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Remonttien rahoittamista suunniteltava hyvin 

Kuulin eräässä tilaisuudessa kokemuksia putkiremontista, sen hankesuunnitte-

lusta ja siitä, että osakkaille esiteltiin vain yksi korjausvaihtoehto. Hinta oli neljä 

miljoonaa euroa. Jäi kysymättä, paljonko kyseinen osakas remontista maksaa ja 

miten käytännössä - vastikkeessa vai suorittaen kerralla remonttipotin. Karmean 

suuri summa joka tapauksessa.

Taloyhtiöt lienevät velkaisia ja velkaantuneet viime vuosina entistä enemmän, 

koska ovat ryhtyneet erilaisiin peruskorjaus- ja perusparannushankkeisiin. Si-

nällään se on hyvä asia, koska eihän kiinteistö ja huoneisto muuten arvoansa 

säilytä. Mutta miten monissa tapauksissa rahoitus on perusteellisesti suunniteltu, 

kilpailutettu ja toteutettu? Kuinka paljon käytetään asuintalovarausta tai rahas-

tointia, kerätään etukäteen korjausvastiketta, on laadittu taloudellinen strate-

gia kauan ennen varsinaisen hankesuunnittelun ja korjaushankkeen vaiheiden 

käynnistämistä? 

Oli mielenkiintoista havaita, että esimerkiksi Julkisivuremontti 2010 -kilpailun 

palkistuista kohteista, joissa oli tehty noin miljoonan euron investointi, pankit oli tehokkaasti kilpai-

lutettu. Tuloksena oli, että vanha rahoituslaitos vaihtui uuteen ja sinne meni sen myötä kaikki muukin 

taloyhtiön rahaliikenteen hoito.

Muistan sellaisenkin tapauksen, kun eräs isännöitsijä sai uuden taloyhtiön hoitoonsa ja ihmetteli, että 

taloyhtiöllä oli samanaikaisesti neljä lainaa lyhennettävänä. Pienin rahoitusvastike, jota osakkaat maksoi-

vat, oli muutaman kymmenen sentin verran. Siellä kilpailutettiin pankit, tehtiin uudelleenjärjestely, jolla 

saatiin lyötyä lainat yhteen ja yhdet rahoitusvastikkeet lainan lyhentämiseksi.

Nyt kun taloyhtiöissä korjataan aiempaa aktiivisemmin, on saatu avustuksia ja halajataan energia-avus-

tuksia ja on selvä remonttibuumi, niin isännöitsijöiden ja hallitusten täytyisi ennakoida tulevia korjauk-

sia riittävän ajoissa myös taloudellisen suunnittelun merkeissä - miten selvitään, mitä maksetaan, mitä 

osakkaat maksavat jne. 

On huolestuttavaa, jos se nuori lapsiperhe, joka on juuri saanut asuntonsa hankittua ja opettelee elämään 

uuden taloudellisen velvoitteensa kanssa, ei ole tiedostanut edessä olevia putki- tai julkisivuremontteja 

ja elämä kaatuu päälle, kun tulee eteen esimerkiksi tuhannen tai kahden tuhannen euron remonttilaina. 

Miten niistä selvitään, kun entuudestaankin on tiukkaa?

Puhaltakaa taloyhtiöissä siis yhteen hiileen taloussuunnitelmienne kanssa ja huomioikaa inhimilliset 

seikat maksurasitteita laskiessanne ja arvioidessanne. Mitä konkreettisemmat laskelmat ovat ja mitä enem-

män erilaisia vaihtoehtoja voidaan esitellä, sitä parempi kaikkien kannalta. Pankkeja kannattaa todella 

kilpailuttaa ja selvittää myös osakaslainojen käyttömahdollisuudet ja hyödyt. 

Kun saa konkreettista tietoa, riittävän ajoissa, kysymyksiinsä vastauksia, niin varmasti suhtautuminen 

hankkeeseenkin on myönteisempää. 
Riina Takala

K O M M E N T T I

Aina sanotaan, että Helsingissä asuminen on kallista. Kun asiaa tarkastellaan taloyh-
tiöiden kannalta ja niihin kohdistuvien verojen ja maksujen kannalta, kalleinta onkin 
Savonlinnassa - savonlinnalainen taloyhtiö maksaa veroja maksuja 40 prosenttia 
enemmän kuin esimerkiksi kokkolalainen taloyhtiö. Ankarimpia verottajia ja 
kunnallisten maksujen kerääjiä ovat Taloustaito-lehden jutun mukaan Savonlin-
nan lisäksi Kotka, Imatra, Järvenpää, Jyväskylä, Heinola ja Loviisa. Edullisinta 
asuminen on jutun mukaan Kokkolassa, Oulussa ja Kouvolassa.
Hoitovastikkeissa 60 prosenttia muodostuu kiinteistöverosta, kaukolämpö-, 
vesi-, jätevesi- sähkö- ja jätehuoltomaksuista. Miksi siis olisi järkevää säästää 
energiaa kaikin mahdollisin keinoin?

Savonlinnalaisilla taloyhtiöillä korkeimmat vero- ja maksurasitteet

P Ä Ä K I R J O I T U S



Avunhuuto on ollut jatkuvaa. 
Korjaukset ovat voineet epäon-
nistua, koska kuntotutkimuksia 

on tehty myös väärin. Sitten on tehty 
vääriä korjauspäätöksiä. Eivätkä isän-
nöitsijätkään aivan viattomia ole olleet, 
Ympäristöministeriöstä käsin talkoita 
johtava Juhani Pirinen arvioi. Viasta 
helpoimmalla ja halvimmalla pääsemi-
seksi on saatettu oikoa. Sitten makse-
taan jälkikäteen, joudutaan tekemään 
uudelleen. 

Talkoohenkeä ja järjestelmällisyyttä 

aseiksi taistelussa 

kosteus- ja homeongelmia vastaan

Kosteus- ja homeongelmissa painiskelevat kiinteis-

tönomistajat etsimässä apuun tutkijoita, suunnitte-

lijoita ja korjaajia arvaillen, kuka hommat mahtaisi 

todella hallita, kuka vain väittää hallitsevansa... Pa-

ha tilanne, ja ikävä kyllä todellisuutta. Ainakin vielä. 

- Kun saamme tämän prosessin käytyä, taloyhtiön 

hallitus pystyy listasta katsomaan, kuka osaa mitä-

kin, viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot -toiminta-

ohjelman päällikön vastuun harteilleen joulukuussa 

2009 ottanut Juhani Pirinen lupaa. 

Samassa suossa asunto-osakeyhtiöis-
tä vastuuta kantavien kanssa on laaja 
kentällinen muutakin väkeä:  kunnista, 
kaupungeista, yrityksistä, teollisuudes-
ta jne. jne.  Sekä tietysti myös pientalo-
jen omistajat, joiden kosteus- ja home-
ongelmien parissa talonrakennustek-
niikan diplomi-insinööriopintojensa 
jatkoksi muun muassa mikrobiologiaa 
opiskelemaan  innostunut Pirinen (* 
on työskennellyt monet vuodet en-
nen Valtioneuvostosta saamaansa tal-

kookutsua. Kosteus- ja hometalkoiden 
tärkeisiin tavoitteisiin kuuluukin var-
mistaa, että myös kiinteistönomistajilla 
koko kirjossaan on tarjolla mahdolli-
suudet kehittyä omassa roolissaan.

Omistajilla tulisi olla ymmärrystä 
kosteus- ja homevaurioista ja raken-
nuksen ikääntymisen tuomista haas-
teista osatakseen tilata oikeita tutki-
muksia ja selvityksiä ja tehdä niistä oi-
keat johtopäätökset. Ja mikä tärkeintä, 
ennakoiden.

– Että korjattaisiin ennen kuin pai-
kat hajoavat, vähän ennen kyyneleitä, 
Pirinen siteeraa vanhaa iskelmää.

Jos vesikaton katsotaan toimivan 
kes kimäärin 20-25 vuotta vuotamat-
ta, miksi kattoa ei tarkistettaisi huo-
lellisesti viimeistään joitakin vuosia 
aikaisemmin, tehtäisi sen pohjalta joh-
topäätöksiä mahdollisten jatkotoimen-
piteiden suhteen. Salaojien tiedetään 
toimivan noin 30 vuotta. 28 vuoden 
iäs sä niiden vetävyys kannattaisi tutkia 
tarkkaan, tai tutkituttaa. 

– Uusittaisiin ne ennen kuin kellarin 
seinä kastuu, tai vesikatto ennen kuin 
vintin villat ovat märät.

Vesijohtojen keston Juhani Pirinen 
sanoo yleisesti olevan 25 - 40 vuotta, 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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➺ JATKUU

vaikka jopa 50-vuotiaita toimi-
via putkia tulee joskus vastaan. 
Ikähaarukka on laaja, riippuvai-
nen muun muassa vedenlaa-
dusta ja putken materiaalista. 
Putkiston uusimiseen ei tar-
vitse ryhtyä summamutikassa. 
Vesijohtojen kunnon määrit-
tämiseen on nykyisin paljon 
tutkimusmenetelmiä. – Mutta 
kun ihmiset säästävät väärässä 
paikassa!

Eturistiriidat eivät
saa olla esteenä

Valtaosa suomalaises-
ta asuntokannasta on 
1960-, 1970- ja 1980 -lu-

kujen kerrostaloissa, peruskor-
jausikäisissä. Niissä on riskialt-
tiita rakenteita, myös kosteudel-
le ja homeelle. Taloyhtiöt, jotka 
eivät ala jo ennakoida korjaus-
tarvetta ja korjaamaan, tuhoavat 

talonsa, Pirinen varoittaa. 
– Vaikka kuinka olisimme la-

massa, riskeihin pitäisi tarttua!
Uusi asunto-osakeyhtiölaki 

vaatii korjauksille viiden vuo-
den ennakointia. Hyvä niin, 
mut ta lain puutteeksi Pirinen 
näkee, että siinä ei määritellä, 
kuka sen saa tehdä.

– Nyt kuka tahansa kadun-
mies voi käydä ennakoimassa 
"ei korjaustarvetta". 

Parin vuoden päästä talkoi-
den tuloksena - yhtenä tär-
keimmistä - on luvassa paljon 
nykyistä paremmat valmiudet 
varmistaa palveluita tarjoavien 
ammattitaito. Kosteusvaurioi-
den korjausrakentamiseen liit-
tyvien koulutuksien tarjoajat 
kerätään yhteen, samoin pä-
tevyyksiä myöntävät järjestöt. 
Yhdessä luodaan pelisäännöt 
pätevyyksien määrittämiseksi. 
Sen jälkeen tekijöiden yhteys-
tietoja on mahdollisuus alkaa 
julkaista nettisivuilla www.
hometalotalkoot.fi. Sivujen on 
määrä avautua vielä lokakuun 
aikana.

Jo pelkästään järjestöjä, jotka 
linkittyvät kosteus- ja homeon-
gelmiin, on paljon. Niin myös 
niiden välisiä eturistiriitoja. 
Yhteinen tahtotila ei olekaan 

ohjelmapäällikön mukaan pi-
kaisesti otettavissa, mutta pro-
sessi on nyt ainakin polkaistu 
käyntiin. Hankkeen tärkeyttä ei 
ole kiistetty, vaan mukaan on 
lähdetty.

Tieto liikkuu hitaasti,
vaikka muuten 
kiirettä piisaa

Kerrostaloissa kosteus- ja 
homeongelmat liitty-
vät tyypillisimmillään 

pesutilojen vuotaviin vedene-
risteisiin ja vesijohtojen hajoa-
miseen, etenkin kylmän veden. 
Myös rakennusten alapohjista 
juontavia ongelmia ilmenee pal-
jon. Pohjatiloissa, maata vasten 
oleviin asuntoihin saattaa nous-
ta kosteutta maasta tai sokkeli-

Juhani Pirinen kuuluttaa 
uudenlaista asennetta 
kiinteistöihimme. Koko 
ketju suunnittelusta toteu-
tukseen, huoltoon ja käyt-
täjään asti on saatava 
kuntoon. On opeteltava 
huolehtimaan, muuten ho-
me tekee sen, mihin se on 
syntynyt, palauttaa mate-
riaalit luonnon kiertokul-
kuun, rakennuksenkin. 
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rakenteen kautta. Tuulettuvien 
alapohjarakenteiden alle jätetyt 
rakennusjätteet muodostavat 
riskin homeongelmille. 

Tyypillinen, mutta ei suurim-
piin kerrostalojen homeongel-
miin lukeutuva rypäs ovat 
his sikuilujen pohjat. Vanhois-
sa hisseissä kuilut ovat usein 
ra kennuksen syvin kohta ja 
poh jat märkiä, mikäli salaojien 
toimivuus on heikko. Kuiluun 
vuosien myötä pudonnut pa-
peri- ym. orgaaninen roina saa 
homehtua rauhassa. Tuoksun 
tuntee ikävästi hisseissä. Koska 
niissä ollaan vain vähän aikaa, 
terveyshaitta ei ole kovin suuri, 
ainakaan monille. 

Taloyhtiöiden kellarit varas-
to huoneineen ovat usein kos-
tei ta. Tavaroiden mukana ho-
meen hajua ja itiöitä voi kul-
keutua asuntoihin. Asukas voi 
siten oireilla, vaikka asunnossa 
itsessään ei ole homeongelmaa. 
Kellaritiloja uuteen käyttöön 
otettaessa salaojituksen toimi-
vuudesta, rakenteiden kuivatta-
misesta ja homeiden poistosta 
onkin pidettävä erityisen tark-
ka huoli. 

– Kosteus- ja hometalkoissa 
pyritään yhtenäistämään täl-
laisten tilojen korjausohjeet 
ja kouluttamaan suunnittelijat 
noudattamaan niitä. Saamaan 

tähän maahan kosteus- ja ho-
mevauriosuunnittelijoiden 
am mattikunta, jota meillä ei 
ole ollut. Talojen rakenteet on 
ymmärrettävä todella hyvin. 

On tiedostettava paikat, missä 
homevaurioita voi olla ja pys-
tyttävä korjaamaan ne oikein, 
Juhani Pirinen sanoo.

Vuonna 1998 voimaan tul-
leissa rakentamismääräyksissä 
edellä mainitut näkökohdat on 
otettu huomioon. Niitä noudat-
taen suurimman osan ongel-
mista on voinut jo välttää, jos 
määräykset on todella luettu.

– Ongelma on, että tieto me-
nee kentälle hitaasti. Nyt, 12 
vuoden jälkeen, määräykset 
kyllä alkavat olla jo luettuina.

Määräysten hallintakaan ei 
kui tenkaan auta, jos rakennus-
työ mailla jatkuu entiseen ta-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Ympäristöministeriön yh-
dessä eri ministeriöiden, 

tutkimus- ja koulutuslaitoksien, 
kuntien sekä keskeisten kiin-
teistönomistajien ja rakennus-
alan toimijoiden kanssa aloitta-
ma Kosteus ja hometalkoot on 
jättityömaa. 

Kosteus- ja homevauriot ai-
heuttavat terveydenhuoltojär-
jestelmällemme yli 200 mil-
joonan euron kustannukset jo-
kaista vuotta kohden. Kyseiset 
vauriot ovat yksi suurimmista 
syistä rakennusten huonoon 
sisäilman laatuun. 

Homeesta aiheutuville sisäil-
man epäpuhtauksille arvioi-

daan päivittäin altistuvan jopa 
600 000 - 8000 000 suomalai-
sen. 

Kosteus- ja homevaurioita 
tie detään löytyvän koko ra-
kennuskannastamme. Niille 
alt teimmiksi on todettu 1960 
-1980 -lukujen rakennukset, 
jotka muodostavat rakennus-
kannasta suuren osan ja jotka 
ovat nyt peruskorjausiässä.

Ohjelmapäällikkö Juhani Pi-
risen mukaan erilaisia homeita 
on luonnossa hyvinkin kymme-
niä tuhansia. Kosteusvaurioitu-
neista rakennuksista löytyy tiet-
tyjä, tunnistettavia indikaattori-
homeita. Paljon on myös vielä 

tunnistamattomia homeita. 
– Ilmeisesti pääosa homeis-

ta on allergisoivia. Lisäksi on 
ryh mä selkeästi vaarallisempia 
homeita, jotka tuottavat myrk-
kyjä, Sitä aluetta tunnetaan 
vielä huonosti. Sisäilman toksi-
suuden mittaamisen kehittämi-
seksi on suunniteltu tutkimus-
ohjelma, Pirinen kertoo. 

Homeongelmia ohjelmapääl-
likkö tietää esiintyvän kaikki-
al la maailmassa. Raportteja 
niistä on löydettävissä laajasti, 
missä vain jonkinlaista sivisty-
nyttä tutkimusta on olemassa. 
Suomessa ongelman tekee eri-
tyisen suureksi ilmastomme 

kylmyys. Oleskelemme sisällä 
paljon, aikuiset ajastaan peräti 
90 prosenttia.

– Elämme sisäilmaputkessa, 
koti-ilmasta auton sisäilmaan, 
siitä työpaikan sisäilmaan, har-
rastusten sisäilmaan. Siksi on-
gelmat korostuvat meillä.

Ehkeivät rakennuksemme 
kui tenkaan ole kurjimpia. Piri-
sen arvio on, että esimerkiksi 
Eng lannissa tilanne on paljon 
huonompi kuin Suomessa. Siel-
lä vain ei vielä kosteusongel-
mien syitä ja seurauksia tunnis-
te ta, kuten meillä. Suomessa 
lap silla on paljon homeesta 
joh tuvaa astmaa, mutta Englan-

Seuraavankin sukupolven terveyden vuoksi

Rakennusosat vanhenevat eri 
aikoina, mikä on otettava huo-
mioon korjausten ajoituksessa. 
Jos on eletty niin, että talon 
kaikki rakenneosat ovat jo ha-
joamassa käsiin yhtä aikaa, ti-
lanne on kaoottinen.
Vesikattoa, putkistoja, parvek-
keita, irtoilevia elementtejä ja 
niin edelleen - kaikkia niitä ei 
voi korjata yhtä aikaa, rahalli-
sessakaan mielessä. 
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nissa ilmeisesti siihen nähden 
kaksinkertaisesti. Englantilais-
taloja Pirinen kuvaa surkeiksi 
kokolattiamattoineen, märkine 
ikkunoineen ja kellareineen. 

Kosteus- ja hometalkoita en-
nenkin meillä on toki tuotettu 
ongelmaan liittyen suuri määrä 
tietoa ja vedetty hankkeita. Ry-
teikköä raivattavaksi riittää silti 
yhä, ja uusien riskien syntymi-
sen suhteen on myös oltava 
valppaana. Pirinen pitäisi erit-
täin tärkeänä ja ajankohtaisena 
pohtia, miten nyt puheissa ja 
toteutusvaiheessakin osin ole-
vat passiivitalot rakennetaan. 
Etteivät vaipan rakenteet ja 
järjestelmät homehtuisi muu-
taman vuoden päästä - tai edes 
20 vuoden aikana. Kaksi suurta 

ohjelmaa onkin jo aloitettu ym-
päristöministeriössä, jälkijunas-
sa, mutta parempi edes niin. 

– Pitäisikö tehdä aivan jollain 
muulla tavalla? Pitäisikö  mine-
raalivillojen uloimmat pinnat 
olla vaihdettavissa, ja vesijoh-
dot ja viemärit nykyistä hel-
pommin. Ettei taas 30 vuoden 
päästä mentäisi piikkausko-
neiden kanssa, Pirinen miettii 
mahdollisuuksia uusiin tapoi-
hin rakentaa.

– Kiinteistönomistajien pitäi-
si olla niin valveutuneita, että 
eivät ajattelisi vaan omaan nah-
kaansa, vaan myös seuraavaa 
sukupolvea.

paan "alituinen jumalaton 
kiire". Ei ole aikaa kuivattaa 
rakenteita, suojata niitä sateel-
ta ja lumelta huolellisesti, aikaa 
varmistaa laatua, myös siitä, mi-

Jos huoltoyhtiö pääsee määrit-
telemään, mitä he tarjoavat, 
sieltä voi puuttua vaikka mitä 
tarpeellista. Tavoite on saada 
työ tarjouksen halpuudella. 
Tilaajan on ymmärrettävä 
tarkkaan, mitä juuri hänen ta-
lonsa tarvitsee. Tuota ymmär-
rystä Kosteus- ja hometalkois-
sa on määrä kasvattaa.

kä ei näy pinnalle.  Suurin uhka 
on, että rakennus jää märäksi 
ja sen seurauksina muodostuu 
erilaisia päästöjä, vaurioitakin.

Paha juttu Pirisen mukaan 
on, että rakennusteollisuudella 
ei tahdo olla konsteja testata 
kaikkia asioita etukäteen, oman 
kokemuksensa pohjalta ei aina 
haluakaan. Esimerkiksi yritys-
ten nettisivuilla hän kertoo 
annettavan malleja lämmön-
eristeiden lisäämiseen. Asennet-
tiinko ne oikein tai väärin, siitä 
yritykset eivät ota vastuuta.

– Vastuu on aina talon omis-
tajilla. Siksi heidän tulisi aina 
käyttää asiantuntijoita.

Talkoisiin liittyen on suunnit-
telussa koulutusohjelma koste-
us- ja homeongelmista muun 
muassa kuntien päättäjille, jot-
ka kantavat vastuuta valtavasta 
määrästä vuokrakerrostaloja. 

Ammattimaisten kiinteistön-
omistajien etu tosin on, että 
kohteiden suuri määrä kerryt-
tää kokemusta, myös hyvistä 
yhteistyökumppaneista. Yksit-
täisten taloyhtiöiden tilanne 
on toinen. Kokemusta ei kar-
tu. Yksinomaan jo konsulttien 
hankinta jää herkästi tuurin 
varaan. 

  
(* Lisensiaatintutkinto rakennus-
ten kosteudenhallinnasta eri 
vuosikymmeninä valmistui 
1999, väitöskirja pientalojen 
mikrobivaurioista 2006.
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I S Ä N N Ö I N N I N  A R K E A

Isännöitsijä Veikko Helinin mielestä 

Ammatistaan ylpeät 

ammatti-isännöitsijät 

eivät ansaitse tulla 

ryvetetyiksi ja koko 

ammattikunta yleis-

täen lokaan vedetyksi, 

kuten tiedotusvälineis-

sä on viime aikoina 

tapahtunut. Pian 30 

vuotta isännöintityötä 

tehnyt helsinkiläinen 

isännöitsijä Veikko 

Helin toteaa, ettei 

isännöitsijöitä voi 

syyttää siitä, että uusi 

asunto-osakeyhtiölaki 

toi uusia tehtäviä, vel-

vollisuuksia ja vastuu-

ta niin isännöitsijöille 

kuin taloyhtiöillekin. 

taloyhtiöiden arjessa tarvitaan 
myötäelämisen tahtoa ja taitoja

Isännöitsijä Veikko Helin kriti-
soi sitä, että eri tahot tulkitsi-
vat lakia ja julkaisivat niistä 
kirjoja ennen kuin uusi asunto-
osakeyhtiölakia oli edes voi-
massa. Isännöitsijä kunta on 
hänen mielestään jätetty ”heit-
teille”. Laissa on asetettu vaa-
timuksia isännöitsijän ammat-
titaitoisesta työstä, mutta käy-
tännön toiminnan suhteen 
vaatimukset eivät ole vielä riit-
tävästi arjen tasolla kohdan-
neet.

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala
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Veikko Helinin mielestä 
nyt olisi tärkeintä, että 
kaikki yhteisesti ja myö-

tämielisesti toimivat samaan 
suuntaan vastakkain asettelun 
sijaan. 

Käytännön toiminnan kan-
nalta hankalinta on se, että lain 
tulkinta on niin villiä ja vapaa-
ta, etteivät isännöitsijät tai talo-
yhtiötkään saa riittävästi apua 
kiinteistöalan toimijoilta, eivät-
kä lainvalmistelijoita, koska alal-
la vallitsee erilaisia näkemyksiä 
ja tulkintoja, jotka ovat pahim-
millaan ristiriitaisia.

Kunnioitetaan
molemmin puolin

Ammatistaan ylpeät am-
matti-isännöitsijät moti-
voituneiden ja osaavien 

työntekijöidensä kanssa eivät 
ansaitse ulkopuolisten taholta 
esitettyä, isännöintityön arkea 
ymmärtämätöntä ryvettämistä 
- yleistettyjä väitteitä, että isän-
nöitsijät rahastavat remontti-
ilmoituksilla, ovat jukuripäitä 
hallitusten kanssa. Miksei ky-
symystä voi esittää niinkin, että 
entäs jos hallitukset ja osakkaat 
haluavat olla jukuripäitä isän-
nöitsijöiden suhteen?

Näin pohtii kolmisenkym-
mentä vuotta isännöintityötä 
tehnyt Veikko Helin, viisihenki-
sen isännöitsijätoimiston vetä-
jä, työllistäjä, isännöitsijä, jonka 
mielestä hedelmällisempää ja 
rakentavampaa olisi myötäelää 
yhdessä, isännöitsijöiden, talo-
yhtiöiden ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kesken.

– Alalle ei tarvita vastakkain-
asettelua, eikä isännöitsijöiden 
työn ymmärtämätöntä moitti-
mis ta. Siitä ei ole hyötyä ke-
nellekään. Sen sijaan puhun 
myötävaikuttamisesta. Koska 
isännöitsijäprofiilia on viime 
ai koina monin sanoin ryvetet-
ty, se johtaa siihen, että yhteis-
työkumppanimme, hallituksen 
jäsenet miettivät, onko isän-
nöitsijätoimisto hyvä, onko sen 
henkilökunta hyvä, onko se mo-
tivoitunut, tekeekö se työnsä ja 
halutaanko me jatkaa heidän 
kanssaan. Onko se tarpeen?

Parhaimmillaan vastaus on 
se, että yhteistyötä halutaan 
tehdä, isännöitsijätoimiston ja 
asiakasyhtiöiden väliset suh-
teet ovat kunnossa, isännöitsijä-
toimistossa "osataan kuunnella 
asiakasta", kuten edesmenneen 
isännöitsijän Aimo Astalan tär-
kein opetus isännöitsijän työstä 
kuuluu, palvelu pelaa, tehdystä 
työstä saadaan asianmukainen 

korvaus. 
Myötäelämisessä hallitusten, 

osakkaiden ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kesken syn-
tyy Helinin kokemuksen mu-
kaan myös aitoa isännöitsijän 
työhön kohdistuvaa ammatti-
kunnioitusta. Sitä vasten yleistä-
vät väitteet huonosta palvelusta 

tai rahastamisesta eivät sovi hä-
nen mielestään todellisuuteen, 
eivätkä edistä toimintatapojen 
ja yhteistyön kehittämistä.

– Meillä on pääosin 20-30 
vuotta vanhoja asiakassuhtei-
ta, eikä meidän isännöitsijätoi-
miston edustajien toimesta ole 
asettauduttu, eikä jouduta aset-
tautumaan intressivastakohtiin 
- ei hallitusten kanssa, ei kiin-

teistönhoitajien, eikä urakoitsi-
joiden kanssa. Pitää ymmärtää, 
mikä on kunkin toimeksianto. 
Kun istun muutaman taloyh-
tiön hallituksessa jäsenenä, 
siellä minun on ymmärrettävä, 
etten istu paikalla isännöitsi-
jänä, vaan toisessa, hallituksen 
jäsenen ja osakkaan roolissa, 
ajamassa isännöitsijän kanssa 
yhdessä taloyhtiön etua.

– Voisi sanoa, että hallituksen 
kanssa intressit menevät - tai 
voivat mennä - ristiin vain ker-
ran vuodessa. Se on silloin kun 
annamme hinnantarkistusilmoi-
tuksen. Sitä emme kuitenkaan 
kehtaa tehdä, ellemme tiedä, 
että työmies on palkkansa an-
sainnut ja siksi hinnan tarkis-
tukselle on aina perusteensa. 
Ei ole taloyhtiöitä, jotka eivät 
ymmärtäisi, että kustannukset 
ovat yleisesti ottaen nousseet, 
mutta niin myös lisääntyneet 
isännöitsijän työt, jotka ovat 
muuttuneet uuden lain myötä 
oleellisesti. Siksi totuttuja pal-
veluja ei välttämättä saa, jos ei 
ole valmis maksamaan siitä, et-
tä olemassa oleva henkilökunta 
tekee lain edellyttämät tehtävät, 
Helin sanoo.

Kanssakäymistä 
käskyttämisen 
sijaan

Toinen Aimo Astalan 
ope tuksista on se, että 
isännöitsijällä on velvol-

lisuus kertoa kaikki mahdolliset 
asiat, nekin, jotka eivät välttä-
mättä kuulijalle ole mieluisia.

– Pitää kertoa, pitää kuunnel-
la ja neuvotella. Ei isännöitsijä 
voi mennä käskyttämään, Helin 
muistuttaa ja toteaa, ettei isän-
nöitsijää tai toimiston työnteki-
jöitä voi siihen malliin käskyt-
tää kuin ehkä 60-luvulla tehtiin 
tai armeijan organisaatiossa 
toimitaan. 

Eläkkeelle 
siirtyminen 
houkuttelee - 
mistä uudet tekijät?

Isännöitsijän ammattikuntaa 
moitittaessa Veikko Helinin 
mielestä unohtuu sekin tär-

keä kiinteistöalan tulevaisuu-
teen liittyvä tosiasia: Kiinteis-
tökannan määrä kasvaa koko 
ajan - ja on kasvanut erityisesti 
viimeisten 15 vuoden aikana - 
mutta pätevistä ammattilaisista 
on pulaa.

– Joidenkin kollegojen kans-
sa kannamme huolta siitä, mistä 
alalle saadaan lisää isännöitsijöi-
tä, mieluummin nuoremmasta 
päästä, Helin muistuttaa.

Ammattitaitoisten ja kokenei-
den isännöitsijöiden rajallista 
resurssia esimerkiksi Isännöit-
sijätoimisto Helin ja Soppela 
Oy:n toimistossa on käytetty 
tarkoituksenmukaisesti keskit-
tymällä vain toimiston lähellä 
kahden kilometrin säteellä ole-
viin asiakastaloyhtiöihin, jotka 
kaikki ovat perinteisiä asunto-
osakeyhtiöitä. 

– Uutta kiinteistökantaa on 
niin lukuisa määrä, joita ei ny-
kyisin alalla olevalla henkilö-
kunnalla ole pystytty, eikä pys-
tytä tulevaisuudessa hoitamaan. 
Tämä tuli konkreettisesti eteen 

”VAIKKA OLEN DIPLOMAATTI JA TULEN IHMISTEN KANSSA 

TOIMEEN, MUTTA JOS LUULLAAN, ETTÄ MINUN NISKANI 

TAIVUTETAAN TAI HENKILÖKUNTANI TYÖSSÄ HYVINVOIMIS-

TA JOLLAKIN RAHASUMMALLA UHATAAN, NIIN SELLAISTA 

RAHAA EI OLE VIELÄ KEKSITTY. OLEN KUULLUT TALO-

YHTIÖISTÄ, JOTKA TIETÄVÄT OLEVANSA MÄÄRÄÄVÄSSÄ 

ASEMASSA JA TALOYHTIÖN HALLINTOON ON SATTUNUT 

VÄÄRÄNLAINEN HENKILÖ, NIIN SILLOIN TILANNETTA ON 

SAATETTU KÄYTTÄÄ ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTOON PÄIN HY-

VÄKSI. MEILLÄ EI OLE MITÄÄN TÄLLAISTA.”

”KAIKKI ASIAKASYHTIÖM-

ME OVAT YKSITTÄISIÄ, 

ERILLISIÄ, TOISISTAAN 

RIIPPUMATTOMA ASUN-

TOYHTIÖITÄ. JA JOS KÄY 

NIIN, ETTÄ HENKILÖKE-

MIAT EIVÄT TOIMI, EMME 

ME SINNE TALOYHTIÖÖN 

VÄKISIN MENE, VAAN HE 

SAAVAT MEILTÄ KOHTELI-

AAN KIRJEEN SOPIMUK-

SEN IRTISANOMISESTA.”

➺ JATKUU
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meillekin pari vuotta sitten, jol-
loin sopeutin asiakasmääräm-
me resursseihimme. Olimme 
muutaman vuoden aktiivisesti 
etsineet - niin kuin moni muu 
kollegakin - sopivia henkilöitä 
tiimiimme, mutta kun ei siihen 
tilanteeseen silloin työntekijää 
löytynyt, ilmoitimme ystävälli-
sesti joillekin meidän asiakasta-
loyhtiöistämme, että sanomme 
sopimuksen irti, koska emme 
pystyneet tekemään työtäm-
me niin hyvin kuin haluamme. 
Saattohoidin ne taloyhtiöt niin, 
että ilmoitin, keiltä itseään kun-
nioittavilta alueella toimivilta 
kollegoilta kannattaisi pyytää 
tarjous.

– Ymmärtävätkö kaikki isän-

nöitsijöiden yhteistyökumppa-
nit tätä tilannetta, kun sanotaan 
esimerkiksi, ettei Helsingin seu-
dulta ei löydy yhtään hyvää isän-
nöitsijää. Pääkaupunkiseudulla 
ainakin vallitsee se tilanne, että 
jos yksikin ammatti-isännöitsijä 
jostakin syystä päättää äänestää 
jaloillaan, katselee vähän ym-
pärilleen muita ammatteja tai 
lähtee varhaisemmin eläkkeel-
le, niin taloyhtiöiden ympärillä 
on kymmenen muuta ottajaa 
samoin tein omalla ammattitai-
dollaan.

– Pääkaupunkiseudulla on 
edelleen työvoimapula. Isän-
nöitsijätoimistot varmasti palk-
kaavat osaavia isännöitsijöitä 
heti, kun heitä alalle tulee ja 

joilla on kohtuulliset edelly-
tykset tulla toimeen ihmisten 
kanssa ja tehdä yhdessä työtä 
taloyhtiöiden hallitusten ja 
osakkaiden kanssa. Mutta mistä 
me saamme sitä porukkaa alal-
le, että voidaan palvella reaali-
aikaisesti, ammattitaitoisesti ja 
saadaan sellaisia isännöitsijöitä 
ja muilla tehtävänimikkeillä 
olevia isännöitsijän työtä teke-
viä, jotka haluavat tulla aamul-
la töihin, tekemään työtä, jota 
kunnioittavat omaa työtään 
ja edustavat ammattiylpeinä 
omaa ammattikuntaansa, Helin 
kysyy.

– Siitä ei sen sijaan ole riittä-
västi kirjoitettu, että yhteistyö-
kumppanit, olivatpa ne sitten 

hallituksia, kiinteistönhoitajia 
tai muita alan toimijoita, ym-
märtäisivät yhteistyökumppa-
nuuden arvon. Jos koetaan, että 
yhteistyökumppani on hyvä tai 
isännöitsijä kelvollinen, jonka 
edessä ei tarvitse kumartua, ei-
kä nöyrtyä, vaan tullaan hyvin 
toimeen, niin myös halutaan pi-
tää ne asiakas- ja yhteistyösuh-
teet hyvinä. 

– Toinen vaihtoehto on, etä 
hankitaan uusia yhteistyökump-
paneita, mutta monella alalla 
voi myös sanoa, että otetaan, 
jos otetaan, jos on mistä ottaa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

-Kuka ammatti-isän-
nöitsijä halusi tai 
pyy si sellaista lakia, 

jossa osakkaalta kysytään kir-
jallista lupaa tai on tehtävä kir-
jallinen ilmoitus siitä, että huo-
neistoon kiinteästi asennettu 
sähköliesi vaihdetaan. En usko, 
että kukaan alalla tätä halusi, 
Veikko Helin kritisoi vain yhtä 
esimerkkiä uuden lain muka-
naan tulleista tarpeettomuuk-
sista. Hänen huolensa on, että 
taloyhtiöissä jäädään nyt odot-
tamaan lain tulkintoja ja kärä-
jien ennakkopäätöksiä asioista, 
joista voitaisiin selvitä taloudel-
lisesti huomattavasti edullisem-

Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa jo nyt tarkistamisen tarvetta
min ja kokonaisuuden kannal-
ta järkevämmin tervettä järkeä 
käyttäen. 

Luparuljanssi
työllistää

-Kuka haluaa lähteä 
käy mään sähköpos-
ti kir jeen vaih toa huo-

neiston laminaattilattian asen-
tamisesta ja siihen liittyvästä 
rakennustekniikasta? Jos osa-
kas minulta kysyy, mitä pitäisi 
tehdä, kirjoitan hänelle pitkän 
vastauksen askeläänieristeistä, 
urakoitsijan kompetenssista, 

kaikki ne asiat, jotka olivat mie-
lestäni aikaisemmin kaikkien 
tiedossa - tai ainakin piti olla 
selviä. Kuka meistä ammatti-
isännöitsijöistä haluaisi käyttää 
aikaa tällaiseen? 

– Toisaalta kuka tasapainoi-
nen hallituksen jäsen luulee, 
että jään illalla töihin tekemään 
laminaattilattiaan liittyvää sel-
vitystyötä ilman korvausta ja 
yritykselle, josta yritys saa koh-
tuullisen korvauksen, Helin jat-
kaa konkretisoiden osakkaan 
ilmoituksen ja ilmoitusvelvol-
lisuuden käytännön vaikutuk-
sista.

– Entä kuinka moni isännöit-

sijätoimisto on valmis ottamaan 
veloituksetta hoidettavakseen 
kaiken sen yhteydenpidon, jo-
ka laminaatin vaihtoihin tai 
lieden vaihtoihin liittyy? Ei ku-
kaan. Lisää työtä, eikä meidän 
ammattitaidollamme sitä tehdä 
ilmaiseksi. Laki toi lisää työtä, 
mutta myös vastuuta. Niiden 
täytyy näkyä käytännössä myös 
isännöintityöstä saatavassa kor-
vauksessa.

Mallinnetut 
toimintakonseptit

➺ JATKUU

”OLEMME LAATINEET TARKASTUSTA 

VARTEN LOMAKKEEN, JONKA TARKASTA-

JAT TÄYTTÄVÄT. SE KÄSITELLÄÄN HAL-

LITUKSEN KOKOUKSESSA JA KIRJATAAN 

VASTAUKSIA, JOS TARKASTUS ON ANTANUT 

AIHETTA LISÄSELVITYKSIIN. SEN JÄLKEEN 

SE LIITETÄÄN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 

PÖYTÄKIRJAAN. SITTEN KUN VALAN TEH-

NYT TILINTARKASTAJA TEKEE TILIKAUDEN 

PÄÄTYTTYÄ OMAA TYÖTÄÄN, HÄN NÄKEE 

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJALIITTEES-

TÄ, ETTÄ TOSITTEET ON HALLITUKSEN 

TOIMESTA TARKASTETTU JA HYVÄKSYT-

TY. SIELTÄ VOI LÖYTYÄ INHIMILLISESTÄ 

SYYSTÄ SYNTYNYT VIRHE, MUTTA MYÖS 

SELVITYS, MITEN ASIA ON KORJATTU. 

TÄLLAINEN TOIMINTA HERÄTTÄÄ LUOT-

TAMUSTA. MINUSTA MAALLIKKOTILIN-

TARKASTAJIEN ASEMA OLISI PITÄNYT 

LAISSA SÄILYTTÄÄ. ”
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Isännöitsijän vastuulla Veik-
ko Helin tarkoittaa sitä, että 
vaikka laissa osakkaille on 

sälytetty ikään kuin aikaisem-
paa tiukempi vastuu huoneis-
toissaan tehtävistä remonteista 
ilmoittamisesta ja luvista, am-
mattitaitoinen isännöitsijä ei 
voi jättää huolehtimatta taloyh-
tiön edusta. 

– Olemme kehittäneet osak-
kaiden kylpyhuoneiden re-
monttien vedeneristyksiin tie-
tynlaisen toimintamallin, jonka 
mukaan isännöitsijätoimisto 
on huolehtinut kirjallisesti lu-
vista, anomuksista, on kontro-
loitu remontin tekoa eli tehty 
vesieristyskatselmukset ja 
laa dittu pöytäkirjat. Nyt kun 
tällaisen prosessin pitäisi koh-
distua osakkaan keittiökaap-
pien tai kaapistojen tai lieden 
vaihtamiseen, niin kysyn, mikä 
on hakijan, osakkaan, kompe-
tenssi ilmoittaa tai pyytää lupa 

muutoksiin. Siitä alkaa sähkö-
postissa loputon kirjeenvaih-
to rakennusteknisistä asioista, 
kaappien kiinnitysmekanis-
meista tai laminaattien alle 
tulevista eristeistä. Emme me 
tätäkään työtä voi veloituksetta 
tehdä, vaan meidän on veloitet-
tava selvityksiin ja ilmoituksiin 
käytettävä aika työn teettävällä 
osakkaalla, jos lupapyynnöt tai 
ilmoitukset eivät olisi tyhjentä-
viä, hän toteaa.

– Mitä pitäisi ajatella tästä: 
Minulla on hoidossani toista sa-
taa huoneistoa, yhdeksän por-
rashuonetta käsittävä taloyhtiö, 
jossa on parhaillaan menossa 
kokonaisvaltainen lvis-sanee-
raus. Eräältä rakennusalalla 
itsekin toimivalta osakkaalta 
tuli kirje, jossa hän totesi, että 
heti kun  taloyhtiö saa valmiik-
si kylpyhuonekorjaukset, hän 
purkaa omansa ja tekee uuden. 
Piste. Vastasin hänelle kohte-
liaasti, että ennen kuin ryhdy-
tään käymään tätä prosessia 
läpi, niin mihin aiot pyytää lu-

van ja pyytäisin kiinnittämään 
huomiota siinä asianmukaisiin 
rakennuttamisasiakirjoihin ja 
lupapyyntöasiakirjoihin. Tote-
sin, että mitä täsmällisemmät ja 
pedantimmat ne ovat, sen hal-
vemmaksi lupaprosessi tulee 
sinulle, hän jatkaa. 

– Kun ilmoitus- ja lupapyyn-
töprosessit sitten lähtevät liik-
keelle tällaisista asetelmista ja 
pyynnöt ovat hyvin eri tasoisia, 
niin miten me niitä pienissä 
isännöitsijätoimistoissamme oi-
kein hoidamme. Ennen vedene-
ristystä koskevia ilmoituksia tai 
lupapyyntöjä tuli yksi viikossa 
tai yksi kahdessa viikossa, nyt 
niitä tulee neljä päivässä. Toi-
vottavasti kaikki osapuolet ym-
märtävät, miten työ on muut-
tunut ja miten kaikkien pitää 
vastata siihen. 

– Ja meidän pitäisi vielä vasta-
ta kohtuullisen reaaliaikaisesti 
ja löytää jostakin se niin sanot-
tu löysä aika, jolloin vastaamme 
sille keittiökaapistoa uusivalle 
osakkaalle, joka on jo ehkä käy-

nyt ostamassa keittiökaappinsa 
ja vastauksellamme on kiire, 
Helin vielä sanoo.

Isännöitsijäntodistus 
napin painalluksella

-Jos minulle vieläkin joku 
kiinteistövälittäjä väit-
tää kerran viikossa, että 

saat isännöitsijätodistuksen 
ulos järjestelmästä nappia pai-
namalla, niin minä sanon, että 
tule näyttämään minulle, missä 
sellainen nappi on. Kaikki nuo 
edellä puheena olleet ilmoituk-
set ja luvat ja muut asiakirjat 
pitää dokumentoida ja liittää 
isännöitsijätodistukseen. Se on 
sinällään hyvä asia. Mutta aikai-
semmin todistuksessa oli yksi 
sivu, nyt kolme. Todistukseen 
liittyvien ilmoitusten dokumen-
tointi vie aikaa, se vaatii omat 
järjestelmänsä, pitää ottaa huo-
mioon mahdolliset sähkökatkot 
tai serverin kaatumiset ja lisäk-
si pitää olla vielä manuaali eli 
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ylläpitojärjestelyt. Tämä kaikki 
maksaa. 

– Onko isännöitsijätodistuk-
seen käytettävällä ajalla, fyysi-
sillä valmiuksilla koskien myös 
manuaalisen arkiston ylläpitoa 
sekä todistukseen liittyvällä 
vastuulla ehkä jotakin merkitys-
tä isännöitsijäntodistuksen toi-
mitusaikaan ja uuteen hintaan? 
Varmasti on.

Korjaustarpeiden 
selvittäminen 
maksaa

Veikko Helinin toimistos-
sa uutta asunto-osake-
yhtiölakia ennakoitiin 

jo viime vuoden marraskuussa 
ja kutsuttiin koolle taloyhtiöi-
den hallitukset ja tilintarkas-
tajat. Heitä saapuikin paikalle 
lähes kaikista taloyhtiöistä ja 
hyvin monet tilintarkastajatkin. 
Siinä tilaisuudessa Veikko Helin 
valmisti asiakkaitaan siihen, et-
tä lain astuessa voimaan taloyh-
tiöiden tulevia korjaustarpeita 
selvittävät kuntoarviot, joiden 
päätteeksi syntyy pts eli pitkän 
tähtäyksen suunnitelma, teete-
tään tulevaisuudessa ulkopuo-
lisilla ammattilaisilla. 

Sitä ennen isännöitsijä Veik-
ko Helin oli laatinut kyseiset 
sel vitykset veloituksetta omaan 
ammattikokemukseensa perus-
tuen.

– Me tulimme lakia tulkites-
samme siihen käsitykseen, että 
meidän on ulkoistettava kunto-
arvion teettäminen ammattilai-
sille. Se aiheuttaa taloyhtiölle 
väistämättä lisäkuluja. Valtio 
maksaa arvioiden tekemiseen 
50 prosentin avustuksen. Tähän 
mentiin siksi, että lain mukaan 
korjaustarveselvityksen pitää 
olla tietynlainen tai ammattilai-
sen tekemä, ettei kukaan pääse 
sanomaan, että se olisi hihasta 
vedetty. Siinä vaiheessa minä 
myös totesin, etten halua lähteä 
kantamaan ilmaisesta työstäni 
vastuuta varsinkaan käräjille, 
Helin painottaa.

Tähän mennessä kuntoarvioita 
on teetetty useita ja lähes kaikki 
jo valmiinakin, minkä jälkeen nii-

tä on käsitelty kunkin taloyhtiön 
hallituksen kokouksissa. Sen jäl-
keen ne tulevat, kuten laki edel-
lyttää, vahvistettaviksi tulevissa 
yhtiökokouksissa.

– Jokaiselle taloyhtiölle ai-
heutuu tästä monien tuhansi-
en eurojen kustannukset sekä 
lisäkustannuksia, kun selvityk-
siä päivitetään joka vuosi. Täs-
tä tulee meille "ihan lystikästä 
puuhaa ja ylimääräistä puhdet-
ta". Tahdon uskoa ainakin nyt 
tuon viime marraskuussa pi-
tämämme tilaisuuden jälkeen, 
että meidän asiakastaloyhtiöi-
demme hallituksen jäsenet 
ymmärsivät, mistä on kysymys 
ja orientoituivat vastuuseensa. 
Mutta kuka meistä kiinteistö-
alalla olisi mitään tällaista toi-
vonut?

– Toimitimme isännöitsijä-
todistuksen aikaisemmin 
kolmen vuorokauden sisäl-
lä. Nyt kun todistukseen 
tarvitaan päivitetyt tiedot, 
joista myös itse vastaan, 
jossa täytyy olla lainahoi-
to-osuuslaskelma siitäkin 
huolimatta, ettei se laina 
olekaan osakkaan, vaan 
yhtiön, niin todistuksen te-
kemiseen menee enemmän 
aikaa. Kiinteistövälittäjät 
tekevät omaa työtään, 
mutta laki edellyttääkin 
nyt, että isännöitsijät teke-
vät osin myös kiinteistön-
välittäjän työtä. Kyllä me 
teemmekin sen, mitä laki 
käskee, mutta sen pitää 
näkyä korvauksissa, koska 
se edellyttää muutoksia 
myös toimintatavoissa.

Uutta lakia tarkistettava - pikaisesti

Koska uusi asunto-osakeyhtiölaki Veikko Helinin mielestä niin 
sanotusti "ampui yli" esimerkiksi osakkaiden remontti-ilmoitusten 
ja lupapyyntöjen osalta, nykyistä lakia valmistelleiden tahojen pi-
täisi kokoontua pian tarkistamaan jo hyväksyttyä lakia. Esimer-
kiksi keittiökaappi- tai lattiaremonttien osalta laki on kohtuuton 
ja tarpeetonkin verrattuna siihen, miten tätä ennen on näissä re-
monttitilanteissa toimittu.

– Minulla on pian 30 vuoden kokemus osakkaiden remonteista, 
eikä niihin ole muihin kuin märkätilaremontteihin tai rakennus-
lupamenettelyihin tarvittu ilmoituksia tai lupia. Se olisi riittänyt 
nytkin.

Lisäksi hän pelkää, että taloyhtiöissä jäädään odottamaan en-
nakkopäätöksiä ennen kuin uskalletaan antaa lupia osakkaiden 
remonteille. Oikeusprosesseissa taas kuluu osakkaiden rahaa, 
joita vakuutusyhtiöt korvaavat vakuutuksenottajan oikeusturvasta, 
osaltaan jutuista hyötyvät alan juristit ja mikä on lopputulos, sitä 
ei kukaan tiedä ennakoida.

– Entinen asunto-osakeyhtiölaki oli kapea ja siinä viitattiin osa-
keyhtiölakiin soveltuvin osin. Nyt asunto-osakeyhtiölaki on oma 
lakinsa, mikä tulee johtamaan siihen, että alan juristit saavat 
runsaasti toimeksiantoja, mutta myös vakuutusyhtiöt maksavat, 
ja me vakuutusten loppumaksajina maksamme siitä, että ihmiset 
riitauttavat joko turhia tai tarpeellisia asioita ja vievät prosesseja 
läpi loppuun asti. Asioista riidellään ja niin kauan kuin riita on kes-
ken, missään taloyhtiöissä ei uskalleta toistaiseksi antaa mitään 
lupia mihinkään remontteihin, koska odotetaan ennakkopäätöstä 
ja pahimmillaan sen saaminen kestää 3-4 vuotta, Helin arvioi.

Maallikkotason 
olisi pitänyt riittää 

Kirjanpidon ja toiminnan 
tarkastamisen osalta 
Veikko Helinin mieles-

tä laissa osin epäonnistuttiin. 
Sinällään hyvää oli, että tilin-
tarkastajanimike täsmennettiin 
valan tehneisiin tilintarkastajiin, 
mutta toiminnantarkastajien 
pätevyysvaatimukset asetettiin 
liian korkealle.

– Meidän isännöintikonsep-
tiimme on aina kuulunut se, 
että olipa talo minkä kokoinen 
tahansa, alle 30 huoneistoakin, 
niin siellä on aina ulkopuolinen 
ammattitilintarkastaja. Se tuo 
luotettavuutta.

– Mutta se epäonnistuminen: 
Nyt laissa toiminnantarkastajan 
tehtävä eriytettiin ja määritel-
tiin niin, että toiminnantarkas-
tajalta edellytetään tietynlaista 

pätevyyttä. Se ikävä kyllä saat-
taa johtaa siihen, että ne joilla 
tarvittavaa kompetenssia olisi, 
he eivät halua tehtäväänsä, kos-
ka epäilevät, että heiltä vaadi-
taan liikaa. 

– Vaatimukset saattavat joh-
taa samanlaiseen rimakauhuun, 
mitä jopa hallituksen jäsenyyttä 
kohtaan nyt selvästi on havait-
tavissa. Onko lain laatijat ehkä 
ajatelleet, että tarvitaan kiin-
teistöalan hallitusammattilaisia? 
Eikö tavallinen kansalainen voi 
hoitaa omaisuuttaan ja toimia 
maallikkotilintarkastajana tar-
kastaen kirjanpidon valan teh-
neen tilintarkastajan tekemän 
tarkastuksen jälkeen?

Isännöitsijätoimiston hoi-
dossa olevissa taloyhtiöissä on 
ollut tapana, että yksi tai kaksi 
hallituksen jäsentä tarkastaa 
kerran tai kahdesti vuodessa 
kaikki taloyhtiön tositteet.
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Hiljakseen kehittyneet kosteus-
vauriot As Oy Raskintornien 
asuntojen sisäpuolella olivat ai-

emmin johtaneet taloyhtiön hallituksen 
esittämään julkisivujen saumausten uu-
simista. Tämä vaihtoehto sai siis väistyä. 
Rattaat laitettiin pyörimään julkisivujen 
totaalisen muutoksen toteuttamiseksi. 
Hanke sujui hyvässä hengessä ja tulok-
sin, joista tieto siis on kiirinyt Julkisivure-
montti 2010 -kilpailun voiton myötä pal-
jon Turun Runosmäkeä laajemmallekin. 

- Kopioimme voittoplakaatin porras-
käytävään näkyville. Osakkaille tuli tun-
ne, että on tehty oikein ja hyvin, As  Oy 
Raskintornien hallituksen puheenjohta-
jana toimiva Mika Artesola kertoo AKHA 

ry:n ja Julkisivuyhdistyksen järjestämän 
kilpailun voittamisen jälkimainingeista 
taloyhtiössä.  Tapausta myös juhlittiin 
osakkaiden kesken korkean tason pai-
kassa, omassa pihassa Runosmäen alu-
een korkeimmalla kalliolla. 

Mika Artesola ei itse asu Raskintorneis-
sa, kuten ei myöskään hankkeessa oleel-
lisena lenkkinä toiminut isännöitsijä Ari 
Vuorela Runosmäen Lämpö Oy:stä (ISA). 
Kahden kuusi asuinkerrosta käsittävän 
taloyhtiön remontin tausta, vaiheet ja 
lopputulos ovat kuitenkin miehillä tar-
kasti muistissa, sen verran merkittävästä 
työpanoksesta on ollut kyse. Varsinaiset 
julkisivutyöt saatiin päätökseen jo kesäl-
lä 2009, mutta hanketta on jatkettu edel-

Asukaslähtöisellä 
remontilla ykköseksi

Kilpailumenestystä saavuttaneen 

As Oy Raskintornien julkisivu-

remontin laajuus ei ollut alusta 

alkaen itsestäänselvyys. Aloite to-

teuttaa korjaushanke järeämpänä, 

mitä taloyhtiön hallitus oli alunpe-

rin esittänyt, tuli osakkailta. Ras-

kintornien julkisivuremontti oli siis 

asukas- ja osakaslähtöinen. Osak-

kaiden yhtiökokouksessa esittämä 

vaatimus osoittautuikin varsin 

tarpeelliseksi ja perustelluksi.

Julkisivu-urakkaa aloitettaessa As Oy Raskintornit 
saivat omat nettisivunsa, joiden kautta hallituksen 
puheenjohtaja Mika Artsola uutterana tiedottajana pi-
ti osakkaat tapahtumissa ajan tasalla. Hallinnon ja 
osakkaiden välinen tiedotus modernissa toimivuudes-
saan helpotti myös isännöitsijän osaa, mistä Runos-
mäen Lämpö Oy:n isännöitsijä Ari Vuorela (kuvassa) 
antaa kiitoksen.  

Betonikaiteita korvaamaan asennetut lasikaiteet heijasta-
vat pihapuita ja pilviä, mutta samennettuina antavat par-
vekekalustukselle ja -oleilulle suojan katseilta.

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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leen tänä vuonna korjailemalla vähä vä-
hältä myös pihapiiriä kuntoon, muun 
muassa jätepisteitä ajanmukaistamalla. 

1970-luvun puolivälissä valmistunei-
den, aikakaudelleen hyvin tyypillisten 
elementtitalojen julkisivuremontin 
tarpeellisuus ja perusteellisuus ilme-
nivät viimeistään siinä vaiheessa, kun 
tutkimukseen otettiin ulko- ja sisä-
elementtien välissä oleva eristetila. 
Villakerrokseen todettiin päässeen 
kosteutta. Eristeistä teetettiin Turun 
yliopiston aerobiologian laitoksella la-
boratoriotutkimukset, jotka puolsivat 
niiden poistamista. Sisäilmatutkimuk-
siin ei sentään nähty tarvetta. Ennen 
pitkää tilanne olisi saattanut kehittyä 
pahemmaksi. Hankkeen tarpeellisuutta 
ei enää kyseenalaistettu. Yhtiökokouk-
sen päätös julkisivuremontin puolesta 
oli yksimielinen. 

Syypääksi veden pääsyyn eristetilaan 
tuulien painamana pääteltiin ulkokuo-
ren pesubetonin pakkasrapautuma. 
Pelkkä saumauksien uusiminen ei tul-
lut enää vaihtoehtona kyseeseen. Pää-
töksen jälkeen taloyhtiö sai nopeasti 
suunnittelijakseen Julkisivukonsultoin-
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ti JK Oy:n Jouni Kourulan. Poistettavien 
ulkoelementtien tilalle mietinnässä oli 
useampia pintamateriaalivaihtoehtoja. 
Monia niistä oli nähtävissä piha-alueel-
ta. Saman aikakauden naapuritalojen 
julkisivuremonteissa on käytetty sekä 
klinkkeri- että  kivipintaisia julkisivu-
levyjä. Raskintorneissa päätös kallistui 
kotimaiseen kuitusementtilevyyn. 

Talojen lämpöeristeet menivät vaih-
toon täydellisesti, ja uusimisen myötä 
eristevahvuus täyttää nyt voimassa 
olevat rakennusmääräykset. Erona en-
tiseen on myös eristeen ja uuden pin-
tamateriaalin väliin jäävä eristetilan 
tuulettumisen mahdollistava selkeä 
ilmarako. 

Bonuksena 
parvekkeille
entistä keveämpi ilme

As Oy Raskintornien julkisivure-
montti ajoittui sikäli onnekkaas-
ti, että paikallisen rakennusval-
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sesti ja myönteisesti, tiimityön 
hengessä. Mika Artesola antaa 
Vuorelalle tunnustusta tämän 
kyvystä selkeiden perustelui-
den ja esittelyiden pohjalta luo-

da otolliset olosuhteet yhtiöko-
kouksissa tehtäville päätöksille. 
Alkuun osakkaissa oli tulevista 
kustannuksista huolestuneita 
- kuten ymmärrettävästi aina. 

Erikseen taloyhtiölle järjestetty 
pankki-ilta hälvensi suurempia 
pelkoja. Jälkikäteen negatiivista 
sanottavaa ei ole kuulunut siltä-
kään osin. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Julkisivu-
remontti 2010 
-kilpailu 
ensimmäisen 
kerran

As Oy Raskintornien palkit-
semisessa viitataan Julkisivure-
montti 2010 -kilpailuun, jonka 
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 
hallitusasiantuntijat AKHA ry 
ja Julkisivuyhdistys r.y. järjes-
tivät yhteistyössä Kiinteistö-
posti-lehden kanssa. Kilpailu 
järjestettiin ensimmäisen 
kerran ja sen tavoitteena oli 
löytää hyvistä käytännöistä 
ja onnistuneista korjauksista 
esimerkkejä, jotka olisivat pal-
kitsemisen arvoisia ja voisivat 
toimia "viestinviejinä" muille 
taloyhtiölle, jotka suunnittele-
vat tai valmistelevat julkisivu-
jen korjaamista. 

Palkittavaa valittessaan 
tuomaristo kiinnitti huomio-
ta muun muassa korjauksen 

onnistuneisuuden, kestävän 
kehityksen periaatteet ja elin-
kaaritalouden. Kilpailuun tuli 
kymmenen ehdotusta.

Tuomariston puheenjohta-
jana toimi Juhani Siikala AKHA 
ry:stä ja sen jäseninä olivat pu-
heenjohtaja Ben Grass AKHA 
ry:stä, puheenjohtaja Mikko 
Tarri ja sihteeri Riina Takala 
Julkisivuyhdistyksestä sekä 
päätoimittaja, arkkitehti Marit-
ta Koivisto Betoni-lehdestä.

Kilpailu sopii hyvin AKHA:n 
ja Julkisivuyhdistyksen toimin-
talinjoihin ja tarkoituksena on, 
että kilpailu saisi ensi vuonna 
jatkoa. 

Asunto- ja kiinteistöyhtiöi-
den hallitusasiantuntijat AK-
HA ry. on perustettu vuonna 
2005 kehittämään hyvää hal-
lintoa taloyhtiöihin. AKHA on 
asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 
työskentelyn osaamisverkos-
to, joka ylläpitää asiantunti-
jarekisteriä hallitustyösken-
telyn ammattilaisista, joita se 
välittää avustamaan asunto- ja 
kiinteistöyhtiöiden hallituksia 

sekä tarvittaessa osallistumaan 
hallitustyöskentelyyn. 

Lisäksi se ylläpitää hallitus-
jäsenrekisteriä, johon voivat 
liittyä asunto- ja kiinteistöyh-
tiöiden hallituksen jäsenet, 
puheenjohtajat ja muutoin 
hallitustyöskentelystä kiinnos-
tuneet henkilöt.

Vuonna 1995 perustetun 
Julkisivuyhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää ja kehittää 
julkisivujen hyvää esteettistä 
ja teknistä rakentamistapaa.

Yhdistys tarjoaa keskuste-
lufoorumin ja asiantuntijayh-
teistyötä, tietoa julkisivualan 
tutkimuksista sekä  osallistuu 
erilaisiin messu- ym. tilaisuuk-
siin ja järjestää omia seminaa-
reja. 

Julkisivuyhdistys on koon-
nut mittavan JUKO-ohjeisto-
kansion, joka löytyy internetis-
tä, sekä taloyhtiöitä palvelevan 
JUKO-korjausopas-käsikirjan. 
Yhdistyksellä on noin sata jä-
sentä.

vonnan käytäntö oli ennättänyt 
muuttua suotuisaksi parvekkei-
den raskaiden elementtikaitei-
den korvaamiseksi alumiini-la-
sikaiderakenteella. Myönteisenä 
tullut rakennuslupapäätös oli 
siltä osin Runomäen alueella 
ensimmäinen.  Arkkitehti sovel-
si suunnitelmissaan osakkaiden 
keskenään toteuttaman äänes-
tyksen tulosta; kirkkaan lasin 
sijasta päätös kallistui vain lie-
västi läpikuultavaan lasiin. Niin 
Vuorela isännöitsijänä kuin 
Artesolakin pitävät toteutettua 
parvekeratkaisua paitsi ulkonä-
öllisesti myös teknisesti erittäin 
onnistuneena.  

Rakennusvalvonta on ollut 
tarkkana, että Runosmäen alu-
et ta pitkälti, myös Raskintornit  
suunnitelleen professori Pekka 
Pitkäsen ikkunanpieliin ja vä-
leihin aikoinaan määrittelemät  
värisävyt pidetään ennallaan, 
samoin kuin kellertävyys jul-
kisivussa. Hankkeeseen sisältyi 
myös vesikaton korjaus, joten 
elämä taloyhtiössä jatkuu täysin 
uusien ulkovaippojen suojassa. 

Talot seisovat tukevasti kal-
liopohjalla. Maanpinnan alle re-
montti ulottui sen verran, että 
sokkeleiden lämpörappausten 
vierustat sorastettiin - pieni, 
mut ta kosteusolosuhteiden 
kan nalta merkityksellinen yksi-
tyiskohta. 

Kohteen korjausrakentami-
sen toteuttaneita niin hallituk-
sen puheenjohtaja, isännöitsijä 
kuin osakkaat kiittävät innova-
tiivisuudesta, jolla nämä ratkai-
sivat maaston asettaman haas-
teen. Etenkin B-talon alarinteen 
puoleisen julkisivun uudista-
minen siten, että olemassa ol-
leeseen puustoon ei kajottu, 
ei arvatenkaan ole ollut aivan 
läpihuutojuttu. Tilannetta han-
kaloittivat myöskin isot kiven-
järkäleet, jotka antavat oman 
viehättävän  ilmeensä rinteelle. 

Jos korjauksen tarpeellisuus 
ja laajuus puhututti taloyhtiös-
sä ennen tositoimiin ryhtymis-
tä, toteutuspäätöksen jälkeen 
hanke lähti etenemään kaikin 
puolin erittäin johdonmukai-

Asuntoministeri Jan Vapaavuori osallistui palkintojen jakotilaisuuteen FinnBuild-messuilla. Kuvassa  
vasemmalta lukien ministeri Jan Vapaavuori, As Oy Raskintornien puheenjohtaja Mika Artesola, 
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri, korjaushankkeen valvojana toiminut Johanna 
Salminen Julkisivukonsultointi JK Oy:stä, AKHA ry:n puheenjohtaja Ben Grass, kilpailutoimikunnan 
puheenjohtaja Juhani Siikala ja isännöitsijä Ari Vuorela Runosmäen Lämpö Oy:stä.
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Julkisivujen
Taitajat 2010

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

w w w .  j u l k i s i v u y h d i s t y s . f i
J u l k i s i v u y h d i s t y s  r . y .

Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 
julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja 

seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua 
ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu 
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

•
•
•
•

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

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

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

www.fmcgroup.fi

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

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

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

67056 Ludwigshafen
Deutschland

BASF SE

www.neopor.de

Jaan Aav puh. 040-7214 394

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Julkisivujen Taitajat

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.

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

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

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

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

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

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

OULU:  020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen

Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen

Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

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

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

Outdoor

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

www.maxit.fi 

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

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

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

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan

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

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

www.steni.fi

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

Antti Pyykkö

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

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

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Teol l isuuskatu 21, 00510 Helsinki

Kotakatu 64, 37150 Nokia
Petri Metso

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

oy

www. julkisivuyhdistys.fi

JUKO-OHJEISTOKANSIO
Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA

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

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

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

Kiinteistöposti
Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
UUDISTUVA Julkisivujen Taitajat 
kaikissa numeroissa ja näkyvästi 
netissä. Seuraa postiasi ja varaa 
paikkasi. Ilmestyy jo tammikuussa.
www.kiinteistoposti.  

SIR Tietokanta
Luotettava päättäjärekisteri.
Noin 55 000 taloyhtiöpäättäjää.
2 469 ammatti-isännöitsijää.
7 274 sivutoimista isännöitsijää.
44 582 taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajaa.
www.sir.  

Jättinumero
95 000 kpl, kaikki taloyhtiöt.
Julkisivu- ja Kiinteistö 2011 
-messunumero. Ilmestyy 23.9.2011.
Historian suurin kiinteistöalan 
julkaisu. Varaa paikkasi ja ole 
mukana päätöksenteossa. 
www.95000.  

http://www.julkisivuyhdistys.fi
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-Vaimo otti tavakseen 
soittaa minulle töi-
hin lähdettyään ul-

koa, millainen ilma siellä on, 
Ur kupillintie 7:n  hallituksen 
puheenjohtaja Heikki Laitinen 
myhäilee menneen talven mei-
ninkiä kotiyhtiönsä pihamaalla 
Helsingin Kannelmäessä. 

Vuosi sitten viiden kolmiker-
roksisen pientalon muodosta-
man pihapiirin ilme oli koko 
lailla ankea. Julkisivuissa on pal-
jon puuverhoilua, alkuperäistä 
eli vuodelta 1977 ja edellisestä 
maalauksestakin oli vierähtänyt 
yli 20 vuotta. Aika oli koetellut 
niitä silminnähden, mutta ko-

Kimppahengellä ja kunniakkaasti
Jos remontti koetteli, kyllä se myös kannatti

Jokapäiväiselle ym-

päristölleen tulee her-

kästi sokeaksi. Moni 

havahtuu nurkkiensa 

nuhjaantuneisuuteen 

todenteolla vasta naa-

puristossa pyyhäl-

tävän uudistumisen 

myötä. Ilmiö oli osa-

tekijänä myös As Oy 

Urkupillintie 7:n julki-

sivuremonttihankkeen 

käynnistymisessä. 

Viime talvena asukkai-

den ikkunanäkymät 

olivat pelkkiä telinei-

tä ja pressuja, mutta 

koettelemus kannatti 

ja toi ulkopuolistakin 

tunnustusta. Eikä 

ainoastaan naapuris-

tosta, vaan myös julki-

sivukorjausten asian-

tuntijoilta. Kunniakirja 

käytiin pokkaamassa 

taannoisilla FinnBuild-

messuilla isolla joukol-

la.

Heikki Laitinen esittelee muutoksen jatkumista kierrätysaatteella. 
Vanhojen jäteastioiden alla olleet betonilaatat ovat saamassa uu-
den elämän. Yhtiön neljä pyörätelinepaikkaa muuttuvat hiekka-
pohjaisista laatoitetuiksi. 

Danielin ja Hennan leikkipaikat löytyvät ikkunoiden alta. Aidattuja leikkialueita yhtiössä on kaksi-
kin, toisessa niistä myös grillikatos pöytineen ja penkkeineen. Palkintorahalla on päätetty lisätä pi-
han viihtyisyyttä entisestään. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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ko syvyydessään tilanne selvisi 
vasta kuntokartoituksessa. Talot 
olivat räystäättömiä ja ylhäältä 
valunut vesi oli lahottanut pa-
neelit vaihtokuntoon. 

Alimpien kerrosten terassi-
en puuaidat olivat homeisia, 
lahoja ja tukiraudat paikoiltaan 
nitkahtaneita. Parvekkeiden 
Heikki Laitinen pelkäsi olevan 
siinä kunnossa, että jos niitä ei 
kunnosteta, ne ennen pitkää 
tipahtavat alas. Hän päätyi esit-
tämään, että  95 huoneiston ta-
loyhtiön kunnossapitoa ei enää 
jätettäisi monien pienten kor-
jausten varaan. Rahanmenon 
uhallakin tulisi teettää kunnon 
remontti.

Ensimmäistä  yhtiökokousta, 
jossa asia todella otettiin esille, 
hän kuvaa "rajuksi". Remontin 
tarpeellisuuden vahvistukseksi 
Laitinen kertoo vieneensä ko-
koukseen ottamiaan kuvia rem-
pallaan olevista ja vähemmän 
silmää hivelevistä kohdista - 
joille ehkä moni silmä oli arjen 
huiskeessa tullut immuuniksi.

Taloyhtiössä asuu paitsi pal-
jon lapsiperheitä myös eläk-
keellä olevia, joiden tuloja isot 
korjausmenot koettelisivat. 
Reilut kymmenen vuotta talo-
yhtiössä asunut ja liki koko ajan 
sen hallitusta vetänyt Laitinen, 
nyt itsekin jo eläkkeellä, tiesi 
tämän. Esityksen saamassa hy-
väksymisessä lopulta vahvim-
min taisikin painaa pankista 
jo luvattu lainajärjestely, jolla 
takaisinmaksu hoituisi kuukau-
sittain maksettavaa yhtiövas-
tiketta vain muutamalla kym-
menellä eurolla korottamalla. 
Sittemmin Laitinen sai tosin 
todeta, että varsin moni maksoi 
lainaosuutensa heti pois.

Parvekkeet 
tulvahtivat 
elämään taas

Vaikka poistettujen lau-
doitusten ja villaeristei-
den välissä ei ollut 

ai em min ilmarakoa, eristeet 
osoittautuivat pääosin olevan 
kunnossa. Joissakin kohdissa 
verhouksen alta kuoriutui esiin 

muun muassa linnun- ja ampi-
aisenpesiä, joilta osin eristeet 
uusittiin. Puuverhoilujen uu-
simisen mielekkyyttä vahvisti 
päätös rakennuttaa taloihin 
samalla räystäät - toimenpide, 
joka Laitisen mukaan olisi ollut 
paikallaan tehdä jo taloja raken-
nettaessa. 

– Hullua, että räystäättömiä 
rakennettiin. Vedet valuvat ele-
menttejä pitkin.

Betonielementtien saumauk-
set oli uusittu edellisen kerran 
parikymmentä vuotta sitten. 
Osoittautui, että ne oli vedetty 
tuolloin vanhojen saumausten 
päälle. Kaikki vanhat saivat nyt 
lähteä uusien tiivisteiden tieltä. 

Ylimpien parvekkeiden käy-
tettävyys lisääntyi huikeasti, 
kun ne katettiin. Parvekkeiden 
lasitusta ei haluttu sisällyttää 
julkisivuhankkeeseen, koska 
se olisi ylittänyt budjetin. Sen 
sijaan taloyhtiö järjesti niistä 
erillisen urakkatarjouksen, joka 
jätti osakkaille omakohtaisen 
vapauden päättää, ottaako la-
situs kokonaisremontin yhtey-
dessä omalla kustannuksella vai 
ei. 56 parvekkeellisen huoneis-
ton osakkaasta 43 tarttui tilai-
suuteen, minkä Heikki Laitinen 
näkee energiataloudellisestikin 
merkittäväksi. Itse hän on mi-
tannut parvekelasien ulko- ja si-
säpuolisten lämpötilojen eroksi 
+ 5 astetta.

Sekä parveke- että pihaovista 
teetetyissä lämpökuvauksissa 
saatiin kiistaton vahvistus tun-
temuksille. Ne todella falskasi-
vat ja siksi menivät vaihtoon. 
Huoneistojen ikkunat taloyhti-
össä oli uusittu ajanmukaisiksi 
jo pari vuotta aiemmin. 

Julkisivukorjauksen reunaeh-
toi na kaupungilta tuli, että al-
kuperäistä väritystä ei saanut 
muuttaa. Siihen asukkailla ei 
to sin ollut haluakaan. Lämmin 
punainen ja vaaleapintainen 
ele mentti on raikas yhdistel-
mä. 

Vaikka iso remontti tietää 
asuk kaille korkeampaa yhtiö-
vastiketta, sen valmistuttua il-
meni, että yhden ja toisenkin 
kukkaroiden pohjalta löytyi 

➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

vielä rahat parvekekalustei-
den uusimiseen. Puhdistetut ja 
maalatut pinnat ja lasitus ovat 
selvästi virittäneet parveke-
elämää aivan uudelle asteelle, 
puheenjohtaja on havainnut 
muidenkin asukkaiden, ei vain 
itsensä ja vaimonsa osalta. 

Kunniamaininnan Julkisivuyhdistys ry:n ja AKHA ry:n järjestämässä kilpailussa saaneen 
Urkupillintie 7: n viisihenkinen hallitus voi olla tyytyväinen. Hanke teetti töitä, mutta tulos oli sen 
arvoinen. 
Tässä kuvassa kunniakirjaa vastaanottamassa vasemmalta lukien Fimarak Oy:stä  Anders 
Jyrgenson, Maanus Sepp, Marko Toomik, Marko Myrkel, ministeri Jan Vapaavuori, eturivissä arkki-
tehti Eero Jukkola Osara-arkkitehdit Oy:stä, As Oy Urkupillintie 7:n hallituksen jäsen Seija-Riitta 
Kuitunen, hallituksen puheenjohtaja Heikki Laitinen ja hallituksen jäsen Michael Björkbom sekä 
isännöitsijä Kimmo Aro Isännöitsijäkonttori Oy:stä. 
– Tämä kuva kuvastaa sitä yhteishenkeä, mikä meillä oli ja mikä oli palkinnon keskeinen peruste 
hyvän lopputuloksen lisäksi, Heikki Laitinen totesi kuvanoton jälkeen perustellen sitä, miksi niin 
runsaslukuisesti tultiin saatua kunniakirjaa vastaanottamaan.

Nyt saavat
kiinteistösi energiasyöpöt
kylmää kyytiä.
EnergiaOptimilla ppienennät kiinteistön 
kuin kiinteistön hiilijalanjäljen ja 
energiakulut nopeeasti.

www.energiaoptimi.fi 

Energiatehokkuuspalvelut
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Kun Eerikinkadun ja Ab-
rahaminkadun risteyk-
sessä sijaitsevan kerros-

talon julkisivuremontti saatiin 
juhannuksen alla päätökseen, 
paljastui peitteiden ja tellinkien 
takaa todellinen kaunotar.

– Muutos entiseen oli valta-
va. Siitä kertonee, että lähellä 
asuva ystäväni käveli remontin 
jälkeen ensin ohi tullessaan ky-
läilemään. Hän palasi seuraavas-
ta korttelista takaisin ja totesi, 
ettei ollut tunnistaa siniseksi 
maalattua taloa. Muistuttihan 
talo aikaisemmin väritykseltään 
ja pinnaltaan lähinnä likaista 
kaurapuuroa, As Oy Eerikinka-
tu 31:n hallituksen puheenjoh-
taja Leena-Maija Rossi kuvailee. 
Uuden värin lisäksi julkisivun 
rappaus muuttui remontin 
myötä tasaiseksi. Näin haluttiin 
tavoitella vuonna 1926 valmis-
tuneen helsinkiläistalon histo-
riallista vaikutelmaa. Rappaus 
korjattiin perinteisin menetel-
min ja materiaalein.

Minkälainen Eerikinkatu 
31:n julkisivu on ensimmäisinä 
vuosikymmeninä ollut, siitä ei 
Leena-Maija Rossin mukaan ole 
tietoa. Sitä oli ylipäätään vaikea 
selvittää.

– Talossa ei ole niin pitkään 
asuneita henkilöitä, joilla olisi 
esimerkiksi 40-luvulle ulottuvia 
muistikuvia. Lapsuutensa 50-lu-
vulla talossa asunut muisteli, 
että kiinteistössä oli aina ollut 

Eerikinkatu 31:n historiallinen ilme korostuu

Karhupatsas tervehtii ohikulkijaa

Talon kulmassa oleva karhupatsas on lajissaan harvinainen. 
Helsingissä ei liene montaa kerrostaloa, jota koristaa eläinaihei-
nen veistos. Julkisivukorjauksen yhteydessä toteutettiin myös va-
laistussuunnitelma, jonka ansiosta julkisivu karhuineen saa ai-
van uudenlaisen ilmeen ilta- ja yöaikaan. Kuva Kari Soinio.

➺ JATKUU

Taloyhtiön hallituksen puheen-
johtaja Leena-Maija Rossi iloit-
see kotitalonsa julkisivuremon-
tin saamasta kunniamainin-
nasta. Myös huoneistosta nä-
kee siivun talon sinistä seinää.

"väritön" ja röpelöinen rappa-
us. Se ei liene kuitenkaan ollut 
alkuperäinen.

Uusi väri sopii 
ympäristöön

As Oy Eerikinkatu 31:n 
julkisivuremontin ark-
kitehtisuunnittelusta 

vastasi Matti Happonen.
– Arkkitehti selvitti 20-luvun 

rakennukselle tyypillisiä värejä. 
Hän tarkasteli meidän taloam-
me myös suhteessa ympäris-
töön.  Oli selvää, että se ei ala 
"kilpailla" samassa risteyksessä 
sijaitsevan jugend-tyyliä edusta-
van vihreän talon kanssa.

Sininen erottuu edukseen Ee-
rikinkadun talorivistössä.

– Väri lienee melko erikoi-
nen. Helsingissä on kyllä keltai-
sia, vaaleanpunaisia ja -vihreitä 
kerrostaloja, mutta vähemmän 
sinisiä. Uusi väri ei kohdannut 
taloyhtiössämme vastustusta, 
vaan se hyväksyttiin yksimieli-
sesti, Rossi kertoo.

Arkkitehti hoiti myös lupa-
asi at rakennusviraston suun-
taan. Talon julkisivuremonttiin 
tarvittiin lupa, koska sekä väri 
että pinta muuttuivat.

Julkisivuremontissa "kaivet-
tiin" esille ikkunoiden yläpuo-
lella olevat koristekuviot, joita 
ei vanhasta rappauksesta erot-
tanut. Kuviot ovat nyt tumman-
siniset ja raikkaan valkoiset.

Talon viistettyä kulmaa ko-
rostamaan asennettiin valaistus. 
Eerikinkadun ja Aabrahaminka-
dun risteyksen elämää vartioi 
kulmauksessa oleva karhupat-
sas.

– Karhumme erottuu hyvin. 
Sen juuressa on pienet led-
valot, jotka on tilattu Milanosta 

n  Teksti ja kuvat: 
       Irene Murtomäki
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ti ei hidastunut tämän vuoksi 
kuin parilla viikolla. Minusta se 
on hämmästyttävän vähän, eikä 
sillä ollut kokonaisuuden kan-
nalta merkitystä.

Urakoitsija teki Leena-Maija 
Rossin mielestä hyvää työtä, ja 
ansaitsee kehut. Hankevastaa-
vana toimi Kimmo Reinikainen 
ja työnjohtajana Topi Kuustie. 
Valvojana oli Kari Ruhanen In-
sinööritoimisto Korjausraken-
nustekniikka Oy:stä.

Matkan varrella ei ilmaantu-
nut ikäviä yllätyksiä muutamaa 
pienehköä kosteusvauriota lu-
kuun ottamatta, ja nekin kuiva-
sivat itsekseen. 

Myös kustannusarvio piti 
kutinsa. Harvoja ennakoimatto-
mia kuluja tuli kerrosvesilistan 
eristeen uusimisesta, niin ikään 
karhun valaistusta ei ollut alun 
perin merkittynä budjettiin. 

Tiedotus ja tuuletus 
toimivat

Erityismaininnan Leena-
Maija Rossi antaa tie-
dotukselle. Ennen re-

monttia asukkaita opastettiin 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

As Oy Eerikinkatu 31 erottuu edukseen kerrostalorivistössä. Uusi väri sekä julkisivun valaistus ko-
rostavat vuonna 1926 valmistuneen rakennuksen historiallista ilmettä. Ulkoseinässä oleva laatta 
kertoo, että talossa on asunut kirjailija, pakinoitsija ja piirtäjä Armas J. Pulla.

saakka, Rossi mainitsee.
Karhusta pidettiin remontin 

ajan hyvää huolta. Se oli niin sa-
notusti talviunilla lämpöisessä 
paikassa. Patsas puhdistettiin 
ennen kuin se laitettiin takai-
sin talon kulmaukseen - sitä ei 
maalattu siniseksi.

Rappauksien 
irtoilu sysäsi 
remonttiin

Julkisivuremontti alkoi olla 
väistämättä edessä As Oy 
Eerikinkatu 31:ssä rappauk-

sien ruvetessa irtoilemaan. Asi-
aa pohdittiin muutamia vuosia 
ennen liikkeelle lähtöä.

– Remontti piti alun pitäen 
tehdä vuosia sitten, samaan 
aikaan, kun sisäpihan puoli 
kunnostettiin. Silloin kuitenkin 
päätettiin armahtaa osakkaita, 
etteivät kustannukset nousisi 
liian korkeiksi. Välillä mietittiin, 
josko pelkkä pesu riittäisi. Pari 
vuotta sitten tehty kuntotut-
kimus kuitenkin osoitti, että 
julkisivu olisi parasta uusia. Sa-
neerauksen toteuttamista vauh-
ditti valtion suhdanneavustus. 
Remontista päätettiin viime 
syksyn ylimääräisessä yhtiöko-
kouksessa, ja se voitiin aloittaa 
hetimiten tammikuussa. Isän-
nöitsijä Tapio Rusilla oli mer-
kittävä rooli asioiden etenemi-
sessä. Päätökset tehtiin kaiken 
kaikkiaan rivakasti, taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Lee-
na-Maija Rossi kertaa.

– Ennen remontin alkua selvi-
tettiin, vaihdettaisiinko samalla 
ulkoikkunoiden pokat.  Aikees-
ta luovuttiin, koska suunnitel-
tavaa ja pohdittavaa olisi tullut 
liikaa, mikä olisi vaikuttanut ai-
kataulutukseen.

Julkisivuremontin urakoiva 
Ykkössaneeraus Oy oli valmis 
tarttumaan työhön talvella, mi-
kä osoittautui hyväksi ratkai-
suksi.

– Tehtäessä remontista pää-
töksiä ei vielä ollut tiedossa, 
kuinka hurja lumi- ja pakkastal-
vi oli edessä. Ilmeisesti remont-

seikkaperäisesti, kuinka ikku-
nat tulisi teipata pölyhaittojen 
vähentämiseksi. Kädenojen-
nukseksi asukkaiden suuntaan 
hallituksen puheenjohtaja koki 
sen, että huoneistoihin jätettiin 
yksi aukaistava tuuletusikkuna 
ja sen eteen asennettiin filtteri-
mäinen suojus.

– Oli loistojuttu, että huoneis-
toa pystyi edes vähän tuuletta-
maan. Muistan aikaisemmin yh-
den julkisivuremontin keskellä 
eläneenä, millaista oli, kun ilma 
ei liikkunut lainkaan.

Remontin etenemisaikatau-
lusta asukaskunta sai tietoa 
rappukäytävien ilmoitustau-
luilla olleista tiedotteista. Ja kun 
remontin aikana tuli viivästystä, 
siitä myös kerrottiin.

Taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtajana Leena-Maija Ros-
si osallistui noin kahden viikon 
välein pidettyihin työmaakoko-
uksiin.

– Mukana olo oli minulle erit-
täin antoisaa ja opin valtavasti 
uusia asioita. Niin sanottuja tyh-
miäkin kysymyksiä sai esittää 
ja asiat selvitettiin tarvittaessa 
juurta jaksain. Minulla oli tunne 

siitä, että tiesin, missä mennään, 
eikä tarvinnut pelätä, miten 
tässä käy. Sen merkitystä ei voi 
vähätellä, koska taloyhtiön pu-
heenjohtajalla on iso vastuu. 

Leena-Maija Rossi kuvailee 
remontin päättymistä juhlahet-
keksi.

– Talon kuoriutuessa peitteis-
tä olivat myös tekijät aidon yl-
peitä aikaansaannoksestaan. 
Uudistunut talo oli yhteinen 
ilon aihe.

Eerikinkatu 31 noteerattiin 
korkealle myös valtakunnalli-
sessa Julkisivuremontti 2010 
-kilpailussa. Taloyhtiö sai re-
montista kunniamaininnan.

– Palkinto on hieno juttu. Se 
on suunnattu kaikille remontin 
toteuttamisessa mukana olleil-
le. He ansaitsevat kiitoksen, 
Leena-Maija Rossi korostaa.
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www.ensto.fi/LED

Pitkäikäinen ja valoisa. 
Kuten Ensto LED.

Leena, 
83 vuotta.

Sytytä Enston LED ja monta asiaa valkenee silmänräpäyksessä:  

energiatehokas, pitkäikäinen ja laadukas valaistus on tulevaisuutta,  

jonka voit aloittaa jo tänään. 

Enston AVR320 LED laajentaa suosittua AVR-yleisvalaisinperhettä ja sillä vaihdat  

helposti nykyiset energiatehottomat valaisimet uusiin. Ja uudisrakennuksissa  

muuta ei kannata enää edes harkita. Sen jälkeen voitkin unohtaa lampunvaihdon. 

Huoltokustannusten lisäksi pudotat myös energiankulutuksen murto-osaan – ja 

samalla lisäät turvallisuutta ja mukavuutta. Ensto tuo laadun LED-valaistukseen. 

Eko. Looginen. Ensto LED.
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Yleisimmin julkisivuele-
menteissä on käytetty 
lämmöneristeenä mine-

raalivillalevyjä, muut eristema-
teriaalit, kuten EPS- ja Toja-levyt 
ovat olleet yksittäistapauksia. 
Lämmöneristeet ovat olleet tut-
kimushetkellä yleisesti kuivia.

Tyypillisin julkisivuelementti 
on ollut ns. sandwich-elementti, 
joka koostuu betonisesta ulko-
kuoresta, lämmöneristekerrok-
sesta ja kantavasta tai ei-kanta-
vasta sisäkuoresta. Betoniulko-
kuoren suunnittelupaksuus on 
ollut 40 - 85 mm aikakaudesta 
riippuen, lämmöneristekerros 
70 - 140 mm ja sisäkuori joko 
70 mm (ei-kantava) tai 150 mm 
(kantava). Lämmöneristeenä 
on käytetty tyypillisesti läm-
mönjohtavuudeltaan λ=0,045 
W/mK olevaa eristettä, joka on 
lämmöneristävyydeltään nykyi-
sin käytössä olevia lämmöneris-
teitä selvästi heikompaa.

Betoninen ulko- ja sisäkuori 

Lämmöneristepaksuudet suomalaisissa 
betonielementtirakenteisissa asuinkerrostaloissa

Betonijulkisivun kuntotutki-
muksessa kenttätutkimusten 
yhteydessä julkisivuista porataan 
betonilieriöitä laboratoriotutki-
muksia varten. Näyteporauksen 
jälkeen porareiästä tehdään eri-
laisia mittauksia ja tarkasteluja 
muun muassa lämmöneristei-
den ja sandwich-elementtien 
ansaiden suhteen. Porareiästä 
tarkastellaan lämmöneristeiden 
tyyppiä, kuntoa sekä kosteusti-
lannetta ja mitataan lämmöneris-
teen paksuus. BeKo-tietokantaan 
kerättyjen noin 950 rakennuksen 
kuntotutkimustiedoista löytyy 
siten varsin kattava otos 1960 
- 1996 rakennettujen betonijul-
kisivujen todellisista mitatuista 
lämmöneristepaksuuksista.

on kiinnitetty toisiinsa erilai-
silla teräsosilla, jotka 1960-lu-
vun loppupuolella vakiintuivat 
nykyisinkin käytössä oleviin 
teräsansaisiin. 1960-luvun ele-
menttituotannossa ansaiden 
diagonaaleissa käytettiin vielä 
yleisesti ruostuvaa teräslaatua, 
mutta 1970-luvulle tultaessa 
ansaiden diagonaalit ovat olleet 
lähes poikkeuksetta ruostuma-
tonta terästä. Eristekerroksen 
läpi menevät teräsosat heiken-
tävät hieman seinärakenteen 
lämmöneristyskykyä. Tämän 
lisäksi kuntotutkimuksissa on 

havaittu, että lämmöneristele-
vyjen välissä on ansaiden koh-
dilla varsin usein noin 5-10 mm 
avoin rako. 

Eristepaksuudet 
vaihdelleet rakennus-
määräysten mukaan

Sandwich-elementtien läm-
möneristeen suunnittelupak-
suus on ollut 90 mm ennen 
vuotta 1976, 120 mm vuosina 
1976 - 1985 ja 140 mm vuosi-
na 1986 - 2003. Todellisuudes-

sa lämmöneristävyys on ollut 
pääsääntöisesti jonkin verran 
määräystasoa alhaisempi ja mi-
tatuissa eristepaksuuksissa on 
esiintynyt huomattavaa vaih-
telua koko tarkastelujakson 
aikana. 

Jukka Lahdensivu, 
erikoistutkija, 
Tampereen teknillinen 
yliopisto, Rakennus-
tekniikan laitos
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Ennen vuotta 1975 rakennet-
tujen elementtikerrostalojen 
keskimääräinen eristepaksuus 
on BeKo-tietokannasta mitattu-
na 83 mm, keskihajonta 14 mm, 
vuosina 1976 - 1985 rakennet-
tujen kerrostalojen 109 mm, 
keskihajonta 15 mm, ja vuosina 
1986 - 1996 rakennettujen ker-
rostalojen 131 mm, keskihajon-
ta 12 mm. 

Pääsääntöisesti lämmöneris-
teen todellinen mitattu pak-
suus on ollut luokkaa 10 mm 
pienempi kuin rakentamismää-
räysten edellyttämä minimitaso. 
Lämmöneristeiden paksuusmit-
tauksen keskihajonta on varsin 
maltillinen, välillä 12-15 mm 
rakennusajankohdasta riippu-
en, joten suurin osa sandwich-
elementtien todellisista läm-
möneristeistä on välillä 69-143 
mm. Kaiken kaikkiaan pienin 
mitattu lämmöneristyspaksuus 
on 45 mm ja suurin 180 mm.

Sandwich-elementit on val-
mistettu vaakamuoteissa, jol-
loin toinen betonikerroksista 
valetaan lämmöneristeiden 
päälle, mistä aiheutuu eristei-
den tasaista kokoonpuristu-
mista. Betonin levitys on usein 
kuitenkin aiheuttanut paikalli-
sesti enemmän eristeiden pai-
numista, koska betoni on usein 
kaadettu elementin keskelle, 
josta se on sitten levitetty tasai-
seksi lapiolla samalla eristeker-
roksen päällä seisten, josta on 
aiheutunut edelleen paikallisia 
saappaankokoisia painumia. 
Jälkimmäinen betonikerros on 
siten monin paikoin suunnitte-
lupaksuutta jonkin verran pak-
sumpi. 

Lämmöneristeiden kokoon-
puristuminen on ollut suurem-
paa 1970-luvulla, jolloin käytet-
tiin yleisesti pehmeämpiä mi-
neraalivillalaatuja kuin 1980-lu-
vulla ja sen jälkeen.

Laskennalliset ulkoseinien 
lämmönläpäisykertoimet eli 
U-arvo ovat ennen vuotta 1976 
rakennetuissa elementtikerros-
taloissa luokkaa 0,5 W/m2K ja 
vuosina 1985-1996 rakenne-
tuissa elementtikerrostaloissa 
luokkaa 0,3 W/m2K. Nykyta-
loissa vuoden 2010 alusta voi-
maanastuneiden määräysten 

mukaan U-arvo saa olla kor-
keintaan 0,17 W/m2K.

Elementtien väliseen sau-
maan asennetuista tuuletus-
koteloista ja tuuletusputkista 
huolimatta ilma ei käytännössä 
kierrä eristetilassa ollenkaan. 
Tämä voidaan päätellä beto-
nisen ulkokuoren sisäpinnan 
karbonatisoitumattomuudesta, 
joka on välillä 0-1 mm rakentei-
den iästä riippumatta.

Lisälämmöneristys 
yleensä peittävän 
korjauksen yhteydessä

Julkisivujen vaurioitumisen 
ollessa pitkälle edennyttä tai 
niin laaja-alaista, että paikkaus- 
ja pinnoitustyyppisillä korjauk-
silla ei saada luotettavaa ja riit-
tävän pitkäikäistä lopputulosta 
aikaiseksi kohtuullisilla kustan-
nuksilla, päädytään usein julki-
sivujen peittävään korjaukseen. 
Tällöin vaurioitunut julkisivu 
peitetään tarkoitukseen sovel-
tuvalla uudella julkisivumateri-
aalilla. Tyypillisiä peittäviä kor-
jaustapoja ovat mm. erilaiset le-
vyverhoukset, eristerappaukset 
ja kuorimuurit ja -elementit.

Peittävän korjauksen yhtey-
dessä julkisivuun asennetaan 
käytännössä aina lisälämmön-
eristystä, jolla on useita vai-
kutuksia korjatun rakenteen 
toimintaan. Ensisijaisesti lisä-
lämmöneristyksen tarkoituk-
sena on nostaa vanhan vauri-
oituneen julkisivun lämpötilaa 
ja siten mahdollistaa vanhan 
ulkokuoren kuivuminen. Täl-
lä on ratkaiseva merkitys sekä 
raudoitteiden korroosion että 
betonin pakkasrapautumisen 
hidastumiseen. Käytännössä 
vaurioiden eteneminen py-
sähtyy kokonaan viimeistään 
vuoden kuluessa pettävän kor-
jauksen valmistumisen jälkeen, 
jolloin vanha julkisivu on riittä-
västi kuivunut. Kuivumisnopeu-
teen vaikuttaa oleellisesti mm. 
käytetyn lämmöneristeen vesi-
höyrynvastus. Hyvin vesihöy-
ryä läpäisevät lämmöneristeet 
mahdollistavat alla olevan ra-
kenteen nopeamman kuivumi-
sen kuin tiiviit lämmöneristeet. 

www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

Puheenjohtaja Mikko Tarri, 

A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

Sihteeri Riina Takala, Suomen 

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

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

UUTTA YHDISTYKSEN SIVUSTOLLA!

Käy katsomassa Betonivauriovideo 

Julkisivuyhdistyksen kotisivulla 

www.julkisivuyhdistys.fi .

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

lijä Kaisu Kärri.

15 v.

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

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

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

Hinta 

15,- 

(sis. alv.  9 %) + postimaksu 2,95 e. 
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Lisälämmöneristys muuttaa si-
ten koko ulkoseinärakenteen 
lämpötilakenttää oleellisesti.

Betonisandwich-elementissä, 
jossa alkuperäisesti on 80 mm 
lämmöneristettä, vaaditaan 
vähintään 150 mm lisäeristys, 
jotta voidaan saavuttaa nyky-
vaatimusten mukainen läm-
mönläpäisykerroin 0,17 W/
m2K. Tämän seurauksena koko 
ulkoseinärakenteen lämpö- ja 
kosteustekniset ominaisuudet 
muuttuvat oleellisesti, sillä ko-
ko vanha ulkoseinärakenne 
muuttuu sisälämpötilaan myös 
talviolosuhteissa. Tämän seu-
rauksena olosuhteet vanhassa 
eristetilassa muuttuvat mikro-
bikasvulle suotuisemmiksi aina-
kin aluksi, kun betonikuori on 
vielä märkä/kostea. Betoniele-
mentissä oleva ikkuna on myös 
siirrettävä ulommas, jolloin ik-

Tämän lisäksi uuden julkisivu-
verhouksen tulee luonnollisesti 
suojata alla olevia rakenneker-
roksia sadevedeltä.

Julkisivun peittävän korja-
uksen yhteydessä asennettu 
lisälämmöneriste laskee osal-
taan julkisivun lämpöenergian 
johtumishäviöitä ja siten vä-
hentää rakennuksen energian-
kulutusta tai ainakin parantaa 
asumismukavuutta vähentäen 
vetoisuutta huoneissa. Peittä-
vissä korjauksissa lisälämmön-
eritystä on tyypillisesti asen-
nettu siten, että on saavutettu 
korjausajankohdan uudisra-
kentamisen lämmöneristysvaa-
timukset. Ennen vuotta 1976 
valmistuneen betonielement-
tikerrostalon julkisivuun on 
esimerkiksi eristerappauksella 
tehtävän peittävän korjauksen 
yhteydessä asennettava 150 
mm lisälämmöneristettä, jotta 
seinärakenne täyttää nykyisin 
voimassaolevat lämmöneristys-
vaatimukset. Ja jos korjauksella 
tavoitellaan vielä alhaisempaa 
energiankulutustasoa, on lisä-
lämmöneristemäärä vastaavasti 
vielä suurempi.

Peittävä korjaus 
vaikuttaa kaikkiin
 rakenteisiin

Peittävät korjaukset vaikut-
tavat aina rakennusten ulko-
näköön, josta syystä jokaiseen 
korjaushankkeeseen tulee pal-
kata arkkitehti. Peittävät korja-
ukset, varsinkin paksulla lisä-
lämmöneristyksellä vaikuttavat 
oleellisesti myös rakenteiden 
ja rakennusosien rakennusfy-
sikaaliseen toimintaan. Näiden 
toiminta tulee suunnitella ta-
pauskohtaisesti asiaan vihkiy-
tyneen rakennesuunnittelijan 
toimesta. Ennen vuotta 1885 ra-
kennetuissa betonijulkisivuissa 
lisälämmöneristys on monessa 
tapauksessa paksumpi kuin 
sandwich-elementin sisällä ole-
va alkuperäinen lämmöneriste. 

Sisäkuoressa saattaa 
olla merkittävää epäta-
saisuutta, joka on usein 
tasattava ennen uuden 
rakenteen asentamista. 
Tästä voi olla seurauk-
sena myös merkittäviä 
kustannuksia.

Ikkunan siirto ulospäin paksun lisälämmöneristyksen ja ikkunan uusimisen yhteydessä aiheuttaa 
muutoksia myös sisällä pielirakenteisiin.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kuna-aukon reunat joudutaan 
sisätiloissa tekemään kokonai-
suudessaan uusiksi. Ikkuna- ja 
oviaukkoihin tulee tällöin noin 
160 mm levyiset "smyygit". 

Lisälämmöneristysten yhtey-
dessä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ikkuna- ja oviaukko-
jen liitosten ilmatiiviyteen se-
kä huoneistojen ilmanvaihdon 
korvausilman järjestämiseen 
halitusti, jotta ei imetä epä-
puhtauksia lämmöneristeiden 
läpi huoneilmaan. Koko vaipan 
ilmatiiveydellä on oleellinen 
vaikutus rakennuksen energi-
ankulutukseen sekä sisäilman 
laatuun.

Julkisivun paksuuntuminen 
ulospäin vaikuttaa oleellisesti 
erityisesti parvekeliitoksiin se-
kä räystäsrakenteisiin. Raken-
nuksen räystäitä on jatkettava 
uutta julkisivulinjaa vastaavaksi. 

Räystäsrakenteet on suositelta-
vaa muuttaa ns. ulkoneviksi, jol-
loin ne suojaavat paremmin sei-
närakenteen yläosia sadevedel-
tä. Mikäli parvekkeita ei uusita 
julkisivukorjauksen yhteydessä, 
tuleva uusiminen on otettava 
huomioon lisälämmöneristystä 
suunniteltaessa.

Artikkelin ovat kirjoittaneet:
Jukka Lahdensivu, 
erikoistutkija, 
Tampereen teknillinen yliopisto, 
Rakennustekniikan laitos

Kimmo Hilliaho, tutkija, 
Tampereen teknillinen yliopisto, 
Rakennustekniikan laitos
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Peitsarin asuinalue Mikke-
lissä on yhtä kuin nuo 14 
Mikalo Oy:n omistamaa 

vuokrakerrostaloa ja muuta-
ma AsOy-muotoinen kerrosta-
lo. Kun Asumisen Rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA alkoi 
myöntää avustusta hissittömien 
talojen varustamiseksi hisseillä, 
Mikalossa terästäydyttiin heti. 

Kulkuvaikeuksille ja muuttopakoille piste 

Jos jalka ei nouse, 
hissillä pääsee

Mikkelin Peitsarin 

alueen 14 vuokraker-

rostalossa, ennen vain 

porrasliikennöidyissä, 

kuljetaan nykyisel-

lään ylös ja alas myös 

hisseillä. Niitä on 28. 

Kahdeksan vuotta 

kestäneen muutos-

myllerryksen jälkeen 

uudistettujen talojen 

pihoissa useimmat 

askelet käyvät taloihin 

ja taloista nyt ovista, 

joiden sijainnit olisi 

ennen koettu selkeästi 

takapihanpuoleisiksi. 

Uudet ovet ja hissien 

tulo, molemmat kiista-

tonta esteettömyyttä. 

Alueen 80 prosenttiin 

painunut käyttöaste 

rapsahti muutosten 

myötä sadaksi.

Tuolloin, vuosituhannen vaih-
teessa, Mikalo Oy käsitti eri 
puolilla Mikkeliä noin 2 800 
asuntoa. Niistä 800 sijaitsi ra-
kennusaikakaudelleen (70- ja 
80-luvut) tyypillistäkin tyypil-
lisemmin kolmikerroksisissa 
hissittömissä taloissa, 280 Peit-
sarissa. 

Peitsarin talojen ollessa uu-
sia aluetta asuttivat pitkälti 
lap siperheet. Lapset ovat kas-
vaneet, muuttaneet pois, asu-
kaskanta kääntynyt ikäihmisten 
suuntaan. Siis sama tuttu ilmiö 
kuin lukuisilla muilla alueilla 
Suomessa. Hissittömän talon 
ylemmät kerrokset eivät ole 
omiaan asuttavaksi huonojal-
kaiselle ja heikkovoimaiselle. 
Silti poismuutto tutusta kodista 

➺ JATKUU

Parvekeseinien vieriltä poistettiin maata, sitten rakennettiin uusia sisäänkäyntejä. Ovista pää-
see rakennuksien pohjakerroksiin, varasto- tms. käytöstä aulatiloiksi muutettuihin ja niistä ai-
nuttakaan porrasta nousematta hissiin, jolla edelleen asuinkerroksiin. 

– Ihmiset aina 
kysyvät, mitä 
tällaiset hissit 
maksavat. 
Ratkaisuja jou-
dutaan teke-
mään kohteit-
tain erilailla, 
siksi hintaa ei 
voi sanoa suo-
raan, Vesa-
Pekka Sinkko 
toteaa. Mikalo 
Oy:n maksetta-
vaksi jääneet 
osuudet hissiä 
kohden vaihteli-
vat noin välillä 
150 000 - 
250 000 euroa. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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voi ottaa koville. Tämä on nähty 
myös Mikalossa. 

– Kun koko maassa nyt van-
husten palvelutaloja vähenne-
tään, kotona asumisen mah-
dollisuutta on luotava vain 
enemmän ja enemmän, toteaa 
Mikalo Oy:n toimitusjohtaja 
Vesa-Pekka Sinkko. 

Kun ARAa edeltänyt asunto-
hallitus lähti aikoinaan lainoit-
tamaan Peitsarin talojen kaltais-
ten kerrostalojen rakentamista, 
hissittömien talojen kerrosmää-
rä rajoitettiin maksimissaan kol-
meen. Valtava osa niistä tuli sit-
ten toteutettua juuri sellaisina - 
tosin rehellisemmin ilmaistuna 
3,5- tai nelikerroksina. Asuinti-
loja niihinkin taloihin oli tarve 
ja halu tehdä maksimaalisesti. 
Se onnistui sijoittamalla saunat, 
pyykkihuoneet, pyörävaras-
tot ja muut yhteistilat osittain 
maan pinnan alapuolelle. Ker-
roksia oli siis neljä. Silti hissiva-
rustukseen ei tarvinnut lohkais-
ta vähistä rahoista, olihan rahan 
riitettävä edes jonkinlaiseen va-
rustetasoon itse asunnoissa. 

– Asuntoja piti saada paljon, 
mutta laadun kustannuksella, 
Esa Nordman, Mikalo Oy:n kiin-
teistöpäällikkö toteaa. 

– Lisäksi lainarakenne oli sel-
lainen, että se ei kestänyt enää 
rakennusten korjaamista, kun 
sen aika olisi ollut. 

Maata pois 
takaseinustalta
ja ovia rakentamaan

Hissien jälkiasentaminen 
tarjoaa aina pähkinää 
purtavaksi. Mikalossa 

haluttiin ensin pohtia vaihtoeh-
toja omalla joukolla. Vahvistuk-
seksi otettiin Kone Hissit Oy:n 
jo eläkkeellä oleva piiripäällik-
kö.  Ongelma ei ottanut auetak-
seen. Siksi kiinteistöyhtiössä 
päädyttiin järjestämään avoin 
'arkkitehtikilpailu' mikkeliläisil-
le ja lähialueen suunnittelutoi-
mistoille, kysymyksellä, miten 
toteuttaisitte hissien sijoittami-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

sen näissä taloissa.
– Emme luvanneet suunnit-

telupalkkiota, ja ilmoitimme, 
että heidän antamistaan ratkai-
suvihjeistä ei myöskään tulla 
maksamaan mitään, Esa Nor-
man kertoo. 

Ainoa lupaus mahdollisille 
osanottajille oli, että voittajalle 
on tarjolla 14 talon hissiprojek-
tissa työtä seuraavalle kymme-
nelle vuodelle. Tarjous kiinnos-
ti, ehdotuksia tuli kahdeksan. 
Niistä suurin osa perustui aja-
tukseen sijoittaa rakennuksen 
rungon ulkopuolelle joko his-
si tai uusi porraskäytävä, kun 
vanha porrastila otettaisiin 
hissille. Ainoastaan nykyinen 
Vahanen-yhtiöihin kuuluva Pla-
netar Oy:n Vesa Kourula oivalsi 
juuri Peitsarille soveltuvan rat-
kaisuvaihtoehdon. Talot on ai-
koinaan rakennettu ikään kuin 
keinotekoisille kummuille, jotta 
3,5-kerroksisuus on saatu toimi-
maan. Ehkäpä jopa ajatuksella, 
että joskus hissit mahdollisesti 
tultaisiin rakentamaan.  

Kourula järjesti portaattoman 
sisääntulon rakennusten pohja-
kerroksiin, josta oli tuleva myös 
hissin alin taso. Rakennusten 
etupuolelta eli alkuperäisistä 
ulko-ovista tulijan on hissiin 
päästäkseen joko laskeuduttava 
jalan puoli kerrosta alemmaksi 
tai noustava puoli kerrosta en-
simmäiseen asuinkerrokseen. 
Uusi vaihtoehto on tulla taloon 
sisään rakennusten parvekkei-
den puoleiselle sivulle raken-
netuista ulko-ovista. Täyttömaa 
saatiin varsin helposti kaivettua 
pois rakennuksen pohjakerrok-
sen tasalle. 

Ajatusta, että jo taloja raken-
nettaessa olisi saatettu ajatella 
tämäntapaista ratkaisua, tuki 
muun muassa alimmaisten ele-
menttien pesubetonisten pin-
tojen ulottuminen maan sisään, 
uuteen pintatasoon saakka. 
Kuorielementit osoittautuivat 
hyväkuntoisiksi niiltäkin osin. 
Ainoastaan yhdessä talossa 
tarvittavan kaivannon syvyys 
pakotti teettämään vesiongel-
mien välttämiseksi kaivon, jon-
ne mahdollisesti kertyvä vesi 
johdetaan pois uppopumpun 
avulla. 

Mikalo Oy:ssä on 
parhaillaankin 
vetämässä 600-
700 vuokra-
asuntohakemus-
ta. Osalla haki-
joista on toive si-
säisestä muutos-
ta isompaan tai 
pienempään 
asuntoon. - 
Pätkätöiden pe-
rässä paljon 
muuttamaan 
joutuvilla nyky-
nuorilla ei ole ha-
lua sitoutua 
omaan asuntoon. 
Kun työtä ei ole, 
jatketaan mat-
kaa, Veli-Pekka 
Sinkko on huo-
mannut. 

Hissirakentamisessa ei voitu monistamalla tehdä samanalaisia 
ratkaisuja kaikkiin taloihin. Tässä yksi esimerkki uudistuneesta 
pohjakerroksesta.
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Moni muukin olisi
mielinyt mukaan

Urakoitsija kilpailutettiin 
hankintalain mukaises-
ti joka kohteessa erik-

seen, ja hissitkin tavallaan.
– Teimme kuitenkin heti sel-

väksi, että kuka ensimmäisessä 
talossa voittaa hissitarjouksen, 
se tulee olemaan hissitoimittaja 
muissakin, Nordman kertoo. 

Valintatapa herätti närää niis-
sä hissitoimittajissa, joiden ei 
sitten ollut mahdollista päästä 
myöhempiinkään. Menettelystä 
tehty valitus kaatui. Yhtä ja sa-
maa hissitoimittajaa puoltaval-
le käytännölle oli hyvä peruste. 
Kun hissitoimittaja tulee huol-
tamaan jotakin hissiä, muiden 
pienellä alueella olevien hissien 
huolto voidaan järjestää samal-
le kierrokselle. Muista poiketen 
hisseille luvattiin myös tarjous-
ten kilpailuttajan pyytämä, nor-
maalitakuuehdoista poikkeava 

kymmenen vuoden takuu.
– Siitäkin valitettiin, että ei-

väthän kaikki noin pitkään ta-
kuuvaatimukseen pysty vastaa-

maan. Mutta kyllähän me voim-
me pyytää. Jos joku siihen vas-
taa, se ei ole meidän vikamme, 
Veli-Pekka Sinkko toteaa. 

Koska hanke kesti kahdek-
san - yhdeksän vuotta, hissi-
tekniikkakin ennätti kehittyä. 
Ensimmäiseen taloon hissiä va-
littaessa ei ollut vielä konehuo-
neetonta vaihtoehtoa. Katolle 
ei haluttu konehuonetta, joka 
olisi rikkonut alueen alkuperäi-
sen yhtenäistä tasakattoista lin-
jaa. Siihen asennettiin siksi hyd-
raulinen hissi. Seuraaviin olikin 
jo saatavilla konehuoneettomia 
tyyppejä. Viimeisimpänä hissin 
saanut talo varustettiin mallilla, 
jossa vastakkain olevat ovet au-
keavat automaattisesti sivuille. 

Ei ulokkeita runkoon
tai katolle, 
toimenpidelupa riitti  

Ensimmäisen talon osalta 
muutosyö tehtiin asuk-
kaiden asuessa koko ajan 

huoneistoissaan. Seuraavien 12 

– Onhan se has-
sua, että jäteka-
toksen rakenta-
miseen tarvit-
semme raken-
nusluvan, mutta 
kun laitat muu-
tamia miljoonia 
euroja hisseihin, 
toimenpidelupa 
riittää, Esa 
Nordman myön-
tää. 

➺ JATKUU

KIINTEISTÖPOSTI  9/2010    33

http://www.pipeliner.fi


Kahdeksan vuotta kestänyt 
hissiprojekti oli pitkä rupeama 
myös suunnittelutyöstä vastan-
neelle Vesa Kourulalle. Hissit-
tömien talojen varustaminen 
hisseillä on viimeisen kymme-
nen vuoden ajan muodostanut 
hänen työstään vajaan viiden 
prosentin osuuden. Siihen on 
mahtunut kuitenkin sekä vuok-
ratalojen että asunto-osakeyh-
tiöiden hankkeita. Niistä vuok-
ratalohankkeet ovat Kourulan 
mukaan sujuneet suunnittelijan 
työn kantilta hallitummin. 

Peitsarin hissiprojektissa 
ideakilpailun voittanut Kourula 
pystyi työn edetessä hyödyn-
tämään samankaltaisissa ta-
loissa suunnitelmiensa toistoa 
- mutta vain osaksi. Todellisuu-
dessa kohteissa oli melkoises-
tikin eroavaisuuksia. Kaikissa 
hissi saatiin kuitenkin sijoite-
tuksi porrastasanteen kylkeen, 
joskin tilaa jouduttiin ottamaan 
osittain asunnoista. Muutoksia 
aiheutui siten joihinkin asun-
toihin sekä tietysti rakennus-
ten pohjakerroksiin. Asiat oli 
ratkaistava tapauskohtaisesti, 
silti suunnitteluaika pysyi mel-

ko hyvin alkuperäisarviossa.
- Paikallavalukohteissa säh-

kövedot näyttävät yllättävän 
aina, Vesa Kourula sai todeta 
ilmiöksi, johon ennakolta oli 
vaikea varautua. Näin siitä huo-
limatta, että hän sai käyttöönsä 
talojen rakennusaikaisia suun-
nitelmia ja muita asiakirjoja. 

Vuosia kestäneen Peitsarin 
suunnitteluprojektin myötä 
Kourula kertoo saaneensa pal-
jonkin oivalluksia, joita pyri-
tään käyttämään jatkossakin. 
Tarpeistahan ei ainakaan pulaa 
tule, sillä hissittömiä taloja riit-
tää ja riittää. Muutamasta lähi-
kaupungista ja muun muassa 
Helsingistäkin on käyty tutus-
tumassa projektin tuloksiin.

Kahdeksan vuotta kestäneen 
projektin aikana toteuttajina 
oli useampia urakoitsijoita, ja 
hissityyppikin vaihtui kolmeen 
kertaan. 

- Asiantuntevien ammatti-
laisten kanssa työ sujui ongel-
mitta. Samoin valitsemiemme 
kokonaispakettiin sisältyvien 
LVIAS-suunnittelijoiden kans-
sa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Samankaltaisuus näennäistä, silti
kertyneistä oivalluksista apua jatkossa

AM
SL
IF
T

Amslift Oy
Ruissalontie 12
20200 Turku, Finland
tel. + 358 10 8393 000
fax. + 358 10 8393 001
www.amslift.fi

WINNER

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

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista! 
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.

talon porrashuone- ja hissi-
hankkeessa asukkaille järjestet-
tiin väliaikaisasunto. Tosin vii-
meisimmässä talossa hissikuilu 
rakennettiin kyseisellä linjalla 
olevien asuntojen vaatehuonei-
den paikalle. Vaatehuoneet eris-
tettiin heti asunnoista, ja tämän  
talon asukkaat saattoivat jatkaa 
normaalisti elämistään, koska 
kuilu ei ollut avoin. Vaatehuo-
neensa menettäneisiin huoneis-
toihin tehtiin vastikkeeksi lisää 
komeroita. 

Asukkaiden suhtautuminen 
hankkeeseen on ollut yllättävän 
myönteistä. Veli-Pekka Sinkko ja 
Esa Nordman uskovat avoimen 

tiedottamisen vaikuttaneen 
siihen. Ensimmäisen kohteen 
valmistuttua siellä järjestettiin 
kaikille avoimet ovet. Samalla 
kyseltiin mielipiteitä ja tiedo-
tettiin projektin jatkosta. Työ-
ajat rajattiin välille kello 7-17. 
Vesi- ja sähkökatkoksista ura-
koitsijat tiedottivat lupaustensa 
mukaan asukkaille vuorokautta 
aiemmin. 

Vaikka talot vaikuttavat näen-
näisesti keskenään samanlaisil-
ta, suunnitelmia ei voitu yksin-
kertaisesti monistaa. Peitsarin-
katu 9 osoittautui vaikeimmak-
si. Ratkaisu löytyi ainoastaan 
huoneistokokoja muuttamalla, 
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Ennen Peitsarin talojen muu-
tostakin Mikalo Oy:ssä on 

saatu kokemusta pääsisäänkäyn-
tien vaihtamisesta vastakkai-
selle julkisivulle. Laajalammin 
alueen Kuppitien kaksi kolmi-
kerroksista asuintaloa ovat rin-
teessä, parvekkeet alapuolella 
olevalle parkkialueelle päin. 
Ennen perusteellista remonttia 
tulijan oli pääsisäänkäynneille 
päästääkseen noustava ensin 
talojen välissä olevia ulkorap-
pusia rinne ylös. Ulko-oville 
oli taas laskeuduttava alaspäin 
'monttuun'. Ensimmäiseenkin 
asuinkerrokseen oli nousta-
va ovelta taas puolikas kerros 
ylöspäin. 

Huoltojoukoille lisäriesana 
oli, että ilman katoksen suojaa 
olleet ovisyvennykset tahtoivat 
täyttyä lumesta. Lapiotöihin oli 
kiirehdittävä aikaisin, että väki 
pääsi lähtemään töihin. 

Uusille pääoville pääsee nyt 
suoraan paikoitusalueelta. Ko-
meat tuloaulat ovat pohjaker-
rosta, jossa tulijaa odottavat 
hissit. Ylärinteessä olevia ulko-
ovia käyttävät nyt grillauspai-
kalle menijöiden lisäksi ehkä 
kuntoilumielessä rappukävelyä 
harrastavat. Kuppimaisten ovi-
syvennysten suojaksi rakennet-
tiin samassa suurremontissa 
lasiseinäiset katokset. Lisäksi 
ennestään parvekkeettomiin 
asuntoihin lisättiin parvekelin-
jat, jotka erottuvat julkisivusta 
alkuperäisiä parvekkeita ulom-
maksi kurottuvina. On helppo 
uskoa, että niin ulkonäkö kuin 

joistakin kaksioista yksiöiksi ja 
yksiöistä taas kaksioiksi. 

Ilman mahdollisuutta saada 
rahallista tukea ARAlta, Peitsa-
rin hissiprojekti olisi ollut Mi-
kalo Oy:lle ylivoimainen.  

Ensimmäiseen avustushake-
mukseen ARAsta perättiin lähe-
tettäväksi siitä puuttunutta ra-
kennuslupaa. Mikkelin kaupun-
gin rakennussäännöissä hissien 

Kuppimaiset etuovet takaoviksi jo muutama vuosi sitten

asuttavuus olivat näissä taloissa 
ennen muutoksia varsin toista 
luokkaa. 

lisääminen hissittömään taloon 
on kuitenkin toimenpideluvan-
varainen hanke. Rakennuslupaa 
ei edellytetä, mitä silloin vielä 
Helsingissä toimineen ARAn 
henkilöt eivät tahtoneet ym-
märtää. Tilanne Mikkelissäkin 
olisi ollut toinen, mikäli hissi-
hanke olisi tuonut rungon ul-
kopuolista lisärakentamista. 

– Onhan se hassua, että jäte-

Pohjakerroksessa puhkaistiin 
seinää pois, ala-aulaan saatiin 
väljyyttä. Vanhassa montussa 
sijaitsevan ulko-oven edessä 
Esa Nordman (oik) ja huolto-
mies Veijo Jalkanen osoittamas-
sa, miten hankalaa sisäänpää-
sy on ollut varsinkin huonojal-
kaisille.

Kuppitien talot 2000-luvun mallissaan: parvekkeita on alkuperäistä enemmän ja etuovet ovat nyt 
tulopihan puolella.

katoksen rakentamiseen tarvit-
semme rakennusluvan, mutta 
kun laitat muutamia miljoonia 
euroja hisseihin, toimenpidelu-
pa riittää, Esa Nordman myön-
tää. 

28 hissin hankkeen kokonais-
kus tannuksiksi muodostui 5,8 
miljoonaa euroa, jota ARA avus-
ti 2,8 miljoonalla. 

Peitsarin hissiprojekti kuu-

luukin suurimpiin yksittäisiin 
Suomessa toteutettuihin lii-
kuntaesteitä poistaviin hank-
keisiin. 
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K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

FU - future eli tulevaisuus, 
(of)  RENO -renovation 
eli peruskorjaaminen se-

kä D - development (project) 
eli kehittäminen, siinä EU-ra-
hoitteisen projektin nimi pali-
koiksi purettuna. Päätoteuttaja-

Tilasto- ja muun tiedon hankintaa, tiedonjakoa ja tukea Keski-Suomessa

Paljonko Keski-Suomen 

alueella on peruskor-

jauksen tarpeessa 

olevia kerrostaloja nyt 

ja tulevina vuosina, ja 

kuinka hyvin taloyh-

tiöissä ollaan tietoisia 

korjauksen tarpeista 

ja valmiutta hankkei-

den käynnistämiseksi? 

Entä löytyykö alueelta 

palveluiltaan ja tuot-

teiltaan riittävän osaa-

via yrityksiä vastaa-

maan kyseisen asia-

kaskentän tarpeisiin? 

Muun muassa näihin 

kysymyksiin odotetaan 

tilannetta valottavaa 

täsmätietoa käynnissä 

olevalta FURENO-D 

-projektilta. 

FURENO-D haravoi 
peruskorjauskentän tilannetta ja tarpeita

na tässä keväällä 2009 vauhtiin 
päässeessä projektissa on JAMK, 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 
Oy. Kun kuva jo päällä olevista 
ja arvatenkin lukuisista hyvää 
vauhtia lähenevistä korjaustar-
peista alkaa olla selvillä, kuten 
myös resurssit, joita remonteis-
ta selviämiseksi tarvitaan, sekä 
kyseisissä resursseissa ammot-
tavat aukot, projektissa on odo-
tettavissa seuraavan vaiheen 
käynnistyminen. 

Koulutusta, lisätietoa ja kehi-
tystukea - niitä Keski-Suomessa 
tarvitaan paitsi korjausraken-

tamisen myös kiinteistöjen yl-
läpidon kentällä. Se on tullut 
selväksi henkilövaihdoksen 
seurauksena FURENO-D:n pro-
jektipäällikön vastuun tämän 
vuoden tammikuussa otta-
neelle Mika Vainionpäälle sekä 
Reijo Pitkäselle. JAMK:n raken-
nuslaboratorion päällikkönä 
työskentelevä Reijo Pitkänen 
sai vastikään valmiiksi työn 
ohella ahkeroimansa ylemmän 
AMK-tutkinnon (Master of En-
gineering) opinnäytetyön, joka 
linkittyy projektin aihepiiriin. 
FURENO-D -hankkeeseen liit-

tyen Vainionpää ja Pitkänen te-
kivät kyselytutkimuksen, jonka 
avulla selvitettiin taloyhtiöiden 
korjausprosessiin ja kunnos-
sapitoon liittyviä asioita. Näitä 
tuloksia Reijo Pitkänen hyö-

Korjausrakentaminen on 
vahvasti läsnä JAMKissa, 
eikä ainoastaan teoriao-
pinnoissa, tutkimuksissa 
ja hakkeissa, vaan myös 
koulukiinteistön osittaise-
na korjauksena. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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dynsi opinnäytetyössään. Ky-
selyn laatimisessa oli mukana 
aktiivisesti Tuomas Seppälä In-
notyöverkosta. Lisäksi arvokas-
ta apua saatiin Keski-Suomen 
Kiinteistöyhdistyksen Paavo 
Jussilalta ja Sami Loukkolalta, 
osa osoitetiedoista saatiin SIR 
Tietokannasta.

Yhtenä osa-alueena tulokset 
piirsivät kuvaa hallituksen jä-
senten, mutta myös taloyhtiöi-
tä isännöivien halukkuudesta 
korjausrakentamishankkeisiin 
liittyviin lisäkoulutuksiin.  

Kartoituksessa tuli selväksi, 
että tarvetta koulutukselle on: 
isännöitsijöille ennen kaikkea 
tekniseen tietouteen painottu-
vana, hallitusten jäsenille kos-
kien enemmän korjaamisesta 
yleissivistävällä tasolla, mutta 
myös korjaushankkeiden hal-
linnoimiseen liittyen. Vaikka 
tarkoitus ei ole, että hallituksen 
jäsen on mukana itse korjaus-
rakentamisessa, hänen on olta-
va osallisena korjaushanketta 
eteenpäin vievissä päätöksen-
teoissa. Siksikin on hyvä olla 
tietoa, että tunnistaa rajan, mil-
loin on syytä pestata ammatti-
laisia apuun.

Kyselyssä tuli esiin halukkuus 
saada lisää oppia myös kiin-
teistön elinkaareen ja siihen 
liittyvistä tarpeista sekä raken-
nuttamisesta.  Muun muassa 
hankkeisiin liittyvä juridiikka 
on oma maailmansa. Taloyhtiöi-
den hallituksilta tuli tietoa, että 
mahdollisuutta perehtyä sopi-
musjuridiikkaan olisi kaivattu 
jo aiemmin. Tiettyjen lakiasioi-
den ymmärtäminen on perus-
edellytys voidakseen varmistua 
sopimusten asiallisuudesta. 

 

Kiinteistönhallinnan 
vaatimus kasvaa 
kiinteistön iän 
myötä

Isännöitsijävastaajien, joista 
pääosa oli päätoimisia, kou-
lutustaustan kartoituksesta 

oli luettavissa, että vallitsevana 
koulupohjana heillä oli kaupal-
linen koulutus. Täydennyskou-
lutusta koskeneeseen kysymyk-

seen vastanneesta 43 isännöitsi-
jästä seitsemällä oli hankittuna 
ns. tunnustettuihin täydennys-
koulutuksiin luettavista tekni-
sen isännöitsijän tutkinto ITS-
TEK. Rakennusalan teknikon tai 
sitä korkeamman koulutuksen 
saaneita isännöitsijänä toimivia 
oli viisi. Kun 1950-1970 -luvuilla 
valmistui valtava määrä kerros-
taloja, seuraavien useamman 
vuosikymmenten aikana ei tek-
nistä osaamista paljon tarvittu. 
Valtaosa kerrostalovarannoista 
oli uusia, työ niiden isännöin-
nissä oli vahvasti hallintopai-
notteista, vastikkeiden kerää-
minenkin usein talonmiehen 
hoidossa. Tarve isännöitsijöiden 
teknisten asioiden hallintaan 
on noussut selvästi viime vuo-
sikymmeninä. 

Nyt isännöitsijän tilanne on 
aivan eri, kenellä vain asiakas-
yhtiöihin kuuluu muutama-
kin peruskorjausikäinen talo. 
Vaikka pyrkisikin myymään 
hankkeen osioita muiden teh-
täväksi, isännöitsijälle lankeaa 
koordinaattorin osa, jossa on 
ymmärrettävä jotakin teknis-
tenkin asioiden päälle. 

Liekö jäännettä vielä ajalta, 
jolloin kerrostalokanta oli vielä 
nuorempaa, isännöitävien kiin-
teistöjen määrä isännöitsijää 
kohden tuntuu olevan korke-
ahko. 

– Vastauksissa isännöitsijöis-
tä 29  ilmoitti isännöivänsä yli 
kahtakymmentä taloyhtiötä. 
Toisaalta sanallisissa osioissa 
moni toi esille näkemyksensä, 
että yli 20 kiinteistöä on liikaa - 
riippuen kylläkin kiinteistökan-
nasta, Mika Vainionpää sanoo. 

Taloyhtiöihin kuuluvaa kiin-
teistömassaa on Keski-Suo men-
kin alueella 1960- ja 1970-luvuil-
ta todella paljon. Tilastokeskuk-
sesta saadun tiedon perusteel-
la kerrostaloiksi luokiteltavia 
1970-luvun asuinrakennuksia 
esimerkiksi jo pelkästään Jy-
väskylässä on noin 350, kertoo 
Vainionpää. Kun lukuun lisä-
tään muiden vuosikymmenten 
tuotanto, kunnossapidettäviä 
ja ennen tai myöhemmin myös 
peruskorjauksen tarpeessa ole-
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via asuinkerrostaloja on todella 
paljon. 

FURENO-D -projektin yhtey-
dessä on tarkoitus tavalla tai 
toisella kartoittaa vielä, paljon-
ko ja minkä tasoisina 1960- 
1970 -luvuilla rakennetuissa on 
jo tehty korjauksia. Paikallisen 
kiinteistöyhdistyksen kautta 
Vainionpää on saanut arvion, 
että vähänkään isompia re-
montteja olisi tähän mennessä 
tehty noin neljässäkymmenessä 
taloyhtiössä. Ihan äkkiä perus-
korjauskohteet eivät siis lopu! 
Asuintalojen korjausasteen ti-
lastointiin Mika Vainionpää toi-
voisi enemmän tarkkuutta. 

- Nyt tilastointi on sillä ta-
solla, että mainitaan peruspa-
rannushanke. Sen sisällölle ei 
kuitenkaan ole määrittelyä, hän 
harmittelee. 

 

Avustukset 
tukemaan
pitkäjänteisempiä 
hankkeita

Kyselyssä haettiin FURE-
NO-D -projektin poh jaksi 
tietoa myös, kuinka 

valtion korjausrakentamiseen 
suuntaamaa elvytysavustusta 
oli hyödynnetty Jyväskylässä. 
Yli 300 000 euroa ja enemmän 
maksaneisiin korjaushankkei-
siin avustusta haki 28 taloyhtiö-
tä. Kokonaisuudessaan korjaus-
avustusta hakeneita taloyhtiöi-
tä oli yli 200. Isännöitsijöiden 
vastaukset vahvistivat, että suh-
danneluontoinen avustusmah-
dollisuus antoi sinänsä pontta 
korjaushankkeisiin ja päätök-
sentekoon, mutta ongelmaksi 
muodostui suunnitteluresurssi-
en tukkeentuminen. Suunnitte-
lijan saaminen oli kovan työn 
takana. 

Mielenkiintoisena piirteenä 
kyselyssä tuli esiin, että taloyh-
tiöiden hallitusten näkemyksis-
sä suunnittelijan löytäminen 
ei ollut vaikeaa. Vainionpää ja 
Pitkänen ovat vetäneet tästä 
omat johtopäätöksensä.  Niissä 
taloyhtiöissä, joille suunnitteli-

ja saatiin, hallituksissa ei vält-
tämättä oivallettu työn määrää, 
minkä isännöitsijä sen eteen oli 
tehnyt. 

Suhdanneavustusten suu-
rimpina hyötyjinä Vainionpää 
ja Pitkänen ovat kokeneet sel-
laiset taloyhtiöt, joilla on ollut  
päätös korjauksen toteuttami-
sesta, suunnitelmat valmiina 
ja urakoitsijat kilpailutettuna. 
Urakkahinnat eivät olleet vielä 
lähteneet nousuun ja suunnit-
telijoiden saatavuus hyvä. Kun 
mahdollisuus avustuksen ha-
kuun tuli, onnekkaat taloyhtiöt 
saivat lisäetuna avustuksen, jota 
eivät ennakkoon tienneet edes 
mahdolliseksi. 

Avustuksen toivossa kiireellä 

polkaistuista hankkeista Mika 
Vainionpää kertoo saaneensa 
todistusta tutkittuaan Jyväs-
kylän asuntotoimistossa hake-
muksia piirustusluetteloineen 
ja sopimuksineen. Hakemus-
ten oli oltava vuoden loppuun 
mennessä. 

– Näki, kuinka joulun vä-
lipäivinä oli pidetty paljon 
urakkaneuvotteluita. Eräässä 
hakemuksessa viimeiset suun-
nitelmat oli päivätty joulukuun 
17. päivä. Olisiko avustusta kan-
nattanut miettiä toisella tavalla, 
kehittämällä jonkinlainen jak-
sotusjärjestelmä, kohdistaa se 
vain tietyn ikäisiin rakennuk-
siin, ettei markkinat olisi tietyil-
tä osin lyöneet tukkoon?

FURENO-D:n kohderyhmät:
• rakennusalan yritykset ja niiden 
henkilöstö Keski-Suomessa
• kiinteistöjen omistajat ja 
kiinteistöyhtiöt
• rakennusalaan liittyvät 
koulutus- ja tutkimuslaitokset 
ja niiden henkilöstö
• suunnittelutoimistot ja niiden 
henkilöstö
• isännöintipalveluyritykset ja 
niiden henkilöstö
• rakennustarvike- ja rakennus-
osavalmistajat ja niiden 
henkilöstö 

Hankkeen tavoitteena on 
• kiinnittää korjausrakentamises-
sa huomio rakennusten energia-
tehokkuuteen, terveellisyyteen, 
esteettömyyteen, turvallisuuteen 
ja viihtyisyyteen
• kehittää rakennusalan 
osaamista ja koulutusta
• tukea korjauspalvelujen 
tuotteistamista
• tehostaa PK-yritysten tutkimus- 
ja kehittämistoimintaa
• lisätä ymmärrystä rakennus-
kannan korjaustarpeesta 
huomioiden elinkaari, kiinteistön 
talous ja ylläpito

Mika Vainionpää (oik) vetää 
projektipäällikkönä FURENO-D 
-hanketta. Sen tiimoilta mu-
kaan lähteneillä pk-yrityksillä 
on mahdollisuus saada kehi-
tysongelmiinsa sivutukea mm. 
JAMKin betonilaboratoriosta. 
Vasemmalla Reijo Pitkänen. 

Toisin kuin isoilla kiinteistönomistajilla on omat ammattilaisensa 
kantamassa huolten kiinteistöpidosta ja korjauksista. 
Taloyhtiöiden hallituksissa päätöksiä tekevien taustat ovat satun-
naisempia ja tarve tiedon ja tuen saamiseen suurempi. 
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U U T I S P O S T I A

Kaksi vuotta sitten perustettu 
Suomen Asunto-osakkeen-

omistajat ry (SAO) käynnistää 
aktiivisen toiminnan ajaakseen 
asunto-osakkeiden omistajien 
oikeuksia ja etuja. Liitto puo-
lustaa vahvasti suomalaiseen 
elämänmuotoon läheisesti 
kuuluvaa omistusasumista ja 
sen tuomaa itsemääräämisoi-
keutta. Suomalainen asunto-
osakeyhtiömallinen asuminen 
ja omistaminen on ainutlaatuis-
ta maailmassa.

Aktivoitumiseen on johtanut 
erityisesti uusi asunto-osakeyh-
tiölaki. Liitto pitää hämmästyt-
tävänä sitä, miten vähän uutta 
lakia valmisteltaessa on kuultu 
maksajatahoa eli Suomen rei-
lusti yli miljoonaa asunto-osak-
keenomistajaa.

Liitto pitää tärkeänä, että voi-

mavarat nyt kohdistetaan lain 
osakkeenomistajuutta tukevien 
tulkintojen ja toimintamallien 
luomiseen. Tarpeeton byrokra-
tia ja kaikenlaiset rahastamisen 
mahdollisuudet on estettävä. 
Lain käytännön elämälle vieraat 
ja osakkaille tulkintavaikeuksia 
aiheuttavat kohdat on pikaises-
ti korjattava.

SAO on asunto-osakkeita 
omistavien, asunto-osakkeita 
hankkimista harkitsevien ja 
asunto-osakeyhtiöasumisesta 
kiinnostuneiden luonnollisten 
henkilöiden ja näiden rekiste-
röityjen yhdistysten aatteel-
linen ja sitoutumaton valta-
kunnallinen etujärjestö. Liiton 
tarkoitus on valvoa ja edistää jä-
sentensä ja jäsenyhdistystensä 
jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja 
asunto-osakeyhtiöasumiseen ja 

asunto-osakeomistukseen liitty-
vissä asioissa.

SAO tekee mielellään yhteis-
työtä kaikkien niiden tahojen 
kanssa, jotka haluavat kehittää 
suomalaista omistusasumiskult-
tuuria sekä edistää viihtyisää ja 
kohtuuhintaista asumista. Se 
edellyttää, että kumppanit kun-
nioittavat koko järjestelmän 
rahoittajien eli asunto-osak-
keenomistajien mielipiteitä ja 
ehdotonta päätösvaltaa talo-
yhtiöiden toiminnassa. SAO on 
ainoa puhtaasti osakkeenomis-
tajien etuja ajava järjestö.

Työvaliokunta
valmistelee 
toimintasuunnitelmaa

SAO piti toimintansa käynnis-

tämiskokouksen 9.11.2010. Ko-
kouksessa valittiin työvaliokun-
ta, johon kuuluvat hallituksen 
puheenjohtaja Jouko Taskinen, 
isännöitsijä Mika Mielonen ja 
varatuomari Patrick Lindgren. 
Työvaliokunnan tehtävänä on 
valmistella runsaan parin kuu-
kauden kuluessa kokoontuvalle 
vuosikokoukselle esitys liiton 
ensi vuoden toiminnasta. 

Liiton uudet internetsivut 
aukeavat vielä marraskuun ai-
kana. Jo nyt lisätietoja löytyy 
osoitteesta www.asunto-osak-
kaat.fi. 

Lisätietoja: Patrick Lindgren 
0500 409818 ja Jouko Taskinen 
0400 426194

Asunto-osakkeenomistajien etujärjestö käynnistää toimintansa

Taloyhtiön all-in-one 
tietopankki

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

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

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.
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E N E R G I A  J A  TA L O Y H T I Ö T

Kiinteistö Oy Kumma-
tin toimitusjohtaja Leo 
Sassin mukaan Raahen 

kaupungin rakennusjärjestyk-
sen mukaan alle viisitoistamet-
risten tuuligeneraattoreiden 
pystyttäminen on sallittua, il-
moittelumenettelyn varaista. 
Virkamiesportaassa asia on kui-
tenkin tulkittu toisin. Rakennus-
valvonta on lähtenyt vastusta-
maan Kummatin Ratsukadulle 
jo hankittujen ja paikan päälle 
asennusta odottamaan tuotujen 
piengeneraattoreiden pystyttä-
mistä. Vastauksessa vedotaan 
muun muassa niiden kaupun-
kikuvaa rumentavaan vaikutuk-
seen ja uhkakuvaan, että siivistä 
lentäisi alas lunta tai jäätä sekä 
mahdollisiin ääniin ja alas häi-
ritsevästi heijastuviin varjoihin. 

Leo Sassia tilanne harmittaa, 
vaikka hänen uskonsa pattiti-
lanteen laukeamiseen onkin lu-
ja. Lokakuun viimeisellä viikolla 
generaattoreiden asennuslupa 
oli joka tapauksessa yhä oi-
keuskäsittelyssä ja kahdeksan 

Kummatti muutosten tuulissa tuloksellisesti

- vaan minne jäivät 
tuuligeneraattorit?

”Rakennukset ovat 
matalaenergiataloja 
ja varustettu aurinko- 
ja tuulivoimalla sekä 
hulevesien keräilyjär-
jestelmällä.” Raahelai-
sen Kummatin alueen 
visiota vuoteen 2014 
tiivistävän tekstin 
ensimmäisen lauseen 
viesti on muuttunut 
visiosta jo osittain to-
dellisuudeksi. Ilman 
kaavamääräyksistä 
syntynyttä hankausta 
oltaisiin jo pidemmällä. 
Toistaiseksi tuuli puhal-
taa vielä Kummatin yli 
törmäämättä ainoaan-
kaan tuuligeneraatto-
riin. 

yksitoistametristä generaattoria 
odottivat lopullista kohtaloaan 
makuullaan mäenrinteessä.

Totaaliseen muutos- ja perus-
korjaukseen ideakilpailun kaut-
ta otetuista kymmenestä korke-
asta Kummatin alueen talosta 
(1+6 kerrosta) neljä ensimmäis-
tä - Ratsukatu 7A, Ratsukatu 9A 
ja B, Ratsukatu 11 - ovat toteu-
tusvaiheessa jo varsin pitkällä, 
taloista yksi jo asutettunakin 
jälleen. Talon katolla ylimmäk-
si kohoavan ilmanvaihtokone-
huoneen eteläisellä seinällä 
noin 31 neliömetrin laajuinen 
mustanpuhuva kennosto imee 
auringonsäteilyä, joka muun-
tuu kiinteistölle käyttösähkök-
si. Myöhemmin kennoja on 
mahdollista asentaa lisää. Niitä 
varten linjat sähkönjakohuo-
neeseen ovat jo valmiina.

Seuraavat 
kolme kerrostaloa
maalämmölle

Jos hanke olisi siis edennyt 
aiotusti, myös tuuligene-
raattori tuottaisi jo kiinteis-

tölle energiaa, saman aurinko-
kennopeitteisen konehuoneen 
kyljessä siipiään pyörittäen. Nyt 
alhaalla tietokoneen päässä on 
toistaiseksi käynnissä seuranta 
ainoastaan siitä, paljonko au-
rinkokenno tuottaa energiaa. 
Laskelmien mukaan niiden in-
vestointikustannukset peittyvät 
tuotolla 50 - 60 vuodessa - vas-
ta!, kun tuulivoiman takaisin-
maksuaika Sassin mukaan on 
vain 5 - 6 vuotta. 

– On kuitenkin otettava huo-
mioon, että laskelmat on tehty 
tämän päivän energiahinnoin, 
hän tähdentää. 

Sassi uskoo, että  kymmenen 
vuoden kuluttua energian hin-
nat ovat nykyiseen verrattuna 
kaksikertaiset. 

– Silloin nämä takaisinmak-
suajat ovat jotain aivan muuta, 
näin väitän!

Neljän korkean talon öljypan-
nut ja -säiliöt on kannettu ra-

Tarkoitus oli, että osit-
tain mataloituneiden 
talojen ilmanvaihtoko-
nehuoneiden kyljillä 
tuulet pyörittäisivät jo 
nyt generaattoreiden 
siipiä. Kummatin alu-
een muutoksessa ra-
kennuttajana toimiva 
Leo Sassi ei veisi tuuli-
voimaloita neitseellisil-
le alueille. 
Pientuulivoimaloista 
hän soisi tulevan ta-
loissa ”takkaan verrat-
tavia laitteita”. 

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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Vertailu

kennushankkeen myötä ulos. 
Puhdistetut säiliöt on otettu 
uusiokäyttöön hulevesijärjes-
telmän osana. Lämpöeristyksel-
tään ja monin muunlaisin kei-
noin huomattavasti energian-
säästön kannalta parannettuina 
talot ovat muuttuneet matala-
energisiksi rakennuksiksi. Vaik-
ka ne nyt kaukolämmön piiriin 
liitettyinä osaltaan haukkaavat 
hiilituottoista energiaa - muu-
ten tuotettua kaukolämpöä 
kun paikkakunnalla ei ole edes 
saatavissa - kulutus on ainakin 
pyritty puristamaan mahdolli-
simman vähään. Hiilipohjaista 
kaukolämmön tuottoa Leo Sas-
si ei koe mielekkäänä miltään 
kantilta, se tulee väistymään 
vääjäämättä. 

– Joka tänä päivänä investoi 
hiileen tai hiilikäyttöiseen ener-
giaan, tekee virheinvestoinnin, 
hän toteaa ykskantaan. 

Seuraavana vuorollaan Kum-
matissa uudistettavaksi tuleva 
rakennuskolmikko tuleekin 

muuttumaan maalämmön hyö-
dyntäjiksi. 

– Suomessa energiajärjestel-
mistä mikään ei voita maaläm-
pöä. Se on kaikista energiajär-
jestelmistämme ylivoimaisesti 
kannattavin.

Sassia kuunnellessa ei tule 
epäilystäkään, etteikö mies oli-
si myös itse täysillä miettimäs-
sä vaihtoehtoja luotsaamansa 
kiinteistöyhtiön hoidossa ja 
kehittämisessä - ja kymmenien 
vuosien päähän tähdäten. Myös 
itse, vaikka Kummatin pionee-
riluonteisessa hankkeessa 
vaihtoehtoja on toki punnittu 
ja laskettu moniin eri alojen 
asiantuntijoihinkin tukeutuen. 
Aineistoa pohdintojen ja las-
kelmien tueksi löytyy kenelle 
vain, jos on uteliaisuutta ja tie-
donhalua. Tulevaisuuden tutki-
muksista on saatavilla paljon 
kirjallisuutta. Muun muassa sitä 
Sassi suosittaa luettavaksi.

– Meille kerrotaan joka päi-
vä, miksi maailma tulee muut-
tumaan, ja kuvaa on luotava 
myös itse. 

Lukemisen ja fundeeraami-
sen lisäksi Leo Sassi hakee vas-
tauksia naputtamalla laskuko-
netta. Konkretiaa vaikutuksista 
saa ottamalla numerot peliin 
mukaan. 

– Osaan laskea kaiken, minkä 
teetän, pitkän rakennus- ja kiin-
teistöalalla pitkän tien lomit-

➺ JATKUU

- Joka tänä päivänä investoi hiileen tai hiilikäyttöiseen energiaan, 
tekee virheinvestoinnin, Leo Sassi toteaa ykskantaan. 

Tuuligeneraattoreiden korkeus kattopinnasta siivekkeiden 
napakohtaan on yhdeksän metriä, siivekkeiden pituus va-
jaat kaksi metriä. Napakohdan ja konehuoneen ylätason 
välinen korkeusero tulisi olemaan kuusi metriä, itse raken-
nukset korkeimmilta kohdiltaan reilut 20 metriä. 

”MEILLE KERROTAAN JOKA 

PÄIVÄ, MIKSI MAAILMA 

TULEE MUUTTUMAAN, JA 

KUVAA ON LUOTAVA MYÖS 

ITSE.”
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tain töitä tehden ja opiskellen 
kulkenut mies toteaa. 

Muutosvalmiutta
kaikille osapuolille

Laskinta ja uusien ratkai-
sujen etsimiselle avointa 
mieltä on syytä käyttää 

paitsi kiinteistöjen lämmitys-
energian ja sähkön kulutuksien 
nipistämiseksi myös jätehuol-
lon kehittämiseksi. Kiinteistö 
Oy Kummatin viime vuoden 
menot lämmityksessä olivat 500 
000 - 600 000 euroa, sähkössä 
ja jätehuollossa kummassakin 
noin 250 000 euroa. Esimerkiksi 
jätteiden lajittelukustannukset 
ovat nousseet vuodessa 20-30 
prosentin verran. 

– On haettava uusia tapoja 
säästää. 

Samaa säästämisen ja uusien 
vaihtoehtojen lääkettä Leo Sas-
si suosittaisi muuhunkin kuin 
asumiseen. Vielä tänä päivänä 
kiinteistöjen lämmittämiseen 
käytetään valmistavan teolli-
suuden tuottamaa hukkaläm-
pöä - parempi tietysti niin kuin 
että se jäisi hyödyntämättä 
täysin. Sen kaltaisen energialai-
tostoiminnan aika alkaa Sassin 
mukaa olla kuitenkin mennyttä. 
Ainakin pitäisi. 

– Kahdenkymmenen vuoden 
kuluttua yksikään teollisuuslai-
tos ei tuota ylimääräistä ener-
giaa. Ei niillä ole siihen varaa, 
muuten ne eivät pärjää kilpai-
lussa maailmalla. 

Uusien tuulien hän soisi pu-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

haltavan myös rakentamisessa, 
virkamiesportaasta lähtien. Ra-
kennusvalvonnan tehtäväksi 
Sassi kokee valvoa, että raken-
nukset tehdään rakennusjär-
jestyksen ja - kaavan mukaan. 
Sen sijaan kehitys pysähtyy, jos 
virkamiehistössä aletaan vaatia 
noudatettavaksi asioita, joita 
määräyksissä ei ole.  Luovuus 
kuihtuu.

– Tehdään samanlaisia taloja 
kuin 20 vuotta sitten. Vähän 
villaeristystä lisätään, mutta 
lämmitysmuodot ovat samat. 
Jostainhan se johtuu, uutta 
ja hyvää niin toiminnallisesti 
kuin ulkonäöllisestikin asuin-
rakentamiseen kaipaava Sassi 

huoahtaa. 
70-luvulla Kummatissa, kuten 

missä tahansa Suomen kerros-
taloalueilla sovellettua arkki-
tehtuuria hän ei edes arkkiteh-

Yhä useammat asuvat yksin. Keskinäisen yhteisöllisyyden virittämiseksi Ratsukadun uudistetuista 
taloista löytyy viihtyisät ja esteettömät talosaunat, pohjakerroksesta yhteistiloja, myös keittiö, pi-
halla kasvihuoneita, omenapuita ja marjapensaita. 

Kierrätys on energiansäästöä, myös rakentamisessa. Kummatin 
taloista poistettiin osia lohkoittain. Poistettuja elementtejä on 
hyödynnetty alueella autokatosten runkorakenteina.

Kiinteistö Oy Kummatti

Perustettu Raaheen 1987, jolloin kiinteistöyhtiö muodostettiin 
noin 570 huoneiston asuntokannasta.

Tänä vuonna vuokrattavissa olevia asuntoja on noin 980, joista 
osa on muualla kuin Raahen Kummatin alueella, muun muassa 
Pattijoella. 

Kummatin alueella on peruskorjattu tähän mennessä kuusi 
kerrostaloa "lohkomalla" niistä pois yhteensä 120 isoa huoneis-
toa. Asuntojen kysyntä painottuu selkeästi pieniin yksiöihin ja 
kaksioihin. Kerrostalojen korjaamisessa on huomioitu ja huo-
mioidaan tämän päivän ja mahdollisuuksien mukaan tulevatkin 
tarpeet, mm. esteettömyys, ekologisuus (hankinnoissa ensisijai-
sena tavoitteena materiaalien kierrätys), turvallisuus (kulunval-
vonta ja valvontakamerat) sekä energiataloudellisuus (muutos 
matalaenergiataloiksi, aurinko- ja tuulienergian sekä maaläm-
mön ja -jäähdytyksen käyttö, myös hulevesien hyödyntäminen). 
Huoneistokohtaisissa autojen lämmitystolpissa on jo varauduttu, 
että ne ovat helposti tulevaisuudessa käytettävissä myös  säh-
köautojen lataamiseen.

Vuoteen 2014 ulottuvan strategian mukainen Kummatin muu-
tosprojekti on herättänyt kiinnostusta muun muassa Venäjällä 
ja Saksassa, joissa esiintyy samoja ongelmia kuten se, että ole-
massa olevien huoneistojen koot ja pääluvultaan pienentyneiden 
asuntokuntien tarpeet eivät kohtaa. 

tuuriksi tunnusta. Kummatin 
muutoshankeen yksi tavoite 
onkin ollut, että vanhoille kul-
mille palaava ei enää tunnista 
taloa samaksi.  
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Huoneistokohtaiset vesimit-
tarit tulevat pakollisiksi uu-
disrakennuksissa ensi vuoden 
alusta. Asuntoministeri Jan Va-
paavuori on allekirjoittanut ym-
päristöministeriön asetuksen, 
jolla kiinteistöjen vesi- ja vie-
märilaitteista annettua asetusta 
muutetaan. Huoneistokohtaiset 
vesimittarit vaaditaan vastedes 
uudisrakennuksissa, joissa on 
enemmän kuin yksi huoneisto. 
Asuinhuoneistojen lisäksi mit-
tarit on asennettava toimisto- ja 
liikekiinteistöihin.

Vesimittarit säädettäneen 
myöhemmin pakolliseksi myös 
korjausrakentamisessa laajojen 
putkiremonttien yhteydessä. 
Asia käsitellään korjausrakenta-
misen energiatehokkuutta kos-
kevien määräysten valmistelun 
yhteydessä.

Huoneistokohtaisen mitta-
uksen perusteena on paitsi 
veden ja energian säästö myös 
kustannusten jakaminen todel-
lisen kulutuksen mukaan. Vesi-
mittareiden tulee olla sellaiset, 
että todellinen vedenkulutus 

voidaan määrätä vastikkeen 
tai vuokran maksuperusteeksi. 
Kuluttajan on voitava helposti 
seurata omaa vedenkulutus-
taan joko suoraan mittareista 
lukemalla tai riittävän usein 
saatavissa olevan raportoinnin 
avulla. Mittareilla on seurattava 
sekä kylmän että lämpimän ve-
den käyttöä. Lämpimän käyttö-
veden mittaus on erityisen tär-
keätä, jotta voidaan määrittää 
veden lämmittämiseen kuluva 
energia.

Pelkästään asuinrakennuksis-

sa käyttöveden lämmitykseen 
kuluva energia on Suomen ko-
konaisenergian käytöstä noin 
viisi prosenttia. Osuus tulee 
lähivuosina kasvamaan, kun 
rakennusten muu energianku-
lutus vähenee tiukentuvien ra-
kentamismääräysten myötä.

Arvioiden mukaan huoneis-
tokohtaiset mittarit vähentävät 
vedenkulutusta uudisrakenta-
misessa keskimäärin noin 10 
prosenttia. Tämä puolestaan 
vähentää lämmitysenergian ku-
lutusta noin kolme prosenttia.

Energiatodistukset halutaan 
nähtäville viranomaisten ylei-
söpalvelutiloissa. Hallitus on 
tehnyt esityksen, jonka mukaan 
energiatodistuksia koskevaa la-
kia muutettaisiin. Muutoksen 
jälkeen energiatodistus pitäisi 
olla nähtävillä yli 1 000 neliö-
metrin tuloissa, joissa viran-
omainen tarjoaa julkisia palve-
luita. Omistajan tulee huolehtia 
todistuksen esille panosta. 

Vuokrattuja tiloja muutos 
koskisi vain uusien vuokrasuh-
teiden osalta.

Lainmuutos on tarkoitettu 
tulemaan voimaan ensi vuoden 
maaliskuun alusta. Todistusten 
on oltava nähtävillä viimeistään 

1. maaliskuuta 2012.
Lisäksi ehdotetaan raken-

nuksen ilmastointijärjestelmän 
kylmälaitteiden energiatehok-
kuuden tarkastamista koskevaa 
lakia muutettavaksi niin, että 
pakolliset kylmälaitteiden ener-
giatehokkuustarkastukset tulisi 
tehdä vähintään kerran viides-
sä vuodessa. Nykyisin riittää, 
kun tarkastus on tehty kerran 
kymmenessä vuodessa.

Tämäkin lainmuutos on tar-
koitettu tulemaan voimaan en-
si vuoden maaliskuun alusta. 
Muutos tulisi voimaan porras-
tetusti kylmälaitteiden käyt-
töönottovuoden perusteella.

Finanssialan Keskusliiton tä-
män hetken tietojen mukaan 
vahinkovakuutusyhtiöt maksa-
vat Astan, Sylvin, Veeran ja Lah-
jan jäljiltä korvauksia ainakin 
54 miljoonaa euroa. Myrskyjen 
aiheuttamat kokonaisvahingot 
nousevat kuitenkin moninker-
taisiksi. Normaalina vuonna va-
kuutuksista maksettavat myrs-
kykorvaukset ovat noin 10 mil-
joonan euron luokkaa.

Metsien myrskytuhoja kor-
vataan kaikkiaan noin 17,1 mil-
joonaa euroa. Viimeisimpien 
arvioiden mukaan metsää tu-

houtui myrskyissä 5 - 6 miljoo-
naa kiintokuutiota, joka vastaa 
noin 10 prosenttia vuosittaises-
ta hakkuumäärästä.

Rakennuksille aiheutuneita 
vahinkoja vakuutusyhtiöt kor-
vaavat noin 13,1 miljoonaa 
euroa, autovahinkoja noin 5 
miljoonaa euroa sekä erilaiselle 
irtaimistolle ja käyttöomaisuu-
delle aiheutuneita vahinkoja 
noin 15,4 miljoonaa euroa. Tä-
hän summaan sisältyvät myös 
sähköverkolle aiheutuneet 
vahingot. Myrskyihin liittyviä 
vahinkoilmoituksia vahinkova-

kuutusyhtiöt ovat saaneet yli 
18 000 kappaletta.

Varautumista tarvitaan
Vaikka äärimmäisten sääilmi-

öiden määrä ei tilastollisesti ole 
merkittävästi kasvanut, aiheut-
taa yksi tapahtuma nykyisin 
huomattavasti enemmän tu-
hoa kuin esimerkiksi 20 vuotta 
sitten. Asiaa selittää muuttunut 
yhteiskuntarakenne: kaupun-
gistuminen ja omaisuuden ar-
von nousu.

Johtaja Risto Karhunen Fi-
nanssialan Keskusliitosta koros-

taa sekä yhteiskunnan että yksi-
lön varautumisen merkitystä.

- Yhteiskunnan tasolla on 
tärkeää sovittaa yhteen eri ta-
hojen varautumissuunnitelmat. 
Hyvin toimivien varoitus- ja 
varautumisjärjestelmien ke-
hittämiseen tarvitaan paljon 
yhteistyötä viranomaisten, yri-
tysten ja muiden toimijoiden 
kesken. Erityisen haavoittuvia 
myrskyissä ovat sähköverkot, 
televerkot ja tietoliikenneyh-
teydet, Karhunen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö 
on asettanut työryhmän jat-
kamaan valmistelua rakennus-
alan sekä majoitus- ja ravitse-
musalan harmaan talouden 
torjumiseksi. Työryhmän on 
tarkoitus jättää ehdotuksensa 
ensi vuoden maaliskuun lop-
puun mennessä.

Työryhmä arvioi käytössä 
olevien toimenpiteiden toimi-
vuutta harmaan talouden tor-
junnassa, selvittää ulkomaille 
rekisteröityjen yritysten ja 
työntekijöiden verovastuun 
tehostamista ja ohimyynnin 
ehkäisemistä. Erityisesti työ-

ryhmä arvioi tarpeet muuttaa 
tilaajavastuulakia.

- Tilaajavastuun paranta-
misessa tärkeintä on lisätä 
tilaajan vastuuta koko alihan-
kintaketjusta. Harmaa talous 
piiloutuu useimmin pitkiin 
alihankintaketjuihin, työmi-
nisteri Anni Sinnemäki tote-
aa.

Harmaa talous on ongelma 
etenkin työvoimavaltaisilla 
aloilla, siksi työryhmän työ 
keskittyy rakennusalaan ja ra-
vitsemus- ja majoitusalaan. 

Vesimittareiden asentamisvelvoite tulossa korjausrakentamiseen myöhemmin

Energiatodistukset laitettava nähtävil-
le viranomaisten yleisöpalvelutiloissa

Myrskyisän kesän vahinkojen korvauksiin 54 miljoonaa euroa

Työryhmä selvittää keinoja
harmaan talouden torjumiseksi
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-Merkittävä kytkimen 
kääntö tällä rin-
tamalla tapahtui 

marraskuun alussa, kun Kaari-
nan Vuokratalojen kerrostalos-
sa otettiin käyttöön uutta tek-
niikkaa edustava poistoilman 
lämmöntalteenottojärjestelmä. 
Vastaavalla järjestelmällä ei 
ole toteutettu aikaisemmin to-
dennäköisesti yhtään kohdetta 
Suomessa. Poistoilmasta saata-
va lämpö ohjataan käyttöve-
den lämmitykseen ja lämmön 
tuotantoon, toimitusjohtaja, 
isännöitsijä Vesa Keskilä Mai-
ninki Kiinteistöpalvelut Oy:stä 
kertoo.

Isännöitsijä toteaa häntä häi-
rinneen kautta vuosien, että 

Kustannussäästöt ja 

ympäristöarvot lyövät 

kättä päälle, kun kiin-

teistöissä tavoitellaan 

energiatehokkuutta. 

Kaarinalaisessa Mai-

ninki Kiinteistöpalvelut 

Oy:ssä energiansäästö 

on linjattu päätavoit-

teeksi.

Uusinta poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä

Kiinteistöissä kohti
energiatehokkuutta

21-23 -asteista ilmaa pusketaan 
piipusta pihalle niin sanotusti 
harakoille, kun sen voisi hyö-
dyntääkin. Hän uskoo, että pul-
maan on nyt kehitetty toimiva 
ratkaisu. Kiinteistön kanavista 
ulos tuleva ilma otetaan talteen 
keräimillä ja johdetaan porras-
käytävään asennettuja putkis-
toja myöten lämmönjakohuo-
neeseen.

– Meneillään oleva lämmitys-
kausi osoittaa, kuinka toimivas-
ta ratkaisusta on kyse. Tavoittee-
na on 60-70 prosentin säästö 
lämmitysenergiakustannuksiin. 
Investointi maksaisi siten itsen-
sä takaisin noin seitsemässä 
vuodessa.

Poistoilman lämmöntalteen-
ottojärjestelmä asennettiin Emän-
nänkatu 2:ssa sijaitsevaan ker-

Maininki Kiinteistöpalvelu 
Oy:n toimitusjohtaja, isän-
nöitsijä Vesa Keskilä laskee 
poistoilman lämmöntalteen-
ottojärjestelmän maksavan 
itsensä takaisin noin seitse-
mässä vuodessa, ehkä lyhy-
emmässäkin ajassa.

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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rostaloon. Kiinteistö, jossa on 
26 huoneistoa, on valmistunut 
vuonna 1991.

– Kyseessä on pilottihanke, 
jonka tulokset voidaan arvioi-
da keväällä. Jos ennakkoon 
tehdyt säästölaskelmat pitävät 
paikkansa, samaa lämmitysjär-
jestelmää viedään läpi myös 
muihin Vuokratalojen kiinteis-
töihin. Mitä todennäköisimmin 
kiinnostus herää myös muissa 
taloyhtiöissä, Keskilä arvelee.

Emännänkatu 2:ssa poistoil-
man lämmöntalteenottojärjes-
telmän rakentaminen maksoi 
60 000 euroa. Summaan sisältyy 
noin 10 000 euroa maksanut 
kaukolämmön lämmönvaihdin, 
joka olisi pitänyt muutoinkin 
uusia.

Led-valoja 
yhteisiin tiloihin

Kaarinalaisessa Mainin-
ki Kiinteistöpalvelut 
Oy:ssä energiansäästö-

kohteita on pohdittu jo useam-
man vuoden ajan.

– Energian hinnan pompsah-
ta essa jokunen vuosi sitten 
ryhdyimme tositoimiin kustan-
nusten kuriin saamiseksi. Muun 
muassa kaukolämmön hinta 
nousi tuolloin roimasti ylös-
päin.

Osuutensa energiatehokkuu-
den tavoittelussa on energia-
todistuksella, joka on ollut ta-
loyhtiöillä käytössä muutaman 
vuoden.

– Energiatodistus on hyvä 
työ kalu, vaikka siinä on yhä 
puutteita. Se on kuitenkin muut-
tumassa entistä painavammaksi 
asiakirjaksi, Vesa Keskilä arvio.

Energian säästötoimiin ovat 
paneutuneet myös monet asi-
akkaat ja asukkaat.

– Tietoisuus energia-asioista 
kasvaa kaiken aikaa. Näin ollen 
paineita hiilijalanjäljen pienen-
tämiseksi alkaa tulla asukkai-
denkin suunnalta.

Maininki Kiinteistöpalvelu-
jen energiaa säästäviin toimen-
piteisiin lukeutuu led-valojen 
asentaminen Kaarinan Vuokra-
talojen omistuksessa olevien 
kerrostalojen yhteisiin tiloihin, 

kuten porraskäytäviin.
Vuokratalojen lisäksi led-va-

loja on jo joissain taloyhtiöis-
säkin. Vesa Keskilä laskee, että 
yrityksen isännöimistä taloista 
kolmasosassa on hyödynnetty 
led-valojen tuoma energiate-
hokkuus. Tämän ansiosta va-
laistuksen energiakustannukset 
pienenevät. Lisäksi ledin käyt-
töikä on pitempi verrattuna 
moniin muihin lamppuihin.

Keskilä toteaa, että energian 
säästötoimet eivät tarvitse välttä-
mättä investointeja. Esi merkkeinä 
hän luettelee käyttövesimäärän 
ja paineen alennusventtiilien 
säädöt sekä ilmanvaihdon ja 
lämmitysjärjestelmän perus-
säädöt.

– Kohdallaan olevien säätö-
jen kautta on mahdollista saada 
merkittäviä energiansäästöjä. 
Lisäksi osa niistä on energia-
avustuksen saamisen ehtona, 
joten senkään vuoksi niitä ei 
kannatta jättää huomiotta.

Energiapohdinnoissa on mie-
titty sitäkin, voitaisiinko jätevet-
tä hyödyntää.

– Se on hankalaa niin kauan, 
kun wc-vedet johdetaan sa-
maan putkistoon kuin harmaat 
vedet. Mutta esimerkiksi uima-
hallissa se on mahdollista.

Valtiolta keppiä 
ja porkkanaa

-Valtio ohjeistaa ja tu-
lee ohjeistamaan en-
tis tä tiiviimmin sii-

hen suuntaan, että kiinteistö- ja 
taloyhtiöiden on haettava joko 
vapaaehtoisesti tai pakotettu-
na ratkaisuja energian säästä-
miseen. On huomioitava, että 
vanha kiinteistömassa kuluttaa 
maanlaajuisesti tarkasteltuna 
30-40 prosenttia energiasta. 
Näin ollen valtiolla ole muuta 
vaihtoehtoa kuin ohjata toimin-
taa niin, että taloissa tehdään 
energiatehokkuuteen liittyviä 
toimenpiteitä. Täytyy muistaa, 
että Suomi on sitoutunut kan-
sainvälisiin energiansäästösopi-
muksiin, joissa on tiukat aikara-
joitteet.

➺ JATKUU
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Keskilä toivoo, ettei kuiten-
kaan mentäisi ojasta allikkoon 
ja tehtäisi vastaavanlaisia ratkai-
suja kuin energiakriisin aikana 
70-luvulla. Silloin tehtiin "epä-
terveitä" taloja, joita nyt korja-
taan kalliilla rahalla. 

Uusi energiaverotus vauh-
dittanee kestävän kehityksen 
mukaisia energiaratkaisuja. Jos 
energian kulutus vaikuttaa tu-
levaisuudessa kiinteistöveroon, 
edesauttaa se energiatehokkai-
ta toimenpiteitä.

– Nämä ovat niitä valtion 
kep pejä viedä asioita eteen-
päin. Porkkanana valtio antaa 
energia-avustuksia, millä pyri-
tään edesauttamaan hankkei-
den liikkeelle lähtöä.

Vesa Keskilä odottaa uusia 
energiaratkaisuja nousevan 
ajan myötä esille.

–Tekniikka menee eteenpäin. 
Esimerkiksi aurinkoenergia tul-
lee houkuttelevammaksi, kun-
han kennorakenne kehittyy. 
Toinen ratkaistava pulma on, 
miten kerätä aurinkoenergiaa 
talteen talven varalle. Energian 
kantaverkkoon myyminen ja ta-
kaisinosto pitäisi saada onnistu-
maan jollain tavoin.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Poistoilman lämmöntalteenot-
tojärjestelmän lämmönjako-
huone tarvitsee tilaa kuutisen 
neliömetriä. Emännänkatu 
2:ssa sille löytyi paikka pyörä-
varastosta.

Päätökset öljystä maaläm-
pöön siirtymisestä syn-
tyivät As Oy Lahnarivin 

ja As Oy Ahvenrivin yhtiökoko-
uksissa suhteellisen rivakasti. 
Toki asiasta keskusteltiin pit-
kään molempien taloyhtiöiden 
kokouksissa.

– Paikalla oli myös maaläm-
pöjärjestelmiä rakentavan ura-
koitsijan edustaja vastaamassa 
kysymyksiin, joita esitettiinkin 
runsaasti. Kun asiaa oli puitu 
tarpeeksi, asukkaat olivat yksi-
mielisesti maalämmön kannal-
la, Mikko Vuori kertoo. 

Maalämpöjärjestelmän ra-
kentaminen haluttiin toteuttaa 
ennen lämmityskauden alkua. 
Kauhukuvana oli vanhan öljy-
kattilan mahdollinen laukeami-
nen kesken kireitten pakkasten. 
Lisäksi todettiin maalämpöput-
kien asennuksen mahdollisesti 
vaikeutuvan, jos kaavailut lu-
vanvaraisuudesta toteutuvat. 

Öljy vaihtui rivitaloissa 
maalämpöön

Energiakustannusten 
säästöä ja pienempää hii-
lijalanjälkeä tavoitellaan 
Maininki Kiinteistöpal-
velut Oy:n isännöimissä 
Lahnatien rivitaloissa, 
joissa öljy on saanut väis-
tyä maalämmön tieltä. 
Maalämmön lasketaan 
niin sanotusti maksavan 
itsensä takaisin noin 
kymmenessä vuodessa.
– Aikataulu voi olla no-
peampikin. Veromuu-
tokset sekä sähkön ja 
öljyn hinta vaikuttavat 
maalämmöstä koituvaan 
hyötyyn verrattuna mui-
hin energiaratkaisuihin, 
isännöitsijä Mikko Vuori 
muistuttaa.

Tulossa on asetusmuutos, jonka 
arvellaan astuvan voimaan ensi 
vuonna. 

Lahnatien rivitalot, joissa on 
yhteensä 29 huoneistoa, ovat 
valmistuneet 1970-1980-luku-
jen vaihteessa, joten vanha läm-
mitysjärjestelmä ehti palvella 
kolmisenkymmentä vuotta.

Vanhaan pannuhuoneeseen 
on nyt sijoitettuna maalämpö-
laitteistot ja sähkökattila. Öljy-
lämmityksessä tarvittavat pii-
put on voitu purkaa.

Eri vaihtoehtoja 
selvitettiin

-Kun lämmitysjärjestel-
män kunnostaminen 
tuli taloyhtiöissä 

ajankohtaiseksi, alettiin pohtia 
öljyn tilalle muita vaihtoehtoja. 
Maalämpö vei voiton, kun sitä 
vertailtiin muun muassa kau-

Rivitalon päädyssä on lämpökeskus, jonne sijoittuvat kolme lämpöpumppukonetta ja sähköllä toimi-
va kattila. Aikaisemmin samassa tilassa olivat öljykattilat. Uuden lämmitysjärjestelmän myötä on 
voitu purkaa vanhat huonokuntoiset piiput, isännöitsijä Mikko Vuori kertoo.

n  Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki
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kolämpöön, aurinkoenergiaan 
ja pellettiin, isännöitsijä Mikko 
Vuori kertoo. 

Taloyhtiöissä oli pohdiskel-
tu jo aikoinaan kaukolämpöön 
siirtymistä.

– Pelkästään putkiston raken-
taminen olisi tullut todennäköi-
sesti liian kalliiksi. Putkiston ve-
täminen kallioiseen maastoon 
olisi kohottanut kustannuksia. 
Lisäksi kaukolämmön hinta on 
noussut Kaarinassa vuosi vuo-
delta ja on Varsinais-Suomen 
kalleimpia, ellei kallein. Suunta-
us näyttää jatkuvan.

Kaukolämmön osoittautues-
sa huonoksi vaihtoehdoksi talo-
yhtiöiden kannalta tarkasteltu-
na ruvettiin miettimään muita 
mahdollisuuksia. Jos taloyhtiöt 
olisivat pitäytyneet öljylämmi-
tyksessä, olisi öljykattila, piiput 
ja säiliöt pitänyt uusia. Epävar-
muutta öljyn varaan jäämisessä 
aiheuttivat raaka-aineen hinta ja 
energiaverotuksen muutokset.

– Keskustelua käytiin myös 
aurinkolämmöstä. Lämmönke-
räimille olisi ollut kiinteistöjen 
katoilla tilaa, mutta muutoin se 
ei ollut metsäisestä sijaintipai-
kasta johtuen varteenotettava 
vaihtoehto. Aurinkoenergia oli-
si riittänyt kesällä käyttöveden 
lämmittämiseen ja sitä olisi jää-
nyt ylikin. Pulmaksi olisi nous-
sut energian varastoiminen, ei-
kä talven tarvetta olisi pystytty 
kattamaan pelkästään aurinko-

energialla. Tämän vuoksi olisi 
pitänyt liittyä kaukolämpöön, 
asentaa uusi öljykattila tai kek-
siä jotain muuta kattamaan läm-
mityskauden kulutusta.

– Pellettilämmityksenkin mah-
dollisuutta mietittiin. Vaihtoeh-
don sulki pois säiliö, joka tarvi-
taan pellettivarastoksi. Sen ra-
kentamiseen olisi tarvittu kau-
pungilta lupa, jonka saaminen 
oli epävarmaa. Asukkaatkaan 
eivät kokeneet mielekkääksi, 
että pihaan olisi rakennettu iso 
siilo.

Eri vaihtoehtoja tarkastelta-
essa esillä olivat myös ilmaläm-
pöpumput.

– Kaksikerroksisiin huoneis-
toihin olisi sekä ylä- että ala-
kertaan pitänyt asentaa omat 
ilmalämpöpumput, joita olisi 
tarvittu lähes 60 kappaletta. 
Kustannukset olisivat määrän 
vuoksi nousseet korkeiksi. Li-
säksi rinnalle olisi pitänyt miet-
tiä käyttöveden lämmitystä ja 
lämmityskauden kylmimpiä 
ilmoja silmällä pitäen toinen-
kin ratkaisu. Arvailujen varaan 
jäi, mitä rakennusmääräykset 
olisivat sanoneet, jos kunkin 
huoneiston julkisivulle olisi 
asennettu kaksi ilmalämpö-
pumppua, Vuori tuumaa. 

Maalämpö sopii 
rivitalokohteisiin

Maininki Kiinteistöpal-
velut Oy:n toimitus-
johtaja, isännöitsijä 

Vesa Keskilän mielestä maa-
lämpö sopii lähinnä pien- ja 
rivitalojen energiamuodoksi. 

Kerrostalotonttien koko nimit-
täin asettaa useimmiten rajoi-
tuksia maalämmön rakentami-
selle. Maalämpökaivojen välin 
on oltava noin 20 metriä, ja esi-
merkiksi Lahnatien rivitalojen 
tontille porattiin 15 kaivoa.

Vesa Keskilä on kaiken kaik-
kiaan toiveikas maalämmön 
suhteen.

– Uskoakseni rivitalokohteet, 
joissa on keskuslämmitys, lähte-
vät tekemään muutoksia. Meillä 
on tämän lämmityskauden jäl-
keen saatavilla dokumentoi-
tua tietoa maalämmöstä. Jos 
kokemukset ovat myönteisiä 
ja säästöä saadaan aikaan, niin 
maalämpö vetää puoleensa. On 
enemmän kuin todennäköistä, 
että muutama rivitalokohde 
vaihtaa tulevana vuonna ener-
giamuodokseen maalämmön, 
Vesa Keskilä arvelee.

As Oy Lahnarivin ja As Oy Ahvenrivin maa-
lämpöjärjestelmän rakentamisen viimeisteli pi-
han asvaltointi. Isännöitsijä Mikko Vuori esitte-
lee rivitaloja, joiden 29 huoneiston lämpöjärjes-
telmänä on vastaisuudessa maalämpö. 

➺ JATKUU
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Maininki Kiinteistöpalve-
lut Oy on saanut tunnustusta 
rakennusten ja ympäristön 
parantamisesta. Kaarinan kaa-
voitus- ja rakennuslautakunta 
palkitsi yrityksen kunniamai-
ninnalla Vuoden rakennus-
hanke 2010 -tilaisuudessa. 
Vuoden 2010 pääteemana oli 
korjausrakentaminen.

Maininki Kiinteistöpal-
velut sai kunniamaininnan 
Hovirinnan kerrostalojen 
julkisivujen perusparanta-
mishankkeista. Perusteluis-
saan lautakunta toteaa muun 
muassa: "Hovirinnan alueella 
on tehty pitkäjänteinen työ 
rakennusten ja ympäristön 
parantamiseksi uudistaen 
alueen luonnetta. Maininki 
Kiinteistöpalveluilla on mer-
kittävä rooli suunnitelmien 
toteuttamisessa yhdessä talo-
yhtiöiden kanssa."

Hovirinnan alueella sijait-

see muun muassa Kaarinan 
Vuokratalojen Pehtorinkatu 
6, jota Maininki Kiinteistö-
palvelut isännöi. Kerrostalos-
sa on tehty täydellinen ulko-
vaippakorjaus, jossa vuonna 
1984 valmistuneen kiinteis-
tön pesubetonipinta vaihtui 
lisälämmöneristykseen ja 
rapattuun pintaan. Lisäksi 
talon parvekkeet lasitettiin. 
Sen vieressä sijaitsevassa 
vuonna 1974 valmistuneessa 
vuokrakerrostalossa on teh-
ty samankaltainen remontti, 
minkä lisäksi vanhat ikkunat 
vaihdettiin uusiin kolmilasi-
siin ikkunoihin.

Kuin pisteenä i:n päälle on 
toteutettu piha-alueen kun-
nostus. Remontin suunnitte-
lu aloitettiin vuonna 2007, 
ja nyt työt on saatu päätök-
seen.

Hovirinnan alueen vuokrakerrostalot ovat kokeneet muodon-
muutoksen. Pehtorinkatu 6:ssa on tehty täydellinen ulkovaip-
paremontti ja lasitettu parvekkeet.

Perusparannus-
hankkeista 

kunniamaininta

A-luokan
ENERGIA-
IKKUNA

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

PIENENNÄ TALOYHTIÖSI 
LÄMMITYSKULUJA ENERGIA-
TEHOKKAILLA JA KESTÄVILLÄ 

KARVIA IKKUNOILLA

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

p jp j
-

gialuokan ikkunat varmistat alhaiset lämmitysku
yy

-
lut vuosikymmeniksi. Tiukkasyisestä Lapinpuusta 
g yg

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

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

etelän puusta tehdyt.
jj

KARVIA IKKUNA- 
JA OVIPALVELU OY
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E N E R G I A  J A  TA L O Y H T I Ö T

Turku Energia etsi taan-
noin itselleen kummita-
loyhtiötä liittyen menos-

sa olevaan Pieniä tekoja- Suuria 
vaikutuksia  -kampanjaan. Pi-
lottiyhtiöksi valittiin mahdol-
lisuudesta kiinnostunut As Oy 
Sairashuoneenkatu 14. Pilottina 
taloyhtiössä on nyt tavoiteltu 
säästöjä veden-, sähkön- ja läm-
mönkulutuksessa. Lisäksi asuk-
kaat ovat saaneet opastusta jäte-
huoltoa koskevissa asioissa. 

Sairashuoneenkadulla on 
oltu tyytyväisiä pääsystä lähei-
seen yhteistyöhön energiayhti-
ön kanssa. Elokuussa As Oy Sai-
rashuoneenkatu 14:n käytävillä, 
lämmönjakohuoneessa ja pesu-
tiloissa vieraili asiantuntijoita. 
Turku Energian ammattilaiset 
ja Varsinais-Suomen alueella 
toimivan kestävän kehityksen 
ja energia-asioiden asiantunti-
ja- ja palveluorganisaation VA-
LONIAN neuvoja Liisa Harjula 
jäljittivät yhdessä talonmies 
Kari Haapsaaren ja hallituksen 
puheenjohtaja Mika Artesolan 
kanssa taloyhtiön yhteisistä ti-
loista "energiasyöppöjä". 

Vuonna 1969 rakennetun 
talon katsauksessa pohdittiin 
sen olemassa olevia laitteistoja 
ja kyseenalaistettiin erinäisiä 
seikkoja, jotka herkästi tahtovat 
lipsahtaa itsestäänselvyyksien 
kastiin. 

Kylmäkellarit
energiasyöppöjä

Sairashuoneenkatu 14:n 
varsinaiset energiasyöpöt 
löytyivät kylmäkellareista. 

Taloyhtiön kaikilla asunnoilla 
on oma kylmätilansa, kahteen 
erilliseen kellariin jakautuneina. 
Tarkastuksessa suuri osa kylmä-
kaapeista paljastui tyhjiksi. Se 
antoi aiheen pohtia, josko olisi 
syytä keskittää kylmäsäilytykset 

As Oy Sairashuoneenkatu 14 nipistää 
pilottina energiankulutusta

yhteen tilaan ja kytkeä toinen 
tila pois jäähdytyksestä. Pu-
heenjohtaja Artesola lupasi vie-
dä hankkeen yhtiökokouksen 
käsiteltäväksi.

Taloyhtiön neljässä porras-
huoneessa olevat lämpöpatterit 
päätettiin puolestaan varustaa 

uusilla termostaateilla; oli aika 
lopettaa aulatilojen ylilämmi-
tys. Jo aiemmin taloyhtiössä oli 
tehty päätös lämmönsiirtimen 
uusimisesta, mikä jo onkin to-
teutettu kampanjan aikana. 
Tutkittavaksi on otettu myös 
kellarikäytävien valaistuksen 
vaihtaminen liiketunnistimiin 
perustuvaksi. Mahdollisen muu-
toksen yhteydessä valaisimiin 
vaihdettaisiin energiansäästö-
lamput. 

Informaatiota ja
tapojen muutoksia

Koko syksyn 2010 ajan 
jatkuva Pieniä tekoja - 
kampanja on näkynyt 

taloyhtiön asukkaille monin 
eri tavoin. Rappukäytävissä on 
ollut tavoitteista muistuttavia, 
teemoihin liittyviä julisteita 
ja asuntoihin on jaettu pieniä 
käytännön neuvoja tarjoavia 
monisteita. Muun muassa sau-
naosastolla julisteella on neu-
vottu järkevään vedenkäyttöön. 
Ideana on saada asukkaat pohti-
maan arkisia käytäntöjään.   

Mika Artesola muistuttaa, että 

Tapojen muuttaminen ei meiltä ihmisiltä tahdo onnistua kerta-
heitosta, vaikka tarpeen ymmärtäisimmekin. Muistutukset ovat 
tueksi. 

Kuinkahan monessa taloyhti-
össä jäähdytetäänkään tyhjiä 
kellarikomeroja - tai komeroja, 
joiden sisältö on kaikkea muu-
ta kuin elintarvikkeita? As Oy 
Sairashuoneenkatu 14:ssa asi-
at pistettiin järjestykseen.

kenenkään ei toimenpiteiden 
vuoksi sinänsä tarvitse luopua 
mistään. 

– Kukin voi kuitenkin kysyä 
itseltään, tarvitseeko tyhjissä 
huoneissa valoja tai pitääkö 
veden valua hanasta hampaita 
pestessä?

As Oy Sairashuoneenkatu 
14 asukkaat ovat hallituksen 
puheenjohtajan mukaan otta-
neet kampanjan erinomaises-
ti vastaan. Sekä Artesola sekä 
Haapsaari talonmiehenä ovat 
saaneet vastailla kysymyksiin ja 
ottaa vastaan lukuisia mielen-
kiintoisia ideoita. 

– Ihmisillä on selvästi halu 
tehdä pieniä tekoja kestävän 
kehityksen hyväksi, Artesola to-
teaa.  Taloyhtiöt hän näkeekin 
yhtenä merkittävänä väylänä 
saada tietoa perille, koska niissä 
muun muassa on olemassa jo 
valmiit keinot tiedottamiseen, 
kuten ilmoitustaulut.

Mika Artesola kertoo itse 
muuttaneensa käyttäytymistään 
kampanjan myötä esimerkiksi 
laskemalla huonelämpötilaa pa-
rilla asteella, ja saaneensa siitä 
bonuksena paremmat unet. 

– Suihkussa olen kiinnittänyt 
enemmän huomiota veden ku-
lutukseen. Nykyisin pistän ha-
nan kiinni saippuoinnin ajaksi. 

Vaikka Sairashuoneenkatu 
14:ssä on lähdetty kantamaan 
vastuuta edistyksellisellä taval-
la, Artesolan mukaan mistään ei 
ole luovuttu. Asumisviihtyisyys 
ei ole laskenut, silti ympäristön 
kuormitusta on saatu huomat-
tavasti pienennettyä. Pienillä 
teoilla on ajan myötä suuria 
vaikutuksia.

"Kelaa! Kestävä kulutus ja elä-
mänlaatu" on ylimaakunnalli-
nen kestävään kulutukseen ja 
materiaalitehokkuuteen keskit-
tyvä hanke. www.kelaahanke.
fi

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

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

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40-vuotias perheyritys

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä 

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan 

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi 

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä 

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino 

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa 

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat, 

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja 

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä 

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan 

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja 

saneeraustyöt.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Lähellä Sinua

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

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

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi
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J U L K I S I V U Y H D I S T Y K S E N  PA L S TA 15 v.

Monen taloyhtiön hallituksessa lienee mietitty ja harkittu 
julkisivun perusteellista korjausta, ja se on todettu tar-
peelliseksi. Suurta päänvaivaa ja vastustusta asukkaiden 

suunnalta tuottaa kuitenkin se, että jos ja kun hankkeeseen ryh-
dytään, useimmissa tapauksissa seuraavat kuukaudet joudutaan 
"elämään hupussa", mikä on kiusallista ja epämukavaa ja aiheut-
taa vastustusta ryhtyä ylipäätään koko hankkeeseen. Tämä kaikki 
johtuu siitä, että vanhan rakenteen purku ja uuden rakentaminen 
tapahtuu paikalla - eikä todellakaan hetkessä.  

Ongelma on siis paikalla rakentaminen. Elementtirakentami-
seen perustuva menetelmä, jossa uusi, valmiiksi lämmöneristetty 
julkisivun osa, elementti, jossa on valmiina uudet ikkunat, voidaan 
asentaa nopeasti vanhan tai osittain puretun ulkoseinärakenteen 
päälle. Asukkaat eivät silloin häiriinny, eikä taloa tarvitse huput-
taa.

Tämä ei ole uusinta uutta, mutta silti yhä melko harvinaista 
suomalaisessa rakentamisessa. Näin ei kuitenkaan ole muualla: 
ainakin Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä on 
korjattu taloja asentamalla vanhan tai ulkokuoreltaan puretun 
kohteen ulkoseinän päälle uusi julkisivu elementeistä. Miksi tämä 

ei onnistuisi myös meillä? 
Tekniikat on jo muualla kehitetty, joten se ei ole ongelma. Mutta 

missä on tahto? Korjausrakentaminen ei jostain syystä kiinnosta 
suuria rakentajia yhtä paljon kuin uudisrakentaminen, vaikka vo-
lyymit ovat samaa luokkaa. Toisin sanoen tämän rakentamistavan 
suhteen kehityksessä on jääty pahasti jälkeen. Uudisrakentamista 
riittää, ja siihen löytyy osaamista, mutta tahtoa korjausrakentamis-
tekniikoiden kehittämiseen ei tunnu olevan, tai sitten siihen ei 
haluta uhrata resursseja.

Asia liittyy pitkälti myös seuraavaan: energian säästön suhteen 
Suomessa on jo tapahtunut ja tapahtunee tulevaisuudessakin pal-
jon. Lämmöneristysmääräykset muuttuivat U-arvojen suhteen vih-
doin Suomessakin kuluvan vuoden alussa paremmalle tasolle. 

Julkisivujen korjausrakentamisessa saadaan eristävyyden suh-
teen kuitenkin tehdä vielä melkein mitä tahansa. Tämä puolestaan 
muuttunee vuoden 2012 alusta lähtien, jolloin tarkasteluun tulee 
rakennuksen kokonaisenergian kulutus ja korjausrakentamisessa 
puolestaan ulkoseinäremontissa sen U-arvon saattaminen parem-
malle tasolle verrattuna uudisrakentamiseen. 

Edelleen: vuonna 2015 on uusien julkisten rakennusten oltava 
passiivitalotasoa. Tässä asiassa olemme olleet jälkijunassa monta 
vuotta, mutta nyt rymistellään, ja hyvä näin.

Suomi on ollut Aalto-yliopiston kautta mukana Saksasta käsin 
johdetussa TES Energy Facade -projektissa, jossa on kehitetty teh-
dasvalmisteinen, puurunkoinen julkisivuelementti. Tämän raken-
nustavan ansiosta rakennuksen energian kulutusta on pystytty 
pienentämään ja ulkovaipan tiiviyttä parantamaan merkittävästi. 
Jopa siinä määrin, että eräiden kohteiden lämmitysenergian kulu-

Julkisivun korjaus 
elementtirakentamisella

tus on pudonnut peräti kymmenesosaan siitä, mitä se oli ennen 
julkisivun korjausta. Nämä talot vastaavat kulutukseltaan passii-
vitalotasoa. 

Tätä rakennustapaa pyritään kehittämään edelleen, ja on mah-
dollista, että ensi kesänä Riihimäessä tällä menetelmällä toteute-
taan tyypillisen 1970-luvun kolmikerroksisen BSW-elementtitalon 
julkisivun korjaus sillä tavoin, että remontin jälkeen kohde vastaa 
kulutukseltaan ja lämmitysenergialtaan passiivitalotasoa. Osoit-
teessa www.paroc.fi/innova voi seurata kohteen rakentamisen 
etenemistä ja kohteen valmistuttua sitä, miten energiankulutus 
tulee muuttumaan.

Tällainen remontti toki maksaa, mutta vastineeksi asukkaat saa-
vat jatkossa talon/asunnon, joka tulee kerralla kuntoon ja jonka 
arvo asuntomarkkinoilla on kohdallaan verrattuna normitasoon 
tai halvalla korjattuihin energiasieppokohteisiin. Kukapa asuntoa 
sellaisesta taloyhtiöstä enää ostaisikaan. Myös asumisviihtyvyys 
tulee olemaan laadukkaampaa, ja jatkossa energiansäästön kautta 
oman kukkaron osuus pienenee. Lisäksi ilmastonsuojelun avulla 
vaikutetaan globaaleihin asioihin, kun päästösäästötalkoissa on 
tehty oma osuus. Näin maailma pelastunee... ainakin osittain.

Jukka Sevón Paroc Oy Ab,
Julkisivuyhdistyksen hallituksen jäsen
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K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Vaikka VVO:n ja VAV 
Asunnot Oy:n siirtymis-
tä uuden aikakauden 

valaisintekniikan käyttäjiksi 
ohjaavat vahvasti vuokratalo-
yhtiöiden tekemät energian-
säästösopimukset, seuraavaksi 
tärkeimpänä kriteerinä ja tar-
peena on ollut parantaa yleistä 
turvallisuutta kerrostaloissa, nii-
den porrashuoneissa ja yleisissä 
tiloissa. 

VVO:ssä energiatehokkuu-
teen liittyvät asiat ovat olleet 
VVO:n ylläpitoyksikön johtajan 
Kimmo Rintalan mukaan tape-
tilla jo 70-luvulta lähtien, koska 
energiakustannusten osuus 

Pääkaupunkiseudun vuokrataloyhtiöissä 

siirryttiin led-aikakauteen
Hehkulamppujen tai pienloistelamppujen vaih-
tamiseen käytetyn työmäärän väheneminen ja 
kustannussäästöt sekä yleisen turvallisuuden 
lisääntyminen ovat merkittävimmät syyt, jotka 
saivat VVO:n, VAV Asunnot Oy:n ja Jakomäen 
Kiinteistöt Oy:n osallistumaan ledvalaisinten 
pilottikokeiluun. Taloyhtiöille sopivan led-valai-
simen aikaansaamiseen tähdänneessä projek-
tissa tehtiin tiivistä yhteistyötä kahden vuoden 
ajan. Sen ansiosta  tänä syksynä muutamissa 
pääkaupunkiseutulaisissa vuokrakerrostaloissa 
siirryttiin ledvalaisinten aikakaudelle porras-
käytävien ja yleisten tilojen valaisemisessa.

vuokrista on merkittävä - tällä 
hetkellä 16 prosenttia.

– Olemme  mukana, kuten 
VAV Asunnot Oy ja Helsingin 
kaupunki, vuokratalojen ener-
giatehokkuussopimuksessa, jos-
sa on sitouduttu energiansääs-
töön ja siihen, että kulutusta 
saadaan pienennettyä vuoteen 
2016 mennessä 7 prosenttia. 
Tä mä tavoite on lämmön ja 
vedenkulutuksen osalta hel-
postikin saavutettavissa, koska 
olemme kyenneet tehostamaan 
olemassa olevassa kiinteistö-
kannassa lämmitysenergian ku-
lutusta 15 prosenttia viimeis-
ten kymmenen vuoden aikana. 

Vantaan Koivukylässä sijaitsevassa Kiulukuja 6:ssa kuutisenkymmentä hehkulamppua vaihtuivat led-valaisimiin, joilla valaistaan  
muun muassa kahta porraskäytävää. Koska porraskäytävien seinä-, katto- ja lattiapinnat on hiljattain uusittu, käytävään haluttiin 
valaisimet, jotka peittävät vanhojen valaisimien jäljet. Lehdenjakajankin kannalta porraskäytävissä kulkeminen parani, koska nyt 
ledvalaisin antaa huomattavasti kirkkaamman valon kuin vanhanaikaiset käytävälamput.

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala
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Ongelma on kuitenkin sähkön 
kulutus. Samaisen kymmenen 
vuoden aikana kiinteistösäh-
kön kulutusta - nimenomaan 
porraskäytävien valaistuksesta 
ja kiinteistön muusta sähkön 
käytöstä johtuen - on saatu 
pienennettyä vain muutamia 
prosenttiyksikköjä. Ongelmaa 
pahentaa sekin, että monet tek-
niset ratkaisut, joilla säästetään 
lämmönkulutuksessa, niin toi-
saalta lisätään kiinteistösähkön 
kulutusta. Siksi me tervehdim-
me ilolla ledtekniikkaa, Rintala 
pohjusti VVO:n tavoitteita ja 
perusteluita sille, miksi esimer-
kik si Vantaan Koivukylässä 
si jaitsevassa Kiulukuja 6:ssa 
lähdettiin kokeilemaan ja siir-
ryttiin ensimmäisenä ledvalai-
sinten käyttämiseen kerrosta-
lon porraskäytävissä ja yleisissä 
tiloissa. VVO:lla on kaikkiaan 
noin 39 000 vuokra-asuntoa 50 
paikkakunnalla.

VAV Asunnot Oy:llä on hoi-
dossaan 233 kiinteistöä, joissa 
on noin 10 500 asuntoa. Kiin-
teistöjohtaja Timo Karén kertoi, 
että VAVin hoitomenoista ener-
gia, lämpö, vesi ja sähkö muo-
dostavat noin 30 prosenttia eli 
11 miljoonaa euroa vuodessa, 
josta sähkön osuus on 1,5 mil-
joonaa euroa.

– Kun me näistä luvuista sääs-
tämme nyt 9 prosenttia ja tu-
levaisuudessa sen tavoitteeksi 
asetetun 20 prosenttia, niin se 
on valtava määrä rahaa, jopa 
miljoonia euroja. Energian hin-
ta tulee varmasti nousemaan. 
Joidenkin arvioiden mukaan se 
nousee seuraavan kymmenen 
vuoden aikana kaksinkertaisek-
si nykyiseen verrattuna. Joku 
taas on veikannut sitäkin, että 
se nousee jo viiden vuoden ku-
luessa kaksinkertaiseksi. Jos 
näin tapahtuu, niin voitte vain 
kuvitella, minkä hintaista säh-
kö ja kaukolämpö ovat viiden 
vuoden päästä, Karén arvioi tu-
levaa kehitystä, jossa konkreet-
tisilla energiansäästöratkaisuilla 
on käytännön merkitystä.

Niillä energiansäästötoimilla, 
joita VAVin vuokrataloissa on 
tehty viimeisten kolmen vuo-
den aikana, on Karénin mukaan 
jo saavutettu 7,2 prosentin 

säästö verrattuna kolmen vuo-
den takaisiin kulutuslukuihin.

Tulevaisuudessa ledvalaisin-
tekniikkaan investoimista jou-
dutaan VAV Asunnoissa kuiten-
kin arvioimaan siitä taustasta, 
missä määrin vuokria voidaan 
korottaa, koska korotuspaineita 
syntyy väkisin energian hinnan-
nousun ja kasvavien korjaus-
kustannusten vuoksi.

Turvallisuuden 
merkitys suuri

Timo Karén nosti esiin 
myös yleisen turvalli-
suuden, jonka edistämi-

sestä esimerkiksi Vantaalla on 
keskusteltu paljon kaupungin 
asettamassa Turvallisuusfooru-
missa.

– Foorumissa on tullut selväs-
ti esille, että valaistusta pitää 
lisätä yleisissä tiloissa, piha-alu-
eilla, pyöräteillä ja risteysalueil-
la. Joudumme varmasti tulevai-
suudessa uusimaan piha- ja py-
säköintialueiden valaistuksen 
led-valoilla, jotta alueilla saa-
daan enemmän ja tehokkaam-
paa valoa, Karén totesi.

Poliisit ovat hänen mukaan-
sa olleet tyytyväisiä siihen, jos 
ikkunallisissa porraskäytävissä 
olisi hyvä valaistus. Näin po-
liisikunnalla olisi paremmat 
edellytykset havaita esimerkik-
si porraskäytävissä tapahtuva 
huumausaineiden myynti. 

VAVin vanhusten palveluta lo 
Heporinne 1:een on led-valaisi-
met asennettu Karénin mukaan 
turvallisuussyistä ja haluttu 
parantaa ikääntyvien asukkai-
den liikkumismahdollisuuksia 
porraskäytävässä. Nykyaikaiset 
ledlamput valaisevat yhtä hyvin 
tai jopa paremmin kuin esimer-
kiksi hehkulamput, mutta ovat 
käyttöiältään pitkäikäisiä: mark-
kinoilla oleville ledlampuille 
luvataan noin 20 000 - 30 000 
käyttötuntia.

– Meillä on lähdetty koemie-
lessä siihen, että Heporinteessä 
palaa iltaisin ja öisin porraskäy-
tävässä aina valo. Kun asukkaat 
astuvat huoneistoistaan ulos, 

A World of Service 

YDINOSAAMINEN

ruokailupalvelut

tekniset palvelut

siivouspalvelut

kiinteistönhoito

rakennuttaminen

toimistopalvelut

turvallisuuspalvelut

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

Keskity.

➺ JATKUU
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porraskäytävä on valoisa. Tämä 
on erittäin tärkeä asia ikäänty-
viä asukkaitamme ajatellen, et-
tä porraskäytävä on esimerkiksi 
läpi yön valaistu.

– Asukkaat ovat pitäneet 
jär jestelystä. Saadaanko näin 
toimien siitä enää sitten varsi-
naista säästöä, en tiedä. Se on 
kuitenkin toinen asia. Tärkeäm-
pää on muistaa ja ottaa huomi-
oon, että esimerkiksi 40- ja 50 
-luvuilla syntyneiden ihmisten 
määrä on suuri ja he vanhene-
vat koko ajan. 

Paloturvallisuuskin 
kunnossa

Jakomäen Kiinteistöt Oy:stä 
pilottihankkeessa on muka-
na Louhikkotie 2:n vuokra-

talo, jossa ledvalaisintekniik-
kaan siirryttiin erityisesti palo-
turvallisuussyistä. 

Projektiin osallistuneen ja 
asennustyöstä vastanneen Suo-
men Sähköhuolto Oy:n toimi-
tusjohtaja Auvo Karhu kertoi, 
että Louhikkotie 2:ssa oli koet-
tu muutamia pieniä tulipalon 
alkujakin vanhentuneen pien-
loistelampputekniikan johdos-
ta. 

– Uusia ledvalaisimia ohjataan 
nyt kytkimellä. Kerrostalossa on 
lasijulkisivuiset porraskäytävät, 
ja se näyttää  nyt erittäin tyylik-
käältä, kun porraskäytävät ovat 
valaistut. Rakennuksen arkki-
tehtuurikin tulee aivan uudella 
tavalla esiin, Karhu totesi sata 
uutta valaisinta saaneesta vuok-
rataloyhtiöstä.

Huoltomiehillä 
tähdellisempääkin 
tekemistä

Kimmo Rintala VVO:sta 
totesi, että uusien valai-
simien takaisinmaksu-

aikaa tarkasteltaessa kannattaa 
laskea sekin, kuinka paljon niin 
sanottua turhaa työtä jää esi-
merkiksi huoltomiehiltä pois, 
kun lamppujen vaihto jää käy-
tännössä kokonaan pois.

– Tämä tietysti riippuu siitä, 
miten säästö lasketaan. Meillä 
nykyisissä kiinteistönhuoltoso-
pimuksissa ei vielä tässä mieles-
sä synny säästöä, mutta meidän 
pitääkin ajatella asiaa niin, että 
kiinteistönhoidon ammattilai-
silla on varmasti tähdellisem-
pääkin tekemistä kuin vaihtaa 
lamppuja. Kun keskitytään oi-
keasti oleelliseen, mikä paran-
taa asumisviihtyvyyttä. Kun tur-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kiulukuja 6:ssa esiteltiin uutta valaistusta ja informoitiin ledtekniikan eduista ja hyödyistä: jos 60 
wattinen hehkulamppu vaihdetaan 25 wattiseen ledvalaisimeen, niin sähkönkulutus tippuu 58 pro-
senttia. Lampunvalmistaja arvioi, että hehkulamppuun nähden ledvalaisimen energiatehokkuus on 
kaksitoistakertainen.  Ja vaikka lampun sähkönkulutus pienenee,  valaistusvoimakkuus on reilysti 
yli viisinkertainen perinteiseen hehkulamppuun nähden. 

Vaikka ledvalaisimia ei isännöitsijä Jorma Aallon mukaan tarvit-
se vaihtaa tai huoltaa, kuten hehkulamppuja, tämä säästö ei 
välttämättä näy heti kiinteistönhuoltosopimuksessa. Sitä tär-
keämpää hänen mielestään on kuitenkin se, mitä ylipäänsä valai-
sinten uusimisella ja uudella tekniikalla saadaan aikaan yleisesti 
kiinteistöjen energiankulutuksessa.

ha työ jää pois, sekin parantaa 
osaltaan energiatehokkuutta, 
hän muistutti.

Ledtekniikan 
kehitysaskeleet

-Kun työtä aloitettiin, 
markkinoilla ei ollut 
hyvää ja halpaa led-

valaisinta. Oli koelamppuja, jot-

ka tuottivat kylmän ja sinisen 
valon ja joissa oli erittäin suuri 
lämpenemisongelma, Karhu 
mainitsi yhtenä esimerkkinä ke-
hityksestä, johon tässä Enston 
kanssa yhteistyössä toteutetus-
sa hankkeessa paneuduttiin.

Pilottihankkeeseen koottiin 
työryhmä, jonka tehtävänä oli 
asettaa tavoitteita, millainen ny-
kyaikaisen ledvalaisimen pitäisi 
olla, että se täyttäisi esimerkik-
si kiinteistönomistajien ja kiin-
teistöjen ylläpidosta huolehtivi-
en tahojen tarpeet. 

Näin syntyi lista, jossa tärkeä-
nä tavoitteena oli energiansääs-
tö, valaisimien rakennusaineet 
eivät saa olla ongelmajätettä, 
valaisimien on peitettävä van-
hojen valaisimien jäljet, koska 
kerrostalojen raput oli maalattu 
ja uusittu pintamateriaaleja, va-
laisimien on oltava pitkäikäisiä, 
eikä niitä tarvitse vaihtaa kuten 
hehkulamppuja tai pienloiste-
putkia joudutaan usein teke-
mään, valaisimien on kestettä-
vä lämpöä ja liikenteen tärinää, 
niiden pitää olla toimintavar-
moja, eivät sää välkkyä, eivätkä 
vilkkua syttyessään ja niiden 
pitää olla hankintahinnaltaan 
kohtuuhintaisia. 
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Talon turvallisuuspäällikön kurssi
Väestönsuojan hoitajan kurssi

Talon turvallisuuspäällikön kurssi on tarkoitettu asuintalon turvallisuuspäälli-
kölle ja varahenkilölle. Kurssi soveltuu hyvin myös isännöitsijöille. Kurssi antaa 
hyvät perustiedot ja valmiudet talon ja kiinteistön turvallisuuspäällikön tehtävään. 
Kurssilta saa taloyhtiökohtaisen oikeuden nettipohjaiseen työkaluun puoleksi 
vuodeksi. Työkalun avulla pelastussuunnitelma on helppo laatia ja ylläpitää. 

Väestönsuojan hoitajan kurssi on tarkoitettu väestönsuojan hoidosta vastaaville 
henkilöille. Kurssi soveltuu myös peruskurssiksi huoltomiehelle. Kurssi antaa 
koulutettaville sellaiset tiedot ja taidot, että he tuntevat pääpiirteissään väestön-
suojelun perusteet ja paikalliset järjestelyt, osaavat suunnitella väestönsuojan 
käytön, laittaa sen käyttökuntoon, huoltaa suojan laitteita sekä johtaa ja ohjata 
suojassa olevien toimintaa. 

Tarkemmat kurssitiedot ja hinnat löytyvät SPEKin alueyksiköiden ja Pelastusliit-
tojen kotisivuilta. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.spek.fi. 

Tutustu myös osoitteessa verkkokauppa.spek.fi tuotteisiimme. Kaupasta löydät 
esimerkiksi Palovaroitinoppaan hintaan 18 € ja Talon turvaoppaan hintaan 6,50 €.

Kysy lisää! Puhelin 09 476 112, faksi 09 4761 1400 tai asiakaspalvelu@spek.fi.

Tule tasokkaaseen koulutukseen ja saat vankan otteen arjen turvallisuusasioihin

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki   www.spek.fi
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Lamppujen 
pakkaus-
merkinnät 
yhtenäistyivät

Lamppujen pakkausmerkin-
nät tarkentuivat syksyllä voi-
maan astuneen asetuksen myö-
tä.  Pakkauksista tulee jatkossa 
löytyä tiedot energiatehokkuu-
desta, valon määrästä, käyttöi-
ästä, syttymisnopeudesta, väri-
sävystä, himmennettävyydestä, 
sytytyskertojen määrästä sekä 
käyttölämpötilasta. Uudistuk-
sella pyritään helpottamaan 
tarkoitukseen sopivan lampun 
hankintaa.  

Energiansäästölamppuihin 
siirryttäessä ovat monenkir-
javat ja usein puutteellisetkin 
pakkausmerkinnät aiheutta-
neet väärinkäsityksiä. Petty-
myksiä ovat tuottaneet myös 
väärät tulkinnat valon määrästä, 

kun mittayksikkö on vaihtunut 
wateista lumeniin.

Parhaiten hyvälaatuisen 
lampun - olipa kyseessä heh-
kulamppu tai energiansäästö-
lamppu - erottaa kiinnittämällä 
huomiota käyttöikään ja syty-
tyskertojen määrään. Käyttö-
ikä ei kuitenkaan ole lupaus 
lampun kestosta, vaan käyttö-
ikä on ilmaistu keskiarvona. 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että puolet tietyn käyttöiän 
lampuista tulisi kestää keskiar-
voa pidempään, mutta puolet 
sammuu jo ennen keskiarvolla 
ilmaistua käyttöikää.

Turhien pettymysten vält-
tämiseksi tulisi pakkauksesta 
tarkistaa myös lampun sovel-
tuvuus ulkokäyttöön tai him-
meninkytkimelliseen valai-
simeen. Tiloissa, joissa valoja 
sytytellään ja sammutellaan 
usein, energiansäästölamppu 
ei välttämättä ole paras vaihto-
ehto. Esimerkiksi WC-tiloissa ja 
liiketunnistimella varustetuissa 

käytävissä toimivat paremmin 
halogeenitekniikkaan perustu-
vat lamput tai ledit. Tosin ener-
giansäästölampuistakin löytyy 
tällaisiin kohteisiin soveltuvia 
malleja, jotka kestävät jopa mil-
joona sytytyskertaa.

Nyrkkisääntö 
kelvineistä ja 
lumeneista

Jotta uusi lamppu toisi riittä-
västi valoa haluttuun kohtee-
seen, tulee wattien sijaan ver-
tailla lamppujen lumen-määrää. 
Lumenit ilmaisevat lampun va-
lovirran, eli lampun tuottaman 
valon määrän. Muistisääntönä 
60 watin hehkulampun tuotta-
man valon määrä on noin 710 
lumenia. Myös led-lamppujen 
valon määrä ilmoitetaan jatkos-
sa lumenina.

Myös lampun värisävystä löy-
tyy tietoa pakkauksista. Hehku-
lampun värilämpötila on 2700 
kelviniä. Mitä korkeampi kelvin-

arvo, sitä sinertävämpää valoa 
lamppu tuottaa. Värilämpötila 
on usein esitetty pakkauksissa 
havainnollisena väripalkkina, 
josta värisävyn päättely onnis-
tuu helposti ilman lukuarvojen 
muistamistakin.  Sekä energian-
säästölampuista että ledeistä 
löytyy hehkulampun värisävyä 
lähellä olevia lamppuja.

Lampputieto on Motivan yl-
läpitämä palvelu, joka auttaa 
lamppujen valinnassa ja oi-
keaoppisessa hävittämisessä. 
Lampputieto -palvelua rahoit-
tavat lamppuvalmistajien ja 
maahantuojien lisäksi tuottaja-
yhteisö FLIP ry ja Suomen va-
loteknillinen seura.
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Jätesuunnittelun projekti-
päällikkö, ylitarkastaja Sirje 
Stén Pirkanmaan elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen, ELY-keskuksen ympä-
ristönvalvontayksiköstä toteaa, 
että haastetta tavoitteen saavut-
tamiseksi riittää.

Korjausrakentamisessa jäte-
määrän vähentäminen on vai-
keampaa kuin uudisrakentami-
sessa. Osaksi tämä selittyy sillä, 
että korjausrakentamisen tarve 
nousee rakennuskannan ikään-

Rakentamisen materi-

aalitehokkuus on yhte-

nä painopistealueena 

hiljattain valmistu-

neessa Etelä- ja Länsi-

Suomen jätesuunni-

telmassa, joka ulottuu 

vuoteen 2020 saakka. 

Korjausrakentamisen 

osalta tämä tarkoittaa, 

että jätettä vähennet-

täisiin nykytasosta 

neljänneksellä. EU:n 

tavoitteena on nostaa 

rakennusjätteen hyö-

dyntämisaste 57 pro-

sentista 70 prosenttiin.

Jätettä halutaan vähentää ja 
hyödyntämisastetta nostaa

tyessä. Korjausrakentamisen 
on arvioitu kasvavan vuosittain 
noin 2,5-3,5 prosenttia. On las-
kettu, että rakennuskannasta 
on tätä nykyä korjaustarpeessa 
noin puolet. 

Korjausrakentamisesta syn-
tyvän jätteen vähentäminen 
vaatisikin menetelmien kehittä-
mistä rakenteita säästävämpään 
suuntaan. Esimerkkinä ylitar-
kastaja Sirje Stén mainitsee ik-
kunaremontit. Vanhojen tilalle 
ei aina tarvitsisi asentaa uusia 

ikkunoita, vaan kelpo ja usein 
vielä taloudellisesti halvempi 
vaihtoehto voisi olla vanhojen 
kunnostaminen.

– Käyttöön otetun luonnon-
varan pitäminen käytössä mah-
dollisimman pitkään on ym-
päristön kannalta järkevää ja 
tehokasta materiaalin käyttöä. 
Rakennuksen käyttöiän piden-
täminen on materiaalitehok-
kuutta, Sirje Stén kiteyttää.

Haasteelliseksi korjausra-
kentamisen jätemäärän vähen-

Jätesuunnitelmassa koros-
tuu materiaalitehokkuus. 
Tavoitteena on löytää kei-
noja materiaalin tehok-
kaampaan ja säästäväm-
pään käyttöön muun mu-
assa talonrakentamisessa, 
ylitarkastaja Sirje Stèn 
kertoo.

K O R J A A M I N E N  J A  J Ä T E H U O LT O

n  Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki
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tämistavoitteen tekee myös 
rakennusten energiatehok-
kuusvaatimusten kasvaminen. 
Tarkoittaahan energiatehok-
kuuden parantaminen usein 
materiaalien vaihtoa, mikä puo-
lestaan lisää korjausrakentami-
sen jätemääriä.

Jätteen käsittely 
tilaajankin asia

Jätesuunnitelmaa laadittaes-
sa tavoitteena oli löytää to-
teuttamiskelpoisia keinoja 

materiaalien tehokkaampaan ja 
säästävämpään käyttöön sekä 
talon- että maarakentamisessa. 
Tällaisia olisivat esimerkiksi ra-
kennusosien ja rakennusaiko-
jen takuuaikojen pidennys sekä 
energia- ja materiaalitehokkuu-
den nimeäminen hankintakri-
teeriksi.

Yhtenä keinona olisi myös 
rakennuskohteen jätteen syn-
nyn, sen ehkäisyn ja käsitte-
lyn sisällyttäminen hankkeen 

Uusi innovaatio: 
Parman sooloparveke
Eläköön äänettömyys! 
Eläköön vapaus!

Betonista se tehdään; kestävä ja keveä

parvekerakenne vailla häiritsevää

kopinaa ja kuminaa. Hyödynnä

sooloparvekkeen arkkitehtuurinen

vapaus ja Parman kokonaistoteutuksen

helppous suunnittelusta asennukseen.

Sooloparveke soveltuu erinomaisesti sekä

uudis- että korjausrakentamiseen.
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aloituskokouksen asialistalle. 
Ylitarkastaja Sirje Stén katsoo, 
että tässä olisi vinkki myös ta-
loyhtiöille, jotka teettävät isoja 
remontteja.

– Jos tilaaja on kiinnostunut, 
mitä jätteille tapahtuu, on ura-
koitsijan huomioitava tämä toi-
minnassaan.

Korjausrakentamisen koulu-
tusta ja neuvontaa tulisi suun-
nata nykyistä enemmän raken-
teiden ja rakennusten oikea-ai-
kaiseen ja riittävään huoltoon 
ja ylläpitoon.

– Rakennusta käytetään ja 
huolletaan niin, että se kestää. 
Näin vältytään mahdollisim-

man pitkään jätemäärää kasvat-
tavilta korjaustöiltä. Paras jäte 
on syntymätön jäte.

Länsi-Uudellamaalla on me-
neillään koulutus, jossa paneu-
dutaan korjausrakentamisen 
materiaalitehokkuuteen. 

Se liittyy alueella toteutetta-
vaan rakennusjätteen ehkäisy- 
ja kierrätysprojektiin.

Purkumateriaalin kierrätystä 
ja välitystä halutaan tehostaa. 
Yksi kanava on netissä toimi-
va Rakennusluuppi. Internetin 
käyttöä välitystoiminnassa voisi 
muutoinkin lisätä.

Puupohjaista 
jätettä eniten

Talonrakennustoimin-
nasta, johon lukeutuvat 
myös korjausrakentami-

nen ja rakennusten purkami-
nen, syntyi vuonna 2007 noin 
1,6 miljoonaa tonnia jätettä. 

➺ JATKUU

Espoon Kivenlahdessa sijaitsevassa As Oy Seitsenselässä tehdään 
ikkunaremonttia ja talon läheisyyteen on vanhoja ikkunoita var-
ten tuotu keräyslava, jonne ne kootaan. Ikkunat päätyvät käsitte-
lylaitoksen kautta hyötykäyttöön.
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Määrä perustuu Tilastokeskuk-
sen ja VTT:n laskelmiin. Talon-
rakennustyömailla syntyneistä 
jätteistä 57 prosenttia syntyi 
korjaustyömailla ja 16 prosent-
tia uudisrakennustyömailla ja 
27 purkutyömailla.

Vuosina 2006 ja 2007 talon-
rakentamistoiminnan jätteistä 
noin 40-42 prosenttia oli puu-
pohjaisia jätteitä, noin 28-31 
prosenttia kiviaineksia, kuten 
betonia ja tiiltä, ja noin 14 pro-
senttia metallijätteitä. Näiden 
lisäksi rakennusjätteessä oli 
muoveja kuten eriste- ja pakka-
usmuoveja, maalijätteitä, lasia 
ja yhdyskuntajätteen kaltaisia 
jätteitä.

Korjauskohteitten jätteistä 
osa pystytään haluttaessa hyö-
dyntämään tehokkaasti. Esi-
merkiksi puu päätyy polttoon 
ja sitä kautta energiaksi.

Kiviainesta voidaan murskata 
ja käyttää maanrakennuksessa. 
Metallin ja lasin kierrätys toi-
mii hyvin. Muovia on monen 
sorttisia ja se päätyy tavallisesti 
energiajakeeksi, samoin paperi 
ja pahvi. 

– Mitä tehokkaampaa lajit-
telu on jätteen syntypisteessä, 
sitä paremmin se ohjautuu hyö-
tykäyttöön, ylitarkastaja Sirje 
Stèn muistuttaa.

Lajittelua ohjataan jätemak-
suilla. Mitä jätejakeita lajitellaan, 
se riippuu myös paikallisista 
palveluntuottajista ja alueen 
käsittelylaitoksista.

Uusi laki ehkäisee 
jätteen syntyä

Hallitus antoi lokakuussa 
ehdotuksen uudeksi jä-
telaiksi. Sen keskeinen 

tavoite on vähentää jätteen 
määrää ja haitallisuutta, lisätä 
kierrätystä ja vähentää kaato-
paikkakäsittelyä. Sen mukaan 
ensisijaisesti on huolehdittava, 
että käytöstä poistettu tuote 
voidaan käyttää uudelleen. 
Toissijaisesti jäte olisi kierrätet-
tävä ja jollei se ole mahdollista, 
hyödynnettävä muulla tavoin, 
esimerkiksi energiana.

Jätehuollon valvontaa tehos-
te taan useilla muutoksilla. Esi-
mer kiksi siirtoasiakirja helpot-
taa jätekuljetusten valvontaa.

 Viime vuosina esimerkiksi 
rakennusjätettä on löytynyt 
lait tomista paikoista. Syyllisten 
etsiminen on ollut vaikeaa, kos-
ka jätteenkuljettajilla ei ole ny-
kyisin velvollisuutta pitää kirjaa 
kuljettamistaan jätteistä.

Vaarallisista jätteistä on kul-
jettajien jo nykyisinkin laaditta-
va asiakirja, joka seuraa muka-
na jätteen kuljetuksen eri vai-
heissa. Tällainen siirtoasiakirja 
vaadittaisiin jatkossa myös esi-
merkiksi rakennusjätteestä ja 
pilaantuneista maista.

Uusi laki ei enää pidä jätteenä 
esimerkiksi rakennustarkoituk-
siin hyödynnettävää puhdasta 
maa-ainesta. Se on sivutuotetta, 
jonka käyttöön ei liity niin pal-
jon hallinnollista byrokratiaa 
kuin jätteeseen.

Jätteen syntyä ehkäisisi myös 
muutos, jota jätealan lainsää-
dännön uudistusta valmistellut 
työryhmä esittää ympäristön-
suojelulakiin. Työryhmä esittää, 
että ympäristölupaviranomai-
nen velvoitetaan ottamaan ma-
teriaalien käytön tehokkuus 
huo mioon lupapäätöksissä. 

Ennestään siellä on jo huomi-
oitu esimerkiksi energiankäy-
tön tehokkuus.

Jätealan lainsäädännön uu-
distus on laaja paketti, jota on 
valmisteltu kaksi ja puoli vuot-
ta. Vanha jätelaki on vuodelta 
1994. Sitä on muutettu pariin 
kymmeneen kertaan, joten sen 
selkeyttäminen on tarpeen. Uu-
distusta tarvitaan myös EU:n 
lainsäädännön takia. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTAJulkisivusaneerausten
 ammattilainen

Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen

Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen

Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi
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K O R J A A M I N E N  J A  J Ä T E H U O LT O

Espoon Kivenlahdessa si-
jaitsevan As Oy Seitsense-
län ikkunaremontti alkaa 

olla lokakuussa loppusuoralla. 
Pihamaalla olevaan siniseen ke-
räyskonttiin on kertynyt lähes 
täysi kuorma vanhoja ikkunoita. 
Täyttymässä on viides keräys-
lava, ja todennäköisesti kuu-
deskin täyttyy ennen remontin 
päättymistä. Vanhoista ikkunois-
ta, joita on viitisensataa, kertyy 
kaiken kaikkiaan 300 kuutiota 
kierrätykseen menevää mate-
riaalia. Ja tämä kaikki on pois 
kaatopaikan penkalta.

Seitsenselän ikkunasaneera-
usta urakoivan Skaala Ikkuna- ja 
Ovipalvelu Oy:n asennuspääl-
likkö Kimmo Huusela kertoo, 
että yrityksen työmailta kerty-
vä purkujäte lajitellaan ja käy-
tetään edelleen hyödyksi.

– Jätevuorta ei kasvateta, 
vaan vanhat ikkunat pistetään 
kiertoon, Huusela sanoo tyyty-
väisenä.

Yritys on kehittänyt yhdessä 
Stena Recycling Oy:n kanssa 
toimintamallin, jolla tämä toteu-
tetaan. Saneeraustyömailta lavat 

Vanhat ikkunat kiertoon
Korjausrakentamises-

ta syntyy melkoinen 

määrä purkujätettä. 

Se kaikki ei tänä päi-

vänä päädy suinkaan 

kaatopaikalle. Alan 

toimijat ovat kehittä-

neet toimintamalleja, 

joilla erilaisia materi-

aaleja saadaan hyöty-

käyttöön.

viedään Stenan käsittelykeskuk-
seen, jossa puu, metalli ja lasi 
erotellaan ja lajitellaan. Lasista 
osa sulatetaan ja se päätyy jäl-
leen lasin raaka-aineeksi.  Osa 
murskataan ja sitä käytetään esi-
merkiksi rakennusaineena alu-
eiden pohjia tehtäessä. Lisäksi 
vanhaa lasia hyödynnetään lasi-
villateollisuudessa. Metalli ohja-
taan puolestaan sulattamoihin. 
Puuaines menee poltettavaksi 
voimalaitoksiin, joissa siitä syn-
tyy sähköä ja lämpöä.

Vanhojen ikkunoiden ja ovi-
en kierrätys toimii käytännössä 
kaikilla yrityksen työmailla ko-
ko Suomessa sekä Ylihärmässä 
sijaitsevalla tehtaalla. Asennus-

päällikkö Kimmo Huusela ker-
too, että vanhojen ikkunoiden 
toimittaminen hyötykäyttöön 
ei tokikaan ole uusi juttu. Sitä 
on toteutettu useamman vuo-
den ajan työmaakohtaisesti.

"Vihreä ajattelu" 
valtaa alaa

Jätteiden hyödyntämiseen 
vaikuttaa kustannussäästön 
lisäksi niin kutsuttu vihreä 

ajattelu.
 – Jätekustannukset saadaan 

kierrätyksen ansiosta pienem-
mäksi, sillä rakennusjätteen 
käsittely kallistuu kaiken aikaa. 
Samalla, kun säästetään euroja, 
säästetään ympäristöä.

Espoolaisella kerrostalotyö-
maalla on yksi keräyskontti ker-
rallaan.  Asentajat vievät siihen 
vanhat ikkunat pokineen ja la-
seineen.

– Työmaalla voi olla käytössä 

myös kolme lavaa, jolloin la-
si, metalli ja puu jaotellaan jo 
paikan päällä. Pääkaupunkiseu-
dulla on kuitenkin yleensä käy-
tössä yksi lava. Tontit ovat taval-
lisesti niin pieniä, että kolmen 
lavan sijoittaminen ei onnistu, 
Huusela kertoo.

Asentajille vanhojen ikkunoi-
den kierrätyksestä ei koidu mai-
nittavasti lisätyötä. Helsingin 
seudulla, jossa käytetään yhtä 
keräyslavaa, aikaa ei kulu sen 
enempää kuin ennenkään. Työ-
mailla, joissa puu, lasi ja metalli 
lajitellaan paikan päällä, menee 
yhden vanhan ikkunan purka-
miseen Huuselan laskelman 
mukaan viitisen minuuttia.

Asennuspäällikkö toteaa, et-
tä rakennustyömailla ympäris-
töarvot huomioidaan entistä 
enemmän.

– Ehkä siitä kehittyy ajan 
myötä myös kilpailuvaltti, kun 
ihmisten tietoisuus ympäristö-

➺ JATKUU

Espoon Kivenlahdessa sijait-
seva As Oy Seitsenselkä on 
kokenut kokonaisvaltaisen 
julkisivuremontin, jonka yh-
teydessä uusittiin muun 
muassa ikkunat.

n  Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki
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asioista yhä kasvaa. Muutamat 
taloyhtiöt ovatkin jo olleet kiin-
nostuneita siitä, mitä tapahtuu 
purkumateriaalille. Niin ikään 
asukkaat saattavat kysellä asen-
tajilta, mihin vanhat ikkunat 
menevät. Nyt on mukava ker-
toa, että meillä kaikki kierräte-
tään.

Ympäristöarvot 
tärkeitä

As Oy Seitsenselän isän-
nöitsijä Markku Math-
lin Etuisännöinnistä on 

tyytyväinen, että kerrostalon 
vanhat ikkunat päätyvät uusio-
käyttöön ja purkumateriaali 
käytetään tehokkaasti hyväksi.

– Kierrätys on loistava asia. 
Onhan lajittelua korostettu 
myös rakentamismääräyksissä. 
Lisäksi jätekustannukset ohjaa-
vat siihen suuntaan, että kaik-
ki mahdollinen on syytä ottaa 
hyötykäyttöön, Mathlin pohdis-
kelee. 

Energiatehokkuus ja sitä 
kaut ta myös ympäristöarvot 
nousivat esille, kun taloyhtiöön 
valittiin uusia ikkunoita.

– Tietoisuus energian hin-
nan jatkuvasta noususta painoi 
vaa'assa.  Lisäksi keskusteluissa 
todettiin, että mitä vähemmän 
lämmitetään, sitä vähemmän 
syntyy päästöjä. Kokonaisuut-
ta ajatellen sillä on hiilivapaata 
yhteiskuntaa tavoiteltaessa iso 
merkitys.

As Oy Seitsenselän 54 huo-
neiston ikkunat päivittyvät 
kertaheitolla 80-luvulta tälle 
vu osituhannelle. Uusien ikku-
noiden lämmöneristävyyskyky 
on aivan toista luokkaa kuin 
vanhojen ikkunoiden. Ne ovat 
energiatehokasta A-luokkaa. 
Nelilasisissa ikkunoissa on kak-
si lämpölasielementtiä ja välissä 
argon-kaasu. Ikkunoiden U-arvo 
0,76, joka täyttää sekä voimassa 
olevat että muutaman vuoden 
kuluttua voimaan tulevat ener-
giataloudelliset vaatimukset.

Energiatehokkuuden lisäksi 
uusien ikkunoiden hyviksi puo-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

liksi lukeutuu niiden käyttömu-
kavuus. Niin ikään äänieristys 
on aiempaa parempi.

Mathlin mainitsee ikkunoi-
den olevan niin sanotusti huol-
tovapaat.

– Uusien ikkunoiden ulko-
pokat ja kaikki ulospäin olevat 
osat ovat alumiinia, eivätkä ne 
tarvitse maalausta tai muuta 
huoltoa. Niille toivotaankin 
käyttöikää 50 vuotta, Mathlin 
toteaa.

Julkisivu kerralla 
kuntoon

Seitsenselässä toteutetaan 
kokonaisvaltainen re-
montti, johon kuuluvat 

niin julkisivun, ikkunoiden, ve-
sikaton kuin parvekkeidenkin 
korjaukset.

– Remontin tarve lähti liik-
keelle parvekelinjoista. Ne 
olivat huonossa kunnossa ja 
tarvitsivat ehdottomasti sanee-
rausta. Todettiin, että samassa 
yhteydessä on tarpeen maalata 
julkisivu.

Niin ikään vanhat ikkunat 
olivat tulleet elinkaarensa pää-
hän. Etenkin auringon puolella 
olevien ikkunoiden puuaines 

Noin viidestäsa-
dasta ikkunasta 
kertyy 300 kuu-
tiota purkumate-
riaalia.

Asennuspäällikkö Kimmo Huusela (vas.) Skaala Ikkuna- ja 
Ovipalvelu Oy:stä ja isännöitsijä Markku Mathlin Etuisän-
nöinnistä korostavat uusien ikkunoiden energiatehokkuutta.

oli vuosien varrella heikenty-
nyt. Niiden kunnostaminen ei 
Mathlinin mukaan tullut kysy-
mykseen, koska sillä laskettiin 
saavutettavan ainoastaan muu-
tama vuosi lisäaikaa.

– Vähemmän auringolle alt-
tiin julkisivun ikkunat eivät 
ehkä olisi vielä vaatineet vaih-
tamista. Osakkeenomistajien 
yhdenvertaisuuden vuoksi pää-
tettiin kuitenkin uusia talon 
kaikki ikkunat.

Taloyhtiö päätyi loppujen 
lopuksi siihen, että käydään 
kerralla läpi koko ulkovaippa, 
Mathlin kertaa.

Hän toteaa valtion suhdan-
neavustuksen vauhdittaneen 
taloyhtiön viimevuotista pää-
töksentekoa. Remonttiasioi-
den ympärillä kokoonnuttiin 
ensin keväällä, ja syksyllä oli 
pari ylimääräistä yhtiökokous-
ta. Toisaalta valtio ei ollut vielä 
päättänyt avustuksesta lopulli-
sesti ja kirjannut sitä budjettiin, 
kun taloyhtiössä oli jo tarvitta-
vat päätökset tehty. Suhdanne-
avustusta saatiin kymmenen 
prosenttia noin 750 000 eroa 
maksavaan remonttiin. 

Remontti aloitettiin viime 
talvena julkisivusta ja parve-
kelinjoista. Kuntotutkimus oli 
osoittanut julkisivun olevan ra-
kenteellisesti hyvässä kunnossa, 
joten maalaaminen oli riittävä 
toimenpide. Tosin tarvittavassa 
määrin seinien raudoituksia 
puhdistettiin, käsiteltiin sekä 
suojattiin. Kun julkisivu oli 
saatu kuntoon, tulivat syksyllä 
paikalle ikkunoiden asentajat ja 
vesikaton remontoijat. Kunhan 
nämä vaiheet saadaan valmiiksi, 
on vielä vuorossa parvekkeiden 
lasitus.

As Oy Seitsenselkä, joka on 
valmistunut vuonna 1983, säi-
lyy ilmeeltään väritystä myöten 
alkuperäisen kaltaisena. Myös 
ikkunoiden koko ja puitejako 
ovat entisenlaiset. 
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KiinteistöTori on ”avaimet käteen” –periaatteella toimiva yhteisosasto, jossa alan kärkiyri-
tykset esittelevät tuotteitaan ja palveluitaan messuvieraille. Kaikki rakentuu Kiinteistöpos-
tin puolesta niin valmiiksi, että mukaan tuleva yritys tuo osastolleen vain oman messu-
rekvisiittansa.

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

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

Kysy lisää Kiinteistöpostin mediamarkkinoinnista.

Kiinteistöpostin tapahtumat 2011
Messunumerot, KiinteistöTorit ja seminaarit

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

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

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

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

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

KIINTEISTÖTORI
Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Kiinteistöalan päättäjänaiset 
merellä -seminaari

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

Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero

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

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

Luotettavat jakelurekisterit

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

Kiinteistöpostin jättinumero. Kaikki taloyhtiöt. Ja vähän päälle.

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

Valitse Kiinteistöpostin jättinumero

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

95 000 kpl

Numero 7/2011
• ilmestyy 27.9.

• varaukset 15.09.

• aineistot 17.09.

Kiinteistö ja Julkisivumessujen 

erikoisnumero

Levikki ja sen rakenne

Taloyhtiöjakelu 83 250 kpl*

Ammatti-isännöitsijät 3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kauppa ja teollisuus    455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet 174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät  2 425 kpl

Messujakelu 1 537 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 95 000 kpl

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

Kiinteistöposti Oy
Pisteenkaari 4, 

03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560

www.kiinteistoposti.fi 

KiinteistöTorin Kahvio-Viinibaari 
palvelee ainoastaan ”torikauppiai-
ta” ja heidän asiakkaitaan. Ainoa 
käypä valuutta on Toritaaleri.
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TA L O Y H T I Ö I D E N  S A U N A -  J A  P E S U H U O N E R E M O N T I T

On kulunut 26 vuotta 
siitä, kun Hannu Nur-
mi päätti, ettei enää 

katsele paneelikuormien kip-
paamista rakennustyömaiden 
pihoille. Rakennuksilla työs-
kennellyttä kirvesmiestä säälit-
ti höylätyn puutavaran epämää-
räinen kohtelu. 

– Ajattelin, että jos ne toisi 
työmaalle valmiiksi pätkittyinä 

Sadat saunat tehtynä, 
sadat saunatarinat kuultuna

Sauna ei jätä suoma-

laista kylmäksi. Ei 

silloinkaan, kun kiuas 

ei ole päällä.  - Sen 

huomaa työmaakier-

roksillakin. Kun tul-

laan saunaan, jokai-

sesta kirpoaa tarinoita 

omasta saunastaan, 

sanoo lohjalainen Han-

nu Nurmi. Saunojen 

rakentajana hän ei 

pistä pahakseen, vaik-

ka turinointi nipistää 

osansa työajasta. 

ja pistäisi seinille. Etteivät ne 
pyörisi siellä jaloissa. 

Siitä se lähti. Syntyi  sisäsau-
nojen rakentamiseen suun-
tautunut Puuteos Nurmi Ky. 
Ensimmäiset vuodet saunojen 
seiniin, kattoihin ja kalusteisiin 
tarvittavia paneeleita, lautoja ja 
lankkuja työstettiin kulloisten-
kin työkohteiden edellyttämiin 
määrämittoihin lohjalaisen na-

vetan päädyssä olleessa tallissa. 
Hannu Nurmen isä oli tehnyt 
puutöitä ja häneltä oli jäänyt 
sopivat vanhoja koneita. Lai-
teinvestointeihin ei ollut tarvis 
paljon uhrata. 

Tallia seurasi kellariverstas-
vuodet, kunnes kuusi vuotta 
sitten toimintamahdollisuudet 
paranivat reippaasti. Vankan 
jalansijan edustussaunojen, 

Hartwall-Areenan sauna 
ja Hotelli Kämpin sauna 
ovat Hannu Nurmen yri-
tyksen saunareferensseistä 
tunnetuimmat. Tekemiään 
edustussaunoja hän ei ole 
lähtenyt testaamaan. – Ei 
minulla niin isoa kravattia 
olekaan, että niihin pääsi-
sin, tekijä vitsailee.  

n  Teksti ja kuvat: 
       Hanna Rissanen
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mutta myös taloyhtiöiden ja 
pientalojen saunojen rakentaja-
na saanut yrittäjä pisti pystyyn 
600 neliömetrin hallin. Purka-
malla vanhan huonekaluhallin 
ja hyödyntäen siitä saadun ma-
teriaalin pieni perheyritys vältti 
sitoutumisen velkavankeuteen. 
Puolet neliöistä on lämmintä 
tilaa, puolet kylmää varastotilaa 
höyläämöistä tilatuille materi-
aaleille. 

Tilat antoivat nyt myöden 
välittää puutavaraa muillekin 
saunanrakentajille. Materiaalin-
hakureissulla asiakkaat saavat 
kaupanpäällisinä neuvoja.

– Pienrakentajat ovat nyt uu-
si iso ryhmä. Kyllähän suuret 
puutavaraliikkeet myyvät heil-
le samaa tavaraa, mutta sitten sä 
olet kotona kahdestaan niiden 
paneeleiden kanssa. Se on aika 
onneton tilanne. Täällä kerrom-
me, kuinka sauna tehdään, mis-
tä aloitetaan, mihin lopetetaan, 
Hannu Nurmi sanoo. Itsensä li-
säksi toimintoja pyö rittämässä 
ovat hänen vaimonsa Kirsti ja 

poikansa Anssi sekä perheen 
ulkopuolisena työntekijänä 
puuseppä Mikko Kalliomäki. 

Vesipesät ja -letkut
saunan 
puupintojen tuho

Taloyhtiöiden saunoja 
Hannu Nurmi pitää haas-
teellisina kohteina sikäli, 

että ne ovat kovassa käytössä. 
Niiden korjaamisesta tilaukset 
tulevat isännöitsijöiden kaut-
ta. Siinä vaiheessa tilaajalla on 
yleensä jo antaa saunanrakenta-
jalle ammattisuunnittelijan laa-
timat piirrokset, joissa määritel-
tyinä ovat myös materiaalit. 

Pitkä kokemus on tuonut 
Nur melle varmuutta tuoda 
esiin myös omia näkökantoja, 
mikäli kokee suunnitelmissa 
muutostarvetta. Suunnitelmat 
hän katsoo tarkalla silmällä. Mo-
nenlaisia lauteita nähneenä hän 
tietää muun muassa, miten käy 

lauderakenteille, joissa puita on 
ristiin rastiin päällekkäin. Hyvin 
herkästi muodostuu vesiperiä. 
Puuainekselle seisomaan jäävä 
vesi tekee tuhoa. 

Lauteiden alla ilman tulee 
kiertää vapaasti. Jos ne asentaa 
tiiviisti kiinni seinään, aluset 
tahtovat mustua. Saunan varsi-
nainen ilmankierto ei ole sau-
nanrakentajan asia, sen on olta-
va tiedossa jo suunnittelijalla.

Löylyhuoneen puuverhoilun 
ja -kalusteiden tuho voi juon-
taa myös tilan ulkopuolelta. 
Kerran Nurmelle soitti erään 
taloyhtiön isännöitsijä, kertoi 
taloyhtiön saunaan kuusi vuot-
ta aiemmin asennettujen seinä-
paneelien halkeilleen. 

– Kysyin sitten, oliko hän siel-
lä saunassa, Nurmi kertoo. Siel-
lähän soittaja oli. - Kysyin sitten, 
että onko siellä vesiletku. 

Kahden pukuhuoneen välis-
sä olevassa löylyhuoneessa ve-
siletkua ei ollut. Sen sijaan heti 
molempien ovien takaa letkut 
löytyivät. Nurmen ei ollut vai-

kea arvata halkeilun syytä.
– Saunassa kaikkein pahinta 

ovat vesiletkut. Ne ovat saunan 
tuho. Kun puu on kuuma ja kui-
va ja yhtäkkiä lasketaan vettä 
pinnoille, paneelit eivät kauaa 
kestä halkeilematta.

On eri asia, kun siivooja puh-
distaa jäähtynyttä saunaa. Jotta 
jokainen saunaan tulija ei hui-
telisi vettä ympäriinsä edellisen 
saunojan jäljiltä, Hannu Nurmi 
suosittaisi siivoojan säilyttävän 
letkuja komerossaan. Saunan 
lämpötilaa ei toisaalta parane 
päästää liian kuumaksi, siitäkin 
paneelit kärsivät. Kiukaassa on 
oltava kiviä riittämiin ja auto-
matiikan toimivuutta on seu-
rattava.

Suunta saunojen lämpötilois-
sa onkin muuttunut Nurmen 
mukaan parempaan. Kiukaita 
on kehitetty matalalämpöisiksi. 
Kivimassaa on enemmän ja löy-
lyt irtoavat muhevina.

➺ JATKUU
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Hellimistä keholle, 
mielelle ja silmälle 

Kiukaiden kehittyminen 
on tuonut muutosta 
itse saunankin raken-

tamiseen. Kun ei enää tarvitse 
kiskoa älyttömän kuumaksi 
kärvennetyn saunan 'pari kol-
me kivisestä' kiukaasta äkäisiä 
löylyjä , löylyhuoneessa viihdy-
tään pidempään.   

– Saunassa ollaan, pötkötel-
lään, jutellaan, otetaan siiderit, 
Hannu Nurmi kuvaa. - Nyt kun 
saunassa viihdytään pitkään, 
se on perusteltua tehdä myös 
nätiksi pinnoiltaan ja rakenteil-
taan. 

Tärkeä osa positiivisesti sä-
väyttävää saunaa on myös lop-
puun asti mietitty valaistus. Pal-
jon mainostettuja saunaledejä 
Hannu Nurmi ei suosittele löy-
lytilan kattoon. Käyttöikä kuu-
massa jää lyhyeksi ja vaihtelu 
on hommana turhan hankala 
tämän tästä tehtäväksi. 

Mainoksissa näkyy kiiloittain 
valoa antavia kuituvaloasennuk-
sia. Huitaisemalla toteutettuna 
tulos on helposti paremminkin 
sekava kuin tunnelmallinen, 
ajattelemattomine kohdistuk-
sineen ehkä humoristinenkin. 
Itse saunayrittäjä sanoo olevan-
sa mieltynyt rauhalliseen valais-
tukseen.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kaikki lauteet koekootaan verstaalla ennen asennuskohteeseen 
kuljettamista. Mikko Kalliomäen työstämille pyöreille lauteille 
mahtuu löylyttelijöitä pitkä rivi. Kuva: Puutyö Hannu Nurmi Ky.

Tervaleppä tai haapa, sel-
laisenaan tai lämpökäsi-
teltyinä, ovat nousseet 

kärkeen saunatilojen puulajeina 
ainakin Puuteos Hannu Nurmi 
Ky:n tilausten perusteella.  Jul-
kisiin saunatiloihin, kuten uima-
halleihin, käytetään myös tuijaa. 
Eteerisen öljyiseltä tuoksuva ja 
pinnaltaan näyttävä tuija on kal-
lis, mutta myös kestävä puulaji. 
Aikansa suvereenisti  saunapa-
neelina eniten käytetty kuusi 
on jäämässä harvemmin käy-
tetyksi. Tosin lämpökäsiteltynä 
Hannu Nurmella on esitellä 
varsin komeaa 20 millistä ja le-
veydeltään 200 millistä lankkua, 
jonka uskoisi kelpaavan vaati-
vallekin tilaajalle.

Alkuaikoina lämpökäsitellyn 
puutavaran koettiin haisevan 
pahalle, karsastettiin siitäkin 
syystä. 

– Se aika on jo ohi. Alussa ne 
joko paistettiin liian kuumiksi, 
tai sitten lehti- ja havupuuta 
paistettiin samassa uunissa. 
Pih kan käry tarttui lehtipuu-
hunkin. Näin ei ole enää.

Jos ja kun lämpökäsiteltyä 
puuta käytetään, Nurmi koros-
taa, että mahdollisten naulojen, 
ruuvien ja muiden metalliosien 
on oltava rosteria, ruostuma-
tonta terästä, muuten ne eivät 
tule kestämään.

Kaikki Puutyö Hannu Nur-

Puuta ’naturellina’ tai ’paistettuna’
mi Ky:n paneelit tilataan höy-
lättyinä muualta. Omiin pa-
neelimalleihin he toimittavat 
höyläämöille omat terät. Seinä- 
ja kattopaneelit, listat ja laude-
puut katkotaan määrämittaan 
omassa hallissa, lauteet myös 
koekootaan kertaalleen hallis-
sa ennen lopulliseen määrän-
päähän, taas osiksi purettuina 
kuljettamista.

Asennusaikataulut tahtovat 
puristua rakennuskohteissa tiu-
koiksi, kuten viimeisiä vaiheita 
tekevien urakoitsijoiden kohta-
lona herkästi on. Jos aiemmat 
vaiheet ovat venähtäneet aika-
tauluissaan, viimeistelijän olisi 
kurottava ne kiinni sovittuun 
luovutuspäivään mennessä.   

Lehtipuupinnat, ainakin lau-
teet, öljytään nykyään asenta-

misen jälkeen parafiiniöljyllä. 
Lauteet ovat helpommat huol-
taa, mutta antaa puulle myös 
ulkonäköä. Puun sisään imey-
tyvänä öljy jättää pinnan luon-
nolliseksi. 

***  ***   ***
Vinkiksi isännöitsijöille ja huol-
tomiehille:

– Pienissäkin pystykiukaissa 
voi olla sata kiloa kiviä päällek-
käin. Kun lyödään löylyä, kivi-
kerros alkaa tiivistyä, vajota. 
Kun ne ovat kovin tiivisti, vesi 
ei mene enää läpi kunnolla ja 
vastukset ovat kovilla. Kivet on 
otettava välillä ylös ja ladotta-
va uudelleen, ja pehmenneet 
poistettava. Silloin löyly pysyy 
raikkaana ja ilmavana. 

Lämpökäsiteltyä kotoista kuusipuuta komeisiin mittoihin työstet-
tynä.
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Oulu
ammatti-isännöitsijät 104 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1115 kpl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Päivittyy automaattisesti yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

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

http://www.sir.fi
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Tutustumme tällä palstalla  eri-
laisiin asumisen muotoihin, ih-
misiin asunnoissaan, erilaisiin 
asumisen tilanteisiin, asumisen 
tulevaisuuteen. Sarjassa ta-
paamme tällä kertaa Salla 
Korpelan, joka on mukana yh-
teisrakennuttamishankkeessa, 
jonka tuloksena syntyy yhteisöl-
linen taloyhtiö Helsingin Jätkä-
saa reen.

Pitäjänmäessä asuva, vaik-
ka lähinnä munkkinie-
meläiseksi itsensä yhä 

kokeva Salla Korpela kokkaa 
kaalilaatikkoa keittiössään. Eikä 
vallan pientä annosta kokkaa-
kaan. Illansuussa hänen olohuo-
neensa pitkän pöydän ääreen 
tulee istahtamaan kymmenkun-
ta henkeä. Kokoontujat ovat 
oman talon väkeä, mutta eivät 
tämän, missä hän lapsineen nyt 
asuu, vaan sen kotitalon, joka 
on vasta alkanut hahmottua 
piirroksiksi paperille. 

Jotain silminnähtävää ja 
mikseipä käsinkosketeltavaakin 
sentään tulevassa kodissa jo on:  
tontti. Se on ollut jo parisen 
vuotta odottamassa Helsingin 
Jätkäsaaressa, siinä osassa Jät-

Tulevat naapurit valmiiksi tuttuja

Ajatukset jo Jätkäsaaressa

käsaarta, joka joskus on todella 
ollut saarta. 

Monella tapaa omanlaistaan 
taloyhtiötä ja asumisympäris-
töä suunnittelevat, perusteilla 
olevan As Oy Maltan osakkaat 
lienevät maltillista väkeä. Jo 
tähän vaiheeseen etenemi-
nen on teettänyt kosolti työ-
tä, ja monta kokoontumista ja 

Kaalilaatikko on jo uunissa, olohuoneen 12 hengen ruokapöytä kohta pikaa täynnä syöjiä ja tila täynnä keskustelua. Se on itsestään 
selvä, että pöytä on mukana Salla Korpelan seuraavassakin muuttokuormassa. 

neuvonpitoa on vielä edessä 
ennen muuttoa. Sen vaihe on 
näillä näkymin parin vuoden 
kuluttua. Vielä on aikaa itse 
kunkin tuoda esiin näkemyksi-
ään hyvän asuinympäristön ja 
kodeiksi rakentuvien asuntojen 
tärkeistä elementeistä, kenellä 
minkinlaisen asumishistorian 
pohjalta muodostuneena. Salla 

Korpelalla ainakin riittää, mistä 
ammentaa. Muuttoja on takana 
pitkälti toistakymmentä. Kol-
meen otteeseen kotiosoite on 
ollut USA:ssa.

Elämää ja 
"esikoulua"
pilvenpiirtäjässä

Vaikka  "munkkalaisena" 
itsensä luontevammin 
esitteleekin, syntype-

rältään Salla Korpela on töölö-
läinen. 

– Lapsena tykkäsin, että se oli 
ruma, ja vieläkin pidän sitä aika 
rumana, hän toteaa ensimmäi-
sestä kotitalostaan Topeliuksen-
kadun ja Sibeliuksenkadun kul-
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massa. 1950-luvulla Helsingin 
kauppakorkeakoulun henkilö-
kunnan asunnoiksi rakennetus-
ta talosta hän muistaa kuulleen-
sa, että valmistuessaan se olisi 
ollut Helsingin kallein talo. 

Kauppakorkeakoulun opetta-
jakuntaan kuuluneen isän, äidin 
ja Sallan koti oli kaksio. Pikku-
siskon synnyttyä perhe siirtyi 
saman talon neljän huoneen ja 
keittiön asuntoon. 

– Sieltä muistan elävästi suu-
ren olohuoneen. Sen lattiassa 
emännän paikalla oli nappi, jota 
jalalla painamalla sai kutsuttua 
sisäkön keittiöstä. 

Kotiapulainen perheellä oli-
kin siihen aikaan, mutta sellai-
sia päivällisiä Salla Korpela ei 
muista, että äitinsä olisi nappia 
painanut. 

Siinä vaiheessa, kun perheen 
esikoisen oli aika aloittaa esi-
koulu, isä sai stipendin vuoden 
jatko-opiskeluun Philadelphi-
aan. Esikoulu jäi, mutta vuoden 
kuluttua Töölössä ensimmäisen 
kouluvuotensa aloittaneella Sal-
la-tytöllä, paluumuuttajalla, oli 
"repussaan" tuomisinaan pää-
hän tarttunut englanninkielen 
taito. Sen ansiosta hän selvisi 
lukiovuosiin saakka kyseisen 
kielen oppitunneille tarvitse-
matta lukea läksyjä.

Philadelphia School of Eco-
nomics - kampuksen laidalla 
sijaitseva pilvenpiirtäjä, jossa 
perhe asui, kuhisi eri puolilta 
maailmaa saapuneita jatko-
opiskelijoita. Asunto noin kah-
den kymmenen kerroksen kor-
keudessa oli pieni - "ainoa ma-
kuuhuone yhtä sänkyä seinästä 

seinään" - mutta näkymät olivat 
huikaisevat ja talon henki var-
sin yhteisöllinen, sosiaalinen 
elämä vilkasta.

– Muistaakseni joka torstai 
meillä oli bileet, joissa vanhem-
pani tarjosivat hernekeittoa. 

Muistikuviin kuuluu muun 
muassa sekin, että naapureista 
intialaisprofessori Gupta tapasi 
harjoittaa rappukäytävässä joo-
gaa päällään seisoen. 

– Sillä vuodella on ollut elä-
määni kauaskantoiset vaikutuk-
set. Se oli parempaa kansainvä-
lisyyskasvatusta kuin mikään 
muu. 

Myös elämänsä onnellisem-
maksi vuodeksi Korpela ajan 
nimeää. Merkityksellistä oli 
myös se, että muutoin aina töis-

New Yorkin kodin 
näköalaan kuului 
East River, Tai-
mis tontielläkin 
vesielementti on 
parvekepuolella 
liki. Mätäoja ei 
hivele nimenä, 
mutta pikku-
kaarisiltoi-
neen tuo 
pihapiiriin 
elävyyttä. 

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi
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sä ollut äiti oli tuolloin kotona, 
retkeili päivisin tyttöineen "jo-
ka paikkaan". 

Vasara 
omaan käteen
Unioninkadulla

Munkkivuoreen Salla 
Korpelan juuret al-
koivat kiinnittyä toi-

sen kouluvuoden aikana. Hel-
singin kauppakorkeakoulu oli 
myynyt asuintalonsa ja perheen 
olisi pitänyt ostaa kotihuoneis-
tonsa. Neljä huonetta ja keittiö 
Huopalahdentie 4-6:sta irtosi 
sopivammalla hintaa. Sallan ol-
lessa varhaisteini asuminen väl-
jeni muutossa vastapäisen talon 
isompaan asuntoon. 

1970 ja 1980-lukujen vaih-
teen Munkkiniemeä Korpela 
muistaa hyvänä kaupunginosa-
na, joskin veikkaa sinne ensim-

– Tein aika ison remontin, 
19-vuotiaana likkana, nelissä 
kymmenissä oleva kolmen kou-
lulaisen äiti muistelee hymyil-
len. 

Toiminnallisiakin muutoksia 
käsittänyt remontti miellytti 
ilmeisesti muitakin, sillä myö-
hemmin äidin päätettyä myydä 
huoneiston, ostaja maksoi siitä 
hyvän hinnan. 

Seuraava osoite, yhdessä sil-
loisen avomiehen, sittemmin 
lasten isän kanssa, oli tutussa 
Munkkiniemessä, sitä seuraava 
Käpylässä Sampsantiellä, kun-
nes lamavuosien jälkeen ulko-
ministeriön diplomaattiuralle 
valmentavaan koulutukseen 
päässeen ja sen läpikäyneen 
Salla Korpelan oli laitettava ko-
ti konttiin ja muutettava New 
Yorkiin saamansa komennuk-
sen vuoksi. Pesti oli mieluinen, 
samoin uusi koti pilvenpiirtä-
jän 27. kerroksessa Dag Ham-
marskjöld Towerissa liki YK:n 
päärakennusta. 

– Se oli tavallaan lapsuuden 
kokemuksen kertausta. 

Mitenkään itsestään selvää 
Korpelan ja miehensä pääsy 
talon asukkaaksi ei ollut. Siinä 
kuten monissa muissakin lähei-
sissä taloissa oli vallalla asukkai-
ta rajoittava periaate "no dips, 
no pets, no kids". 

– Suurin osa maailman val-
tioista on kaikkea muuta kuin 
luotettavia vuokranmaksajia. 
Diplomaatit eivät ole haluttuja 
vuokralaisia. Osa heistä tulkit-
see diplomaattiasemansa niin, 
että heidän ei tarvitse noudat-
taa minkään valtakunnan lakeja, 
Korpela avaa dips-rajoituksen 
taustaa.

Pariskunnan muuttokuormas-
sa mannerta vaihtoi myös lem-
mikki (pet), Paavo-kissa. Ja jo 
komennuksen alkupuoliskol-
la asukaskuntaan liittyi vielä 
kolmaskin vuokralaiskannassa 
kaihdettu elementti, lapsi. Esi-
koinen sai nimen Okko.

Alas East River -joelle avau-
tuvaan maisema jaksoi vie-
hättää Salla Korpelaa koko 
kolmen vuodenajan. Toiselta 
Avenuelta öisinkin kiirivä 
liikenteen melu ja sireeniau-
tojen ulvonta tosin häiritsi, 

etenkin unta ja etenkin ras-
kausaikana. 

– Valvoin öitä aika paljon, kat-
selin sitä maisemaa. 

Vaikka melun vuoksi  tuntui 
välttämättömältä päästä viikon-
loppuisin väljemmille seuduille 
rentoutumaan, New Yorkissa on 
piirteitä, joista Korpela kertoo 
nauttineensa. 

– Siellä jos missä tuli kävel-
tyä! Nautin tiiviistä kävelykau-
pungista. 

Paluu lapsuuden 
kotiin,
todistettavasti 
kasvaneena

Suomeen paluun jälkeen, 
perin väliaikaisen asun-
non jälkeen perhe huo-

masi myytävänä olevan asun-
non Huopalahdentiellä, saman 
huoneiston, jossa Salla Korpela 
oli asunut lapsena - ja jota vasta-
päätä hänen äitinsä asui yhä. Hu-
paisinta oli, että monien välissä 
olleiden asukkaiden jälkeenkin 
makuuhuoneen vaatekomeron 
oven sisäpinnasta löytyi siskos-
ten muinaisia pituusmittoja. 

Kun Okon ja Ainon lisäksi 
lapsisarjaan syntyi Eeva, Munk-
kivuoren asunto kävi ahtaaksi, 
tuttu kontu jäi taakse, joskaan 
ei kovin kauaksi. Seurasivat 
vuodet paritalon puolikkaassa 
Espoon ja Pitäjämäen rajalla. 

Pienten lasten kanssa oma 
piha tuntui hyvältä ajatukselta, 
ja etenkin kirjoitustyötä koto-
na tekevälle pariskunnalle sen 
ikkunallisessa kellarissa olevat 
oivat työtilat. Pieniä lapset ovat 
kuitenkin vain hetken. Kun ka-
verit alkavat olla tärkeitä, pikku 
kotipiha ei enää riitä. 

Nykyisen kotitalon ollessa 
vasta suunnitteluasteella Salla 
Korpela varasi siitä asunnon, 
koska halusi lasten säilyttävän 
tutun koulunsa vanhempien 
avioeronkin jälkeen. Jonkin 
verran hän ehti vielä vaikutta-
maan kerrostalohuoneistonsa 
pintamateriaaleihin. Parketti 
harjatusta, ei höylätystä lehti-
kuusesta osuu heti tulijan sil-
mään ja tuntuu hyvältä astua. 

mäisten joukossa rantautuneen 
"kaikki Amerikan pahuudet", 
myös huumeet. Kulmakunnal-
ta lähdettiin varsin vilkkaasti 
vaihto-oppilaiksi. Salla Korpela 
ei siihen innostunut. Kiinteäk-
si muodostunutta kaveripiiriä 
ei hennonut jättää - vasta kuin 
ylioppilaskirjoitukset olivat ta-
kana. 

Syksyn 1985 hän asui isänsä 
kollegan perheessä Texasissa, 
Lubbock-nimisessä kaupungis-
sa opiskellen samalla "hirvittä-
vän suuressa" Texas Tech -op-
pilaitoksessa musiikkitiedettä 
ja draamaa, elostaan nauttien, 
mutta tietoisena että halusi pa-
lata Suomeen opiskelemaan. 

Jo seuraavana syksynä tuore 
valtiotieteenopiskelija asteli ah-
kerasti muutaman sadan metrin 
väliä Unionikatu 6 - Aleksante-
rinkatu 7. Yksiö, jossa Korpe-
lan äiti oli asunut lapsena, oli 
järjestynyt tyttärelle opiskelija-
asunnoksi -jopa remontointilu-
van kera. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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Öljykäsittely ei ole tuhonnut 
puun tuntua. 

Vaikka yhteisölliseen Jätkä-
saaren taloyhtiöön varatun 
huo neiston suunnitelmat ovat 
nyt vielä aivan alkutekijöissään, 
Salla Korpela on päättänyt, että 
lattiaan tulee lehtikuusta. Kuten 
myös, että olohuone on iso ja 
keittiö avautuu siihen suoraan. 
Hyväksi havaittua nykyisestä 
asunnosta.

– Minulle kotielämän laatu 
on se juttu. Meillä ei ole esimer-
kiksi televisiota, apeata möllöt-
tämistä ei harrasteta ollenkaan. 
Yhteinen avara tila tukee yh-
dessäoloa. Meillä keskustellaan, 
tehdään läksyjä ja soittoläksyjä. 
Tilan tekee kodiksi se, että siel-
lä eletään. En kykenisi elämään 
niin, että koti on vain jonkinlai-
nen huolto- ja vaatteidenvaih-
topaikka.

Lapsille odotettavissa olevas-
sa muutoksessa on mukavaa 
se, että illalla kaalilaatikolle  ja 
keskustelemaan kokoontuvat 

aikuiset ja mahdollisesti muka-
na tulevat lapset ovat jo tuttuja, 
tulevia naapureita. Lapset ovat 
äitinsä mukaan täysillä mukana 
tulevan asuinympäristön suun-

Ainon sello ja 
Eevan viulu anta-
vat tämän tästä 
osansa kodin ää-
nimaailmaan.

Etelä-Suomen lääni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUOMEN
RAKENNUS
SAUMAUS
YHDISTYS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y.

nittelussa, osaltaan vaikutta-
massakin. 

– Nehän suunnittelee jo ihan 
hirveästi. Okko on osoittanut 
kiinnostusta kaupunkisuunnit-

teluun, osaa katsoa kaupunkia 
ihan eri silmin kuin minä sa-
massa iässä. On ihanaa antaa 
lapsille kokemus, että kaikkiin 
asioihin voi vaikuttaa, As Oy 
Maltan perustajajäseniin kuulu-
va Korpela kuvaa. Taloon, josta 
hänen sanojensa mukaan on 
tarkoitus tulla "pystyyn nos-
tettu kylä", tulee muuttamaan 
myös hänen äitinsä. 

– Uskon vahvasti siihen, että 
lasten kasvattamiseen tarvitaan 
koko kylä. Nyt minä olen järjes-
tämässä sitä kylää. Haluan pu-
hua sen puolesta, että perheillä 
on oltava mahdollisuus voida 
hyvin kaupungissa, kunnon ur-
baanissa ympäristössä. 

Taloon on suunnitteilla taval-
lista enemmän yhteisiä tiloja, 
muun muassa huoneistokeitti-
öiden lisäksi iso yhteiskeittiö. 
Pioneerihenkinen hanke herät-
tää varmaan kiinnostusta laajas-
ti, siitä kuullaan ja siitä luetaan. 
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
”Iällä ei ole merkitystä

ellei satu olemaan juusto.”

K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Kustantaja nousee hie-
man pelonsekaisin 
tuntein ja noukkii kuo-

ren lattialta, palaa tuoliinsa ja 
siemaisee siivun jumalaisesta 
juomastaan, avaa hieman vapi-
sevin käsin oven alta sujautetun 
kirjekuoren.

Kuoressa on kustantajaa ko-
vasti jännittänyt raportti, edus-
tamansa maan ainoaa oikeaa 
kiinteistöalan ammattilehteä, 
Kiinteistöpostia, koskevasta 
lukijatutkimuksesta. Tutkimus, 
missä lehden lukijat ovat taas 
päässeet kertomaan tutkijoille 
tuntemuksiaan lehdestä, sen 
sisällöstä, ulkonäöstä ja visu-
aalisesta ilmeestä. Ja kuinka 
voimallisesti lehti voikaan vai-
kuttaa miljardiluokkaa oleviin 
korjaus- ja hankintapäätöksiin.

Kustantajaa jännittää tuo-
reimman tutkimuksen tulos, 
sillä talon tapa on tuoda tutki-
mus asiakkaiden tietoisuuteen 
vailla pienintäkään kikkailua 
tutkimuksen tuloksista... Ovat-
ko tulokset totutulla tasolla, jot-
ta pahimmat kilpailijat, Yleisra-
dio, Helsingin Sanomat, MTV3 
ja alan ikuiset taapertajat, alan 
järjestölehdet eivät pääsisi kus-
tantajan ja lehden tekijöiden 
hengenpalolla ja sielun verellä 
tuottamaa lempilasta ilkku-
maan.

Tärkeimmät kohdat selattu-
aan kustantaja rauhoittuu, mi-
kään ei ole muuttunut, lukijat 
antoivat täyden tukensa alan 
johtavalle medialle. Maassa val-
litsee edelleen hyvästä työstä 
tehty kiitoskonsensus. Kyllä 
kansa tietää.

Osso Buco ála Karppa
Kustantaja istuu hie-
man kuluneiden, mut-
ta vielä kiiltävien ma-
honkisilla mööbeleillä 
sisustetun työhuo-
neensa nahkasohvalla. 
Sohva on englanti-
laistyyppinen, paksu-
rakenteinen, myrkyn 
vihreällä nahalla ja 
paksuilla ompeleilla 
kirjailtu antiikkihuo-
nekalu. Päälliköllä on 
paksu sikari vasem-
massa kädessään. 
Kielletty havannalai-
nen hehkuu pimene-
vässä illassa kauniisti. 
Oikean käden täyttää 
kristallinen lasi, jossa 
on samettisen pehme-
ää konjakkia, sitä Ex-
tra Oldia pomon hulp-
peasta baarikaapista. 
Tunnelma on taian-
omaisen rauhallinen. 
Ja juuri sillä hetkellä 
suljetun, paksun tam-
mioven takaa kuulu-
vat hiipivät askeleet... 
suljetun oven alta su-
jahtaa kirjekuori. As-
keleet kaikkoavat.

Osso Buco
Edellä kerrottu oli fiktiivistä, mutta vain sikarin ja mahon-
kimööbeleiden osalta. Muuten täyttä totta. Seuraava luki-
jatutkimus Kiinteistöpostista teetätetään ensi syksynä.
Allekirjoittaneen ajatusmaailman sai lievään laukkaan 
ajatus ”kummisetäruokana” tunnetun vasikanpotkasta 
tehdyn haudutetun liharuoan tekemisestä kotikeittiössä.
Osso Buco, Suomeksi ontto luu, valmistetaan vasikan- tai 
naudan potkasta. Lihakimpale, jossa on ydinluu keskellä 
ja lihaa ympärillä. Putkimaisen lihan sisällä on erittäin 
herkullinen luuydin, joka pitkän haudutuksen aikana 
pehmenee ja osin valuu padan pohjalle, on yksi niitä 
ruokamaailman lähes kliimaksin aiheuttavia makuelä-
myksiä.
Sekoita aluksi vehnäjauhojen sekaan suolaa ja musta-
pippuria. Pyöräytä potkakiekot jauhoissa ja ruskista ne 
paistinpannussa pinnaltaan kauniin ruskeaksi voin ke-
ra.
Nosta potkat pataan ja ruskista sipuli- ja valkosipulihak-
kelus sekä suikaloitu porkkana paistinpannuun. Kuullota 
niitä tovi ja rutista pannulle omin pienin kätösin kolme, 
neljä tomaattia. Käytä vain pehmeitä, kypsiä tomaatteja. 
Lisää sekaan pari laakerinlehteä, rosmariiniä, timjamia 
ja pari desilitraa valkoviiniä.
Sekoita ja anna padan hautua kannen alla puolitoista - 
pari tuntia. 
Pyöräytä aineksia noin vartin välein, jotta liha ei pääse 
kuivumaan.
Kun soppa on valmis, mausta se ennen tarjoilua ”cremo-
alatalla”, eli raastetun (1-2 rkl) sitruunan kuoren, valkosi-
pulinkynnen ja pilkotun persiljan (1/2 dl) yhdistelmällä.
Osso Bucon seuralaiseksi sopii periaatteessa mikä ta-
hansa lisuke, allekirjoittanut lykkäsi lautasille juusto- ja 
pinaattitäytteiset raviolit. Nauhaspagetti tai peruna sopii 
myös.
Tällainen italialaistyyppinen lihapata vaatii lähestulkoon 
kyllä ison lasillisen hyvää punaviiniä. Meidän pöytään 
”ajautui” makaroonimaan Vignamaggio-punaviini. Loista-
va valinta, lievän hintava. mutta eipä kurkku kakistellut.
Ajatteleppas hyvä veli, Isänpäivä, Osso Bucoa ja hyvää 
viiniä perheen kokoontuessa saman ruokapöydän ym-
pärille... aikasta kiva tunne daddyllä.
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Jälkikirjoitus -
kiitos ja anteeksi

Moni voi ihmetellä, 
kuinka allekirjoitta-
nut jaksaakin vuodes-

ta toiseen ”veetuilla” isännöit-
sijöille. Myönnän, kyseinen on 
tarkoitushakuista. Mutta se koh-
distuu vain ja ainoastaan isän-
nöinnitisijäunionin ”tiettyyn” 
kuppikuntaan, liittoon ja siihen 
porukkaan, jotka kokevat ole-
vansa ”Jumalan roolisssa” ver-
sus heidän asiakkaansa. Niihin 
henkilöihin ja tahoihin, joille 
”oman hännän hypettäminen” 
on tärkempää kuin asiakkuuk-
sien kokonaiskuva.

Toinen pointti asiassa on se, 
että tämä mahtipontisen kon-
servatiivinen ala vaatii mieles-
täni myös ”unilukkaria”, joka 
vaatii alan toimijat pohtimaan 
toimintojaan.

On totta, että olen Karpan 
Keittiön soppajorinoissa liian 
usein yleistänyt isännötitsijät 
”samaan kastiin kuuluviksi”. 
Joten esitän nöyrän anteeksi-
pyyntöni edellä kirjoittamaani 

OSSO BUCO
NAUDAN POTKAA LUUYTIMI-

NEEN

VALKOVIINIÄ

VOITA

SIPULIA

VALKOSIPULIA

PORKKANAA

TOMAATTEJA

PERSILJAA

SITRUUNAN KUORTA

VEHNÄJAUHOJA

SUOLAA JA MUSTAPIPPURIA

LAAKERINLEHTIÄ

ROSMARIINIÄ, TIMJAMIA

klikkiin kuulumattomille isän-
nöitsijöille, tarkoitukseni ei ole 
ollut loukata Teitä. Tiedän, että 
alalla toimii valtaisa määrä vah-
valla itsetunnolla ja valtaisalla 
ammattitaidolla toimivia am-
mattilaisia. Teitä, joita tämä ala 
todellakin tarvitsee. Hyvä Te!

Pohdintaa uudesta
AsOylaista

Suomessa astui voimaan 
uusi asunto-osakeyhtiö-
laki heinäkuussa 2010. 

Ennen lain voimaan tuloa, sen 
laatijat esittelivät laajasti, osin 
maksua vastaan, mitä tuleman 
pitää. 

Tosiasiassa uudistetusta laista 
tuli osittain torso. Tai ainakin se 
antaa liian paljon tulkinnallisia 
mahdollisuuksia. Onko järkeä 
siinä, että ovisilmän, wc-pape-
ritelineen tai ammattisähkärin 
asentaman lieden asentamises-
ta pitää tehdä ilmoitus isännöit-
sijälle? Isännöitsijälle, joka kir-
jaa tiedon johonkin. Mihin, on 
epäselvää ja perii siitä kohtuut-
toman suuren maksun. Kaikki 

eivät peri. Julkisuudessa puhu-
taan 120-320 euron hintaisista 
”kirjaamismaksuista”. Se ei lie-
ne ollut lainlaatijan tavoite. 

Kohtuutonta on myös se, että 
kun asunto-osakeyhtiön osakas 
tekee kylppäriremontin ja joka 
kirjataan isännöitsijän ”kirjaa-
missalkkuun”, niin se tieto pitää 
säilyttää lain mukaan maailman 
tappiin saakka. Siis se ensim-
mäinenkin ilmoitus pitää arkis-
toida ”hamaan saakka”, vaikka 
kyseinen kylppäri, esimerkiksi 
uusien asukkaiden toimesta re-
montoidaan uudelleen.

Tulee pakostikin mieleen, 
ketkä lakia olivat laatimassa tai 
siihen vaikuttamassa. Mieleen 
hiipii ajatus, että kolhooosiasu-
misen etujärjestö Kiinteistöliit-
to sekä tiettyjen isännöitsijöi-
den etuja kynsin ja hampain 
puolustava Isännöitsijäliitto 
olivat prosessissa mukana 
kuin ”pukki kaalimaan vartija-
na”. Tilanteessa tuntuu olevan 
taloudellisia intressejä ja esi-
merkiksi isännöitsijät liputta-
neet isännöinnin uuden lain 
tuomasta ”valtavasta työtaakan 

lisääntymisestä”, jonka vuoksi 
isännöinnin taksoja on ”pakko” 
korottaa. Ja kumma kyllä, ajatus 
on saanut ensin mainitulta lii-
tolta moiseen vihreää valoa.

Uutta lakia tutkailtuani ja käy-
tännön elämää seurattua hiipii 
mieleen ajatus, että uutta lakia 
laadittaessa ei aikuisten oikeas-
ti ole kuultu niitä tahoja, joihin 
laki ensisijaisesti kohdistuu. 
Eli asunto-osakkeen omistajiin 
ja niille ”ilman ketun häntää” 
tuottavia isännöitsijäpalveluita 
tarjoaviin yrityksiin. Myöskin se 
mietityttää, mitä uutta uusi laki 
käytännössä toi vanhaan lakiin 
verrattuna? 

Mielenkiintoista on myös se, 
että liittojen jäsenet eivät ole 
saaneet konkreettisia ohjeita 
lain tulkinnasta. Tuntuu, että 
johtavat liittojuristit sanovat 
tänään näin ja huomenna ihan 
toisin. Näin kamelionttina toi-
mien ei tietenkään voi joutua 
vastuuseen.

Kahvimaalla
Isäin ja Iiriksen päivänä 

Chef Karppa
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Markiisit

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

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

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

Ikkunat

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestönsuojat

A-luokan
ENERGIA-

  IKKUNA

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

ENERGIATEHOKKAAT 
JA KESTÄVÄT 

KARVIA IKKUNAT

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

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

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Savontie 349

Maalauslaitteet

Kiinteistöpesulat

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

Kiinteistön hoitokoneet

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

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

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

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

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

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

si
r.f

i

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi



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

Elisa Kenttä -palvelu tuo hel-
potusta kuntokartoitustyöhön ja 
kiinteistöjen energiatehokkuuden 
seurantaan. Palvelun avulla asun-
tojen lämpötila- ja kosteustiedot 
saadaan kerättyä automaattisesti 
ja niitä voidaan käsitellä reaaliai-
kaisesti mistä ja milloin tahansa.

Elisa Kenttä -palvelua voidaan 
hyödyntää erilaisten tilojen ja 
kiinteistöjen olosuhteiden, ilman-
vaihdon, kosteuden, lämpötilan ja 
energiatehokkuuden seurantaan. 
Se helpottaa kuntokartoitusten 
toteuttamista, sillä se korvaa pe-
rinteiset käsinkirjaukset, vähentää 
virhemahdollisuuksia ja nopeut-
taa tietojen keräämistä, käsittelyä 

ja raportointia.
Palvelu on käytössä muun mu-

assa Maunulassa parhaillaan käyn-
nissä olevassa Maunulan energia-
tehokkuus (MET) -hankkeessa, 
jossa mukana on 41 taloyhtiötä. 
Energiatehokkuutta selvitetään 
keräämällä asuntojen sisäilman 
lämpötilatietoja automaattisesti 
langattomien sensorien avulla.

Kenttä-palvelu toimii Elisan ver-
kossa ja sen hinnoittelu on kuu-
kausipohjainen.

Lisätiedot: Elisa Oyj, 
Jouni Petrow, 
puh. 050 506 5469.

Taloyhtiöille 
isännöintiä ja 
konsulttipalveluja
"Taloyhtiöpalvelut - 
Onnistutaan Ky:stä
 

Joel ja Pia Karvinen, joilla on 
yhteensä liki kolmenkymmenen 
vuoden kokemus taloyhtiöiden 
isännöinnistä ja peruskorjauksista, 
ovat avanneet uuden isännöinti- 
ja konsulttiyrityksen Porvooseen 
sekä toimipisteen Helsinkiin. Yri-
tyksen nimi on Taloyhtiöpalvelut 
- Onnistutaan Ky.

Yrityksen toimintaperiaatteena 
on auttaa taloyhtiöitä neljällä uu-
denlaisella tuoteperheellä, jotka 
on räätälöity juuri ajankohtaisiin 
taloyhtiöiden tarpeisiin:

1.    Talotutkimus
2.    Tulevaisuusohjelma
3.    Positiivinen peruskorjaus
4.    2010-luvun isännöinti
- Tarjoamme palveluja asiakkail-

le erityisesti Uudenmaan, Itä-Uu-
denmaan ja Helsingin alueella. Pal-
veluumme kuuluu automaattisesti 
mm. aktiivinen viestintä osakkaille 
ja hallitukselle sekä taloyhtiökoh-
taiset kotisivut, joilta voi tarkistaa 
oman talon ajankohtaiset asiat 
koska tahansa, missä tahansa, Joel 
Karvinen kertoo.

Lisäksi hän muistuttaa, että 
korjaustarveselvitys ja huoneis-
toremonttien dokumentointi on 
kuulunut ammattimaiseen isän-
nöintiin jo pitkään, joten oli hyvä, 
että ne tulivat uudessa laissa nyt 
selkeästi esille. 
Lisätietoja: Pia ja Joel Karvinen
puh. 040 540 3146, 
www.onnistutaan.fi.

Knauf 
Insulationilla on 
laaja valikoima 
ympäristöystä-
vällisiä eriste-
ratkaisuja
 
Uuden bio-pohjaisen formalde-
hydivapaan sideaineen, joka 
perustuu  nopeasti uusiutuviin 
luonnon omiin materiaaleihin 
petro-pohjaisten kemikaali en 
sijasta, ansiosta ECOSE Tech -
nology tekniikka tarjoaa eris-
tystuotteita, jotka hyötyvät 
ensiluokkaisista ympäristöomi-
naisuuksista tinkimättä lämpö-, 
akustiikka- tai paloeristekyvys-
tä. 
ECOSE Technology sideaine 
kuluttaa jopa 70% vähemmän 
energiaa verrattuna perintei-
siin, öljypohjaisiin sideainei-
siin. Koska Knauf Insulationin 
mineraalivillatuotteet sisältävät 
paljon kierrätyslasia sekä ovat 
kierrätettävissä, vähentää tämä 
osaltaan tuotteeseen sitoutu-
nutta energiaa. Eriste ei näytä 
tai tunnu samalta kuin mikään 
muu vastaava eriste. Se on vä-
riltään luonnolisen ruskea, se 
on ´erinomaisen pehmeä´, ha-
juton ja helpommin käsiteltävä. 
Eristeen valmistuksessa ei ole 
käytetty keinotekoisia värejä 
tai väriaineita. 
EcoBatt (levy) ja EcoBlanket 
(rulla) omaavat molemmat 
korkean suorituskyvyn, ovat 
palamattomia, vettä hylkiviä ja 
kevyitä lasimineraalivillatuot-
teita. Molemmat ovat joustavia 
ja omaavat alhaisen ominais-
painon korkealla repeytymislu-
juudella. Sopivat sekä seinille, 
lattioille että katoille.
Perimeter Plus  on patentoi tu 
korkean suorituskyvyn omaa-
va erikoisvilla, joka on suunni-
teltu puhallettavaksi uusien tai 
olemassa olevien rakennusten 
puurunkoisiin seiniin rakenta-
misen aikana. Perimeter Plus 
järjestelmän etu on sen kyky 
asettua putkien, johtojen ja 
muiden asennusten ympäril-
le, taaten täydellisen täytön ja 
siten maksimoiden lämpö- ja 
akustiikkasuorituskyvyn, lam-
bda arvon ollessa jopa 0.033. 

Lisätietoja: 
www.knaufinsulation.fi

Mikkeliläisen Pipe-Modul 
Oy:n menestys perustuu pitkälti 
sen hallituksen puheenjohtajan 
Vesa Partasen ideaan ja pitkä-
jänteiseen tuotekehitystyöhön. 
Nyt uraauurtava työ palkittiin 
Mikkelin Seudun Vuoden Yrittäjä 
-palkinnolla.

Vesa Partanen myöntää, että 
uudenlaisen keksinnön läpisaan-
ti on ollut kovan työn takana. LVI-
alalla on hänen mukaansa vallin-
nut pitkään tietyllä tavalla "bresh-
neviläinen ajattelu", jonne ei ole 
sopinut teollinen ajatusmalli.

– Meille taas on ollut alusta as-
ti tärkeää löytää asennus- ja asu-
kasystävällinen, sekä kustannus-
tehokas menetelmä, joka voidaan 
suunnitella ja valmistaa teollisesti 

aina kunkin kohteen vaatimusten 
mukaan, kertoo Partanen.

AS-elementtijärjestelmä on 
suunniteltu nopeuttamaan ja hel-
pottamaan vesi-, lämpö- ja viemä-
riputkistojen saneerauksia. Perus-
ideana on etsiä uusi reitti uusille 
putkille. Näin vältytään työläiltä 
ja pitkään kestäviltä purkutöiltä 
ja asunnoissa pystyy asumaan ko-
ko remontin ajan.

– Rakenteiden pinnassa kul-
kevat putket koteloidaan miltei 
huomaamattomiksi. Palosuojat-
tuihin elementteihin voidaan 
asentaa myös sähkö- ja telejoh-
dot. Kotelot on helppo avata 
mahdollisiin huolto- ja uusinta-
töihin. Tuotteilla on pitkä elin-
kaari ja asennuskohteissa synty-

vän jätteen määrä on vähäinen, 
esittelee Vesa Partanen.

Toinen avainhenkilö menes-
tyksen takana on tuotepäällikkö 
Harri Kaipainen, joka on ollut 
yhtiön osakkaana alusta alkaen. 
Pipe-Modul Oy on perustettu 
vuonna 1999.

Mikkelin Seudun Yrittäjien kiit-
tävät palkintoperusteluissa yrittä-
jien uskallusta tehdä huomattavia 
investointeja myös taantuman 
aikana. Lisäksi Yrittäjien mielestä 
Pipe-Modulin menetelmä on lois-
tava osoitus siitä, miten perintei-
sellä rakennusalalla voidaan ke-
hittää uutta. Valintaperusteluissa 
nousi esiin myös ympäristönäkö-
kulman huomioon ottaminen.

RTK-Palvelu Oy ja Forssan 
OP-Kiinteistökeskus Oy ovat 
sopineet liiketoimintakaupasta, 
jossa OP-Talohuollon kiinteis-
töhuoltoyksikkö siirtyy osaksi 
RTK-Palvelun Forssan yksikköä. 
Samalla lähes 20 kiinteistöhuol-
lon ammattilaista siirtyy RTK-
Palvelu Oy:n palvelukseen.

OP-Kiinteistökeskuksen aiem-
min omistaman OP-Talohuollon 
liikevaihto oli vuonna 2009 noin 
miljoona euroa.

RTK-Palvelulla on jo ennestään 
siivouksen yksikkö Forssassa.

– Yhdistämme Forssan seu-
dun siivous- ja kiinteistöpalvelut 
yhdeksi vahvaksi ja paikalliseksi 
yksiköksi. Nyt voimme tarjota 
Forssan alueella myös useita eri-

koisosaamista vaativia palveluja, 
kuten erikoissiivousta sekä aula- 
ja toimistopalveluja, RTK-Palve-
lu Oy:n toimitusjohtaja Tauno 
Maksniemi kertoo.

– Takanamme on lähes neljän-
kymmenen vuoden vakaa koke-
mus niin pienten kuin suurten-
kin yritysten palvelusta. Toimin-
tamme perustuu ympäri Suomea 
toimiviin lähes kolmeenkymme-
neen palveluyksikköön, jotka 
tuntevat paikalliset olosuhteet 
ja ovat aina lähellä asiakasta.

RTK-Palvelu -konsernin liike-
vaihto on yli 90 milj. euroa ja 
sen palveluksessa on yli 2000 
kiinteistöpalvelualan aktiivista 
ammattilaista

 

Pipe-Modul Oy:lle Mikkelin Seudun Vuoden Yrittäjä-palkinto

RTK-Palvelu laajentaa toimintaansa 
Forssan kiinteistöpalveluihin

Elisa Kenttä -palvelu tuo tehoa 
rakennusten kuntokartoituksiin

Tuoteuutuuksia ja 
yritysuutisia: 
toimitus@kiinteistoposti.fi
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on aiemmin työskennellyt A-
Insinöörien infrasuunnitteluyksi-
kön tiesuunnittelun tehtävissä.

Ins. (AMK) Ari Wakkari on 
nimitetty rakennesuunnittelijaksi 
teollisuus ja toimitilat -yksikköön 
Espooseen.
Rkm Johanna Lammervo on 
nimitetty rakennesuunnittelijaksi 
teollisuus ja toimitilat  -yksik-
köön Espooseen.
RI Jorma Kellokoski on nimitetty 
rakennesuunnittelijaksi asunto- 
ja liikerakentamisen yksikköön 
Tampereelle.

Ins. (AMK) Joni 
Lähde on nimitetty 
rakennesuunnit-
telijaksi asunto- ja 
liikerakentamisen 
yksikköön Espoo-
seen.
DI Teemu Suhonen 
on nimitetty 
rakennesuunnit-
telijaksi asunto- ja 
liikerakentamisen 
yksikköön Espoo-
seen.
Tekn.yo (TTY) 
Karoliina Ketola on 
nimitetty projekti-
insinööriksi 1.11.
alkaen raken-
nuttamisen ja 
valvonnan yksik-
köön Espooseen. 
Ketola on aiemmin työskennellyt 
A-Insinöörien korjaussuunnitte-
luyksikössä Espoossa.
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija, 
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro 
meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. 
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä siitä 
on suurin hyöty.
KIITOS!

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

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

VTT:stä tulee Teknologian 
tutkimuskeskus VTT

Valtion teknillisen  tutkimuskes-
kuksen nimi muuttuu  joulukuun 
alusta lukien Teknologian tutki-
muskeskus VTT. Se jatkaa toimin-
taansa työ- ja elinkeinoministeri-
ön alaisen virastona.
Vuoden 2010 alusta lähtien VTT 
on toiminut konsernihallintoperi 
aatteella, johon kuuluvat viraston 
lisäksi osakeyhtiöt VTT Expert 
Services Oy, VTT International Oy 
ja VTT Ventures Oy.

A-Insinöörit -konserni
 
DI Ville-Pekka 
Oldén on nimitetty 
suunnittelijaksi 
geosuunnitteluyk-
sikköön Tampe-
reelle.

Ins. (AMK) Matti Nisukangas on 
nimitetty rakennesuunnittelijaksi 
korjaussuunnitteluyksikköön 
Tampereelle.
RI (AMK) Pekka Ra-
hunen on nimitetty 
rakennesuunnit-
telijaksi asunto- ja 
liikerakentamisen 
yksikköön Tampe-
reelle.  
Rkm Jaakko 
Hilska on  nimitetty 
valvojaksi raken-
nuttamisen ja val-
vonnan yksikköön 
Tampereelle.
Ins. (AMK) Joni 
Ylistö on nimitetty 
ohjelmistoasian-
tuntijan tehtävään 
ohjelmistotuki ja 
-kehitysyksikköön 
Tampereelle. Ylistö 

Saumalaakso Oy
Anton Panschin 
on nimitetty 
Sauma laakso Oy:n 
konttoripäälliköksi 
8.10.2010 alkaen.
Panschin on toimi-
nut eri tehtävissä 
Saumalaakso 
Oy:ssä vuodesta 2003.

Talotekniikkaliitto ry

Talotekniikkaliiton syyskokous 
valitsi vuoden 2011 puheenjoh-
tajaksi uudelleen helsinkiläisen 
hallituksen puheenjohtaja Guy 
Hellmanin Amplit Oy:stä. 
Varapuheenjohtajiksi valittiin 
Pertti Parvikoski PGP-Putki Oy:stä 
ja Pekka Finne Sähkö-Finne 
Oy:stä.
Muut hallituksen jäsenet ovat: 
Hallituksen puheenjohtaja Paavo 
Aro Sähkö-Aro Oy, toimitusjohta-
ja Seppo Hautala Hartela Talotek-
niikka Oy, toimitusjohtaja Marcus 
Karsten Lemminkäinen Talotek-
niikka Oy, toimitusjohtaja Henri 
Juva Mikenti-Yhtiöt Oy, toimitus-
johtaja Matti Malmberg YIT Kiin-
teistötekniikka Oy, toimitusjohtaja 
Kimmo Liukkonen EMC Group Oy, 
toimitusjohtaja Aki Puska Are Oy 
ja toimitusjohtaja Ari Virsunen 
Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Nimitysuutiset
osoitteella
toimitus@
kiinteistoposti.fi



http://www.osram.fi


Yhteinen hankinta tuo 
yksilölliset palvelut taloyhtiöösi!
Asukkaat saavat huippunopean laajakaistan ja monipuolisen kaapeli-tv:n 
edullisemmin yhteishankintana. Jokainen voi räätälöidä omat palvelunsa. 
Toimintavarmojen valokuituyhteyksien lisäksi tarjolla on palveluja,
joita ei muualta saa: URHOtv Totalin mahtava kotimainen 
urheilutarjonta ja kattava Spotify Premium -musiikkipalvelu.  

Sonera
Kiinteistösopimuksella 
laajakaista ja
kaapeli-tv
edullisemmin

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

http://www.sonera.fi/kiinteistosopimus

