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sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Ekoteko uhkaa muuttua oikeusprosessissa 
ympäristörikokseksi
Vihtiläinen Asunto Oy Nummelan Kisarinne taistelee "periksi ei anneta" 

-mentaalilla maalämpöjärjestelmänsä puolesta. Isännöitsijä Vesa 

Ryyppö kertoo, että taloyhtiö on nyt tehnyt valituksen lokakuisesta 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, millä taloyhtiön lupahakemus 

vesilain mukaisesta vesitalousluvasta hylättiin ja määrättiin järjestelmä 

purettavaksi tai muuten osoittamaan, ettei se pilaa pohjavettä.

Taloyhtiön osakkaat ovat mieli apeana: taas menee ainakin yksi vuosi 

ennen kuin asiassa saadaan taas uusi ratkaisu.

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen 

puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat 

asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, 

sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut 

sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 55 280 kpl.
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www.kiinteistoklubi.fi

"Sosiaali-isännöinnin" tarve kasvaa 
Turkulainen varanotaari Ulla Bergman on huolissaan 

yksinään asuvista ikäihmisistä. Miksi  ei löydy apua 

varsinkin akuutteihin tilanteisiin? Moni isännöitsijä 

joutuu silloin tahtomattaan avunantajaksi.
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Katseet kattoon ja palovaroittimeen
Vain toimiva palovaroitin hälyttää, muistuttaa 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin 

turvallisuusasiantuntija Kari Koskela. Yleinen syy 

palovaroittimen toimimattomuuteen on se, että 

paristo on vanhentunut tai se on poistettu laitteesta. 

1. joulukuuta vietetään pohjoismaista Pohjolassa 

piippaa -palovaroitinpäivää.
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5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla käsitellään rakennus-
palveluiden ilmoitusvelvollisuutta
Varatuomari Pasi Oravan sijaan palstalla kerrotaan 

Työsuojelun vastuualueiden rakennusalan koordinaatio-

ryhmän linjauksista, miten tulkitaan rakennuspalveluiden 

ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä asioita eri tilanteissa. 

12 Vakuutusyhtiöt kehittäneet oman taloyhtiön 
kodeille yhteistä kotivakuutusta
Vuotovahinkojen lisääntyminen on saanut vakuutusyh-

tiöt miettimään uusia ratkaisuja varsinkin niihin tilantei-

siin, joissa vahingon aiheuttajalla ei ole kotivakuutusta.

22 Keski-Uudellamaalla kokeiltu huoneisto-
kohtaista paloturvallisuuden omavalvontaa
Useat pelastuslaitokset tarjoavat työkaluja taloyhtiöiden 

paloturvallisuuden nostamiseen ja verkkosivuilta löytyy 

mm. omavalvontaan liittyvää materiaalia. 

30 Projektinjohtourakasta myönteisiä 
kokemuksia As Oy Säästövanhassa 
Markku Lansola ja Lea Alasilta-Hagman ovat "pyhittä-

neet" kaiken liikenevän aikansa 240 huoneiston mitta-

vaan remonttiin, jota toteutetaan projektinjohtourakka-

na. Kokemukset ovat myönteisiä.

39 Turussa vapaaehtoispalveluiden kohde-
ryhmänä taloyhtiöiden yksinäiset ikäihmiset
Taloyhtiöiden ilmoitustaululle on jaettu ilmoituksia, joissa 

markkinoidaan palvelupuhelinnumeroa. Lisäksi Vapaaeh-

toistoiminta ikäihmisten parissa heidän kotona asues-

saan -hanke on julkisen sektorin ja kolmennen sektorin 

yhteistyöhanke ikäihmisten palvelemiseksi. 

42    Energiakorjaamisen taloudellista 
kannattavuutta tutkittiin
Minkälainen energiansäästöön tähtäävä korjaaminen on 

myös investointimielessä kannattavaa? Onko parvekkei-

den lasittaminen järkevää ja kannattavaa?

50   Karpan Keittiössä paahdettuja mereneläviä, 
sipuleita ja pottuja
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.
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Taloasema hakee yrittäjähenkisiä am-
mattilaisia avaamaan uusia toimipis-
teitä kaikkialle Suomeen. Voit olla jo 
isännöinnin kokenut ammattilainen 
tai vasta uusi alalla, Taloaseman avulla 
pääset menestyväksi isännöintiyrittä-
jäksi. Palvelukonseptimme varmistaa, 
että voit tarjota taloyhtiöasiakkaille 
laadukasta palvelua kilpailukykyisellä 
hinnalla.
 
Tarjoamme uudelle Taloasema-yrit-
täjälle valmiin konseptin, isännöinnin 
tuotteet sekä kattavan käsikirjan. Sinut 
perehdytetään niin Taloaseman palve-

luprosessiin kuin valmiisiin tuotteisiin. 
Työssäsi sinua auttavat kustannus-
tehokkaat tukitoiminnot: kirjanpitäjät, 
tekniset asiantuntijat, juristit sekä asia-
kaspalvelu. Lisäksi saat käyttöösi mo-
nipuoliset markkinoinnin ja myynnin 
työkalut sekä isännöinnin ohjelmistot 
ja asiakassivustot.
 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: 
Saku Pekkala, puh. 0400 585 707, 

Taloasema on suomalainen yrittäjävetoisesti toimiva isännöinnin palveluyritys. 
Taloasema-yrittäjät tarjoavat paikallisille taloyhtiöille valmiin, markkinoiden 
asiakaslähtöisimmän palvelukokonaisuuden. Isännöitsijäverkostomme on val-
takunnallinen ja laajennamme jatkuvasti uusille alueille uusien yrittäjien voi-
min. Taloaseman ainutlaatuisen palvelukonseptin takana on vuosikymmenten 
kokemus suomalaisesta kiinteistönpidosta.

Isännöintiala tarvitsee 
sekä uusia lahjakkuuksia 
että vanhoja konkareita. 

Taloasema-yrittäjä?

http://www.taloasema.fi


Esterin uudet pesukonemallit 7620 ja 8120 on tehty kovaan käyttöön. 
Koneissa on runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia, 
päällimmäisenä uusi vettä ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu.  Myös 
koneiden helppokäyttöisyys ja monipuolinen ohjelmavalikoima ovat 
vertaansa vailla. 
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita 
lähimmälle edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.

Laatua pesulaan

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

Alue-edustajat:

Uusimaa Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
 Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Risto Ollila, 0500-543 099
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871
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VUOSIKAUSIA on kuulunut kommentteja, että pankeilta on 

hankalaa saada taloyhtiöiden remontteihin lainaa, ainakaan 

järkevällä korolla ja riittävän pitkällä laina-ajalla.

Nyt viisarit osoittavat ainakin osittain toiseen suuntaan. 

Rohkeimmat pankinjohtajat kertovat jopa julkisuudessa, että 

kyllä taloyhtiöt ovat meille tärkeä kohderyhmä. 

Tilannetta avittanee se, että asuntokauppa ja sitä kaut-

ta asuntolainat käyvät nihkeästi kaupaksi sekä kovan rahan 

asuntorakentaminen on aallonpohjassa.

Jonnekin pankin pitää saada rahaa myytyä, jos ei muille, 

niin korjausvelkaisille taloyhtiöille. Asia on erittäin hyvä.

Sen sijaan hyvä ei ole se, mitä Nordean konsernijohtaja 

Christian Clausen on todennut: ”Pankkisääntelyyn kuuluvi-

en pääomavaatimusten vuoksi pienten yritysten lainoitta-

minen on lähes mahdotonta. Pankit joutuvat veloittamaan 

pieniltä ja keskikokoisilta yrityksiltä 6-7 prosentin korkomar-

ginaalia.”

Tuon hintainen raha on tässä markkinatilanteessa pk-yri-

tyksille liian kallista. Ei voi investoida ja näin ollen työllistä-

minenkin on seis.

V
anhusten laitospaikkoja vähennetään ja 

mahdollisimman moni vanhus pidetään 

mahdollisimman pitkään kotihoidossa. 

Näin linjataan suomalaista vanhushuol-

toa. 

Periaate kotona asumisesta mahdollisimman pit-

kään on kaunis tavoite, mutta yksi jos toinenkin var-

masti herää pohtimaan, miten turvataan tarvittava 

tuki sinne kotiin. Miten paljon hoitamisesta käytän-

nössä vastaavat omaiset, jos heitä edes ylipäätään 

on? Miten kotihoidon rajalliset resurssit venyvät sii-

hen, että asiakkaan kanssa ehdittäisiin edes muuta-

ma ystävällinen sana vaihtaa kiireettä? Mistä löytyy 

akuutti apu?

Turussa on käynnistetty ikäihmisiä palveleva va-

paaehtoistoiminta, jonka tavoitteena on löytää ja 

palvella yksinään asuvia ikäihmisiä asunto-osake-

yhtiöissä. Toiminnan ideana on, että vapaaehtoinen 

tulee pyynnöstä ikäihmisen kanssa pankkiin tai lää-

käriin, käy kaupassa, ulkoiluttaa tai vie hänet johon-

kin kulttuuri- tai urheiluta-

pahtumaan silloin kun ihmi-

nen ei siihen yksin pysty.

Hankkeessa on kaupun-

gin toimesta koulutettu 30 

vapaaehtoista ja yhteistyös-

sä toimivat yhdistykset kou-

luttavat omia vapaaehtoisi-

aan. Henkilöiden määrä ei 

kuitenkaan riitä tarpeeseen 

– sen asianomaiset tahot tie-

tävät jo nyt.

Niin sanottu vanhuspal-

velulaki velvoittaa eri viran-

omaistahot tekemään ilmoituksen havaitsemastaan 

iäkkään henkilön palvelutarpeesta. 

Isännöitsijät törmäävät todennäköisesti kodin-

hoitohenkilökuntaa ja monia muita tahoja useam-

min ja varmasti aika monta kertaa myös ensimmäi-

senä niihin tilanteisiin, kun ikäihmisen kyky pärjätä 

kotona on pettänyt. 

Jos siinä vaiheessa tehtyyn avunsaantitieduste-

luun vastataan, että ei voida akuutisti auttaa, kun ei 

ole tehty palvelusuunnitelmaa, tuntuu huonolta. 

Ihmisten ikääntyminen ja siitä syntyvät ongel-

matilanteet eivät ole kuitenkaan isännöitsijän kan-

nalta ainutlaatuisia, vaan yhtälailla taloyhtiöihin tar-

vittaisiin sosiaalisia tukiverkkoja ja erilaisia palvelui-

ta esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmais-

ten vuoksi. 

Työttömyys, avioerot, liikuntaesteet ja muut elä-

mää ”harmaannuttavat ” elämäntilanteet muodos-

tuvat isännöitsijän työssä haasteiksi, joihin vastaa-

misen ei pitäisi jäädä yksin isännöitsijän vastuulle. 

Kuinka monessa taloyhtiössä on esi-

merkiksi pelastussuunnitelmaa tehtä-

essä huomioitu ikäihmiset ja millais-

ta apua he mahdollisesti tulipalotilan-

teessa tarvitsevat? Miten hyvin naa-

puriapu toimii? Joskus se oli itsestään 

selvää – miksi ei enää? 

päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

Taloyhtiöt kiinnostavat taas pankkejakommentti

Isännöitsijöiden kontolle
uhkaa kaatua liian suuri "sosiaalivastuu"
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Julkaisemme tällä kertaa Lakipostia-palstalla työsuojelun 
vastuualueiden rakennusalan koordinaatioryhmän linjauksia 
asunto-osakeyhtiöitäkin koskevasta rakennuspalveluiden 
ilmoitusvelvollisuudesta. 

Tässä tarkastellaan erityisesti henkilötunnisteisiin ja 
työntekijäluetteloihin liittyviä käytäntöjä. 

Asianajaja, varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki 
Oy:stä käsittelee taas jotakin ajankohtaista kiinteistöjuridiikkaan 
liittyvää asiaa seuraavassa Kiinteistöpostin numerossa.

Vaatimuksia
yhtenäistettiin

lakipostia

-E
ikä niitä ole pakko edes ostaa, vaan 

voi tehdä itsekin kunhan niihin tulee 

työturvallisuuslain 52a§ edellyttämät 

tiedot, sanoo työsuojeluinsinööri Vil-

le Lappalainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

työsuojelun vastuualueesta perustellen kantaansa 

sillä, että näin toimien ei synny tulkintaongelmia, 

eikä laiminlyöntejäkään.

Työsuojelun vastuualueiden rakennusalan koor-

dinaatioryhmä käsitteli viime kokouksessaan muu-

tamia lisäkysymyksiä rakentamispalveluiden il-

moittamismenettelyyn liittyen sekä linjasi tulkinto-

ja henkilötunnisteista, työntekijäluetteloista ja yh-

teisen työmaan muodostumisesta.

Kantaa otettiin muun muassa seuraavanlaisiin 

tilanteisiin:

Taloyhtiö remontoi – tunnisteet?
Kysymys: Taloyhtiössä suoritetaan yhtiön tilaa-
maa korjausrakentamista, johon on nimetty pää-
toteuttaja. Tarvitseeko taloyhtiön hallituksen jä-
senillä yhteisellä rakennustyömaalla käydessään 

tai työmaakokoukseen osallistuessa olla tunnis-
tekortit?

Vastaus: Mikäli taloyhtiön hallituksen jäsenet tai 

edustajat toimivat urakkasopimuksen mukaisina ra-

kennuttajan edustajina työmaalla (osallistuvat esi-

merkiksi työmaalla pidettäviin kokouksiin) kysei-

sessä rakennushankkeessa, tulee heillä olla veronu-

merolliset tunnisteet. 

Korjausrakentamishankkeessa voi asunto-osa-

keyhtiö valtuuttaa päätösvaltaisen remonttiryhmän, 

joka voi muodostua esimerkiksi osasta hallituksen 

jäseniä sekä muista henkilöistä, jotka käyttävät ra-

kennuttajan päätösvaltaa. 

Tällöin remonttiryhmän jäsenillä tulee olla tun-

nistekortit työmaalla taloyhtiötä edustaessaan. Yllä 

mainittujen henkilötunnisteiden hankintavelvolli-

suus on taloyhtiöllä.

Mikäli rakennuttajan päätösvaltaa käyttää nimet-

ty konsultti, hallituksen jäsenillä, jotka eivät toimi 

rakennuttajan edustajina rakennushankkeessa, ei 

tarvitse olla tunnistekortteja työmaalla tai työmaa-

kokouksessa vieraillessaan.

Sen sijaan, että asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenet 
miettivät, pitääkö heillä olla henkilötunniste taloyhtiön 
korjaustyömaalla käydessään tai työmaakokouksiin 
osallistuessaan vai ei, kannattaisi hankkia kaikille 
hallituksen jäsenille samalla kertaa henkilötunnisteet. 
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Asukkailla ja muilla kiinteistön käyttäjillä, jotka 

vain tutustuvat työmaahan tai käyttävät kiinteistön 

tiloja tai alueita rakennushankkeen aikana, ei tarvit-

se olla tunnistekortteja, eikä heitä tarvitse merkitä 

henkilöluetteloon, mikäli he eivät osallistu raken-

nushankkeeseen.

Osakas remontoi samanaikaisesti 
taloyhtiön remontin kanssa 
– päätoteuttaja ja henkilöluettelot
Kysymys: Saako osakas suorittaa omia korjaustöi-
tään taloyhtiön remontin aikana työturvallisuus-
säädösten perusteella?

Vastaus: Työturvallisuuslaki eikä valtioneuvoston 

asetus rakennustyön turvallisuudesta kiellä taloyh-

tiön osakasta suorittamasta hallitsemassaan asun-

nossa korjaustöitä. 

Yhteisellä rakennustyömaalla voi kuitenkin olla 

säädösten mukaan vain yksi päätoteuttaja. Raken-

nuttaja eli tässä tapauksessa taloyhtiö, määrittelee 

urakka-alueen, sen alueen, jolla päätoteuttaja ope-

roi asunto-osakeyhtiön remonttia. Tällä alueella ei 

voida tehdä muita rakennustöitä samaan aikaan 

usean päätoteuttajan toimesta. 

Urakkasopimuksessa taloyhtiö voi sitoutua ra-

joittamaan linjasaneerauksen yhteydessä tehtäviä 

asukasremontteja. 

Työsuojeluviranomaisen valvoman lainsäädän-

nön perusteella ei ole estettä asukkaan omalle re-

montille tietyin edellytyksin:

Mikäli yksityishenkilön hankkimat työntekijät tai 

itsenäiset työnsuorittajat työskentelevät rakennus-

työmaan urakka-alueella asunto-osekayhtiön tilaa-

man rakennusurakan aikana, tulee yksityishenkilön 

tilaamat työntekijät merkitä päätoteuttajan luette-

loon ja heillä on oltava tunnistekortit. Tällöin yksi-

tyishenkilöiden palkkaamista työntekijöistä tulee 

toimittaa työntekijätiedot päätoteuttajalle luettelon 

pitämistä varten sekä työntekijöiden tulee toimia 

päätoteuttajan ohjeiden mukaisesti yhteisellä ra-

kennustyömaalla. 

Mikäli osakkaan omat työntekijät eivät työsken-

tele asunto-osakeyhtiön tilaaman rakennusurakan 

aikana tai he työskentelevät eri paikassa (taloyhtiön 

kulloinkin märittelemän urakka-alueen ulkopuolel-

la), ei asunto-osakeyhtiön rakennushankkeen pää-

toteuttajan tarvitse merkata osakkaan omia työnte-

kijöitä luetteloon. 

Taloyhtiöremontin rakennuttaja määrittelee 

urakka-alueen ja siinä tapahtuvat osaluovutukset.

Tämän lisäksi asunto-osakeyhtiön osakkaan 

kunnossapito- ja muutostöistä säädetään asunto-

osakeyhtiölaissa (1599/2009), jota työsuojeluviran-

omainen ei tulkitse.

Yksityishenkilö remontoi taloyhtiössä 
– tunniste ja henkilöluettelo?
Kysymys: Taloyhtiössä on käynnissä yksityishen-
kilön teettämä, kotitaloutta koskeva huoneistore-
montti. Huoneistoremontissa uusitaan taloyhtiön 
vastuulla olevia rakenteita, esimerkiksi vesieris-
teitä. Osakkeenomistaja ilmoittaa remontistaan 

taloyhtiölle ja saa hyväksynnän remontilleen. 
Työt teetetään osakkaan urakoitsijoilla.  Taloyh-
tiön puolesta työtä valvoo erikseen nimetty val-
voja. 

Tarvitseeko taloyhtiön tai työtä teettävän osak-
kaan pitää luetteloa työntekijöistä ja huolehtia, 
että tunnistekortit ovat työntekijöillä?

Vastaus: Mikäli tilaaja (rakennushankkeeseen 

ryhtyvä) on yksityishenkilö ja työ koskee osakkaan 

kotitaloutta, ei luetteloa tarvitse pitää, eikä työmaal-

la tarvitse olla tunnistekortteja.

Jos osakasremontin yhteydessä taloyhtiö teettää 

remonttitöitä (esimerkiksi vesieristeet), työmaalla 

työskentelevillä tulee olla kuvallinen henkilötunnis-

te ja luetteloa on pidettävä, mikäli yhteinen raken-

nustyömaa muodostuu. Tällaisessa tilanteessa talo-

yhtiö nimeää päätoteuttajan.

Päätoteuttajan vastuu asukkaiden
 remontoijien henkilötiedoista?
Kysymys: Rakennusliike suorittaa saneeraus-
urakkaa taloyhtiössä ja se on nimetty kohteessa 
päätoteuttajaksi. Saneerausurakkaan liittyen eri 
työnantajien työntekijöitä liikkuu urakka-alueel-
la eri huoneistoissa. 

Urakkasopimuksessa on sovittu, että taloyhtiö 
tiedottaa asukkaille ja rakennuksen käyttäjille yh-
teisen työmaan muodostumisesta yhtiön ja osak-
kaan teettämien remonttien kohdalla.

Samoin rakennusliike on edellyttänyt, että ta-
loyhtiö, asukkaat ja muut tilojen käyttäjät ilmoit-
tavat taloyhtiön saneeraushankkeen aikana mah-
dollisesti samanaikaisesti teettämistään omista 
töistä ja työntekijöistä sekä urakoitsijoista taloyh-
tiölle/päätoteuttajalle. 

Onko päätoteuttaja vastuussa asukkaiden / 
käyttäjien omien työtekijätietojen keräämises-
tä eli joutuuko työnjohtaja jatkuvasti kiertämään 
kohteessa ja tarkkailemaan eri huoneistoissa ta-
pahtuvia toimia?

Vastaus: Täyttääkseen oman valvontavelvolli-

suutensa kohteen päätoteuttajan tulee valvoa, ettei 

yhteisellä rakennustyömaalla työskentele sellaisia 

henkilöitä, joita ei ole merkitty julkiseen veronume-

rorekisteriin. 

Terveellisemmän elinympäristön 
ammattilainen

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet • tuhohyönteiset 

• lintutorjunta • desin  oinnit • hajunpoistot

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.  

www.estorjunta.  

Verkkokauppa auki 
osoitteessa 

www.torjuntatuote.  
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Päätoteuttaja vastaa siitä, että työmaalla työsken-

televät on merkitty ajantasaiseen luetteloon ja että 

heillä on kuvallinen henkilötunniste. 

Päätoteuttajan voidaan katsoa täyttäneen val-

vontavelvollisuutensa, mikäli se on normaalin työ-

maalla tapahtuvan valvonnan lisäksi sopimusteitse 

ja asukkaita/käyttäjiä informoiden huolehtinut val-

vontavelvollisuudestaan.

Mikäli päätoteuttaja havaitsee yhteisellä raken-

nustyömaalla tunnistekortittomia rakennustyönte-

kijöitä, on päätoteuttajan ryhdyttävä toimenpiteisiin 

lainsäädännön vastaisen olotilan poistamiseen.

Osaluovutus ja osakkaan remontit 
– tunnisteet ja henkilöluettelot?
Kysymys: Rakennusliikkeellä on työmaa, joka 
kestää noin kaksi vuotta. Rakennusliike toimii 
päätoteuttajana. Se tekee saneeraustyötä porras 
kerrallaan ja luovuttaa sen portaan valmistuttua 
asukkaiden käyttöön. 

Näissä päätoteuttajan luovuttamissa asunnois-
sa osakas ryhtyy keittiöremonttiin teettämällä 
työn toisella urakoitsijalla. 

Pitääkö päätoteuttajana toimivan rakennus-
liikkeen vastata myös tästä urakoitsijasta ja pitää 
työntekijöistä luetteloa? Päätoteuttaja on luovut-
tanut kyseisen portaan, mutta koko urakan luo-
vutus tapahtuu vasta koko urakan päättyessä.

Vastaus: Mikäli porrashuone on jo luovutettu ta-

loyhtiölle (osaluovutus), eivätkä osakkaan omat työt 

ole enää rakennusliikkeen töiden vaikutuspiiris-

sä, niin rakennusliikkeen ei tarvitse pitää luette-

loa osakkaan teettämien urakoiden työntekijöistä. 

Myöskään sellaisista osakkaan omista töistä, jotka 

tapahtuvat porrashuoneessa, johon liittyvät taloyh-

tiön teettämät työt on urakkasopimuksessa sovittu 

alkavaksi ja suoritettavaksi vasta osakkaan suoritta-

mien töiden jälkeen, ei rakennusliikkeen tarvitse pi-

tää luetteloa osakkaan työmaan työntekijöistä.

Milloin muodostuu 
yhteinen työmaa?
Kysymys: Muodostuuko yhteinen rakennustyö-
maa, kun rakennustyömaalla on yksi urakoitsi-
ja sekä hänen käyttämiään eri yritysten vuokra-
työntekijöitä?

Vastaus: Kyseisessä tapauksessa muodostuu yh-

teinen rakennustyömaa, koska työmaalla työsken-

telee useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen 

työnsuorittaja.

Kysymys: Muodostuuko yhteinen rakennustyö-
maa, kun rakennustyömaalla työtä tekee yksi yri-
tys ja eri yrityksestä oleva valvoja käy työmaalla?

Vastaus: Koska rakennustyömaalla työskentelee 

rakennustyössä vain yksi yritys, ei yhteistä raken-

nustyömaata muodostu, vaikka valvoja käy työ-

maalla.

Päätoteuttaja muutto- ja 
vuositarkastuksissakin
Kysymys: Asunto-osakeyhtiön osakkaat rekla-
moivat muuttotarkastuksissa ja asunto-osakeyh-
tiö sekä osakkaat reklamoivat vuositarkastukses-
sa virheistä perustajaurakoitsijalle. Perustajaura-
koitsija korjaa reklamoidut viat omilla työnteki-
jöillään sekä käyttämällänsä aliurakoitsijalla. 

Talon rakentamista koskeneessa urakkasopi-
muksessa on sovittu, että perustajaurakoitsija 
on päätoteuttaja, mutta muuttotarkastuksessa ja 
vuositarkastuksen yhteydessä ei ole sovittu pää-
toteuttajasta. 

Kuka on velvollinen pitämään luetteloa yhtei-
sellä rakennustyömaalla kyseisessä tapauksessa?

Vastaus: Rakennuttaja nimeää päätoteuttajan. 

Kun päätoteuttaja on luovuttanut kohteen raken-

nuttajalle, päättyy päätoteuttajan valvontavelvolli-

suus veronumeroista sekä velvollisuus ajantasaisen 

luettelon ylläpitämiseen, jollei urakkasopimuksessa 

ole toisin sovittu. 

Mikäli yhteisellä rakennustyömaalla yhä työs-

kennellään luovutuksen jälkeen, rakennuttajan tu-

lee sopia päätoteuttajasta, joka ylläpitää ajantasaista 

luetteloa työmaalla, jollei velvoitteiden täyttämises-

tä ole sovittu nimenomaisesti jo urakkasopimuk-

sessa.

Perustajaurakoitsija on ollut sopimassa sekä ra-

kennuttajan asemassa että urakoitsijana urakoista. 

Näin ollen perustajaurakoitsijan muutto- ja vuosi-

tarkastusten takuutöissä ajantasaisen luettelon yl-

läpitovastuussa on lähtökohtaisesti alkuperäisellä 

päätoteuttajalla. 

TYÖSUOJELUHALLINNON rakennusalan koor-

dinaatioryhmä on sosiaali- ja terveysministeriön 

asettama toimielin, jonka tehtävänä on valmistella 

rakennusalalla valvonnan suuntaamista ja käytettä-

viä tarkastusmenetelmiä koskevia asioita.. 

Ryhmä tekee tarvittaessa esityksiä toimialan 

valvontamenettelyistä, valvonnan suuntaamisesta ja 

valvonnan kehittämisestä.

Ryhmä valmistelee tarvittaessa valvontaa kos-

kevia valtakunnallisia hankkeita ja tekee esityksiä 

niiden toteuttamiseksi. Ryhmä hoitaa myös mah-

dollisesti toteutettavien hankkeiden suunnittelun, 

ohjauksen ja tulosten raportoinnin. 

Ryhmä käsittelee myös valvonnassa esiin tulleita 

ongelmia ja epäyhtenäisiä tulkintoja sekä valmiste-

lee esitykset tulkintojen yhtenäistämiseksi. Ryh-

män jäsenet osallistuvat vastuualueen käytäntöjen 

mukaisesti tulkintojen tiedottamiseen ja käytäntöön 

viemiseen vastuualueilla.

Työsuojeluhallinnon rakennusalan koordinaatio-

ryhmän toimikausi on 1.3.2014 – 31.12.2015.

Koordinaatioryhmään kuuluu tarkastajia alue-

hallintovirastojen työsuojelun vastuualueista sekä 

sosiaali- ja terveysministeriön edustajat.

Mitä koordinaatio-
ryhmä tekee?
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Mikäli tämän jälkeen tulee muita korjauksia tai 

takuutöiden aikana tehtäviä erillisiä rakennustöi-

tä, on rakennuttajan nimettävä (sovittava) pääto-

teuttaja, jonka velvollisuuksiin luettelon pitäminen 

kuuluu.

Muilla tavoin toteutetuissa rakennushankkeissa 

on rakennuttajan nimettävä (sovittava) päätoteut-

taja myös takuuaikana tehtäville töille yhteisille ra-

kennustyömaille.

Henkilötunnisteen tarve 
kiinteistönvälittäjällä?
Kysymys: Kiinteistövälittäjä käy rakennustyö-
maalla esittelemässä asuntoja. Tarvitseeko hänel-
lä olla tunnistekortti?

Vastaus: Kiinteistövälittäjällä ei tarvitse olla tun-

nistetta, ellei hän ole rakennusyhtiön palveluksessa.

Minkälaisissa palveluissa tarvitaan 
tai ei tarvita tunnistetta ja luettelointia?
Kysymys: Ovatko viemärien avaukset imuautolla 
rakentamista ja tarvitseeko työhön osallistuvilla 
olla tunnistekortit ja heistä pitää luetteloa?

Vastaus: Mikäli viemärien avaukset eivät tapahdu 

muun rakentamisen yhteydessä, ei niiden katsota 

olevan rakentamista, eikä tällöin tarvitse olla tun-

nistekortteja tai työntekijöitä luetteloida.

Viemärien avaus imuautolla tai muulla tavalla 

rinnatetaan kiinteistönhuoltoon.

Kysymys: Meiltä menee kuntokartoittaja kuvaa-
maan viemäreitä. Tarvitseeko hänellä olla tunnis-
tekorttia ja tarvitseeko hänestä pitää työntekijä-
luetteloa?

Vastaus: Ei tarvitse, mikäli kyseessä ei ole jo 

käynnissä oleva rakennustyömaa. 

Mikäli kuntokartoittaja työskentelee rakennus-

työmaan urakka-alueella, tulee hänellä olla tunnis-

tekortti ja hänet on merkattava luetteloon.

Kysymys: Suoritamme taloyhtiössämme kun-
tokartoitusta. Kartoituksen yhteydessä puretaan 
rakenteita sekä suoritetaan asbestipurkua. Tarvit-
seeko tällöin pitää luetteloa?

Vastaus: Mikäli kartoituksen yhteydessä suori-

tetaan laajamittaista purkua (kokonaisten seinien 

purkua, asbestipurku tms) ja syntyy yhteinen ra-

kennustyömaa, tulee luetteloa pitää. 

Mikäli kartoituksessa tehdään näytteenottoa var-

ten reikiä tai luukkuja, eikä rakenteita ryhdytä pur-

kamaan ja rakentamaan laajemmin, ei luetteloa tar-

vitse pitää. 

Pelkässä asbesti- tai kuntokartoituksessa ei ole 

kyse rakennustyöstä, vaikka tutkimuksen yhteydessä 

avattaisiin rakenteita tavanomaisessa laajuudessa.

21.-23.5.2015 Silja Serenade    www.ti-seminaari.  

Korkeatasoinen seminaariohjelma ja -järjestelyt. 
Asiantuntevat luennoitsijat välittävät kuulijakunnalle hyödyllistä ja 
arvokasta tietoa korjausrakentamisesta, viestinnästä ja juridiikasta 
unohtamatta itsestään huolta pitämisen tärkeyttä. Yllätysohjelma.

Alf Rehn 2011 ”Tapsa” Kiminkinen 2010 Jorma Uotinen 2008 Kaarina Suonperä 2007

Kuvallinen henkilötunniste – kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla 

työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuval-

linen henkilötunniste, jossa on veronumero.

Veronumeron tulee olla merkitty julkiseen veronumerorekisteriin.

Ajantasainen luettelo työmaalla työskentelevistä – yhteisen rakennustyö-

maan päätoteuttajalla on velvollisuus pitää ajantasaista luetteloa työmaalla 

työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista työmaan arvosta 

riippumatta. Työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus – yhteisen rakennustyö-

maan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle 

tiedot työmaalla työskennelleistä henkilöistä, kun rakennushankkeen koko 

ylittää 15 000 euroa.

Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus – Kukin tilaaja rakennuttajasta alkaen 

ilmoittaa kuukausittain tiedot ostamistaan urakoista ja vuokratyövoiman käy-

töstä Verohallinnolle.
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60632
OIKEAA OSOITETTA.

SUOMALAINEN
ISÄNNÖITSIJÄ-

REKISTERI

SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden

hallitusten puheenjohtajia 49 895
ammatti-isännöitsijöitä 3 651
sivutoimisia isännöitsijöitä 7 086

Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 14.8.2014.

Tavoitat 2 237 isännöitsijätoimistoa 
ja niistä 3 651 isännöitsijää.

SIR Tietokannan osoite 
sisältää asunto-osakeyhtiön nimen, 
hallituksen puheenjohtajan tai sivu-
toimisen isännöitsijän nimen ja 
hänen kotisoitteensa. 
Ammatti-isännöitsijöillä osoitetieto-
na on heidän työpaikkansa.

www.sir.fi

suoramarkkinointikampanjan?

Määrittele kohderyhmä
Laadi myyvä ja puhutteleva viesti
Lähetä viestisi oikeisiin osoitteisiin

SIR Tietokanta tarjoaa sinulle kaikki nämä
- yhdessä tai erikseen.

http://www.sir.fi


Toimitusjohtaja 
Matti Karppanen

Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

matti.karppanen@media-kamari.fi

Myyntijohtaja 
Raili Stenberg

Puh. (09) 2238 5613
0400 408  902

raili.stenberg@media-kamari.fi

Myyntipäällikkö  
Timo Hyrske

Puh. (09) 2238 5612
040 5641 251

timo.hyrske@media-kamari.fi

Myyntijohtaja  
Ari Rytkönen

Puh. (09) 2238 5617
050 4624 133

ari.rytkonen@media-kamari.fi

Ota yhteyttä! Sinua palvelevat

Espoo - Kauniainen
amammamam tttti-isännnöitsijät 188 kpl
sisivuvutotoimimisi et isännöitstsijät 982 kpl
hahallllittususteteen pupuheh enjohth ajat 3329 kpl

Helsinki
amammam tttti-i-isisänännönöitsijät 532 kpl
sisivutoimimisisetet iisäsännnnöitsijät 1247 kpl
hah lllititususteten n pup heheene jojohthhtaja at 6287 kpl

Joensuu
ama matttti-i-isisänännönöititsijät 611 kpl
sisivuutotoimimisisete  isäsännn öiö tst ijät 444 kpl
hahallllitussteten n pupuheheene johtajat 7800 kpkpll

Jyväskylä
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjäjätt 11111444 kpkpll
sisivuvutotoimimmmisisisi etet iisäsäännnnnnöiö tst ijät 1811 999 kpkpll
hahallititususteten n pupuheheennjojohthtaajat 1403 kplpl

Kajaani
ama matti-isännöitsijät 277 kpl
sis vutoimiset isännöitsijjätät 4848 kkplpl
hhallitusten puheenjohtajat 431 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 73 kkpl
sivutoimiset isännöitsijät 99 kpl
hallitusten puheenjohtajat 917 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 88 kpl
sivutoimiset isännöitssijätä 83 kpl
hallitusten puheenjohtaja at 987 kppl

Lappeenranta
ammatti-isännöööittsijäjät 54 kkpl
sivutoimisett iisäännnnöitstt ijätä 88 kpl
hallitusten n n pup heenenjoohthh ajajatt 698 kppll

Oulu
ammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 109 kppll
sivutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 1111 kpl
hallllll ititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 131 36 kpl

Rovaniemi
ama mamatttti-i isisänännön ititsisijäjätt 51 kpl
sisivuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 46 kpl
hah llittususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 555511 kpkpll

Tampere
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 21218 8 kpkpl
sisisivuuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitssijijätät 222211 kpkpll
hahalllititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 22223636 kkplpl

Turku
ammamam tti-i iisänännnöitsisijäjätt 151157 7 kpkpll
sisivuvutotoimimisisetet isännnöiöiitstsijijäät 151533 kpkpll
hahallllititususteten n pupuheheenenjojohthttajaja atat 14143232 kkplpl

Vaasa
ammatti-isännöitsisijäjätt 4242 kkplpl
sivutoimiset isännöitsijät 73 kpl
hallitusten puuheh enjohtajat 574 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 135 kpl
sivutoimisset isännöitsijät 555 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2057 kpl

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

http://www.sir.fi


V
ahinkoasiantuntija ja vakuutusmeklari 

Ilkka Larmio Finib Oy:stä kertoo yllä ole-

viin esimerkkeihin liittyen asiakkaiden 

esittävän usein kysymyksen kotivakuu-

tuksen määräämisestä pakolliseksi kaikille.

Vastaus on Larmion mukaan siinä mielessä sel-

keä, että eihän ketään voi pakottaa ottamaan va-

paaehtoista kotivakuutusta, koska kaikki eivät voi 

sitä edes saada esimerkiksi maksuhäiriöiden vuok-

si. Pakollisuudesta ei ole hyötyä silloinkaan, jos va-

kuutusmaksu on jäänyt maksamatta ja vakuutus on 

rauennut. 

OMAN TALOYHTIÖN KODEILLE YHTEINEN KOTIVAKUUTUS

Vakuutusyhtiöt kehittävät
taloyhtiöiden vakuutusturvaa
Kun yläkerran asukas nukahtaa suihkuun tai dementoitunut 
vanhus unohtaa hanan päälle, astianpesukoneen letku irtoaa 
liitoksistaan tai jääpalakoneen letku on kiinnitetty huonosti. 

Jokainen tällainen tapaus voi johtaa siihen, että vesi valuu 
rakenteisiin ja naapurin asuntoon aiheuttaen vesivahinkoja. 

Kärsineen huoneiston omistaja parahtaa: ”Kuka maksaa? 
Kuka korvaa? Minulla ei ole osaa, eikä arpaa vahinkoihin. 
Onko aiheuttajalla kotivakuutusta?

Teksti ja kuva: Riina Takala

– Ja jos haluaisit vakuuttua vakuutuksen ole-

massaolosta pyytämällä nähtäväksesi vakuutuskir-

jan, niin silläkään ei ole merkitystä, koska vakuutus 

voi olla vielä sinä päivänä voimassa, mutta jo seu-

raavana päivänä poikki, Larmio konkretisoi pakolli-

suuteen liittyvää problematiikkaa. 

Täysturvakiinteistö-
vakuutukset yleistymässä
Taloyhtiöidenkin toiveet paremman vakuutustur-

van saamiseksi ovat saaneet vakuutusyhtiöt kehit-

tämään tuotteitaan. Niin sanotut täysturvapohjaiset 

Vahinkoasiantuntija 

Ilkka Larmio selittää, 

miksi kotivakuutuk-

sesta ei voi tehdä 

pakollista.
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kiinteistövakuutukset ovat tulleet markkinoille tuo-

maan asuinkiinteistöille entistä parempaa eli laa-

jempaa turvaa mm. asukkaiden toiminnasta aiheu-

tuneisiin vahinkotilanteisiin.

–Vanhassa ns. ilmiöpohjaisessa ja tässä täystur-

vapohjaisessa kiinteistövakuutuksessa on se ideo-

loginen ero, että perinteinen kiinteistövakuutus lu-

ettelee vahinkotapahtumat, jotka se korvaa, kuten 

esimerkiksi tulipalot, luonnonilmiöt, rikokset, vuo-

dot, kiinteistön koneiden ja laitteiden rikkoutumi-

set. Näihin kaikkiin edellä mainittuihin liittyy aina 

joukko rajoitteita. Korvattavat vahinkotapahtumat 

on siis lueteltu kattavasti ja poissulkevasti. 

– Nyt yleistymässä oleva täysturvakiinteistöva-

kuutus taas lähtee siitä, että se korvaa kaikki äkilli-

set ja ennalta-arvaamattomat vahinkotapahtumat, 

paitsi erikseen mainitut. Eli tässä on sama ajattelu-

malli kuin talopaketin ostotilanteessa, jos sinulle lu-

etellaan pitkällä listalla pakettiin kuuluvat rakennus-

osat, mutta ei kerrota oleellista tietoa eli mitä siitä 

puuttuu. Nykyään talopaketit myydään kertomalla 

sen sisältävän kaiken muun, lukuun ottamatta lue-

teltuja. Täysturvavakuutuksessa on sama periaate 

eli luetellaan rajoitteet eli puutteet. Siksi täysturva-

vakuutuksella taloyhtiö saa paremman ja ainakin 

paremmin ymmärrettävän vakuutusturvan. 

Vahingon kärsineen kukkarollakin 
joudutaan usein käymään
Esimerkiksi ”suihkuunnukahtajavahingossa” Lar-

mion mukaan joudutaan herkästi ongelmiin va-

hingonkärsineiden asukkaiden tilapäisasumisen ja 

kiinteistön korjauskustannusten korvauksien osalta. 

Korvaako syyttömän oma kotivakuutus millään ta-

voin rakenteiden kuivattamisen ja saneeraamisen 

aikaista sijaisasumista, mikä on seurausta naapurin 

huolimattomuudellaan tms. aiheuttamasta vuoto-

vahingosta? Entä, mikä on kiinteistövakuutuksen 

kattavuus?

– Asunnossa ei voi oikeasti asua, kun sitä kuiva-

taan koneellisesti, Larmio vielä korostaa.

Vahingon kärsineiden asukkaiden omilla kukka-

roilla saatetaan joutua käymään siksi, että taloyhtiö 

korjauttaa rakenteet ja pinnat vain ns. talon perus-

tasoon.

– Jos lattiassa on ollut huippukallis parketti ja 

seinissä hienot tapetit ja kiintokalusteet ovat arvok-

kaat, niin asukas itse joutuu maksamaan taloyhtiön 

teettämän korjauksen päälle vielä lisärahan saadak-

seen entisenlaiset materiaalit ja kalusteet, mikäli 

oma kotivakuutus ei korvaa erotusta. 

– Kotivakuutuksissa kannattaa varmistua siitä, 

että nämä ns. kodin tasonparannukset on riittäväs-

ti vakuutetut. Vastuuvakuutusta, joka kattaa vahin-

gonkorvauslain mukaista vastuuta ulkopuoliselle 

esimerkiki naapureille tai taloyhtiölle, ei tule jättää 

ottamatta. Jokaisella meistä on aina riski, että jou-

tuu vastuuseen aiheuttamastaan vahingoista, vaik-

ka asuisi turvallisesti kivisessä kerrostalossa. 

– Kaikkea vastuutaan ei voi kuitenkaan siirtää 

vakuutusyhtiölle, joka ei korvaa esimerkiksi tahalli-

sesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahin-

koja, eikä alkoholi ole näissä asioissa suinkaan lie-

ventävä asia, Larmio pohtii.

Kaikkien oman taloyhtiön 
kotien kotivakuutus
Taloyhtiöiden asukkaat eivät ehkä aina tiedosta, 

kuinka paljon he joutuvat maksamaan taloyhtiös-

sä tapahtuvista vahingoista. Vaikka taloyhtiöllä on 

kiinteistövakuutus, niin sen kattavuudella on rajoi-

tuksensa, ikäpoistot ynnä muut ehdot, jotka voivat 

pienentää merkittävästikin taloyhtiön saamaa kor-

vausta vahinkotilanteessa. 
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Lisäksi taloyhtiön korjauskuluihin voi vuoden 

mittaan sisältyä yllättävän paljon sellaista korjaa-

mista, joka on jouduttu tekemään taloyhtiön ”piik-

kiin”, koska vahingon aiheuttajalla ei ole varaa mak-

saa aiheuttamaansa vahinkoa ja vastuuvakuutuskin 

häneltä puuttuu eikä kiinteistövakuutuksestakaan 

ole saatu korvausta. 

Tällaisiin vakuutusturvan rajapintoihin on nyt 

kehitetty taloyhtiölle suunnattu vakuutustuote, jos-

sa taloyhtiön kaikki asukkaat maksavat muutaman 

euron kuukaudessa ja saavat sillä suppean kotiva-

kuutuksen. 

– Se on vastuuvakuutuspainotteinen vakuu-

tusmäärän eli korvauskaton ollessa 170 000 euroa. 

Omaisuuden turva on ilmiöpohjainen eli ei täystur-

va ja vakuutusmääräkin siinä on aika suppea 10 000 

euroa, Larmio sanoo.

Tämä turva on toissijainen kotivakuutuksen 

nähden ja näin ollen sen hintakin on saatu Larmi-

on mukaanvarsin kohtuulliseksi. Mikäli taloyhtiö 

joutuu hakemaan pankkilainaa siihen, että saadaan 

kiinteistö takaisin kuntoon, voi siitä syntyvä kus-

tannus rahoitusvastikkeen tms. muodossa olla jopa 

merkittävämpi kuin ennakolta suojautuminen. 

- Varmuudesta, että kaikilla talon vakituisilla 

asukkailla, lähinaapureillasi, on vastuuvakuutus ja 

edes suppea kotivakuutus, kannattaa maksaa 6 eu-

ron asuntokohtainen lisä kuukausittaiseen asumis-

kuluun. Tämä on halpa hinta turvallisuudentun-

teesta, Larmio vielä pohtii. 

VUOTOVAHINKOJEN määrä on vakuutusyhtiöi-

den tilastojen mukaan lisääntynyt huolestuttavasti. 

Suuntaus on sama niin koti- kuin kiinteistövakuu-

tuksistakin maksettavien korvausten määrien osalta.

Suihkuun nukahtamisen lisääntyminen on viime-

aikoina puhuttanut vahinkotapahtumana suhteel-

lisen paljon. Osa vesi- ja vuotovahingoista johtuu 

ihmisten huolimattomuudesta ja välinpitämättö-

myydestä, esimerkiksi hana jää vuotamaan, mutta 

asialle ei helposti voi tehdä mitään. 

Ilkka Larmion näkemyksen mukaan uudet tek-

niset laitteet ikääntyessään tulevat aiheuttamaan 

jatkossa entistä enemmän vuotovahinkoja. Eräänä 

uutena teknisenä laitteena, johon tulee helposti 

vuoto, mainittakoon jääpalakone jääkaapin yhtey-

dessä, Hän mainitsee yhtenä esimerkkinä asukkaan 

kunnossapitovastuulle kuuluvasta laitteesta.

Automaattihanat ja keittiössä astioiden esipe-

suun tarkoitetut juoksuputkeen sijoitetut suihkut ja 

pesuharjat ovat Larmion mukaan myös yleistymäs-

sä vuotovahinkojen aiheuttajina.

- Nämäkin edellä mainitut laitteet ovat näke-

mykseni mukaan aika riskialttiita, kun ei edes taval-

lisia astianpesukoneita saada kytkettyä niin, ettei tu-

lisi vesivahinkoja, Larmio toteaa yleisesti tilanteesta, 

tosin mainiten yksipuolisen otantansa asiassa.

Uusi tekniikka tuo uusia 
vuotovahinkoriskejä

EI
 PALA.

Paroc Group on kansainvälinen kivivillaeristeiden valmistaja.
Eristysteollisuuden uranuurtajana Parocille on tärkeää täyttää 

ne vaatimukset, jotka tämän päivän muuttuva maailma 
asettaa rakennetulle ympäristöllemme.

Palomiehet ja paloturvallisuusviranomaiset tietävät, että 
tulipalon syttyessä on parempi, että rakennuksessa on 

käytetty palamatonta eristettä. Kun eriste ei pala, tulipalon 
eteneminen hidastuu, ja poistumistiet ja pelastusalueet 

säilyvät turvallisina pidempään 

PAROC®-kivivillaeriste ei pala.
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Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki 

T
urvallisuusasiantuntija Kari Koskelan mie-

lestä taloyhtiö tekisi hyvän päätöksen, jos 

se huolehtisi huoneistojen palovaroittimi-

en pattereista myös silloin, kun käytössä 

ovat tavanomaiset paristokäyttöiset palovaroittimet.

– Näin parannettaisiin paloturvallisuutta huo-

mattavasti, hän alleviivaa.

Uudet rakennukset on pitänyt vuodesta 2010 

lähtien varustaa sähköverkkoon liitettävillä palova-

roittimilla. Koskela huomauttaa usein unohdetta-

van, että myös näissä on paristovarmennus. Paristo 

loppuu aikanaan, ja palovaroitin alkaa viimeistään 

kahden kolmen vuoden päästä antaa piip-ääntä.

Verkkovirtaan kytketyn palovaroittimen patterin 

vaihtaminen on vaikeampaa kuin tavallisen palo-

varoittimen. Koskela pitääkin hyvänä taloyhtiöissä 

yleensä noudatettavaa vastuunjakotaulukkoa, jonka 

mukaan sähköverkkoon liitettyjen palovaroittimen 

patterien vaihto on kiinteistön tehtävä.

– Hyvä käytäntö on, että huoltoyhtiö kiertää 

huoneistoissa vuosittain vaihtamassa paristot. Näin 

vältytään ikävältä yllätykseltä, että laite ilmoittaa 

Katseet kattoon ja 
palovaroittimeen
Vain toimiva palovaroitin hälyttää, muistuttaa Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin turvallisuusasiantuntija 
Kari Koskela. 

Yleinen syy palovaroittimen toimimattomuuteen on, että 
paristo on vanhentunut tai se on poistettu laitteesta.

keskellä yötä pariston vaihdon olevan ajankohtai-

nen.

Palovaroitin 
kaikkiin makuuhuoneisiin
Laki palovaroittimista on ollut voimassa pian viisi-

toista vuotta. Vuonna 2011 voimaan tulleessa ase-

tuksen muutoksessa annettiin vaatimus varustaa 

asuinrakennukseen palovaroitin kutakin 60 alkavaa 

neliömetriä kohden. Turvallisuusasiantuntija Ka-

ri Koskelan mukaan tämä on askel kohti parempaa, 

mutta ei kuitenkaan riittävä muutos.

– SPEKin neuvonnan johtoajatuksena on, että 

jokaiseen makuuhuoneeseen ja kulkureitille pitäi-

si sijoittaa palovaroitin. Ajatelkaamme esimerkiksi 

75 neliömetrin suuruista kolmen huoneen ja keitti-

ön asuntoa. Asetuksen mukaan kaksi palovaroitin-

ta riittää, mutta silloin yksi makuuhuone jää ilman 

palovaroitinta.

Langattomat sarjaan kytkettävät palovaroittimet 

ovat Koskelan mielestä paikallaan etenkin moniker-

roksisissa asunnoissa. Niitä voidaan liittää yhteen 

Suomen Pelas-

tusalan Keskus-

järjestöllä on la-

boratorio, jossa 

aika ajoin testa-

taan palovaroitti-

mia.  
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jopa kymmenkunta kappaletta. Jos yksi palovaroi-

tin alkaa hälyttää, menevät myös muiden varoitti-

mien hälytykset päälle. Näin ollen jos esimerkiksi 

palo syttyy öiseen aikaan alakerrassa tai autotallissa, 

kuulevat myös toisen kerroksen nukkujat ääneen.

Palovaroitin pois nurkista
Palovaroitin tulisi kiinnittää kattoon niin, että se 

on reilusti irti seinästä. Tämä sen vuoksi, että huo-

neen nurkkiin saattaa jäädä ilmapatjoja, joihin savu 

ei välttämättä kulkeudu. Jos talossa on ilmanvaihto, 

olisi palovaroitin hyvä kiinnittää lähelle poistovent-

tiiliä eli suuntaan, jonne ilma kulkeutuu. Näin savut 

tavoittavat matkalla palovaroittimen.

Palovaroitin kiinnitetään kattoon yleensä ruu-

veilla. Myös vahvaa kaksipuolista teippiä voi käyt-

tää, jos se on katon materiaalin puolesta mahdol-

lista.

Yhdessä jos toisessakin kodissa näkee hyllylle 

laskettuja palovaroittimia, mutta tämä on ehdotto-

masti väärä tapa. Palovaroittimen paikka ei myös-

kään ole seinällä.

– Palovaroitin on suunniteltu niin, että se asen-

netaan kattoon ikään kuin ylösalaisin. Tämä takaa 

savun kulkeutumisen laitteen sisälle parhaalla mah-

dollisella tavalla. Tulipalon syttyessä savu nousee 

lämmön vaikutuksessa kattoon savupatjan täyttäes-

sä huonetta ylhäältä alaspäin.

– Joskus meiltä kysytään, miten palovaroitinta 

voisi itse testata savulla. Suitsuketikuilla se on mah-

dollista. Ne tuottavat turvallisesti näkyvää savua, jo-

ka kulkeutuu palovaroittimeen.

Apuvälineitä 
palovaroittimeen
Moni kokee palovaroittimen patterin vaihdon han-

kalaksi. Jakkaralle tai tikkaille kiipeäminen ja kat-

toon kurkottaminen ei ole kaikille helppoa, eikä 

edes onnistu jokaiselta.

Ongelman ratkaisemiseksi on mahdollista hank-

kia palovaroittimeen paristokotelo.

– Seinään asennettavasta paristokotelosta johde-

taan energia kaapelilla palovaroittimeen. Paristoko-

telossa on myös testinappula, jolla palovaroittimen 

toimintakuntoa voi testata, Koskela selvittää.

Lisäksi on erikoispalovaroittimia esimerkik-

si kuulovammaisille. Niissä hälytys tapahtuu valon, 

äänen ja tärinän avulla. Tärinähälytin voidaan si-

joittaa tyynyn alle. Palovaroittimen alkaessa hälyt-

tää antaa tärinähälytin siitä viestin nukkujalle.

Muihin apuvälineisiin lukeutuu pistorasioihin 

asennettava välikosketin. Se ”kuulee” palovaroitti-

men äänen ja katkaisee kyseisen pistorasian virran. 

Esimerkiksi jos päälle jäänyt silitysrauta alkaa käry-

tä silityslaudalla ja palovaroitin hälyttää, tämä väli-

kosketin katkaisee virran pistorasiasta. Myös lieteen 

kytkettäviä välikoskettimia on saatavilla.

Ionisoiva vai optinen 
– molempi parempi
Markkinoilla on sekä ionisoivia että optisia palova-

roittimia. Ionisoivat ovat vielä tällä hetkellä yleisem-

POHJOISMAISSA vietetään yhteistä Pohjolassa 

piippaa -palovaroitinpäivää vuosittain 1. joulukuuta. 

Tavoitteena on herättää keskustelua paloturval-

lisuudesta ja innostaa ihmisiä ottamaan vastuuta 

omasta paloturvallisuudestaan.

Vaarallisinta tulipalossa on savu. Savu täyttää 

huoneiston jopa parissa kolmessa minuutissa. Jos 

kodissa on riittävästi palovaroittimia, ne havaitsevat 

savun nopeasti ja havahduttavat äänellään.

Palovaroittimien hankinnasta ja toimintakunnos-

sa pitämisestä vastaa asukas.

Palovaroitin tulisi sijoittaa kattoon, vähintään 

puolen metrin päähän nurkista. Näin savu tavoittaa 

varoittimen esteettä. Käyttöohjetta noudattamalla 

varoittimille löytyy oikea paikka. Monikerroksiseen 

asuntoon kannattaa hankkia sarjaan kytkettävät 

palovaroittimet.

Keittiössä ja pölyisissä tai kosteissa tiloissa 

varoitin saattaa reagoida turhaan, joten sellaisiin 

paikkoihin niitä ei kannata sijoittaa.

Palovaroitinta on tarpeen testata säännöllisesti 

kuukausittain ja aina, jos on ollut muutaman päivän 

poissa kotoa. Toimintakunto kokeillaan painamalla 

laitteessa olevaa testinappia. Kun nappia painaa, 

toimivasta palovaroittimesta kuuluu kova ääni.

Testaus on tarpeen, vaikka paristo olisikin tuore, 

sillä palovaroittimeen voi tulla vika. Varsinkin kylmil-

lään olleessa tilassa, kuten mökillä, asuntovaunussa 

tai veneessä, palovaroitin saattaa mennä epäkun-

toon.

Palovaroitin ilmoittaa pariston heikkenemisestä 

äänimerkein. Noin minuutin välein toistuvaa piipah-

dusta et voi sekoittaa kovaan hälytysääneen.

Paristolla toimivan varoittimen paristo pitää 

vaihtaa normaalisti vuoden välein. Hyvä tapa on 

vaihtaa paristo joka vuosi samana päivänä, esimer-

kiksi Pohjoismaisena palovaroitinpäivänä 1.12.

Lähde: www.paloturvallisuusviikko.fi 

Vain toimiva 
palovaroitin 
voi pelastaa
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piä, mutta ne ovat alkaneet kohdata ympäristösyistä 

vastustusta. Yhä enenevässä määrin asennetaankin 

optisia palovaroittimia.

SPEK onkin tämän vuoden alusta lähtien suosi-

tellut optisen palovaroittimen käyttöä, jos asunnos-

sa on yksi palovaroitin. Jos niitä on kaksi tai use-

ampi, suosituksena on käyttää optista ja ionisoivaa 

palovaroitinta.

Miksi tähän on päädytty, johtuu kodeissa tapah-

tuneista muutoksista.

– Ioni-varoittimista on kantautunut tietoja, et-

tä ne olisivat toimineet hitaasti joissakin tulipalois-

sa. Olemme miettineet, mikä on muuttunut, miksi 

entisajan vanha kunnon ioni ei toimi kuten ennen. 

Vastaus löytyy ihmisten asunnoista.

– Aikaisemmin puu oli yleinen materiaali pin-

noissa ja huonekaluissa. Nykyisin käytetään paljon 

muovia ja keinokuituja. Lisäksi asunnoissa on run-

saasti kaapeleita ja virtalähteitä.

– Eri materiaalit tuottavat erilaista savua ja palo-

varoittimet toimivat eri tavalla eri savuille. Ioni-va-

roitin haistaa näkymätöntä savua. Tämän vuok-

si puun palamisesta syntyvä savu laukaisee häly-

tyksen ionisoivassa palovaroittimessa herkemmin 

kuin optisessa palovaroittimessa. Sen sijaan opti-

nen palovaroitin tarvitsee näkyvää savua. Näin ol-

len muovit ja muut vastaavat aineet tuottavat opti-

selle palovaroittimelle helpommin havaittavia palo-

partikkeleja.

Molemmissa palovaroittimissa on sama perus-

periaate. Savun eli epäpuhtauden on kulkeuduttava 

laitteen sisälle, jotta tämä antaa hälytyksen.

Lähes neljännes 
toimimattomia
Koskela kuvailee häkellyttäväksi Länsi-Uudenmaan 

pelastuslaitoksen keräämä tietoa palovaroittimista.

– Pelastuslaitos tilastoi viime vuonna palova-

roittimen määrää ja toimivuutta tulipalokohteissa. 

Alueella oli 179 asuinrakennuspaloa, joista 40:ssä ei 

ollut toimivaa palovaroitinta. Tämä tukee käsitys-

tä siitä, että moni palovaroitin makaa hattuhyllyllä 

odottamassa pariston vaihtoa. Eli palovaroitin kyllä 

hankitaan asuntoon, mutta kunnossapito ontuu.

– Todellisuus on siten päinvastainen kuin mitä 

kyselytutkimukset kertovat. Niiden mukaan noin 99 

prosenttia talouksista on varustettu asianmukaisesti 

palovaroittimella.

Ihmisten pelastautumista ajatellen palovaroitin 

toimii ihan yhtä hyvin kaikissa rakennuksissa riip-

pumatta siitä onko kyse kivi- tai puutalosta. Palova-

roitin antaa hälyttäessään minuutin kaksi aikaa pe-

lastautua rakennuksesta.

– Yleinen virhekäsitys on, että joku rakennus-

tyyppi olisi vaarallisempi kuin toinen, mutta se ei 

pidä paikkaansa. Paloinsinöörimme toteamuksen 

mukaan koskaan eivät seinät ole aloittaneet tulipa-

loa. 

MONET 
HOIDOT. 
MONET 
HOIDOT. 
SOITA YKKÖS TOHTORI 
ASIALLE.

VIEMÄRIN  
VAIVOIHIN ON

•  Viemäreiden avaukset ja sulatukset
•  Viemäreiden kuvaukset ja tutkimukset
•  Kaivojen ja erottimien tyhjennykset
•  Putkistojen pesut ja huuhtelut
•  Nesteiden imupalvelut

Teemme kaiken mahdollisimman ekologisesti, jopa 

kaivojen tyhjennyksen: tyhjennysjätteistä saadaan 

raaka-ainetta teollisuudelle ja polttoainetta voima-

laitoksiin. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

010 636 7000 (yritykset) 

010 636 5000 (yksityiset)

Kiireisissä tilanteissa voit soittaa ympäri vuorokauden 

päivystysnumeroomme 010 636 2000.

L&T hoitaa 
ammattitaidolla 

kaikki viemäreiden 
ja kaivojen huoltoon 

liittyvät palvelut. 

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

http://www.lassila-tikanoja.fi


P
ihlajistossa sijaitsevassa vuonna 1975 val-

mistuneessa kerrostalossa on 91 huoneis-

toa, joissa oli ennen remonttia alkuperäiset 

puuovet. 

Monessa asunnossa ovi oli päässyt huonoon 

kuntoon, ja välittömän vaihdon tarpeessa oli pari-

Vanhat puuovet 
vaihtuivat turvaoviksi

TURVALLISUUSTASO PAREMMAKSI

Ovisaneerauksen tullessa ajankohtaiseksi helsinkiläinen taloyhtiö 
päätti asentaa huoneistojen etuoviksi murto- ja palotestatut 
turvaovet. 

Asunto Oy Helsingin Pyynikintie 1 hallituksen puheenjohtaja 
Emilia Larke on enemmän kuin tyytyväinen tehtyyn ratkaisuun. 
Turvallisuuden lisäksi viihtyisyys nousi uusien ovien ansiosta aivan 
toiselle tasolle. – Turvaovet ovat nyt kuuminta hottia, hän iloitsee.

kymmentä ovea.

– Ovet olivat muun muassa vääntyneitä tai niitä 

oli hankala sulkea. Ne repsottivat ylä- ja alakulmis-

ta pahasti. Muutaman yläpuolelta näkyi jopa rap-

pukäytävään. Pariin asuntoon ovi oli jo vaihdettu ja 

joitakin oli korjailtu., Emilia Larke kertoo. 

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

Pyynikintie 1:n 

hallituksen pu-

heenjohtaja 

Emilia Larke esit-

telee uuden tur-

vaoven lukitusta.
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Suurimpana huolena olivat turvallisuuskysy-

mykset.

– Ovien uusiminen nousi taloyhtiössä keskus-

teluun pari vuotta sitten. Koska korjattavia ovia oli 

niinkin paljon, katsottiin paremmaksi vaihtoehdok-

si kaikkien ovien vaihtaminen kuin että niitä olisi 

uusittu yksittäin. Asia oli esillä kevään 2013 yhtiö-

kokouksessa, mutta vielä silloin hanketta ei saa-

tu liikkeelle. Vuoden mittaan päätös oli kypsynyt ja 

keväällä 2014 yhtiökokouksessa päädyttiin vaihta-

maan vanhat ovet turvaoviin. Päätös tehtiin selkeäl-

lä enemmistöllä, Larke kertaa.

 - Taloyhtiössä mietittiin useita ovivaihtoehtoja. 

Alun pitäen oli aikomus hankkia tavalliset puuovet. 

Ne eivät kuitenkaan täsmänneet siihen tahtotilaan 

mitä ovilta haluttiin. Kun tuli puhe turvaovista, ym-

märrettiin niiden tuoma turvallisuuden taso.

Turvaovien rakenne ja lukitus ehkäisevät murto-

miesten aikeet mennä asuntoon, koska oven vään-

täminen sorkkalaudalla ei onnistu.

– Tavallinen turvalukolla varustettu puuovi voi-

daan murtaa sorkkaraudalla alle minuutissa, koska 

puukarmit ja -ovi antavat periksi. Turvaoven teräs-

karmit ja ovilehti on murtotestattu standardin EN-

1627 mukaisesti, myyntipäällikkö Teija Paakkari Ka-

so Oy:stä kertoo.

Pyynikintie 1:ssä ei ole onneksi koettu asunto-

murtoja.

– Prosessin myötä tietoisuus siitä, mitä kaikkea 

olisi voinut tapahtua, kasvoi, Larke mainitsee. 

Asukkailta saadut palautteet ovat olleet pelkäs-

tään myönteisiä.

 – Eräs asukas on todennut, kuinka hänellä on 

nyt turvallinen olo. Toinen on kertonut, että hän voi 

olla kesämökillä huoletta pitemmänkin aikaa. Enää 

ei tarvitse pelätä, mitä kotiin tullessa on vastassa. 

Ihmisten turvallisuuden tunne on kasvanut, eikä si-

tä voi rahalla mitata, Paakkari sanoo.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja pitää tur-

vaovien ja tavallisten puuovien hintaeroa kokonai-

suutta ajatellen melko vähäisenä.

– On muistettava, että kyse on täysin erilaisista 

ovista. Pitääkin miettiä, mitä rahalla saa, eikä tehdä 

päätöstä euro edellä.

Parempaa 
paloturvallisuuttakin
Viime aikojen uutiset kerrostaloissa tapahtuneista 

tulipaloista ovat saaneet ajattelemaan myös palo-

turvallisuutta entistä enemmän. Paloluokitelluissa 

turvaovissa on palotiivisteet ja ne antavat tehok-

kaamman palosuojan kuin tavalliset puuovet.

– Turvaoven palosuoja on 45 minuuttia, kun vä-

himmäisvaatimus on 30 minuuttia, Paakkari toteaa.

Uusien ovien myötä saivat väistyä vanhat, 35 

vuotta palvelleet lukot.

– Avaimet olivat viime vuosituhannelta, eikä 

edes tiedetty, kenellä kaikilla oli avaimia, Emilia Lar-

ke sanoo.

Uudet turvaovet on varustettu sarjoitettavilla me-

kaanisilla lukolla. Ne voidaan varustaa myös elekt-

ronisella lukitusjärjestelmällä.

JOKU KAIPAA ALAMÄKI-
LUISTELUA TAI SÄKKI-
PIMEÄSSÄ SUUNNISTUSTA. 
USEAMPI KUITENKIN 
ARVOSTAA

TURVALLISTA 
ELÄMÄÄ.
TURVALLISTA 
ELÄMÄÄ.

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

Talven tullen huoltomies on kiinteistölle elintärkeä. 

Pihojen hiekoitukset on hoidettava huolella, jottei 

tapaturmia pääse sattumaan, samoin lumiesteiden 

kunto on varmistettava.

Pihojen, jätehuoneiden ja parkkipaikkojen turval li-

suutta parantaa kunnon valaistus. Kysy ratkaisua 

L&T:ltä. Meiltä saat myös paloilmoitinpalvelut, 

sammutus tekniikan huollot ja asennukset sekä 

pelastussuunnitelmat.

L&T:n ammattitaitoiset tekijät auttavat pitämään 

kiinteistön turvallisena.  

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

010 636 7000 

www.lassila-tikanoja.fi/asioi

http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi


TULIPALON syttyessä asunnon ovilla on merkitystä. 

Paloturvallisuusvaatimusten mukaan ovien pitäisi 

kestää tulipalossa puoli tuntia. Näin ei tapahtunut 

Turussa maaliskuussa sattuneessa kerrostalotulipa-

lossa. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan ovet 

eivät hidastaneet odotetulla tavalla palon leviämis-

tä.

Tulipalo syttyi vuonna 1974 rakennetun kahdek-

sankerroksisen kerrostalon toisen asuinkerroksen 

yksiössä, josta asukas poistui porrashuoneeseen, 

jonne hän menehtyi. 

Huoneiston ovi porraskäytävään jäi auki. Savu 

ja kuumuus levisivät porrashuoneeseen sytyttäen 

yläpuolisten kerrosten asuntojen ulko-ovet. Savua 

levisi asuntoihin oven raoista, postiluukuista ja 

lopulta myös puhki palaneista ovista.

Onnettomuustutkintakeskuksen tekemässä 

polttokokeessa ilmeni, että talon asuntojen ovet 

paloivat puhki alle 30 minuutissa. 

Lisäksi ovesta tuli runsaasti savua ensimmäisistä 

minuuteista alkaen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa ympäris-

töministeriötä ryhtymään useisiin toimiin kerrosta-

lojen paloturvallisuuden kohentamiseksi.

Ministeriötä suositetaan muun muassa laatimaan 

perusteltu pitkän aikavälin suunnitelma siitä, asen-

netaanko uusiin ja peruskorjattaviin kerrostaloihin ja 

mahdollisesti muihin asuinrakennuksiin automaatti-

nen sammutuslaitteisto eli sprinklaus.

Lisäksi ympäristöministeriötä suositetaan muut-

tamaan rakentamismääräyksiä niin, että uusien ja 

peruskorjattavien kerrostaloasuntojen palo-oviin 

vaaditaan suljinlaitteisto. Lisäksi se esittää huomioi-

maan  ja muuttamaan rakentamismääräyksissä sen, 

että uusista ja peruskorjattavista rakennuksista voisi 

poistua omatoimisesti myös varatien kautta. Ensisi-

jainen varatiejärjestelmä on parvekeluukku, tikkaat 

tai muu kiinteä järjestely.

Onnettomuustutkintakeskuksen mielestä asuin-

kerrostalojen porrashuoneiden automaattisten 

savunpoistoluukkujen toiminnasta ja palo-ovien 

ominaisuuksien heikkenemisestä ajan kuluessa 

pitäisi saada tutkittua tietoa. Tutkimustoimintaa se 

esittää ympäristö- ja sisäministeriön sekä Raken-

nustuoteteollisuus RTT:n tehtäväksi.

Tutkintaselostus löytyy osoitteesta 

http://turvallisuustutkinta.fi /fi /index.html

Hapero ovi 
on palo-
turvallisuus-
riski

Vahva teräsrunko 
ja salvat
Karmien ja ovilehden rungon ovat terästä. Eristeenä 

on kivivilla ja teräsrungon päällä on ovipaneelit.

Teräsrungon lisäksi murtosuojaa antavat sara-

napuolella olevat saranatapit ja sivussa olevat lukon 

teljet sekä karmiin menevä yläsalpa ja kynnykseen 

menevä alasalpa. Näin ovi on kiinni olleessaan vah-

vasti tapitettu kaikilta neljältä sivulta.

Teija Paakkarin mukaan turvaovi on yleensä 

mahdollista asentaa vanhaan oviaukkoon. Vanhasta 

rakennuksesta voi tulla vastaan tilanne, ettei seinä 

ole tarpeeksi tukeva ja silloin voidaan tarvita lisä-

vahviketta. 

Mikäli asunnossa on sisäoven ja ulko-oven kar-

mit erikseen, saadaan mahdollinen sisäovi jätettyä 

paikalleen. Mutta jos ovet ovat yhtenäisessä karmis-

sa, se ei onnistu. Toisaalta turvaovi ei sisäovea vaa-

dikaan.

Vaikka turvaovi on vahvaa tekoa, sitä ei Emilia 

Larken mukaan käytössä huomaa.

– Käytettävyydellään se on ihan samanlainen 

kuin tavallinen puuovi.

Ääneneristävyys parani
Ovien uusimisen myötä kasvoi myös talon ja asun-

tojen viihtyisyys. Merkittävä tekijä on turvaoven 

tuoma äänieristys.

– Äänet eivät enää kuulu rappukäytävästä. Eten-

kin niissä huoneistoissa, joissa oven yläpuolella oli 

aukko, tämä on suuri parannus entiseen verrattuna.

Uudet ovet ovat Emilia Larken mielestä tyylik-

käät.

– Sisäpuolelta vaalea ovi luo valoa eteiseen. Väri 

soveltuu hyvin myös monien sisustukseen.

Kiinnostus kasvamassa
Turvaovien asennukset ovat Teija Paakkarin mu-

kaan lisääntyneet viime vuosina kerrostaloissa, 

mutta myös omakotitaloissa. 

– Asia on ikään kuin kuplimassa, joten nähtä-

väksi jää, koska se pulpahtaa kunnolla, Teija Paak-

kari kuvailee. 

Naapurimaassa Ruotsissa turvaovet kerrostalojen 

porrastasanteen etuovina ovat jo yksi vakioratkai-

suista ja uudisrakennuksista 70 prosenttia tehdään 

turvaovilla. Suomessa harvalla on käsitystä siitä, että 

turvaovet ehkäisevät asuntomurtoja huomattavasti 

paremmin kuin puuoveen asennetut erilaiset lisä-

lukot ja -tarvikkeet.

Asuntomurtoja tehtiin vuonna 2013 yhteensä 3 848 

kappaletta. Sitä edeltävinä vuosina 2010-2012 asuntomur-

tojen määrä on ollut keskimäärin noin 4 600. 

Omaisuusrikosten määrä vuonna 2013 oli 239 367 

kappaletta. Omaisuusrikoksia tehtiin vuosina 2010-2012 

keskimäärin 248 000 per vuosi.

Lähde: Poliisihallituksen tilinpäätös vuodelta 2013.
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Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

Kiinteistöpostin Puukstaavi 
– pöytäkirjojen, sopimusten ja muiden 
asiakirjojen sähköinen allekirjoitus. 
Nopeampi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi tapa hoitaa 

allekirjoitukset KUIN KIERRÄTTÄÄ PAPEREITA postitse tai henkilö-

kohtaisesti. Se ei ole aikaan, eikä paikkaan sidottu, koska palvelu 

toimii netissä.

Puukstaavin avulla voidaan allekirjoittaa mitä tahansa asiakirjoja: 
pöytäkirjoja, vuokrasopimuksia, työ- tai urakkasopimuksia.

Sähköinen allekirjoitus on erittäin luotettava palvelu. Asiakirjojen allekirjoit-
tajat tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistamisella eli käytännössä 
verkkopankkitunnuksilla.

Lisäksi palvelu tarkistaa automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen 
kaupparekisteristä kyseisen henkilön aseman ja nimenkirjoitusoikeuden. 
Allekirjoituskutsu toimitetaan asianomaisille sähköpostitse, jonka jälkeen he 
kirjoittautuvat palveluun.

Puukstaavin avulla isännöitsijät ja hallituksen jäsenet voivat helposti allekir-rr
joittaa esim. juuri pidetyn hallituksen pöytäkirjan. 

Palvelu soveltuu hyvin myös kaikken yritysten omiin tarpeisiin. 

Palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä on Signom Oy, joka on johtava kotimainen sähköisiin allekirjoituksiin erikoistunut yritys.

Lisää tietoa osoitteessa: 

Sivustolta löytyy palvelun tarkempi
kuvaus ja palvelun aktivointilomake.

Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560

Puukstaavissa ei ole avausmaksua, eikä kuukausimaksua.
Allekirjoituksen hinta on 2,25 euroa/allekirjoitus. 
Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

http://www.kiinteistoposti.fi/puukstaavi


K
errostalojen huoneistokohtaisella oma-

valvonnalla tarkoitetaan asukkaiden suo-

rittamaa oman huoneiston ja asumisen 

paloturvallisuuden arviointia. Omaval-

vontalomakkeen kysymykset ovat samantyyppisiä 

kuin mitä on omakotitaloasujille: esimerkiksi kuin-

ka monta palovaroitinta kodista löytyy ja miten toi-

mia mahdollisessa hätätilanteessa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen huoneis-

tokohtainen omavalvontakokeilu toteutettiin viime 

vuonna. Noin 50 kerrostalon asukkaille, muun mu-

assa Koivukylän, Havukosken ja Mikkolan alueelle, 

jaettiin omavalvonta-aineisto, joka käsitti opasvih-

kon ja kyselylomakkeen. 

Omavalvonta-aineiston saaneet palauttivat täy-

tetyn omavalvontalomakkeen palautuskuoressa 

Teksti : Irene Murtomäki 

HUONEISTOKOHTAINEN OMAVALVONTA TEKEE TULOAAN

Keski-Uudellamaalla 
kokeilu saa jatkoa
Useat pelastuslaitokset tarjoavat tänä päivänä työkaluja 
taloyhtiöiden paloturvallisuuden nostamiseen, ja verkkosivuilta 
löytyy muun muassa omavalvontaan liittyvää materiaalia. 

Lähemmäksi asukasta menee huoneistokohtainen 
omavalvonta, jota Keski-Uudenmaan pelastuslaitos pilotoi 
Vantaalla. 

Kokemusten pohjalta hanketta jatketaan yhteistyössä 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa.

isännöitsijälle, joka toimitti vastaukset pelastuslai-

tokselle.

– Asuntojen omavalvonnassa tarkoitus on saada 

asukkaat kiinnittämään huomiota oman asunton-

sa paloturvallisuuteen. Huoneistoissahan ei yleensä 

muuten tehdä palotarkastuksia. Valtaosa tulipalois-

ta syttyy kuitenkin asunnoissa, harvemmin niiden 

ulkopuolella, riskienhallintapäällikkö Vesa-Pekka 

Tervo Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta muis-

tuttaa.

Omavalvonta ei tarkoita, että palotarkastajan te-

kemistä kerrostalojen palotarkastuksista oltaisiin 

luopumassa. Niitä toteutetaan valvontasuunnitel-

man mukaisesti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-

sen alueella kerrostaloissa palotarkastus tehdään 

keskimäärin kymmenen vuoden välein.

Huoneistokoh-

taisen paloturval-

lisuuden edistä-

miseksi Keski-

Uudellamaalla on 

kokeiltu omaval-

vontaa. As Oy 

Helsingin Ra-

kuuna toteutti 

omassa taloyh-

tiössään pelastus-

harjoituksen 

vuonna 2013.

KUVA AIMO HOLTARI
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– Palotarkastuksella käydään läpi yleiset tilat ja 

piha-alueet. Koska asuntoja ei tavallisesti tarkasteta, 

jäävät huoneistokohtaiset riskien arvioinnit vähem-

mälle huomiolle.

Paloturvallisuus 
koetaan tärkeäksi
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen saama palaute 

huoneistokohtaisesta omavalvonnasta oli kannus-

tava.

– Tämä on monelle tärkeä asia. Hyvänä pide-

tään sitä, että asukkaita muistutetaan, kuinka kukin 

omilla toimillaan voi vaikuttaa paloturvallisuuteen. 

Omavalvontalomakkeiden palauttamisprosentis-

sa olisi silti ollut toivomisen varaa.

– Ensimmäisellä kerralla ainoastaan 30 prosent-

tia palautti lomakkeen, mikä oli pettymys. Se on 

pieni määrä, kun sitä vertaa pientaloasukkaiden pa-

lauttamiin omavalvontalomakkeisiin. Jatkossa pitää 

kiinnittää enemmän huomiota asukkaiden akti-

vointiin, Vesa-Pekka Tervo toteaa.

Omavalvontalomakkeita jaettiin sekä suomen- 

että englanninkielisinä.

– Alueilla, joilla pilotointi tehtiin, asuu myös ul-

komaalaisia opiskelijoita ja maahanmuuttajia. Hei-

dän tavoittamisensa luo omat haasteensa.

Palautettujen lomakkeiden saamista tiedoista 

koottiin yhteenveto, jota hyödynnetään koulutusta 

ja neuvontaa suunniteltaessa.

– Yhä edelleen esimerkiksi palovaroittimen yllä-

pitoon liittyvässä opastuksessa riittää työsarkaa.

Uusi lomake 
työn alla
Huoneistokohtaista omavalvontalomaketta on sit-

temmin kehitetty pilotoinnin pohjalta, palopäällik-

kö Yrjö Jalava Keski-Uudenmaan pelastuslaitokses-

ta kertoo.

– Kysymysten määrää karsitaan, ettei valvon-

talomakkeen täyttämistä koettaisi liian vaikeaksi. 

Lomakkeessa on rasti ruutuun -kysymyksiä, jotka 

käsittelevät huoneiston paloturvallisuuteen liittyviä 

perusasioita.

Uusi materiaali suomeksi ja englanniksi on jo 

melko pitkälle valmiina. Loppusilausta tehdään yh-

dessä Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa.

– Työ on tarkoitus saada valmiiksi ennen vuo-

denvaihdetta, joten lomakkeiden postitus olisi ajan-

kohtainen ensi vuoden puolella. Lomakkeesta teh-

dään myös nettiversio, Jalava kertoo.

Pyrkimyksenä on kehittää perustason valvon-

talomake, jota kukin pelastuslaitos voi täydentää 

omin painotuksin.

Palopäällikkö Yrjö Jalava näkee omavalvonnan 

tehokkaana keinona kiinnittää ihmisten katseet 

oman asuinympäristönsä paloturvallisuuteen.

– Jokaisen on syytä tarkastella kodin turvalli-

suutta: löytyykö sieltä sammutuspeittoa, onko palo-

hälyttimen patteri kunnossa ja miten toimin tulipa-

lon syttyessä. Lisäksi voi kysellä taloyhtiön pelas-

tussuunnitelman perään, jollei ole sitä ikinä nähnyt.

Suomalainen iLOQ on 
maailman ainoa elektroninen 
lukitusjärjestelmä, joka kehittää 
tarvitsemansa sähköenergian 
avaimen työntöliikkeestä. Pääsy-
oikeuksien hallinta on nopeaa 
ja helppoa, kadonneet avaimet 
voidaan poistaa järjestelmästä 
käden käänteessä.

www.iLOQ.com

Apua!

Huoltomies hukkasi 
yleisavaimen. Sillä 
aukeaa kiinteistön 
kaikki ovet.

Ei aukea enää.
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EKOTEKO UHKAA MUUTTUA EKOTEKO UHKAA MUUTTUA 
OIKEUSPROSESSISSA YMPÄRISTÖRIKOKSEKSIOIKEUSPROSESSISSA YMPÄRISTÖRIKOKSEKSI

Taloyhtiö taistelee Taloyhtiö taistelee 
maalämpönsä maalämpönsä 
puolestapuolesta
Vihtiläinen asunto-osakeyhtiö Kisarinne lämpiää 
maalämmöllä. Niin se on tehnyt jo kolme vuotta. 

Lopputarkastuksessa rakennustarkastaja kehui, 
ettei ole yhtä hienoa lämmönjakohuonetta ja 
laitteistoa tarkastuksissaan aiemmin nähnyt. 

Isännöitsijä seurasi kahden ensimmäisen 
vuoden aikana energiankulutusta ja saattoi 
iloisena viestittää, että paljon vähemmän 
on energiankulutus ollut kuin kalliin 
sähkölämmityksen aikaan. Mutta…

T
aloyhtiö haki vuonna 2012 Etelä-Suomen 

Aluehallintovirastolta vesilain mukaista 

vesitalouslupaa maalämpökaivojen raken-

tamiseen. Se tehtiin jälkikäteen, koska 

Vihdin kunnan viranhaltijat eivät missään aikai-

semmassa vaiheessa esittäneet, vaatineet tai edes 

muistuttaneet, että rakentamiselle pitäisi hakea 1. 

toukokuuta 2011 voimaan tulleen lain perusteella 

vesilain mukainen vesitalouslupa.

– Käynnistimme hankkeen jo vuoden 2010 syys-

yhtiökokouksessa, joka pidettiin marras-joulukuun 

vaiheessa, isännöitsijä Vesa Ryyppö MR Isännöinti 

Ky:stä kertaa alkuvaiheita.

Hallitus ja isännöitsijä saivat valtuudet viedä asi-

aa eteen, teetätettiin suunnitelmat ammattitaitoi-

sella suunnittelijalla, keskusteltiin rakennusvalvon-

nan kanssa ja esitettiin sinne aloitus- ja toimenpi-

delupaa varten tarkat suunnitelmat, piirustukset, 

asemapiirros sekä porauskartta siitä, miten järjestel-

mä kahteen erilliseen kerrostaloon toteutetaan. 

Rakennustarkastaja antoi toimenpideluvan pora-

usten tekemiselle ja järjestelmän rakentamiselle lo-

kakuussa vuonna  2011.

Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Riina TakalaRiina Takala
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Minun järjelleni tämä tuntuu kohtuuttomalta. 

Ei mene minun ”kaaliini”. Purkaisimme 300 000 

euroa maksaneen järjestelmän pois, vaikka mi-

tään vahinkoa ei ole luonnolle aiheutettu verrat-

tuna vaikkapa Talvivaaraan, Matti Reuna, yksi ta-

loyhtiön osakkaista pukee sanoiksi tämänhetki-

set tunnelmat koko taloyhtiön puolesta.
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– Me teimme tämän kaiken Vihdin kunnalta jou-

lukuussa 2010 saamamme ohjeen mukaan. Marras-

kuussa 2010 Vihdin kunnassa ei ollut mitään ohjei-

ta maalämpöjärjestelmien rakentamisesta ja ohjeet 

tehtiin ilmeisesti kiireellä meitä varten, Ryyppö jat-

kaa.

Maalämpökaivojen poraus aloitettiin heti toi-

menpideluvan saamisen jälkeen. Rakennustarkas-

taja kuitenkin asteli työmaalle ja keskeytti työt noin 

viikko siitä, kun yhtiölle oli myönnetty toimenpide-

lupa. 14 suunnitellusta maalämpökaivosta oli siinä 

vaiheessa porattu jo 12.

– Yleensä tällaisessa tilanteessa pitäisi töiden 

keskeyttäjällä olla jokin paperi, päätös, millä keskey-

tys perustellaan. Tässä tapauksessa ei esitetty mi-

tään perustelua asialle, Ryyppö hämmästelee tilan-

netta.

Vasta keskeytyksen jälkeen taloyhtiötä kehotet-

tiin tekemään hakemus Etelä-Suomen Aluehallin-

tovirastolle vesilain mukaisesta vesitalousluvasta.

Maalämpöjärjestelmä oli kuitenkin saatu niin 

valmiiksi, että taloyhtiö otti sen käyttöön sen turvin, 

että toimenpidelupa, joka työlle oli saatu, oli lain-

voimainen. Kukaan ei ollut valittanut siitä.

Ei muuttunut 
kielteinen kanta Vaasan HO:ssa
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto hylkäsi lupaha-

kemuksen ja määräsi järjestelmän purettavaksi lo-

kakuussa 2012 antamallaan päätöksellä.

Taloyhtiö valitti tästä päätöksestä Vaasan hallin-

to-oikeuteen ja sai sieltä nyt tämän vuoden loka-

kuun alussa päätöksen, jonka mukaan vesilain mu-

kaista vesitalouslupaa ei myönnetä ja järjestelmä on 

purettava. 

Määräyksen mukaan ”hakijan on poistettava jo 

tehdyt rakenteet ja täytettävä jo tehdyt lämpökaivot 

tai muulla tavoin ehkäistävä pohjaveteen kohdistu-

vien haittojen syntyminen.

Toimenpiteitä koskeva suunnitelma täytyy esit-

tää Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi 

kahden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimai-

seksi tulemisesta.

Töiden valmistumisesta on 60 vuorokauden ku-

luessa kirjallisesti ilmoitettava aluehallintovirastolle, 

Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Vihdin kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle.”

– Vaasan hallinto-oikeuden päätös on ihan tur-

ha. Me emme hakeneet etukäteen sitä vesitalouslu-

paa, koska sitä ei kukaan vaatinut meiltä siinä vai-

heessa, kun järjestelmää rakennettiin. Jos hallinto-

oikeudessa ovat nyt vain tätä yhtä asiaa selvittäneet, 

niin eihän heillä sitten ole ollut meidän kanssamme 

mitään keskusteltavakaan, Ryyppö jyrisee harmis-

saan siitä, että sai jossakin vaiheessa käsityksen sii-

tä, että asianosaisia kuullaan. 

– Ei ole kuultu ketään asianosaista, hän puus-

kahtaa harmitellen sitäkin, että asian käsittelyyn 

tuntuu taas menneen aivan turhaan kaksi vuotta. 

Piharemonttia ei 
kannata vielä tehdä
– Kun Aluehallintovirastosta tuli ensimmäinen kiel-

tävä päätös, minulle tuli huoli koko taloyhtiön osak-

– Viranhaltijat ei-

vät tienneet, mitä 

pyytää, myrkyt ei-

vät ole levinneet , 

eivätkä virtaamat 

ole muuttuneet. 

Silti on yksimieli-

nen päätös, että 

purkakaa ja kerto-

kaa vielä, miten 

puratte, hyväksyt-

täkää se ympäris-

töministeriöllä ja 

sen jälkeen teh-

kää sellainen jär-

jestelmä kuin hu-

vittaa, kun ette 

ole tuottaneet 

mitään vahinkoa, 

isännöitsijä Vesa 

Ryyppö (oik) ku-

vaa päätöstä.

26



kaista. Ja nyt tuntuu ihan samalta. Vaasan hallinto-

oikeuden kieltävä päätös on taloyhtiölle aikamoi-

nen paukku. Eikä taloyhtiö ole ensikädessä edes 

vastuussa siitä, että meillä ei ole ollut sitä vesita-

louslupaa, Matti Reuna, hallitukseen valmistelu-, 

hankinta- ja toteuttamisvaiheessa kuulunut osakas 

tilittää tuntojaan.

– Taloyhtiö hyväksyi ja teki päätöksen siitä, et-

tä siirrytään maalämpöön,  tehdään siitä tarvitta-

vat suunnitelmat ja hakemukset jne. Saimme luvat 

kunnalta ja niiden mukaan tehtiin, hän jatkaa.

– Taloyhtiössä on nyt se tilanne, että monet ha-

luaisivat myydä asuntonsa. Asuntoja on ollutkin 

myynnissä, mutta kauppa ei käy. Ei kai tällaises-

ta talosta käykään, kun on tällainen riita päällä, eikä 

lopputuloksesta tiedä kukaan, hän vielä sanoo.

Riidalla hän tarkoittaa sitä, että taloyhtiö on käyt-

tänyt seuraavan mahdollisuutensa saada asiassaan 

oikeutta ja teki lokakuun lopussa valituksen kor-

keimpaan hallinto-oikeuteen. 

– Tämä on sotkenut koko taloyhtiön elämän to-

taalisesti. Mitään suunnitelmia ei voi tehdä ennen 

kuin asia on ratkennut, hän vielä miettii.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asioiden kä-

sittely kestää yleensä noin vuoden, joten taloyhtiös-

sä ja isännöitsijä Vesa Ryyppö ovat asennoituneet 

odottamaan taas vuoden tämän oikeuselimen rat-

kaisua asiassa. Muuta ei voi tehdä. 

– Tässä tilanteessa ei voi oikein suunnitella sitä-

kään, mitä tehdään, jos asia ratkeaa taloyhtiön kan-

nalta huonosti. Päätöksessä sanotaan minun mie-

lestäni epäselvästi se, miten voimme vaihtoehtoi-

sesti osoittaa, ettei järjestelmä saastuta pohjavesiä. 

– Mitenkäs me sitten osoitamme sen, ettei tä-

mä saastuta, kun kukaan ei neuvo, eikä kerro? Ei ole 

esimerkkitapauksia. Huono soittaa kenellekään ja 

pyytää, että kerropas, miten te puritte järjestelmän-

ne… Kukaan ei ole näitä koskaan purkanut, Ryyppö 

pohtii toteuttamisen kannalta ylivoimaisilta tuntu-

via vaatimuksia. 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemässään 

valituksessa taloyhtiö korostaa erityisesti viranhalti-

joiden vastuuta hallintolain mukaan neuvoa ja oh-

jata ja sitä, miten Kisarinteen tapauksessa viranhal-

tijat laiminlöivät tuon tehtävänsä.

Maa ”puksuttaa” lämpöä pattereihin
– Järjestelmä on rakennettu niin, että kaikki 12 lin-

jaa pystytään tarvittaessa sulkemaan. Mutta mah-

dollista on sekin, että jos yhdessä linjassa on vika, 

se suljetaan ja muut 11 toimivat normaalisti, Ryyppö 

kertoo tekniikasta. 

Sulkuhanat on sijoitettu kokoojakaivoihin, jotka 

sijaitsevat laajalla piha-alueella. 

– Tuosta mittarista näet, kuinka lämmintä maas-

ta tuleva maalämpöneste eli 30-prosenttinen eta-

noli on. Noin kymmenen astetta näyttävät mittarit. 

Tässä kulkevat tuloputket ja tuolla lähtöputket, Reu-

na kertoo muhkean näköisestä putkirivistöstä.

– Ja tuo pieni valkoinen  boksi on tämän jär-

jestelmän aivot. Se pyörittää koko laitosta, Ryyppö 

vinkkaa.

Maalämmöllä lämmitetään pattereita ja käyttö-

vettä. Lämpimän veden suhteen taloyhtiössä ei ole 

Osakkaat ovat 

toivoneet, että 

kerrostalojen pi-

ha-alue maaläm-

pöjärjestelmän 

kaivuu- ja poraus-

töiden jälkeen lai-

tettaisiin kuntoon, 

mutta Matti 

Reuna pelkää, et-

tä se voi koitua 

turhaksi rahan-

menoksi, jos oi-

keudessa käy ta-

loyhtiön kannalta 

huonosti.
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huolen häivää ainakaan silloin, jos tulee sähkökat-

ko:– Säiliössä on aina noin 3 000 litraa vettä. Jos 

arvioidaan, että jokainen käyttää noin 50 litraa läm-

mintä vettä per henkilö per päivä, niin Kisarinteestä 

ei ainakaan tarvitse lähteä uimahalliin tai muualle-

kaan peseytymään sähkökatkoksen vuoksi, Ryyppö 

esittelee. 

Maalämpöjärjestelmä on koettu taloyhtiössä 

käyttäjäystävällisemmäksi kuin vanha öljylämmitys, 

sillä huoneistojen lämpötilavaihtelut ovat merkittä-

västi pienempiä.

– Huoneistossamme on tosi tasainen lämpö. 

Tietysti siihen vaikuttaa termostaatit, jotka patterei-

hin vaihdettiin. Lisäksi lämmintä käyttövettä riittää 

paremmin kuin ennen. Lämpimän veden käytös-

sä on tiettyjä kulutuspiikkejä. Aikaisemmin lämmin 

vesi loppui monta kertaa kesken, mutta nyt läm-

mintä vettä saa vain vääntämällä vipua isommalle, 

Reuna kehuu. 

Pohjavesien 
suojeleminen tärkeä tavoite
Vaasan hallinto-oikeuden kielteinen kanta vesitalo-

uslupaan johtuu osaksi siitä, että Uudenmaan ELY-

keskuksen mukaan kerrostalot sijaitsevat pohjave-

sialueella.

– Tässäkin on jotakin kummallista. Kun kysyim-

me ja selvitimme sitä, että ovatko talot pohjave-

sialueella ja tarvitaanko erityislupia, niin saimme 

tietää, että ei tarvita erityislupia ja talot sijaitsevat 

pohjavesialueen suojavyöhykkeellä. Nyt valituspro-

sessin aikana talot sijaitsevatkin pohjavesialueella, 

Ryyppö jatkaa esimerkkinä ristiriitaisuuksista, joita 

on tullut matkan varrella vastaan.

Aluehallintovirastossa on oltu hankkeessa eri-

tyisen huolestuneita siitä, ettei järjestelmä turmele 

pohjavesiä, eikä myöskään sekoita eri vesikerrostu-

mia keskenään.

– Me emme ole näinä kolmena vuotena tehneet 

mitään vahinkoa pohjavesille. Niitä tutkitaan jatku-

vasti, eikä mitään muutoksia ole tapahtunut, Reuna 

nostaa esiin.

– Minusta tuntuu aivan järjettömältä, että mei-

dän pitäisi purkaa 300 000 euroa maksanut järjes-

telmä pois, vaikka mitään vahinkoa emme ole luon-

nolle tehneet. Verrattuna nyt vaikkapa Talvivaaraan, 

hän jatkaa.

– Tai moneen teollisuuslaitokseen, Ryyppö nap-

paa.

Putkistoissa kulkee 30 prosenttista etanolia. Ryy-

pön mielestä sekin tuntuu liioittelulta, että etanoli 

myrkyttäisi maan, jos sitä maahan valuisi. 

– Palovaara tässä suurempi riski on, koska nä-

mäkin purkit on varustettu palovaaran merkillä. 

Leimahtaa siis voi, mutta sormia ei syövytä , eikä 

eliöitä tapa tämä aine.

Ekologisuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä tavoitellen
– Me olemme kertoneet hyvin avoimesti tästä 

hankkeesta. Tämä on myös tuulisähkötalo. Kaikis-

sa porraskäytävissä on värikkäät laput, jotka kerto-

vat siitä, että taloyhtiö ostaa tuulisähköä niin paljon 

kuin voi. Olemme pohtineet sitäkin, laitettaisiinko 

katolle aurinkopaneeleita. Kaikki mahdollinen eko-

loginen ja ympäristöä säästävä energia on haluttu 

ottaa käyttöön, mutta tämä oikeus- ja valituspro-

sessi on kääntämässä kaiken päälaelleen, Ryyppö 

sanoo.

– Onhan tämä taas hirmuisen pitkä aika odottaa 

päätöstä. Ehkä meidän pitää ryhtyä miettimään si-

täkin, miten voisimme hyödyntää nämä laitteet, jos 

kielteinen päätös tulee. Eihän tällaisia nyt voi kaato-

paikalle viedä.

Ryyppö mietiskelee, voisiko yksi vaihtoehto ol-

la ilmalämpöpumppujen liittäminen maalämmöstä 

”riisuttuun” tekniikkaan. 

– Varmastikin yrittäisimme hyödyntää tätä lai-

tosta niin suurella hyötysuhteella kuin mahdol-

lista. Jos tälle järjestelmälle on laskettu 10 vuoden 

takaisinmaksuaika, niin luulen, että ilmavesiläm-

pöpumppujärjestelmä maksaisi itsensä takaisin 

25 vuodessa. Julkisivussa olisi sitä varten rinnak-

kain viisi metrin kokoista propellia pyörimässä, joi-

den toimivuus pitäisi taata lumi- ja räntäsateissa ja 

muissa keleissä, Ryyppö arvioi mahdollisia vaihto-

ehtoja purkamiselle.  

Maalämpöjärjestelmälle on annettu takuu 19 

vuoteen asti.

– Tämä on maalämpöjärjestelmien mersu, laa-

dukas saksalainen ja suuri, koska haluttiin, ettei ote-

ta ”halpisversiota”, vaan sellainen, joka toimii ongel-

mitta isossa taloyhtiössä, hän vielä korostaa.

Energia-avustus 
panttina ARAssa
Maalämpöjärjestelmälle anottiin kahtena vuotena 

peräkkäin energia-avustusta ARA:lta. Molemmilla 

kerroilla avustusta saatiin. Miksi siinäkään vaihees-

sa kukaan ei ollut kiinnostunut tarkemmin siitä, 

Etanoli on palo-

herkkää ainetta.  

Maahan päästes-

sään se aiheuttaisi 

lähinnä hajuhai-

tan ennen kuin 

haihtuisi maasta 

ilmaan, Vesa 

Ryyppö arvioi 

etanoliin liitetyistä 

uhkakuvista.
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mitä rahalla tehdään ja lupa-asiastakaan, miehet ih-

mettelevät

Tällä hetkellä avustusrahat ovat vielä Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ”kukkarossa”.

– Ensimmäisessä energia-avustusta koskenees-

sa päätöksessä ei ollut mitään ehtoa, että olisi olta-

va vesilain mukainen lupa. Jälkimmäisessä se sen 

sijaan oli, että avustus maksetaan vain, jos vesioi-

keuden lupa on lainvoimainen. Niin se avustusraha 

seisoo siellä panttina, kun ei ole sitä lupaa, Ryyppö 

kertoo vuonna 2011 ja 2012 saaduista energia-avus-

tuspäätöksistä.

Ryypön mukaan normaali käytäntö on se, että 

avustuksen myöntämisestä kahden vuoden kulues-

sa on toimitettava kaikki dokumentit, tiliotteet, kui-

tit, tilintarkastajien lausunnot ynnä muut siitä, että 

järjestelmän rakentaminen on maksettu.

– Mutta nyt kun tämä riita on kestänyt jo vii-

si vuotta, kunnan velvollisuus on ylläpitää avus-

tuksemme siellä ARAssa. Me emme voi olla sinne 

suoraan yhteydessä, koska avustuksen hakee kunta 

eli se tulee kunnan kautta. Täytyy toivoa, että pitä-

vät sen voimassa, ettemme menetä sitä avustusta, 

Ryyppö vielä tuumaa. 

Maksaako itsensä takaisin 
ennen kuin oikeusprosessi päättyy?
Taloyhtiö on investoinut maalämpöjärjestelmän 

hankkimiseen ja rakentamiseen noin 280 000 eu-

roa. Lähtökohtaisesti on suunniteltu, että järjes-

telmä maksaisi itsensä takaisin energiansäästönä 

kymmenessä vuodessa. Jos taloyhtiö saa pitää jär-

jestelmän, tämä tavoite on mahdollista toteuttaa.

Toisessa vaihtoehdossa mietityttää, kuinka kal-

liiksi investointi oikein muodostuukaan, jos laske-

taan, paljonko taloyhtiöllä on järjestelmästä velkaa, 

kun KHO:n ratkaisu vuoden päästä saadaan; pal-

jonko maksaa järjestelmän purkaminen, jos siihen 

joudutaan; paljonko maksaa uuden lämmitysjärjes-

telmän hankinta ja missä määrin olemassa olevaa 

voidaan siinä hyödyntää; saadaanko 35 000 euron 

energia-avustus. Ryyppö arvioi kustannuksiksi täs-

sä vaiheessa varovasti 800 000 euroa….

Periksi ei anneta
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen päätettiin teh-

dä valitus Ryypön mukaan jo siinä vaiheessa, kun 

lupahakemuksen hylkäämisestä valitettiin Vaasan 

hallinto-oikeudelle.

Periksi ei anneta, on koko taloyhtiön yhteinen 

päätös ja kaikkien mielessä on jo käynyt sekin vaih-

toehto, joudutaanko asiassa jatkamaan käräjäoikeu-

teenkin. 

Maalämpöjärjestelmän hankinta tehtiin sillä peri-

aatteella, että kaikille osakkaille tiedotetaan asioista 

hyvin avoimesti. Esimerkiksi kunnan rakennustar-

kastajalta saatu lupa järjestelmän ja kaivojen raken-

tamiselle liitettiin yhtiökokouksen kutsuun.

– Yhtiökokouksissa on kaikki asiat päätetty, ei-

kä hallitus ole tehnyt missään vaiheessa mitään yk-

sittäisiä päätöksiä. Aina pitää olla koko taloyhtiön 

edustus mukana, Matti Reuna korostaa. 

Ryypön mukaan taloyhtiön osakkaat ovat saa-

neet myös valitukseen liittyvän aineiston ja siihen 

on voinut tutustua taloyhtiön pyykkituvassa.

– Tämän piti olla malliesimerkki siitä, miten hie-

noin ja parhain maalämpöjärjestelmä saadaan talo-

yhtiöön. 

Oikeuskäsittelyn kannalta huolestuttavaa on 

Ryypön mukaan ollut sekin, ettei kukaan viran-

omainen ole tahtonut avoimesti keskustella asiasta. 

Moni virkamies, joka oli mukana hankkeen alkuvai-

heessa, on vaihtunut toiseen. Onko kysymys siitä, 

että Vaasan hallinto-oikeus haluaa pohjavesialueen 

maalämpörakentamisesta ennakkopäätöksen? 

Poliittiset intressit? 

Asunto Oy Nummelan Kisarinne muodostuu kahdesta 

vuonna 1980 rakennetusta kerrostalosta, joissa on 39 

asuntoa. 

Taloyhtiö lämpesi aikaisemmin sähkölämmityksellä.

Jos taloyhtiö jou-

tuisi luopumaan 

maalämpöjärjes-

telmästä, Vesa 

Ryyppö uskoo, 

että siinäkin tilan-

teessa yritettäisiin 

hyödyntää ole-

massa olevat lait-

teet jotenkin, jos 

se teknisesti on 

mahdollista. 

29



L
eikkimielisen lausahduksen kohteena on 

As Oy Säästövanha ja sen mittava perus-

korjaushanke, jolla vuosina 1959- 1960 val-

mistunut taloyhtiö uudistuu täysin ja 240 

huoneistossakin on voitu tehdä osakkaiden ja asuk-

kaiden haluamia muutostöitä taloyhtiön hankkeen 

rinnalla. Koko remontin pitäisi olla valmis ensi vuo-

den tammikuussa.

Kannattaa selvittää
Asunto-osakeyhtiöiden kannattaisi selvittää projek-

tinjohtourakkamallin soveltamista mittavissa kor-

jaushankkeissaan läpinäkyvyyden, joustavuuden, 

muunneltavuuden ja ennen kaikkea taloudellisten 

hyötyjen vuoksi.

– Minusta projektinjohtourakka on erittäin var-

teenotettava toimintamalli ja sen pitäisi yleistyä ta-

loyhtiöiden hankkeissa. Projektinjohtourakka on 

taloyhtiön kannalta helpompi, mukavampi tehdä, 

syntyy kustannussäästöjä ja urakkaa voidaan laa-

jentaa, muokata tai supistaa tarpeen mukaan, talo-

Niin hieno remontti, että
pitäisikö nimikin vaihtaa?
Kun taloyhtiössä on tehty linjasaneeraus, tasapainotettu 
lämmitysjärjestelmä, uusittu sähkönousut, asennettu 
uudet parvekelinjat,  uusittu kellarikerrosten ikkunat, 
remontoitu kattoa, korjattu sokkelit, vaihdettu 
huoneistojen ulko-ovet ja tehdään piharemontti, niin 
silloin mielessä saattaa väikähtää ajatus: ”Pitäisikö vaihtaa 
taloyhtiön nimikin, kun meillä on ihan uusi talo?”

yhtiön hallituksen jäsen, sijoittaja, vuokranantaja 

Markku Lansola hehkuttaa.

Yhtä innostunut projektinjohtourakasta on talo-

yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lea Alasilta-Hag-

man, jonka mielestä toiminnan läpinäkyvyys kai-

kille ja kaikessa johtaa – ja on johtanut heidänkin 

hankkeessaan - aitoon kumppanuuteen ja yhteis-

työhön kaikkien osapuolten kesken.

Projektinjohtourakkaa vetää projektipäällikkönä 

Atte Stambej Vahanen Oy:stä. Pääurakoitsijana toi-

mii Lemminkäinen.

Lea Alasilta-Hagman ja Markku Lansola ovat 

urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja valvojien rin-

nalla  tärkeässä roolissa työmaalla ja työmaako-   

kouksissa, mutta myös nopeasti tavoitettavissa sil-

loin, kun pitää ottaa kantaa johonkin asiaan tai teh-

dään muutoksia. Heillä on valtuudet päättää.

Projektinjohtourakka on muodostunut Lansolan 

mukaan tietyllä tavalla puolipäivätyöksi, johon on 

onneksi ollut mahdollisuus. Samoin Lea Alasilta-

Hagmanilla, joka on jo eläkkeellä.

PROJEKTINJOHTOURAKKANA INNOSTUNEIN MIELIN

Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Riina TakalaRiina Takala

Projektinjohto- 

urakkaan osallis-

tuminen vaatii ai-

kaa ja päätöksiä 

on kyettävä teke-

mään toisinaan 

nopeastikin. 

Markku Lansola ja 

Lea Alasilta-Hag-

man ovat tyyty-

väisiä yhteistyö-

hönsä.
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Tilaajalla 
vahvempi asema
Joustavuus ja muunneltavuus ovat Lean mielestä 

projektinjohtourakan etuja. 

– Tulee tilanteita, joissa voidaan todeta, että te-

kemällä toisin voidaan säästää ja tehdä työ järke-

vämmin. Esimerkiksi lämmöntalteenotolle löydet-

tiin parempi kulkureitti, minkä ansiosta säästetään 

työkuluissa. Perinteisessä urakassa muutoksis-

ta räpsähtää heti lisähintaa, mutta tässä urakoitsi-

ja laskee aina, mitä säästyy, kun tehdäänkin toisin, 

Lea Alasilta-Hagman jatkaa. 

Projektinjohtomalli on tehnyt läpinäkyväksi koko 

rakentamisen ketjun. Esimerkiksi valvojan työn lä-

pinäkyvyydestä on hyötyä, kun konkreettisesti näh-

dään, miten työmaalla työtä tehdään ja minkälaisis-

ta asioista huomautetaan.

– Luulen, että lainsäädännöllisesti täytyy kuiten-

kin tapahtua jotakin, koska suurin vastuu taloyh-

tiöiden hankkeissa on kuitenkin sillä taholla, joka 

yleensä vähiten ymmärtää asioista eli tilaaja, hän 

vielä pohtii. 

Lansolan kokemuksen mukaan tilaaja voi olla 

vahvemmin mukana kaikessa ja vaikuttaa merkittä-

vämmin työn laatuun, etenemiseen ja urakan koko-

naishintaan kuin perinteisessä urakkamuodossa. 

– Perinteisessä mallissa tehdään yksi sopimus 

ja sitten sinua viedään kuin pässiä narussa. Projek-

tinjohtourakassa pystyt kontrolloimaan laatutasoa 

ihan eri tasolla kuin normaalissa urakassa. Me esi-

merkiksi annoimme maalausliikkeelle potkut, kos-

ka se ei yksinkertaisesti tehnyt sellaista työtä, joka 

olisi ollut meidän toiveittemme mukainen, Lanso-

la kertoo.

Alkuperäisiin työselostuksiinkin lähdettiin teke-

mään muutoksia, koska haluttiin tietyiltä osin pa-

rempaa laatua.

– Eli olemme painottaneet kaikessa investoinnin 

pitkää aikajännettä, eikä sitä, että käytetään mah-

dollisimman halvinta tuotetta, hän jatkaa.

Suunnitelmissa oli ikkunoiden huoltomaalaus: 

– Jos ikkunat olisi maalattu, ei niistä olisi saatu ny-

kyaikaisia, helppokäyttöisiä ja toimivia ikkunoita. 

Parempi oli vaihtaa uusiin. Kun  ikkunat korjataan 

nyt  perusteellisesti, ei niihin tarvitse koskea pitkään 

aikaan tässä 53 vuotiaassa taloyhtiössä, Lansola se-

littää perusteita korjausvaihtoehtojen tarkastelulle.

Suomalainen työ ja sen laatu sekä huoltovar-

muus painoivat vaakakupissa erityisen paljon myös 

50 palo-oven hankinnassa. Markku Lansola ker-

too, että Virosta ovia olisi saatu puolet halvemmal-

la, mutta sitten kun mietittiin huoltamista, käyttö-

ikää ja yrittäjyyden tukemista Suomessa, valinta oli 

helppo tehdä.  Sen sijaan huoneistojen ovet tulevat 

Virosta, koska suomalaiset yritykset eivät pystyneet 

toimittamaan ovia vaaditussa aikataulussa.

Kamstrup A/S Suomen toimisto · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi

• tarkka

• langaton etäluenta

• vuotovahti

• 16 vuoden paristo

• hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa  
mihin asentoon tahansa – myös  
kylpyhuoneeseen tai mittarikaivoon

• tyylikäs muotoilu

• ympäristöystävälliset materiaalit

Etäluettava ultraäänivesimittari asuntokohtaiseen mittaukseen
MULTICAL® 21

a  

Tarkempia tietoja saat myyntiorganisaatioltamme:

Olli Torikka, Espoo, puh. 040 900 2108 
Markku Haikonen, Vaajakoski, puh. 040 900 2105 
Raimo Liukkonen, Mikkeli, puh. 040 900 2114 
tai suomenkielisiltä nettisivuiltamme www.kamstrup.fi.
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Tuoteosakauppaa tingaten
Projektinjohtomalli mahdollistaa tuoteosakaupan, 

minkä ansiosta taloyhtiö voi todella kilpailuttaa 

kaikki hankintansa ja sopivassa määrin tingatakin, 

koska kaikki rahallinen etu tulee taloyhtiön ”laariin”. 

– Kokonaishintaisessa urakassa  arvioni mukaan 

olisimme maksaneet parvekkeistamme 200 000 eu-

roa enemmän. Me valitsimme parveketoimittajaksi 

LO-Rakenteen, joka toimi hankkeessa aliurakoitsi-

jana ja saimme ostettua kaiken materiaalin ja palve-

lut, joita parvekkeisiin tarvittiin, Lansola mainitsee 

160 parvekkeen korjaamisesta. 

Yhteisen työmaan etu
Lisäksi Lansola kehottaa naapuriyhtiöitä keskuste-

lemaan ja selvittämään riittävän aikaisessa vaihees-

sa, voiko korjaushankkeeseen perustaa yhteisen 

työmaan, vaikka korjausmenetelmät vaikkapa put-

kiremontissa olisivat erilaiset. 

As Oy Säästövanhan naapurissa Kanneltie 2:ssä 

on tehty samanaikaisesti perinteistä putkiremonttia 

ja siksi on voitu luoda yhteinen työmaa yhteisine 

työmaa- ja sosiaalitiloineen. 

– Taloyhtiöt voisivat muodostaa työyhteenliitty-

män ja saa aikaan suurempia hankkeita, joita voisi 

toteuttaa projektinjohtourakkana ja jokainen talo-

yhtiö voisi lisätä siihen omia tuoteosakauppojaan, 

Lansola vielä pohtii.

Kriisiviestintää asukkaiden kannalta
Asukkaat on kyetty Alasilta-Hagmanin mielestä ot-

tamaan tässä hankkeessa mukaan hyvin. Tiedotta-

minen on siinä mielessä ehdottoman tärkeää.

– Asukkaat tietävät koko ajan, missä mennään. 

Urakoitsija tiedottaa ja valvoja tiedottaa, mutta mo-

net impulssit tiedottamiseen ovat tulleet meiltä. 

Meidän täytyy olla ajan hermolla, mitä pihalla ta-

pahtuu, minkälaisia ongelmia on ja mikä ihmisiä 

milloinkin askarruttaa, Lea Alasilta-Hagman sanoo. 

Hän muistuttaa kriisiviestinnän periaatteesta:  

Tiedotetaan mieluummin ennakoiden ja heti, jos 

tulee jokin kurja asia esiin. Ei niin, että kerromme 

viikon päästä, että tämä asia meni pieleen, satuitte-

ko huomaamaan? Mitä hankalampi asia, sitä nope-

ammin tiedotettava ja viestittävä, kuuluu neuvo.

Sopimuksiin räätälöityä tarkkuutta
30 sivua löysin monimutkaisesti ilmaistua sopi-

musehtokieltä – YSE eli yleiset sopimusehdot. Sitä 

ovat Lea Alasilta-Hagman ja Markku Lansola lu-

keneet tarkkaan. Molemmille on syntynyt mieli-

kuva, että vaikka YSE:een aina kaikissa käänteissä 

viitataan, kukaan ei välttämättä tarkkaan tiedä, mi-

tä missäkin tapauksessa milläkin tarkoitetaan. Lea 

Alasilta-Hagmanin mielestä yleiset sopimusehdot 

kannattaisi lukea jo ennen kuin laittaa tarjouspyyn-

nöt liikkeelle.

– Ymmärrettäisiin jo etukäteen paremmin, mitä 

mikin asia meidän remontissamme tarkoittaa. Jos 

arvioidaan jokin asia jollakin tavalla kriittiseksi, niin 

jo tarjousvaiheessa voitaisiin pyytää urakoitsijoilta 

riittäviä tarkennuksia, Alasilta-Hagman vielä miettii. 

Hän uskoo, että rakennusalan laatuongelmat-

kin pienenisivät, jos korjaushankkeissa toimittaisiin 

enemmän yhteisen kehittämisen kautta – tilaaja – 

suunnittelija –toteuttaja –akselilla.

Viimeistely- ja jälkityöt ontuvat usein
Laatuun Säästövanhan remontissa on kiinnitetty 

koko ajan huomiota. Harmillisena molemmat pitä-

Taloyhtiöön asen-

nettiin 160 uutta 

parveketta ele-

menttitekniikalla. 

Parvekkeiden pai-

kalleennosto sujui 

Lea Alasilta-Hag-

manin mukaan 

todella nopeasti. 

Markku Lansolan 

mukaan parvek-

keetkin hankittiin 

tuoteosakauppa-

na.

32



vät sitä, että viimeistely- ja jälkityöt eivät ole suju-

neet toivotulla tavalla. Jokin pieni yksityiskohta jää-

nyt tekemättä, pidetään tarkastus, todetaan puute, 

mutta korjausta ei näy, ei kuulu.

– Minusta ´valmis´ pitäisi määritellä tarkem-

min ja luoda sanktioita siihen, ettei ole valmista. Eli 

käydä keskustelu siitä, mikä tarkalleen ottaen on 

valmis. Jos nyt tekisimme sopimusta, aikatauluttai-

simme viimeistely- ja jälkityöt ja kirjaisimme asiat 

urakkasopimukseen, Lansola jatkaa.

Tässä hankkeessa tehtiinkin matkan varrella kyl-

pyhuoneista erillinen pöytäkirja, jossa määriteltiin, 

mikä on valmis ja mitä sanktioita seuraa, ellei tar-

kastuksessa ole valmista. 

Maksupostin sitominen tiettyihin tarkastuksiin 

on myös hyvä keino huolehtia, että urakoitsija saa 

rahansa vasta, kun työ on hyväksytty. 

– Jokaisessa hankkeessa on omat kriittiset eri-

tyispiirteensä. Siksi sitoisin sopimusmenettelyyn 

myös riskianalyysin. Analysoitaisiin, mitä riske-

jä hankkeeseen liittyy, mutta myös mitkä tekijät 

edesauttavat onnistumista, Lea Alasilta-Hagman 

vielä pohtii. 

Tuleeko 
kylmä ennen aikojaan?
Tietynlaista riskianalyysiä olisi varmaankin tarvittu 

siinä vaiheessa, kun aikataulutettiin patteri- ja lin-

jansäätöventtiilien säätö ja vaihto. 

– Kaikki taloyhtiön lukaalit ovat nyt kylmillään. 

Pelkona on tai sanotaan paremminkin niin, että toi-

vomme, että ilmat pysyvät lämpiminä, Markku Lan-

sola huokaisee haastattelussa, jota teemme syys-

kuun puolessa välissä. 

Alunperin venttiilien vaihtojen piti kestää vähän 

yli kolme viikkoa. Heinäkuussa aikataulu muuttui 

radikaalisti ja deadline venyi syyskuun alkuun. 

– Rakennusalalla eletään liikaa tässä ja nyt ajatte-

lussa, liian vähän ajatellaan eteenpäin. Aikataulussa 

tapahtui niin merkittävä muutos, emmekä istuneet 

selvittämään, mitä syyskuun deadline ja linjansää-

töventtiilien vaihtaminen vielä sen jälkeen käytän-

nössä tarkoittaa, Alasilta-Hagman pohtii.

Konkreettisesti varautumisen tarve tuli esiin, kun 

eräs asukas soitti ja kertoi huoneistossaan olevan 

+ 14 astetta. 

– Kun sen tiedon perusteella, mikä minulla sil-

loin oli, näytti siltä, ettei työ valmistu vielä kuukau-

teen, niin viestitin, että tähän asiaan on nyt pakko 

reagoida välittömästi. Hankimme 20-30 sähköpat-

teria siltä varalta, että ilmat kylmenevät, emmekä 

saa lämpöjä takaisin taloihin, Lansola kertoo.

Aikaa ja kiinnostusta
– Projektinjohtourakassa pitää olla aikaa ja mah-

dollisuuksia paneutua asioihin ihan eri tavalla kuin 

perinteisessä urakassa. Tässähän on pakko pereh-

tyä joka ikiseen asiaan; työohjeisiin, suunnitelmiin, 

jne. Ei toki ruveta leikkimään asiantuntijaa, mutta 

vastuu on joka tapauksessa erityyppinen kuin ko-

konaishintaurakassa, Lea Alasilta-Hagman sanoo 

puheenjohtajan näkökulmasta.

Moderni viemärisaneeraus

SUKITUS

+
RUISKU-

VALU

MODERNI 
VIEMÄRISANEERAUS

WWW.NEWLINER.FI

UUTUUS!
NewLiner on kehittänyt uuden ruiskuvalumateriaalin 

nimeltä ElastoFlake, joka mahdollistaa myös 
muoviputkien laadukkaan pinnoittamisen.
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– Se kuitenkin käynnistettiin ja runsas määrä ve-

sivahinkoja oli hyvä konsultti  osoittamaan, että nyt 

on aika ryhtyä korjaamaan. Päätöksenteko on kui-

tenkin ollut aika sujuvaa, hän jatkaa vuonna 2011 

tehdyn hankesuunnittelun etenemisestä päätök-

senteon rattaissa suunnitteluun ja toteutukseen.

Putkiremontin suunnitteluvaihe oli vuonna 2012 

ja vuoden 2013 valittiin urakoitsija.

Sen rinnalla toteutettiin parvekeremontti, jossa 

parvekkeet asennettiin ulkopuolisena elementtinä. 

Alkuperäisenä toiveena oli parvekkeiden laajenta-

minen, mutta se supistui Helsingin kaupungin vi-

ranomaisten tahdon mukaan 15 senttimetriin lisää 

syvyyttä. Myös rakenneratkaisusta keskusteltiin tii-

viisti rakennusvalvontaviraston kanssa. 

– Pallottelimme sitä, valetaanko parvekkeet pai-

kalla vai tehdäänkö ne elementteinä. Löysimme 

LO-Rakenteen, joka tekee parvekkeita elementtirat-

kaisuna. Tähän kallistuttiin aikataulusyistä, mutta 

myös siksi, että uskoimme sisäolosuhteissa, tehtaal-

la valmiiksi tehtävien parveke-elementtien tasalaa-

tuisuuteen verrattuna siihen, että parvekkeet valet-

taisiin työmaalla, Lea Alasilta-Hagman vielä toteaa.

– Parvekkeiden nopea ja sujuva asentaminen 

hämmästytti sekä tilaajia että yhtiön asukkaita. Uu-

sista parvekkeista on paljon iloa: nyt ne ovat lähes 

samassa tasossa olohuoneen lattian kanssa, 15 sent-

tiä syvyyttä lisää sekä vanhojen koteloiden poistu-

minen parvekkeen päistä tuovat tilan tuntua, Lan-

sola vielä mainitsee.

As Oy Säästövanha sijaitsee Helsingissä Vanhaistentie 

4:ssä. Vanhan Kannelmäen ytimessä sijaitseva yhtiö 

muodostuu viidestä talosta, joissa on kussakin kahdeksan 

asuinkerrosta. 

Huoneistoja on 240, joista suurin osa yksiöitä ja kaksioita. 

Autopaikkoja 49 ja autotalleja 10.

Työmaakokous on juuri pidetty. Lea Alasilta-

Hagman ja Markku Lansola toteavat, että hanke on 

sujunut kertakaikkisen hyvin.

– Olemme plussan puolella ja tänään todettiin, 

että olemme alittaneet ja mitä suurimmalla toden-

näköisyydellä alitamme tavoitehinnan. Nyt ollaan 

72 prosentin valmiusasteessa, Lansola toteaa.

– Projektin kattavuuteen nähden olemme mie-

lestäni saaneet tällä rahalla aivan erinomaisen pal-

jon loistavaa työtä. On tehty niin monta isoa osa-

aluetta: parvekkeet, putket, sähköt, pihatyöt, por-

rashuoneet, ovet. Talosta tulee ihan kokonaan eri-

lainen, viisi huoneistoa yhtiöstä omistava Lansola 

hehkuttaa.

Taloyhtiössä toteutetun strategiakyselyn mukaan 

monet  osakkaat ja asukkaat pitävät sitä hyvänä, et-

tä nyt tehdään kerralla paljon. He uskovat, että talon 

arvo nousee ja asumisviihtyisyys paranee.

– Mielestäni ihmisten tietoisuus siitä, että taloa 

pitää hoitaa, on kasvanut, Alasilta-Hagman vielä 

mainitsee.

Taloyhtiössä tehdään samalla kymmeniä keittiö-

remontteja ja moni on laajennuttanut kylpyhuonei-

taan. 

Lea Alasilta-Hagman muutti taloyhtiöön vuonna 

2010: – Kun kodin tarkoitus on olla loppuelämäni 

koti, olen saanut tässä hankkeessa lisää tilaa kylpy-

huoneeseen 60-luvun talossa ja voinut parantaa es-

teettömyyttä järkevillä kustannuksilla, hän iloitsee. 

Korjaushistoria ja liikkeellelähtö
– Säästövanha oli aikanaan aravalainoitettu taloyh-

tiö. 60-luvulla säästäminen oli hyve, mutta meidän 

tapauksessamme se on ollut ehkä vähän liiankin 

suuri hyve. Korjausvajetta on syntynyt, Lea Alasilta-

Hagman taustoittaa.

Julkisivuremontti taloissa tehtiin 2000-luvun 

alussa. Toinen periaate, jonka mukaan uutta velkaa 

ei oteta ennen kuin viimeinenkin killinki on mak-

settu vanhasta, taas johti siihen, että putkiremontin 

hankesuunnittelu käynnistyi  liian myöhään.

Kaikkiin porras-

huoneisiin tulee  

puufiguurin käsit-

tävä seinämaala-

us, mutta muut 

yksityiskohdat 

vaihtelevat, esi-

merkiksi tässä lin-

tuja. Ilmeen muu-

tos on melkoinen 

verrattuna aikai-

sempaan.
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

Saat meiltä kattavat ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut loka-
ja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin, 
ennakoivaa huoltoa unohtamatta.

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

Huollata viemärit ennakkoon
”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavu-
aarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.

Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 3310 02
Hanko (019) 2486 713

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08
Loviisa 040 912 8117

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 7666 22
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 8757 215

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090 

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen

tyhjennykset.
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S
uurimman kimmokkeen ajatukselle antoi 

kokemus 74-vuotiaan rouvan otettua Ulla 

Bergmaniin yhteyttä, koska hänellä ei ollut 

ketään muuta - ei omaisia, ei läheisiä ys-

täviä, eikä liioin kaupungin eikä seurakunnankaan 

palveluista löytynyt apua akuutissa tilanteessa.

– Tämä rouva oli kovassa 39 asteen kuumees-

sa ja hänen olisi pitänyt lähteä hakemaan lääkkeitä 

apteekista. Ruokaakaan ei kaapissa ollut, Ulla Berg-

man, jolla on pitkä kokemus isännöintitehtävistä ja 

hallituksen puheenjohtajan tehtävistä kuvaa yhtey-

denottoa.

Ulla Bergman luonnehtii soittajaa ajan tasal-

la olevaksi järkeväksi ihmiseksi, joka osasi käyttää 

internetiä ja oli etsinytkin ennen soittoaan netistä 

Turun kaupungin ikääntyvien palvelun puhelinnu-

meron. Sieltä hänelle oli vastattu, ettei voida antaa 

apua, koska hänelle ei ole kaupungin toimesta teh-

tyä palvelusuunnitelmaa, eikä tällaisiin akuutteihin 

tilanteisiin ole olemassa kaupungin taholta mitään 

palvelua. 

– Rouvaa oli neuvottu soittamaan seurakuntaan. 

Hän koki hieman syyllisyyttä siitäkin, koska ei ole 

seurakunnan jäsen, mutta soitti silti. Sieltäkään ei 

Sosiaali-isännöinnin 
tarve kasvaa koko ajan
Kotona asuvan ikääntyvän väestön kasvu synnyttää – ja on jo jossakin 
määrin synnyttänytkin – suuren tarpeen sosiaaliselle isännöinnille. 

– Me joudumme tulevaisuudessa miettimään, pitäisikö olla 
teknisten ja hallinnollisten isännöitsijöiden rinnalla myös sosiaalityötä 
tekeviä isännöitsijöitä, turkulainen varanotaari Ulla Bergman arvioi 
nykyisen kehityksen perusteella.

tarjottu minkäänlaista apua akuuttiin tilanteeseen. 

– Sen jälkeen hän soitti minulle, koska muis-

ti minut. Toimin nimittäin aikoinani isännöitsijänä 

samassa taloyhtiössä. 

Ulla Bergman otti asian hoitaakseen, lähti hake-

maan lääkkeet ja ruuat. 

– Katsoin sen lähimmäisen velvollisuudekseni. 

Se oli vähintä, mitä voi tehdä. Mutta samalla heräsi 

pohdinta, miten isännöitsijät ja isännöitsijätoimis-

tot toimisivat –  eihän niillä ole tällaiseen aikaa, ei 

palvelua, eikä velvollisuuttakaan.  

– Vanhusväestön yksinäisyys johtaa siihen, et-

tä moni heistä tulee isännöitsijän toimistoon te-

kemään tikusta asiaa, koska kaipaa juttukaveria ja 

seuraa. Olen keskustellut muutamien isännöitsijöi-

den kanssa, jotka ovat arvioineet, että isännöitsi-

jän työajasta menee noin 15 prosenttia sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, Ulla Bergman nostaa vielä esiin.

Kotona asuvan väestön 
ikääntyminen vaikuttaa kaikkeen
Tapaus antaa kuitenkin lohduttoman kuvan tilan-

teesta: pärjäät yksin hyvin kotona, etkä tarvitse yh-

teiskunnan apua, mutta kun sitten yhtäkkiä yllättä-

Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Riina TakalaRiina Takala
Löytyykö asunto-

osakeyhtiössä yk-

sinäiselle ikäihmi-

selle nopeasti 

apua, kun hän 

sairastuu kovaan 

kuumeeseen, eikä 

pääse kauppaan 

tai apteekkiin?
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en tarvitsetkin sairauden vuoksi akuuttia apua.

– Tässä tapauksessa niin yksinkertaista asiaa 

kuin lääkkeiden noutoa ja ruuan hakua,  sellaista ei 

ole missään tarjolla! 

– Ihmisten kokema turvattomuus ja inhimilli-

set lähtökohdat pitäisi ottaa paremmin huomioon. 

Minun mielestäni myös Isännöintiliiton ja Kiin-

teistöliiton pitäisi varautua miettimään ikääntymi-

sen vaikutuksia asumiseen ja auttaa taloyhtiöitä va-

rautumaan mahdollisiin toimenpiteisiin, aikanaan 

Kiinteistöliiton varapuheenjohtajana ja Turun kiin-

teistöyhdistyksen puheenjohtajana toiminut Ulla 

Bergman kuuluttaa.

Isännöitsijän 
”käsissä” ensimmäiseksi
– On selvää, että kaikki haluavat lähipalvelua. Jos 

olet arka, et uskalla ensimmäiseksi ottaa yhteyttä 

kaupungin virkamieheen. Monet ottavat yhteyttä 

isännöitsijään, koska kokevat hänet tutummaksi ja 

turvallisemmaksi ja ajattelevat, että sitä kautta pää-

see asiassa eteenpäin, Ulla Bergman toteaa.

Ongelmatilanteissa vanhuspalvelulaki kehot-

taa ensimmäisenä ottamaan yhteyttä virkamiehiin. 

Lain 5. Luvun 25 §:ssä sanotaan näin: 

”Vanhuspalvelulaki velvoittaa seuraavat tahot te-

kemään ilmoituksen havaitsemastaan iäkkään hen-

kilön palvelutarpeesta: terveydenhuollon ammat-

tihenkilöt, kunnan sosiaalitoimen palveluksessa 

olevat, alueen pelastustoimen palveluksessa olevat, 

hätäkeskuksen palveluksessa olevat ja poliisin pal-

veluksessa olevat.

Heidän on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta 

vastaavalle viranomaiselle, jos he ovat tehtävässään 

saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmei-

sen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpi-

dostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. 

Ilmoitus on tehtävä viipymättä. Salassapitosään-

nökset eivät ole esteenä velvollisuuden täyttämi-

selle. 

Muutkin kuin edellä mainitut tahot voivat teh-

dä ilmoituksen havaitsemastaan iäkkään henkilön 

avun tarpeesta heitä mahdollisesti sitovien salassa-

pitovelvoitteiden estämättä”, lausuu laki sallien siis 

esimerkiksi isännöitsijöiden tai huoltomiesten il-

moittamiset viranomaisille.

Laitospaikkojen 
”alasajo” huolestuttavaa kehitystä
Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on asetettava 

vanhusneuvosto, jonka tehtävänä on antaa lausun-

toja ja tehdä aloitteita. 

Vanhusneuvostot ovat demokraattisesti kokoon-

pantu eri puolueiden edustajista. 

Ulla Bergman on huolissaan 

kotihoidon ulkopuolella ole-

vien ikäihmisten avun saami-

sesta akuuteissakin tilanteissa.

37

http://www.finib.fi


Ulla Bergmanin kokemus ja näkemys neuvoston 

toiminnasta ei ole kovin hyvä, koska neuvostolla ei 

ole käytettävissä olevia omia määrärahoja. 

Tilanne näyttää hänen mielestään huolestutta-

valta sitä taustaa vasten, että esimerkiksi Turussa 

on nyt asukkaita 182 000, joista yli 65-vuotiaita on 

35 000. 

– Siis noin viidesosa kaupungin asukkaista, Ulla 

Bergman painottaa. 

– Valtioneuvoston säästöpäätöksen mukaan 

heistä kolmelle prosentille turvataan laitospaikat eli 

vain 1 050 henkilölle! Laitoshoidon purkaminen on 

mielestäni heitteillejättöä. Onko mitään mieltä, et-

tä muistisairaat harhailevat ulkona, huonokuntoiset 

kaatuilevat kotona. Alati vaihtuva kotihoitoväki ei 

siinä auta, vaikka he kuinka parhaansa yrittäisivät, 

hän jatkaa.

Kotiin saatavan avun merkitys kasvaa silläkin pe-

rusteella, että jo nyt yli 65-vuotiaista 70 prosenttia 

asuu kotona.

– Vanhuspalvelulain mukaan ikääntyneellä tar-

koitetaan vanhuuseläkeläistä, joka on fyysiseltä iäl-

tään 63+ väestöä. Iäkkäällä taas henkilöä, jonka toi-

mintakyky on heikentynyt ikään liittyneiden syiden 

vuoksi. Iäkkäälle henkilölle on laadittava palvelu-

suunnitelma, jossa hoito ja huolenpito toteutetaan 

ensisijassa hänen omassa kodissaan. 

– Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain 

poikkeustapauksissa lääketieteellisin perustein. Po-

tilasturvallisuus ei ole laitoshoidon peruste (!!!), Ulla 

Bergman vielä esittää pohdintojensa taustaksi fak-

toja, jotka löytyvät viralliselta nimeltään Laki ikään-

tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäk-

käiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sosiaalista 
isännöintiä kuntaportaaseenkin
Jokaisella sosiaalitoimistossa asioivalla henkilöl-

lä on kontaktihenkilö, joka yrittää ohjata hoitoon. 

Pitäisikö sosiaalitoimeen saada myös isännöitsijöi-

tä, jotka toimivat kontaktihenkilöinä nimenomaan 

asunto-osakeyhtiöissä yksin asuville ikäihmisille ja 

auttavat heitä ongelmatilanteissa viemään asioita 

eteenpäin.

Erilaisten sosiaalisten ongelmien heijastuminen 

isännöitsijän työhön on tuttua myös Ulla Bergma-

nille. 

– Kohtasin isännöitsijänä toimiessani ikäihmi-

siä, jotka olivat sitä mieltä, että naapuri yrittää tap-

paa heidät johtamalla kaasua heidän kotiinsa tai 

tarpeillaan ei voi käydä, koska vessanpönttöön on 

asennettu kamera. Naapureilta tuli valituksia por-

raskäytävän pahasta hajusta ja kun hajun perusteel-

la löysimme huoneiston ja menimme sisään, siellä 

oli kattoon asti ulottuvia jätekasoja ja kasojen kes-

kellä vajaan puolen metrin levyinen keittiöön johta-

va polku, Ulla Bergman mainitsee muutamista ko-

kemuksistaan..

Kaba 
evolo
Täysin digitaalinen kulunvalvonta- ja hallintajärjestelmä erillaisiin 
käyttökohteisiin: 

• Kerrostalot  •  Toimistot  •  Yritykset  •  Koulut

Kulkutunnisteena käytetään RFID-avaimenperää tai korttia. Jokainen kulku-
tunniste on yksilöllisesti poistettavissa järjestelmästä. Ylläpito on kustannus-
tehokasta ja helppoa. Oikein suunniteltuna Kaba evolo toimii avainhallintaa 
itsenäisesti ylläpitävänä järjestelmänä, jossa turvallisuus on huippuluokkaa. 
Kaba evolo tuotteet on helppo yhteensovittaa kiinteistön olemassa olevaan 
lukitukseen ilman raskasta kaapelointia.

Käyttäjäystävällinen ja turvallinen kulunhallinta-
järjestelmä kaikkiin käyttötarkoituksiin

KABA AB
Klaus Björkman
Myyntipäällikkö
Puh. 040 352 22 68
kbjorkman@kaba.com
Särkiniementie 3, 4 krs.
00210 Helsinki

KABA AB
Jarmo Kvick
Myyntipäällikkö
Puh. 040 043 43 17
jarmo.kvick@kaba.com
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

Ota yhteyttä meihin niin autamme 
teitä järjestelmän suunnittelussa.
 

www.kaba.fi 

38

http://www.kaba.fi


T
ässä taloyhtiön ilmoitustaululle laitetussa 

lapussa kiteytyy Turussa syksyllä ripeäs-

ti käynnistynyt yhteistoiminta yksinään 

asuvien ihmisten auttamiseksi erityisesti 

asunto-osakeyhtiöissä ja muissakin taloyhtiöissä.

Kun soittaa tuohon puhelinnumeroon, mitä sit-

ten tapahtuu, kysyn päästäkseni jäljille, mistä on 

kysymys Turun kaupungin ja vapaaehtoistoimin-

nan yhteistyöstä ikäihmisten parissa.

– Minä vastaan puheluusi. Keskustelemme asi-

asta, kerrot minulle, minkälaista apua tarvitset ja 

minä kerron vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä, 

Autetaan yksinäisiä 
ikäihmisiä taloyhtiöissä

VAPAAEHTOISPALVELUIDEN KOHDERYHMÄNÄ TURUSSA

”Syysillat pimenevät, liukkaat kelit lähenevät… Kaipaatko 
kaveria.... " Tekstin alla valmiiksi leikattuja puhelinnumerolla 
varustettuja lappusia mukaan otettavaksi.  

Yhteistyökumppaneina taloyhtiöihin jaetuissa infoissa on 
Avoimet Ovet –hanke (RAY).  Hanke on Turun Lähimmäis-
palveluyhdistys ry:n organisoima.

Liisa Kaisti Turun kaupungin ennaltaehkäisevistä 

vanhuspalveluista kertoo. 

– Minulta viestisi menee eteenpäin vapaaehtois-

toimintaan osallistuville kolmannen sektorin toi-

mijoille ja viimeistään kolmen päivän sisällä saat 

joltakin heistä tarvitsemasi saattoavun lääkäriin tai 

kauppaan tai ulkoilemaan tai mikä tarpeesi onkin 

ollut, hän jatkaa.

Tukitoiminta on jaettu kertaluonteiseen tukeen, esi-

merkiksi kun haluat mennä kodin ulkopuoliseen tilai-

suuteen tai tarvitset apua lääkärissä, pankissa, kampaa-

jalla, vaatekaupassa tai missä tahansa käymistä varten.

Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Riina TakalaRiina Takala

Tähän toimintaan 
liittyvää esitettä-
Vapaaehtoistoi-
minta ikäihmisten 
parissa heidän 
kotona asuessaan 
voi tulostaa inter-
netistä googletta-
malla www.turku.
fi/vapaaehtois-
toiminta
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Taloyhtiöille enemmän 
tietoa senioriasumisen 
erityispiirteistä
MIKA ARTESOLA Turun Puheenjohtajien Klubista 

teetti kyselyn Klubin jäseninä oleville hallitusten 

puheenjohtajille koskien seniori-ikäisten asumis-

ta. Kyselyyn vastasi 32 hallituksen puheenjohtajaa, 

joiden mukaan taloyhtiöissä kaivattaisiin tietoa seni-

oriasumisen erityispiirteistä ja tarpeista. Myös erilaisia 

neuvontapalveluita ja yhteyshenkilöitä esimerkiksi 

terveys- ja sosiaaliasioissa kaivattaisiin.

Taloyhtiöiden hallitukset olivat vastaajien mu-

kaan pohtineet senioreiden erilaisia ongelmia ja/

tai haasteellisia tilanteita mm. Esteettömyys ja sen 

puuttuminen; Piha-alueiden sekä kulkuväylien liuk-

kaus erityisesti talviaikana; Yhteisöllisyyden puute; 

Maksukyky isoissa remonttihankkeissa; Tiedottami-

nen; Turvallisuus.

Taloyhtiöissä oli toteutettu paljon erilaisia ratkai-

suja, joilla pyrittiin edistämään erityisesti esteettö-

myyttä. Monet vastaajat muistuttivat myös siitä, että 

esteettömyys hyödyttää myös kaikkia muita talon 

asukkaita ja kiinteistön käyttäjiä. Niitä olisivat seuraa-

vat asiat: Hissien uusiminen; Luiskien asentaminen 

porraskäytävien eteen, rollaattorien ja pyörätuo-

lien käyttö helpottuu; Automaattiovien asennus; 

Lisäkaiteiden asennus; Valaistuksen kehittäminen; 

Putkiremontin yhteydessä tarjottu lisämahdollisuuk-

sia asuntoihin, kuten korotettu wc-istuin ja kahvojen 

asennus seiniin haluttaessa.

Yhteisöllisyyttä oli pyritty lisäämään yhteisillä juh-

lilla, talkoilla ja kerhotilojen kunnostamisella

Osakkaiden maksukyky on usein rasitteilla isoissa 

remonteissa. Tätä on pyritty huomioimaan tarpeeksi 

pitkällä laina-ajalla.

Taloyhtiöiden hallituksissa on paljon eläkeläisiä 

jäseninä. Vastanneiden 32 puheenjohtajan hallituk-

sissa 30:ssä on eläkeläisjäseniä.

Tai sitten puhutaan toistuvasta vapaaehtoistoi-

minnasta, joka voi tarkoittaa ”ystävätoimintaa”, seu-

rustelemista, ulkoilemista ja yhteisen ajan viettä-

mistä.

– Näille tukitoimille on selvästi sosiaalinen tarve. 

Yksinäisyys on niin voimakas sana ja asia tällä het-

kellä ikäihmisten parissa, Liisa Kaisti toteaa.

Hänen tehtävänään on ollut marraskuusta 2012 

alkaen koordinoida vapaaehtoistoimintaa, kohde-

ryhmänä ikäihmiset kotona asuessaan.

– Käytännössä siis teen Vapaaehtoistoimintaa 

ns. näkyväksi kertomalla yhteistyöstä julkisen- ja 

kolmannen sektorin toimijoista erilaisissa tilaisuuk-

sissa. Tällä hetkellä tärkeintä on tehdä tunnetuksi 

yhteistyötä. Hyvinvointitoimiala Ennaltaehkäisevät 

vanhuspalvelut on ryhtynyt tukemaan kolmannen 

sektorin toimintaa antamalla tiloja, koulutusta, jotta 

saataisiin Vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi ja koto-

na asuvat ikäihmiset, jotka eivät ole vielä esimerkik-

si kotihoidon palvelujen piirissä, saisivat tietoa toi-

minnasta, Kaisti kertoo työstään.

Yhteistyö on
johdonmukaistaa toimintaa
Tämän toimintamallin puitteissa toimivat yhteis-

työssä Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala En-

naltaehkäisevät Vanhuspalvelut ja Turun alueella 

vapaaehtoistyötä ikäihmisten hyväksi tekevät yh-

distykset. 

Turun kaupungin kotihoito, jonka toimikent-

tä on jaettu kaupungissa 22 piiriin, on yhteistyön 

edistämiseksi valinnut yhteyshenkilöt tiedon eteen-

päin viemiseksi niin työntekijöille tiimiin kuin yh-

distyksille. 

Yhteistyössä ovat mukana Turun Seudun Van-

hustuki ry ja sen Tukiystävätoiminta, Suomen Pu-

naisen Ristin Turun osasto ja sen ystävätoiminta, 

Avustajakeskus ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistys 

ry sekä Diakoniakeskus. 

Lisäksi SPR:llä on yhteistyötä Lähimmäispalvelu-

yhdistys ry:n kanssa, joka tarjoaa kulttuuriystävätoi-

mintaa, apua erilaisiin kulttuuri- ja urheilutapahtu-

missa käymiseen.

Miten vapaaehtoiset 
kokeneet toiminnan?
– Julkisen sektorin kotihoito ja vapaaehtoistyö-

tä tekevien yhdistysten edustajat pitivät kokouksen, 

missä sovittiin pelisäännöistä, kuinka usein tava-

taan, mitä tiedotetaan ja millä tavalla toimitaan, Lii-

sa Kaisti toteaa tilaisuudesta, johon osallistui 17 yh-

dyshenkilöä. 

Eräs paikalla olleista harmitteli sitä, ettei kerros-

taloissa ole enää vanhan ajan naapuriapua, jon-

ka merkeissä yksi jos toinenkin asukas voisi auttaa 

toistaan kaupassakäynneissä tai apteekissa käyn-

neissä tai vastaavissa tilanteissa.

– Näin suuressa kaupungissa kuin Turku vapaa-

ehtoistyö ei ole aina juuri niiden ihmisten tiedossa, 

jotka sitä eniten tarvitsevat. He tapaavat ehkä koti-

hoidon ihmisiä. Vapaaehtoitoiminta parantaa aina-

kin sitä, miten me löydämme ja saamme avun kai-

kille niille vanhuksille, jotka sitä tarvitsevat, Diako-

niakeskuksen edustaja Kaisa Lunden kertoi. 

Diakoniakeskus tarjoaa ystävätoimintaa ja lä-

himmäisavunvälitystä esimerkiksi kauppa- tai 

kampaajareissuille. Pyyntöjä on tullut kotihoidon 

kautta, mutta myös omaisilta tai asiakkailta itsel-

tään.

Diakoniakeskuksen edustaja ja Turun Seudun 

Vanhustuki ry:n Tukiystävätoiminnan edustaja pi-

tävät tärkeänä yhteistyötä kotihoidon kanssa, koska 

silloin voidaan helpommin reagoida ikäihmisen ti-

lanteisiin, eikä törmätä ensimmäiseksi siihen, että 

tietoja ei voi toiselle antaa.

– Kotona asuvat yksinäiset ikäihmiset eivät vält-

tämättä jaksa lähteä kauemmas kotoaan. Siksi ajat-

telin, että onko asunto-osakeyhtiöissä vielä kerho-

huoneita, joihin voisi kehittää esimerkiksi kerhotoi-

mintaa. Me Suomen Punaisesta Rististä voisimme 

ehkä löytää vetäjiäkin niihin. Silloin voitaisiin ko-

koontua tutussa paikassa lähellä kotia. Ovatko isän-

nöitsijät ja taloyhtiöt kiinnostuneita selvittämään ti-

lakysymystä, Soili Raitanen kyseli.
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Palaute ollut jo nyt positiivista
Liisa Kaisti ja Pirkko Lampi, kotihoidon esimies, 

kiittelevät sitä, miten positiivista palautetta ikäihmi-

sille suunnattu toiminta on jo nyt saanut isännöitsi-

jöiltä ja taloyhtiöistä.

– Isännöitsijät pyytävät lähettämään tätä elo-

kuussa valmistunutta esitettä, jossa toimintaa tar-

kemmin esitellään, Liisa Kaisti kertoo.

Keskustelua on käyty myös siitä, että toimin-

taa esiteltäisiin Puheenjohtajien Klubissa, missä on 

edustettuna taloyhtiöiden hallitusten puheenjohta-

jia. Se olisi oiva väylä levittää tietoa ja jakaa porras-

huoneiden ilmoitustauluillekin infoa puhelinnu-

merosta, josta voi palvelua kysyä.

– Olen pitänyt pääkirjastossa joka toinen perjan-

tai infotunnin, jossa olen esitellyt vapaaehtoistoi-

mintaa. Tammikuussa siellä kävi iäkkäämpi rouva, 

joka kysyi, käyttekö myös taloyhtiöissä. Vastasin, 

että emme vielä käy, mutta puhetta on ollut ja esite 

kun saadaan valmiiksi, otan teihin yhteyttä. Selvi-

si, että hän oli taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, 

Liisa Kaisti kertaa vielä vaiheista, jotka vahvistivat 

toiminnan tarpeellisuutta. 

Lisää vapaaehtoistoimintaan 
mukaan tulevia tarvitaan
Vapaaehtoistoimintaan mukaan tulevat voivat käy-

dä peruskurssin. Vapaaehtoisia ei Liisa Kaistin mu-

kaan kuitenkaan ole koskaan tarpeeksi.

”Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten parissa heidän kotona asuessaan” -esite 

on tulostettavissa netistä googlettamalla www.turku.fi /vapaaehtoistoiminta  

Turkulaisten ikäihmisten palveluohjaus. Mistä apua kotona pärjäämiseen? 

Yhteydenotto puhelimitse 02 262 6172 klo 9-15 arkisin.

Avoimet Ovet –hanke (RAY) on Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n 

(Kotikunnaan) organisoima hanke.  Sen tarkoituksena on lisätä kotona asuvien 

ikäihmisten yhteisöllisyyttä ennaltaehkäisevien toimintojen ja vapaaehtoistoi-

minnan yhteistyöllä.  Hanke on mm. koonnut kokeeksi kotona asuville eläkeläi-

sille tarkoitettuja Menovinkit-esitteitä, joissa on esimerkkejä kotona asuville 

eläkeläisille tarkoitetuista tapahtumista ja ryhmistä. Menovinkit -esite löytyy 

sähköisenä mm. Kotikunnaan kotisivuilta (www.kotikunnas.fi ) www.turku.fi /

vapaaehtoistoiminta. 

– Vapaaehtoiset, jotka toimivat ikäihmisten pa-

rissa, ovat itsekin usein iäkkäitä, minkä vuoksi hei-

dän määränsä vähenee. Olemme pyrkineet löytä-

mään nuorempiakin mukaan, Liisa Kaisti pohtii ja 

kertoo, että keväällä on tarkoitus järjestää uusi tois-

tuvan vapaaehtoispalvelun peruskurssi koska ny-

kyiset nyt Ilo työryhmän järjestämän peruskurssin 

käynet 30 osallistujaa eivät riitä. 

Lisäksi yhdistykset kouluttavat omia vapaaehtoi-

siaan.

– Joskus voi avun vastaanotto tai palvelun hake-

minenkin tyssätä siihen, että ikäihminen ei koe tar-

vitsevansa apua. 

– Tai ei vain myönnä sitä. Onhan tässä ennen-

kin pärjätty, Mika Artesola Puheenjohtajien Klubista 

vielä kiteyttää olennaisen seikan.

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-

johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, 

kun yhtiönne luottamushenkilö on vaih-

tunut. Näin varmistamme Kiinteistöpostin 

perillemenon juuri sinne, missä siitä on 

suurin hyöty.

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

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.

• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti.  

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa
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M
yös teknisistä syistä toteutetun julki-

sivun lisäeristyksen eristemäärän kas-

vattaminen on kustannusmielessäkin 

kannattavaa, esimerkiksi eristevah-

vuuden kasvattaminen 100:sta 150mm:ään ei nosta 

kustannuksia merkittävästi. 

Lisäksi usein kalliina pidettyjen huoneistokoh-

taisten lämmöntalteenottolaitteiden asentaminen 

voi muodostua taloudellisesti kannattavaksi, kun 

investointia tarkastellaan 50 vuoden tarkastelujak-

solla. 

Tässä muutamia käsityksiä erilaisista energia-

tehokkuutta parantavista korjaustoimenpiteistä ja 

niiden taloudellisesta kannattavuudesta kahdessa 

VVO:n perusparannuskohteessa. 

Ramboll Finland Oy:ssä työskennellyt energia-

asiantuntija Kimmo Hilliaho ja energiasuunnitteli-

ja Eerik Mäkitalo arvioivat kerrostalojen korjaustoi-

menpiteiden vaikutusta energiasäästöön. 

Laskenta suoritettiin yksityiskohtaisena ener-

giasimulointina ja toteutettiin IDA-ICE ohjelmalla. 

Taustalla huomioitiin myös korjausrakentamisen 

energiatehokkuusvaatimukset ja niiden toteutta-

minen.

Lauri Parkkinen toimii projektipäällikkönä Jy-

väskylän VVO-kotikeskuksessa. Hän  arvioi toimen-

piteiden  kannattavuutta investointimielessä Invest 

for Excel –ohjelmalla Tampereen ammattikorkea-

koululle tekemässään opinnäytetyössä.

Tutkimushanke kohdistui VVO:n kohteisiin, Hal-

lituskatu 7:ään Tampereelta ja Kolikkotie 2:een Jy-

väskylästä. 

Energiansäästöarvioinnin 
tuloksia Kolikkotieltä
IDA ICE –ohjelman mukaan Jyväskylän Kolikko-

tiellä suurin yksittäinen lämmönkulutukseen vai-

kuttava korjaustoimenpide oli ikkunoiden ja parve-

keovien uusiminen, joilla saavutetaan vuodessa 12 

prosentin eli 36 megawattitunnin säästö kokonais-

lämmönkulutuksessa.

Toiseksi eniten säästöä Kolikkotiellä toi parveke-

lasien asentaminen, säästö oli 9 prosenttia eli 

27 megawattituntia. 

Korjaamisen energiasäästön 
kannattavuutta voidaan arvioida

RAKENNE- JA ENERGIA-TEKNINEN KUNTO LUO PERUSTAN, JOLLA

Energiansäästö rakenteiden suojausvaikutuksen 
ohella luo parvekkeiden lasittamisesta järkevän 
kiinteistönhuoltotoimenpiteen, joka näkyy kustannuksiltaan 
järkevänä investointina varsinkin 60- ja 70- luvuilla 
rakennettujen ns. tyyppikerrostalojen kohdalla. 

Kolmanneksi eniten säästöä toivat 150 millin li-

sälämmöneristys, säästö 9 prosenttia eli 26 me-

gawattituntia. 8 prosentin eli 23 megawattitunnin 

säästöön päästään 100 millin lisälämmöneristyksel-

lä ja 5 prosentin eli 15 megawattitunnin säästöön 50 

millin eristepaksuudella.

Ikkunoiden ja ovien uusimisella, parvekelasien 

asentamisella ja seinän 100 millin lisäeristyksellä 

kerrostalo voi säästää 23 prosenttia eli 68 megawat-

tituntia vuodessa lämmitysenergiassa.

Energiansäästölaskelman mukaan Kolikkotiel-

lä saavutetaan lasitetuilla parvekkeilla yhtä suuri 

säästö kokonaisenergiankulutuksessa kuin mitä 150 

mm:n lämmöneristyksellä saadaan. Parvekkeiden 

lasittaminen pienentää suhteellista lämmönkulu-

tusta 9 prosentin verran. 

Lisälämmöneristäminen 
kannattavin toimi Kolikkotiellä
Eri korjaustoimenpiteiden taloudellisen kannatta-

vuustarkastelun Invest of Excel –ohjelman laske-

mien  mukaan Kolikkotiellä seinien lisäeristäminen 

100 millin paksuisella villalla olisi selkeästi kannat-

tavin yksittäinen toimenpide 5,04 prosentin tuotol-

la. 

Kun tarkasteltiin lisälämmöneristämisen tuomaa 

23 megawattitunnin energiansäästöä, se oli kol-

manneksi suurin ikkunoiden ja ovien uusimisen 

sekä parvekelasien asentamisen jälkeen. 

Investoinnin pienet kustannukset tekevät lisä-

lämmöneristyksestä tässä kohteessa taloudellises-

sa mielessä kannattavimman korjaustoimenpiteen. 

Tarkastelussa huomioitiin vain eristeen hinta.

Parvekelasien asennus oli Kolikkotien taloudelli-

sessa tarkastelussa toiseksi kannattavin toimenpide 

3,19 prosentin tuotolla.

Vaikka ikkunoiden ja ovien vaihdolla saavutettiin 

Kolikkotiellä suurin energiansäästö (36 megawat-

tituntia), niin taloudellisessa tarkastelussa toimen-

piteelle saatiin sisäisen koron laskennalla vain 0,69 

prosentin tuotto.

Kaikkien energiatehokkuutta parantavien toi-

menpiteiden yhteenlaskettu tuotto jäi selkeästi alle 

parhaiden yksittäisten toimenpiteiden tuoton. 30 

Teksti: Teksti: Riina TakalaRiina Takala
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vuoden tarkastelujaksolla. Kun tarkastelujaksoksi 

otettiin 50 vuotta, kaikkien korjaustoimenpiteiden 

tuottoarvo nousi 2,98 prosenttiin.

Molemmissa tarkastelujaksoissa on otettu huo-

mioon eri rakennusosien huoltaminen ja sillä saa-

vutettava käyttöikä. Esimerkiksi parvekelasien elin-

kaarta voidaan jatkaa, kun niille tehdään kaksi kun-

nostavaa huoltoa 50 vuoden tarkastelujaksolla.

Energiansäästöarvioinnin 
tuloksia Hallituskadulta
Tampereen Hallituskadulla IDA ICE -simulointioh-

jelman mukaan suurin lämmönkulutusta pienentä-

vä toimenpide on ilmanvaihdon huoneistokohtais-

ten lämmöntalteenottolaitteiden asentaminen. Ne 

asennettiin asuntoihin ja liiketiloihin. 

Energiansäästöohjelmassa niiden vaikutusta las-

kettiin vertailun vuoksi kahdella tavalla erilaisilla 

ilmanvaihtuvuusarvoilla ja kohdistaen ilmanvaih-

tuvuustarkastelut koko rakennukseen ja erikseen 

asuntojen ja liiketilojen ilmanvaihtoon. Ensimmäi-

sessä tapauksessa säästö oli 16 prosenttia eli 156 

megawattituntia sähkönkulutuksen noustessa noin 

3 prosenttia eli 2 megawattituntia vuodessa. Toises-

sa vertailussa lämmityksen kulutus laski 14 prosent-

tiin eli 139 megawattiin sähkönkulutuksen noustes-

sa noin 13 prosenttiin eli 11 megawattituntiin. 

Toiseksi suurin energiankulutusta pienentävä 

toimenpide Hallituskadulla oli ikkunoiden ja ovien 

uusiminen. Sillä saavutettiin asuntojen ja liiketilo-

jen yhteisessä tarkastelussa noin 23 prosentin eli 

230 megawattitunnin säästö. 

Hallituskadulla parvekelasien asentaminen tuotti 

kolmanneksi eniten säästöä lämmityskuluissa. 

Hallituskadulla uusittiin 36 vanhaa ulokeparve-

ketta. Lisäksi rakennettiin 32 uutta parveketta nii-

hin asuntoihin, joissa parvekkeita ei ole aikaisem-

min ollut.

Rakennusosakohtaisessa tarkastelussa voitiin 

todeta, että kaikkien lasitettujen parvekkeiden an-

siosta lämmönkulutus laski noin 8 prosenttia eli 78 

megawattituntia, kun oletetaan parvekelasituksen 

olevan jatkuvasti kiinni. 

Laskennalla tarkasteltiin myös seinien lisäläm-

möneristyksen vaikutusta lämmönkulutukseen, 

vaikka käytännössä terastirapattuja julkisivuja ei 

korjattu. Laskennallisesti säästö olisi ollut 100 millin 

lisälämmöneristyksellä 8 prosenttia eli 82 megawat-

tituntia ja 150 millin lisälämmöneristyksellä 9 pro-

senttia eli 92 megawattituntia.

Rakennus sai myös kokonaan uuden lisäkerrok-

sen, jonka lisäys lämmönkulutukseen oli laskennan 

mukaan vain noin 1 prosentti eli 7 megawattituntia. 

Siihen vaikuttanee ulkovaipan hyvä lämmöneristä-

vyys, LTO-laitteet ja energiatehokkaat kodinkoneet.

Ikkunoiden ja ovien uusiminen 
kannattavin toimi Hallituskadulla
Hallituskadun korjaustoimenpiteistä Parkkisen te-

kemän kannattavuuslaskelman mukaan taloudelli-

sesti kannattavin oli liiketilojen ikkunoiden ja ovi-

en uusiminen, jonka tuotto oli 4,28 prosenttia. Sillä 

saavutettu energiansäästö oli toiseksi suurin läm-

möntalteenottolaitteiden asentamisen jälkeen.

Toiseksi kannattavin toimenpide oli parvekelasi-

en asentaminen, joka antoi 4,08 prosentin tuoton.

Asuntojen ikkunoiden ja ovien uusimisen tuo-

malla 111 megawatin säästöllä saavutettiin 2,4 pro-

sentin tuotto ja LTO-laitteiden kannattavuus talou-

dellisessa mielessä oli kaikkein heikoin.

Kaikkien toimenpiteiden yhteenlaskettu tuotto 

oli 2,02 prosenttia.

– Kaikki näiden toimenpiteiden kannattavuus-

laskelmat on tehty investoinnin kokonaiskustan-

nuksilla. Energiataloudellisessa tarkastelussa oi-

keampi tapa kuitenkin olisi huomioida vain ne kus-

tannukset, jotka aiheutuvat korjaustoimenpiteen 

energiatehokkuuden parantamisesta, Parkkinen 

toteaa.

Kun tarkastelujaksoksi otetaan 50 vuotta, kaik-

kien toimenpiteiden kannattavuusjärjestys pysyy 

samana. Laskelmassa on huomioitu ikkunoiden ja 

ovien, parvekelasien ja LTO-laitteiden vaatimat yl-

läpitokorjaukset, joilla elinkaarta saadaan jatkettua 

50 vuoteen.

ENERGIANSÄÄSTÖLASKELMASSA 

tarkasteltiin kunkin energiakorjaus-

toimenpiteen vaikutusta erikseen ja 

kaikkia toimia eri lisälämmöneristys-

paksuuksilla.

Miten energiasäästö-
tarkastelu toimii?
Tarkastelussa simulointimalli 

kalibroidaan vastaamaan mahdol-

lisimman tarkasti tarkasteltavan 

rakennuksen lähtötilannetta raken-

nuspiirustusten, energiakatselmus-

raporttien sekä muiden rakennusta 

ja sen käyttöä koskevien dokument-

tien avulla. 

Näitä tietoja täydennetään vielä 

tarvittaessa haastatteluilla. 

Kaikki toimenpiteet tehdään ilman 

rakenneavauksia ja laajoja kenttä-

tutkimuksia. 

Kalibroitu simulointimalli saadaan 

kohtuullisella selvitys- ja lasken-

tatyöllä vastaamaan todellista 

energiankulutusta 5-10 prosentin 

tarkkuudella. 

Hallituskatu 7
Rakennusvuosi 1958

Kerrosten lukumäärä 2-7

Portaikkojen lukumäärä 3

Parvekkeiden lukumäärä alussa 32 

ja lopussa 68

Mitä tehtiin Hallituskadulla?
Rakennusta korotettiin lisäkerrok-

sella

Kaikkien liiketilojen ja asuntojen 

ikkunat ja ovet uusittiin

Hissit uusittiin

Kaikki asunnot peruskorjattiin: 

pieniä huonetilojen muutoksia, 

asuntosaunoja 12 kpl, mukavuus-

lattialämmitys kylpyhuoneisiin, 

varustetasoa parannettiin, astianpe-

sukoneet, keraamiset liedet, uudet 

kylmälaitteet.

Lisäksi huoneistokohtainen LTO, 

liiketiloissa tuloilman jälkilämmitys 

sähköllä, asunnoissa kaukolämmöllä

Uusia parvekkeita rakennettiin 32 

kpl + 4kpl kattohuoneistoihin

Parvekelasit asennettiin kaikkiin 

parvekkeisiin (68)

Alakerran tiloissa uusittiin kaikki 

pinnat, autohalliin rakennettiin 

lisäpaikkoja, saunatilat ja pesulat 

uusittiin ja lisättiin niihin pesu- ja 

kuivauskoneita

Lisäksi piha-alue kunnostettiin, 

asennettiin syväkeräysjäteasema ja 

tehtiin leikkipaikka.

Kolikkotie 2
Rakennusvuosi 1977

Kerrokset 1 + 3

Portaikkojen lukumäärä 2

Parvekkeiden määrä 24 

Asukkaiden lukumäärä 36

Mitä tehtiin Kolikkotiellä?
Julkisivut peruskorjattiin

Kaikki ikkunat ja parvekeovet uusit-

tiin MSE puu-alumiini-ikkunoiksi

Alakerran puuovet uusittiin

Julkisivuille asennettiin 100 mm 

lisälämmöneristys ns. tuulettuvana 

rakenteena ja julkisivut verhoiltiin 

julkisivuverhouslevyillä

Parvekkeet uusittiin kevytrakentei-

siksi teräsparvekkeiksi

Kaikille parvekkeille asennettiin 

parvekelasit
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arvekeseinien lisäeristyksen tarpeel-

lisuus ja määrä täytyisikin vastaa-

vissa kohteissa tarkastella aina par-

vekelaseilla saavutettavan hyödyn 

kanssa. Tässä kohteessa parvekelaseilla saatiin lä-

hes sama energiansäästö kuin seinien 150 millin 

lisäeristyksellä. Jos parvekeseinien lisäeristys olisi 

jätetty tekemättä, se olisi alentanut hankkeen ko-

konaiskustannuksia ja siten parantanut hankkeen 

kannattavuutta, hän myös tässäkin viittaa erityisesti 

Kolikkotien korjaamiseen.

Kimmo Hilliaho luokittelee parvekelasituksen 

kannalta molemmat kohteet hyviksi siinä mielessä, 

että tämäntyyppisiä ja tämän aikakauden kerrosta-

loja on Suomessa todella paljon.

– Korjauksia suunniteltaessa kannattaisi teh-

dä erilaisia energiataloudellisia tarkasteluja ja pitää 

myös parvekelasitus niissä aina mukana. Parveke-

lasien merkittävyyden voisi esimerkiksi hankkeen 

alkuvaiheessa ensin arvioida tarkoitukseen suunni-

tellulla parvekelasien energiansäästölaskurilla ja jos 

tulos näyttäytyy merkittävänä, ottaa parvekelasitus 

mukaan tarkempiin laskelmiin. Toki jo energian-

säästölaskuri itsessään antaa hyvän kuvan säästös-

sä ja luo siten käyttökelpoista tietoa päätöksenteon 

tueksi, Hilliaho sanoo. 

Paksumpi eriste, suurempi säästö?
– Kuinka paksusti villaa – 5 vai 10 vai 15 senttimet-

rin – kannattaa seiniin laittaa, onko paksuudel-

la merkitystä, tästähän usein keskustellaan. Näis-

sä laskemissani havaitsin, että kun kannattavuutta 

tarkastellaan vain eristeiden hinnalla, niin kannat-

tavaa on laittaa jopa se 15 senttimetriä lämmöneris-

Parvekelasituksen 
hyödyllisyys yllätti

LISÄLÄMMÖNERISTYS JA PARVEKELASITUS INVESTOINTI-
MIELESSÄ KANNATTAVIA MUUN KORJAUKSEN OHELLA 

– Parvekelasien tuoma hyöty suuruusluokkana oli yllätys. Tämä 
johtunee siitä, että rakennukset olivat kohteina sellaisia, että ne 
antoivat lasitetulle parvekkeelle likimain parhaan mahdollisen 
tuloksen energiansäästömielessä, Lauri Parkkinen kiteyttää tuloksen 
varsinkin Kolikkotien osalta, jossa avoimessa paikassa sijaitsevan 
kerrostalon julkisivusta suuri osa julkisivusta on parvekkeita.

Teksti : Teksti : Riina TakalaRiina Takala
Jyväskylässä si-

jaitseva Kolikkotie 

2 sai uuden ko-

mean julkisivun, 

joka osoittautui 

sekä energian-

säästömielessä 

että investointi-

kustannuksiltaan 

hyväksi korjaus-

tavaksi.
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tettä seiniin, jos rakenteiden kunnon takia joka ta-       

pauksessa lisäeristäminen on edessä. Ja tietysti 

näin kannattaa myös toimia, jos tällainen eristepak-

suus voidaan toteuttaa ilman suurempia rakenteel-

lisia ongelmia, Lauri Parkkinen mainitsee toisesta 

omaa käsitystään vahvistaneista seikoista.

Taustalla on ajatus siitä, että jos julkisivun lisä-

eristystyö on rakenteiden kunnon takia joka ta-

pauksessa tehtävä, niin 5 sentin lisävillan asentami-

nen ei välttämättä tuo kuin materiaalikustannuk-

sen. 

– Jos eristettä on enemmän,  työ ei välttämättä 

muutu, ehkä kiinnikkeitä menee enemmän. Kaik-

ki kuitenkin aina riippuu tavasta, millä korjaus teh-

dään, tuulettuvana vai rapataanko suoraan villan 

päälle vai miten…, Parkkinen toteaa.

Yhdeksi taloudellisen laskennan luotettavuuden 

riskiksi Parkkinen mainitsee sen, että ne on tehty 

pääosin kokonaiskustannuksilla pois lukien lisä-

lämmöneritys, eikä eri toimenpiteiden energiate-

hokkuutta parantavilla kustannuksilla.  

Lämmöntalteenoton 
taloudellisuus yllätti 
– Huoneistokohtaista lämmöntalteenottoa pidetään 

kalliina, ja usein sanotaan, ettei sitä kannata talou-

dellisessa mielessä tehdä. 50 vuoden tarkastelujak-

solla laskelman mukaan se näytti kuitenkin olevan 

kannattavaa. Tässäkin on tietysti se, että investointi 

on laskettu kokonaiskustannuksilla, mutta meidän 

olisi joka tapauksessa pitänyt Hallituskadulla uusia 

poistopuhaltimet ja kunnostaa tiilihormit, Parkki-

nen toteaa.

– Toinen huomioitava seikka on se, että korjaus-

toimenpiteeseen sisältyvät elinkaareltaan eri pitui-

set laitteet ja rakenteet. Esimerkiksi ilmanvaihtoko-

neiden elinkaari on noin 25 vuotta, kun ilmanvaih-

tohormien, sähkö- ja vesijohtojen, jotka jouduttiin 

rakentamaan järjestelmää varten, elinkaari on 50 

vuotta. Tästä johtuen 50 vuoden tarkastelussa LTO-

järjestelmän kannattavuus paranee verrattuna 30 

vuoden tarkastelujaksoon nähden, Parkkinen vielä 

mainitsee.

Energiatekninen ja 
rakenteellinen kunto pitää arvioida
– Minulla on sellainen tuntuma, että perusparan-

nushankkeissa hankesuunnitteluvaiheessa kan-

nattaisi tarkastella yksityiskohtaisemmin energian-

säästöpotentiaaleja. Siihen IDA ICE –simuloinnista 

olisi oikeasti hyötyä. Se olisi parhaimmillaan mil-

joonaluokan hankkeissa, koska silloin hieman ta-

vallista korkeampi energialaskentakustannus ”huk-

kuu” muihin kustannuksiin ja tuottaa itsensä ta-

kaisin investointisäästöinä, kun osataan panostaa 

merkityksellisiin energiansäästökorjauksiin. 

– Silloin kun suunnitellaan pienempiä remont-

teja, kuten esimerkiksi pelkkien parvekelasien asen-

tamista, siihen laskentaan ohjelma on laajassa mit-

takaavassa liian järeä. Tällöin suositellaan käyttä-

mään mieluummin tarkoitukseen erikseen soveltu-

vaa ohjelmaa, Hilliaho mainitsee.

VERTO SÄÄSTÄÄ  
VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA
Etäluettava ja aina ajan tasalla oleva Verto on fiksun 
taloyhtiön valinta vedenmittaukseen.

Verton avulla vedenmittaus on helppoa, tarkkaa ja 
vesikulut pysyvät kurissa.

Liity yli 100 000 tyytyväisen Verto-kodin kasvavaan jouk-
koon ja valitse taloyhtiöösi huoleton ja luotettava Verto.

Takuu:
5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

HUONEISTOKOHTAINEN 
VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ

 WWW.VERCON.FI
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Hänen mielestään suuremmissa hankkeissa IDA 

ICE –simulointi kannattaisi ottaa mukaan varhai-

sessa vaiheessa. Ohjelmaa kalibroimalla havaittai-

siin pian, miltä osin rakennus ei vastaa todellisuut-

ta, löydettäisiin energiaa tuhlaavat kohdat ja raken-

nusosa. 

– Kun tässä vaiheessa kohdetta käytäisiin yksi-

tyiskohtaisesti läpi, sieltä löytyisi tietoa, ettei seinän 

eristystaso ole sitä, mitä on ajateltu tai huoneistot 

ovat epätiiviimpiä kuin on oletettu tai että talon il-

manvaihtuvuutta pitää lisätä, jotta terveellinen si-

säilma taataan käyttäjille, tai lämmönsiirrin ei toimi 

sillä tasolla kuin on oletettu. Tällaisia asioita tulee 

esiin, kun ohjelmalla ruvetaan kalibroimaan vertai-

lumallia, hän vielä jatkaa. 

Lisäksi Hilliaho pitäisi järkevänä, että ensin teh-

täisiin energiansäästölaskenta ja sen jälkeen otet-

taisiin mukaan arkkitehti, joka opastettaisiin simu-

lointimallin kautta perehtymään tarkasti lähtötilan-

teeseen. 

– Se olisi energiatekninen kuntoarvio, kuten 

olen sitä kutsunut.  Tässä toimittaisiin samalla ta-

valla kuin rakenteiden kuntoa tutkitaan, Hilliaho 

miettii.

Hänen näkemyksensä mukaan energiakatsel-

muksia ei tehdä enää entiseen malliin systemaatti-

sesti, koska siihen saatu tuki on loppunut. 

– Koska  meillä kuitenkin on energiansäästövel-

voite, niin mielestäni kuntotutkimustoiminta pitäisi 

saattaa siihen tasoon, että rakennuksissa selvitetään 

rakennusteknisen kunnon lisäksi energiatekninen 

kunto ja löydetään selkeästi energiansäästöä tuot-

tavat kohdat. Tämä voisi antaa hyviä viitteitä myös 

siihen, millä tavalla energiatehokkuusvaatimukset 

kannattaa toteuttaa – rakennuskohtaisella ener-

giansäästön optimoinnilla vai esimerkiksi 15 pro-

senttia kokonaisenergiankulutuksen tasoa pienen-

tämällä, Hilliaho vielä korostaa. 

– Jos käyttää keskimääräisiä energiakustannuk-

sia ja keskimääräisiä rakennusosakohtaisia ener-  

giasäästöjä, myös tulos on keskimääräinen ja voi 

siksi ohjata eri ratkaisuihin kuin jos tilannetta  arvi-

oidaan todellisuuden mukaan kohteessa.

Kumpi tärkeämpää 
rahansäästö vai megawattisäästö?
– Laskelmat tässä työssä on tehty 30 ja 50 vuoden 

tarkastelujaksolla. Diskonttauskorkona on käytetty 4 

prosenttia. Jyväskylän Kolikkotie 2:ssa paras tuotto 

saavutettiin seinien lisäerityksen osalta. Hallituska-

tu 7:ssä vastaavasti paras tuotto saavutettiin liike-

tilojen ikkunoiden ja ovien uusimisen sekä parve-

kelasien.osalta. Kaikkien toimenpiteiden yhteen-

laskettu tuottovaatimus jäi kuitenkin alle kannat-

tavimpien toimenpiteiden tuotoista molemmissa 

kohteissa, Parkkinen vetää yhteen.

Energiansäästövaikutukset pitäisi Parkkisen 

mukaan ottaa tarkasteluun silloin kun kiinteistöä 

joudutaan korjaamaan muutoinkin, ei pelkästään 

energiatehokkuuden parantamisen lähtökohdista. 

– Tässä selvityksessä mukana olleiden kahden 

kohteen osalta voidaan selvästi havaita, että pelk-

kä energiansäästön tarkastelu ei riitä, kun pyritään 

kohdistamaan käytettävät taloudelliset resurssit 

mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi korjaustoi-

menpiteiden energiansäästötarkastelu kannattaa 

tehdä rakennuksen kokonaistarkasteluna, eikä ai-

noastaan rakenneosien tarkasteluna. 

– Energiansäästölaskennan lisäksi tarvitaan 

myös taloudellinen tarkastelu. Molemmissa koh-

teissa eniten energiansäästöä tuoneet korjaustoi-

menpiteet eivät kuitenkaan olleet taloudellisesti 

tarkasteltuna kaikkein kannattavimpia. Samoin eri 

korjaustoimenpiteiden keskinäiset vaikutukset tule-

vat huomioiduksi, Lauri Parkkinen sanoo. 

Tampereella si-

jaitsevan Hallitus-

katu 7:n katolle 

tehtiin lisäkerros.

Täällä energian-

säästöön vaikutti 

merkittävästi lii-

ketilojen ja asun-

tojen ikkunoiden 

ja ovien vaihtami-

nen uusiin.

K
U

V
A

  R
IIN

A
 TA

K
A

LA

46



TILASTOKESKUKSEN mukaan 
vuonna 2013 kerrostalojen  
korjaamiseen kului 2,2 miljardia 
euroa ja rivitaloasuntoihin 800 
miljoonaa euroa. 

Suurin osa kerrostalojen 
korjauksista, 1,6 miljardia euroa, 
kului asunto-osakeyhtiön teet-
tämiin korjauksiin ja loput 600 
miljoonaa euroa kerrostaloasun-
tojen omistajien itse tekemiin tai 
teettämiin korjauksiin. 

Rivitaloyhtiöt korjasivat 440 
miljoonalla eurolla ja rivitalo-
asuntojen omistajat 340 miljoo-
nalla eurolla.

Aravalainoitetut asuntoyhtei-
söt korjasivat 480 miljoonalla 
eurolla.

Kerrostaloissa korjattiin 
talotekniikkaa 
Muun muassa taloteknisiä 
korjauksia tehtiin rivitaloihin 132 
miljoonalla eurolla ja kerrosta-
loihin 757 miljoonalla. 

Julkisivuihin käytettiin toiseksi 
eniten rahaa; ulkopinnan raken-
teiden korjaamiseen upposi 240 

Kolme miljardia asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin
ja 619 miljoonaa, märkätiloja 
korjattiin rivitaloissa 116 ja kerros-
taloissa 247 miljoonalla eurolla.

Korjauskustannukset suh-
teutettuna asuinpinta-alaan 
olivat kerrostaloissa vuoden 
2013 aikana 46,5 euroa/m2. Ri-
vitaloissa vastaava kustannuserä 
oli 34,0 euroa/m2.

Asuinrakennusten 
kunto
Omistusasunnoissa asuvat 
pitävät asuinrakennuksiaan 
pääasiassa hyväkuntoisina. Riip-
pumatta siitä, sijaitseeko omis-
tusasunto omakoti- rivi- vai 
kerrostalossa, vastaajista yli 70 
prosenttia pitää asuinrakennus-
taan vähintään hyväkuntoisena. 
Talotyypistä riippumatta kotita-
loaan huonona tai erittäin huo-
nokuntoisena pitää korkeintaan 
kaksi prosenttia vastanneista. 

Korjauksiin 
johtaneita syitä
Valtaosa, yli 80 prosenttia 
asunto-osakeyhtiöiden korjauk-

siin johtaneista syistä johtuivat 
kiinteistöjen normaalista vanhe-
nemisesta tai kulumisesta.

Seuraavina listalla olivat va-
kavamman vaurion estäminen, 
putkirikko, rankkasade tai tulva.

 Sitten tulivat laatu- ja varus-
tetason parantaminen, ener-
giatehokkuuden parantaminen, 
ajan mittaan syntynyt kosteus- 
ja homevaurio, sisäilman huono 
laatu, ilkivalta ja niin edelleen.

Kuntoarvioistakin 
kysyttiin
Parikymmentä prosenttia 
asunto-osakeyhtiöistä, jotka 
ovat teetättäneet kuntoarvion, 
vastasi, että heidän lämmitys-
järjestelmä oli erittäin hyvässä 
kunnossa ja viitisen prosenttia, 
että huono.

Käyttövesi ja viemäröinti sen 
sijaan oli huono lähes kymme-
nessä prosentissa taloyhtiöitä. 

Muutamassa prosentissa 
yhtiöitä hissit olivat erittäin huo-
nossa kunnossa.

Kolmannes yhtiöistä odottaa 

julkisivukorjausta, sillä sen verran 
maksimissaan tyydyttäviä tai sitä 
huonompia julkisivuja tutkituissa 
taloissa oli.

Yli puolet yhtiöistä vaikuttaa 
kuntoarvioiden mukaan olevan 
hyvässä kunnossa, kymmeni-
sen prosenttia erittäin hyvässä 
kunnossa ja noin neljännes 
tyydyttävässä kunnossa.

Korjausrakentamisen 
tilastointi uudistui
Rakennusten ja asuntojen kor-
jausrakentamisen tilastointi on 
uudistettu. Asuntojen omistajien 
itse tekemiä tai teettämiä kor-
jauksia ja julkisten palveluraken-
nusten korjauksia ei ole tilastoitu 
aikaisemmin. 

Myöskään korjausrakentami-
sen syitä tai rakennusten kuntoa 
koskevia tietoja ei ole julkaistu 
aikaisemmin, eivätkä tiedot ole 
vertailukelpoisia korjausrakenta-
misen aikaisemmin julkaistujen 
tietojen kanssa.
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Onko katto huollettu talvea vasten?
VVViiieeelllääää eeeehhhhttttiiiiiiii vvvveeeeesssssiiiikkkkkaaaaatttttoooonnnn sssssyyyyyyyyyyssssshhhhhuuuuuoooolllltttoo ennnnen
ttaallveenn ttuullooaa. MMuuiissttaa sooppiia mmyyöösssss lllluuuummmmennn---
pudotuksista ennakkooonn.

Soita ja pyydä tarjous jo tänään:

010 680 4000

OOnko katto huollettu talvea vasten LUMENPUDOTUKSEN

ENNAKKOSOPIMUS!

Varmista hinta ja

saatavuus koko talve
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Julkisivujen
Taitajat 2014

Tämän aukeaman 
ilmoittajat edustavat osaa 
Julkisivuyhdistyksen 
jäsenistöstä 2014

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

 
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti 

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset 

www.ohuthiekeskus.com 

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen

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

p. 0207 911 888
www.ains.fiEspoo, Tampere, Turku, Pori

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
 ...VARMUUS LUO LAATUA

www.exoteriko.fi

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh. 
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
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2
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Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

CEMBRIT
JULKISIVUT

JULKISIVU PRO

ENERGIA PRO

PUTKIREMONTTI PRO

Kunnostettu kiinteistö 
säilyttää arvonsa

Kokonaispalvelua kiinteistön osakkaiden ja asukkaiden 
tarpeisiin. Suunnittelu-, projektinjohto- ja viestintäpalvelut 
sekä kuntotutkimukset, betonitekniikka ja valvonta vah-
valla kokemuksella ja osaamisella.

www.taloyhtiopro.fi

Taloyhtiö Pro – Korjausrakentamisen ammattilaiset

Taloyhtiöpäättäjät –suoran päässä

Suomen Media-Kamari Oy ylläpitää taloyhtiöpäättäjistä 
koostuvaa ja ajantasaista SIR Tietokantaa.

Tietokannassa on tällä hetkellä

• 4   hallituksen puheenjohtajaa
• 7  sivutoimista isännöitsijää
• 3  ammatti-isännöitsijää

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

Since 1991.

http://www.julkisivuyhdistys.fi


I
sännöintiunionin jäsenlehti – ”taloyhtiöiden 

hallituksille tarkoitettu” – jokin tässä yhtälös-

sä ei toimi.

Sain kirjeen eräältä taloyhtiön hallituksen 

puheenjohtajalta, joka oli närkästynyt siihen. Syys-

täkin, sillä ei normaaliin, asialliseen kaupankäyntiin 

kuulu, että jotakin tilataan toisen piikkiin. 

Kyse on myös periaatteesta, tästä suomalaisille 

niin pyhästä asiasta. Ei kaverin piikkiin sovi ostaa, 

siitä ensin sopimatta.

Facebook hehkui
Laitoin edellä mainitun kirjeen Kiinteistöpostin Fa-

cebook-sivuille viestillä, että olkaahan hallitukset 

tarkkoina. 

Osui ja upposi, sillä sen verran debattia pos-

taukseni aiheutti. Puolesta ja vastaan. Muun 

muassa muuan isännöintiunionin oikeus-

oppinut puolestapuhuja vetäisi herneet 

reippaasti nenäänsä. Sen verran kuumana 

hän kävi, että lankesi julkisesti arveluttavaan 

alatyylikommentointiin. 

”Loistava” veto sosiaalisessa medias-

sa alan juristilta...

Isännöitsijän ostovaltakirja
Edellä kerrotusta heräsi kysymys 

siitä, mitä isännöitsijä voi toimival-

tuuksillaan hankkia ilman taloyh-

tiön hallituksen lupaa yhtiölle tai 

edellä kerrotussa tapauksessa, 

Myynnin monet kasvot – näin varmaan voisi kuvata 
isännöintiketjun kirjettä, jossa he kertovat tilanneensa 
asiakastaloyhtiöidensä hallitusten jäsenille 
isännöintiunionin jäsenlehden. 
”Jatkossa tulet Realia Isännöinnin asiakkaana 
saamaan taloyhtiöiden hallituksille tarkoitetun 
Kotitalo-lehden vuoden 2014 loput numerot kotiin 
kannettuna. Tilauksen maksaa taloyhtiö.”

kuten  hallitusten jäsenille. Lehtitilauksen vai lu-

mikolan? Minkähänlaisia käytänteitä mahtaa olla? 

Osakkeenomistajien rahoista kuitenkin on kysy-

mys.

Kuulin tämän debatin aikana esimerkin: eräässä 

taloyhtiössä isännöitsijällä oli 50 000 euron limiitti, 

”hanki meille mitä koet, että tarvitsemme”. 

No, sitten tämä onneton tunari tilasi tutultaan 

tasan tuon summaisen korjaushomman. Eipä men-

nyt ihan niin kuin ”Strömsöössä”.

Isännöitsijän ”ostovaltakirja” on aiheena erittäin 

kiintoisa. Taidamme polkaista Kiinteistöpostin toi-

mesta käyntiin tutkimuksen, jossa selvitämme, mi-

ten tätä peliä pelataan vai pelataanko. 

Mikä on todellisuus, mitä on sovittu, miten käy-

tännössä toimitaan? Onko se niin auvoista 

kuin eräät isännöitsijät edellä mainitussa Fa-

cebook-casessa kertoivat, että ovat tilanneet 

lehden hallitusten jäsenille ja vain yksi yhtiö 

on asiasta reklamoinut?

Allekirjoittanut, yrittäjänä vuodesta 

1991 lähtien. Woe helevetti, sanoi-

sin, jos joku ulkopuolinen menisi 

tilaamaan yritykseni piikkiin yh-

tään mitään. Sota ja soppa oli-

si sillä siunaamalla valmis. Ja 

kuuma myös.

P.S. Realian seuraava kir-

je: ”Jos koet, että lehdestä ei 

ole hyötyä... voit veloituk-

setta lopettaa tilauksen.”

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
”Jos yösyöminen on epäterveellistä, 
niin miksi jääkaapissa on valo?

ISÄNNÖITSIJÄN "OSTOVALTAKIRJA"

Paahdettuja mereneläviä, 
sipuleita ja pottuja
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www.facebook.com/karpankeittio

TÄMÄ resepti on lainattu, koeponnistettu ja erit-

täin maukkaaksi todettu. Brittiläinen, sänkyka-

marisilmäinen ruokatoimittaja Nigella Lawson 

laittoi taannoin jollakin taivaskanavalla tätä ruo-

kaa ja se kolahti allekirjoittaneeseen välittömästi. 

Siispä, melkein niiltä hörppeiltä juoksin kaup-

paan hakemaan puuttuvat tarveaineet ja kokeile-

maan.

Helppoa kuin heinänteko
Tämä ohje on kahdelle. Pese pari ostamaasi Ro-

samunda-perunaa per ruokailija ja pilko ne grou-

veiksi paloiksi kuorimattomina.

Pilko myös kolme neljä pitkulamallista (banaa-

nisalottisipuli) salottisipulia ja yksi sitruuna kuo-

rimattomana.

Levitä uunivuoan pohjalle ensin perunaloh-

kot ja suolaa ne. Sitten vuokaan sipuli- ja sit-

ruunalohkot sekä kourallinen, myöskin kuori-

mattomia valkosipulin kynsiä. 

Lorauta päälle reilusti oliiviöljyä.

Laita vuoka tunniksi 220 asteiseen uuniin jotta 

ainekset paahtuvat kunnolla rusehtaviksi ja mel-

kein kypsiksi. 

Tulee muuten nenää hivelevä tuoksu keitti-

öön...

Lisää sitten paahdettujen herkkujen päälle 

kourallinen kuorimattomia, jäisiä, isoja katkara-

puja ja tusinan verran eläviä sinisimpukoita. Lo-

rauta päälle taas oliiviöljyä ja pirskottele roseevii-

niä (valkoviinikin käy) reilun desin verran pais-

toksen päälle.Vuoka takaisin uuniin, 15 minuuttia 

ja valmista tuli.

Tarjoile kuumana viinipullon lopun tai tum-

man oluen kera. 

Tämä ruoka on helppo ja sopii pikkujouluruo-

aksi taikka vaikka vuodenvaihteen pippaloihin.

Paahdettuja äyriäisiä ja perunaa

Tämä ruoka on helppo ja

aksi taikka vaikka vuodenva

KahvimaallaKahvimaalla

16. marraskuuta 201416. marraskuuta 2014

Chef KarppaChef Karppa

Allekirjoittaneen 

kuorelliset katkat 

olivat tällä kertaa 

Kuningaskatka-

rapuja, koska 

paikallisen mar-

ketin äyriäistiski 

ei muuta kuorel-

lista tarjonnut. 

Hyviä olivat!

Paahdettuja
äyriäisiä
• perunoita

• salottisipuleita

• valkosipulia

• sitruuna

• kuorellisia katkarapuja

• eläviä sinisimpukoita

• oliiviöljyä

• suolaa

• roseeviiniä
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2014

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

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 

ILMANVAIHTO



Uutis-
postia

JULKISIVUYHDISTYKSELLE on 
tulossa merkittävä ensi vuosi: 
yhdistys täyttää 20 vuotta ja se 
saa ensimmäisen osa-aikaisen 
toiminnanjohtajan. 20-vuotista 
taivalta on tarkoitus juhlistaa 
juhlaseminaarin ja avecillallisti-
laisuuden merkeissä. 

Osa-aikaisen toiminnanjoh-
tajan pestin ottaa hoitaakseen 
ostopalveluna Tampereelta 
Riikka Töytäri, joka on pyörittä-
nyt mm. tapahtumatuotantoon 
erikoistunutta yritystä Thisway 
Connection viisi vuotta. Yritys 
on tuottanut vuosittain noin 30 
laajaa yritystapahtumaa. 

Toiminnanjohtajan tehtävä-
nä on toimintasuunnitelman 
mukaan yhteistyössä hallituksen 
kanssa yhdistyksen strategian 
päivittäminen, viestintä, varain-
keruu sekä yhteistyön kehittämi-
nen eri sidosryhmien kanssa.

Jäsenmatkan 
suunnittelu käyntiin
Ensi vuoden toimintasuunnitel-
maan sisältyy myös jäsenmatka, 

Julkisivuyhdistyksellä juhlavuosi edessään

joka on tarkoitus tehdä huhti-
kuussa Wieniin. 

Lisäksi nautitaan vuoden 
aikana kaksi Julkisivulounasta, 
joista ensimmäinen järjestetään 
28. tammikuuta.

Tutkimustoiminnan saral-
la ”Lisäkiinnitystutkimus” on 

valmistumassa, ”Tuulettuvat 
julkisivurakenteet” –tutkimus 
käynnistymässä sekä ”Julkisi-
vumarkkinatutkimus”, johon 
haetaan yhteistyökumppaneita.

Lisäksi Rantarakentamisen 
suunnitteluohjeet on valmis.

Riikka Töytäri esittäytyi Julkisivuyhdistyksen jäsenistölle Aalto-

yliopistossa pidetyssä syyskokouksessa.

HSY:N ILMASTOINFO ja Helsin-
gin kaupungin ympäristökeskus 
ovat avanneet Energiasuunta-
palvelun. Sen avulla tunniste-
taan keskeiset mahdollisuudet 
parantaa kiinteistön energia-
tehokkuutta ja säästää samalla 
energiakustannuksissa.

- Kevyt ja edullinen palvelu 
vastaa erityisesti pienyritysten 
tarpeisiin mutta sopii myös 
muille, toteaa Ilmastoinfon 
energia-asiantuntija Teemu 
Kettunen.

Energiasuunta soveltuu 
parhaiten pienehköihin toimi-
tiloihin, joissa yritys vastaa itse 
lämpö- ja sähkökuluista ja joissa 
vuosittainen energiankulutus 
ylittää 50 MWh.

Energiasuuntaa on pilotoitu 
kahdeksassa pk-yrityksessä. Pal-
velu vastasi yritysten odotuksia 
hyvin tai erittäin hyvin saaden 
keskimäärin yleisarvosanan 4/5.

-Saimme Energiasuunnasta 
tietoa useista toimenpiteistä, 
jotka paransivat energiatehok-
kuuttamme ilman suuria inves-
tointitarpeita. Samalla tilojen 
työskentelyolosuhteet parani-
vat., kertoo ympäristöasiantunti-
ja Ville Heinilä Pääkaupunkiseu-
dun Kierrätyskeskus Oy:stä.

Energiasuunta -palvelu on 
tilattavissa Helsingissä, Espoos-
sa, Vantaalla ja Kauniaisissa 
sijaitseviin kiinteistöihin www.
energiasuunta.fi . 

Ilmastoinfo on määrittänyt 
palvelulle enimmäishinnan, joka 
on toistaiseksi 550 e + alv.

Ilmastoinfo koordinoi palvelua 
pääkaupunkiseudulla. Energia-
kartoitukset toteuttavat tähän 
erikoistuneet, palveluntarjoajat: 
Are Oy, Caverion Suomi Oy, Rej-
lers Oy ja Skapat Energia Oy.

 Energiasuunta-palvelu on 
kehitetty Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksessa Helsingin 
ja Vantaan kaupunkien ja Uu-
denmaan liiton rahoituksella

Ilmastoinfo kehittää palvelua 
pääkaupunkiseudulla. 

Ilmastoinfon tarkoitus on 
tuoda asukkaille ja pk-yrityksille 
tutuksi kaupunkien ilmastostra-
tegiaa ja opastaa käytännön 
toimiin.

Pääteemat ovat energiate-
hokkuus ja uusiutuva energia, 
ruoka, liikkuminen ja kulutta-
minen

Ilmastoinfo on osa Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymää. 

Uusi energiatehokkuuspalvelu
kiinteistöille pk-seudulla

Tarri jatkaa
puheenjohtajana

Puheenjohtajana jatkaa Mikko 
Tarri A-Insinöörit Suunnittelu 
Oy:stä. Hallituksessa jatkavat 
Erkki Pitkäranta, Arkkitehtiryh-
mä Pitkäranta Oy:stä,  Jussi 
Pöllönen, KR-Tiimi Oy:stä, 
Päivi Väisänen, Aalto-yliopiston 
Arkkitehtuurin laitokselta,  Ma-
ritta Koivisto, Betoniteollisuus 
ry:stä,  Ari T. Koski Cembrit 
Oy:stä, Pekka Piiparinen, Joints 
Oy:stä, Matti Kumpulainen Team 
Lehtovirta Oy:stä ja Mikko Auer 
Tikkurila Oyj:stä. 

Uusina hallitukseen seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle valittiin 
Boris Pancshin Saumalaakso 
Oy:stä, Tapio Kilpeläinen Ther-
misol Oy:stä, Jukka Petri Aho-
nen Seroc Oy:stä, Jukka Sevón 
Paroc Oy Ab:stä, Toni Pakkala 
TTY:stä, Jukka Lahdensivu Ram-
boll Finland Oy:stä, Jyrki Hutri 
Lumon Oy:stä ja Simo-Pekka 
Valtonen Insinööritoimisto Lauri 
Mehto Oy:stä.

Valikoimistamme löydät paljon

-
-

-

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

SPEK verkkokauppa
Palvelee

Tutustu:
verkkokauppa.spek.fippaa spapaa
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nimityksiä

Kiinko
Tekniikan tohtori Jarno Tuimala 

(40) on valittu Kiinkon toimi-

tusjohtajaksi (Kiinteistöalan 

Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistö-

alan Koulutussäätiö). Hän siirtyy 

Kiinkoon Hyria koulutus Oy:n toi-

mitusjohtajan ja johtavan rehtorin 

tehtävistä 1.1.2015. 

Tuimala toimii nykyisin myös 

Hyvinkään-Riihimäen ammatti-

koulutussäätiön asiamiehenä sekä 

Suomen ympäristöopisto Syklin 

hallituksen puheenjohtajana. 

Ennen Hyriaa hän on toiminut 

lähes kymmenen vuotta Hämeen 

ammattikorkeakoulussa koulu-

tusohjelmajohtajana ja tätä ennen 

Lappeenrannan teknillisessä 

yliopistossa lehtorina ja tutkijana. 

Talokeskus Yhtiöt Oy
KTM Juha Raitanen 

(39) on nimitetty 

Tampuuri ohjelmis-

tot –yksikön liike-

toimintajohtajaksi 

ja Talokeskus-kon-

sernin johtoryhmän 

jäseneksi 1.11.2014 alkaen.

Oy Hedengren Ab
KTM Marek Hint-

ze on nimitetty 

Oy Hedengren 

Ab:n toimitusjoh-

tajaksi 26.3.2015 

alkaen nykyisen 

toimitusjohtajan 

Jörg Robertzin 

siirtyessä eläkkeelle. 

Hintze on toiminut aiemmin mm. 

TeliaSonera Finland Oyj:n johdos-

sa sekä Sonera Piste Oy:n, Bilia 

Oy Ab:n sekä Volvo Henkilöau-

torahoitus Suomi Oy:n toimitus-

johtajana.   

Hedengren toteuttaa samassa 

yhteydessä hallintouudistuk-

sen, jossa operatiivinen johto ja 

hallitustyöskentely erotetaan toi-

sistaan. Berndt Johansson luopuu 

konsernijohtajan tehtävistään, 

mutta jatkaa hallituksen puheen-

johtajana. Konsernin operatiivinen 

johto keskittyy Oy Hedengren 

Ab:n toimitusjohtajalle Marek 

Hintzelle.

MUUN MUASSA energian 
säästön toteuttaminen vesi-
kalusteissa ja sisustussuunnit-
telun käyttäminen taloyhtiön 
saunaosaston, kerhohuoneen, 
talopesulan ja porrashuoneiden 
viihtyisyyden parantamisessa 
saivat kiitosta As Oy Risto Rytin 
tie 28:n linjasaneerauksessa. 
    Se valittiin Vuoden 2014 put-
kiremonttikilpailun voittajaksi.

Remontissa asennettiin mm. 
huoneistokohtaiset vesimittarit 
ja vesikalusteissa valittiin vettä 
säästävät kalusteet. Linjasäädöt 
uusittiin ja linjastot tasapaino-
tettiin sekä uusittiin termostaat-
tiventtiilit.

Valaistuksesta tehtiin liike-
tunnistimien ja valaisinvalinto-
jen avulla ekologinen, sähköä 
säästävä ratkaisu.

Lisäksi taloyhtiö otti mukaan 
sisustussuunnittelijan, minkä 
ansiosta porrashuoneista, kyl-
pyhuoneista ja yhteisistä tiloista 
saatiin viihtyisät ja ilmeestä nyky-
aikainen. Sisustussuunnittelusta 
vastasi Rune & Berg Design.

Energian säästöön ja viihtyi-
syyteen panostamisesta huoli-
matta kustannukset lisätöineen 
saatiin pidettyä 700 euron 
tasolla neliöltä ja aikataulu pysyi 
sovittuna.

Tiedottamisen hoiti urakoit-
sijan työnjohtaja sekä yhtiölle 
tehdyt omat kotisivut. 

KVR-urakkana 
remontti sujui hyvin
As Oy Risto Rytin tie 28 Bostads 
Ab muodostuu kahdesta  vuon-

na 1960 rakennetusta punatii-
lisestä asuintalosta, joissa on 
yhteensä kuusi rappukäytävää 
ja 54 huoneistoa. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii Sami 
Montonen ja isännöitsijänä Ju-
hani Aalto Isännöitsijäunionista.

Hankesuunnittelun jälkeen 
taloyhtiössä mietittiin, tila-
taanko toteutussuunnittelu vai 
toteutetaanko hanke KVR- to-
teutuksena. 

Hankkeen päätoteuttajana oli 
Consti Talotekniikka yhteistyö-
kumppaninaan taloteknisessä 
suunnittelussa Insinööritoimisto 
Olof Granlundin toimisto. 

Projektiryhmän vetäjänä toimi 
talon osakas Veikko Majava, jolla 
on pitkä ja monipuolinen koke-
mus rakennuttamisessa.

Päävalvojana oli  Leif Salonen, 
LVI-valvojana Sari Heino, Wise 
Group Oy:stä

Esimerkkinä 
muille taloyhtiöille

– Kilpailun tavoitteena on, 
että palkittu taloyhtiö toimii 
esimerkkinä muille asunto-osa-
keyhtiöille ja että putkiremon-
tista aletaan puhua välttämät-
tömänä toimenpiteenä, eikä 
vain pelottavana tapahtumana, 
joka aiheuttaa suuria ongelmia 
asukkaille ja osakkaille. 

– Suomessa toteutetaan vuo-
sittain putkiremontteja yli 330 
miljoonan euron arvosta, kilpai-
lutoimikunnan puheenjohtajana 
toiminut hallitusammattilainen 
Juhani Siikala (AKHA ry) korosti.

Palkitut ja kilpailutoimikunnan jäsenet yhteiskuvassa: Taloyhtiön isän-

nöitsijä Juhani Aalto (eturivissä vasemmalta lukien), hallituksen puheen-

johtaja Sami Montonen, hanketoimikunnan puheenjohtaja Veikko 

Majava. 

Constin  laskentapäällikkö Antti Pulkkinen (toisessa rivissä vasemmalta 

lukien), kilpailuraadin puheenjohtaja Juhani Siikala, neuvontainsinööri 

Jaakko Laksola ja päätoimittaja Asko Sirkiä. 

Constista yksikön johtaja Mika Hamara (takarivissä vasemmalta lukien), 

projektipäällikkö Erik Maantila ja myyntijohtaja Karl Jensen.  

Sisustus erityisansiona 
As Oy Risto Rytin tie 28:n 
putkiremontissa

LEM-KEM OY on kehittänyt 
uuden valaistuksen ener-
giansäästökartoitusohjelman, 
jonka avulla voidaan selvit-
tää kiinteistöjen valaistuksen 
energiansäästömahdollisuudet. 
Samalla voidaan kartoittaa 
parhaat vaihtoehdot kiinteistön 
optimaaliseen valaistukseen niin 
taloudellisesti, ekologisesti kuin 
laadullisestikin. 

Valtaosalla kiinteistöjen 
omistajista ja hallinnoijista ei ole 
tarkkaa tietoa, kuinka paljon ja 
minkä tyyppisiä lamppuja heidän 
kiinteistöissään on. Myös niiden 
energiatehokkuus, ekologisuus 
ja pitkäikäisyys on monelle kysy-
mysmerkki. 

Lem-Kem Oy:n energiansääs-
tökartoitusten tavoitteena on 
saada selkeä ja luotettava koko-
naiskuva siitä, mitä lampputyyp-
pejä on käytössä ja kuinka paljon 
sähköenergiaa kuluu valaistuk-
seen. Tiedot voidaan selvittää 
syöttämällä kartoitusohjelmaan 
kaikki kiinteistössä olevat lamput 
ja valaisimet, niiden polttoiät 
sekä kokonaiskustannukset eli 
hankintahinta ja vaihtokulut. 
Kartoitusohjelma laskee lamp-
pujen polttoiät sekä valaistuk-
seen kuluvan kokonaisenergian, 
minkä perusteella voidaan 
selvittää kiinteistön valaistuksen 
säästöpotentiaali, kun nykyinen 

lamppukanta vaihdetaan ener-
giatehokkaampiin tuotteisiin.

Uusi kartoitusohjelma edes-
auttaa yrityksiä ja kuntia myös 
hiilidioksidin määrän vähen-
tämisessä, sillä laskurin avulla 
saadaan vertailuun nykyiset 
hiilidioksidipäästöt verrattuna 
optimaaliseen valaistusratkai-
suun. Kartoitusohjelma huomioi 
ympäristökuormituksen ja laskee 
elohopeamäärän suhteessa 
valontuottoon ja polttoikään.

 
Lisätietoja: 
LEM-KEM OY, 
puh. 0207 549 400,  
www.lemkem.fi  

Valaistuksen energian-
säästökartoituksen avulla 
satojen eurojen säästöjä
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
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posti
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maksun

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden päivittämiselle. 
Uutiskirje on maksuton sähköpostitse toimiva palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu Kiinteistöpostin ja 
sen yhteistyökimppaneiden viesteistä, jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista sekä tapahtumista. 
Muita annettuja tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

PERINTEINEN sylinterinmuo-
toinen palosammutin saa nyt 
seurakseen Firephantin – uu-
denmallisen helppokäyttöisen 
designsammuttimen, joka on 
myös tyylikäs osa modernia 
sisustusta. 

Sammuttimelle on myönnetty 
arvostettu Red Dot: Best of the 
Best -designpalkinto. 

Palosammutin 
katseenvangitsijana

Firephantin kahva on asetettu 
perinteisistä palosammuttimista 
poiketen suoraan sammutti-
men painopisteen yläpuolelle. 
Sammuttimeen tarttuminen ja 
palokohteeseen tähtääminen on 
helppoa.

Pienikokoinen Firephant on 
keittiössä aina käden ulottuvilla 
toisin kuin suurikokoiset sam-
muttimet, jotka sijoitetaan usein 
syrjäiseen paikkaan. 

Firephant-palosammutinta 
on saatavilla kahta eri kokoa. 
Yhden ja kahden kilon painoiset 
sammuttimet ovat hyvä lisä suu-
remmalle perinteiselle kuuden 
kilon palosammuttimelle.

Firephantia myydään K-
raudoissa marraskuun alusta 
alkaen ja Rautia-myymälöissä 
tammikuusta 2015 alkaen.

TILAA UUTISKIRJE NYT 
JA PYSYTKÄRRYLLÄ 

TUOREISSA KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

KASOGUARD TURVAOVELLA 
TODELLISTA TURVAA KOTIISI!

Murtoturvalliset KasoGuard turvaovet 
soveltuvat kiinteistöjen ja asuin-/liike-
huoneistojen ulko- ja sisäoveksi, sekä 
saneerauskohteisiin että uudisrakennuksiin. 
Turvaovia on saatavana erilaisilla 
lisävarusteilla ja useilla vaihtoehtoisilla 
lukko-, väri- ja pintamateriaaleilla. 
Turvaovet voidaan valmistaa myös 
asiakkaan erikoistoiveiden mukaan. 

Lyhtytie 2, 00751 Helsinki • Puh. 010 2713 725 
• myynti@kaso.   • www.kasoturvaovet.   • www.kaso.  

Lisätietoa, soita p.010 2713 725

KasoGuard turvaovi on vakuutusyhtiöiden 
hyväksymä tuote.
 * Serti  oitu murtoluokitus 
      (EN1627) Luokka 3 
 * Paloluokitus EI45
 * Äänieristysluokitus 41 dB
 * Hyvä savu- ja hajueristys

http://www.kasoturvaovet.fi


Julkisivu-
yhdistyksen 

puheenvuoro

S
yksy on omalla tavallaan hienoa aikaa, sillä luon-

non varastoidessa energiaansa talven varalle ja tule-

vaan kevääseen me muut pohdimme jo pidemmäl-

le tulevaisuuteen – yleensä ensisijaisesti tulevaan 

vuoteen, mutta monissa asioissa myös kauemmas tulevaan. 

Ensi vuotta mietitään taloyhtiöissä toimintasuunnitelmien 

ja budjettien muodossa ja nykyään hiukan pakostakin mie-

titään, mitä konkreettista korjaamista omassa taloyhtiös-

sä voisi tulevan viiden vuoden aikana olla edessä. Kuntoar-

vioraporttien ja kuntotutkimusselostusten plaraaminen on 

toivottavasti kiihkeimmillään juuri nyt!

Monessa tapauksessa korjaushankkeen organisoituminen 

menee luonnollisista syistä ”pienimmän energian periaat-

teella” eli kun tiedetään, mitä karkeasti ottaen pitäisi saattaa 

kuntoon, isännöitsijä tilaa suunnittelun suunnittelijalta, ra-

kennuttamisen ja valvonnan siihen paneutuneelta yrityksel-

tä ja urakoitsijan kanssa tehdään kokonaisurakka työstä, oli 

se sitten antenniverkon uusimista tai ikkunoiden maalausta. 

Eikä siinä mitään vikaa olekaan – on suorastaan erinomais-

ta, jos hanke saadaan näinkin organisoidusti käyntiin ja lo-

pulta maaliin.

Muutamien viime vuosien aikana on kuitenkin havah-

duttu valtakunnallisella tasolla siihen, että korjausrakentami-

sen tehokkuutta pitäisi ylipäätään parantaa, jotta pystymme 

yhdessä vastaamaan meitä edelleen edessäpäin odottavaan 

korjausvelkapiikkiin. Monissa kirjoituksissa ja seminaaripu-

heissa on peräänkuulutettu teollisia tai ainakin sarjatuotan-

non omaisia korjausmenetelmiä ja -prosesseja kohteisiin, 

jotka on jo alun perin tuotettu teollisen sarjatuotannon luon-

teisesti – kuten usein etenkin lähiörakentamisessa on aika-

naan 60 - 80-lukujen vaiheilla toimittu. Viittaus kohdistuu 

siis aika suoraan tämän aikakauden betonielementtituotan-

toon, mutta on toki yleistettävissä muillekin aikakausille ja 

muihinkin rakenneperiaatteisiin.

Teollinen esivalmistus korjaushankkeessa on mahdollista, 

mutta se vaatii ennakkoon valmistettavilta 

ja kohteella lähinnä asennusta edellyttävil-

tä rakenneosilta huomattavan tarkkaa mi-

toittamista ja siten myös mittatarkkuutta. 

Sarjatuotannon periaatetta korjausraken-

tamiseen voidaan sitä vastoin kohtalaisen 

helposti soveltaa eikä totuttuja tapojakaan 

tarvitse muuttaa kuin vain vähän. Aihepii-

rin tutkimuksissa on useaan kertaan to-

dettu, että saman työryhmän tekemä suo-

ritus kehittyy suorituksen edetessä ja mitä 

enemmän toistoa voidaan ylläpitää, sitä 

suurempi hyöty siitä saadaan. Tämä pätee 

siis myös asunto-osakeyhtiöiden korjaus-

rakentamisen hankkeisiin – mitä pidem-

pään saadaan pidettyä sama urakoitsi-

jaryhmä ja näiden työntekijät samojen toimien äärellä, sitä 

parempi laatu saavutetaan ja se näkyy myös taloudellisena 

hyvänä. 

Ryhmähankkeenahan voidaan toteuttaa melkein mitä ta-

hansa: hankkia kuntoarvioita, -tutkimuksia, sälekaihtimia, 

suunnittelua, urakointia tai vaikka olohuoneen mattoja. Sen 

soveltuvuus on tietysti arvioitava tapauskohtaisesti, mut-

ta määrässä on usein kuitenkin voimaa. Ryhmähankkeessa-

kaan kaikkien osallistujien osuuden tarvitse olla sisällöltään 

täsmälleen samanlainen, mutta toistuvuus parantaa aina 

ryhmähankkeen tehoa. Siksi toisiaan lähellä olevat, saman-

kaltaiset taloyhtiöt (usein siis saman perustajaurakoitsijan 

kohteet) ovat erinomaisen hyvää maaperää ryhmäkorjaus-

hankkeen toteuttamiselle.

Miten ryhmäkorjaushanke sitten ”synnytetään”? No, niin 

kuin monet muutkin ihmisten asiat eli puhumalla. Yhteis-

työn kipinä voi syntyä aivan yhtä hyvin taloyhtiöiden halli-

tusten kuin isännöitsijöidenkin kesken. Naapuritaloyhtiöi-

den hallitusten keskustelutilaisuus, saman toimiston isän-

nöitsijät tai saman isännöitsijän kohteet voivat olla hankkeen 

liikkeellepaneva idea. Kun ryhmähanke on saatu yhteistyö-

sopimuksen allekirjoittamisen ja projektijohtajan valinnan 

yli, etenee hanke pääpiirteissään kovin saman oloisesti kuin 

moni muukin hanke. 

Mitä hyvää siitä sitten seuraa? Kun yhteen liityttäessä 

massa ja kyky panostaa hankkeeseen kasvavat, on tuotosten 

laatuakin mahdollista kasvattaa samassa suhteessa ellei jopa 

enemmän. Ryhmähanke alentaa töihin ryhtymisen kynnys-

tä yksittäisissä asunto-osakeyhtiöissä ja lyhentää läpimeno-

aikaa koko asuinalueella. Se alentaa toteutuskustannuksia, 

koska hankkeen koko kasvaa (volyymihankinnat, pienemmät 

yleiskulut, oppiminen, osaavat toteuttajat, pienemmät riskit). 

Ryhmähanke kasvattaa mahdollisuutta panostaa asukas-

lähtöisyyteen (vain yhteen hankkeeseen keskittyvä projek-

tijohtaja) ja samalla se lisää mahdollisuuksia panosta uusiin 

menetelmiin ja energiaratkaisuihin. Ryh-

mäkorjaushankkeissa myös isot toimijat 

kiinnostuvat hankkeesta, jolloin luotetta-

vuus (lähtökohtaisesti) paranee tai aina-

kin potentiaalisten tarjoajien määrä kasvaa. 

Lisäksi: varsin suurella todennäköisyydellä 

ryhmäkorjaaminen myös lisää naapuruston 

sosiaalista pääomaa, kun hankkeen jälkeen 

naapuriyhtiössä asuukin yht’äkkiä tuttua 

porukkaa!

Hyvää syksyä toivottaen,

Mikko Tarri, DIMikko Tarri, DI
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtajaJulkisivuyhdistyksen puheenjohtaja

A-Insinöörit Suunnittelu OyA-Insinöörit Suunnittelu Oy

Yksikönjohtaja, korjaussuunnitteluYksikönjohtaja, korjaussuunnittelu

Ryhmäkorjaaminen
nostaa päätään Pirkanmaalla

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin  liittyvistä asioista tällä palstalla

esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi 
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Toimivat yhteydet tuovat lisäarvoa niin taloyhtiön asukkaille kuin osakkaillekin. Nyt onkin hyvä  
hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon ja ottaa käyttöön taloyhtiölaajakaista. Valo- 
kuituverkossa tieto liikkuu jopa 1000 Mbit/s:n vauhdilla ja taloyhtiön asukkaat saavat moni- 
puolisimmat laajakaista- ja tv-palvelut sekä huomattavat edut Soneran laajakaista-, tv- ja  
matkapuhelinpalveluista.

Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen valikoiman maksuttomia 
televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta ja 
Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.fi/taloyhtio  
tai numerosta 0200 32333 (mpm/pvm) ma-pe 9-15.

Enemmän arvoa asunnoille.
Vähemmän huolia asukkaille.
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