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Yli 320 000
onnellista ei voi
olla väärässä
Näin moni koti pääkaupunkiseudulla nauttii jo Welhon
verkon huippunopeista laajakaistayhteyksistä ja maan
kattavimmasta tv-kanavatarjonnasta. Onnellisuus on myös
huolettomuutta. Varmuutta siitä, että homma toimii, kuten on
sovittu. Huoltopalvelumme vastaa puhelimeen joka päivä
aamusta puoleenyöhön. Isännöitsijöille olemme varanneet
oman palvelunumeron.
Varmista, että kevään yhtiökokouksen päätöslistalla on
liittyminen Welhon verkkoon. Perustelu päätökselle on
hyvin yksikertainen: muihin verrattuna Welho tarjoaa ylivertaisen palveluvalikoiman taloyhtiöille. Tulkaa mukaan
onnellisten joukkoon!

Kysy lisää ja pyydä tarjous
puhelin: (09) 156 51
sähköposti: kiinteistoliittymat@welho.fi

63 000 kpl

Yhteinen hankinta,

yksilölliset
palvelut!

Sonera Kiinteistösopimuksen edut:
• Nopea ja toimintavarma valokuituyhteys
• Monipuoliset laajakaista- ja kaapeli-tvpalvelut yksilöllisesti taloyhtiön
jokaiseen kotiin
• Huippuedullinen taloyhtiölle ja
asukkaille
• Helppo ja vaivaton käyttöönotto
• Mahdollistaa sekä tämän päivän että
tulevaisuuden palvelut
• Nostaa taloyhtiön arvostusta ja
asuntojen arvoa

Luotettava laajakaista ja monipuoliset tv-palvelut ovat joka kodin
perusvarusteita. Siksi ne kannattaakin hankkia Sonera Kiinteistösopimuksella kerralla koko taloyhtiöön. Hinnat laskevat huomattavasti ja Soneran edistyksellinen valokuituverkko tarjoaa asukkaille

Uusille
liittymille
12 kk jopa

huippunopeat, laadukkaat laajakaistayhteydet ja kaapeli-tv-palvelut niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Lue lisää
ja pyydä
tarjous:
Soneran
Kaapelitelevisio

+
www.sonera.ﬁ/kiinteistosopimus
laajakaista edullisesti yhdessä!

-50 %*
Pyydä tarjous!

tai soita:
n
0200Soneran
11611 edistyksellinen valokuituverkko tuo laajakaistan
lisäksi myös kaapelitelevisiopalvelut taloyhtiöllesi pääkaupunkiseu(ma–pe 8–20, la 9–16.30)
dulla, Tampereella ja Oulussa. Luotettava laajakaista ja monipuoliset
tv-palvelut ovat joka kodin perusvarusteita. Siksi ne kannattaakin
hankkia Kiinteistösopimuksella kerralla koko taloyhtiölle. Hinnat
laskevat huomattavasti ja pienentävät asumiskustannuksia. Lisäksi
tasokas ratkaisu nostaa taloyhtiön arvoa. Taloyhtiön yhteinen hankinta tuo yksilölliset palvelut jokaiseen kotiin.
Nyt tarjoamme mahdollisuutta ottaa kaapelitelevision lisäksi myös
laajakaistapalvelut todella edulliseen yhteishintaan. Pyydä räätälöity
y
tarjous taloyhtiöllesi!

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

Juuri sellainen kuin sinä haluat.
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Lisäksi jo käsitteeksi muodostuneet KontaktiFoorum, á la carte –illalliset (menomatkalla
plaseeratut paikat ja tumma puku) sekä
erikoisaamiaiset.

Silja Serenadella olet
kuin kaupunkilomalla
keskieurooppalaisen
kävelykadun tuntumassa. Laivan avara ja
lämmin sydän on
Promenade-kävelykatu,
jonka varrelta löydät
niin monipuoliset
myymälät, viettelevät
kahvilat kuin korkeatasoiset ravintolat.

Hytit käytössä jo ennen seminaarin alkua.
Tule tapaamaan eri puolilta Suomea saapuvia
kollegoja ja tutustumaan monipuolisen tuote- ja
palvelupaletin tarjoaviin yhteistyökumppaneihin.

Tulevaisuuden Isännöinti –ammattilaisseminaarin ilmoittautuminen on alkanut.
Päivitä osaamistasi ja ilmoittaudu mukaan.
Seminaarin tarkka ohjelma ja ilmoittautumiset
osoitteessa:
www.tulevaisuudenisannointi.ﬁ
Korkeatasoinen seminaariohjelma tarjoaa
muun muassa luennot aiheista:
•
•
•
•
•
•

Tri Kiminkisen tuoreet terveysneuvot
Näkemyksiä asumisen tulevaisuudesta ja
isännöinnistä
Energiatehokkaan korjausrakentamisen
ratkaisuja
Isännöitsijän kokemuksia - putkiremontti
hallinnassa
Kiinteistöjuridiikkaa
Mielenkiintoinen kohdekäynti
Tukholmassa

Tervetuloa seminaariin.

päivitä osaamistasi
ilmoittaudu mukaan

Ohjelmassa muun muassa:
Näkemyksiä asumisen
tulevaisuudesta ja
isännöinnistä

Tohtori Kiminkisen
tuoreet terveysneuvot

Isännöitsijän
kokemuksia - putkiremontti hallinnassa

Energiatehokkaan
korjausrakentamisen
ratkaisuja

Tulevaisuuden
Isännöinti -seminaarin
puheenjohtaja

Sirkka Heinonen

Tapani Kiminkinen

Pekka Aalto

Jyri Nieminen

Mikko Tarri

Professori
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lääkäri
Saarijärven terveyskeskus

Isännöitsijä
Valkeakosken Tili ja
Isännöinti Oy

Asiakaspäällikkö
VTT

Puheenjohtaja
Julkisivuyhdistys ry

KATSO VIDEO!

Tutustu viime vuoden seminaarin
tunnelmiin katsomalla video
seminaarin kotisivuilta.

Toimi pian ja
ilmoittaudu
seminaariin.
Kaikki 15.3.2010
mennessä ilmoittauneet saavat lahjaksi
Tapani Kiminkisen
uunituoreen
”Liekeissä!
Maalaislääkärin
elämänkipinät”
-kirjan.
(Tammi, 141 sivua, 27 euroa)

Ilmoittaudu osoitteessa:

Kiinteistöalan sitoutumaton
ammattilehti

www.tulevaisuudenisannointi.ﬁ
tai puhelimitse (09) 2238 560/Jutta Teriö.
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kuivaushuoneeseen verrattuna energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää ilmankuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri hoitaa
loput. Energiaa säästyy, kun kone ei käy turhaan.
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PÄÄKIRJOITUS

Tavoitteena remontoitu ihannetalo?
Onko olemassa ongelmatonta remonttia vai voiko taloyhtiö päästä lopputulokseen, että sen osakkaat sanovat, että hyvin meni remontti ja lopputulos
on hyvä? Kuuluuko kehuja laisinkaan? Vai valitetaanko kaikesta mahdollisesta
ja koitetaan vielä remontin aikana jarrutellakin, ettei hanke etene? Ei ja kyllä
- kaksi sanaa, joilla vastataan edellä heitettyihin kysymyksiin.Tällaisilta vaikuttavat kuvaukset taloyhtiöiden remonteista. Niistä kertovat asukkaat, osakkaat,
suunnittelijat, valvojat ja urakoitsijat eli kaikki remontin osapuolet.
Liian monessa tapauksessa tuntuu siltä, että edellytykset onnistuneeseen remonttiin olisivat olleet, mutta syystä tai toisesta on kuitenkin koettu pettymys.
Onhan meillä asiantuntijoita, hankesuunnitelmia, luovaa mielikuvitusta, sosiaalisen kanssakäymisen taitoa, tietoa joka tuutissa ja vertaistukeakin vaikkapa
naapuritaloyhtiön remonttikokemuksia kyselemällä.
Miten usein pettymys on kuitenkin vain yksilötason asia ja kokemus, eikä
edusta koko taloyhtiön kantaa? Tai mikä on suunnittelijan tai urakoitsijan
kokema pettymys? Menee varmaan aika usein siihen tyyliin, että "no tämä
nyt oli tällainen projekti".
Kun edellistä lamaa elettiin 90-luvulla,Ympäristöministeriö käynnisti Remontti-ohjelman, jakoi korjausavustuksia ja puhui huoltokirjojen ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon puolesta. Ensimmäisiä betonielementtitaloja ruvettiin korjaamaan, koska oli pakko. Kauhulla mietittiin, että mitähän muuta näissä 30-40 vuotta
vanhoissa taloissa tulee vastaan.
No on tullut ja kalliisti onkin tullut, ellei ole tehty mitään sitten 90-luvun ja varsinkin sitä edeltävänä aikana.
Onneksi viime vuosina hyvän isännöitsijän tai toimivan hallituksen mittarina ei ole enää ollut mahdollisimman alhainen yhtiövastike, vaan on ymmärretty, että pitää korjata. Ja mitä suunnitelmallisemmin se tehdään,
sen nopeammin, hallitummin ja kokonaisvaltaisemmin saavutetaan tila, jossa taloyhtiössä ei ole tiedossa
mitään suurempaa korjattavaa lähivuosina. Eikös sellainen tila olisi tavoittelemisen arvoinen?
Jotenkin tuntuu, että ihmisen asumisen sykli ei kuitenkaan tue tätä toiminnan kaarta - remonttia vastustetaan, kun on juuri muutettu, on perhettä, ei ole rahaa; on pakko vain asua, mutta heti kun on mahdollista
muutetaan omakotitaloon keskelle kaupunkia rannan läheisyyteen; ikää on jo sen verran paljon, etten vähiä
rahojani remontteihin pistä, eikä ole niin väliksi jättää arvoasuntoa perikunnallekaan...Tai sitten kysymys on
enemmän asenteesta. Tai ehkä asuntojen arvon kehittymistä pitäisi tilastoida, miten asuntojen hinnat ovat
kehittyneet korjaamattomissa ja korjatuissa taloyhtiöissä samalla alueella.
Ehkä meillä jonakin päivänä on se ymmärrys, että Suomessa oman elämän paras sijoitus on asunto, joka
sijaitsee korjatussa talossa ja hyvin toimivassa taloyhtiössä, jolla on oma brändikin.
Siellä olisi ihmisen hyvä asua ja elää.
Riina Takala

Hallituksen puheenjohtaja opettajaksi ja
osakkaat oppilaiksi - opetellaan uusi asoy-laki
1. heinäkuuta 2010 voimaan astuvan uuden asunto-osakeyhtiölain opiskeleminen on vuoden mittainen projekti, jos
opettelee yhden lakipykälän maanantaista lauantaihin, pykälän päivässä. Sunnuntain sentään voi pyhittää raamatullisesti
lepopäiväksi.
Jotakuinkin tuollaiseen täytyy varautua, jos haluaa kahlata
koko lain läpi, sillä uudessa laissa on yli 300 erilaista pykälää,
joilla asunto-osakeyhtiöitä kahlitaan ja opastetaan.
Onkohan niin, että lainlaatija pitää ihmisiä niin epäluotettavina
silloin, kun useampi ihminen päätyy asumaan ”saman katon

alle”, vaikkakin kukin omistamaansa asuntoon?
Tässähän sitä olisi taloyhtiöväelle yhteistä tekemistä.
Porukat kokoontuisivat taloyhtiön kerhohuoneeseen tai pesutupaan iltaisin pänttäämään uutta lakia. Hallituksen puheenjohtaja toimisi opettajana ja osakkaat oppilaina. Isännöitsijä
voisi neljännesvuosittain pitää kokeet ja läpäisseet pääsisivät
seuraavalle kurssille, muut saisivat arestia eli laiskanläksyjä.
Kohottaisikohan tämä talon yhteishenkeä?
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Asunto-osakeyhtiötkin siirtyivät

verotiliaikaan

Perjantaina, helmikuun 12. päivänä tammikuussa palkkoja maksaneet yritykset saattoivat ensimmäistä kertaa ilmoittaa sähköisesti uuden verotilikäytännön mukaisia tietoja verottajalle.
Tietoja odotettiin tulevan ensimmäisenä eräpäivänä noin 115 000
yritykseltä, mutta oletettavasti kaikki eivät niitä toimittaneet sähköisesti. Mikäli tiedot toimitettiin paperilla, mikä on jatkossakin
mahdollista, niiden piti olla perillä jo 7. päivä helmikuuta, käytännössä maanantaina 8.2., koska 7. päivä oli sunnuntai. Näiden
kausiveroilmoituksia antavien joukkoon kuuluivat myös sellaiset
asunto-osakeyhtiöt, joilla oli ollut tammikuussa palkattua työvoimaa tai joilla on vakituinen talonmies.

n Teksti ja kuvat: Riina Takala

-V

erotili on verohallinnon uusi
tapa hoitaa verojen ilmoittamisen ja maksamisen valvontaa. Aikaisemmin verot maksettiin
tilisiirtokorteilla ja ne kohdistettiin
asiakkaiden ilmoittamille verolajeille.
Nyt asiakas antaa kausiveroilmoituk-
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sen, jonka perusteella ilmoitetut ja
maksetut verot kirjataan verotilille.
Asiakkaalla on käytössään sähköinen
verkkopalvelu, jonka kautta hän voi
seurata verotilin tilannetta. Lisäksi hän
saa kuukausittain verotilin tiliotteen.
Näin ylitarkastaja Paula Javanainen-

Lehto Verokantokeskuksen ohjaus- ja
kehittämisyksiköstä kuvailee vuoden
alussa käyttöönotettua verotilimenettelyä. Asunto-osakeyhtiöitä verotili
koskettaa tyypillisimmin silloin, kun
asunto-osakeyhtiöllä on vakituisia
työntekijöitä, esimerkiksi oma talon-

– Jos on toiminut säännöllisesti työnantajana tai on
arvonlisäverovelvollinen,
on saanut viime syksynä
verotili-infopaketin. Niitä
toimitettiin myös sellaisille
asiakkaille, jotka olivat
viime vuonna maksaneet
satunnaisina työnantajina
suorituksia. Uskoisin, että
osa taloyhtiöistä on esimerkiksi sen takia saanut
verotili-infon, tiedon tiliviitteestä ja tilinumerot,
mihin maksut suoritetaan.
Ja ellei ole saanut, voi ottaa yhteyttä verotilipalvelunumeroon, mistä kautta
saa sitten infopaketin
maksuohjeineen ja tiliviitetietoineen, ylitarkastaja
Paula Javanainen-Lehto
Veronkantokeskuksen ohjaus- ja kehittämisyksiköstä neuvoo.

mies.
– Näissä tapauksissa taloyhtiön on pitänyt aikaisemminkin
hoitaa työnantajavelvoitteet eli
palkanmaksun yhteydessä on
laskettu ennakonpidätykset ja
sosiaaliturvamaksut ja ilmoitettu verottajalle niiden määrät.
Lisäksi maksetuista palkoista
on annettu kalenterivuoden
päätyttyä vuosi-ilmoitus, hän
toteaa aikaisemmasta käytännöstä.
Tätä käytäntöä verotili muuttaa siinä, että määräpäivät tieto-

jen antamiseen muuttuvat:
– Aikaisemmin palkoista piti nämä työnantajasuoritukset
maksaa seuraavan kuukauden
10. päivä, verotilissä määräpäivä onkin 12. päivä.
– Lisäksi taloyhtiöt, joilla on
oma talonmies, on mitä ilmeisimmin rekisteröity säännöllisiksi työnantajiksi. Ne ovat aikaisemmin antaneet palkoista
kuukausittain valvontailmoituksen, nyt valvontailmoitus
muuttuu kausiveroilmoitukseksi, hän jatkaa.

Jos taloyhtiö on palkannut
vain satunnaisesti työntekijöitä, esimerkiksi vihertyöntekijän kesäksi tai remonttimiehen
johonkin yksittäiseen korjaustyöhön, siihen liittyen yhtiön
täytyy tehdä nyt uuden verotilikäytännön mukaan kausiveroilmoitus.
– Kausiveroilmoituksella
annetaan ne tiedot, jotka aikaisemmin ilmoitettiin verojen
maksun yhteydessä eli kuinka
paljon on maksettu ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksuja.

Myöskin palkkasumma on ilmoitettava, hän vielä opastaa.

Katso-tunniste
tarvitaan
sähköiseen
asiointiin

N

iillä yrityksillä ja asunto-osakeyhtiöillä, jotka
antoivat ensimmäiset
➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kausiveroilmoitukset sähköisesti, oli käytössään niin sanottu Katso-tunniste tai heillä oli
asianhoitaja.
– Asunto-osakeyhtiöt, koska
ne ovat yhtiömuotoisia, tarvitsevat Katso-tunnisteen, jotta ne
voivat käyttää sähköisiä asiointipalveluita, Paula JavanainenLehto toteaa.
Jos sähköinen asiointi, kuten
ilmoitusten antaminen, hoidetaan taloyhtiön oman henkilöstön toimesta, tulee nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön, esimerkiksi taloyhtiön
hallituksen puheenjohtajan, perustaa itselleen Katso-tunniste.
Tämän jälkeen hän voi hoitaa
taloyhtiön veroasioinnin itse,
tai valtuuttaa muita työntekijöitä asioimaan puolestaan.
Jos veroasiointi on ulkoistettu, tulee ulkopuoliselle yritykselle, esimerkiksi isännöitsijätoimistolle myöntää valtuudet
veroasiointiin.
Tämän voi tehdä kahdella
tavalla. Taloyhtiön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö
voi luoda itselleen Katso-tunnisteen ja valtuuttaa Katso-palvelussa isännöitsijätoimiston
hoitamaan veroasiat taloyhtiön
puolesta.
Toinen vaihtoehto on sähköisen asioinnin valtakirjamenettely. Kyseisessä menettelyssä isännöitsijätoimisto syöttää
Katso-palveluun kaikki valtuutusta varten tarvittavat tiedot.
Taloyhtiön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön tarvitsee tällöin hyväksyä valtakirja.
Sähköisen asioinnin valtakirjamenettelyssä taloyhtiölle
itselleen ei muodostu Katsotunnistetta, eli se ei pääse itse
asioimaan sähköisissä asiointipalveluissa (esimerkiksi Verotili-palvelu). Tässä ei kuitenkaan
käytännössä ole ongelmaa, sillä verotilin tiedot toimitetaan
kuukausittain paperisina tiliotteina.
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Katso-tunnisteen
haku ruuhkautui
alkuvuodesta

mään palkka.fi - palvelua, jonka
kautta hoituvat myös kausiveroilmoitukset niistä kuukausista, jolloin työntekijöitä on ollut
palkattuina.
- Palkka.fi -palvelua suositellaan yleensäkin satunnaisille
työnantajille ja kotitalouksille,
mutta tietysti muillekin, joilla
on ollut vähän palkansaajia.
Sieltä esimerkiksi kausiveroil-

K

ausiveroilmoitustietoja
voi antaa myös paperilla, mikä onkin ollut
tärkeä helpotus ensimmäisten
työnantajatietojen ilmoittamisessa, koska vero.fi -sivuston

”Toivottavasti kuitenkin
sähköinen asiointi
lisääntyy kevään aikana,
kun saadaan
Katso-tunnisteet ja
kaikki muut asiat kuntoon.”

kautta haettava Katso-tunniste
ja valtakirjojen käsittely ruuhkautui varsinkin ensimmäisen
ilmoitus- ja maksueräpäivän lähestyessä.
Joka tapauksessa tunnisteiden ja valtakirjojen saannissa
syntynyt viive voi johtaa siihen,
että maaliskuunkin työnantajasuoritukset moni yritys ilmoittaa edelleen mieluummin
paperilla.
- Toivottavasti kuitenkin
sähköinen asiointi lisääntyy
kevään aikana, kun saadaan
Katso-tunnisteet ja kaikki muut
asiat kuntoon, Paula JavanainenLehto toteaa.

Palkka.fi yksi väylä
ilmoitusten
antamisessa

S

atunnaisesti työllistäneitä
työnantajia, kuten esimerkiksi taloyhtiöitä Paula Javanainen-Lehto kehottaa käyttä-

moitus lähtee automaattisesti,
vuosi-ilmoitus hoituu sitä kautta ja kaikki muutkin lakisääteiset asiat tulee hoidettua asianmukaisesti, hän korostaa.
Satunnaisesti työllistävillä on
ollut hänen mukaansa epätietoisuutta kausiveroilmoitusten
antamisessa:
- Satunnaisen työnantajan ei
tarvitse antaa kausiveroilmoitusta muuta kuin silloin, kun on
ollut palkanmaksua.Tässä on se
ero säännölliseksi työnantajaksi rekisteröityyn nähden, sillä
säännöllisen työnantajan pitää antaa ilmoitus jokaikiseltä
kuukaudelta kalenterivuoden
aikana. Vaikka sillä ei olisi ollut
palkanmaksua jonakin kuukautena, sekin täytyy säännöllisesti
työllistävän kuitenkin ilmoittaa,
hän vielä opastaa.

Maaliskuussa
arvonlisäveroilmoituksetkin

M

ikäli asunto-osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen - sillä on
esimerkiksi vakituinen talonmies ja palkkakustannukset kalenterivuotena yli 35 000 euroa
- sen täytyy antaa arvonlisäveroilmoitus.
Ensimmäinen arvonlisäveroihin liittyvä eräpäivä on 12.
maaliskuuta, kun sähköisesti
asioitaessa on ilmoitettava tammikuun arvonlisäverot. Se onkin Paula Javanainen-Lehdon
mukaan seuraava verotilijärjestelmään kohdistuva "tiedonkäsittelypiikki", koska silloin verotilijärjestelmässä tulee olemaan
vieläkin enemmän käyttäjiä
kuin helmikuussa.
- Sen jälkeen toukokuun 12.
päivä tulee olemaan ilmoitusten ja maksujen suhteen omansalainen, koska silloin ilmoituksia tekevät ja maksuja hoitavat
myös ne, joilla on pidennetyt
ilmoitus- ja maksujaksot eli ne,
jotka ilmoittavat tietoja neljännesvuosittain. Maksuja ja ilmoituksia tulee siis eri määrä eri
kuukausina. Jos liikevaihto on
maksimissaan 50 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron
ja työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksu voi tapahtua
neljännesvuosittain, ja jos liikevaihto on alle 25 000 euroa
kalenterivuodessa, arvonlisäveron maksu voi olla vuosimenettelyssä, Paula Javanainen-Lehto
kertoo järjestelmään liittyvästä
vaihtelusta.
Lisäksi on syytä muistuttaa,
että arvonlisäveroprosentti on
vielä kesäkuun loppuun saakka
22, heinäkuu alusta 23 prosenttia.
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Fenestran

UUTUUS!
Fenair-tuloilmaikkuna

pienentää energiankulutusta

jopa

10%

Taloyhtiösi paras kumppani
ikkuna- ja oviremonteissa!
Fenestran pitkä kokemus ja vahva osaaminen varmistavat,
että taloyhtiösi saa parasta palvelua ja asiantuntemusta
suunnittelusta asennukseen. Toteutamme ikkuna- ja oviremontit ammattitaidolla luotettavasti, joustavasti ja asukkaille vaivattomasti.
Fenestran kokonaisratkaisulla saat taloyhtiösi ikkunat,
parvekeovet sekä kerrostaso-ovet kerralla kuntoon.
Näin voitte helposti:
• pienentää energiankulutusta
• päästä eroon vedon tunteesta
• nostaa koko kiinteistön arvoa
Ota meihin yhteyttä
→ www.fenestra.fi tai soita 010 525 4000.

Tervetuloa tutustumaan
ovi- ja ikkunavalikoimaamme
uudessa Fenestra Centerissä,
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo.

n Teksti: Riina Takala

tA L O Y H T I Ö J A V E R O T U S

Verovuodessa ja verotilissä
sekaannusta

Y

leisesti ottaen verotili
on otettu Paula Javanainen-Lehdon mukaan vastaan hyvin. Myönteistä
yritysten kannalta on se, että
yritykset saavat työnantajasuoritusten maksuun kaksi päivää
enemmän aikaa kuin ennen. Lisäksi verotilistä koituu se etu,
että pääsee näkemään verotililtä oman kokonaistilanteensa, ja
vaikka ei olisi nettiyhteyttäkään
- mikä lienee aika harvinaista
nykyään - voi kuitenkin tarkistaa tilanteen verotiliotteelta,
hän mainitsee.
Etenkin viime vuoden lopulla ja vuoden alussa verotilijärjestelmään siirtyminen aiheutti
sekaannusta ja monet yritykset
ryhtyivät liian innokkaasti ja
ennen aikojaan antamaan tietoja, jotka tosiasiassa koskivat
viime vuotta.
– Jotkut erehtyivät antamaan
paperisia kausiveroilmoituksia
jo viime vuoden - esimerkiksi
joulukuun työnantajasuorituk
sista. Virkailijoiden on nyt selvitettävä, mikä kuuluu millekin
kuukaudelle ja tiedot joudutaan tietokannoissa korjaamaan. Tämän välttämiseksi vero.fi -sivustolla tiedotettiin, että
älkää antako joulukuun tietoja,
vaan vanhat vuodet pitää käsitellä aikaisemman menettelyn
mukaan. Joulukuun työnantajasuoritukset piti siis maksaa
11. tammikuuta 2010 ja antaa
niistä vanhan mallin mukainen
valvontailmoitus, hän toteaa.
Lisäksi hän korostaa sitä, että
jos vanhoissa tiedoissa on korjattavaa, huomataan virheitä,
jotka pitäisi oikaista, niin nekin
tehdään verottajalle edelleen
niillä vanhoilla lomakkeilla, eikä tämän uuden verotilimenettelyn mukaisesti.
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Tekijä korjaa
omat virheensä
aula Javanainen-Lehto
painottaa sitä, että virheet pitää verotiliin liittyen tekijän itsensä korjata.
– Kun on antanut kausiveroil-

mittanut enemmän ennakonpidätystä ja maksettavaakin
olisi pitänyt olla siten enemmän. Silloin hänen tulee antaa
uusi ilmoitus ja ilmoittaa siinä
pelkästään muutoksen määrät.
Esimerkiksi jos ennakonpidätystä olisi sata euroa enemmän,
siksi myös maksua tulee sata

moituksen ja ilmoittanut siinä
ennakonpidätyksen alaiset
palkat ja toimitetun ennakonpidätyksen ja huomaakin, että
on merkinnyt väärin, on tiedot
korjattava. On esimerkiksi toi-

euroa enemmän, niin silloin
vain tämä sadan euron erotus
ilmoitetaan. Sen jälkeen summa pitää maksaa verotilille. Ja
jos eräpäivä on jo umpeutunut,
maksettavalle verolle lasketaan

P

vielä viivästyskorko, hän jatkaa.
Verotilijärjestelmässä maksetaan myös myöhästymismaksuja.
– Sen suuruus on verotililaissa säädetty. Maksu on 20
prosenttia vuotuista korkoa
myöhässä ilmoitetulle veron
määrälle myöhästymispäiviltä.
Eli jos on ilmoittanut vuoden
2010 tammikuuta koskevan
työnantajasuorituksen myöhässä, esimerkiksi seitsemän
päivää myöhässä, niin silloin
20 prosentin korko lasketaan
seitsemän päivän ajalta sille
myöhässä ilmoitetulle verolle.
Kannattaa siis huolehtia, että
ilmoitukset ja maksut olisivat
määräpäivään mennessä perillä,
ettei tule ylimääräisiä maksuja,
hän vielä konkretisoi.
Myöhästymismaksu on rakennettu verotilijärjestelmään
sillä tavoin, että kun ilmoitus
saapuu myöhässä, järjestelmä
muodostaa siitä myöhästymismaksun, joka kirjataan asiakkaan verotilille tapahtumaksi.
Myöhästymismaksu merkitään
asiakkaan verotiliotteelle ja se
on maksettava verotiliotteen
toimittamista seuraavan kuukauden 12:s päivä.
Jos taas virhe onkin siinä,
että on esimerkiksi ilmoitettu
ennakonpidätys suuremmaksi
kuin pitäisi, siinä tapauksessa
ei myöhästymismaksua sovelleta, vaikka ilmoitus tulisikin
myöhässä. Sen sijaan summalle lasketaan hyvityskorko, jota
lasketaan siitä päivämäärästä
lähtien, kun alkuperäinen vero
on maksettu.

A member of

Verotili mittava järjestelmä
kokouspalkkioita maksavalle
taloyhtiölle

M

ittava järjestelmä kerran tai kaksi kertaa vuodessa
maksettaville kokouspalkkioille, toteaa vantaalainen
isännöitsijä keskusteltaessa siitä, miten verotili asunto-osakeyhtiöitä koskettaa ja mitä mahdollisesti uusia asioita
se on tuonut tullessaan isännöitsijöille ja toimiston arkisiin
rutiineihin.
Isännöitsijä kertoo, että heillä on hoidossa vain pari sellaista
asunto-osakeyhtiötä, joissa on palkanmaksua ja siksi on pitänyt
hoitaa verotilikuviot kuntoon.
Mutta isännöitsijöitä tuskastuttaa erityisesti se, että samanlainen Katso-tunniste ja valtuus sähköiseen asiointiin täytyy
hankkia myös niille asunto-osakeyhtiöille, joissa on tarkoitus
maksaa kokouspalkkioita esimerkiksi tänä keväänä ja vuoden
lopussa. Keväällä palkkioita maksetaan yleensä niille hallituksen jäsenille, jotka eroavat hallituksesta yhtiökokouksen
jälkeen, loppuvuodesta niille hallituksen jäsenille, jotka ovat
toimineet hallituksessa koko vuoden. Niiden hakemisessa ei
ole kuitenkaan tarvinnut pitää kiirettä, koska maksun aika on
käsillä vasta myöhemmin keväällä tai syksymmällä.
Mutta kysymys kuuluu, kuka ja miten tunnisteet pitäisi taloyhtiöille hankkia? Nyt on kerätty puheenjohtajilta valtuudet hakea Katso-tunnisteet, mutta miksei niitä voisi isännöitsijä saada
ikään kuin kollektiivisesti -siis yksi tunniste yhteisenä kaikille
asiakastaloyhtiöille, joissa on tätä palkkiomaksuruljanssia.Tämä
idea tuntui verohallinnon edustajasta eräässä koulutustilaisuudessa aika vieraalta.
Idean taustalla ja tätä menettelyä vahvistaisi vielä sekin, että
jatkossa uuden asunto-osakeyhtiölain astuttua voimaan isännöitsijätoimisto voidaan nimetä isännöitsijäksi samalla lailla
kuin tilintarkastusyhteisö tilintarkastajaksi. Käytännössä kuitenkin asunto-osakeyhtiölle on haettava oma Katso-tunniste.
Isännöitsijöille tämä tietää - tai on jo osin aiheuttanut - oman
ruljanssinsa, kun ruuhkautuneesta vero.fi:stä on yritetty hakea
kullekin asiakasyhtiölle omaa tunnistetta ja sähköisen asioinnin valtakirjoja. Käsittelyviiveisiin kannattaa varautua vielä nytkin, koska verohallinnossa varmasti kestää aikansa ennen kuin
alkuvuoden ruuhka saadaan purettua.
Isännöitsijöiden mielestä palkkioita maksavien taloyhtiöiden
kohdalla järjestelmä tuntuu turhankin mittavalta. Toiveena oli,
että verotiliä valmisteltaessa olisi voitu vaikuttaa siihen, että
vain pelkkiä kokouspalkkioita maksavien taloyhtiöiden kohdalla olisi voitu jotenkin poikea yleisemmästä verotilimenettelystä.
Verotilimenettely on erilainen niiden taloyhtiöiden kohdalla,
joilla on säännöllistä palkanmaksua tai jotka ovat arvonlisäverovelvollisia. Niiden kannalta voisi kuvitella, että verotili ja sähköinen asiointi helpottavat ennakonpidätyksiin, sosiaaliturvamaksuihin ja arvonlisäveroihin liittyvien ilmoitusten antamista
ja maksujen hoitamista.

VUOD
PUTKIR EN
EMON
TTI
-KILPA
ILUN
VOITTA
JA
2009

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

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

n Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari

turvallisuus

Työkeikka peffalleen, hyvän asian puolesta

Kaatumista ei tarvitse
pelätä, jos sen osaa
Kuva 1:
Väärin:
Kaatuessa on
osattava painaa leuka
alas - mutta,
kävellessä ei .
Selkä suoraan
ja katse eteenpäin!

koukkuun vatsanpäälle, painettava leuka rintaan ja vedettävä
selkä pyöreäksi. Yllättävässä tositilanteessa vaiheiden värkkäilyyn ei luonnollisesti jää aikaa.
Harjoittelemalla etukäteen toimintoja ne voi kuitenkin sisäistää niin, että parhaimmillaan ne
pongahtavat reflekseinä.
Vaistomaisesti käteni pyrkii
ottamaan kämmenellä maata
vasten. Eikä ainoastaan pyri;
muutamassa pyllähdyksessä

Kuva 1:

Monen kuulee kiittävän työtään siitä, että

Kuva 2:
Oops, nyt
mennään!

kahta samanlaista
päivää ei ole. Tarkkaan ottaen, ei kait
niitä ole ollut itsellänikään, samankaltaisia kyllä paljonkin.
Tämä on toimittajan
työssäni ennen kokematonta. Kellahtelen
kerta toisensa jälkeen
selälleni ohuen lumikerroksen peittämälle
jäälle. Välillä keikaus
menee ’oikein’, välillä
vain sinne päin. En
sentään loukkaa itseäni, ja siinä piileekin
tämän jutun ydin.
16
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Kuva 2:

P

akkanen huitelee lähempänä kahtakymmentä ja
tuulee. Kerrospukeutuminen on paikallaan. Se pehmittääkin, kun kupsahtelen tantereeseen keskellä pohjoishelsinkiläistä rivitaloaluetta. Ei parane
ajatella, onko tällä yksityisellä
talvisella jännitysnäytelmälläni
katsojia ikkunoissa. Jännittyneenä kaatuva saa herkemmin
vammoja kuin rento. Keskityn
Marita Kokkosen neuvoihin.
Jos jalat ovat lähtemässä alta,
on oivallettava koukistaa polvet.
Matka maahan lyhenee. Samanaikaisesti kädet on vedettävä

Kuva 3:
Kuva 3: Selkä kuin keinutuolin jalas. Niin pitääkin, tässä vaiheessa.
Vähän ehkä meni liioittelun puolelle, mutta silti: hyvä minä!

Kuva 4:
Ai, ai, nyt ei
mennyt
ihan putkeen.
Missä on oikea
käsi - maassa,
vastaanottamassa
painoa! Onneksi ei
sentään sattunut,
kuulunut AUTS,
AUUU!
Kuva 4:

vasen käteni on ajatusta vikkelämpi.
Onneksi ei satu. Pään painuminen kohti
rintaa on liiankin luontevaa. Vuosikymmenten nyypötys papereiden ja näppäimistöjen ylle on jättänyt jälkensä.
Infoilloissa kaatumista harjoitellaan
sisätiloissa. Itse huomaan, että pitkästä
aikaa lumessa pyöriminen on mukavaa,
nostalgista. Tätähän voi harjoitella lisää
kotipihassa.
Entä, jos olenkin kaatumassa eteenpäin? Näytteeksi Marita Kokkonen kiepsahtaa suit sait eteenpäin hartioidensa
yli jonkinlaisen kierteisen kuperkeikan.
Liike näyttää tutulta, samanlaisia kierähdyksiä olen nähnyt televisiossa, kun ottelussa heikommille jäänyt judoka lentää
heitosta tatamille. Itse jätän näytelmästäni tuon osan kokeilematta.

Oman kropan
hallintaa ja
lihaksiin
voimaa

J

alan luistaessa tai lipsahtaessa vaikka
kivenmurikan päältä, aina ei sentään
kaaduta kumoon.
Tasapainon omaava ja kehonsa hallitsevat korjaa asennon niin luontevasti,
että ei välttämättä juuri huomaakaan.
Tasapainonsa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on omat keinonsa. Marita
Kokkosen mukaan muun muassa tanssi on mitä mainiointa. Mitä taitavampi
pyörittäjä parina, sitä parempi treeni
tasapainolle. Korvien tasapainoelimessä tanssin tiimellyksestä hölskähtelevät
nesteet auttavat menijää aistimaan kehonsa asentoja.
Jos tanssittajaa ei ole saatavilla, tanssia
voi itsekseenkin, ja verkkaisempiakin
keinoja on.

- Jo se, että siirtää painoaan jalalta
toiselle, kehittää tasapainoa, Kokkonen
vakuuttaa.
Hyvää harjaannusta kotioloissa ikäihmiselle on myös se, että laskee esimerkiksi sohvatyynyn lattialle ja seisoo sen
päällä vuorotellen yhdellä jalalla. Marjastajat ja muut metsissä samoajat saavat
tasapainoharjoituksen kylkiäisenä, kiitos epätasaisen alustan. Tärkeiden reisilihasten ylläpidossa ja vahvistamisessa
puolestaan kelpo treenipaikka on yhtä
lähellä kuin lähimmät portaat. Nilkkoja
vahvistaa paljasjaloin kävely. Aina ja kaikissa tilanteissa tukevat kengät eivät siis
ole hyvästä.

Portaisiin,
parketille tai vaikka
tyynynpäälle!

Y

dinhenkilö kaatuilusessiossani
on kuitenkin Marita Kokkonen.
En ole ensimmäinen, enkä viimeinen, jolle hän valaisee oikean kaatumisen saloja ja tärkeyttä. Suomen Judoliiton koulutuspäälliköllä on 34 vuoden
judoharrastuksensa pohjalta ”neljännen
danin musta vyö” . Tietoni judosta, saati
sen vöistä ovat kovin kevyet. Olen kuitenkin vakuuttunut, että noihin vuosiin
on mahtunut melkoinen määrä tömähdyksiä alustaan. Muutenkin kuin jalkapohjat edellä.
– Etupäässä judokat haluavat pysyä
pystyssä, eivät tulla heitetyiksi, Kokkonen muistuttaa pelin hengestä. Kaatumisen oppiminen on kuitenkin harrastuksen perusedellytyksiä.
Hallitsemattomia keikahduksia sattuu
kaduilla ja pihoilla ympäri Suomen päi-
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Asiantuntemusta
A
siantuntemus
sta,
joka kasvattaa
kiinteistösi arvoa
ja turvaa sen
toimivuuden.
Suomen Talokeskus Oy on monialainen insinööritoimisto, joka
tarjoaa osaamistaan kiinteistöjen
koko elinkaareen.
Saat yhdestä paikasta syvällistä
tietotaitoa, vuosikymmenien kokemusta, pitkälle kehitettyjä palveluja
sekä sisällön tuottamista verkkotyökaluihin.

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puhelin (09) 7251 5500
suomentalokeskus@suomentalokeskus.fi
www.suomentalokeskus.fi
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vittäin, etenkin lumen ja jään
aikaan. Seuraukset tuntuvat
luissa ja budjeteissa.
– Yhden kaatumisen hinnaksi
on laskettu 6 000 euroa, Kokkonen tietää keskiarvoksi tapauksille, joissa nurinmeno on
vienyt ensiapuasemille, sairaaloihin, leikkauspöydille, sairaslomille, joskus päättymättömiin
vaivoihin. Kipu ja menetykset
eivät jää yksilötasolle. Ne ovat
myös yhteiskunnallinen ongelma. Kaatuminen on muun muassa yleisin aivovamman aiheuttaja, kaikissa ikäryhmissä.

Tietoa ja
harjoituksia
tarjolla

R

ahaa ja tuskia säästyisi
todella paljon, jos kaatuminen nostettaisiin
tavoiteltujen kansalaistaitojen
joukkoon, kuten Marita Kokkonen soisi. Hän ja muut judoon

Aikuiset tekevät lapsille
karhunpalveluksen kieltäessään liian herkeästi
vauhdikkaita leikkejä
asuinalueilla.
Monipuolinen meno kehittää kehonhallintaa ja
tasapainoa, voimistaa
lihaksia. Jos pallo joskus
karkaa ikkunaan, se on
pikkumenetys terveyden
puolesta, etenkin ajanmukaisin vakuutuksin
elävässä taloyhtiössä,
Marita Kokkonen pohtii.

vihkiytyneet eivät ole näin ajattelevina ainoita.
Oikean kaatumisen osaamisen, sekä tasapainon hallinnan
ja lihaskunnon ylläpidon ja
kehittämisen edistämiseksi on
tehty työtä myös muun muassa
Suomen Invalidiliitossa, Invalidiliiton asukasyhdistyksissä ja
Ikäinsituutissa.
Tammikuun 11. päivä Invalidiliitto polkaisi käyntiin ympäri
Suomen ulotetun Talvisia jänni-

tysnäytelmiä -kampanjan Judoliitto yhteistyökumppaninaan.
Tammikuun 28. päivään
mennessä kampanjan konkreettista antia oli ennätetty
viedä jo viidelle paikkakunnalle, ja jatkoa seuraa. Invalidiliiton markkinointipäällikkö
Kaija Pullin osuus on jakaa
tilaisuuksissa liukkauden torjuntaan liittyvää monipuolista
tietoa.
Tasapainoa ja lihasvoimaa

kehittävät harjoitukset ja sisätiloissa tapahtuva konkreettinen
kaatumisen opetus ovat Marita
Kokkosen tarjoama osuus.
Kiinnostuneiden kannattaa
seurata kampanjan etenemistä
ja tulevia tilaisuuksia seuraamalla paikallisia lehtiä ja www.
liukastumis.info -nettisivuja.
Invalidiliitosta voi kysyä
myös mahdollisuudesta tilata
infoilta järjestettäväksi omalle
alueelle.

Talvikunnossapito on vaativa ja
monipuolista näkemystä vaativa laji

L

iukastumisten torjuntaan on syytä kiinnittää
entistäkin enemmän
huomiota, Talvisia jännitysnäytelmiä -kampanjan toisen
osallisen, Invalidiliitto ry:n
suunnasta painotetaan. Peruste on se, että väestön ikääntyminen heijastuu vääjäämättä
liikkumis- ja toimintaesteisten
lisääntymisenä.
Aina ei tarvitse totaalisesti
kaatua loukkaantuakseen. Jo
horjahtaessa voi saada revähdyksiä ja venähdyksiä, ja ainainen kaatumisen varominen
aiheuttaa lihaksiin jännitystiloja. Jos kaatumisen pelossa
ei uskalla lähteä liikkeelle ollenkaan, toimintakyky alenee
- pitkittyessään niin, että itsenäisen asumisen edellytykset
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heikentyvät. Ylitsepääsemättömän - ihan konkreettisestikin - esteen puuttellinen talvikunnossapito voi aiheuttaa
erityisesti juuri liikkumis- ja
toimimisrajoitteisille, estää
heiltä jopa peruspalveluiden
saavuttamisen.
Liukkaus voi haitata kulkemista yhtä hyvin suojasäällä
kuin paukkupakkasilla, niin
lumesta kuin jäästäkin johtuen. Jalankulkijan liukastumisriskiä lisäävät tilanteet, joissa
liukkautta on hankala havaita.
Tavanomaisin tilanne on jään
päälle satanut lumi, räntä tai
vesi.
Yleisillä alueilla vastuu talvikunnossapidosta on kunnan
tai kaupungin, piha-alueiden
ja niihin rajautuvat jalkakäytä-

väosuudet kiinteistönomistajalla - kuten myös korvausvelvollisuus hoitamattomuudesta
johtuneissa tapaturmissa.
Pyörätuolia ja rollaattoria
käyttävien matka tyssää jalkakäytävälle kertyneestä tai auratusta lumesta. Selvää pitäisi
olla, että invaparkkipaikalle
ainakaan lumia ei pidä työntää, vaikka sijoitusvaikeuksia
olisi. Jos taloyhtiön jalkakäytäväosuudella on liikennevalo,
on syytä huomata, että myös
painonapin ääressä on oltava
tasaista ja jäätöntä.
Riittävä valaistus lisää turvallisuutta yleensäkin, mutta
erityisen tärkeä osa kaatumisen ennaltaehkäisyssä kulkureiteillä, sisäänkäynneissä,
portaissa ja luiskissa sillä on

liukkaina vuodenaikoina.
Näkevä väylien kunnosta
vastuuta kantava ei välttä
mättä tule ajatelleeksi, että
tyypillinen ja sinänsä toimiva
kyltti "Ei talvikunnossapit
oa" esimerkiksi "kesäpoluilla
ja -portaissa" riittää kyllä varoitukseksi tapaturmariskistä
näkevälle ja tekstin lukemaan
pystyvälle, mutta näkövammaisten turvallisuuden varmistamiseksi paikallaan on
asettaa myös puomi kulkuesteeksi.
Lisätietoa rakennetun ympäristön esteettömyyden huomioimisesta osoitteesta:
www.esteeton. fi

Huomaamatta paras
Vedeneristyksen ammattilainen

Vedeneristys on parhaimmillaan
silloin, kun sitä ei huomaa. Meillä
Trelleborgilla on yli sadan vuoden
kokemus, tieto ja taito kehittää ja
valmistaa ajanmukaisia tuotteita
ja materiaaleja huomaamattomaan
vedeneristykseen.

www.trelleborg.fi
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Korjausselvitys
uuden lain parasta antia
Yhtiökokouksessa esitettävä viiden vuoden
korjausselvitys on suurin heinäkuun alussa voimaan tulevan
asunto-osakeyhtiölain
mukanaan tuomista
muutoksista, arvioi As
Oy Urkupillintie 7:n
hallituksen puheenjohtaja Heikki Laitinen
Helsingistä.

Helsinkiläisen As Oy
Urkupillintie 7:n hallituksen
puheenjohtaja Heikki
Laitinen toivoo uudesta
asunto-osakeyhtiölaista tiivistelmää, jonka voisi jakaa
taloyhtiön kaikkiin talouksiin. Koskettaahan uusi laki
tavalla tai toisella jokaista
osakkeenomistajaan.
Kuva: Riina Takala

n Teksti: Irene Murtomäki

-T

ämä on erinomainen
velvoite taloyhtiöiden
hallituksille. Niiden
on nyt pakko pistää paperille,
mitä viiden vuoden periodilla
tullaan tekemään. Todennäköisesti se mullistaa päätöksentekoa pienissä taloyhtiöissä, joissa
tällä hetkellä yhdenkin vuoden
suunnitelma voi olla vaikeaa,
Heikki Laitinen arvelee.
Hänen mielestään taloyhtiöissä tulisi viimeistään nyt paneutua korjausselvitykseen ja
teettää sen pohjaksi kuntokartoitus.
– Taloyhtiön hallitus ei pysty
yleensä yksin selvittämään remonttitarvetta, vaan siihen tarvitaan ammattilainen.Yksi merkittävä osa-alue on esimerkiksi
parvekkeet. Niiden kuntoa ei
maallikko kykene silmämääräisesti arvioimaan. Kuntotutkimuksessa parvekkeesta otetaan
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koepaloja ja niille tehdään karbonatisoitumistutkimus laboratoriossa. Muun muassa sen
perusteella päätellään, riittääkö
vanhalle parvekkeelle pinnoitus ja maalaus vai pitääkö se
pudottaa alas ja rakentaa tilalle
uusi, Laitinen tietää.
Hänen edustamassaan taloyhtiössä Urkupillintie 7:ssä on
mittava remontti loppusuoralla. Kiinteistöissä on korjattu
parvekkeet, uusittu julkisivut,
rakennettu piha-aita, uusittu
autokatokset ja jäteasema. Remontin suunnittelu aloitettiin

pari vuotta sitten. Silloin tehty kuntokartoitus antaa hyvän
pohjan seuraavan viiden vuoden remonttitarpeille.
Heikki Laitinen uskoo, että
jatkossa taloyhtiöiden korjaustarveselvitykset vaikuttavat
asuntokauppoihin.
– Ainakin valistuneet ostajat
näkevät siitä, mitä on luvassa
seuraavina vuosina. On huomioitava, että hyvin tehty korjausselvitys luo turvallisuutta
paitsi ostajalle myös asukkaille
ja osakkeenomistajille.
– Korjausselvityksen teke-

minen lienee helppoa niissä
taloyhtiöissä, joissa on ammatti-isännöitsijä. Todennäköisesti
tilanne on vaikeampi yhtiöissä,
joissa ammatti-isännöitsijää ei
ole, ja selvityksessä saattaa pelkästään lukea, että seuraavan
viiden vuoden aikana maalataan piha-aita.
Uuden asunto-osakeyhtiölain
hyviin puoliin lukeutuu Heikki
Laitisen mielestä myös asuntoosakeyhtiön ja osakkaan välinen rajanveto remonttiasioissa.
– Lakia valmistellessa oli tapetilla, josko vuotavat hanat ja

wc-pöntöt kuuluisivat jatkossa
osakkeen omistajan vastuulle.
Mielestäni saavutettiin oikea
ratkaisu ja niiden korjaaminen
kuuluu edelleen taloyhtiölle.
– Moni lain kohta kaipaa silti
vielä sovellutusta käytäntöön.
Lukiessani uutta asunto-osakeyhtiölakia perusteluineen jäi
minulle epäselväksi esimerkiksi, mitä tarkoitetaan altaalla.
Lain mukaan altaan uusiminen
ja kustantaminen kuuluu osakkaalle, mutta lasketaanko wcpönttö tähän ryhmään, Laitinen
kysyy.

Remonttiilmoitukset
kiinteistötietojärjestelmään

J

atkossa osakkaan on ilmoitettava huoneistossa tekemistään tai teettämistään
remonteista kirjallisesti etukäteen. Heikki Laitinen pohtii,
mahtavatko kaikki taloyhtiön
osakkaat tietää tai tiedostaa,
mitkä remontit kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
– Moni varmasti miettii, missä
raja kulkee: mikä remontti täytyy ilmoittaa ja mikä ei. Täytyy
olla valveutunut osakkeenomistaja, joka osaa hoitaa remonttiilmoituksen hetimmiten uuden
lain astuessa voimaan 1. heinäkuuta.
Laitinen arvelee, että innokkaimmat voivat ilmoitella maalatessaan vähän seinäpintaa,
vaikka ilmoitusvelvollisuus ei
tätä koskekaan. Toisaalta luvan
vaativia isompiakin remontteja
voidaan yrittää tehdä salaa ja
välttää siten valvonnasta mahdollisesti koituvia kustannuksia. Taloyhtiöllä on nimittäin
oikeus ja velvollisuus valvoa
remonttia, minkä kustannukset
peritään osakkeenomistajalta.
As Oy Urkupillintie 7:ssä re
montti-ilmoitukset on tarkoitus
tallentaa kiinteistötietojärjestel
mään, jossa ne säilyvät sukupolvelta toiselle. Hallituksen
puheenjohtaja toteaakin, että

tiedot ovat siten isännöitsijätoimistosta riippumatta tallessa ja
taloyhtiön käytössä.
– Jos ilmoitukset jäisivät
mappeihin tai jonkun kotitietokoneelle, olisi niitä todennäköisesti mahdoton jäljittää tulevaisuudessa, Heikki Laitinen
arvelee.

Tiedottaminen
pullonkaulana

T

ietoa uudesta asunto-osa
keyhtiölaista tarvitsevat
niin taloyhtiön hallituksen jäsenet kuin osakkaatkin.
– Pohdinnan alla on, miten
tavoittaa taloyhtiömme 95
huoneiston 160 asukasta. Jos
koko laki tai sen tiivistelmäkin monistetaan, on siinä liikaa
paperia jaettavaksi ja tekstiä
omaksuttavaksi. Minusta lain
keskeisimmistä kohdista pitäisi
olla saatavilla tiivistettyä tietoa,
esimerkiksi noin viisisivuinen
lehtinen. Lisäksi on huomioitava, että osakkaat vaihtuvat ja
tietoa pitäisi pystyä jakamaan
jatkossa myös uusille osakkeenomistajille.
Tiedottaminen tuleekin Heikki Laitisen mielestä olemaan
yksi ongelma lain käytännön
toteuttamisessa.
– Herää kysymys, ollaanko kaikissa taloyhtiöissä edes
tietoisia lain muuttumisesta ja
jos ollaan, niin tiedostetaanko
sen merkitys. Todennäköisesti
paremmassa jamassa tiedon
saannin suhteen ovat sellaiset
hallitukset, joiden taloyhtiöissä
on ammatti-isännöitsijä.
Laitinen itse on saanut isännöitsijätoimistolta laista tehdyn
lyhennelmän. Siinäkin on sivuja
lähes viisikymmentä.
– Hallituksen jäsenet saattavat tuollaisen sivumäärän lukea
läpi. Mutta ei voida olettaa, että
tavallinen osakas olisi asiasta
niin kiinnostunut, että kahlaisi
tekstin kohta kohdalta läpi.

➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 2/2010

21

A sunto - osakeyhtiölaki uudistu U
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Hallitukseen ei ole
tungosta

J

ulkisuudessa on keskusteltu
siitä, että uuden lain vuoksi
taloyhtiöiden hallituksiin
olisi jatkossa entistä hankalampi saada jäseniä. Heikki Laitisen
mielestä suuntaus on ollut nähtävissä jo aikaisemmin.
– Jäsenen vastuu on ollut ko
veneva, mikä on vaikuttanut
siihen, että taloyhtiön hallituk
seen ei ole ollut tungosta. Uu
desta laista on tarkoitus tiedottaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Sitten nähdään, mikä
vaikutus sillä on: saadaanko
porukkaa kasaan.
Tulevan asunto-osakeyhtiönlain mukaan isännöitsijä voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Laitinen ei näe sitä sinänsä
huonona ratkaisuna, jos muuta
vaihtoehtoa ei ole. Hänestä on
silti parempi, että puheenjohtaja asuu taloyhtiössä. Asukkailla
on siten suorempi yhteys häneen verrattuna siihen, että hän
asuisi muualla.
Yhtiökokoukseen on lähetettävä jatkossa kutsu vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta,
kun ennen riitti yksi viikko. As
Oy Urkupillintie 7:n puheenjohtaja Heikki Laitinen toteaa,
että uusi aikaraja ei tuota heillä
ongelmia.
– Yhdellä viikolla ei ole käytännössä mitään merkitystä,
sillä kokoukseen vietävät esitykset pitää olla hyvissä ajoin
valmiina. Kun asiat hoidetaan
ammattimaisesti, ei tästäkään
synny ongelmaa.
Uuden lain velvoitteiden
täyttämisen pelätään nostavan
taloyhtiön kustannuksia. As Oy
Urkupillintie 7:n puheenjohtaja
Heikki Laitinen toteaa, että tässä
vaiheessa, kun laki ei ole vielä
voimassa, sitä on vaikea arvioida. Esimerkiksi tämän vuoden
isännöintisopimus on tehty, eikä siinä Laitisen mukaan ollut
korotusta, mikä nimenomaan
johtuisi uudesta laista.
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Uudelle laille
selvä tilaus
Tamperelaisen As Oy
Koivistontien rintamamiestalojen hallituksen
puheenjohtaja Cristian
Seres pitää heinäkuun
alussa voimaan tulevaa asunto-osakeyhtiölakia tervetulleena.

- Uusi asunto-osakeyhtiölaki ei
aiheuta päänvaivaa, As Oy
Koivistontien rintamamiestalojen hallituksen puheenjohtaja
Cristian Seres vakuuttaa.
Taloyhtiössä on ehditty muun
muassa päivittää yhtiöjärjestys
vastaamaan uutta, heinäkuun
alussa voimaan tulevaa lakia.
Kuva: Hanna Rissanen

- Uusi laki on hyvin
tarpeellinen. Kiitettävää on, että kaikki
asunto-osakeyhtiötä
koskevat pykälät on
kerätty nyt yhteen.
Hän uskoo, että uusi
laki terävöittää taloyhtiöiden toimintaa
ja velvollisuus korjausselvityksen esittämisestä seuraavaksi
viideksi vuodeksi lisää
korjauksien suunnitelmallisuutta.

n Teksti: Irene Murtomäki

-O

lemme useimmissa
asioissa saavuttaneet uuden asuntoosakeyhtiölain vaatimukset,
eli lain voimaantulo ei aiheuta
meille stressiä. Tilanne voi ymmärrettävästi olla toinen niissä
taloyhtiöissä, joissa asiat on hoidettu keskimääräisesti tai keskimääräistä huonommin.
As Oy Koivistontien rintamamiestaloihin kuuluu 9 rakennusta, joissa on 138 asuin- ja
9 liikehuoneistoa. Suuressa

taloyhtiössä on totuttu tutkailemaan esimerkiksi remontteja
pitkällä aikajänteellä.
– Viemäreiden, lämpöputki
en ja sähkökaapeloinnin kuntotutkimus tehdään tänä vuonna.
Lisäksi ilmanvaihtokoneiden
modernisointi saattaa tulla
ajankohtaiseksi lähivuosina, ja
tässä yhteydessä selvitetään
lämmöntalteenoton tai poistoilmalämpöpumppujen asennusmahdollisuus, Cristian Seres

luettelee.
Hänen mukaansa pian historiaan jäävän lainkin kanssa on
pärjätty. Yksi muutos tulee olemaan, että huoneistokohtaisten
vesimittarien asentaminen helpottuu Koivistontien rintamamiestaloissa.
– Meillä on vesimittarien
asentamista rajoittava pykälä
yhtiöjärjestyksessä, ja mikäli
olen tulkinnut oikein, uusi laki
jyrää sen pykälän.

Hissiasiat
mietityttävät

E

niten Cristian Serestä
arveluttaa vanhoihin taloihin jälkikäteen rakennettavat hissit.
– Pahimmillaan hissiasennuksella tärvellään alkuperäinen
arkkitehtuuri ja syödään varat
tärkeämpien remonttien alta.
Kaiken kukkuraksi hissi lisää
talon energiankulutusta kasvattaen käyttökustannuksia.
– Mielestäni esteettömyyttä pitäisi edistää kevyemmillä
ja paremmin kohdennetuilla
tavoilla, jotka säästäisivät sekä
osakkaiden kukkaroa että rakennuksia: esimerkiksi saneeraamalla yhteiset tilat ja alimman kerroksen asunnot liikuntaesteisiä varten ja asentamalla
tarvittaessa porraskaidehissi.
Ja tervejalkaisethan voivat tehdä helposti omat valintansa jo
asunnon hankintavaiheessa,
Cristian Seres muistuttaa.
As Oy Koivistontien rintamiestaloista yhdessä on hissi, ja
kahdeksan muuta ovat hissittömiä. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja kertoo, että silloin
tällöin hissien rakentaminen
nousee esille yksittäisinä heittoina, mutta sen pitemmällä nämä eivät ole vielä johtaneet.
Uuden lain mukaan hissikustannukset osakkaiden kesken
jaettaisiin sen mukaan, kuinka
hissin lasketaan vaikuttavan
huoneiston arvoon. Pääsääntöisesti hissihanke on taloyhtiön
yhtiökokouksessa enemmistöpäätös. Seres toteaa, että vasta
aika ja oikeustapaukset näyttävät, miten laki käytännössä
toimii.
Lain valmisteluvaiheessa oli
mietinnässä, josko vesikalusteet
sälytettäisiin osakkeenomis
tajan vastuulle, mutta tästä
luovuttiin. – Onneksi, Cristian
Seres sanoo.
– Lakiin käsittelyvaiheessa
tehdyt muutokset, kuten vesi
kalusteiden ylläpitovastuun
säilyttäminen yhtiöllä, ja vaatimus siitä, että korjausselvitys
esitetään yhtiökokoukselle kirjallisena, olivat onnistuneita.

Korjausselvityksen
pohjana PTS

S

euraavat viisi vuotta kattavan korjausselvityksen
tekeminen ei tuota tuskaa
As Oy Koivistontien rintamamiestalojen hallitukselle.
– Meillä PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on teetetty
muutama vuosi sitten, ja olemme päivittäneet siinä olevaa
korjaussuunnitelmaehdotusta
itse. Toimitimme korjausselvi
tyksen jo viime vuoden kevät
yhtiökokoukseen liitteenä
osakkaille. Tosin siinä on isoja
kysymysmerkkejä, koska viemäreiden ja sähkökaapelien kuntotutkimusta ei ole vielä tehty.
Todennäköisesti tämän vuoden
kokouksessa esitetään tarkentunut korjausselvitys, vaikka uusi
laki ei silloin olekaan vielä voimassa, Seres suunnittelee.
– Se, että yhtiökokouskutsut
pitää jatkossa toimittaa osakkeenomistajille kaksi viikkoa
ennen kokouksen ajankohtaa,
ei myöskään tuota mitään ongelmia. Kutsut on toimitettu
ajoissa ennenkin. Muuttaessamme alkuvuodesta yhtiöjärjestystämme kirjattiin samalla nämä
tiedossa olleet aikarajat omaan
yhtiöjärjestykseemme.
Muutoinkin yhtiöjärjestystä
päivitettiin vastaamaan runsaan neljän kuukauden päästä
voimaan tulevaa lakia.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Osakkaiden
korjaustiedot
yhdenmukaisiksi

O

sakkaiden velvollisuus
ilmoittaa remonteista
kirjallisesti on Cristian
Sereksen mielestä periaatteessa
hyvä asia, koska muuten muutoksista ei välttämättä jäisi mitään dokumentaatiota.
– Toisaalta kokemuksesta tiedän, että muutospiirustusten
ketjusta tulee vuosikymmenten
jälkeen helposti vaikeaselkoi
nen. Ja aina joku muutos jää
kirjaamatta määräyksistä huoli➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 2/2010
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matta. Toivottavasti ilmoituksia
varten luodaan valmis lomakepohja, jotta ne olisivat yhdenmukaisia.
Taloyhtiössä ei ole vielä päätetty, miten ilmoitukset säilytetään, mutta joka tapauksessa ne
laitetaan hyvään talteen.
As Oy Koivistontien rintamamiestalojen osakkaille aiotaan
kertoa remonttien ilmoitusvelvollisuudesta ja muistakin
uuden asunto-osakeyhtiölain
mukanaan tuomista muutoksista totuttuja viestintäkanavia
pitkin. Niitä ovat kuukausittain
jaettava tiedote, taloyhtiön
omat kotisivut ja talojen ilmoitustaulut.
Uusi asunto-osakeyhtiölaki
on Cristian Sereksen mukaan
ollut hyvin esillä sanomalehdissä ja kiinteistöalan lehdissä.
Tietoa on siten saanut sitä halutessaan paitsi lehdistä myös
internetin kautta. Omaa tietämystään hän aikoo vielä lisätä
lukemalla lakia käsittelevän
kirjan ja kyselemällä asiantuntijoilta.
Uudesta asunto-osakeyhtiölaista on syntynyt Koivistontien
rintamamiestaloissa jonkin verran keskustelua eri yhteyksissä,
mutta mitään suuria intohimoja suuntaan tai toiseen ei ole
ilmennyt. Rauhallisin mielin ollaan, Cristian Seres summaa.
Hänen mielestään uutta lakia
on turha "pelätä". Hän uskoo,
että myös jatkossa taloyhtiön
hallitukseen saadaan jäseniä yhtä lailla kuin tähänkin asti.
– Jäsenen vastuuta ei kasvateta kohtuuttomasti. Muutoinkaan laki ei tuo mukanaan senkaltaisia muutoksia, että sillä
olisi vaikutusta halukkuuteen
osallistua hallitukseen.
Hänestä vaikuttaa erikoiselta,
että isännöitsijä toimisi myös
taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana - kuten uusi laki mahdollistaa.
– Tätä tullaan tuskin käyttämään. Ehkä se sopii joihin
pieniin taloyhtiöihin, mutta ei
meille.

As Oy Kaarenpeuran hallituksen puheenjohtaja Jouko Taskinen arvelee uuden asunto-osakeyhtiölain
karkottavan taloyhtiön hallituksen jäseniä. Muutenkaan uusi laki ei kaikilta osin miellytä, vaan hänen mukaansa kerrostaloasukkaista tehdään ikään kuin kaniineja kopissaan, joiden asumisoloja ja
yhteistoimintaa pitää loputtomalla pykäläviidakolla paimentaa. Kuva: Riina Takala

Uusi laki kasvattaa
byrokratiaa ja kustannuksia
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Taskinen
Vantaalta ei aplodeeraa uudelle asunto-osakeyhtiölaille.
- Kaikkein pahinta on, että
sen valmistelussa ei juurikaan kuultu viulujen maksajia ja lisääntyneen vastuun
kantajia eli asunto-osakkeiden omistajia. Osakkeenomistajien kukkarolla käyvien tahojen järjestöt sekä
riidoista rahastava juristi- ja
konsulttikunta ovat kyllä
tulleet kuulluiksi, Taskinen
harmittelee.
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V

anhassa asunto-osakeyhtiölaissa on alle sata pykälää ja tulevassa yli kolmesataa.
– Onkohan oikeasti laskettu, kuinka paljon asumis- ja byrokratiakustannuksia tulee lisää, kun lakikoukeroita yritetään toteuttaa käytännön elämässä?
– Omakotitalossa asuvat tulevat toimeen ilman ainuttakaan asumistaan koskevaa pykälää. Vastaavasti kun
muutama asunto kootaan saman katon alle, niin tarvitaan
satoja pykäliä sääntelemään samoja toimintoja. Eiväthän
kerrostaloasukkaat pääsääntöisesti sentään mitään rikollisia ole, joita pitää ankarasti lailla ojentaa, Jouko Taskinen
ihmettelee.
– Onko yleensäkään hyviä tapoja tai käytäntöjä, koski
vat ne sitten asumista tai vaikkapa pöytätapoja, mielekästä kirjata lakiin?
Uusi asunto-osakeyhtiölaki on silti hänestä tarpeellinen ja hyvää tarkoittava, mutta valmistelijoilta on niin
sanotusti karannut mopo käsistä. Laissa olisi pitänyt keskittyä olennaisiin asioihin ja helpottaa - ei vaikeuttaa hallituksien ja yhtiökokouksien työtä.
– Uuteen lakiin on kerätty kaikki maan ja taivaan väliltä ottamatta lainkaan huomioon, mitä maallikkojäsenistä
muodostuvat asunto-osakeyhtiöiden hallitukset pystyvät
kohtuudella sulattamaan ja soveltamaan. En ole tavannut

yhtään hallituksen jäsentä, joka
olisi jaksanut lukea lakiluonnosta edes puoleenväliin.
– Itse olin yhdessä neljä tuntia kestäneessä iltatilaisuudessa.
Tuossa ajassa juristi ehti käydä
läpi ainoastaan kolme pykälää,
joten satoja jäi vielä käsittelemättä.

Löytyykö
hallitukseen
jäseniä?

P

ykäläviidakon lisäksi Jou
ko Taskista arveluttaa
uudessa laissa taloyhtiön
hallituksen lisääntyvä ja sekavasti ilmaistu ankara vastuu.
Hänen mukaansa vastedes on
entistä vaikeampi saada taloyhtiön hallitukseen jäseniä.
– Eräässä ammattilehdessä
kirjoitettiinkin, että täytyy onnitella niitä asunto-osakeyhtiöitä,
jotka yleensä saavat valittua ketään hallitukseen lain voimaantulon jälkeen. On hyvin tiedossa, ettei nykyäänkään hallitustyöskentely osakkeenomistajia
kiinnosta, niin entä jatkossa.
Hallitukseen osallistuminen olisi pitänyt tehdä helpommaksi
ja houkuttelevammaksi, ei vaikeammaksi.
Taskisen johtamassa As Oy
Kaarenpeuran hallituksessa ei
juuri ole uudesta laista keskusteltu.
– Suurin osa ei ole korviaan
lotkauttanut koko asialle, mutta kommentteja "minä en ainakaan jatka" on tullut huolestuttavan paljon.
– Yritän meidän taloyhtiössämme kartoittaa ennen maaliskuun yhtiökokousta, ketkä
olisivat kiinnostuneita hallitustyöskentelystä ja keillä olisi siihen jotain annettavaa. Tärkeätä
olisi saada myös nuoria kiinnostumaan asioista.
Taskisen mielestä se, että tulevaisuudessa isännöitsijä on
mahdollista valita hallituksen
puheenjohtajaksi, on omiaan
vähentämään hallituksessa olevien motivaatiota. On vaarana,
että isännöitsijä joutuu pitämään kokoukset yksinään, eikä

se liene kenenkään etu.
– Lisäksi on hyvän hallintotavan vastaista valita toimitusjohtaja hallitukseen ja vielä puheenjohtajaksi, vaikkakin isännöitsijän "toimitusjohtajuus" on
lähinnä muodollista laatua. Kuka tosissaan uskoo, että 30-40
kiinteistöä hoitava isännöitsijä
oikeasti toimii kaikkien toimitusjohtajana, hän kysyy.

Kiinteistönpitoon
pitkäjänteisyyttä

P

ohtiessaan uuden asunto-osakeyhtiölain hyviä
kohtia Jouko Taskinen
mainitsee taloyhtiöltä edellytettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman.
– Tämä lisännee pitkäjänteistä kiinteistönpitoa ja suunnitelmallisuutta, mutta ruorissa
täytyy olla asiaan perehtyvä
hallitus. Pelkästään isännöitsijätoimiston varaan taloyhtiössä
ei voida laskea, sillä toimistot ja
isännöitsijät vaihtuvat, eikä niissä välttämättä ole korjausrakentamisen asiantuntemusta.
As Oy Kaarenpeuraan kuuluu kolme kerrostaloa, joissa on
seitsemän rappua ja kuusikymmentä asuntoa. Rakennukset
ovat valmistuneet 30 vuotta sitten ja ovat suhteellisen hyvässä
kunnossa. Toissakesänä tehdyn
parvekeremontin jälkeen taloyhtiössä ei näillä näkymin ole
tiedossa suuria remontteja.
– Olen pyytänyt teknistä isännöitsijää tekemään ehdotuksen
korjaussuunnitelmasta hallituksen käsittelyyn. Selvityksen
pohjana ovat tuore kuntoarvio,
tarvittavilta osin tehty kunto
tutkimus sekä kiinteistön kor
jaushistoria. Viisivuotiskorjaussuunnitelma tehdään hallituksen tiukassa ohjauksessa ja
esitellään tämän kevään yhtiökokouksessa.
Mitä uuteen asunto-osakeyhtiölakiin kirjattu hissipykälä tuo
tullessaan, sen näyttää Taskisen
mukaan aika.
– Koska laki ei ole ollut vielä päivääkään voimassa, ei sen
➺ JATKUU
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käytännön vaikutuksista ole
tietoa. Eräät kollegat ovat enteilleet hissiasiasta tulevan
meheviä riitoja. Vaikka kuinka
tarkasti yritetään asiat laissa
sanoa, porsaanreikiä jää aina ja
saivartelulle sijaa.
Hissien rakentamista on Kaarenpeurassa tutkittu kertaalleen, ja silloin hanke tyrmättiin.
Seitsemän hissin asentaminen
3-4-kerroksisiin taloihin olisi
tullut liian kalliiksi, vaikka siihen tukea olisi saatukin. Taski• Uusi asunto-osakeyhtiölaki
tulee voimaan 1. päivä heinäkuuta 2010.
• Uudessa laissa otetaan huomioon taloyhtiöiden ja osakkaiden muuttuneet tarpeet. Muutosten tarkoituksena on lisätä
asunto-osakeyhtiömuotoisen
asumisen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä kannustaa osakkaita

nen toteaa, että asiaa voidaan
tarpeen mukaan palata, jos
jonkun rapun osakkaiden kesken löytyy yksimielisyys hissin
rakentamista.

sakkaiden toteuttamien remonttien kirjallista ilmoitusvelvollisuutta Jouko Taskinen pitää

teoriassa hyvänä asiana. Miten
se käytännössä toimii, on vielä
kysymysmerkki.
- Mielestäni tässä on vaara jopa intimiteettisuojan rikkomiselle. Ainakin pitäisi olla selvät
sävelet siitä, mitä täytyy ilmoittaa. Pikkujuttujen ilmoittelu
vain sotkee asioita, hän pohtii.
Pienessä taloyhtiössä, jolla ei
ole luotuna omaa järjestelmää
remontti-ilmoitusten tallentamiseen, voi syntyä ongelmia.
Taloyhtiössä ollaan isännöitsijätoimiston palvelujen varassa. Ja
mikä tilanne syntyy esimerkik-

si siinä vaiheessa, kun taloyhtiö
haluaa vaihtaa toimistoa: pelaavatko eri toimistojen järjestelmät keskenään ja mitä tietojen
siirtäminen maksaa.
- Pahimmassa tapauksessa
pienet ja keskisuuretkin isännöintitoimistot joutuvat lopettamaan, kun niiden pitäisi
hankkia isot atk-järjestelmät
uuden lain vaatimia eri velvoitteita ja ilmoituksia varten. Kilpailu vähenee ja olemme kohta
muutaman suuren yrityksen armoilla, Jouko Taskinen ennakoi
tulevaa.

pitämään huolta huoneistoistaan.
• Voimassa oleva asunto-osa
keyhtiölaki valmisteltiin 1960
- 1980-luvuilla, jolloin yli 60 prosenttia nykyisestä asuntokannasta rakennettiin. Sen jälkeen
hyvä rakennustapa on kehittynyt
ja osakkaiden ja yhteiskunnan
vaatimukset asumisen suhteen

ovat selkeytyneet. On myös saatu enemmän tietoa siitä, miten
asuinrakennusten elinkaarta
voidaan pidentää ja ympäristölle
aiheutuvia rasitteita vähentää.
• Asunto-osakeyhtiöiden hyvinvoinnin merkitystä korostaa
se, että niissä asuu lähes puolet
kansasta ja asunto-osakeyhtiöiden omistamat kiinteistöt

muodostavat hyvin suuren osan
kansallisvarallisuudesta. Uusi
laki kannustaisi kunnossapitoon
ja selventäisi päätöksentekoa,
mikä edistäisi tarpeellisten rakennustöiden käynnistämistä
taloyhtiöissä.
• http://www.om.fi/Etusivu/
Ajankohtaista/Uutiset/
Uutisarkisto/Uutiset2009

Korjausilmoitusten
tallentaminen
askarruttaa

O

PARAS LUOTTOLUOKKA
05/2009
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Energiatehokkuuden parannustoimien avustustuksia
voi hakea huhtikuun alusta alkaen
Suhdanneluonteisten korjausavustusten jatkoksi on
tulossa suhdanneluonteiset
energia-avustukset, joita voi hakea kunnilta huhtikuun alusta
alkaen. Hakuaikaa on alkusyksyyn. Energia-avustuksia voidaan myöntää vuoden loppuun
saakka.
Avustuksen saamiselle on
kuitenkin asetettu ehtoja: toimenpiteet on aloitettu aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeistään
vuoden viimeiseen päivään
mennessä. Lisäksi edellytetään,
että hanke saadaan toteutettua
viimeistään 31.12.2011.
Avustusta myönnetään 15
prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ellei ole erityistä
syytä myöntää avustusta pienempänä. Arviotujen parannus- ja korjaustoimenpiteiden
kustannusten tulee olla vähintään 5 000 euroa.
Valtion tämän vuoden talousarviossa suhdanneluonteisiin
energia-avustuksiin on varattu
enintään 37 miljoonaa euroa.
Avustuksia voivat hakea
asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt. Sitä ei myönnetä kotitalouksille, eikä yksittäisten
asuntojen korjauksiin.

Kohteina julkisivut,
putkistot ja
ilmanvaihto...
Suhdanneluonteisilla energiaavustuksilla voidaan tukea korjauksia, jotka liittyvät rakennuksen ulkovaipan ja putkistojen
korjauksiin, ilmanvaihtojärjestelmiin, lämmitysjärjestelmiin
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon. Ympäristöministeriön Asu ja Rakenna
-lehdessä mainitaan konkreettisemmin, että esimerkiksi ulkovaipan korjauksessa tuettaviksi
korjaustoimenpiteiksi voidaan
katsoa esimerkiksi ikkunoiden
parantaminen kunnostamalla

ja asentamalla etuikkunat; tai
ikkunoiden uusiminen, ulko- ja
parvekeovien parantaminen
tai uusiminen ja puolilämpimien tilojen ikkunoiden ja ovien
parantaminen, jolloin ikkunoille ja oville on asetettu tietyt
energiatehokkuusvaatimukset;
ulkoseinän lisäeristäminen
vähintään 100 millimetrin mineraalivillalla tai toteuttamalla
vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin; yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen
vähintään 150 millimetrin mineraalivillalla tai toteuttamalla
vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin.
Putkiston korjaamisessa energia-avustusta voi saada huoneistokohtaisten vesimittareiden ja
vettä säästävien kalusteiden
sekä paineenalennusventtiilien
asentamiseen. Ilmanvaihtojärjestelmien osalta taas avustettavia toimenpiteitä voivat olla
ilmanvaihdon perussäätö, erillisten korvausilmaventtiilien ja
poistoilmaventtiilien asentaminen, ilmanvaihtojärjestelmän
korjaaminen tai uusiminen ja
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen.

... mutta ei unohdeta
lämmitysjärjestelmäuudistuksiakaan
Lämmitysjärjestelmän muuttamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttämiseen
liittyvinä energia-avustusta
voidaan myöntää esimerkiksi
liityttäessä kauko- tai aluelämmitykseen, kiinteistöjen välillä
olevien lämpöputkien uusimiseen, jolloin lämmöneristävyys
paranee, lämmitysjärjestelmän
muuttamiseksi maalämpöpumpulla tai pelletti- tai muuta puuperäistä polttoainetta
käyttäväksi keskuslämmitysjärjestelmäksi, polttoainevaraston
rakentamiseen, lämmitysjärjes-

telmn perussäätöön, patteri- ja linjasäätöventtiilien
uusimiseen, lämmitysjärjestelmän täydentämiseen
lämpöpumpulla, lämmitysjärjestelmää täydentäviin aurinkolämpöjärjestelmiin, öljykattilan
uusimiseen liitettäessä
siihen aurinkolämpöjärjestelmä, aurinkolämmön ja lämpöpumppujärjestelmän yhdistäviin järjestelmiin sekä
kiinteistökohtaisen
tuulivoima- tai aurinkosähköjärjestelmän
rakentamiseen.
(Lähde: Ympäristöministeriö Asu ja Rakenna -lehti 1/2010)

KÄÄNTEENTEKEVÄ UUTUUS

Uudet pikaasennettavat
FastFix-hanat

Asennusaika
alle minuutti!
Kuvan hana
Capnia bide 89 €

Asennusvideo
www.grana.fi

grana@grana.fi | www.grana.fi
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Erikoisjakelu kaikkiin kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin

Tavoita kaikki kerrostaloasunto-osakeyhtiöt
Kiinteistöpostin Finnbuild –messunumeron
erikoisjakelu kohdistetaan kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin, joita on Suomessa noin 26 000 kpl ja
asuntoja niissä on lähes 770 000 kpl.
Näiden lukujen takaa löytyy lukematon määrä
taloyhtiöitä, joissa on korjattavaa sekä tahtoa
korjaamiseen. Joten tarjolla on mahtavat
korjaamisen markkinat.

KiinteistöTori Finnbuildissa
Toteutamme Finnbuild-messuille KiinteistöTorin
eli yhteisosaston, jonne mahtuu yhteistyökumppaniksi 14 yritystä korjausrakentamisen ja
kiinteistönpidon huipulta. Torin kokonaispintaalaksi on kaavailtu 325 neliömetriä.
Vielä muutama vapaa toripaikka - kysy lisää.
Kiinteistöpostin messunumeron kokonaisjakelu
on komeat 73 000 kpl. Yrityksesi ilmoitus siinä
sekä lisäksi osasto KiinteistöTorilta, ja olet
mukana taloyhtiöiden päätöksentekojen
keskiössä.

Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi
Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi ja tavoitat kaikki kerrostaloyhtiöt!

uutispostia

73 000 kpl

vuoden suurin!

Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Helsingin Messukeskuksessa
6. - 9.10.2010

Numero 7/2010

• ilmestyy 27.9.
• varaukset 15.09.
• aineistot 17.09.
Finnbuild-messujen
erikoisnumero

Levikki ja sen rakenne
As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat
yli viiden huoneiston taloyhtiöt

43 299 kpl

Sivutoimiset isännöitsijät

7 070 kpl

Ammatti-isännöitsijät

3 670 kpl

Lisäjakelu kerrostaloasunto-osakeyhtiöt

10 340 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

781 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt

298 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

329 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat,
kauppa ja teollisuus

484 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset

2 618 kpl

Alan yritykset ja sidosryhmät

2 459 kpl

Messujakelu

1 452 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

73 000 kpl

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi
ja varaa paikkasi!

Suhdanneluonteiset
korjausavustukset
turvataan kaikille niitä hakeneille
– Korjausavustuksen huima suosio on yllättänyt meidät
kaikki. Hallituksen taholta viestitettiin aikanaan, että kaikki
kriteerit täyttävät hakijat tulevat saamaan avustuksen. Tästä
periaatteesta hallitus myös pitää kiinni, korosti asuntoministeri Jan Vapaavuori helmikuun alussa, kun tiedotusvälineissä
julkaistiin otsikoita, miten rahat ovat loppumassa kesken ja
taloyhtiöt kokevat tulleen petetyiksi.
Vapaavuoren viesti oli, että ennakoimattoman kysynnän
synnyttämä valtuusvaje katetaan vuoden 2010 ensimmäisen
lisätalousarvion yhteydessä, josta päätetään maaliskuun lopussa.
Viime vuoden lopussa päättyneeseen hakuaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä noin 250 miljoonan euron edestä, kun rahanmyöntämisvaltuutta oli yhteensä 175 miljoonaa
euroa. Vajetta syntyi siis 75 miljoonaa euron verran. Se tullaan
kattamaan sovitulla tavalla asuntorahastosta, jonka varoihin
siirretään myös ne tälle vuodelle budjetoidut 50 miljoonaa
euroa, joita ei ole avustuksina vielä myönnetty.
Suhdanneluonteisten korjausavustusten tarkoituksena on
ollut edistää korjausrakentamista ja parantaa rakennusalan
työllisyyttä. Jo pelkästään nyt sovitun valtuuslisäyksen arvioidaan vastaavan lähes 13 000 henkilötyövuotta.
Suhdanneavustushakemusten loppusumma 250 miljoonaa
euroa tarkoittaa kaikkiaan 2,5 miljardin euron investointivaikutusta. Kaikkiaan korjausavustushakemuksia on tullut hieman yli 22 000 taloyhtiöltä, joissa asuntoja on arviolta noin
770 000 eli korjausten piirissä on useampi kuin joka toinen
asunto tällaisessa asuintalokannassa.

Lämmitystarvelukukartta työkalu
energiankulutuksen seurantaan
Motiva on uusinut lämmitystarvelukukartan. Siinä on huomioitu vuosina 2006-2010 tehdyt kuntaliitokset. Lisäksi kartan ohjeisiin on lisätty, miten käyttöveden lämmittämiseen
käytettävä energia arvioidaan energiatodistuslaskennan mukaisesti.
Rakennuksen energiankulutusta seurataan korjaamalla toteutunutta lämmitysenergiankulutusta lämmitystarveluvulla.
Näin voidaan verrata saman rakennuksen kulutusta eri vuosina sekä eri paikkakunnilla sijaitsevien rakennusten kulutuksia
keskenään. Lämmitystarvelukuja hyödynnetään myös laadittaessa energiatodistuksia olemassa oleville rakennuksille.
Vertailupaikkakunnat ja kuntakohtaiset korjauskertoimet
pysyvät ennallaan eli ne ovat vuoden 2006 kuntajaon mukaiset.Tämän vuoksi yhdistyneille kunnille on useampia kertoimia vanhan kuntajaon mukaisesti. Laskennassa käytettävä
vertailuvuosi eli ns. normaalivuosi perustuu edelleen vuosien
1971-2000 lämmitystarvelukuihin. Lämmitystarveluvut saa Ilmatieteen laitoksen numerosta 0600 10601.
Hankkeen rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö.
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Korjausavustus siivitti taloyhtiöt ”korjaushysteriaan”

Maltti on valttia
taloyhtiönkin korjaushankkeessa
• Sellaisten taloyhtiöiden
kanssa on hieno työskennellä, jotka ovat hoitaneet
korjaamista järjestelmällisesti ja ottaneet korjaamisen tarpeen tosissaan. Silloin niillä on korjauksissa
perusideat valmiiksi mietittyinä, mikä helpottaa
suunnittelijan ja valvojan
työtä merkittävästi.
• Miten hyvin taloyhtiössä
korjaaminen on suunniteltu ja organisoitu pidemmälle aikavälille, riippuu
paljon isännöitsijästä.
Isännöitsijä on tärkeässä
roolissa, mutta ei pidä
unohtaa, että varsinainen
vastuu korjausten toteuttamisesta on talonyhtiöllä.
• Taloyhtiöiden ei pitäisi
joutua paniikin valtaan
ja ruveta tekemään korjauksia vain siksi, että
muissakin taloyhtiöissä
niitä nyt tehdään. Sitten
jos korjataan, pitäisi korjata ensimmäisenä sitä,
mikä korjausta kipeimmin
tarvitsee.
• Korjausavustus sai aikaan suoranaisen korjaushysterian ja varoittelut
siitä, ettei kannata hosua
suunnitelmien ja toteuttamisen kanssa, tuntuivat
kaikuneen varsin monissa
tapauksissa kuuroille korville.

n Tekstit: Riina Takala
30

KIINTEISTÖPOSTI 2/2010

T

ässä muutamia teesejä, jotka ilmoille lausui
jyväskyläläistä Rakennuttajapalvelu Markku Haikala
Oy:tä toimitusjohtajana vetävä
Antti Kinnunen. Rakennusmestarikoulutuksen saaneena
ja reilun kymmenen vuotta
taloyhtiöidenkin erilaisia korjaushankkeita suunnitelleena
ja valvoneena ammattilaisena
Kinnunen on huolissaan siitä,
miten paljon lisäkustannuksia
suhdanneluonteisten korjausavustusten luoman korjaushysterian seurauksena taloyhtiöissä
nyt maksettiin. Puhumattakaan
siitä, jos tehtiin hutiloiden ja lii-

an kiireellä - mitä ne kustannukset mahdollisesti myöhemmin
ovat, kun korjataan korjattua.
Tai kun nyt korjattiin kiireessä
jotakin toisarvoista...
– Viime vuosi oli työmäärältään huomattavasti suurempi
kuin edelliset vuodet ja siihen
suurin syy oli suhdanneluonteinen korjausavustus. Taloyhtiöille tuli ihan selvästi paniikki. Ne katsoivat liian sokeasti,
että se avustus on nyt kaiken A
ja O ja siksi varmaan teetettiin
sellaisiakin korjauksia, jotka
eivät olisi olleet ihan välttämättömimpiä tai että olisi ollut tärkeämpiäkin korjaamisen

Kuvassa tyypillinen pienehkö
betonielementti talo, johon tehty parvekeremontti ja värisuunnittelussa on ollut mukana myös arkkitehti. Arkkiteh
din mukaanottoa Antti Kin
nunen suosittelee käyttämään
rohkeammin.

kohteita kuin mihin ryhdyttiin,
Kinnunen kuvailee tilannetta,
joka muistutti kuvainnollisesti
sanoen "ilmaisen viinan aikaansaamaa hurmosta".
Ympäristöministeriön vies-
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Joka ajalla on osaajansa
Linjasaneeraus onnistuu maxitin tuotteilla

Tutkitut ja laadukkaat tuotteet

•

Yhteensopivat tuotteet samalta toimittajalta

•

Ohjeet ja ratkaisut

•

Tuote-esittelyt

15.1.2010

8– 60

•

maxit korjaus
ratkaisut
Li
njasaneeraus ja
märkätilat

U U SI
ES IT E!
www.maxit.fi

Tutustu uuteen esitteeseemme, joka esittelee kattavasti
maxitin tuotteet ja esimerkkiratkaisuja linjasaneeraukseen.
Tilaa esite puhelimitse 010 44 22 344
tai tutustu www.maxit.fi
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tintä oli Kinnusen mielestä ristiriitaista:
– Ympäristöministeriön viesti kaikui kuuroille korville. Se
johtui siitä, että kun avustusta
myönnettiin tuollaisella aikataululla ja toisella suulla kuitenkin muistutettiin, että pitäisi
olla pitkäjänteistä suunnittelua.
Eihän se toteutunut sinnepäinkään sitten lopulta, Kinnunen
vielä kritisoi valtiovallan avustusten jakamisen menettelyä.
Minkälaiseksi tilanne muuttuu sitten, kun huhtikuun alusta alkaen on mahdollista hakea
energia-avustusta, jää nähtäväksi. Kinnusen mielestä siinä
onnistuminen riippuu paljon
avustusten aikataulutuksesta ja
muista mahdollisista ehdoista.

Paniikki nosti
urakkahintoja

-L

oppuvuodelle ajoittuneet projektit, jotka
menivät avustusten
hakemisen kannalta ihan sinne
kipurajoille, niin sanoisin, että
niissä taloyhtiöt hävisivät sen
kymmenen prosenttia. Koska
suunnitteluajat lyhenivät ja
urakoitsijoilta tarvittiin nopeasti urakkahinta, nämä seikat
näkyivät hinnoissa eli korjaushankkeista tuli ainakin sen
kymmenen prosentin verran
normaalitasoa kalliimpia. Kyllä
avustus meni suoraan hintoihin
ja vaikutti taloyhtiöiden rahoihin. Me ainakin sen totesimme,
koska pidimme kustannusseurantaa, hän jatkaa.
Taloyhtiöissä korjattiin lähes
kaikkea - vesikattoja, julkisivuja, parvekkeita, ikkunoita, sähköjärjestelmiä, pihoja - laidasta
laitaan ja oikeastaan kaikkea
sitä, mikä ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin.
Töiden runsaus kertoo Kinnusen mielestä tietenkin myös
siitä, että taloyhtiöissä on korjaamisen tarve alettu paremmin
ymmärtää. Silti taloyhtiöiden
pitäisi hänen mielestään toimia
järjestelmällisemmin ja tehdä
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Ennen urakan alkua pitää järjestää kunnollinen
infotilaisuus osakkaille ja asukkaille - ei siis
pelkästään osakkaille, vaan myös asukkaille.
Osakkailla korjaaminen ottaa lompakolle, mutta vuokralaisillakin pitää olla tietoa siitä, mitä
tapahtuu. (Antti Kinnunen)

korjauksia koko ajan sen sijaan,
että tehdään vasta viimetingassa ja pakon edessä.
Huonoin toimintatapa on
pitää kiinni mahdollisimman
alhaisesta yhtiövastikkeesta ja
olla tekemättä mitään.

Korjausrakentaminen
oma taiteen lajinsa

K

innunen ei suoralta
kädeltä allekirjoita sitäkään, että suhdanneluonteinen korjausavustus olisi
tosiasiassa parantanut korjausrakentamisen työllisyystilannetta.
–Korjausrakentamisalalla
toimii määrätty porukka, joka
on niitä töitä tehnyt aikaisemminkin. Nyt avustuksen aikana
se sama porukka vain säntäili

kahta kauheammin eri korjauskohteissa. Näille markkinoille
ei voi tulla yhtäkkiä ja sanoa,
että me ruvetaan korjaamaan.
Korjausrakentaminen on aina
usean vuoden mittainen projekti ennen kuin se hallitaan ja
osataan. Se on ihan eri taiteenlajinsa kuin uudisrakentaminen,
Kinnunen tokaisee.
Suurten rakennusliikkeiden
voi olla hänen arvionsa mukaan korjausrakentamiseen
tottuneisiin yrityksiin verrattuna vaikeampi sopeutua siihen
toimintatapaan, mitä asuntoosakeyhtiöissä korjaamisessa
vaaditaan. Tärkeimpiä asioita
koko hankkeen kannalta ovat
kommunikointi, viestintä ja
kanssakäyminen taloyhtiön
osakkaiden ja asukkaiden kanssa.
– Vaikka työn tekee kuinka
hyvin, mutta kommunikointi
ja kanssakäyminen eivät pelaa,

niin lopputulos saadaan näyttämään täydeltä sudelta. Toimii
se myös toisinpäin. Minulle on
syntynyt näkemys - josta olen
pitänyt kiinni - että projekti
vaikuttaa onnistuneelta, jos
valvojaa ei ole haukuttu pataluhaksi ja isännöitsijä saa pitää
työnsä. Harvoin, hyvin harvoin,
joku saa kehuja. Jos taas on hiljaista, se on sen merkki, että on
onnistuttu, Kinnunen kuvailee.
Tiedottamisessa ja viestinnässä on hänen kokemuksensa
mukaan kehitytty. Suurin riski
on kuitenkin siinä, että alussa ei
riittävän selkeästi sovita, kuka
hoitaa mitäkin tiedottamista ja
jaetaan tiedotusvastuuta liian
monelle.
Tärkeitä ovat aloituspalaverit,
asukasinfot, tiedotteet asuntoihin ja niin edelleen.
– Ennen urakan alkua pitää
järjestää kunnollinen infotilaisuus osakkaille ja asukkaille - ei
siis pelkästään osakkaille, vaan
myös asukkaille. Osakkailla
korjaaminen ottaa lompakolle,
mutta vuokralaisillakin pitää
olla tietoa siitä, mitä tapahtuu,
hän muistuttaa.
Urakoitsija on mukana infotilaisuudessa. Siellä käydään
läpi aikataulua. Siellä kerrotaan,
mitä asukkaiden ja osakkaiden
pitää tehdä, mutta lähetetään
ohjeet vielä kirjallisesti.
– Infotilaisuutta ei saa pitää
liian aikaisin - pari viikkoa ennen on sopiva aika. Infotilaisuus
vähentää myös pihakokousten
määrää. Ja jos pihakokouksia
tuntuu tulevan useita - senhän
näkee heti esimerkiksi valvojalle tulevien soittojen ja yhteydenottojen määrässä - niin heti
peli poikki ja uusi infotilaisuus
koolle. Pihakokousten usein
vääristyneeltä tiedolta pitää
saada siivet poikki ja ihmisille
todellinen tieto siitä, mitä ollaan tekemässä, hän jatkaa.

Valvoja tärkeä
tiedonsaantikanava

L

isäksi Kinnusen mielestä
on ensiarvoisen tärkeää,
että osakkaat ja asukkaat
tietävät, keneltä kysyä, jos tulee
kysyttävää.
– Se, että osakkaat tai asukkaat haluavat luonnollisesti
kysyä asioista, niin se pitää aina
ottaa tosissaan. Tieto pitää pystyä aina toimittamaan - olipa
se siten miten vähäpätöinen
tai tyhmäkin kysymys. Yhteydenotot ohjataan valvojalle,
koska hänethän on palkattu
hoitamaan valvontaa taloyhtiön puolesta. Lisäksi ihminen
kokee sen myönteisenä, että
saa kysymykseensä aina vastauksen. Se saa aikaan tunteen,
että hänestä pidetään huolta ja
luo mielikuvaa, että hommassa
on ammattilaiset asialla. Ollaan
rehellisiä, toimitaan läpinäkyvästi ja kaikki tämä lisää turvallisuuden tunneta, Kinnunen
mainitsee.
– Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miksi määrätyissä taloyhtiöissä määrätyt ihmiset tieten
tahtoen tekevät kaikkensa vai
keuttaakseen projektin onnis
tumista. Mikä motiivi on polttaa siinä omia rahoja, ettei saada työmaata kunnialla tehtyä?
Valitettavasti tällaisia tapauksia
on tullut entistä enemmän. Jokaisessa taloyhtiössä on niin
sanotut persoonat, mutta määrätynlaiset ihmiset tekevän
kaikkensa hankaloittaakseen
korjaamishanketta, hyppäävät
rakennusvalvonnasta lähtien
etsimässä syitä, millä saisi työmaan jumiin. Se on minusta käsittämätöntä.

Selkeä paketti
yhtiökokoukseen

S

uunnittelijan ja hallituksen yhteistyössä on tärkeää, että tehdään suunnitelmat, jotka käydään yhdessä
läpi ja saadaan siihen muotoon,
että ne voidaan esittää yhtiökokouksessa.
➺ JATKUU
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– Osakkaille on tärkeää, että
heille esitellään se lopputulos,
mitä he sillä rahalla saavat. Se ei
saa mennä niin, että kerrotaan
summa, vaikka 500 000 euroa,
ja sanotaan, että tässä on sitten
tämä meidän julkisivuremontti. Kyllä maksajille pitää saada
parempi tieto siitä, mitä rahalla oikeasti saadaan, Kinnunen
pohtii yhtenä tärkeänä korjaushankkeen valmisteluun ja läpiviemiseen liittyvänä vaiheena.
Toiseksi hänen mielestään on
syytä valmistella hallituksessa
esitys niin selkeäksi, että se sisältää esimerkiksi julkisivukorjauksessa yhden vaihtoehdon,
ei niin, että yhtiökokouksessa
ruvetaan tekemään esimerkiksi
materiaalivalintoja. Sama pätee

urakoitsijan valintaan.
– Yhtiökokoukselle esitetään
yhtä urakoitsijaa, muuten siitä
ei tule mitään.

Työsuojeluasiat
huomioitava

-T

ilaajan pitää nimetä
työmaalle nykyisin
turv allisuuskoordi
naattori. Käytännössä me toimimme turvallisuuskoordinaattorina ja huolehdimme siitä, että työmaalla noudatetaan
työsuojelumääräyksiä, Kinnunen kertoo.
Urakoitsijan on myös nimettävä oma työsuojelusta vastaava henkilönsä.
Uudet työsuojelumääräykset, jotka siis muun muassa

edellyttävät turvallisuuskoordinaattorin nimeämisen, tulivat
voimaan viime kesänä. Kinnunen kertoo, että asiasta rupesi
olemaan sen verran paljon hajanaista tietoa, että he omassa
toimistossaan päättivät kutsua
paikalle työsuojelupiirin tarkastajan kertomaan heille tarkemmin, mikä muuttuu ja miten.
Työsuojelun lainkirjaimen
soveltaminen taloyhtiön työmaalla on Kinnusen mukaan
oma juttunsa. Koska asuntoosakeyhtiötalosta tulee remon
tin vuoksi korjaustyömaa, urakoitsijan ja hänen rakennusmiestensä täytyy käyttää turvakenkiä, kypäriä, huomioliivejä
ja muita turvavarusteita, mutta
asukkailta niitä ei voida vaatia.

Suunnittelu ja
valvonta
samoissa käsissä

-Y

hdentoista vuoden
aikana minulla on ollut ehkä 2-3 tapausta,
joissa joku toinen on valvonut
suunnittelemamme työn.Yleensä me teemme molemmat, Kinnunen kertoo käytännöstä, jonka he ovat kokeneet hyväksi.
Varsinkin putkiremonteissa
Kinnusen mielestä on tärkeää,
että valvoja on mukana hankkeessa aivan sen lähtömetreiltä
saakka.

Putkiremontti ei ole välttämättä
vain putkien uusimista ja korjaamista

K

untotutkimusten käyttö suunnittelun pohjana on lisääntynyt,
mutta esimerkiksi julkisivukorjaushankkeissa niitä on tehty
toimitusjohtaja Antti Kinnusen
mukaan noin puolessa taloyhtiöitä.
– Jos me suunnittelemme kohteen, niin me yleensä
kartoitamme itse lisää asioita
niiltä osin kuin on tarvetta. Se
on itsestäänselvyys, että tarvittaessa otetaan näytteet ja tehdään muut mittaukset. Siinäkin
kokemus auttaa, kun on kokemusta ja tietämystä senikäisistä
taloista, Kinnunen toteaa.
Putkistosaneerausten valmistelussa kuntotutkimukset on
hänen kokemuksensa mukaan
tehty vajassa puolessa taloyhtiöitä.
– Putkiston kuntotutkimus
on sinänsä hyvä, koska se toimii vahvana tukena ja perusteluna valinnalle korjausmenetelmästä. Se on siis erityisesti taloyhtiön päätöksen tukena hyvä
olla. Se antaa faktat ja sen asiapohjan, miltä pohjalta pääte-
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tään. Sekin täytyy muistaa, että
kun putkiston kuntotutkimusta
ja läpivalaisua tehdään, niin niiden avulla saadaan tietoa usein
vain kellarin pystyviemäreistä,
mutta esimerkiksi pystyviemärit ovat aina paremmassa kunnossa kuin vaakalinjat. Siksi ei
pidä liian sokeasti uskoa kuntotutkimuksen antamaan mittoihin, vaan ajatella realistisesti
kokonaisuus, hän muistuttaa.
Kinnunen kertoo toimineensa valvojana tähän mennessä
11 putkiremontissa, joissa on
käytetty niin sanottuja uusia
menetelmiä eli viemäriputkien
pinnoittamista.
– Niissä on tullut yllätyksiä ja
on jouduttu tekemään lisätöitä, mutta kuitenkin lisätöiden
määrä on jäänyt huomattavasti
pienemmäksi kuin mitä silloin
pelättiin, kun nämä korjaustavat alkoivat tulla markkinoille ja niitä ruvettiin tekemään
enemmän, Kinnunen sanoo.
Tällä hän viittaa putkiston
kuntoon: etukäteen nimittäin
pelättiin, etteivät putket välttämättä kestä kuntonsa vuoksi

pinnoittamista, mutta ne ovat
kestäneet yllättävän hyvin.
– Putket ovatkin kestäneet
sen pinnoituksen edellyttäen
tietenkin, että ne on ennakkoon
tutkittu. Pinnoituksia tekevät
urakoitsijat haluavat nykyisin
nähdä putkistokuvausvideot
ennen kuin he edes tarjoavat
työtä, mikä on hyvä asia, hän
jatkaa.
Kinnusen mielestä on myönteistä sekin, että alan toimijat
ovat perustaneet Moment ry
-nimisen yhdistyksen edistämään alan koulutusta, laativat
laatutavoitteita ja kehittävät
laadunvarmennusta.
– Alkuvaiheessa pinnoitusten
laadusta, eikä onnistumisesta
ollut tarkkaa kuvaa. Laadunvarmistus pinnoituksissa ei ole
edelleenkään täydellistä. Vaikeutena on se, että pinnoittamisen
laadun varmistamiseksi pitäisi
rikkoa pintoja ja ottaa näytteitä.
Mistä koepalat pitäisi ottaa tai
kuinka paljon niitä pitäisi ottaa? Eihän valmiiksi tehtyäkään
voi ruveta heti rikkomaan sieltä ja täältä. Siksi pinnoitusten

valvominen perustuu edelleen
vain visuaaliseen kontrolliin,
Kinnunen toteaa.
Taloyhtiön päätös korjaustavasta pitäisi Kinnusen mielestä
perustua aina kokonaisuuteen
ja siihen, että huomioitaisiin
paremmin, missä kunnossa
taloyhtiön tilat ovat tai missä
kunnossa huoneistojen kylpyhuoneet ja niin edelleen.
– Putkiremontissa ei ole kyse pelkästään putkista, vaan jos
siellä on huonokuntoisia tiloja,
jotka voitaisiin laittaa kuntoon,
niin se kustannus, että pannaan
tilat kuntoon tai pinnoitetaan
viemärit ja uusitaan käyttövesiputket, tässä kohdin hinta alkaa
olla hyvin useissa tapauksissa
melkein sama. Osakkaille se
kuitenkin tuntuu olevan sokea
kohta; ajatellaan vain, että pinnoitettaessa ei tarvitse repiä
mitään auki, kaikki sujuu helposti ja nopeasti. Hämärtyy se
ymmärrys, mitä minkinlaisessa
remontissa oikeasti saadaan,
Kinnunen vielä muistuttaa.

osasto B-260
Komea kattaus
taloyhtiöiden
korjausrakentamisen,
kiinteistöjen
ylläpidon ja
isännöinnin
tarpeisiin.

Yksi lipuke/henkilö

Kiinteistöposti yhteistyökumppaneineen haluaa tarjota
Sinulle messukahvit, viinerin
kera. Leikkaa oheinen lipuke irti
ja tule KiinteistöTorin omaan
messukahvioon makoisille
kahveille.

Tällä lipukkeella
saat kahvin ja viinerin maksutta
KiinteistöTorin kahvilassa 5.-7.3.
Osasto B-260.

Rakentaminen & Talotekniikka 2010 -messut
Jyväskylän Paviljongissa 5. - 7.3.2010.
KiinteistöTorin näytteilleasettajat.

www.lahiokunnostajat.ﬁ

Eerola-Yhtiöt Oy

Kiinteistöposti Oy

Tom Sundell
Läntinen Teollisuuskatu 30
02920 Espoo
Puh. (09) 8553 040
tom.sundell@eerolayhtiot.fi
www.eerolayhtiot.fi

Matti Karppanen
Pisteenkaari 4
03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560
matti.karppanen@
kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi

Eerola-Yhtiöt on monipuolinen ympäristöhuoltotalo, joka
tarjoaa nopeaa ja luotettavaa
palvelua viemäriverkoston
huoltoon ja ylläpitoon.

Insinööritoimisto
Controlteam Oy
Kypärätie 4
40630 Jyväskylä
puh. 0201 555 121
www.controlteam.fi
Insinööritoimisto Controlteam
Oy:n toimialana ovat talonrakennusalan rakennuttaminen, valvonta, tutkimukset ja
rakennesuunnittelu.

Oy Grana
Finland Ab
Hannu Reiman
Ristinmaantie 6 B
37800 Toijala
+358 44 308 9000
hannu.reiman@grana.fi
www.grana.fi
Grana Finland valmistaa laadukkaita ja edullisia keittiö-,
pesuallas- ja suihkuhanoja.
Tutustu uuteen Ristomatti
Ratia-mallistoomme ja siinä
ensi kertaa käytettävään
FastFix-pikakiinnitykseen,
joka mullistaa hanojen asennuksen.

Steni Finland Oy
Teollisuuskatu 21
00510 Helsinki
Puh (09) 855 3420
Fax (09) 8553 4260
www.steni.fi
Steni Finland Oy myy ja
markkinoi luonnonkivipintaisia
ja sileitä julkisivulevyjä sekä
sisäverhouslevyjä koko Suomen alueella.
• Tuulettuvat julkisivulevyrakenteet sekä omakotitaloihin
että liikerakennuksiin
• Nyt myös sokkelilevyt pientaloihin

Kiinteistöposti on kiinteistönpidon, isännöinnin ja
korjausrakentamisen ainoa
ammattilehti. Lehden valtakunnallisen puheenjohtanumeron jakelulevikki on
60 928 kpl ja lukijoita lehdellä
on 131 000. Lehti ilmestyy 10
numeroa vuodessa ja lehden
jakelurekisterinä käytetään
luotettavaa SIR Tietokantaa,
joka päivittyy sähköisesti
Patentti- ja rekisterihallituksen
kanssa tehdyn sopimuksen
mukaisesti jatkuvasti.

KiinteistöTori, osasto B-260
KiinteistöTori on Kiinteistöpostin järjestämä yhteisosasto, jossa
näytteilleasettajat ovat tunnettuja ja luotettavia kiinteistönpidon
ja korjausrakentamisen toimijoita. Heiltä löytyy ammattitaitoista
osaamista ja hyviä tuotteita taloyhtiöiden tarpeisiin.

Kaksi seminaariluentoa
Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniikka –messuille Kiinteistöposti järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa myös kaksi seminaariluentoa.
Perjantaina 5.3.2010 klo 13.00 alkavan luennon otsikko on Asunto-osakeyhtiön hallituksen
oikeudelliset vastuut ja velvoitteet ja klo 14.45 alkava luento on otsikolla Investointi asuntoosakeyhtiön pihaan ei mene hukkaan.

Torikahvila-Viinibaari
KiinteistöTorilla on oma Torikahvila-Viinibaari, joka on tarkoitettu ainoastaan ”torikauppiaiden” ja heidän asiakkaidensa käyttöön.
KiinteistöTorin näytteilleasettajat ovat: Eerola-Yhtiöt Oy, Oy Grana Finland Ab, Insinööritoimisto Controlteam Oy, Kiinteistöposti, Paperinkeräys Oy, PutkiReformi Oy, Steni Finland
Oy, Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Telia Sonera Oyj.

Paperinkeräys Oy

PutkiReformi Oy

PL 143
00181 Helsinki
puh. (09) 228 191
www.paperinkerays.fi

Urakoitsijantie 15
06450 Porvoo
Puh. 020-765 0050
info@putkireformi.fi
www.putkireformi.fi

Paperinkeräys Oy on keräyspaperin tuottajayhteisö.
Tarjoamme veloituksetta yli 50
hengen taloyhtiöille kotikeräyspaperin keräysjärjestelmän.
Huolehdimme veloituksetta
myös paperin kuljetuksesta.

PutkiReformi tekee kerrostalojen kokonaisvaltaisia viemärisaneerauksia nykyaikaisilla
menetelmillä, kymmenen
vuoden takuulla.

Suomen Lähiökunnostajat Oy

TeliaSonera
Finland Oyj

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179

PL 0405
00051 Sonera
Kiinteistöasiakaspalvelu
Puh. 0200-11611

Lähiökunnostajat -konserni
on Suomen johtava kiinteistöjen ulkovaippojen saneeraukseen erikoistunut yhtiö.
Lähiökunnostajat tarjoaa
asiakkailleen ratkaisuja kiinteistöjen arvon säilyttämiseen
ja kasvattamiseen julkisivujen
ja ulkovaippojen perusparannuksilla. Toimipisteemme
sijaitsevat Keravalla, Forssassa, Turussa ja Porissa.
Lähiökunnostajat on Suomen
Yrittäjien jäsenyritys ja sillä on
RALA-pätevyys.

Soneralta huippunopeat
laajakaistayhteydet helposti
ja edullisesti Kiinteistösopimuksella koko taloyhtiölle ja
asukkaille.
Kiinteistösopimus mahdollistaa uudet verkkopalvelut
ja nostaa taloyhtiön arvoa.
Tutustu etuihin www.sonera.
fi/kiinteistosopimus

Kiinteistöpostin seminaarit

Asunto-osakeyhtiön vastuut ja velvoitteet ja
Investointi asunto-osakeyhtiön pihaan ei mene hukkaan
-seminaariluennot 5.3.2010 Rakentaminen&Taloteknikka –messuilla
Jyväskylän Paviljongissa.
Hyvä taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja isännöitsijä. Ilmoittaudu Kiinteistöpostin, Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:n ja
Viheraluerakentajat ry:n järjestämiin maksuttomiin luentoihin, niin saat
Kiinteistöpostilta 12 euron arvoisen Asiakaskutsukortin, jonka avulla
pääset tutustumaan myös messuihin.
Ilmoittautumiset viimeistään 2. maaliskuuta 2010 mennessä
osoitteessa: info@kiinteistoposti.fi tai soittamalla,
puh. (09) 2238 560/Jutta Teriö.
Ohjelma:
Asunto-osakeyhtiön vastuista ja velvoitteista
Aika
Perjantai 5.3.2010
Paikka
Auditorio A2 Wivi
Klo 13.00 - 13.05 Avaussanat
Klo 13.05 - 14.30 Asunto-osakeyhtiön hallituksen oikeudelliset
vastuut ja velvoitteet
varatuomari Pasi Orava
Kalliolaw Asianajotoimisto Oy

Investointi asunto-osakeyhtiön pihaan ei mene hukkaan
Aika
Perjantai 5.3.2010
Paikka
Auditorio A2 Wivi
Klo 14.45 - 14.50 Avaussanat
Klo 14.50 - 16.15 Pihaan tehty investointi ei mene hukkaan
toiminnanjohtaja Seppo Närhi, Viheraluerakentajat ry

Pihasuunnitelma kaiken perusta
suunnitteluhortonomi, Jarmo Väisänen, Viherteema Oy

Paneelikeskustelu pihan suunnitteluun ja
rakentamiseen liittyvistä asioista
Vastaajina: Jarmo Väisänen, Viherteema Oy ja
puutarhuri Esko Alm, Keski-Suomen Puutarha-Apu Oy.
Yleisö voi tehdä kysymyksiä.

KiinteistöTorikauppiaden

Tietoiskut
Auditorio A2 Wivi
Klo 11.00
Valokuituverkon palvelut taloyhtiölle
Myyntijohtaja Esko Korkalo
TeliaSonera Oyj
Klo 11.20
Taloyhtiön korjaustöiden konsultointipalvelut
Insinööritoimisto Controlteam Oy
Klo 11.40
Korjausrakentaminen – villi länsi?
Myyntireformaattori Karl Jensen
PutkiReformi Oy
Klo 12.00
FastFix - mullistava hanojen pika-asennus
CEO Hannu Reiman
Oy Grana Finland Ab

•1

beko - tutkimus - artikkelisarja - • 1

• 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7

Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden vaurioituminen
BeKo-tutkimuksen mukaan
Tampereen teknillisen yliopiston Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmän vuosina 2006 - 2009 toteuttamassa BeKo - Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden korjausstrategiat -tutkimuksessa kerättiin kattava otos betonielementtikerrostaloihin tehtyjä kuntotutkimusraportteja.
Niiden perusteella selvitettiin muun muassa suomalaisten betonikerrostalojen vaurioitumisherkkyyttä sekä korjaamiseen johtaneita syitä.
Mitä tutkimuksesta jäi käteen ja mitkä ovat keskeisimpiä
konkreettisia tuloksia? Näistä tuloksista kerrotaan Kiinteistöposti-lehdessä artikkelisarjassa.
Tässä ensimmäisessä avataan tutkimuksen tavoitteita
sekä taustoja.

S

uomen kansallisvarallisuudesta rakennetun ympäristön arvoksi on vuonna
2002 arvioitu noin 300 miljardia euroa sekä rakentamisen
ja kiinteistönpidon osuudeksi
Suomen bruttokansantuotteesta reilut 30 prosenttia. Suurin
osa tästä rakennetusta ympäristöstä on eurooppalaisittain
ajateltuna huomattavan nuorta,
noin 95 prosenttia siitä on rakennettu vuoden 1900 jälkeen
ja yli puolet 1960-luvulla ja sen
jälkeen.
Kaupungistumisen ja lähiörakentamisen alkuajoista lähtien
Suomessa on rakennettu vuo
teen 2005 mennessä noin 44
miljoonaa neliömetriä betoni
julkisivuja ja 975 000 parveketta. Suurin osa Suomen asuntokannasta on rakennettu välillä
1960 - 1979.
Tätä taustaa vasten betoni
julkisivujen ja -parvekkeiden
käyttöiät ovat jääneet varsin
lyhyiksi. Julkisivu- ja parvekerakenteita vaurioittavat useat eri
turmeltumisilmiöt, joiden etenemiseen puolestaan vaikuttavat monet rakenteelliset sekä
olosuhde- ja materiaalitekijät.

Näin ollen rakenteiden käyttö
iät vaihtelevat käytännössä paljon.
Betonirakenteisiin on syntynyt monesti odottamatonta ja
teknisesti sekä kustannuksiltaan merkittävää korjaustarvetta jo varhain, jopa alle 10 vuoden iässä.Tästä syystä Suomessa
on kehitetty viimeisen 15 - 20
vuoden aikana runsaasti aivan
uutta tekniikkaa ja toimintatapoja betonirakenteiden kunnossapitoon ja korjaamiseen.
Näitä ovat muun muassa maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen
rakenteiden kuntotutkimusme
nettely ja sen laaja hyödyntäminen, erilaiset korjausratkaisut eri vauriotilanteisiin sekä
laadukkaat korjaustuotteet ja
korjausten toimiva rakennuttamismenettely.
Vauriotilanteen suuri vaihte
lu eri talojen välillä sekä se, että
merkittävimpiä vaurioita ei voi
silmin havaita ennen kuin ne
ovat edenneet hyvin pitkälle
tekevät perusteellisen kunto
tutk imuksen tarpeelliseksi
useimmissa julkisivukorjauskohteissa.

BeKo-tutkimuksen
tavoitteet ja rahoittajat
BeKo-tutkimuksen tavoitteena oli lisätä kiinteistönomistajien tietämystä betonijulkisivurakenteiden toiminnasta, vaurioitumisesta ja korjausmahdollisuuksista.
Tutkimuksen keskeisimpänä
tavoitteena oli luoda työkaluja
ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistönomistajat pystyvät
ajoissa tunnistamaan kiinteistö
kannasta korjaukseen tulevat
rakennukset, jolloin niihin voidaan soveltaa kevyempiä ns.
säilyttäviä ja vanhan rakenteen
käyttöikää lisääviä korjaustapoja.
Rakennusten korjaustarpeen
ennakointi mahdollistaa ennakoivaan kiinteistönpitoon
siirtymisen, jolloin betonijulkisivujen ja -parvekkeiden korjauksiin on mahdollista varautua
riittävästi sekä teknisesti että
taloudellisesti ja tarvittavat korjaukset voidaan ajoittaa olemassa olevan rakenteen käyttöiän
kannalta optimaalisesti.
Toiminnan tavoitteena on

Teksti:
Jukka Lahdensivu,
erikoistutkija, Tampereen teknillinen
yliopisto, Rakennustekniikan laitos

vähentää ns. raskaiden rakennusten ulkonäköä muuttavien
korjausten määrää, joka samalla
vähentää myös vaurioituneiden
rakenteiden purkamistarvetta
ja näin myös syntyvän purkujätteen määrää.
Ennakoivalla kiinteistönpidolla on mahdollista jatkaa nykyisten rakenteiden käyttöikää,
edistää hyvää ja terveellistä
asuinympäristöä, vähentää purkujätteiden syntyä sekä välttää
rakenteiden vaurioitumisesta
aiheutuvia kantavuus- ja turvallisuusriskejä.
Tutkimuksen käytännön
toimenpiteitä olivat mm.:
- Vaurioitumisen tunnistamisen kehittäminen
- Rakennuskannan teknisen
korjaustarpeen ennakointimallin kehittäminen
- Korjaustavan valinnan systematisoiminen
- Toteutuneiden korjausten
teknistaloudellisten riskien arviointi
- Kuntotutkimussystematiikan kehittäminen sekä
- Tiedon lisääminen kiinteistönomistajien keskuudessa.
Tutkimus oli osa Ympäristöministeriön ympäristöklusterin
tutkimusohjelmaa. Ympäristöministeriön lisäksi hankkeen
rahoittajina toimivat tutkimustulosten tärkeimmät hyödyntäjät eli kiinteistönomistajat,
joista mukana tutkimuksessa
olivat valtakunnallisena toimi
➺ JATKUU
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ajankohdan perusteella. Rannikkoalueella ja Helsingin seudulla
kuntotutkimuksia tehdään hieman nuorempaan rakennuskantaan kuin sisämaassa. Tästä
syystä rakenteiden vauriotilanteen tarkastelussa sekä vaurioitumisen ennakoinnissa kohteiden maantieteellinen jako on
tehty kolmeen kokonaisuuteen:
Helsingin seutu, muu rannikko
ja sisämaa.

Kuntotutkimuksista
koottu laaja tietokanta
Tutkimuksessa koottu BeKotietokanta koostuu betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kun
totutkimusraporteista kerätyistä tiedoista.
Kuntotutkimusraportteja on
kerätty tähän tutkimukseen
osallistuneilta kiinteistönomistajilta sekä kuntotutkimuksia
tekeviltä insinööritoimistoilta
ja Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan
laitokselta.
Tietokanta sisältää kuntotutkimusraportissa esitettyjä tietoja 422 kohteen kuntotutkimuksesta. Käytännössä tietokannassa on noin 950 rakennuksen
kuntotutkimustulokset, sillä
useissa tutkimuksissa on tutkittu useampia rakennuksia yhtä
aikaa. Yhden kohteen kuntotutkimusraporttiin on kirjattu
1 - 30 rakennuksen kuntotutkimusdata ja keskimääräisessä
raportissa on 2,3 rakennuksen
tiedot.
BeKo-tietokannan kohteet on
rakennettu välillä 1960 - 1996.
Suurin osa kohteista on rakennettu 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Rakennusajankohdan mukaisesti tietokannan
rakennuksissa korostuvat aikakaudelle tyypilliset julkisivutyypit: pesubetoni sekä maalipintainen harjattu julkisivu.
Tietokannassa on paljon
myös maalattuja muottipintaisia elementtejä. Ne kaikki ovat
kuitenkin vain osia joistain
muista rakennuksista, joiden
pääasiallisena julkisivupintana
on esimerkiksi pesubetoni tai
jokin muu yleisesti käytetty julkisivutyyppi.
Maalatut muottipintaiset
julkisivut ovat yleisesti maanpäällisen sokkelikerroksen tai
porrashuoneen julkisivuelementtejä.
Todellisessa rakennuksessa
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Kuva BeKo-tietokannan kohteiden rakennusvuosijakauma.

Raporttien lukumäärä

jana VVO-Yhtymä Oyj sekä yhdeksän kaupungin vuokrataloyhtiöt.

Raporttien lukumäärä

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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Kuva: BeKo-tietokannan rakennusten julkisivupintatyyppijakauma.

on tyypillisesti vähintään kahta
erilaista julkisivutyyppiä edellä
esitetyn esimerkin mukaisesti.
On myös mahdollista, että yhdessä elementissä esiintyy kahta erilaista pintatyyppiä.
Tyypillinen esimerkki on
klinkkerilaattapintainen elementti, jonka reunoilla on sileää
maalamatonta muottipintaista
betonia. Tällaisissa tapauksissa
rakenteen vaurioitumista tulee
tarkastella erikseen useamman
julkisivupintatyypin vauriome
kanismien mukaisesti, jotta
kokonaisuus selviää. Yhden julkisivupintatyypin ominaisuuksista ja vaurioitumisesta ei siis
voi, eikä saa tehdä päätelmiä
toiseen.
Parvekkeiden kohdalla tilanne on sikäli yksiselitteisempi,

että pintatyyppinä on käytännössä vain maalattu muottipintainen betoni. BeKo-tietokannassa parvekkeet on esitetty
rakenteittain: pielielementit,
laatat ja kaiteet.

Materiaaliominaisuuksissa
ei ole alueellisia eroja
Rakenteiden ominaisuuksien tarkastelussa todettiin, että
maantieteellisellä sijainnilla ei
ole merkitystä betonirakenteiden ominaisuuksiin. Betonielementtien valmistus on siten
ollut hyvin tasalaatuista koko
Suomessa.
Sen sijaan vaurioitumisnopeudessa on eroja, joka tulee
esiin lähinnä kuntotutkimus-

Tilastollinen
tarkastelu
Edellä mainituissa betonin
mater iaaliominaisuuksissa
esiintyy hyvin suurta hajontaa
pelkästään saman elementtityypin sisällä. Tämän lisäksi
rakennuspaikan avoimuudella
on paikallisesti suuri merkitys
rakenteen saamaan todelliseen
rasitustasoon. Näillä on suuri
merkitys betonirakenteen vaurioitumiselle todellisissa luonnonolosuhteissa.
Esimerkiksi suojaisessa ympä
ristössä sijaitsevassa huonosti
pakkasrasitusta kestävässä betonirakenteessa vaurioituminen on huomattavan hidasta.
Puutteellisesta pakkasenkestävyydestä huolimatta näkyviä
vaurioita ei huomattavan suuressa osassa tällaisia rakennuksia ole kuntotutkimushetkellä
esiintynyt, kuten myöhemmissä artikkeleissa tullaan havaitsemaan.
Kaikki BeKo-tietokannasta
tehdyt tarkastelut ja jakaumat
ovat tilastollista tarkastelua eikä
niitä siten voida suoraan soveltaa yksittäistapaukseen. Jokaisen rakennuksen korjaussuunnittelua varten on edelleenkin
tehtävä kattava kuntotutkimus.
Sen sijaan tietokannasta tehtyjen havaintojen perusteella
voidaan tunnistaa rakennuskannasta herkimmin vaurioituvat
betonirakenteet rakennusvuoden ja julkisivutyypin mukaan.
Tällä perusteella on mahdollista suunnata kuntotutkimusten
sisältöä ja ajankohtaa siten, että
kaikki keskeiset vauriomekanismit tulevat riittävällä tarkkuudella selvitettyä.

Julkisivujen
Taitajat 2010

www. julkisivuyhdistys.fi
Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää
julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja
seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua
ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

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

85%$11$785(
-8/.,6,98/(9<7

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
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Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

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

CCONDITIO
ONDITIO
TO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta
RATAVALLINTIE 2, 00720 HELSINKI
P. (09) 2238 220, WWW.CONDITIO.FI

www.contesta.fi

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Deutschland

www.neopor.de
Jaan Aav puh. 040-7214 394

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot Tutkimukset Suunnittelu
Rakennuttajapalvelut Valvonta

www.fmcgroup.fi

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat

www.parma.fi

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010

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

Ahjonkulma 1 04220 Kerava
Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179
JULKISIVUKORJAUKSET

Turuntie 4, 30100 Forssa

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

www.knauf.ﬁ

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.
Parvekkeen väliseinälevyt.
Puh.(03) 874 500 Faksi (03) 874 5050
www.ltmcompany.com
e-mail: ltm.company@ltmcompany.com

Puh. (014) 612 807 Fax (014) 610 078
Antti Kinnunen GSM 040 588 97 37
e-mail: antti.kinnunen@mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät
www.mhaikala.fi

www.maxit.ﬁ

www. julkisivuyhdistys.fi

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivutyöt







Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260

www.suju.fi






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

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan
• Hankesuunnitelmat
• Arkkitehtisuunnittelu
• Kuntoarviot RLVISA
• Kuntotutkimukset RLVIS
• Suunnittelupalvelut
• Rakennuttajapalvelut
• Valvonnat, vastaanotot
• Asbestikonsultointi
• Kosteusvauriokonsultointi




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

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

Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/
JUKO-OHJEISTOKANSIO

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

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA
• Keskustelufoorumin ja asiantuntijayhteistyötä
• tietoa julkisivualalla käynnissä
olevista tutkimuksista

Kiinteistöposti
Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
Vuoden suurin - kaikkiin
kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin levikki 73 000 kpl.
Noin 160 000 lukijaa.
www.kiinteistoposti.fi

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

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

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

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

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

n Teksti ja kuvat: Riina Takala

vesi - ja viemärihuoltoa

Viemäriputkien pesu ja puhdistaminen
on yksi osa
normaalia huolto- ja kunnossapitotyötä
”Jaaha, sieltä sitten

Oskari Koivu toimii
koneen käyttäjänä eli
painaa lattialla olevaa poljinventtiiliä
silloin kun kaapissa
kumarteleva Pasi
Tolvanen tarvitsee
huuhteluvettä ja
vastaavasti katkaisee veden tulon, kun
vettä ei tarvita.
Taloyhtiön puheenjohtaja Matti AlaPrinkkilä ja paikalla
ollut asukas seuraavat, miten keittiöhaara puhdistetaan.

tullaan niitä viemäreitä pesemään”
lausahtivat As Oy
Kaarenhongan kotona olleet asukkaat,
kun Lokapalvelu H.
Eerolan työntekijät
Pasi Tolvanen ja Oskari Koivu tulivat
vesiletkun, pesuvettä
säätelevän venttiilin
ja kuivausrättien kera asuntoihin sisään.
Vuosina 1981-1982
rakennetussa taloyhtiössä oli päätetty pestä
ja puhdistaa pohjaviemärit sekä pysty- ja
vaakalinjaviemärit
viemäritukosten ennaltaehkäisemiseksi. 78
asunnon taloyhtiössä
työ saatiin tehtyä viidessä päivässä.

T

aloyhtiössä jo 16 vuotta
puheenjohtajana toiminut Matti Ala-Prinkkilä
kertoi, että taloyhtiössä oli ollut muutamia viemäritukoksia,
joista viimeisimmästä aiheutui
erittäin suuret vahingot. Jätevesi kasteli silloin erään huoneiston eteisen ja olohuoneen
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lattiat, rakenteita jouduttiin
kuivattamaan, parketit ynnä
muut materiaalit uusimaan ja
vaihtamaan putkia kellarikerroksessakin.
– Pesuhommaan lähdettiin
näistä vahinkotilanteista johtuen. Lisäksi meillä oli ollut muutama läheltä piti -tilanne, missä

vahingot jäivät onneksi vähäisiksi, koska asukkaat olivat
niin sanotusti ajan tasalla, AlaPrinkkilä kertoo taustaksi hallituksen viime vuoden syksyllä
tekemälle päätökselle viemärijärjestelmän pesettämisestä.
– Yleensä viemärijärjestelmän pesemiseen lähdetään sen

jälkeen, kun talossa
on ollut useita tukoksia ja vuotovahinkoja.
Yksittäisiä linjoja tietysti voidaan pestä
erikseenkin, mutta
tämä toimintatapa,
miten Kaarenhongassa toimittiin eli
käytiin kaikki viemäriputkilinjat läpi,
oli taloyhtiöltä erinomainen ratkaisu. Se
on nimenomaan sitä
ennakoivaa huoltoa
ja viemäriverkoston
kunnossapitoa, jota
taloyhtiöissä pitäisi harrastaa
enemmänkin, taloyhtiön huoltotoimista vastaavan Myyrmäen
Huollon huoltotoimen päällikkö Antti Kämäräinen toteaa.
– Viimeisen kolmen vuoden
aikana esimerkiksi pystyviemäritukoksista aiheutuneita
vahinkoja on ollut meidänkin

hoidossamme olevissa taloissa
järkyttävän paljon, hän kertoo
selitykseksi sille, miksi asiaan
kannattaisi taloyhtiöissä tarttua
tosissaan.
Niistä on keskusteltu myös
vakuutusyhtiön kanssa, joka on
ilmaissut huolensa vahinkojen
kasvusta ja toivonut, että taloyhtiöt huoltaisivat paremmin
viemärijärjestelmiään.

Varauduttaisiin
budjetissa

P

aras toimintatapa Kämä
räisen mielestä oli se,
että taloyhtiö varaisi jo
budjetissaan tietyn summan
viemärijärjestelmän ennakoivaan huoltamiseen. Näin urakka
voitaisiin kunnolla kilpailuttaa
ja toteuttaa suunnitelmallisesti
ja hallitusti.
– Kyllä näitä töitä on tulossa. Minulla on parhaillaan työpöydälläni useamman talon
piirustukset odottamassa sitä,

että saisin kaivettua tarvittavat
tiedot, laskettua urakkamäärät
ja lähetettyä tarjouspyynnöt,
Kämäräinen mainitsee.
Taloyhtiöissä tyydytään varsin usein ja pitkän aikaakin
siihen, että huoltomies tai putkiliikkeen mies käyvät rassaamassa tukkeutuneita putkia auki uudelleen ja uudelleen. Niitä
kustannuksia ei hänen mielestään riittävästi huomioida, puhumattakaan lopputuloksesta,
kun verrataan niitä toimia perusteellisempaan huoltamiseen:
– Meillä on otettu huollon päivystystyössä sellainen linja, että
ellei päivystävän huoltomiehen
normaaleilla työvälineillä saada
tukkeutunutta viemäriä auki,
me emme sinne kutsu rassiporukkaa, vaan paineimuauton
työmiehen kera, joka tekee
enemmän ja saa aikaan perusteellisemman lopputuloksen,
hän vielä perustelee.
Joskus rassaaminen ei yksinkertaisesti riitä, vaan sillä siirretään tukoskohtaa toisaalle ja

pian pahimmassa tapauksessa
tarvitaan taas uudestaan sitä
aukaisuapua.

Vahinko tietää
rahan menoa,
harmia ja vaivaa

K

ysymys on rahasta. Jos
keskisuurelle taloyhtiölle viemärijärjestel
män pesu maksaa vaikkapa
kymppitonin verran, sillä summalla ei välttämättä korvata
- varsinkaan vanhassa kiinteistössä -kaikkia viemäritukoksesta aiheutuneita vahinkoja
ja niiden korjauskustannuksia
- eikä varsinkaan useamman vahingon kustannuksia.
– Se yllättävä viemäritukos
kuitenkin hyvin usein sattuu
esimerkiksi lauantain tai sunnuntain välisenä yönä tai jouluaattona tai jonakin muuna
erikoisena ajankohtana, kiinteistöryhmän yksikönjohtaja
Jarno Laine Lokapalvelu H.

Eerolasta mainitsee viitaten siihen, miten usein viemäriavaus
tehdään juuri kalliimpana päivystystyönä.
– Viemäritukoksesta aiheutuu ne avauskustannukset,
mutta jos tukoksesta aiheutuu
vahinkoakin, niin silloin tietysti
kiinteistön vakuutus korvaa niitä. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat talon ikä ja siitä johtuvat ikävähennykset. Sitten tulee
asukkaalle ja osakkaalle koituva
haitta - pahimmassa tapauksessa joutuu evakkoon, josta syntyvät kustannukset menevät joko
omasta kotivakuutuksestaan
tai omasta kukkarosta. Näin
viemäritukoksesta aiheutuvat
kustannukset moninkertaistuvat, Kämäräinen muistuttaa
seuraamuksista.
– Ja se kannattaa todellakin
näistä tilanteista vielä mainita,
että vaikka asutaan kivi- ja kerrostaloissa ja kiinteistöllä on
kiinteistövakuutus, niin se ir➺ JATKUU

Kiinteistöposti digitaalisena

Voit lukea Kiinteistöpostin nyt myös digitaalisena näköislehtenä omalta tietokoneeltasi, missä tahansa, milloin tahansa.
Digitaalinen Kiinteistöposti löytyy
osoitteesta www.kiinteistoposti.ﬁ
Kiinteistöpostin digilehdestä voit
tulostaa hallituksen kokoukseen tai
yhtiökokoukseen lehdessä olleen
mielenkiintoisen ja asiaan liittyvän
artikkelin tai ilmoituksen, josta on apua
päätöksenteossa – täysin maksutta.
Lisäksi lehden kaikki 1/4-sivun ja suurikokoisemmat ilmoitukset on linkitetty
suoraan mainostajan omille kotisivuille,
mikä helpottaa lisätietojen saamista
mainostajan tuotteesta tai palvelusta.
(Mainostaja huom! Tämä palvelu on
teille maksuton ja sen arvo on 250,-)

Surffaa siis osoitteeseen www.kiinteistoposti.ﬁ ja löydät sieltä Kiinteistöpostin
digilehden, muun lehteen liittyvän informaation, KiinteistöTorikauppiaat,
bannerimainostajat, nettilinkkejä tärkeisiin sidosrymiin ja niin edelleen.

www.kiinteistoposti.fi
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Matti Ala-Prinkkilä valittiin As
Oy Kaarenhongan puheenjohtaksi heti, kun hän meni elämänsä
ensimmäistä kertaa taloyhtiön
yhtiökokoukseen. Matti muistaa,
miten epäillytti, osaako sitä hoitaa hommaa, kun ei tiedä taloyhtiöön juuri muuttaneena sen aikaisemmasta historiasta mitään.
– On tärkeätä,että taloyhtiössä
on asiantuntijoita eri aloilta, joita
voi hyödyntää. Heille voi vähän
siitä maksaakin, sillä monta kertaa ne rahat tulevat moninkertaisesti takaisin! Näin meillä tehdään!
Matti tuntee taloyhtiön asukkaat,
neuvoo ja opastaa tarvittaessa ja
pyrkii vaikuttamaan siihenkin,
että ”meillä on etelä-Suomen parhain taloyhtiö”.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tain, asukkaalle koituvat haitat,
evakossa asuminen ja ne muut
kustannukset menevät aina
asukkaan omasta kotivakuutuk
sesta ja omasta kukkarosta, koska kiinteistövakuutus ei ota
niihin kantaa. Tätä eivät varsinkaan nuoret aikuiset useinkaan
ymmärrä, hän muistuttaa.
Puhumattakaan siitä, ettei
kaikkea voi aina rahalla korvata - kirjahyllyn alahyllyllä olleita
valokuvia, jotka ovat kastuneet
tai muita mahdollisesti pilalle
menneitä muistoesineitä.
Lapsettoman pariskunnan
kannalta evakossa asuminen ja
remonttitilanne voi olla vielä
joten kuten siedettävissä, mutta
entäpäs, jos päiväkoti-ikäisen ja
kouluikäisen lapsen perhe saa
sijaisasunnon toiselta puolelta
kaupunkia....
Jotta taloyhtiöissä ymmärrettäisiin paremmin, miksi
viemärijärjestelmiä kannattaa

huoltaa ja hoitaa - ja toisaalta
miksi sinne vessanpönttöön tai
lattiakaivoon ei kannata kaiken
maailman tavaraa ja sinne kuulumatonta tunkea - kannattaa

miesten mielestä taloyhtiöissä
kertoa jo koetuista vahinkotilanteista. Toisen kokemus voi
toimia erittäin hyvin varoittavana esimerkkinä toiselle.

Lisäksi Kämäräinen vielä
muistuttaa siitä kiinteistövakuutukseen liittyvästä erityispiirteestä, että se korvaa vahinkoja talon alkuperäisen tason

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

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

Itä-Suomi:

Vexve Oy Vesiverto

Laurinkatu 36
08100 Lohja
Puh.010 7340 818

Savilahdentie 6
70210 Kuopio
Puh.010 7340 822

Pajakatu 11
38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800

vesiverto@vesiverto.fi

www.vesiverto.fi

mukaisina. Kiinteistövakuutus
ei siis korvaakaan asukkaan
tai osakkaan pilalle mennyttä
mosaiikkiparkettia taloyhtiössä,
jossa on alunperin ollut muovimatto. Parketin saa vain maksamalla itse pinnotteiden välisen
hintaeron.

Viemäriputket
rasvoittuvat ja
"sakkaantuvat"

K

eittiössä rasvaisia astioita tiskatessaan ei
aina tule ajatelleeksi, miten paljon rasvaa joka
ikinen kerta lavuaarin kautta
viemäriputkiin huljahtaa. Ajan
kanssa rasvaa kertyy putkiston
sisäpinnalle ja vähitellen putki
menee tukkoon. Tai esimerkiksi valurautaiseen, vaakatasossa
kulkevaan putkeen vain kertyy
ja pakkaantuu sakkaa, joka ajan
kanssa pienentää putken kokoa,
heikentää sen virtausta ja putki
voi lopulta mennä tukoon.
– Kun lasketaan vettä altaa
seen, eikä se tunnu oikein kunnolla vetävän, ja putkistosta
alkaa kuulua jälkijättöisesti pulputusta tai korisevaa ääntä, niin
se on selvä merkki ongelmasta,
Kämäräinen kuvailee merkkejä, joista olisi syytä ilmoittaa
eteenpäin.
Osakkaalla ja asukkaalla on
asunto-osakeyhtiössä ilmoitusvelvollisuus ja siksi juuri
olisi tärkeää reagoida riittävän
nopeasti ja välittää tieto huoltomiehelle, isännöitsijälle tai
puheenjohtajalle.
Matti Ala-Prinkkilä korostaa
ilmoittamisen tärkeyttä. Esimerkiksi tuoreimmassa tapauksessa asukas soitti hänelle illlalla
ja kertoi ongelmista. Siinä sitten sovittiin, että asukas soittaa
aamulla huoltouyhtiöön ja siitä
ongelmien selvittäminen alkaa.

Asukkaan oma
toiminta

-S

ekin täytyy tietysti tässä
sanoa, että nyt tässä talossa on tehty ennakoi-

Keittiön lavuaarin alta on otettu hajulukko ja viemäriputki irti
pesun suorittamiseksi. Pasi Tolvanen pesee viemäriputkea painesuihkulla (yläkuva) ja puhdistaa suuttimen pään pesun jälkeen
(alakuva).

va huolto, eikä ongelmia pitäisi
sen jälkeen olla. Mutta toisaalta
- ei tämä toimenpide tietenkään
poista sellaisia tukoksia, joita
asukkaat ja osakkaat mahdollisesti itse aiheuttavat tämän
jälkeen, jos he pistävät sinne
viemäriin tai vessanpönttöön
sellaista tavaraa, joka ei sinne

kuulu, Kämäräinen realisoi arkitodellisuuden.
Viemäritukosten välttämisen kannalta kaikki riippuu
asukkaan ja osakkaan omasta
toiminnasta: huollat hajulukot
ja lattiakaivot säännöllisesti,
poistat niistä hiustukot, peset
rasvaiset kattilat tai pannut

kuumalla vedellä Fairin kera,
etkä pistä vessanpönttöön mitään sinne kuulumatonta. Kissanhiekka on miesten mukaan
yksi viheliäisimmistä viemäritukoksen aiheuttajista, mutta
yhtälailla pieni korvapuikkokin
tai tulitikku riittävät tukkimaan
viemäriputken. Kinkkurasvojen
joutuminen viemäriputkiin jouluna on niin tuttu juttu huoltoyhtiölle, että siihen tiedetään
joka kerta varautua hyvästä ennakkotiedottamisesta ja -varoittamisesta huolimatta.
– Tänä jouluna selvittiin yllättävän hyvin. Ei ollut montaa tällaista tapausta. Kyllähän niistä
on koitettu tiedottaa ja valtaosa
ymmärtääkin, ettei kinkun rasvoja saa kaataa viemäriin. Sehän
jämähtää oitis sinne putkistoon
yhdeksi pötköksi tukkien koko
viemärin, hän huomauttaa.
– Asunto-osakeyhtiön vastuunjaon mukaan hajulukkojen
ja lattiakaivojen puhdistaminen
kuuluu osakkaan vastuulle, mutta uskallan väittää, me niitä käytännössä huollamme yli 80-prosenttisesti, koska osakkaat eivät
itse kykene niitä tekemään, hän
mainitsee.
Joissakin taloyhtiöissä huoltoyhtiö tai urakoitsija on tehnyt
"massakartoituksia" yhdistettynä esimerkiksi taloyhtiössä
toteutettuun märkätilakatselmukseen.
– Mutta yleisesti ottaen yksittäisen hajulukon tukkeutuminen ei välttämättä aiheuta isoja
ongelmia, koska siinä tulvivat
ylitse vain ne omat vedet. Mutta siinä tapauksessa, että sitä
hiustuppoa ei kaiveta pois sieltä hajulukosta tai lattiakaivosta,
vaan huuhdellaan ja tökätään
sitä jollakin kulkemaan viemäriputkessa eteenpäin, niin kyllähän se jonkin matkaa eteenpäin kulkeutuukin, mutta sitten
jää varmasti kiinni johonkin
toiseen kohtaan. Siitä seuraa tukos, jonka aiheuttamat vahingot
voivatkin olla jo huomattavasti
isommat, hän vielä jatkaa.

➺ JATKUU
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n Teksti ja kuvat: Riina Takala

vesi - ja viemärihuoltoa

Viiden päivän keikka

O

skari Koivu ja Pasi
Tolvanen hurauttavat
Kivikir veenkujalle
maanantaiaamuna ja ryhtyvät
töihin. Pakkasmittari näyttää
- 18 astetta. Letkuja vedetään
korkean talon katolle. Letkut
ja etenkin suuttimet jäätyvät
välittömästi. Sulatetaan letkuja,
vaihdetaan kalustoa, katsotaan
kelloja ja todetaan, että ehdi-

tään tehdä kaikki työt ajallaan,
jos vain pidetään kiirettä, eikä
uusia ongelmia ilmaannu.
– Me olemme aika sitkeitä,
eikä luovuteta helpolla, Laine
kuittaa jälkikäteen päivän tapahtumat.
Ongelmista huolimatta maanantain ja tiistain aikana saadaan pestyä kaikkien kolmen
talon pohja- ja pystyviemärit.

– Korkean talon pesutyötä
helpotti se, että pystylinjojen
pesemistä varten letkut saatiin
vietyä talon sisältä portaikon
kautta katolle, mutta pikkutaloissa letkut kulkivat seinää pitkin katolle. Sinä päivänä, kun
työ niissä taloissa aloitettiin, oli
pakkasen lisäksi kova viima, Kämäräinen kertoo.
Normaalisti työtä tekee kak-

Huoltotoimen päällikkö Antti
Kämäräinen Myyrmäen
Huollosta kertoi, että viimeisen
kolmen vuoden aikana erityisesti pystyviemäritukosten aiheuttamia vahinkoja on tapahtunut paljon. Niistä on keskusteltu myös vakuutusyhtiön
kanssa, joka on ilmaissut huolensa vahinkojen kasvusta ja
toivonut, että taloyhtiöt huoltaisivat paremmin viemärijärjestelmiään. – Siksi olen asiasta tiedottanut isännöitsijöille ja
kehottanut tekemään näitä
huoltotoimia. Niitä on jonkin
verran tehtykin, mutta paljon
vielä tekemättä.

si miestä, nyt Jan Grönholm
oli apuna ja kiersi avaamassa
keittiön viemärin hajulukkoja
keittiöhaarojen pesemisen nopeuttamiseksi.
Keskiviikkona ja torstaina
saatiin pestyä molempina päivinä 27 keittiön viemäriputket,
loput perjantaina.

Perusteellinen
valmistelu ja
ennakkosuunnittelu

A

sukkaat olivat saaneet
viikkoa ennen tiedotteen, jossa kerrottiin
tulevasta ja annettiin ohjeet lattiakaivojen ja lavuaarien tulppaamisesta.
Töiden aikatauluttamisessa
on aina haasteensa. Urakoitsijan
kannalta Laineen mukaan on
tärkeää se, että aikataulu tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa, koska he tuntevat kiinteistön
parhaiten, heiltä saadaan hyödyllistä tietoa esimerkiksi siitä,
minkälaisia hajulukkoja talossa
on, minkälaisia pystylinjat ovat,
löytyykö talosta viemäröintipiirustuksia, joiden avulla saadaan

Ennen kuin mentiin asuntoihin pesemään viemäreitä, piti autossa olevan vesisäiliön ylivuotoletkut laittaa pihakaivoon. Näin autossa
oleva pesuvesisäiliössä pysyy riittävä määrä vettä työn aikana ja toisaalta ylimääräinen vesi valuu kaivoon.
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enemmän tietoa, minkälainen
järjestelmä on puhditettavana
ja niin edelleen.
Onnistuneen lopputuloksen
aikaansaamisessa kysymys liittyy Kämäräisen mukaan siihenkin, miten työ tilataan.
– Jos me vain tilaamme keikan, että hoitakaa homma ja tekijät juoksevat täällä keskenään,
niin ei siitä mitään tule. Käytännössä niinä kahtena päivänä,
kun pestiin pohja- ja pystyviemäreitä, me kiersimme - minä,
Matti ja huoltomies Samu Piikkilä - kaikki ne asunnot, mihin
pääsimme ja tarkistimme, että
tiedotteessa pyydetyt suojaukset on tehty. Ne tarkastettiin,
koska se on kriittinen vaihe,
kun esimerkiksi pystylinjoja katolta käsin pestään. On huolehdittava, ettei vesi pääse kaivoista ja viemäreistä pullahtamaan
ylös, Kämäräinen kertoi yhdestä tärkeimmistä työvaihessta.
Yhteistyö pelasi Kämäräisen
mukaan työmiesten kanssa hyvin muinakin päivinä - tietoa
tuli, miten työt etenevät, mutta myös sellaisista vioista, jotka edellyttivät huoltomiehen
käyntiä ja esimerkiksi rikkinäisen tiivisteen korjaamista.
Tällainen hanke vaatii miesten mukaan myös suhteellisen
pitkän ajan valmisteluun ja ennakkosuunnitteluun.
– Se ei todellakaan mene
niin, että isännöitsijä tai huoltoyhtiö pyytävät urakoitsijalta
tarjouksen, vaan niin, että hallitus ensin päättää hankkeesta ja tarjousten pyytämisestä.
Sen jälkeen huoltoyhtiö tutkii
kuva-arkistosta kuvia, laskee,
paljonko viemäreitä on, selvittää kuvista ja piirustuksista, miten ne talossa kulkevat, kertoo
tarjouspyynnössä urakoitsijalle, minkälaista viemäristö on ja
minkä verran sitä on, urakoit-

sija käy kohteessa katsomassa,
jos ei asunnoissa, niin ainakin
ajaa ohi, että näkee, minkälainen kiinteistö on. Sitten pyydetään hinnat, aikataulutetaan
toteuttaminen, neuvotellaan
mahdollisista ongelmakohdista, käydään läpi "tukoshistoriaa", selvitetään, mistä saadaan
pesuun tarvittava vesi, ja mitä
muita asioita pitäisi toteutuksessa huomioida, Kämäräinen
kuvaa monivaiheista ja monipolvista etenemistä.
Laineen mukaan heidän yrityksessään kohteeseen tutustutaan aina tarkemmin ja käydään
jo ennen tarjouksen antamista
tekemässä ennakkokatselmus,
jotta tiedetään, minkälaisesta
kiinteistöstä on kysymys.
Mikäli taloyhtiö empii, eikä
tiedä, kannattaisiko viemärijärjestelmä esimerkiksi pestä,
voi teettää huoltotarvekartoituksen. Jarno Laineen mukaan
siinä voidaan silmämääräisesti,
vuotohistoriaa sekä taloyhtiön
isännöitsijää, huoltomiestä ja
osakkaita ja asukkaita haastattelemalla kerätä tietoa jo tapahtuneista vahinkotilanteista ja
tarvittaessa tarkistaa putkiston
tilannetta puhdistusluukuista.
Tästä aineistosta syntyy raportti, jonka perusteella voidaan
arvioida, miten kiire puhdistamisella kenties on. Tai toisaalta,
jos pesu tehdään sillä kertaa
nopeana huoltotoimenpiteenä,
samalla voidaan tehdä sopimus
seuraavasta huoltamisesta eli
pesun uusimisesta esimerkiksi
kolmen tai viiden vuoden päästä.

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista!
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!
•
•
•
•

Omavoimainen elektromekaaninen lukkosylinteri
Paristoton salattu älyavain
Erittäin laajat sarjoitusmahdollisuudet
Minimoi avainten katoamisesta aiheutuvat kustannukset
Osastomme ASMA -tapahtumassa 3e29 - Tervetuloa!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.

Vertailu
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putkistosaneeraukset

Hankesuunnittelu
tärkeä lenkki
linjasaneerauksessa
n Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
Linjasaneerauksen ensimmäisiin vaiheisiin kuuluu hankesuunnittelu, jossa selvitetään muun
muassa vaihtoehtoiset korjausmenetelmät ja
puntaroidaan remontin hintaa. Taloyhtiön yhtiökokous vahvistaa tämän pohjalta linjasaneerausohjelman, jossa sidotaan kustannukset ja

KORJAUSRAKENTAMISEN AMMATTILAINEN
S1- JA K-LUOKAN
VÄESTÖNSUOJAT

Opas antaa ohjeita K- ja S1luokan väestönsuojien suunnittelusta ja rakentamisesta.
Ohjeissa on huomioitu kyseisten väestönsuojien rakentamista koskevat säädökset:
pelastuslaki ja -asetus sekä
sisäasiainministeriön asetus
S1- ja K-luokan teräsbetonisista väestönsuojista.
Opas on tarkoitettu suojien suunnittelijoille, rakentajille,
rakentamista valvoville viranomaisille, pelastusviranomaisille sekä kaavoittajille. Opas on hyödyllinen myös
kiinteistöjen haltijoille sekä alan kouluttajille. Oppaan
koko on A4 ja sivuja 90. Saatavana myös ruotsinkielisenä. Hinta 35 €, sis. alv.

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 4761 1300, Faksi (09) 4761 1400
verkkokauppa.spek.fi
www.spek.fi
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jonka perusteella pyydetään tarjoukset yksityiskohtaisesta suunnittelusta.
– Hankesuunnittelu on putkiremontin merkittävimpiä vaiheita, jolla on kauaskantoiset vaikutukset, senior adviser, tekniikan tohtori Eino
Rantala Ekosto Oy:stä muistuttaa.

-K

okonaiskustannuksista hankesuunni
telman osuus on
pieni, ainoastaan joitakin prosentteja. Siihen kannattaa panostaa, jotta osakkaat saavat
suuri sellaisen korjausvaihtoehdon, jonka haluavat.
Putkiremontin toteuttamiseen kuluu kaikkinensa aikaa
kahdesta kolmeen vuotta, josta
hankesuunnitelman tekeminen
vie noin kolme kuukautta. Linjasaneerauksen hankesuunnitelma voi käsittää viemäri- ja
käyttövesiverkostojen uusimisen lisäksi muun muassa sähköteknisiä ja ilmanvaihtoteknisiä töitä sekä kellaritilojen
uusimisen.

Osakkaiden tarve
kartoitettava

E

ino Rantalan mukaan
on hyvin tärkeätä ottaa
osakkaat huomioon heti
remontin alkumetreistä lähtien.
Sellaista mielikuvaa ei saa jäädä, että taloyhtiö ja isännöitsijä
painaisivat päälle ja runnoisivat
linjasaneerauksen läpi.
–Linjasaneerauksen lähtökohtana on kahden tavoitteen
yhteensovittaminen. Toinen on
se, mitkä ovat kiinteistön tekniset ratkaisut eli taloyhtiön
tarpeet ja toinen on yksilön tarpeet niin kotinsa toimivuuden
kuin asumismukavuudenkin
kannalta.
– Osakkaiden tarve ja tahto
remontin yhteydessä tehtävistä töistä ja omaan asuntoon
kohdistuvista toimenpiteistä
voidaan selvittää kyselyllä. Hallitus käynnistää asukaskyselyn
laatimisen. Hyvin suunniteltu

Senior adviser, tekniikan tohtori Eino Rantala Ekosto Oy:stä
korostaa linjasaneerauksen ensi askelmien, kuten hankesuunnittelun tärkeyttä.

na ja toteutettuna se antaa
myös lähtötietoa kuntoarvion
laatijoille.
- Asukaskyselyssä on kysymyksiä muun muassa mahdollisista
lämpötila- ja veto-ongelmista,
asunnoissa olevista rakenteiden tai lvis-järjestelmien vioista
sekä yhteistilojen toimivuuteen
tai turvallisuuteen liittyvistä
epäkohdista. Asukaskyselyn voi
tehdä esimerkiksi isännöitsijä,
sparraaja eli neuvonantaja tai
kuntoarvioija.
Asukastarvekyselyt ovat
nousseet Eino Rantalan mukaan suosioon viimeisen vuosikymmenen aikana. Siihen ovat
oleellisesti vaikuttaneet osakkeenomistajien tiedon taso
kasvu ja halu vaikuttaa. Kyselyn
merkitys on sisäistetty melko
hyvin osakkaiden keskuudessa
ja on sellaisiakin taloyhtiöitä,
joissa vastaprosentiksi on saatu
sata.
Asukaskyselyn lisäksi linjasaneerauksen ensi töihin kuuluu
taloyhtiön asiakirjojen kokoa-

minen ja niiden muuttaminen
sähköiseen muotoon. Myös
tämä työ kannattaa jättää Eino
Rantalan mukaan ammattilaisen käsiin.
Tämän jälkeen on aika kutsua paikalle kuntoarvioija. Hän
tekee kiinteistössä tarvittavat
kuntoarviot ja tutkimukset
huoneistoittain ja laatii yhteenvedon kiinteistön ja putkiston
kunnosta.
Eino Rantala tietää, että mitä
vanhempi taloyhtiö on kyseessä, sitä enemmän asukkaat ovat
ehtineet vuosikymmenen mittaan tehdä omia remonttejaan.
Näistä ainakin osa on mahdollista soveltaa yhteen suunnitelmissa olevan remontin kanssa.

Hankesuunnittelija
kartoittaa
vaihtoehdot

K

un asiakirjapatteristo
on saatu kasaan, valitaan hankesuunnittelija. Hänen tehtävänään on selvittää millä menetelmillä remontti
on mahdollista toteuttaa, mitä
mikin vaihtoehto maksaa ja miten nämä vaihtoehdot istuvat
taloyhtiön ja sen osakkaiden
tavoitteisiin.
Hankesuunnittelijalta kysytään niin ammattitaitoa, kokonaisuuden hallintaa, kokemusta
kuin sosiaalisia taitojakin. Sparraajana toimiva Eino Rantala
tietää, että inhimillinen ote vie
asioita eteenpäin. Hän tähdentää, että taloa täytyy tarkastella
kokonaisuutena: nähdä niin sanotusti koko pelikenttä, puntaroida eri reititysratkaisuja ja
huomioida elinkaariajattelu.
Hänen mukaansa ei voida
kylliksi korostaa sitä, että jo
hankesuunnitteluvaiheessa sidotaan remontin kustannukset.
Jos hankesuunnitelma on tehty
huolella ja asianmukaisesti, vältytään jatkossa ikäviltä yllätyksiltä, lisäkustannuksilta ja aikataulutusongelmilta.
Linjasaneeraushankkeissa
täytyy huomioida erilaiset to-

Koko prosessin vaiheittainen hallitseminen auttaa hahmottamaan hankkeen ja sen mitä missäkin
vaiheessa tehdään. Kaavio Eino Rantala.
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Työkaluja linjasaneerauksen
tilaajille ja toteuttajille
Putkisaneerausmarkkinat ovat valtavat, sillä 60-ja 70-luvun
asuinkerrostalojen remontin tarve kasvaa lähivuosina merkittävästi. Lukuina tämä tarkoittaa yhteensä noin 470 000
kerrostaloasuntoa.Tarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan tehokkaita menetelmiä, toimivia apuvälineitä, innovaatioita sekä
tuottavuuden kasvua, tekniikan tohtori Eino Rantala Ekosto
Oy:stä alleviivaa.
Monia taloyhtiöitä koskettavaan linjasaneerauksen pureutuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uusi ohje
"Asuinkerrostalojen linjasaneeraus - hankeprosessi ja tekniset ratkaisut 60- 70-lukujen kerrostaloissa", jonka päätoimittajana ja pääkirjoittajana Eino Rantala on toiminut. Julkaisussa käsitellään muun muassa hankeprosessin eri vaiheita,
eri osapuolten tehtäviä, rahoitusmuotoja ja viestinnän hallintaan.
– Olisi tärkeätä, että kaikille muodostuu yhtenäinen kuva
linjasaneerausprosessista ja sen vaiheista nimikkeineen, jotta lopputuloksesta saadaan laadukas ja osapuolia tyydyttävä.
Kirjassa kuvataan hankkeen kulku suunnittelusta teknisiin
ratkaisuihin sekä tuotantoon ja työmaavaiheeseen.
Eino Rantala on ajattelut kirjan palvelevan niin osakkeenomistajia, hallitusten jäseniä, isännöitsijöitä, rakennuttajakonsultteja, suunnittelijoita, urakoitsijoita kuin materiaalitoimittajiakin, eli hyvin laajasti eri tahoja, joiden yhteistyönä
linjasaneeraus toteutuu.
Kirja antaa Rantalan mukaan etenkin tilaajalle työkaluja
tarve-, hanke- ja suunnitteluvaiheiden hallintaan. Näissä
vaiheissa taloyhtiöllä ja sen osakkailla on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa urakan laatuun, elinkaariedullisuuteen,
energiatehokkuuteen, toimivuuteen ja hintaan.
– Tavoitteena on tuottaa osaavampia ja tiedostavampia
tilaajia.
Itsekin useassa taloyhtiön hallituksessa jäsenenä ja neuvonantajana toimiva Rantala muistuttaa, että työkalut tilaajan aseman vahvistamiseksi ovat tarpeellisia. Erityisesti tämä
ilmenee alueellisissa korjaushankkeissa, joissa tavoitteena
on toteuttaa hankkeet suurempina kokonaisuuksina edullisemmin ja laadukkaammin.
Alueellisten yhteisten hankkeiden hän soisi lisääntyvän.
Tyyppitalojen pohjien ja toteutuksen yhdenmukaisuus mahdollistaa teollisen korjaamisen ja paremman tuottavuuden.
Monelle mattimeikäläiselle tämän päivän linjasaneerausmenetelmät ovat vieraita. Uusia menetelmiä on kehitetty ja
osasta niistä on ehtinyt kertyä kokemuksiakin. Rakennusinsinöörien liiton julkaisemassa ohjeessa selvitetään eri linjasaneerausvaihtoehtoja, muun muassa moduuli- ja järjestelmäratkaisuja sekä sujutusta ja pinnoitusta.
Kirjasta löytyy myös suunnittelijoiden malliratkaisuja kuvineen ja perusteluineen. Mukana on niin ikään 3D-kuvia,
joiden Eino Rantala arvelee helpottavan päätöksentekoa
mottonaan "sitä saa mitä tilaa".
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teutustavat, koska niillä vaikutetaan kustannusten lisäksi
kiinteistön toimivuuteen, käyttökustannuksiin ja koko kiinteistön elinkaareen pidemmällä
aikavälillä.
– Hankesuunnittelija tekee
tavallisesti kolme neljä ehdotusta, joiden pohjalta taloyhtiön hallitus tekee esityksen
yhtiökokoukselle. Hankesuunnittelu auttaa osakkaita tekemään tietoisia päätöksiä siitä,
millaisia hankekokonaisuuksia
lähdetään suunnittelemaan ja
toteuttamaan.
Taloyhtiön yhtiökokouksen tehtyä oman päätöksensä
päästään yksityiskohtaisempiin
suunnittelu- ja urakka-asiakirjoihin.Yhtä kaikki kokousväki voi
myös hylätä kaikki hankesuunnittelun vaihtoehdot tai pyytää
lisäselvityksiä.

Viestintä
avainasemassa

L

injasaneerausta toteutettaessa kannattaa panostaa
viestintään.
– Viestintä on suunniteltava
ja sillä on oltava vastuuhenkilö hankesuunnittelun alusta
lähtien. Viestintävastaava on
keskeinen henkilö. Hänelle
toimitetaan tietoa ja hän jakaa
sitä kaikille osapuolille. Oman
asiansa osaamisen lisäksi hänen on myös oltava luonteeltaan sellainen, että hän tulee
toimeen ihmisten kanssa, Eino
Rantala teroittaa.
Linjasaneerauksesta puhuttaessa epätietoisuus lisää tuskaa.
Jos taloyhtiössä mennään huhujen varassa, on luvassa valtava vyyhti. Sen purkamiseen
menee tolkuttomasti aikaa ja
vaivaa kuin, jos tiedonkulku
olisi hoidettu ajoissa ja asianmukaisesti.
– Viestinnän tarkoitus on
oikean ja oikea-aikaisen tiedon
toimittaminen kaikille hankkeen osallisille ja kohderyhmille. Tehokas viestintä sitouttaa
osakkaat hankkeeseen ja toimii
samalla ongelma- ja riitatilanteiden ennaltaehkäisijänä, Rantala
tietää.

Linjasaneerauksien
määrä kasvaa

E

ino Rantala laskee, että
seuraavan kymmenen
vuoden aikana linjasaneeraus on edessä noin puolessa miljoonassa asunnossa. Rahaa
putkiremonteissa liikutellaan
noin 10-14 miljardia euroa.
– Linjasaneeraus alkaa olla
ajankohtainen, kun 30-40 vuotta sitten valmistuneessa talossa
putkiston käyttöikä rupeaa tulemaan tiensä päähän. Iän lisäksi muita indikaattoreita ovat
lisääntyneet putkirikot ja vahinkojen määrän kasvaminen.
– Paikoin maksetaan sitä
vaihetta elementtirakentamisessa, jossa putket upotettiin
rakenteisiin. Vuotokohtaa on
hankala havaita, ja näin ollen
saattaa mennä pitkäkin aika
ennen kuin se huomataan. Monesti tässä vaiheessa tuhoa on
syntynyt laajasti ja korjaaminen
maksaa maltaita.
Tekniikan tohtori Eino Rantala toivookin, ettei enää sorruttaisi näihin vanhoihin ratkaisuihin.
– Saman ongelman ei tarvitse toistua sukupolvelta toiselle.
Tänä päivänä on olemassa uudenlaisia menetelmiä ja näitä
voidaan myös yhdistellä. Sekä
paineputkistolle että viemäriputkistolle voidaan suunnitella
erilaiset remonttiratkaisut, Rantala huomauttaa.
– Reitityksen täytyy olla selkeä ja avattava. Tämä on elinkaariedullisuutta. Kun linjasaneeraus toteutetaan kunnolla
ja valvonta toimii, vältytään
monelta harmilta.
Eino Rantala toivookin, että
yhä enenevässä määrin linjasaneerauksen eri vaiheissa kiinnitettäisiin huomiota laatuun,
eikä tuijotettaisi pelkästään tarjottuun hintaan - voi olla että
halvin tarjous on käytännössä
kallein toteutus.
– Kalliiksi tulee, jos useammaksi kymmeneksi vuodeksi
tarkoitettu systeemi menee hajalle parissa vuodessa.

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
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n Teksti: Riina Takala

putkistosaneeraukset

Hyvässä putkiremonttisuunnitelmassa selvitetään kaikki korjaustavat

Kuntotutkimus, vuotohistoria ja
hankesuunnitelma
hallituksen tärkein selusta
putkiremonttipäätöksille
Jos julkisivuremontti lähti 15-20 vuotta sitten liikkeelle niin,
että paikalle kutsuttiin urakoitsija, joka arvioi, mitä julkisivuille pitäisi tehdä ja mitä se maksaa, näin ei toimita enää.
Nyt teetetään kuntotutkimukset ja laaditaan hanke- ja toteutussuunnitelmat ennen kuin varsinainen työ voi alkaa. Samansuuntaista kehitystä on tapahtunut putkiremonteissakin.
Jos taloyhtiö vielä muutama vuosi sitten innostui putkiston
pinnoittamisesta taloyhtiölle helppona ja edullisena korjaustapana, nyt siihen voidaan edelleenkin päätyä, mutta huomattavasti perusteellisemman ja kattavamman valmisteluprosessin
kautta. Taloyhtiöt osaavat jo kiitettävästi käyttää apunaan
alan asiantuntijoita, putkiston kunto selvitetään etukäteen,
hankesuunnitteluvaiheessa puntaroidaan remontin laajuutta
ja saadaan tietoa käytettävissä olevista korjausvaihtoehdoista, joista valitaan ”meidän taloyhtiölle paras”ja tehdään lopullinen päätös korjaamisesta.

-P

utkiremonttien suunnittelussa on päästy
siinä mielessä hyvälle
tolalle, että remontin jakaantuminen kolmeen vaiheeseen hankesuunnitteluun, suunnitteluun ja toteutusvaiheeseen - on
mennyt kentällä varsin hyvin
läpi. Nykyisin hankesuunnittelua pyydetään poikkeuksetta,

koska on ymmärretty, että se on
tärkein vaihe - siinä selvitetään
menetelmät, millä tehdään, miten tehdään ja sen jälkeen pistetään suunnitelma paperille,
toimitusjohtaja Reijo Patronen
kommentoi oman insinööritoimistonsa kokemuksia viimeisten kymmenen vuoden ajalta,
jolloin hän työntekijäkuntineen

on ollut mukana varsin monen
taloyhtiön putkiremontin suunnittelussa, mukana myös kaksi
Suomen suurinta asunto-osakeyhtiötä, lähes 800 huoneiston
taloyhtiö Helsingin Kalliossa ja
lähes 700 huoneiston taloyhtiö
Vuosaaressa.
– Mutta vaikka sanoinkin,
että hankesuunnittelu on

mennyt hyvin taloyhtiöissä läpi, niin siitä huolimatta meille
tulee vieläkin tarjouspyyntöjä,
joiden perusteella näyttää siltä,
ettei taloyhtiö ole osannut tehdä hankesuunnitelmansakaan
pohjalta päätöstä, miten putket
pitäisi korjata, Patronen kuvailee.
Tai sitten hankesuunnitelma
on ollut toimistopäällikö Esko
Lahtisen mukaan siinä määrin
vaatimaton, ettei se ole antanut
selkeitä suosituksia korjaustavasta. Silloin saattaa käydä niin,
että vaikka hankesuunnitelma
on jo olemassa, varsinaisessa
suunnitteluvaiheessa joudutaankin käymään korjaustapavaihtoehdot uudestaan läpi.
– Hankesuunnitelmien laatu
on osoittautunut melko tavalla
kirjavaksi, koska monenlaisia
tekijöitä tuntuu olevan, lvi-insinööri Esko Lahtinen lausuu.
Putkiremonteissa, joissa lähdetään uusimaan esimerkiksi
kylpyhuoneita ja niiden vedeneristeitä, uudistetaan käyttövesiputkistoa, tehdään jotakin
uudistuksia keittiönkin, liitetään mukaan käyttämättömien
kellaritilojen saneeraamiset
➺ JATKUU
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vaikkapa saunalle tai kiinteistöpesulalle, harkitaan ullakkorakentamista, silloin hankesuunnittelu astuu kuvaan mukaan
automaattisesti. Mutta teettääkö
taloyhtiö hankesuunnitelman
silloin, kun se etukäteen toivoo
remontin tekemistä niin sanotusti kevyemmin esimerkiksi
vain viemäriputkien pinnoittamisena, Esko Lahtinen?
– Kyllä hankesuunnitelma pitäisi tehdä silloinkin, koska sehän on tällaisissakin remonteissa yhtä tärkeä. Hankesuunnittelun aikana pohditaan juuri sitä,
mitkä ovat oikeat menetelmät
korjata putkistoa, minkälaisessa
kunnossa kiinteistön putkistot
nyt ovat, onko ne mahdollista
peruskorjata tai käsitellä jollakin ei-uusivalla tavalla vai pitääkö käyttää muilla menetelmillä.
Hankesuunnittelu on tärkeä
aina ja siksi, että se antaa todelliset tiedot päätöksenteon pohjaksi ja sillä voidaan myös varmistua, että taloyhtiön putket
voidaan käsitellä ja uusia pinnoittamalla, Lahtinen korostaa
hankesuunnittelun merkitystä
kaikissa tapauksissa.

Pinnoittamisella,
perinteisellä ja
yhdistelmillä
paikkansa

-P

innoittaminen on erittäin hyvä asia ja esimerkiksi kemian teollisuudessa pinnoitetaan uusia
putkistoja ihan systemaattisesti,
jotta ne kestäisivät kemikaaleja
ja materiaaleja, joita putkissa
virtaa, Lahtinen toteaa.
– Mutta silloin jos lähes loppuun käytettyä putkistoa, kuten taloyhtiöissä yleensä käyttövesiputket ovat, niin silloin
tulee hyvin tarkkaan harkita
pinnoittamista ja miettiä, mitkä
ovat riskit ja huomioida, kuinka pitkäikäinen putkisto sillä
tavalla saadaan. On syytä arvi-

oida etukäteen niitä kustannuksia, joita voi syntyä vahinkojen
seurauksena, esimerkiksi messinkiliitosten murtumisista johtuen, ja sitten vertailla niitäkin
kustannuksia suhteessa siihen,
kannattaako käyttövesiputkisto
uusia vai pinnoittaa, Lahtinen
miettii käyttövesiputkiston
pinnoittamiseen liittyvistä seikoista.
Esko Lahtinen ja Reijo Patronen korostavat sitä, että heidän
tehtävänään alan asiantuntijoina ja kokeneina ammattilaisina
on kertoa taloyhtiöiden hallituksille kaikista käytettävistä

Reijo Patronen (vas.) ja Esko
Lahtinen tutkimassa eräästä
korjauskohteesta otettua putkea. Vaikka putki näyttää
maalikosta huonon näköiseltä
päältä, se ei sitä ole. Sisältäkin
vaikuttaa kohtuullisen hyvältä.

Nykypäivänä kylpyhuoneremonteissa tilaajaa eli taloyhtiön osakkaita voidaan palvella ja visualisoida ja mallintaa ja sen avulla konkretisoida, miltä tuleva kylpyhuone voisi esimerkiksi väritykseltään olla. Kuva: Insinööritoimisto Reijo Patronen Oy.
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vaihtoehdoista, varsinkin kun
taloyhtiöissä, eikä isännöitsijäkunnassakaan ole välttämättä
riittävästi tietoa erilaisista korjausmenetelmistä tai siitä, miten kiinteistön putkiston todellinen kunto mahdollisesti rajaa
niiden käyttömahdollisuuksia,
korjauskustannuksista tai putkiston tulevasta käyttöiästä.
– Hankesuunnittelussa jokai
sessa kohteessa lähdetään liik
keelle valkoiselta paperilta, täysin avoimelta pohjalta tarkastelemaan taloyhtiön putkiston
saneeraamisen vaihtoehtoja
kuntotutkimukseen ja taloyhtiön vuotohistoriaan perustuen.
Eli mitkä realiteetit taloyhtiön
putkistossa on ja miltä kannalta asioita lähdetään tarkastelemaan, mitkä todelliset vaihtoehdot ovat, Lahtinen kuvailee
hankesuunnittelua.
Vuotohistoriaan ei pidä Lahtisen kokemuksen mukaan tuijottaa yksisilmäisesti, koska sehän yleensä kertoo menneistä
tapahtumista, eikä sillä pystytä

arvioimaan ja ennakoimaan
tulevaa toisin kuin kuntotutkimuksella.
– Eilisiltana viimeksi tästä
asiasta keskusteltiin erässä hal-

min vuotohistoriaan ja osa kuntotutkimukseen. Mutta onko
vuotohistoria oikea indikaattori, mitäs jos taloyhtiössä tapahtuukin seuraavana vuonna viisi

”PINNOITTAMISESSA MUUTA MENETTELYÄ TAI MENETELMÄÄ LAADUN VARMENTAMISEKSI EI OLISI KUIN SE, ETTÄ
VALVOJA OLISI KOKO AJAN TEKIJÄN SELÄN TAKANA
KATSOMASSA RUUTUA, MISTÄ NÄKYY, MITÄ TEKIJÄ TEKEE.
TÄYSPÄIVÄINEN VALVONTA ON AINUT MAHDOLLISUUS JA
SELLAISTA EI OLE VIELÄ MISSÄÄN KOHTEESSA TOTEUTETTU.” (ESKO LAHTINEN)

lituksessa, kun yhtiön vuotohistoria ei näytä kovin huonolta,
mutta kuntotutkimuksessa kuitenkin suositellaan, että vuosina 2011 -2012 pitää ryhtyä
remonttiin.Tilanne herättää ristiriitoja ja osa uskoo mieluum-

20 000 euron vahinkoa? Minun
mielestäni vuotohistoria ei ole
hyvä, eikä luotettava kuvaaja,
koska se kertoo pelkästään, mitä siihen mennessä on sattunut
tulemaan, Lahtinen sanoo.
VTT:n Insert-tutkimukseen

sisältyneestä asukaskyselystä
kävi ilmi, että noin puolessa
putkiremontin tehneistä tai sitä suunnittelevista taloyhtiöistä oli tehty kuntotutkimuksen.
Patrosen toimiston tekemissä
kohteissa kuntotutkimus on ollut tehtynä suurimmassa osassa. Jos kuntotutkimus puuttuu,
se yleensä teetetään, koska siitä hyötyy erityisesti taloyhtiön
hallitus: – Silloin hallituksen on
helpompi esittää ja perustella
yhtiökokoukselle, minkä takia
putkiremontti pitää tehdä, Patronen mainitsee ja muistuttaa,
että myös asbestikartoitus ja
PAH-yhdisteiden selvittäminen
kuuluvat aina putkiremontin
valmisteluprosessiin.
– Viemäriputkien pinnoittaminen on yleensä aina se toinen
vaihtoehto perinteiselle putkiremontille monissa tai suurimmassa osassa taloyhtiöitä. Joissakin tapauksissa viemärit ovat
kuitenkin kuntotutkimuksen
➺ JATKUU
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mukaan huonossa kunnossa,
niissä on ollut paljon vuotoja
ja kunto silmämääräisestikin
tarkasteltuna niin huono, että
silloin osakkaatkin ymmärtävät,
ettei tällaisia putkia voi pinnoittaa, eikä pinnoittaminen tule
silloin korjaustapana kysymykseen. Olin yhdessä taloyhtiössä,
minkä hallituksen kokoukseen
pinnoittajaurakoitsijakin tuli
mukaan. He olivat etukäteen
tutustuneet kyseisen taloyhtiön putkiston kuntotutkimusraporttiin ja ilmoittivat sitten
kokouksessa, että eivät suosittele putkiston pinnoittamista,
Lahtinen kertoo käytännön esimerkkinä ja osoituksena siitä,
ettei ole urakoitsijankaan etu
lähteä tekemään työtä, jossa on
liian paljon riskitekijöitä ennustamisen kannalta.

”PUTKET PINNOITETAAN
JA ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSESSA LUKEE SEN
JÄLKEEN, ETTÄ PUTKIREMONTTI ON TEHTY SILLOIN JA
SILLOIN. ASUNNONOSTAJA ON SIINÄ KÄSITYKSESSÄ, ETTÄ
PUTKIREMONTTI ON SIIS TEHTY. MUTTA MITÄ ON LOPPUJEN
LOPUKSI TEHTY - PINNOITETTU VIEMÄRIPUTKIA, EHKÄ VEDETTY UUDET KÄYTTÖVESIPUTKET JONNEKIN - ONKO TEHTY
OIKEA PUTKIREMONTTI VAI EI? (REIJO PATRONEN)

Missä kunnossa
vedeneristeet?

U

sein kerrostalon alapohjassa kulkevien
pohjaviemäreiden saneeraamisessa sukitus- ja sujutusmenetelmät ovat Lahtisen
mukaan usein käyttökelpoisia:
– Se on ykkössuositus silloin,
jos putkia ei tarvitse kaivaa
esiin, vaan ne voidaan peruskorjata sukittamalla tai sujuttamalla, hän sanoo.
– Pystyviemäreiden saneeraa
misessa taas tulee eteen se kysymys, tehdäänkö kylpyhuoneissa jotakin muutakin. Jos ne
modernisoidaan, silloin kannattaa uusia viemärit ja vesijohdot,
Patronen pohtii perusteita niin
sanotun perinteisen putkiremontin teettämisen suuntaan.
– Näin on, mutta korjaustavan valinta ei lähde liikkeelle
aina välttämättä siitä kylpyhuoneen modernisointitarpeesta,
vaan vedeneristeiden tilasta.
Joskus kylpyhuoneissa tehdään
etukäteen kosteuskartoituksia,
jotka voivat sitten kertoa omaa
kieltään tilojen ja rakenteiden
kosteuspitoisuuksista, vaikka
kartoitukset ovat tekotavaltaan
kovin vaihtelevia ja raportit
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Tällaisiksi putkiston korjaustarve ennakoitiin kerrostaloissa
VTT:n Insert-hankkeessa.

tulkinnallisia tekijästä ja mittaustavoista riippuen, Lahtinen
mainitsee.
– Pintakosteusmittaukset antavat erilaista tietoa riippuen
siitä, mitataanko kosteuspitoisuuksia kylpyhuoneessa aamuvai iltapäivällä, mutta siitä huolimatta, jos niissä todetaan, että
kylpyhuoneiden vedeneristeet
ovat peruskorjauksen tarpeessa, niin sitä kautta remontin

lähtökohta ja kylpyhuoneiden
systemaattinen peruskorjaus
on mielekkäämpi toteuttaa. Ja
sitä kautta tulee mahdolliseksi
useampien erilaisten menetelmien käyttö niin viemäreiden,
vesijohtojen uusiminen kuin
niiden pinnoittaminenkin. Toisin päin sanoen taas niin, että
jos todetaan, ettei kylpyhuoneille tehdä mitään, viemäreiden korjaamisessa ei ole oike-

astaan muuta korjausvaihtoehtoa kuin pinnoitusvaihtoehto,
hän jatkaa.
Pinnoitusvaihtoehdoissa on
siis huomionarvoista Lahtisen
mukaan juuri se, että silloin ei
tarvitse uusia esimerkiksi kylpyhuoneisen vedeneristystä
nykyvaatimusten mukaiseksi.
– Jos taas tehdään lattiaan
reikä esimerkiksi uusien putkiliitosten vuoksi, silloin vedeneristys pitää korjata ja tehdä
muuten kuin paikkaamalla.
Käytännössä se tarkoittaa kylpyhuoneen rakentamista kauttaaltaan nykymääräysten mukaiseksi, hän vielä jatkaa korjaustavan valintaan liittyvistä
vaiheista.
Lattiakaivojen vuotoriskeihin
pitäisi Patrosen mielestä kiinnittää huomiota erityisesti silloin,
jos vedeneristystä ei lähdetä
kylpyhuoneessa uusimaan:
– Lattiakaivot kylpyhuoneissa ovat usein tyypillisin vuotokohta
ja suuri riskikohta.
Kylpyhuoneisiin
on mahdollisesti
vuosien saatossa
tehty uusia lattioita,
asennettu korokkeita lattiakaivoihin, liitetty pesukoneen tai ammeen
poistoputkia, mutta liitokset kaivoon
eivät välttämättä
ole kunnollisia ja
riittävän tiiviitä,
varsinkin jos lattiassa onkin vanha
valurautakaivo, Patronen muistuttaa
liitoksista ja yksityiskohdista, jotka pitäisi myös
korjaustarvetta arvioitaessa ottaa huomioon.
– Usein samassa tilassa lattiakaivon vierestä kulkevat myös
kylpyhuoneen patterin putket.
Putkihormista patterille tulevat
putket siis kulkevat lattiassa ja
ovat erittäin altiita ulkopuoliselle ruostumiselle. Tällaisiakin
vuototapauksia on tapahtunut
paljon, Lahtinen sanoo.
➺ JATKUU

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Oulu

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

Rovaniemi

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

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
80 kpl
460 kpl

Kajaani

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Jyväskylä
Tampere

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

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

98 kpl
185 kpl
1248 kpl

23 kpl
56 kpl
390 kpl

Kuopio

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

Joensuu
Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

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

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
561 kpl
1147 kpl
5505 kpl

Vantaa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

84 kpl
99 kpl
829 kpl

52 kpl
102 kpl
599 kpl

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

177 kpl
873 kpl
2814 kpl

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

n Teksti: Riina Takala
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Asunto-osakeyhtiölain
säädöksiä ei voi jättää huomioimatta

V

iime aikoina ovat lisääntyneet myös sellaiset
putkiremontit, joissa
käytetään ja yhdistetään erilaisia tarjolla olevia korjaustapoja - voidaan sujuttaa ja sukittaa
pohjaviemärit, pinnoittaa pystyviemärit tai tehdä putkistolle
uusia kulkuväyliä, piilottaa pintaan vedetyt putket esimerkiksi valmiisiin elementteihin tai
jättää putket pintaan.
– Yhdistelmäratkaisuja käytettäessä on kuitenkin tarkkaan
suunniteltava ja pohdittava toteutus niin, että saadaan aikaan
loogiset ja mielekkäällä tavalla
kannattavat ratkaisut, Lahtinen
muistuttaa.
Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää osakkaiden tasapuolista
kohtelua ja tämä on yksi asia,
jota ei voi Lahtisen mukaan
jättää koskaan putkiremonteissakaan huomiotta.Tasapuolisen
kohtelun vaatimus on herkästi
vastassa, jos korjaustapa merkitsee sitä, että joihinkin asuntoihin tulee uusia putkia ja toisiin
ei. Yhtiöjärjestyksessä mainittuihin neliöpinta-aloihin taas
törmätään silloin, jos putkiston
koteloimiseen tarvitaan lisäneliöitä jonkun asunnosta, jonkun
kohdalla taas ei.
– Sen takia putkiremontissa
kaan ei voi suinpäin lähteä
toteuttamaan jotakin, vaikka
se olisi fiksu ratkaisu, ellei ole
otettu huomioon sitä asuntoosakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen kannalta. Siksi asiat
täytyy pohtia kunnolla ja tarkastella monelta suunnalta,
mitkä ovat ne todella järkevät
ratkaisut ja saavutetaanko niillä
todelliset hyödyt, Lahtinen kuvailee kokemukseenkin perustuvaa toimintatapaa.
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Hintavertailu
on vaikeaa

P

”YHDESSÄ TAPAUKSESSA HALLITUS EPÄILEE PUTKIREMONTTIIN RYHTYMISTÄ JA MIETTII UUDEN KUNTOTUTKIMUKSEN TEETTÄMISTÄ.
KIINTEISTÖLIITOLTA SAADUN VASTAUKSEN MUKAAN
AIEMMIN TEHTY KUNTOTUTKIMUS ON TEHTY YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ JA SILLOIN VALTUUTETTU HALLITUS
JATKOTOIMENPITEISIIN.
NÄIN OLLEN HALLITUKSELLA EI OLE VALTUUTTA TEETTÄÄ
UUTTA KUNTOTUTKIMUSTA ILMAN YHTIÖKOKOUKSEN UUTTA
PÄÄTÖSTÄ.
TOISAALTA HALLITUKSELLA ON MYÖS TIETYNLAINEN VASTUU TOIMIA JO TEHDYN KUNTOTUTKIMUKSEN KORJAAMISELLE ESITETTYJEN SUOSITUSAIKOJEN PUITTEISSA, JOTTEI
HALLITUKSELLE TULE ETEEN VASTUUKYSYMYSTÄ ELI SIIS
SITÄ, ETTÄ HALLITUS EI OLE TEHNYT MITÄÄN, VAIKKA KUNTOTUTKIMUS SANOO, ETTÄ OLISI PITÄNYT RYHTYÄ TOIMIIN.”
(ESKO LAHTINEN)

utkiremonttia ei voi ajatellakaan yhteismitallisena käsitteenä, koska
ei ole olemassa kaikkiin taloihin sovellettavaa yleispätevää
putkiremonttia. Taloyhtiöt ovat
omansalaisia, niin myös rakennukset.
Lahtinen kertoo kolmesta
taloyhtiöstä, joista kaksi niistä
sijaitsee Tapiolassa, kolmas Konalassa.
– Olen tehnyt hankesuunnitelmat kaikkiin kolmeen talo
yhtiöön ja täytyy sanoa, että
vaikka ne ovat saman arkkitehdin ja samoilla asuntopohjilla
toteutettuja taloja, putket eivät
kuitenkaan kulje niissä täsmälleen samoissa paikoissa. Kaikissa kolmessa tapauksessa putkiremontin loppuratkaisukin,
mihin päädyttiin, oli erilainen,
hän kertoo.
Jos ei ole yleispätevää putkiremonttia, ei ole keskimääräistä,
eikä yleispätevää putkiremontin hintaakaan. Miehet korostavat sitä, että putkiremontin
kalleutta tai halpuutta on käytännössä mahdotonta vertailla.
Yksi seikka on siinä, että putkiremontin neliöhinta ei kerro,
mitä asioita remontissa on tehty
- onko jouduttu kunnostamaan
putkistoa kaikilta osin, vaikkapa tonttiliitymään asti, vai tehty
vain pohja- ja pystyviemäriputkien pinnoittaminen?
– Mikä on keskipinta-ala, sekin tässä vaikuttaa. Minun kohteissani putkiremontin kustannuksista puhuttaessa äärilaidat
ovat olleet 300 euroa ja 980
euroa per neliö, mutta molem-

missa tapauksissa neliöjakaja
on ollut erilainen. Huoneistojen keskipinta-ala on tuossa
pienemmässä ollut 37 neliötä
ja suurimmassa 222 neliötä,
Lahtinen nostaa esiin.
Kenties remontin asuntokohtainen hinta-ajattelu antaisi paremman kuvan putkiremontin
kustannuksista. Remonttihan
on voinut ollut samanlainen
taloyhtiön niin 37 neliön huoneistossa kuin kolmen huoneen
ja keittiön kolmiossakin, koska
niiden kylpyhuoneet ovat käytännössä samankokoiset.
– Kallein putkiremontti, mikä
meillä on ollut hankesuunnittelussa, johon on tehty toteutussuunnittelu ja joka on nyt lähdössä urakkavaiheeseen, niin
siinä asuntokohtainen urakkahinta on 120 000 euroa, Lahtinen mainitsee esimerkkinä
rivitaloyhtiössä toteutettavan
remontin kustannuksista.

Kylpyhuoneiden suunnittelemisessa on haasteensa.
Vaikka mieli tekisi, usein
joudutaan tyytymään alkuperäisen kokoisen kylpyhuoneen uudistamiseen laajentaminenkin usein
käy mielessä ja niitäkin
vaihtoehtoja selvitetään.
Esko Lahtinen kuitenkin
muistuttaa, että laajennussuunnitelmat ja niiden
käytännön vaikutukset on
tutkittava perusteellisesti,
ettei rikota osakkaiden tasapuolista kohtelua tai
tehdä toimia, joiden vuoksi
yhtiöjärjestyskin menee
uusiksi.
Kuva: Insinööritoimisto
Reijo Patronen Oy/Esko
Lahtinen.

Uusi innovaatio:
Parman sooloparveke
Eläköön äänettömyys!
Eläköön vapaus!
Betonista se tehdään; kestävä ja keveä
parvekerakenne vailla häiritsevää
kopinaa ja kuminaa. Hyödynnä
sooloparvekkeen arkkitehtuurinen
vapaus ja Parman kokonaistoteutuksen

www.parma.fi

helppous suunnittelusta asennukseen.
Sooloparveke soveltuu erinomaisesti sekä
uudis- että korjausrakentamiseen.
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Ilmanvaihtokin mukana hankkeissa
entistä useammin

S

ähköjärjestelmän uusimisia putkiremonttien yhteydessä tehdään jo varsin
paljon, mutta mitenkäs huomioidaan ilmanvaihdon nykytila ja
järjestelmien uusiminen? Reijo
Patrosen mielestä ilmanvaihto
pitäisi ottaa aina mukaan hankesuunnitteluvaiheeseen ja
pohtia, mitä sille putkiremontin
yhteydessä voidaan tehdä.
- 60- ja 70- luvun taloyhtiöissä on sekä painovoimaista ilmanvaihtoa että toimimatonta
yhteiskanavajärjestelmää ja siksi putkiremontissa kannattaisi
aina selvittää sekin, mitä näille
voidaan tehdä. Jos viemäriputket uusitaan vanhoille paikoille,

niin silloin siinä usein menee
rikki myös ilmanvaihtohormeja. Olisiko silloin perusteltua
pistää sinne samassa yhteydessä uudet peltiputket ilmanvaihtoa varten ja saada näin aikaan
moderni ilmanvaihto, koska
seuraava putkiremontti on
mahdollisesti tulossa vasta 50
vuoden päästä, Patronen pohjustaa.
- Tai voisi kai sanoa paremmin, että alkuperäistä modernimpi, koska siitä ei tule vielä
ihan modernein. Remontissa
voidaan tehdä asuntokohtainen poisto, joka on parempi
kuin entinen ja ilmanvaihto on
asukkaan hallittavissa myös ke-

PIENENNÄ TALOYHTIÖSI
LÄMMITYSKULUJA ENERGIATEHOKKAILLA JA KESTÄVILLÄ
KARVIA IKKUNOILLA
A-luokan
ENERGIAIKKUNA

Karvia takaa helpon
p
ja
j turvallisen ikkunaremontin
myös
y
asukkaiden kannalta. Valitsemalla A-energialuokan ikkunat varmistat alhaiset lämmitysku
g
y
lut vuosikymmeniksi.
y
Tiukkasyisestä
y
Lapinpuusta
p p
valmistetut ikkunat hylkivät
y
kosteutta jja py
pysyvät
y
mallissaan ja
j maalissaan reilusti kauemmin kuin
etelän puusta tehdyt.

KARVIA IKKUNAJA OVIPALVELU OY
www.karvia.net, Petikontie 1, 01720 Vantaa,
puh. (02) 523 800, fax (09) 7001 8522
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säaikana. Mutta se ei tietenkään
ole modernein ratkaisu, koska
esimerkiksi lämmöntalteenotto
ei ole siinä uudistuksessa mukana, Lahtinen mainitsee.
Lämmöntalteenoton saaminen mukaan ilmanvaihtojärjestelmien uudistamiseen ja yhdistäminen putkiremontteihin on
hänen mukaansa vaikeaa.
Haitat ovat asukkaiden kannalta oikeastaan enemmän
esteettisiä - asukkaat sanovat,
etteivät halua asuntoihinsa
tai taloonsa kotelointeja, joita
lämmöntalteenotto edellyttäisi.
Sen sijaan käytännön toteutuksessa vaikeudet liittyvät tila- ja
kanavakysymyksiin, Lahtinen
sanoo.
Teknisiä vaihtoehtoja lämmöntalteenoton toteuttamiseen kuitenkin olisi runsaasti:
on vesikiertoisia järjestelmiä,
joissa saadaan lämpöä talteen
tai lämpöpumppujärjestelmiä
ynnä muita.
- Järjestelmät antaisivat
mahdollisuuden periaatteessa
vaikka mihin, mutta investointikustannukset ovat myös jonkinmoiset ja niiden perusteleminen esimerkiksi muutoinkin
kalliin putkiremontin yhteydessä on vaikeaa. Jos putkiremontti maksaa 600 euroa neliölle ja
ilmanvaihtoremontista tulee siihen 200 euroa lisää - ja vaikka
se toisi oman hyötynsäkin - niin
lisäkustannus on suhteellisen
suuri ottaen huomioon esimerkiksi asunnon myyntihinnan.
Jos myyntihinta on 1 600 euroa
tai 1800 euroa per neliö, niin
siihen asunnon myyntihintaa
ajatellen ei voi tehdä noin tuhannen euron neliöhintaista
remonttia, Lahtinen pohtii.
Ostaja ei välttämättä ymmärrä investointia tai miellä paremman ilmanvaihdon merkitystä,
eikä ole siksi halukas maksamaan asunnosta korkeampaa

hintaa.

Ilmanvaihto iso
energiasyöppö

E

nergiatehokkuuden parantamisen kannalta ilmanvaihtojärjestelmien
uudistamisella olisi Patrosen
mielestä kuitenkin suuri merkitys. Esimerkiksi 60-70 -luvulla
rakennetun kerrostalon lämmityskuluista lasketaan menevän
noin 45 prosenttia harakoille.
Keskusilmanvaihtojärjestelmän
uusiminen olisi Patrosen mielestä nopein ja helpoin tapa
säästää energiaa. Säästöpotentiaali voisi olla suurempikin kuin
ulkovaipan paremmalla eristämisellä saadaan aikaan.
- Julkisivujen lisälämmöneristäminen, eivätkä ikkunat enää
paranna tilannetta, koska se tie
on käyty loppuun, ne ovat jo
niin hyviä tuotteita. Ilmanvaihto sen sijaan on se suurin tuhlari, jos ilmanvaihtoa käytetään.
On kuitenkin taloyhtiöitä, joissa ilmanvaihto pysäytetään yön
ajaksi ja sitten se käy pari kertaa päivässä vähän isommalla eihän sillä voi mitään oikeasti
säästää, kun se ei kuluta mitään.
Jos taas ilmanvaihtoa käytetään
oikein, tilanne on toinen. Luulen, että nyt kun huhtikuussa
tulee myönnettäväksi näitä
energia-avustuksia, niin taloyhtiöissä on syytä pohtia enemmän energiasäästötoimenpiteitä saadakseen avustuksen,
Patronen pohtii.

putkistosaneeraukset

Valvoja tilaajan asialla
joka putkiliitos silmättäväksi ennen peittämistä
Tamperelaisen Insinööritoimisto LaRa Oy:n
projektipäällikön Jussi
Sareksen työnkuvassa putkiremonttien
valvonnat ovat yksi
oleellinen osa. Niitä
toimeksiantoja hänellä
on takana paljon, ja
edessäpäin niitä vasta
onkin, hänelle ja muille.

n Teksti: Hanna Rissanen

E

tenkin 1970-luvun taloyhtiöissä on valtavasti
sellaisia, joissa kellot kilkattavat jo vahvasti putkistojen
vaihtamisen tai korjaamisen
välttämättömyyttä.
– Varmaan tulee tekijöistä
pula, Sares ounastelee - eikä
tarkoita pulaa valvojista, vaan
koko ammattilaisten kirjosta,
jota ko. hankkeissa kaivataan.
Töiden sujuvuudessa ei tekijöiden määrällinen riittävyys
tietysti ole kaikki. Tekijöiden
koko ketjun tulisi olla myös
osaavaa, otteen huolellista, asioiden oltava hallinnassa. Hankeselvityksistä ja piirustuspöydältä se lähtee.
– Huonot suunnitelmat aiheuttavat työmaavaiheessa paljon
murheita, Sares tietää kokemuksiensa pohjalta.
Valvojana hän on joutunut toteamaan, että osaaminen ei kai-
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– Mitä asiantuntevampi taloyhtiö/hallitus, sitä helpompi
touhuta, kaikkia asioita ei tarvitse selittää juurta jaksain,
Jussi Sares toteaa valvojan osasta. Joka yhtiöissä asiantuntemusta hallitukseen ei löydy, mikä on ymmärrettävää. Silloin me selitämme ja neuvomme, sitä varten me olemme,
hän painottaa. Kuva: Hanna Rissanen.

killa riitä. Eteen on tullut laskenta-aineistoja,
jotka eivät ole olleet
Rakennusalan Yleisten
sopimusehtojen mukaisia tai ovat muuten
puutteellisia. Muutenkin, mutta myös siksi
Sares ja kollegat LaRa
Oy:ssä ovat nähneet
parhaaksi menettelyn, jossa valvojalla on
mahdollisuus liittyä
hankkeeseen jo suunnitteluvaiheessa.
Yrityksen omaan palvelutarjontaan ei kuulu
itse suunnittelu - olipa
kyse putkiremontista,
julkisivuhankkeesta,
vesikatoista tai uudisrakentamisesta. Laajemmissa, valvonnan
lisäksi myös rakennuttamisen sisältävissä
asiakassopimuksissa
sen sijaan hoidetaan
suunnittelijoiden kilpailuttaminen ja suunnitteluttaminen tilaajien puolesta.
Kun kohteen suunnittelijat on valittu,
yhteistyö heidän kanssa alkaa. Rakennuttajakonsulttina ollaan
mukana myös esittelemässä suunnitelmia
taloyhtiölle asukasinfossa tai
yhtiökokouksessa, kuulemassa
asiakkaiden mahdollisia muutostoiveita ennen kuin hanke
viedään eteenpäin. Rakennuttajakonsulttina kilpailutetaan
myös urakoitsijat ja laaditaan
urakkasopimukset.

Silloinkin, kun sopimus asiakkaan kanssa on tehty vain valvonnasta, Sares pyrkii valvojana
liittymään ketjuun viimeistään
urakkaneuvotteluvaiheessa ja
tarjoamaan oman asiantuntemuksensa taloyhtiön hyväksi
jo siinä vaiheessa.
– Urakan sisällön on oltava
selvä, katettava kaikki, mitä tarvitaan, jotta työ voidaan tehdä
valmiiksi. Sudenkuoppia ei saa
jäädä, Sares painottaa huolellisuuden merkitystä myös urakkaneuvotteluvaiheessa.
Muussa tapauksessa uhkana
on muun muassa työnaikaisten
lisätöiden putkahtelu, niistä riesana taas taloyhtiön hankkeelle
laatiman budjetin pettäminen
ja valvontaankin lisämutkia.

Katse tarkkana
työmaalla,
tai ruudussa,
tai sekä että

-N

äitä uusia pinnoitussysteemejä tulee
koko ajan lisää, Jussi Sares nostaa ajankohtaiseksi
ilmiöksi putkiremonttiympyröistä.
Hänen oma ensikokemuksensa pinnoitusmenetelmällä
toteutetun hankkeen valvojana
on jo liki kymmenen vuoden
takaa. Tuolloin, vuonna 2003,
pinnoitettiin käyttövesiputket.
Isännöitsijän pyydettyä Sareksen valvojaksi, tämä muistaa
joutuneensa toteamaan, ettei
tiedä, miten moinen on valvottavissa.
– Olikohan se endoskooppi,
mitä putkistossa kuljettivat, hän
nyt hakee nimeä tuolloin putkiin ujutetulle ja kuvaa välittäneelle laitteelle, jolle sittemmin
on tullut korvaavia välineitä ja
menetelmiä.
Sitten ensimmäisen Sareksen
valvoman pinnoituskohteen
uusien menetelmien käyttö vai
kuttaa painottuneen vahvem
min viemäreihin kuin vesijoh-

toihin. Perinteisin menetelmin
toteutettavilla työmailla Sares
valvojana käyttää dokumentointiin ahkerasti omaa kameraansa, tallentaen tärkeät osiot
toteutuksista ennen kuin ne
jäävät pintarakenteiden alle.
Pinnoitus- ja sukitusjärjestelmiä
sovellettaessa valvoja pääsee
katsomaan työnjälkeä toimistollaan, urakoitsijoiden kohteistaan toimittamien raporttien
ja cd-levykkeelle tallentaman
kuvamateriaalin pohjalta. Näin
tehtiin myös vuoden 2009 putkiremonttityömaalla Valkeakoskella.
Alkuun Sares kertoo huomau
telleensa tekijöille kuvissa näkemistään viiruista, jotka tulkitsi huonoksi työnjäljeksi. Kävi
kuitenkin ilmi, että ne olivat
vaarattomia kameran piirtoja,
jonka hän sittemmin pääsi itsekin toteamaan. Tulkintataidot
ovat kehittyneet siinä missä
kuvausmenetelmätkin.
– Yllättävän selviä ne ovat,
Sares toteaa saamistaan värilli-

Kysy ilmaista pihakartoituspalveluamme!
Helsingin KTK on luotettava kumppani oli sitten kyse pihojen kunnostamisesta, talvikunnossapidosta tai perinteisistä talkoolavoista.
Laaja palvelumme tarjoaa kaiken, mitä tarvitset:

sistä tallenteista.
Vauhdikkaassa maailmassa aika tuo rakentamiseenkin muutoksia.Tilaajilla ja valvojillakaan
ei voi olla aina kaikesta tarjolla
olevista materiaaleista ja menetelmistä valmiiksi tietoa saati
kokemuksia.Alkuvaiheessa uut
ta tarjoaviin toimittajiin on vain
luotettava.
– Rakennusalahan on sellainen, että sodan jälkeen mentiin pitkään ennen kuin tuli
mitään uutta. Sitten kun alkoi
tulla, oltiin ihmeissään uusien
ja vanhojen materiaalien yhteensovittamisessa. Eivät ne aina sopineetkaan, ongelmitta ei
selvitty, 1970-luvun puolivälissä
rakennusinsinööriksi valmistunut ja alalle tullut Sares toteaa.
Tänä päivänä putkiremontteja
tehdään perinteisesti märkätilat ja putkijohdot uusien, putkijohdot pinnoittaen tai näiden
yhdistelminä.

➺ JATKUU
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Soita (09) 7

• parkkipaikkojen kunnostukset
• viheralueiden rakentamiset
• talkoolavat
• pihakalustekuljetukset
• hiekkalaatikko- ja turvahiekkojen vaihdot
• pihojen hiekoitukset
• aurauspalvelut
Helsingin KTK
Kankiraudantie 1
00700 Helsinki

Vaihde: (09) 777 871
Fax: (09) 777 872 66
etunimi.sukunimi@helsinginktk.fi

Tutustu uusiin sivuihimme
osoitteessa www.helsinginktk.fi
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Kellarin
löytyminen poiki
suunnitelmiin
muutoksen

V

aikka mahdollisimman
aukottomat suunnitelmat ovat toivottavia,
suunnittelijaa ei aina voi tuomita muutoksiin johtavista yllätyksistä. Etenkin ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa ei
ole ollenkaan harvinaista, että
rakenteita on toteutettu piirustuksista poiketen. Totuuksia voi
paljastua töiden jo ollessa käynnissä, rakenteita auottaessa.
Yllätyksellinen, mutta ei sentään ennenkuulumaton asia
paljastui taannoin muun muassa kaukajärveläisessä linjasaneerattavassa kerrostalossa.
Kohteesta oli Sareksen sanoin
'jumalattoman hyväntuntuiset
vanhat rakennesuunnitelmat".
Lv-suunnitelmat uusiksi laittanut yllätys paljastui pohjarakenteesta. Piirosten mukaan
pohjalaatan piti olla maanvarainen, vahvuudeltaan 6 - 7 senttimetriä. Piikkaajia vastassa olikin
huomattavasti vahvempi, kantavaksi raudoitettu rakenne - jonka alapuolella noin 2,5 metrin
korkeudelta tyhjää tilaa.
– Viemäri meni aivan toisen
laiseksi, Sares toteaa suunnitelmat uusiksi heittäneestä löydöstä.
Mitä aikeita tekijöillä lie
aikoinaan ollutkaan; tilasta löytyi puisia rakennustelineitä.
Myös hormit voivat olla toisin kuin kuvissa: piirrettyä hormia ei ole ehkä ollenkaan tai
mitat eivät ole suunnitelmien
mukaisia. Rakenteiden todellisuus olisi tietysti hyvä selvittää
ennen esisuunnitelmia, joiden
pohjalta taloyhtiön hallitus tai
yhtiökokous päättää, laitetaanko hanke ylipäätään käyntiin
tai ei.
Ongelma on, että välttämättä ei löydy osakasta, joka siinä
vaiheessa luovuttaisi huoneistoaan revittäväksi. Joissakin
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Valvoja pyrkii tarkastamaan tai tarkastuttamaan kaikki piiloon
jäävät asennukset. Linjasaneerauksissa tehdään osavastaanottotarkastukset linjoittain tai porrashuoneittain. Viimeisin valvojan
käynti, takuutarkastus, ajoittuu kahden vuoden päähän putkiremontin valmistumisesta.

taloyhtiöissä hallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen on
antanut suostumuksensa. Rakennetta on rikottu sen verran,
että hormin todellinen koko on
saatu tietoon.
Vasta sitten suunnittelija voi
laskea, mitä hormiin todella
mahtuu - mahtuvatko sekä vesi- että viemärilinjat, ja ehkä
muutakin. Tai joudutaanko linjasaneerauksessa sen lisäksi, että putkia asennetaan vanhoihin
hormeihin, rakentamaan myös
uusia hormeja.
Parhaimmillaan, väljissä hormeissa on mahdollista ennakoida myös mahdollisia tulevia
tarpeita, sellaisia, joiden laadustakaan ei vielä tiedä.
Kellaritasolta kaikkiin huoneistoihin ulottuvat, hormeihin
asennetut 'varaputket' on aikoinaan helposti hyödynnettävissä,
mikäli tarvitaan kulkuväyliä tietoliikenne- tms. lisäkaapeleille.

Röntgensilmästä
olisi apu,
aina ei siitäkään

E

nnalta ei voi aavistaa sellaisiakaan lisätöitä, joita
aiheutuu silloin tällöin
timanttiporauksen seurauksena. Rakenteen sisässä olevien
sähkökaapeleiden paljastamiseen on olemassa erilaisia
skannereita, rakennetutkia yms.
Täysin luotettavaa kuvaa niillä
ei kuitenkaan aina saada.
Muun muassa betoniteräkset
saattavat hämätä tulkinnassa.
Jäähdytysvettä käyttävä pora
voi osua sähkökaapelia suojaavaan muoviputkeen. Putkeen
pääsee vettä, joka voi valua ulos
yllättävästä paikasta, vaikka
alempien kerrosten makuuhuoneen kattolampun juuresta.
Etenkään pienissä kylpyhuoneissa kalusteiden kiinnityspaikoissa ei ole vaihtoehtoja.Asen-

nusreiät on porattava juuri piirustusten mukaisesti, muutoin
mm. vesipisteen ja sähkölaitteen etäisyys jää ehkä alle määräysten, pyykkikoneelle ei jää
riittävää tilaa tms. Porauslieriöt
tarkastamalla mahdolliset sähköjohtoihin osumiset saadaan
sentään heti havaituiksi. Samat
paikoitusongelmat voivat toteutua väljemmissäkin tiloissa.
Sähkömääräykset sinällään
ovat Jussi Sareksen mukaan
melkoisen muuttuvainen kenttä, josta eivät aina ole yhtä mieltä suunnittelijat ja urakoitsijatkaan.
– Sähkömiehet eivät voi oikoa missään, he ovat kovassa
vastuussa. Sähköurakoitsija pitääkin aina omantyön tarkastuksen, jonka jälkeen tekee ulkopuolinen valtuutettu yritys
varmennustarkastuksen, Sares
kertoo.
Linjasaneerauksen valvojana hänen osuutensa putki-, ilmastointi- ja sähköasennusten
osalta rajoittuu yleisvalvontaan.
Isommissa, lvis-tekniikaltaan
monimutkaisemmissa kohteissa rakennusinsinöörin resurssit eivät valvontaan riitä. Niissä
palkataan erilliset lvis-valvojat.
Jos alkueräiset piirrokset
eivät vastaa remontin myötä
paljastunutta rakennuksen todellisuutta, Sares pitää valvomissaan kohteissa huolen, että
tulevilla sukupolvilla ei ole vastassaan samoja ongelmia. Korjaushankkeen jäljiltä arkistoon
hoidetaan ns. loppupiirustukset, jotka vastaavat todellisuutta. Rakenteiden sisäosista jää
tietoa arkistoon myös kuvatallenteina.

AC-mainos

– ilmaa puhdistava kateratkaisu
Markkinoiden ekologisesti ylivoimaisin vedeneristeratkaisu katoille neutraloi merkittävästi
ilmakehän haitallisia typenoksidipäästöjä.
Valitse pintasirote, joka puhdistaa ilmaa
kuten auton katalysaattori.
Katso tarkemmat tuotetiedot osoitteesta:
www.noxite.fi

VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL

korjausrakentaminen

Nyt kelpaa viisikymppisen taas
- vuosien remonttiputki takana
Hämeenlinnalaisen As
Oy Lukionrinteen hallituksen puheenjohtajan
Mauno Koiviston asumista ei ole häirinnyt,
vaikka viimeiset kolme
vuotta talon uumenissa ja ympärillä on
uurastanut korjausrakentajia. Tosin hänen viettämänsä aika
kotona on saattanut
jäädä myös vähemmäksi. Siis kotonaan
Hattulassa. Vaikka
Koivisto ei itse asukkaan Lukonrinteessä,
hän myöntyi 2005 hänelle tarjottuun luottamustoimeen, tietäen
hyvin, että taloyhtiö oli
valmistautumassa historiansa rankimpaan
remonttiohjelmaan.

n Teksti ja kuvat:
Hanna Rissanen
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Aika näyttää, mikä vuosiluku on kalentereissa, kun As Oy Lukionrinteen asukkaat hurauttavat hissillä ullakolle saunomaan. Saunan piirustukset ja luvat ovat valmiina, toistaiseksi kiuas lämpiää
vielä kellaritasolla.

A

s Oy Lukionrinteen viidennen kerroksen kulmahuoneiston osakkaaksi Mauno Koivisto tuli
1990-luvun lopulla.
Silkasta sijoitusosakkuudesta ei kyse ollut. Alusta alkaen
hänellä ja Terhi-vaimollaan on
siintänyt mielessä ajatus, että
viimeistään eläkkeelle siirryttyään huoneisto tulee olemaan
heidän kotinsa.
– Seutu on kohtuullisen tuttu. Olen asunut tuossa 80-luvun
alkupuolella, kun Hämeenlinnaan tulin, Koivisto nyökkää As
Oy Lukionrinteen lähettyvillä
olevaan punatiiliseen taloon.
Kulmakunnan ikkunanäkymät

jäivät mieluisina mieleen. Talojen otollisimmin sijoittuneista
huoneistoista voi katsella linnaa sekä Vanajaveden pintaa
ja sen ylitse Aulangon rinteitä.
Koiviston havaintojen mukaan
alueella myyntiin tulevia asuntoja mielivien ei parane aikailla. Kaupungin keskustan läheisyyskin vaikuttanee, että ottajia
löytyy.

Putkivuodot
laittoivat
hommat
rullaamaan

E

nsimmäiset asukkaat yk
siportaiseen ja viisikerroksiseen As Oy Lukio
rinteeseen muuttivat tammikuun 1960 lopussa. Puolen
vuosisadan etappia yhtiössä
juhlittiin 23. tammikuuta. Paikallaan muuratussa talossa on
19 huoneistoa, pikkuyksiöistä
116 neliömetrin huoneistoihin.
Lukionrinne -kadun puoleisessa
alakulmassa on yhtiön omistama liiketila, ja pohjakerroksessa
myös autotalleja. Remonttihistoria taloyhtiöllä oli ennestään
varsin ohkainen.
– Ensimmäiset 45 vuotta
talossa on eletty niin, että ei
ole tehty juuri mitään. Voidaan

siis todeta, että talohan on ollut
erinomainen. Harvat talot niin
pitkää aikaa selviävät pienellä
nyhräämisellä, Koivisto toteaa
rehvakkaasti, pilke silmäkulmassa.
Muutama putkivuoto oli kuitenkin tehnyt selväksi, että ajanhammas nakersi myös tätä viisikymppistä. Edeltänyt, senioriikään varttunut puheenjohtaja
oli Koiviston mukaan hoitanut
hallituskuviot erinomaisesti,
mutta oli halukas luovuttamaan
korjaustarpeiden vääjäämättä
lähetessä vetovastuun nuoremmalle. Hankkeiden aloittamiseksi oli koetettu jo saada päätöksiä, onnistumatta.
Edellisen hallituksen aikana
Hämeen ammattikorkeakoululla teetetty kuntokartoitus
rakennuksesta ja sen tulosten
pohjalta annettu viitteellinen
suositus korjausten marssijärjestyksestä olivat hyvä pohja
lähteä pistämään todella töpinäksi. Ensin putkiremontti erinäisine lisukkeineen, sitten jul-

Ainakin niin kauan, kun lapset asuvat vanhempiensa luona,
Mauno Koivisto ja vaimonsa pysyttelevät hattulalaisina. Kuuden
kilometrin etäisyys kotoa As Oy Lukionrinteeseen ei ole ollut hallituksen puheenjohtajalle este kantaa osuuttaan remonttihankkeessa. Periaate on ollut vetää projekti niin, että ”kun täällä aikanaan asustelen, ei tarvitse tulla haukkumaan, että tuli sitten sekin hoidettua huonosti”.

kisivujen kunnostus ja viimeksi
täydellinen parvekeremontti
lasituksineen sekä ikkunoiden
vaihto uusiin; yhtiökokouksessa nuija paukahti vihdoin hankkeiden toteuttamisen puolesta.
Loppuvuodesta 2005 käynnistyi putkiremontin suunnittelu, sen toteutus 2007. Pinnoitusvaihtoehtoakin oli väläytetty, mutta Mauno Koivistonkin
mieleisesti kannatus painottui
uusien putkien hyväksi. Putkinousuille otettiin uusi linjaus
tilavasta rappukäytävästä. Suojakotelointi toteutettiin kipsilevyrakenteisena. Useimmissa
huoneistoissa käytävästä oven
yläpuolelta sisään johdetut putket saatiin sujautettua viereistä
palohormia hyödyntäen märkätiloihin ja keittiöihin. Näkyvät pintavedot jäivät vähäisiksi.
Tähän hankkeeseen sisältyivät
myös huoneistokohtaisten vesimittareiden asennus ja viemäriputkistojen uusiminen. Samoin
➺ JATKUU
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Epämääräiseksi läikittyneen aaltomineriitin oli aika väistyä uuden julkisivuratkaisun tieltä. Ilme sai aurinkoisemman sävyn lämpörappauksen myötä. Myös tiilimuuraukset saivat käsittelyn, ammattipesijöillä on konstit häivyttää mustumat ja levät.
Parvekkeissakin on uudet levyt - mutta, harmi, eivät tilaajan toiveiden mukaiset!
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tehtiin kattavat vesieristys-, laatoitus- ja uudelleenkalustustyöt
pesu- ja wc-tiloissa - niissäkin
muutamassa, joita oli remontoitu viiden vuoden sisällä.
– Nekin jouduttiin purkamaan, yhteispäätöksellä. Ei voinut mitään, sillä muuten takuita
ja vakuutuksia ei olisi saatu kattaviksi, Koivisto sanoo.
Taloyhtiössä ei ole huoneistokohtaisia saunoja. Yhteissauna on pohjakerroksessa, toistaiseksi. Tulevia aikoja alustaen
putkiremontin yhteydessä aikoinaan kaukolämpöön siirtymisen yhteydessä virattomaksi
jääneet kattila- ym. varustukset
purettiin pois. Tilalle saatiin
mahdutettua kahdeksan verkkokomeroa. Tulevaisuudessa
ullakon varastosopukat saavat
väistyä sinne jo suunnitellun
ja rakennusluvankin saaneen
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saunan tieltä. Löyly- ja pesutiloille sekä takkahuoneelle on
riittävän korkeaa tilaa tarjolla
molemmin puolin piipun noin
45 - 50 neliömetriä. Lisäarvoa
saunomiselle tulee tarjoamaan
tilaan liittyvä, kunnostettava
kattoparveke.
Mauno Koivisto ei tiedä kaikkinensa hiukan yli vuoden kestäneen putkiremontin hätyyttäneen ketään asumasta edes
väliaikaisesti.

Ilme kirkastui,
pieni jälkivääntö
selvimättä

A

s Oy Lukionmäen julkisivusta Mauno Koivisto
kertoo 'naisväen' todenneen jo huoneistoa aikoinaan

ostettaessa, että harmaat, likaiset aaltomineriittilevytykset
joutaisivat mennä vaihtoon.
Näin sitten kävikin.
Julkisivutyö toteutettiin arkkitehti Anne Ranta-Eskolan
suunnitelmien mukaisina vuoden 2009 aikana.
Irrotettujen levyjen alta poistettiin vuosikymmenien aikana
pahasti mustuneet, mutta ei
sen pahempia 'luurankoja tai
mörköjä' sisältäneet villat.
Ennen tarkempia tutkimuksia Mauno Koivisto kertoo
eniten kantaneensa huolta,
josko kalliiksi koituvia ilmiöitä paljastuisi parvekelaatoista.
Lasittamattomilla parvekkeilla
betonilaatat olivat olleet säiden
armoilla, etenkin ylimmät, jotka
olivat täysin avoimina sateelle.
Koeporausten ja näytteiden
perusteella saatiin huojentava

viesti: laattoja ei tarvinnut poistaa ja uusia.
– Itse pelkäsin, että varmaan
ovat ihan haperoa ainakin ylhäällä, jossa laatan reunassa
kasvoi sammaltakin, Koivisto
huokaisee. Kustannusten kannalta tulos oli helpottava.
Levypintaisena olleet osat
julkisivua saivat täysin uuden
ilmeen lämpimän keltaisen
lämpörappauksen myötä. Tiilimuuratut osat julkisivusta taloyhtiö pesetti ammattilaisilla.
Alkuperäiset ikkunat vaihdatettiin ilmeeltään alkuperäisten
kaltaisiksi, mutta kolmilasisiksi
ja raitisilmaventtiilein varustetuiksi.
Talon parvekkeilla korjatussa
muodossaan tulee arvatenkin
olemaan tulevana kesänä käyttäjiä aivan toisessa määrin kuin
aiemmin. Lasit paitsi suojaavat

pölyltä, leikkaavat liikenteenmelulta terävintä kärkeä.
Ainoana takaiskuna koko
monen vuoden hankeketjussa
Mauno Koivisto kuvaa parvekkeiden sivulevytysten materiaalivaihdosta. Urakkasopimuksiin
kirjattujen polymeeribetonisten, lämpörappauksen sävyyn
sovitettujen levyjen sijasta
niihin ennätettiin asentamaan
harmaat kuitusementtilevyt.
Vaikka samaan käyttöön valmistettuja ovatkin, Koivisto ja
muut osakkaat eivät myönny
pitämään niitä 'vastaavina' levyille, jotka olivat tilanneet.
– Kyllä tässä maailmassa niin
on mentävä, että vastaavan on
todella oltava vastaava, eikä
vain sinne päin. Tilaajalla on oltava joku valta, että sitä asennetaan mitä tilataan.
Tässä suhteessa taloyhtiön
hallitus on katsonut valvojankin nukahtaneen. Lisäksi laskutus oli tilatun, kalliimman materiaalin mukaan.Asiaa ei olekaan

jätetty siihen. Vaihto ei työnä
ilmeisesti ole valtaisa operaatio
- kunhan yksimielisyys työn perusteesta on löytynyt.
– Tärkeänä näissä taloyhtiöremonteissa pidän, että myös
yksi osakkeen omistajista, esimerkiksi yksi hallituksen jäsen,
on mukana koko ajan remontin
edetessä, osallistuen myös työmaakokouksiin. Näin varmistetaan, että asiat toteutetaan
tilaajan haluamalla tavalla, Koivisto painottaa kokemuksen
pohjalta.
Koko kolmen vuoden remonttihankkeen kustannukset
ovat olleet taloyhtiölle noin
miljoona euroa. Valtion 10 prosentin avustusmahdollisuus
osui ajallisesti hyvin. Se saatiin
julkisivu-, parveke- ja ikkunatöiden osuudelle.

EcoSafe™

paremman ympäristön
puolesta!
Olethan huolissasi ympäristön puolesta?
Niin mekin.
Uuden sukupolven Mora MMIX hanan
valmistus ja käyttö kuormittaa vähemmän
ympäristöä.
Käy tutustumassa Mora MMIX
hanasarjaan osoitteessa
moraarmatur.fi
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n Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

Taloyhtiön energiaratkaisut

Vaihtoehto vaihtoehdolta tutuksi ja laskelmiin

- Tietoa on kyllä tarjolla, mutta lähes kaikilla toimittajilla systeemit ovat vasta pilotointivaiheessa, Tapio Ojala viittaa uusiutuvien
energiamuotojen valjastamiseen vanhan rakennuksen käyttöön. Jos on potentiaalisilla asiakkailla oppimista, sama tilanne on laitetoimittajienkin kentällä.

Halvempaa ja ympäristöystävällisempää energiaa, kiitos!
Pöydän toiselle puolelle istahtanut Tapio Ojala
ei ole vain pakollisimmat rutiinikuviot hoitava,
helpoimman kautta luottamustehtäväänsä sompaileva yksilö taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien joukossa. Se tulee selväksi, kun häntä
kuuntelee. Lapsiperheen isä ja yrittäjä on näkökulmasta jos toisestakin miettinyt ja selvitellyt
muun muassa vaihtoehtoja asumansa As Oy
Honkakydön nykyiselle lämmitystavalle ja sähköhankinnalle. Halu olisi leikata kustannuksia,
mutta myös hiilijalanjälkeä.
72
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ksikertaista ratkaisun
löytäminen ei ole, sitkeyttä tarvitaankin.
Suunnitelmat maalämmön hyödyntäjiin liittymisestä näyttävät
Lahden Kiveriössä sijaitsevan
kerrostalon osalta ainakin tällä
hetkellä tyssäävään laskelmin
osoitetun takaisinmaksuajan
pituuteen, 20 vuoteen.Talon katolle kaavaillun 5 kW/h:n tuuligeneraattorin toteuttaminen
puolestaan on kokenut torjunnan kaupunkikuvasta vastaavan arkkitehtikunnan mukaan
soveltumattomana näkösyistä.
Tosin päätös ei Ojalan mukaan

ole saavuttanut kirjallisessa
muodossa hankkeesta ennakkolausuntoa hakenutta taloyhtiön
hallitusta vieläkään, vaikka asia
on ollut esillä julkisuudessakin.
– Olemme pyytäneet lausuntoa, mutta emme ole sitä ikinä
saaneet, päätöksestä vain kautta rantain kuullut Ojala ihmettelee, mutta lieventää.
– Onhan siinä tietysti mahdollisuus, että se on jäänyt isännöitsijän arkistoon. Taloyhtiössä vaihtui äskettäin isännöitsijä,
isännöitsijätoimisto tosin ei.
Niin tai näin, Ojala on koke
nut epäävän päätöksen jok-

seenkin tyrmäävänä, etenkin
kun Lahden kaupunki on korostanut profiloitumistaan vihreän energian käyttäjänä ja uusiutuvien energialähteiden keulakuvana. Lahtelaisen valmistajan tarkoitukseen esittämällä
tuuligeneraattorilla vuotuinen
sähköntuotto arvioitiin välille
10 000-20 000 kW. Niissä rajoissa As Oy Honkakydön vuotuinen kiinteistösähkön kulutus
on liikkunut. Kuusikerroksisen
talon paikka harjun kyljessä on
päätelty tuulien kannalta otolliseksi. Ojala kummastelee, olisiko generaattori talon katolla
todellisuudessa mitenkään hallitsevan näköinen. Keskusteluissa yhtiön osakkaista monet
ovat Ojalan mukaan olleet tuulen hyödyntämiselle hyvinkin
positiivisella kannalla.
– Totta kai pelkääviäkin on
ollut, puheenjohtaja myöntää.
Epävarmojen huoli on kohdistunut lähinnä siihen, maksaisiko järjestelmä itsensä takaisin, joillakin myös mahdollisiin ääniongelmiin. Suositellun
kevyen ja valmistajan mukaan
pienelläkin tuulella reagoivan
'pikkuvoimalan' äänitasoa on
verrattu jääkaapin hurinaan.

Maalämpö oli hyvä,
jos ja jos ...

V

aikka tämän jutunteon
yhteydessä keskustelu
liikkui nimenomaan
1966 valmistuneen 28 huoneis
ton As Oy Honkakydön mahdollisissa remontti- ja energiamuotopohdinnoissa ja -hankkeissa, Tapio Ojala myöntää, että kiinnostus asioihin on omia
nurkkia laajempikin.
Yritystänsä Kiinteistöratkaisut T.O.C 1978 -nimistä osakeyhtiötä hän kuvaa asuinkiinteistöjen kehitys-, -sijoitus ja
-konsultointisektorin toimijaksi. Oman taloyhtiön ongelmien vaihtoehtoisten ratkaisujen
kaivaminen ja vertailu niin teknisten, ympäristöarvojen kuin
rahallisten satsausten ja mahdollisten käyttökustannusten
säästämisen näkökulmista kerryttää samalla yrittäjän omaa

ammatillista kokemusta.
Vaikka maalämpö, jota Honkakydössä ensimmäisenä ja
oleellisimpana hankkeena lähdettiin kartoittamaan, osoittautui oman yhtiön kohdalta
ainakin nykyisin lähtökohdin
sopimattomaksi, lämmitysmuotona yleensä Ojala arvostaa sen
parhaimmaksi. Lahden Ankkurialueella hän tietää parhaillaan
rakennettavan kahta maa- ja
aurinkoenergiaan perustuvaa
kerrostaloa. Uudiskohteessa sovellettaessa ei toki ole sellaisia
kompastuskiviä, joita olemassa
olevien kiinteistöjen lämmitysmuotoa vaihtamaan haviteltaessa on.
Honkakydön rakennuksessa
on rakennusajalleen tyypillinen
ilmanvaihtosysteemi, ilma poistuu koneellisesti, raitis ilma tulee miten ja mistä tulee. Ilman
sisältämä lämpöenergia menee
tällä hetkellä taivaalle. Lämmön
talteenotto onkin osa-alue, jota
Ojala sanoo viimeaikoina tutkineensa paljon. Ruotsissa hän on
kuullut tutkimustuloksista, joiden lämmityskustannuksia on
saatu vähennettyä 30- 40 porsenttia lämmön talteenotolla.
Lämmön talteenottolaitteistolla
otettu lämpöenergia siirretään
joko tuloilman lämmitykseen
tai patterijärjestelmän paluukiertoon sekä käyttöveden
lämmitykseen. Kummassakin vaihtoehdossa pystytään
pienentämään absoluuttista
lämmöntarvetta, mutta lämmitettävällä tuloilmaratkaisulla
pystyttäisiin sen lisäksi parantamaan maalämpöjärjestelmän
hyötysuhdetta.
Jos kyseistä systeemiä olisi mahdollista soveltaa As Oy
Honkakytöön maalämpöä olisi
saatavissa riittämiin paljon vähemmällä porakaivomäärällä
kuin laskemien mukaan nyt
vaadittu määrä. Maalämmön
tekniikkaan investoinnit pystyisi tiputtamaan budjettiystävällisemmälle tasolle, mutta:
– Jotta tuloilma olisi lämmitettävissä, sen otto olisi ensin
saatava hallituksi. Kun vedontunne sen myötä jäisi pois, pat➺ JATKUU
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As Oy Honkakydössä on monta remonttia jo hoidettuna:
mm. käyttövesiputket uusittu, huoneistokohtaiset vesimittarit asennettu ja mittava parvekeremontti takana.
Viimeaikoina kissana mietintäpöydällä on pyörinyt lämmitystapa, voisiko se olla muu kuin kaukolämpö.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tereiden lämpötilaa voisi laskea
matalammaksi. Maalämmön
hyötysuhde paranisi huomattavasti, joten senkin kautta kaivoja ei tarvittaisi niin montaa.
Vaikuttaa vain siltä, että koneellisen tuloilman edellyttämien
putkistojen vetäminen tulisi liian hintavaksi. Yksi vaihtoehto
taas olisi huoneistokohtainen
ilmanvaihto,Tapio Ojala pyörittelee ajatuksia.
Toisaalta Ojalalle on syntynyt
näkemys, että seinäpattereiden
sijasta maalämmitetyssä rakennuksessa toimivampi ratkaisu
olisi laajempialaisen lämmityspinnan mahdollistava lattialämmitys.
Kun maalämmitys on siis
ainakin näillä näkymin vaihto-
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ehtona unohdettu As Oy Honkakydössä, samalla on eliminoitunut vireillä ollut ajatus myös
aurinkopaneeleiden asentamisesta katolle. Alan toimittajan
laskelmien mukaan 12:lla noin
2,5 neliömetrin paneelilla olisi turvattu noin 70 prosenttia
yhtiön lämpimän veden saamiseen tarvittavasta energiasta.
– Aurinkoenergia on äärettömän hyvä vaihtoehto osana kokonaisuutta, mutta pelkästään
kyseistä järjestelmää ei pysty
rakentamaan. Tarvittavan vesivaraajan rakentaminen vain sitä
varten on liian kallista. Maalämmön yhteydessä tilanne olisi
ollut toinen.

Energia energiana,
verot veroina

E

i maalämpöä, ei aurinkoja tuulienergiaa - onko
siis Honkakydössä tyytyminen jatkamaan nykyisellään,
pääosin kivihiilellä tuotettua
kaukolämpöä käyttäen, maksaen kiltisti laskuja sellaisina kuin
ne tulevat?
– Kaukolämpö on epävarmaa
hinnallisesti, tuntuu että se on
muutamassa vuodessa noussut
kipurajoille. Ajatus taloyhtiön
itse tuottamasta energiasta
houkuttelisi, pidemmän päälle
se olisi hinnallisesti turvallisempaa,Tapio Ojala sanoo.
Erityisesti nuorta miestä kirpaisee kaksipiippuiseksi kokemansa tilanne. Kaukolämpöä
sinänsä hän pitää erittäin hyvänä ratkaisuna, mutta kun kaukolämpöyhtiön omistajana on
kaupunki, politiikalla on taipu-

mus tunkeutua vaikuttajaksi.
– Kaupungeissa on kovat
tavoitteet tulouttaa rahaa ulos.
Nousevissa lämmityslaskuissa
kaukolämmön käyttäjät joutuvat herkästi maksamaan piiloveroa.
Hattua Ojala sanoo nostavansa puolestaan Lahti Energia
Oy:n Kymijärven voimalaitoksen hankkeelle, jossa nykyisin
vahvasti kivihiilen varaan tukeutuvan tuotannon rinnalle
on luvassa jätekaasuvoimala,
jossa hyödynnetään ympäristömyönteistä huipputekniikkaa.
Yksikön rakentaminen päässee
käyntiin kesäkuussa, valituskäsittelyn viivästyttämänä. Luonnonsuojelijoiden nostamalle
vastarinnalle Ojalalla ei oikein
riitä ymmärrystä. Hän kokee
hankkeen kaukolämmön hiilijalanjälkeä pienentävänä, ja
toisaalta:
– Onhan aivan hullua kasata
jätteitä ympäristöön tai kuljettaa niitä sadan kilometrin päähän, jos ne voi hyödyntää paikallisesti.
Myönteiseksi kokemastaan
kehityksestä huolimatta Tapio
Ojala ei kuitenkaan ole täysin
heittänyt rukkasia naulaan kaukolämpölaskujen maksajana.
Tuoreimmillaan hän sanoo selvitelleensä taloyhtiöönsä hakelämmitysvaihtoehtoa. Kattilalle
talon uumenissa ei ole kylläkään tilaa. Laitteiston tulisi siis
olla tontilla erillisessä kontissa,
putket vedettynä sieltä taloon.
Tähän vaihtoehtoon hän ei
kertomansa mukaan ole testannut kaupungin suhtautumista,
vielä.
– En tiedä, tuleeko näistä
vaihtoehdoista lopulta mikään
toteutumaan. Jos ei, sekin on
sitten hyväksyttävä. Ratkaisuja
ei pidä lähteä tekemään suin
päin, vain siksi että niitä haluaa.
Niiden on oltava laskennallisesti järkeviä, Ojala toteaa. Onneksi lämmitystekniikan puolesta
taloyhtiössä ei ole akuuttia
hätää, lämmönvaihdin on kunnossa, lämpöä riittää - kun vain
maksajien pinna kestää.

uutispostia

ARAn kehittämisrahalla tuetaan
asumisen kehittämishankkeita
Viime vuonna ARAlla oli ensimmäistä kertaa käytettävissään erillinen määräraha kehittämishankkeiden tukemiseen.
Määrärahaa käytettiin 12 hankkeeseen, joiden tavoitteina on
muun muassa energiatehokkuuden parantaminen uudis- ja
korjausrakentamisessa, elinkaarikustannukset, kohtuuhintaiset asumisen kulut, yhdyskuntarakenteen kehittäminen, erityisasuntokannan suunnittelu
ja asumisviihtyvyyden parantaminen.
Osa projekteista valmistui
viime vuoden aikana, mutta
suurin osa projekteista on monivuotisia.
Määrärahoja käytettiin seuraaviin projekteihin ja hankkeisiin:
1) Nollaenergiatalohanke,
jossa toteutetaan Suomen ensimmäiset nollaenergiatalot.
Projektissa kehitetään matala-,
passiivi- ja nollaenergiatalokonseptit elinkaaritarkasteluineen.
2) Energiatehokas asumisoikeuspientaloalue -projekti,
jossa käytetään Hankintaklinik
ka-mallia tuotantoprosessin
kehittämiseksi. Projektissa kehitetään toteuttamismalli, jossa huomioidaan kaavoitus ja
käytetään hyväksi uusia suunnittelu- ja hankintamenetelmiä
energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
3) SURE-projekti: hankitaan
tietoa hyvistä pohjoismaisista
korjausrakentamisen käytännöistä. Lisäksi laaditaan omaan
toimintaympäristöön sopeutettu kestävän korjausrakentamisen ohjeistus. Projektin yhteydessä on pilottihankkeita.
4) Kerrostalon energiatehokkuuden parantaminen -pilottiyhteistyöhanke, jossa osana SURE-projektia käytetään
koerakennuskohdetta.

5) EcoDrive-yhteistyöprojekti, jossa keskitytään energiatehokkaisiin kaupunginosiin.
Projektissa hankitaan metodinen perusta tulevaisuuden
ekotehokkaiden asuinalueiden
konsepteille. Sisältää suunnittelu- ja toteutuskeinot, vaikuttavuuden arvioinnin, erottautumisen ja arvon kehittämisen.
6) Lähiö metropolin laidalla
-tutkimusprojekti. Kartoitettiin
Riihimäen Peltosaaren yhdyskuntarakenteen ja asuntoalueen kehittämisen lähtökohtia.
7) Palvelutalon kehittäminen
- kilpailu ja hanke. ARA mukana rahoittamassa arkkitehtikilpailun järjestämistä.
8) Innova passiivitalo -kilpailu ja hanke, jossa alkuvaiheessa
rahoitettiin taloyhtiöille suunnatun kutsukilpailun järjestämistä.
9) Hyvän tuulen asuminen
- projekti, jossa keskityttiin erityisasuntokantaan. Projektin
kuluessa laadittiin raportti, joka käsittelee käyttäjäyhteisöjen
osaamista ja käyttäjien valmennusta.
10) InSert Linjasaaneerausten uudet hankinta- ja palveluratkaisut - hanke. Kehitetään
tekniikoita ja prosesseja linjasaneerauksiin. Hanke alkanut
jo ennen vuotta 2009.
11) Kuntakohtaisten vuokra
tietojen tuottaminen asumistukiaineistosta - projekti. Hankittiin tilastoja asumistukia
saaneiden ja vuokralla asuvien ruokakuntien/henkilöiden
vuokratiedoista.
12) Pääkaupunkiseudun
vuokranhakijoiden päällekkäisyysselvitys - projekti.

Uponor Cefo -elementit
Nopea ja kustannustehokas
talotekniikan perusparannus
h e l p o t ta a s u u n n i t t e l u a
 esivalmistetut vakioidut reitityselementit
valittavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa
 vakioidut ratkaisut helpposti siirretävissä
LVIS-suunnitelmiin
s ä ä st ä ä e n e rg i a a
 huoneistokohtaiset vesimittarit
 käyttöveden paineensäätö
 energiatehokas kosteiden tilojen vesikiertoinen
lattialämmitys
asukasystävällinen
 nopea
 lyhyet putkivedot
 yksilöllisyyden mahdollistava
l a a d u k a s j a t u r va l l i n e n
 valmiit palo- ja äänieristetyt Uponor-viemärit
 luotettava Uponor-komposiittijärjestelmä
lisätietoja
puh. 020 129 211
www.uponor.fi
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ilmanvaihtoremontti

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
Hinta

(sis. alv. 8 %)
+ postimaksu 2,95 e.

15,-

Asukkaiden
sisäilmavalituksista eroon
pienellä rahalla
ja vaivalla

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

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

www.julkisivuyhdistys.fi
76

KIINTEISTÖPOSTI 2/2010

Kuopion Haapaniementie 22:n ja Hermanninaukio 2:n asukkaat valittivat jatkuvasti asuntojensa ilmanvaihdosta ja asumisoloista. Talon
omistaja Kiinteistö-KYS Oy vaihtoi kanavien
puhdistuksen yhteydessä kaikkiin 55 asuntoon
nykyaikaiset tuloilmaventtiilit. Valitukset loppuivat. Omistajan kannalta hyvää olivat myös
remontin helppous ja edullisuus sekä tulevien
huoltotöiden helpottuminen.

H

aapaniementie 22:ssa
ja Hermanninaukio
2:ssa on suomalaisille
kerrostaloille tyypillisesti koneellinen poisto. Jotta ilmanvaihto toimisi, on talon jokaisen
asunnon makuu- ja olohuoneisiin sijoitettu rakentamisvaiheessa vuonna 1996 tuloilmaventtiilit. Ne aiheuttivat kuitenkin muun muassa veto- ja kosteusongelmia. Lisäksi venttiilit
rikkoontuivat helposti ja niiden
huolto oli hankalaa. Sisäilman
laatukaan ei tyydyttänyt, sillä
venttiilien suodattimien laatu
oli "mitä sattuu".
– Venttiilit avattiin ja suljet
tiin narusta vetämällä. Monessa
asunnossa narut olivat menneet poikki tai luukun meka
nismi jumiutunut muuten niin,
että venttiilit olivat kovilla
pakkasillakin aina auki. Vetoa
yritettiin sitten torjua muun

muassa tunkemalla niihin villasukkia tai peittämällä aukko
muovilla. Kun koneellisesti
poistuvaa ilmaa korvaamaan
ei saatu tuloilmaa venttiileistä,
sitä tuli asuntoihin muun muassa viemäreistä yhdessä hajujen
kanssa, kertoo Kiinteistö-KYS
Oy:n kiinteistöinsinööri Jouni
Mähönen.
– Tuloilmaventtiilit aiheuttivat asunnoissa myös kosteusvaurioita. Kosteus jäätyi venttiileihin pakkasella ja valui sitten
sisäseiniin ja lattioille ilmojen
lauhtuessa, Mähönen lisää.

Asukas huomaa
eron

-A

loimme selvittää, miten taloissa voisi tulossa olevan kanavistojen puhdistustyön yhteydessä
poistaa ongelmat ja asukkaiden

Jouni Mähösen tyttärille oli
isän käynti kotona kesken työpäivän iloinen yllätys.
Mähösen mukaan lasten sairastelu on vähentynyt selvästi
sen jälkeen kun asuntoon vaihdettiin uudet nykyaikaiset ja
toimivat tuloilmaventtiilit ja
-suodattimet.

Jouni Mähönen otti 1,5 kuukautta paikallaan olleen venttiilin paikaltaan ja hämmästyi, kuinka paljon likaa oli jo ehtinyt tarttua
venttiilin suodattimeen. Tämän likamäärän jääminen suodattimeen tuntuu sisäilmassa ja kodin siivoustarpeessa, Mähönen toteaa.

valitukset. Kävimme yhdessä ilmanvaihtosuunnittelijan kanssa
läpi toiminnallisesti ja hinnaltaan kilpailukykyisiä vaihtoehtoja korjata tilanne ja kiinnostuimme Suomen Terveysilman
markkinoimista tuloilmaventtiileistä ja niissä käytettävistä
suodattimista, Kiinteistö-KYS
Oy:n toimitusjohtaja Matti Korpela toteaa.
– Uusissa venttiileissä tuloilman määrä säätyy automaatti
sesti ulkoilman lämpötilan

mukaan toimivan termostaatin
avulla. Nyt vedon tunne on
poistunut, eikä kosteuttakaan
enää tule sisälle. Kiinteistönomistajalle hyvää on myös, että asukkaiden ei tarvitse enää
koskea venttiileihin, eivätkä ne
käytännössä voi mennä rikki,
Mähönen jatkaa.
Vanhojen tuloilmaventtiili
en suodattimien vaihdon hankaluus kiusasi myös kiinteistönomistajaa. Nyt venttiili on
helppo vetää ulos seinästä ja
suodatinsukan vaihtaminen
käy käden käänteessä. Pistokoe
1,5 kuukautta seinässä olleesta
venttiilistä osoitti suodattimen
myös toimivan luvatulla tavalla.
Jouni Mähösen, joka on perheineen kokenut myös Haapaniementie 22:n asukkaana korjaustöiden vaikutukset, ulkoilmasta
tuossa ajassa suodatetun lian
määrä hämmästytti.
– Suodattimen tummumisesta voi päätellä, että siivouksen
tarve on vähentynyt. Asumisolot ovat muutenkin parantuneet selvästi. Lapsemme sairastelivat aiemmin aika usein,
mutta venttiiliremontin jälkeen
he ovat olleet terveitä. Aika on
tietysti vielä lyhyt syvempään
vertailuun, mutta alku on ainakin lupaava. Myös ulkoa tulevat
äänihaitat pienenivät, Mähönen
summaa kokemuksensa asukkaana.

Korjaus osana
huoltoa

K

uopion kaupungin ja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistamalla Kiinteistö-KYS Oy:llä on
1 165 asuntoa. Kun pelkästään
nyt korjattujen talojen 55 asunnossa on 304 tuloilmaventtiiliä,
joudutaan asuntojen sisäolojen
parantamisessakin käyttämään
vahvasti euro-nimistä konsulttia. Kanavien puhdistus, jonka
lakikin jo määrää tekemään
vähintään kerran kymmenessä
vuodessa, nähdään yhtiössä hyvänä hetkenä tehdä myös korjauksia ilmanvaihtoon.
➺ JATKUU
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sisäilma

Sisäilmalla ja sairastamisella
on usein syy-yhteys
Ulkoilman pienhiukkasista aiheutuu Suomessa
noin 300 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset ja noin 1300 ennenaikaista kuolemaa,
kertoo dosentti Raimo O. Salonen Terveyden
ja hyvinvoinnin laitokselta. Pääosa ulkoilman
hiukkasista päätyy sisäilmaan. Hallittu tuloilman otto ja suodatus parantavat sisäilman
laatua tehokkaasti, toteaa johtava tutkija Matti
Lehtimäki VTT:ltä.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Haapaniementie 22:n uudet tuloilmaventtiilit sulautuvat seinäpintaan hyvin. Vanhoja
venttiilejä säädettiin narusta
vetämällä, uutta säätää termostaatti ulkolämpötilan mukaan. Kiinteistönomistajaa
miellyttää, ettei venttiilissä
käytännössä ole rikki meneviä
osia.
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– Ostimme omana hankinta
na uudet tuloilmaventtiilit.
Kauppaan sisältyivät myös
venttiilien suodattimet sekä
venttiilireikiin kadun puolella
asennetut äänenvaimennusputket, Korpela kertoo.
– Kun seinässä on valmis rei
kä venttiilille, vaihto on help
poa. Vanhan venttiilin aukko
vain peitetään asennuslevyllä sisäpuolelta ja sitten uusi
kohteeseen sopivan kokoinen
venttiili ja suodatinosa laitetaan
paikoilleen. Haapaniementie
22:ssa asennettiin lisäksi toimittamiamme äänenvaimennusputkia reikään ennen asennuslevyn ja venttiilin asentamista,
projektipäällikkö Seppo Hurskainen Suomen Terveysilmasta
esittelee.
Koko työhön kului Kiinteistö-KYS Oy:ltä rahaa noin 30
000 euroa eli 500 - 600 euroa
per asunto. Tällä rahalla tehtiin

U

lkoilman huono laatu
on säännöllisesti esillä
muun muassa päivälehdissä. Vaikka ihmiset viettävät nykyään noin 90 prosenttia
ajasta sisätiloissa, ovat useimmat
alttiina huonon ulkoilman haittavaikutuksille. Ilmanvaihdon
yhteydessä nimittäin 60-70 prosenttia kaikkein haitallisimmista ulkoilman epäpuhtauksista
eli pienhiukkasista kulkeutuu
sisälle, ellei niitä suodateta tuloilmasta pois.
Epäpuhdas hengitysilma voi
Raimo O. Salosen mukaan vaikeuttaa merkittävästi yli miljoo-

nan suomalaisen elämää. Pienhiukkasille herkkiä on noin
30 prosenttia väestöstä. Niistä
aiheutuva haitta on suuri etenkin kroonisista keuhkohengityssairauksista sekä sydän- ja
verisuonisairauksista kärsivien
joukossa.
Vakavien haittojen riskiä lisää, että monet näistä sairaista
ovat yli 65-vuotiaita. Epäpuhtauksien vuoksi myös pienten
lasten hengityselinten oireet ja
infektiot lisääntyvät.
Lehtimäki ja Salonen toteavat tutkimusten osoittavan, että pienhiukkasten ja otsonin pi-

kanavien ja poistoilmakoneen
puhdistus ja ilmanvaihdon säätö parannustöineen, poistettiin
304 vanhaa venttiiliä ja asennettiin tilalle uudet venttiilit
suodattimineen sekä laitettiin
kadun puolelle äänenvaimennusputket. Hinta sisältää myös
osassa asuntoja verholaudan
uusimisen.
– Ilmeisesti äänihaittojen
vähentämiseksi useassa verholaudassa oli reikä eri kohdassa
kuin venttiili on. Nyt tämäkin
huoltoa haitannut asia on korjattu, Jouni Mähönen sanoo
tyytyväisenä.
Tehdyn remontin muista vaikutuksista Kiinteistö-KYS Oy:llä
ei vielä ole seurantatietoa. Jouni Mähönen arvioi kuitenkin,
että kanavien ja päätelaitteiden
puhdistus ja tuloilman nyt hallitusti tapahtuva otto vähentävät poistoilmakoneiden ajoa
täydellä teholla. Sitä kautta saadaan ainakin energiansäästöä.

Uusia
asennuksia
jo suunnitellaan

K

okemukset tehdystä remontista ovat toimitusjohtaja Matti Korpelan
mukaan hyvät.
Kun työn kustannus on kohtuullinen, harkitsee KiinteistöKYS Oy jatkossa vakavasti ilmanvaihdon parantamista niissä talojensa huolto- ja korjaustöissä, joihin asian voi liittää.
– Meillä on nyt aktuaalinen
asia 450 ikkunan vaihto. Tuon
luukkuun laitettavan venttiilin hankinta on nyt vakavassa
pohdinnassa, Korpela toteaa
viitaten malliin, jossa tuuletus
luukulla varustettuihin ikkunoi
hin voidaan laittaa luukkuun
asennettavia venttiilejä ja suodattimia.

Teksti ja kuvat:
Arto Rautio

toisuuksissa ei ole tapahtunut
laskua tällä vuosikymmenellä,
vaikka ulkoilman laatu periaatteessa paranee koko ajan. Pienhiukkasia tulee paljon liikenteestä, jossa ajoneuvomäärän
kasvu on syönyt autojen tekniikan ja polttoaineiden parantumisen tuoman.
Puun pienpoltto talojen lämmityksessä ja pienet enintään
5 MW aluelämpölaitokset ovat
usein merkittäviä paikallisia
hiukkaslähteitä.
– Me terveysasiantuntijat
muistutammekin, että bioenergian käytön lisäämisen pitäisi
perustua vain hyvään puhtaan
polttotuloksen tuovaan tekniikkaan, Salonen tähdentää.
– Pääkaupunkiseudullakin
melkoinen osa kaikista ulko
ilm an pienhiukkasista voi
talvipakkasilla olla peräisin
paikallisesta tai lähialueilla tapahtuvasta biomassan poltosta.
Isoista teollisuuden, energiantuotannon tai jätteenpolton yksiköistä ei nykyisin tule kovin

merkittäviä hiukkaspäästöjä,
vaikka niin usein luullaan. Sen
sijaan ilmansaasteiden kaukokulkeuma ulkomailta heikentää ajoittain merkittävästi ilman
laatua, Lehtimäki kertoo.
Asiantuntijat tähdentävät,
että etenkin sisätilojen ilmanlaadun parantamiseksi on syytä
toimia heti, jos epäpuhtauksien
haittoja halutaan vähentää

Lika hallitusti
pois tuloilmasta

-R
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen dosentti Raimo O. Salonen on
hämmästynyt, kuinka pienellä rahalla asuntoihin ulkoilmasta tulevien haitallisten epäpuhtauksien määrää voi vähentää merkittävästi. Hän pitää korjauskustannuksia vähäisinä verrattuna
epäpuhtauksista usein aiheutuviin sairauskuluihin.

akennuksissa on periaatteessa joko painovoimainen poisto,
koneellinen poisto tai koneellinen tuloilman otto ja poisto.
Jos korvausilmaksi tarvittava tuloilma otetaan hallitusti ja suodatetaan hyvin, voidaan kaikissa
järjestelmissä epäpuhtauksien
tulo sisälle välttää tehokkaasti.
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Hyvillä suodattimilla saadaan
tuloilman epäpuhtauksista jopa 95 prosenttia pois. Toinen
tapa on käyttää huoneistokohtaisia ilmanpuhdistimia, toteaa
VTT:llä Tampereella puhdasilmatekniikkaa ja tuotantoympäristöjä tutkiva Lehtimäki.
– Mielestäni lähtökohdan pitää aina olla tuloilman puhdistaminen. Huoneistokohtaisia ilmanpuhdistimia voi käyttää, jos
tuloilman suodatusta ei ole tai
sillä ei ole esimerkiksi sairaan
henkilön asunnossa saavutettu
riittävän puhdasta sisäilmaa.
Minua hämmästytti KiinteistöKYS Oy:n Kuopiossa teettämässä korjauksessa, kuinka edullisesti tuloilman otto ja suodatus
saatiin asianmukaisiksi, THL:n
Ympäristöterveyden osaston
Salonen lisää.
– Kiinteistönomistajien kannalta yhtenä hankaluutena on
markkinoilla olevien suodattimien kirjava laatu. Tavoitteisiin
päästään tietysti vain hyvillä
suodattimilla. Toinen tuloksiin
vaikuttava tekijä on rakennuksen tiiveys eli miten hyvin tuloilman otto voidaan hallita.
Painovoimaisessa poistossa lisähanluuksia tuo, että imu on
kesällä heikkoa ja ikkunoita pidetään auki, kun ilma ei vaihdu
muuten, Lehtimäki muistuttaa.
– Painovoimaista poistoakin voi toki tehostaa. Hormin
päähän voidaan asennettaa
pyöriviä hormi-imureita, jotka
aiheuttavat tuulen voimasta alipaineen poistohormiin ilman
sähköä, kertoo toimitusjohtaja
Peter Schlauf Suomen Terveysilma Oy:stä.

Epäpuhtauksista
satojen miljoonien
kulut

I
www.lahiokunnostajat.fi
80

KIINTEISTÖPOSTI 2/2010

lman epäpuhtauksien vaikutuksia terveyteen on
Raimo O. Salosen mukaan
vaikea osoittaa ilman vaativia
tutkimuksia. Pienhiukkaset pahentavat salakavalasti kroonisesti sairaalle tyypillisiä oireita

ja lisäävät muutenkin yleisiä
hengitys- ja sydänsairauksia.
Asianomainen itse huomaa ehkä keväisen katupölyn tai haisevien ja näkyvyyttä heikentävien
metsäpalosavujen aikaa lukuun
ottamatta vain harvoin yhteyden sairauden pahenemisen ja
ilman epäpuhtauksien välillä.
– Tämä lienee osasyynä siihen, että ongelman vakavuutta
ja laajuutta ei hahmoteta kansan, eikä päättäjienkään keskuudessa, eikä sitä kunnolla
uskota, Salonen arvioi.
– Pyramidin huippu ovat ennenaikaiset kuolemat. On arvioitu, että pahimmin pienhiukkasista kärsivät kuolevat 2-10
vuotta aiemmin kuin muuten
kuolisivat. Monelle sairaalle
ulkoilun välttäminen on huonon ilmanlaadun aikana jopa
elämän ja kuoleman kysymys,
Raimo O. Salonen toteaa.
Oikein huono ilma vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään.
Raimo O. Salosen mukaan terveilläkin henkilöillä silmien
ja hengityselinten ärsytystä,
lisääntyneitä hengitystieinfektioita ja työstä poissaoloja, kun
ulkoilman laatu on huono.
– EU:n laajuisen CAFE-arvioinnin mukaan pienhiukkasiin
liittyvät suorat sairauskulut ja
sairastamiseen liittyvät epäsuorat taloudelliset menetykset
ovat Suomessa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa, Salonen
kuvaa ongelman mittasuhteita.
– Todennäköisesti moni voisi
elää kotonaan pitempään, jos
epäpuhtaan ilman tuoma lisärasitus ei pahentaisi kroonista
hengitys- tai sydänsairautta, Salonen jatkaa.
– Kaikki tuo vaikutti osaltaan
ratkaisuun panostaa asuntojemme ilman laatuun. Kun tuotamme ensisijaisesti asumispalveluita omistajiemme KYS:n ja
Kuopion kaupungin työntekijöille, näkyy asukkaidemme hyvinvointi ja työkyky heti myös
molempien organisaatioiden
toiminnassa, toteaa kiinteistöinsinööri Jouni Mähönen Kiinteistö-KYS Oy:stä.

Koteja, koteja, koteja, muiden ja omia
Merja Natusen työpäivä
voi alkaa ja päättyä kodin
alakerran työhuoneessa,
mutta välillä lennättää
ympäri pääkaupunkiseutua.
Tänä talvena espoolaisetkin ovat päässeet hiihtämisen makuun. Sen sijaan pihastaan suoraan metsään
astuvan Merja Natusen
mukaan marja- ja sieniapajilla ei juuri muihin
törmää, vaikka puisto on
isojen asuinalueiden ympäröimä.

Omalla kodilla
todella väliä, välittäjällekin
Pientaloja, pari-, rivi- ja kerrostalohuoneistoja,
omia ja vuokrattuja, uusia, vanhoja ja siltä väliltä; espoolaisella Merja Natusella on asumisen
kokemusta monenlaisista asuinympäristöistä ja
asunnoista. Kiinteistönvälittäjän työssä toimivalle jos kelle siitä on suuresti etua. Silti - ammattilaisellekin oma koti on ennen kaikkea koti,

• arki
• elämä
• asunto
•as oy

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

ei vain itsensä kehittämisen väline ammatillisessa mielessä.

T

ai no, juuri Merja Natuselle koti on kyllä työpaikkakin, mutta vain
osa kodista eli heti sisääntulosta
oikealla oleva huone.Tuon tilan
sijainti olikin yksi oleellisimmista pointeista, mikä houkutteli
hänet, kiinteistönvälittäjän LKV,

n Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
YKV, paneutumaan syvemmin
ja omakohtaisesti syksyllä 2004
ennakkomarkkinointiin tulleeseen paritaloon ympäristöineen.
Melkein kaikissa kahdessa tasossa olevissa rivi- tai paritaloissa alakerrassa ovat olohuone

ja keittiö, Natunen oli saanut
todeta. Espoon Kuurinniittyyn
kesäkuun 2005 lopussa valmistunut, As Oy Hopearinteen rakennuksiin lukeutuva paritalo
on yhtiön ja koko alueen nimeä
myötäillen rinneratkaisu. Pääsisäänkäynti huoneistoon on

alarinteen puoleisesta päädystä. Työhuoneeseen käännytään
heti tuulikaapin jälkeen oikealle. Tai itse asiassa molempiin
työhuoneisiin, vieressä on muu-
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alla työskentelevän, mutta väitöskirjaansa kotona työstävän
puolison työhuone. Varsinaiset
asumistilat - olo-, makuu- ja
kylpyhuone sekä keittiö ja parveke - ovat kerrosta ylempänä.
Toisesta päädystä ylhäältä, olohuoneesta, lasketaan katetun
terassin kautta muutama porras
pienehkölle oleskelupihalle - ja
milloin mieli tekee, sieltä edelleen suoraan suureen metsään.
Ja mieli tekee niin usein:
– Talvella hiihdämme, kesäl
lä lenkkeilemme, syksyisin
marjastamme ja sienestämme.
Viime syksynä hain viimeiset
suppilovahverot pari viikkoa
ennen joulua, Merja Natunen
kertoo.
Optimaalisesti erilleen sijoit
tuneen työhuoneen lisäksi huoneiston ostamisen kannalle vaakaa oli vahvasti painamassa tämä työstä irtautumisessa tärkeä
elementti, Espoon keskuspuisto. Metsän katoamista muuhun
kuin virkistyskäyttöön ei tarvitse pelätä. Alue on suojattu.

Kiinteistönvälittäjän työssä puheet remonteista ovat väistämättömiä. Rakennuksenakin uuteen kotiin muuttamalla pitkään aikaan niistä ei ole tarve puhua omakohtaisina. Rakentajan puolesta on
ensin vuositakuu, ja vielä vastuu 10 vuoden ajan.

sitä enemmän haluaa olla perheen kanssa omissa oloissaan,
ottaa omaa aikaa, Merja Natunen myöntää - mutta kiistää
olevansa silti epäsosiaalinen.
Ammatin seurannaisiin kuuluu,
että kaduilla ja kulmakunnilla
liikkuessa tervehdyksiä saa tämän tästä. Asiakkaat muistavat

Toisenlaista
näkökulmaa
visiirin takaa
katsoen

R

auhallisuus, turvallisuus
ja kodikkuus, myös ne
ovat tärkeitä kodin
määreitä Merja Natuselle. Hopearinteen alue muodostuu samoihin aikoihin valmistuneista
yksityisistä omakotitaloista sekä
asunto-osakeyhtiöihin kuuluvista yhden perheen erillistaloista
ja paritaloista.
Ulkopuolisia ajelijoita alueella ei juuri näe, monen mutkan
taakse kun ei ole ihan helppoa
löytää hakemallakaan. Lähin
bussi tuo ja vie 800 metrin
päästä kaksi kertaa tunnissa,
minkä maan toiseksi suurimmassa kaupungissa monet saattavat
hyvinkin kuitata huonoiksi liikenneyhteyksiksi. Lähimpään
kauppaan, Kauniaisten puolelle
on kaksi kilometriä.
– Useassa taloudessa näyttää
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Kuva-arkiston kertomaa:
Mustikkapiirakka-ainekset löytyvät kodin läheltä.

olevan kaksi autoa, Natunen
onkin havainnoinut.
Omasta työstään hän tekee
työhuoneessaan vain osan. Työ
liikuttaa muualle, paitsi huoneistojen ja kiinteistöjen esittelyihin myös asiakkaiden luokse ja pankkeihin. Helsinkiin,
etenkin kulttuuriharrastuksiin
mennessään, hänen tulee usein
hypättyä junaan Kauniaisten
juna-asemalta. Auton omistaminen ei siis aina merkitse, että
julkisia liikennevälineitä ei hyödynnettäisi.

Kuva-arkiston kertomaa:
Tässä pienempi ja säyseämpi kaksipyöräinen.

Ihmisten kanssa paljon jo
työn kautta tekemisissä olevalle veto lähteä vapaa-aikana pois
kotioloista ei ole kuitenkaan
kovinkaan voimakas.
– Mitä vanhemmaksi tulee,

välittäjänsä, mutta välittäjä ei
välttämättä kaikkia, ainakaan
äkkiseltään.
– On vain kysyttävä, että miten olet viihtynyt, Natunen nauraa tuttuja tilanteita.

– Tai sitten kävelylle lähtiessä
on vedettävä pipo syvälle päähän.
Irtiottoa ympäristöstä ja ammattiroolista merkitsee myös
moottoripyörän selkään hyppääminen. Viisitoistavuotiaana
Natusella oli mopo, jota seurasi moottoripyörä toisensa perään.
– Välissä olin yhden kesän ilman pyörää. Olin kuin kipeä.
Lääkkeeksi Natunen hankki
aiempia pienemmän ja säyseämmän kaksipyöräisen, Custom-luokan Yamahan. Talvella
sinänsä mieluisissa kotioloissa
asuen ja työtä tehden paljon
oleskelleelle ajokelien koittaminen on osoittautunut asiaksi,
josta ei niin vain ollutkaan irtautumista. Pyörä ilmestyy siis
jälleen keväisin pihakatokseen,
eikä vain ollakseen.

Minkä nuorena alkaa, sen ...

E

spoon Kiinteistönvälitys
-yritystään pyörittävä
Merja Natunen kertoo
tuntumansa taloyhtiöihin ja
kiinteistömaailmaan juontavan
jo 14-vuotiaasta.
Soukkalaistyttö perkasi paikallisen kiinteistöhuollon palkkalistoilla parina kesä tienestejä
lähiön pihapensaissa. Lukiokesinä tuli jo ylennys toimistolle, naputtemaan muu muassa
isännöitsijäntodistuksia. Vielä
enemmän niitä tuli tuotettua
ylioppilaskirjoitusten jälkeise
nä välivuotena äitiyslomalla
olevaa työntekijää tuuratessa.
– Silloin jo hyvin tiesin keille ja mihin tarkoituksiin niitä
tarvittiin. Vuodesta oli minulle
paljon hyötyä, ja viihdyin.
Kaupallisten aineiden ja oikeustieteen opiskelut vetäisivät
nuoren naisen sitten Turkuun.

Siellä hän sittemmin aloitti
myös kiinteistönvälitystyöt, toi
mi jo yrittäjäkin. 1990-luvun
alussa Natunen palasi takaisin
Espooseen, joskaan ei Soukkaan.
– Tiistilä, Haukilahti, Mankkaa, Natunen listaa espoolaiskaupunginosia, jotka tulivat
kotialueina tutuiksi ennen
Kurinniityn Hopearinteeseen
muuttoa. Myös paluumuuton
Espooseen, mutta nimenomaan
Soukkaan on sen sijaan tehnyt
veli, joka murrosiässä oli kapinoinut vahvasti perheen muutettua Helsingistä Soukkaan.
– Mielellään hän nyt siellä
asuu, joitain vuosia nuorempi
Merja Natunen naureskelee
muistellessaan isoveljen nuoruuden uhoa.
Vanhemmat asuttavat yhä
samaa Soukan asuntoa, missä

sisarukset espoolaistuivat. Siitäkin syystä Natusen tulee tämän
tästä pistäydyttyä vanhoilla kulmilla, mutta myös työasioissa,
myös vanhalla työpaikalla.
– Kovin montaa samaa ihmis
tä siellä ei enää ole työssä, mutta olen myynyt siellä muun
muassa taloyhtiöiden vanhoja
talonmiehen asuntoja.
Yhden hengen yrityksenä
toimiminen ei Natusen osalta
ole yhtä kuin kollegattomuus.
Yrittäjyytensä alusta asti hän
on kuulunut muun muassa Suomen Kiinteistönvälittäjä liitto
ry:n hallitukseen, ollut myös
useita vuosia Helsingin alueyhdistyksen puheenjohtajana.
Tällä hetkellä hän toimii alan
yhteiseksi hyväksi työnsä ohessa Kiinteistöalan Koulutuskes➺ JATKUU
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kuksen kiinteistönvälittäjien
ammattitutkintojen suorittajien
arvioitsijana.
– Näen kovin, kovin tärkeänä,
että alan jatkokoulutusta lisätään, että välittäjien osaamisen
taso ja ammatin profiili nousee. Välittäjän on tiedettävä
ihan hirveästi lainsäädöksistä,
seurattava asioita koko ajan,
kouluttauduttava lisää. Muuten
ei pärjää, Natunen painottaa.
Suomessa kouluttautumatonkin voi kyllä toimia kiinteistönvälittäjänä; minimivaatimukset
täyttyvät, mikäli hänen työnantajatoimistonsa vastaavalla hoitajalla on välittäjän lupa.
Merja Natunen uskoo Suomessa ennen pitkään siirryttä-

vän Ruotsin käytäntöön. Siellä
alan tutkintoa suorittamaton
pääse ei pääse edes näyttämään
asuntoa, ammattitaitoisen välittäjän mukana olevalla opiskelijallakin oltava näkösällä harjoittelijakyltti.
Tämän päivän Suomessa yli
85 prosenttia asuntokaupoista
tapahtuu jo välittäjän kautta.
Natusen mukaan se on ostajan
turvaksi, sillä asuntokaupoissa
on hänen mukaansa nykyään
paljon selvitettäväksi muun
muassa vastuuasioita, joissa
alaan tuntematon on vaarassa
kompastua.

Y

steni® nature jasteni ® colour julkisivulevyt
ovat komposiittirakenteisia kivilevyjä.
steni® naturen pinta on luonnonkiveä.
steni® colourin pinta on akryylia ja siinä
on 30 vakioväriä. steni® julkisivulevyt
ovat pitkäikäisiä, jonka vuoksi annamme
niille 25 v. tehdastakuun.

•
•
•
•
•
•

TIBE

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kiinteistövälitysalalle eurooppalainen
standardi yhdentämään
toiminnan vähimmäisvaatimuksia
Rakennusteollisuus RT ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja
Suomen Standardisointiliitto SFS ovat yhteistyössä myötävaikuttaneet eurooppalaisen kiinteistövälitysstandardin syntymiseen.
Standardisoimisjärjestö CEN laati eurooppalaisen kiinteistönvälitysstandardin, jonka SFS vahvisti tammikuussa. Se on tarkoitus
suomentaa vuoden loppuun mennessä.
Kiinteistönvälitystä ei ole aiemmin standardisoitu. Kyseessä on
ensimmäinen eurooppalainen yhteiskäsitys kiinteistönvälityksen
vähimmäisvaatimuksista.Toki useissa Euroopan maissa on aiheesta lainsäädäntöä ja sitä on edelleen noudatettava.
Standardin noudattaminen on vapaaehtoista ja sitä tulevat noudattamaan yritykset, jotka haluavat lainsäädännön lisäksi tarjota
asiakkailleen standardissa määritellyn palvelutason.
Suomessa kiinteistönvälitys on säänneltyä. Välitysliikkeiden on
rekisteröidyttävä aluehallintovirastoon ja vain kiinteistönvälittäjäkokeen suorittanut henkilö saa käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV. Standardissa on kuitenkin uutta myös
Suomen kannalta.
– Suomen lainsäädäntö keskittyy kuluttajan suojaamiseen, mutta standardia on tarkoitus soveltaa myös silloin, kun välittäjän
asiakas on elinkeinonharjoittaja. Mielenkiintoisia ovat myös vaatimus asiakasvaratilin vakuuttamisesta ja määritelmät välittäjien
osaamisvaatimuksista. Taitovaatimusten voi arvioida vaikuttavan
myös alan koulutukseen, kertovat toimitusjohtaja Jukka Malila
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitosta ja hankkeesta Suomen osalta
vastanneen Rakennusteollisuus RT ry:n edustaja Kirsi Palviainen
Skanska Oy:stä.
Suomen työryhmässä on ollut edustus Kiinteistönvälitysalan
Keskusliitosta, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, oikeusministeriöstä, Kuluttajavirastosta, Kuluttajaliitosta, Etelä-Suomen lääninhallituksesta ja Teknillisestä korkeakoulusta

uutispostia

Palkitut opiskelijat vasemmalta lukien: Jalo Sippola 1. palkinto, Nea Tuominen ja Sini Kotilainen 2. palkinto, Kuisma Rasilainen 3. palkinto sekä lunastuspalkinnot Jari Mänttäri ja Jussi Eskelinen.

Julkisivuyhdistys palkitsi arkkitehtiopiskelijoita

J

ulkisivuyhdistys osallistui
2. helmikuuta Helsingissä
pidettyyn Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivään
osastolla, jolla esiteltiin muun
muassa samaisena päivänä julkistettavan arkkitehtiopiskelijakilpailuun liittyviä ehdotuksia
kolmikerroksisen lähiökerrostalon korjaamiseksi.
"Realistinen, kokonaisuuden
hallitseva ote, mikä heijastaa
tekijän vankkaa ammattitaitoa"
oli yksi niistä palkintolautakunnan perusteluista, minkä vuoksi
ensimmäinen palkinto päätettiin antaa ehdotukselle nimeltä
"Kotteria". "Kotteria" on viidettä
vuotta Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla opiskelevan
Jalo Sippolan käsialaa.
Toisen palkinnon saavan
ehdotuksen "Palat paikallaan"
ansioina palkintolautakunta
piti muun muassa sitä, miten
ansiokkaasti ja materiaalimaailmaltaan kauniisti ja luontevasti
julkisivusommittelu on toteutettu. Lautakunnan mielestä julkisivuihin on saatu kiinnostava
kokonaisote uudella, innovatiivisella elementtitekniikalla. "Palat paikallaan" on viidettä vuotta
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella
opiskelevien Sini Kotilaisen ja
Nea Tuomisen ideoima.

Kolmannen palkinnon voittaneessa ehdotuksessa "Wrap"
on palkintolautakunnan mielestä esitetty ansiokkaasti uusia
tapoja ja materiaaleja energiataloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. "Wrap" on Teknillisessä korkeakoulussa kolmatta vuotta opiskelevan Kuisma
Rasilaisen ehdotus.
Lunastuspalkinnot palkintolautakunta päätti jakaa ehdotuksille "terassitalo", joka on
Oulun yliopistossa opiskelevan
Jussi Eskelisen käsialaa, sekä
"Avaruuden ikkuna", jonka on
tehnyt Teknillisessä korkeakoulussa opiskeleva Jari Mänttäri.
Kilpailu oli suunnattu OY:n,
TKK:n ja TTY:n arkkitehtikouluissa opiskeleville. Palkintoina
jaettiin yhteensä 7 000 euroa.
Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistyksen
puheenjohtaja, TkT Jussi Mattila Suomen Betoniyhdistys ry.,
arkkitehti SAFA, päätoimittaja
Maritta Koivisto Betoni-lehti,
professori Yrjö Tuppurainen,
professori Jouni Koiso-Kanttila
Oulun yliopisto, professori Kari Salonen, yliassistentti Harri
Hagan Tampereen teknillinen
yliopisto sekä assistentti Anu
Puustinen Teknillinen korkeakoulu sekä ja toimittaja Auri
Häkkinen Rakennuslehti.

Kilpailuun saatiin kaikkiaan
17 ehdotusta.Tehtävänä oli tehdä ehdotus, miten 1970-luvun
elementtikerrostalon julkisivujen ilmettä voitaisin kohentaa,
energiatehokkuutta ja toiminnallisuutta parantaa sekä uusia
pihamiljöötä.
Kilpailulla haettiin myös ennakkoluulottomia ehdotuksia
uudemman rakennuskannan
korjaussuunnittelun kehittämiseksi sekä yleisemmin myös
1970- ja 1980-luvun aluerakentamisen ns. ongelmakohtien
ratkaisuvaihtoehdoiksi.
Esittelemme ehdotukset ja
palkintoperustelut tarkemmin
seuraavassa Kiinteistöpostissa,
joka ilmestyy maaliskuun lopulla.

JSY perustettiin
edellisen laman
vaiheisiin

J

ulkisivuyhdistys valmistautuu viettämään tänä vuonna 15-vuotisjuhliaan. Lisäksi jäsenistön aktivoimiseksi ja
laajemman osanoton mahdollistamiseksi käynnistetään erillisten toimikuntien toiminta.
Toimikunnat ovat tekninen toimikunta, tuotantotoimikunta,
taiteellinen toimikunta ja tie-

dotustoimikunta.
Viime vuoden lopussa pidetyssä syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Tarri A-Insinöörit
Oy:stä jatkamaan Suomen Betoniyhdistyksen toimitusjohtajaksi siirtyneen Jussi Mattilan
viitoittamaa tietä.
Hallituksen varapuheenjohtaksi vuoden alussa valittiin
Jukka Lahdensivu Tampereen
teknillisestä yliopistosta. Sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa
Riina Takala Kiinteistöpostista.
Hallituksen muu kokoonpano: Tapio Kilpeläinen ThermiSol Oy (varalla Boris Panschin
Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y.), Jukka Sevón Paroc
Oy Ab (varalla Matti Haukijärvi
Parma Oy), Ossi Niemelä Lemminkäinen Oy Keski-Suomi
(varalla Jukka Lahdensivu),
Simo-Pekka Valtonen Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy (varalla Jyrki Hutri Lumon Oy),
Ari T. Koski LTM Company Oy
(varalla Jussi Pöllönen KR-Tiimi
Oy), Maritta Koivisto Betoniteollisuus ry/Betoni-lehti (varalla
Timo Rautanen maxit Oy Ab),
Jani Nieminen Rautaruukki Oyj
(varalla Mikko Auer Tikkurila
Oy),Yrjö Suonto Studio Suonto
Oy (varalla Anu Soikkeli Oulun
yliopisto Puustudio).
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:

karpan keittiössä

”Hiukan liikaa on sopivasti minulle.”

Matin maukas

matikkakeitto
M

atikka on veikeän
näköinen kala viiksineen ja luikeromaisine limaisine vartaloineen. Made
kuuluu turskakaloihin ja sen
syntyhistoriasta kertova tarina
on mielenkiintoinen.
Made on itsensä Vanhan Kehnon tekemä. Kävi niin, että luoja oli tehtaillut kauniita hopeakylkisiä kaloja pitkän päivän ja
pirua se vähän potutti. Niinpä
piru päätti itsekin tehdä jämämateriaaleista yhden kalan.
Pirulla oli nokiset kädet, joista jäi kalan pintaan mustia läikkiä. Piru sylkäisi kalan päälle ja
yritti hieraista tahrat pois, siinä
onnistumatta.
Made häpeää omaa noen tahrimaa ja limaista ulkomuotoaan
niin paljon, että luomisen päivistä asti se on lymynnyt järvenpohjissa ja jatkanut sukuaankin
vain kovimpien talvimyräköiden aikana.

Unionistien
hokkuspokkustemppu

Nylje
matikka
tuppeen
Nylje matikka leikkaamalla
terävällä veitsellä kalan niskasta
nahka "ympriinsä auki". Sarhaa
sormilla nahkasta "alku", jotta
pääset vetämän nahan ehjänä
"tuppeen" pyrstöä päin.
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Made kutee helmikuussa jään alla. Kuikka
sen sijaan ”kutee” ja pesii sulan veden aikaan. Madetta olen syönyt, kuikkaa en, sillä
se on rauhoitettu lintu.
Ennen muinoin kuikkakin on kelvannut ruokapöytään. Isäni kertoman mukaan kuikan
nahka oli hyvä kenkänahka, sillä sen nahka
on paksu, kestävä ja pitää hyvin veden.
Löysin mielenkiintoisen reseptin kuikan
laittoon, Kuikkakeitto lappalaiseen tapaan.
Ohje on seuraavanlainen: ”Otethan kolomen
litran kattila, kaarethan siihen pari litroo
pontikkoo. Se vähä lämpiämmää. Sit otethan kuikka ja huljuutelhaan sitä siin aikasha ja heitethän kuikka poekkee ja otethan
huikka. Sekä toinenki ja piisoo siittä vaekka
nuapurillehhii.”

E

dellä kerrottu tarina on
totta, tai ainakin yhtä
totta kuin isännöitsijäunionin uuden jäsenlehden lukijatutkimus, joka julkaistiin jo
ennen kuin aviisin ensimmäistä
numeroa oli edes painettu. Äkkiseltään vaikuttaa tosi tehokkaalta ja melkein uskottavalta.
Näin se näköjään unionistien
maailma muuttuu reaalielämääkin nopeammaksi ja heidän
"kiinteistö kehittyy" näppärästi hokkuspokkus-nimenvaihdoksella. Toivottavaa olisi, ettei
moinen kikkailu realisoituisi
mitenkään hoidossa olevissa
taloyhtiöissä.
Moisesta kikkailusta tulee
mieleen monjaan veljeskansan
veijarin autokaupan teko: "Tervee, osta sie tästä hyvä ja vähän
ajettu auto. On ollut saaressa
sokealla papilla ja sill on ajettu
vain kesäisin. Katohan sie, renkaatkin on niin uuvvet, ettei
pinta oo ehtinyt viel kasvaa!"

Resepti on lainattu sanasta sanaan ja siinä
saattaa olla murrevirheitä.

Made on liukas, eikä ote oikein
pidä. Huomasin sanomalehden
olevan hyvä apuväline nahan
poistossa. Vedä nahka varoen
pyrstöön saakka ja kun nahka
on irti, avaa mateen vatsa varoen, rikkomatta sisälmyksiä.
Allekirjoittanut osti noin kilon
painoisen tyttömateen, ajatuksena se, että masussa olevan
mädin voi hyödyntää vaikkapa

seuraavana viikonloppuna blinien päällä.
Kilon painoisesta mateesta
saa sopan kahdelle.
Made kutee helmikuussa ja
sen huomasi, sillä ostamani tyttösen vatsan mätipussissa oli
125 grammaa tätä kotimaista
kaviaaria.
Ota myös kalan maksa talteen
ja laita se keittoon.

Mateen voi fileroida tai pätkiä
palasiksi. Meikäläinen pätki kalan fileroimatta noin kymmenen
sentin mittaisiksi paloiksi.

Liemi päästä ja ruodoista
Keitä kalan päästä ja ruodoista
keitolle liemi. Pistä perkuut kattilaan, päälle vettä, paloittele sipuli
ja vedä sekaan juustoraastimella
porkkanasta lastuja. Lisää muu-

tama kokonainen maustepippuri
ja laakerinlehti. Keitä lientä puolisen tuntia ja siivilöi se ja kaada
takaisin kattilaan.
Kun liemi kiehui, lisäsin suolaa sekä kuoritut ja muutamaan
osaan halkaistut perunat. Pilkoin
mukaan myös yhden sipulin lisää makua antamaan. Lisäsin
tässä vaiheessa myös pätkityt
kalat kattilaan ja annoin niiden
kiehahtaa muutaman minuutin.
Sitten kalat pois kattilasta ja lihat
ruodosta.
Lisäsin ruodottomat peukalonpään kokoiset kalanpalat (ja
maksan) takaisin kattilaan siinä
vaiheessa, kun perunat alkoivat

MATIKKAKEITTO
MADETTA
PERUNOITA
SIPULIA
VOITA
MAUSTEPIPPUREITA
SUOLAA
LAAKERINLEHTI
PORKKANAA
KERMAA

kypsyä. Kaloille ja maksalle riittää kymmenisen minuutin keittoaika.
Kun perunat ovat kypsiä, lorauta kattilaan pari desiä kermaa.
Kevytkermakin käy, jolloin henkilääkäri taputtaa punakynsisiä,
ruttuisia käsiään ilosta yhteen.
Lisää keittoon kunnon nokare
oikeata voita ja kourallinen silputtua tilliä. Lappaa soppa lautaselle ja tarjoa tuoreen ruisleivän
kera.
Made on hyvää, monet arvostavat mateen parhaaksi ruokakalaksi ja näin keittokalana se kyllä
kipuaa helposti paalupaikalle.

Kahvimaalla
Valentinin päivänä
2010
Chef Karppa

P.S.
Aiemmin julkaistut
Karpan soppajutut ja
reseptit sekä Sautskin
Hästnäs Newsit
löytyvät osoitteesta:
www.karpankeittio.fi
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

Viiden tähden saneerauspalvelua!
AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät
AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000
Vantaa

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

Puh 06-781 9000
Fax 06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.fi

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Ikkunat
ENERGIATEHOKKAAT
JA KESTÄVÄT
KARVIA IKKUNAT

Parvekekaiteet

Väestönsuojat

TURVALLISUUSMATERIAALIA

A-luokan
ENERGIAIKKUNA

Tuotevalikoimistamme löydät laadukkaat ja monipuoliseset valikoimat palo- ja pelastusalan
ammattikirjallisuutta ja muuta turvallisuuteen liittyvää aineistoa. Väestönsuojelumateriaaleja
löytyy valmiina pakkauksina taloyhtiöille ja yrityksille.

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

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

Maalauslaitteet
Savontie 349

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 476 112, faksi (09) 4761 1400
www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

PL 75 Tiistinniityntie 4
02331 Espoo (09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

19.-21.5.2010
www.tulevaisuudenisannointi.fi

Markiisit

Kiinteistöpesulat

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970, telefax (09) 87597299
www.miele-professional.fi, professional@miele.fi

sir.f i

Kiinteistön hoitokoneet

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty
www.autola.wihuri.fi
PL 58, 01511 Vantaa
puh. 0205 1010, fax 020 510 2207 autola@wihuri.fi

i

tuotepostia

Omasali Oy:ltä
kuntosalit
taloyhtiöille

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

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut
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> 50
<5
Asuntojen lukumäärä

As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

rivitalo

5-19

kerrostalo

20-49

paritalo

Tunnus 5001396
Osoite:

Uusi isänn.

Osoite:

Uusi puh.joht.

As. Oy:n Y-tunnus
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As. Oy tai isänn.tsto

Knauf Insulationin uusille ja
korjattaville rakenteille tarkoitetussa Perimeter PlusTM Blow-inBlanket® (BIBS) -järjestelmässä
irtonainen lasimineraalivillaeriste
puhalletaan puurakenteisiin seiniin ja harjakattoihin rakennuksen sisäpuolelta rakennusaikana.
Eriste puhalletaan läpinäkyvän
verkkomateriaalin taakse, jolloin
asennuksen laatu voidaan varmistaa visuaalisesti kaikilla alueilla.
Tuote on nopea ja tehokas asentaa. Materiaali puhalletaan täysin
kuivana.

Se soveltuu käytettäväksi suljetuissa tiloissa ja koteloissa ja
avoimien yläpohjien eristämiseen.Tällöin eriste voidaan puhaltaa matalammalla tiheydellä kuin
perinteinen puhallusvilla, jolloin
asennus on kustannustehokkaampaa. Eriste voidaan puhaltaa myös
korkeammalla tiheydellä, jolloin
saavutetaan parempi lämmöneristävyys.
Perimeter Plus -eriste asettuu tiiviisti putkien, johtojen ja muiden
kalusteiden ympärille varmistaen
näin aukkojen täyttymisen. Se ei
tarvitse sideaineita tai kosteutta,
mikä tarkoittaa sitä, ettei työskentely ahtaissakaan sisätiloissa ole
ongelmallista. Järjestelmä ei tuota
jätettä, eikä näin ollen tarvita jälkisiivousta.
Lisätietoja: Knauf Insulation,
www.knaufinsulation.fi.

OSOITTEENMUUTOS

Knauf Insulationilta
rakennusaikana
puhallettava
lasimineraalivilllaeriste

KIINTEISTÖPOSTI
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Kokousaikojen sopiminen on usein tuskallista: Erityisesti silloin,
kun kutsuttavat henkilöt tulevat eri organisaatioista, eikä käytettävissä ole yhteistä kalenterisovellusta.Tästä syystä isännöitsijät joutuvat
soittelemaan ja lähettämään useita sähköposteja löytääkseen yhteisen ajan. Jos osallistujille ehdotetaan vain yhtä aikaa, se harvoin sopii
jokaiselle. Tästä seuraa paljon työtä, johon tamperelainen ZapMeet
Company tarjoaa helpotusta.
ZapMeet-työkalulla voi neuvotella helposti parhaiten sopivan kokousajan yli puolet totuttua nopeammin. Kutsuja täyttää Internetissä
olevan lomakkeen muutamassa minuutissa ja ZapMeet neuvottelee
tekstiviestejä ja sähköpostia käyttämällä kokousajan isännöitsijän
puolesta. Lopuksi kutsuja vahvistaa ajan, ja osallistujat saavat kutsut
automaattisesti.
ZapMeetin avulla hallitusten kokousten sopiminen sujuu jouhevammin, eikä enää tarvitse pitää kirjaa jokaisen vastauksesta, iloitsee
Marika Kyrölä Lännen Isännöintipalvelusta.
Lisätietoja: ZapMeet Company Ltd, asiakkuuspäällikkö Kati Kaulamo, puh. +358 45 2797 135, www.zapmeet.fi.

KIINTEISTÖPOSTI

Kokousten sopiminen helpommaksi

03003
VASTAUSLÄHETYS

myös lisäpalveluna.
Lisätietoja: Omasali Oy, EteläSuomi Hannu Mäkelä 045 318
8044, Länsi-Suomi Markus Katainen 045 318 8045, Keski-Suomi
Jussi Ojala 045 321 7211, www.
omasali.fi

Muutokset myös:
puh. (09) 2238 560 / Jutta Teriö
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
jutta.terio@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi

Isänn.tsto

Omasali Oy on tuonut uuden
palvelukonseptin taloyhtiöiden
ulottuville. Nyt voidaan ottaa talon
yhteiset tilat hyötykäyttöön. Taloyhtiön oma kuntosali on edullinen
ja vaivaton tapa tarjota liikuntamahdollisuudet asukkaille. Lisäksi
se on tehokasta, sillä laitteet suunnitellaan juuri käyttäjien mukaan.
Oma kuntosali monipuolistaa
taloyhtiön palvelutasoa, nostaa
neliövuokrahintaa sekä lisää asumisviihtyvyyttä. Asukkaille se on
helppo ja vaivaton tapa kuntoilla.
Omasali Oy tarjoaa kaiken kuntosalille; Laitteet, valaistuksen,
ilmanvaihdon, TV:t, stereot sekä
peilit. Laitteiden lisäksi Omasali
Oy:n palveluun sisältyy asennus,
käyttöopastus sekä harjoitusohjelmat. Henkilökohtainen ohjaus

OSOITTEENMUUTOS

yritysuutispostia

Hallituksen vastuut ja velvoitteet kiinnostavat
Asunto-osakeyhtiön hallitusten
puheenjohtajia ja jäseniä kiinnosti kovasti varatuomari Pasi Oravan
Hallituksen vastuut ja velvoitteet
- seminaariluento, jonka hän piti
2. helmikuuta Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivässä Helsingin

Wanhassa Satamassa. Puolentoista
tunnin mittaista luentoa oli kerääntynyt kuulemaan noin satapäinen joukko tiedonhaluisia taloyhtiöiden luottamushenkilöitä.
Seminaariluennon järjestivät
yhteistyössä Kiinteistöposti ja Kal-

liolaw Asianajotoimisto Oy.
Seuraavan kerran Pasi Orava luennoi samasta aiheesta Jyväskylän
Rakentaminen & Talotekniikka
-messuilla Jyväskylän Paviljongissa
5. maaliskuuta.

Korjausrakentamispäivä keräsi
hyvin kävijöitä

Yleisöä kuuntelemassa tarkkaavaisena Pasi Oravan esitystä.

Uponor hakee
Tekes-hankkeeseen
pilottitaloyhtiöitä
Taloyhtiöille suunnattu Tekesin rahoittama Kotitalot kuntoon
-kilpailu käynnistyi 18.1.2010 ja
päättyy 2.4.2010. Se on tarkoitettu sekä asunto-osakeyhtiöille että
vuokrataloyhtiöille.
Pilottikohteeksi hankkeessa
valittuihin 1960-1970 -luvuilla rakennettuihin kerros- ja rivitaloi
hin asennetaan Uponor CEFO
-modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä.
Uponor kutsuu nyt osallistujiksi
haluavia taloyhtiöitä ottamaan yhteyttä. Voittajille on luvassa tuntu-
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via rahallisia kannustuspalkintoja.
Uponor CEFO on perusparannusmenetelmä, jossa modulaariset
linjasaneerauselementit valmistetaan ja varustetaan asennusvalmiiksi tehtaalla. Elementeillä huoneistoihin voidaan tuoda käyttövesi, lämmitys ja viemäröinti. Järjestelmään kuuluvat osana myös
mm. sähkökeskuksilla varustetut
sähköreitityselementit. Putkistoratkaisuna on Uponor-komposiittijärjestelmä sekä -viemärit.
Lisäksi pilotiksi valituissa kohteissa parannetaan energiataloutta
mm. huoneistokohtaisilla vesimittareilla ja laadukkaasti eristetyillä
putkilla sekä muuttamalla vesikiertoisella lämmönjaolla varustettujen rakennusten kosteiden

Helsingin Messujen järjestämä
Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivä keräsi yli 800 peruskorjaamisesta kiinnostunutta vierailijaa,
jotka pääsivät tutustumaan korjausrakentamisen palveluita ja
tuotteita tarjoaviin yrityksiin yhden päivän ajan.
Päivän aikana kävijöille oli tarjolla myös seminaareja ja monia
yritysten pitämiä luentoja korjausrakentamisesta.
Kiinteistöpostin ja messujärjestäjän sopimuksen mukaan
Kiinteistöposti kohdisti kävijämarkkinointia taloyhtiöiden luottamushenkilöille ja isännöitsijöille, joka tuottikin hyvän tuloksen.
tilojen sähköinen lattialämmitys
vesikiertoiseksi.
Uponor CEFO -elementeillä
toteutettuna järjestelmä voidaan
valita jo hankesuunnitteluvaiheessa. Teknisten ja taloudellisten
yllätysten riski pienenee, kun kustannukset ovat määriteltävissä jo
varhaisessa vaiheessa ja tuotteet
on pitkälle teollisesti esivalmistettu. Asennus työmaalla tehdään
tehokkaana sarjavalmistuksena.
Kerrostaloa kohden käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriverkoston
uusiminen linja-saneerauksena
kestää noin 4-5 viikkoa, asuntoa
kohden työskentelyaika nousuelementtien kiinnittämisessä on vain
noin 3 tuntia.
Asennuksessa voidaan minimoi-

Varatuomari Pasi Orava puhuu
uudesta asunto-osakeyhtiölaista seuraavan kerran Jyväsky
län Messuilla 5.-7.3.

Kiinteistöposti oli tapahtumassa
esillä myös omalla osastollaan, jossa vieraili hyvin lehden lukijoita ja
asiakkaita.
da asukkaiden kannalta raskaiden
ja kalliiden rakennustöiden osuus.
He voivatkin asua asunnoissaan remontin ajan. Hankkeessa kerätään
asukaskyselyin tietoa asukkaiden
remontinaikaisista kokemuksista.
LVIS-ratkaisujen osalta Uponor
CEFO -perusparannus parantaa
rakennuksen ääniominaisuuksia
ja talotekniikan huollettavuutta.
Joustava menetelmä antaa taloyhtiölle mahdollisuuden edetä
saneerauksessa vaiheittain ja varautua tilavarauksin tai nousuin
tuleviin tarpeisiin.
Lisätietoja: Uponor,
Torsten Lönnberg,
puh. 050 358 6595,
torsten.lonnberg@uponor.fi

Kiinteistöpesulan paras puoli.
Tietysti Miele.
Mielen uudet Octoplus -pesulakoneet ovat saapuneet. Entistä
älykkäämmät, entistä monipuolisemmat ja entistä helpommat
käyttää. Lisäksi niissä on enemmän kuin kahdeksan hyvää
syytä, miksi kannattaa vaihtaa kiinteistöpesulakoneeksi Octoplus.
Tietysti Miele.

Lisätietoja:
Miele Oy / Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970
www.miele-professional.fi

