle ja nostetaan paikoilleen.

Elementtiin voidaan asentaa valmiiksi esimer-

kiksi taloteknisiä valmiuksia. 

– Talotekniikan lisäksi julkisivussa voi olla asen-

nettuna valmiiksi aurinkokennoja tai -keräimiä. 

Suomessa ei ole vielä esimerkkiä tästä, mutta Sak-

sassa jo onkin. 

Lisäksi TES-elementillä saadaan ilmatiivis ulko-

vaippa.  

– Julkisivussa ei ole vuotoilmakohtia ja kun ei 

ole, niin silloin julkisivurakenteissa eivät mikrobi-

kasvustot kasva.

TES-elementti on puurunkoinen, mutta se ei 

edellytä, että julkisivun pitäisi olla puuta, vaan ihan 

mitä tahansa.

– Jos elementin täytyy olla itsessään kantava, sil-

loin on järkevä käyttää rankarakenteen sijaan CLT-

levyä. Siinä on ristikkäin liimattuja lamelli- ja puu-

levykerroksia.  Kantava runkohan tulee kyseeseen 

silloin, kun elementit voi kiinnittää harvakseltaan 

tai jos valitaan painava julkisivumateriaali, esimer-

kiksi keraaminen lankku tai laattalevy. Tai jos korja-

taan pitkää 60-luvun nauhaikkunajulkisivua, silloin 

elementit voidaan kiinnittää vaa´assa sen pitkän 

elementin päistä ja nimenomaan siinä CLT-runko 

on paikallaan. 

Lisää kerroksia katolle
Perinteisen lähiötalon katolle voidaan Suomessa ra-

kentaa 1-2 kerrosta. Ruotsissa on tehty talojen päälle 

jopa 3 lisäkerrosta. 

– Jotta kantavia rakenteita ei tarvitse vahvis-

taa, pitää uusien lisäkerrosten olla kevytrakenteisia, 

rungoltaan teräsrakenteisia tai puurunkoisia.

Lisäkerros antaa suunnittelulle Anu Soikkelin 

mukaan hyvin monenlaisia mahdollisuuksia. Jos li-

säkerros tulee asuinkäyttöön, siellä voidaan toistaa 

vanhoja asuntopohjia, mutta sinne voidaan tehdä 

myös rivitalomaisia, omia pihoja ja terasseja mah-

dollistavia asuntoja tai omakotitalomaista rakenta-

mista. 

- Toki voidaan tehdä myös myytävää tai vuok-

rattavaa tilaa. Käyttöä ei ole mitenkään rajattu, Anu 

Soikkeli totesi muistuttaen, ettei kysymys ole myös-

kään itsetarkoituksesta.

– Lisäkerrosten rakentamisella saadaan rahoi-

tusta esimerkiksi hissien rakentamiselle, parvek-

keiden uusimiselle, julkisivujen uusimiselle, pihan 

parantamiselle tai mitä taloyhtiössä onkaan ikään 

kuin listalla.

Kaavoitus jarruttaa kehitystä
Arkkitehdit ja arkkitehtiopiskelijatkin visioivat hyvin 

mielellään lisäkerrosten rakentamista, mutta toistai-

seksi yksi suurimmista jarruista toteuttamisen kan-

nalta tulee kaavoituksesta.

– KLIKK-hankkeessa lähdettiin aktiivisesti hake-

maan uusia kaavoituskäytänteitä, koska nyt jo tie-

Sopimus voimassa toistaiseksi.

■ TV-kanavien  
 suoria lähetyksiä
■ Tallennus
■ Myös tabletilla,  
 älypuhelimella ja  
 tietokoneella
■ Videovuokraamo
■ Tilatut ohjelmakirjastot
■ TV-kortti 

OTA KÄYTTÖÖSI  
DNA TV 
– SELLAINEN TV 
KUIN SINÄ HALUAT.

TALLENNUKSELLA

DNA TV -liittymä tallennuksella 3 kk 0 € (norm. 6,50 €/

kk). Sisältää DNA TV -sovelluksen, tallennuksen, DNA 

TV -kortin 0 €, Videovuokraamon ja 5 kpl leffakupon-

keja (arvo 30 €) sekä avausmaksu 0 € (norm. 30 €). 

Kuukausimaksun lisäksi laskutetaan palvelusta ostetut 

tilausvideot ja muut lisämaksulliset palvelut. Tarjous 

on voimassa 31.10.2015 saakka. Videovuokraamo toimii 

Wbox HD3, Wbox HD2 tai Wbox HD2s -digibokseilla. 

Tarkista saatavuus- ja muut lisätiedot dna.fi 

 dna.fi/tv | DNA Kauppa | Expert-myymälät 

DNA TV
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detään, ettei nykyinen kaavoittaminen sovellu lä-

hiötalojen ketterään ja joustavaan korjaamiseen. 

– Lisäkerroksia on tähän mennessä rakennet-

tu lähinnä kaupunkien keskustan taloihin, mutta 

tilanne on muuttumassa ja lähiöt nähdään uutena 

mahdollisuutena. 

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitäkään, että jo-

kaisella paikkakunnalla olisi kannattavaa rakentaa 

lisää kerroksia katolle. Meillä on sellaisia paikkakun-

tia, joissa asunnot ovat nytkin tyhjillään, eikä niitä 

saada vuokrattua tai myytyä. Tällaisilla paikkakun-

nilla lisäkerrokset eivät tuo mitään ratkaisuja ongel-

maan.

Lisäkerroksiin tilaelementtejä
Lisäkerrosten toteuttamisessa tilaelementit ovat hy-

vä ratkaisu. 

– Tilaelementit voidaan rakentaa siellä, missä on 

sääsuoja, työvoima ja resursseja. Laatu kyetään pi-

tämään tasaisena ja varmistamaan terve talo –ajat-

telu. Kun tilaelementit tuodaan kohteeseen, ne nos-

tetaan paikoilleen ja jälleen kerran – asukkaan ko-

kema häiriö on mahdollisimman lyhyt.

Tilaelementtien muoto voi olla minkälainen ta-

hansa. Perusvaatimuksena lähinnä se, että siinä on 

lattia, katto, kaksi seinää ja rakenne on jäykkä.

Tilaelementteihin voidaan myös asentaa val-

miiksi väli- ja ulko-ovet, ikkunat, kiintokalusteet 

sekä ulkoverhous maalauksia ja pellityksiä myöten. 

Useimmissa ratkaisuissa myös vesikatot ovat val-

miina tilaelementeissä.

KLIKK-hankkeessa lähdettiin kokeilemaan, mi-

ten tilaelementit toimisivat esimerkiksi 70-luvulla 

rakennetussa talossa ja uudet tilat sijoittuisivat ka-

tolle. Samalla saatiin tietoa elementtien käyttämi-

seen liittyvistä reunaehdoista.

Tilaelementtirakentaminen soveltuu myös his-

sien rakentamiseen ja parvekkeiden uusimiseen. 

Hissithän voidaan sijoittaa rakennukseen vaikkapa 

ulkopuoliseen torniin.

Päätoimijamallilla paremmin
– Miten taloyhtiö rakennuttajana, pääsuunnittelija 

ja pääurakoitsija voisivat toimia niin, että asukas tai 

tilaaja saisi korjauksen avaimet käteen –periaatteel-

la. Pystyykö kolmikko vastaamaan tällaisiin haas-

teisiin? Ei pysty, sen huomasimme, dosentti Anu 

Soikkeli totesi KLIKK-hankkeeseen viitaten.

- Meidän näkemyksemme mukaan päätoimi-

ja voisi olla esimerkiksi tilaelementtitoimittaja. Ti-

laelementtitoimittaja hallitsisi tärkeimmät ratkai-

sut, julkisivujen uusimisen, lisälämmöneristämisen 

ja tilaelementit. Tässä mallissa päätoimija valitsisi 

pääurakoitsijan ja pääsuunnittelijan ja he valitsisi-

vat edelleen sitten omat luotettavat kumppaninsa.

– Tällä toimintamallilla päästäisiin paremmin 

siihenkin, että taloyhtiössä oikeasti päätettäisiin, 

mitä haluamme, mitkä ovat reunaehdot ja mitkä 

on eri korjausvaihtoehtojen kustannusvaikutukset. 

Esimerkiksi korjausvaihtoehtojen kustannusvaikut-

tavuudesta ei tänä päivänä pystytä antamaan riittä-

västi tietoa.

Pilottivaihetta kohti
Anu Soikkelin mukaan Joensuussa ollaan ehkä täs-

sä vaiheessa pisimmällä lisä- ja täydennysrakenta-

mishankkeiden kanssa. 

– Siellä on siis jo periaatepäätös tehty lisä- ja täy-

dennysrakentamisesta, mutta muutoin tuntuu, että 

päätöksentekoon liittyvät asiat hidastuttavat asioi-

den etenemistä. 

Joka tapauksessa KLIKK-hankkeelle haetaan jat-

koa ja nimenomaan siihen, että nyt aikaansaatuja 

malleja voitaisiin toteuttaa käytännössä pilottihank-

keiden avulla. 

Julkaisussa esitellään konkreettisia malliratkaisuja lisä- 

ja täydennysrakentamiseen: "Korjaa ja korota – Kerrosta-

lojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja"

Tiedustelut Anu Soikkeli, sähköposti anu.soikkeli@oulu.fi 

LISÄ- JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN liite-

tään hyvin usein lähiötaloihin, mutta ei ehkä ihan 

riittävästi mietitä, mikä niiden ero on.

– Lisärakentaminen on sitä, kun yksittäiseen 

rakennukseen lisätään jotakin. Voidaan lisätä raken-

nuksen kylkeen jotakin tai jatketaan tai korotetaan 

rakennusta. Täydennysrakentaminen taas tarkoittaa 

sitä, että jotakin aluetta täydennetään, rakennetaan 

uusia asuin- tai palvelurakennuksia, Anu Soikkeli 

linjasi peruslähtökohdan termeille.

Lisärakentaminen palvelee taloyhtiötä siinä, että 

syntyy uusia ulosmyytäviä tai vuokrattavia neliöitä ja 

saadaan osarahoitusta suurempiin korjaushankkei-

siin tai esimerkiksi hissirakentamiseen.

Tänä päivänä ajatellaan myös niin, että täyden-

nysrakentaminen palvelee yhdyskuntarakenteen 

tiivistämistä ja on siksi kestävän kehityksen mukaista 

toimintaa.

– Mutta täydennysrakentaminen palvelee myös 

asukkaita. Kun asukkaita tulee lisää, pystytään 

säilyttämään tai jopa lisäämään alueen palveluita. 

Lisäasukkaat tuovat myös joukkoliikenteen mahdol-

lisuudet, hän toi esiin.

Lisä- ja täydennys-
rakentamisen erot

Lisätietoja: KLIKK-hankkeen loppuraportti on luettavis-

sa täältä: http://herkules.oulu.fi /isbn9789526208565/

isbn9789526208565.pdf
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A
jantasaista tietoa siitä, kuinka suuri osa 

palveluammateissa työskentelevistä ko-

kee uhkaavia tilanteita työssään, ei ole. 

Toisaalta kuvaavaa sekin, että tilastois-

sa, jotka ylipäätään ovat olemassa, ei isännöitsijöitä 

ammattikuntana mainita.

– Väittäisin kuitenkin, että nykyinen ongelmia 

uhkaavien asiakastilanteiden vuoksi on kaikilla pal-

velualoilla, Satu Rantaeskola totesi.

Rauhallisesti kuunnellen
– Minulla oli sellainen tilanne, että yhtiökokous oli 

tehnyt päätöksen, mikä ei sopinut yhdelle osakkaal-

le. Hän tuli seuraavana päivänä toimistoon. Olen 

kerran aikaisemmin työelämässäni joutunut tilan-

teeseen, missä pelkäsin. Siksi pidin tässä tapaukses-

sa huolen siitä, että neuvottelupöytä oli koko ajan 

meidän välissämme. Ja ajattelin, että jos hän lähtee 

tulemaan minun luokseni, minä kierrän pöydän 

viertä toiseen suuntaan. Sain hänet rauhoittumaan. 

Hän kertoi oman näkemyksensä asiasta. Kuuntelin 

ja totesin hänelle, että hyvä, asia on nyt kunnossa.

Näin kertoi eräs naisisännöitsijä varmasti muil-

lekin osallistujille tutusta ja aika arkisesta, mutta silti 

pelottavasta ja uhkaavasta asiakastilanteesta. Satu 

Rantaeskola kehui, että todella hyvä suoritus, hyvin 

toimittu.

– Minun ensimmäinen teesini on se, että erilai-

siin tilanteisiin, hankaliin asiakkaisiin, päihtynei-

siin, hankaliin päätöksenteon jälkeisiin tai mahdol-

lisesti aseellisiin tilanteisiin pitää varautua etukä-

teen. Niitä pitää yksinkertaisesti harjoitella etukä-

teen, hän korosti.

Varautuminen ennalta on tärkeää senkin vuok-

si, että jos olet koko ajan peloissasi, syntyy stressiti-

la, mikä vähentää työtehokkuuttasi.  Ja sillä taas on 

suora vaikutus yrityksen tulokseen.

UHKAAVA ASIAKAS TALTTUU, 
KUN ON ENNALTA HARJOITELTU

Varautuminen tärkeä 
osa työturvallisuutta
– Enpä ollut aikaisemmin ajatellut – siis sitä, että pitäisi 
valmistautua ennakolta uhkaavasti käyttäytyvien 
asiakkaiden varalta. Enkä ollut aikaisemmin ajatellut, 
että voisi miettiä toimistossa työpöytien sijoittelua 
työturvallisuusmielessä. Kolahti.
Näin tunnusti Karvian Yrityspalvelu Oy:n ”senior partner” 
Eija Kaunisto kuunneltuaan Poliisiammattikorkeakoulussa 
yliopettajana toimivan Satu Rantaeskolan esityksen 
Kiinteistöalan Päättäjänaiset –seminaarissa.

Kenen asia 
huolehtia työturvallisuudesta?
– Työpaikallahan pitäisi olla mukavaa ja turvallis-

ta, mutta turvallista siis myös silloin, kun sinulla on 

se uhkaava asiakastilanne päällä. Työntekijät usein 

sanovat, että työnantaja ei järjestä työturvallisuu-

teen liittyviä asioita, eikä huolehdi työturvallisuus-

asioista. 

– Mutta työturvallisuus ei olekaan pelkästään 

työnantajan asia, vaan koko työyhteisön asia. Niin 

myös työntekijän itsensäkin asia. Näistä asioista 

pitää siis puhua kaikilla tasoilla ja yhdessä, hän ko-

rosti.

Työnantajalla velvoitteensa
– Työnantajan pitää tehdä riskien arviointia. Hä-

nellä on velvollisuus työn vaarojen selvittämiseen 

ja niiden arvioimiseen. On tehtävä työsuojelun toi-

mintaohjelma. Pitäisi siis olla myös jonkinlainen 

toimintamalli haastavia asiakastilanteita varten. 

 – Ovatko nämä asiat työpaikoilla kunnossa? 

Teistä jotkut nyökkäävät, jotkut eivät. Tosiasia kui-

tenkin on, että paljon parantamisen varaa on. Pitäisi 

myös huomioida, että tässä puhutaan työturvalli-

suuslaista ja sen perusteella nämä ovat työnantajaa 

velvoittavia asioita, Satu Rantaeskola pohjusti lain-

säädännöllistä työturvallisuuteen liittyvää taustaa.

Tätä taustaa vasten on selkeästi väärin, mik-

si työturvallisuudesta huolehtiminen olisi tärkeää 

vain teollisuusympäristössä tai vaikkapa rakennus-

työmaalla.

– Kun meillä on sellainen työpaikka, missä joka 

viikko käy hankalia asiakkaita, on väkivallan uhkaa, 

ehkä puukotkin heiluvat? Aiheuttavathan nämä-

kin tilanteet työntekijöille vaaraa ja uhkaa. Tässäkin 

työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan järjestä-

mään myös koulutusta, hän korosti. 

Teksti ja kuva: Riina Takala
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Ilmoita aina 
uhkaavista tilanteista
Työntekijälläkin on työturvallisuuslain näkökul-

masta velvollisuuksia, joita ei pitäisi unohtaa.

– Puhutaan työnantajan direktio-oikeudesta 

eli siitä, että työnantaja määrää, mitä me teemme. 

Mutta meillä kaikilla työntekijöillä on myös oma 

velvollisuutemme huolehtia työpaikkamme turval-

lisuudesta. Muihin työntekijöihin kohdistuvaa häi-

rintää ja muuta epäasiallista kohtelua ei saa harjoit-

taa, sehän on selvä.

– Työntekijällä on lain mukaan myös velvolli-

suus poistaa puutteellisuus tai vikoja, joita työ-

paikalla työturvallisuuteen liittyen on. Tietysti voi 

ajatella, että mitähän se vian tai puutteellisuuden 

poistaminen haastavan asiakkaan tilanteessa on…. 

Haastavan asiakkaan poistaminen…, Satu Ranta-

eskola tuumaili muistuttaen, että jokin keinohan 

siihen pitäisi aina keksiä ja mitä paremmin ennal-

ta varauduttu ja kouluttauduttu, sitä taitavammin 

”poistamisen” voi tehdä.

Hän kehotti aina myös ilmoittamaan läheiselle 

esimiehelle uhkaavista tilanteista. 

– Työpaikalla pitäisi olla siihen jonkinlainen toi-

mintamalli – kirjallinen ilmoitus, palautelaatikko tai 

mikä tahansa toimintamalli. Joka tapauksessa on 

tärkeää, että tietoja tilanteista saadaan ja niitä voi-

daan käsitellä ja arvioida, ovatko turvatoimet nykyi-

sellään riittävät.

– Jos työntekijä ei ilmoita tapauksista, mistä 

työnantaja edes voi tietää, että tarvitaan jokin uu-

si järjestely. Työnantajalle syntyy toimintavelvoi-

te vasta silloin, kun hän on saanut tiedon tällaisesta 

tilanteesta ja tapauksesta. Sitä seuraa sitten velvoi-

te, mitä on asian eteen tehty. Tästä lähtee se niin 

sanottu työyhteisön yhteinen työturvallisuustyö 

käyntiin. hän painotti.

Mitä voidaan 
yhdessä tehdä?
Naisisännöitsijän kertoma esimerkki toimii hyvin 

muistisääntönä siinä, että pitää jo etukäteen miet-

tiä, miten sijoitetaan työpöydät, jotta voidaan tarvit-

taessa poistua tilasta ongelmitta.

– Yksin työskenneltäessä pitäisi olla mahdolli-

suus pyytää apua tarvittaessa, esimerkiksi hälytys-

nappeja käyttämällä. Mahdollisuus apuun pitäisi 

lain mukaan olla, mutta tiedän, ettei asia todellisuu-

dessa kuitenkaan ole näin.

Työsuojelusuunnitelmaa tehtäessä mietitään, 

minkälaisia asiakkaita toimistossa käy ja minkälai-

sia haasteita heihin mahdollisesti liittyy.

– Konkreettisina asioina meidän ei pitäisi kos-

kaan jättää työpöydälle saksia, paperiveitsiä, isoa 

nitojaa tai kirjaa. Niillä voimme pahimmassa ta-

pauksessa antaa asiakkaalle mahdollisuuden käydä 

kimppuumme – asiakas hermostuu ja tempaisee 

pöydältä sakset tai veitsen. 

Yhtälailla kukkamaljakko mieluummin oman se-

län taakse kuin sopivalle etäisyydelle asiakkaasta, 

joka hermostuessaan tempaisee sen….

– Kannattaa kaikin tavoin miettiä omaa työym-

päristöä turvallisuuden kannalta.

Vanha tuttukin 
aina uusi asiakas
– Suurin osa tilanteista syntyy yllätyksellisesti. Toki 

voi olla niin, että asiakas tunnetaan jo entuudestaan 

ja tiedetään, minkälaisia tilanteita hänen kanssaan 

voi syntyä.

– Tai sitten asiakkaan kanssa on kaikki sujunut 

vuosien ajan hyvin ilman minkäänlaisia ongelmia, 

kunnes yhtäkkiä hänen elämässään onkin tapahtu-

nut jotakin, mikä aiheuttaa hänen uhkaavan käyt-

täytymisensä, hän varoitti.

– Olemme  

miettineet haas-

tavien, väkival-

taisten tilantei-

den käsittele-

mistä, koska 

meiltä on pyy-

detty siihen liit-

tyvää koulutus-

ta. Tästä tar-

peesta  lähti 

myös kirjan kir-

joittaminen, 

Satu Rantaes-

kola kertoo.
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– Jokainen asiakastilanne pitää siis ottaa uutena, 

vaikka asiakas olisi se vanha tuttukin.

Skannaa ja havainnoi
– Asiakkaan kohtaamisessa pitäisi aina pystyä otta-

maan ihminen ihmisenä. 

Toisaalta meidän pitäisi joka kerta asiakastilan-

teen alussa tehdä kokonaisanalyysi – ikään kuin 

skannata ihminen läpi ja kiinnittää huomiota omiin 

havaintoihin, hän evästi.

– Kätellessä asiakasta saakin hyvin tehtyä ana-

lyysin, miltä silmät näyttävät, onko pupillit hyvin 

pistävät vai laajentuneet jne. 

Jokainen kerta 
tarkoitettu opittavaksi
– Aina voidaan oppia siitä, mitä on tapahtunut. Sik-

si on myös tärkeää käydä läpi, mitä tapahtui, miten 

tilanteesta selvittiin ja mitä voidaan tehdä seuraa-

valla kerralla paremmin.

Satu Rantaeskola kehotti huomioimaan senkin, 

että tilanne on voinut aiheuttaa niin suuren stres-

sin, että työntekijä tarvitsee psykologista tukea ja 

apua. Toisinaan tällaiseen tukeen ja apuun voi tulla 

tarve vähältä piti –tilanteidenkin vuoksi.

– Työnantajan on tuettava prosessin käsitte-

lyä. Esimerkiksi lievä pahoinpitely kuuluu virallisen 

syyttäjän alaisiin tekoihin ja kun se on kohdannut 

työntekijän, työnantajan on tuettava sitä prosessia.

Myös lähestymiskiellon tarpeellisuus pitää miet-

tiä sekä se, pitääkö työsuojelun toimintaohjelmaa 

tarkistaa.

– Väitän, että kaikella valmistautumisella ja en-

nakoimisella pystytään eniten vaikuttamaan haas-

teellisiin asiakastilanteisiin.

Liian vanhaa ja 
liian vähän tietoa
Tuorein tilastollinen tieto uhkaavien asiakkaiden 

kohtaamisesta työpaikalla on vuodelta 2003. 

Sen mukaan on todettu, että 5 prosenttia työnte-

kijöistä joutuu työpaikallaan työväkivallan uhan al-

le. Tuossa vaiheessa konkretisoitiin, että runsas 110 

000 työntekijää joutuu vuosittain uhkailun tai fyy-

sisen väkivallan kohteeksi. 

Lisäksi työtapaturmatilastoihin on rekisteröity 

vuosittain noin 500 väkivaltatyötapaturmaa.

– On selvää, että työntekijöiden kokema turvat-

tomuus omassa työssään on lisääntynyt. Uskoisin 

myös, että uhkaavia tilanteita on palvelualoilla tänä 

päivänä melkeinpä missä tahansa tehtävissä, hän 

vielä totesi.

Satu Rantaeskola on koulutukseltaan juristi ja 

kouluttaa poliiseja. Hän on toiminut myös yhtenä 

kirjoittajana ”Haastavat asiakastilanteet – väkival-

ta työssä” –kirjassa, jonka muut kirjoittajat toimivat 

turvallisuusalan opetus- ja asiantuntijatehtävissä 

Poliisiammattikorkeakoulussa.

Huuhtelukaulukseton malli nostaa 
wc:n hygienian uudelle tasolle.

IDOn uusi, patentoitu 
huuhtelutekniikka 
ohjaa veden juuri 
sinne minne pitääkin 
– roiskimatta ja 
räiskimättä. Ei enää 
huuhtelukaulusta 
eikä piilopaikkaa 
pöpöille.

www.ido.fi 

Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä, kirjoittajat 

Satu Rantaeskola, Jari Hyyti, Jaakko Kauppila ja Mari 

Koskelainen, Talentum, 2015
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J
ohtajana kehittymisestä ja johtamisen 

muutoksista puhui Espoon Kiinteistöpal-

velu –liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija 

Lehtinen Kiinteistöalan Päättäjänaiset –se-

minaarissa.

Monipolvisesta johtajuuden tarkastelusta hän 

nosti esiin kolme isoa teemaa:

”Johtaminen on jatkuvassa muutoksessa. Johta-

jan tehtävä on viedä muutosta eteenpäin kannusta-

vasti, innostavasti, tukien ja viestittäen.”

”Työhyvinvointiin panostamalla saadaan työnte-

kijöiden motivaatio nousuun ja tulosta aikaan. Joh-

Johtaja johtaa muutoksessa 
JOHTAMINEN EI OLE MUUTOKSEN JOHTAMISTA, VAAN

Muutosjohtaminen, virtuaalijohtaminen, organisaatioiden 
johtaminen, verkoston johtaminen, ekosysteemin johtaminen, 
ikäjohtaminen, nuorten johtaminen, osallistava johtaminen, 
valmentava johtaminen…Tässä liuta nimityksiä nykypäivän 
johtamisen tasoille ja johtamismalleille.

Kaikkein haastavinta kuitenkin on, miten johtaa, kun koko ajan 
ollaan muutoksessa. Kuinka moni kysyykin itseltään, miten johdan 
muutoksessa, josta en itsekään tiedä, mitä on tulossa?

tamisosaamisella on merkittävä vaikutus työpaikan 

työhyvinvointiin ja tulokseen. Työelämä muuttuu – 

johtaminenkin muuttuu.”

”Kehitä itseäsi. Tunnista omat tapasi toimia ja 

muista, että myös johtaja tekee virheitä.”

– En halua sanoa, että olen naisjohtaja, vaan 

olen johtaja, joka on nainen. Voitte helposti ym-

märtää omien kokemustenne kautta,  kuinka kaikki 

elämäni aikana tapahtuneet asiat ovat kerryttäneet 

omaa itsetuntoa, omaa tietoutta itsestä, omia tapoja 

toimia, omia ennakkoluuloja, omaa ymmärrystä. Ja 

niillä kaikilla on vaikutuksensa johtajuuteen.

Teksti ja kuva: Riina Takala

"Olette johtajina 
aina esimerkkinä.
Maija Lehtinen

Espoon Kiinteistöpalvelu 

-liikelaitos
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– Kun hyvin usein vähätellään sitä, onko naisella 

kokemusta johtamisesta, niin kyllä omasta mieles-

täni nämä kaikki kokemukset, mitä elämän ajal-

la tulee, ovat mitä parasta johtajuuden oppimista, 

Maija Lehtinen totesi.

– Haluan, että ajattelisitte johtamisen olevan ny-

kyään johtamista muutoksessa johtamista, ei muu-

toksen johtamista. Olette itse muutoksen sisällä ja 

viette sitä eteenpäin. Olette aina itse esimerkki. 

Hyvällä johtajalla on hyvä itsetuntemus, älyk-

kyyttä, taito nähdä kokonaisuuksia, tasapainoinen 

tunne-elämä, riittävästi tunnollisuutta ja sopivasti 

ulospäinsuuntautuvuutta.

– Pitää tietää, mitä minä itse haluan, mitkä mi-

nun tavoitteeni ovat ja mihin päin haluan viedä 

omia arvojani. Et voi toimia omien arvojesi vastai-

sesti, koska se aiheuttaa ristiriitaa ja pahaa oloa.

Johtaminen 
haasteiden edessä
Johtaminen on muuttunut valtavalla nopeudella. 

Kaikki alkaa kuitenkin itsensä johtamisesta. Tällai-

nen Pentti Sydänmaanlakan määritelmä on Maija 

Lehtisen mielestä hyvin tärkeä ymmärtää.

– Oy Minä Ab on tärkeä pitää kunnossa. Pitää 

huolehtia siitä, että jaksaa tehdä tehtäviä ja välillä 

kyetä nollaamaankin työasiat. 

– Elämme koko ajan isoissa muutoksissa. Mis-

sään kohdassa ei ole mahdollisuutta olla pitkään 

niin, ettei kehitys menisi koko ajan eteenpäin ja ta-

pahtuisi jotakin uutta.

Minkälaista on siis esimerkiksi nuorten johtami-

nen tai ikäjohtaminen tai maahanmuuttajien joh-

taminen?

– Nuorten johtamisessa on johtajalla aikamoi-

nen pala purtavaksi, koska nuoret työntekijät ajat-

televat ja ymmärtävät työelämän ja työnteon eri ta-

valla kuin työelämässä jo pitkään olleet.

– Tai minkälaista johtamista tarvitaan, kun elä-

keikä nousee ja työelämässä on mukana nykyistä 

iäkkäämpiä ihmisiä?

– Meidän siivouspalveluissamme on noin 300 

maahanmuuttajataustaista työntekijää. Olemme 

joutuneet myöntymään siihen, että he eivät osaa 

suomen kieltä, eivätkä välttämättä kunnolla eng-

lantiakaan. Heitä on 38 eri maasta. Niinpä olemme 

tehneet heille kuvallisia siivousohjeita ja myös vi-

deon avulla opettaneet ja selittäneet, mitä tietyillä 

asioilla tarkoitetaan.

Työviihtyvyyteen 
vaikuttamista
Sairauspoissaolot ja työhyvinvointi (tai pitäisikö siis 

sanoa työpahoinvointi) aiheuttavat todella suuria 

taloudellisia menetyksiä. Siksi työhyvinvoinnista on 

Maija Lehtisen mielestä syytä olla huolissaan.

– Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan saira-

uspoissaolot, työkyvyttömyys, ennenaikaiset elä-

köitymiset, tapaturmat, ammattitaudit sekä työter-

veyshuoltotoimet maksavat yhteiskunnalle noin 30 

miljardia euroa vuodessa.  Ei siis ole ihme, että nyt 

puhutaan sairauspoissaolojen hinnoista ja työhy-

vinvoinnista ja siitä, miten työhyvinvointia pysty-

tään parantamaan.

Espoon kaupungissa sairausoloprosentti työnte-

kijöiden keskuudessa viisi vuotta sitten oli 8,5 pro-

senttia.

– Tällä hetkellä se on 5,5. Meillä on käytössä ns. 

aktiivisen välittämisen malli. Se toimii niin, että kun 

henkilö on pois töistä 20 päivää tai enemmän kuin 

5 kertaa, tilanne selvitetään esimiehen kanssa kes-

kustelemalla. Mallimme on vaikuttanut aika hyvin 

poissaoloprosentteihin.

Omat kokemukset 
paras oppipohja
Omat kokemukset johtajauralla ja työelämässä ovat 

Maija Lehtisen mielestä kaikkein paras oppimisen 

pohja.

– Jokainen meistä tekee virheitä. Olemme kaikki 

ihmisiä, joilla on tunteet. Meillä on ennakkoluulom-

me ja omat ajatuksemme. Mutta me olemme myös 

aika ankaria itsellemme ja arvostelemme sitä, mitä 

tulikaan taas tehtyä, tuliko tehtyä oikein vai väärin. 

Tärkeä on ymmärtää, että teen virheitä, mutta opin 

niistä.

– Lisäksi väitän, että 90 prosenttia johtamises-

ta on henkilöjohtamista. Tietysti pitää tietää jotakin 

siitä asiasta, mitä johtaa. Toisaalta se on helppo op-

pia, mutta henkilöjohtamista ei välttämättä opi ihan 

hetkessä, Maija Lehtinen vielä totesi.

®
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E
hkä luit yllä olevan tekstin kahteen kertaan. 

Siinä kiteytyy se, miltä tuntuu, kun on vah-

vistanut omaa henkistä tilaansa tai omaa 

minäänsä.  

Näistä asioista Kiinteistöalan Päättäjänaiset –se-

minaarilaisille puhui Senior Henkilöstövalmenta-

ja, NLP-kouluttaja, toimitusjohtaja Reetta Vanhanen 

Valmennusyhtiö True Heatsista.

En osaa –uskomus
Saatko kielesi rullalle suussa näin vai näin….. Semi-

naarilaiset tekevät työtä käskettyä. Moinen touhu 

KUN USKALLAN OLLA OMA ITSENI, 
KUUNTELEN ITSEÄNI, TUNNISTAN ARVONI

Henkinen minäni vahvistuu
– Uskon, että olen arvokas juuri sellaisena kuin olen. Kun 
ihminen uskoo jokaisella solullaan, että olen hyvä sellaisena 
kuin olen, kun ei ole mitään suorittamista, uskallan olla 
rohkea, uskallan olla juuri sellainen kuin olen. Meillä on 
kyky hallita ajatuksiamme, miten puhumme itsellemme, 
miten palkitsemme itseämme, miten kehumme itseämme. 
Toisaalta meillä on myös kyky hallita omaa tilaamme.

liittyy siihen, että kun ihminen sanoo tai kokee, et-

tei osaa, se ei ole oikeaa tietoa, vaan uskomus.

– Osaamattomuus eri asioissa voi olla osittain 

geneettistä, mutta suurimmaksi osaksi se on us-

komus. Eli kun ihminen ajattelee, että en pysty, en 

osaa, niin ei hän koskaan pystykään tekemään si-

tä asiaa. 99 prosenttia tutkijoista on sitä mieltä, et-

tä tuo kuvitelmasi ja käsityksesi on kuitenkin vain 

pelkkää uskomusta.

– Ihmisen elämä on myös sen mukaista, minkä-

laisia uskomuksia hänellä on itsestään ja omista ky-

vyistään, Reetta Vanhanen opasti.

Teksti ja kuva: Riina Takala

"Kun tunnistaa omat rajansa, 
on helpompi sanoa ei."

Reetta Vanhanen

Valmennusyhtiö True Hearts 
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Kolme älykkyyttä 
käyttöön
Kehossa on Reetta Vanhasen mukaan kolme niin 

sanottua älykkyyttä: kognitiivinen mieli, somaatti-

nen mieli ja sosiaalinen mieli.

– Kognitiivinen mieli on kaikki, mitä pääkopas-

samme on. Kaikki se informaatio, kaikki se tieto, 

mitä on opiskeltu, kaikki, mitä tiedätte ja osaat-

te. Pääkoppa on ottanut tiedon vastaan ja sitten on 

aloitettu asioiden harjoitteleminen.

– Jos käytätte vain kognitiivistä mieltä, teiltä jää 

käyttämättä somaattinen mieli, somaattinen kehon 

viisaus, hän totesi ja mainitse esimerkkinä sellaisen 

olotilan, kun tuntuu, että on fl unssa tulossa tai tauti 

pahenemassa.

Sosiaalinen älykkyys, mieli toimii kaikissa meitä 

ympäröivissä verkostoissamme.

– Tämä on sosiaalista älykkyyttä. Minä en usko 

siihen, että miehet tai naiset olisivat jotenkin toi-

siansa sosiaalisempia. Ehkä naiset toimivat enem-

män tunteiden kautta, mutta en tiedä, onko tuo väi-

te sosiaalisuudesta totta vai ei.

Hiljennyn 
kuuntelemaan itseäni
Joka tapauksessa tunneälykkyys vaatii Reetta Van-

hasen mielestä sitä, että ihminen pysähtyy ja kuun-

telee tunteitaan. 

– Tunteet ovat tärkeitä myös siksi, että ne johta-

vat meidät sen äärelle, mikä tai mitkä ovat minulle 

tärkeitä asioita eli puhutaan arvoista. 

– Kun on yhteydessä omiin tunteisiinsa, syntyy 

läsnäolo. Läsnäolo on oma hyvä tila. Se antaa avai-

met siihen, että pääsee kiinni omiin tärkeisiin tun-

teisiinsa, asioihinsa ja arvoihinsa. Omaan tilaan. 

– Kun olet yhteydessä omiin tunteisiisi, sinun 

omiin tärkeisiin asioihisi, niin silloin sinun on hel-

pompi tunnistaa, mistä sinä alat ja mihin sinä loput. 

Puhutaan omista rajoista.

– Ja kun tunnistaa omat rajansa, tarvittaessa on 

helpompi sanoa ei – minä en tee tätä, toi ei sovi, toi  

on rumasti sanottu, tämä ei käy minulle.

–  Luin hiljattain erään työyhteisöpsykologin 

haastattelun. Hän sanoi siinä, että työyhteisöjen 

ongelmat ovat tai johtuvat suurimmaksi osaksi ih-

misten rajattomuudesta. En tiedä, onko se totta.

Lisäksi läsnäolo toisen ihmisen kanssa auttaa tu-

lemaan itsekin nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyk-

si omana itsenänne. - Se on jollakin tavalla vahvis-

tavaa. 

Minun elämäni 
tärkeimmät asiat

– Minun mielestäni menestyminen lähtee en-

sisijaisesti siitä, että olet keskellä itseäsi, tunnistat 

omat tunteesi, omat tarpeesi ja omat rajasi. Sen jäl-

Moderni viemärisaneeraus

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

asukastiedottaminen huolellisesti. 

Asukkaalle:

  

Asukastiedottaminen on 
osa laadunvalvontaa!

NewLinerille asukas on tärkeä!

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

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

SUKITUS

RUISKUVALU

WWW.NEWLINER.FI

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

Kerrotaan avoimesti projektin aikataulu ja     
mahdolliset asuntokohtaiset haitat.  
  
Tiedotetaan hyvissä ajoin remontin
ajankohdasta ennen asuntoon menoa. 
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keen voit miettiä, mikä on minulle arvokasta ja mi-

kä minua motivoi.

– Joskus kirjoitan paperille viisi asiaa, jotka ovat 

minulle elämässäni tärkeitä. Ne ovat siis minun ar-

vojani, tärkeitä asioita elämässäni.

– Sitten kun teet sellaisen listan – kannattaa teh-

dä - niin sitten mieti, mihin käytät aikaasi elämäs-

säsi. Mihin aikasi menee?

– Jos sinulle on tärkeää se, että tässä kohdas-

sa elämässäsi olisi rauhallista, tasapainoista, itsensä 

hyväksyvää elämää, mutta huomaatkin, että nou-

set kuudelta aamulla ja lopetan illalla kahdeksalta ja 

kun tulen kotiin, en tiedä, kuka minä olen. Sitä kut-

sutaan arvoristiriidaksi.

– Joskus työ voi käydä raskaaksi, jos tekee paljon 

omia arvoja vastaan, Reetta Vanhanen muistutti.

Kiinteistöalan Päättäjänaiset -seminaari järjestettiin viidennen kerran. Mukana oli isännöitsijöitä, hallituksen puheenjohtajia  ja yhteistyökumppanei-

den edustajia noin 60 eri puolilta Suomea. 

Eija Kaunisto Karvian Yrityspalvelu Oy:stä (vas.), Pirjo Puurunen ja Eine Laukkanen 

Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy:stä sekä Irja Salento-Roth ISR isännöinti ja hallintopalve-

lusta kuuntelemassa seminaariesityksiä.

Irma Hynynen Geberit/IDOsta (vas.) esittelee kylpyhuonekalusteisiin liittyviä tuot-

teita Isännöintijokeri Oy:tä edustaville Kirsi Yli-Yrjänäiselle ja Janica Diktoniuk-

selle.

Kiinteistöalan Päättäjänaiset -seminaarin 

illallisella oli yllätysohjelmanumero: 

6-vuotias Amanda Kangas esiintyi ja lau-

loi säestyksettä suomalaisen kansansä-

velmän Sinisiä punaisia ruusunkukkia.
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J
ulkisivujen korjaaminen koettiin kuitenkin 

jo silloin taloudellisesti niin merkittäväk-

si asiaksi ja siksi ”julkisivualalle on saatava 

uutta tietoa, yhtenäisiä käytäntöjä ja sisäl-

lyttää julkisivuista huolehtiminen koko ylläpidon ja 

korjaamisen toimintaketjuun”. 

Yllä oleva kuvaus juontaa juurensa Julkisivuyh-

distyksen ensimmäisen puheenjohtajan Matti Pen-

tin haastatteluun, joka julkaistiin Kiinteistöpostissa 

tammikuussa vuonna 1996. Yhdistyksellä oli taka-

naan ensimmäinen toimintavuosi.

Miltä julkisivuala näyttäytyy nyt 20-vuotisjuhla-

vuottaan viettävän yhdistyksen ja kuudetta vuotta 

JULKISIVUYHDISTYKSEN 20 VUODEN AIKANA 
TUOTETTU TIETOA JA TUTKIMUKSIA

Julkisivukorjaaminen 
kohtuullisesti hanskassa
Julkisivujen hoitamisen pitäisi olla yhtä luonnollista kuin 
varautumisen esimerkiksi öljysäiliön täyttämiseen ja sitä seuraavaan 
öljylaskuun. Saneeraukseenkin olisi varauduttava taloudellisesti jo 
etukäteen. 

Näin ei kuitenkaan ollut julkisivuasioissa 20 vuotta sitten, kun 
Julkisivuyhdistys perustettiin. Jouduttiin toteamaan, että julkisivut 
ovat monin paikoin huonossa kunnossa ja hajoavat betoniseinät 
luomassa ”valitettavaa” imagoa rakennusalalle.

Teksti: Riina Takala

sen puheenjohtajana toimineen Mikko Tarrin sil-

min?

– Positiivista on se, että julkisivujen korjaami-

sen prosessi kuntotutkimuksineen ja hankesuunni-

telmineen on saatu juurtumaan ja kaikilla proses-

sin osasilla on paikkansa vaikkapa taloyhtiöiden 

julkisivukorjaushankkeiden toteuttamisessa. Tältä 

tilanne vaikuttaa ainakin näin Pirkanmaalta päin 

katsoen. Kun mennään maantieteellisesti ylöspäin, 

esimerkiksi Jyväskylään tai Ouluun, niin siellä ku-

va ei välttämättä ole ihan näin ”ruusuinen”. Toivoa 

kuitenkin on, sillä jos prosessi sujuu Hämeessä, sen 

pitäisi onnistua muuallakin, Tarri pohtii.

Tällaisten perin-

teisten lähiöta-

lojen julkisivuis-

sakin riittää kor-

jattavaa vuosiksi 

eteenpäin. Nyt 

se jo ymmärre-

tään - toisin 

kuin 90-luvun 

alussa.

KUVA HANNA RISSANEN
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Julkisivukorjaamista pyrittiin edistämään 20 

vuotta sitten valtion myöntämillä korjausavustuk-

silla, joilla haluttiin tukea ensisijaisesti 90-laman ai-

kaista työllisyyttä.  Korjausavustuksia ja vastaavan-

tyyppisiä tukitoimia ja avustuksia on ollut tarjolla 

sen jälkeenkin. 

– Avustusrahat ovat koko ajan pienentyneet, mi-

kä on huono asia. Toisaalta en niiden todellisista 

hyödyistäkään uskalla sanoa oikein mitään, Tarri 

varovaisesti lausahtaa. Ainakin niiden kohdentami-

nen pitäisi miettiä hyvin tarkkaan uusiksi.

Julkisivuyhdistys esitti muutama vuosi sitten sil-

loiselle ympäristöministeri Krista Kiurulle, että kor-

jausavustuksen saaminen sidottaisiin kuntotutki-

muksen teettämiseen, mutta ehdotus ei edennyt. 

Samaan aikaan avustusrahojen määrää pienennet-

tiin ja myös niiden kohdentamisessa tehtiin muu-

toksia painottaen mm. energiatehokkuutta paranta-

vien toimenpiteiden tukemista. 

Kuntotutkimus kaiken perusta
- Kuntotutkimusten yleinen taso on noussut, koska 

esimerkiksi koulutusta niiden tekemiseen on pe-

rustasollakin paljon enemmän kuin ennen. Koulus-

ta lähtevä suunnittelija tietää, mitä kuntotutkimus 

pitää tai ainakin pitäisi pitää sisällään, Tarri toteaa. 

Taloyhtiöiden julkisivukorjaushankkeissa kunto-

tutkimuksen teettämisestä  lähtötietojen saamiseksi 

ja korjaussuunnittelun pohjaksi on puhuttu toistu-

vasti, minkä perusteella asian voisi kuvitella olevan 

kaikille itsestäänselvyys.

– Niinhän se vain on, että henkilölle, josta tulee 

ensimmäistä kertaa taloyhtiönsä hallituksen jäsen, 

kuntotutkimusmenettely voi olla täysin uusi asia. 

Siksi tietoa siitä tarvitaan edelleenkin.

Lisäksi Tarri kehottaa hyödyntämään julkisivujen 

kuntotutkimuksen tilaajan ohjetta, jonka saa ladat-

tua vapaasti Betoniyhdistyksen sivustolta.

– Huonon kuntotutkimuksen perusteella ei voi 

tulla kuin huono lopputulos. 5 000 – 10 000 euron 

säästäminen kuntotutkimusvaiheessa voi johtaa 

tuhansien eurojen tai suuremmankin euromäärän 

menetyksiin, Tarri varoittaa ja painottaa, että BY:n 

tilaajan ohjekin on vain kuvaus minimitasoisen 

kuntotutkimuksen tilaamisesta.

– Ei pidä kuvitella, että kuntotutkimus kertoo au-

tomaattisesti kaiken. Myös keskustelua siitä, min-

kälainen on laadukas kuntotutkimus, käydään edel-

leenkin, Tarri toteaa kuntotutkimuksen ympärille 

rakentuvasta tietynlaisesta lähetyssaarnaajan teh-

tävästä.

FISE Oy aloitti rakennusalan henkilöpätevyyk-

sien myöntämisen vuonna 2003. Sen sivustolla on 

listat henkilöistä, jotka ovat pätevöityneet esimer-

kiksi betonirakenteiden kuntotutkimusten tekemi-

seen. Tätä sivustoa Tarri kehottaa hyödyntämään 

hyvää kuntotutkimuksen tekijää etsittäessä. 

Hankesuunnitelman 
kautta vaihtoehtoja
Kuntotutkimuksen ja siihen liitetyn hankesuunnit-

telun tärkein anti Tarrin mielestä on juuri se, että 

http://www.gvk.fi


sieltä löytyvät käytettävissä olevat korjausvaihtoeh-

dot.

– Hankesuunnitelmassa pitäisi käydä läpi mah-

dollisia ja vähän mahdottomiakin vaihtoehtoja, 

jotta asiaan saadaan perspektiiviä. Harvoin on ole-

massa vain yksi ainoa vaihtoehto – tai on, mutta 

vain lähinnä suojeltavissa taloissa. Lisäksi kannat-

taa muistaa, että hankesuunnitteluvaiheessa kaikki 

on vielä ilmaista.

Elinkaarikustannukset on toinen tärkeä näkökul-

ma, mikä korjausvaihtoehtoihin pitää ottaa: - Siis 

selkeästi käsitys siitä, mitä rahalla saa ja kuinka pit-

käksi aikaa. 

Hankesuunnitelma on Tarrin mielestä hyvä työ-

väline myös suunnittelijalle. Sen avulla on helpom-

pi keskustella taloyhtiön kanssa toiveista ja tavoit-

teista ja lähteä suunnittelemaan tarkemmin hanke-

suunnitelman viitoittamien suurempien linjausten 

pohjalta. 

Mistä löytää hyvä suunnittelija, siihenkin Tarri 

vinkkaa FISE Oy:n sivustoa. Ja tässä kohdin osiota, 

mistä löytyvät listaukset päteviksi todetuista suun-

nittelijoista. 

– Eihän sekään rekisteri ole ”kultainen kaupun-

ki”, mutta ainakin askel oikeaan suuntaan.  Lisäk-

si toteutettujen kohteiden referensseihin kannattaa 

tutustua. Ja viidakkorumpukin on aika tehokas….

Entistä nuorempaa 
rakennuskantaa korjataan
90-luvun lopulla julkisivukorjauksissa oli aika tyy-

pillistä, että kutsuttiin maalausurakoitsija paikalle 

ja pyydettiin tarjous huoltomaalauksesta. Vähitel-

len yleistyivät perusteellisemmat laastipaikkauskor-    

jaukset, joita edelleenkin tehdään. Huoltomaalaus- 

ja laastipaikkakorjauksilla tarkoitetaan niin sanottua 

säilyttävää korjaamista, joissa pinnat palautetaan al-

kuperäiseen kuntoonsa.

– Huoltomaalausten osuus julkisivukorjauksista 

on pienentynyt aika tavalla. Väkisinkin, koska ensim-

mäisten huoltomaalausten käyttöiät  ovat loppuneet. 

Se taas yleensä johtaa siihen, että jollakin aikavälillä 

on tehtävä peittävä korjaus syystä tai toisesta.

- Tai sitten sitä ensimmäistäkään huoltomaa-

lausta ei ole tehty, jolloin todellakin on aika tehdä 

peittävä julkisivukorjaus.

- Tai sitten vielä sellainen maailma, missä talo-

yhtiö ei halua teettää huoltomaalausta, vaan haluaa 

peittävän korjauksen, koska ”naapurissakin tehtiin”. 

Huoltomaalaus ei sekään ole huono vaihtoehto, 

kun tehdään perusteellinen – hiekkapuhalletaan, 

Kiinteistö Oy Kummatti Raahessa on peruskorjannut vuokrataloja edellä-

kävijänä. Katolla tuuliturbiineja, julkisivuissa aurinkokennoja ja mm levy-

verhousta. Kuva Formica IKI.

Kuva Porin Etelä-Koivulasta, missä toteutettiin vuosina 2004-

2006 poikkeuksellinen 8 taloyhtiön yhteinen julkisivuremontti. 

Kuva Cembrit.

Julkisivuyhdis- 

tyksen puheen-

johtaja Mikko 

Tarrin mielestä 

julkisivukorjaa-

misen prosessi 

hallitaan taloyh-

tiöissä jo koh-

tuullisen hyvin.
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Yksityisalojen Esimiehet ja
Asiantuntijat YTY

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

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

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

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

Huolehdi itsestäsi
– liity YTYyn!

ylitasoitetaan ja maalataan. Kustannusarvio on sil-

loin aika maltillinen, Tarri vielä linjaa.

Peittävässä julkisivukorjauksessa vanhan julkisi-

vurakenteen päälle asennetaan uusi, suojaava julki-

sivukerros. Se voi olla esimerkiksi levy- tai laatta-

verhous tai rappaus. Tässä yhteydessä myös usein 

julkisivun lämmöneristävyyttä parannetaan.

Aikaisemmin julkisivukorjauksia tehtiin etupääs-

sä 20-vuotiaissa taloissa. 

– Nyt julkisivukorjauksia tehdään 30-vuotiaissa 

ja plus-ikäisissä taloissa, eikä mene kovin pitkä ai-

ka, kun korjauksia tehdään vain 10 vuotta vanhoissa 

taloissa etenkin, jos alun perin rakentamisessa on 

tehty virheitä.

Pirteää arkkitehtuuria 
uusin materiaaleinkin

Julkisivuarkkitehtuuri on Tarrin mielestä piristy-

nyt, kun sitä parinkymmenen vuoden perspektiivil-

lä tarkastelee. Se johtuu osin uusista materiaaleista, 

mutta myös tekniset ratkaisut ovat kehittyneet.

– Tänä aikana markkinoille ovat tulleet eristerap-

paukset, jotka todennäköisesti pysyvätkin korjaus-

vaihtoehtoina. 

– Tuulettuvien julkisivuratkaisujen uskoisin li-

säävän suosiotaan, kuten myös uusien rangan 

päälle rakennettavien julkisivujen. 

– Keraamiset laatat tulivat vuosikymmenen 

vaihteessa markkinoille yhtäkkiä ja ovat osoittautu-

Betonijulkisivun kuntotutkimuksen tilaajan ohje – 

latausosoite: www.betoniyhdistys.fi /

hakutulokset.html?q=kuntotutkimuksen+tilaajan+ohje

Betonivauriovideo – pääset katsomaan videon: 

www.julkisivuyhdistys.fi /2010/10/04/betonivideo/

JUKO-ohjeistokansio – 

pääset sivustolle, mistä voi tulostaa aineistoa: 

www.julkisivuyhdistys.fi /2007/05/31/juko-ohjeistokansio/

www.julkisivuyhdistys.fi 

neet mekaanisesti kestäviksi, vaikka kestävyyttä jot-

kut alkuun epäilivätkin. 

– Seuraava julkisivuratkaisu, jota ehkä ihmetel-

lään, on liimalla kiinnitettävät julkisivut, Tarri pohtii 

julkisivujen rakenne- ja materiaaliratkaisujen kehit-

tymisestä.

Julkisivuyhdistys on toimintavuosiensa aika-

na aina pyrkinyt tuottamaan sellaista tutkimustie-

toa tai ohjeistusta, mikä parantaa alalla toimivien 

yritysten osaamista ja edistää hyviä ja onnistuneita 

julkisivukorjauksia.

Yksi esimerkki on lisäkiinnitystutkimus, missä 

on selvitetty vanhan seinärakenteen lisäkiinnitys-

tarvetta julkisivun verhouskorjauksissa. Sen tulokset 

ilmestyvät lähiaikoina.

Lisäksi työn alla on Tuulettuvat julkisivut –han-

ke, missä laaditaan ohjeistusta tuulettuvien julkisi-

vurakenteiden kiinnityksille.
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-P
uheenjohtajakauteni ja jäsenyyteni 

yhdistyksessä on ollut sangen mie-

lenkiintoista aikaa. Voisin sanoa, että 

oma käsitykseni julkisivualasta olisi 

varmasti suppeampi, ellei yhdistystä olisi ollut, A-

Insinöörit Suunnittelu Oy:ssä suunnittelupäällikkö-

nä työskentelevä Mikko Tarri tunnustaa.

Julkisivuyhdistys on tänä päivänä runsasta sataa 

julkisivualalla toimivan yrityksen ja yhteisön edus-

tajaa yhdistävä taho. Jäsenet edustavat kattavas-

ti mm. materiaaliteollisuutta, suunnittelijakuntaa ja 

korkeakouluja.

Yhdistys koordinoi erilaisia tutkimushankkei-

ta, jotka palvelevat jäsenistöä, mutta tuottavat alalle 

myös uusia käytäntöjä tai ohjeistuksia. 

Tuoreinta tutkimusta, jonka Forecon Oy toteutti 

yhdistyksen toimeksiannosta, voidaan sanoa uraa-

uurtavaksi. Siinä ensimmäistä kertaa todennettiin 

julkisivumarkkinan koko – reilut 12 miljoonaa ne-

liötä laskien yhteen uudis- ja korjausrakentamisen 

määrät. 60 prosenttia näistä julkisivuneliöistä syn-

tyy uudisrakentamisessa.

Lisäksi tutkimus osoitti, että rappaus on kolman-

neksi suosituin julkisivumateriaali ja rappauksia 

tehdään noin 1,1 miljoonaa neliömetriä.

Tuulettuvista 
julkisivuista tulossa opaskirja
Työn alla on tuulettuviin julkisivuihin liittyvä tut-

kimushanke, josta on tarkoitus tuottaa vastaavan-

lainen julkaisu kuin tehtiin muutamia vuosia sitten 

eristerappauksista. Eristerappauskirja on julkaistu 

Betoniyhdistyksen julkaisusarjassa.

– Tuulettuvat julkisivut –hanke lähti oikeastaan 

liikkeelle Matti Halvarista ABL:stä, joka totesi, että 

mistään ei löydy selkeitä ohjeita esimerkiksi keraa-

misten julkisivujen kiinnityksille erilaisten ranko-

jen päälle. Todellakin, minkäänlaisia määritelmiä ei 

löytynyt esimerkiksi rakennustöiden yleisistä laatu-

vaatimuksista, RYL:stä. Hanke alkoi viime vuonna 

ja kirja valmistuu ensi vuoteen mennessä, minkä 

jälkeen käynnistetään koulutukset. Kirja ei tule ole-

maan laki, eikä määräys, mutta ihan varmasti oike-

ustoimikelpoinen hyvän rakentamistavan kuvaaja, 

Tarri iloitsee.

Lisäksi aikaisempina vuosina toteutetuista tut-

kimuksista voi mainita Stina Linnen tutkimuksen, 

jossa selvitettiin korjaustoimenpiteiden vaikutuk-

sia ulkovaipan lämpötalouteen. Siinä todettiin, et-

tä keskimäärin energiankulutus pienenee korjaus-

ten vaikutuksesta noin 14 % tilojen lämmittämiseen 

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-

johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, 

kun yhtiönne luottamushenkilö on vaih-

tunut. Näin varmistamme Kiinteistöpostin 

perillemenon juuri sinne, missä siitä on 

suurin hyöty.

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

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.

• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti.  

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa

Julkisivu on kaikkien asia
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Julkisivujen
Taitajat 2015

Nämä ilmoittajat 

edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2015

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
www.ohuthiekeskus.com 

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1, 
04220 KERAVA
Puh.
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen  

P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI

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

Varaa aika oman A-Insinöörisi kanssa!

TALOYHTIÖPALVELUT

Asiantunteva kumppanisi suunnitteluun, 
projektinjohtoon, valvontaan, viestintään 
ja kuntotutkimuksiin.

WWW.SWECO.FI/TALOYHTIOPALVELUT
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kuluneesta energiasta laskettuna ja 12 % kokonais-

energiankulutuksesta laskettuna.

Tutkimukset sopivatkin erinomaisesti yhdistyk-

sen strategiaan, jota on hahmoteltu tuleville vuo-

sille. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on, että yhdistys 

kykenee edistämään jäsenistön tutkimus-, kehitys- 

ja liiketoimintaa sekä parantamaan julkisivuraken-

tamisen teknistä ja esteettistä laatua.

Yhdistyksen toimintaa vahvistaa myös osa-aikai-

nen toiminnanjohtajuus, jota hoitaa Riikka Töytäri.

Kansainvälisyys kiinnostaa
Julkisivuyhdistys on tehnyt uuden päänavauksen 

myös kansainvälisessä toiminnassa, sillä syyskuus-

sa Mikko Tarri ja hallituksen jäsen Toni Pakkala 

vierailivat itävaltalaisen julkisivualan yhdistyksen 

IFD:n Facade Committeen tapaamisessa. 

1950-luvulla perustettu yhdistys on tähän men-

nessä keskittynyt erityisesti kattoasioihin, mutta 

Pakkalan mukaan perustanut nyt myös eri komite-

oita,  joista julkisivukomitea luonnollisesti kiinnos-

taa suomalaista yhdistystä.

– Esimerkiksi palovaatimukset vaihtelevat mait-

tain ja valmistajilla on suuri työ selvittää jokaises-

ta maasta erikseen siellä sovellettavat vaatimukset. 

Niinpä tuossa tapaamisessa asetettiin tavoitteeksi, 

että syntyisi informaatiopankki. Sinne eri maiden 

edustajat veisivät listauksia eri rakenneratkaisuja 

koskevista ohjeistaan ja kuka tahansa kirjautumis-

oikeuden saanut voisi hakea pankista tarvitsemaan-

sa tietoa, Pakkala mainitsee esimerkkinä.

Julkisivuasiaa taloyhtiöillekin
Taloyhtiöiden näkökulmasta katsottuna yhdistys 

tarjoaa mm. ajankohtaisia, julkisivuasioihin keskit-

tyneitä seminaareja. Tällainen Julkisivu-roadshow 

-seminaari järjestettiin lokakuun alussa Oulussa ja 

sitä aikaisemmin Forssassa ja Lappeenrannassa.

Yhdistyksen kotisivulla on JUKO-ohjeistokansio, 

missä tuodaan esiin laadukkaan ja hallitun julkisi-

vukorjaushankkeen piirteitä ja vaatimuksia. Siellä 

on myös Betonivauriovideo, mistä saa käsityksen, 

miten vauriot julkisivuissa etenevät. Se toimii hyvä-

nä taustatietona taloyhtiön julkisivukorjauksen pää-

töksenteossa.

Lisäksi yhdistys on osallistunut aktiivisesti julki-

sivu- ja kiinteistöalan messuihin, kuten esimerkiksi 

marraskuussa pidettäville Väri ja Pinta –messuille. 

Siellä julkistetaan mm. Julkisivuremontti 2015 –kil-

pailun voittaja. 

Kysehän on asunto-osakeyhtiöille suunnatusta 

julkisivuremonttikilpailusta, missä etsitään esimer-

killisiä, laadukkaita ja onnistuneita julkisivukorjauk-

sia. Tämä on järjestyksessään viides kerta, kun pal-

kinto jaetaan.

Julkisivuyhdistys r.y. viettää 20-vuotisjuhlia 

to 19.11.2015 klo 18.30 alkaen Paasitornin Paasiravintolas-

sa Helsingissä. Illalliskortti 50,00 euroa. Ilmoittautumiset 

6.11.2015 mennessä sähköposti toiminnanjohtaja@julkisi-

vuyhdistys.fi  tai www.lyyti.in/20vuotisgaala

www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

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

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

KUNTOARVIOT JA 
KUNTOTUTKIMUKSET

KORJAUS-
SUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI

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

PYYDÄ TARJOUS!Raksystems palvelee
  Betonirakenteiden kuntotutkimukset
  Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
  Rakennuttamistehtävät 
  Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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T
uomittu isännöitsijä ehti harjoittaa rikol-

lista toimintaa vuosien ajan kahdeksassa 

taloyhtiössä ja yhdessä kiinteistöosakeyh-

tiössä Helsingissä ja Espoossa. 

Hän laati tekaistuja kuitteja luvattomista tili-

siirroista ja merkitsi siirrot yhtiöiden kirjanpitoon 

”muiksi saataviksi”. Summat kipusivat jopa kymme-

niin tuhansiin euroihin. 

Kun yhtiöissä oli ihmetelty rahojen häviämistä, 

oli isännöitsijä palauttanut osan summasta takaisin 

yhtiöille.

Palauttaminen oli Helsingin käräjäoikeuden mu-

kaan kuitenkin sattumanvaraista ja käytännössä 

mahdollisti hänen toimintansa jatkumisen.

Yhden taloyhtiön kohdalla rikollinen toiminta oli 

jatkunut tuomion mukaan vuodesta 2004 vuoteen 

2013. Näin uutisoi Iltalehti lokakuun alkupuolella.

Tuomittavaahan tuollainen toiminta on. Taloyh-

tiöiden hallitusten ja tilintarkastajien pitäisi 

kyllä katsoa näissä tapauksissa peiliin huo-

non talousseurannan vuoksi, varsinkin kun 

tässäkin tapauksessa retostelu oli jatkunut 

vuosikausia.                     

                                                                                          

Isännöinnin 
imago ei ole kovin mairea
Luettuani edellä mainitun jutun kä-

vin tutustumassa netin suositulla 

Suomi24-keskustelupalstalla, mitä 

isännöinnistä ja kiinteistönhuollos-

ta siellä kirjoitellaan.

Niitä kirjoituksia lukiessa on 

helppo tulla johtopäätelmään, 

– Näin on päässyt käymään, totesi isännöitsijä, joka 
tuomittiin kahdeksasta törkeästä kavalluksesta Helsingin 
käräjäoikeudessa. Osan rahoista hän on palauttanut, 
mutta palautusten jälkeenkin hänen katsottiin vieneen 
yhtiöiltä yli 200 000 euroa.

Kermainen lohikeitto 
ja "näin on 
päässyt käymään"

ettei isännöinnin ja kiinteistönhuollon imago ole 

kovin kaksinen. Isot kasvottomat kiinteistöhuolto-

liikkeet ja isännöintiketjut saavat siellä kovaa kri-

tiikkiä, mutta sama toistuu ”normaalikokoisten” 

isännöitsijätoimistojenkin kohdalla. 

Toki tuollaiset palstat antavat mahdollisuuden 

jopa räävittömyyteenkin meneviin kommentteihin, 

kun siellä voit tykittää kasvottomana ja nimimerkin 

varjossa.

Mutta, mutta, ei varmaan näissäkään tapauksissa 

ole savua ilman tulta. Yleisimmin siellä kritisoidaan 

sitä, että isännöitsijää ei saa kiinni, eikä hän vastaa 

soittopyyntöihin tai sähköposteihin. 

Myös siitä, että kokousten pöytäkirjoja ei toimi-

teta osakkaiden nähtäville, löytyi palautetta. 

Myös tekemättömistä töistä ja viestinnän puut-

teesta valitetaan.

Kirjoittelu on kovasti yksipuoleista, sillä ei 

siellä isännöitsijät näytä puolustavan alan 

mainetta.

Summa summarum, osakkeenomistajia-

kin on monenlaisia. Ei ole helppo yhtälö, et-

tä isännöitsijä voisi miellyttää kaikkia ja 

toisin päin. Varsinkin, kun isännöit-

sijöiden työtaakka on valtaisa tek-

nistyvien korjaushankkeiden ja 

viranomaisvaatimusten lisään-

tyessä.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
”Ei ole rehellinen se mies, joka polttaa kielensä, 
mutta ei kerro kumppanilleen, että keitto on kuumaa."
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Lohikeitto
• kirjolohifilee, nahaton

• perunoita

• 2 porkkanaa

• iso sipuli

• maustepippureita

• laakerinlehtiä

• suolaa

• voita

• tilliä

• vettä 8-10 dl

• kermaa 2 dl

www.facebook.com/karpankeittio

OSTA kaupasta tai torilta perunoita ja porkkanoi-

ta sekä nahaton kirjolohifi lee. Ainakin Numme-

lan torin kalakauppiaalta sai kalafi leen nahatto-

maksi leikattuna. Jollei, niin saahan sen nahan 

itsekin fi lerointiveitsellä pois.

Aloita sopan laittaminen kuorimalla ja pese-

mällä perunat ja porkkanat sekä paloittelemalla 

potut ja viipaloimalla porkkanat ”lanteiksi”. Kuori 

sipuli ja pilko se pieniksi paloiksi.

Vuolaise kunnon nokare voita kattilan poh-

jalle ja lisää sinne perunat, porkkanat, sipuli, pari 

laakerinlehteä ja maustepippurit. Kuullota niitä 

muutama minuutti ja lisää sitten vesi. Kiehauta ja 

anna niiden kiehua noin viidentoista – kahden-

kymmenen minuutin verran, että ovat varmas-

ti kypsiä.

Leikkaa lohifi leestä reilun peukalonpään ko-

koisia lohkoja ja lisää ne keittoon kermapurkil-

lisen kanssa. Anna sopan kiehahtaa ja keitä sitä 

miedolla lämmöllä viitisen minuuttia jotta kala-

palat kypsyvät. Lisää suola, nokare voita ja maista 

maku.

Kun soppa on kypsää, niin lisää keiton päälle 

kourallinen pilkottua tilliä ja tarjoa keitto vaikkapa 

paahdetun voilla levitetyn ruisleivän kanssa.

Ruokajuomaksi vettä, maitoa taikka tölkillinen 

tummaa oluttakaan ei ole hullumpi vaihtoehto.

Kermainen lohisoppa on helppo, nopea, mau-

kas ja terveellinen alku- tai pääruoka. Soppa on 

myös varsin edullinen ruoka, kalafi lee maksoi 10 

euroa ja perunat, sipuli ja porkkanat ei paljon mi-

tään. Mausteitahan löytyy meiltä kaikilta kaapeista.

Kermaista lohikeittoa

tään. Mausteitahan löytyy m

Kahvimaalla Kahvimaalla 

11. lokakuuta 201511. lokakuuta 2015

Chef KarppaChef Karppa

Soppa on mu-

kavampaa syö-

tävää ilman että 

kalassa on ruo-

toja, joten ruo-

dot kannattaa 

nyppiä ruoto-

pihdeillä pois 

ennen kalan pa-

loittelua.
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2015

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

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

Tilaa opas ja tutustu myös muihin Suomen 
Palopäällystöliiton turvallisuusmateriaaleihin: 

TURVALLISUUS

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT ILMANVAIHTO

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET



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

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

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

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

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

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

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

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

KIINTEISTÖPOSTI on ties 
kuinka monetta kertaa Kiin-
teistöTorilla ”torikauppiaana” 
yhteistyökumppaneiden kanssa, 
kuten noin kuukauden päästä 
pidettävillä perinteisillä Kiinteis-
tömessuilla. Paikkana Helsingin 
Messukeskus ja samaan aikaan 
myös Väri ja Pinta- sekä Julkisi-
vu-, Vihertek-, FinnSec- messut 
sekä AudioVisual-tapahtuma.

Kiinteistötorilla on hyvä 
tilaisuus tutustua nykyaikais-
ta hanatekniikkaa edustavan 
Ostnor Finland Oy:n valikoi-
maan, monipuoliseen vesi- ja 
viemärihuollosta huolehtivan 
Eerola-Yhtiöt Oy:n palveluihin 
sekä Esteri Pesulakoneet Oy:n 
ajanmukaisiin kiinteistöpesula-
koneisiin ja –kuivureihin.

Voit myös nauttia kahvit ja 
pullat kaikessa rauhassa Torikah-
vilassa.

Väri ja Pinta –messujen yh-
teydessä julkistetaan myös 
tämänvuotisen asunto-osa-

Kiinteistötorille ”turinoimaan” 
ja tutustumaan yrityksiin

keyhtiöille suunnatun Julkisi-
vuremontti-kilpailun voittaja. 
Kiinteistöposti-lehti on ollut 
mukana järjestämässä kilpailua 
Julkisivuyhdistys r.y.n ja Kiin-
teistöalan hallitusammattilaiset 
AKHA ry:n kanssa. 

Tule katsomaan ja kuulemaan, 
minkälainen julkisivuremontti 
tällä kertaa palkitaan. Julkistami-
nen tapahtuu 19.11. klo 10-11.

Messut 18. - 20.11.2015. Ovet 
auki ke 18.11. ja to 19.11. klo 
9-17, pe 20.11. klo 9-16. 

PRESS!
Tilaa Uutiskirje, niin saat 
sähköpostiisi viikoittain tietoa 
ajankohtaisista kiinteistöalan 
ja taloyhtiöitä koskettavista 
uutisista.

”Kiinteistöpostin Uutiskirjeessä 
annamme aina vinkkejä  myös 
artikkeleista, joissa on käsitelty jotakin 
ajankohtaista  asiaa tai esitetty jokin 
uusi näkökulma, joista on hyvä tietää.
Esimerkiksi viime viikolla vinkki 
kohdistui juttuun, jossa käsitellään 
vesimittareiden asentamispakkoa 
linjasaneerausten yhteydessä.”
Riina Takala, päätoimittaja

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE 
SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

http://www.kiinteistoposti.fi/uutiskirje


Telinemies on tutkaillut 40 vuotta rakentamista eri näkökulmista saaden jotain aikaankin - ainakin ensimmäiset 70-luvun 

rakennukset on jo purettu tai korjattu. Rakennusfysiikka kiinnostaa Telinemiestä. Hän on Kiinteistöpostin uusi kolumnisti.

Telinemies

L
upasin vähän valottaa näitä miksi-asioita. Miksi siis 

on parasta rakentaa telineet ja antaa asukkaan asua 

pussissa muutaman kuukauden kuin että homman 

voisi tehdä nopeammin ja tehokkaamminkin ilman 

telineitä, sellaistakin kun nykyään väitetään. Kaikki tietysti jo 

arvasivatkin, että rahahan se on syynä. Niin onkin, mutta on 

lisäksi yksi äärettömän tehokas laite, joka pitää asiat nykyi-

sessä kuosissaan.

Kopiokone. Telinemies pitää kopiokoneista. Niillä on ollut 

ja niillä tulee olemaan suuri vaikutus telinekauppaan. 

Kun on päätetty ryhtyä hommiin, pitää pyytää tarjouksia. 

Vaikkapa siitä, mitä pitää tehdä ja mitä sen tekemisen suun-

nittelu maksaa. Tämä on ihan välttämätön paha, byrokraatti-

en keksintö. Kyllä jokainen tietää, mitä pitää tehdä, mutta  by-

rokraattien takia jonkin alan oppiarvon saaneen on työ mää-

räysten mukaan suunniteltava. 

Kun sitten ihan väkisin täytyy tällainen asia hoitaa, niin 

halvin tarjous on aina se paras tarjous. Suunnitelmista ei 

kannata maksaa kuin sen verran, että joku saadaan ne teke-

mään. Siinä kohtaa kopiokone astuu kuvaan mukaan ja siitä 

telinemies tykkää! Mitä enemmän kopiokone suoltaa suunni-

telmia, sitä halvempi yksikkökustannus niillä on. 

Kaikki tietävät, että ihmisen tekemä työ maksaa. Ja se 

maksaa sitä enemmän, mitä enemmän hän käyttää aikaan-

sa turhan pohtimiseen. Turhana tulee pitää kaikkea, mitä ei 

ole jo aiemmin tehty. Kaikista pahinta on, jos suunnittelijalla 

on ajatus. 

Otetaan nyt vaikkapa joku arkkitehdin ajatus, esimerkik-

si julkisivuun tehtävä pieni koristeeksi tulkittava asia.  Tämän 

ikävän asian onnistunut torppaaminen sujuu seuraavasti, 

ihan vain pienenä neuvona ensikertalaisille. 

Ei hermostusta heti, vaan kuunnellaan tarkkaavasti, ollaan 

lähes samaa mieltä ja lopussa kysytään se oleellinen idean 

tappava kysymys, mitä se maksaa? Sen jälkeen päätetään olla 

ottamatta koristetta, koska se maksaa. 

Tässä tietysti kului aikaa turhan miettimiseen ja tottahan 

tuo ajatuskin jo jotain maksoi, mutta saatiin sisältöä suunnit-

telupalaveriin. Idea olisi saattanut olla laatua tai asukkaiden 

asumista parantava, mutta se ei ole pääasia. Elinkaarikustan-

nusajattelu ja raha ovat toistensa vastakohtia. Mitä ihmeen 

järkeä on ajatella 50 vuoden päähän? Telinemieskin kasvaa 

silloin horsmaa. 

Onneksi myös museovirasto tyrmää usein moiset aatteet 

niiden ensimetreillä. Heidän mielestään on aivan oikein ja 

erittäin tärkeää säilyttää kaikki sellaisena, joiksi ne on joskus 

tehty. 

Kopiokone, se pelastaa telinemiehen bisnekset. Se ei tur-

haan ajattele, annetaan vaan koneen laulaa ja monistaa ni-

Miksikö? 
Ensimmäinen miksi?

miöiltään muutettuja suunnitelmia ja työselityksiä. Harmit-

taa jo muutenkin kopiokoneen puolesta, kun viime vuosina 

on pitänyt muuttaa tekstiosia vastaamaan Eurocoden mu-

kaisia merkintöjä. Ihan turhaa työtä, josta asiakas saa mak-

saa lisähintaa.  Ja sitten nämä CE-hömpötykset, miten kal-

lista ja turhaa lystiä. Onneksi kopioimalla siitäkin selvittiin. 

Tiivistettynä, Telinemiehen mielestä kopiokone ratkai-

see sen, kuka saa suunnitteluhomman tehtäväkseen ja se on 

hyvä!  

On hienoa, kun kopiokone työntää ulos ison nipun pape-

reita ilman suurempaa vaivaa. Eihän asiakas sitä tiedä, että 

melkein samoja papereita on jo pyöritetty ainakin 10 vuot-

ta. Niille se on ensimmäinen kerta ja mitä sitä hyvää suot-

ta muuttamaan. Kannattaa mieluimmin vaihtaa kopiokone 

vuodessa kuin muuttaa mitään paperia. 

Kyllä asiakasta säväyttää, kun on heittää 250-sivuinen ra-

kennusselitys pöydälle osoituksena toimiston osaamises-

ta. Voi hyvä Sylvi sentään. Telinemies ei edes uskalla ajatella, 

mitä tuon kirjoittaminen ihan ajatuksella tulisi maksamaan. 

Ilman sitä tärkeää kopiokonetta toimiston tarjous on ulkona 

kilpailusta kuin lumiukko. Vähän sama kuin että minun pi-

täisi alkaa miettimään telinehommia uudestaan. Enhän mi-

nä sellaista osaa. 

Kuulemani mukaan aina silloin tällöin joku myyntimies 

on saanut luvan tulla ovesta sisään kertomaan jostain uu-

desta, mutta vain siksi, että lupasi tarjota kahvipullat. Kopio-

suunnittelutoimisto ei ala pilaamaan Telinemiehen bisnek-

siä mitään muuttamalla, se on kummankin yhteinen etu.  

Telinemiehen bisnesten kannalta on myös hyvä, että on 

suunnittelutoimistoja, jotka eivät halua kilpailla kopiokone-

toimistojen kanssa. Niissä on muka asiantuntijoita hommis-

sa ja tekevät parempia hommia ja ajattelevat asukkaan kan-

nalta asioita. Niin, niin, mutta ei tässä mitään ajatuksia tarvi-

ta, kaikki tietävät, että ne maksavat ja ovat turhia. Eiköhän se 

asia ole jo tullut selväksi. Noissa toimistoissa syödään liikaa 

myyntimiesten tuomia pullia. Sen takia ne ovat niin kalliita.

Argumentti numero yksi on siis, ettei suunnittelusta kan-

nata maksaa. Se on pakollinen menoerä, byrokraattien kek-

sintö. Kukaan ei tarvitse ideoita, tarvitaan papereita ja niitä 

tuotetaan kopiokoneella. Paras kopiokone voittakoon. Siitä 

syystä Telinemies antaa joka Joulu uuden koneen ostaneille 

kopiokonetoimistoille joululahjaksi muutaman riisin aane-

losia. 

Seuraavassa kolumnissa esitetään uusi miksi-argument-

ti. Timantinkova, ammattilaisen mielipide. Kaivamme esiin 

päällikön.  
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Geberit CleanLine -lattiakouru

Uusi Geberit CleanLine -lattiakouru täyttää kaikkein vaativimmatkin 
hygieniavaatimukset.  Optimoitu lattiakaivo takaa, ettei likasaostumia 
pääse kertymään piiloon. Innovatiivinen kampamainen hiussihti kerää 
liat ja voidaan puhdistaa helposti ja nopeasti kourussa olevan irrotettavan 
kannen ansiosta.   
Helposti puhdas – yksinkertaisen kaunis. 

Helposti 
puhdas.

Helppo puhdistaa:

kampamainen sihti voidaan 

huuhdella

http://www.geberit.fi/cleanline


ONKO TALOYHTIÖSSÄNNE 
KÄYTTÄMÄTÖNTÄ RAKENNUS-
OIKEUTTA TAI MAHDOLLISUUS

HAKEA SITÄ LISÄÄ?

Arvoisat taloyhtiöiden päättäjät:

MISTOTILOJEN MUUTTAMISESTA ASUNNOIKSI, ME OSAAMME AUTTAA TEITÄ HYÖDYNTÄMÄÄN SEN!

ALAKIVENTIE 3, Helsinki
2 lisäkerrosta, yht. 34 asuntoa

Esimerkkinä välitimme tämän kohteen 
toteuttamisen mahdollisuuden raken-
nusliikkeelle ja nyt siitä tulee todella 
ainutlaatuinen rakennuskohde ja talo-
yhtiön saama hyöty on merkittävä!

Taloyhtiö saa varoja ja yhtiön sekä 
asukkaiden asuntojen arvo nousee.

Olemme erikoistuneet yllä mainittujen kohteiden välittämiseen rakentajille sekä niiden myymiseen
Olemme hankkineet vuosien saatossa hyvät kontaktit rakennusliikkeisiin sekä loppukäyttäjiin
Olemme olleet mukana noin 500:ssa erilaisessa uudiskohdeprojektissa
Olemme toimineet kiinteistönvälitysalalla yli 25 vuotta

Luottamukselliset 
yhteydenotot:

PEKKA LAHTINEN
toimitusjohtaja, 

uudiskohteet, tontit
p. 0400 606 730

pekka.lahtinen@

http://www.pekkalahtinenlkv.fi
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