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Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari

Silja Symphony
23.-25.5.2012
Tulossa on korkeatasoinen
ammattilaisseminaari.
Aiheita ovat muun muassa:
• isännöinnin tulevaisuus
• energiatehokkaan korjausrakentamisen ohjeistaminen
• kosteus- ja homevaurioiden
selvittämiskeinot
• viestintä, lakikammari jne...

Tervetuloa mukaan
vuoden korkeatasoisimpaan isännöitsijätapahtumaan.
Ohjelma ja luennoitsijat julkaistaan lähiaikoina
seminaarin kotisivuilla osoitteessa:

www.ti-seminaari.fi
Pääyhteistyökumppanit:
DNA Welho Oy, Eerola-Yhtiöt Oy, Geberit Oy, Ostnor Finland Oy, Pääkaupunkiseudun RemonttiMaailma Oy
Muut yhteistyökumppanit:
ASB-Yhtiöt, Cembrit Oy, Consti Talotekniikka Oy Sujutuspalvelu, Fenestra Oy, Kaba Oy, Lumon Oy, Molok Oy,
Paperinkeräys Oy, Paroc Oy Ab, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, RTK-Palvelu Oy,
Steni Finland Oy, Suomen Talokeskus Oy, Talotekniikka-10 Oy, Vesivek Uusimaa Oy
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-monta mahdollisuutta.
Myös Facebookissa.
Kiinteistöposti
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muuten parane, eikä tavoitteeksi asetettuun lämmitysenergian
kulutuksen puolittamiseen
päästä, sanoo Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija
Jarek Kurnitski.
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Tarkemmin kohdennetut avustukset ja räätälöidyt
korjausratkaisut edistämään korjausrakentamista

Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski
uudistaisi valtion avustuskäytäntöä, jotta sillä tuettaisiin
paremmin korjausrakentamista. Ilman uudistuksia kansallisia energiansäästötavoitteita ei saavuteta.

12

Korjaustapaohjeita taloyhtiöille säästävän
korjaustavan puolesta

Rakennusten ominaispiirteiden säilyttäminen on noussut
arvoksi muuallakin kuin Helsingissä. Pääkaupungin alueille
laadittuja korjaustapaohjeita voidaankin käyttää soveltaen
vastaavanlaisilla alueilla myös muualla Suomessa. Ohjeet
pohjautuvat monen tahon perusteelliseen yhteistyöhön.

18

12
Moni on havahtunut huomaamaan oman asuinympäristönsä ja sen rakennuksien
arvokkaat piirteet vasta ammattilaisten laatimien kattavien selvitysten myötä, Leena Makkonen (vas.) ja Riitta
Salastie sanovat.
20
Tunnollisimmillaan taloyhtiön
luottohenkilöt ovat vaarassa
ajautua jopa uupumisen partaalle
pitkäaikaisissa hankkeissa. Luottamus ammattilaisiin keventää
taakkaa, Marjaana Tenkanen
sanoo.

Pienin varauksin – Roihuvuoressa rakennustapaohjeet hyvä asia

Roihuvuoressa taloyhtiöt ovat jo vuodesta 2004 lähtien
hahmotelleet korjaushankkeitaan tiedostaen aluetta
koskevien rakentamistapaohjeiden olemassaolon.

20

Avoimuus ja luottamus asiakas-ammattilainen
- suhteen kulmakivet isoissa hankkeissa

Suunnittelijoiden sekä taloyhtiön osakkaiden ja heitä edustavan hallituksen välinen avoimuus sekä halu ja kyky kuunnella ja pyrkimys ymmärtää toisiaan luo hedelmällisen
lähtökohdan onnistuneelle korjaushankkeelle. Taloyhtiön
tiedot, tuntemukset, tarpeet ja mielipiteet on syytä tuoda ilmi
heti hankesuunnitteluvaiheessa.

26

35

Vuoden 2010 aikana Suomessa asennettiin paikalleen 1300 uutta hissiä,
joista osa vanhojen tilalle. Vanhoja
hissejä myös modernisoidaan.

Miten suunnitella taloutta, kun tilinpäätös puuttuu..
Mistä rahaa öljyyn, kun tilillä ei ole rahaa....
Muutamissa karkkilalaisissa taloyhtiöissä jouduttiin melkoisiin ongelmiin, kun iso isännöintiyritys ei kyennyt toimittamaan taloyhtiöille tilinpäätöksiä ajallaan ja taloudellinen
seurantakin oli retuperällä.

28

40
Kerrataan Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Graménin kanssa kaikkia
tahoja palvelevan kiinteistönhuoltosopimuksen ja ennen kaikkea talvikunnossapidon aakkoset.

Taloyhtiön toimitusjohtajan - isännöitsijän - valinta
tärkeimpiä valintoja
Isännöitsijä Vesa Ryyppö on ihmeissään siitä, miten heppoisin eväin taloyhtiöt valitsevat isännöitsijänsä. Kymmenen
kirjettä viestillä ”tarjoa meille palveluitasi”, ja halvin valitaan.

35

Hissillä ajo on suosittu matkailulaji - huolehditaan,
että menopelit toimivat

Kymmenet tuhannet hissit toimittavat uutterasti tehtäväänsä
suomalaisrakennuksissa. Lukuisille huonojalkaisille, heikkokuntoisille ja jos jonkinlaisten taakankantajille ne ovat
totaalisen välttämätön arjen kulkupeli. Niiden toimintavarmoina ja turvallisina pitämisestä kannetaan vastuuta eri
tahojen yhteistyönä.

40

48
- Rankkasadehälytysjärjestelmällä voidaan kaupunginosan tarkkuudella ennustaa,
missä sataa lähitunteina ja
kuinka paljon, RAVAKEkehityshankkeen vetäjä, erikoistutkija Jarmo Koistinen
Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Tavoitteeksi kaikkia tahoja palveleva
kiinteistönhuoltosopimus

48

Sadehälytys kertoo rankkasateen vaarasta
- RAVAKE-hanke etenee

Ilmatieteen laitoksen rankkasadehälytysjärjestelmän tavoitteena on varoittaa kiinteistöjä ja muita tahoja rankkasateen vaarasta. Uuden järjestelmän on tarkoitus olla laajassa
koekäytössä ensi kesänä.
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Karpan Keittiössä ollaan tällä kertaa
kala- ja koiramaisissa tunnelmissa:
Kuhanselkää appelsiinikastikkeella

Uuden Ford Hyötyajoneuvon ostajille metalliväri ja
talvirenkaat Ford-kevytmetallivanteilla hintaan 395 €.
Tarjous koskee uusia tilaussopimuksia ajalla 11.1.-31.1.2012.
Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

UUSI FORD TRANSIT.
Täysin uudet voimanlähteet.

Uusi Ford Transit ja täysin uudet, erittäin vääntävät DURATORQ-dieselmoottorit
säästävät polttoainetta 0,4 – 1,6 l/100 km* edistyksellisellä teknologialla. Uusi
Transit esim. lataa auton akkuja vauhtia hidastettaessa. Kattavasti varustellun
Transitin ohjaamo on entistäkin hiljaisempi. Uusi teknologia yhdessä tutun
huippuluokan ajettavuuden ja kuljetuskyvyn kanssa tekee uudesta Transitista
kyvykkään kumppanin.

UUSI FORD TRANSIT alkaen 28.246,46 € (+toim. kulut 600 €)

Tervetuloa tutustumaan!

Ford Transit Van -mallisto alkaen 28.246,46 € (autoveroton suositushinta 24.650 € + arvioitu autovero
CO2-päästöllä 178 g/km 3.596,46 €). Hintaan lisätään liikekohtaiset toimituskulut 600 €. Ford Transit -pakettiautomalliston CO2-päästöt 178-252 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 6,7-9,6 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.
*Verrattuna mallivuoden 2011 Transit-mallistoon Euro 4 moottoreilla.

ford.ﬁ/hyotyajoneuvot

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

Alue-edustajat:
Suur-Helsinki
Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa
Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi
Risto Ollila, 0500-543 099
Pohjois-Suomi Pekka Kurttila, 040-527 5871

PÄÄKIRJOITUS

Kohti korjausten aikakautta
Taloyhtiöt valmistautuvat kevään yhtiökokouksiin, joissa nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan pitää käsitellä myös kunnossapitotarvesuunnitelma. Erään kyselyn
mukaan viime vuonna lähes puolet ensimmäisistä kunnossapitotarveselvityksistä
tehtiin omin voimin ilman ulkopuolista asiantuntijaa - lähes puolet tukeutui oman
isännöitsijänsä ammattitaitoon, kolmannes hyödynsi aikaisemmin tehtyjä kuntoarvioita ja -tutkimuksia ja 12 prosenttia teetti tai päivitti kuntoarvion.
Pääsin tutustumaan erään taloyhtiön tuoreeseen kuntoarvioon - siis asiantuntijan
tekemään silmämääräiseen arvioon siitä, missä kunnossa kahden kerrostalon katto,
julkisivut, ikkunat, sisäpuoliset tilat sekä vesi- ja viemäriverkosto ovat. Sähköjärjestelmän kuntoarvion teki sähköalan yrityksen edustaja.
Kaksi taloa tutkittiin. A-talon väki ei ole kuulemma ollut kovin halukas kustantamaan myös B-talon remontteja, mutta kuntoarvion mukaan molemmissa taloissa
riittää paljon tekemistä.
Lista oli pitkä ja kiireellisyysluokassa 4 ja 3 oli yli puolet listatuista korjaustarpeista. Kiireellisyysluokka
kertoo siis siitä, että neloset pitää tehdä käytännössä heti (0-1 vuoden sisällä). Tässä kohdassa oli muun
muassa katolle sateen jäljiltä muodostuvan "vesipussin" eli kattopinnoitteen korjaaminen. Hoitamattomana se johtaa varmasti vesivahinkoihin. Kiireellisyysluokka 3:een luokitellut korjaukset taas suositellaan
tehtäväksi 1-4 vuoden sisällä.Tässä joukossa oli muun muassa julkisivujen kuntotutkimus, koska varsinkin
parvekepielissä on jo silmin nähden pakkasrapautuman ja teräskorroosion aiheuttamia vaurioita.
Mitenkähän kyseinen taloyhtiö olisi selvittänyt tai olisi tiedostanut korjaustarpeet, ellei kuntoarviota olisi
nyt tehty? Olisiko kukaan ollut tietoinen, että esimerkiksi katolla on suuri vuotovahinkouhka? Tai miten
olisi ymmärretty, että julkisivun kunto on selvitettävä, jotta tiedetään, mitä pitää tehdä, missä suurimmat
vauriot ovat ja mitä korjausvaihtoehtoja on käytettävissä?
Valitettavaa oli, että korjaustarpeiden lista oli niin pitkä ja vielä kiireellisiäkin niin moni niistä. Se kertoo
väistämättä siitä, että taloja on hoidettu huonosti. Korjaustarpeet ovat kasaantuneet. Koska tätä ennenkin
toinen talo on halunnut korjata vain omaa taloaan, yhteisen ymmärryksen löytäminen sille, että molemmissa
taloissa pitää nyt tosissaan ruveta korjauksiin, johtanee aika vaikeisiin kädenvääntöihin.
Kuntoarvio oli selkeästi laadittu ja hyvin konkreettisesti osoitti, mistä pitää aloittaa. Sehän on suositus,
jonka pohjalta hallitus esittää ja yhtiökokous sitten päättää, mihin järjestykseen korjaukset laitetaan.
Paljon parjatussa asunto-osakeyhtiölaissa kunnossapitotarveselvitysten kirjaaminen lakiin ja käytännön
toiminnaksi oli hyvä asia. Silläkään ei ole väliä, miten tai kuka sen tekee, kunhan osakkeenomistajille kyetään
konkretisoimaan, mitä korjauksia tarvitaan, jotta omaisuuden arvo säilyy tai parhaimmillaan nousee.
Osallistukaa yhtiökokouksiin aktiivisesti, suhtautukaa saamaanne korjausinformaatioon avoimin mielin,
asettakaa hallitukselle ja isännöitsijälle tavoitteeksi hyvien korjaussuunnitelmien teettäminen ja ennen
kaikkea osakkaiden erilaiset elämäntilanteet huomioiva perusteellinen taloussuunnittelu. Jokaiselle eurolle
on saatava kunnollinen ja laadukas vastine.
Riina Takala

kommentti

35 000 tulostetta yhtiökokousta varten?

Isännöinnin etujärjestön suosittelemassa tilinpäätöksen
malliohjeessa ei ole mitään järkeä. Tai sitten se on tehty
palvelemaan vain isoja isännöitsijätoimistoja (rahastusmahdollisuus) ja isoja taloyhtiöitä. Onko mitään järkeä,
että 25 huoneistoa käsittävään rivi- tai kerrostaloyhtiöön
jokaiselle osakkaalle toimitetaan 42-sivuinen tilinpäätös?
Sen lisäksi kirjekuoreen tulee yhtiökokouskutsu, kokouksen esityslista, talousarvio ja kunnossapitotarveselvitys,
joten kokonaisuudessaan kirjekuoreen menee 50 sivua
paperia. Tämä pumaska toimitetaan kaikille osakkaille,
joista entistä useampi ei asu itse taloyhtiössä, vaan postia
toimitetaan eri puolille Suomea tai ulkomaille asti. Peri-

kunnassa on 8 jäsentä - heille kaikille on myös pumaska
paperia saatava.
Kun isännöitävissä taloyhtiöissä on esimerkiksi 700
osakasta, se tarkoittaa, että
kevään yhtiökokousta varten
tulostetaan/kopioidaan 35
000 paperia ja kustannuksiin
lisätään tietysti postituskulut. Mihin isännöintiala on
oikein itseään ajamassa?
KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA 1/2012
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Tarkemmin kohdennetut avustukset
ja räätälöidymmät korjausvaihtoehdot

tukevat parhaiten energiatehokkuuskorjaamista
Korjausrakentamista tulisi ohjata tulevaisuudessa korjaus- tai energia-avustuksilla, jotka kohdennetaan tarkemmin vain tietynlaisiin energiatehokkuutta parantaviin
toimenpiteisiin. Avustettavat korjausvaihtoehdot jaetaan
kiinteistökannan iän perusteella tietynlaisiin toimenpiteisiin, joihin liitetään hakijaa varten myös valmiit mallikuvat ja -suunnitelmat.
– Energiatehokkuus olemassa olevassa kiinteistökannassa
ei muuten parane, eikä tavoitteeksi asetettuun lämmitysenergian kulutuksen puolittamiseen päästä, sanoo Sitran
Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski.

n Teksti ja kuvat: Riina

8

Takala

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA 1/2012

S

uomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtava asiantuntija
Jarek Kurnitski on jo pitkään toi
minut rakennusten energiatehokkuus
asioiden parissa ja osallistunut esimerkiksi uusien energiamääräysten ja niiden kokonaisenergialaskentamenetelmän kehittämiseen. Hän on puhunut
kokonaisenergiatarkastelusta, rakennuskannan kestävästä korjaamisesta ja
arvioinut korjausrakentamisen energiatehokkuuden parannustoimenpiteet
rakentamisen tulevaisuuden suurimmaksi haasteeksi tulevina vuosina.
Helmikuun alussa pidettävässä Korjausrakentaminen 2012 -tapahtumassa
hän tulee pohtimaan sitä, minkälaisia
odotuksia korjausrakentamiselle on
asetettu ja mitkä ovat niiden täyttämisen todelliset edellytykset.
– Olen ilmaisemassa sitä huolta, että korjausrakentamiseen kohdistuvat

Sitran johtava asiantuntija Jarek Kurnitski
toivoo, että korjausrakentamisen tukeminen näkyisi selkeämmin esimerkiksi valtiovallan avustuskäytännössä. Tähän
saakka esimerkiksi
korjausavustuksia on
perusteltu työllisyyden
parantamisella.
Energia-avustukset
olisivat hänen mielestään tärkeä keino
edistää energiatehokasta korjausrakentamista ja ennen kaikkea saavuttaa kansallinen tavoite lämmitysenergian puolittamisesta.

odotukset ovat erittäin suuret
kansallisten energiansäästötavoitteidemme takia. Kaikissa
laajoissa korjauksissa pyritään
siihen, että lämmitysenergiankulutus pystyttäisiin puolittamaan, jotta kansallisiin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Näin
ei kuitenkaan käytännössä nyt

tapahdu. Meillä vallitsee erilaisten skenaariotarkasteluiden, tu
levaisuuden suunnitelmien ja
todellisuuden välillä liian suuri
ero, Kurnitski pohjustaa.
– Olen peräänkuuluttamassa
myös sitä, että korjausrakentamista pitäisi ohjata tarkemmin
kohdistetuilla avustuksilla, koska

muuten ohjausvaikutus hajoaa
ja energiatehokkuus ei parane,
hän toteaa.

Kohdennetumpaa
tukitoimintaa
tarvitaan

V

altio on tukenut esimerkiksi taloyhtiöiden korjauksia 90-luvun lamassa ja vuoden 2010 taantumassa
korjausavustuksin. Sitä on käytetty työllisyyden parantamisen
keinona.
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mista.
– Jos taloyhtiöille on tarjolla
pienikin avustus, sitä ei jätetä
käyttämättä. Avustukset ovat
ehkä olleet suomalaisen korjausrakentamisen ohjauksessa
tietyllä tavalla "alikäytetty" keino. Vaikka esimerkiksi energiaavustuksia on ollut tarjolla, rahaa niihin on ollut aika niukasti, Kurnitski nostaa esiin.
Hänen mielestään valtiovallan halu edistää kiinteistöjen
korjaamista ja kunnossapitoa
pitäisi näkyä konkreettisemmin myös avustustoiminnassa.
Siksi korjaus- ja energia-avustusjärjestelmää ja avustusten
hallinnointia pitäisi terävöittää
ja varata myös rahaa riittävästi.
– Jatkossa pitäisi tarkemmin
räätälöidä ne korjaustoimenpi
teet, joihin avustusta olisi saatavissa. Esimerkiksi jos kiinteistöön rakennetaan lämmöntalteenottojärjestelmä, joka on
välttämätön kunnollisen energiansäästön saavuttamiseksi,
siihen saisi tietyn avustuksen.
Koska tässä tapauksessa tuki
olisi perusteltavissa energiansäästöllä eli nimenomaan kansallisilla energiansäästötavoitteilla, valtion todellakin kannattaisi silloin tällaiseen lämmöntalteenottojärjestelmän
rakentamiseen tietty avustus
laittaa. Muuten taloyhtiöt tekevät tämäntyyppiset korjaukset
niin, että lämmöntalteenottoa
ei rakenneta, ja seuraava mahdollisuus siihen tulee eteen vasta ehkäpä 15-20 vuoden päästä,
hän pohtii.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Energia-avustusta taloyhti
öille myönnettiin erilaisiin toimenpiteisiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, jonka jälkeen
siihen tuli vuoden tauko ja
avustukset palasivat kuvioihin
vuonna 2008.
Tälle vuodelle valtiovarainmi
nisteriö esitti, että korjaus- ja
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Riihimäen Peltosaaren
Innova-projektin työmaaltla
elementit, joihin on jo valmiiksi asennettu ikkunat ja
integroitu ilmanvaihtojärjestelmän kanavistoliittymät, odottamassa suojamuovien alla nostovaihetta.
Jarek Kurnitskin mielestä ilmanvaihtojärjestelmän liittäminen valmiiksi julkisivurakenteisiin oli hankkeen
merkittävimpiä innvaatioita.
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Listat korjaustoimenpiteistä
ja malliratkaisuja
energia-avustusten määrä laskisi viimevuotisesta 90,5 miljoonasta 65,5 miljoonaan euroon.
Ympäristöministeriö on esittänyt leikkausten porrastamista
ja esittänyt tälle vuodelle 84,25
miljoonan määrärahaa.
Valtion myöntämät korjaus- ja
energia-avustukset ovat Jarek
Kurnitskin mielestä erittäin
merkittävä ja tärkeä keino ohjata ja edistää korjausrakenta-

J

otta avustukset kohdentuisivat täsmällisemmin, pitäisi Jarek Kurnitskin mielestä
laatia selkeät listat korjaustoimenpiteistä ja malliratkaisuista,
jollaisiin energia-avustusta voitaisiin antaa.
Esimerkiksi viime vuonna
energia-avustusta oli mahdollis
ta saada korjauksiin, joissa siir➺ JATKUU sivulla 10

20 vuotta

SIR Tietokanta
Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Rovaniemi

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

Oulu

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

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

39 kpl
77 kpl
482 kpl

Kajaani

Jyväskylä

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

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

Kuopio

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

Tampere

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

Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

Joensuu

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

149 kpl
160 kpl
1315 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
545 kpl
1164 kpl
5687kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Vantaa

23 kpl
58 kpl
393 kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

56 kpl
48 kpl
709 kpl

82 kpl
87 kpl
875 kpl

51 kpl
102 kpl
625 kpl

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

166 kpl
905 kpl
2957kpl

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

➺ JATKOA sivulta 8

” Ilman muuta tarvittaisiin sellainen avustusjärjestelmä, että on olemassa lyhyt lista

ryttiin uusiutuvan energian
käyttöön, mutta yhtälailla ikkunaremontteihin, rakennuksen
ulkovaipan ja putkistojen korjauksiin, ilmanvaihtojärjestelmiin ja lämmitysjärjestelmiin.
Lista avustettavista toimista oli
siis pitkä ja siksi avustuksen
hakuinto huomattavasti suurempi kuin mitä avustuksiin oli
käytettävissä rahaa.
– Ilman muuta tarvittaisiin
sellainen avustusjärjestelmä,
että olisi olemassa lyhyt lista
korjauksia, joihin avustusta
voi saada. Lisäksi jokaisessa
korjausvaihtoehdossa olisi oh
jeistettu hyvin pitkälle se, min
kälaisia ratkaisuja ja korjauksia pitäisi tehdä. Avustettavat
korjausvaihtoehdot voitaisiin
määritellä rakennusten iän mukaan. Eli olisi erilaisia vaihtoehtoja eri-ikäisille rakennuksille,
olisi kevyempiä ja raskaampia
korjaustapoja ja kaikki olisi
loppuun asti ohjeistettuja, mitä
avustusten turvin pitäisi tehdä.
Muuten avustusjärjestelmä ei
toimi.
Hän veisi mallin niinkin pitkälle, että avustettavista toimenpiteistä olisi valmiit mallikuvat ja -suunnitelmat.
– Niiden pohjalta hakija
muok
kaisi korjaustavan ja

Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot
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korjauksia, joihin avustusta voi saada. Lisäksi
jokaisessa korjausvaihtoehdossa olisi
ohjeistettu hyvin pitkälle sitä, minkälaisia
ratkaisuja ja korjauksia pitäisi tehdä. ”

-suun
nitelmat oman taloyhti
önsä mukaisiksi ja niiden perusteella lähdettäisiin anomaan
avustusta. Tämä olisi minusta
juuri tällaisia tulevaisuuden kehitystarpeita korjausrakentamisessa, hän korostaa.

Määräysohjaus
vaikeampaa

A

vustuksilla edistetään Jarek Kurnitskin mielestä
helpommin ja nopeammin korjausrakentamista kuin
määräysohjauksella, joita korjausrakentamiseen parhaillaan
laaditaan.
Hän arvelee, että määräysten
soveltaminen korjausrakentamisessa on toki tärkeää ja edistää
asiaa, mutta samanlaista vaikutusta kuin uudisrakentamisessa
on turha toivoa korjausrakentamisen erityispiirteiden takia.
Korjausrakentamismääräysten soveltamisen vaikeus ja
haastavuus on Kurnitskin mukaan erityisesti siinä, että silloin
ollaan määräämässä olemassa
olevan omaisuuden muuttamis
ta.
– Ja silloin pitää olla hyvät
perustelut, kuten kustannustehokkuus ja vaikka kansanterveysvaikutukset. Uudisrakentamisessa määrätään siitä, mitä
ei ole vielä olemassa eli kaikilla
on tiedossa ja kaikki voivat varautua siihen, mitä on tulossa,
mutta korjausrakentamistilanne on hyvin erilainen.
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Toivottavasti korjaamisen palvelut kuitenkin kehittyvät niin,
että yritykset pystyvät tarjoamaan niille kokonaisvaltaisempia korjauspalveluita, hän vielä
pohtii.

Taloyhtiön
energiakirjasta apua
valintoihin ja
päätöksentekoon
"Kimppakorjaamisen"
vaikeus

Y

htenä keinona energiatehokkaan korjaamisen
edistämiseksi on tutkittu, miten ja millaisia korjauksia
olisi mahdollista tehdä, jos taloyhtiöt korjaisivat kimpassa. Sitra on ollut mukana esimerkiksi
Maunulan energiatalouden parantamisen ryhmäkorjaushankkeessa METissä.
Siinä koekohteina oli alueen
taloyhtiöitä, joissa etsittiin esimerkkien avulla ratkaisuja siihen, miten taloja voitaisiin ryhmäkorjaustyyppisesti korjata.
– Hanke kuitenkin päättyi
siihen, että taloyhtiöihin tehtiin energiakatselmukset, jotka
osoittivat, minkälaisia korjaus
tarpeita rakennuksissa on. Se
oli ainut konkretia. Selkeitä
korjausrakentamisen toimintamalleja tai -toteutuksia siinä ei
valitettavasti syntynyt.
– Se osoitti samalla sen vaikeuden, että vaikka alueella on
useita samanikäisiä kerrostaloja, ei ole mitään takuita siitä,
että ne haluaisivat samanaikaisesti tehdä korjauksia tai tehdä
samanlaisia korjauksia, hän piirtää kuvaa korjaamisen käytännön linjauksista.
– Vaikuttaa siltä, että "kaupat"
pitää tehdä edelleenkin yksittäisten taloyhtiöiden kanssa.

-J

okaisen taloyhtiön, joka
harkitsee omassa taloyhtiössään tarvittavia remontteja, kannattaisi tutustua
Taloyhtiön energiakirja -nimiseen julkaisuun. Se on tuorein
ajan tasalla oleva tietolähde,
jossa on yhdessä paketissa paljon tietoa energiatehokkuudesta ja sellaisella tasolla, että sitä
ymmärtävät niin taloyhtiöiden
hallitukset kuin isännöitsijätkin,
Kurnitski mainitsee.
Kirjassa havainnollistetaan,
mistä energialasku muodostuu ja miten kukin asukas voi
omaan laskuunsa vaikuttaa. Se
kertoo, millaisin eri keinoin
voidaan arvioida kiinteistön
energianhallintaa ja kuntoa ja
mitä niiden avulla voidaan saada selville.
Korjausvaihtoehdot esitellään
rakennusosittain ja järjestelmittäin käymällä läpi rakenteet,
ikkunat, lämmitys- ilmanvaihto-, vesi- ja viemärijärjestelmät
sekä hissit. Näiden yhteydessä
esitellään tyypilliset korjausajankohdat ja -vaihtoehdot sekä
korjausten vaikutukset energiatalouteen.
– Siinä on hyviä esimerkkejä
korjausratkaisuista ja laskelmia,
joiden avulla pystyy hahmottamaan korjauksen kustannusvaikutuksia. Tiedon perusteella
pitäisi olla mahdollista päättää,
mihin käytettävissä olevat varat riittävät ja minkä tasoisiin
ratkaisuihin kannattaisi tutus-

ILMOITUS

– As Oy Porvoonportin ja kahden naapuriyhtiön korjaushanke on oivallinen osoitus kokonaisvaltaisesta ajattelutavasta. Tuleva putkiremontti
antoi osaltaan impulssin tarkastella niin hissiasioita, lisäkerrosrakentamista kuin myös väljästi rakennetun yhtiön täydennysrakentamisen
mahdollisuuksia, sanoo toimistopäällikkö Esko Lahtinen Finnmap
Consulting Oy Insinööritoimisto Reijo Patroselta.

L

injasaneerausja
hissiurakat ovat käynnistymässä hanke- ja
toteutussuunnittelumme jälkeen Porvoon Ala-Näsissä
sijaitsevassa Asunto Oy Porvoonportissa ja kahdessa naapuriyhtiössä keväällä 2012.
Hanke on hyvä esimerkki
ryhmäkorjaushankkeistamme.
Vuosina 1967–1970 rakennetuissa yhteensä 15 asuinkerrostalossa on yhteensä 640
huoneistoa. Osa taloista on
kahdeksankerroksisia
hissiAs Oy Porvoonportti

taloja ja osa kolmen asuinkerroksen hissittömiä taloja.

Linjasaneerauksen hankesuunnittelu käynnisti
prosessin

P

utkiremontin
hankesuunnittelu
tarvittavine
tutkimuksineen
toteutettiin As Oy Porvoonportissa vuoden 2009 aikana.
– Hankesuunnittelu oli kiistattomasti putkihankkeen tärkein
vaihe. Tällöin tehtiin merkittävimmät päätökset, joilla oli
vaikutusta koko urakan laatuun, laajuuteen, aikatauluun
ja kustannuksiin, toimistopäällikkö Esko Lahtinen Finnmap
Consulting Oy Insinööritoimisto Reijo Patroselta kertoo.

Hanke- ja toteutussuunnittelusta
vastannut Esko Lahtinen

Kokonaisuus
kuntoon

R

akennuksen kuntoa
ja käytettävyyttä haluttiin
tarkastella yhtiössä
kuitenkin
putkiKuva: Kuvio Oy
remonttia laajemmin. Hissikorjaus
sai vihreää valoa,
kun yhtiökokous hyväksyi
uusien kaikkiaan 35 uuden
hissin rakentamisen mataliin
kerrostaloihin ja korkeiden
talojen hissien saneeraukset.
Hissien rakentamisen yhteydessä otetaan huomioon mahdollisesti myöhemmin tapahtuva lisäkerrosrakentaminen.
– Mittavan hankkeen toteutussuunnittelussa
put-

kiremontissa
ovat
mukana sekä perinteiset että
uudet
korjausmenetelmät.
Hissien ja portaiden suunnittelussa käytimme uusimpia
menetelmiä
mallintamiseen liittyen. Uusinta tekniikkaa oli käytössä laserkeilausta hyödyntäen kertoo
Esko Lahtinen Finnmap
Consulting Oy Insinööritoimisto Reijo Patroselta.

SUUNNITTELEMME PAREMPAA HUOMISTA
FMC PRO PUTKIREMONTTI
FMC PRO ENERGIA
FMC PRO JULKISIVU
Ota yhteyttä: toimistopäällikkö Esko Lahtinen, Insinööritoimisto
Reijo Patronen, p. (09) 5308 9030 tai sektorijohtaja Jaakko Yli-Säntti,
Finnmap Consulting Oy, p. 050 563 2241

> www.fmcgroup.fi/korjausrakentaminen

korjaustapaohjeet

Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot

Korjaustapaohjeita
taloyhtiöille
säästävän korjaustavan puolesta
- Taloyhtiön tahto on
tärkein. Se, että niissä
todella herättäisiin arvostamaan omaa ympäristöä. Siksi olemme
motivoituneita tekemään nimenomaan
tällaisia ohjeita.

n Teksti: Hanna

Rissanen
Kuvat: Aimo Holtari

T

uoreimmat "tällaiset ohjeet", joihin Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston rakennussuojeluarkkitehdit Leena Makkonen ja Riitta
Salastie viittaavat, koskevat EtuTöölöä. Parikymmensivuinen,
runsaasti kuvitettu Etu-Töölön
korjaustapaohjeet -vihkonen
tuli painosta joulukuussa 2011.
Ensimmäinen säilyttävään korjaamiseen kannustava ja opastava ohjevihko ilmestyi 2004
koskien 50-luvulla rakentunutta
Roihuvuorta.
Oma ohjeensa kaupunkisuun
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Lintujen ja muiden lentäväisten silmiin Etu-Töölön
umpikorttelimaisuus avautuu selkeänä. Kuva: Kau
punkimittausosasto.

vampia esimerkiksi siinä, että
ne sisältävät pihatiloja koskevia ohjeita ja myös julkisivujen
väritystä ohjeistetaan.
Toisin kuin 50- ja 60-lukujen
asuinalueiden arkkitehtuuria,
niitä vanhempaa rakennustapaa edustavaa, varakkaamman
väen kaupunginosaksi aikajaknitteluvirastossa on tuotettu solla 1907-1940 valmistunutta
myös muun muassa samaa aika- Etu-Töölöä on aina arvostettu.
kautta edustavasta Ruskeasuos Arvostus ei kuitenkaan suorata, 60-luvun rakentamista edus viivaisesti merkitse myös suotavasta Pihlajamäestä sekä 70 jelua.
– Etu-Töölö on valtakunnal-luvun Siltamäestä. Nämä ohjeet
ovat Etu-Töölön ohjeita katta- lisesti merkittävä alue, mutta
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siellä asemakaavassa ei ole minkäänlaisia suojelumääräyksiä,
muuta kuin fragmentaarisesti
ihan siellä täällä, Leena Makkonen sanoo.
– Tämäntyyppisiä rakennuksiahan ei pureta, Riitta Salastie
viittaa etutöölöläiseen rakennuskantaan.
Korjaustapaohjeille on sielläkin silti perusteensa.
– Uhanalaista siellä ovat esimerkiksi yksityiskohdat.Tärkeä
pointti on, vaalitaanko niitä ta
valla, joka säilyttää talojen rakennustaiteelliset arvot.

Ilokseen Salastie on voinut
todeta, että yksityiskohdat ovat
säilyneet sentään jokseenkin
hyvin. Joitakin on saatettu esimerkiksi maalata yli, vähemmässä määrin silti kuin muualla. Ikkunamuutoksia ja porrashuoneissa peiliovien uusimista
laakaoviksi on tosin tapahtunut
monissa taloissa 1970-luvulta
lähtien. Puualumiini-ikkunoitakin löytyy.

Ilahduttavia
yllätyksiä
tutustakin
ympäristöstä

keskusteluja sekä Kaupunginmuseon että rakennusvalvonnan kanssa, esittelyvaiheita
asukkaille jne.
– Se mikä tässä oli hienoa,
meillä oli Suomen parhaat asiantuntijat, Leena Makkonen
toteaa nimeten muun muassa
konservaattori Pentti Pietarilan sekä ennen työn lopullista
valmistumista edesmenneen
filosofian tohtori Thorborg
von Konowin. Pääkonsulttina
työssä olivat arkkitehdit Mona
Schalin ja Kristina Karlsson.
Sanasta korjaustapaohje saattaa tulla mielikuva ankeista "aa
nelosista", joissa listataan, mitä
saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.

Leena Makkonen on saanut kokea Helsingin kaupunkisuunnittelussa arvostettavan myös rakennussuojelua. Hän on kuitenkin
nähnyt merkkejä ehkä vaikeammista ajoista; kovat arvot ovat
nyt enemmän esillä kuin 5-10 vuotta sitten.

S

ekä Makkonen että Salastie myöntävät tällaisissa
selvityksissä silmien avautuvan aina uudelleen, vaikka on
jo luullut nähneensä kaiken ja
tuntevansa alueen.
– Heti löytyi sellaista, mitä ei
ennen tiennyt tai mitä ei osannut katsoa. Sitä katsoo itsekin
ihan uusin silmin.Tämä on hie
no metodi! Salastie toteaa prosessista, millä Etu-Töölön korjausohje on tuotettu.
Kuten muiden myös Etu-Töö
lön ohjeiden taustalta on ollut
perusteellinen selvitystyö ja

Siihen työryhmä ei ole halunnut mennä. Tekijät ovat miettineet tarkoin ohjeiden sisällön,
rakenteen ja kirjoitustavan,
joilla saataisiin konkreettisesti
avattua asukkaille heidän alueidensa ja rakennuksen historiaa
ja arvoja, ominaispiirteitä, joita
haluttaisiin säilytettävän. Ja sitä,
miksi niitä halutaan vaalia ja
suojella.
Yksi vahva kannustin varsinkin ennen toista maailmansotaa
valmistuneiden rakennusten
säilyttävään korjaamiseen - mikä sinänsä ei aina ole helppoa

- on tosiasia, että Helsingissä,
saati muualla Suomessa niiden
osuus on äärimmäisen pieni.
Helsingissä rakennussuojelulain ja rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella suojeltuja kohteita on
viitisentoista. Suurin osa rakennuksista suojellaan maankäytön yhteydessä asemakaavalla.
Siten suojeltuja rakennuksia ja
kohteita Helsingissä on jo yli 4
000.
Suojeltu tai ei, Leena Makkonen ja Riitta Salastie ovat
huomanneet asennemuutosta
myönteiseen suuntaan. Yhä
enemmän on alettu arvostaa
myös sotienjälkeisiä ympäris-

nuksiaan, jonkinasteinen hätä
korjaustapaohjeiden saamiseksi sinnekin rakennussuojelun
ammattilaisilla tuli. Rakennusvalvontaan oli tullut paljon
viestejä mm. kiinteistöistä, joissa haluttiin vaihtaa ikkunoita.
Jo 70-luvulla joissakin alueen
asuintaloissa oli modernisoitu
ikkunoita, vaihdettu ruutuikkunoita välipuuttomiin ikkunoihin. Sittemmin niitä on Salastien mukaan myös palautettu
jo ruutuikkunoiksi.
– Enimmäkseen siellä on vielä alkuperäisiä ikkunoita. Ja on
myös alkuperäisen mallisiksi
uusittuja, Makkonen kuvaa tilannetta.

Korjaustapaohjeet ovat vain ohjeita. Rakennusvalvonnalla ei ole
juridisia mahdollisuuksia vaatia niihin vedoten paljoa, mikäli rakennus ei ole kaavassa suojeltu. – Tämä on kipukohta. Jos yhtiö
ei halua noudattaa ohjeita, pakottaa ei voi, suojeluarkkitehti
Riitta Salastie huokaa.

töjä, kuten 50-luvun kerrostaloalueita. Aikoinaan Roihuvuoresta tehdyt selvitykset saivat
alueen asukkaat heräämään, että 'ai, asumme näin arvokkaalla
alueella!' Makkosen mukaan
asenteella jo sinänsä on merkitystä; ihmiset alkavat kysyä tarkempia ohjeita korjauksista.

Ei kaikkea
vaihtoon

V

aikka etutöölöläiset kiin
teistönomistajat ovat
aina arvostaneet raken-

Hänelle alkuperäiseksi uusittu ikkuna on kuitenkin vähemmän kuin myös materiaaliltaan
alkuperäinen. Jos välttämättä
uusittavia ikkunoita on, Makkonen soisi, että uusittaisiin vain
ne, ei kaikkia.Tai korjautettavan
ikkunasta vain vaurioituneet
osat, alkuperäisen kaltaisella
tiiviillä puulla.
– Pieniä ikkunantekijöitä kyl
lä löytyy. Käsityö on kallista,
totta kai, mutta tuntuu, että ei
enää kuitenkaan niin kallista,
kun sillä on jo kysyntää.
➺ JATKUU
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Myös koristeiden, jotka eivät huutele prameuttaan, alkuperäisyyttä tulisi kunnioittaa korjauksissa. Kuva: Kristina Karlsson.

Rakennusten sisäpihanpuoleiset osat ovat usein ilmeeltään julkisivua vaatimattomampia, silti vaalimisen arvoisia. Kuva Mona
Schalin.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Hylättyjen alkuperäisten ikkunoiden mukana on hävinnyt
myös heloja ja muita detaljeja,
jotka eivät ole täysin korvattavissa, vaikka kuinka yritettäisiin
tehdä samanlaisia.
– Jotain jää puuttumaan. Al
kuperäisen yksityiskohdan
hienostuneisuutta on vaikeaa
ja kallista tavoittaa, Salastie toteaa.
Energiatehokkuusajattelu ja
-vaatimukset tiedetään toki EtuTöölössä siinä kuin muuallakin.
Senkään nimissä rakennussuojeluarkkitehdit eivät kuitenkaan soisi uusittavan ikkunoita
noin vain.
– Yksinkertainen keino on tiivistää ikkunoita, tai ehkä lisätä
yksi lasi sisäpuolelle.
Umpikortteleihin perustuvan rakennustapansa vuoksi
etutöölöläiset kerrostalot ovat
luonnostaan energiaystävälli-
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siä. Useimmissa ei ole päätyulkoseiniä, vaan ainoastaan talosta toiseen jatkuva katujulkisivu
sekä sisäpihan puoleinen ulkoseinä. Massiivisten tiilirakenteiden lisälämmöneristämistä ei
yleensä nähdä niissä perusteltuna. Vallitsevin alkuperäinen
vesikattomateriaali Etu-Töölön
taloissa on musta valssattu pelti. Monissa taloissa lisäprameutta kadunpuoleiseen olemukseen on tavoiteltu varustamalla
katto vain kadun puolelta tiilikatteella.
Vaatimattomamman katemateriaalin lisäksi sisäpihan puolella myös ikkunat ja julkisivut
ovat yksinkertaisempia kuin
kadun puolella - joskin etenkin
klassismia edustavassa osassa
Etu-Töölöä rakennuksissa myös
kadunpuolet ovat pelkistyneitä.
Ilme rakentuu lähinnä yhtenäi
sesti käytettyjen rakennusma
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Etu-Töölön asukkaille kaupunkisuunnitteluviraston on tarkoitus järjestää vielä alkuvuodesta tilaisuus, jossa talojen
ulkoisia osia käsittävää korjaustapaohjetta esitellään ja
tarjotaan tietoiskuja, Leena
Makkonen (yllä) ja Riitta
Salastie kertovat.

teriaalien, maalaustapojen, jul
kisivujäsentelyn ja ikkunatyyp
pien varaan. Kehyslistoja, medaljonkeja ja julkisivun korkuisia pilastereita on klassismin
ajalla käytetty harkitusti ja vain
paikoittain.

Pihat osa
ympäristöä

K

orjaustapaohjeita ei
tehdä tuosta vain. EtuTöölön korjaustapaoh-

jeiden rakentamisessa kaikkine
selvitystöineen ja keskusteluineen mm. Kaupunginmuseon
ja rakennusvalvonnan kanssa
meni neljä vuotta. Jos aikaa vierähtikin, Makkonen ja Salastie
voivat ylpeydellä todeta ohjeen
käyvän pienestä oppikirjasta,
soveltuvan myös ympäristökasvatukseen. Alueen rakennus-

kannassa riittää tutustuttavaa
kolmelta, arkkitehtuuriltaan
erilaiselta kaudelta: vanhimpia,
aikavälillä 1907-1915 rakennettuja on kuvattu usein wieniläisvaikutteisina jugend -tyylisinä, myös klassismin piirteitä
omaavina; toinen osa edustaa
1920-luvun klassismin rakentumisvaihetta (1921-1930); kolmantena on tyypitetty vuosien
1931-1940 'töölöläisfunkkista'
edustavat alueet.
Asukkaat ovat olleet kiinnos
tuneita ilmaisista, vihkomaisista korjaustapaohjeista. Joiltakin
alueilta on myös kirjamaisia,
omakustannushintaan myytä
viä julkaisuja, tosin niistä esimerkiksi Ruskeasuota ja Roihuvuorta käsittelevät ovat loppuunmyytyjä.
Myös pihat ovat oleellinen
osa Etu-Töölön henkeä. Niitä
koskevat ohjeet ovat tulossa
lähiaikoina, laatijana rakennusvalvontavirasto. Kaupunginmuseo on puolestaan parhaillaan
inventoimassa kantakaupungin
porrashuoneita, joten säästävään korjaukseen on saatavana neuvoja myös rakennusten
sisäpuolisten osien arvon vaalimiseksi.
Etu-Töölön asukkaille kaupunkisuunnitteluviraston on
tar
koitus järjestää vielä alkuvuodesta tilaisuus, jossa talojen
ulkoisia osia käsittävää korjaustapaohjetta esitellään ja tarjotaan tietoiskuja. Missä ja miten,
se oli vielä auki haastatteluvaiheessa.

Rakennussuojelu
Rakennusten ja kulttuuriympä
ristön suojelulla pyritään
yhteis en kulttuuriperinnön
säilyttämiseen ja vaalimiseen.
Rakennussuojelun kohteena
voivat olla rakennukset, rakennusryhmät ja rakennetut
alueet, joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen,
rakennustekniikan, erityisten
ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvien
tapahtumien tai rakennuksen
ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden kannalta.

Leena Makkonen (vas.) ja Riitta Salastie kokevat tekevänsä ainutlaatuista työtä rakennussuojelun
edistämiseksi.

Tyytyväiset
työhönsä

M

otivaatio työtä kohtaan pulppuaa Leena
Makkosen ja Riitta
Salastien kertoessa luontevasti
lomittain ja limittäin työstään.
Sen hedelminä - toivottavasti
kauaskantoisina - on laadittu,
painettu ja levitetty korjaustapaohjeita. Ohjeiden tarkoitus
on kannustaa kiinteistönomistajia korjaushankkeissaan vaalimaan alueidensa ja rakennustensa alkuperäisiä ominaispiirteitä ja arvoja.
Riitta Salastien aloittaessa
virastossa 70-luvun lopulla hänen työstään ei puhuttu vielä
rakennussuojeluna, vaan sa
neerauksena. Tämän päivän näkökulmasta voi jo nähdä, että
suojelua se oli. Vallilan, Kallion
ja Ruoholahden tuolloin jäljellä olleissa puutaloissa asunnot
olivat alkuperäisyydessään
puutteellisesti varustettuja. Projektissa, johon Salastie tuli mukaan, huoneistoihin rakennettiin omat vessat, kylpyhuoneet
ja sen ajan mittapuun mukaan

modernit keittiöt.
Asuttaviksi parannettuina rakennukset eivät ajautuneet
purettaviksi, mikä
oli jo koitunut
monien puutalojen kohtaloksi.
– Silloin 70-luvun lopulla rakennussuojelu
alkoi nousta laajemmin, Salastie toteaa.
– Koko ajan meillä on ajatus,
että vanhaa rakennuskantaa
pystytään pitämään kunnossa
ja käyttämään, Makkonen sanoo.
– Enää ei puhuta saneerauksesta. Termistö kyllä on muuttunut.
Rakennussuojelun saaman jalansijan ja arvostuksen nousun
seuraukseksi Leena Makkonen
katsoo senkin, että hän päätyi
kymmenisen vuotta sitten Salastien työtoveriksi. Molemmat
ovat tekniikan tohtoreita.
– 2000-luvun alussa tulleessa
uudessa maankäyttö- ja raken-

nuslaissa rakennussuojelua korostettiin entistä enemmän. Siinä vaiheessa tulin Riitan avuksi.
Meillä ei ole erityistä työnjakoa,
vaan teemme kaikkea, mikä liittyy rakennussuojeluun, Makkonen kietaisee taustaa yhteistyölle.
Rakennussuojeluun keskittyen Makkosen ja Salastien lisäksi
kaupunkisuunnitteluvirastossa
työskentelee kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin erikoistunut maisema-arkkitehti Maria
Karisto. Makkonen ja Salastie
kokevat asemansa ainutlaatuisena rakennussuojelun kannalta.
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korjaustapaohjeet

S

Rissanen

Ketterää korjausmallia haetaan
Siltamäestä muuallekin

iltamäki on ollut kohdealueena syksyllä 2009
Rakennusteollisuus RT:n
käynnistämässä ja vuoden 2011
lopussa päättyneessässä Ketterä-kehityshankkeessa.
Hankkeen tarkoitus oli luoda
mallia, millä taloyhtiöt, Siltamäessä mutta muuallakin, voisivat
yhdessä viedä perusparannushankkeitaan eteenpäin ja nostaa samalla koko alueen arvoa.
Hankkeeseen osallistui useita tahoja, myös Aalto-yliopisto.
Aalto-yliopistossa toimii erilai
sia ideapajoja tavallisimmin
yri
tyksille järjestävä Design
Factory. Keväällä 2011 siihen
kuuluva Mind-työryhmä järjesti
asukkaille kaksi workshoppia,
työpajaa. Toisen, kolme tuntia
kestänyt ilta toteutettiin Siltamäessä.
Siltamäessä paikalle saapui
30-40 asukasta pohtimaan ja
ideoimaan annetun tehtävän
mukaisesti, minkälaisena he toivoisivat Siltamäen olevan vuonna 2025. Lisäksi syyskuun 5.
päivänä Design Factory järjesti
aiheeseen liittyen enemmänkin
tiedotusseminaarityyppisen,
joskin vielä yhden ryhmätyön
sisältäneen tilaisuuden.
Aalto-yliopistossa rakentamis
talouden alalta väitöskirjaa tekevä tutkija Jessica Karhu on
käynyt läpi Siltamäen asukkailta saatuja ajatuksia ja mielipiteitä. Niitä kertyi sekä koteihin
jaettujen paperikyselyjen vastauksista että työpajojen antina.
Aineisto tulee osaksi hänen laajempaa, erilaisiin tilankäyttäjäryhmiin liittyvää tutkimustaan.
Siltamäen asukkaista suurimman ryhmän muodostavat 5064 -vuotiaat, 22 prosentin osuu
dellaan. Jessica Karhun mukaan
siltamäkeläisissä onkin yli 50
-vuotiaita suhteellisesti hiukan
enemmän kuin keskimäärin
muissa Helsingin lähiöissä. Sama tilanne on myös 16-19 -vuo-

18

n Teksti ja kuva: Hanna

Osaksi Siltamäen ostoskeskusta valmistunut
Siltamäen päiväkoti – silloin
Pohjoismaiden suurin – ehti
2000-luvulla olla jo useita
vuosia lakkautuspuheiden
alla. Enää ei ole: seudun
lapsimäärä on noussut uudelleen. Myös kuvan leikkialuetta on alettu kehittää.

tiaiden ryhmässä.
– Pikkulapsiperheitä, samoin
kuin 30-40-vuotiaita Siltamäessä on melko niukasti, Karhu
kertoo.

Kustannusajattelu
jarruttaa ideointia

T

yöpajoihin osallistuneet
tekivät heistä muodostetuissa ryhmissä Jessica
Karhun mukaan hienoa työtä
ja sitoutuneesti, vaikka sinne
tullessaan eivät tienneet, mitä
oli tarkoitus tehdä.Todennäköisesti työryhmien jäsenet olivat
enimmäkseen ennestään toisilleen vieraita, koska he eivät va-
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likoineet itse ryhmäänsä.
– Aivan kaikki eivät kuitenkaan ehkä arvostaneet ryhmätyötä. Ideoita ja kehittämistoiveita tuli silti melko hyvin, osin
hyvin kärkevälläkin tavalla, Jessica Karhu toteaa.
Se tosin ilmeni, että vaikka
tarkoitus oli visioida, monella
tuntui olevan mielessä päällimmäisenä hintalappu - mitä mikäkin tulisi maksamaan.
– Suomalaiset ovat ehkä sillä
tavoin itsekriittisiä, että kertovat vain sellaisia toiveitaan, jotka ovat jollakin lailla realistisia.
Asukkaiden toiveiden huomioon ottaminen ei kuitenkaan
ole suinkaan aina rahasta kiinni. Mitä aikaisemmin toiveita
ja unelmia saadaan selville, sitä
enemmän korjaussuunnittelua
voidaan suunnata ne huomioon
ottaen. On paljon asioita, joita
voidaan tehdä samaan hintaan
toisinkin, eli toiveiden täyttäminen ei maksa enempää.
On toisaalta luonnollista,
että asukkaita kiinnostavat remonttien kustannukset. Tässä
vaiheessa niihin kysymyksiin

ei Jessica Karhun mukaan ole
pystytty vastaamaan kuin luokittelemalla vaihtoehtoja kalleimpiin ja halvimpiin.
- Kustannukset riippuvat
siitäkin, tekeekö taloyhtiö
hankkeen yksin tai yhdessä
useamman taloyhtiön kanssa,
kauanko työt kestävät ja onko
asukkaiden muutettava töiden
ajaksi pois, Karhu sanoo.
Ketterä-hankkeeseen liittyen
pidetään tammikuussa 2012
vielä Aalto-yliopiston nimissä
yksi tilaisuus, missä tuloksia
esitellään. Lisäksi tarkoitus on
kertoa myös remonttien teknisistä vaihtoehdoista ja kustannustietoa.
– Olemme sen asukkaille velkaa, Karhu sanoo.
Myös monia diplomitöitä
tuot
tanut Ketterä-hanke on
tuottamassa lisäksi taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille käsikirjaa ryhmäkorjaamisesta. 30-40 sivulle on koottu
mahdollisimman yksinkertaisesti, mitä korjaushankkeeseen
ryhtyvissä taloyhtiöissä on tiedettävä.

korjaustapaohjeet

Pienin varauksin

Parvekekaiteiden värit ovat oleellinen yksityiskohta julkisivuissa. As Oy Lumikintie 3:n talojen tuuletusparvekkeissa näkee alkuperäistä mustikansinistä noudattavaa sävyä....

... sen sijaan huoneistoparvekkeet ko. taloissa värittävät talvista maisemaa oransseina,
kuten alunperinkin.

Roihuvuoressa
rakennustapaohjeet hyvä asia
– Jos alueen arvo halutaan säilyttää, kyllähän siinä pitää olla
linja, jota noudattaa.
Mutta ...
n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

S

iinä vaiheessa, kun Roihuvuori sai rakennustapaohjeensa (Roihuvuori, alueen arvot ja ominaispiirteet,
rakennustapaohje. Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston
julkaisu 2004), Markku Litja oli
hoitanut virkaansa Roihuvuoren Lämpö Oy:n toimitusjohta
jana ja isännöitsijänä jo alun
kolmatta vuosikymmentä.
Nyt menossa on 32:s vuosi.
Työvuosi, joka jääkin viimeisek-
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si ennen eläkkeelle siirtymistä.
Arvostetuksi tunnustettu Roi
huvuoren alue oli siis Litjalle
perin tuttu jo siinä vaiheessa,
kun rakennustapaohjeita edeltäneitä selvityksiä vuosituhannen vaihteessa käynnistettiin.
Hän kertoo olleensa mielenkiintoiseksi kokemassaan selvitystyössä mukana aktiivisesti itsekin, etsineensä muun muassa
valokuvia selvityksen tekijälle,
arkkitehti Sari Schumanille.
'Veteraani-isännöitsijän' suhde selvitystyön lopputulokseen on ollut pääosin myönteinen. Alueen historia rakennuksineen suunnittelijoineen,
käytettyine materiaaleineen ja
työmenetelmineen on arvokasta tietoa. Pienessä juttutuokiossa esiin noussut, rakentamistapaohjeisiin kohdistuva 'mutta'
liittyy lähinnä ohjeiden ikkunoita koskevaan osioon.
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– Ne meinasivat kovasti, että
puuikkunat p i t ä i s i säilyttää,
olivat jo niin kirjoittaneetkin.
Minä sanoin silloin, että ei tänä
päivänä voi ihmisiä sitoa siihen,
Litja kertoo.
Niinpä alkuperäisten puuikkunoiden säästämisestä ohjee
seen tulikin pitämisen sijasta
suositus: "Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat tulee pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan."
Jonkin verran alkuperäisiä
ikkunoita oli ennätetty korvata
uusilla jo ennen kartoitusta ja
ohjeita. Sen jälkeenkin vaihtoja puu-alumiini -ikkunoihin on
tehty. Markku Litja on toki kartoittajien tapaan nähnyt, kuinka hyvää vanhojen ikkunoiden
puuaines on.
– Ei mitään broileripuuta. Ikkunat olisi voineet kestää vielä,
mutta ..

Eteen tuli ikkunoita, joissa
maalikerroksia oli kertynyt jo
siinä määrin, että ennen uutta
maalauskäsittelyä ikkunat olisi
pitänyt viedä verstaalle putsattavaksi puupintaan asti. Homman mielekkyys horjui. Sekin
on arveluttanut, että ikkunoiden uusimisessa olisi pitänyt
noudattaa kohteessa kuin kohteessa linjaa 'puuikkunoiden
tilalle puuikkuna'.
– Se olisi tullut taloyhtiöille
taloudellisesti kalliiksi.
Tällä hetkellä uusittuja ikkunoita on Roihuvuoren vanhalla alueella (rakennettu 19551960) Markku Litjan arvion mukaan noin kaksi kolmannesta.
1960-luvun puolivälin paikkeilla rakentumaan alkaneen
Strömsin alueella alkuperäisiä ikkunoita on suurimmassa
osassa.

Markku Litja tuli vetämään
maan toiseksi vanhinta aluelämpö- ja huoltoyhtiötä 1980.
Lämpötuotanto jäi pois kaksi
vuotta myöhemmin, Roihu
vuoren Lämpö Oy:n piippu
purettiin kaukolämpöön siirtymisen seurauksena. Aika
näyttää, nouseeko
Roihuvuorentie 21:ssa sijaitsevan toimitalon paikalle uusia asuintaloja.

Piha-alueiden
väljyys ja
luonne turvattu

M

yös Roihuvuoren al
kuperäisistä julkisi
vuista on jonkin verran hävinnyt, tai paremminkin
peittynyt. Alueella otettiin ensimmäisten joukossa kokeiluun
1980-luvun alussa Ruotsista tullut lämpörappausmenetelmä.
Etenkin eteläpuolen seinissä
talvikausien vuorokausittaiset
voimakkaat lämpövaihtelut
olivat koetelleet alkuperäisten
rappausten pysyvyyttä kiusalli
sesti. Ongelma hoidettiin historiaan kiinnittämällä vanhan
rappauksen päälle eristevillalevy, sen päälle verkotus, jonka
päälle työstettiin kolmikerrosrappaus.
Sittemmin lämpörappausta
sovellettiin myös kokonaisiin
taloihin. Energiataloutta ja asu
mismukavuutta samalla lisän
nyt korjaustapa käytettynä
Roihuvuoressa tänä päivänä
sotisi ilman muuta rakennustapaohjeiden viestiä vastaan.
("Korjaustöiden lähtökohtana tulee pitää rakennuksen
alkuperäistä arkkitehtonista
asua, julkisivujäsentelyä, materiaaleja, värejä ja yksityiskohtia." )

Rakennustapaohjeiden valmistumisen jälkeen remontteihin valmistautuvissa taloyhtiöissä hallituksen jäsenet eivät
voi olla törmäämättä niihin.
Suunnittelun pohjana on alusta lähtien tieto, että julkisivun
korjaaminen tavalla, joka muuttaa sen ilmettä, vähintäänkin
kyseenalaistetaan rakennusvalvonnassa.
Osin muuttumattomana säilyneelle, osin hiukan muuttuneelle Roihuvuoren alueelle halutaan asumaan, myös uudestaan.
Aikoinaan lapsena asuneita on
muuttanut aikuisena takaisin.
Siitä huolimatta, että hissejä
ei ole. Tilanne on tutkittu sellaiseksi, että rakenteellisista ja
maastollisista syistä niitä ei voi
tullakaan, vaikka monet taloista
ovat nelikerroksia.
Autollisella muuttajalla ei tule
olemaan helppoa paikoituksen
suhteen. Ns. vanhalla alueella
autopaikkavajeen on lasket
tu ylittäneen 800:n rajan, eikä
uusia ole luvassa lisää ainakaan
pihoihin. Se merkitsisi väistämättä alueen luonteen tärvääntymistä.Talojen välisten puiden
ja kallioiden voi myös luottaa
pysyvän paikoillaan. Uusia taloja ei väliin tungeta, väljyys
säilyy.
– Ymmärrän, että ovat halun
neet muuttaa jopa takaisin,
Markku Litja toteaa paluumuut-

tajista.
Roihuvuoren Lämpö Oy:n
hoidossa olevien talojen 1 600
huoneistoa eivät ole suuria,
vaikka ne perheellisille aikoinaan rakennettiinkin.Aikoinaan

6 000 asukkaan hupeneminen
lukumäärältään nippa nappa
3 000:een, ilmentää, että valtaosassa asunnoista eletään yksin
tai kahden.

VESIVAHINKO- JA JVT-PÄIVYSTYS
YKSI NUMERO KAIKKI PALVELUT
040 717 9330 (24h / 7vrk)

Meiltä myös:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kosteuskartoitukset ja -tutkimukset
kuntokartoitukset ja -tutkimukset
ilmastointi- ja palokatkokartoitukset
lämpökamerakuvaukset
kuivauspalvelut
rakennuspurut
home-, asbesti- ja haitta-ainepurut
desinﬁoinnit ja hajunpoistot
iv-huollot ja -puhdistukset
korjausrakennuspalvelut

www.asb.ﬁ

www.delete.ﬁ
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suunnittelija korjaushankkeessa

Avoimuus ja luottamus
asiakas-ammattilainen -suhteen
hyvät kulmakivet isoissa hankkeissa
Sekä kotitalon ja -ympäristön olemukseen
että omaan budjettiin
vahvasti vaikuttava
korjaushanke, kuten
kattava julkisivutyö,
on mittakaavassaan
monelle taloyhtiön
asukkaalle ainutkertainen, etukäteen
askarruttavakin.
Kokenut arkkitehti
kannustaa avoimeen
yhteistyöhön, mutta
myös luottamaan ammattilaisiin.

K
n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen
22

orjausrakentamishankkeeseen kiinnittyneellä
arkkitehdilla on yleensä työn alla yhtä aikaa useita
kohteita. Ammattiinsa paneutunut suunnittelija haluaa silti
ottaa joka kohteen yksilöllisenä
tapauksena silloinkin, kun vuorossa on rakennustyyppi, joita
harvemmin yksilöllisyydestä
kiitetään.
Hyvä arkkitehti on herkkä
kuuntelemaan ajatuksia ja toiveita heiltä, jotka hankkeen

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA 1/2012

Marjaana Tenkanen toivoo
korjausrakentamisen ammattilaisilta jämäkkyyttä,
joka luo asiakkaille luottamusta. Taloyhtiöiden hallituksilla on hankkeissa toki
tärkeä rooli, mutta pitkäaikaisessa hankkeessa liiallinen vastuunkanto uhkaa
uuvuttaa heistä tunnollisimmat.

valmistuttua jatkavat elämäänsä korjatussa tai uudistetussa
rakennuksessa ja pihapiirissä.
Heiltä, taloyhtiön osakkailta,
jotka hankeen maksavatkin.
– Osakkaiden ja taloyhtiön
hallituksen rooli on hirveän tärkeä, toteaa Vahanen Oy:n noin
satapäiseen arkkitehtikuntaan
kuuluva yksikönpäällikkö, arkkitehti SAFA Marjaana Tenkanen.
Monia mittavia julkisivukorjaushankkeita suunnitelleena

Tenkanen tietää, kuinka merkityksellistä suunnittelijoillekin
on päästä 'asiakaspintaan' heti
hankesuunnitteluvaiheessa.

Hankesuunnittelussa
mielipiteet
heti peliin!

R

akennukselle tehtyjen
kuntotutkimusten tulokset antavat johtolangat teknisistä korjausvaihtoehdoista, joilla toimiva, kestävä

ja ulkonäöllisesti hyväksyttävä
lopputulos on saavutettavissa.
Ammattilaisilta, arkkitehdeiltä
ja pääsuunnittelijoilta yhdessä
ja erikseen, edellytetään puolestaan kykyä kartoittaa taloyhtiön
asukkaiden toiveet, kuunnella
heidän viestejään ja ymmärtää
niitä myös 'rivien väleistä'.
Kohteeseen ja asiakaskuntaan
sa tutustunut ammattilainen
toisaalta saattaa oivaltaa ja esit
tää sellaisiakin remontin myötä
mahdolliseksi tulevia asioita,

joita asukkaat eivät ole edes
osanneet kaivata. Tästä esimerkkinä Marjaana Tenkanen
kertoo tapauksesta, jossa arkkitehdin oivallus parveketornin
kattovesien johtamiseksi tavallisuudesta poikkeavalla tavalla
sai taloyhtiössä hyväksynnän.
Kerrostalon parveketornit kasvatettiin korjaushankkeen yhteydessä rakennuksen runkoa
korkeammiksi, niiden katoille
kertyvät vedet johdetaan pois
rakennuksen tasakaton kautta.
Linjakohtaisia syöksyputkia ei
tarvittu lainkaan.
- Kovin pitkälle emme voi

Korjausrakentamista koskevat määräykset raamittavat
osaltaan, mitkä taloyhtiön
muutostoiveista esimerkiksi
julkisivukorjaushankkeessa
voidaan toteuttaa, mitkä ei.
Näitä kysymyksiä pohdittiin
tarkkaan mm. Asunto Oy
Vattuniemenkatu 4:ssä, joka
palkittiin Julkisivuremontti
2011 -kilpailussa. Kuva:
Aimo Holtari

lähteä suunnittelemaan asiakkaan kanssa ja lupaamaan heille asioita ennen kuin olemme
varmistaneet niiden lupaedellytykset. Lupa-arkkitehdin kanssa
käydään jo hyvin varhaisessa
vaiheessa ennakkoneuvotteluja,
Marjaana Tenkanen korostaa.
Hankesuunnitteluvaiheen
tärkeyttä ylipäätään Tenkanen
tähdentää vahvasti. Se on oikea vaihe miettiä ja hakea, mitä
kannattaa tehdä. Taloyhtiöasiakkaat ovat yleensä valtaosin
korjausrakentamisen suhteen
maalikkoja. Jotta heidän on
mahdollista ymmärtää, mistä

lista olemusta sanelemassa on
suuri joukko määräyksiä. Myös
ne piirtävät osaltaan rajoja niin
suunnittelijoiden kuin tilaajien
toiveille julkisivuhankkeissa.
Muun muassa vallalla olevat
energiamääräykset, esteettömyysedellytykset sekä palo- ja
pelastusnäkökohdat tuovat
omat haasteensa ja heijastusvaikutuksensa paitsi tekniseen
suunnitteluun myös arkkitehtonisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi
ennen ilman savunpoistoväylää olleet portaikot varustetaan
usein julkisivuremontin yhteydessä savunpoistoikkunalla.

puhutaan, suunnittelijoiden on
syytä pyrkiä hahmottaa asioita
heille konkreettisemmiksi, esimerkiksi 3D-mallinnuksin.

Piha-alueiden korjauksissa ongelmallista on lisääntynyt tarve autopaikoista. Paitsi
määrällisesti enemmän, auto
paikkoja on järjestettävä myös
alkuperäisiä leveämpinä. Hurjimman rakennusbuumin ajoista, 1960-70-luvulta, autot ovat
leventyneet. Muutosvaatimuksensa pihoille ovat tuoneet
mm. jätehuoltolain uudistukset,
leikkipaikoille asetetut turvanormit sekä pelastus- ja turval-

Uudisrakentamisen
imussa
uudenlaistakin

K

orjausrakentamisessa
kohteen arkkitehtonista, teknistä ja toiminnal-

➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

lisuusmääräykset. Valaistustaso,
johon taloyhtiöt pihapiireineen toteutettiin kymmeniä
vuosia sitten, ei riitä tämän päivän asukkaille. Valoratkaisuilta
toivotaan esteettisyys- ja viihtyi
syyslisää, mutta valot ovat myös
osa turvallisuutta.
– Paineet korjausrakentamiseen tulevat aina uudisrakenta
misen puolelta, Marjaana Tenkanen sanoo.
Kun uudehkoissa ja uusissa
asuintaloissa parvekkeet ovat
tyypillisesti isompia kuin nyt
korjausikään tulleissa rakennuk
sissa, väistämättä parvekekorjauksen tai parvekkeiden uusinnan tultua ajankohtaiseksi jo
teknisen kuntosakin puolesta
myös toive entistä isommista
parvekkeista nousee esiin jokseenkin poikkeuksetta.
Vielä varmemmin näin käy
taloyhtiöissä, joiden naapuristoon on noussut uusia taloja
hulppein parvekkein tai lähellä

24

on jo julkisivu- ja parvekekorjausvaiheen läpi käyneitä taloyhtiöitä, joissa parvekkeita on
laajennettu.
Ylipäätään, kun viereen rakennetaan uutta tai vanhan naa
puritalon julkisivun ilme puh
distuu ja kohentuu remontoi
den, sillä on ainakin ajatuksia
liikkeellepaneva voima ympäristössä. Vuosikymmenet tuulissa ja sateissa nuhjaantuneet
pinnat ja kolhiintuneet rakenteet hiertävät silmää entistä pahemmin.

Muutostoiveita,
mutta myös
vastarintaa

M

onissa taloyhtiöissä
korjattavaa löytyisi
sa
maan aikaan useammankin lajin hankkeen käynnistämiseksi: linjasaneerauksen,
julkisivuremontin ja alunperin
hissittömissä rakennuksissa his-
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sin rakentamisen. Nykyihmisten vaatimukset ovat nousseet
myös sisäilman laadun suhteen
kuten laatu- ja varustelutaso laajemminkin. Uudisrakentaminen
viittaa tietä.
– Tätä on nyt paljon ilmassa
ja myös meillä selvitysvaiheessa, kun 60-70-luvun talot ovat
jo tai ovat tulossa korjausikään,
arkkitehti Marjaana Tenkanen
kertoo.
Osarahoituslähteen toiveissa
yhä useammissa taloyhtiöissä
tähytään ullakkorakentamisen
mahdollisuuksia. Läheskään aina rakennusoikeuden järjestyminen vinttikerroksesta ei onnistu. Tai jos onnistuisikin, neliöiden vähäisyys ei välttämättä
kiinnosta urakoitsijoita.
Varsinkin, kun vanhaan taloon lähdetään tekemään peit
tä
vää julkisivukorjausta tai
muuta suurta muutosta, talossa
ehkä alusta saakka asuneille se
on sopeutumisen paikka.
– Ihmisellä on luonnostaan
muutosvastarinta, Tenkanen

tietää töidensä kautta.
Hissittömässä talossa ei ole
totuttu hissin ääniin. Vaikka
portaikkoon lisätty hissi olisi
kuinka hiljainen, sen ääni on
talossa uusi elementti, kenelle
merkityksettömämpi, kenelle
havahduttava.
Varsinaisia käyttäjäkokemuksia, hankkeen valmistumisen
jälkeisiä tuntemuksia suunnit
te
lijoiden korvaan kulkeutuu
kuitenkin vähänlaisesti.Ainakin
Marjaana Tenkanen soisi saavansa niitä enemmän.
Luonteva jälkiviestien väylä
voi olla esimerkiksi, jos uuden
korjaussuunnitteluhankkeen
isännöitsijä sattuu olemaan sa
ma kuin aiemmin valmistunei
den kohteiden. Toisaalta palautetta voi saada työvaihekohtaisesti hyvinkin tuoreeltaan
- kuten esimerkiksi kerrostalon
päätyasukkaalta, joka kertoi
huoneiston muuttuneen lämpimämmäksi välittömästi päätyseinän eristerappauksen valmistuttua.

Isännöitsijän roolin Marjaana
Tenkanen näkee erittäin tärkeänä hankkeissa. Hyvä
isännöitsijä on jämäkkä ja
aktiivinen myös päätöksenteossa, vaikka puun ja kuoren
välissä monesti joutuukin toimimaan ammattikunnalle
ominaiseen tapaan.

Maltillisuutta muutoksissa
ja vastuunkannossa

I

sännöitsijöiden ammattikuntaan arkkitehti Marjaana
Tenkasella Vahanen Oy:stä
on yhteydet paitsi korjaushankkeiden myös kouluttamisen
kautta. Kerran syksyssä hänellä
on tapana vetää Kiinteistöalan
koulutuskeskuksessa luentosarja hyvistä korjaustavoista, joissa
huomioidaan kunkin rakennuksen ikä.
Esimerkiksi 60-luvulla väljästi
samaan puistomaiseen pihapiiriin rakennettujen kerrostalojen kokonaisuutta hän ei soisi
rikottavan taloyhtiön ulkopuolisilta kulkua rajaavilla aitauksilla. Usein alue käsittää useita
taloyhtiöitä.
– Joillakin tällaisilla alueilla
onkin jopa taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä mainittu oikeudesta kävellä muidenkin yhtiöiden pihojen poikki.
Jos monissa elementtitaloissa onkin haluttu ja myös saatu
mahdollisuus karistaa alkuperäinen ilme historiaan uudistamalla julkisivu parvekkeineen
selkeästi erinäköiseksi entiseen
verrattuna. Missä tahansa toteu-

tettuna Tenkanen ei näe suuntausta hyvänä.
– Kaikille peittäviä korjauksia
ei voi, eikä pidäkään tehdä. Parhaimmisto on säilytettävä, hän
painottaa elementtirakentamisen alkuvuosikymmentenkin
asuintalojen alkuperäisyyden
vaalimisen tärkeyttä.
Vaikka niiden arkkitehtuuri ei
puheissa ja kirjoituksissa yleensä paistattelekaan kauneussar
jassa, se ei tarkoita, etteikö arvostamisen väärtejä kohteita
olisi niissäkin, myös alueina.
Arkkitehtina Tenkanen ei
soisikaan alueiden pirstaloituvan ilmeeltään sekalaisiksi sen
seurauksena, että taloyhtiöissä
tehdään ilmeen uusimisia toisistaan selkeästi poikkeavilla tavoilla. Alueilla, joille korjausta
paohjeet ovat jo valmistuneet,
uhka ei enää olekaan kovin
ilmeinen. Alueilla, joilla ilmeen
hajaantumista ei ole vielä tapahtunut, mutta uhka on olemassa, Tenkanen soisi herättävän pohtimaan asiaa. Siitä huolimatta, että korjaustapaohjeita
ei olisikaan.

– Valitettavasti rakennusvalvonta ja kaupunkisuunnittelu
vi
rastot ovat monin paikoin
myöhässä näissä asioissa. Ohjeistuksen pitäisi olla ennakoivampaa.

Vastuunkanto
hyvä, mutta
liika on pahasta

M

onen monissa taloyhtiöhankkeissa mukana olleena Marjaana
Tenkanen myöntää kantavansa
huolta erityisesti yhdestä asiasta.
– Hallitusten puheenjohtajat
ovat taloyhtiön historian ehkä
suurimmissa ja taloudellisesti
raskaimmissa remonteissa kovassa paikassa. Paineita tulee
niin osakkailta kuin muiltakin
asukkailta.
Marjaana Tenkanen kannustaa puheenjohtajia keventämään taakkaansa, jättämään vastuuta enemmän ammattilaisille,
jotka toimivat asioiden kanssa

päivätyökseen koko ajan.
– Maallikon on joskus vaikea
hahmottaa, mikä on oikeasti tärkeää, mikä vähemmän tärkeää.
Ammattilaisina erotamme, mitkä ovat oikeasti puuttumisen
paikkoja esimerkiksi urakoit
sijoiden työsuorituksissa. Luottakaa meihin.
Isännöitsijän roolin Tenkanen näkee erittäin tärkeänä
hankkeissa. Hyvä isännöitsijä
on jämäkkä ja aktiivinen myös
päätöksenteossa, vaikka puun
ja kuoren välissä monesti joutuukin toimimaan ammattikunnalle ominaiseen tapaan. Rajansa voi silti vetää.
– Sekin on jämäkkyyttä isännöitsijältä, että ilmoittaa selke
äs
ti, milloin on kyse asiasta,
johon ei koe osaavansa ottaa
kantaa.
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Lisää ikää katoille ja julkisivuille!
Pintamestareiden menetelmä on ylivertainen tapa pitää kiinteistön katot, julkisivut
ja muut ulkopinnat kunnossa. Menetelmämme perustana ovat huipputehokas
pesutekniikka sekä Pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt huippulaadukkaat aineet.
Nämä yhdessä antavat uuden ilmeen lisäksi täydellisen suojan mm. sammalta, jäkälää,
pakkasrapautumista, uv-säteilyä ja ilmansaasteita vastaan jopa 20 vuodeksi eteenpäin.
Ammattitaitoinen henkilöstö ja alan edelläkävijänä saatu näkemys takaavat onnistuneen
lopputuloksen vaikeimmillekin kohteille. Menetelmä soveltuu tiili-, mineriitti- ja peltikatoille,
tiili- ja betoniseinille, piha- ja katukivetyksille sekä muille kivipinnoille.
Pesut, maalaukset, suojaukset ja pinnoitukset teemme yli 1 000 000 m² kokemuksella.

Pohjolan

Lue lisää ja pyydä tarjous
www.pintamestarit.fi
info@pintamestarit.fi
Janne Karjalahti 040 910 7546
Sami Haapala 043 2110 153

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoro

Kestävää julkisivurakentamista
Rakentamisen laadusta tai pikemminkin sen puutteesta on julkisuudessa keskusteltu viimeaikoina varsin paljon. Eikä keskustelun sävy ole valitettavasti ollut rakennusalaa ylistävää.
Millaista sitten on kestävä rakentaminen, ja tässä tapauksessa
kestävä julkisivurakentaminen? Tarkoittaako se hyvin aikaa kestäviä rakennuksen julkisivuja? Ja mitä se sitten taasen tarkoittaa?
Tuleeko kestävien julkisivujen olla arkkitehtuuriltaan "ajatonta",
jotta ne näyttävät tuoreilta vielä seuraavienkin muotivirtausten
aikana? Vai tulisiko kestävien julkisivujen jättää mahdollisimman
pieni hiilijalanjälki? Vai onko kestävien julkisivujen tunnusmerkkinä hyvä suomalaisen ilmastorasituksenkesto?
Hyvän ajan muotivirtauksia kestävän arkkitehtuurin määritteleminen on vaikeaa, sillä kysymys on ensisijaisesti ihmisten mielipiteistä. Ja mielipiteet muuttuvat ajan ja kokemusten mukana.
Rakennusten elinkaari on yleisesti kymmeniä vuosia, joten siinä
mielessä rakennuksen julkisivut vaikuttavat varsin pysyväisluontoisesti rakennetunympäristön ulkonäköön ja koettavuuteen. Ei
siis ole aivan sama, miten rakennusten arkkitehtuuriin panostetaan.
Rakennusten, rakenteiden ja eri rakennusmateriaalien hiilijalanjäljestä on käyty ja käydään vilkasta keskustelua, onpa nähty
jopa kuvainnollinen miekkailukin eri materiaalien välillä. Lähtökohtaisesti tulee aina tarkastella koko rakennuksen tai rakenteen,
tässä tapauksessa koko ulkoseinärakenteen, hiilijalanjälkeä koko
elinkaaren ajalla raaka-aineesta valmiiksi rakenteeksi ja takaisin
raaka-aineeksi, cradle to cradle, kuten kansainvälisissä alan konferensseissa on tullut kuultua.
Pelkkä materiaalien hiilijalanjälkitarkastelu johtaa helposti
harhaan, sillä erilaisten ulkoseinärakenteiden käyttöiät ja huoltotarpeet vaihtelevat varsin paljon. On kuitenkin selvää, että rakentamalla pitkäikäisiä ja vähän huoltoa tarvitsevia julkisivuja
luonnonvaroja kuluu vähemmän ja hiilijalanjälki pienenee.
Tästä on selvää hyötyä myös rakennusten omistajille kohtuullisten ylläpitokulujen muodossa. Sama pätee julkisivujen korjaamiseen: Oikea-aikaisella ja oikein mitoitetulla julkisivukorjauksella
säästetään sekä euroja että luonnonvaroja.

Jukka Lahdensivu,
Julkisivuyhdistyksen
hallituksen jäsen
Tampereen
teknillinen yliopisto
Rakennustekniikan laitos

Aivan varmasti kestävien julkisivujen tulee sietää hyvin suomalaisia ulko-olosuhteita. Muuhun Eurooppaan verrattuna erityispiirteenä meillä ovat syksyiset viistosateet ja julkisivujen hidas
kuivuminen ennen talven pakkasrasituksia.
Ilmatieteen laitoksen tutkimusten mukaan olosuhteet tässä
suhteessa tulevat jopa heikkenemään: talvisateet ja pilvisyys lisääntyvät ja talvisateet tulevat yhä enemmän vetenä.
Julkisivujen ja erityisesti detaljien ja liitosten tulee olla huolellisesti suunniteltuja ja toteutettuja, jotta on mahdollista saavuttaa
pitkä käyttöikä. Myös rakennusten ja rakenteiden vedenpoistojärjestelmien toimivuuteen ja vuosittaiseen puhdistamiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Luonnollisesti materiaaliteollisuuden
ja rakentajien tulee huolehtia julkisivuissa käytettävien materiaalien hyvästä pakkasenkestävyydestä, mikä on perusedellytys
pitkän käyttöiän saavuttamiselle.
Julkisivuyhdistys edistää hyvää julkisivurakentamista panostamalla tutkimukseen sekä yhdistyksenä että jäsenyritystensä kautta. "Kestävää ja kaunista" on ollut jo pitkään Julkisivuyhdistyksen
tunnuslause.
Kestävän rakentamisen tutkimukseen ja opetukseen on tulossa
varsin merkittävä yliopistollinen panostus, sillä Tampereen teknilliseen yliopistoon on perustettu kestävän rakentamisen professuuri (Sustainability of Construction), jonka täyttöprosessi on tätä
kirjoitettaessa parhaillaan käynnissä.
Perustutkimusta tarvitaankin erityisesti rakennusten hiilijalanjälkiin ja todellisiin käyttöikiin liittyen. Tällä hetkellä esitetyt
argumentit ovat varsin "värittyneitä".

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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taloyhtiön talous

Miten suunnitella taloutta, kun tilinpäätös puuttuu.... Mistä rahaa öljyyn, kun tilillä ei ole rahaa...

”Valitkaa hyvä isännöitsijä,
seuratkaa taloustilannetta yhdessä ja
sitoutukaa taloyhtiön asioiden hoitamiseen”
Taloyhtiön edustaja astuu sisään isännöitsijätoimistoon ja pyytää,
että ”vaikka te ette
meidän taloyhtiötämme isännöi, voisitteko
kuitenkin tilata meille
öljyä. Me emme sitä
itse saa”.
Tämä suorastaan
surkuhupaisalta vaikuttava esimerkki on
valitettavasti elävää
elämää, johon erinäisten vaiheiden jälkeen
muutamat karkkilalaiset taloyhtiöt joutuivat
ehkä osin omaa osaamattomuuttaan, mutta
ennen kaikkea suuren
isännöintiyrityksen
töpeksittyä pahoin taloyhtiöiden talousseurannan ja kirjanpidon.

n Tekstit ja kuvat:

Riina Takala
28

K

arkkilassa oli viime
vuoden puolella 14 ta
loyhtiötä, jotka eivät
saaneet isännöitsijätoimistoltaan tilinpäätöstä, jotta olisivat
voineet pitää kesäkuun loppuun mennessä yhtiökokouksensa ja päättää esimerkiksi
yhtiövastikkeiden suuruudesta.
Asunto-osakeyhtiölaki sanoo
erittäin selvästi, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä
kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä eli 30.
kesäkuuta mennessä, ja kyseisessä kokouksessa on esitettävä
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Karkkilalainen isännöitsijä
Vesa Ryyppö on huolissaan
siitä, että osakkeenomistajat, eivätkä hallituksetkaan
yleisesti ottaen nykypäivänä
riittävästi paneudu ja sitoudu omaisuutensa hoitamiseen.

ja käsiteltävä tilinpäätös.
Useat taloyhtiöiden edustajat
pyysivät apua karkkilalaiselta
isännöitsijäyrittäjä Vesa Ryypöltä Isännöinti M. Ryyppö Ky:stä

ja kyselivät, mitä taloyhtiö voi
tällaisessa tilanteessa tehdä.
– Jos taloudellista tilannetta
ei seurata, eikä taloyhtiö saa
tilinpäätöstä ajallaan, minimissään siitä seuraa se, että taloyh
tiön on hankala, lähes mahdotonta suunnitella talouttaan.
Jos ajattelen tilannetta oman
yrityksemme kannalta, niin jos
en tiedä, oliko taloudellinen tulos edellisenä vuonna plussalla
vai miinuksella, miten voisin
suunnitella seuraavaa vuotta.
Taloudellinen lähtökohta puuttuu silloin täysin.

Tilinpäätöstensä kanssa ongelmiin joutuneista taloyhtiöistä Ryypön käsityksen mukaan
aika moni piti kuitenkin yhtiökokouksensa loka-marraskuussa ja tiettävästi loput tämän
vuoden puolella.
– Yksi meille siirtyneistä taloyhtiöistä piti yhtiökokouksensa viime vuoden marraskuussa.
Kun sain taloyhtiön kirjanpidon
tehtyä, alijäämä oli yli 3 000
euroa. Silti taloyhtiö oli tehnyt
vuoden aikana yli 20 000 euroa
maksaneen parvekeremontin.
Taloyhtiön tililtä puuttui siis
aivan hurja summa rahaa. Niinpä pidin taloyhtiön edustajien
kanssa hätäkokouksen, ja yhtiövastike nousi välittömästi 2,60
eurosta 5 euroon. Perustin taloyhtiölle vielä 5 000 euron luotollisen shekkitilin, koska tilannearvioni mukaan taloyhtiölle
voisi muuten tämän talven aikana käydä ohrasesti, ellei ole
rahaa, Ryyppö kertoo.
Tällaista vastikkeen yhtäkkistä nousua voi pitää kohtuuttomana erityisesti vanhojen eläkeläisten tai nuorten opiskelijoiden kannalta.
– Jos jokin kuluerä yhdessä
päivässä yli kaksinkertaistuu,
se on kohtuutonta. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan ollut muuta tehtävissä. Hallituksen olisi
pitänyt valvoa ja tuntea pykälät,
miten esimerkiksi isännöitsijän
toimintaa pitäisi valvoa, mutta....

Leuto talvi pelasti

T

aloyhtiöiden tilannetta
hankaloitti Ryypön mukaan myös se, että ne
saivat isännöitsijätoimistosta
ristiriitaista tietoa taloudellisesta tilanteestaan. Taloyhtiöiden
rahatilannetta olisi Ryypön
mielestä pystytty kuitenkin
edes sillä tasolla seuraamaan,
että olisi tarkistettu tiliotteilta,
missä mennään.
– Jos sinulla on käsissä 5 000
euron edestä taloyhtiön avoimia laskuja ja tilillä 1 000 euroa,
niin eihän siihen enää tarvita
kirjanpitoa reagoimaan, että rahat eivät nyt oikeasti riitä.

– Vieraiden taloyhtiöiden ihmiset tulivat todellakin pyytämään, että me tilaisimme heille
öljyä, koska taloyhtiö ei sitä saa.
Me kyselimme, miksi ette saa.
Epäilimme, että heillä on kenties edellinen lasku maksamatta tai taloyhtiö on ollut huono
maksaja, jolle ei toimiteta öljyä
muutoinkaan kuin käteisellä,
ennakkomaksua vastaan tai
kor
keintaan 7 päivän maksuajalla. Emme me voineet heitä
auttaa. Tuli tunne, että ihmiset
eivät oikein ymmärtäneet, että
heidän pitäisi taloyhtiössä ja
hallituksessa itse hoitaa tällaiset
asiat, eikä pyytää ulkopuolista
tahoa tilaamaan heille sähköä
tai öljyä, Ryyppö tuumii ilmaisten samalla huolensa, miten
välinpitämättömästi ja huolettomasti osakkaat ja hallitukset
suhtautuvat omaisuutensa hoitamiseen.
Leuto talvi pelasti taloudellisen romahduksen kokeneet
taloyhtiöt, koska paukkupakkastalvena tällaisia "tilaa meille
öljyä, koska emme sitä itse saa"
olisi varmasti ollut useita.

Järjestelmän
pettäminen
johti ongelmiin

-O

ngelma oli tässä tilanteessa suuressa
isännöintiyritykses
sä enemmänkin kirjanpidollinen kuin isännöintiin liittyvä,
koska isännöitsijä oli "samassa
sopassa". Ei hänkään saanut
niitä tietoja, joita taloyhtiöissä
tarvittiin, eikä tilinpäätöksiä,
Ryyppö pohtii.
Isännöintiyrityksen kirjanpito oli keskitetty toiselle paikkakunnalle kuin missä isännöintiä hoidettiin. Tilinpäätösten
viivästymistä ja taloustietojen
puutteellisuuksia perusteltiin
kirjanpitokeskuksen järjestelmämuutos- ja ohjelmisto-ongelmilla.
– Ehkä tilanteeseen ajauduttiin myös siksi, että ihmiset
eivät välttämättä ymmärrä tilinpäätöksistä ja tuloslaskelmista
mitään ja kun samaan aikaan

LAKINURKKA

Hallitus vastaa yhtiön kirjanpi
don ja varainhoidon valvonnan
asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallituksen tehtävänä ei ole itse
huolehtia näistä tehtävistä, vaan
järjestää niiden hoitaminen asianmukaisella tavalla.
Hallituksella on velvollisuus
jatkuvasti seurata ja arvioida yh
tiön taloudellista asemaa sekä
huolehtia tätä arviointia koskevan
raportoinnin järjestämisestä.
Hallituksen on ohjattava isännöitsijän toimintaa sellaisin ohjein ja määräyksin kuin yhtiön
toiminnan kannalta on tarpeellis
ta. Tämä on yksi hallituksen tär
keimmistä tehtävistä ja liittyy hallituksen valvontavastuuseen.

vakuutetaan, että ei hätää, rahaa
on, niin tilanteeseen ei osattu
reagoida, Ryyppö pohtii niistä
tapauksista, joissa taloyhtiö oli
todella rahaton, eikä öljyä saatu, koska oli edellinen lasku
maksamatta tai jotakin muuta
taloudellista hämminkiä.
– Monet taloyhtiön kuluista
ovat loppuvuosipainotteisia.
Esimerkiksi kiinteistöverot tulevat loppuvuodesta. Voi olla,
että kesän jälkeen öljysäiliöt
on pitänyt täyttää. On tullut ehkä jokin yllättävä korjauskulu.

Lähde: Asunto-osakeyhtiölaki ja sen perustelut 7 luku: Asunto-osakeyhtiön johto
ja edustaminen, 2 § Hallituksen yleiset
tehtävät

Isännöitsijän yleisiksi tehtäviksi on määritelty päivittäisen hallinnon hoitaminen. Isännöitsijä
vastaa myös yhtiön kirjanpidon
lainm ukaisuudesta sekä siitä,
että varainhoito on luotettavalla
tavalla järjestetty.
Lakiin on lisätty säännös, jonka
mukaan isännöitsijän on annetta
va hallitukselle ne tiedot, jotka
ovat tarpeen hallituksen tehtävien
suorittamiseksi.
Isännöitsijän on oma-aloitteisesti annettava tällaiset tiedot
hallitukselle.
Lähde: Asunto-osakeyhtiölaki ja sen perustelut 7 luku: Asunto-osakeyhtiön johto
ja edustaminen, 17 § Isännöitsijän yleiset
tehtävät

Näin ollen taloyhtiölle voi tulla
loppuvuodesta esimerkiksi se
15 000 euron kiinteistöverolappu ja lasku tilatusta 11 000 litrasta öljyä. Taloyhtiön tilillä pitäisi olla loppuvuodesta suurin
piirtein sama määrä rahaa kuin
alkuvuodestakin, eikä sinne
kerry yllättäen kymppitonneja,
joilla maksaa esimerkiksi loppuvuoden laskuja, jos sellaisia
seurannan puuttumisen vuoksi
tulee yllättäen maksettavaksi.
➺ Aiheesta lisää seuraavalla sivulla

katot ja pihaERISTYKSEt

kuntoon!

Ota yhteyttä alan ammattilaiseen
Torpankatu 4, 24100 Salo
vaihde 020 729 1600
Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa
vaihde 020 729 1605
www.sarttila.fi
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Toimitusjohtajan valinta tärkeä valinta
Karkkilalaisten taloyhtiöiden kokemukset
saavat isänsä Matin
20 vuotta sitten perustamaa isännöintiyritystä vetävän Vesa
Ryypön pohtimaan,
miten paljon isännöitsijä voikaan tehdä
ennen kuin tulee potkituksi pois isännöitsijän tehtävistä.
Pohtiessaan samalla,
miten tällaisten, toivottavasti hyvin poikkeuksellisten tapausten, joihin Karkkilassa
ajauduttiin, välttämiseksi voisi toimia,
hän nostaa esiin kolme
asiaa: isännöitsijän eli
taloyhtiön toimitusjohtajan valinnan merkitys, hallituksen oman
vastuun ja huolenpidon sekä talousseurannan säännöllisyyden ja
avoimuuden.

-K

ynnys vaihtaa tuttua
isännöitsijää tuntuu
olevan korkea. Meillekin on tullut viidettä kertaa
tarjouspyyntö samasta taloyhtiöstä, eikä heille kukaan tunnu
tarjoavan isännöintiä. He ovat
pulassa. Vaikuttaa siltä, että taloyhtiöt ovat yleisemminkin
jakautumassa siinä mielessä
kahtia, että on "pummiyhtiöi
tä", joissa asiat on hoidettu
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Vaikka kuvanottohetkellä
Vesa Ryyppöä naurattaa,
arkinen isännöintityö pitää
ilmeen yleensä aika vakavana - korjaamista riittää tuleville vuosille pilvin pimein,
mutta millä eväillä sitä yhteistyössä tehdään, ellei molemminpuolin sitouduta hyvään kiinteistönpitoon. Taloyhtiöt ovat jakaantumassa karkeasti ”pummiyhtiöihin” ja hyvin hoidettuihin
yhtiöihin.

huonosti ja on hyvin hoidettuja taloyhtiöitä. Pummiyhtiöitä
eivät isännöitsijät halua hoitaa,
hyvin hoidettuja kyllä, Ryyppö
piirtää kuvaa isännöintipalveluiden arjesta.
Isännöitsijä-nimikettä Ryyppö pitää sinällään huonona
ammattinimikkeenä, koska se
ei kerro riittävästi isännöitsijän
asemasta ja tehtävästä suhteessa taloyhtiöön. Isännöitsijä on

todellakin taloyhtiön toimitusjohtaja, juoksevien asioiden
hoitaja.
Yksi syy, miksi taloyhtiöiden
ja isännöitsijöiden palvelusuhde ei toimi, on Ryypön arvion
mukaan se, että isännöitsijä valitaan taloyhtiöön liian
heppoisin eväin. Ei haastatella
henkilöä, ei selvitetä hänen referenssejään, ei kysellä hänen
aiemmilta työnantajiltaan, millainen isännöitsijä hän on, ei
välttämättä edes tavata henkilökohtaisesti.
– Jos firma on palkkaamassa
toimitusjohtajan, niin harvoin
sitä sillä tavoin tehdään, että
pannaan tekstiviesti: "Meillä on
16 työntekijän yhtiö, teemme
muttereita, rupeaisitteko meille toimitusjohtajaksi", Ryyppö
karrikoi.
– Suomessa on aivan valtava
kiinteistömassa. Jos toimitusjohtaja valitaan sillä tavalla, että
lähetetään kymmenkunta kirjettä pyynnöllä "tarjoa meille

”Suomessa on aivan valtava kiinteistömassa. Jos toimitusjohtaja valitaan sillä tavalla, että
lähetetään kymmenkunta kirjettä pyynnöllä
”tarjoa meille palveluitasi” ja sitten valitaan halvin,
siitä ei hyvää seuraa.”

palveluitasi" ja sitten valitaan
halvin, siitä ei hyvää seuraa.
Sen sijaan pitäisi kysellä vaikka
parin lähialueen taloyhtiön puheenjohtajalta, miten heillä on
mennyt isännöitsijän kanssa,
haastateltaisiin ihmisiä, haastateltaisiin isännöitsijäehdokasta, käytettäisiiin tähän aikaa ja
vaivaa.
– On tietysti ymmärrettävää,
että jos hallituksen jäsenille ei
makseta hallitustyöskentelystä
muutenkaan mitään, niin isännöitsijän hakemisprosessi ei
herätä kovinkaan suurta into-

himoa. Jos kuitenkin käyttäisi
hyvän isännöitsijän löytämiseksi aikaa, vaikkapa konsulttiapuakin, niin siihen käytetyt eurot
voisivat tuottaa taloyhtiölle moninkertaisen taloudellisen hyödyn, kun olisi hyvä, asiansaosaava isännöitsijä, jonka kanssa ei
tarvitsisi aina "vängätä, Ryyppö
pohtii.

Taloyhtiön oma
sitoutuminen
tärkeää

R

yypön mielestä on tärkeää myös se, että taloyhtiön osakkaat ja ennen
kaikkea hallituksen jäsenet ovat
itse sitoutuneita taloyhtiönsä
asioiden hoitamiseen.
– Meillä oli naapurikunnassa
taloyhtiö, jonka isännöinnistä
kieltäydyin kolme kertaa, mutta kun sitten vihdoin suostuin,
olin taloyhtiölle viides isännöit
sijä kahden vuoden aikana.
Edellistä isännöitsijää oli kehotettu poistumaan hallituksen
kokouksessa ja erotettiin siten
taloyhtiön isännöintitehtävistä. Puolen vuoden palkan he
kuitenkin irtisanotulle isännöitsijälle lupasivat. Taloyhtiön
puheenjohtaja soitti minulle
tämän tapahtuman jälkeen ja
sanoi, että sinä tulet meille töihin, nyt on pakko saada tämän
taloyhtiön asiat järjestykseen.
Tiedossa oli, että taloyhtiön
asiat ovat sekaisin. Vesa Ryyp➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

pö sanoo tällaisiin tilanteisiin
aikaisemminkin joutuneena, että tällaiset "kaatopaikkayhtiöt"
eivät kovin kiinnosta, jos asioiden oikeanlainen hoitaminen ei
kiinnosta edes taloyhtiön omia
osakkaita, saatikka hallitusta.
– Meillä on joitakin sellaisia
taloyhtiöitä, että yhtiökokoukseen tulee 3-4 ihmistä. Silloin
saatan lähestyä kirjeitse ja annan ymmärtää, että jos teitä
ei omaisuutenne hoitaminen
kiinnosta, ei minuakaan. Sitten
on vaihtoehtona korottaa isän-

nöinnin hintaa 50 prosenttia
tai irtisanoa, kuten esimerkiksi
suuret isännöintiyritykset ovat
irtisanoneet pieniä taloyhtiöitä
asiakaskunnastaan. Jotenkinhan taloyhtiöitä täytyy patistaa,
jos taloyhtiön osakkailla ei ole
itsellään minkäänlaista tahtotilaa omaisuutensa hoitamiseen.
Tunnelma on nykyään sen
suuntainen, että vaikka ihmisillä on paljon rahaa kiinni talonsa kivijalassa, taloja hoidetaan
miten hyvänsä, Ryyppö pohtii
tilanteesta hyvin huolestuneena.

Talousseuranta
säännölliseksi
ja avoimeksi

V
Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot

esa Ryypön mielestä
myös taloyhtiön taloudellisen tilanteen seuranta on helppo järjestää, kun
siihen luodaan tietynlainen systeemi ja säännöllisyys.
– On hyvin yksinkertaista
tehdä taloyhtiölle vuoden aikana tietynlainen välitilinpäätös.
Sen ei tarvitse olla niin virallinen kuin kirjanpidon välitilinpäätös on oikaisuineen ja kor-

jauksineen, vaan sellainen, josta
käy ilmi esimerkiksi kesäkuun
loppuun mennessä kirjatut
kuitit ja taloudellinen tilanne,
Ryyppö kertoo.
Vaiva ei ole suuri, eikä työ
hankala, koska kyseiset tiedot
saa nykyisistä kirjanpito-ohjel
mista helposti. Tekee pdf-tiedoston, laittaa sähköpostilla
puheenjohtajalle, jos sellainen
yhteydenpito on käytettävissä.
Saatesanoina puheenjohtajalle menee myös viestiä - milloin on syytä muistutella, että
”vaikka tässä laskelmassa talous
näyttää olevan hyvällä mallilla,
kiinteistöverot tulevat maksettaviksi silloin ja silloin”.
– Tai kerron, että hissi hajosi, vakuutus ei korvannut kuin
sen ja sen verran, näyttää pahalta, pidetäänkö palaveri. Oli
syy mikä hyvänsä, mikä minua
alkaa taloyhtiön taloudenpidossa huolestuttamaan, en panttaa
sitä tietoa, vaan jaan sen heti
asianomaisille. Niin on itsekin
helpompi nukkua yönsä, kun
tietää, ettei ole yllätyksiä edessä.
Tällaisen välitilinpäätöstietojen antamisen voi Ryypön mielestä kirjata jo alun alkaen isännöintitarjoukseen ja määritellä

sinne, että isännöitsijä antaa
hallitukselle tietoja taloudesta
kaksi kertaa vuodessa -kirjata
kuukaudetkin, esimerkiksi toukokuussa ja syyskuussa.
– Silloin vuoden kolmen kuukauden aikana ei tule eteen mitään sellaisia taloudellisia yllätyksiä, ettei niihin olisi osattu
varautua.
– Tällainen toiminta luo molemminpuolista luottamusta.
Isännöitsijä tietää, että on antanut tarvittavia tietoja taloudesta ja toisinpäin. Jos hallitusta
tai puheenjohtajaa ihmetyttää
jokin asia, se voidaan heti selvittää. Joskus heitä voi hämmästyttää esimerkiksi poikkeuksellisen isot vesilaskut. Silloin
selvitän heille vesilaitoksen
laskujen jaksotuskäytännön ja
tarkistan, milloin vesilaitos on
laskuttanut. Ihmetyksen aiheet
vaativat tietenkin minulta sen,
että selvitän asian, mutta se on
kuitenkin molemmin puolin
hyvä käytäntö. Isännöitsijälle
se on pieni panostus ja asiat
pystyy tekemään helposti. Samalla se on helpotus, että asiat
saadaan heti selvitettyä, eikä
jokin ongelmakohta tule yllättäen eteen myöhemmin.

UUTISPOSTIA

Aimo annos korjausrakentamisen asiaa Wanhassa Satamassa 1. helmikuuta
Miten korjausrakentamisen
uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat vaikuttamaan
koko alaan? Mitkä ovat tulevaisuuden suurimmat korjaustarpeet ja mitä uusia ratkaisuja on
tarjolla?
Miten vallitseva taloudellinen tilanne tulee vaikuttamaan
korjausrakentamiseen? Korjausrakentaminen 2012 vs. korjausrakentaminen 2030?
Vastauksia näihin kysymyksiin tarjotaan 1. päivä helmikuu
ta Korjausrakentaminen 2012
-tapahtumapäivässä Wanhassa
Satamassa Helsingissä.
Aamupäivän aikana mm. Sitran Energiaohjelman johtava
asiantuntija Jarek Kurnitski
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pohtii korjausrakentamiselle
asetettuja odotuksia erityisesti
energiansäästötavoitteiden valossa ja ennen kaikkea niiden
todellisia toteuttamisedellytyksiä. Ympäristöministeriön yliinsinööri Jyrki Kauppinen on
jo pitkään ollut mukana valmistelemassa korjausrakentamisen
energiatehokkuusmääräyksiä
ja kertoo päivän luennossaan,
minkälaisia säädöksiä ollaan
tekemässä ja missä vaiheessa
määräysten valmistelussa ollaan.
Lisäksi Rakennusteollisuus
RT:n johtaja Jukka Pekkanen
tarkastelee korjausrakentamisen haasteita vuoteen 2030
tähyten.
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Korjausrakentaminen
taloyhtiöiden
näkökulmasta
Ohjelmatarjonta jakaantuu
iltapäivällä kolmelle kohderyhmälle suunnattuihin seminaareihin: taloyhtiöiden edustajille
ja isännöitsijöille, korjausrakentamisen suunnittelijoille ja arkkitehdeille sekä ammattirakentajille ja urakoitsijoille.
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri esittelee
taloyhtiöille suunnatussa seminaarissa kaksi kertaa toteutettua Julkisivuremontti-kilpailua
ja valottaa onnistuneen julkisivukorjauksen perusperiaat-

teita.
Tapahtuma jakaantuu seuraavasti: aamupäivällä klo 10-12
ns. Key Note -puheenvuorot
isossa salissa. Samaan aikaan
myös hanke-esittelyitä ja yritysten tietoiskuja.
Iltapäivällä klo 13-16 kohdennetut seminaarit taloyhtiöväelle, suunnittelijoille sekä urakoitsijoilla ja rakennuttajille.
Tapahtumassa on mukana
lähes 40 yritystä esittelemässä
tuotteitaan ja palveluitaan.
Helsingin Messut järjestää tapahtuman kolmannen kerran.
Voit tutustua ohjelmaan ja ilmoittautua www.korjausrakentaminen2012.fi -osoitteessa.

Se on nyt

-sinusta
kiinni.

131 586
lukijaa

Kiinteistöposti
Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet
toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.
Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti. Siksi meistä on tärkeätä mitata onnistumistamme
säännöllisesti.
IROResearch Oy tutki lokakussa 2011 Kiinteistöpostin lukemista, käsityksiä lehden sisällöstä ja sen
hyödyllisyydestä sekä asemaa muihin kiinteistöalan lehtiin verrattuna.
Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät sekä asuntoosakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat. Tutkimuksen näytekoko oli 300 vastaajaa, noin 100
vastaajaa kustakin edellä mainitusta lukijaryhmästä, joten tutkimuksen tuloksia voidaan pitää täysin
luotettavina. Tutkimuksen tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla yli 20 minuutin pituisilla puhelinhaastatteluilla.

Kiinteistöposti vie viestisi perille
Onnistunut markkinointiviestintä voidaan pelkistää kolmeen tekijään: sinulla on kiinnostavaa
kerrottavaa, kerrot asiasi kiinnostavasti ja kerrot asiasi kiinnostuneille ihmisille.
Kiinteistöpostin lukijakunta koostuu pääasiassa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista
sekä ammatti- ja sivutoimisista isännöitsijöistä. Lisäksi lehti tavoittaa tärkeimmät kiinteistöalan sidosryhmät, kuten esimerkiksi arkkitehdit ja suunnittelijat.

Merkittävää lukijamäärän kasvua
Tuoreen lukijatutkimuksen mukaan Kiinteistöpostin valtakunnallisella
puheenjohtajanumerolla on vuonna 2012 yli 133 000 lukijaa.

Lukuajan huomattava kasvu
Kiinteistöpostin lukuaika on yli kaksi kertaa pidempi, kuin säännöllisesti
tutkittujen päättäjälehtien yleinen keskiarvo.
Kaikkien vastanneiden keskimääräinen lukuaika on 49 minuuttia.
Hallitusten puheenjohtajilla lukuaika on jopa 59 minuuttia.

Lehtien yhteiset lukijat
Ne päällekkäislukijat, jotka lukevat Kiinteistöpostin lisäksi taulukossa olevia lehtiä.
Kaikki, n=300

Locus 2 %

Talotekniikka 2 %

Rakennuslehti 8 %

Kotitalo 9 %

Suomen Kiinteistölehti 21 %

Kiinteistöposti 100 %

131 000 kpl

Vaikuttaa päätöksentekoon 42 %
Lähes joka toinen vastaajista kertoi Kiinteistöpostin vaikuttavan heidän
päätöksentekoonsa. Ammatti-isännöitsijöistä 39 % ja hallitusten puheenjohtajista 44 % olivat sitä mieltä.

Kuka taloyhtiössä päättää
Yhtiökokous
Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä vuosittain, joissakin yhtiöissä kaksi kokousta yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti keväällä ja toinen syksyllä. Lisäksi tarpeen mukaan – esimerkiksi
merkittävistä korjaushankkeista ja hankinnoista - järjestetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.
Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen valitsee vuosittain varsinainen yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
kokoontuu hänen kutsustaan aina, kun yhtiön asiat niin vaativat.
Isännöitsijä
Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen valitsema isännöitsijä, joka hoitaa päivittäiset rutiinit ja toimii yhtiön hallinnollisena
johtajana. Hallituksen on ohjattava isännöitsijän toimintaa sellaisin ohjein ja määräyksin kuin yhtiön toiminnan kannalta
on tarpeellista. Tavallisesti taloyhtiö tekee isännöinnistä sopimuksen isännöintiyrityksen kanssa.

Toimitusjohtaja
Matti Karppanen
Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

Päätoimittaja
Riina Takala
Puh. (09) 2238 5616
040 5021 769

Myyntijohtaja
Raili Stenberg
Puh. (09) 2238 5613
0400 408 902

Myyntipäällikkö
Timo Hyrske
Puh. (09) 2238 5612
040 5641 251

Kiinteistöposti
Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560
etunimi.sukunimi@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi

Myyntipäällikkö
Aune Autio
Puh. (09) 2238 5615
040 5357 182

Myyntipäällikkö
Eetu Karppanen
Puh. (09) 2238 5617
0400 342 155

hissit K U N T O O N

Inspectan Pentti
Koskisella (oik.) ja
Schindlerin VeliPekka Vuoren
maalla ennestään
tuttujen hissien
kaksivuotistarkastus käy rutiinilla.
Silti työssä on oltava tarkkana.

Hissillä ajo on suosittu matkailulaji

Huolehditaan, että
menopelit toimivat
T

Suomessa toimivat
noin 53 000 hissiä
hakkaavat neljällä

miljardilla vuosittaisella hissimatkallaan
kotimaisen lentoliikenteen matkakilometrien
määrässä. Ylös-alas
liikennöivät menopelit
on syytä pitää kunnossa ja turvallisina.

n Tekstit ja kuvat:

Hanna Rissanen

ärkeä lenkki hissien turvallisuudesta huolehtivien ketjussa on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto,
Tukes. Puolitoista vuotta sitten
alueellistamisen yhteydessä viraston Sähkölaitteistot-ryhmä
siirtyi Helsingistä Tampereelle.
Samalla ryhmä sai uudeksi ylitarkastajakseen Antti Savolan,
vastuualueenaan hissit, liukuportaat ja nosto-ovet.
Tällä hetkellä Tukesin vahvuus kyseisellä kentällä on
1,25 henkilötyövuotta - Savola kokopäiväisesti sekä alalla
pidempään ollut kollega osana
muita tehtäviään.
Hisseille tehtävistä tarkastuk
sista Suomessa määrää joukko
säädöksiä. Ennen uuden hissin
käyttöönottoa vaadittavasta tar

kastuksesta sekä markkinavalvontatarkastuksista määrää EU:n
hissidirektiivi. Käytössä olevien
hissien määräaikaistarkastuksia
sekä muu
tostarkastuksia tehdään kan
sallisten säädösten
mukaisesti. Hisseille teetetään
lisäksi kuntoarvioita vapaaehtoiselta pohjalta.
Uusien hissien valmistamista
ohjaavat eurooppalaiset yhdenmukaistetut hissialan standardit.
Kun hissin valmistaa kyseisiä
standardeja noudattaen, katsotaan hissidirektiivin terveys- ja
turvallisuusvaatimusten täyttyvän. Valmistaja voi toki poiketa
standardeista, mutta sitten on
muilla menettelyillä osoitettava, että sama turvallisuustaso
saavutetaan. Hissialan eurooppalainen standardiperhe on ni-

meltään EN-81 ja suuren osan
standardeista SFS on julkaissut
suomeksi.

Taloyhtiöllä
tarkastuksissa omat
velvollisuutensa

V

uoden 2010 aikana Suomessa asennettiin käyttöön 1 300 uutta hissiä,
osa niistä vanhojen poistettujen tilalle. Vanhimmat käytössä
olevat hissit ovat 1930-luvulta.
Suurin osa suomalaisiin rakennuksiin asennettavista hisseistä
on kotimaista tuotantoa.
Hissien määräaikaistarkastuk-
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set saa tehdä ainoastaan siihen
valtuutettu tarkastuslaitos. Valtuutetut laitokset nimeää sähköturvallisuusviranomainen,
Tukes. Sillä on myös oikeudet
ja vastuu tarvittaessa peruuttaa
nimeäminen.Tarkastuslaitosten
toimintaa Tukes valvoo niihin
tekemillään käynneillä sekä
olemalla mukana tarkastuksilla, osallistumalla kaksi kertaa
vuodessa pidettäviin tarkastuslaitoskokouksiin sekä erilaisia
asiakirjoja valvomalla, muun
muassa tarkastuspöytäkirjojen
selvityksiä hissien välittömän
vaaran vioista.
Tärkeää kerrostalomaailmas
sa on pitää mielessä, että taloyhtiöllä hissien haltijana on
vel
vollisuus huolehtia, että
niille tehdään asianmukaiset
tarkastukset.
- Käytännössä haltija on usein
valtuuttanut hissin huoltoliikkeen tilaamaan tarkastukset tai
tarkastuslaitos ottaa yhteyttä
asiakkaaseen päin, Antti Savola
toteaa.
–Lisäksi huoltoliike on useim
miten mukana tarkastuksissa.
Asuinkerrostaloissa kahden
vuoden välein tehtävästä määräaikaistarkastuksesta tehdään
aina pöytäkirja, joka on saajaansa sitova hallintopäätös.
Siten taloyhtiö ei voi jättää korjauttamatta havaittuja vikoja ja
puutteita sillä perusteella, että
heidän ehkä käyttämänsä jokin
ulkopuolinen asiantuntija on
antanut hissistä toisenlaisen
lausunnon.
– Jos tarkastuspöytäkirjan
sisällöstä on huomautettavaa,
siihen tulee hakea muutosta
pöytäkirjan mukana toimitettavien muutoksenhakuohjeiden
mukaisesti.

Työturvallisuutta
huoltajille
ja tarkastajille

-H

issin toiminnan ja
turvallisuuden kannalta ydinasia on
asianmukainen huolto ja sään-
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Ylitarkastaja
Antti Savola vastaa Tukesissa hisseistä, mutta
myös liukuportaista ja nostoovista. Yhteydet
hissejä tarkastaviin laitoksiin
ovat tiiviit.
Turvallisuus on
yhteinen asia.

nölliset tarkastukset,Antti Savola korostaa.
– Jos tarkastuksessa löydetään paljon vikoja, se on merkki
siitä, että huollossa ja kunnossapidossa on mennyt jotain
vikaan.
Hissin iällä ei Savolan mukaan
ole niinkään suurta merkitystä

toimintakunnon ja turvallisuuden suhteen. Käytettävyyden
ratkaisee enemmänkin se, miten sitä on huollettu ja millaista
tekniikkaa siinä on käytetty.
Hissien tarkastajien ammattitaidon Antti Savola on saanut
todeta lujaksi. Ammatissa onkin hallittava niin sähkölaitteita,

Välittömän vaaran vika - hissin käyttö keskeytetään
Jos määräaikaistarkastuksessa havaitaan vika, joka aiheuttaa
välittömän vaaran hengelle, terveydelle tai omaisuudelle, on hissin
käyttö keskeytettävä. Hissin voi ottaa uudelleen käyttöön vasta,
kun vika on korjattu. Usein vika saadaan kuitenkin korjattua jo
tarkastuksen aikana eikä siitä aiheudu haittaa hissin käyttäjille.
Välittömän vaaran vikoja ilmenee keskimäärin 150 vuodessa, mikä on alle 1 prosentti kaikista tarkastetuista hisseistä. Yleisimpiä
välittömän vaaran aiheuttavia vikoja ovat viat hälytysjärjestelmässä, tarraimessa, äärirajakoskettimissa, nopeudenrajoittimessa ja
kerrostason ovien lukituksissa.

Vakava puute - hissi tarkastetaan uudelleen
Sähköturvallisuuslain muutoksen yhteydessä vuoden 2011 alussa tuli hissin tarkastukseen liittyen uusi käsite: vakava puute. Jos
tarkastaja havaitsee määräaikaistarkastuksen yhteydessä hississä vakavia puutteita, määrää tarkastaja hissin tarkastettavaksi
uudelleen. Vakavaksi puutteeksi katsotaan sellainen vika, joka vähentää merkittävästi hissin käytön turvallisuutta. Korjaustoimet on
tehtävä välittömästi, mutta hissin käyttöä ei kuitenkaan tarvitse
keskeyttää. Uusintatarkastus on suoritettava kolmen kuukauden
kuluessa. Uusintatarkastuksessa varmistetaan, että havaitut vakavat puutteet on korjattu.
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mekaniikkaa kuin ohjaukseen
liittyviä asioita. Työkentän vaativuutta lisää, että Suomessa on
käytössä suuri määrä erilaisia
hissejä 80 vuoden ajalta.
Paitsi hissien käyttäjien turvallisuudesta, tarkastajien on
oltava koko ajan perillä myös
tarkastuksiin ja korjauksiin liittyvistä työturvallisuusasioista.
Erityisesti vanhat hissit ovat
tässä suhteessa vaativia. Sujuva
yhteistyö huoltoliikkeen, hissin
haltijan ja käyttäjien kanssa on
suuri etu.
– Määräaikaistarkastuksessa
esille tulleita vikoja, joista on
annettu korjausmääräys, ei ole
aina korjautettu. Se on tullut
esille, kun sama vika on ollut
vastassa kahden vuoden päästä,
Antti Savola on kuitenkin joutunut toteamaan.
Syyksi hän arvelee, että hissinomistajat ajattelevat hissin
ennen pitkää tulevan kuitenkin
uusittavaksi. Se ei kuitenkaan
oikeuta laiminlyömään korjauksia.
– Pahin yhtälö olisi sellainen,
että vanhan huonokuntoisen
hissin modernisointia lykättäisiin eteenpäin ja samalla alettaisiin tinkiä kunnossapidosta.
– Hissien haltijat eivät välttä
mättä tunne olosuhteita omistamisensa hissien konehuoneissa ja hissikuiluissa, Antti Savola nostaa myös seikan, jossa
joissakin taloyhtiöissä löytyy
petraamisen varaa.
Kulkutiet konehuoneeseen
tai pyörästökomeroon voivat
olla vaarallisia, ahtaita ja pölyisiä.Valaistus hissitiloissa saattaa
olla puutteellinen, eikä hissikuilun pohjalle ole turvallista kulkua mahdollistavia tikkaita.
Erityisvaaransa on vanhojen
hissien konehuoneissa. Niissä
saattaa olla käytössä vielä paljon ohjauskeskuksia, joissa on
kosketeltavissa olevia jännitteisiä osia.
– Monesti tilanne paranisi
varsin pienillä muutostöillä,
joiden jälkeen huollot ja tarkastukset voitaisiin tehdä joutuisammin ja turvallisemmin, Antti
Savola toteaa.

Kaksi vuotta pyörähtänyt taas

Aika tarkastaa hissin kunto ja toiminnot
Hiljaisessa porraskäytävässä kaikuu terävä
hälytysääni. Jossain
ylemmissä kerroksissa
avautuu huoneiston
ovi. - Hissintarkastajat täällä, alimmassa
kerroksessa hissin pakeilla puuhaava mies
kajauttaa viestin ylöspäin. Merkkisoitto ei
nyt tarkoittanut, että
joku olisi jäänyt jumiin
hissiin.

K

errostalon alaoven
tuntumassa on punaisin Schindler-tekstein
varustettu valkoinen pakettiauto. Moni asukkaista luultavasti
tietäisi jo siitä, että jotain hissiin liittyvää on tekeillä rapussa.
Kello on 8.30, ja aamun vilkkain
hissiliikenneaika ohi.
Hissitoimittaja Schindlerin
huoltomiehiin kuuluvan VeliPekka Vuorenmaan lisäksi hervantalaistalon hissin pakeilta
löytyy Inspecta Oy:n tarkastus
insinööri Pentti Koskinen.
Vuonna 1984 Urheilijankatu
4:ään valmistuneen talon hissi on miehille hyvinkin tuttu.
Edel
lisen kerran he pyörivät
työkaluineen ja lomakkeineen
nyt kiinnostuksensa kohteena
olevan hissin pakeilla kaksi
vuotta sitten. Taas on aika tehdä yhdeksän kerroksen väliä lähemmäs kolme vuosikymmen
tä kulkeneelle hissille lakisääteinen kaksivuotistarkastus.
–Taloyhtiöillä on sopimukset
hissihuoltajien kanssa. Etukäteen ei tarvitse ilmoittaa, milloin tullaan. Silloin sovitaan

Yksi neljästä vastapainoa
kannattavien vaijereiden
alapään vieteriosuuksista
on poikki, Pentti Koskisen
silmä havaitsee. Vaijerien
väliin laitettu trasselituppu
vaientaa kilkatusta.

ennakolta, jos on joitain erikoisempaa tiedossa, Pentti Koskinen sanoo.
Tarkastusinsinöörinä Koski
nen ei koskaan tee tarkastuksia
niin, ettei mukana olisi hissin
huollosta vastaavasta yrityksestä huoltomiestä. Niin Koskinen kuin Vuorenmaa ovat
Tampereelta, jossa lokakuisena
päivänä heidän on määrä tarkastaa Hervannassa ja läheisen
Kaukajärven alueella arvionsa
mukaan vielä 7-9 hissiä. Pirkanmaan alueesta vastaavina työkenttää riittää pitkälle maaseutukuntiin, joissa tarkastettavat
ovat harvemmassa ja järkevän
kierroksen suunnittelu vaatii
enemmän.
Viimeiseen kymmeneen vuoteen asuintaloihin ei ole saanut

asentaa hissejä, joissa hissikorilla ei ole omaa ovea. Urheilijakatu 4:n hissi on tyypillinen
aikakautensa laite. Koskinen
tutkii ylös ajaessaan tarkkaan,
että koriaukon kohdalla vilistävissä kuilun seinissä ja hissin kerrosovien takapintoihin
ei ole ilmaantunut vaatteiden
tms. tarttumisvaaraa lisääviä
rosoja tai pykäliä. Herkimmin
niitä syntynee muuttotouhuissa. Siltä osin hissi on kunnossa,
pinnat sileitä.
–Tämä on yksinopeuksinen
eli hissi pysähtyy suoraan jar
rulla. Pysähtymistarkkuus kerroksissa ei ole niin tarkkaa kuin
uusissa hisseissä, Koskinen
opastaa.
Kaksinopeuksiset hissit ajavat ensin vauhdikkaammin
kerroksiin, sitten hidastavat ja
täsmäävät hissin ja kerrostason
lattiapinnat kohdalleen.
– Ota alaraja, ensimmäisen
kerroksen avoimen hissin oven
ääressä oleva Koskinen huutaa
hissikuilun yläpuolella olevaan
konehuoneeseen Vuorenmaalle.

Hissikori nytkähtää alaspäin,
sen lattiataso asettuu hiukan
porraskäytävän lattian alapuolelle. Aidossa käyttötilanteessa
pysähtymistarkkuuteen vaikuttaa hissin korissa kulloinkin
oleva kuormitus. Joskus kyytiin voi ahtautua turhan isokin
joukko. Myös jarrun lämpötilalla on merkitystä tarkkuudessa.
Vilkkaina käyttöaikoina niiden
lämpö voi nousta.
– Huoltomiehet pyrkivät säätämään jarrut niin, että hissi
pysähtyy mahdollisimman tark
kaan joka kuormalla.

Tsekkaus
kohta kohdalta,
säädösten mukaan

V

uorenmaa nostaa hissikorin ylimpään kerrokseen, että tarkastusinsinööri pystyy alhaalla tarkastamaan hissikuilun pohjaosan.
Vastapainon ripustusköysien
kuormaa tasaavista neljästä
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Jos tarkastuksessa tulee eteen
välitöntä vaaraa aiheuttava vika,
hissi kytketään pois käytöstä,
kunnes taloyhtiö on korjauttanut sen kuntoon.
– Vähän väljyyttä jossain ko
rin ohjaimessa, mutta vielä siihen ei tarvitse puuttua, Koskinen toteaa.Tarkastuksen aikana
hissi on ollut poissa käytöstä
vain vähän aikaa.
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jousesta Koskinen havaitsee
yhden olevan poikki, metalli
on väsynyt.
– Ei vielä paha, Koskinen toteaa tilanteesta.
Hissin turvatarraimen kunnon tarkastamiseksi konehuoneessa oleva Vuorenmaa laukaisee nopeusrajoittimen. Pahimmissakaan tapauksissa - jos
hissin kannatusvaijerit pettäisivät - hissi ei pääse putoamaan.
Enimmilläänkin putous jäisi
kym
meniin sentteihin, koska
turvatarraimen kiilat puristuvat hetkessä hissin johdintankojen ympärille. Kuilunpohjalle rysähtämistä ei siis ole syytä
pelätä.
Tässä hississä ei ole valtakun
nan verkkoon kytkettyä hälytystä, kuten uudemmissa laitteissa.
Korin seinässä olevan keltaisen
hälytysnapin tulee loistaa pimeässäkin, jos kesken matkan yllättävä sähkökatkos jättäisi kulkijan kerrosten väliin. Hälytys ei
kiiri oman talon rappukäytävää
kauemmaksi, joten avunsaanti
on kiinni muiden asukkaiden ja
kulkijoiden valppaudesta. Toisaalta, hississä olijan ei tarvitse pelätä sen enempää hapen
loppumista korista kuin korin
putoamistakaan.
–Otatko valosulakkeet pois!
Hissin valot sammuvat, mutta
keltainen hälytyspainin loistaa
valoa, kuten pitääkin. Kunnossa
on. Hissikoriin kiinnitetyssä laatassa on oltava määrätyt tiedot,
esimerkiksi sallittu suurin kuormitus - tässä neljä henkilöä, 325
kg - ja myös hälytysnumero, johon hissiin jäänyt voi soittaa,
mikäli puhelin on mukana.
Kukin hissi tarkastetaan niiden säädösten mukaan, jotka
ovat olleet voimassa hissin
asentamisen aikaan.

Tarkastus on
tarkastus,
korjaukset
eri keikkoja

L

opuksi Vuorenmaa menee
hissiin, Koskinen hissin
päälle, katolle. Alaspäin
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Monenlaisia hissien raoista kuiluun livahtaneita esineitä huoltajat ovat saaneet aikojen saatossa noutaa. Merkillisin esine, josta
Koskinen ja Vuorenmaa tosin ovat vain kuulleet, on koripallo, miten lie vieläpä rikki menemättä sinne puristautunut.

Erityisvaaransa on vanhojen hissien konehuoneissa. Niissä saattaa olla käytössä vielä paljon ohjauskeskuksia, joissa on kosketeltavissa olevia jännitteisiä osia.

ajettaessa tarkastusinsinöörin
silmä tutkailee koko matkalta kuilun ja kannatusköysien
kunnon. Lisäksi hän tarkistaa
kerroksittain hissinovien lukitusten pitävyyden.
Kaksivuotistarkastus päättyy
konehuoneeseen. Sen seinällä
telineessään on hissiä koskeva
huoltokirja, kuten säädökset
määräävät. Edellisten merkintöjen tapaan myös tämän kierroksen havainnot saavat Koskisen
ja Vuorenmaan allekirjoitukset.
Urheilijankatu 4: n hissin konehuone on väljä ja siisti.
Yhteisiä kierroksia kaksivuo
tistarkastusten merkeissä mie
hille on kertynyt jo parin kym
me
nen vuoden ajalta. Niitä
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riittää työviikkoa kohden 1- 2
päivälle.
Tarkastusinsinöörinä 26 vuot
ta toiminut Pentti Koski
nen
kiertää myös muiden huoltoliikkeiden kanssa. Veli-Pekka
Vuorenmaata tarkastuksia enem
män työllistävät hissien vikojen
korjaukset. Eniten vaihdettaviksi tulevia osia ovat jarrut
ja laakerit. Vanhempien hissien konehuoneessa käytettyjen re
letyyppien löytäminen
rikkoontuneiden tilalle ei aina
ole helppoa, sähköasentajan
pätevyydetkin omaava Vuorenmaa kertoo.
Huoltokorjaukset ovat erillisiä toimeksiantoja, ei tarkastusten yhteydessä tehtäviä.

Viisi vakavaa
hissionnettomuutta
joka vuosi
Suomessa sattuu vuosittain
keskimäärin viisi vakavaa hissionnettomuutta sekä lukuisia
pieniä vahinkoja ja vaaratilanteita. Onnettomuudet liittyvät
usein hissin oviin. Tukes toteaa, että matkustaja omalla
toiminnallaan vaikuttaa eniten
hissimatkan turvallisuuteen.
Uusissa hisseissä on automaattiovet, joiden väliin takin
liepeet, repun nauhat tai lemmikkieläimen talutushihna
voivat jäädä. – Jos hississä
on avoin edustaseinä, pitää
varoa, etteivät vaatteet tartu
siihen kiinni. Tämäntyyppisissä hisseissä on varottava
myös kiilautumista. Suuri,
hississä kuljetettava esine voi
tarttua avoimena vilistävään
hissin seinään ja kiilautua
poikittain. Tällöin matkustaja
saattaa joutua puristuksiin,
ylitarkastaja Antti Savola Tukesista sanoo.
Kun astuu hissiin ja sieltä pois, kannattaa tarkkailla
mahdollista hissin ja kerrostason väliin jäävää kynnystä.
Varsinkin vanhat hissit saattavat pysähtyä epätarkasti.
Helsingissä sattui hengenvaarallinen hissiturma viime
vuoden huhtikuussa Kalliossa, kun pikkupoika jäi vanhan
hissin veräjäoven ja metallioven väliin puristuksiin, ja kori
alkoi liikkua alaspäin. Pikkupoika loukkaantui vakavasti.

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”
40-vuotias perheyritys
Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen
palveluyritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuuriin kuuluu
ensiluokkainen asiakaspalvelu.
Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja punakeltaiset norsuautot
ovat aina puhtaita. Yrityksen
työntekijät ovat ammattitaitoisia,
kohteliaita ja joustavia kaikissa
olosuhteissa.
Eerola-Yhtiöt on täyttänyt 40
vuotta ja perheen omistamaan
yritysryppääseen kuuluvat
Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu
H.Eerola Oy, Kuljetusliike P.
Eerola Oy, Putkistosaneeraus
Eerola Oy, Lokapalvelu Häme Oy
sekä Lehile Oy.
Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia
vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden.

www.eerolayhtiöt.fi
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450
Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 757 2777
Mäntsälä (019) 643 408
Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 875 7215

Ennakkohuoltaminen
kannattaa aina
Vesi- ja viemärijärjestelmien
ylläpitämisessä kannattaa tehdä
ennakoivia huoltotoimenpitäitä.
“Jos kiinteistössä havaitaan viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai
vesi valuu hitaasti lavuaarista tai
WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat
aina merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.
Yksi keino välttää ongelmia on
pestä ja puhdistaa viemäriputket.
Jos ongelmat toistuvat, kannattaa
pesettämisen lisäksi kuvata ja
selvittää sen avulla, missä vika on
ja mistä ongelmat johtuvat.
Kuvauksesta saadaan raportti,
jonka pohjalta voi sitten suunniyös mittavamtta a
tella tarvttaessa myös
neeraustyöt.
mat huolto- ja saneeraustyöt.

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888
Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666
Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä
norsu WC:t
Espoo (09) 8553 0460
Mäntsälä (019) 643 408
Lohja (019) 331 002

Kaikki numerot päivystävät 24h

Tarjoamme:
Loka- ja viemärihuollot
Pumppaamohuollot
Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot
Ympäristönhuoltopalvelut
Suurtehoimuroinnit ja
puhallukset
Putkisto- ja viemärisaneeraukset
Norsu WC:t tilapäistarpeisiin
Puhdasvesipalvelut
Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

Meiltä saat kaiken ennakkoja ylläpitohuollon, 24-tuntisen päivystyksen yllättäviin
tilanteisiin ja täydellisen
jälkivahinkojen hoidon.

n Teksti ja kuvat: Riina

Takala

Tavoitteeksi kaikkia tahoja
palveleva kiinteistönhuoltosopimus
3 kansankieltä,
o
3 käytännön toimenpiteet,
o
3 velvollisuudet ja
o
3 vastuut selkeästi määriteltyinä
o
Nyt on sopiva ajankohta tarkistaa ja päivittää kiinteistönhuoltosopimusten sisältö.
Ei kuitenkaan siksi,
että taloyhtiö saisi
siirrettyä kiinteistönomistajan vastuitaan
talvikunnossapidosta
kiinteistöhuoltoyhtiön
kontolle, vaan siksi,
että saataisiin aikaan
molempien osapuolten
kannalta sisällöltään
ymmärrettäviä, konkreettisia ja vastuut ja
velvollisuudet selkeästi
määritteleviä sopimuksia. Mappeihin jääneet
pölyttyneet sopimuspaperit pitäisi päivittää
ajan tasalle ja käyttää
sopimuspapereita niin,
että niistä voi heti tarkistaa, mitä mistäkin
asiasta on sovittu, jos
tulee erimielisyyttä sopimuksen tulkinnasta.
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H

elsingissä viime vuoden tammikuussa ta
pahtunut ns. jäälohkarekuolema, sen jälkeinen syyteharkinta ja 25. marraskuuta
Helsingin käräjäoikeuden huoltoyhtiön toimitusjohtajalle langettama sakkorangaistus ovat
saaneet kiinteistöpalvelualan ja
taloyhtiöiden edustajien "puntit
tutisemaan". Kiinteistöpalvelut
ry:n toimitusjohtaja Pia Gramé
nin mielestä kaikki tuntuvat nyt
pelkäävän mahdollisia talvikunnossapitoon liittyviä vastuitaan
ja etenkin taloyhtiöt ovat nyt
hanakasti sysäämässä omia vastuitaan huoltoyhtiöiden harteille.
– Kiinteistönomistajat ja heidän edustajansa tuntuvat ajattelevan, että vastuista pääsee
eroon ilmoittamalla yksipuolisesti huoltoyhtiölle kuuluvasta
kattojen jää- ja lumitilanteen
tarkkailu- ja valvontavastuusta,
Gramén kertoo esiin tulleista
tapauksista.
Tämän seurauksena varsinkin
pienet kiinteistönhuoltoalan
yritykset ovat ottaneet yhteyttä työnantajaliittoon saadakseen neuvoja, miten toimia. Se
onkin Graménin mielestä hyvä,
koska tilaajan puolelta ei voida
yksipuolisesti asettaa kohtuuttomia sopimusehtoja, jollaisina
voidaan pitää esim. jatkuvaa
24/7 valvontavastuuta.
– Isot ja keskisuuret yritykset pärjäävät näissä neuvotte-
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lutilanteissa ihan hyvin, mutta
eniten minua huolestuttavat
pienet kiinteistönhuoltoyritykset. Kohtuuttomiin sopimusehtoihin ei tulisi suostua hinnalla
millä hyvänsä. Minulle on tullut
lähes joka viikko lukuisia yhteydenottoja tämänkaltaisista tapauksista, joihin on pitänyt ottaa
kantaa, miten näiden kanssa
menetellä.
– Sopimuksia ei voi muuttaa
yksipuolisesti. Siksi kehotankin
yrityksen edustajia kokoontumaan saman pöydän äärelle
tilaajan kanssa, kaivamaan esiin
voimassaolevan sopimuksen,
päivittämään sen niin, että sinne
tulee kirjatuksi kaikki sopimuksen mukaiset työt. Jos työtehtäviä halutaan lisätä, niillä on selkeästi oltava oma hintalappunsa. Ei kukaan ota lisää vastuita
tai velvoitteita tehtäväksi vain
yksipuolisella ilmoituksella ja
korvauksetta, Gramén toteaa
harmissaan tilanteesta, johon
on selvästi ajauduttu ns. jäälohkaretapauksen seurauksena.

Kiinteistönomistajan
vastuu

T

aloyhtiöt eivät ole selväs
tikään tietoisia omasta,
kiinteistönomistajan vas
tuusta talvikunnossapidon osal
ta. Kun jäälohkareturma eteni
syyteharkintaan ja syykuussa
tuli tieto huoltoyhtiön toimi-

tusjohtajan syytteestä, kiinteistöalan järjestöt laativat yhdessä
talvikunnossapitoon liittyvien
huoltosopimusten laatimisohjeet. Ne löytyvät mm. Kiinteistöpalvelut ry:n kotisivulta.
– Perusperiaate on, että kiinteistönomistajan tulee huolehtia liukkauden ehkäisemisestä
eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta
kiinteistöllä ja tontin kohdalla
olevalla jalkakäytävällä, ellei
kunta ole ottanut jalkakäytävän
talvikunnossapitoa vastuulleen.
Lisäksi järjestyslaki edellyttää,
että kiinteistönomistaja vastaa
mm. siitä, että katolta putoava
lumi tai jää ei aiheuta vaaratilanteita. Vaikka tämän turvallisuusvelvoitteen täyttäminen
voidaan siirtää sopimuksella
kiinteistöpalveluyritykselle,
ensisijainen vastuu kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta
ja kiinteistöllä tapahtuvista vahingoista on kuitenkin AINA
kiinteistönomistajalla, Gramén
korostaa perusperiaatteissa.
Pihalla tai kadulla kaatunut
henkilö kaaduttuaan äityy helposti syyttämään huoltoyhtiötä
siitä, että se ei ole hoitanut tehtäviään.
– Ei huoltoyhtiö ole sopimuk
sen perusteella sopimusoikeudellisessa vastuussa kolmannelle taholle, vaan tilanne etenee
niin, että se joka on kärsinyt
vahinkoa, ottaa yhteyttä kiinteistönomistajaan. Kiinteistön-

Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot

omistaja korvaa hänelle syntyneet vahingot - oli ne sitten
sairaanhoitokuluja, vaatteita,
ansionmenetystä tai mitä tahansa. Vasta sen jälkeen selvitetään huoltoyhtiön kanssa, mitä
kiinteistönomistajan ja huoltoyhtiön välisessä sopimuksessa
on sovittu talvikunnossapitoa
koskevista velvoitteista ja vastuista. Jos kiinteistönomistaja
pystyy näyttämään toteen, että
huoltoyhtiö on rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan
ja että huoltoyhtiön taholta on
selvästi todettavissa tuottamus
- kukaan tuskin tahallaan jättää
mitään tekemättä - niin silloin
kiinteistönomistaja voi vaatia
maksamansa korvaukset takai-

– Kiinteistönomistajat ja
heidän edustajansa tuntuvat ajattelevan, että vastuista pääsee eroon ilmoittamalla yksipuolisesti
huoltoyhtiölle kuuluvasta
kattojen jää- ja lumitilanteen tarkkailu- ja valvontavastuusta, Kiinteistö
palvelut r.y.:n toimitusjohtaja Pia Gramén kertoo
esiin tulleista tapauksista.
Ongelmien välttämiseksi
kiinteistöalan järjestöt laativat ohjeet, minkälaisia
asioita on otettava huomioon, kun kiinteistöjen talvikunnossapidosta sovitaan kiinteistöpalveluyritysten kanssa.

sin tuottamuksen aiheuttaneelta huoltoyhtiöltä, Gramén kuvaa käytännön prosessia.
Katolta pudonneiden lumien tai jäiden vuoksi tällaisiin
tilanteisiin Graménin arvion
mukaan harvemmin joudutaan, koska ihmiset ovat itsekin
ymmärtäneet välttää hyvinkin
nopeasti vaihtelevissa talviolosuhteissa esimerkiksi talon
seinän vierustalla kävelemistä.
Sen sijaan juuri liukastumis- ja
kaatumisvahinkoja tapahtuu
paljon - arvion mukaan talvikuukausien liukastumisissa vahingoittuu vuosittain 11 000
- 19 000 henkilöä.

Käytännön
työkaluksi
tarkoitettu

N

ykyisessä tilanteessa
Pia Gramén istuttaisi
kiinteistönomistajan
edustajat, useimmiten siis isännöitsijät, sekä kiinteistöpalvelualan yritysten edustajat "koulun
penkille" opiskelemaan perusasiat kiinteistönhuoltosopimusten laatimisesta, tarkistamisesta
ja päivittämisestä.
Se tuntuisi tarpeelliselta, koska monen taloyhtiön huoltotoimista on sovittu vuosia sitten ja
➺ JATKUU
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Sopimuksessa voidaan sopia, että kiinteistöpalveluyritys huolehtii kattolumien ja -jäiden
tarkkailemisesta. Kun on tarvetta lumien ja jäiden pudottamiseen kiinteistönomistaja kutsuu paikalle alan ammattilaisen. Kiinteistönomistajan ei pidä missään tilanteissa jättää
lumien ja jäiden tarkkailua ja valvontaa tai lumenpudotusta sen varaan, että huoltoyhtiö
hoitaa kaiken ns. ”automaattisesti”. Kuva: Aimo Holtari

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

liian suppeasti ja pintapuolisesti.
– Vaikuttaa siltä, että sopimus
ten päivittämistä pelätään ja
koetaan, että se on vihoviimeinen asia, joka asiakkaiden kanssa halutaan tehdä asiakkaan
menettämisen pelossa. Sehän
on päinvastoin, Gramén harmittelee nykytilannetta, joka
kentällä tuntuu vallitsevan.

Kasvokkain –
käytännön toimet
konkretisoiden

J

otta turvataan sopimuksen
sisällön, tehtävien, velvoitteiden ja vastuiden molemminpuolinen ymmärtäminen,
neuvotteluita on käytävä yhdessä, kasvokkain.
– Sopimuksen tekstisisällön
pitää olla sellaista kieltä, että
kumpikin osapuoli sen varmas
ti ymmärtää ja määritellyt teh-
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tävät konkretisoidaan mahdollisimman tarkkaan. Siellä on täysin tarpeetonta viljellä juridisia
korulauseita tai ajatella, että
sopimuksen tekemiseksi tarvitaan juristi, Gramén jatkaa.
– Sopimuksessa ei pidä käyttää sellaisia sanamuotoja kuin
esimerkiksi "siirretään" kattolumien valvonta jollekin, vaan mitä käytännön toimenpiteet kattolumien valvonnassa ovat. Jos
sopimuksessa määritellään, että
kattolumien ja -jäiden valvonta on huoltoyhtiön vastuulla,
niin sitten sopimukseen pitää
kirjoittaa konkreettisesti, mitä
valvonta tarkoittaa; mitä toiminta pitää sisällään; onko se sitä,
että katolle kiivetään vai tapahtuuko tarkkailu maan tasolta;
kuinka usein sitä talvikautena
tehdään jne. Tarkkailun määrä
riippuu tietenkin siitä, missä
päin Suomea ollaan - onhan
talvikausi pääkaupunkiseudulla useimmiten lyhyempi kuin
Lapissa.

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA 1/2012

– Sopimukseen on siis määri
teltävä myös ajanjakso, jota talvikaudella tarkoitetaan.
Kiinteistöhuoltoyhtiölle kuuluvista lumitöistä pitäisi sopia
samalla tavoin. Se voidaan tehdä esimerkiksi niin, että kiinteään kiinteistönhuoltosopimukseen kuuluu talvikaudella tietty
määrä lumenaurausta.
– Jos lunta sataakin sitten
enemmän ja aurauskiintiö on
täynnä, silloin kiinteistönomistaja sopimuksen perusteella
tilaa ylimääräiset lumiauraukset erikseen ja ne ovat silloin
erillisveloitettavia töitä, hän
opastaa.
– Joskus kuulee sopimuksista, joiden mukaan huoltoyhtiö
tulee "automaattisesti" pudottamaan lumet katoilta ."Automaattisesti" huoltoyhtiö ei voi
tehdä mitään muita tehtäviä
kuin jos kiinteistössä on selkeästi vaaratilanne, putkivuoto
tai jokin muu tapahtuma, joka
uhkaa yleistä turvallisuutta ja

ihmisten terveyttä. Silloin ei tietenkään voi jäädä odottamaan
tilausta, hän jatkaa.

Ensin opiskellaan
yleiset sopimusehdot

P

ia Gramén toivoo, että
taloyhtiöidenkin huoltosopimusten laatimisessa
käytettäisiin valmista sopimusmallia pohjatyökaluna. Sellainen on laadittu YPA 2 -hankkeen tiimoilta.
– Uusi kiinteistöpalvelusopi
mus
malli käy minkälaiselle
kiinteistölle tahansa. Siinä on
selkeästi määritelty, sovelletaanko jossakin tietyssä tehtävässä
kiinteistöpalvelualan yleisiä
sopimusehtoja YSE 2007:ää vai
sovitaanko asiasta toisin. Jos sovitaan toisin ja sitten kirjataan
asia, esimerkiksi avaimiin liittyvät toimet, omana erillisenä
kohtana sopimukseen.
Graménin mukaan sopimus-

mallista on pyritty tekemään
sellainen, että sen laatimiseksi
on myös tutustuttava kiinteistöpalvelualan yleisiin sopimusehtoihin.
– Tarkoitus on, että käytännös
sä sopijapuolet ensin lukevat,
mitä YSE-ehdot jostakin tehtävästä sanovat, keskustelisivat
siitä, miten sen käytännössä
ymmärtävät ja vasta sen jälkeen
arvioisivat, riittääkö YSE-ehdon
soveltaminen sellaisenaan vai
onko tarpeen sopia asiasta yksityiskohtaisemmin erillisellä,
sopimukseen sisältyvällä liitteellä.
– Viime aikoina on tullut esiin
tapauksia, joissa taloyhtiöt eivät
ole halunneet sopia esimerkiksi
talvikunnossapitoon liittyvistä
tehtävistä, koska heidän mielestään YSE:ssä on jo tarvittavat
asia. Kaikki talvikunnossapitoon liittyvät tehtävät, toimenpiteet, velvollisuudet ja vastuut
pitää nimenomaan sopimuksessa sopia tarkemmin, ei viittauksilla YSE:een tai joihinkin

muihin liitteisiin, Gramén vielä
painottaa.

Säästämisen
vimma

-K

un tarkistetaan ja
päivitetään kiinteistönhuoltosopimusta, jossa on määritelty tietyille
tehtäville kiinteä hinta, mutta
halutaankin lisätä sinne uusia
tehtäviä, niin kyllä kiinteistönomistajan täytyy olla myös valmis maksamaan niistä. Ei voi
ajatella, että palveluntoimittajalle lisätään tehtäviä, mutta hinta pysyy aina samana, Gramén
korostaa.
– Palkat nousevat joka vuosi.
Palkkakustannusten ja henkilöstömenojen osuus meidän
toimialallamme on 70 prosent
tia, millä on suora yhteys palveluiden hintaan. Kun kaikki
muutkin kustannukset nouse
vat, juuri tällä suurella henkilöstömenojen osuudella on

palveluiden tuottamisessa hyvin suuri merkitys.
Kiinteistöpalvelut ry on tehnyt Palvelualojen ammattiliitto
PAMin kanssa sopimuksen vähimmäispalkkojen kehittämisestä. Sen mukaisesti toimien
palkankorotuksista sovitaan hyvissä ajoin ja niin, että alan yritykset voivat ennakoida laskelmissaan ja palveluhinnoissaan
aina seuraavan vuoden alkuun
ajoittuvat palkankorotukset.
– Meidän alaamme kohdistuu jatkuvasti se ongelma, että
koska alaa ei arvosteta, kiinteistönomistajat ovat ensimmäisenä tinkimässä siivouksesta ja
kiinteistönhuollosta. Näin käy
siksi, että kaikki muutkin maksut, jotka kiinteistöille tulevat
ja omistajan kukkaroa syövät,
ovat lakisääteisiä, eikä niihin
voida itse vaikuttaa, Gramén
harmittelee.
Erityisen herkästi punakynän
alla on siivous, koska huoltomies saattaa olla rakennuksen
automatiikan hallitsijana ja yllä-

pitäjänä välttämätön, eikä siitä
palvelusta voida luopua tai tinkiä. Silloin Graménin mielestä
kuitenkin tarkastellaan toimia
lyhytnäköisesti, koska kalliimmaksi tulee, jos työpaikalla
sisäilman laatu huononee, ihmiset sairastelevat, tehokkuus
kärsii tai taloyhtiössä täytyy
tehdä pintaremonttia huomattavasti aikaisemmin kuin hyvin
huollettuina.

Sovituista
palveluista
enemmän tietoa

U

seimmiten kiinteistön
h u o lt o s o p i m u k s e n
solmimisesta vastaa
ja sopimuksen allekirjoittaa
isännöit
sijä taloyhtiön toimitusjohtajan ominaisuudessa.
Pia Graménin kokemuksen mukaan ammatti-isännöitsijäkunta
yleensä selviää tehtävästään
➺ JATKUU

PARAS LUOTTOLUOKKA

10/2007
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– Käräjäoikeus on ratkaisussaan laajentanut ja/tai lisännyt huoltoyhtiölle tehtäviä,
joita ei ole sisältynyt sopimukseen, Pia Gramén tulkitsee Helsingin käräjäoikeuden
tekemää päätöstä niin sanotussa lohkareturmajutussa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

hyvin tai kohtuullisesti, mutta
hankalinta voi olla taloyhtiön
hallituksen edustajien kanssa,
jotka eivät ole sopimusalan
ammattilaisia puhumattakaan
siitä, että olisivat kiinteistöalan
ammattilaisia.
Isännöitsijöiltä Gramén kuitenkin toivoisi enemmän avoimuutta siinä, että myös osakkaille ja asukkaille kerrottaisiin,
mitä kiinteistöhuollosta on sovittu, sen sijaan, että syystä tai
toisesta sopimusta pidetään
jollakin tavalla salaisena asiakirjana.
– Jos osakkaat ja asukkaat tie
tävät, montako kertaa viikossa
porrashuoneet siivotaan, tai miten on sovittu lumenaurauksis
ta tai nurmikon leikkaamisesta, uskon, että valituksetkin
vähenisivät. Lisäksi maksajina
osakkaat ja asukkaat voisivat
paremmin arvioida sitä, riittääkö nykyinen laatutaso vai ei ja
hankkia halutessaan parempaa
palvelua ja laatua asianmukaiseen hintaan.
Tässä on myös yksi seikka
- valituksista ja niiden käsittelystä - pitäisi sopia molemmin
puolin: miten reklamaatiot käsitellään, kenelle ne menevät,
miten tai kuka niihin reagoi.
Jatkuvista valitusvirsistä ja siitä, ettei asioita korjata, ei hyödy
kukaan.

• Kiinteistöpalvelualan
yleiset sopimusehdot
löytyvät osoitteesta
www.kiinteistopalvelut.fi
• Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan laatima Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta 11.2.2011.
Sisältää tietoa vastuunjaosta, ratkaisukäytännöstä ja
korvausten hakemisesta.
Opas löytyy osoitteesta
www.fine.fi kohdasta
Julkaisut.
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Toimitusjohtajalle sakkotuomio
kuolemantuottamuksesta

N

s. jäälohkareturmaksi
nimetyllä tapauksella
tarkoitetaan Helsingis
sä Hakaniemessä vuoden 2011
tammikuussa tapahtunutta on
nettomuutta, jossa iäkäs mies
kuoli puolitoistametrisen jäälohkareen pudottua hänen
päähänsä.
Syyttäjä päätti syyskuussa
nostaa syytteen kiinteistönhuol
toyhtiön toimitusjohtajaa vastaan kuolemantuottamuksesta.
Syyttäjän mukaan huoltoyhti
ön toimitusjohtaja aiheutti
huolimattomuudellaan miehen
kuoleman, koska hän ei noudat
ta
nut riittävää huolellisuutta
turvallisuusvelvoitteen täyttä
misessä katolle kertyneen lumen valvonnassa.
25. marraskuuta pidetyssä oi
keuskäsittelyssä Helsingin kä
räjäoikeus langetti toimitusjoh
tajalle sakkorangaistuksen kuolemantuottamuksesta. Tuomio
oli 40 päiväsakkoa.
Käräjäoikeuden mielestä
huoltoyhtiö ei ollut seurannut
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katon lumitilannetta riittävän
huolellisesti. Lisäksi vaara-alue
oli merkitty puutteellisesti.
Käräjäoikeus totesi, ettei jään
putoamista miehen päälle voinut pitää tapaturmana. Se totesi
kuoleman johtuneen siitä, ettei
huoltoyhtiön toimitusjohtaja
ollut riittävän huolellinen turvallisuuden suhteen.

Oikeuden perustelut
hämmentävät

K

iinteistöpalvelut ry:n
toimitusjohtaja, varatuomari Pia Gramén
pitää Helsingin käräjäoikeuden
antamaa tuomiota hämmästyttävänä siihen nähden, että käräjäoikeuden tuomion perusteluissa todistajien - isännöitsijän,
taloyhtiön hallituksen jäsenen
ja huoltoyhtiön edustajien - mukaan huoltoyhtiö on toiminut
juuri niin kuin taloyhtiön kanssa tehdyssä kiinteistöhuoltosopimuksessa on sovittu.

– Käräjäoikeus on ratkaisus
saan laajentanut ja/tai lisännyt
huoltoyhtiölle tehtäviä, joita
ei ole sisältynyt sopimukseen.
Sopimuksessa oli sovittu huoltoyhtiölle kuuluva kattolumien
tarkkailu suoritettavaksi maasta käsin, mikä on ollut yleinen
käytäntö aina ja sen mukaan oli
nytkin toimittu. Kysehän on yksityisoikeudellisesta sopimuksesta - kahden osapuolen vapaasti tekemästä sopimuksesta
- jossa on sovittu, mitä tehtäviä
kuuluu palveluntoimittajalle ja
mitkä ovat palveluntoimittajan
ja tilaajan vastuut. Sillä perusteella vaikuttaa oudolta, että
jokin ulkopuolinen taho, tässä
tapauksessa siis käräjäoikeus,
lähtee laajentamaan sopimuksen sisältöä.Varsinkin kun kum
mallakaan sopimusosapuolella
ei ole ollut, eikä ole edelleenkään minkään näköistä erimielisyyttä sopimusvelvoitteiden
huolellisesta täyttämisen osalta,
Gramén pohtii.
– Yleisen käytännön mukaan

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, kun
yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. Näin
varmistamme Kiinteistöpostin perillemenon
juuri sinne, missä siitä on suurin hyöty.

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
• Sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.¿

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa
www.kiinteistoposti.¿. Sieltä ylävalikosta painike
Kiinteistöposti/Osoitteenmuutos.
Kiitos.

Nettisivuilta löydät myös kätevän digitaalisen Kiinteistöpostin
näköisversion, josta voit tulostaa maksutta lehden artikkeleita.
Lehdessä julkaistut ilmoitukset on linkitetty ilmoittajien
kotisivuille, joten pääset helposti tutkimaan myös
alan yritysten tuote- ja palvelutarjontaa.

huoltoyhtiö tarkkailee kattolumia ja -jäitä maan tasolta.
Yleinen käytäntö ei ole se, että katolle kiivetään päivittäin
tarkkailemaan tilannetta. Turhaa katolle menoa tulee välttää ensinnäkin siitä syystä, että
katolle kiipeämisessä on aina
putoamisvaara ja toiseksi ettei
vaurioiteta kattomateriaaleja ja
-rakenteita. Katolle kiipeäminen
edellyttää aina turvavälineiden
asianmukaista käyttämistä ja
työturvallisuusmääräysten noudattamista, Gramén mainitsee.
Tässä tapauksessa katon lumi
tilannetta oli tarkkailtu lauantaina, jolloin oli asetettu taloyhtiön hankkimat lankut varoittamaan mahdollisesti putoavasta
lumesta ja jäästä tietoisena sään
tulevasta lauhtumisesta.
Myöskään maanantaisen
onnettomuuspäivän aamuna
ei oltu tarkkailun yhteydessä
havaittu, että lunta tai jäätä olisi
valumassa yli räystäiden.
Maanantai-iltapäivällä taloyhtiön hallituksen jäsen oli

Lain mukaan kiinteistön turvallisuus on kiinteistönomistajan vastuulla, mutta kiinteistönomistajalle kuuluva turvallisuusvelvoitteen täyttäminen
voidaan siirtää sopimuksella
esimerkiksi kiinteistöpalveluyrityksen tehtäväksi.
Myös jokaisella kiinteistön
alueella liikkuvalla on itsellään
vastuu omasta turvallisuudestaan, eikä siten esimerkiksi
asetettuja puomeja saa siirtää.

havainnut, että sään lauhduttua
nopeasti räystäästä roikkuukin
jääpuikkoja ja lunta.
– Siinä vaiheessa, kun hän
oli sen huomannut ja mennyt
ilmoittamaan asiasta isännöitsijälle, vahinko ehti tapahtua,
Gramén kertaa todistajalausuntojen mukaisia tapahtumia.
Lumet oli pudotettu talon katolta paria viikkoa aikaisemmin.
Sopimuksen mukaan lumenpu-

Ympärivuorokautinen kattolumitilanteen valvonta on käytännössä mahdotonta, ja siksi
riittävä valvonta tulee voida järjestää ja suorittaa kohtuullisin
toimenpitein ja kustannuksin.
Katolle ei saa mennä kuin
sellainen henkilö, joka hallitsee
työturvallisuusmääräykset ja
jolla on käytössään tarvittavat
turvavälineet. Työsuojeluhallinto on antanut tarkat ohjeet kattolumitöihin www.tyosuojelu.fi.

dotus ei kuulunut huoltoyhtiön
tehtäviin, vaan kiinteistönomistaja eli käytännössä isännöitsijä oli vakiintuneen käytännön
mukaan tilannut lumenpudotuksen eri yritykseltä tarvittaessa.
– Pohdittavaksi tulee sekin
ky
symys, että entäs jos joku
olisi viikonloppuna havainnut,
että pitää kutsua lumenpudottajat paikalle. Kauanko siihen

olisi mennyt aikaa? Naapuritaloyhtiössä se oli kestänyt kuusi
päivää.
Graménin mielestä tapaus
vai
kuttaa selvältä tapaturmalta, ei kuolemantuottamukselta,
koska kaikki tahot olivat toimineet esitettyjen tietojen perusteella niin huolellisesti kuin on
voitu toimia ottaen huomioon
yllättävä sääolosuhteiden muutos.
– Tosiasia on, että kaikesta varautumisesta ja huolellisesta toiminnasta huolimatta vahinkoja
voi tapahtua, Gramén vielä toteaa ja arvioi, että mitä todennäköisimmin käräjäoikeuden
päätöksestä tullaan valittamaan
hovioikeuteen.
Julkaisemme tämän Kiinteistöposti Professional 10/2011 -nume
rossa olleen artikkelin poikkeuksellisesti uudelleen, koska se sisältää
hyödyllistä tietoa talvikunnossapitoon liittyvien toimien sopimiskäytännöstä.
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Julkisivujen
Taitajat 2012
Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2012




• Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot
ja kustannusarviot
• Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
• Suunnittelu ja toteutuksen valvonta
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Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki
www.aarokohonen.com

www.ains.fi

A-Insinööri ratkaisee
visaisen pulmasi
Kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille korjaushanke on usein ainutkertainen, A-Insinöörin
kokemus ja ammattitaito takaavat tämän
hankkeen häiriöttömän
ja sujuvan etenemisen.
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Espoo • Tampere • Turku • Pori

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
www.contesta.fi

Julkisivukorjausten erikoisosaaja

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
...VARMUUS LUO LAATUA.
Liiketie 1, 21870 Riihikoski
p. 02 244 0426, fax 02 242 6075

www.exoteriko.fi

IN
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Outdoor

p. 0207 911 777
Koko maan kattavat palvelut

SUUNNITTELEMME
PAREMPAA HUOMISTA
FMC PRO JULKISIVU
FMC PRO PUTKIREMONTTI
FMC PRO ENERGIA

INSINÖÖRITOIMISTO

CONDITIO

Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

Ratavallintie 2, 00720 Helsinki
Puh: (09) 2238 220 www.conditio.�i
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www.fmcgroup.fi/korjausrakentaminen
p. 0207 393 300

Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

www.knauf.fi





Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

www. julkisivuyhdistys.fi
Rakennushanke H. Lumivirta Oy
www.korjausasiantuntijat.fi
www.fmcgroup.fi
*
*
*
*

Kuntoarviot ja -selvitykset
Kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta

- yli 20 vuoden kokemuksella -

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E

20100 TURKU

PUH. 02 - 4690 744

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN
Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen
Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
Antti Pyykkö
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: antti.pyykkö@steni.fi
Petri Metso
Kotakatu 64, 37150 Nokia
Puh. (03) 261 0020, fax (03) 261 0021
E-mail: petri.metso@steni.fi

steni finland oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
+358-9-855 3420, fax +358-9-8553 4260
www.steni.fi

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

▪ Julkisivulaatat ja julkisivujärjestelmät
▪ Itsepuhdistuvat Active-laatat
email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

Pidä pintasi,
vaadi

www.e-weber.fi

Parhaat
julkisivuratkaisut

▪ Lattia- ja seinälaatat
▪ Uima-altaat
www.happytiles.ﬁ

www.lahiokunnostajat.fi

-kuitubetonilevyt
-korkeapainelaminaatit
-alumiinilevyt
-keraamiset laatat
-alumiinirankajärjestelmät

seroc
www.seroc.fi

Julkisivujen Taitajat myös netissä: www.kiinteistoposti.fi
Kiinteistöpostin kotisivulla etusivun oikeassa reunassa on
Julkisivujen Taitajat 2012 -navigointibanneri, jota klikkaamalla
pääset yritysten tuotekortteihin.
Klikkauksen jälkeen avautuu lista, jossa Julkisivujen Taitajat
-yritykset ovat aakkosjärjestyksessä.
Lue lisää –nappia painamalla pääset yrityksen tuotekorttiin,
jossa kerrotaan tarkemmin sen tuotteista ja palveluista. Sieltä
löytyvät yhteystiedot ja linkki yrityksen omille kotisivuille.

PL 124
04201 Kerava
Puh. 09 2747 9550
info@seroc.fi
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n Teksti ja kuva: Irene

Murtomäki

Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Jarmo Koistinen esittelee taustalla olevaa säätutkaa, joka sijaitsee Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitoksen katolla. Vastaavanlainen Ilmatieteen laitoksen säätutkaverkko välittää tietoa
muun muassa lähestyvistä rankkasateista.

Sadehälytys
kertoo rankkasateen vaarasta
Rankkasateita ja niistä syntyviä tulvia
kaupunkialueella pystytään ennakoimaan
entistä tarkemmin.
Ilmatieteen laitoksen
rankkasadehälytysjärjestelmän tavoitteena
on varoittaa kiinteistöjä ja muita tahoja
rankkasateen vaarasta. Uuden järjestelmän
on tarkoitus olla laajassa koekäytössä ensi
kesänä.
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ankkasadehälytysjärjestelmällä voidaan
kaupunginosan tarkkuudella ennustaa, missä sataa
lähitunteina ja kuinka paljon,
RAVAKE-kehityshankkeen vetäjä, erikoistutkija Jarmo Koistinen Ilmatieteen laitokselta
kertoo.
Ilmastonmuutos lisää rankka
sateita ja ne voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja lyhyessä ajassa.
Esimerkiksi Porissa satoi kesällä 2007 noin 120 millimetriä
kolmen tunnin aikana. Tulvat
aiheuttivat noin 20 miljoonan
euron vahingot. Tarve rankkasadevaroituksille on noussut
muutoinkin esille hulevesitulvien koetellessa kaupunkialueita.
– Eri toimijoiden taholta ol-
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laan oltu kiinnostuneita riskivaroituksen aikaansaamiseksi.
Esimerkiksi pelastustoimen ja
jälkivahinkoja hoitavien yritysten saadessa hälytyksen lähestyvästä rankkasateesta, ne
voivat suunnata kalustoa riskikohteisiin. Myös kiinteistönomistajille ja yksityisille kansalaisille rankkasadehälytyksestä
arvioidaan koituvan hyötyä,
Koistinen mainitsee.
Rankkasadehälytys välitetään
matkapuhelimeen tekstiviestillä.
– Kun projekti alkoi kaksi
vuotta sitten, tekstiviesti tuntui
parhaalta mahdolliselta tiedo
tuskanavalta.Tekniikka on mennyt vuosien mittaan eteenpäin,
ja nyt pyrkimyksenä on hyödyntää myös älypuhelimia ja

saada mukaan ennustekarttoja.

Todennäköisyysennuste
pienelle alueelle

R

ankkasadehälytysjärjestelmässä sateiden uhan
ennustamiseen käytetään ilmakehämalleja ja säätutkahavaintoja.
– Sateita on pääsääntöisesti
ennustettu maakunnallisesti ja
laajoille alueille. Uusi järjestelmä antaa mahdollisuudet luoda ennusteet hyvinkin pienelle
alueelle. Saattavathan rankkasateet rajoittua vain muutamaan
kaupunginosaan, erikoistutkija
Jarmo Koistinen toteaa.

– Yleensä rankkasateet tulevat melko yllättäen, eikä niitä
ole mahdollista ennustaa tarkasti edes yhden vuorokauden
päähän. Näin ollen rankkasadeennusteet lasketaan säätutkamittauksissa lähitunneiksi viiden minuutin välein, mikä lisää
niiden luotettavuutta.
– Uutena asiana on myös se,
että ennusteisiin sisältyy epä
varmuus eli millä todennäköisyydellä kukin sademäärä ylittyy.
Koistinen tuo esille kehitteillä olevan järjestelmän vuorovaikutusmahdollisuudet palvelun
tuottajan ja tilaajan välillä.
– Käyttäjä määrittelee ennus
tuspaikan ja sateen hälytyskyn
nyksen, esimerkiksi yli 20 millimetriä seuraavien kolmen
tunnin aikana, josta hän haluaa hälytyksen. Palvelun käyttäjä voi saada puhelimeensa
esimerk iksi tämäntapaisen
viestin: "Kohtalainen sade alkaa
Pasilassa 09:10. Riski ylittää 20
mm/3h on pieni."
Testiasiakkailla oli kesinä
2010-2011 käytössä Sadevahtipalvelu.
– Asiakkaalla oli mahdollisuus valita, minkä paikkakunnan sateesta hän halusi hälytyk
sen. Valittavana oli 50 000 paikkaa. Huomionarvoista oli muun
muassa se, että moni oli kiinnostuneempi tietämään, missä
on poutaa kuin missä sataa.

Sadehälytys
kaikille avoin
palvelu

R

ankkasateiden hälytys
jär
jestelmä tulee olemaan kaikille avoin mak
sullinen palvelu, joten sadehälytyksen voi tilata puhelimeensa
kuka tahansa.
Erikoistutkija Jarmo Koisti
nen arvioi rankkasadehälytys
järjestelmälle olevan tulevaisuu
dessa eniten käyttöä kaupungeilla, vesilaitoksilla, kiinteistöillä sekä sade- ja tulvaherkällä
yritystoiminnalla. Esimerkiksi
kaup
pakeskus saattaa sijaita
hulevesitulvan riskialueella.
– Sadehälytyksen tullessa
etukäteen ennen rankkasateen saapumista on muutama
tunti aikaa toimia. Esimerkiksi
kivijalkayritykset voivat siirtää
tavaroita turvaan. Myös kiinteistöjen kellarikerroksia ehditään tyhjentää ja parkkihalleja
sulkea.
Lisäksi isännöinti-, pelastussekä vahingontorjuntaorganisaatiot ja -yritykset hyötyvät hälytyksestä voidessaan varautua
rankkasateeseen ja sen mah
dol
lisesti mukanaan tuomiin
tulviin.
– Yksittäinen kansalainen
puolestaan saattaa olla kiinnostunut mahdollisesta rankkasateesta suunnitellessaan lähitun-

neille esimerkiksi grillijuhlia tai
pyöräretkeä.

velut voidaan kehittää myös
muista sääilmiöistä, kuten tuulesta ja salamoinnista.

Kaupunkitulvista
myös varoitus

R

ankkasateiden hälytysjärjestelmän rinnalla on
kehitetty kiinteistöjen
tulvavaroitusjärjestelmää rankkasateiden aiheuttamien kaupunkitulvien varalle.
Tämän Valtion teknillisen tut
kimuskeskuksen VTT:n toteut
ta
ma kaupunkitulvahanke on
tehnyt tiivistä yhteistyötä RA
VAKE-hankkeen kanssa.
Molemmat ovat Tekesin rahoittamia kehityshankkeita, joissa on mukana myös useita yrityksiä ja muita yhteistyökump
paneita.
Kaiken kaikkiaan tulevista hälytysjärjestelmistä Jarmo Koistinen arvelee koituvan samanlaista hyötyä kuin esimerkiksi
merivesitulvavaroituksista.
– Helsinkiä koetteli vuonna
2005 merivesitulva. Sen seuraukset olisivat olleet huomattavasti vahingollisemmat, jos
siihen ei olisi osattu varautua
muun muassa sulkemalla putkistoja, erikoistutkija Koistinen
toteaa.
Tämän vuoden lopussa päät
tyvän RAVAKE-hankkeen pohjalta on mahdollisuus luoda
jatkosovelluksia. Vastaavat pal-

8 säätutkaa mittaa
Ilmatieteen laitoksella on
kahdeksan säätutkaa, jotka
sijaitsevat ympäri Suomea,
muun muassa Vantaalla.
Säätutkan silmiinpistävin osa
on horisontista erottuva pyöreä kupu. Se suojaa antennia,
joka on kaiken aikaa pyörivä
nelimetrinen lautasantenni.
Viiden minuutin välein antenni
mittaroi jokaiseen ilmansuuntaan kaikille etäisyyksille ja
kaikille korkeuksille.
Säätutka havaitsee nopeasti,
kun sade on muuttumassa
rankaksi. Tutkan välittämistä
tiedoista voidaan arvioida esimerkiksi sateen voimakkuus
250 kilometrin säteellä yhden
kilometrin erotuskyvyllä.
Säätutkien mittausdatan poh
jalta Helsingin Kumpulassa
sijaitseva Ilmatieteen laitos
tuottaa useita satoja palveluja
eri käyttäjille, niin yksityisille
kansalaisille kuin yrityksillekin.
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U U T I S postia

Taloyhtiöiden lumikuormista tuli maksullisia Lohjalla
Lohjan kaupunki teki viime
vuoden lopussa yksityisten lumien kippaamisesta lumenkaatopaikalle maksullista. Näin kertoi
15. marraskuuta ilmestynyt Län
si-Uusimaa -lehti.
Uutisen mukaan maksullisuus
kohdistuu erityisesti yksityisiin
lumiin eli käytännössä sellaisiin
lumikuormiin, joita taloyhtiöt ovat
jossakin vaiheessa talvea ajattaneet pois pihoiltaan. Taloyhtiöiden
tiedetään siirtävän lumenajoa
mahdollisimman pitkään, koska
se on taloyhtiölle aina ylimääräinen kustannus.
Maksullisuuteen siirryttäessä
lieveilmiöihinkin kaupungissa on
varauduttu eli siihen, että jos lu-

mikuormat päätyvätkin maksullisen lumenkaatopaikan sijaan
puistoalueille ja muille mahdollisille paikoille, puisto- ja katuosaston väki seuraa tilannetta ja
siihen puututaan.
Toistaiseksi maksullisuus koskee vain Pappilankorven lumenkaatopaikkaa, koska ei ole päätetty, otetaanko muita paikkoja
käyttöön. Viime talvena kaupungin omia lumikuormia kuskattiin
lumenkaatopaikalle noin 4 000.
Yksityisten ja taloyhtiöiden lumikuormien määristä esimerkiksi
viime talvelta ei ole tietoa.
Käytännössä järjestelmä toimii
niin, että lumikuormia kuljettaville kuorma-autoilijoille luovute-

Vedenkulutuksesta ja putkiremonteista

Kirjoita meille mieltäsi askarrutta
vasta asiasta, kommentoi lehdessä
olleita juttuja tai kerro yleisistä havainnoistasi kiinteistönpidossa ja ta
loyhtiöiden arkisessa elämässä.
Voit lähettää kirjoituksesi sähkö
postilla osoitteeseen toimitus@
kiinteistoposti.fi tai perinteisenä
postina osoitteeseen Kiinteistöposti, toimitus, Pisteenkaari 4, 03100
Nummela.
Liitä kirjoitukseesi yhteystietosi etenkin jos esiinnyt nimimerkillä.
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asiakaspalvelusta kerrotaan.
Länsi-Uusimaa -lehden mukaan Lohjan kaupunki on vahvistanut lumenkaatopaikalle
kipattavan lumikuorman hinnan
jo jokunen vuosi sitten. Maksua
ei kuitenkaan ole otettu käyttöön,
koska ei ole saatu markkinoilta
sopivaa, automaattista puomijärjestelmää. Tämäkin puute on nyt
korjattu, sillä edelliset runsaslumiset talvet ovat saaneet laitevalmistajat liikkeelle ja kehittämään
edullisia järjestelmiä.
Hintaa puomeille ja tietokoneohjelmille tuli hieman alle 20 000
euroa.
Lohja on noin 39 000 asukkaan
kaupunki Länsi-Uudellamaalla.

HSY käyttää 22,5 miljoonaa euroa
vesi- ja viemäriverkoston saneeraamiseen

lukijapostia

Haluan ottaa kantaa Kiinteistöposti-lehdessä nro 9/2011 olleeseen kirjoitukseen vedenkulutuksesta:
Olen huomannut, että tunnollinen jätteidenlajittelu kuluttaa
myös vettä. Energiajäte, johon
kuuluvat jugurttipurkit, liha- ja
leikkelepakkaukset yms, pitää
huuhdella ennen roskiin viemistä.Marinoitujen lihojen pakkaukset ovat pahimpia pestäviä. Ja ne

taan 55 euroa vastaan tunnistin,
jonka avulla he saavat lumenkaatopaikalla sijaitsevan puomin
auki. Tunnistinlaite kiinnitetään
auton tuulilasiin ja portissa oleva laite tunnistaa lumentuojan ja
avaa portin.
Mikäli autoilijan kyydissä on
ollut taloyhtiön lunta, siitä kuorma-autoilijaa laskutetaan 8,60
euroa kuorma. Jos taas kyydissä
on ollut kaupungin lunta, siitä ei
peritä maksua.
Maksuliikenne tapahtuu siis
vain kaupungin ja kuljetusyrityksen kesken. Miten taloyhtiö sitten
maksaa lastista, se jää taloyhtiön
ja kuljetusyrityksen väliseksi sopimukseksi, Lohjan kaupungin

pitää kyllä pestä heti, kun tyhjentää pakkauksen. Ei niitä viitsi
jättää pöydälle haisemaan.
Myös piimätölkkiä pitää huuhdella useampaan kertaan ennen
kuin se on puhdas. Ja lapsiperheessä piltti-purkit. Helpompaa
olisi heittää suoraan sekajätteisiin, ja niin moni tekeekin.
Olen myös huomannut itsellä, että suihkussa olo voi kestää
kauemmin, kun välillä pitää hakea tasapainoa. Mietinkin sitä,
että kun meille on tulossa putkiremontti, niin miten huomioidaan
ikääntyvien asukkaiden suihkutilojen tarve. Jotkut tarvitsevat esimerkiksi seinään kiinnitettävän
tukikahvan, toiset voivat tarvita
suihkutuolin, kun ei jaksa seisoa ja huimaa, jolloin tasapaino
järkkyy.
Miten esimerkiksi suihkutuoli
mahtuu pieneen suihkukoppiin
(ehkä seinässä kääntyvänä kippituolina).
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Helsingin seudun ympäristö
palvelut saneeraa tänä vuonna
Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla useita kymmeniä kilometrejä vesi- ja viemäriverkostoaan.
Verkostosaneerauksilla varmistetaan talousveden korkea
laatu sekä vedenjakelun ja viemäröinnin toimivuus.
HSY käyttää verkoston saneerausinvestointeihin tänä vuonna
22,5 miljoonaa euroa. Investoinnit
rahoitetaan vesimaksulla, kuten
muukin vesihuollon toiminta.
Saneerauskohteita on kymme
niä ja ne on valittu verkoston
kuntotutkimusten perusteella.
Myös sellaiset kohteet, joissa
on toimintahäiriön riski tai jo
havaittu toimintahäiriö, ovat sa
neerauslistalla.
Lisäksi verkostoa saneerataan
kymmenien kadunparannushankkeiden yhteydessä, jolloin
koko katuosuuden kunnallistekniikka uusitaan samalla kertaa.
Viemäreistä suurin osa saneerataan sujutustekniikalla, ja koh-

teita on kaikissa HSY:n jäsenkaupungeissa.
Sujutuksessa saneeraus sujuu
nopeasti ja ilman kaivuutöitä.
Tekniikan ansiosta liikenteelle ja
asukkaille aiheutuu hyvin vähän
häiriöitä.
Tämän vuoden suurimmat
viemärisujutusurakat sijaitsevat
Helsingin Töölössä, Kampissa ja
Kannelmäessä.
Helsingissä muita suuria saneerauskohteita ovat jo viime
syksynä alkaneet Suomenlinnan
saarten välisten vesijohtojen uusiminen ja Kalliossa Brahen kentän kokoojaviemärin saneeraus.
Espoossa verkostoa saneerataan muun muassa Tapiolan
keskuksen perusparannuksen
yhteydessä.
Kauniaisissa Turuntien kupeessa saneerataan kokoojaviemäriä.
HSY:n saneerauskohteet löytyvät HSY:n kotisivulta Vesijohto- ja
viemärisaneeraukset 2012 -kartalta.
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Korjaus rakentaminen
ENERGIATEHOKAS IDEAPÄIVÄ AMMATTILAISILLE

RAKENTAJILLE

SUUNNITTELIJOILLE

TALOYHTIÖILLE JA ISÄNNÖITSIJÖILLE

Tervetuloa vuoden tärkeimpään korjausrakentamisen ammattilaispäivään.

ILMOITTAUDU MAKSUTTOMAAN TAPAHTUMAAN

Tarjoamme sinulle ensi vuoden puhutuimmat teemat, uusimmat hanke-

SEKÄ TUTUSTU OHJELMAAN OSOITTEESSA:

esittelyt, kymmenet ratkaisuntoimittajat sekä 800 kollegaasi. Yksi päivä,

WWW.KORJAUSRAKENTAMINEN2012.FI

joka kannattaa käyttää hyödyksi!
AIKA: Keskiviikko 1.2.2012 klo 10.00-16.00
PAIKKA: Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Ei elämiä suojella syömällä niiden ruokia.

Kuhanselkää
appelsiinikastikkeella
U

UKK. Kolme tuttua

kirjainta suomalaiselle
aikuisväestölle. Urho

Kaleva Kekkonen pulpahti mieleeni, kun
tätä juttua kirjoittaessani vuoden 2012
presidentinvaalin varsinaiseen vaalipäivään
on tasan viikko aikaa.

rkista on monia tarinoita, osa varmaankin
totta, osa legendaa.
Tässä pari: kun Kekkoselta kysyttiin, oliko hän savolainen vai
kainuulainen, napakka vastaus
kuului; "Kainuulainen, koko
mies!" Tähän taustaksi, että hän
syntyi Pielavedellä Savossa ja
kainuulainen hänestä tuli perheen muutettua Kajaaniin Urkin ollessa nuori poika.
Presidenttinä ollessaan hän
vieraili Kajaanissa usein. Kertaisella reissullaan hän jututti

Televisio pursuaa vaalitenttejä ja laidasta
toiseen paavoja. Myös
galluppeja pukkaa riittävästi.
Ei ollut Kekkosen ai-

Karpan Keittiö
myös
Facebookissa.

kaan meno tällaista.
Toivottavasti näissä
vaaleissa yksi kierros
riittäisi, niin päivän
mediakin joutuisi etsimään jotakin uutta
märehdittävää.
No, tämän lehden ilmestyttyä, sekin asia
on tiedossa.
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kasarmilla nuorta sotamiestä,
"Mistä olette kotoisin?" Sotamies: "Kajjaanista, herra presidentti." Kekkonen: "No, sittenhän te tunnette varuskuntakaupunkinne." Sotamies: "Kyllä
tunnen, herra presidentti." Kekkonen: "Ja tytöt?" Sotamies: "En
kaikkia, herra presidentti."
Allekirjoittaneen tekopitäjässä Kuhmossakin Kekkonen vieraili. Kansanmies kun oli, hän
sai kutsun paikalliseen maalaistaloon kahville. Emäntä tarjoili,
Kekkonen ja talon isäntä hörppivät kahvia pirtin pöydän ääressä. Kekkoselta läikähti kahvia pöydälle ja emäntä kiirehti
pyyhkimään pöydän. Kekkonen
pyyteli anteeksi, johon emäntä:
"Ei se mittään." Hetken päästä
talon isännälle kävi samoin ja
taas emäntä paikalle, nyt tuhisten: "Toenenkin tohelo!"
Saman vuoden syksyllä isäntä ja emäntä saivat presidentil

tä henkilökohtaisen kutsun linnanjuhliin allekirjoituksella: Se
toinen tohelo.

Urho Kekkosen
pöydässä

R

isto ja Ritva Lehmusoksa julkaisivat vuonna
2005 kirjan, Urho Kekkosen pöydässä, jossa kuvaillaan Kekkosen elämänvaiheita
ja gastronomisia mieltymyksiä
ja hipaistaanpa myös miehen
juomatapojakin.
Kirjaa taas lukiessani poimin
siitä reseptin, joka herautti veden kielelleni välittömästi - Kuhanselkää appelsiinikastikkeen
kera.
Appelsiinia lukuun ottamatta
kaikki suomalaista lähiruokaa.

Kuhanselkää
Leikkaa nahattomat kuhafileet vinoittain viipaleiksi ja keitä
palat vähäisessä suolansekaisessa vedessä pehmeiksi.
Kun kala on valmista, nosta
palat reikäkauhalla lämmitetylle tarjoiluvadille. (Tässä
vaiheessa allekirjoittanut rouhi kalojen päälle ohi reseptin
valkopippuria.)
Kaada kuuma appelsiinikastike kalojen päälle.
Tarjoiluvadin reunat koris-
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tellaan tomaatti- ja perunalohkoilla, keitetyllä kukkakaalilla ja persiljalla.
Alkuun porkkanasosekeitto ja sitten tovin kulutta
kuhaa appelsiinikastikkeella.
Melko terveellistä, mutta ainakin maukasta. Mutta onhan
se niinkin, että suurimpia terveysvaikutteita voi aina leikata
vaikkapa pullollisella olutta tai
lasillisella hyvää viiniä.
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Porkkanasosekeitto
Kiehauta lihaliemi ja paloittele puhdistetut porkkanat ja
kuoritut sipulit. Vuolaise reilu
nokare voita kattilan pohjalle
ja kun se alkaa kuplia lisää
kattilaan sipulit ja porkkanat.
Kun sipuli on kevyesti kuullottunut, niin lorauta lihaliemi
kattilaan. Lientä sen verran,
että kasvikset peittyvät. Keitä
kypsiksi, lisää sulatejuusto
ja soseuta keitto sauvasekoittimella. Lisää desin verran kermaa, mausta suolalla
ja rouhitulla valkopippurilla.
Sekoita ja tarjoa keitto ruisleivän kanssa.

Appelsiinikastike
Laita kaikki ainekset kattilaan ja hella päälle. Vatkaa aineita niin kauan, että seos on
saonnut. Kastike kaadetaan
kuumana kalojen päälle.
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Kirjan
lukaisin

M

aailmassa ja Suomessakin ilmestyy vuosittain lukematon määrä
ruokaan liittyviä kirjoja. Hyvä
juttu. Niitä on kiva selailla ja lueskella. Ja saahan niistä usein
myös inspiraatioita omaan
keittiöönkin.Allekirjoittaneellekin alan niteitä on kertynyt
lähemmäs sata.
Sain joululahjaksi viehättävän kirjan, Kokkaa koiralle, joka on keittokirja koiranomistajille. Kirjan on
kirjoittanut saksalainen In-

geborg Pils, joka on
journalisti, kokki ja
yllättäen, suuri koiranystävä.
Kokkaa koiralle
tarjoaa sellaisia
herkkuja koirille,
että maistuis varmaan mullekkin;
Pipan pastalautanen, Kalaa Fi
fin tapaan, Bon
nyn lempilätyt, Banaanipikku
leivät, Hoikistavaa herkkua,
Rapea apu ilmavaivoihin...
Herkullisen näköisiä annoksia, hienosti kuvitettu ja hyvää
mieltä tuova kirjakokemus.
Myös meille, joilla ei vielä ole
koiraa.

Kahvimaalla
Doriksen päivänä
15.1.2012
Chef Karppa

p.s.
Ja kaikkien väärinkäsitysten
välttämiseksi, allekirjoittanut
ei todellakaan ole kepulainen,
vaikka Kekkosta tässä jutussa
muisteleekin.
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YRITYSUUTISPOSTIA

Kiinteistöpostin tasokkaat seminaarit keväällä ja syksyllä
Kiinteistöposti järjestää tänä
vuonna kaksi korkeatasoista
seminaaria kiinteistöalan ammattilaisille.
23.-25. toukokuuta Tulevaisuuden Isännöinti-seminaariin
kokoontuu ammatti-isännöitsijöitä ja yhteistyökumppaneita
eri puolilta Suomea.
Tuleva seminaari on jo seitsemäs ja sen ohjelmaa toteutettaessa pidetään tinkimättömästi kiinni siitä, että seminaarista
tulee aiempien vuosien lailla
sisällöltään ja järjestelyiltään
erittäin korkeatasoinen.
Tälläkin kertaa huippuluennoitsijat peilaavat isännöitsijän vaativaa työtä erilaisista
näkökulmista. Ammattiasioissa
paneudutaan muun muassa
poht imaan konkreettisesti
isännöinnin tulevaisuutta, energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen liittyvien määräysten
vaikutusta, miten selvittää entistä paremmin eteen tulevia

Kiinteistötahkolalla
yrityskauppa
Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy
on ostanut keravalaisen isännöitsijätoimiston Attier Oy:n Juhani
ja Riitta Hirvoselta. Attier Oy:n
kaikki isännöintikohteet siirtyivät
Kiinteistötahkolan vastattavaksi
1.1.2012 alkaen.
Tehty yrityskauppa tukee konsernin isännöintiin ja vuokraasuntovälitykseen keskittynyttä
kasvuajatusta ja tällä kaupalla yritys kasvattaa markkinaosuuttaan
Helsingin seudulla.
Juhani Hirvonen jää kaupan
myötä eläkepäiville.
Kiinteistö-Tahkola konsernissa
työskentelee yli 100 isännöinti
alan ammattilaista Helsingissä,
Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Kuusamossa.

Ovenia ja Arenna
yhteen
Kiinteistöjohtamiseen erikoistunut Ovenia ja isännöintipalveluja tuottava Arenna yhdistivät
voimansa viime vuoden lopussa,
kun Ovenia Group Oy osti yli 90
% Arenna Oy:n osakkeista.
Ovenian palvelut kattavat kiinteistöomaisuuden hallinnan palvelut: kiinteistöjohtamisen, hallinnon, vuokrauksen sekä elinkaari-
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kosteus- ja homevaurioita ja
niiden korjaamista, viestimisen
tärkeyttä, jne...
Totuttuun tapaan seminaarivieraita hemmotellaan tietysti
myös mennen tullen ála carte
-illallisilla ja erikoisaamiaisilla.

Päättäjänaiset
merellä syksyllä

Kiinteistöalan päättäjänaiset
merellä -seminaari järjestetään
6.-7. syyskuuta. Tämän seminaarin erikoisuus on siinä, että
kaikki osallistujat, luennoitsijat
ja järjestäjät ovat naisia.
Tässä seminaarissa, kuten
Tulevaisuuden Isännöinti -se
minaarissakin, seminaarivieraille ja yhteistyökumppaneille
halutaan tarjota tilaisuuksia,
joissa isännöitsijöiden ja yhteistyökumppaneiden suhde
on tasapainossa - on mahdollisuus perusteellisesti ja rauhassa tutustua yhteistyökumppa-

palvelut.
- Nyt pystymme panostamaan
valtakunnalliseen verkostoon
ja yh
teisen palveluvalikoiman
rakentamiseen. Isännöinnin osalta
yrityskauppa lisää paikallista joustavuutta, Arennan toimitusjohtaja
Kai Kosunen sanoo.
Yritysten yhteenlaskettu liikevaihtoarvio vuodelle 2011 on 35
miljoonaa euroa ja kokonaisuus
hallinnoi yli 10 miljoonaa neliötä
liike- ja toimitiloja sekä asuntoja.
Henkilöstön määrä on yhteensä
noin 400.

Virkkalan Lämpö Oy
myi toimintojaan
Lohjalainen Virkkalan Lämpö Oy, joka on toiminut Lohjan
kaupungin tytäryhtiönä, on myynyt isännöintipalvelunsa LänsiUudenmaan isännöintipalvelulle
ja huoltopalvelunsa Purkat Oy:lle.
Kauppa sinetöitiin viime vuoden
lopulla.
Myydyllä isännöintipalvelulla
oli vastuullaan 54 kerros- ja rivitaloyhtiötä, kiinteistönhuoltopuolella 35.
Uuden yrityksen palvelukseen
vanhoina työntekijöinä isännöintipuolelta siirtyi 4 henkilöä, huoltopuolelta 7. Virkkalan Lämpöön
jäi vielä 4 työntekijää. Länsi-Uudenmaan isännöintipalvelulla on
kaupan jälkeen 12 työntekijää,

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA 1/2012

Isännöitsijöitä viimevuotisen Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarin KontaktiFoorumissa.

neiden palveluihin ja tuotteisiin,
toisaalta isännöitsijöillä mahdollisuus kertoa tarkemmin omasta
työstään - hyötyä siis molemmin
puolin kohtaamisista, joissa on
aikaa keskustella, oppia, tutustua

Purkat Oy:llä 60.

L&T laajentaa
Helsingissä
Lassila & Tikanoja Oyj on ostanut IK Kiinteistöpalvelu Oy:n kiinteistöhuoltoliiketoiminnan. Kauppa astuu voimaan 1.1.2012.
IK Kiinteistöpalvelu Oy on Hel
singin Itäkeskuksessa ja sen lä
hiympäristössä toimiva kiinteistö
jen huoltoon ja isännöintiin erikoistunut yritys. Sen liikevaihto
on 0,3 miljoonaa euroa.
L&T:lle siirtyy kaupassa kaksi
työntekijää. Yhtiön neljä osakasta
eivät siirry L&T:lle.

A-Insinöörit osti
Porin Juva Oy:n
A-Insinöörit on ostanut rakennesuunnitteluun ja rakennuttamiseen erikoistuneen Porin Juva
Oy:n. Yritys siirtyi osaksi A-Insinöörit -konsernia osakekaupalla
viime vuoden lopussa.
Porin Juvan tunnettuja suunnit
telukohteita ovat mm. TVO:n vierailukeskus Olkiluodossa sekä
Vai
sala Oyj:n vuonna 2010 valmistunut ekotehokas pääkonttori
Vantaalla.
Porin Juvalla on vahva asema Satakunnassa muun muassa liike- ja
toimistorakennusten suunnittelus-

ja verkostoitua rauhassa ilman
mitään "sirkushälinää".
Lisätietoja:
www.ti-seminaari.fi
www.kiinteistoposti.fi

sa sekä vaativien teollisuushankkeiden asiantuntijatehtävissä.
Porin Juva Oy:n liikevaihto on
noin 800 000 euroa ja sen palveluksessa on tällä hetkellä 10 asiantuntijaa.

Sweco ja
FMC Group
yhteen
Pohjoismainen suunnittelualan
konsulttiyhtiö Sweco allekirjoitti
viime vuoden lopulla sopimuksen
yritysryhmä FMC Groupin koko
osakekannan siirtymisestä Swecon omistukseen. FMC Groupkonsernissa on 1 100 työntekijää.
Yritysten yhdistymisen seurauksena muodostuu Suomen toiseksi
suurin suunnittelualan yritys.
FMC Group on Suomen suurimpia suunnittelutoimistoja, jolla on
vahva asema rakennetekniikassa
sekä talotekniikan ja teollisen
suunnittelun aloilla. FMC Groupilla on 21 toimistoa eri puolella
Suomea. Yritysryhmään kuuluvat
mm. Finnmap Consulting, Aaro
Kohonen ja Airix-yhtiöt.
Yrityskauppa kasvattaa Swecon
liikevaihdon noin 700 miljoonaan
euroon ja henkilöstön 7 300:aan,
joista 1 600 on Suomessa. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

NIMITYKSIÄ

Kiinteistöposti messuillee
Kiinteistöposti osallistuu alkaneen vuoden
keväällä kaksille messuille. Lähimpänä on 1.
helmikuuta Helsingin
Wanhassa Satamassa jär
jestettävä Korjausraken
taminen 2012 -tapahtuma.
Se on yhden päivän
mittainen ammattilaista
pahtuma, joka järjes
tetään nyt kolmannen kerran. Ai
kaisemmin pidetyt Korjausrakentamisen päivät ovat keränneet noin
800 kävijää.
Kiinteistöpostilla on tapahtumassa oma osasto, jossa kerrotaan
tietysti lehden kuulumisista, mutta
myös erilaisista mediavaihtoehdoista, joita yritys tarjoaa. Kiinteistöposti tekee markkinointiyhteistyötä myös tapahtuman järjestäjän,
Helsingin Messujen kanssa.
Maaliskuun 16.-18. päivä Jyväskylän Paviljongissa järjestetään
Korjausrakentaminen & Talotek-

niikka 2012 -messut.
Kiinteistöposti osallistuu näillekin messuille - nyt neljättä kertaa
peräkkäin. Messuosastolla voit tutustua tarkemmin Kiinteistöpostin
erilaisiin mediapalveluihin ja tietysti itse Kiinteistöpostiin. Lisäksi
samalla osastolla on mahdollisuus
paneutua erilaisiin vesi- ja viemärihuoltopalveluihin, joiden lehden
pitkäaikainen yhteistyökumppani
Eerola-Yhtiöt Oy tarjoaa.
Syksyllä Kiinteistöpostin ohjelmassa on vielä FinnBuild-messut
Helsingin Messukeskuksessa. FinnBuild järjestetään 9.-12.10.2012.

tuotepostia

Etäluentamittari
voi lyhentää
sähkökatkosta
Vanhan sähkömittarin tilalle
asennettu uusi etäluentamittari
voi toimia tiedon välittäjänä ja auttaa verkkoyhtiötä paikallistamaan
linjan päälle kaatuneen puun. Kun
tieto viasta saadaan heti, voidaan
vika korjata ja sähköt saadaan toimimaan nopeammin ilman päivien odottelua.
Sähköala löysi ratkaisun PiHayhteishankkeessa, jossa etsittiin
tapaa havaita sähkökatkokset
etäluettavien energiamittareiden
avulla. Uusi ratkaisu on ollut käytössä Koillis-Satakunnan Sähkössä
yli viisi vuotta.
Kaatuneiden puiden aiheuttamat nollaviat PiHa havaitsee heti
ja tekee hälytyksen päivystäjälle.
Suurin hyöty on saatu käyttäjälle vaarallisten nollavikojen ja
uk
kosen rikkomien muuntajien
paljastumisesta.
– Ongelmatilanteissa etäluettava mittari voi katkaista sähkön
automaattisesti asiakkaan laitevaurioiden estämiseksi. Päivystäjä saa
hälytyksen valvomon näytölle ja
näkee täsmällisen tiedon tapahtumasta. Näin toimenpiteet voidaan
käynnistää jo muutaman minuutin
kuluttua sähkön katkeamisesta",

sanoo Business Unit Director Petteri Heinänen etäluentajärjestelmiä kehittävästä Aidon Oy:stä.
Sähköyhtiön laskelmien mukaan
etäluennan ja PiHa-valvonnan tuoma tehokkuus vikatilanteissa on
selvästi suurempi kuin sen aiheut
tamat hankintakustannukset. Normaalit vikojen korjaukset voidaan
tehdä päivällä, kun ei tarvitse
odottaa asiakkaan vikailmoitusta
hänen saavuttuaan illalla sähköttömään kotiin.

Consti-Yhtiöt

Consti Yhtiöiden uutena toimitusjohtajana aloittaa 7.12.2011 DI
Kauko Wasenius. Nykyinen toimitusjohtaja Antti Korkeela siirtyy
hallituksen jäseneksi ja avainasiakkuuksia kehittämään.
Wasenius on aiemmin toiminut
NCC Rakennus Oy:ssä Talonrakentamisen Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun aluejohtajana.
7.12. alkaen Consti Yhtiöiden johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan lisäksi varatoimitusjohtaja Marko Holopainen sekä Markku
Kalevo, Risto Kivi, Esa Korkeela ja
Lasse Mäkelä.

Suomen Talokeskus Oy

Suomen Talokeskus Oy:n uudek
si toimitusjohtajaksi nimitettiin
19.12.2011 alkaen Karri Virtanen
(40). Hän on aiemmin työskennellyt tytäryhtiö Agenteq Solutions
Oy:n toimitusjohtajana.
Yhtiön entinen toimitusjohtaja Ja
ni Saarinen irtisanoutuI omasta
pyynnöstään.

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöjen hallitus on
nimittänyt oikeustieteen kandidaatti Jari Sarjon, 54, liikelaitoksen uudeksi toimitusjohtajaksi
1.7.2012 lukien, kun nykyinen
toimitusjohtaja, rakennusneuvos
Aulis Kohvakka jää eläkkeelle.
Senaatti-kiinteistöjen palvelukseen Sarjo siirtyy 1.5.2012.
Sarjolla on laaja ja monipuolinen
kokemus palvelujen johtamisesta
sekä monipuolinen kiinteistöalan
kokemus. Viimeksi hän on toiminut Lassila & Tikanojan toimitusjohtajana. Työtehtäviensä ohella
Sarjo on ollut jäsenenä useiden
kiinteistöalan järjestöjen luottamustehtävissä ja yhtiöiden hallintoneuvostoissa.

HELPE ry

Helsingin Pelastusliitto ry:n hallitus on valinnut uudeksi HELPE
ry:n toiminnanjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Olli-Veikko
Kurvisen 51.
Hän on aikaisemmin työskennellyt Vakuutusyhtiö Ilmarisen
osastopäällikkönä ja valmiusjohtajana.

TEMin puurakentamisohjelma

Tuoteuutisia, yritysuutisia
ja nimityksiä voi toimittaa
osoitteeseen
toimitus@kiinteistoposti.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt Puuinfon palveluksessa
työskentelevän puurakentamisen
ja puuarkkitehtuurin dosentti
Markku Karjalaisen valtakunnallisen puurakentamisohjelman kehittämispäällikön virkaan 1.1.2012
alkaen.

Karjalainen on koulutukseltaan
arkkitehti ja tekniikan tohtori.
Hänellä on pitkä kokemus puukerrostalojen ja puisten asuinmiljöiden kehittäjänä sekä Oulun
yliopiston arkkitehtuurin osaston
että Puuinfo Oy:n palveluksessa.
Valtakunnallinen puurakentamisohjelma toteutetaan osana työ- ja
elinkeinoministeriön Metsäalan
strategista ohjelmaa. Se päättyy
30.9.2015 mennessä.

RENOR OY

OTK Irma Savolainen on nimitetty
2.2.2012 alkaen kiinteistökehitysja kiinteistösijoitusyhtiö Renor
Oy:n lakimieheksi vastaamaan
yhtiön laki- ja henkilöstöasioista.
Renorin palvelukseen hän siirtyy
Citycon Oyj:n lakimiehen tehtävistä.

Aren Talotekniikkaurakointi

Sähkövoimatekniikan insinööri
Pepe Perkiö, 36, on nimitetty Talotekniikkaurakoinnin liiketoimintajohtajaksi ja Aren johtoryhmän
jäseneksi 1.1.2012 lähtien.
Perkiö siirtyy tehtäväänsä Talotekniikkaurakoinnin sähkön toimialajohtajan tehtävästä.
Hän on työskennellyt Aressa vuodesta 1998 muun muassa kehityspäällikkönä ja yksikönpäällikkönä Vantaan Kiinteistöpalvelujen
sähköyksikössä.

SLO OY

Diplomi-insinööri Mika Höijer, 44,
on nimitetty SLO Oy:n toimitusjohtajaksi 1.1.2012 alkaen.
Höijer on toiminut divisioonan
johtajana Draka Communications -ryhmän Multimedia-divisioonassa vuosina 2008 - 2011 ja
Draka Mobile Network Cable -divisioonassa vuosina 2001 - 2008.
Sitä ennen Höijer työskenteli eri
myynnin, markkinoinnin ja hankinnan tehtävissä ABB-konsernissa Suomessa, Saksassa ja
Kiinassa vuosina 1989 - 2001.

EKOCELL OY

Arto Rantanen, 56, on nimitetty
Ekocell Oy:n toimitusjohtajaksi.
Hän aloitti tehtävässään 15. joulukuuta.
Arto Rantasella on takanaan
kahden vuosikymmenen yrittäjätausta. Viimeiset 10 vuotta hän
on toiminut myynnin johdon konsulttina.
Ekocell Oy on selluvillaa valmistavan ja eristyspalveluja tarjoavan
Termex-Eriste Oy:n tytäryhtiö. Aikaisemmin puhtaasti tuotantolaitoksena toiminut Ekocell panostaa
nyt voimakkaasti myös myyntiin.
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OSOITTEENMUUTOS

Y R I T Y S U U T I S - J A tuotepostia

Knauf Insulation vastaa tuotekehityksellä ja
valmistusprosesseilla ympäristöhaasteisiin

Hyvä Kiinteistöpostin lukija,
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
Uudistuneet kotisivut
KIITOS!
www.kiinteistoposti.fi

"Eristysasiaa" on Knauf Insulationin ensimmäinen kestävän
kehityksen raportti 2010, jossa
esitellään vuosien 2009 ja 2010
toimenpiteet sekä miten Knauf
Insulation jatkaa vastuullista kasvuaan tulevaisuudessa. Knauf
Insulationin toimitusjohtaja Tony Robson sanoo: "Raportti tuo
esille, mitkä haasteet odottavat
rakennusalaa tulevan vuosikymmenen aikana, miten kehitämme
tuotteitamme ja -valikoimaamme
vastataksemme näihin haasteisiin
ja sekä miten parannamme suorituskykyämme yrityksenä."
Knauf Insulation kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pyrkii kestäviin
eristetuotteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat erittäin vähäiset.
Se on esimerkiksi lisännyt kaikkien valmistusprosessiensa kierrätysmateriaalia, vähentänyt energiankäyttöä ja maantiekuljetuksia
puristuspakkauksia lisäämällä.
Lisäksi yhtiö on toteuttanut hyvinvointi-ohjelmia ja muita toimia

Muutokset myös:
puh. (09) 2238 560 / Suomen Media-Kamari Oy
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi
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sekä tukenut kunta-aloitteita.
Knauf Insulation on Pohjois-Euroopassa toimiva eristetuotteiden
valmistaja ja ainoa neljän eristetyypin valmistaja: ECOSETechnologyllä toteutetun lasi- ja kivimineraalivillan, suulakepuristetun
polystyreenin (XPS) ja suulakepuristetun polyeteenin (XPE). ECOSE
Technology -mineraalivillatuotteissa käytetään formaldehydivapaata
sideainetta, joka perustuu petrokemikaalipohjaisten materiaalien
sijasta nopeasti uusiutuviin materiaaleihin.
ECOSE Technology kuluttaa peräti 70 % vähemmän energiaa perinteisiin sideaineisiin verrattuna.
Uusia kestävän kehityksen etuja
täydentävä patentoitu ECOSE
Technology tuottaa myös "superpehmeää" ja helpommin käsiteltävää villaa.
Knauf toimii Skandinaviassa
Norgips- ja Danogips-tuotteilla.
Sillä on toimintaa yli 35 maassa ja
yli 30 tuotantolaitosta.

Icopalin sokkelineristystuotteiden valikoimaan on tullut uusi
tuote, Sokkelilevy PP. Sokkelilevy
PP korvaa aiemmin tuotevalikoimassa olleen polyeteenistä valmistetun Primon.
Uusi sokkelilevy on valmistettu
kolmekerroksisesta polypropeenista. Keskimmäinen kerros on
omasta tuotannosta syntynyttä
kierrätysmateriaalia, kaksi ulommaista neitsytmateriaalia. Polypropeeni kestää hyvin taivutusta
myös kylmissä olosuhteissa, sietää
erinomaisesti humushappoja ja on
pitkäikäinen.
Icopalin aluskatevalikoiman
Monarperm 1000 on vahva, diffuusioavoin eli hengittävä aluskate epäjatkuvien katemateriaalien
aluskatteeksi. Sen asennus tapahtuu kattotuoleihin kiinnittämällä
eli tuote asennetaan ns. vapaasti
roikkuvaksi. Monarperm 1000 valmistetaan synteettisestä huovasta
ja diffuusioavoimesta muovikalvosta ja siinä on teippireuna.
Yksityiskohtien eristämiseen
tarkoitettu Triflex ProDetail -järjestelmä sopii käytettäväksi monenlaisten materiaalien (bitumi,
asfaltti, teräs, alumiini, kupari,
muovit jne.) kanssa. Se on helppo
ja nopea asentaa ja sen saumoilla
on erinomainen vetolujuus. Järjestelmään kuuluu nestemäisen
Triflex ProDetailin lisäksi Triflex
-katalysaattori, primer, puhdistus-

aine ja tukikangas.
Lisätiedot:
tuotepäällikkö Jaana Valjus,
puh. 020 7436 232 / Sokkelilevy
PP ja Monarperm 1000
tuotepäällikkö Mikko Nikander,
puh. 020 7436 225 / Triflex ProDetail.

Tilastokeskus tutkii
kotitalouksien
kulutusta
Tammikuun alussa käynnistyy
Tilastokeskuksen Kulutustutkimus 2012, joka on laaja kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia selvittävä tutkimus.
Tutkimusta varten Tilastokeskus
haastattelee puhelimitse 8 000
kotitaloutta.
Kulutustutkimus selvittää, mihin suomalaisten kotitalouksien
rahat kuluvat: paljonko käytetään rahaa esimerkiksi ruokaan,
asumiseen, liikenteeseen, vapaaaikaan ja terveyteen. Lisäksi tarkastellaan kotitalouksien kestokulutustavaroiden omistusta ja
asumistasoa.
Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskuksen oma haastattelijaverkosto. Saatavia tietoja käytetään
myös kuluttajahintaindeksin uudistamistyössä ja bruttokansantuotteen laskennassa.

Lisätietoa ammattilaistason ovi- ja
ikkunapalveluistamme saat osoitteesta
tai lähimmältä
Fenestra-jälleenmyyjältä.

Taloyhtiösopimuksella
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista
Eli Kaapeli-TV
K
li TV
Elisa

Elisa HD -kanavapaketti
ka

Elisa Vahti

Elisa Viihde

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen
nen ja huippunopea laajakaistaratkaisu ta
taloyhtiöille
i t Samalla
S
ll taloyhtiö
t l htiö voii tilata
til t myös
ö laadukkaan
l d
ja kiinteistöille, joissa on vähintään 10 huoneistoa.
Elisa Kaapeli-TV:n. Laajakaistayhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan,
esim. Elisa Viihde, HD-kanavat ja Elisa Vahti.
Laajakaistan perusnopeuden hinta laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja voidaan sisällyttää
yhtiövastikkeeseen tai vuokraan. Kukin asukas voi tarpeidensa mukaan vaivattomasti nostaa
liittymänsä nopeutta ja hankkia Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan.
Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
Edullinen perusnopeus
kaikille taloyhtiön
asukkaille

Helppo ottaa
käyttöön,
ei avausmaksua

Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa 250
Mbit/s/huoneisto

Lisää asuntojen
houkuttelevuutta ja
nostaa taloyhtiön arvoa

Lue lisää osoitteesta elisa.fi/kiinteistoille
Ota
ta yhteyttä ja pyydä oma tarjo
tarjous
ous taloyhtiöllesi jo tänään:
• Uusimaa
Raisa Varis, 050 357 4933
raisa.varis@elisa.fi

• Uusimaa, Pirkanmaa
Sari Kuokka, 050 555 8004
sari.kuokka@elisa.fi

• Pirkanmaa, Uusimaa
Jani Bebek, 050 506 0652
jani.bebek@elisa.fi

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

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

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

