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Tarjoukset koskevat Welho max. 2M, 5M ja 10M -laajakaistan 12 kk:n määräaikaistilaajia. Ensimmäiset 2 kuukautta 0 €. 10M ja 5M -tilaajalle WLAN 0 € (norm. 139 €),
2M-tilaajalle WLAN 29 € tai modeemi 0 € (norm. 69 €). Lisäksi laajakaistatilaajalle avaus ja kotiinkuljetus 0 € (norm. 30 € ja 15 €) ja 6 kk tietoturvaa -50 % (norm.
6 €/kk). Laajakaista laskutetaan 2 kk:n jälkeen ja tietoturva 6 kk:n jälkeen normaalihinnalla. Tilaukset ovat määräaikaisia eikä niitä voi päättää ennen määräajan
loppumista. Määräaikaistilauksen jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Laajakaistaliittymien nopeudet
ovat maksiminopeuksia ja liittymän todelliset nopeudet voivat olla tätä alempia. Lisäksi laajakaistatilaajalle Welho Mix -kanavapaketti 2 kk 0 € (norm. 24,90 €/kk) sekä
Wekkula-mobiililaajakaista ensimmäiset 2 kk 0 € (norm. max. 384 kbps 9,80 €/kk, max. 1 Mbps 19,80 €/kk). Mainitut nopeudet ovat teoreettisia 3G-verkon alueella
toteutuvia maksiminopeuksia ja palvelun todelliset nopeudet voivat olla olennaisesti tätä alhaisempia. Mix- ja Wekkulatilaukset ovat toistaiseksi voimassa olevia ja
jatkuvat 2 kk:n jälkeen automaattisesti hinnaston mukaisella hinnalla. Tarjoukset ovat voimassa Welhon kaapeliverkossa 2.3.2010 asti ja koskevat laajakaistan uusia
tilaajia. Katso tarjoukset 110M-liittymästä, nykyasiakkaille ja ADSL-verkkoon www.welho.. Tarjoukset eivät koske tarjousaikana irtisanottuja ja samalle henkilölle
tai samaan talouteen uudelleen tilattuja liittymiä.

Welhon saat täältä:
WELHO STORE SANOMATALO • KAUPPA.WELHO.FI • WELHO ASIAKASPALVELU (09) 1 56 56 56

*TeliaSonera Finland Oy tarjoaa 1.1.-31.3.2010 aikana tehdyille uusille Kaapeli-tv-tilauksille perusmaksun ensimmäiset 12 kk jopa -50 %. Mikäli Kaap

myönnetään -50 % alennus. Tarjous koskee pääkaupunkiseudun valokuituverkkoon tehtyjä Kaapeli-tv- ja laajakaistatilauksia Kiinteistösopimuksell

Uusille
liittymille
12 kk jopa

Soneran Kaapelitelevisio +
laajakaista edullisesti yhdessä!

-50 %*
Pyydä tarjous!

Soneran edistyksellinen valokuituverkko tuo laajakaistan
aistan
lisäksi myös kaapelitelevisiopalvelut taloyhtiöllesi pääkaupunkiseudulla. Luotettava laajakaista ja monipuoliset tv-palvelut
ovat joka kodin perusvarusteita. Siksi ne kannattaakin hankkia Kiinteistösopimuksella kerralla koko taloyhtiölle. Hinnat
laskevat huomattavasti ja pienentävät asumiskustannuksia.
Lisäksi tasokas ratkaisu nostaa taloyhtiön arvoa. Taloyhtiön
yhteinen hankinta tuo yksilölliset palvelut jokaiseen kotiin.
Nyt tarjoamme mahdollisuutta ottaa kaapelitelevision
lisäksi myös laajakaistapalvelut todella edulliseen yhteishintaan. Pyydä räätälöity tarjous taloyhtiöllesi!

www.sonera.ﬁ
sonera.ﬁ/talotv tai soita
0200 11611 (ma–pe 8–20, la 9–16.30))

peli-tv-sopimuksen tehnyt yhtiö tilaa myös uuden laajakaistan Kiinteistösopimuksella, Kiinteistösopimuksen perusmaksun ensimmäisestä vuodesta
la. Tarjous ei koske tarjousaikana irtisanottuja ja uudelleen samaan taloyhtiöön tehtäviä sopimuksia. Perusmaksu on taloyhtiökohtainen.

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

Vesi- ja viemäriverkoston
sekä ympäristöhuollon
ammattilaiset palveluksessasi
Tarjoamme:

40 vuotias perheyritys

Loka- ja viemärihuollot

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

Pumppaamohuollot

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu.

Ympäristönhuoltopalvelut

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita.

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia,

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Puhdasvesipalvelut

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

ja perheen omistamaan yritysryppääseen

Tilapäiskäymälät
putkiremontin ajaksi

kuuluu Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H.

Meiltä saat kaiken ennakko- ja ylläpitohuollon, 24-tuntisen päivystyksen
yllättäviin tilanteisiin ja täydellisen

jälkivahinkojen hoidon.

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy,

Hanki Eerola-Yhtiöiltä taloyhtiöösi

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu

esimerkiksi putkiremontin ajaksi kesä- tai

Häme Oy sekä Lehile Oy.

talvikäyttöön soveltuva Norsu WC

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

-tilapäiskäymälä. Kuljetusliikkeeltä saat

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa,

myös vaihtolava- ja kuljetuspalvelut.

ympäri vuoden.
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Lähellä Sinua

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

Päivystys pääkaupunkiseudulla 24 h
(09) 8553 0450

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

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä norsuWC:t
Espoo (09) 8553 0460
Lahti (03) 875 7280

www.eerolayhtiot.fi
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Taloyhtiöväki "koulun penkille"
Vuodesta 2010 tulee oletettavasti rankka vuosi asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja osakkaille, mutta myös isännöitsijöille. Rankkuudella viittaan
uuteen asunto-osakeyhtiölakiin, joka astuu voimaan heinäkuussa.
Jo tämän kevään aikana taloyhtiöissä voidaan tehdä päätöksiä toimista, jotka
liittyvät uuden lain mukaisiin vaatimuksiin, kuten korjausselvityksiin. On päätettävä, miten edessä olevista viiden vuoden ajalle kaavailluista korjausaikeista
informoidaan osakkaita yhtiökokouksessa. Varsinainen päätösten täytäntöönpano voi tapahtua vasta heinäkuun jälkeen, kun uusi laki on voimassa.
Rankka vuosi on tiedossa myös isännöitsijöille, koska esimerkiksi näiden korjausselvitysten laatiminen voi edellyttää toimistoissa uudenlaisia toimintatapoja, syntyy enemmän dokumentteja kustakin asiakastaloyhtiöstä, on valmisteltava perusteellisemmin yhtiökokoukset, koska siellä on uuden lain mukaan esiteltävä myös jo tehdyt korjaustoimet osakkaille heidän ajantasalla pitämiseksi.
Uuden lain vaatimuksiin voi vastata ainoastaan sillä, että ollaan "valveilla", kouluttaudutaan, hankitaan tietoa,
keskustellaan kollegojen ja vastaavissa luottamustehtävissä toimivien kanssa. Nyt on valtiovallankin toimesta
asetettu maamme 80 000 asunto-osakeyhtiötä haasteiden eteen - miten toteutat omassa taloyhtiössäsi tai
isännöitsijä asiakasyhtiöissäsi hallittua ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa, jonka ansiosta eletään arvotaloissa,
jotka ovat hyvässä kunnossa, korjausvelkaa (eli kehittämis- ja uudistamisvelkaa) ei ole, asutaan viihtyisästi,
turvallisesti ja terveellisesti.
Nurkan takana väijyy myös toinen merkittävä haaste ja vaatimus, joka taloyhtiömaailmassa täytyy ja kannattaakin ottaa vakavasti: kun korjaamme, miten korjata energiatehokkuutta parantavasti. Tämäkin tiukentuva
vaatimus on samalla tarve - taloyhtiöiden täytyy korjata talojaan energiatehokkaiksi. Se myös kannattaa, koska
viime kädessä investointi näkyy talojen käyttökustannuksissa.
Viime aikoina energiatehokkaan korjaamisen asioihin perehtyneenä olen tehnyt sen johtopäätöksen, että
tietoa on jo nyt valtavasti - erilaisista näkökulmista tarjottuna - lukuja, tilastoja, tutkimustietoa, asiantuntijoiden mielipiteitä, viranomaisten lausuntoja jne. Käytännön kokemuksia ei kovin laajalti Suomesta vielä ole,
mutta koko ajan niitäkin tulee lisää, kun erilaiset tutkimus-, kehittämis- ja lähiöprojektin hankkeet toteutuvat
ja etenevät.
Jotta taloyhtiöissä voitaisiin tehdä oikeansuuntaisia päätöksiä ja valita parhaimpia ratkaisuja toteutettavaksi,
kannattaa asioista ottaa selvää. Energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen perehtyminen vaatii kouluttautumista, aktiivisuutta ja laajaa keskustelua. Uskoisin, että satsaus loppukädessä kuitenkin kannattaa - etenkin,
jos toteutetaan energiatehokkuuteen perustuva kiinteistöverotusmalli puhumattakaan muista lisäarvoista,
joita korjaamisella on mahdollista saavuttaa.
Riina Takala

Perustetaanko kiinteistöalan roskapankki?
Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset ja
osakkaat ovat usein sitä mieltä, että
heidän taloyhtiötään isännöivä henkilö ei ole riittävän ammattitaitoinen.
Isännöitsijät ovat vastaavasti usein sitä mieltä, että heidän isännöimissään
taloyhtiöissä hallitus ei ole ajantasalla.
Lisäksi aktiiviset eli valittavat tai
vaativat osakkaat ovat isännöitsijän
pahin riesa.
Missä mättää? Taloyhtiön hallitus valitsee isännöitsijän ja isännöitsijätoimisto tekee pyynnöstä tarjouksen isän-

nöinnistä. Tarve ja tarjonta kohtaavat,
kaiken pitäisi olla hyvin. Mutta kun ei
ole. Kun seuraa esimerkiksi nettikeskusteluja tai kuuntelee asianomaisia,
asiat ovat monessa osoitteessa pahasti
hakuteillä.
Voisiko asiantila parantua ajan kanssa, jos Suomeen perustettaisiin kiinteistöalan roskapankki? Julkinen, netissä
toimiva sivusto, jossa olisi tasapuolisesti kaksi osastoa. Toinen olisi Isännöintija toinen Taloyhtiö -niminen. Pankkiin
taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja

voisi hallituksen päätöksellä ilmoittaa
tiedot epäonnistuneesta isännöitsijätoimistovalinnasta ja vastaavasti
isännöitsijätoimisto voisi lisätä tiedot
epäonnistuneesta taloyhtiövalinnastaan.
Suomessa on yli 80 000 asunto-osakeyhtiötä ja parisen tuhatta isännöitsijätoimistoa. Olisi mielenkiintoista nähdä
vaikkapa viiden vuoden kuluttua
roskapankin mustalista eli saldo siitä,
montako epäonnista valintaa onkaan
tehty.
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Pysäköinti
halutaan jälleen aisoihin
n Teksti: ja kuvat: Irene Murtomäki
Taloyhtiön paikoitusalueen vieraspaikkoja käytetään romuautojen
varastointiin, pelastustielle pysäköity auto tukkii tien tuntikausiksi
ja asukkaan tullessa töistä on hänen pysäköintiruutunsa ilmestynyt
päivän aikana vieras ajoneuvo. Nämä ovat tuttuja tilanteita monessa
taloyhtiössä.
Tavallisimmat keinot ongelman korjaamiseksi on, että huoltohenkilökuntaan kuuluva käy laittamassa auton tuulilasiin ilmoituksen luvattomasta pysäköinnistä, isännöitsijä ottaa yhteyttä auton omistajaan
ilmoittaen tämän pysäköineen väärin tai paikalle kutsutaan kunnallinen pysäköinninvalvoja.

K

un asukkaiden yhteydenotot
villistä pysäköinnistä alkoivat
lisääntyä ja työllistivät yhä
enenevässä määrin niin isännöitsijöitä kuin huoltohenkilöstöäkin, tuskastuttiin Länsi-Vantaalla toimivassa
aluehuoltoyhtiö Pähkinähoito Oy:ssä
tilanteeseen. Toimitusjohtaja Henry

8
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Engblom, AIT, ITS-TEK, keksi nelisen
vuotta sitten ongelmaan ratkaisuksi yksityisen pysäköinninvalvontayrityksen.
Pähkinähoidon lisäksi myös muutama
taloyhtiö solmi yrityksen kanssa omat
sopimuksensa.
Pähkinähoito Oy:llä on omistuksessaan noin 600 pysäköintipaikkaa, jo-

ten se on huomattava paikoitusalueiden omistaja Pähkinärinteen alueella.
Valtaosa parkkipaikoista sijaitsee taloyhtiöiden välittömässä läheisyydessä.
Lisäksi Pähkinähoidolla on hallinnassaan yksi liikekeskuksen paikoitusalue.
Sen yhteyteen on vieressä sijaitsevalle
taloyhtiöille varattu omat autopaikat

Pelastustielle pysäköinti on ehdottomasti kielletty, mutta sitäkin rikotaan piittaamattomasti, vaikka se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.

sopimusten perusteella.

Pysäköintiongelmat
vähenivät

Y

hteistyö yksityisen pysäköinninvalvonnan
kanssa toimi Henry Eng
blomin mukaan hyvin, kunhan
päästiin ensiaskeleita pitemmälle.
–Aluksi oli havaittavissa yliinnostusta pysäköinninvalvojien puolelta, mutta tilanne
ratkesi, kun sovittiin yhdessä
esimerkiksi asiointipysäköintiä
koskevista säännöistä. Pysäköintimääräyksiä suunnitellessa taloyhtiön pitäisikin miettiä,
ettei niistä tehtäisi asukkaille
liian tiukkoja, vaan ne suunniteltaisiin tarpeen mukaisiksi,
Engblom huomauttaa.
Yksityinen pysäköintivalvontayritys on Pähkinähoito Oy:n
toimitusjohtaja Henry Engblo-

min mielestä kelpo vaihtoehto
hoitaa taloyhtiöiden ja muiden
yksityisten alueiden pysäköinninvalvontaa. Erityisen tärkeänä hän pitää sitä, että pysäköintivalvonta toimii lähes 24
tuntia vuorokaudessa, eikä vain
virka-ajalla. Pysäköinninvalvonnasta ei ole myöskään koitunut
Pähkinähuollolle tai taloyhtiöille kustannuksia.
– Mutta mikä parasta: pysäköinninvalvojien ilmestyessä
paikoitusalueille vähenivät ongelmatapaukset merkittävästi. Taloyhtiöissä oltiin kaiken
kaikkiaan tyytyväisiä ja koettiin
yksityisestä pysäköinninvalvon
nasta olevan hyötyä. Myös asukkailta saatu palaute oli pääosin
myönteistä. Yllättävän paljon
nimittäin kiinnitetään huomiota siihen asukkaiden toimesta,
että autoja on väärillä paikoilla.
Soraääniäkin toki kuului.
– Kielteistä palautetta antoi-

vat he, jotka saivat maksulapun
pysäköityään autonsa väärin.
Vika löytyi kuitenkin useimmiten autoilijasta. Eräs valitti
reklamaatiossaan, että valvontamaksu oli aiheeton, koska paikalle, johon hän pysäköi, ajaminenkin pyöräilytien ja puiston
läpi oli ollut niin vaikeaa.

Valvonnan puute
näkyy heti

P

ysäköinninvalvontayrityksistä ei tällä hetkellä
ole apua parkkiongelmiin. Niiden toiminta on keskeytynyt, sillä valvontamaksujen laillisuus on toistaiseksi
epäselvää.
Yksityinen pysäköintivalvontayritys on vetäytynyt myös
Pähkinähoidon paikoitusalueilta, vaikkakin kyltit ovat vielä
paikoillaan. Se ei kuitenkaan
näytä hillitsevän väärää pysä-

köintiä.
– Parkkipaikkoja käytetään
härskisti väärin, koska ei ole
valvontaa.
Pähkinähoidon toimitusjohtaja Henry Engblomin toiveena
onkin, että uusi laki pysäköinninvalvonnasta saataisiin pian
valmiiksi. Tämä olisi kaikkien
osapuolten kannalta hyvä asia
ja selkeyttäisi nykyistä tilannetta.
– Tarkoituksemme on katsoa,
mitä uusi laki tuo tullessaan.
Mikäli mahdollista, jatkamme
yhteistyötä yksityisen pysäköinninvalvonnan kanssa, koska se
on entuudestaan tuttua. Vielä
ei ole lähdetty kyselemään sopimusta kunnalliselta puolelta,
vaikka pari taloyhtiötä on sitä
tiedustellut.
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Engblom ei halua
"parkkipirkoksi"

O

ikeusministeriön
asettaman työryhmän luonnostellessa
uutta lakia pysäköinninvalvonnasta on julkisuuteen
noussut otsikoita, joiden
mukaan pysäköinninvalvonnan voisivat jatkossa hoitaa
esimerkiksi isännöitsijät.Toimitusjohtaja Henry Engblom
ei lämpene tälle ajatukselle.
– Isännöitsijöillä ja
huoltohenkilökunnalla on
kädet täynnä töitä nykyiselläänkin. Eikä uusi asuntoosakeyhtiölaki ainakaan
vähennä työmäärää - päinvastoin.
– Mieluummin palvelemme myös jatkossa asiakkaita
omalla osaamisalueellamme
ja annamme jonkun muun
kierrellä parkkipaikkoja.
Täytyy muistaa, ettei lapun
laittaminen tuulilasiin riitä,
vaan maksujen valvontaan
täytyy olla oma seurantajärjestelmänsä.
– Isännöitsijä joutuu
joka tapauksessa varsin
usein puuttumaan pysäköintiin huomauttelemalla tai informoimalla yh
teistyökumppaneita sekä
viemällä siihen liittyviä asioita käsiteltäväksi hallituksen
kokoukseen. Isännöitsijällä
on siten jo nyt oma roolinsa pysäköintiasioissa, Henry
Engblom muistuttaa.
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As. Oy Pähkinäpuun sisäänkäynnin edustalla on niin sanottu asiointipysäköinti sallittu. Tämä tarkoittaa sitä, että auton voi pysäköidä noin puoleksi tunniksi, kunhan muistaa käyttää pysäköintikiekkoa. Pähkinähoidon toimitusjohtaja Henry Engblom esittelee pysäköintimääräyksestä kertovaa
kylttiä.

Valvontapyyntöjen määrä
kasvaa vuosittain

K

unnallinen pysäk ö i n n i n v a l vo j a
Kaija Kossila Helsingin rakennusvirastosta
kertoo, että yksityisiä alueita koskevat valvontapyynnöt lisääntyivät hiukan viime vuoden aikana. Nämä
valvontapyynnöt on myös
pystytty hoitamaan.
– Kaiken kaikkiaan pysäköintikuri on höltynyt, mikä näkyy sekä julkisilla että
yksityisillä alueilla. Tämä ei
kuitenkaan ole uutta, eikä
pelkästään menneen vuoden ilmiö. Pitkässä juoksussa sama suuntaus on
jatkunut koko 2000-luvun,
Kossila mainitsee.
70-luvulta olevat lakipy
kälät pysäköinninvalvonnasta ovat hänenkin mie-
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Tällekin parkkialueelle auton saisi pysäköidä arkisin ainoastaan
kolmeksi tunniksi.

lestään aika uusia ja pitää
katsoa, missä mennään tänä
päivänä. Samassa yhteydessä

on hyvä käsitellä yksityistä
pysäköinninvalvontaa.
Kunnallinen pysäköinnin-

A member of

Lakiluonnos työn alla
Oikeusministeriön asettaman työryhmän on määrä saada pysäköinninvalvontaa koskeva lakiluonnos valmiiksi helmikuun
loppuun mennessä. Julkisen pysäköinninvalvonnan järjestämisen lisäksi työryhmän on selvitettävä yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva sääntelytarve ja tehtävä tarvittaessa ehdotukset
tätä koskeviksi lainsäädännöiksi.
Oikeusministeriön työryhmä aloitti toimintansa toukokuussa.
Lähtökohtana on, että julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat jatkossakin poliisi ja kunnalliset viranomaiset. Pysäköintivirhemaksu on edelleen lievien pysäköinti- ja joutokäyntirikkomusten seuraamus.
Työryhmässä kiinnitetään huomiota nykyisen julkisen pysäköinninvalvonnan viranomaisten toimivaltaa koskevan sääntelyn
tarkoituksenmukaisuuteen ja selkeyteen. Lisäksi pohdittavana
on, pitäisikö nykyisiä toimivaltuuksia täydentää esimerkiksi pyörälukkoa koskevalla sääntelyllä.
Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä kokonaisuudessaan ei ole vuoden 1970 jälkeen tarkasteltu.

valvonta suorittaa yksityisten
alueiden valvontaa myös valtakirjoin. Tällaisia valtakirjoja oli
Helsingissä tehty viime vuonna
noin sata. Valtakirjat kattavat
erikokoisia kiinteistöjä, mukana oli niin pieniä kuin isojakin
alueita.

Asukaspysäköinnin
hinta nousi

A

sukaspysäköintitunnuksen hinta nousi Helsingissä vuoden vaihteessa
36 eurosta 100 euroon. Korotuksella halutaan helpottaa
asukaspysäköintipaikan löytymistä. Tunnuksen aikaisempi
alhainen hinta on houkutellut
säilyttämään autoa kadunvarressa, vaikka autoa ei käytettäisi
pitkiin aikoihin.
Hinnankorotusta perustel
tiin myös sillä, että sen olivat
hankkineet monet sellaisetkin
autoilijat, joilla on tonttipysäköintipaikka, mutta autoa saate-

taan pitää usein kadulla tontin
sijasta. Edellisen kerran asukaspysäköinnin hintaa korotettiin
vuoden 2002 alussa.
Kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila toteaa, että
vielä on aikaista sanoa, onko
asukaspysäköintitunnusten kysyntä laskenut hinnankorotuksen myötä.
– Esimerkiksi A-alueella kausi
vaihtuu nyt tammikuussa. Näin
ollen lunastettujen tunnusten
määrää ei vielä tiedetä.
Asukaspysäköintipaikkojen
määrä Helsingin kantakaupungissa on tällä hetkellä 19 000.
Asukaspysäköintiin osoitetuille
paikoille oikeuttavan tunnuksen voi saada ainoastaan kantakaupungissa asuva auton tai
moottoripyörän omistaja. Lisäksi yrityksille on omat pysäköintitunnuksensa.

VUOD
PUTKIR EN
EMON
TTI
-KILPA
ILUN
VOITTA
JA
2009

”Onnistumista arvioitaessa
on otettu huomioon remontin
asiantunteva suunnittelu ja
huolellinen toteutus, budjetissa
ja aikataulussa pysyminen
sekä asukkaiden huomioonotto
mm. riittävällä viestinnällä.”
Talotekniikka-lehti 7.10.2009

Katso lisää Ematorin palkitusta tavasta
tehdä putkiremontti www.emator.fi

PYSÄKÖINTI

Yksityinen pysäköinninvalvoja
odottaa pääsyä pois paitsiosta
– Kunnallisen pysä-

n Teksti: ja kuvat: Irene Murtomäki

köinninvalvonnan toimimattomuus aikaansai markkinaraon yksityisille yrityksille. Jos
kunnallinen valvonta
olisi toiminut niin kuin
on annettu ymmärtää,
ei yksityistä pysäköinninvalvontaa tarvittaisi, ParkPatrol Oy:n hallituksen puheenjohtaja
ja avainasiakaspäällikkö Lauri Mustonen
päättelee.
Pysäköinninvalvonnan
tehostamista vaativat
autoilun lisääntyminen
ja autoilijoiden välinpitämättömyys sääntöjä kohtaan, mikä on
kasvanut entisestään.
Esimerkkinä Lauri
Mustonen mainitsee
romuautojen varas-

ParkPatrol Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja avainasiakaspäällikkö Lauri Mustonen esittelee pysäköinninvalvontaan liittyvää materiaalia, kuten muistutuksia parkkikiekon käy-

toinnin taloyhtiöiden

töstä. Pöydällä on myös lausunto, joka on jätetty oikeusministeriön työryhmälle valmis-

parkkipaikoilla.

teilla olevasta pysäköinninvalvontaa koskevasta laista.
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-M

itä tapahtuukaan, jos tällainen kilvetön ja vakuuttamaton romuauto syystä tai
toisesta syttyy palamaan ja ympäriltä
menee saman tien viisi kuusi autoa. Kukahan maksaa viulut, uskoakseni ei ainakaan romuauton omistaja, Lauri Mustonen maalailee.
Hän tietää kokemuksesta, että erityisesti taloyhtiöiden vieraspaikat ovat
ongelmallisia. Sen lisäksi että ulkopuoliset käyttävät niitä väärin, on myös taloyhtiön osakkailla taipumus omia niitä
käyttöönsä.
– Monessa taloudessa on useampi
auto, joista yhtä pidetään omalla autopaikalla ja muita vieraspaikoilla. Isossa
taloyhtiössä voi olla jopa 15 vieraspaikkaa. Kun keskeytimme palvelumme noin
vuosi sitten, ilmoitti erään talon kiinteistösihteeri, että pian sen jälkeen kymmenet asukkaat irtisanoivat autopaikkansa.
Eivät ne ihmiset minnekään muuttaneet,
vaan he pitävät autoja näillä vieraspaikoilla tai kadunvarressa, Mustonen hymähtää.

Kirjallinen sopimus
määrittää ehdot

Y

ksityisestä pysäköinninvalvonnasta tehdään jokaisen asiakkaan
kanssa kirjallinen sopimus, jossa
määritellään tarkkaan toiminnan ehdot,
mitä aluetta valvotaan ja milloin valvotaan. Asiakkaan tehtävänä on kuitenkin
ollut tätä ennen määritellä pysäköinnin
säännöt, joiden puitteissa pysäköintiä
valvova yritys toimii.
– Alueelle tarvitaan myös asianmukaiset liikennemerkit asiamukaisille paikoille, sillä muutoin valvontaa ei voida
toteuttaa. Huomattavaa on, että vuoden
2011 jälkeen ei enää sallita itse kyhättyjä
merkkejä, joten vesivanerille kirjoitetulla
Yksityisalue - Asiattomilta pääsy kielletty
-tekstillä ei ole enää merkitystä.
Yksityisen pysäköinninvalvonnan alueella voi väärin parkkeeratessaan saada
valvontamaksun, ei siis pysäköintivirhemaksua tai sakkoa. Niitä jakavat kunnallinen pysäköinninvalvoja ja poliisi.
Pehmeämpi keino ilmoittaa autoilijalle virheellisestä pysäköinnistä on
muistutus. Se kuuluu myös yksityisen
pysäköinninvalvojan valikoimiin, jos taloyhtiön kanssa on niin sovittu.
– Niistä on saatu hyvää palautetta.

Muistutuslapun saatuaan henkilö, joka
on vahingossa pysäköinyt väärin, ei todennäköisesti tee sitä toiste - ainakaan
samalla paikalla, Lauri Mustonen tietää.

Pysäköinninvalvonta
kasvoi lumipallon lailla

L

iikenneopettajaksi valmistunut
Lauri Mustonen perusti pysäköin
ninvalvontayrityksen vuonna 2006.
– Se oli sattumien summa. Liikkeelle
lähdettiin muutamasta kohteesta, mutta
siitä syntyi eräänlainen lumipalloilmiö.
Taloyhtiöiden lisäksi asiakaskuntaa on
kuulunut alusta lähtien huoltoasemia,
joiden paikoitusalueilla erityisenä ongelmana on liityntäpysäköinti.
– Pysäköinninvalvonta on kuitenkin
aika huono bisnes, sillä jos homman hoitaa hyvin, ei tule tuottoa.Tulos täytyykin
hakea toiminnan kasvusta.Yritystoimintaa pyörittää nykyisin ParkPatrol Oy.
Ensimmäinen yksityinen pysäköinnin
valvontayritys aloitti Suomessa toimintansa 2000-luvun alkuvuosina. Lähialueilla, ainakin Ruotsissa ja Norjassa sekä
Keski-Euroopassa, sillä on pitkät perinteet. Mustonen ihmetteleekin, miksi
toiminta voi muissa maissa olla yleisesti
hyväksyttyä, mutta ei Suomessa, jossa se
herättää voimakkaita tunteita.
– Keski-Euroopassa toimivat myös alan
liitot, jotka valvovat yritysten toimintaa.
Mielestäni Suomeen pitäisi perustaa
vastaavanlainen kattojärjestö. Se valvoisi alaa ja vähentäisi ennakkoluuloja yksityistä pysäköinninvalvontaa kohtaan.
Toistaiseksi ajatus ei ole saanut muiden
yksityisen pysäköinninvalvontayritysten
keskuudessa tuulta purjeisiinsa.

Satoja
valvontakohteita

P

arkPatrolilla on edelleen sopimus
noin 700 valvontakohteesta Helsingin, Vantaan, Espoon,Tuusulan
ja Lohjan alueilla. Lisäksi odottamassa on
koko joukko aiesopimuksia.
– Pysäköinninvalvonta pyörähtää he
timiten käyntiin, kun Korkeimmalta
oikeudelta saadaan päätös valvontamaksun laillisuudesta - olettaen tämän
olevan yksityiselle pysäköinninvalvon-
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P

arkPatrol Oy on antanut
oman lausuntonsa pysäköinninvalvontaa määrittävästä lakiluonnoksesta. Yritys toteaa muun muassa, että
yksityisalueiden pysäköinninvalvonnasta huolehtiminen ei
lähtökohtaisesti kuulu julkisen
vallan tehtäviin. Sen vuoksi laki
yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on tarpeen.
– Laissa on tärkeää huomioi
da sekä kiinteistönomistajan
perustuslaillinen oikeus päättää kiinteistöjensä käytöstä
että valvontatoimenpiteiden
kohteena olevien autoilijoiden
oikeusturva.
– Pysäköinninvalvonnasta ei
ole jokamiehenoikeudeksi, se
on toimimaton ajatus, Mustonen tähdentää.
Hänen mielestään pysäköinninvalvonta ja valvontamaksun
periminen tulisi säätää luvanvaraiseksi. Jos pysäköinninvalvontayritys rikkoo sille asetettuja
toimintaehtoja, voidaan lupa
peruuttaa.
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tayritykselle myönteinen. Toki
odotamme myös uutta lakia
pysäköinninvalvonnasta.
Pysäköinninvalvonnan tulevaisuutta visioidessaan Lauri
Mustonen arvelee, että muutaman vuoden kuluttua kunnallinen pysäköinninvalvonta
hoitaa ainoastaan niin kutsutut
tärkeimmät kohteet ulkoistaen
muiden kohteiden valvonnan.
Lauri Mustosen villi veikkaus siitä, koska yksityinen pysäköinninvalvonta palaa parkkipaikoille, on "ennen kesää".
– Mutta Korkeimman oikeuden päätös voi tulla tänään tai
vasta kahden vuoden päästä,
hän toteaa.

Pysäköinninvalvonnasta
ei jokamiehenoikeutta

Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle tarvitaan selkeät pelisäännöt
Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle täytyy luoda selkeät
pelisäännöt pysäköinninvalvonnasta valmisteilla olevaan
lakiin. Näin toteaa Kuluttajaviraston lakimies Mika Hakamäki. Kun pysäköintivalvontayritykset vielä kiersivät
yksityisillä paikoitusalueilla,
poikivat niiden toiminta ja
valvontamaksut runsaasti yhteydenottoja niin kunnallisille
kuluttajaneuvojille, Kuluttajavirastoon kuin kuluttajariitalautakuntaankin.
- Valituksien kirjo oli laaja.
Esille nousseita kysymyksiä
olivat muun muassa, onko yksityisillä yrityksillä ylipäätään
oikeutta määrätä valvontamaksuja tai onko kyse peräti
viranomaisten toimivallan
anastamisesta. Lisäksi autoilijat puuttuivat yksityisten py-
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säköintialueiden merkintöjen
epäselvyyteen. Usein valitus
koski myös sitä, että autoilija
kiisti pysäköineensä väärin tai
edes olleensa kyseisellä pysäköintialueella.
Eniten kismaa aiheutti se,
keneltä yksityinen pysäköintivalvontayritys voi vaatia maksua, eli onko auton pysäköinyt
henkilö ollut ajoneuvon omistaja tai haltija, jolle valvontamaksu on osoitettu.
Lakimies Mika Hakamäki
toivoo, että mikäli yksityisestä
pysäköinninvalvonnasta säädetään valmisteilla olevassa
uudessa laissa, laaditaan selkeät pykälät siitä, kuka toimintaa
harjoittaa ja millä ehdoilla.
Myös Kuluttajavirastossa
odotellaan Korkeimman oikeuden päätöstä siitä, onko yksityisellä pysäköinninvalvon-
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tayhtiöllä ollut oikeus määrätä kuluttajille pysäköinninvalvontamaksuja. Hovioikeus
teki vuosi sitten päätöksen,
etteivät yksityiset pysäköinninvalvontayhtiöt voi tällaista
maksua määrätä.
Hovioikeuden päätöksen
taustalla oli yksityistä pysäköinninvalvontayhtiötä koskeva tapaus. Yhtiö vei käräjäoikeuteen autoilijan, joka
kieltäytyi maksamasta yhtiön
hänelle määräämää pysäköintivalvontamaksua.
Käräjäoikeus katsoi ratkaisussaan joulukuussa 2007,
että lain mukaan tällaisen
maksun voi määrätä vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja, joten pysäköijän ei
siis olisi tarvinnut maksaa yksityisen pysäköinninvalvojan
määräämää maksua.

Yksityinen pysäköinninvalvontayritys vei sittemmin
käräjäoikeuden päätöksen
hovioikeuteen, joka ei muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta. Hovioikeus
katsoi tuomiossaan, että maanomistajalta puuttuu oikeus
rangaistusluontoisen seuraamuksen määräämiseen.
Yrityksen asettamat valvontamaksut ovat hovioikeuden
tuomion mukaan lainvastaisia, eikä yksityinen pysäköinninvalvontayritys voi saada
oikeussuojaa vaatimukselleen
luomansa sopimusjärjestelyn
kautta. Yksityinen pysäköinninvalvontayritys sai valitusluvan Korkeimpaan oikeuteen,
jossa asia on vielä käsittelyssä.

2/20
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Levikki 63 000 kpl
Lukijoita yli 130 000

Kuka tahansa meistä voi olla
asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
Suomessa on 81 651* asunto-osakeyhtiötä. Kiinteistöpostin lukijoina on 43 299 oman
taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtajaa. Kun haluat tavoittaa heidät, soita (09) 2238 560.

Mainosta Kiinteistöpostissa siitä on hyötyä!
Kiinteistöposti 2/2010 on iso, valtakunnallinen puheenjohtajanumero, jonka jakelulevikki on 63 000 kpl. Lukijoita lehdellä on yli 130 000 (lukijatutkimus IROResearch 10/09).
Kiinteistöpostin lukijat edustavat erittäin merkittävää korjausrakentamisen päättäjäryhmää, sillä esimerkiksi vuonna 2008 asunto-osakeyhtiöt käyttivät 927 miljoonaa
euroa korjauksiinsa.

Soita
(09) 2238 560/mediamarkkinointi,
niin kuulet lisää faktaa.
www.kiinteistoposti.fi

Numero 2/2010 ilmestyy 23. helmikuuta. Lehti on jaossa myös 5.-7.3.2010
Rakentaminen&Talotekniikka –messuilla Jyväskylän Paviljongissa.
Messuilla on myös Kiinteistöpostin organisoima KiinteistöTori, jossa on vielä muutama vapaa paikka ”torikauppiaille”. Kysy lisää.
(*Tilastokeskus 7/2009)

kiinteistönhuolto

Missä ollaan, minne asettaa kehityksen painopiste?

Kiinteistöpalveluala
tutkitutti tuottavuuttaan
ja vaikuttavuuttaan
n Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Futureimagebank ja Aimo Holtari
Kiinteistöpalvelualan
yritysten työntekijämäärä on kaksinkertaistunut 1990-luvun
alun laman jälkeen.
Alan yritykset ovat samalla laajentaneet palvelutarjontaansa asiakkailleen; perinteiset
kiinteistöpalvelut ovat
niiden liiketoiminnassa nykyisellään vain
yksi osa. Järjestönsä
Kiinteistöpalvelut ry:n
nimissä ala teetätti
VTT:llä tutkimuksen
selvittääkseen omaa
tuottavuuttaan ja vaikuttavuuttaan sekä
saadakseen pohjaa
kehittää edelleen liikeTalvella katujen ja kiinteistöjen pihojen talviauraus herättää voimakkaitakin tunteita. Niin tänäkin talvena, kun katunäkymät ovat poikkeuksellisen runsaan lumentulon vuoksi näyttäneet
esimerkiksi Helsingissä tältä. Kuva: Futureimagebank.
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toimintojaan ja tuottavuuttaan.

K

evään ja kesän 2009
aikana toteutetulla tutkimuksella haluttiin
ensinnäkin saada aineistoa, jolla
tarkentaa kuva toimialan liiketoiminnoista, liiketoimintaympäristöstä ja sen muutoksista
sekä nähdä mahdollisia uusia
liiketoimintoja.
Tutkimustiedon pohjalta pun
nittiin myös kiinteistöalan vaikuttavuutta asiakastoimialoilla,
mutta myös kansantalouden
tasolla. Lisäksi toimialan osasektoreiden tuottavuuskehityksistä laaditaan ns. aikasarjat,
joihin vertaamalla yritykset
voivat peilata omaa tuottavuuskehitystään ja kehitystoimenpiteitään.
Toimintakenttänään kiinteistöpalveluyrityksillä on yli puolet Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta. Vuonna 2007
tämän varallisuuden laskettiin
olevan 610 miljardia euroa,
josta 320 miljardia euroa on

kiinteistöjen muodossa. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksista (vuonna 2008 yhteensä 15
miljardia euroa) kiinteistöpalvelut (hallinto, ulkoalueiden
hoito, kiinteistönhoito ja siivous) muodostivat 35 prosentin
osuuden. Loppu osuus kohdistui lämpöön, veteen ja jätehuoltoon (45 prosenttia) sekä
vuosikorjauksiin ja muihin hoitokuluihin (20 prosenttia).

Yksityissektorin
luotto palveluiden
ostajana vahvin

K

oko 1990- ja 2000- luvun ajan kiinteistöpal
veluala on noussut työl
listäjänä yhä merkittävämmäksi.
Vuonna 2008 ala työllisti julkinen sektori mukaan lukien yhteensä noin 105 000 henkilöä,
jokseenkin kaksinkertaisen
määrän verrattuna 1990-luvun

lama-aikaan. Merkittävänä tekijänä kehityksessä on ollut muiden toimialojen ja julkisen sektorin suuntaus ulkoistaa töitä
kiinteistöpalvelualan yritysten
hoidettavaksi. Esimerkiksi kuntakohtaisesti tilanne vaihtelee
kuitenkin paljon.
– Jotkut ostavat palveluina
kaiken, toiset tekevät kaiken
omana työnä, Kiinteistöpalve
lut ry:n toimitusjohtaja Pia
Gramén kuvaa skaalaa asiakassektorilla.
Alan suurimpiin kuuluvan
RTK-Palvelu Oy:n toimitusjohtaja, myös Kiinteistöpalvelut
ry:n Elinkeinopoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimiva Tauno Maksniemi vaikuttaa pitävän vuokratyövoiman
osuuden, penetraatioasteen,
nousua kunnissa melkeinpä
selviönä, vaikka toistaiseksi
vauhti on ollut verkkainen.
Vuonna 2002 esimerkiksi kuntien rakennusten siivouspalve-

luista ostettiin keskimäärin 10
prosenttia, 2007 16 prosenttia.
Kiinteistönhoidossa prosenttilukema on sentään hiukan korkeampi, noin 40.
Tutkimuksen mukaan julkinen sektori tuottaa siis vielä
kiinteistöpalvelunsa pääosin itse. Osa kunnista ja kaupungeista on perustanut liikelaitoksia
tuottamaan kiinteistöpalveluita, joiden toimintatapa lähenee
Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritysten toimintatapaa. Kuntien
ja kaupunkien tiukka taloudellinen tilanne ja eläköitymisestä
johtuva työvoimapula asettavat
ne valinnan eteen, pystytäänkö kiinteistöt hoitamaan omin
voimin vai ostetaanko palvelut
yksityisiltä markkinoilta.
– Erilaisia vaihtoehtoja mietitään. Kuntayhteenliittymät vain
parantavat tilannetta ostojen
keskittymisen ja paremman or➺ JATKUU
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”Kun talous tästä
toipuu, koko Suomen rakenne muuttuu. Palvelut ovat nyt nousemassa
voimakkaammin esiin ja
samalla niitä aletaan
myös arvostamaan”, Pia
Gramén uskoo.
Muun muassa teollisuudessa on jo näkynyt kehitys, jossa oma
tekeminen rajataan
ydinosaamiseen, muut
toiminnot ostetaan palveluina ulkopuolelta.

• Kiinteistöjen hyvällä ylläpidolla
ja oikealla käytöllä vältetään turhia vauriokorjauksia, peruskorjauksia on mahdollista siirtää.
• Kiinteistöpalvelut ry on kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on olla
kiinteistöalan työnantajien työmarkkinapoliittinen edunvalvoja
ja neuvonantaja sekä kiinteistöpalveluita tuottavien yritysten ja
yhteisöjen elinkeinopoliittinen
edunvalvoja.
• Liitossaon 395 jäsentä, joiden
palveluksessa on yli 40 000 alan
työntekijää ja toimihenkilöä.
• Yleissitovien työehtosopimustemme soveltamisalan piirissä
on yli 50 000 henkilöä.
Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenet
toimivat palveluntarjoajina kiinteistönhuollossa, puhdistus- ja
siivoustehtävissä, toimitilapalveluissa, teknisissä palveluissa,
talonmiestehtävissä, isännöinnissä ja kiinteistön hallinnointitehtävissä. Jäseniä ovat myös
kiinteistönomistajatyönantajat.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

”Teemme asiakkaillemme

ganisoinnin myötä, Maksniemi
ounastelee tulevaisuutta luottavaisin mielin alansa yritysten
näkökulmasta.
Yksityisellä sektorilla ja valtionhallinnossa on jo luonnollista toimintamalli ja työnjako,
jossa kiinteistöjen omistajat ostavat kiinteistöpalvelut niiden
tuottamiseen erikoistuneilta
yrityksiltä sen sijaan että tuottaisivat niitä itse.

lähtötilakartoituksia,

Vaikuttavuudet esiin
vakan alta

5- 10 prosentin säästön

A

siakaspohjan vahvistami
seksi ja mahdollistaak
seen palvelutarjonnalleen laajan pohjan kiinteistöpalvelualan on vakuutettava jo olevia ja potentiaalisia asiakkaitaan
toimintojensa vaikuttavuudesta.
Tauno Maksniemi poimii tutkimukseenkin tukeutuen esiin
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pyrimme olemaan proaktiivisia”, Tauno Maksniemi
sanoo. Esimerkkinä hän
ottaa asiakkaan energiakustannuksista.
”Katsomme tason, missä
ollaan, sitten asetamme
tavoitteet, esimerkiksi

energiakustannuksissa
tietyllä aikavälillä.
Myös tilojen käyttäjät
pitää saada sitoutumaan energiansäästöprojektiin”.

ajankohtaisen aiheen, energiankulutuksen ja sen kautta vaikutuksen ilmastonmuutoksen
torjunnassa.
– Alamme osaaminen on
avain energiankulutuksen opti
mointiin. Kiinteistöthän kuluttavat energian loppukäytöstä
40 prosenttia. Satsauksella
kiinteistöpalveluihin on selkeä
vipuvaikutus lämmitys- ja korjauskulujen säästämisessä.
Perusteluina väitteelle Maksniemi tuo esiin yhä monimutkaisimmiksi ja automatisoidummiksi kehittyneet talotekniset
ratkaisut. Niiden ylläpito ja hoito vaatii kiinteistönhuoltajilta
jo aika pitkää peruskoulutusta.
Eikä tulevaisuutta voi laskea pidemmän päälle pelkän peruskoulutuksenkaan varaan.
– Meillekin kehitys asettaa
vaatimuksia ammattitaidon ke
hittämiseen. Kiinteistöpalvelu
alalla on yleistymässä helpdesktyyppinen toiminta, jossa apuna ollaan juuri vaativimmissa
tilanteissa.
– Ammattitaitovaatimukset
ylipäätään kasvavat, Pia Gramén viittaa myös siivouspuolen teknistymiseen ja vaativuuden lisääntymiseen toisaalta
materiaalien, toisaalta erityiskohteiden myötä. Vaativuuden
nousun Gramén uskoo merkitsevän mielenkiinnon kasvua
alaa kohtaan. Jo syksyllä 2010
tuohon mielenkiintoon voidaan
vastata: alalle haluaville - nuorille ja aikuisille, myös muilta aloita tulijoille - on tarjolla silloin
ensimmäistä kertaa mahdollisuus kouluttautua nimenomaan
kiinteistöpalvelualan tarpeisiin
rakennetun perustutkinnon
suorittamiseen.
Myös alan palkkausjärjestelmää on kehitetty ja selkeytetty
pitkäjänteisesti. Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan
uuden palkkausjärjestelmän
tullessa voimaan vuoden 2011
alusta kaikki kiinteistöpalvelualan tehtävät tulevat yhden ja
saman palkkausjärjestelmän
sovellettavuuden piiriin. Muun

muassa työhön liittyvän tutkin
non suorittamisesta saatava
koulutuslisä sekä työkohteeseen liittyvät olosuhdemääräykset ja vuorovaikutustekijät,
jotka palkkausjärjestelmä sisältää, ovat ammatilliseen kehittymiseen kannustavia.
– Alallamme on hyvät etenemismahdollisuudet niin siivous- kuin kiinteistönhuoltopuolellakin, Gramén sanoo.
Se mikä motivoi alalle tulleita
itsensä kehittämiseen, heijastuu
toki myös asiakkaiden saamien
palveluiden tasoon, vaikuttavuuteen, jonka Maksniemi sanana määrittelee "oikeiden asioiden tekemiseksi tehokkaasti,
arvonluomiseksi asiakkaalle".
Jos kiinteistöhuollon arvonluonnin esimerkkinä voi pitää
asiakkaalle koituvia säästöjä
muun muassa energiankulutuk
sessa, siivouksen ja muun kiin
teistönhoidon osalta arvon
luonnin tulokset voidaan mitata
vaikkapa kiinteistön markkinaarvon säilymisenä tai kehityksenä, asiakasyritysten työntekijöiden ja/tai vuokralaisten
tyytyväisyytenä ja pysyvyytenä.
Ja/tai kilpailukyvyn ja liikevaihdon kasvuna, johon voi ajatella viittaavan mm. taannoinen
Kauppakeskusten käytettävyys
-tutkimuksessa esiin tuotu huomio: "Kuluttaja-asiakkaat pitävät
kauppakeskusten siisteyttä erittäin tärkeänä viihtyisyyteen vaikuttavana tekijänä". Tai lisääntyneenä turvallisuutena, kun
siivouspalvelut liittyvät elintarviketeollisuuden, sairaaloiden,
ydinvoimaloiden ym. erityisasiakkaiden toimintoihin.
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kiinteistönhuolto

n Tekstit ja kuvat: Hanna Rissanen

Laadukasta kiinteistönhuoltoa
mutta ei hinnalla millä hyvänsä
– Kun asiakas kilpailuttaa
kohteita, syitä on yleensä
kaksi: haetaan halvempaa hintaa tai nykyiseen
palveluntuottajaan ollaan
tyytymättömiä. Me emme lähde hintakilpailuun.
Miksi lähtisimme, jos näemme, että asiakas hakee
vain halvempaa hintaa?
HH-kiinteistöpalvelut Oy:n
toimitusjohtaja Hannu
Salonen tekee selväksi, että siinä missä asiakkaat
valikoivat palvelujentuottajiaan, kriittinen voi olla
toisenkin suuntaisesti.
Taantumankaan aikana
hän ei näe syytä lähteä mihin vain toimeksiantoon.

T

ampereella toimiva HHkiinteistöpalvelut Oy:n
noin 260 työntekijästä
puhtausalan palveluita tuottaa 117. Muilla työpäivät täyttyvät talotekniikan hoidosta,
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pienimuotoisista kiinteistöjen
korjaus- ja urakointipalveluista,
isännöinnistä, taloushallinnon
tehtävistä ja perinteisistä kiinteistönhoitopalveluista. Halvan
hinnan haku saattaa olla vallal-
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Kiinteistöneuvos Hannu Salosen luotsaama HH- kiinteistöpalvelut Oy:n juuret ovat vankasti Tampereella
ja Hervannassa. Asiakkaat ovat arvostaneet yritystä
paitsi pitkästä kokemuksesta ja ammattitaitoisesta
työvoimasta myös vahvasta paikallisuudesta.

la muillakin sektoreilla, mutta
tässä puhe on ainoastaan siivouksesta.
– Puhtauspalvelussa likimain
ainoa kustannustekijä on teki
jän palkka. Siitä seuraa, että jos
tilaaja on ollut tyytymätön tunnin työhön, olemme väärällä
tiellä, jos kuvittelemme tekevämme kahden tunnin työn
halvemmalla kuin edellinen
yritys tunnin, Hannu Salonen
sanoo.
Antamalla tekijälle tuplasti
aikaa työn jälki tyydyttäisi ehkä
asiakasta. Mutta miksi myydä
laatua asiakkaalle, joka ei osaa
nähdä, että työn hyvin tekevä
siivooja tarvitsee palkkansa.
Hannu Salosen mukaan aikoinaan vallitseva siivoustaso
asuinkerrostaloissa oli siivous
joka päivä. 1990-luvun laman
aikaan hyvin monessa taloyhtiössä siivouskertoja harvennettiin joka toiselle päivälle.
Ääritapauksissa porrashuone
siivotaan kerran viikossa, esimerkiksi maanantaina viikon-

lopun jälkeen.
– Mitä ajattelemme, jos menemme tällaisessa talossa asuvalle tuttavallemme viikonloppuna kylään. Kun näkee kuraisen rapun, yleensä ihminen
ajattelevat ensimmäisenä: en
kyllä ostaisi siivouspalvelua
liikkeeltä, joka on jättänyt rapun tämän näköiseksi. Ei siinä
useinkaan ihmetellä, mitä isännöitsijä tai hallitus on ajatellut
tilatessaan kohteeseen riittämättömän siivouksen!
Tämäntyyppisissä tapauksissa kyse on yleensä siitä, että
osapuolten välisessä sopimuksessa asiakkaan haluama laatutaso ja palveluntuottajan kanssa
sovittu työsuoritteiden määrä
eivät yksinkertaisesti stemmaa
yhteen.
– Jos suhdanteiden vuoksi
asiakas lähtee hakemaan halvempia kustannuksia, siivousmäärien vähentäminen on hyväksyttävä.

Henkilöstöstä
huolehtiminen
asiakkaankin etu

T

ällä hetkellä siivousta
välittävissä yrityksissä
ei eletä samaa tilannetta
kuin syksyllä 2008, jolloin pysyvää työvoimaa ei tahtonut löytää alalle millään. Silloin Hannu
Salonen katsoi parhaaksi ulottaa rekrytoinnin reippaasti Pirkanmaata edemmäksi, Kiinaan.
Ei noin vain tilaamalla, vaan
pidemmän kaavan kautta; yritys järjesti tulijoille heidän kotimaassaan ensin koulutuksen.
Siihen valitut saivat alan ammattiterminologiaan painottuvan suomenkielen koulutuksen
sekä tietoa kulttuurista, johon
olivat lähdössä. Samaan aikaan
Suomessa yrityksen esimiehet
koulutettiin vastaanottamaan
työntekijöitä vieraasta kulttuurista.
– Kiinasta tullaan tänne peri
aatteessa pysyvästi, Salonen

toteaa.
Kaukaa pestatuille on odotta
massa vakituinen työsuhde,
heille maksetaan täällä voimassa olevien sopimusten mukainen palkka, heille on hankittu
suomalainen sosiaaliturvatunnus, heiltä pidätetään verot
ja lakisääteiset maksut kuten
muiltakin. Asuntonsa, puhelimensa jne. Kiinasta tulleet ovat
hankkineet kuten muutkin.
– He ovat rinnastettavissa
muihin työntekijöihimme.
– Esimerkiksi Baltiasta emme
saa tällä hetkellä helposti pysy
vää työvoimaa. Sieltä tullaan
töihin enemmänkin kausiluontoisesti, Salonen on todennut.
Suomessa asuvien, vapaaehtoisesti tilapäistyönä siivoojaksi tarjoutuneiden opiskelijoiden tms. joukossa on kyllä
työnsä tunnollisesti tekeviä,
mutta työhön ja asiakkuuteen
sitoutuminen kärsii. HH-kiinteistöpalvelut Oy:n puhtauspal➺ JATKUU

PARAS LUOTTOLUOKKA
05/2009
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

veluyksikön päällikkö Airi Kuusikko kertoo useiden siivousta
ostavien asiakkaiden kokevan
kielteisenä sen, jos tekijä vaihtuu usein.
– Siksi pyrimme siihen, että kaikki työsuhteemme ovat
vakituisia ja kokoaikaisia, ja
työ tehdään päivällä asiakkaan
ollessa läsnä. Meille on kunniakysymys, että työntekijämme
saavat kokopäiväisestä työstään
leivän. Jos joku on syystä tai
toisesta itse tahtonut vähentää
työtuntejaan, heille on tarjottu
osa-aikaisuutta. Olemme pyrkineet olemaan myös joustava
työnantaja.
HH-kiinteistöpalvelussa on
jo pitkään vältetty yöaikaista
siivousta, muun muassa turvallisuussyistä. Sitä edellyttävistä
asiakkuuksista on luovuttu.Vielä pari vuosikymmentä sitten
asiakkaiden yleinen asenne oli,
että siivoukset tuli tehdä heidän
työaikansa ulkopuolella. Suuntaa on vähitellen saatu kääntymään - joskus lievän väännönkin kautta. Siivoojat aloittavat
työnsä toimistoissa, pankeissa
tms. esimerkiksi aamukuudelta. Asiakkaan työntekijöiden ei
tarvitse tulla siivoamattomiin
tiloihin, vaikka siivooja jatkaa
vielä tunnin parin ajan yhteisellä ajalla.
– Ammattisiivooja osaa tehdä
työn niin, että se ei häiritse ketään, Kuusikko tietää.
Hän on nähnyt myös työnte
kijöidensä sitoutumisen asiak
kaisiinsa kasvaneen näin entis
sestään. Monessa paikassa
heidät on samaistettu osaksi
asiakkaan henkilöstöä, heitä on
kutsuttu myös henkilöstön tilaisuuksiin. Välitön vuorovaikutus siivoojan ja asiakkaan välillä
kirkastaa tiedonkulkua. Esimerkiksi seuraavan päivän tilanteet
ja tarpeet pystytään alustamaan
joustavasti.
Aamupäivän tuntien jälkeen
toimistoissa siivonneilla työpäivän jatko on pyritty järjestämään lähialueen taloyhtiöihin,
joissa porrassiivoukset ovat
paikallaan päivätunneille ajoitettuina.
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Koulutus sisäistettynä osaksi
Senkin uhalla, että
taloussuhdanteet
eivät enää ole suotuisimmillaan ennen
kaikkea laatupalvelun tarjontaan panostavalle, HH-kiinteistöpalvelut Oy:n
puhtauspalveluista
vastaava Airi Kuusikko, pitkästä kouluttajataustastaankin johtuen, liputtaa
vankasti alaistensa
koulutuksen puolesta. Ja laatutyön.

K

uusikon yksikössä satakunta siivoojaa ovat
organisoituina neljän
palveluesimiehen alaisuuteen.
Siivoustyönohjaajia on kahdek
san.
Palvelukoordinaattori keskittyy palvelusopimusten tekoon
ja laskentaan ym. avustavaan
työhön.
Airi Kuusikko on mielissään
vastikään valmiiksi saadusta
Kiinteistö- RYL:istä, jonka työryhmässä on ollut itsekin mukana. Vihdoin on työkalu, joka
tekee mahdolliseksi 'saman
kielen' käyttämisen puhtauspalveluidenkin ostajan, tilan
käyttäjän ja palveluiden myyjän
välillä. Asiakas voi jo myyntitilanteessa määritellä haluamansa siivoustason viidestä laatuluokasta. Asiakassuhdetta solmittaessa luodaan ja kirjataan
myös tapa, jolla laatu arvioidaan
ja valvotaan. Siivoojat tekevät
työstään omaraportointia.
Tosin HH-kiinteistöpalveluil-
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Kahdeksan kuukautta sitten Suomeen tullut Wang Yuli osasi tullessaan jo suomenkielen alkeita ja oppii päivittäin lisää. Suoma
laisten suissa helpommin taipuvan nimen Sofia saanut nuori nainen siivoaa enimmäkseen taloyhtiöissä, mutta vastaa myös yrityksen omien toimitilojen siisteydestä.

la on asiakkaita, joiden kanssa
RYL:iä on sovellettu jo parikin vuotta ennakkoon. Jo toistavuosikymmentä yritys on
soveltanut käytössään myös
huoltokirjajärjestelmää, johon
dokumentoidaan suoritukset
myös kaikista määräaikaisista
tehtävistä.
Alan pitkä kokemus antaa
itsevarmuutta. Airi Kuusikko
sanoo suoraan, että 500 sopimusasiakkaan kanssa toimittuaan hänellä on käsitys millaisin
keinoin kullekin asiakkaalle
pystytään tuottamaan heidän

haluamansa taso.
– En edes suostu tekemään
sopimusta, jos näen, että se ei
tule toteutumaan.
Toisaalta Kuusikko kertoo
tarjonneensa
sopimuksen
muuttamista toiseenkin suuntaan koettuaan asiakkaan ylimitoittaneen siivoustarpeensa
turhan korkealle, ja kalliiksi.
– En halua huijata asiakasta,
vaan ammatti-ihmisenä tarjota
vaihtoehtoja, ilmaista konsultaatiota, joka syntyy vain paljon
tekemällä ja paljon kohteita näkemällä.

yritystoimintaa

Suomen Isännöintiliitto ry antoi Promenade Research Oy:lle
toimeksiannon tutkia välillä joulukuu 2008 - syyskuu 2009 huolto- ja siivousyritysten palvelun laatua tilaajan näkökulmasta.
Kyselyyn vastasi 229 isännöitsijää, jotka vastaavat huolto- ja siivouspalveluiden hankinnasta noin 5 500 taloyhtiölle. Alueita oli
seitsemän eri puolilla Suomea, arvioitavia palveluiden tuottajayrityksiä 195. Tutkimustulokset esiteltiin Kiinteistömessuilla.
Tulos osoitti, että kehitettävää löytyy eri osa-alueilla. Kolmasosalle isännöitsijät antoivat sentään kohtuullisen arvion, lopuille
kehnonlaisia. "Tutkimus käynnistettiin, koska isännöitsijät halusivat tutkittua tietoa palveluiden tasosta. Taloyhtiöissä isännöitsijä joutuu helposti syytetyn penkille, jos huolto tai siivous
eivät toimi. Valtakunnallisessa isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimuksessa taloyhtiöiden hallitukset arvostelevat isännöintiä
siitä, että yhtiön ostopalveluiden taso on heikko", tutkimuksen
julkistamistiedotteessa todetaan.
Toimijoita, tilanteita, tutkimuksia ja tutkimuksien tulkitsijoitakin on monia. Oleellisinta lienee, että välillä nostetaan kissoja
pöydille ja pohditaan menettelytapoja yhdessä puolin ja toisin.
Parantamisen varaa löytynee aina, joka taholla.
HH- kiinteistöpalvelut Oy sai Pirkanmaan alueelta rankatuista, 12 yrityksestä toiseksi parhaat maininnat. Siivouspalveluissa yritystä suositteli 90 prosenttia.

Anu Rautio-Visurilta työt sujuvat noin kymmenen vuoden kokemuksella. Pääosa hänen asiakkaistaan on teknologiakeskus
Hermiassa.

Kokemuksiin kuuluu myös
tapauksia, joissa ennen viisi
kertaa viikossa siivouksen sopinut asiakas vähentää sen kahteen kertaan viikossa. Aina tilojen käyttäjiä ei ole informoitu
muutoksesta, mistä seuraa, että
siivoja on vaarassa menettää
kasvonsa, hänet leimataan laiskistuneeksi.
– Tässä vaiheessa ylitunnolliset vanhemmat tekijämme
ovat tuottaneet ylilaatua repien
omasta selkänahastaan, eivätkä
ole alentuneet siivoamaan huonommin.

Kuusikko ymmärtää näitä
asiakkaitaan. Silti, toiminta on
omiaan vääristämään määrettä,
jonka asiakas on ollut valmis
ostamaan.
Talossa Kuusikko on ollut
vuodesta 1982 toimittuaan sitä
ennen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) alan
kouluttajana.
– Kouluttaminen on jäänyt
päälle. Jos joku vähänkään vinkkaa koulutuksen suuntaan, olen
kannustamassa häntä. Koulutus
on meillä laadun tae.
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energiatehokas korjausrakentaminen

Energiatehokkaan korjausrakentamisen suunnittelussa voidaan käyttää tänä päivänä uusia työvälineitä, kuten laserkeilausta ja energiasimulointia. Vasemmalla ylhäällä esimerkki laserkeilauksella
aikaansaatavasta havainnekuvasta, oikealla ylhäällä tietomalli rakennuksen nykytilasta. Alla kuvattu korjausrakentamisen erilaisia vaihtoehtoja. Suunnittelussa hyödynnetty energiasimulointi
kertoo samalla, miten eri ratkaisut vaikuttavat rakennuksen energiakulutukseen.

n Teksti: Riina Takala

kuvat: Ecodrive-tutkimus
hanke. Aalto-yliopiston
Arkkitehtuurin laitos/
Puurakentaminen 2009.

Innova-kilpailulla
haetaan käytännön kokemuksia
energiatehokkaasta korjausrakentamisesta
Taloyhtiöllä, joka on tehnyt päätöksen julkisivujen korjaamisesta, mutta
ei ole vielä käynnistänyt varsinaista hanke- ja suunnitteluprosessia, on
niin sanotusti nyt ”tuhannen taalan paikka” lähteä mukaan Innova-kilpailuun. Kilpailun voittaja pääsee mukaan hankkeeseen, jossa tutkitaan,
kehitetään ja hankitaan käytännön kokemuksia energiatehokkaan julkisivukorjaamisen toteuttamisesta. Hankkeeseen sitoutunut taloyhtiö saa
taloudellisia hyötyjä ja korjauksen valmistuttua taloyhtiöstä tulee passiivienergiatalo, jonka energian tarve ja sitä kautta energiakustannukset
ovat tulevaisuudessa nykyistä pienemmät.
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yypillisen niin sanotun
lähiökerrostalon muuttaminen rakentamismääräysten energiatehokkuusvaatimukset täyttäväksi passiivitaloksi vaatii toimijoilta uudenlaista
yhteistyötä, kokonaisvaltaista
suunnittelua ja toteuttamista,
mutta hankkeita on myös perusteltava konkreettisemmin
ja tarkemmin laskelmin todellisista tai odotettavissa olevista
kustannussäästöistä.
Kilpailun julkistamistilaisuu-

dessa arkkitehti Kimmo Lylykangas, SAFA, harmitteli sitä,
miten paljon Suomessakin on
viime aikoina esitetty tutkimustuloksia, joissa on tarkasteltu yhtä toimenpidettä tai yhtä
passiivitalon komponenttia tai
rakennetta ja laskettu, kuinka
monta vuotta kestää maksaa
investointi takaisin lämmitysenergiassa ja kulutuksessa.
– Tämä on mielestäni monella tapaa virheellinen tarkastelu
ja johtaa täysin harhaan ja antaa
lopputuloksen, joka ei ole millään tavalla relevantti tutkimuksenkaan kannalta, hän totesi.
Koska suomalaistenkin on
vastattava jollakin keinoin ilmastokysymyksiin, Lylykankaan
mielestä meidän on pakko tehdä jotakin rakennusten käytön
ilmastokuormitukselle ja ennen kaikkea olemassaolevassa
kiinteistökannassa.
– Nyt tulisikin tutkia sitä,
mitkä ovat tässä tehtävässä vaikuttavimmat keinot ja kuinka
luoda kannustimia tällaisten
toimenpiteiden toteuttamiselle,
hän painotti.
Lisäksi hän kehotti korjaus
investointien kannattavuutta
tarkasteltaessa huomioimaan,
että tulevissa korjauksissa uusitaan rakennusosia, jotka ovat jo
käyttöikänsä päässä.
– Uusimalla rakennusosilla,
joiden uusi käyttöikä on 30
vuodesta 100 vuoteen, saavutetaan huomattavasti muitakin
asioita kuin pelkästään säästöjä
lämmitysenergiassa, hän muistutti.

Pakko korjata
- myönteinen
ilmastovaikutus
lisäarvona

K

immo Lylykangas opettaa Aalto-yliopistossa
arkkitehtuurin laitoksella, on mukana erilaisissa
energiatehokkuuteen liittyvissä tutkimushankkeissa, mutta
lisäksi tekee käytännön arkkitehtisuunnittelua omassa arkki-

tehtitoimistossaan. Tästä syystä
hän on perehtynyt muun muassa passiivitalo-käsitteistöön ja
esitteli muutamia esimerkkejä
Ruotsissa, Saksassa ja Itävallassa
toteutetuista passiivienergiatalokorjauksista.
Mielenkiintoinen kotimainen esimerkkikohde sijaitsee
Riihimäellä Peltosaaren asuntoalueella. Alue on mukana myös
EcoDrive-tutkimushankkeessa.
Siellä on tarkoitus tutkia passiivitalokorjaamisen toteuttamismahdollisuuksia, mutta myös
selvittää teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen korjauksen
toteuttamisessa.
– Peltosaaressa on 70-luvulla
rakennettuja kerrostaloja, jotka korjataan joka tapauksessa.
Tavoitteena ei ole pelkästään
ilmastopäästöjen pienentäminen, vaan talojen betonisandwich-elementtien ulkokuori
vaatii teknisistä syistä korjaamista, Lylykangas korosti.
– Eikö meidän kannattaisi
tehdä passiivitalokorjauksissa
samoin tein sellaisia toimia, että
niillä saavutetaan myönteinen
ilmastovaikutus, mutta samalla
siirrämme euroja rakennuksen
käytöstä korjausinvestointeihin,
hän vielä muistutti.
Passiivitalokorjaaminen tai
muukin energiatehokkuuteen
liittyvä korjaaminen edellyttää hänen mielestään sitä, että
rakennuksen ulkovaipalle asetetaan kokonaisuuden näkökulmasta, teknisiä tavoitteita
mutta sen lisäksi korjaamista
tarkastellaan koko ajan kokonaisuutena, ei erillisinä rakennusosien korjaamisena.
– Sen takia pääsuunnittelijan
merkitys tällaisissa korjauksissa
korostuu. Kysymys ei ole yksittäisistä tunnusluvuista, vaan
lopputuloksen kokonaisuuden
hallinnasta, johon vaikuttavat
merkittävästi ilmatiiveys, eristys ja talotekniikkaratkaisut.
Lopputuloksena pitäisi olla ulkovaippa, joka ei enää vuoda
lämpöä ulos. Samalla paranee
asumisviihtyisyys. Sen ilmaise-

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
Hinta

15,-

(sis. alv. 8 %)
+ postimaksu 2,78 e.

Julkisivuyhdistys r.y:n
kustantama JUKO - Julkisivujen korjausopas 2009 perustuu yhdistyksen internetiin kokoamaan julkisivukorjaamista koskevaan aineistoon, joka on tiivistetty yksinkertaisemmaksi käsikirjaksi.
JUKO-aineistolla pyritään parantamaan julkisivukorjaushankkeen onnistumisen edellytyksiä. Korjausopas tarjoaa korjaushankkeen eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita ja toimintamalleja hyödynnettäväksi korjaushankkeen
eri vaiheissa.
Käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön
näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat
ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja
olosuhteisiin. Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnittelijoiden käyttöön.
Tilaukset:
info@julkisivuyhdistys.fi tai
sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

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

www.julkisivuyhdistys.fi
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minen kannattavuuslaskennassa on vaikea asia, mutta ei sitä
pitäisi jättää poiskaan, hän sanoo viitaten pääsuunnittelijan
käyttämiseen ja tarpeellisuuteen.

Korjaustapojen
kehittämisen tarve

-U

usi kysymys korjaus
rakentamisessa on
teollinen korjausrakentaminen. Tällä hetkellä
korjaaminen tapahtuu aika
kehittymättömin tavoin siinä
suhteessa, että työt tehdään
meidän ilmastossamme lähes
kokonaan käytännössä työmaalla. Esivalmistuksen käyttöönotto korjausrakentamisessa on
yksi kiinnostava tutkimusaihe,
jota muun muassa EcoDrive- ja
Peltosaari-hankkeessa tarkastellaan, Lylykangas mainitsi.
Tutkimukseen poimitut kerrostalot edustavat Lylykankaan
mukaan aika tyypillisiä lähiökerrostaloja, jotka sijaitsevat sosiaalisista, arkkitehtoonisista ja
kaupunkirakenteellisista ongelmista kärsivällä asuinalueella.
– Korjaamisen tulee aina
alkaa kuntotutkimuksella. Piirustusaineistot tällaisista kohteista ovat yleensä aika vaatimattomia, eivätkä välttämättä
ajantasalla. Nykyisin ajantasalla
oleva mittatieto voidaan saada
laserkeilaamalla. Se on työvaihe, missä mitataan rakennus
ulkoapäin hyvin tarkkaan. Sen
pohjalta voidaan muodostaa
rakennuksen ulkomuodosta ja
geometriasta tietomalli eli rakennuksesta kolmiulotteinen
kuva, joka "kantaa mukanaan"
tietoa rakenteista, u-arvoista,
seinistä, aukotuksista, ovista jne.
Tämä on nykyaikaisen suunnittelun työväline, hän esitteli.
Lisäksi suunnittelutyössä käytetään energiasimulaatiota.
– Olen pyrkinyt kehittämään
omassa työssäni sellaista suunnittelutapaa, että samaan tahtiin suunnittelun kanssa etenee
suuntaa antava energialaskenta.
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Tällaisia taloja Suomessa riittää. Tilastokeskuksen tilasto rakennuskannasta kertoo, että 23
prosenttia olemassaolevista asuinkerrostalois-

kuvat: Ecodrive-tutkimus
hanke. Aalto-yliopiston
Arkkitehtuurin laitos/
Puurakentaminen 2009.

ta rakennettiin 70-luvulla. 60-luvun ja 80-luvun
kerrostalot edustavat molemmat 16 prosenttia koko
asuinkerrostalokannasta. 90-luvulla rakennettujen kerrostalojen osuus koko kerrostalokannasta
on 15 prosenttia, 40- ja 50-luvun talojen osuus 12
prosenttia. Korjattavaa siis riittää.

Energiankulutustieto on suunnittelun asian ydin. Me käytämme työvälineenämme energiasimulaatiota, jolla saamme koko
ajan tarkkaa tietoa siitä, miten
eri suunnitelmat vaikuttavat rakennuksen energiatarpeeseen,
hän jatkoi uusien työvälineiden
tuomista hyödyistä.

Mikä on kulutus,
jos tehdään...

E

nergiasimulointi esimerkkikohteessa osoittaa, että
jos kerrostalo korjataan
energiakulutukseltaan tämän
vuoden alussa voimaan tulleen
määräystason mukaiseksi, rakennuksen lämmitysenergian
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tarve on noin 34 kilowattituntia neliölle vuodessa.
– Kun ulkovaippa tehdään
huolellisesti niin, että ilmavuotoluku paranee passiivitalotasoon, lämmitysenergiantarve
pienenee alle 30 kilowattituntiin neliölle vuodessa, mutta
ei ole vielä passiivitalotaso, Ly
lykangas esittelee tietoa, jota
simulointityövälineellä on esimerkkikerrostalosta saatu.
– Kun ilmanvaihdon lämmön
talteenottolaitteen hyötysuhdetta parannetaan 45 prosentista 80 prosenttiin, päästään
passiivitalotavoitteeseen ja
oikein reilusti, hän toteaa kohdassa, joka kertoo, että silloin
rakennuksen lämmitysnergiantarve on pudonnut jo noin 12

kilowattituntiin per neliö vuodessa.
– Viimeisessä laskelmassa on
oletettu, ettei alapohjaa lisälämmöneristetä laisinkaan, mikä
on usein todellisuus tällaisissa
korjauskohteissa. Sen vaikutus
on, että lämmitysenergiantarve
pysyy noin 12 kilowattitunnissa per neliö vuodessa.
– Laskelma saattaa olla hieman optimistinen, mutta se
on tehty tieteellisesti pätevillä
laitteilla ja osoittaa, että passiivitalokorjaus ei ole lainkaan
mahdoton asia, vaan täysin rea
listinen tavoite, Lylykangas vielä toteaa.
– Tämän jälkeen korjaussuunnittelu etenee normaaliin
tapaan laskennan ohjeistamana ja tiedetään, mihin asioihin
kohteessa täytyy puuttua ja mihin tasoon sillä ratkaisulla tässä
voidaan painottaa kohdekohtaisesti erilaisia ratkaisuja niin, että kokonaiskustannukset muodostuvat järkeviksi, Lylykangas
päättää.

Julkisivujen
Taitajat 2010

www. julkisivuyhdistys.fi
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seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua
ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.
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tukeviin tutkimus- ynnä muihin
hankkeisiin sekä alan messuille ja
tapahtumiin

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

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

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

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

energiatehokas korjausrakentaminen

n Teksti: Riina Takala

Rakennusten kehittämis- ja uudistamistarve
ohjaamaan energiatehokasta korjaamista

V

TT:n asiakaspäällikkö Jyri Niemisen mukaan 60ja 70 -luvun rakennus
kannassa korjaaminen on välttämätöntä yksinkertaisesti siksi,
että julkisivujen kunto ei enää
kestä, on kosteus- ja korroosioongelmia.
Uudistamisen tarvetta syntyy väistämättä myös siksi, että
rakennukset eivät ehkä vastaa
nykyasumisen vaatimuksia. Ne
eivät useinkaan palvele myöskään vanhenevan väestön vaatimuksia, koska lähiötaloista
puuttuu hyvin usein hissi.
– Tämä kaikki yhdessä on aiheuttanut sen, että omaisuuden
arvo laskee. Se on aiheuttanut
- kuten Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen ylijohtaja
Hannu Rossilahti sanoo - kehittämis- ja uudistamisvelkaa. Se ei
ole korjausvelkaa, vaan sitä, että
on jätetty tekemättä niitä uudistuksia, joita olisi pitänyt tehdä
ja toteuttaa rakennuksen elinkaaren aikana, Nieminen vielä
muistutti ja totesi, että nyt on
tarvetta kokonaisten lähiöiden
uudistamiseen, mihin liittyviä
tutkimushankkeita onkin vireillä useampia. Yhtenä esimerkkinä EcoDrive, johon Riihimäen
Peltosaaren lähiöalue kuuluu.

Tässä espoolaisessa asuntoosakeyhtiössä tehtiin viime kesänä julkisivuremontti, jossa
korjattiin mm. parvekkeita ja
uusittiin ikkunat. Tältä julkisivu näytti ennen remonttia.
Kuva: Riina Takala
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Merkittävä
säästöpotentiaali
saavutettavissa

H

avainnollistaakseen
ener g iakorjauksen
säästöpotentiaalia
Nieminen oli laatinut taulukot,
joissa osoitettiin, miten erilaiset
korjaustoimenpiteet vaikuttavat
energiankulutukseen.
Tarkasteltavina olivat tilojen
ja käyttöveden lämmityksen
energiankulutus, huoneistosähkön ja kiinteistösähkön kulutus,
talon oman energiantuotannon
vaikutus ja rakennuksen toimivuuden parantamiseen liittyvien toimien vaikutus energiankulutukseen.
Lähtökohtana tarkastelussa on
70-luvun rakennus, joka kuluttaa energiaa tilojen lämmitykseen 144 kilowattituntia neliölle, käyttöveden lämmittämiseen
31 kilowattituntia neliölle, huoneistosähköön 31 kilowattituntia neliölle ja kiinteistösähköön
10 kilowattituntia neliölle.
– Tämä esimerkkitalo ei ole
energiankulutuksen kannalta
kaikkein huonoimpia rakennuksia, mitä 70-luvulla on tehty, esimerkiksi tilojen lämmitykseen käytetty energia, vajaa
150 kilowattituntia neliölle, on
kuitenkin kohtuullisen pieni.
Sen sijaan lämpimän käyttöveden lämmitykseen on käytetty
huomattavasti enemmän kuin
taloissa keskimäärin käytetään.
Samaten huoneistosähköä on
kulunut aika reilusti. Kiinteistösähkön kulutus on kohtuullisen
pieni, Nieminen kommentoi
esimerkkitalon tilannetta.
– Jos korjaamisessa otetaan
käyttöön yhdistelmä, jossa parannetaan ulkovaipan osien
lämmöneristävyyttä - hyvään
eristystasoon on mahdollista
järkevästi päästä - tiivistetään
ulkovaipan ilmanpitävyyttä ja
vaihdetaan ikkunat, ulko-ovet,
parvekeovet ja varustetaan ilmanvaihto lämmöntalteenotolla ja saavutetaan siinä mahdollisimman korkea hyötysuhde,
niin silloin voidaan saavuttaa
Yllä olevat taulukot ovat Jyri Niemisen Innova-kilpailun julkistamistilaisuudessa pitämästä esityksestä.
KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2010
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noin 70 prosentin pienennys
tilojen lämmitysenergian tarpeessa, Nieminen totesi säästömahdollisuuksista.
– Jos tähän korjaukseen lisätään, - ellei jo ole tehty - lämpökeskuksen uusiminen ja patteriverkoston perussäätö sekä
uusitaan pattereiden termostaatit, saadaan parikymmentä
prosenttia lisäsäästöä eli silloin
tilojen lämmitykseen käytetty
energiankulutus putoaa noin
90 prosenttia, hän jatkoi.
– Käyttöveden puolella - jos
mennään huoneistokohtaiseen
vedenmittaukseen, jossa käyttäjä itse maksaa käyttämästään
vedestä, ainakin muutamina
ensimmäisinä vuosina huoneistokohtainen vedenmittaus
johtaa vedenkulutuksen vähentymiseen ja sitä kautta veden
lämmittämisen kustannukset
pienenevät.
– Huoneistosähkön kulutuk-
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Energiatehokkuutta parantavaan korjausrakentamiseen voi
liittyä myös aurinko- tai tuulivoiman hyödyntäminen. Kuva:
Hanna Rissanen.
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seen vaikuttaa tietysti eniten
itse asukas, mutta jos hän ottaa
käyttöönsä energialuokitellut
A-luokan kodinkoneet ja häntä opastetaan heti niiden käytössä, erilaiset varallaolovirrat
katkaistaan yön ajaksi ja valais
tuksessa siirrytään mahdollisimman energiatehokkaisiin
valaisimiin, niin silloin tämän
kaiken ansiosta saadaan myös
säästöä aikaan. Lisäksi pelkästään sillä, että peruskerrostalon
D-energialuokan laitteet uusitaan A-luokan laitteiksi, säästö
vuosittaisessa sähkönkulutuksessa voi olla merkittävä.
– Kiinteistösähkön kulutuksessa huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet - ikään kuin
konseptiin kuuluvina - tulevat
lisäämään kiinteistösähkön kulutusta. Esimerkiksi jos talossa
on 30 asuntoa, huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden
energiankulutus on noin 13
megawattituntia vuositasolla.
Kun tämä johtaa sähkönkulutuksen kasvamiseen, mutta jos
esimerkiksi kiinteistön pumput
vaihdetaan energialuokiteltuihin pumppuihin ja käytetään
yleisissä tiloissa energiatehokasta valaistusautomatiikkaa ja
valaistusta, niin ilmeisesti näillä
toimilla katetaan tuo ilmanvaihtokoneiden käytön aiheuttama
energiankulutuksen lisäys.
Erittäin merkittäviä energiasyöppöjä vanhoissa kerrostaloissa ovat Niemisen mukaan
taloyhtiöiden saunat.
– Meillä on tekeillä rakennuk
sia, joissa talosauna on muutettu niin sanotuksi infrapunasaunaksi. Onko se sitten hyvä suomalainen sauna, se on toinen
juttu, Nieminen totesi.
Lisäksi hän kehotti kiinnittämään huomiota taloyhtiön pesutuvan konekantaan ja uudistamaan sitä niin, että käytössä
olisi mahdollisimman energiatehokkaat pesukoneet, kuivausrummut ja kuivurit.
– Aurinkokeräimillä voidaan
järkevällä tavalla saada 60 prosenttia käyttöveden energiantarpeesta katettua. Se sopivatko
aurinkokerääjät rakennukseen,
joka on kytketty kaukolämpöön, on toinen asia. Ne voivat

olla hankalasti kytkettävissä
yhteen, eikä se ole välttämättä kustannustenkaan kannalta
kovin järkevää. Rakennuksen
sähkönkulutukseen kannattaa
kuitenkin hakea kaikkia mahdollisia keinoja pienentää kulutusta, Nieminen vielä muistutti.
Lisäksi hänen esittämässä
taulukossa oli selvitetty, mitä vaikutuksia nimenomaan
sähkönkulutukselle olisi, jos
rakennuksessa olisi jarrutusenergiansa talteen ottava hissi,
hissin korissa energiaa säästävä
valaistus ja korin valaisimessa
ja merkintantolaitteissa sammu
tus- ja himmennysautomatiikka.
Jos nykyaikaisella hissillä on
vuodessa noin 100 000 niin
sanottua lähtöä, se kuluttaa niihin muutaman kilowattitunnin
vuodessa, mikä on kuitenkin
huomattavasti vähemmän kuin
vanhanaikaisten hissien vaatima sähkönkulutus.
– Jos nämä kaikki edellä esittämäni toimenpiteet tehdään
ja lasketaan korjaamattoman
ja korjatun rakennuksen eroa,
se on aika iso. Näillä tempuilla
päästään passiivitalotasoon, se
on ihan selvä, Nieminen kannusti taloyhtiöille suunnatussa
viestissään.
Lisäksi hän tarkasteli korjaamista primäärienergian tarkastelun kannalta.
– Jos korjattava talo on liitet
ty kaukolämpöön, joka tuote
taan yhteistuotannolla, se tarkoittaa sitä, että yksi sähkökilowattitunti primäärienergiaa
on 2,2 kilowattituntia ja yksi
lämpökilowattitunti on primäärienergiana 0,4 kilowattituntia.
Näin voidaan sanoa, että passiivitalon primäärienergiantarve
saavutetaan hyvin helposti nimenomaan kaukolämpötalois
sa.Toisaalta on esitetty, että kaukolämpö sopii huonosti passiivitalon lämpöratkaisuksi, koska
kiinteiden maksujen osuus on
huomattavan suuri verrattuna
energiamaksuihin. Ehkä tämäkin tilanne muuttuu, Nieminen
vielä arvioi.
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Korjaamisesta monia hyötyjä

un lasketaan yhteen
kaikki kustannukset,
siitä tulee iso summa, mutta sanon myös sen, että
energiantarpeen pienentämiseen eli energiansäästöön liittyvät kustannukset ovat kuitenkin pieni osa kokonaiskustannuksista. Nyt kun meillä tämä
70-luvun rakennuskanta tulee
siihen ikään, että julkisivulle
on joka tapauksessa tehtävä
jotakin, niin silloin esimerkiksi
lisälämmöneristäminen ei ole
sinänsä enää iso kustannus julkisivun muussa korjaamisessa.
Lisäksi ilmanvaihto, jos se uudistetaan huoneistokohtaiseksi
ilmanvaihdoksi, siitä on kyllä
isot kustannukset, mutta silläkin säästetään. Ne talot, joita ei
ole vielä liitetty kaukolämpöön,
mutta kaukolämpöverkko kulkee lähistöllä, niiden ei kannata
siirtyä maalämpöjärjestelmiin,
vaan jos mahdollista liittyä
kaukolämpöön, Jyri Nieminen

toi esiin.
Vesikaton uusimisella ja yläpohjan eristämisellä on kokonaisenergiataseeseen aika pieni
vaikutus, mutta joka tapauksessa on järkevää parantaa vesikaton lämmöneristystä. Siitä on
tullut yksinkertaisempaakin,
koska mitä ilmeisimmin vesikatto on jo kertaalleen uusittu
ja siksi uusi lisäeristys vesieristeineen voidaan tehdä vanhan
päälle, kunhan varmistutaan,
että se on varmasti kunnossa.
– Vaikutuksia, mitä näillä
kaikilla toimilla haetaan, on
tietysti se, että meidän pitää
pikkuhiljaa herätä korjaamiseen, jos me haluamme, että
pääsemme vuoteen 2020 mennessä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteeseen. Uudisrakentamisen kautta tapahtuva
uusiutuminen on hidasta, eikä
sillä voida saavuttaa samanlaista päästöjen säästövaikutusta
kuin korjausrakentamisella,

Nieminen muistutti.
– Kilpailun kautta voidaan
osoittaa, mikä on mahdollista,
mikä on lopputulos ja mitkä
ovat ne hyödyt, mitkä korjaamisella on saatavissa. Mekin
pystymme ne sitten paljon
konkreettisemmin esittämään,
kun on olemassa se talo, joka
korjataan. Nyt on tärkeää tiedon levittäminen ja sitä kautta
asuntokannan uudistaminen.
Taloyhtiön kannalta tässä on
kuitenkin mahdollisuus aika
suuriin energiakustannusten
säästöihin, Nieminen pohti.
Esimerkkinä hän mainitsi
Riihimäen Peltosaaren alueen,
jossa tutkimuksen mukaan
olisi mahdollisuus päästä jopa
noin 40 000 euron säästöön
vuodessa. Toki tähän vaikuttaa
Niemisen mukaan se, että talot
ovat sähkölämmitteisiä. Tietysti myös sähkön hinta on yksi
säästöön vaikuttava tekijä.
– Kaiken kaikkiaan ener-

giakustannukset pienenevät
10 000 - 30 000 euron haarukassa. Ja on ihan varmaa, että
korjatuista, uudistetuista taloista saadaan asuntoja myytyä
paremmin. On arvioitu, että
koko alueen korjaaminen, perusparantaminen, ulkotilojen
viihtyisyyden lisääminen ja kokonaisvaltainen uudistaminen
nostaisi alueen ja asuntojen arvoa likemmäksi 100 miljoonaa
euroa, Nieminen totesi.
Vaikka korjaamisen kustannukset nousivat tässä tapauksessa 80-90 miljoonaan euroon,
taloudellisen hyödyn lisäksi
pitää muistaa, mikä merkitys
on asuntojen ja rakennusten
arvonnousulla, asumisviihtyisyyden paranemisella, parantuneella sisäilman laadulla ja
koko alueen viihtyisyisyyden
paranemisella talojen näyttäessä entistä paremmilta.
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Käytännön kokemuksia tarvitaan
- mistä löytyy ennakkoluuloton taloyhtiö?

-M

e haluaisimme
löytää Suomesta
kerrostalon, joka
haluaisi korjauttaa itsensä passiivitalotasoon, tuotekehityspäällikkö Jukka Sevón Paroc
Oy Ab:stä alusti kilpailun julkistamistilaisuudessa.
Kilpailu on suunnattu vuosina 1960-1980 rakennetuille
betonielementtikerrostaloille,
joissa taloyhtiö on tehnyt päätöksen julkisivukorjauksen
toteuttamisesta. Lisäksi edellytetään, että taloyhtiön hallitus
on tehnyt sitovan päätöksen
kilpailuun osallistumisesta ja
siitä, että taloyhtiö sitoutuu
palkkaamaan rakennuttaja-

konsultin, mikäli se valitaan
hankesuunnitteluvaiheeseen.
Taloyhtiöllä täytyy myös olla
realistinen rahoitussuunnitelma julkisivukorjauksensa toteuttamisesta ja hanke sitoudutaan toteuttamaan tämän ja
ensi vuoden aikana.
Kilpailussa on kaksi vaihetta: ensimmäisessä vaiheessa
kilpailuun haluavien taloyhtiöiden on ilmoittauduttava
21.2.2010 mennessä. Toiselle
kierrokselle valitut taloyhtiöt
saavat siitä tiedon 7.3.2010.
Hankesuunnitteluvaihe toteutetaan 7.3.-30.7.2010 ja voittajan valinta tehdään 20.8.2010.
Korjaaminen tapahtuu vuo-

den 2011 loppuun mennessä.
Kilpailun tarkoituksena on
Parocin ja mukana olevien yritysten ja yhteistyökumppaneiden kannalta kehittää energiatehokasta korjausrakentamista,
saada siitä käytännön kokemuksia ja hakea uusia, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, jotka
ovat myös monistettavissa tulevissa kerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseen
tähtäävissä korjaushankkeissa.
Lisäksi kilpailun kokemuksista ja tuloksista on tarkoitus
koota peruskorjausopas yhteistyössä VTT:n kanssa. Oppaan
tarkoituksena on Sevonin mukaan osoittaa, miten ja minkä-

laisila ratkaisuilla 60-80 -luvun
betonielementtikerrostaloista
pystytään tekemään energiatehokkaampia ja kiristyvät
energiatehokkuusvaatimukset
täyttäviä passiivikerrostaloja.
Voittanut taloyhtiö saa taloudellisia etuja, esimerkiksi
lämmöneristeet veloituksetta
ja tuote-etuja yhteistyökumppaneilta. VTT tekee kohteesta
energiankulutukseen liittyviä
seurantamittauksia usean vuoden ajan, joten taloyhtiökin
saa konkreettista tietoa korjauksen vaikutuksista. Lisäksi
VTT on mukana tarjoamassa
passiivirakentamisen osaamistaan ja palveluja.

ARA mukana Innova-kilpailussa
– Ilmasto- ja energiastrategiassa esitettyjen toimenpiteiden
käynnistäminen ja toimeenpano ovat ARA-tuotannossa ja peruskorjauksen edistämisessä merkittävässä roolissa. Näihin toimenpiteisiin ja edistämiseen liittyy myös rahoittamista ja tukea ja luvassa
on myös kehittämisrahaa erilaisiin tarpeisiin ja kokeiluluonteisten
innovaatioiden edistämiseen, ylijohtaja Hannu Rossilahti toi esiin
kilpailun julkistamistilaisuudessa.
– Virastomme rooli on kaksitahoinen: rahoitamme niin rakentamista kuin peruskorjaamista.Asumisen, korjaamisen ja rakentamisen kehittämisen toimintaa tuemme eri tavoin ja vaikuttaa siltä,
että olemme saamassa kohtuullisen avauksen tässä suhteessa ja
jatkossa käytössämme on hyvä alkupotti lähteä liikkeelle rahoittamaan erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita, Rossilahti totesi.
Kun puhutaan peruskorjauksesta, vuokrataloille ja asunto-osakeyhtiöille on ollut tarjolla korkotukilainoja ja erilaisia avustuksia.
Kun puhutaan asunto-osakeyhtiöistä, niin niille on ollut jaossa
eri suuruisia avustuksia jo nyt tänä vuonna, huhtikuusta alkaen,
avustusta on saatavissa myös sellaisiin korjauskustannuksiin, kun
rakennuksissa tehdään energiaa parantavia toimia. Hissien korjaamiseen liittyvää rahoitusta ja tähän liittyvää kehittämisrahoitusta
on myös saatavilla, hän jatkoi.
– ARA on mukana yhteistyössä kehittämässä energiatehokkaan
korjaamisrakentamisen mallia esimerkiksi tässä Innova-hankkeessa. Kehitettävä malli on jatkossa toivottavasti monistettavissa laajemminkin asuntojen korjausrakentamiseen. ARAn mukanaololla
erilaisissa hankkeissa varmistetaan, että mallia voidaan hyödyntää
ja soveltaa kustannustasoltaan kohtuuhintaiseen ARA-asuntotuotantoon, mutta myös siihen, että asumiskustannukset olisivat kohtuuhintaisia korjaustoimenpiteiden jälkeen.
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Huolettomat ja energiatehokkaat ratkaisut
kerrostalon saneeraukseen
– aina ajan tasalla uusien rakennus- ja energiatehokkuusmääräyksien kanssa!

Tarjoamme yhteensopivat ja energiaa säästävät kokonaisratkaisut,
jotka tekevät valinnan, suunnittelun, asennuksen ja käytön helpoiksi.
Parannuksia, jotka lisäävät kerrostalossa myös asumismukavuutta ja
turvallisuutta sekä nostavat kiinteistön arvoa.
• Liiketunnistinvalaistus
• Ilmanvaihtojärjestelmä
• Lattialämmitys
• Sadevesijärjestelmän sulanapito
• Sähkökeskukset ja telekotelot
• Sähköauton latauspiste

Lue lisää energiatehokkaista ratkaisuista: www.ensto.fi/kerrostalosaneeraus
Ensto Electric Oy, PL 110, Veckjärventie 1, 06101 Porvoo, puh. 0204 76 21,
electric@ensto.com, www.ensto.fi

Huomioi sähkösaneerauksen
taloudellisuus julkisivu- ja
putkiremontin yhteydessä.

n Teksti ja kuvat: Riina Takala

julkisivuyhdistys 1 5 vuotta

Energiatehokkuus johtavana teemana Julkisivuyhdistykselläkin

Tarvitaan lisää
tutkimusta ja hyviä suunnitteluja toteuttamiskäytäntöjä
Viidettätoista toimintavuottaan käynnistävällä Julkisivuyhdistyksellä on tuoreen puheenjohtajansa Mikko
Tarrin mielestä tärkeä ja erinomainen asema edistää ja
koordinoida julkisivujen energiatehokkuuteen liittyvää
tutkimustyötä. Sen tuloksista voisivat käytännössä hyötyä niin rakennus- ja toimenpidelupia myöntävät viranomaiset kuin korjaussuunnittelua tekevät insinöörit ja
arkkitehdit, julkisivumateriaalien valmistajat ja toimittajat sekä julkisivu-urakoitsijat.
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K

un aatteellinen, hyvän julkisivurakentamisen
edistämiseksi perustettu Julkisivuyhdistys
r.y. aloitti toimintansa vuonna 1995, elettiin lama-aikaa ja taloyhtiöille tarjottiin työllisyyden
hoidon nimissä 10 prosentin korjausavustuksia, joilla haluttiin edistää taloyhtiöiden peruskorjausten
käynnistämistä. Julkisivuyhdistyksen viesti korjaustahtoisille taloyhtiöille oli "tehkää asianmukaiset
kuntotutkimukset korjaussuunnitelmien pohjaksi ja
selvittäkää perusteellisesti kaikki korjausvaihtoehdot
ennen työhön ryhtymistä".
Korjaamisen tarve oli syntynyt siksi, että erilaiset
tutkimukset ja selvitykset osoittivat, että betonirakenteet pakkasrapautuvat ja karbonatisoituvat, eivätkä olekaan niin kestäviä kuin luultiin 60- ja 70-luvun

Yli 20 asteen pakkanen pysäytti korjaustyöt tamperelaisen As Oy Rongankulman julkisivu- ja parveketyömaalla.

rakentamisbuumin jälkeen.
Yhdistyksessä kannettiin erityistä huolta myös siitä, etteivät
taloyhtiöt syöksyisi rakenteita tutkimatta umpimähkäisiin
korjauksiin, joissa joko ali- tai
ylikorjattaisiin.

Kuntotutkimuksen
tekemisestä tullut
itsestäänselvyys

K

ymmenkunta vuotta
korjausrakentamisen
saralla töitä tehneen
Mikko Tarrin mielestä olennaisin
muutos lähes parinkymmenen
vuoden takaiseen tilanteeseen
on se, ettei kuntotutkimuksen
tekemistä tarvitse taloyhtiöille
enää erityisesti perustella, vaan
sen merkitys korjaussuunnitelussa on jo ymmärretty.
Myös julkisivukorjaamisen
yleistyminen on luonut otollista pohjaa sille, että asuntoosakeyhtiöissä päätöksiä korjaushankkeista saadaan aikaan
- ehkei edelleenkään niin kovin
helposti, mutta kuitenkin hankkeita käynnistyy - mikä aktiivisen isännöitsijän ja hallituksen
aloitteesta tai naapuritaloyhtiön aikaansaaman "paineen"
voimasta.

Helppoa ja nopeaa!

Energiatehokkuuden
parantaminen
korjaamisen
kriteerinä

L

isäksi korjaustavoissa on
Tarrin mielestä tapahtunut sellainen muutos,
että nyt tehdään useammin
peittäviä korjauksia ja lisälämmöneristämistä.
– Tämä kehitys on ollut luonnollinen ja kehityksen suunta
selkeä, kun ajattelee, minkälai
sia asioita julkisivualalla on
viime vuosina noussut esiin.
Niiden kanssa nyt pakerretaan,
Tarri toteaa viitaten energiatehokkuuden parantamiseen,
jolla on argumentoitu julkisivukorjauksen hyötyjä jo vuosia
ennen kuin ilmastonmuutoksesta tai EU:n energiatehokkuusdirektiiveistä on tiedetty
mitään.
–Energiatehokkuuden paran
taminen on iso kysymys. Luulen,
että tästä syystä julkisivukorjaamisessa hankesuunnittelun
merkitys tulee korostumaan ja
julkisivujen korjaamisen vaihtoehtoja käydään hankesuunnitelmissa entistä tarkemmin
läpi,Tarri pohtii.
– Toki hankesuunnittelua
tehtäessä täytyy olla jo etukäteen tiedossa, minkälaisia suhdanneavustuksia ja minkälaisia
korjausavustuksia on milloinkin saatavilla, Tarri vielä mainitsee viitaten esimerkiksi viime vuonna ja tänäkin vuonna
myönnettäviin suhdanneluon-

teisiin korjausavustuksiin ja
energia-avustuksiin, jotka ovat
innostaneet merkittävän määrän taloyhtiöitä käynnistämään
myös julkisivukorjauksiaan.
– Avustukset, vaikka ne eivät
olisi kuin muutama prosentti
korjaushankkeen kokonaiskustannuksista, koetaan ikään kuin
hankkeessa saataisiin jotakin
"kotiin päin" ja siksi ne vaikuttavat ratkaisevasti taloyhtiöiden
päätöksentekoon,Tarri toteaa.

Korjausvaihtoehdot
puntaroidaan
perusteellisesti

H

ankesuunnittelusta on
muutenkin tullut Tarrin mielestä entistäkin
tärkeämpi ja olennaisempi osa
julkisivukorjauksen suunnitteluprosessia.
– Hankesuunnittelu on tärkeä asia ja sitä tehtiin esimerkiksi ulkovaipparakenteiden
osalta yllättävänkin moneen
taloyhtiöön viime vuonna. Vai
kuttaa siltä, että monissa taloyhtiöissä pyydetään ensin
hankesuunnittelua ja vasta sen
jälkeen mietitään tarkemmin,
mitä lähdetään todella suunnittelemaan ja toteuttamaan, Tarri
kertoo työnantajansa A-Insinöörien korjausrakentamisyksikön
toimeksiannoista.
– Aikaisemmin tilaaja useimmiten pyysi vain suunnittelutar
jousta ulkoseinien korjaamisesta. Tarjouksen oletettiin

sisältävän koko paketin - tarvit
tavat lähtöselvitykset, hankeja toteuttamissuunnittelun,
rakennuttamisen ja valvonnan.
Nyt tällaiset asiat käydään läpi
jo hankesuunnitteluvaiheessa,
mikä onkin parempi menettely,
Tarri vielä pohtii.
Hankesuunnittelulla Tarrin
mukaan tarkoitetaan valmisteluvaihetta, jota on edeltänyt
taloyhtiön yhtiökokouksen
päätös hankkeen käynnistämisestä. Hankesuunnittelussa
määritellään, minkä rakennusosan korjausta suunnitellaan ja
pilkotaan se sitten konkreettisempiin osiin.
– Meillä hankesuunnittelua
toteutetaan niin, että tehdään
mahdollisimman kansankielinen kuvaus siitä, mitkä osa-alu
eet täytyy korjauksessa erikseen
suunnitella, mitkä voitaisiin
toteuttaa erillisinä toteutuskokonaisuuksina ja miten niiden
pohjalta edettäisiin. Ellei ole
tehty tarvittavia tutkimuksia,
ne teetetään. Kaiken esiselvitysmateriaalin pohjalta laaditaan
budjettihinnoittelu siitä, mitä
eri osa-alueiden korjaaminen
voisi maksaa. Ja tästä kaikesta palapelistä muodostetaan
sitten kokonaisukuva. Eli kun
palapeli on valmis, hankesuunnitelma on tehty ja tiedetään
täsmällisesti, mitä korjausvaihtoehtoa ryhdytään millekin rakenneosalle suunnittelemaan ja
mitä se budjetointitasolla mak

➺ JATKUU

Turvallinen rakennusmateriaali
HB-Priima on varma ja turvallinen järjestelmä kosteiden tilojen rakentamiseen. Vältä laho- ja homevauriot
HB-Priiman nerokkaan rakennusmateriaalin ja oikeaoppisen rakennustavan avulla.
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saa,Tarri kertoo.
Hyvin laaditussa kuntotutki
muksessa ehdotetaan myös
erilaisia korjausvaihtoehtoja ja
annetaan niistä alustavia kustannusarvioita. Kuntotutkimus
kohdistuu kuitenkin yleensä
vain yhden tietyn rakenneosan
kunnon selvittämiseen ja sen
korjausvaihtoehtoihin.
Hankesuunnittelun etuna
Tarri pitää sitä, että se on kokonaisvaltaisempi selvitys korjaustarpeista ja korjausvaihtoehdoista ja siinä tilaaja voi asettaa
korjauksen lopputulokselle
myös selkeitä tavoitteita.
Taloyhtiöille hankkeiden
esitteleminen on Tarrin mukaan tullut helpommaksi myös
3D-tekniikan kehittymisen ansiosta. Näin ollen taloyhtiöväelle voidaan esitellä visuaalisin
kuvin konkreettisemmin ja havainnollisemmin vaihtoehtoja
ja lopputulosta sen sijaan, että
oltaisiin pelkästään vaikeasti
hahmotettavien viivapiirrosten
ja suusanallisen viestinnän varassa.

Julkisivuyhdistyksen tuore puheenjohtaja Mikko Tarri aloitti insinööriopintonsa vuonna 1995 Oulun
yliopistossa teknillisen tiedekunnan rakentamistekniikan osastolla. Kun opinahjo päätettiin lakkauttaa, hän siirtyi vuonna 1999 Tampereen teknilliseen korkeakouluun (nykyisin teknillinen yliopisto).
A-Insinööreihin hän tuli kesätöihin vuonna 2000 ja valmistui vuonna 2003. – Olen ollut korjausrakentamisen kanssa tekemisissä koko ajan. A-Insinööreihin tulin kuntotutkijaksi ja nykyisessä työssäni korjausrakentamisosaston suunnittelupäällikkönä olen ollut vuodesta 2006.

Energiatehokkuus

Y

tänään ja tulevaisuudessa

mpäristöministeriössä on valmisteltavana
energiatehokkuusdirektiivi, joka tulee määrittelemään energiatehokkuusvaatimuksia myös olemassa olevan
rakennuskannan korjaamisessa.
Mikko Tarrin mielestä tämä
johtanee siihen, että esimerkik
si hankesuunnittelusta ja elinkaarilaskennasta tulee korjaushankkeissa entistä tärkeämpiä
asioita. Tulevaisuudessa on
entistä tarkemmin laskettava ja selvitettävä esimerkiksi
lisälämmöneristeen vaikutus
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rakennuksen ja sen osien energiankulutukseen.
– Energiansäästövaatimukset
tuovat mukanaan uusia asioita.
Loppujen lopuksi energiatehokkuudessakin on kysymys
yhdestä suunnittelukriteeristä,
joka täytyy ottaa huomioon, eikä se siksi mikään mörkö ole.
Uudisrakentamisessa näiden
eristys- ja energiatehokkuusvaatimusten kanssa on pelattu
jo iät ajat, eikä energiatehokkuusvaatimuksiksi asetettuja
numeroitakaan tarvitse pelätä. Toki sitten, kun mennään
energiatehokkuusvaatimusten
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käyttövaiheeseen ja sen miettimiseen, miten ne käytännössä
toimivat ja vaikuttavat, täytyy
sitä ennen, jo suunnitteluvaiheessa, olla rakennusfysiikka ja
sen asettamat vaatimukset hallinnassa, että tietää, mitä vaikutuksia siinä päällä olevalla eristekerroksella on rakennuksen
toiminnalle,Tarri pohtii.
Tässä hän viittaa myös VTT:n
ja Tampereen teknillinen yliopiston esittämiin tutkimuksiin, joissa arvioitiin, mitä mahdollisia seurauksia kiristyvistä
energiatehokkuusvaatimuksista voisi rakennuksissa olla. Nä-

kemykset erosivat toisistaan.
– Luulen, että molemmat tahot ovat samaa mieltä siitä, että
tarvitaan lisää tutkimusta. Muutenkin semmoinen terveen varovainen suhtautumistapa on
tässä vaiheessa paikallaan,Tarri
miettii.

Käytännönläheistä
tietoa julkisivukorjaamisen
energiavaikutuksista

J

ulkisivuyhdistys on kantanut juuri kortensa kekoon
energiatehokkuuteen liitty
vässä tutkimustoiminnassa: yhdistys teetti viime vuonna tutkimuksen, jossa selvitettiin, mikä
vaikutus lisälämmöneristyksellä
ja muilla julkisivujen korjaustoimenpiteillä on ollut rakennusten energiatehokkuuteen.
Tutkimus oli hyvin käytännönläheinen, sillä siinä selvitettiin 37 rakennuksen energiankulutusta korjauksen jälkeen ja
verrattiin tietoja tilanteeseen
ennen korjausta.
Tuloksena oli, että rakennusten energiankulutus pieneni
korjausten jälkeen keskimäärin 12,9 prosenttia eli 5,2 kilowattituntia per kuutio. Lisäksi
havaittiin, että jos korjattiin pelkästään julkisivu, säästö energiankulutuksessa oli keskimäärin
8 prosenttia; jos korjattiin myös
ikkunat, säästö oli noin 11 prosenttia ja jos tehtiin julkisivun
ja ikkunoiden korjaamisen lisäksi toimenpiteitä ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmään,
säästö oli noin 15 prosenttia.
Tampereen teknillisessä yliopistossa opiskeleva Stina Lin-

ne tekee tutkimuksesta diplomityön, joka valmistuu kevään
aikana. Julkisivuyhdistyksen
sivustolle tulee tutkimuksesta
alkuvuonna lyhyempi raportti,
mutta tutkimustuloksiin voi jo
nyt tutustua yhdistyksen kotisivulla kohdassa Tilaisuudet.
– Nyt kun olemme tutkineet
lisälämmöneristyksen todellista
vaikutusta ja tulokset siitä ovat
käytettävissä, niin rakennusfysi
kaalinen toiminta on seuraava
tärkeä asia, jota on syytä pi
tää yhtenä asiana ja taustalla
mielessä, Tarri miettii yhtenä
yhdistyksen tutkimus- ja kehit
tämistoimintaan liittyvänä aihe
alueena.
Energiatehokkuusasiat tulevat joka tapauksessa olemaan
esillä yhdistyksessä ja esimerkiksi sen vuosi- ja syyskokousten yhteydessä järjestettävissä
seminaareissa.
Lisäksi viime vuoden lopulla käynnistyi yhdistyksen ja
yritysten rahoittama tutkimushanke, jossa selvitetään betonielementtitalojen julkisivukorjausten vaikutusta ääneneristävyyteen.

Edustava joukko julkisivualan
asiantuntijoita mukana
Julkisivuyhdistys on koonnut yhteen julkisivualalla erilaisissa tehtävissä toimivia ja julkisivuasioista kiinnostuneita ammattilaisia ja asiantuntijoita. Jäsenkunnassa yhteen hiileen
julkisivurakentamisen ja -korjaamisen puolesta puhuvat niin
materiaalin toimittajat kuin urakoitsijat, arkkitehdit ja insinöörit, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Jäseniä yhdistyksellä on
noin satakunta.
– Julkisivuyhdistyksen kautta on mielestäni ollut helppo
päästä käsiksi suoraan julkisivukorjaamisen kenttään, Mikko
Tarri mainitsee ja pitää myös alalla toimivien yritysten ja tekijöiden verkostoitumista yhdistystoiminnan tärkeänä antina.
– Jos lähdetään selvittämään jotakin julkisivualaan liittyvää
ongelmaa, niin yhdistyksessä, esimerkiksi sen hallituksessa on
oikeastaan edustettuna kaikki julkisivualan asioiden edustajat
ja heiltä saa tietoa heti, eikä tarvitse miettiä, mistä mitäkin tietoa lähtisi hakemaan, Tarri vielä toteaa.
Julkisivuyhdistys juhlistaa viisitoistavuotista taivaltaan syksyllä järjestettävässä juhlaseminaarissa.

JUKO-käsikirja korjaajien avuksi
Julkisivuyhdistys kokosi useampia vuosia sitten sivustolleen laajan
JUKO-julkisivujen korjaamiseen liittyvän materiaalin, jota on useita
satoja sivuja. Jotta hyödyllinen tieto saavuttaisi paremmin tarvitsijansa, päätettiin materiaalista julkaista käsikirjamainen opas, JUKO
- Julkisivujen korjausopas 2009.
Korjausoppaaseen pohjautuvaa hallitun ja laadukkaan julkisivukorjaamisen prosessia on myös esitelty erilaisissa tilaisuuksissa,
viimeksi lokakuussa Kiinteistömessuilla.
Ammattisuunnittelijoita varten JUKO-hankkeessa kehitettiin myös
excel-pohjainen elinkaarilaskentatyökalu, jolla voidaan arvioida erilaisten korjausvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia.
Väyliä pätevien tekijöiden löytämiseen
Taloyhtiöissä Julkisivuyhdistys on koettu asiantuntijatahoksi, jolta
kysytään apua ongelmatilanteissa tai etsittäessä päteviä kuntotutkijoita, suunnittelijoita tai urakoitsijoita.
Julkisivuyhdistys on osakkaana myös FISE Oy:ssä, joka myöntää
rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä. Se ylläpitää pätevyyden saaneista henkilöistä rekisteriä ja sen www-sivustolla on
myös rakennusvirhepankki.
Mikko Tarri kehottaa isännöitsijöitä ja taloyhtiöitä hyödyntämään
FISEn palvelua etsiessään esimerkiksi pätevää betonirakennusten
kuntotutkijaa tai suunnittelijaa, kosteusteknistä kuntotutkijaa tai rakennuttajaa.
KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2010
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päivitä osaamistasi

ilmoittaudu mukaan

Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin ohjelman
rakentaminen on loppusuoralla ja se julkaistaan
lähiaikoina. Isännöitsijä, seuraa postiasi.
Korkeatasoinen seminaariohjelma tarjoaa muun
muassa luennot aiheista:
• Tri Kiminkisen tuoreet terveysneuvot
• Näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta ja
isännöinnistä
• Esimerkki energiatehokkaasta korjausrakentamisesta
• Isännöitsijän kokemuksia putkistosaneerauksesta
• Kiinteistöjuridiikkaa
• huom! mielenkiintoinen kohdekäynti
Tukholmassa

Lisäksi jo käsitteeksi muodostuneet KontaktiFoorum, á la carte –illalliset (menomatkalla plaseeratut paikat ja tumma puku) sekä erikoisaamiaiset.
Hytit käytössä jo ennen seminaarin alkua.
Tule tapaamaan eri puolilta Suomea saapuvia
kollegoja ja tutustumaan monipuolisen tuote- ja
palvelupaletin tarjoavia yhteistyökumppaneita.
Tervetuloa seminaariin.

19.-21.5.2010

Ilmoittaudu osoitteessa www.tulevaisuudenisannointi.fi

Terve,
olen Tapani Kiminkinen.
Tohtori Kiminkisenä ja
maalaislääkärinäkin minut myös
tunnetaan. Toimin
terveyskeskuslääkärinä
Saarijärvellä, jossa hoitelen
kotikäynnit ajelemalla maalaisteitä
pitkin Skodallani.
Olen minä monelle tuttu myös
televisiosta, jossa minusta ja
työstäni pyöri tv-sarja keväällä
2009. Sarjan uudet jaksot pyörivat
parhaillaan TV 1:ssä
sunnuntai-iltaisin.
Sain Kiinteistöpostilta kutsun tulla
esitelmöimään ensi vuoden
toukokuussa järjestettävään
Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaariin. Ja mikä ettei,
mielellänihän minä tulen teille
isännöitsijöille puhumaan
tärkeistä asioista.
Tulehan sinäkin kuuntelemaan,
siitä voa. Nähdään laivalla.
Terveisin
Tapsa

Reijo Yrjölä kertoo poikansakin Vantaalta käyneen katsomassa ilmeen kirkastumista
parvekeuudistuksen seurauksena oikein puistostakin käsin. – Muuttihan tämä ulkonäköä, ja paljon!

parvekekorjaaminen

Uudet parvekkeet vanhojen tilalle rekan lavalla

Parvekkeet vaihtuivat,
maisemat onneksi eivät
– Kirkas ilman muuta, maisemanhan täytyy näkyä! As Oy Papinkatu 2 Kotkassa on
vastikään vaihdattanut parvekkeensa uusiin. Parvekelasitus on tervetullut uudistus
entiseen verrattuna, mutta näkösuojausta
ainakaan Reijo Yrjölä ei niiltä edellytä, eikä
halua.

n Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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K

odin ikkunoihin avautuva näkymä Isopuistoon on Yrjölälle mieluisa: kallioita ja vanhoja puita,
oikealle viistoon oksien välistä
pilkottaa ortodoksinen kirkko
kultakupoleineen. Mies sanoo
juuri puiston olleen sen, mikä
on pitänyt hänet vaimoinensa
asumassa talossa, johon muuttivat vuonna 1963. Rakennus
oli silloin vastavalmistunut,
ajanmukainen. Heidän tavoin
muutkin muuttajat olivat "kohtuunuoria", kuten B-rapun ylim
män kerroksen huoneistoa asu-

va mies toteaa.
Reijo Yrjölän yhteys 18 huoneiston taloyhtiöön ei ole jäänyt pelkän asumisen varaan.
Vuosia taloyhtiön hallituksen
jäsenenä on kertynyt peräti 43
ja aikakauteen sisältyy vuosia
myös puheenjohtajana. Taloyhtiö asettaa osakkaansa tämän
tästä päätöksenteon eteen.
Toisinaan yhteinen mieli löy
tyy helposti, aina ei. Lopullinen
päätös purattaa vanhat parvekkeet ja asennuttaa tilalle uudet
tehdasvalmisteiset hiersivät
etenkin katukerroksen parvek-

keettomia osakkaita, maksuosuuden vuoksi.
Hanke lykkääntyikin ajateltua myöhemmäksi, mikä koitui
lopulta yhteiseksi eduksi. Rakennusmarkkinat lopahtivat ja
tarjoukset halpenivat. Yrjölän
mukaan uusi ajoitus toi yhtiölle
15 000 euron säästön.

Asennuksen
sujuvuus
yllätti entisen
ammattilaisenkin

-N

oin 20 vuotta sitten
uusimme puusäleet,
ja onhan tietysti
maalailtu ja laitettu. Kun betonit alkoivat rapistua, pakko oli
uusia, Reijo Yrjölä perustelee
parvekehanketta.
Parvekelaattojen tukiteräksien ruostuminen oli ollut osin
todettavissa paljain silmin, betonin rapistuttua paikoittain
pois. Rautakannakkeita lukuun

Ikkunat Papinkatu 2:ssa uusittiin kolme vuotta sitten, uusiin
parvekkeisiin on tulossa vielä
lasitus, mitat on jo otettuina.
Julkisivujen rappauskorjaukset
ja maalaus tulevat kirkastamaan ilmettä vielä entisestään,
kun päätös siitä katsotaan sopivaksi.

ottamatta täysin uusien parvekkeiden puolesta puhuivat myös
Kymen ammattikorkeakoululla

teetetyt tutkimukset. Puutteita
oli liikaa.
– Aika tarkkaa on, minkälai
set saavat olla, Reijo Yrjölä
viittaa tehtyyn parvekemallin
valintaan.
Siinä myös Kotkan kaupungilla oli määräysvaltansa. Tehdasvalmisteiset, tilauksen mukaan tuotetut teräsparvekkeet,
ovat kooltaan ja olemukseltaan
alkuperäisiä vastaavat. Alkuperäisen kaltainen rimoitus edellytettiin asennettavaksi. Uutta
ilmettä, mutta ennen kaikkea
lisää käytettävyyttä tuovat lasitukset ja parvekelinjan katto.
Niille kaupunki liputti vihreää,
vaikka entisistä ne puuttuivat.
Vanhojen parvekkeiden pur
kuvaiheeseen hanke eteni 22.
lokakuuta 2009. Betonien piikkausta ja paljastuneiden ratakiskokannattimien putsaamista
asukkaat eivät voineet olla kuulematta, mikäli paikalla olivat.
Rytinän ajoittuminen oli tehty
heille selväksi etukäteen.
Valmiina paikalle tuotujen

parvekkeiden asentaminen
paikalleen sujui näppärästi.
Joulukuun ensimmäisenä päivänä työ oli valmis.
– Hirviän nopeasti kävi, oikein ihmettelin. Minäkin olen
remonttitöitä tehnyt pienen
ikäni, mutta tämä oli minulle
uutta,Yrjölä myöntää.
– Ikkunasta saattoi katsoa.
Koko ajan mie seurasin.
Ylimmilläkin parvekkeilla on
nyt sateensuojaa, kun parvekelinjat saivat katon ylleen. Sadevedet poistuvat syöksytorvia
pitkin, eivät ylemmältä parvekkeelta alemmalle, kuten ennen.
Puiset lattiat pysyvät kuivina
astella vaikka sukkasillaan, tai
ilman.
– Saunan jälkeen on mukava istua, enteilee Reijo Yrjölä
uudistuneen, laseilla suojatun
parvekkeensa käytöstä - vaikka kesäaikaan se nautinto jää
enimmäkseen muille.
– Itse olemme kesät aina
maalla.
➺ JATKUU

Huoneistokohtainen vedenmittaus tulossa pakolliseksi
Kun jokainen maksaa itse käyttämästään vedestä, vedenkulutuksen on todettu pienenevän noin 30 %. Tämän seurauksena myös lämpöenergian kulutus pienenee lähes 10 %.
Vesiverto on helppo asentaa, koska järjestelmä ei vaadi
tiedonsiirtojohdotusta, vaan tieto kulkee talon normaalissa
sähköverkossa.

Vesiverto-laitesarja on uudistunut. Nyt laitteistoon kuuluu
myös asuntokohtainen vedenkulutuksen näyttölaite
Digitaaliselta näyttölaitteelta asukas voi itse seurata
sekä lämpimän että kylmän veden kulutusta omassa
asunnossaan. Näyttölaite voidaan sijoittaa vaikkapa eteisen
seinään, mistä se on helposti luettavissa.
Mittarilukemat päivittyvät samanaikaisesti myös teknisessä tilassa olevalle keruulaitteelle, josta ne välittyvät
isännöitsijän käyttöön internetin välityksellä. Vesivertojärjestelmä soveltuu uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin
putkiremonttien yhteydessä.

Etelä-Suomi:

Itä-Suomi:

Vexve Oy Vesiverto

Laurinkatu 36
08100 Lohja
Puh. 010 7340 818

Savilahdentie 6
70210 Kuopio
Puh. 010 7340 822

Pajakatu 11
38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800

vesiverto@vesiverto.fi

www.vesiverto.fi
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Opintojen loppurutistus
parvekkeiden kautta

Rakennusinsinöörin opintojaan viimeistä vuotta
Kymen ammattikorkeakoulussa Kotkassa taittavilla Miikka Kotolalla ja Matti Mäkäräisellä on
insinöörityöt valmistumassa. Ammattiin opiskeleville hedelmällistä on, jos koulun lähituntumassa on mahdollisuus seurata ja osallistuakin
käytännön hankkeisiin. Sekä Kotola että Mäkäräinen ovat pystyneet hyödyntämään töissään
kaupungin keskustassa olevan taloyhtiön parvekehanketta.

N

uorten miesten päättötöiden ohjaaja, Ky
AMK:in rakennustek-

niikan yliopettaja Tarmo Kontro esittelee Matti Mäkäräisen
työn painopisteitä, paikalla

oleva Miikka Kotola kommentoi parveketeemasta omia osaalueitaan ja tuntemuksiaan
myös itse.
Miikka Kotola kertoo tehneensä KyAMK:in opiskelijoi
den koulun tiloissa osuuskuntapohjalla pyörittämässä 'insinööritoimistossa' - yrittäjyyttäkin valaisevassa oppimisympäristössä - opintojensa ohella
pieniä, opiskelun kannalta hyödyllisiä suunnittelutöitä. Viime
kesänä työpaikan puuttuessa
hän päätti hyödyntää Insinööritoimisto KyAMK:n tilat ja
laitteet.
Tutustuttuaan hiukan hämeenlinnalaisen yrityksen

rakennustekniikan koulutusohjelmalle tarjoamaan tehdasvalmisteisen teräsparvekkeen
kehittämishankkeeseen Kotala
saattoi todeta voivansa tehdä
insinöörityönsä siihen liittyen.
Nyt ainekset ovat pitkälle
koossa ja työ hahmottumassa.
Työnsä luovuttamisen ja insinöörin paperinsa saamisessa
Kotola on tähdännyt huhtikuulle.

Sekä tuotteiden
että markkinoiden
luotausta

– Insinöörityöt
tehdään käytännönläheisinä.
Työlle on kuitenkin eduksi, jos
siihen liittyy pienikin innovaatio,
yliopettaja Tarmo
Kontro toteaa.
Vuodesta 1993
Kymen Ammatti
korkeakoulussa
toimineena hän
on ehtinyt ohjata
lukuisat lopputyöt, tuoreimpana mm. Miikka
Kotolan.
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KyAMK:ista valmistuu vuosittain mm. kymmeniä rakennusinsinöörejä. Insinööritöiden aiheiden kirjo on laaja. Moniulotteisiakin
valmistuu, osittain koulutusrajoja ylittäviä, jolloin yhden työn ohjaajia tarvitaan useampi. Taloyhtiö voi antaa vinkkiä aiheeksi siinä kuin yritysmaailmakin.

ketta, niin ikään teräsrunkoista,
mutta betonilaattaista.Tuotanto
on nyt käynnistymässä. Funkisnimen saaneet parvekkeet tullaan lähiaikoina asentamaan
turkulaiskohteeseen. Kyseisessä
pilottikohteessa pahoin vaurioituneiden alkuperäisten parvek-

Vanha, lohkeileva ja
vettynyt tiiliseinä.

Suomessakin on ollut saatavilla
esimerkiksi saksalaisvalmisteisia osia, jolla parvekkeet
kiinnitetään rakennuksen runkoon. Kuitenkin Miikka Kotola
on saanut todeta, että etenkin
lämpöeristettyjen, kylmäsillan
muodostumisen estävien kiinnityskomponenttien tarjonta
on vähäistä. Markkinat näyttäisivät olevan siis suotuisat nyt
patenttihakuvaiheessa olevalle
Hämeen Teräsrakenteen tarpeeseen kehitettämälle komponentille.
Matti Mäkäräinen insinöörityö kohdistuu Kotolan työtä tiiviimmin nimenomaan As Oy Papinkatu 2:n hankkeeseen, lähtien alkuperäisten parvekkeiden
kuntotutkimuksesta ja edeten
niiden hallittuun ja optimaalisesti aikataulutettuun purku
menetelmään sekä lopulta uu
sien parvekkeiden asentami
seen alusta loppuun.
Myös KyAMK:in betonilabo➺ JATKUU

Uusi tuulettuva
Stonel-tiiliverhous.
Lisäeristys 200 mm
ja kunnon tuuletusrako.

LISÄERISTYS SEINÄN PAKSUUTTA LISÄÄMÄTTÄ
Aito, säänkestävä Eriytetty julkisivu Tuulettuva
Lisälämmönpoltettu tiili
rakenne
Keveä rakenne
eristys
Aito
Vanhojen seinä- Mittamodulisoitu
nurkkapintojen oikaisu
ratkaisu
kiinnitysjärjestelmä

Useita tiili- ja
saumavärejä
PARAS LUOTTOLUOKKA

10/2007

Ei erillistä
perustusta

Stonel-tiiliverhous on kestävä, tuulettuva ulkoverhousratkaisu. Vanhan seinärakenteen korjaaminen nykyvaatimusten tasolle toteutuu seinän
paksuutta lisäämättä ja talon arkkitiehtuuria
kunnioittaen.

Katso animaatio netissä
Soita! 0207 959 300

www.stonel.fi

H

ämeen Teräsrakenne
Oy:llä on ollut valmistuksessaan RannilaSteel Oy:n Producta-parvekejärjestelmä, sekä uudis- että
korjauskohteisiin sovellettava.
Viimeaikoina yritys on kehittänyt rinnalle omaa valmisparve-

keiden tilalle on ollut erityisen
vaikea löytää optimaalisinta
korjausvaihtoehtoa.
Osin tuotekehitystyyppises
sä, osin teräsparvekkeiden mark
kinoita ja kilpailutilannetta
luotaavassa insinöörityössään
Miikka Kotola on käynyt tutustumassa Hämeenlinnassa valmistajan tuotantotiloihin sekä
tuotantoon ja tuotteiden kasausprosesseihin.
Toisaalta hän on perehtynyt
käytännön työmailla sellaisten
vanhojen parvekkeiden poistamistyöhön, joissa on mahdollisuus asentaa tilalle tehdasvalmisteinen teräsparveke joko
tutuksi käyneellä puulattialla
tai jatkossa vaihtoehtoisesti
yrityksen kehittämällä tulokkaalla, kuitubetonilaattaisella
ja patenttihaussa olevalla liitin
osalla varustetulla versiolla.
Alan tuotekehityksen
ja
markkinoiden tilanteen kartoituksen Kotola ulotti myös Suomen ulkopuolelle kansainvälistä vertailutietoa saadakseen.

parvekekorjaaminen
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ratoriota hyödyntäen parvekkeiden rakenteiden tutkimus
oli tehty jo elokuussa 2007.
Laattojen alapinnan teräksistä
yli 40 prosenttia oli osoittautunut jo olleen karbonatisoitumisvyöhykkeessä, korroosiolle
alttiina, osin jo ruostuneitakin.
Esivalmistettujen teräsmoduliparvekkeiden valintaa tässä
kohteessa puolsi se, että asentamisessa saatettiin hyödyntää
alkuperäisten parvekkeiden
I-profiilisia ratakiskokannakkeita. Kannaketyyppi on ollut
erityisen yleinen etenkin 50- ja
60 -luvuilla. Välipohjaan ja runkorakenteen sisään menevät
palkit ovat jätettävissä muita
parvekerakenteita purettaessa
paikoilleen. Puhdistuksen ja
korroosiosuojakäsittelyn jälkeen ne ovat käytettävissä uusien parvekkeiden kannattimina.
Vankkoja kun ovat, korroosio
ei juurikaan ole niiden kantolujuutta vähentänyt.

Ideointi ja suunnittelu takana,
tositoimet odottavat

Betonilaatta kaiteineen
yhdessä paketissa työmaalle
n Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

V

uosien varrella Hämeen
Teräsrakenne Oy:ssä on
monesti todettu, että
betoniparvekkeisiin tottuneet
asukkaat toivovat parvekeremontin tai vaihdon jälkeenkin
betonia jalkojensa alle. Ongelmana on ollut, että kaikin puolin

asianmukaisesti tehdyt betoniparvekekorjaukset haukkaavat
kuivumisineen kaikkineen reippaasti aikaa ja telineitä. Tuotekehityksen avulla aikaa voidaan
lyhentää, eikä telineitäkään välttämättä tarvita. Ratkaisu on nyt
tulollaan kuitubetonin muodossa. Kuitubetonilaatta tulee työmaalle lasitettuine kaiteineen
tehtaalla valmiiksi kasattuna
kokonaisuutena.
Yksi yleinen ennakkoluulo
ihmisillä on, että betonittomat
kevytrakenteiset ja kestopuuritiläiset parvekejärjestelmät
kopisevat. Myyntijohtaja Martti
Karimies myöntää, että pelkästä luulosta kyse ei olekaan.
– 1980 - 1990 -luvuilla on
tehty parvekejärjestelmiä, jotka varmaan ovatkin kopisseet.
Hämeenlinnan Mäkelän teollisuusalueeltakin uusien ja vanhojen rakennusten seinille on
lähtenyt ja lähtee yhä suuret
määrät teräksisiä kevytparvekkeita puuritilä lattianaan. Vaan
ei Karimiehen mukaan kopisevaisina. Hyviä ratkaisuja on
olemassa.

Asujan kannalta puuritilälattiainen valmisparveke onkin
Karimiehen mukaan sikäli oiva
vaihtoehto, että jalalle lämpimältä tuntuva pinta on siinä
jo valmiina. Betonialustoille
asukkaat hankkivat puukatteen
usein erikseen.

Toiminnallisuus
ennen kaikkea

V

almiita uutuustuotteita
katsoessa asiaan perehtymättömät eivät usein
osaa kuvitella, kuinka vaativaa
ja aikaa vievää tuotekehitys on.
Kun ratkottuja detaljeja aletaan
aukaista, vaatimukset valkenevat.
Karimiehen esittelemä, yrityksen omaa kehitystyötä edustava uutuusparveke on saanut
nimen Funkkis. Nimi ei ainoastaan viittaa muotoon, joka
onkin muunneltavissa tilaajien
ja arkkitehtien toiveiden mukaisena. Oleellisinta on funktionaalisuus, toiminnallisuus
käytännössä. Sitä parveketuot-

Mitä alempana parvekkeet ovat, sitä vahvempi kilpailija uudelle
parveketuotteelle on perinteinen parvekeremontti betonikorjauksineen ja -valuineen. - Kun parvekkeita on neljään kerrokseen tai
korkeammalle, kilpailukykymme vahvistuu, koska emme tarvitse
asennuksessa telineitä. Purkuvaiheeseenkin löytyy tapoja, joissa
selvitään telineittä, Martti Karimies sanoo.
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Nykymääräysten mukaan parvekkeen on kestettävä kaiteen viereisellä juoksumetrillä 2 kN: n kuormitus - esimerkiksi kaksi satakiloista henkilöä. Kyseisen hyötykuormanormin täyttäviä korjaustapoja, joissa parvekkeita ei jouduttaisi lisätukemaan, on vaikea löytää. Parvekkeen suuri oma paino on haitta.

teissa tarvitaan, sillä mittavien
tuotteiden kuljetus, varastointi,
nostaminen ja kiinnittäminen
paikoilleen ylipiinkin kerroksiin on syytä oltava hallinnassa
aikataulullisesti ja teknisesti.
Kuitubetoninen parveke on
kevyt ja kestävä. Harjateräksiä
ei tarvita, siksi laatan vahvuutta
ei tarvitse kasvattaa harjateräksien korroosiolta suojaamisen
vuoksi. Elementtiparvekelaatoissa paksuus on luokkaa
260-280 millimetriä, vanhoissa
ratakiskokannatteisissa välillä
160 -180 millimetriä. Uutuusparvekkeessa valun paksuus
on 70 millimetriä. Kun ottaa
huomioon normaalibetonin ja
kuitubetonin ominaispainojen
eron, on helppo kuvitella, minkälaisesta painoerosta on kyse.
Kymmenen tonnia painavaa
parveketta ei nosteta ja kiinnitetä paikalleen kokonaisuutena, kolmen tonnin parvekkeen
osalta se onnistuu.
Uuden tuotteen teräsosat
yritys valmistaa luonnollisesti
itse. Kuitubetonilaatat tulevat
kolmen kilometrin päästä Lujabetonilta. Karimiehen esittelemissä laatoissa olevien kahvilautasen kokoisien reikien
merkitykseksi paljastuu mm.
nostettavuus ja säädettävyys.
Reikiä käytetään siis nostamiseen ja siirtämiseen eri työvaiheissa.
Niiden pääasiallinen tarkoitus

kuitenkin on, että niiden kautta elementti voidaan säätää ja
kiinnittää täsmällisesti oikeaan
korkeuteen. Elementin alapuoliset teräskotelot valetaan vielä
paikan päällä reikien kautta täyteen betonia. Kotelot toimivat
muotteina. Seinästä kurottavat
ratakiskokannattimet koteloissaan tulevat siis ympäröidyiksi
korroosio- ja palosuojana toimivalla betonilla. Viimeistelynä
reiän täytteeksi napautetaan
valmis kuitubetonilieriö.
Laatta tulee parvekevalmistajalle pinnaltaan hienopestynä,
ja laatta itsessään toimii vesieristeenä valittujen pintamateriaalien (esim. akryylipinnoite tai
laatat) alla.

– Etenkin asuintaloyhtiöissä,
joissa hanke ei sisällä kuin parvekeremontin, voisimme näin
olla pääurakoitsija-asemassa, ottaa kokonaisvastuun, Karimies
hahmottelee.
Logistisesti prosessi menee
asukkaankin kannalta kivuttomimmin, kun vanhojen parvekkeiden laattojen sisässä olevat
ratakiskot paikannetaan ja mitataan sähköisesti ennen betonin purkamista niiden ympäriltä. Purkutyö ajoitetaan niin, että
sen edetessä kohteessa, tilalle
on tuotavissa ja asennettavissa
viivyttelemättä valmiit parvekkeet. Toimintatavalla voidaan
säästää korjaushankeen pituudessa viikkoja, jopa kuukausia
verrattuna perinteiseen parvekeremonttiin.

Parveke on kehitetty soveltuvaksi niin uudis- kuin korjauskohteisiin. Kohteissa, joissa
ei ole ratakiskokannakkeita tai
vastaavia hyödynnettävinä, kiinnitys on ratkaistavissa erillisellä
kiinnikeosalla. Sekin on uutta,
omaa tuotekehitystä.Tuotteelle
on haettu patenttia.
Markkinoiden selkeimpänä
kohteena yrityksessä nähdään
eteläinen Suomi, joskin Itämeren alueella löytyy runsaasti
vastaavanlaista, Funkkikselle
erityisen hyvin otollista rakennuskantaa.
Jos tuotteella on imua, mikä
jottei valmistusta voisi ajatella lisenssiperiaatteella - kuten
kiinnikeosankin, jolla pienempänä kuljetuskaan ei asetu esteeksi. Aika näyttää.

Mitä lyhyemmässä
ajassa, sitä
asukasystävällisempää

U

uden parvekkeen valmistajat ovat paneutuneet syvällisesti myös
koko toimintakuvioon. Remontin kourissa olevan talon asukkaille ei ole yksi ja sama, kuinka
kauan parvekeremonttia tehdään ja minkälaisia telineitä ja
kuinka pitkään julkisivuilla seisoo. Asentaminen on päätetty
organisoida omien asentajien
vastuulle.
KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2010
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Taloyhtiön pesutupa uudistuu

Pesutuvan
uusi tuleminen
Vaasankatu 9:n malliin
n Tekstit: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari
Helsingin Vaasankadulla As Oy
Vaasankatu 9:n sisäpihalle pistävään siipiosaan on syntymässä asukkaille yhteinen pesutupa.
Muun muassa toimistona ja varastona viimeiset parikymmentä
vuotta toimineen tilan on todettu luontuvan mainiosti pyykin
käsittelyyn. Ei ihme, sillä pesutuvaksi se oli luotu alunperinkin,
ja sellaisena myös vuosikymmeniä toimi.

H

istoria toistaa itseään, sanotaan. Se
pätee nyt myös Vaasakatu 9:ssä.Toisinkin tosin olisi saattanut käydä.Taloyhtiön siipiosan uudistamisen virittäneet
asukkaat tarjosivat kaikkien osakkaiden mielipidekyselyyn kaksi vaihtoehtoa äänestettäväksi: joko siipeen rakennettaisiin yhteinen
sauna tai pesutupa. Pesutuvan kannattajia
oli reilusti enemmän.Ajatus saunastakin silti
elää, ja saattaa ennen pitkää toteutua sekin.
– Saunatilat on mahdollista rakentaa kadunpuoleisen rakennuksen ullakkoterassille, viimeiset 11 vuotta taloyhtiötä isännöinyt
Jouni Paasovaara Helsingin KH-Isännöinti
Oy:stä sanoo.
Taloyhtiön noin sata huoneistoa jakaantuvat Vaasankadun varren seitsemänkerroksiseen osaan, jonka katutasolla on liiketiloja,
sekä sen takana olevaan nelikerroksiseen
asuinrakennukseen, jonka kulmasta yksikerroksinen, noin 40 neliömetrin tilat sisältävä
siiveke kurottaa.
Kuivaushuone odottaa vielä uutta ilmettään, muutoksen tykötarpeita on jo paljon.
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Pyykkiteline
sisustuselementtinä
syrjään

Pihasiipeen kuljetaan kohta
taas pyykkikorit kainalossa.
Kohteen urakoitsijaksi, tarjouskilpailun jälkeen, valittiin
Kovako Ky. Pesutuvan rakennuskustannukset ovat 59 000
euroa eli 14,61 euroa neliölle.

A

lkuperäisessä mallissaan
pesuhuone oli jätetty
pois käytöstä 1990-luvun alussa taloyhtiössä toteutetun putkiremontin yhteydessä.
Tällöin kaikkien huoneistojen
pesutilat saneerattiin ja varustettiin pyykkikoneliitännöin.
Vuonna 1941 rakennetun taloyhtiön asunnot ovat nykymittapuun mukaan pieniä, suurimmat noin 60-neliöisiä. Vaikka
pyykinpesu onnistuukin, pienissä tiloissa vähänkään isompien pyykkien kuivattaminen
haukkaa herkästi asuintilasta ja
-viihtyvyydestä.
Pihalla kyllä on pyykkinarut,
samoin ullakolla, mutta niiden
käytössä on omat ongelmansa.
Pesutila erillisellä, koneellistetulla kuivatushuoneella koettiin siis oivana ajatuksena.
Tilallisesti pihasiipi on anta-

nut uuden pyykkituvan suunnittelulle mainiot lähtökohdat,
vaikka varustus tulee olemaan
toista kuin vuosikymmenet
sitten. Konetoimittajaksi ja pesutilan suunnittelijaksi valitun
Jäähdytyskone Oy:n markkinointipäällikkö Harri Karling
antaa suuren plussan ensinnäkin luonnonvalolle, jota tulvii
kauniisti rivissä olevista kuudesta ikkunasta.
Tila jakaantuu kolmeen osaan.
Parikymmentä vuotta sitten
keskiosaan rakennettu wcsuihkutila jätetään paikoilleen.
Pesukoneelle, jonka vetoisuus
on kuusi kiloa, ja kuivausrum➺ JATKUU

Talotekniikalla parempaan asumiseen
Kulutus kuriin
Veden ja energian mittaaminen huoneistokohtaisesti vähentää kulutusta
ja on myös oikeudenmukaista.
M-Bus -mittariluentajärjestelmä koostuu tyyppihyväksytyistä huoneistokohtaisista impulssilaitteellisista vesimittareista, keruuyksiköistä sekä
mahdollisista huoneistokohtaisista energiamittareista. Järjestelmään
voidaan liittää lisäksi kaasu-, sähkö- ym. mittareita, myös jälkikäteen.

Viemäriäänet hallintaan

Alhainen äänitaso on asunnon arvostetuimpia ominaisuuksia.
AQUASAFE-viemäröintijärjestelmä on tutkitusti hiljainen ja
paloturvallinen (tyyppihyväksyntä YM223/6221/2005).

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI
Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604
E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

mulle tarjoutui viereisestä tilasta ergonomisestikin luonteva
paikka sementtikorokkeella, joka on säilynyt muistona paikalla joskus olleesta betonisesta pyykkialtaasta. Korokkeen
syvyyttä tosin on kasvatettava
jonkun verran.
Tilan lattiavalu on alkuperäinen, mutta lattiakaivot siihen
on rakennettava uudelleen. Entiset oli valettu umpeen käyttötarkoituksen muututtua. Tässä
kohteessa viemäriliitännät oli
helppo suunnitella sujuviksi.
Rakennusosan alla on taloyhtiön varastotilaa, jonka viemärilinjaan pesutilan putket ollaan
yhdistämässä.
Vesieristyksiä lattian noin 7
- 10 -senttisessä betonilaatassa
ei ole ollut ennestään; vähäisintäkään merkkiä bitumikerroksista ei löytynyt. Nyt eristykset
tehdään nykyvaatimukset täyttävinä ennen pintojen laatoittamista.
Suuremmassa, kuivaukselle
pyhitetyssä tilassa betoniseiniä
oli jossain vaiheessa levytetty.
Kokemuksien pohjalta Jouni
Paasovaara kertoo pelänneensä, josko levyt kätkisivät alleen
ongelmia. Näin ei onneksi täs-

Maksutta tai konstilla tai toisella maksaen
Kaikki asukkaat saavat pesutupaan avaimen ja sen käyttö on
heille ilmaista, isännöitsijä Jouni Paasovaara (kuvassa) kertoo
Vaasankatu 9:ssä tehdystä päätöksestä.
Pyykkäämisen rahastamisesta luopuminen on taloyhtiöissä hänen mukaansa nykyään varsin yleistä. Pyykin pesemisen aiheuttamat vesikustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat, mikäli
asukkaat käyttävät pesutuvan suurempia koneita. Taloyhtiöissä,
joissa pesutuvan käyttö on pidetty maksullisena, veloitustavat ovat
moninaiset. Kolikkoautomaatit jäivät historiaan markoista euroihin siirtymisen myötä. Joissakin taloyhtiöissä käytössä on vielä
polettisysteemi.
Eräässä yhtiössä Paasovaara tietää käytössä olevan korttirahastuksen, joissakin pyykkäysoikeus lunastetaan vuosimaksuna.
Nykyaikaan sopivana ja järkevänä vaihtoehtona Harri Karling
on kokenut mahdollisuuden maksaa tilan ja koneiden käytöstä
puhelimitse.

sä kohteessa ollut. Tehdyt kosteusmittaukset eivät antaneet
mitään syytä huoleen.
Vaikka pyykkikoneen rinnal
le tulee kuivausrumpu, alan am
mattilaiselle oli selvää, että myös
narukuivatukseen on tarjottava
hyvät mahdollisuudet.
– Kaikille materiaaleille rumpukuivatusta ei suositella, Karling sanoo.
Kuivaushuoneen kuivuri valitaan teholtaan tilan koon ja
narujen määrän mukaiseksi.
Pihasiivekkeessä ilmanvaihto
on perinteinen, painovoimainen, ja sellaisenaan se saa olla
edelleen. Myös alkuperäiset
isot lämpöpatterit jatkavat tehtävässään.
Tilaa pyykkituvassa riittää
myös mankelille, mikäli hankintaan myöhemmin päädytään.
Harri Karlingin mukaan mankeloinnin suosio on lisääntynyt,
eikä vain sileyden ja säilytystilan riittävyyden vuoksi. Mankelointi vähentää tekstiilien pölyävyyttä. Se on terveydellinen
etu etenkin allergikoille.
Pesutuvan varaus Vaasankatu
9:ssä hoituu kirjoittamalla nimi
listaan.

Jatkuva pyykinkuivatus altistaa liikakosteudelle ja sen seuraamuksille
– Erittäin runsas pyykinkuivatus voi nostaa kosteuspitoisuuden huoneilmassa korkeaksi,
varsinkin siinä tapauksessa,
että asunnon ilmanvaihto on
huono. Syitä kosteuspitoisuu
den nousuun voi toki olla mui
takin, sanoo Allergia- ja Astmaliitto ry:n sisäilma-asiantuntija
Tuula Syrjänen.
Lämmityskaudella huoneilman suhteellisen kosteuden
tulisi pysytellä alle 45 prosentissa.
Hälytysmerkkeinä liiallisesta
kosteuspitoisuudesta Syrjänen
mainitsee kosteuden tiivistymisen asunnon kylmimpiin
paikkoihin, esimerkiksi ikkunoihin, ulkonurkkiin, kaap-
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pien taustoille tai vaikkapa
kylpyhuoneen kylmävesiputkeen. Jos kylpyhuone ei pääse
kuivahtamaan käyttökertojen
välillä, voi näihin kosteimpiin
paikkoihin alkaa kasvamaan
näkyvääkin hometta.
Sisätiloissa kosteutta syntyy paitsi pyykinkuivatuksesta myös ihmisten ja eläinten
uloshengityksestä ja hikoilusta. Kuten myös ruuanlaitosta,
astioiden pesusta, siivouksesta,
höyryllä silittämisestä, peseytymisestä, ilmankostuttimien
käytöstä jne. Pahin lopputulos rakenteisiin muodostuva
kosteusvaurio - mistä se johtuukaan - ja sen seurauksena
homevaurio.
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– Allergialiiton neuvontapalveluun tule kyselyjä myös
pyykinpesusta ja kuivatuksesta. Ongelmana on usein se,
että asukas kokee kylpyhuoneen olevan koko ajan kostean tuntuinen, koska siellä
kuivatetaan paljon pyykkiä.
Kantamme on, että taloyhtiöiden kannattaisi ehdottomasti
panostaa hyvään pyykinpesuhuoneeseen ja toimivaan
kuivatushuoneeseen. Tällöin
saadaan yksi lisäkosteuslähde
poistettua sisätiloista, Syrjänen tähdentää.
Asukas voi itse torjua liiallista kosteutta myös seuraavin
toimintatavoin:
• kuivaa suihkun jälkeen kyl-

pyhuoneen kastuneet pinnat
mahdollisimman hyvin
• tarkista, että kylpyhuoneen
poistoilmaventtiili on puhdas
pölystä. Lisää mahdollisuuksien mukaan kylpyhuoneen
ilmanvaihtoa.
• jos kylpyhuoneessa on ikkuna, tilaa kannattaa välillä tuulettaa, talviaikana vain muutaman minuutin, että lämpö ei
karkaa.
• myös pieni kylpyhuoneen
lämpötilan nostaminen voi
auttaa
• jos kylpyhuoneessa on tilaa,
kannattaa harkita kuivausrummun tai - kaapin hankintaa

Pyykkäystavat heijastuvat kukkaroon

T

yötehoseurassa on selvitetty, mitä koneellinen pyykinpesu ja -kuivaus kotona maksavat. Pyykkihuolto on arkinen
taitolaji, jossa pyykkäri vaikuttaa myös omalla toiminnallaan
kokonaiskustannuksiin.
Pyykinpesun muuttuvia kustannuksia ovat vesi, sähkö ja
pesuaine. Kuivauksessa kuluu
lähinnä sähköä. Kiinteiden kustannusten lähtökohtana on koneen hankintahinta.
Eniten pyykinpesun kustannuksiin vaikuttaa se, kuinka paljon pyykkiä taloudessa
syntyy. Pyykin materiaalilla, likaisuudella ja lian laadulla on
vaikutusta koneen pesulämpötilan ja -ohjelman valintaan.
TTS:n tutkimusten mukaan
kirjopesuohjelman sähkönkulutus voi kaksinkertaistua, kun
lämpötilaa nostetaan 40 asteesta 60 asteeseen. Pesuaineen
yliannostus lisää huuhtelutar-

vetta. Pesukoneiden pika- ja
vajaatäyttöohjelmat kuluttavat
lähes yhtä paljon vettä kuin perusohjelmat.
Tutkimusten mukaan 1600
kierrosta minuutissa lingottu
pyykki kuivuu kuivausrummussa noin 25 prosenttia pienemmällä sähkönkulutuksella kuin
1000 kierrosta minuutissa lingottu pyykki. Puolilleen täytetty kuivausrumpu kuluttaa noin
20 prosenttia enemmän sähköä
pyykistä haihdutettua vesikiloa
kohden kuin täytenä. Koneellinen kuivaus vie aina enemmän
sähköä kuin pyykinpesu.

Täysin konein
energiatehokkaasti
TTS:n laskelmien mukaan
kotitalouden pyykinpesun kiinteät kustannukset ovat noin
90 euroa vuodessa. Muuttuvat
kustannukset vaihtelevat pesukertojen mukaan ja ovat yhden

hengen taloudessa keskimäärin
27 euroa vuodessa, kun pyykkiä pestään kaksi koneellista
viikossa.
Kahden hengen taloudessa
muuttuvat vuosikustannukset
ovat 43 euroa, kun pyykkiä pestään kolme koneellista viikossa.
Lapsiperheessä, jossa pyykkiä
pestään kuusi kertaa viikossa,
ovat pyykinpesun muuttuvat
vuosikustannukset noin 92 euroa.
Kiinteät ja muuttuvat kustannukset yhteenlaskettuina ovat
pyykinpesun vuotuiset kokonaiskustannukset yhden hengen taloudessa noin 120 euroa,
kahden hengen taloudessa 140
euroa ja neljän hengen lapsiperheessä 190 euroa. Esimerkkilaskelman lapsiperheessä
pyykin rumpukuivauksen kokonaiskustannuksiksi laskettiin noin 170 euroa vuodessa,
(muuttuvat kustannukset noin

TERVEELLÄ PINNALLA

50 euroa ja kiinteä kustannus
120 euroa).
Kotona tapahtuvan pyykinpesun ja koneellisen kuivauksen yhteenlasketut vuosikustannukset olivat laskelmien
esimerkkinä käytetyssä lapsiperheessä 360 euroa.
Pesukoneen ja kuivausrummun energiatehokkuusominaisuuksilla ja suorituskyvyllä
on vaikutusta pyykkihuollon
kokonaiskustannuksiin. Täysien koneellisten peseminen ja
kuivaaminen on kustannus- ja
energiatehokasta, joten valintatilanteessa kannattaa tutustua
erikokoisiin koneisiin ja valita
omiin käyttötarpeisiin sopivin.
Pyykinpesun
muuttuvia
kustannuksia voi kontrolloida
käyttämällä tarkoituksenmukaisia pesuohjelmia ja -lämpötiloja sekä annostelemalla pesuainetta niin, ettei lisähuuhteluja
tarvita.

TOIMIVAT RATKAISUT!
Kun on kyse kiinteistösi kunnosta teemme kaikkemme
sen puolesta. Tehokkaat materiaalit ja aineet sekä
ammattitaitoinen työ ovat lähtökohdat, joilla toteutamme
kaikki remontit, oli sitten kyse julkisivuista, parvekkeista,
lattioista, vesieristyksistä tai monipuolisista sisäremonteista!
Vain parhaista raaka-aineista ja huolellisesta työstä
syntyy hyvä lopputulos, joka takaa kiinteistön arvon ja
kunnon säilymisen.

Huono sisäilma ja sen
aiheuttamien oireiden
syyt löytyvät usein lattiapinnoitteiden alta. Home,
kosteus ja vaaralliset VOCyhdisteet aiheuttavat terveysriskejä, jotka on poistettava välittömästi.
UZIN-järjestelmän tuotteilla
poistuvat alapohjan kosteusongelmat helposti ja ennenkaikkea rakenteita
purkamatta, nopeasti ja varmasti!

UZIN-järjestelmän
tuotteet sopivat myös
kostealle betonille. Ne
estävät kosteuden nousemisen lattiapinnoitteisiin ja kapseloivat tilan
käyttäjien terveydelle
vaaralliset VOC-yhdisteet
ja estävät niiden pääsyn
hengitysilmaan.
Kun kiinteistön
alapohjassa
ja lattiarakenteissa on
ongelmia,
löytyy meiltä
toimiva ratkaisu!

-

julkisivujen rappaukset
julkisivujen maalaukset
lämpörappaukset
parvekekorjaukset
ratkaisut kosteusongelmiin
VOC-yhdisteiden kapselointi
lattiakorjaukset
kaikki sisäremontit

Protecting your property!

Oy Arapro Protection Ab
Kangaspellontie 4A, 00350 Helsinki
p. 0400 801 105 tai (09) 4369 3339
fax (09) 4369 3338
email: arapro@welho.com

kiinteistöjen vesi - ja viemärijärjestelmät

Helsingin rautatieaseman alla olevien viemärilinjojen tarkistuskuvaus oli poikkeuksellinen tilaus Heinon veljesten Hurrikaanit
Oy:lle, uhkatekijä kun oli viemäriputkien ulkopuolella vellonut vesi, ei viemäreiden sisäiset toimintaongelmat. Tomi Heino pistäytyi
vielä tapahtumapaikan tuntumassa.

n Tekstit: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari

Viemärikuvauksessa käytettävät kamerat ovat sinänsä yksinkertaisia, mutta hintavia. Kouluttamattoman käsiin niitä ei anneta.
Kuvaajan on tiedettävä, miten ja miksi milloinkin kuvataan sekä
osattava tulkita kuvaa. Työvälineiden huolto ja kunnossapito
ovat myös ammattitaidon mittari.

Viemäriputketkin uhattuna, kun vesiputken paukahti

Poikkeuksellinen kuvauskeikka
Helsingin rautatieasemalla marraskuun
alussa sattunut suuren luokan putkivuoto
seurauksineen on työllistänyt monen alan
tekijöitä. Kaaoksen
aiheuttanut vaurio oli
vesiputkessa, silti tarkastettavaksi otettiin
myös viemäriputkistoa.

N

oin viikon kuluttua
uutiskynnyksetkin ylit
täneestä vuodosta paikalle tilattiin Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy kuvauskalustoineen. Heidän osuutensa oli
tarkastaa, olivatko rakenteissa
ja tunnelissa vyöryneet vesimassat aiheuttaneet vaurioita
viemärilinjoille.
Toisin kuin maanalaisissa
viemärilinjoissa, metrotunneleissa risteilevät viemärit eivät
ole maamassojen ympäröimiä.
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Niitä kulkee koteloissa, katois
sa ja seinänvierustoilla maan
pinnalla. Viemäriputki on
enimmäkseen jokseenkin tyhjä.
Joutuessaan vesimassojen ympäröimäksi, putkisto voi liikkua
sen mukana, kiinnittämättömänä myös nousta kellumaan.
– Meidät tilattiin paikalle varmistamaan, että viemärilinjat
eivät ole liikkuneet ja että kaadot ovat kunnossa, Tomi Heino
kertoo työn lähtökohdan.
Tavanomaisten kiinteistöviemäreiden kuvaukset Hurrikaa
neilla hoitaa tavallisesti yksi
henkilö. Metroaseman uumeniin yrityksestä irrotettiin kamera ja kaksi miestä sekä pesuauto. Jonkin verran tässäkin
kohteessa tuli vastaan viemäriosuuksia, joissa sisäpinnat oli
ensin pestävä tulkitsemiskelpoisen kuvamateriaalin mahdollistamiseksi.
Kuvaustyön kokonaiskesto
venähti noin pariksi viikoksi,
sillä järjestelyiden vuoksi työhön tuli välillä taukoja. Tosin
tutkittavaa putkistoakin riitti.
Kaikkiaan kuvamateriaalia alueen viemäristöstä kertyi useiden kilometrien matkalta.

KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2010

Kamerat lähetetään tallenta
maan putkensisäisiä näkymiä
tarkistusluukkujen kautta. Niiden löytäminen tahtoo olla
oma operaationsa. Tässäkään
kohteessa ne eivät löytyneet
pelkästään piirustuksia lukemalla. Paikoittain luukut olivat
jääneet myöhemmin tehtyjen
rakenteiden alle.
– Jos luukkuja ei löydy, kuvaajamme tekevät uusia paikkoihin, joista tarpeen tullen
jatkossakin on helppo pääsy
viemäriin tulipa sitten tukos
tai muuta huoltotarvetta, Tomi
Heino sanoo.
Metrotunnelissa kuvaukset
osoittivat viemäreiden olevan
kunnossa.Vesivirrat eivät olleet
siirrelleet viemäriputkia paikoiltaan, eivätkä vyöryttäneet
maa-ainesta pois maanvaraisten putkien alta. Notkahduksia
ei löytynyt ja kaadot olivat niin
kuin piti. Kuten kaikista kuvatuista kohteista myös tässä
tilaaja sai maksun vastineeksi
paitsi suullisen viestin putkiston kunnosta myös viemäristön todellisuutta vastaavat,
päivitetyt piirustukset uusine
tarkistusluukkuineen sekä kir-

jallisen raportin kunnosta ja
kameran tallentamat näkymät
DVD-levykkeellä.

Hyvissä ajoin ennen
päätöksentekoa

M

etrotunnelin tilauksessa viemäreiden ku
vauttaminen oli varmuustoimenpide. Tavanomaisinta viemärikuvausten tilaus
on tilanteessa, jossa viemärin
toiminnassa on todettu ongelmia. Viime vuosina tosin yhä
useammin tilauksia on tullut
kiinteistönomistajilta ja taloyhtiöiltä, jotka haluavat viemäristön kuvauksen kuntokartoituksena.
Tulokset antavat pohjaa päätöksenteossa, uusiako viemärilinjat kokonaan tai pinnoituttaa
vanhat. Päädyttiinpä jatkossa
kumpaan tahansa menetelmään,
raporteista, kuvista ja ajan tasalle saatetuista piirroksista on
apu, myös remontin suunnittelijalle. Myös pinnoituksen tai
sukituksen tekijöiden työtä ja
työn laatua tukee, kun heillä on
luettavanaan täydelliset 'nuotis-

tot' viemärilinjoilla olevista liittymäkohdista, luukuista ym.
Viemäriongelmat saattavat
iskeä uudehkoihinkin viemäreihin.
– Jos viemäri on uusi ja tukkeutuminen toistuu puolen
vuoden sisällä ilman konkreettista syytä, suosittelemme kuvausta,Tomi Heino kertoo.
Viemärit ovat voineet vahingoittua, retkahtaa notkolleen
tms. maan liikkeiden, esimerkiksi routimisen vaikutuksesta.
Myös tulvat ovat uhkatekijä,
virtaus kun voi muuttua viemärissä päinvastaiseksi kuin on
tarkoitus. Myös puunjuuria on
löytynyt uudehkoistakin viemäreistä.

Helsingin liikennelaitos on ilmoittanut, että rautatieaseman
metroasema saataneen käyttöön helmikuun puolivälissä.

Yksi muiden joukossa, mutta isoin seuraamuksin
Uutisointia laajemminkin
marraskuussa aiheuttanut vesiputkirikko Helsingin rautatieasemalla on vain yksi monien
joukossa vuosikierrossa. Putkirikot silloin tällöin tapahtuvina
ovat HSY Veden verkkopuolen
osastonjohtaja Ari Melakarin
mukaan aivan tavanomaisia.
Vuosittainen putkirikkojen
määrä asettuu noin puoleen
toista sataan Helsingissä. Marraskuun tapauksessa seuraamukset toki olivat poikkeuksellisen mittavat.
Rikkoutunut vesijohto sijaitsi betonisessa suojatunnelissa.
Läpimitaltaan 400-millisestä
valurautaisesta vesijohdosta
irtosi palanen ja vesi syöksyi
reiästä ensin betonitunneliin,
jonka mystiseksi luokitellusta
reiästä se pääsi edelleen asematunnelin tiloihin. Tuhoa vesi
teki etenkin liikennelaitoksen
sosiaalitiloissa sekä metroase-

man liukuportaille, joiden korjauskustannukset ovat huomattavat.
Putkirikkoa ei korjattu paikallisesti. - Katsoimme heti, että
se on parasta uusia kokonaan,
Melakari toteaa, olihan putki
vuodelta 1967, 42 vuotta palvellut.
– Aina näissä putkissa on heikompia kohtia, hän toteaa.
Lisärasitteeksi ko. kohdassa
on katsottu vilkkaan liikenteen
aiheuttama tärinä.
Verkkomaiseksi rakennettu
kaupungin vesijohtoverkosto
mahdollistaa haaverin satuttua
veden toimittamisen muuta
kautta kiinteistöihin. Siinä mielessä koko 70-metrisen tunnelin
pituudelta uusittavaksi päätetty
vesijohto voidaan rauhassa kaivaa esiin ja vaihtaa. Itse asiassa
pituutta uusittavalle pätkälle
kertyy kaiken kaikkiaan noin
120 metriä, koska tunnelin

molemmin puolin putkea kaivetaan esiin myös maasta tunnelin ulkopuolella.
Tilalle asennetaan uusi teräsputki, nykyaikaisin pinnoittein:
sisäpuolella sementtilaastivuoraus, ulkopuolella PE-pinnoite.
Suunnittelutyöt hoidettiin vuoden vaihteessa, viikon 2 alussa
työt oli määrä laittaa käyntiin.
Valmista vesijohdon osalta pitäisi olla huhtikuun alkupuolella.
Parhaillaan Helsingin keskus
tassa HSY Vesi tekee Melakarin
mukaan riskikartoituksia maanalaisten tilojen läheisyydessä sijaitseville vesijohdoille. Muun
muassa sulkuventtiilien toimintakunnon varmistaminen
on tärkeää.
– Jos putkirikkoja tapahtuu,
paikat päästään nopeasti eristämään.
Tv-kuvauksia HSY Vesi ei käytä vesiputkistojen tutkimiseen.

KUN ON KYSE
KORJAUSRAKENTAMISESTA...
Kenno-Rakenne Oy on vuonna 1956 perustettu
korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusliike.
Olemme korjausrakentamisen yleisrakennusliike.
Palvelumme kattaa liike-, teollisuus- ja julkisten
tilojen saneeraus- ja korjaustyöt sekä asuintalojen
julkisivu- ja LV-saneeraukset.
Kennon asiakaskunta koostuu institutionaalisista
kiinteistönomistajista ja rakennuttamisen ammattilaisista.

www.kenno.fi

Kenno-Rakenne Oy
Robert Huberin tie 3 B, 01510 Vantaa. Puh. (09) 728 8110
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Luulisi olevan itsestään selvää, mutta...

Wc-pönttö ei ole tarkoitettu

seka-, bio- eikä energiajätteiden hävittämiseen
Wc-pönttö koetaan syystä tai toisesta mustaksi aukoksi, jonne mielellään heitetään mitä
tahansa hävitettäväksi aiottua tavaraa, mutta
joka ei sinne itse asiassa edes kuuluisi. Akuutti
putkitukos on kiinteistön viemärijärjestelmässä
yleisin pönttöetikettiongelma, josta tulee nopeasti palautekin, kun pönttöön on mennyt vääränlaista jätettä. Se palaute on tuttu, mutta varsin
ikävä isännöitsijälle, joka kutsuu paikalle lokaauton ja taas puhdistetaan viemärit ties kuinka
monetta kertaa terveysside- tai sukkahousupaakkujen vuoksi.
Tämä maksaa kiinteistölle.

T

ässä HSY Veden (entinen
Helsingin Vesi) Viikinmäen jätevedenpuhdistamon prosessipäällikkö Mari
Heinosen arkinen kuvaus siitä,
miksi isännöitsijöiden kannattaisi viedä viestiä oikeanlaisesta pönttöetiketistä. Jos jäteseos
pääsee kiinteistöstä eteenpäin,
seuraavana vaaravyöhykkeessä on pumppaamo, joka voi
mennä tukkoon ja voi tulla
eteen ylivuototilanne.
Puhdistamolle päätyessään tällaisesta jätteestä aiheutuu suuret kustannukset, mitkä voitaisiin välttää
sillä, ettei laiteta pönttöön sinne kuulumatonta.

e
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uurin osa siitä
seka- ja biojät
teestä, joka
pönttöön laitetaan,
voi edetä kiinteistöltä
eteenpäin. Mari Heinosen mukaan se voi kerääntyä putkistoihin ja
tunneleihin ja kun sitten

tulee vesisade, sateen tuomat
vuotovedet saavat jätemössön
liikkeelle - riskinä se, että putkistot menevät tukkoon, mutta
myös läheisen pumppaamon
pumput tukkeutuvat.
– Tässä näette kuvan lopputuloksesta: pumppu jollakin
pumppaamoasemalla voi olla
tukossa. Onneksi pumppaamoilla on normaalitilanteessa
aina varakapasiteettia eli toinen
pumppu, jolla pumppaamo saawww.finnenergia.fi

ertifioi m
TT:n s
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–V

ne

Pumppaamotukoksia
tapahtuu

Mari Heinonen muistutti oikeasta pönttöetiketistä, jonka
merkeissä on käynnistetty
Pytty-kampanja.

Suoritamme erilaiset talotekniset tarkastustyöt • Myönnämme energiatodistukset eri käyttötarkoitusten mukaisesti (Fise-pätevyys) • Energiakatselmukset, konsultointi- ja koulutuspalvelut • Sisäilmaselvitykset ja -tutkimukset
• Lämpökamerakuvaukset • Ota yhteys, käytössäsi on alan asiantuntija.

FinnEnergiaOy
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puh. 040 590 7685, e-mail: info@finnenergia.fi

daan pidettyä toiminassa. Mutta
jos kaikista pahin toteutuu, niin
käy näin, josta Vantaan Sanomien lehtileike kertoo: Vantaanjokeen pääsi lähes 7 000 kuutiota
vessatörkyä, Heinonen nostaa
esiin.
– Tämä on valitettava tapaus,
missä kaikki pumput napsahtivat tukkoon tuollaisista rätti- ja
riepujätteistä, joita viemäriputkia pitkin voi tulla pumppaamolle asti. Eikä siinä vaiheessa
pumppaamossakaan ole kuin
kaksi suuntaa: joko jätevesi
menee takaisin kiinteistölle
tai ylivuodon kautta läheiseen
vesistöön. Tässä tapauksessa se
meni valitettavasti Vantaanjokeen - tällaiset ovat äärettömän
ikäviä tapauksia, Mari Heinonen selitti.

jätevedenpuhdistamolle, jossa
kaikki kiinteä jäte, niin sanottu
välpe, poistetaan puhdistusprosessin alussa. Meillä käytetään
mekaanista puhdistusmenetelmää, ritiläsiivilöintiä, jolla kiinteä jäte poistetaan jäteveden
joukosta. Se on ikävä ja haastava
työvaihe - kaikista haisevinta ja
työsuojelullisesti ikävintä työtä,
mitä jätevedenpuhdistamolla
voi tehdä. Mutta sitä tehdään Viikinmäessä tällaista sekajätebiojätemössöä poistetaan noin
700-900 tonnia vuodessa jäteveden seasta ennen kuin varsinainen puhdistusprosessi päästään
aloittamaan. Pelkästään välittömät jätteenkäsittelykustannukset tästä ovat yli 100 000 euroa
vuodessa, mutta kun päälle lasketaan välilliset kustannukset,
niin ollaan lähempänä puolta miljoonaa, Mari Heinonen
konkretisoi kustannuksia, joita
aiheutuu välpejätteen poistamisesta.

Paljon kustannuksia
puhdistamollekin

-J

os tällainen jäte pääsee
vielä pumppaamoltakin
eteenpäin, sitten se tulee

Tässä kuva työvaiheesta, jossa välpettä eli viemäriin kuulumatonta jätettä pestään. Kuva: HSY Vesi.
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– Siis tämä on sitä jätettä, jonka voisi jo kotona lajitella seka-,
energia- ja bio-jätteeseen, eikä
toimia niin, että se laitetaan
viemäreihin, jossa siitä saadaan
aikaan epämääräinen seos, joka
on vielä biologisestikin saastunutta, hän harmittelee käytöksestä, joka aiheuttaa tarpeettomasti suuria kustannuksia.
Siivilöinnin jälkeen välpejäte
pestään, koska siinä on orgaanisia aineita, jotka halutaan jätteestä pois, ja sen jälkeen välpe
kuivataan. Sitten se kuljetetaan
joko Ekokemille poltettavaksi
tai Ämmässuolle jätteiden käsittelylaitokselle.

Pönttöetiketti
kunniaan

-S

e, miksi vesilaitokset
filosofoivat pöntöstä ja
pönttöetiketistä johtuu
siitä, että siellä pöntön päässä
tälle asialle voisi tehdä jotakin.
– Peliä ei ole vielä minun

Nämä lelut ovat päätyneet viemäriputkistoa pitkin Viikin jätevedenpuhdistamolle. Kuva: HSY Vesi.

mielestäni menetetty, mutta
tarvitaan informaatiota, tiedot
tamista ja perusasioiden kertaamista. Siinä mielessä te
isännöitsijät olette tärkeässä
roolissa viemässä tietoa kerrostalo- ja rivitaloasukkaille, jotka
eivät ole suoraan meidän asiakkaitamme, mutta tärkeä kohderyhmä, Mari Heinonen esitti
toivomuksenaan ja kehotti hyödyntämään meneillään olevan

Pytty-kampanjan materiaalia.
Pytty-kampanjalla Vesi- ja
viemärilaitosyhdistys sekä Turun ja Helsingin kaupunkien
vesilaitokset haluavat edistää
Itämeren suojelua. He ovat
esittäneet haasteen myös muille vesilaitoksille ja organisaatioille, joista tähän mennessä yli
150 organisaatiota eri puolilla
Suomea on siihen tarttunut ja
lähtenyt levittämään tietoa oi-

keaoppisesta pönttöetiketistä.
Käytettävissä olevassa mate
riaalissa on huomioitu myös
ulkomaalaistaustaiset asukkaat
ja kieliversioita löytyy kotimaisten kielien lisäksi englanniksi,
venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi.
– Meiltä löytyy myös tätä materiaalia, mitä sinne pönttöön ei
saa laittaa.Voisi kuvitella, että se,
mitä pönttöön ei voi laittaa, olisi itsestään selvyys, mutta ei se
sitä kuitenkaan ole. Ehkä tässä
on sellainen viehättävyys, että
nappia painamalla tai vetämällä
häviää se, mitä ei tarvitse sitten
katsella roskiksessaan tai nähdä
vaivaa jätteiden lajittelemisessa,
Mari Heinonen vielä pohdiskeli
syinä siihen, miksi niin paljon
wc-pönttöön kuulumatonta
sinne kuitenkin päätyy.
HSY Vesi on osa Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymää,
joka aloitti toimintansa vuoden
alussa ja joka toimittaa vesi- ja jätehuoltopalveluita yli miljoonalle
pääkaupunkiseudun asukkaalle.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen
vastuut ja velvoitteet –seminaariluento
2.2.2010 klo 13.00-14.30 Wanha Satama Helsinki
Kiinteistöposti järjestää yhteistyössä Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:n kanssa
ajankohtaisen Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuut ja velvoitteet -seminaariluennon Korjausrakentamisen Tulevaisuuspäivässä Helsingin Wanhassa Satamassa
2. helmikuuta 2010.
Seminaariluennon pitää varatuomari Pasi Orava ja luento on tarkoitettu kaikille
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja hallitusjäsenille.
Luento pidetään Wanhan Sataman C-plazalla klo 13.00-14.30.

Varatuomari Pasi Orava

Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivä ja seminaariluento on maksuton. Tapahtuman
koko ohjelma ja ennakkoilmoittautumiset osoitteessa: www.wanhasatama.com

Tervetuloa.

www.kiinteistoposti.fi

Asumiskokemusta Kemistä Kuhmoisiin

- eikä siinä kaikki!
Karppisen pariskunta,
Timo Ja Anneli, eivät
ole elämässään muuttoja ja paikkakunnan
vaihdoksia kavahtaneet. Ainakin kerran
jo taakse jääneeseen
kaupunkiin he ovat
palanneet takaisinkin,
pariin muuhun olisivat
mielellään palanneet.
Nykyinen koti ei ole
kaupungissa, vaan
Kuhmoisten kunnassa. Sinne muuttoa ei
voi kutsua paluuksi,
vaikka he ovat siellä
asuneet jo paljonkin
ennen viime vuoden
helmikuun loppuun
ajoittunutta varsinaista muuttoa.

V

uodesta 1993 vuoteen
2009 Karppiset ovat olleet Kuhmoisissa kesäasukkaan mandaatilla. Nyt menossa on ensimmäinen vuosi oikeana kuhmoislaisena, kunnan
keskustassa. Tosin Päijänteen
Rekisalo-saaressa odottavalle
rakkaalle Mäntyvaara-mökille
tulee lähdettyä yhä, nyt entistä useamminkin. Nykykodin ja
mökin välimatka on 14 kilometriä tietä pitkin ja jäättömään aikaan päälle 700 metrin pätkä
veneellä.
Elämän starttipiste kumpai
sellakin Karppisella on Kemissä. Annelin perhe asui omakotitalossa, Timo varttui Kemi-yhti-

Taloyhtiön puheenjohtajana Timo Karppinen on toiminut mm.
Järvenpäässä asuessaan ja vastaa ko. tehtävistä myös As Oy
Kuhmoisten Rantalinnussa. Uudessa yhtiössä budjetit ja
toimenpiteet ovat rutiininomaisia,
isoja investointipäätöksiä ei ole.

• arki
• elämä
• asunto
•as oy

Tutustumme tällä palstalla erilaisiin asumisen muotoihin, ihmisiin asunnoissaan, erilaisiin
asumisen tilanteisiin, asumisen
tulevaisuuteen. Sarjassa tapaamme tällä kertaa Karppisen
pariskunnan, joka oli Kuhmoisis
sa kesäasukkaina, nyt vakituisina asukkaina.

ön selluloosatehtaan kupeella,
yhtiön taloyhteisössä. Jo pikkunaperona poika kipaisi 800
metrin matkan tehtaalle eväslähettinä, jos isä oli joutunut
jäämään ylitöihin.Tänä päivänä
tehtaissa ei noin vain pistäydytä, edes porteista ei lasketa sisään selvityksittä.
– Minulta kysyivät vain, tiedänkö, miten mennään.
Tiesihän poika, puikkelehti
isojen putkien ja moottoreiden välistä. Kun vuosia kertyi
lisää, kesätienestiä oli tarjolla
tehtaan sähkö- ja mittarikorjaamossa. Kohta armeijan käytyään Timo suuntasi Jyväskylään
opiskelemaan - kuinka ollakaan
- mittaus- ja säätöalan insinööriksi. Ensimmäinen majapaikka
opiskelijana löytyi vuokralla
omakotitalon yläkerrassa. Seuraavaksi muuttolaatikot siirtyivät Viitatorniin, vuonna 1962
valmistuneeseen 13 kerroksen
asuintaloon. Rakennus on Alvar
Aallon ensimmäisiä suunnitelmia Jyväskylässä.
– Iso olohuone, kaksi isoa
makuuhuonetta ja iso keittiö.
Toimiva layout, upeat maisemat Tuomiojärvelle ja Laajavuoreen, hyvä sijainti. Se oli ihanaa,
Anneli Karppinen huokaa lähemmäs 40 vuoden takaisesta
asumisjaksosta. Nuorelle avioparille koti oli ensimmäinen
yhteinen, joskaan ei kokonaan
omassa hallinnassa. Asunnon
heidän kanssaan jakoi toinen
nuoripari, Timon kurssikaveri
vaimonsa kanssa.
– Jääkaapissa oli meidän hylly ja heidän hylly. Tarpeen mukaan lainattiin. Ei siitä ole montaa viikkoa, kun ajoimme talon
ohi. Nyt se on saneerattu.
Itse asiassa viimeisintä muuttoaan harkitessaan Karppiset
myöntävät vahvasi harkinneen➺ JATKUU
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sa paluuta eläkevuosiksi Jyväskylään. Kuhmoinen kuitenkin
voitti, muun muassa lyhyt mökkimatka houkutti.

Kristus-patsaan
katveessa
Brasiliassa

V

iitatornista Karppiset
takaisin tutuille Perämeren rannoille, tosin Tornioon, veti Outokumpu Oy:n
ferrokromitehdas. Työ kutsui
tuoretta insinööriä.Työnantajan
tarjoama iso asunto vastavalmistuneesta rivitalosta tuntui opiskeluvuosien jälkeen muhkealta,
saatikka kun lisäetuna oli ilmaiset sähköt ja puhelimenkäyttö.
Kohta yhtiö rakennutti kylkeen myös valssaamon, ja lisää
asuntoja. Perheen toisessa työsuhdeasunnossa oli oma sauna, ja vuorossaan kolmas oli jo
luksusta. Elokuussa 1977 se jäi
kalustettuna odottamaan asukkaitaan. Outokumpu toimitti
Brasiliaan kuparisulaton, ja vastuu laitoksen automaatiosuunnittelusta oli sälytetty Timo
Karppiselle.
Projektiryhmään kuului alkuaan kahdeksan suomalaisperhettä, myöhemmin enemmänkin. Seurasi parisen kuukautta
hotelliasumista, ensin Belo Ho
rizontessa, sitten Rio de Janei
rossa. Sitten pariskunta pääsi
Rio de Janeiron Laranjeiros-ni
miseen kaupunginosaan tuliterään asuntoon.
Talossa oli 12 kerrosta, oma
yhdeksännessä. Suoraan olohuoneen ikkunan edessä, yläpuolella kohosi valtava Kristuspatsas. Kerrostaloja oli kaksi,
niillä muun muassa yhteinen
jalkapallokenttä ja uima-allas.
Alueelle pääsi vain vartiokopin kautta ja taloon alaovella
ympäri vuorokauden päivystävälle vartijalle ilmoittautumalla.
Uima-altaalla oli oma vartijansa.
Asukkaille tarjottiin palveluja
auliisti. Suorastaan kummastus-
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Kuuden huoneiston rivitaloyhtiössä päätyasunnoissa harjasuunta on eri kuin keskiasunnoissa.
Karppisten huoneisto on korituolien kohdalla. Tulevana keväänä on edessä uuden pihan istutustyöt.

ta herätti, kun Karppiset eivät
ottaneet omaa palvelijaa.
Talo oli hyvin tehty. Lämmitystä ei ollut, eikä ollut tarpeenkaan.
– Kerran töihin lähtiessäni
ulkona oli 12 astetta, mikä tuntui kylmältä. Huoneistossa ei
silloinkaan ollut kylmä, seinät
lämmittivät, Timo Karppinen
kertoo.
Sen sijaan talossa oli ilmastointilaitos. Hikoillakaan ei siis
tarvinnut. Uusi kokemus Karppisille oli kaasuliesi.
– Joka ilta ennen nukkumaan
menoa piti käydä tarkistamassa,
että se oli kiinni,Anneli Karppinen sanoo.
Onnettomuuksien torjumi
seksi tosin tilassa, jossa oli
muun muassa pesukoneet, ikkunalasin sijasta oli pelkkä säleikkö raittiin ilman varmistamiseksi kaasuvuodon varalta.

Pääkaupunkiseudulla rypäs
entisiä osoitteita

K

omennukselta pariskunta palasi takaisin
Tornioon tuttuun asun
toon ja Timo Karppinen tuttuun
työhön, johon kuitenkin liittyi
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nyt lisänä tehtäviä Espoossa Outokummun Teknisessä viennissä. Pääkaupunki tuli tutuksi ja
Helsingin Sanomista tuli silmäiltyä myös työpaikkailmoitukset.
Sitten tarjolle tuli mielenkiintoinen paikka. Kun vaimolla ei
ollut vastahankaa etelään päin
muutolle, kotiosoite muuttui
taas, ensihätään vuokra-asuntoon Vantaan Kaivokselaan.
Seuraavaksi Järvenpäähän rivitaloon, kahden tason asuntoon
- paljon vaihtoehtoja kun ei
silloin ollut tarjolla. Kun sopiva
yhden tason huoneisto löytyi,
entinen meni myyntiin.
Sitä seuraava koti olikin sitten pidempiaikainen, 17 vuotta. Karppisen olivat ihailleet
rakenteilla ollutta omakotitaloa. Lomamatkalta vuonna
1983 juuri palattuaan he sattuivat huomaamaan sen tulleen
myyntiin. Näyttö oli iltapäivällä.
Karppiset ennättivät ensimmäisinä. Pihaa riitti ja puutarhatöitä
- joissa Anneli valokuvien mukaan on melkoinen haka. Muutamiksi kesiksi he vuokrasivat
hirsimökkiä Lemin Kivijärveltä,
ihastuivat. Puunhakkuuseen ja
maanmöyhintään tottuneina
heitä alkoi pidemmän päälle
turhauttaa.
– Kun ei voinut tehdä mitään.
Polttelit vain valmiita puita, he

tuumaavat itselleen liian joutilaasta olotilasta vuokralaisina.
Oma mökki löytyi 1993 viimeistelyä vaille valmiiksi rakennettuna. Aina kun tilaisuus
oli, autonnokka kääntyi Järvenpäästä Kuhmoisiin. Kuvista näkee, että puutarhassa on aikaa
vietetty sielläkin, eikä vain aurinkoa ottaen.
Pääkaupunkiseudulta Karppiset muuttivat Jämsänkoskelle eli nykyiseen Jämsän kaupunkiin, jossa Timo Karppinen
toimi helsinkiläisen Tekmanni
Oy:n Teollisuuden palvelut liiketoiminnan johtajana.Vuoden
2006 alussa hän jäi eläkkeelle.
Miehen omin sanoin "palkanmaksajaksi tuli Ilmarinen".
Seitsemän vuotta he olivat
saaneet ihailla olohuoneensa
ikkunasta iltaisin UPM:n tehtaiden valojen heijastelua KeskiKoskisen pinnalla.
– Kuin Manhattan, aivan
upea! Anneli Karppisen silmiin
on tallentunut.

Ja sitten:
Kuhmoinen

K

un työt eivät enää sa
nelleet asuinpaikkakunnan valinnassa,
hetken Karppisten mielessä

viivähti paluu hyvät muistot
jättäneeseen Jyväskylään. Kaupunkia he kuvaavat mielenkiintoiseksi maalaisuuden ja kaupunkilaisuuden sekä itäisen ja
läntisen kuin myös pohjoisen
ja eteläisen kulttuurin törmäyspaikaksi. Kun heille tuli tietoon
vireille laitetusta rivitalohankkeesta Kuhmoisissa, kaupunkivaihtoehdot jäivät.
– Laskimme, että Kuhmoisista on Jyväskylään, Lahteen ja
Tampereelle sen verran lyhyt
matka, että teatteriin ja konsertteihin pääsee, jos haluaa.
Helsinkikään ei ole liian kaukana, joten oopperaankin pääsee.
As Oy Kuhmoisten Rantalinnun piirustuksiin tehtiin vielä
joitakin, rakennusluvan uusimista edellyttäneitä muutoksia
Karppisten varaaman huoneiston osalta.
Monen monta kotia asuneina heille on syntynyt vahvat
visiot toimivasta ja viihtyisästä
asunnosta. Nykyisestä olohuoneestaan he katselevat AlaKarkkijärven näkymiä. Iso vesi,
Päijänne, tulee vastaan heti keskustaajaman toisella puolella.
Kuhmoisissa on asukkaita
noin 2600, Brasilian Riossa jonne aikoinaan oli mieli palata

Metsäisen Hinku-kunnan hiilinielu syvä

Kuhmoinen on vuodesta 2006 lähtien ollut
osallisena neljän muun kunnan mukana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) organisoimassa HINKU-hankkeessa (Hiilineutraalit kunnat).
Kunnat tavoittavat vähentääkseen kasvihuonepäästöjänsä EU:n asettamia tavoitteita enemmän
ja sovittua aikataulua nopeammin. Kukin kunta
on reaaliaikaisessa päästöseurannassa, jonka viikoittain annetut CO 2 -raportit ovat luettavissa
hankkeen nettisivuilla.
Asukasta kohden lasketuista kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2007 Kuhmoisissa suurimman osan tuotti liikenne,
toiseksi eniten lämmitys.
Vertailuna muun muassa
Parikkalassa maatalouden osuus ylitti liikenteiden päästöt ja Uudessakaupungissa rakennusten lämmitykset ohittivat
päästöissä liikenteen
päästöt.
Kuhmoisten pinta-alasta on noin 40 prosenttia
vesistöjä ja metsävarannot huomattavat, joten
mahdollisuudet tuottaa
Mäntyvaara Rekisaaressa on tärkeä osa asumista, ja
energiaa puusta ovat
osaltaan tarjoaa mahdollisuudet rakkaalle harrastuksel- hyvät.
le, puutarhan laitolle.
– Nyt keskusta-alueelle suunnitellaan vedettäväksi kaukolämpöä,
asumaan - oli 1970-luvun lopul- Timo Karppanen tietää.
– On suunniteltu liian kauan. Suunnittelussa
la väkeä kahdeksan miljoonaa.
on yksityisten rahoittama hakelämpökeskus. Saa
Nyt luku lienee 12 miljoonaa.

nähdä, lähteekö se liikkeelle.
Sitäkin kunnassa on mietitty, miten ilmastonmuutosta voitaisiin torjua tekemällä jotain vapaaajan asumuksille. Niitä vesistörikkaassa pikku
kunnassa riittää todella paljon. Omasta puolestaan Timo Karppinen mietiskelee tilannetta:
– Minulla on mökki, jossa lämmitän takkaa,
kun on tarve, ja otan peruslämpöä sähköllä. Mitä
yhteiskunta voi tarjota vastineeksi? Vaihtoehdot
ovat hyvin vähissä. Investoinnit maalämpöpumppuun ovat niin isoja, ettei niitä mökeissä kannata ajatellakaan, ainakaan Päijänteen kivikoissa.
Hyvä, että ollaan hankkeessa mukana, mutta näin
tekniikan miehenä tulee kysyttyä, että missä se
pihvi on, todellinen pihvi eli käytännön taloudelliset toimenpiteet.
Lapsuuden kodissa, Kemi-yhtiöiden nyt jo puretuissa työntekijöiden puutaloissa lämpö tuli
puilla keittiön hellasta ja olohuoneen kakluunista. Klapeja Timo Karppinen kantoi puuvajasta
heti, kun ne alkoivat käsissä pysyä. Viehätys tulen huminaan jäi sieltä. Nykykotiin, rivitalohuoneistoonsa, pariskunta halusi takan viihtyisyyttä
tuomaan, mutta ehdottomasti myös lämmönlähteeksi sähkökatkoksien varalta.
– Voi tulla pitkiäkin sähkökatkoksia. Tuulet
ovat voimistuneet, Anneli Karppinen painottaa.
Pääosin heidän huoneistonsa lämpenee lattioiden kautta, yösähköä käyttävän varaajan voimalla. Suoraa sähköä käyttäviä seinäpattereita ei
ole tarvinnut käyttää. Takka on varaava, joskaan
kovin massiiviseksi pariskunta sitä ei halunnut.
(Hinku-hankkeesta halukkaille lisätietoa
SYKEn sivujen kautta, www.syke.fi)
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uutispostia

Taloyhtiöissä päätöksiä asoy-lain vaatimien korjausselvitysten laatimisesta
Vaikka uusi asunto-osakeyhtiölaki astuu voimaan
1. heinäkuuta alkaen, taloyhtiöt voivat tehdä jo sitä
ennen päätöksiä uuden
lain mukaisina. Se kuitenkin täytyy huomioida, että
täytäntöön ne voidaan pistää vasta heinäkuun alusta
lukien.
Taloyhtiöiden kannattaa ryhtyä jo nyt valmistelemaan esimerkiksi lain
edellyttämää yhtiökokouksessa esitettävää korjaussuunnitelmaa. Siinä

kannattaa miettiä, miten
korjausselvitys laaditaan
ja toisaalta saattaa olla tarpeen varata sen laatimiseen myös varoja vuoden
2010 budjettiin.
Käytännössä korjausselvitys on esitettävä ensimmäisessä varsinaisessa
yhtiökokouksessa, jonka
taloyhtiö pitää heinäkuun
ensimmäisen päivän jälkeen.
Korjausselvityksestä vastaa hallitus ja korjausohjelmasta ja muista pitkän

aikavälin suunnitelmista,
kuntotutkimuksista ja korjausstrategioista päättää
taloyhtiön yhtiökokous.
Selvitys, mitä korjausaikeita taloyhtiössä siis tulevien viiden vuoden aikana
on, pitää tehdä kirjallisena
ja se liitetään isännöitsijäntodistukseen erilliseksi
liitteeksi.
Lisäksi eduskuntakäsittelyssä lakia muutettiin
niin, että taloyhtiön hallituksen on kirjallisesti selvitettävä yhtiökokoukses-

sa osakkaille taloyhtiössä
tehdyt huomattavat korjaus- ja muutostyöt. Näin
osakkeenomistajat voivat
seurata, miten taloyhtiön
rakennuksia
pidetään
kunnossa.
Asunto-osakeyhtiölaki
(pdf) ja Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta
(pdf) ovat tiedotteen liitteenä verkkosivuilla www.
om.fi

Kotitalot kuntoon -kilpailukokonaisuus kannustaa taloyhtiöitä parannuksiin
Miten kehittää ennakoivaa
ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa omassa taloyhtiössä?
Minkälainen voisi olla uusi, ennenkokematon kiinteistön perusparannuskonsepti tai energiatehokkuustoimenpide, jota
ei kuitenkaan ole vielä käytännössä kokeiltu? Minkälaisia ovat
taloyhtiöiden hyvät käytännöt
ja ideat? Tässä liuta kysymyksiä,
jotka liittyvät olennaisesti 18.
tammikuuta käynnistettyyn taloyhtiöille suunnattuun kilpai-

lukokonaisuuteen.
Ensin kilpailu toteutetaan
alueellisena, mutta se huipentuu valtakunnalliseksi yleisöäänestykseksi ja parhaiden valinnaksi toukokuussa 2010.
Kotitalot kuntoon -kilpailu
on tarkoitettu sekä asuntoosakeyhtiöille että vuokrataloyhtiöille.
Siihen on yhdistetty aikaisemmat Taloyhtiöteko- ja Vuoden putkiremontti -kilpailut.
Kilpailun kolmas sarja "Ideasta

innovaatioksi" on uutuus. Sen
tavoitteena on kerätä taloyhtiöistä kehittämiskelpoisia ideoita, joiden jalostaminen tuotteiksi ja palveluiksi tapahtuu
Tekesin avulla.
Kilpailun säännöt ja kilpailulomake löytyvät osoitteesta:
www.teeparannus.fi.
Kilpailuaikapäättyy 2.4.2010.
Monivaiheisen kilpailukokonaisuuden voittajat valitsevat sekäammattilaisraati että kansa.
Vuoden 2010 taloyhtiöteko

-sarjan ja Vuoden 2010 putkiremontti -sarjan pääpalkinnot
ovat 500,00 euroa.
Ideasta innovaatioiksi -sarjassa taloyhtiö saa huippuammattilaisen avun idean jalostamiseen.
Suomi on jaettu viiteen kilpailualueeseen: Etelä-Suomi,
Lounais-Suomi, Länsi-Suomi,
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivässä 2.2.
paljon ajankohtaista tietoa ja vinkkejä uusista tuotteista ja palveluista
Mitkä ovat ympäristöministeriön toimenpiteet korjausrakentamisen edistämisessä?
Täytyykö ihan kaikkea korjata?
Miten tehdään energiatehokas
putkiremontti ja miten jakaantuvat vastuut putkistosaneerauksessa? Hissiongelman ratkaisuvaihtoehdot kerrostalossa.
Asunto-osakeyhtiön hallituksen
oikeudelliset vastuut ja velvoitteet. Hirmuinen määrä otsikoita
ja kysymyksiä, joihin vastataan
ja aiheista kerrotaan enemmän
Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivässä 2.2.2010. Tapah-
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tuma järjestetään Helsingissä
Wanhassa Satamassa ja ohjelmaa on kello 12:sta alkaen klo
20:een.
Erittäin ajankohtainen ja paljon kysymyksiä herättävä asia
on tuore asunto-osakeyhtiölaki,
joka astuu voimaan heinäkuun
alussa. Korjausrakentamisen
tulevaisuuspäivässä on mahdollisuus kuulla varatuomari Pasi Oravan esittelemänä,
mitkä ovat keskeisimmät asiat
uudessa laissa hallituksen vastuista ja velvoitteista uuden
lain mukaan. Kiinteistöpostin
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ja Kalliolaw Asianajotoimisto
Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava luento alkaa Plaza C:ssä
klo 13.00.

Uusia näkemyksiä
julkisivukorjaamisen
vaihtoehdoista
Julkisivukorjaamisen erilaisista uusista mahdollisuuksista
kiinnostuneillla on tapahtumassa tilaisuus nähdä, mitä uusia ideoita Tampereen ja Oulun
yliopiston sekä Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiopiskelijat

ovat kehittäneet niin sanotun
perinteisen lähiökerrostalon
julkisivujen ja talon toiminnallisuudenkin kehittämiseksi. Julkisivuyhdistys nimittäin julkistaa
palkittavat klo 18.15 alkavassa
tilaisuudessa Wanhan Sataman
Plaza A:ssa.
Töihin on mahdollisuus tutustua myös yhdistyksen osastolla A 18. Sieltä voi hankkia
myös JUKO - Julkisivujen korjausoppaan, käsikirjan, joka sisältää keskeiset asiat julkisivukorjaushankkeen läpiviemisestä.

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Oulu

ammatti-isännöitsijät
103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
103 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1097 kpl

Rovaniemi

ammatti-isännöitsijät
49 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
41 kpl
hallitusten puheenjohtajat 466 kpl

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
80 kpl
460 kpl

Kajaani

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Jyväskylä
Tampere

ammatti-isännöitsijät
210 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
254 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1945 kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

98 kpl
185 kpl
1248 kpl

23 kpl
56 kpl
390 kpl

Kuopio

ammatti-isännöitsijät
65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 831 kpl

Joensuu
Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

ammatti-isännöitsijät
54 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
49kpl
hallitusten puheenjohtajat 681kpl
156 kpl
168 kpl
1266 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
561 kpl
1147 kpl
5505 kpl

Vantaa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

84 kpl
99 kpl
829 kpl

52 kpl
102 kpl
599 kpl

ammatti-isännöitsijät
127 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
477 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1782 kpl

177 kpl
873 kpl
2814 kpl

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

yritys - ja tuoteuutispostia

Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari 19.-21. toukokuuta 2010
Ammatti-isännöitsijöitä
ja muita kiinteistöalan ammattilaisia kokoontuu toukokuussa jo viidettä kertaa
järjestettävään Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariiin.
Tulevan seminaarin sisältö valmistuu lähiaikoina,
mutta jo nyt tiedetään, että
seminaariin osallistujille
on tarjolla mielenkiintoisia aiheita ja hyviä, asiansa
osaavia luennoitsijoita.
Seminaarissa kuullaan
muun muassa näkemyksiä
asumisen tulevaisuudesta
ja isännöinnistä, esitellään
esimerkki energiatehokkaasta korjausrakentamisesta, kiinteistöjuridiikkaa
ja isännöitsijän kokemuksia hyvin läpiviedystä putkistosaneerauksesta.
Tohtori Kiminkinen antaa seminaariväelle tuoreet
terveysneuvot omaan räväkkään tyyliinsä. Tohtori
Kiminkiseen voi "tutustua"
jo ennakkoon, sillä hänen
työstään kertova televisiosarja pyörii parhaillaan

Viime kerralla näyttelijä Outi
Mäenpää sai
seminaariosanottajat
nauravaisiksi
vuorovaikutukseen liittyvässä harjoituksessa.

TV1:ssä sunnuntai-iltaisin.
Uutena elementtinä seminaarissa tulee olemaan
saneerauskohdekäynti Tukholmassa. Tuttuna elementtinä paluupäivänä laivan
keulan kokoustilat täyttää
KontaktiFoorum, jossa seminaarin yhteistyökumppanit esittelevät taloyhtiöille suunnattuja tuotteitaan ja
palveluitaan.
Totuttuun tapaan seminaarivieraille on tarjolla á
la carte -päivälliset mennen
tullen ja molempina aamuina päivän voi startata eri-

koisaamiaisen voimin. Menomatkan päivälliskattaus
on plaseerattu ja päivällistä
juhlistetaan tummalla puvulla.
Tulevaisuuden Isännöintiseminaarin järjestää Kiinteistöposti.
Seminaarin hinnat ja varauslomake löytyy seminaarin kotisivuilta osoitteesta:
www.tulevaisuudenisannointi.fi
Lisätietoja ja myös ilmoittautumiset: Kiinteistöposti,
Jutta Teriö, puh. (09) 2238
560.

NIMITYKSIÄ

Betoniyhdistys ry.

Suomen Talokeskus Oy

Tekniikan
tohtori
Jussi Mattila
(43) aloitti
1.1.2010
Suomen Betoniyhdistys
ry:n toimitusjohtajana.
Jussi Mattila toimi aikaisemmin tutkimus- ja
opetustehtävissä Tampereen teknillisessä yliopistossa vuodesta 1990
alkaen. Hänen erikoisalaansa ovat
olleet elinkaaritekniikka ja korjausrakentaminen erityisesti betonirakenteiden osalta.
Betoniyhdistyksessä toimitusjohtajan
tehtävien lisäksi Mattila hoitaa mm.
Henkilöpätevyyksien toteamiseen
ja varmennettujen käyttöselosteiden myöntämiseen liittyviä tehtäviä.
Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat
korjausrakentamisen edelleen kehittäminen betonialalla ja Betoniyhdistyksen taloudellishallinnollisen
rakenteen uudistaminen vuoden 2010
aikana.
Betoniyhdistyksen entinen toimitusjohtaja DI Klaus Söderlund jatkaa
Fise Oy:n toimitusjohtajana.

Markkinointijohtaja Pekka
Dunder on nimitetty Suomen
Talokeskus
Oy:n projektikehitysjohtajaksi
ja laajennetun
johtoryhmän
jäseneksi 1.1.2010 alkaen.
Diplomi-insinööri Pekka Dunder vastaa Suomen Talokeskus Oy:n aluetoiminnan kehittämistä sekä alueellisten asiakkuus- ja sidosryhmäsuhteiden johtamisesta asemapaikkanaan
Tampere.
Dunder siirtyi Talokeskukseen Renor
Oy:stä, jossa hän on toiminut markkinointijohtajana vuodesta 2001.
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Harri Lassila
on nimitetty Suomen
Talokeskus Oy:n
projektipäälliköksi 1.1.2010
alkaen.
Lassila ottaa
vastuulleen
Suomen Talokeskuksen kiinteistöturvallisuuden
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palvelutoiminnan kehittämisen ja
markkinoinnin. Lassila siirtyi Talokeskukseen Ramboll Finland Oy:stä,
jossa hän toiminut kiinteistöyksikön
päällikkönä 1995 - 2008 sekä kiinteistöturvallisuuden toimialapäällikkönä vuodesta 2008.
LVI-insinööri
Arto Ekström on
nimitetty LVIAasiantuntijaksi
1.1.2010 alkaen.
Ekström siirtyi
Talokeskukseen
SOK Kiinteistötoiminnoista,
jossa hän on
toiminut LVIA rakennuttamistehtävissä vuodesta 1999.
Tekniikan ylioppilas Lars Östring on
nimitetty toimintajärjestelmän kehittämisen projektisihteeriksi 1.12.2009
alkaen.
Östring vastaa
Talokeskuksen
Intranetin kehittämisen koordinoinnista sekä toimii
palvelualustan
pääkäyttäjänä.

Abloyn infektioita
tuhoava pinnoite
palkittiin
Suomen nuorkauppakamarien
Pirkanmaan organisaatio jakoi
Tuottava idea -palkinnon antimikrobiselle ABLOY ACTIVE -pinnoitteelle.
Abloy toi antimikrobisen helamallistonsa markkinoille huhtikuussa 2009. Sen avulla taudinaiheuttajien kulkeutumista
painikkeiden, vetimien ja muiden
helojen kautta kädestä toiseen voidaan vähentää merkittävästi. Pinnoite tuhoaa yli 99% yleisimmistä
mikrobeista ja tehoaa myös hengenvaaralliseen sairaalabakteeriin.
Tuotekehityspäällikkö Antti Leino
kertoo, että pinnoitteen vaikutus
myös viruksiin on parhaillaan tutkittavana.
Abloyn antimikrobinen helasarja on alun perin kehitetty terveydenhuollon, vanhustenhuollon,
päiväkotien ja laboratorioiden tarpeita ajatelleen. Mikrobeja torjuva
ominaisuus on paikallaan myös virastoissa, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa, joissa liikkuu paljon
ihmisiä.

Asukaslähtöinen
viestintä
putkiremontissa
Putkistosaneeraukseen erikoistunut Emator Oy on kehittänyt
asukaslähtöisiä keinoja putkiremontista selviämiseen. Kehitystyö
koskee sekä korjausrakentamisen
menetelmiä että asukasviestintää
ja tiedottamista. Emator sai vuoden
2009 putkiremonttipalkinnon.
Jotta asukkaat saisivat mahdollisimman hyvin jatkuvasti päivittyvää tilannetiedotusta remontin
edistymisestä, Emator on kehittänyt internet-pohjaisen Asukasinfotiedotuskanavan eli sähköisen
ilmoitustaulun.
Lisäksi Ematorin tiedottaja on
putkistosaneerauksen ajan jatkuvasti tavoitettavissa puhelimitse
tai sähköpostin välityksellä.
Tietoa jaetaan myös paperitiedotteilla, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet tiedonsaantiin.
Emator Oy on korjausrakentamiseen, putkisto- ja linjasaneerauksiin sekä kiinteistöjen huolto- ja
korjauspalveluihin erikoistunut
yritys.
Lisätiedot: Emator Oy, toimitusjohtaja Juha Silovaara,
puh. 0400 - 801 272.

w w w.wanha s a t ama.c om

Ehjien ja toimivien kerrostalojen puolesta.

T i i s t a i 2 . 2 . 2010 Wa nha Sa t a ma k l o 11. 30 – 20.0 0
Hanki parhaat tiedot tulevaisuuden remonttiratkaisuista!
–
–
–
–

korjaushankkeen suunnittelu ja rahoittaminen
parhaat kumppanit teemasaleista
haastatteluja, tietoiskuja ja puheenvuoroja
viihdy ja verkostoidu iltaan asti

Yhteistyössä:

Kaikki tämä maksutta korjausrakentamisesta
päättäville!
Varmista paikkasi ja ilmoittaudu ennakkoon:
www.wanhasatama.com/korjausrakentaminen

Järjestäjä:

karpan keittiössä

Helppo kalavuoka
kahdesta kalasta
M

Vuoden 2009 puhutuimpia

aiheita olivat lama, vaalira-

hasotkut, suurten kauppakes-

kusten rakentamiseen liittyvät
juupas-eipäs -keskustelut,
pääministerin lautagate, nöfnöfnuha ja mahtuipa otsikoihin myös pari ruokaankin liittyvää aihetta. Toinen oli edelleenkin se, katetaanko Suomelle EU-pöytään yksi vai kaksi
lautasta. Toinen vähintäänkin
yhtä tärkeä aihe oli, kun Maaja metsätalousministeriön veikeän virkeät kaupunkilaispojat
pohtivat paljon porua herättänyttä kalakukkodirektiiviä,
eli voiko kalakukkoa myydä
muulloinkin kuin vain kukon
valmistumispäivänä.
Taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä
viime vuonna aktivoi ja puhutti valtion myöntämä korjausavustus, joka erään arvion
mukaan toimi yhtä tehokkaasti kuin olisi tarjonnut ihmisille
ilmaista viinaa.
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inisteriön ropellipäät olivat saanet varsinaisen ahaa-elämyksen:
"Koska kalakukkojen valmistukseen käytetään raakaa kalaa ja raakaa lihaa,
ne luetaan eläimistä saataviin elintarvikkeisiiin".Tästä oivalluksesta alkoi virkamiesten
aivotoiminta aktivoitua niin, että vuoden
puolessa välissä ajatus ajautui jo pahasti
laukalle.
Meinasivat, että tämä savolaisten mainio ja maukas perinneruoka pitäisi myydä
sen vuorokauden aikana, jolloin kukko on
valmistunut. Ja jos sen jälkeen sitä haluaisi
kaupata, se pitäisi pakastaa.
Kalakukko pakastettuna... sehän on jokseenkin kuin byrokratia ilman virkamiestä.
No, lopulta ihan vuoden lopussa direktiivi nuijittiin pöytään ja pahimmat pelot
saivat osittaisen helpotuksen. Kalakukkoja
ei tarvitse jäähdyttää kuuteen asteeseen
ennen myyntiin tuloa, vaan ne voi asettaa myyntitiskille lämpimänä ja niitä saa
myydä viimeiseen myyntipäivään saakka,
pakastamatta.
Mutta, kyllä virkamiehet saivat kuitenkin oman sulkakynänjälkensä direktiiviin
väsättyä, sillä uuden asetuksen mukaan kalakukkoja saa valmistaa myyntiin vain hyväksytyissä laitoksissa, ei leipomoissa, sillä
leipomoita tituleerataan virallisesti vain
hyväksytyiksi elintarvikehuoneistoiksi.
Elintarvikehuoneistot eli leipomot joutuvat tämän vuoden syyskuun alkuun
mennessä parantamaan olosuhteensa niin,
että ne täyttävät laitosvaatimukset... mitä
ne sitten lienevätkään. Savon Sanomien
mukaan kalakukkolaitokset asettuvat leipomojen sekä kala- ja makkaratehtaiden
välimaastoon. Taitaa olla joku savolainen
päässyt ministeriön määritelmäosastolle
töihin, sillä em. määritelmä on samaa sarjaa

kuin savolaisen puheenvuoro, jossa vastuu
siirtyy kuulijalle.
Mutta parempi se on laiha sopu kuin lihava riita ja kuopiolaista kalakukon naatintaohjetta tähän asiaan lainaten: "Elä uattele
enempöö vua naati ja tietennii maeskuttele...".

Haukea, kylmäsavulohta
ja henkilääkärin vinkkejä

J

oulun seutuvilla moni meistä saattoi
ajautua syömään hieman omaa tarvettaan ja kulutustaan enemmän.Yleisesti
ottaen olosuhteet olivat siihen taas sopivat.
Itse en ainakaan muista yhtään Joulua, jolloin ruoka olisi loppunut kesken. Joskus
kinkun viimeinen kvartaali on teettänyt
tosissaan töitä, että vain luu olisi jäänyt järsijän käteen.
Nyt itse suolattu ja omassa leivinuunissa
paistunut reilu kymppikiloinen kinkku oli
oikein hyvää ja sitä oli kerrankin sopivasti.
Ei liikaa, eikä liian vähän, sillä puolet kinkusta meni hyvän ystävän Joulupöytään.
Blinejä, maksalaatikkoa, graavikalaa,
mätejä, limppua, juustoja ja niin edelleen,
kaikkea oli riittävästi.
Joulun jälkeen testasin henkilääkärilläni
kuukauden soppa-aforismiani, "paino on
voimaa - ylipaino on ylivoimaa". Ehkei olisi kannattanut, sillä siitäkös hän riemastui.
Meille syntyi oikein puoliakateeminen sananvaihto aiheesta ja lopulta, minua kohti
sojottavasta etusormivinkistä ja muutamasta verbaalisesta uhkakuvasta vaarin ottaneena päätin, että kermalla ja voilla ylenpalttinen mässäily... vähentyköön. Ainakin
joksikin aikaa.
Niinpä moisesta harmistuneena raahauduin torille kalakauppiaani tykö. Ostosko-

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
”Paino on voimaa – ylipaino on ylivoimaa”

KALAVUOKA NELJÄLLE
HAUKIFILEETÄ 400 G
KYLMÄSAVULOHTA 100 G
BASMATIRIISIÄ 2 DL
TILLIPUNTTI
KASVILIENTÄ 2 DL
KEVYTKERMAA 1 DL
SITRUUNAN MEHU
SUOLAA
VALKOPIPPURIA
SOIJAÖLJYÄ

Paloittele haukifileet peukalonpäänkokoisiksi paloiksi ja pilko kylmäsavulohi ihan
pieniksi paloiksi, melkein raasteeksi. Pilko

riin puntti tilliä, muutama hauen seläke ja puolikas seläke kylmäsavulohta. Eikä siinä mitään,
kyllä tuore kala on aina hyvää,
mutku ulkopuoliset tulevat viisastelemaan, mitä ihminen saa
syödä. Tai paremminkin, mitä
ei.

myös tillipuntti
veitsellä pieneksi
silpuksi.
Kiehauta riisiä
noin viisi minuuttia niin, että niiden
kypsyminen vain
alkaa.
Laita hauenpalat
paistovuokaan ja
suolaa ja pippuroi
ne. Lisää savukala ja sekoita kalat
kunnolla, lisää
sitten riisi ja tilli
sekä rutista yhden
sitruunan mehu ja

Pösilöitä kaikki tyynni, sanoisi Havukka-ahon ajattelija,
korpifilosofi Konsta Pylkkänen
Kuhmon Lentuanjärven rannalla sinisiä ajatuksia ja maailmankaikkeutta pohtiessaan.

sekoita ainekset kunnolla sekaisin.
Lorauta kasvisliemeen desin
verran kevytkermaa ja loraus
soijaa, sekoita ja kaada neste
tasaisesti ruoan päälle vuokaan.
Sitten vuoka 180-200 -asteiseen uuniin, paistoaika 30-40
minuuttia. Ruoka on valmis,
kun päällys alkaa rusehtaa.
Tarjoa tuorekurkusta, tomaattilohkoista, ananaspaloista,
kaalista ja raejuustosta tehdyn salaatin kera.
Henkilääkärin mieleen, terveellistä, vähäkalorista mutta
maukasta kotiruokaa. Ruokajuomat oman mielihalun mukaisesti. Valko- tai roseeviini,
olut tai vaikkapa raikas vesikin sopivat oikein hyvin. Vesi
varsinkin, jos viettää uuden
vuoden lupauksen mukaista
tipatonta kuunkiertoa, niin
kuin monet kuulemma tekevät.

Kaikille Kiinteistöpostin
lukijoille oikein positiivisen mukavaa, sopivan
työteliästä, menestyksekästä ja rattoisan leppoisaa loppuvuotta 2010.
Älkääkä unohtako hyvää
ruokaa ja hyviä ystäviä.
Kahvimaalla
Ilmarin päivänä 2010
Chef Karppa

P.S.
Karpan kotisivuilla, osoitteessa: www.karpankeittio.fi on taas uusia Sautskin Hästnäs Newsejä. Lue
ja hämmästele.
Etusivun alareunassa on
Sautskin näköisbanneri ja
sitä klikkaamalla pääset
uutisten alkuun...
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yritys - ja tuoteuutispostia

Icopalilta uusi ekologinen vedeneristeratkaisu
Icopalin kehitystyön tuloksena
Icopal lanseeraa uuden Noxitevedeneristetuoteperheen.
Noxite-tuotteiden pintasirote
puhdistaa ilman typpioksidipitoisuuksia kuten autojen katalysaattorit. Tästä lopputuloksena syntyy
pieni määrä nitraatteja, jotka poistuvat sadeveden mukana.
Titaanioksidin käyttö typpiyhdisteiden neutraloinnissa on tunnettu menetelmä. Icopalin oma
konsernitekniikka on kehittänyt ja
patentoinut Noxite-menetelmän
titaanioksidi-pinnoitteen yhdistämiseksi luonnonkivisirotteeseen.
Menetelmä mahdollistaa aktiivisella aineella pinnoitetun sirot-

teen yhdistämisen laadukkaisiin
SBS-kumibitumituotteisiin.
Noxite-pintasirote on väsymätön materiaali. Pintasirote ei
kulu kattoa puhdistettaessa tai
huollettaessa ja tarvittaessa vaurioituneet osat voidaan pinnoittaa
uudestaan.
Ekologinen vedeneristeratkaisu
soveltuu sekä korjaus- että uudisrakentamisen kiristyviin energiatehokkuusvaatimuksiin.
Lisätietoja: Icopal Oy, myyntijohtaja Esa Mäki puh. 040 8331 795
ja tuotepäällikkö Mikko Nikander,
puh. 050 5642 376.

Fenestran verkkolaskuri vertailee ikkunoiden energiasäästöjä
Fenestra on kehittänyt verkkosivuilleen energialaskurin, joka
auttaa valitsemaan rakennukseen ja olosuhteisiin sopivimmat
ikkunat sekä vertailemaan eri
ikkunavalinnoista syntyviä energiasäästöjä. Tulokset lasketaan
rakennusmääräysten ja -ohjeiden
mukaisesti, joten ne ovat yleispäteviä.
Ohjelmaan syötetään vanhojen
ikkunoiden tietojen lisäksi mm.
rakennuksen sijainti, ikkunoiden
pinta-ala ja ilmansuunnat sekä
valitaan uudet ikkunat. Ohjelma
tarjoaa myös oletusarvoja, jos

sen käyttäjällä ei ole tarvittavia
tietoja. Laskuri on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta se palvelisi kaikkia
kuluttajia.
Laskuri mm. kertoo, paljonko
ilmaista lämmitysenergiaa voi
saada, kun auringon säteilyn vaikutus otetaan huomioon.
Laskurin antamat tulokset
ovat suuntaa-antavia, koska jokaisen rakennuksen energiahävikki
riippuu myös mm. rakenteiden
toimivuudesta ja asumistavoista.
- Ikkunoiden energia-arvot ja
energiatehokkuuteen vaikutta-

Oka Oy ulkoistaa rakennuskonetoimintansa Ramirent Finlandille

Lumon selkeyttää
yhtiörakennettaan
Lumon Itä-Suomi Oy, Lumon
Etelä-Suomi Oy ja Lumon LänsiSuomi Oy yhdistyvät ja kotimaan
liiketoiminta jatkuu 1.1.2010 Lumon Suomi Oy:nä.
Kaikki edellä mainittujen yritysten liiketoiminnan voimassa
olevat sopimukset oikeuksineen
ja velvoitteineen siirtyvät Lumon
Suomi Oy:lle.
Lumon yhtiöiden sisäisen yhtiörakenteen muutoksella ja sopimusten siirtämisellä ei ole vaikutusta
liiketoimintojen käytännön hoitamiseen eikä yrityksen asiakkaille
ja tavarantoimittajille sekä alaurakoitsijoille antamiin sitoumuksiin.
Yhtiö toimittaa jatkossakin
laadukkaita parvekelasituksia, lasiterasseja, sekä parvekekaiteita
asumisen ja asuinympäristön parantamiseksi.
Lisätietoja: Lumon Suomi Oy,
markkinointipäällikkö Jyrki Hutri,
puh. 020 7403 220.
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vat tekijät ovat varsin monimutkaisia, ja nykyään ikkunoissa on
huomattavasti vaihtoehtoja. Uusi
ohjelma helpottaa rakennukseen
parhaiten sopivien tuotteiden valintaa, tuotekehitysjohtaja Mauri
Konttila korostaa.
Energialaskennan työkalu on
Fenestran verkkosivuilla osoitteessa www.fenestra.fi/portal/
suomi/ikkunat/energialaskuri
Lisätietoja: Fenestra Oy, tuotekehitysjohtaja Mauri Konttila.
puh. 050 598 7296.

Oka Oy, Lemminkäinen-konsernin tytäryhtiö, on ulkoistanut
rakennuskonetoimintansa ja solminut viiden vuoden vuokraussopimuksen Ramirent Finland Oy:n
kanssa.
"Sopimuksen myötä voimme
jatkaa yhteistyötämme ja samalla
vapauttaa pääomaa, joka on ollut
sidottuna rakennuskonetoimintaan. Ratkaisu lisää joustavuuttamme ja yksinkertaistaa kalustonhallintaamme," Oka Oy:n toimitusjohtaja Jorma Tamminen sanoo.
Vuonna 1987 perustettu Oka
Oy on Kouvolassa toimiva raken-

nusliike, jolla on viisi toimipaikkaa Etelä-Suomessa. Okalla on
vankka ammattitaito korjausrakentamisessa sekä
asuntojen ja teollisuuden ja logistiikan liiketilojen uudisrakentamisessa.
Vuonna 2008 Oka työllisti 500
rakentamisen ammattilaista ja liikevaihto oli 235 miljoonaa euroa.
Ramirent Finland Oy on rakennuskonevuokraamo, jonka
liikevaihto oli vuonna 2008 155
miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 80
toimipistettä Suomessa ja se työllistää 600 henkeä.

Julkaisemme Yritys- ja Tuoteuutispostia -sivuilla
nimitysuutisia, yritysjärjestelyihin liittyviä tai muita
yritystoiminnan uutisia sekä tiedotteita uusista
palveluista ja tuotteista. Materiaalit voi toimittaa
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osoitteeseen toimitus@kiinteistoposti.fi

Interaktiivinen
näyteikkuna ei
pelkää kylmää
säätä
Prizztech Oy, porilainen CITIDIGI Oy ja Huittisissa eristyslaseja valmistava Seloy Oy ovat
kehittäneet yhteistyössä ainutlaatuisen eristyslasielementin,
joka mahdollistaa interaktiivisen
sisällön tuottamisen näyteikkunaan ilman, että ikkunaelementin
lämpöä eristävät ominaisuudentheikkenevät.
Interaktiivinen näyteikkuna on
ollut testikäytössä Porin Promenadikeskuksessa, jossa kävelykadulla sijaitsevan näyteikkunan kautta
on ollut mahdollista selata Porin
Seudun Matkailun, Finnkinon ja
Porin kaupungin internetsivuja.
Nyt pilottikäytössä olevan ratkaisun avulla asiakkaat voivat
tulevaisuudessa tutkia näyteikkunan kautta esimerkiksi liikkeessä
tarjottavia tuotteita käyttämällä
eristyslasielementin sisälle integroitua, läpinäkyvällä kalvolla toteutettua kosketusnäyttöä.
Lisätietoja: Prizztech Oy, kehittämispäällikkö Mikko Puputti,
puh. 044 710 5343.

WSP Finlandilta
mittaus- ja
kartoituspalveluita
WSP Finland Oy on käynnistänyt mittaus- ja kartoitustoiminnan
koko maassa. Uusi mittausyksikkö
tarjoaa laserkeilauspalveluja ulkoja sisätiloissa, 3D-mallinnusta ja
visualisointia, maastomittaus- ja
kartoituspalveluja, muita GIS-sovelluksia sekä erikois- ja tarkastusmittauksia viimeisintä teknologiaa
hyödyntäen. Laserkeilaustekniikkaa tullaan hyödyntämään myös
WSP:n jo meneillään olevissa
tutkimus-, korjaus- ja ylläpitohankkeissa.
WSP:n palvelutarjontaan kuuluu lisäksi vedenalainen luotaus ja
siihen liittyvä 3D-mallinnus, jota
voidaan hyödyntää vedenalaisten
rakenteiden kuntotutkimuksissa,
korjaussuunnittelussa ja uusien
rakenteiden toteutumamittauksissa ja -tarkastuksissa.
Lisätietoja: WSP Finland Oy, mittausyksikön päällikkö Pasi Kråknäs, puh. 040 - 194 4725.

Suomen ensimmäinen passiivitaloksi
saneerattava kerrostalo haussa
Löytyykö teidän taloyhtiöstänne innovatiivisuutta ja
halua olla passiivisaneerauksen edelläkävijä Suomessa?
1960 - 1980 -luvun taloyhtiöillä on nyt
ainutlaatuinen tilaisuus ilmoittautua kilpailuun,
jonka voittajataloyhtiön yksi rakennus saneerataan yhteisvoimin passiivitaloksi
Kilpailun voittaja saa saneeraustoteutukseen
huomattavia tuote-etuja sekä rakentamisen
ja rahoituksen asiantuntemusta. Sen lisäksi
asuntojen arvo nousee, taloyhtiölle syntyy säästöjä ja asumismukavuus paranee, sillä tulevat
toimenpiteet parantavat huomattavasti taloyhtiön energiatehokkuutta.

Mene osoitteeseen www.paroc.fi/innova ja
ota selvää miten juuri teidän taloyhtiönne voi
olla mukana kilpailussa ja saada edut käyttöönsä!
Yhteistyössä mukana

Paroc, ARA, VTT, Sitra, Tekes, Enervent,
Lammin Ikkuna Oy

Kilpailun hakuaika on 11.1 – 21.2.2010
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Taloyhtiösopimus on edullisin
tapa käyttää laajakaistaa.
Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea
laajakaistaratkaisu taloyhtiöille ja kiinteistöille, joissa on vähintään 10 huoneistoa.
Elisa Laajakaista tarjoaa kaikille talon asukkaille juuri heidän tarpeisiinsa sopivan
laajakaistayhteyden. Perusnopeuden 1 Mbit/s hinta 9,90 €/kk/huoneisto
laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja sen voi näin sisällyttää yhtiövastikkeeseen
tai vuokraan. Asukas voi halutessaan lisätä oman liittymänsä nopeutta,
jolloin hän vastaa lisänopeuden kustannuksista itse.

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista

9,90

• Edullinen hinta: 1 Mbit/s liittymä
€/kk/huoneisto (norm. alk. 21,90 €/kk)
• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa 100 Mbit/s/huoneisto
• Helppo ottaa käyttöön, ei avausmaksua
• Nostaa taloyhtiön arvoa

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous jo tänään:
Jyväskylä, Joensuu
Juha Peltomäki
juha.peltomaki@elisa.fi
050 570 1986

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

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

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

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

