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Polaris-ikkunat ja Polar-ovi

Uudet Polaris-ikkunat ja
Polar-ovet pitävät kylmän
loitolla ja lämmityskulut
kurissa ankarissakin
olosuhteissa.
Fenestran uudet energiaa säästävät tuotteet
ovat kannattava sijoitus ekologiseen, energiaa
ja lämmityskuluja säästävään asumiseen.

Fenestran pitkä kokemus ja vahva osaaminen varmistavat,
että taloyhtiösi saa parasta palvelua ja asiantuntemusta
suunnittelusta asennukseen.
Fenestran kokonaisratkaisuilla saat taloyhtiösi ikkunat,
parvekeovet sekä kerrostaso-ovet kerrralla kuntoon.
Ota meihin yhteyttä
www.fenestra.ﬁ tai soita 010 525 4000

Fenestran nelilasisessa
Polaris-ikkunassa on
merkittävästi korkeampi
lämmön- ja ääneneristävyys kuin kolmilasisessa
ikkunassa, lämpö pysyy
sisällä ja melu ulkona.
Fenestran Polar-ovissa
on normaalia vahvempi
ovirunko, tehokkaampi
tiivistys, erinomainen
lämmöneristys ja mikä
parasta, minkä tahansa
Fenestran ulko-oven saa
Polar-rakenteella.
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Helsingissä esiteltiin suomalaista snowhow´ta kaupungin
virkamiehille, jotka vastaavat
Operaatio Lumisodasta. Kuvassa
lumihamsteriyhdistelmä hoitamassa linkouksen, kuormauksen
ja kuljetuksen.

Remontti-ilmoitusten tekemisen pelisäännöt
kannattaa selvittää

Osakkaan täytyy tehdä kunnossapito- ja muutostöistään
ilmoitus taloyhtiölle aina silloin, kun remontissa puututaan taloyhtiön kiinteisiin järjestelmiin, muun muassa
vesi-, viemäri-, sähkö- tai ilmanvaihtojärjestelmiin tai
eristeisiin.
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Helsingissä käydään taistelua lumikinoksia vastaan
Operaatio Lumisodalla

Kun viime talvena Helsingin kaupungin lumenvastaanottopaikoille kipattiin 210 000 lumikuormaa, tämä määrä oli
ylittynyt tänä talvena jo tammikuussa reilusti.
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Julkisivuyhdistyksen palsta
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Putkiston kuntotutkimuksella selville
putkiremontin oikea ajoitus

Tutkija Jukka Saarenpää ja tutkimusavustaja Kari Lehtosaari käyvät läpi putkiston kuntotutkimusmenettelyn
perusperiaatteet.

34
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Putkiston kuntotutkimus on
kuin palapeli, jota kootaan osa
kerrallaan. Tutkimusavustaja Kari
Lehtosaari asettamassa perinteisen filmin kuvattavan putken
päälle.

39

Putkiremonttihankkeeseen valmistautuvien on terästäydyttävä
myös vakuutusasioihin. Monet
taloyhtiöt luottavat hankeaikaisten vakuutusten hankinnan
isännöitsijälleen.
Isännöitsijä Anu Sokanmaalla on
kokemusta tästä enenevässä määrin lisääntyen remonttien äärellä.

Huoneistokohtaiset vesimittarit tekevät vielä
tuloaan vanhaan rakennuskantaan

Huoneistokohtaiset vesimittarit tulivat vuoden alussa
pakollisiksi uudisrakentamisessa, mutta olemassa olevassa
rakennuskannassa tekevät vasta tuloaan.
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Taloyhtiön vakuutustilanne tarkkaan puntariin,
kun putkiremontti on tulossa

Isännöitsijä Annu Sokanmaa kehottaa isännöitsijöitä ja
taloyhtiöitä tarkistamaan vakuutuksiin liittyvät asiat, kun
taloyhtiöön tulee putkiremontti.
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Sissielämä karuimmillaan jäämässä taakse

Päivi Sovijärvi tyttärineen ja kissoineen sinnitteli putkiremontin keskellä. Minkälaiset olivat kokemukset?
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Putkiremonttien markkinakatsaus

62

Putkiremontin kylkiäisenä myös sähkö-, valoja taloautomaatio ajanmukaisiksi

Kiinteistöposti teki taloyhtiöiden putkiremontteja ja
linjasaneerauksia tekeville yrityksille kyselyn ja kokosi siitä
markkinakatsauksen.

43

Usein kuulee kauhutarinoita
siitä, minkälaista on elää keskellä
putkiremonttia. Päivi Sovijärvi
kertoo omat kokemuksensa
siitä, miten elämä on sujunut
putkiremontin keskellä tyttärien
ja kissojen kanssa.

Sähkö- ja automaatiosuunnittelijoilla on tarjota linjasaneerattaviin taloyhtiöihin useita entistä energiapihimpiä
ratkaisuja, jotka tuovat asumiseen käytömukavuuden
lisäksi turvallisuutta.

68
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Pentti Vähäkuopus ja Seppo
Junttila kehottavat taloyhtiöitä
aktiiviseen edunvalvontatyöhön.
Heidän mielestään on tärkeä
osallistua esimerkiksi isännöintipalkkioiden uudistustyöhön, jota
parhaillaan tehdään.

Uusmaalaiset taloyhtiöt valmistautuvat
edunvalvontatyöhönsä

Puheenjohtajien aktivistit kehottavat kollegoja osallistumaan edunvalvontatyöhön.

75
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Arkkitehtiopiskelijakilpailun tulokset
Energiatehokkuussuunnitelmat toimenpiteineen
mukaan pts-korjaussuunnitelmiin

Energia-avustusten hakemisen pitäisi olla jatkuvaa ja ne
pitäisi liittää taloyhtiön pts- tai muunlaisen pitkän aikavälin korjaussuunnitelmiin.
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Karpan Keittiössä:
Suussa sulavaa
broilerinmaksaa ja
bataattipyreetä

Taloyhtiösopimuksella
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista
Eli Kaapeli-TV
K
li TV
Elisa

Elisa HD -kanavapaketti

Elisa Vahti

Elisa Viihde

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille ja
kiinteistöille, joissa on vähintään 10 huoneistoa. Samalla taloyhtiö voi tilata myös laadukkaan Elisa Kaapeli-TV:n.
Laajakaistayhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan, esim. Elisa Viihde,
HD-kanavat ja Elisa Vahti.
Laajakaistan perusnopeuden hinta laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja voidaan sisällyttää yhtiövastikkeeseen
tai vuokraan. Kukin asukas voi tarpeidensa mukaan vaivattomasti nostaa liittymänsä nopeutta ja hankkia
Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan.

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
• Edullinen perusnopeus kaikille
taloyhtiön asukkaille

• Helppo ottaa
käyttöön,
ei avausmaksua

• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa
100 Mbit/s/huoneisto

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

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

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

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

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

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

• Lisää asuntojen
houkuttelevuutta ja
nostaa taloyhtiön arvoa

Kuivauksen uusi
suunta
Pyykki kuivaksi jopa tunnissa
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle.
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden
ilmasta vedeksi ja palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen
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.

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista
www.esteri.com

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

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa
Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi
Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi Pekka Kurttila, 040-527 5871

PÄÄKIRJOITUS

Kevät realisoi taloyhtiöiden
korjaustarpeet ja todellisen kunnon
Osakkaan remontti-ilmoituksista ja varsinkin joidenkin isännöitsijätoimistojen niistä perimistä maksuista nousseen kohun alle
on jäänyt asunto-osakeyhtiölaissa vieläkin merkityksellisempi
asia - kunnossapitotarveselvitykset. Selvityksestä pitäisi käydä ilmi, mitkä hallitus on nähnyt valmistelutyönsä tuloksena tuleviksi
korjaustarpeiksi taloyhtiössä tulevien viiden vuoden aikana. Lain
hengen mukaisesti tällä selvityksellä pyritään turvaamaan se, että varsinkaan taloyhtiön suuremmat remontit eivät enää pääsisi yllättämään osakkaita, eikä asukkaita "puun takaa". Joka vuosi yhtiökokous käsittelee
selvityksen ja näin ollen joka vuosi voidaan ja pitääkin ottaa kantaa, mitä korjataan, mikä on tärkeintä ja
minkälaisella aikataululla.
Ihmisen oma toiminta omaisuutensa hoitamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla tuntuu olevan jatkuvassa
ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että edelleen taloyhtiöissä on henkilöitä, jotka vastustavat korjauksia henkeen ja vereen asti. Oman huoneiston sisäpuolisiin osiin toki halutaan ja vaaditaan oikeutta tehdä omatoimisesti korjauksia, mutta ymmärrys siihen, että omistamalla huoneiston käyttöön oikeuttavia osakkeita on
velvollinen osallistumaan myös "ulkokuoren" ylläpitämiseen ja korjaamiseen liittyviin hankkeisiin, tuntuu
olevan toisinaan vakavasti hakusissa.
Tiukan rahan arjen sanotaan johtavan siihen, että on eläkeläisiä, nuoria perheellisiä ynnä muita asujia,
joiden on hankalaa, vaikeaa tai mahdotonta rahoittaa remontteja. Euro ei tietenkään muutu millään keinoin leveämmäksi ja suuremmaksi kuin mitä se on, mutta tämän tosiasian tiedostaen olisikin tärkeää, että
korjaushankkeiden taloudellinen valmistelu tehdään perusteellisesti.
Kilpailuttaminen on tärkeä korjaushankkeen vaihe, mutta sen ei pitäisi tarkoittaa - samaa kuin halvin mahdollinen hinta. Puhutaan elinkaarilaskelmista, käyttöikäennusteista, kokonaistaloudellisuudesta. Nämä ovat
tärkeitä asioita huomioida remontin valmistelussa, mutta täytyy pitää myös maltti päässä ja jalat maassa ja
arvioida asioita meidän taloyhtiömme, sen asukkaiden kannalta, hakea korjaustapaa, joka tuottaa hyvän ja
laadukkaan lopputuloksen ja tuo mukanaan myös sen, että tämän rakenneosan korjaamiseen ei tarvitse
ryhtyä seuraavien viiden vuoden aikana uudelleen. Tai voi toisenlaisenkin päätöksen tehdä, mutta silloin
sen täytyy perustua perusteelliseen harkintaan ja ymmärrykseen siitä, että joskus jonkin rakenneosan
ajaminen niin sanotusti loppuun voi tuottaa myös hyvän lopputuloksen ja olla toimiva ratkaisu.
Hyviin lopputuloksiin ei myöskään päästä, jos hanketta ei valmistella riittävästi, keskustella asioista arjen
tilanteissa ja virallisissa kokouksissa, tehdä päätöksiä, hankita pätevät suunnittelijat, valvojat ja toteuttajat,
valvota hankkeen etenemistä ja toteuttamista myös taloyhtiön puolesta, ajoiteta urakoitsijan maksut tiettyjen tavoitteiden ja aikataulujen puitteisiin, kerätä palautetta ja reagoida puutos- ja valituslistoihin, edellytetä
napakasti urakoitsijan korjaavan vielä ne ja sitten ei kun nauttimaan. 30-50 vuotta vanhassa taloyhtiössä
julkisivu- tai putkiremontti tai jokin muu isompi hanke ei voi tulla puun takaa yllättäen...
Riina Takala

kommentti

Vastuuta ja vastuunkatoa peliin

Muutenkin kuin internetin keskustelupalstoja seuratessa
ei voi välttyä siltä käsitykseltä, että osakkeenomistajien ja
isännöitsijöiden suhteet ovat usein täysin mätiä.
Syy siihen lienee elävässä elämässä molemmin puolinen.
Pieni joukko vetelehtiviä ja vain oman edun tavoittelevia
isännöitsijöitä on pilannut lähes koko isännöitsijäkunnan
maineen. Toisella puolella on koko suomalaisen kansan
kirjo, hullusta huoraan ja kaikki siltä väliltä.
Nyt olisi syytä laittaa jäitä hattuun ja miettiä, mikä oikeastaan on tärkeätä. Haukkua ja räksyttää vaiko osakkeenomistajana opiskella sijoittamansa pääoman hallintaa
vaikkapa osallistumalla kevään yhtiökokoukseen.

Isännöitsijät puolestaan voisivat reivata
ajatusmyllyään siihen suuntaan, etteivät
osakkeenomistajat ole vihollisia, vaan
asiakkaitani ja sitä kautta pohtia, kuinka
voin jatkossa olla vähän parempi asiakkuudenhoitaja.
Jos kemiat tai hommat eivät pelaa, sitten taloyhtiö voi
vaihtaa palveluntuottajaa.
Ei se sen kummempaa rakettitiedettä ole, vain pohdintaa
miten itse toimitaan, minkälaista yhteistyötä tehdään,
minkälaista keskustelua käydään, ajatellaan maalaisjärjellä ja osallistutaan. Ja ilman kiihkoa se on helpompaa.
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Mitä ilmoitettava? Voiko periä maksua?
Mitä ovat todelliset ja kohtuulliset kulut? Kenen kassaan rahat?

Remontti-ilmoitusten

tekemisen pelisäännöt kannattaa selvittää
Mitä jouhevammin haluatte huoneistoremonttianne koskevan ilmoituksen käsittelyn sujuvan taloyhtiössänne, sitä perusteellisempi ilmoitus tehkää
tarvittavine suunnitelma- ja muine asiapapereineen ja varatkaa ilmoituksenne käsittelylle riittävästi aikaa. Pienemmissä osakkaan kunnossapitoon tai muutostöihin liittyvissä toimissa, kuten
esimerkiksi vanhan hanan vaihtamisesta uuteen
tyyppihyväksyttyyn hanaan, pitää riittää yksinkertainen kirjallinen ilmoitus, jossa kerrotaan,
mitä tehdään, kuka tekee työn, kuka ilmoittaa,
mitä huoneistoa ilmoitus koskee, missä asuntoosakeyhtiössä, päiväys ja allekirjoitus.

n Teksti: Riina
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Takala

Kuvat: Matti

Karppanen

T

ällaisia evästyksiä jakoi asianajaja, varatuomari Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto
Oy:stä puhuessaan asunto-osakeyhtiölain
mukaisten remontti-ilmoitusten tekemisestä Kiinteistöpostin järjestämässä seminaarissa.
Korjausrakentamisen Tulevaisuus -tapahtum–
päivän yhteyteen järjestettyyn seminaariin osallistui 80 henkeä, joita kiinnostivat erityisesti, mistä
pitää ilmoittaa ja millaisia maksuja niistä voidaan
periä.

Velvollisuus tiedossa, mutta
mistä toimista ilmoitettava?

R

emontti-ilmoitusmenettelyn taustalla on
kaksi asunto-osakeyhtiölakiin kirjoitettua
pykälää, joiden mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kunnossapitotyöstä tai muutostöistä. Ilmoitus on tehtävä etukäteen, kirjallisesti ja annettava hallitukselle tai isännöitsijälle.
Ilmoitusvelvollisuus on töistä, jotka "voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla
olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston
osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan
osakehuoneiston käyttämiseen."

– Nämä kunnossapito- ja muu
tostöiden ilmoitusvelvollisuuk
sia koskevat kaksi pykälää ovat
aiheuttaneet viime aikoina hyvinkin paljon hämmennystä siitä, mitä ja milloin tulee ilmoittaa ja mitä se voi maksaa, Orava
alusti puheenvuoroaan.
Hän uskoi, että kaikille osakkeenomistajille lienee selvää, että ilmoitus on tehtävä riittävän
ajoissa ennen töiden aloittamista. Hän kuitenkin muistutti, että
se on aina tehtävä kirjallisesti
ja annettava hallitukselle, käytännössä hallituksen puheenjohtajalle tai jollekin muulle
hallituksen jäsenelle tai sitten

Kenelle maksetaan ja mistä on aiheuttanut osakkaissa
epäselvyyttä etenkin, kun ensi vaiheessa isännöitsijätoimistot saattoivat ilmoittaa perivänsä pelkästään ilmoitusten vastaanottamisesta tai käsittelemisestä maksun. - Jos
remontti-ilmoituksen käsittelystä syntyy kustannuksia tarvitaan ylimääräinen hallituksen kokous tai taloyhtiön
puolesta lisäselvityksiä - ne kulut remonttia tekevän osakkaan on maksettava ja käytännössä taloyhtiölle, ei isännöitsijätoimistolle, varatuomari Pasi Orava totesi puhuessaan Wanhassa Satamassa Helsingissä järjestetyssä
Kiinteistöpostin seminaarissa.

isännöitsijälle.
– Hallituksen ja isännöitsijän
vastuulla on käsitellä ilmoitus ja
lisäksi hallituksen ja isännöitsi
jän tehtävänä on huolehtia
siitä, että tulevasta remontista
ilmoitetaan myös sille osakkaalle, jonka huoneiston käyttämi-

seen tämä remontointi saattaa
vaikuttaa. Tämän harkinnan
tekee hallitus ja isännöitsijä käsitellessään ilmoitusta. Remontoiva osakas ei siis itse toimita
ilmoitusta tulevasta remontista
toiselle osakkaalle, vaan tiedonantovelvollisuus kuuluu vain

hallitukselle ja isännöitsijälle,
jotka huolehtivat tiedon saattamisesta eteenpäin harkintansa
mukaan, Orava muistutti.
Taloyhtiö ei voi kieltää osakkaalta kunnossapitotöiden tekemistä, mutta muutostöissä se
on mahdollista.
– Osakkaalla, yhtiöllä ja vielä
vähemmän isännöitsijällä on
kielto-oikeus kunnossapitotöiden toteuttamiseen, koska
osakkaalle on laissa asetettu
kunnossapitovelvoite. Ehtoja
sen sijaan voidaan asettaa. Muutostyön sen sijaan voi kieltää,
➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

mutta tässä suoritettavan kohtuusharkinnan tuloksena kysymys lienee käytännössä aika
poikkeusellisesta tilanteesta.

Kaikenlaiset purkutyöt edellyttää ilmoitusta ja lupaa.
Maalaustyöt - ei tarvitse
ilmoittaa. Parketin asennus
muovimaton tilalle - edellyttää ilmoitusta ja
lupaa. Jos parketti uusitaan ja käytetään uudelle
parketille suositeltua äänieristettä - ei tarvitse
välttämättä ilmoittaa. Lieden vaihtaminen, ellei
vaikuta talon sähköjärjestemiin, ei tarvitse
ilmoittaa. Hanan vaihtaminen -edellyttää
lmoitukmoituksen tekemistä. Kuvat:
Futureimagebank.

”Mitä laajakantoisemmasta hankkeesta on kysymys
ja jos se joudutaan käsittelemään hallituksen

Käsittelyajat
tapauskohtaisia

ylimääräisessä kokouksessa, kustannukset

I

myös esimerkiksi kokouskutsujen vaatima aika ja

lmoitus voi yksinkertaisimmillaan olla paperi, jossa
kerrotaan, mitä tehdään,
ku
ka tekee, kuka ilmoittaa,
mitä taloyhtiötä ja huoneistoa
kunnossapito- tai muutostyö
koskee, päiväys ja allekirjoitus.
Kun esimerkiksi wc -istuin vaihdetaan uuteen tyyppihyväksyttyyn wc -istuimeen ja työn
suorittaa putkimies tai vanhan
hellan tilalle vaihdetaan uusi ja
työn suorittaa ammattitaitoinen
sähkömies, silloin Oravan mukaan riittää juuri tällainen yksinkertainen ilmoitus, josta käy
ilmi olennaiset asiat.
– Ottakaa huomioon kuitenkin se, että mitä tahansa asiaa
pyydetään kirjallisesti, silloin
paperi on päivättävä ja allekirjoitettava, vaikka sitä ei laissa
erikseen sanotakaan.
Mikä on sitten riittävän ajoissa, riippuu aina tapauksesta.
– Selvissä ja yksinkertaisissa
asioissa, joissa ilmoituksen voi
käsitellä esimerkiksi isännöitsijä hallituksen ja isännöitsijän
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tietenkin nousevat. Silloin on otettava huomioon

ilmoituksen tekijä itse. Jos teiltä
vaaditaan ilmoitukseenne liittyen lisäselvityksiä tai hallitus tai
isännöitsijä ilmoittavat, että niitä hankitaan puolestanne, niin
heidän pitää kertoa myös syy,
miksi niitä vaaditaan ja mikä
asia on jäänyt epäselväksi, Orava painotti.

näin ollen ilmoituksen käsittelemiseen voi
mennä aikaa useampia viikkoja, jopa kuukausia,
jos lisäselvityksiä joudutaan hankkimaan
eri alojen ammattilaisilta.

välisen tehtäväjaon puitteissa,
niin silloin ilmoituksen käsittelemiseenkään ei voi mennä
kovin montaa päivää.
– Jos se edellyttää hallituksen käsittelyä, selvittäkää omia
kustannuksianne säästääksenne, milloin hallitus kokoontuu
seuraavan kerran ja ajoittakaa
ilmoituksen tekeminen tämän
pohjalta.
Jos remontti on laajakantoisempi ja ilmoitus käsitellään
hallituksessa, silloin puhutaan
erilaisesta aikajänteestä ja mahdollisista kustannuksistakin.Tähän voi vaikuttaa myös muille
osakkeenomistajille tai mahdollisesti vuokralaislle annettavat
ilmoitukset.

– Mitä vähemmän hallituksen tai isännöitsijän tarvitsee
hankkia ilmoitukseenne liittyen esimerkiksi lisäselvityksiä,
sitä nopeammin se saadaan käsiteltyä, eikä tämä vaihe viivytä
toteutuksenkaan aloittamista.
Lisäksi ilmoituksen käsittelystä mahdollisesti aiheutuvat
kustan
nukset jäävät pienemmiksi, mitä helpommalla taloyhtiö, osakas tai isännöitsijä
asianne käsittelyssä pääsevät,
Orava kehotti ottamaan huomioon ilmoitusta tehtäessä.
– Ilmoituksen saajatahoilla
on oikeus vaatia tarvittaessa hankkeesta lisäselvityksiä.
Niistä kustannuksista - siis
kohtuullisista - vastaa remontti-

Mistä sitten
pitää ilmoittaa?

O

ikeusministeriön sivustolla olevassa osakkaan kunnossapito- ja
muutostöitä koskevassa oppaassa on lueteltu konkreettisia toimia, joista pitää ilmoittaa,
mutta myös niitä toimia, jolloin
ilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Pääsääntönä voidaan kuiten
kin pitää sitä, että aina kun
kunnossapitotyössä tai muutostyössä puututaan johonkin
kiinteistössä kiinteästi oleviin
järjestelmiin, kuten esimerkiksi
lämmitys-, vesi- ja viemäri-, sähkö- tai ilmanvaihtojärjestelmiin,
on tehtävä ilmoitus. Lisäksi jos
toimilla vaikutetaan esimerkiksi
ääneneristävyyteen, eristeisiin
tai ulkoilmeeseen, on tehtävä
ilmoitus tulevista toimista.
– Yhtenä esimerkkinä, josta
on tehtävä ilmoitus, on parke-

tin vaihtaminen muovimaton
tilalle tai toisinpäin. Ilmoitus
on tehtävä, koska muutostyö
voi vaikuttaa ääneneristävyyteen ja siihen, miten äänet voivat sen jälkeen kuulua toiseen
huoneistoon, Orava konkretisoi
yhtenä esimerkkinä.
– Kylpyhuoneessa ja keittiössä tehtävissä kunnossapito- ja
muutostöissä tulee ilmoitusvelvollisuus eteen hyvin herkästi,
koska remontissa joudutaan
mahdollisesti puuttumaan taloyhtiön kiinteisiin vesi- ja viemäri- ja sähköjärjestelmiin ja tekemään niihin asennuksia.
– Jos huoneistoon tehdään
esimerkiksi ylimääräinen ilman
vaihtoventtiili tai liitetään liesi
tuuletin taloyhtiön yleiseen
ilmanvaihtojärjestelmään, niin
nämä toimet kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
– Sähköliesi, joka on voimavirtajohtoliesi ja asennetaan
kiinteistön kiinteään sähköverkkoon, niin sen vuoksi siitä
pitää tehdä ilmoitus.
– Jos huoneistossa ei ole ennestään liitäntöjä esimerkiksi
astianpesukoneelle tai pyykinpesukoneelle ja uuden koneen
vuoksi ne täytyy tehdä, silloin
on ilmoitus tehtävä, Orava luetteli erilaisia toimia, joissa ilmoitus siis vaaditaan.
Sen sijaan uuden astianpesukoneen vaihtaminen vanhan
tilalle ei edellytä ilmoituksen
tekemistä, jos uusi kone asennetaan entiselle paikalle olemassaolevin liitoksin, eikä put-

kistoon millään tavoin puututa
tai asennuksia muuteta.

Ovisilmäilmoitus
koettu
tarpeettomaksi

H

uoneiston ulko-oven
ovisilmästä ilmoittamis
ta on pidetty yleisessä
keskustelussa tarpeettoman
pienenä ilmoitusta vaativana
asiana. Ulko-ovessa ovisilmä
kuitenkin rinnastetaan huoneiston ulkopuolelle näkyvään
pinnoitteeseen, jota osakas ei ilman yhtiön lupaa voi muuttaa.
Siksi ovisilmä ulko-oveen kohdistuvana ja pinnoitetta muuttavana toimenpiteenä edellyttää lukituksen tai postiluukun
asentamisen lailla ilmoituksen
tekemisen.
– Eli kaikki, mikä näkyy huo
neistosta ulospäin, on se sitten esimerkiksi ulko-ovessa
se ovisilmän asentaminen tai
parvekkeella pinnoitteen laittamien, kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Ulko-oven
vaihtamisesta on myös ilmoitettava, mutta sisäpuolisen välioven vaihtamisesta ei, ellei se
sitten ole ääntä eristävä ovi. Sen
sijaan esimerkiksi huoneistossa
olevien väliovien vaihtamisesta
ei tarvitse ilmoittaa, Orava hahmotteli tämän kohdan rajapintaa yhtiön ja osakkeenomistajan vastuunjaon kannalta.

Ei ole olemassa
maksuautomaattia

-T

yön tekevä osakas
vastaa tarpeellisista
ja kohtuullisista käsittelykuluista, mutta on selvää,
että kuluja ei aina synny. Meillä ei ole asunto-osakeyhtiölain
puitteissa minkäänlaista maksuautomaattia, että maksu lankeaisi aina, kun ilmoitus tehdään.
Sellaista ei ole lain mukaan olemassa - toivottavasti ei käytännössäkään.

Näin varatuomari Pasi Orava
perusteli sitä yksinkertaista perussääntöä, jonka mukaan pelkän ilmoituksen vastaanottamisesta tai käsittelemisestä ei voi
periä osakkaalta maksua.
– Huomiota ei ole ehkä
kiinni
tetty riittävästi siihen,
että taloyhtiön ja isännöitsijätoimiston välinen toimeksian➺ JATKUU
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”Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole minkäänlaista vakiohintaperiaatetta. Ei siis
voida esittää, että
hananvaihtamisilmoitus maksaa
tietyn verran, am-

kesta siitä ylimääräisestä, jonka
hallitus tai isännöitsijä joutuvat
tekemään, että asia saadaan käsiteltyä, ovat niitä kuluja, joista
te vastaatte, Orava opasti, mutta
palasi pian yksinkertaisten hanailmoitusten tekemisen kustannuksiin:
– Mielestäni on täysin selvää,
että yksinkertaisista ja selkeistä ilmoituksista, kuten esimerkiksi hananvaihtoilmoituksista,

tiövastikkeella.
– Ehkä esimerkiksi suoranaiset postikulut ja kopiointikulut
ovat sellaisia, että ne voidaan
teiltä periä, kun hallitus tai isän
nöitsijä on lähettänyt tiedon
ilmoituksestanne remontin
vaikutuspiirissä olevalle osakkaalle. Mutta näissähän ei ole
kysymys suurista rahallisista
summista.
– Laki sanoo, että tarpeelliset

meenvaihtamisilmoitus tietyn
verran, liedenvaihtamisilmoitus tietyn
verran.”

tosopimus saattaa oikeuttaa
isännöitsijää hakemaan remontti-ilmoituksiin liittyviä kustannuksia taloyhtiöltä ja ne on voitu hinnoitella jotenkin tähän
sopimukseenkin, mutta tämä ei
ole asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettu osakkaan maksuperuste remontti-ilmoituksissa. Lain
mukaan osakas on velvollinen
maksamaan ilmoituksen käsittelemisestä aiheutuneita kuluja vain taloyhtiölle tai toiselle
osakkalle, hän jatkoi.

Perusteet maksuille
esitettävä

-J

os siis osakkaalla on tule
vien toimiensa osalta ilmoitusvelvollisuus, niin
silloin hänellä on lain mukaan
myös maksuvelvollisuus kustannuksista, mutta kustannusten
pitää olla todellisia ja ylimääräisiä kuluja, mitä ilmoituksen
käsittelemisestä on aiheutunut,
Orava vielä korosti.
– Jos haluatte, että hallitus
kokoontuu nimenomaan teidän
ilmoituksenne käsittelemistä
varten, niin te maksatte kokouspalkkiot, mikäli niitä vaaditaan,
se on ihan selvä. Tai jos teidän
selvityksenne on puutteellinen
ja siihen joudutaan hankkimaan lisäselvityksiä, ettekä te
hanki niitä itse, niin silloin kai-
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ei maksua voi periä. Jos maksua yritetään perustella teille
sillä, että ilmoitus edellyttää
esimerkiksi isännöitsijätoimistolta tietynlaisia tietokonejärjestelmiä ja -ohjelmia, joilla
ilmoitus saadaan arkistoon tai
arkistoa hoitavalle on maksettava palkkaa tai että arkistoa
joudutaan ylläpitämään, niin
ne ovat kuitenkin käytännössä
taloyhtiön normaaleja hallinnollisia kuluja. Ne katetaan yh-

ja kohtuulliset kulut on korvattava - mitä ne sitten ovat, sitä
on valitettavasti mahdotonta
sanoa, koska kyse on aina yksittäistapauksesta. Katsokaa
kuitenkin, että jos teille ilmoitukseenne liittyen esitetään
maksu, että se perustuu todelliseen työhön ja ajankäyttöön.
Lain puitteissa ei ole myöskään
asetettu velvoitteita siihen, että
syntyneet kulut olisi laskussa
eriteltävä. Mielestäni kuitenkin

jo hyvä isännöintitapa edellyttää sitä, että jos remonttia aikovalta osakkaalta laskutetaan jotakin lisäselvityksistä tai muusta, niin laskussa kerrotaan myös
yksiselitteisesti, mistä maksu
muodostuu.
Viime vuoden joulukuussa oikeusministeriön ja eräiden intressitahojen selvennettyä lain
kohtia esitettiin myös suositus
ilmoituksiin liittyvien maksuperusteiden käsittelemistä hallituksessa.
– On suositeltu, että remontti-ilmoituksiin mahdollisesti
liittyvien maksujen perusteet
käsitellään hallituksessa ja
osak
kaille tiedotetaan, miten
maksut muodostuvat. Lisäksi
suositeltiin, että hallitus määrittelisi ja ilmoittaisi osakkaille,
mitä asioita remontti-ilmoituksessa tulisi olla. Nämä ovat kuitenkin vain suosituksia, lakia ei
tällaiseen menettelyyn velvoita,
Orava vielä totesi.

Remonttiilmoitukset osa
taloyhtiön
korjaushistoriaa
Taloyhtiön on lain mukaan
säilytettävä ilmoitukset. Laki
ei Pasi Oravan mukaan määrittele, kuinka kauan.
– Itse säilyttäisin vähintään 10 vuotta, pidempäänkin.
Ilmoitukset tulevat yhtiös
sä niin sanotusti vastaan viimeistään varsinaisessa yhtiökokouksessa, koska lain
mukaan siellä on todettava
tavalla tai toisella kyseisen
vuoden aikana taloyhtiössä
tehdyt remontit.
Samaisessa kokouksessa
hallituksen on nykylain mukaan annettava myös selvitys tulevista kunnossapitotarpeista, jotta osakkailla on
enemmän tietoa mahdollisista tulevista remonteista.
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NYT FORD HYÖTYAJONEUVOIHIN HUOLTOSOPIMUS KAUPAN PÄÄLLE!
Ford Fiesta Van, Transit Connect, Transit ja Ranger -malleihin

Ford Protect 3 v / 3 määräaikaishuoltoa -huoltosopimus veloituksetta.
Tarjous koskee uusia tilaussopimuksia ajalla 1.2.-30.4.2011.

FORD TRANSIT CONNECT
- Työkaveri.
Ford Transit Connect on kattavasti varusteltu ja sen kaksi kokovaihtoehtoa
tarjoavat tavarankuljetuskykyä moniin käyttötarkoituksiin. Viihtyisä,
henkilöautomainen ohjaamo ja erinomaiset ajo-ominaisuudet tekevät
siitä työkaverin, johon voit luottaa myös haastavissa tilanteissa.
Ford Transit Connect SWB Trend alkaen 24.409,49 € (+toim.kulut 600 €)
Ford Transit Connect LWB Trend alkaen 24.813,54 € (+toim.kulut 600 €)
Tervetuloa tutustumaan!
ford.fi/hyotyajoneuvot

Ford Transit Connect SWB Trend alkaen 24.409,49 € (autoveroton suositushinta 18.790 € + arvioitu
autovero CO2-päästöllä 159 g/km 5.619,49 €). Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Ford Transit Connect LWB Trend alkaen 24.813,54 € (autoveroton suositushinta 19.100 € + arvioitu autovero
CO2-päästöllä 159 g/km 5.713,54 €). Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Ford Transit Connect CO2päästöt 159-162 g/km, EU-yhdistetty kulutus 6,0-6,1 l/100km. Kuvan autot erikoisvarustein.

K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Projektinjohtaja Ville Alatyppö Helsingin kaupungin rakennusvirastosta kertoo kahden kovan lumitalven asettaneen haasteita
katujen kunnossapidolle.

Helsingissä käytiin lumikinoksia vastaa

Operaatio Lumisodalla
-P

Moni tuskin osasi arvata kahden kovan

lumitalven koettelevan
peräkkäin eteläistä
Suomea. Kun lunta
oli satanut joulukuun

alkupuolella Helsinkiin
enemmän kuin vuosikymmeniin, julistettiin
kaupungissa Operaatio
Lumisota.
n Tekstit ja kuvat:

Irene Murtomäki

ysyvä lumipeite tuli
noin kuukausi tavallista aikaisemmin.Yleensä ensimmäiset lumet ovat sulaneet pois, mutta nyt kävi toisin.
Kunnon lumimyräköitä tuli
marras-joulukuussa yksi toisensa perään, projektinjohtaja Ville
Alatyppö Helsingin kaupungin
rakennusvirastosta kertoo.
Kuluvan talven lumitilannetta kuvaavat myös luvut. Kun
viime talvena, jota kutsuttiin
historialliseksi, kipattiin Helsingin kaupungin lumenvastaanottopaikoille 210 000 lumikuormaa, oli määrä ylittynyt reilusti
nyt jo tammikuun lopussa.
Viime talvena lumitilanne iski ikään kuin "puskista", mutta

tähän talveen oli Alatypön mukaan varauduttu paremmin.
– Olimme varautuneet muun
muassa tiedottamaan lunta pois
ajaville kuljettajille aikaisempaa
paremmin lumenvastaanottopaikoista ja niiden aukioloista.
Lisäksi olimme jo valmiiksi kartoittaneet lumenvastaanotolle
varapaikkoja.
Joulukuusta tammikuun lop
puun jatkuneen Operaatio Lu
misodan tavoitteena oli putsata väylät mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti lumesta.
Kantakaupungin alueella tämä
tarkoitti muun muassa sitä, että
pysäköityjä ajoneuvoja siirrettiin kadun varsilta pois ilman
etukäteen annettua siirtokeho-

tusta. Mikä katu oli milloinkin
vuorossa, siitä ilmoitettiin Helsingin kaupungin nettisivuilla.
Lisäksi jalkakäytäviltä putsatut
lumet, jotka tavallisesti kuuluvat tontinomistajan vastuulle,
kuljetettiin poikkeuksellisesti
kertaalleen pois kaupungin toimesta.
Jalkakäytäviltä kasaantuvien
lumien poiskuljettaminen siirtyi tammikuun lopussa normaaliin tapaan jälleen kantakaupungin kiinteistöjen vastuulla.
Myöskään katoilta pudotettua
tai pihoilta aurattua lunta ei saa
jättää tai tuoda kadulle, vaan se
pitää kuljettaa lumen vastaan➺ JATKUU
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ottopaikoille.
Lähes jokainen kantakaupungin katu oli tammikuun lopussa
tehopuhdistettu kertaalleen ja
seuraavaksi tehostetuissa lumitöissä keskityttiin esikaupunkien asuntokatujen ja jalkakäytävien hoitoon.
Uusien lumipyryjen jälkeen
auraus aloitetaan jälleen pääja joukkoliikennekaduilta. Aurattavista kaduista tiedotetaan
siirtokehotuskylteillä vähintään kaksi vuorokautta (48 h)
ennen työn alkamista. Pysyvät
siirtokehotuskyltit pidetään
raitiovaunuliikenteen kannalta
kriittisimmissä paikoissa toistaiseksi.

Kiinteistöiltä lunta
kaupungin kontolle

K

uluvan lumitalven ilmi
öihin on kuulunut, että
kiinteistöiltä kasataan
entistä enemmän niiden vastuulle kuuluvia lumikasoja kadun puolelle ja kaupungin hoidettavaksi.
– Tämä "verovaroin ratsastaminen" on lisääntynyt todella
paljon, mikä on tietenkin ikävää, projektinjohtaja Ville Alatyppö toteaa.
Hän arvelee talo- ja huoltoyhtiöiden tavoittelevan tällä kustannusten säästämistä.
– Runsasluminen talvi on
ollut kaikille kallis. Kun niitä
on nyt ollut kaksi peräkkäin,
kasvavat taloudelliset intressit
kustannusten hillitsemiseksi.
Merkille pantavaa nimittäin on,
että vastaaviin väärinkäytöksiin
ei törmätty viime talvena läheskään niin usein kuin kuluvana
talvena.
Rahan lisäksi toinen asia, joka houkuttaa työntämään lumikasat kaupungin kontolle, on
Alatypön veikkauksen mukaan
soveltuvan kaluston puute.
– Huoltoyhtiössä saattaa olla yksi kone, jolla pitää hoitaa
monen kiinteistön lumityöt.
Tavallisina talvina sillä on pärjätty, mutta kovina lumitalvina
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resurssit eivät yksinkertaisesti
riitä.
Mahdollisuudet suitsia taloyhtiöiden väärinkäytöksiä ovat
vähäiset.
– Asiaa hoitaa rakennusvalvon
tavirasto, mutta itsessään kaupunki on melko aseeton. On
lähes mahdoton selvittää, onko
lumi kasattu paikalle talon pihalta, jalkakäytävältä vai kadulta. Ennen eli 70-luvulle saakka
valvontaa hoitivat korttelipolii
sit, mutta tähän ei taida olla
pa
luuta. Nyt voidaan vedota
lähes ainoastaan tontinomistajien rehellisyyteen, että nämä
hoitaisivat niille kuuluvan lumenpoiston, eivätkä sälyttäisi
kustannuksia veronmaksajien
niskaan.
Kaupungin rakennusviraston
lumenvastaanottopaikkoja koskevassa selvityksessä onkin esitetty, että jalkakäytävien hoito
siirrettäisiin kiinteistöiltä kaupungille myös kantakaupungin
alueella, kuten on käytäntönä
esikaupunkialueilla.
Talvikunnossapidon lisäksi
tä
mä tarkoittaisi myös muun
muassa hiekan nostoa ja pesua.
– Esikaupunkialueella tontti
en omistajilta peritään hoitotaksa, joka kattaa normaalin
kunnossapidon.
Vaikka viime talvet ovatkin

Sompasaaressa on Herne
saaren lailla ollut melkoinen
kuorma-autoralli, kun lunta
on kuljetettu taloyhtiöiden
pihalta vastaanottopaikoille.

olleet suuritöisiä, ei hoitotaksaa
sen vuoksi olla projektinjohtaja
Ville Alatypön tietojen mukaan
nostamassa.
– Kuluvan talven osalta päätöstä ei ole vielä tehty, mutta
todennäköisesti taksa ei lumenmäärän vuoksi nouse. Menettelytapoja pitäisi muussa tapauksessa sorvata uudelleen, koska
tavallisina talvina hoitotaksa on
ollut riittävä. Jos sitä nyt nostetaan ja seuraava talvi onkin
vähäluminen, kertyy maksuja
liikaa. Mikäli taksaan halutaan
puuttua, niin ehkä jonkinlainen tarkistusmenettely aiheutuneista kustannuksista tulisi
kysymykseen, Alatyppö pohtii.

Lumenvastaanottopaikkoja
tarvitaan lisää

H

elsingin kaupungilla
on kahdeksan virallis
ta lumenvastaanotto
paikkaa, joista viisi on maa-alu
eella. Ne täyttyivät rivakasti jo
joulu-tammikuussa, joten käyttöön otettiin parikymmentä

varapaikkaa. Nyt osa niistäkin
on jouduttu sulkemaan. Mihin
lumia aletaan seuraavaksi kasata, on projektinjohtaja Ville
Alatypön mukaan vielä avoinna.
Vaihtoehtoja kantakaupungissa
ei tiheän rakentamisen vuoksi
juuri ole.
– Pulassa ollaan. Ilmeisesti
lähiympäristön peltoalueita
joudutaan ottamaan lisää käyttöön, mutta sekään ei tapahdu
ykskaks, Alatyppö tietää.
Hernesaari, jossa lumikuormat kipataan mereen, on ollut
ahkerassa käytössä.
– Vuorokauden aikana Hernesaaressa on käynyt jopa 1 500
ajoneuvoa, eli yksi auto minuutissa. Nyt onkin aika pohtia,
mi
hin nämä autot ohjataan
tu
levaisuudessa, kun alueelle
rakennetaan asuintaloja. Kantakaupungin liikenteen pitää
kuitenkin toimia ja sitä varten
lunta on kuljetettava pois.
Uutena ratkaisuna on tuotu
esille maanalaiset lumenvastaan
ottopaikat. Mihin ne sijoittuisivat, on avoin kysymys. Oman
haasteensa paikkojen valinnalle tuo lumia kuljettavien kuorma-autojen synnyttämä vilkas
liikenne.
– Maanalaisten vastaanottopaikkojen pitäisi sijoittua pää➺ JATKUU sivulla 16

Kannattaako maksaa, jos
saman saa ilman?
TV-lähetykset taloyhtiölle
ilman kuukausimaksuja
Laajakaistan ensimmäinen
vuosi koko taloyhtiölle 0 €
ja jatko markkinoiden
edullisimmilla hinnoilla

Soveltuu kaikille taloyhtiöille
ü Ei muutoksia digibokseihin tai televisioihin
ü Jopa satoja TV-kanavia ilman katselukortteja
ü Huippunopea laajakaista joka tarpeeseen

Laske
taloyhtiösi
säästöt
netissä!

Pyydä tarjous
heti ja helposti
www.lanworld.fi
tai 0303 8008

Aina askeleen edellä
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katujen varrelle ja liiketilojen
puolelle, jotta niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa kaupungin asukkaille.
Lisäksi parhaillaan on selvityksen alla, olisiko mahdollista
hyödyntää maanalaista kaukokylmäjärjestelmää.

Lumen kuormaus
nopeammaksi ja
turvallisemmaksi

L

umen auraamisessa ja
kuormaamisessa on kokeiltu uutta kalustoa, Suomessa kehitettyä snowhow'ta.
Yksi tällainen on lumenkuormaaja, joka puskee auraamansa
lumen suoraan kuorma-auton
lavalle. Lumenkuormaaja lastaa
noin 30-40 kuormaa tunnissa,
kun kauhamenetelmällä päästään 10-12 kuormaan. Lisäksi
lumi pakkautuu lavalle tiiviimmin kuin jos se kerättäisiin sinne pyöräkuormaajalla.
Projektinjohtaja Ville Alatyp
pö oli vaikuttunut työn nopeutumisesta. Esimerkiksi Kulo
saaren kevyen liikenteen väylä
saatiin putsattua lumesta 20
minuutissa, kun normaalisti aikaa kuluu 8 tuntia. Myös turvallisuus paranee, koska lumi kerätään ajoradan suuntaisesti.
Kaupungilla on ollut pari
kuukautta kokeiltavana toinen
samantyyppinen lumenkäsitte
ly
laite, josta on tehty vasta
prototyyppi. Traktorin perään
on asennettu aurauslaite, josta
lumi kasaantuu takana olevalle
lavalle. Myös tämä tekniikka on
osoittautunut käyttökelpoiseksi, ja lumen kuormaaminen on
nopeutunut.
Ville Alatyppö kertoo, että
kaupungissa suunnitellaan uuden kaluston hankintaa. Se ei
kuitenkaan tapahdu hetkessä,
koska kaupungin on otettava
huomioon muun muassa hankintalaki. Tämän talven varalle
ehdittiin hankkia muun muassa
uusia linkoja.
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Taloyhtiöillä ja niitä palvelevilla kiinteistönhuoltoyrityksillä on ollut vaikeuksia huolehtia katujen
hiekoittamisesta ja turvata jalankulkua liukkailla kaduilla, koska lunta on tullut aika ajoin runsaasti ja lämpömittarin lukemien vaihdellessa nopeastikin pakkaslukemista plussalukemiin. Lisäksi
on pitänyt huomioida katolta mahdollisesti putoavien lumien ja jäiden aiheuttamat riskit.
Näkymää Helsingistä Aleksis Kiven kadun läheisyydestä. Kuva: Riina Takala

”Lumi teettää kaikilla töitä”

R

unsasluminen talvi teettää töitä myös isännöitsijälle.
– Lumen kanssa on painiskeltu koko talvi, joulukuusta lähtien. Aamulla kun tulee töihin ja
katsoo sähköpostin, niin suuri
osa viesteistä koskee lunta tavalla tai toisella, isännöitsijä
Jyrki Hyypiä Laajasalon Isännöinti Oy:stä kuvailee. Yritys
hoitaa muun muassa Helsingin
Asumisoikeus Oy:n 56 kohteen
isännöinnin.
Oman hankaluutensa lumitöihin tuovat kiinteistöjen pienet pihat.
– Arkkitehdeiltä on unohtunut se, että Suomessa tulee jossain vaiheessa talvi. Uusien talojen piha-alueet ovat niin ahtaita,
etteivät niille mahdu aurattavat
lumikasat. Näin ollen lunta ei
voi jättää pihaan odottamaan
kevättä, aurinkoa ja sulamista,
vaan se on kuljetettava muualle. Sama juttu on talon katolta
pihaan pudotettavien lumien
kanssa.
Helsingin Asumisoikeus Oy:n

talot sijaitsevat pääasiassa kantakaupungin ulkopuolella, joten jalkakäytävät kuuluvat kaupungin vastuulle.
– Lumenpoisto jalkakäytäviltä on laahannut perässä verrattuna kiinteistöjen piha-alueiden
hoitoon. Ensin kaupunki puhdistaa kadut, joissa liikennöivät
bussit ja raitiovaunut, sen jälkeen siirrytään sivummalle.
Katoilta lumia on isännöitsijä
Jyrki Hyypiän mukaan pyritty pudottamaan hyvissä ajoin
ennen kuin niistä koituu kiinteistölle vesivahinkoja tai kulkijoiden turvallisuudelle riskiä.
Hyypiä kertoo heillä olevan
urakoimassa kolme lumenpudotusporukkaa, joilla on tähän
saakka pärjätty. Tekijöiden saatavuudesta isännöitsijä toteaa,
että heitä on toistaiseksi löytynyt.

Valituksilta
ei voi
välttyä

I

sännöitsijä saa vastaanottaa
mahdolliset asukkaiden valitukset.
– Runsaimpien lumisateiden
aikaan asukkaat olivat ärtyneitä,
ettei pihassa päässyt kulkemaan
kuin kinttupolkuja tai autoa ei
tahtonut löytyä kinosten takaa.
Vaikka Hyypiä tietää huoltoyhtiöiden tekevän parhaansa,
on asukkaiden viestit välitettävä eteenpäin - kuuluuhan se
isännöitsijän tehtäviin.
– Huoltoyhtiöt eivät yksinkertaisesti ehdi olemaan yhtä
aikaa monessa paikassa silloin,
kun lunta pyryttää taivaan täydeltä. Kaikki ovat olleet tänä
talvena kovilla.
Hyypiän huomion mukaan
isommat huoltoyhtiöt ovat
varautuneet tilanteeseen koneilla ja miehillä – opettihan
viime talvi jotakin. Tiukempaa
on pienillä yhtiöillä, joilla ei
esimerkiksi ole sairauslomien
tai muiden poissaolojen tuuraajia. Valitukset kasautuvatkin
tavallisesti tietyille kiinteistöille
ja tietyille huoltoyhtiöille.

Ilmaista parkkitilaa myös
pysäköintihalleista
Lumitilanteen vuoksi Helsingin kaupunki tarjoaa edelleen asukaspysäköintitunnuksen haltijoille tilapäisiä pysäköintipaikkoja
eräillä toreilla. Lisäksi EuroParkin kolmessa keskustassa sijaitsevassa pysäköintihallissa voi pysäköidä maaliskuun loppuun
saakka yöaikaan asukaspysäköintitunnuksella ilmaiseksi.
Kantakaupungin kapeilla raitiovaunukaduilla otettiin tammikuun puolessa välissä käyttöön pysäköintirajoituksia. Rajoitusten
tarkoitus on helpottaa lumen aurausta ja parantaa raitioliikenteen sujuvuutta. Kiellot kestävät arviolta maaliskuun loppuun
saakka. Kyltein merkityille kaduille pysäköityjä autoja voidaan
siirtää omistajan kustannuksella.
Sekä lista kaduista, joilla pysäköintiä rajoitetaan, että tilapäiset
pysäköintipaikat löytyvät Helsingin kaupungin internet-sivustolta.

Hyypiää askarruttaa huoltoyhtiöiden pärjääminen kahden
runsaslumisen talven puristuksessa. Lisäkuluja niille kertyy
esimerkiksi työntekijöiden ylitöistä.
– Lisätyövoimaa on ehkä saatu siirtämällä tavallisesti sisätöitä tekevä henkilöstö lumitöihin.
Mutta miten on käynyt kiinteistönhuollon rutiininomaisten
hommien, kuten esimerkiksi
käsiroskakorien ja tuhkakuppien tyhjentämisen. Onkohan
sillä puolella laistettu, jotta lumityöt saadaan tehdyksi, Hyypiä puntaroi.

Kevätsää tuo omat
ongelmansa

K

unhan lumisateista on
päästy ja aurinko alkaa
paistaa yhä korkeammalta, ilmaantuu säästä aiheutuvia muita pulmatilanteita,
isännöitsijä Jyrki Hyypiä tietää
kokemuksesta.
Lämpötilan ollessa päivällä
plussan puolella ja yöllä miinukselle ovat kulkuväylät varsinkin
aamulla liukkaita. Hiekoituksen
on silloin oltava kunnossa.
Kevättä kohti mentäessä ongelmia aiheuttavat muun muassa parvekkeiden sadevesiput-

ket, jotka uusissa taloissa ovat
ohutta muovia. Parvekkeiden
lipan päällä oleva lumi sulaa ja
valuu sadevesiputkia myöten
alas - tai näin ainakin pitäisi
olla. Pakkasyönä vesi saattaa
jäätyä putkiin ja osa sulaa päivän kuluessa parvekkeelle. Ikävimmissä tapauksissa vesi pyrkii kulkeutumaan parvekkeen
oven alareunasta asuntoon.
Seinustoilla olevat lumikasat
ovat yksi pulma. Seinän vierustalla lumen sulamisvesi voi
aiheuttaa rakenteille vaurioita.
Lisäksi sadevesikaivot voivat olla jäässä, eivätkä vedä sulanutta
lunta.
Ja mitä kaikkea lumen alta
paljastuukaan, se jää nähtäväksi.
– Todennäköisesti korjattavaa riittää. Lumia auratessa on
saattanut aitoja, pihakalusteita
ja pensaita vaurioitua. Auraajan
on niitä vaikea tietää, kun kaikki on paksun lumipeitteen alla,
Hyypiä toteaa.
➺ JATKUU
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Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakentamiseen keskittynyt yritys. Tarjoamme palvelukseenne parhaat korjausurakoinnin, talotekniikan, linjasaneerauksen, julkisivusaneerauksen sekä pihojen ja ympäristöjen rakentajat.

Katujen kunnossapitovastuut
määritelty laissa
Talvikunnossapitoon kuuluvat muun muassa lumen, jään
ja aurausvallien poistaminen,
sadevesikourujen ja -kaivojen
avoinna pitäminen sekä keväällä hiekoitus ja hiekan poistaminen.
Tontinomistajan, joka tarkoittaa myös tontin vuokraajaa,
velvollisuutena on poistaa lumi
ja jää tontin kohdalla olevalta
jalkakäytävältä. Niin ikään jalkakäytävälle ja sen viereen aurattujen lumikasojen poiskuljetus
tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Lisäksi jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru on pidettävä lumettomana ja
jäättömänä.
Kunnan tehtävänä on vastata muun muassa ajoratojen,
pyöräteiden sekä yhdistettyjen

jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta.
Kunta voi ottaa hoitoonsa
tontinomistajalle kuuluvat kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät
kokonaan tai osittain kaikilla
asemakaava-alueilla tai rajatulla
alueella. Jos kunta ottaa tehtäviä hoitoonsa, se voi periä työstä maksun, joka perustuu siitä
aiheutuviin kustannuksiin.
Kunnossa- ja puhtaanapidon
tason ei tarvitse olla kaikkialla samanlainen. Korkeampaa
laatua ja kiireellisimpiä toimia
vaaditaan paikoissa, jotka ovat
liikenteen kannalta tärkeimpiä.
Lisäksi tasoon vaikuttavat sääolosuhteet ja vuorokaudenaika
Lähde:Ympäristöministeriön ja
Kuntaliiton julkaisema esite Kadut kuntoon, 2005

Vastuut muun muassa jalkakäytävien ja ajoväylien kunnossa- ja
puhtaanapidosta perustuvat vuonna 2005 uudistettuun lakiin.
Piirros: Kuntaliiton ja ympäristöministeriön julkaisema esite
Kadut kuntoon.

Suomalainen snowhow esittäytyi

V

oisiko sopivampaa keliä uuden uudenlaisen
lumikaluston esittelylle
olla kuin mitä oli tammikuisena tiistaina Helsingin Sompasaaressa? Ilman täyttää sakea
lumisade, ja kuorma-autoja ajaa
jatkuvana virtana lumenvastaanottopaikalle kippaamaan lastinsa. Korkeat lumikasat tarjoavat
niin kaupungin kuin mediankin
edustajille mitä mainioimman
katsomon.
Lumenpoistonäytöksen aloittaa pyöräkuormaajan eteen
asennettu lumenkuormaaja, joka syöttää lumen suoraan kuorma-auton lavalle. Lumenkuormaajalla voidaan valmistajan
mukaan saavuttaa jopa 70 prosentin säästö lumimassojen siirtokustannuksissa. Tämä perustuu siihen, että lumi pakkautuu
lavalle tiiviimmin verrattuna
esimerkiksi kauhakuormaajalla
tapahtuvaan kuormaukseen.
Helsinki rakentamispalvelu
Staran tuotantopäällikkö Sa
mipetteri Mäkinen kertoo, että
parin päivän kokemukset lu-
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Pyöräkuormaa
jan edessä oleva
Arctic Machinen
lumikuormaaja
heittää lumen
suoraan kuorma-auton lavalle.

Tuotantopäällikkö
Samipetteri
Mäkinen on
tyytyväinen
uusien lumenkuormaajien nopeuteen.

menkuormaajasta ovat myönteiset. Lumi pakkautuu tiiviisti
ja nopeasti kuorma-auton lavalle. Kaluston kulkiessa liikenteen suuntaisesti pienenee
muulle liikenteelle koituva hait-

ta. Lumenkuormaajaa kokeiltiin muun muassa Sörnäisten
rantatiellä, Kulosaaren kevyen
liikenteen väylällä sekä Arabian
kaduilla.
Toisena näytöksessä esitel-

lään lumihamsteri, joka on lainassa Kokkolasta. Kyseessä on pohjalaiskeksintöä olevan
laitteen prototyyppi.
Traktorin takana oleva
lumilinko heittää lumen suoraan peräkärryyn. Mäkinen toteaa
hamsterin olevan kätevä ahtaillakin kaduilla.
Yhdistelmä hoitaa linkouksen, kuormauksen ja kuljetuksen.
Lumikalustonäytöksessä
ovat mukana myös kaupungin
hankkimia linkoja. Tuotantopäällikkö Mäkinen sanoo, että
viime talvesta otettiin opiksi ja
kuluvan talven lumenpoistoon
oli varauduttu kapasiteettia lisäämällä.
Hänen mukaansa urakoitsijoita on ollut tänä talvena saatavilla. Osittain tämä selittynee
sillä, että muualla päin Suomea
ei ole ollut niin kova lumitalvi
kuin etelässä.

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.

Uudistuneet kotisivut

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 ja näet lehden ajankohtaiset
tapahtumat. Sivustolla voit kommentoida myös Kiinteistöpostin Nettijatkot-artikkeleita.

www.kiinteistoposti.fi

Helsingin KTK:n kalustolla riittänyt kysyntää

H

elsingin KTK:n lähes
koko kalusto on ollut
mukana Operaatio Lumisodassa, onhan sen sopimuskumppaneina niin kaupungin
kiinteistöjä kuin taloyhtiöitäkin.
– Luminen talvi on tuonut
runsaasti lisää töitä, mikä on
palvelun tarjoajan kannalta
iloinen asia. Maanrakennuskalusto ja vaihtolavat ovat olleet
ahkerassa käytössä lumenkuormauksessa ja -kuljettamisessa,
Helsingin KTK:n toimitusjohtaja Toni Jurva kertoo.
Tämä on ollut tervetullut piriste alalle, sillä tavallisesti suuri osa maanrakennuskalustosta
on seisonut talven ajan toimettomatta. Nyt työtä on riittänyt
kaikille, ja reilut 200 ajoneuvoa
on kaiken aikaa tien päällä. Jurva laskee, että lumikalustosta
99 prosenttia on käytöstä.

– Jos kalustoa vapautuu, niin
sille löytyy hetimiten uusi tilaus, hän kuvailee tilannetta.
Helsingin KTK:n toimitusjohtajan mukaan kaluston kovasta
kysynnästä huolimatta asiakkaille ei ole tarvinnut myymään
ei oota.
– Jos omaa liikennöitsijää ei
ole saatavilla, niin sitten kutsumme yhteistyökumppaneita
avuksi. Asiakasta ei jätetä pulaan, Jurva alleviivaa.
Kadun kunnossapitotöitä tekeville kuljettajille riittää keskustan alueella haasteita. Niistä
suurimpia ovat kadun varrelle
pysäköidyt ja lumikinoksen alle
hautautuneet autot.
Toimitusjohtaja Toni Jurva
tietää, että oman mausteensa
työhön tuovat kunnossapitovastuun rajapinnat kantakaupungissa ajoradan kuuluessa
kaupungille ja jalkakäytävien

kiinteistön omistajalle.
Erityisen tyytyväisiä KTK:n
autoilijoiden piirissä on oltu
siihen, että lumenvastaanottopaikkojen aukioloista saadaan
kännykkään reaaliaikaista tietoa. Tämä on selvä parannus
viimevuotiseen verrattuna.
– Näin vältetään hukka-ajoa,
mikä on hyvä asia paitsi talouden myös ympäristön kannalta.
Toimitusjohtaja Toni Jurva
yhtyy niihin näkemyksiin, joiden mukaan lumen vastaanottopaikkoja ja varavastaanottopaikkoja saisi olla nykyistä
enemmän etenkin kantakaupungissa ja Länsi-Helsingissä.
Poikkeuksellisen runsas lumi
talvi tarjoaa työtä, mutta kolikolla on toinenkin puoli, KTK:n
toimitusjohtaja muistuttaa.
– Jakeluautojen kuljettajat
ovat olleet vaikeuksissa. Menoa

ovat hidastaneet lumiset ja ahtaat kadut. Etenkin ketjutetussa
kuljetuksessa on tuskailtu aikataulujen pitävyyden kanssa.
Onneksi asiakkaat ovat olleet
ymmärtäväisiä. Kaikki kuljetukset on pystytty hoitamaan, eikä
mitään ole jäänyt ajamatta,Toni
Jurva toteaa.

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi
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15 v.
julkisivuyh d istyksen palsta

Tapahtumia Julkisivuilla vuonna 2011 - onko niitä?
"Ja niin kevät joutui jo kalentereihinkin...", tunnetun joululaulun
sanoitusta mukaillen. Julkisivuyhdistyksen viisitoistavuotista taivalta
juhlistanut vuosi 2010 meni taas luvattoman nopeasti ohi (ei kuitenkaan sivu suun!) ja uuden vuoden mukanaan tuomia haasteita ollaan
jo kovasti pohtimassa eteenpäin. Kesä tulee, sen mukana telineet ja
pressut julkisivuille ja kohta näin pessimistisesti ajatellen onkin taas
jo syksy. Niin se vaan menee.
Mitäpä tapahtumia uusi vuosi sitten tuokaan tullessaan? Omassa
työssäni olen useiden yhteistyökumppaneiden ja muiden julkisivualan
toimijoiden kanssa keskustellut urakkalaskennassa olevien julkisivukorjaustöiden määrästä. Yleinen tuntuma asiaan on se, että juuri tänä

Mikko Tarri, DI
Suunnittelupäällikkö,
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Julkisivuyhdistyksen
puheenjohtaja

keväänä urakoitsijoilla on laskettavana varsin pieni määrä kohteita,
kun tässä aiemmin totuttiin jo melkoiseen vyöryyn. Suunnittelupöydällä tekemistä kyllä riittää.

on jo nyt rakennettu, sillä vain noin 1-1,5 % rakennuskannastamme

Tämän hivenen epäsuhtaisen tilanteen taustalla on - ainakin minun

uusiutuu vuosittain. Se jos joku on hidasta, joten on melkein väistä-

mielestäni - parin vuoden takainen suhdannepoliittinen avustus, joka

mätöntä, että jotain muutospaineita ja jopa jossain mielessä moraa-

putsasi omalla tavallaan pöydän normaalisti tähän kevääseen ajoit-

lista vastuuta kohdistuu myös korjausrakentamiseen.

tuvista töistä, pusersi ne isoon kimppuun vuoden 2009 loppupuolelle
ja toteutuksen osalta vuoteen 2010.

oo ooo

Suunnittelutyö kohdistuukin tällä hetkellä ensisijaisesti hanke- ja

Julkisivuyhdistyksen näkökulmasta lähempänä olevana tapahtu-

luonnossuunnitteluun, joten uutta verta urakoitsijoiden laskentapöy-

mana ja etappina on "jo vuodesta 2010 lähtien perinteeksi muodos-

dälle voisi odotella tuossa syksyn koittaessa. Lopputulemana uskon,

tunut" Vuoden Julkisivuremontti 2011 -kilpailu asunto-osakeyhtiöille,

että tilanne tasaantunee viimeistään vuoden 2012-2013 aikana, mutta

jonka perimmäinen tarkoitus on saattaa nimenomaan onnistuneita

juuri nyt taitaa olla julkisivusaneerausten osalta hiukan sellaiset os-

julkisivusaneeraushankkeita kaiken kansan tietoisuuteen. Tällä ker-

tajan markkinat. Sekä hyvässä että pahassa.

taa panostamme myös kilpailun tavoitteissa aikaisempaa enemmän
tähän muodikkaaseen energiatehokkuusnäkökulmaan - ykköspalkin-

oo ooo

toa ei saa se, joka on laittanut paksuimmat fyllit seiniin, vaan parhaan

Muita kaikuja korjausrakentamisen ja siten myös taloyhtiöiden tule-

asetelman saa se hanke, jossa energiatehokkuus on parhaalla mah-

vaan elämään voisi sanoa tulevan energiansäästötavoitteista ja niihin

dollisella tavalla otettu huomioon. Elinkaarikustannukset kunniaan!

liittyvästä kovasta poliittisesta tahtotilasta. Ympäristöministeriössä on

Vielä kyseistä kilpailuakin innostavampi on ajatus Julkisivu 2011

jo yleiseurooppalaisen paineen ansiosta käynnistetty selvitys siitä, mi-

-tapahtumasta, joka järjestetään 12.-14.10.2011 Helsingin Messukes-

ten korjausrakentamisessa voitaisiin tehokkaammin ottaa energian

kuksessa Julkisivuyhdistys ry:n toimeksiannosta.

säästäminen huomioon. Aihepiiri on mielenkiintoinen ja sitä on itse

Vuoden Julkisivuremontti -kilpailun tulokset julkistetaan messujen

kunkin syytä seurata silmä kovana, sillä tämän vaikutukset saattavat

ensimmäisenä päivänä ja totuttuun tapaan tilaisuuteen tavoitellaan

tuottaa oikeinkin mielenkiintoisia tilanteita taloyhtiöidenkin hankkeis-

myös taloyhtiöiden korjausrakentamiseen liittyvän poliittisen päätök-

sa - jos selvitystyö johonkin ohjaavaan lopputulokseen päätyy.

senteon kirkkaimpia tähtiä ketään nimeltä mainitsematta (vaalit ovat

Säästötavoitteet ovat varsin kovia, sillä vuoden 1990 tasosta vuo-

tulossa!).

teen 2020 mennessä energiatehokkuutta pitäisi parantaa 20 %. Tuo

Tapahtuman aikana järjestetään myös julkisivuihin liittyvä teknis-

vuosi 2020 on - kuten alkusanoissa jo maalailin - erinomaisen pian

painotteinen seminaari sekä julkisivurakentamisen tulevaisuutta luo-

käsillä.

taava paneelikeskustelu, joten epäilisin asiaa ja tapahtumia riittävän

Skeptikot ovat sitä mieltä, että korjausrakentamisella maailmaa

joka lähtöön.

ei paranneta, ainakaan energiatehokkuuden näkökulmasta. Raakaa
talousmatematiikkaa soveltaen se pitää osakokonaisuuksia tarkasteltaessa ehkä paikkansa, esimerkikksi päivänvaloa kestämättömien
takaisinmaksuaikojen ja investoinnin tuoton näkökulmasta.

Näissä tapahtumarikkaissa merkeissä se vuosi sitten taitaa taas
vierähtää.
Parempia julkisivuja kaikille toivoen Mikko Tarri

Mutta: skeptisyyden vastarannalla on kuitenkin myös se, että kovemmilla uudisrakentamisen määräyksillä energiansäästöön täh-

PS: Julkisivuyhdistys ry:n jäsenmatka suuntautuu tänä vuonna

täävä muutos on sangen hidasta. Jos katsotaan niinkin pitkälle kuin

Kööpenhaminaan 5.-7.5., joten laittakaahan kalenteriin merkintä sa-

vuoteen 2050, silloin olemassa olevasta rakennuskannasta jopa 50 %

man tien!
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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 11.-13.3.
Osasto B-260.

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.

Torikahvila-Viinibaari
KiinteistöTorilla on oma Torikahvila-Viinibaari, joka on tarkoitettu ainoastaan
”torikauppiaiden” ja heidän asiakkaidensa käyttöön.
KiinteistöTorin näytteilleasettajat ovat:
Eerola-Yhtiöt Oy, Kiinteistöposti, Paperinkeräys Oy, PutkiReformi Oy, Telia
Sonera Oyj, Sonera Kauppa, Suomen
Talokeskus Oy ja Laattapiste Collection
Jyväskylä.

Lakiasiaa ja putkiremonttitietoutta taloyhtiöväelle
Uusi asunto-osakeyhtiölaki, betonijulkisivujen vauriot ja linjasaneerauksen onnistumisen edellytykset ovat muiden muassa
Rakentaminen & Talotekniikka –messujen yleisöluentojen ja tietoiskujen aiheita,
jotka koskettavat erityisesti taloyhtiöissä asuvia ja niiden kanssa ammatikseen
työskenteleviä.
Uutta asunto-osakeyhtiölakia osakkaan
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta
yleisölle valottaa lakimies Marina Furuhjelm perjantaina 11.3. klo 14.00 alkavassa
esityksessä.
Asunto-osakeyhtiölakiin remontoijan näkökulmasta katsottuna palataan tietoiskussa lauantaina 12.3. klo 12.00, jolloin
Lasse Asmundela Remisteristä kertoo
sisustusremonttien toteuttamisesta taloyhtiöissä.
Reijo Pitkänen Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta puhuu betonirakenteiden
vaurioitumisesta julkisivuissa lauantaina
11.3. klo 13.00 ja sunnuntaina 12.3. klo
12.00.
Vallalla olevaan putkiremontti- mutta myös
sisustusbuumiin sopii hyvin RemonttiReiskan Jorma Piisisen ja Ari Lahden yhteistyössä Laattapiste Collectionin ja Wedi-märkälevytoimittajan kanssa pidettävä
esitys ”Kylpyhuone kaikkiin budjetteihin”.

Miehet nähdään lavalla joka messupäivä.
Laattapiste Collectionin laattatarjontaan
voi tutustua myös KiinteistöTorilla, sillä
yritys on yksi kiinteistöalan tuotteita ja
palveluita tarjoavista ”torikauppiaista”.
Samaan teemaan sopii hyvin myös Jyväskylän ammattikorkeakoulua edustavan
Mika Vainionpään esitys, jossa käydään
läpi linjasaneerauksen onnistumisen edellytyksiä. Esitykset ovat lauantaina 12.3.
klo 14.00 ja sunnuntaina 13.3. klo 15.00.
Heikki Toivonen NewLiner Oy:stä pitää
tietoiskun heidän edustamastaan putkiremonttimenetelmästä sekä lauantaina että
sunnuntaina.
Pellettilämmitys on lisännyt kiinnostustaan
sekä pientaloissa, mutta otettu käyttöön
lämmitysmuotona myös suurissa kiinteistöissä. Pellettilämmitykseen liittyvistä
kokemuksista messuilla kertoo Hannes
Tuohiniitty Suomen Pellettienergiayhdistyksestä lauantaina klo 13.00 ja sunnuntaina klo 14.00.
Enegiatehokkuus on päivän sana kaikenlaisissa kiinteistöissä. Energiaekspertin
työsalkkujen jaosta messuilla puhuu Ismo
Lievonen perjantaina klo 14.45.
Yleisöluennot pidetään C-hallin lavalla,
tietoiskumaiset esitykset kokoustila K307
Elsissä ja kokoustila K306 Antissa.

Tutustu yleisöluentojen ja tietoiskujen ohjelmaan tarkemmin
http://www.jklpaviljonki./rak2011/ohjelma.php

Rakentaminen
& Talotekniikka
2011 -messut
Jyväskylän
Paviljongissa
11. - 13.3.2011.
KiinteistöTorin
näytteilleasettajat.

Suomen
Talokeskus Oy

TeliaSonera
Finland Oyj

Pihlajistonkuja 4
00710 Helsinki
Puh. (09) 7251 5500
www.talokeskus.

PL 0405
00051 Sonera
Kiinteistöasiakaspalvelu
Puh. 0200-11611

Suomen Talokeskus Oy
on kiinteistöjen korjausrakentamiseen, ylläpitoon
ja energianhallintaan sekä
kiinteistöjen tiedonhallintaan
erikoistunut vuonna 1923
perustettu insinööritoimisto.
Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa,
Tampereella ja Jyväskylässä.
TALOKESKUS on yhtiön
tammikuussa käyttöönottama markkinointinimi.

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

Sonera Kauppa
Jyväskylä
Kauppakatu 20-22
(kauppakeskus Forum)
40100 Jyväskylä
p. 02040 27123
www.sonera.
Sonera Kauppa on TeliaSonera Finlandin omistama telealan vähittäismyyntiketju. Palvelemme
asiakkaitamme 34 myymälässä ympäri Suomen. Tarjoamme matkapuhelin- ja
laajakaistapalveluita sekä
palveluihin liittyviä tuotteita
kuluttajille ja yritysasiakkaille.

Laattapiste
Collection
Jyväskylä
Ahjokatu 16
40320 Jyväskylä
puh. 0207 433830
www.laattapiste.
www.heikkiharu.
Laattapiste Collection Jyväskylä tarjoaa taloyhtiöille
ja asukkaille palvelupaketin
kylpyhuoneen remontointiin.
Teemme räätälöityjä kylpyhuonesuunnitelmia ja
tarjoamme kaikki tuotteet
samasta paikasta.
Tule kysymään palvelupaketista, tehdää kylpyhuoneista sellaisia mitä asukkaat
haluavat.

PutkiReformi Oy

Eerola-Yhtiöt Oy

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

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

Consti talotekniikkaan
kuuluva PutkiReformi tekee
kerrostalojen kokonaisvaltaisia viemärisaneerauksia
nykyaikaisilla korjausmenetelmillä. PutkiReformi on
ainoa putkistosaneerausyritys, jonka korjaamat putket
vakuutusyhtiö luokittelee
uusiksi. Consti talotekniikka tekee putkiremontteja
sekä uusilla että perinteisillä
menetelmillä, ja niitä yhdistelemällä. Consti yhtiöt on
suomen johtava korjausrakentamiseen erikoistunut
rakennusliike.

Paperinkeräys Oy
PL 143
00181 Helsinki
puh. (09) 228 191
www.paperinkerays.
Paperinkeräys Oy on keräyspaperin tuottajayhteisö.
Tarjoamme veloituksetta yli
30 huoneiston kiinteistöille
kotikeräyspaperin keräysjärjestelmän. Huolehdimme
veloituksetta myös paperin
kuljetuksesta.

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

Kiinteistöposti Oy
Matti Karppanen
Pisteenkaari 4
03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560
matti.karppanen@
kiinteistoposti.
www.kiinteistoposti.
Kiinteistöposti on kiinteistönpidon, isännöinnin ja
korjausrakentamisen ainoa
ammattilehti. Lehden valtakunnallisen puheenjohtanumeron jakelulevikki on
62 069 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.

putkistosaneeraukset

Tutkija Jukka Saarenpää (oik.) ja tutkimusavustaja Kari Lehtosaari tutkivat putkilinjoja röntgenkuvaamalla.

Putkiston kuntotutkimuksella
selville remontin oikea ajoitus

Vesiputkien sisäpuolinen syöpyminen on
tyypillinen vuodon
aiheuttaja kiinteistöissä. Mahdollisten
syöpymisten selville
saamiseksi tarvitaan
putkiston kuntotutkimus. Se on kuin palapeli, jota kootaan osa
kerrallaan.
n Teksti ja kuvat:

Irene Murtomäki
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utkiston kunnosta ei
pystytä sanomaan
juuri mitään paljaalla
silmällä. Kuntotutkimuksessa
selvitetään, minkälaisia syöpymiä ja sakkakertymiä putken sisäpuolelta mahdollisesti löytyy.
Yleensä pyritään käyttämään
rakenteita rikkomattomia menetelmiä, jotta vesikatkoksilta
ja muilta toiminnan häiriöiltä
vältyttäisiin, tutkija Jukka Saarenpää ja tutkimusavustaja Kari
Lehtosaari VTT Expert Services
Oy:stä kertovat. Ainetta rikkomattomasta menetelmästä käytetään lyhennettä NDT (Non
Destructive Testing).
Kuntotutkimus kertoo muun
muassa putkiston käyttöikäennusteen. Sen pohjalta voidaan

pohtia, milloin putkiremontti
on ajankohtainen. Putkiremontti voidaan siten suunnitella hallitusti ja käyttää hankesuunnitteluvaiheeseen tarpeeksi aikaa.
Putkistojen kuntotutkimus
kannattaakin toteuttaa ajoissa,
ennen kuin vuotoja on päässyt
tapahtumaan.
Putkiston kuntotutkimus on
huomattavasti perusteellisempi ja yksityiskohtaisempi kuin
peruskuntoarvio, joka tehdään
silmämääräisesti.
Tutkija Jukka Saarenpää kertoo, että on kolme vaihtoehtoa päästä katsomaan putken
sisälle. Ykköseksi hän nostaa
läpivalaisun eli röntgenkuvaustekniikan. Saarenpään mukaan
se on tehokkain, luotettavin

ja edullisin menetelmä. Toinen
ainetta rikkomaton menetelmä
tutkia putkiston kuntoa on ultraäänipaksuusmittaus.
Kolmas vaihtoehto tehdä kun
totutkimusta on ottaa putkesta
näytekappaleita ja analysoida
ne laboratoriossa. Tätä tapaa
käytetään lähinnä silloin, kun
pitää saada selvyys vaurion aiheuttajasta. Muutoin sitä ei juuri suosita, koska jotta putkesta
voidaan ottaa pala, täytyy vedet
katkaista. Lisäksi kohta, josta
näyte on otettu, täytyy paikata.
Joissain tapauksissa saattaa ongelmana olla myös asbestieristeet.
Yhtenä osa-alueena putkistojen kuntotutkimuksessa voi
olla tarpeen mukaan suljetuis-

ta lämmitysverkostoista otettavat vesinäytteet. Niistä nähdään esimerkiksi
veden happipitoisuus ja mahdolliset
syöpymätuotteet, jotka viittaavat ongelmiin putkistossa.
Pohjaviemäreitä tutkittaessa työkaluna ovat tv-kuvaukset. Tutkija Jukka
Saarenpää toteaa, että toimivia viemärijärjestelmiä on kuitenkin syytä kuvata
harkiten. Hän suosittelee sitä, jos järjestelmässä on ollut tukoksia.
– Tv-kuvaus ei sovi joka kohteelle, ja
operaatiosta saattaa syntyä vain ongelmia. Viemäriputket ovat vuosien saatossa patinoituneet saippuan ansiosta
liukkaiksi. Koska likaisia linjoja ei voida kuvata, on ne puhdistettava painehuuhtelulla. Esiin tulee putkien karhea
pinta, joka alkaa kerätä muun muassa
wc-paperia ja saattaa aiheuttaa jatkuvia
tukoksia.
Tv-kuvaus liittyykin tavallisesti putkiremontin hankesuunnitteluvaiheeseen,
jolloin ruvetaan miettimään mahdollisia tekniikoita pohjaviemäreiden saneeraamiseksi.

Perinteinen ja
digitaalinen filmi
käytössä

P

utkiston kuntotutkimuksissa röntgenkuvaus on tänä päivänä ylivoimaisesti suosituin tekniikka.
Aloittaessaan tutkimukset parikymmentä vuotta sitten tutkija Jukka Saarenpää
käytti ultraäänimittausta, jonka rinnalle tulivat sittemmin röntgenkuvaukset perinteisellä filmillä. Tänä päivänä
röntgenkuvauksessa käytetään sekä perinteistä että digitaalista filmiä. Kohde
määrittelee sen, kumpi on parempi.
– Perinteisen filmin etuna on, että
se on ohut ja se saadaan mahtumaan
ahtaisiin paikkoihin. Putkikanavien ja
-linjojen välit saattavat olla hyvinkin
pienet. Niiden kuvaaminen on ensiarvoisen tärkeätä, ovathan ne yleensä
niitä kriittisimpiä paikkoja, Jukka Saarenpää tietää.
Digitaalinen filmi tai paremminkin sitä suojaava kotelo on moninkertaisesti
paksumpi kuin perinteinen filmi, eikä
se siten ole yhtä kätevä käyttää. Digitaalisella filmillä on silti etunsa. Se ei ole
perinteisen filmin tapaan valolle kovin
herkkä ja sitä on mahdollista käyttää
jopa 500-700 kertaa. Kun digitaalisella
filmillä oleva kuva on skannattu laitteelle, se tyhjätään ja sille voidaan ku-

vata uudelleen.
Kumpaakin filmityyppiä pystytään
säteilyttämään samalla röntgenlaitteella. Röntgensäteilyaika määritellään
etäisyyden sekä filmin ja putken koon
mukaan. Tavoitteena on arvostelukelpoinen kuva. Filmien herkkyys on kehittynyt vuosien saatossa, ja hyvinkin
pienet pistemäiset syöpymät näkyvät
kuvissa.
Uusinta röntgentekniikkaa edustaa
kuvalevy, joka on yhdistettynä tietokoneeseen ja kuva syntyy suoraan tämän
ruudulle. Kuvalevyn haittapuolena on
sen kalleus ja digitaalisen filmin tapaan
levyn paksuus. Se on hankala asettaa
kuvattavan putken taakse. Menetelmän
etuna on, ettei kuvauksessa tarvita niin
järeää röntgensäteilylaitetta kuin nykyisin on käytössä, joten omakoti- ja rivitalojen kuvauksien aikainen säteilysuojaus on helpompi toteuttaa.
Ultraäänitekniikalla toteutettavat putkiseinämien paksuusmittaukset ovat
jäämässä historiaan. Ultraääniluotain
mittaa putken kunnon melko pieneltä
alueelta. Jos heikko kohta ei ole juuri
siinä, tämä saattaa jäädä huomaamatta.
On silti edelleen kohteita, joissa ultraäänipaksuusmittaus on käyttökelpoinen.Yksi tällainen puolittain seinän tai
katon sisällä kulkeva valurautaviemäriputki, jonka taakse ei pystytä röntgenfilmiä ujuttamaan.
Tutkimusavustaja Kari Lehtosaari toteaa putkistojen tutkimukseen olevan
käytössä muitakin metodeja, mutta ne
ovat hankalia ja kalliita soveltaa asuinkiinteistöissä.

Kriittisimmät
kohteet
röntgenkuviin

P

utkiston kuntotutkimuksessa
kuvauskohteet valitaan pistokoe
maisesti. Putkistoista pyritään valitsemaan kriittisimmät kohteet, joissa
vuotoja epäillään olevan tai niitä syntyvän. Tutkimusavustaja Kari Lehtosaari
painottaa, että kuvauskohteen määrityksessä pitää olla asiantuntemusta.
Montako röntgenkuvaa putkistosta
otetaan, siitä voidaan esittää karkea
arvio. Jos taloyhtiössä on esimerkiksi
noin 20 huoneistoa, tarvitaan 20-25
röntgenkuvaa. Noin sadan huoneiston
kokoisessa talossa kuntotutkimusta

➺ JATKUU
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varten otetaan 40-45 kuvaa.
Tutkija Jukka Saarenpää toteaa, että kuvia otetaan tapauskohtaisesti.
– Määrä ei ole itseisarvo, vaan
tavoitteena on selvittää putkis
ton kunto. Röntgenkuva on
väline, jolla asiaa tutkitaan. Tär
keintä on, että kuva on laadukas ja siitä saadaan haluttu informaatio.
Putkiston kriittisimmät kohdat ovat tavallisesti kierreliitokset, juotokset ja t-haarat sekä paikat, joissa veden virtaus
on nopea, esimerkiksi lähellä
lämmönjakohuonetta. Kuvaan
otetaankin pääsääntöisesti mukaan liitososia, koska pelkän
suoran putken kuvaaminen ei
vie asiaa paljon eteenpäin, Saarenpää mainitsee.
Lisäksi kuviin valitaan otos
kiinteistön erikokoisista putkista. Jos nimittäin tietyssä putkidimensiossa havaitaan tyyppivika,
voidaan tutkia koko kiinteistön
vastaavankokoiset putket.
Jukka Saarenpään mukaan
kuntotutkimuksessa lähdetään
tavallisesti liikkeelle talon lämmönjakohuoneesta. Sieltä löytyvät isot runkolinjat, kuten
sisään tulevan kylmän veden
putki sekä lämmönsiirrinpaketin välittömässä läheisyydessä
kulkevat lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkolinjat. Kun
näistä suurimmista putkidimensioista on otettu kuvat, siirrytään portaikkojen runkolinjoihin ja -haaroihin sekä lopulta
vesikalusteiden dimensioltaan
pienempiin kytkentähaaroihin.
Kuntotutkimuksen tekijät käyvät yleensä myös muutamassa
huoneistossa katselmuksia tekemässä.
Sen lisäksi että tutkittavasta
putkikohdasta otetaan röntgenkuva, otetaan siitä kuvaustilanteessa myös valokuva. Näin jokainen tutkittu kohde on helppo paikantaa vuosien jälkeen
ja mahdollisesti röntgenkuvata
uudelleen esimerkiksi kohteessa myöhemmin toteutettavan
aikaisemman kuntotutkimuksen tulosten päivittämistyön
yhteydessä.
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Tutkija Jukka Saarenpää asettaa perinteisen filmin kuvattavan putken päälle.

2

1
Kuntotutkimukseen kuuluu
myös isännöitsijän tai huoltohenkilöstön kanssa käytävä
keskustelu, jossa käsitellään
ilmenneet ongelmat. Lisäksi jututetaan mahdollisuuksien mukaan muutamaa asukasta. Heiltä
saadaan käyttäjän kokemuksia
putkiston toimivuudesta.

Kuvien
tulkinnassa
tarvitaan
kokemusta

P

utkistosta otettuja röntgenkuvia tarkastellaan
katselulaitteella, joka on
samantyyppinen kuin sairaalakäytössä olevat laitteet. Kuntotutkimuksen tekijän ammattitaito nousee esille röntgenkuvia
analysoitaessa.
– Kuvatun putkiosuuden ar
vioinnissa on periaatteessa käytössä kolmiportainen asteikko: putkessa ei ole syöpymää,
putkessa on lievää syöpymää
tai putkessa on syöpymää. Mo
nelle kuntotutkijalle tämä saattaa riittää. Mutta lisäksi olisi tar-

Kuva 1:
Laitteen etäisyys kuvattavasta kohteesta ja putken koko
määrittelevät
kuinka paljon
röntgensäteitä tarvitaan
kelvollisen
kuvan saamiseksi.
Kuva 2:
Röntgenku
vaa varten
vaadittava
säteilytaso
syötetään
koneelle.

peellista selvittää mikä on mahdollinen kuvauskohdan maksimaalinen syöpymäprosentti,
josta lasketaan putkiston käyttöikäennuste. Tämä prosentin
määrittely on tutkimuksen ehkä haastavin vaihe, Saarenpää
toteaa.
Putkiston kuntotutkijat eivät
yleensä ota kantaa siihen millaisin menetelmin putkiremontti
olisi hyvä toteuttaa.
– Se kuuluu hankesuunnitte
luvaiheeseen. Tosin jos havait
semme riskejä liittyen vaihtoehtoisiin menetelmiin, kirjaam-

Kuntotutkimuksilla kysyntää
Tutkija Jukka Saarenpää on havainnut, että putkiston kuntotutkimuksella alkaa olla yhä enemmän kysyntää. Monissa
60-70-lukujen kerrostaloissa putket alkavat tulla tiensä päähän, mutta myös uusi asunto-osakeyhtiölaki on lisännyt korjaustarpeiden selvittämistä.
Tutkija tervehtii tätä ilolla. Hän pitää tärkeänä, että yksi taloyhtiön elinkaaren isoimmista remonteista ennakoidaan hyvissä
ajoin, ja hankesuunnitteluvaihe voidaan viedä huolellisesti läpi.
Talon putkistojen elinkaaren loppuvaiheen aikaista syöpymistä ja putkien jäljellä olevia käyttöikäennusteita on selvitetty jo
lukuisissa asuinkerrostalokohteissa esimerkiksi noin viiden
vuoden päästä ensimmäisestä kuntotutkimuksesta tehdyllä
putkistojen kuntotutkimustulosten päivitystutkimuksella.
- Jos putkiremonttia lykkää liiaksi, saattaa syntyä vuotoja ja
rakenteet kastua. Tämä puolestaan johtaa mittaviin ja kalliisiin
korjauksiin, Jukka Saarenpää ja Kari Lehtosaari muistuttavat.
Tutkija Jukka Saarenpää on kouluttanut reilut kymmenen
Kylmävesiverkostosta irrotettujen sinkittyjen teräsputkinäytteiden digitaalisesta röntgenkuvasta voidaan selvittää
mm. syöpymäalueiden heikoimmat putkiseinämät sekä
putkien sisäpuoliset sakkakerrostumat.

me ne tutkimukseen mukaan.
Esimerkiksi jos sinkityssä kylmävesiputkessa on hyvin lyhyitä kierteitä ja ne ovat pitkälle
syöpyneet, on putkilinjaa liikuttaessa liitoksen pettäminen
todennäköistä. Samoin kupariputkien messinkijuotokset voivat olla niin hauraita, etteivät
ne juuri kärsi koskemista ilman,
että liitos hajoaa.
Vaihtoehtoiset menetelmät
karsiutuvat myös niissä tapauk
sissa, joissa käytettyjen putkilinjojen dimensiot ovat mitoitukseltaan ahtaita. Huoneistoon
saattaa mennä pieniä kytkentätai runkohaaroja, joiden sisäseinämiin laitettava pinnoite söisi
virtauksen pinta-alaa. Tästä voi
olla seurauksena paine- tai ääniongelmia.

Ikä ei kerro
putken kuntoa

T

utkija Jukka Saarenpää
ja tutkimusavustaja Kari Lehtosaari ovat panneet merkille, että putkien ikä

ei ole verrannollinen niiden
kuntoon.
Esimerkiksi yli 50 vuotta
sitten asennetut käyttövesiverkoston kupariputkilinjat ovat
saattaneet kestää hyvin aikaa.
Niiden maksimaalinen syöpymä saattaa olla ainoastaan 1030 prosentin luokkaa, jolloin
käyttöennusteikä on vielä jopa
30-40 vuotta.
Toisessa ääripäässä ovat noin
viisi vuotta vanhat talot, joiden
käyttövesiputkista on havaittu pitkälle edenneitä piste- tai
eroosiosyöpymiä käyttöikäennusteen ollessa ainoastaan
muutamia vuosia tutkimushetkestä eteenpäin.
Putkiston kuntoon vaikuttaa
paitsi putken valmistukseen
sekä liitoksiin ja juotoksiin
käytetyt materiaalit myös asennustyö. Esimerkiksi sinkityn
putken kierreliitos on voinut
jäädä käsin kierrettä väännettäessä lyhyeksi, mistä koituu ajan
saatossa ongelmia.

vuotta lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkijoita. Putkiston kuntotutkijoiden ensimmäiset FISE-pätevyydet
myönnettiin viime vuonna. Pätevyyden sai kymmenkunta kuntotutkijaa.

Suomen Talotutkimus on rakennus- ja kiinteistöalan palveluyritys
Asiakkaitamme ovat yksityiset ihmiset, taloyhtiöt ja yritykset.
STT1 Asuntokaupan kuntotarkastus
STT3 Kuntoarviot
STT4 Kuntotutkimukset
STT5 Pesutilakatselmus

STT6 Vedeneristystarkastus
STT7 Kosteuskartoitus
STT8 EKO Lämpökamerakuvaus
yms.

Lisätiedot kotisivuiltamme: www.suomentalotutkimus.fi
P. 0400 279 858 Email: kari.ojala@suomentalotutkimus.fi
Kulolaakso 14b, 02340, Espoo. Toimialue: Suomi

www.wrange.fi
• Markkinoiden laajin
kuntolaitevalikoima
• Suunnittelu ja rahoitus
• Tilaa ilmainen kuvasto!
Yhteydenotot ja lisätiedot:
Ville Sortava, ville.sortava@wrange.fi
Wrange, Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki, 010 4397 601, www.wrange.fi
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putkistosaneeraukset

n Tekstit ja kuvat: Hanna

Rissanen

Yhteinen linjasaneeraustyömaa, eri ammatit
Laajassa linjasaneerauksessa ei parane
kenenkään ammattiryhmän sooloilla muista piittaamatta. Asioita on osattava punnita
muidenkin kannalta jo
suunnitteluvaiheesta
lähtien, arkkitehdin
ymmärrettävä putkien
ja kaapeleiden linjaamista ja insinöörien
tilojen toimivuuden ja
estetiikan arvo. Yhteistä pähkäiltävää ja
sovittelua tulee joskus
vielä toteutusvaiheessakin.
Arkkitehtina Eija Ali-Koveron on pyrittävä tilasuunnitelmia tehdessään ottamaan niin pitkälle kuin
mahdollista ennalta huomioon, että remonttikohteen putkistoja, kaapeleita, kanavia jne. uusiksi
suunnittelevilla on mahdollisuudet reitittää ne järkevästi.

Suunnittelua yhdessä ja yksikseen

T

aloyhtiöissä, joiden huoneistoissa on rakennuksen tai rakennuksien
valmistuessa ollut kahta tai kolmea kylpyhuonetyyppiä, laaja ja
asukaslähtöinen linjasaneeraus
saattaa muuttaa kirjon paljon
monipuolisemmaksi.
Osalle osakkaista ehkä riittää
mieleistensä seinä- ja lattialaattojen valinta esille tuoduista
malleista. Toista ääripäätä edustavien osakkaiden toiveiden
toteutuskelpoisuuden tarkastelu lähtee suunnittelijoilla tutkinnasta, josko kylpyhuoneen
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seinien siirrot todella voidaan
toteuttaa - ehkä koko kylpyhuoneen sijoittaminen toiseen
paikkaan.
Ennen kuin konkreettiset
purku- ja rakennustyöt käynnistyvät suunnitelmia on pyöritetty niin arkkitehdin kuin lvi-,
sähkö- ym. teknispainotteisten
suunnittelijoiden aivolokeroissa ja tietokoneiden ruuduilla,
tulostettu arkeille, tarkasteltu
ja keskusteltu niistä yhdessä
ja erikseen, kunnes lopulliset
nuotit hankkeen toteuttamiselle ovat selvillä.

Monen toteutuneen remontin kautta tuttu kolmikko Lahtinen,Yli-Koski ja Ali-Kovero on
samanmielinen, mikä on paras
ajoitus eri suunnittelijakuntien
ensikohtaamiselle tulevassa
hankkeessa: – Mitä aiemmin sitä parempi!
Esko Lahtinen ja Seppo YliKoski ovat lvi-suunnittelun am
mattilaisia Insinööritoimisto
Reijo Patronen Oy:stä, Eija AliKovero arkkitehti, SAFA, Arkkitehdit Ali-Kovero Oy:stä.
Parhaimmillaan keskinäinen
yhteistyökuvio on päästy aloit-

tamaan hankesuunnitteluvaiheessa lähtien liikkeelle rakennusoikeuteen ja -lupiin liittyvistä selvittelyistä.
– Mahdollisesti teemme yhdessä jo toteutussuunnittelua
edeltävää valmistelevaa suunnittelua kartoittamalla osakkaiden toiveita kylpyhuoneiden
kehittämistarpeista ja mitä
muuta he ehkä haluavat tehtävän huoneistoissaan.
Asukaslähtöisessä hankkeessa asukkaiden on hyvä saada
mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa valaistusta, minkälai-

sia yksilöllisiäkin asioita heillä
on mahdollista teettää linjasaneerauksen yhteydessä. Esimerkiksi toiveet kylpyhuoneen
paikan vaihtamisesta - jos niitä
esitetään - joudutaan monessa
kohteessa murskaamaan korjattavan rakennuksen rakenteista
johtuen.
Esko Lahtisen kokemuksen
pohjalta parhaat edellytykset
vaikkapa keittiön ja kylpyhuoneen keskinäiseen paikanvaihtoon ovat vanhoissa paikallaan
rakennetuissa taloyhtiöissä.
Näitä insinööritoimiston omalla toiminta-alueella on etenkin
Helsingin keskusta-alueella.
Betonielementtitaloissa kiinteiden seinien sisään sijoittuvat
märkätilat ovat vaikeammin
muutettavissa.
Vaihtoehtojen kirjoa rajaamassa voi olla myös kohteen
laajuus. Suunnittelijakolmikolla on kokemusta yhteistyöstä
muun muassa 745 huoneistoa
käsittäneestä hankkeesta. Siinäkin osakkaille tarjottiin valinnaisuutta, mutta jokaiselle ei
sentään suotu mahdollisuutta
suunnitteluttaa kylpyhuonettaan kovin yksilöllisesti.

Ensin mittaukset
ja piirrokset
olevasta, vasta
sitten tulevasta

A

rkkitehdin rooli suhteessa teknisiin ratkaisuihin
korostuu nimenomaan
asukaslähtöistä putkiremonttia
tehtäessä. Lvi-, sähkö- ja rakennesuunnittelun ammattilaiset
pääsevät tarttumaan omaan
siivuunsa tositoimin vasta, kun
arkkitehdin työn kautta on
selvillä, minkälaisena minkin
työn alle otettavan talon kylpyhuoneet tullaan toteuttamaan.
Luonnollisesti myös rakenteiden lähtökohdat tiloittain on
oltava kaikille selvillä.
Jos talossa valmistuessaan on
ollut vaikkapa vain kahta kylpyhuonetyyppiä, peruskorjausvaiheen tultua ajankohtaiseksi
todellisuus paljastuu monesti
paljon kirjavammaksi. Vuosien

varrella tiloissa on tehty muutoksia luvallisesti ja luvatta.
Eija Ali-Koverolla on hyvin
muistissaan noin 40 huoneiston keskustakiinteistö, joka oli
valmistautumassa jo historiansa
toiseen putkiremonttiin ja jossa kaikki kylpyhuoneet olivat
erilaisia. Kaikki tilat oli ensin
mitattava ja piirrettävä, sillä
vanhoja suunnitelmia ei kaikista löytynyt.
Harmillisia, eivätkä mitenkään harvinaisia ovat tilanteet,
joissa hiljattain kylpyhuoneensa korjannut tai korjauttanut
omistaja ei taloyhtiön kattavassa remontissa soisi kajottavan
kylpyhuoneeseensa ollenkaan.
Vankasti on mieltä, että siltä
osin korjattavaa ei löydy.
Suunnittelijoiden ja rakennuttamisesta vastaavien kriittisyys ja epäluulo näissä erilliskorjatuissa kohteissa kohdistuu ennen muuta rakenteiden
vesieristeisiin. Osakkeenomistajan pyristely ei auta, jos ei
ole kiistattomia todisteita, että
vesieristeet ovat todella nykymääräysten mukaiset ja myös
putkistot uutta vastaavat ja liitettävissä ongelmitta uusittaviksi tuleviin putkistoihin.
Nämä keskustelut ajoittuvat
hankesuunnitteluvaiheeseen.
Tilanne voi tosin kärjistyä joskus vielä toteutussuunnitteluvaiheessa, mistä Ali-Koverolla
on tuoreehko esimerkki. Osakkaan toivetta jättää kajoamatta
hänen omalla kustannuksellaan
laajentamaansa kylpyhuoneeseen ei voitu noudattaa, sillä
kyseisestä työstä ei löytynyt
rakennuslupaa. Lisäksi uusittavaksi suunniteltua taloyhtiön
alkuperäistä putkistoa kulki
myös kyseisen kylpyhuoneen
rakenteiden sisässä.
– Omin päin tehtyjä korjauk
sia on paljon. Harvinaisina poikkeuksina kuitenkin on myös
sellaisia yksittäisiä kylpyhuoneremontteja, joissa myös putkistot on todistettavasti uusittu
niin, että sinne ei todella tarvitse mennä, Ali-Kovero toteaa.

➺ JATKUU - suunnitelmien tekemisestä
enemmän seuraavalla sivulla
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Selvät suunnitelmat, myös asumisesta:
talonväki evakkoon, korjaajat tilalle
Asunto-osakeyhtiö
Sammalpirtin neljä
pistetaloa 84 huoneistoineen nousivat paikallaan rakennettuina
Espoon Tapiolassa
rinnetontille vuonna
1961. Vedet ovat virranneet alkuperäisissä
putkistoissa siis puolen vuosisadan ajan ja
taloyhtiön päätös oli,
että se saa riittää.

S

ammalpirttiläisille esitetyistä korjausvaihtoehdois
ta eniten kannatusta sai
perinteiseen tapaan tehtävä
putkiremontti, laajennettuna
muun muassa sähkö- ja tietoliikennejohdotusten uusimisella.
Yhtiön päätös oli, että kaikki
asukkaat muuttavat huoneistoista remontin ajaksi muualle.
Jos väliaikaisasuminen muualla
tuokin asukkaille lisäkustannuksia, vastapainoksi tyhjentäminen asukkaista tuo kevennystä
korjauskustannuksiin.
Se, että työmaa-aikana korjauskohteessa ei tarvitse turvata
asumisedellytyksiä, pienentää
kohteen lvi-suunnittelutöistä
vastaavan Insinööritoimisto
Reijo Patronen Oy:n toimistopäällikön Esko Lahtisen mukaan muun muassa työmaaturvallisuuskustannuksia. Kohteissa, joissa asutaan töiden aikaan,
joudutaan usein tekemään paljon väliaikaisia sähkökytkentöjä. Projektipäällikkö Seppo YliKosken mukaan se ei niinkään
lisää suunnittelutyötä, mutta
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As Oy Sammalpirtin taloissa putkiremontin suunnittelua vaikeuttivat rakenteissa hankalasti
risteilevät ilmanvaihtoputket. Käyttövesien vaakaputkistot joudutaan tekemään tavallista
vaikeammalla ja kalliimmalla tavalla, mutta vanhat kuilut voidaan kyllä hyödyntää.

Arkkitehti Eija Ali-Kovero pyrkii tarjoamaan
linjasaneerauksen yhteydessä suunnitelmissaan laadukkaita laatoitusvaihtoehtoja, jotta
mahdollisimman moni osakas löytäisi niistä,
urakkaan sisältyvistä, itselleen sopivan.

Korjausrakentamisessa myös suunnittelijoilta
mitataan yhteistyö- ja kommunikointikykyä sekä keskinäistä joustavuutta toisessa mittakaavassa kuin uudispuolella.

heijastuu työselityksiin tekstiosuuksien lisääntymisenä.
Laaja-alainen ja asukkaiden
poissaollessa perinteisesti toteutettu remontti on asukkaille
paitsi väliaikainen elämänmuutos myös mahdollisuuksien tar
joaja.
Jokseenkin jokaisessa Sammalpirtin huoneistossa esimerkiksi läpikuljettavien kylpyhuoneiden toinen ovi tullaan
poistamaan osakkaan toivomuksen mukaan. Asukkaidenkin ylimääräiseksi kokeman
oven poiston myötä hänellä on
ollut suunnittelijana mahdollisuus tuoda heille toimivampia
kalustusvaihtoehtoja kylpyhuoneisiin.

Korjattuihin
vesieristeisiin
ei pidä kajottaman!

K

un niin käyttövesiputkistot, viemäristö kuin
sähkövedotkin uusitaan täydellisesti kylpyhuoneis
sa - jotka etenkin yksiöissä ovat
todella pieniä - myös kalusteiden paikkojen vaihdolla on
mahdollista lisätä käytettävyyttä. Niin myös turvallisuutta.
Sähköturvallisuusmääräykset
ovat sitten 1960-luvun uusiutuneet ja edellyttävät muun muassa suihkun ja pistorasian välille
1,2 metrin etäisyyttä.
Monissa Sammalpirtin kylpyhuoneissa amme oli jo poistettu. Alkuperäisessä mallissaan,
ammeellisina yhä olevissa ei
ole ollut pyykkikoneelle varsinaista paikkaa ollenkaan.
Useimmat eivät halua remontin
myötä poistettavien ammeiden
tilalle ammetta, vaan siirtyvät
mieluus
ti suihkukauteen -ja
saavat sen myötä asianmukaisen tilan ja kytkennät pesukoneelle.
Arkkitehtina Ali-Kovero on
havainnut tosin myös suuntausta kylpyammeidenkin suosimiseen. Useimmat tuntuvat mielivän niitä 1950- ja 1960-lukujen
tyyliin muurattuina ja laatoitettuina. LVI-puolella on tullut selväksi taloyhtiöiden omaksuma

linja: jos amme halutaan, sen
on oltava helposti poistettavaa
mallia. Ja sellaista, joista vesi
johdetaan olemassa olevaan lattiakaivoon poistoputkea pitkin.
Näin mahdollisen seuraavan
asukkaan halutessa ammeen
pois vältytään purkamasta jotain, mikä vaarantaisi yhtiön
asennuttamat vedeneristeet.
Sammalpirtin yksiöiden pikku kylpyhuoneissa jo ajanmukaisen suihkutilan järjestämisessä oli tekemistä. Pyykkikoneen sovittaminen ei onnistu.
– Tosin suunnittelin pienille
kylpyhuoneille vaihtoehdon
laajennukseksi ottamalla tilaa
vaatehuoneesta. Tässä vaiheessa emme vielä tiedä, otetaanko
sitä. Olettaisin, että joku kyllä
haluaa, Ali-Kovero kertoo.
Toisaalta suunnitelmissa on
kohennettu ja varustettu taloyhtiön pyykkitupaa houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Vesivahinkojen riskit vähenevät
huimasti, jos mahdollisesti lattiakaivottomiin tiloihin, kuten
keittiöihin, pyykkikoneensa
aiemmin kytkeneet luopuvat
omasta koneesta kokonaan.
– Ei ole lakia, mikä kieltäisi
kytkemästä pyykkikonetta keittiöön, mutta emme sitä suosittele, Esko Lahtinen sanoo.
Pelkkä vuotokaukalo ei auta,
jos koneen pumppuun tulee
tukos, joka vaatii tyhjentämään
rummussa olevan veden pohja
tulpasta. Lattiakaivottomassa
tilassa tilanne on hankala ja riskialtis. Lahtinen tietää monissa
taloyhtiöissä keskustellun vakavasti, josko kielto olisi päätettävissä yhtiökokouksessa.
– Uusi asunto-osakeyhtiölaki
kieltää osakasta rakentamasta
huoneistoon mitään, mistä on
vaaraa kiinteistön rakenteille
ja laitteille. Jos asiaa tulkitsee
laajasti, periaatteessa tällä pykälällä voitaisiin kieltää pyykkikoneen käyttö keittiössä, Lahtinen korostaa.
Riitoja hän on kuullut käytä
vän asiasta, mutta tehdyistä ennakkopäätöksistä hänellä ei ole
tietoa.
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Julkisivuyhdistys r.y. ja Asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat
AKHA ry käynnistävät
asunto-osakeyhtiöille suunnatun
Julkisivuremontti 2011 –kilpailun.
Palkittavat julkistetaan
Julkisivu 2011 -tapahtumassa
Helsingin Messukeskuksessa 12.10.2011.
Kilpailun tarkoituksena on edistää
asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen
hyvien käytänteiden viemistä niille tahoille, jotka
tarvitsevat julkisivujen korjaamista, tekevät
julkisivukorjaamista koskevia päätöksiä ja
suunnittelevat tai toteuttavat hyviä julkisivuja.

Kilpailun säännöt, tarkempi aikataulu ja
ilmoittautumislomakkeet liitteineen
julkaistaan 1.3. alkaen osoitteissa
www.julkisivuyhdistys.
www.kiinteistoposti..
Lisätietoja: Riina Takala
puh. 040 502 1769, info@julkisivuyhdistys.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

				Vastuunjako
Ohessa putkiremontteihin liittyen suuntaa antava luettelo
korjaus- ja kunnossapitovastuun jakaantumisesta yhtiön ja
osakkaan kesken
Rakenteisiin liittyen
Märkätilojen vesieristeet			yhtiö
Kalusteisiin liittyen
Käsienpesuallas, kylpyamme,
poreamme, suihkuallas,
astianpesuallas ja -pöytä			
osakas
Vesihanat ja sekoittimet			
yhtiö
• yhtiön perustasosta poikkeavat
osakkaan toimesta asennetut		
osakas
Käsisuihkuletku, pesukoneen letkut,
liitäntäletkut ja -putket sekä
käsisuihkut				osakas
WC:n allas, säiliö ja istuin
ja huuhteluventtiililaitteisto		
yhtiö
• yhtiön perustasosta poikkeavat,
osakkaan toimesta asennetut		
osakas
Vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyen
Viemäritukos				yhtiö
• Ilmoitusvelvollisuus tukoksesta		
osakas
Putkistot ja johdot
(vesi, viemäri ja lämpö)			
yhtiö
Vesilukko ja lattiakaivot
• uusiminen ja korjaaminen		
yhtiö
• puhdistus				
osakas
Ammeen ja altaan vesilukko ja
lattiaputki				yhtiö
Huoneistokohtainen kiertovesipumppu
yhtiö
Huoneistokohtainen vesimittari		
yhtiö
Sulku- ja varoventtiilit			
yhtiö
Uima-allaslaitteisto			yhtiö
Lämmitysjärjestelmään liittyen
Vesilämmityslaitteet
(lämpö-, lattialämmitys ja
kuivatuspatterit, pyyhekuivaimet)		
Lämminvesivaraaja
(sähkö-, vesilaitteet,
venttiilit ja putkisto)			

yhtiö

yhtiö

Koneisiin ja laitteisiin liittyen
Pesukoneen liittäminen			osakas
Pyykinkuivatuskaappi			osakas
Huoneistosauna, höyrykaappi		
osakas
saunan kiuas ja ohjauskeskus		
osakas
Tämä vastuunjakotaulukko perustuu 1.7.2011 voimaan astuneeseen asunto-osakeyhtiölakiin. Se on kuitenkin ohjeellinen,
jonka soveltamisessa voi olla taloyhtiökohtaisia eroja, jotka on
kirjattu yhtiöjärjestykseen.
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– Ylensä keittiöt ovat ahtaita. Pyykkikoneen pitäisi olla
vähintään asennettuna ylemmäksi, varmistettu että alle saa
riittävän tilavan astian.
Kylpyhuoneiden kalustetta
vuu
den parantamiseksi Eija
Ali-Kovero soisi markkinoille
ilmestyvän vaihtoehtoja 600
x 600 -mittaisille kuivausrummuille. Pesukoneita löytyy jo
altaiden allekin sovitettavina,
mutta kapeaa kuivausrumpua
on ollut turha etsiä.Tilan kuivana pysymisen kannalta laitteella on etunsa.
– Pyykeistä lähtevä kosteus
johdetaan joko laitteessa olevaan kaukaloon tai johdetaan
pesukoneen poistoputkeen,
Yli-Koski kertoo asennusvaihtoehdoista.

Houkutus
teettää
omaa ekstraa
herää

N

iin hintavaa kuin putkiremontin teettäminen
osakkaille onkin, AliKovero, Lahtinen ja Yli-Koski
sanovat yllättyneensä asukkai
den halukkuudesta tarttua tilaisuuteen teettää samalla muitakin muutoksia, esimerkiksi
keittiöissä. Niistäkin, jotka vielä hankesuunnitteluvaiheessa
kieltäytyvät omalle kontolle lisäkustannuksia tuottavista toimenpiteistä, saattavat pyörtää
pidättäytymisensä myöhemmin,
ehkä jo jonkun asunnossa tehtyjä uudistuksia nähtyään.
– Työmaavaiheessa tulee vielä muutamia lisää, Yli-Koski on
saanut todeta suunnittelijoiden
työhön heijastuvasta ilmiöstä.
Sammalpirtin osakkaille arkki
tehti suunnitteli hankkeeseen
sisältyvänä molempiin keittiö
tyyppeihin pari–kolme
vaihtoehtoa, muunnoksia
- kaappitilaahan oli tarjolla
lisää kylpyhuoneen oven
poiston myötä - mutta myös
laajennuksella, avaamalla
tilaa olohuoneeseen. Van-

hoissa paikalla rakennetuissa
taloissa myös vesiputkien ja
viemäripisteiden siirto onnistuu upottamalla välipohjaan,
jos tarvetta ja rahaa on. Elementtitaloissa variaatiomahdollisuuksista Lahtinen toteaa: – Ei
kovinkaan kummoiset!
Putkiremontin yhteydessä
ilmanvaihtopuolella vähintään
puhdistetaan ja katsotaan venttiilit, mutta Yli-Kosken mukaan
usein myös uusitaan ilmanvaihto ajanmukaisemmaksi, kuten
aie on Patrosen toimiston toisessa 1960-luvun kohteessa,
380 huoneiston As Oy Porvoonportissa.
Taloyhtiöön tulee lämmöntal
teenotto poistoilmalle. Lämmöstä on laskettu riittävän lämmittämään käyttövettä ja lattioita,
osin riittävän patteriverkostoonkin. Toistaiseksi on vielä
avoin, tullaanko lisärahoitusta
taloyhtiön suurremontille saamaan lisäkerrosten, ehkä lisärakennustenkin kautta.
Niin Yli-Koskella kuin Lahtisella on kertynyt Laajasalon 11
asuintalon toimien myötä kokemusta lisäkerrosrakentamisen
heijastumisesta myös rakennusten olemassa olevien osien linjasaneerausten suunnitteluun.
LVI-ratkaisuissa on noudatettava tällöin nykymääräyksiä
kaikilta osin. Tekniikkaa muun
muassa tulee lisää, koska energiankulutuksen leikkaamiseksi
esimerkiksi lämmöntalteenotto
on väistämättä asennutettava.
– Jos nyt uudistamisen takaisinmaksu näyttäisikin huonolta,
tulevaisuuden kannalta se on
perusteltua, Patrosen suunnittelijat uskovat jo energiankulu
tuksen tason heijastumisen
vaikutuksesta yhtiökohtaiseen
kiinteistöveroon.

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

Vesi- ja viemäriverkoston
sekä ympäristöhuollon
ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

Ennakkohuoltaminen
kannattaa aina

Pumppaamohuollot

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu.

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

Ympäristönhuoltopalvelut

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita.

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia,

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

Puhdasvesipalvelut

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

ja perheen omistamaan yritysryppääseen

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H.

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat,

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy,

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä

Häme Oy sekä Lehile Oy.

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa,

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja

ympäri vuoden.

saneeraustyöt.

Tarjoamme:

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

jälkivahinkojen hoidon.

40-vuotias perheyritys

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Lähellä Sinua
www.eerolayhtiot.fi

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 575 2777
Mäntsälä (019) 643 408

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

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

putkistosaneeraukset

Huoneistokohtaiset vesimittarit tekevät
vielä tuloaan vanhaan rakennuskantaan
Huoneistokohtaiset vesimittarit tulivat vuoden alussa pakollisiksi
uudisrakennuksissa.
Esillä on ollut, että vesimittarit säädettäisiin
myöhemmin pakolliseksi myös korjausrakentamisessa laajojen
putkiremonttien yhteydessä.

n Tekstit ja kuvat:

Irene Murtomäki

-A

sennettaessa vesimittarit uuteen, suunniteltavaan taloon,
voidaan kaikki rakenteet ja
reunaehdot ottaa huomioon jo
suunnitteluvaiheessa. Sen sijaan
olemassa olevassa kiinteistökannassa reunaehdot on betonisoitu jo aikaisemmin, jopa yli
100 vuotta sitten. Näihin rakennuksiin huoneistokohtaisten
vesimittareiden asentaminen
on konstikkaampaa kuin uuteen taloon, toimistopäällikkö
Kari Puro Suomen Talokeskus
Oy:stä tietää.
Hän on työssään runsaan
30 vuoden ajan paneutunut
korjausrakentamiseen tehden
muun muassa lvi-suunnitelmia.
– Uudisrakennuksissa esimerkiksi märkätilat voidaan järjestää siten, että sekä kylmä että
lämmin vesi tulevat kuhunkin
huoneistoon yhtä linjaa pitkin.
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Vanhoissa kiinteistöissä kylmä
ja lämmin vesi voivat molemmat tulla neljästä viidestä eri
kohdasta. Mitä vanhemmasta ja
suuremmasta huoneistosta on
kyse, sitä todennäköisemmin
vesi tulee kyseiseen asuntoon
useampaa reittiä. Tämä määrittää tarvittavien mittarien lukumäärän ja sitä kautta asentamisen kustannukset.
– Vielä 40-50-luvuillakin rakennettiin pääasiassa järjestelmiä, joissa keittiön viemäröinti
ja vesi tulivat omaa reittiä ja
muiden märkätilojen omaa reittiä. Nämä ovat niitä haasteellisia kohteita huoneistokohtaista
mittausta puntaroitaessa.
– Uudemmissa taloissa, kuten
60-70-luvuilla rakennetuissa on

Toimistopäällikkö Kari
Puro Suomen Talokeskus
Oy:stä esittelee tyypillistä
vesimittariratkaisua.
Kiinteistön veden kulutusta mittaa yksi päävesimittari.

tyypillisempää, että vesijohdot
tulevat huoneistoon yhdestä tai
kahdesta kohtaan riippuen toki
huoneiston koosta ja huoneistoratkaisusta, Puro huomauttaa.
Rivitaloista hän toteaa, että
niidenkin vesiputkien reitityksessä on monenlaisia mahdollisuuksia. Ratkaisevaa on, kuinka
vesi tulee sisään ja mikä on
lämmitysmuoto. Jos rivitalossa

on sähkölämmitys ja huoneistokohtaiset lämminvesivaraajat,
niin silloin huoneistossa tullaan
tavallisesti toimeen yhdellä vesimittarilla.

Asennus ja
ylläpito
maksavat

V

esimittarit ja niiden asen
taminen maksavat karkeasti arvioiden noin
1 000 euroa asuntoa kohti
laskettuna veden tullessa huoneistoon yhtä reittiä. Mittareita
tarvitaan tavallisesti tällaisessakin kohteessa kaksi, omansa
kylmälle ja lämpimälle vedelle.

Hinta kertaantuu sen mukaan,
kuinka monesta kohtaa vesi on
johdettu asuntoon.
Laskeeko veden ja energian
kulutus mittarien ansiosta peruskorjauskohteissa niin paljon, että niiden asentaminen on
taloudellisesti kannattavaa, se
on Kari Puron mukaan tapaus
kohtaista.
Putkiremonttien yhteydessä toteutettavat huoneistojen
vesimittariasennukset saattavat
yleistyä tietyntyyppisissä kohteissa.
– Tämä on todennäköistä ta
loissa, joiden huoneistojen ve
denkulutus voidaan mitata
yhdellä tai kahdella mittarilla.
Kustannukset pysyvät silloin
siedettävissä raameissa.
– Jos kyseessä on vanha kerrostalo, jonka huoneistoihin on
vedetty kylmän ja lämpimän
veden putket esimerkiksi viidestä eri kohtaa, tarvitaan mittareita kymmenen kappaletta
per asunto.
– Huoneistoon on teknisesti
mahdollista asentaa niin monta
mittaria kuin on tarpeen, mutta
vastaan tulee kysymys, onko se
taloudellisesti järkevää. Vettä
saattaa hieman säästyä, vaan
ei rahaa. Voidaan laskea, että
tällaisissa vanhoissa kerrostaloissa pelkästään mittaroinnin
kustannusten takaisinmaksuaika on ääretön.
Asennuskustannusten lisäksi vaa'assa painavat vesimittareiden ylläpitokustannukset,
kuten huolto-, korjaus- ja laskutuskulut, joista vastaa asuntoosakeyhtiö.
– Taloyhtiön hallitus puntaroi
putkiremontin suunnitteluvaiheessa mahdollisuutta asentaa
huoneistokohtaiset vesimittarit.
Päätös perustuu yleensä kustannustietoihin siitä, mitä mittaroinnilla saavutetaan. Hyötynä on veden ja energian säästö
sekä asukkaiden mahdollisuus
vaikuttaa asumiskustannuksiinsa. Haittoihin lukeutuvat kulut,
jotka aiheutuvat laitteiden tarvitsemasta huollosta ja uusimisesta.
Oma lukunsa on varsinkin
vuokrataloyhtiöissä ratkottavat
erimielisyydet mittausten luo-

tettavuudesta. Niin ikään laskutusruljanssi on isoissa yhtiöissä
melkoinen, samoin maksamattomien laskujen perintä.
Toimistopäällikkö Kari Puro
muistuttaa, että tämänhetkiset
laskelmat heittävät kuperkeikkaa, jos veden hinta nousee
huomattavasti. Tällä hetkellä
vesi on Suomessa edullista eurooppalaiseen hintatasoon verrattuna.

Kiinnostus
mittarointia
kohtaan kasvaa

K

ari Puro arvio, että kiinnostus huoneistokohtaisiin vesimittareihin
kasvaa myös peruskorjaushankkeissa. Silti niiden asentaminen
ei välttämättä yleisty kovin mittavassa määrässä.
– Uudisrakentamiseen kohdistuvat määräykset aiheuttavat tavallisesti kysyntää myös
peruskorjaushankkeissa. Näin
ollen huoneistokohtaisia vesimittareita koskevat selvitykset
suunnittelun yhteydessä kasvanevat nykyisestä, mutta asia jäänee monessa kohteessa siihen,
Puro arvelee.
Hän toivoo, että ennen huoneistokohtaisten vesimittareiden yleistymistä myös niiden
kalibrointi ja huolto saataisiin
kuntoon sekä valmistajien että
käyttäjien keskuudessa.
Lisäksi hän kiinnittäisi huomiota mahdollisuuteen sijoittaa
mittarit huoneiston ulkopuolelle.
– Oman kodin suoja on kasvanut. Kentältä tulleiden viestien mukaan ulkopuolisen pääsy
huoneistoon on vaikeutunut
vuosi vuodelta. Näin ollen
luennan ja mittaroinnin pitäisi
olla kodin ulkopuolella. Myös
tähän on uudisrakentamisessa
huomattavasti paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin peruskorjaushankkeissa.
Toisinaan taloyhtiöissä asennetaan yksittäisiin huoneistoihin vesimittarit.
– Mittaroinnit kohdistuvat
yleensä liikehuoneistoihin tai

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 helposti siirrettävissä
LVIS-suunnitelmiin
säästää energiaa
 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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pesutiloihin. Kyseessä voi olla
esimerkiksi ravintola, kampaamo, auton paikoitustila pesumahdollisuuksineen, pesutupa
tai saunaosasto. Tämäntyyppisissä kohteissa taloyhtiöt haluavat mittaroida veden kulutuksen ja mahdollisesti periä kulut
käyttäjältä.
Tähdättäessä veden kulutuksen vähentämiseen Kari Puro
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pitää tärkeänä käyttöveden
mittaamisen lisäksi asukkaiden
opastusta, kuinka käyttövettä
kulutetaan ja varsinkin kuinka
sitä ei kuluteta. Tutkimuksen
mukaan tällaisella valistustoiminnalla on saatu aikaan hyviä
tuloksia: vettä ja energiaa on
säästynyt.

Uudisrakennuksissa huoneistokohtaiset mittarit jo pakollisia
Huoneistokohtaiset vesimittarit vaaditaan nykyisin uudisrakennuksissa, joissa on enemmän kuin yksi huoneisto.
Asuinhuoneistojen lisäksi mittarit on asennettava toimisto- ja
liikekiinteistöihin. Näin vaatii vuoden alussa voimaan tullut
ympäristöministeriön asetus.
Huoneistokohtaisen mittauksen perusteena on paitsi ja
veden ja energian säästö myös kustannusten jakaminen todellisen kulutuksen mukaan. Vesimittareiden pitää olla sellaiset, että todellinen vedenkulutus voidaan määrätä vastikkeen
tai vuokran maksuperusteeksi. Kuluttajan on voitava seurata
omaa vedenkulutustaan joko suoraan mittareista lukemalla
tai riittävän usein saatavissa olevan raportoinnin avulla. Mittareilla on seurattava sekä kylmän että lämpimän veden käyttöä. Lämpimän käyttöveden mittaus on erityisen tärkeätä, jotta voidaan määrittää veden lämmittämiseen kuluva energia.
Vesimittarien asentamisilla tähdätään rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Pelkästään asuinrakennuksissa
käyttöveden lämmitykseen kuluva energia on Suomen kokonaisenergian käytöstä noin viisi prosenttia. Osuus kasvaa lähivuosina rakennusten muun energiakulutuksen vähentyessä
tiukentuvien rakentamismääräysten myötä.
Arvioiden mukaan huoneistokohtaiset mittarit vähentävät
vedenkulutusta uudisrakennuksissa keskimäärin kymmenkunta prosenttia. Tämän puolestaan lasketaan vähentävän
lämmitysenergian kulutusta noin kolme prosenttia.

Vettä säästyy,
mutta alenevatko
kustannukset?

T

oimistopäällikkö Kari
Puro esittelee ympäristöministeriön vuonna
2009 valmistunutta työryhmämuistiota ”Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja
vaikutukset rakennusten energiakulutukseen”.
Muistiossa todetaan käytännön kokemuksista, että
hyviksi koettuja järjestelmiä
vesimittarien käytöstä on paljon, mutta niiden käytöstä
on myös luovuttu mittaus- ja
laskutusjärjestelmien korkeiden käyttö- ja huoltokustannusten vuoksi.
Esimerkiksi lähes 38 000
vuokra-asuntoa omistava VVO
ei käytä laskutusperusteena
huoneistokohtaista vedenkulutusta, vaikka sen noin 50 kiinteistössä on käytössä huoneistokohtainen mittarointi. Mittausjärjestelmistä on huonoja
kokemuksia ja koko mittaus- ja
laskutusjärjestelmä on todettu
taloudellisesti kannattamattomaksi.
VVO:ssa on todettu muut vedensäästötoimet tehokkaiksi.
Niillä on päästy samantasoisiin
kulutuksiin kuin vastaavissa
vuokrakiinteistöissä, joissa on
käytetty vedenkulutuksen mukaista laskutusta huoneistokohtaisten mittareiden perusteella.
Tampereella toimiva VTS on
käyttänyt huoneistokohtaista
veden mittausta ja laskutusta
kustannusten jakoon jo pitkään.
Etäluettavat mittarit on asennettu noin 5 000 asuntoon.
VTS:n mittaroimattomissa
huoneistoissa oli vuonna 2008
keskimääräinen vedenkulutus
156 litraa asukasta kohti lasket
tuna vuorokaudessa. Mittaroitujen huoneistojen vastaava
vedenkulutus oli 30 litraa alhaisempi. Vettä ja lämmitysenergiaa on kyllä säästynyt, mutta
kustannukset ovat olleet suuret erityisesti laskutuksen ja

Huom
Kevytresoluutiokuva

siihen liittyvien vikaselvitysten
vuoksi.
Lopputulemana selvityksessä todetaan, että kokemusten
mukaan huoneistokohtaiseen
mittaukseen perustuva laskutus yhdistettynä muihin vettä
säästäviin toimenpiteisiin on
vähentänyt asuinrakennuksen
vedenkulutusta kymmenestä
kolmeenkymmeneen prosenttiin.
Vaikutus rakennuksen lämmitysenergiakulutukseen on
arvion mukaan kolmesta yhdeksään prosenttia.
– Vesimittareiden ja mittaustietojen seurantajärjestelmän
investointi- ja huoltokustannukset sekä laskutuksen kustannukset ovat kokemusten
mukaan suurehkot verrattuna
veden- ja energiansäästöstä
saatavaan kustannussäästöön.
Järjestelmän kustannukset
saadaan nykyisillä energian ja
veden hinnoilla katettua arviolta noin 20 vuoden kuluessa.
Mittarointia voidaan kuitenkin
perustella kustannusten yhdenvertaisella jakamisella käytön
mukaan sekä veden, energian ja
ympäristön säästöllä, ympäristöministeriön työryhmämuistiossa sanotaan.

uutispostia

Rakennusliitto tehotarkasti
helsinkiläisiä linjasaneeraustyömaita
Rakennusliiton tehotarkastus Helsingissä paljasti,
että kaikki ulkomailta ns.
lähetettyinä työntekijöinä
tulleet rakentajat ovat alipalkattuja. Yhdenkään lähetetyn
työntekijän osalta eivät työehtosopimuksen minimiehdot
täyttyneet.
Tämä kävi ilmi Rakennusliiton tehtyä tehotarkastuksen
9.2. Helsingin alueen linjasaneeraustyömaille. Tarkastuksen kohteena olivat tällä
kertaa LVI-alan työntekijöiden
palkka- ja työehdot. LVI-alalla
työskentelee putki- ja ilmastointiasentajia sekä putkieristäjiä. Kaikkiaan Rakennusliiton
toimitsijat kiersivät päivän aikana 31 työmaata.
Tarkastetuilla linjas anee
raustyömailla työskenteli 126
LVI-alan työntekijää 22 eri yrityksen palveluksessa. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden määrä oli 44 henkilöä,
eli 35 prosenttia koko työntekijämäärästä.
Suurin osa ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä oli
virolaisia. Muut kansallisuudet
olivat: Venäjä, Brasilia, Intia,
Espanja ja Tunisia. Lähetet-

tyjä työntekijöitä ulkomaalaisten määrästä oli alle puolet, 17
henkilöä.
Suoraan Suomeen rekisteröityihin yrityksiin työsuhteessa olevat ulkomaalaistaustaiset työntekijät saivat kahta
poikkeusta lukuun ottamatta
työehtosopimuksen ehdot täyttävää palkkaa. Suomalaisten
työntekijöiden työsuhteissa ei
ilmennyt työehtosopimusrikkomuksia.
Yrityksen rekisteröityminen
Suomeen tai Viroon ei tarkoita sitä, että yrityksen omistaja
olisi saman maan kansalainen,
mihin yritys on rekisteröitynyt.
Tarkastuksessa ilmeni, että
yrityksiä omistetaan ristin rastiin molemmin puolin Suomenlahtea. Pääsääntöisesti kuitenkin lähetettyjen työntekijöiden
työnantajat näyttävät rikkovan
lakeja ja sopimuksia kansalaisuudesta riippumatta.
Urakoiden ketjuttaminen oli
melko vähäistä. Muutamissa
tapauksissa LVI-urakoitsijalla
oli työmailla jopa pääurakoitsijan rooli.

SÄLEIKKÖJÄRJESTELMÄT
Lumen ja veden erotteluun
•
•
•
•

Myrsky- ja lumisäleiköt
IV-säleiköt, vedenerotussäleiköt
Julkisivu- ja verhoilusäleiköt
Runko- ja kiinnikejärjestelmät

www.alupro.
Pakkasraitti 14, 04360 Tuusula
puh. 020 743 1700 fax. 020 742 1733
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä
sekä edistää alan yleistä kehitystä mm:
• Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja
suuren yleisön keskuudessa
• Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
• Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
• Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
• Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
• Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
•Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja
muita tiedotteita
•Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla,
osoite: www.vahinkopalvelut.net
•Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta,
seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä
informaatiota
•Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
•Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin
ja organisaatioihin.

• A.Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• Cramo Finland Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-Yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Korpikorpi Pikakuivaus Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• Master Kuivaus Oy
• Polygon Finland Oy
• OT Ahonen Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy
• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Rakennus- ja kuivaustekniikka
R. Tuomaala

• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SANEC PALVELUT Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• Scan-Clean Oy Ab
• Senno Group Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja
Vahinkopalvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen
Kiinteistökuivaus Oy
• Was-STE Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy
• YIT Teollisuus Oy
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä yrityksiä, jotka harjoittavat
jälkivahinko- tai kuivausalaan
liittyvää toimintaa
eri muodoissaan.

Ammattilaiset palveluksessasi: Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsenyritykset
Jäsenyritys esittäytyy:

ISS Vahinkosaneeraus
Valtakunnallinen päivystys 24h
www.iss.fi
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putkistosaneeraukset

Vakuutustilanne

tarkkaan puntariin, kun putkiremontti tulossa
Hämeenlinnassa isännöinti- ja tilipalveluyritystään pyörittävä

Etenkin monilta nuorilta asukkailta tahtoo kotivakuutus jäädä hankkimatta. Isännöitsijän ja
hallituksen olisi hyvä antaa ohjeistusta kotivakuutuksen tarpeellisuudesta, olipa menossa remontti tai ei.

Anna-Liina eli Annu
Sokanmaa, yrityksensä ainoa isännöitsijä,
pitäisi ihanteena, että
asiakastaloyhtiöistä
olisi ison remontin
kourissa vain yksi
kerrallaan. Todellisuus
näyttää eteenpäin toisenlaiselta. - Remontit
painavat päälle, niitä
voi tulla monia yhtä
aikaa.
Korjausrakentaminen
tuo isännöitsijöille lisävastuita. Muun muassa vakuutukset on
huolehdittava hankkeen ajaksi uuteen uskoon.
n Tekstit ja kuvat:

Hanna Rissanen

-M

eni äärettömän hy
vin, Annu Sokan
maa toteaa vastikään loppuun saatetusta käyttövesiputkiston uudistamisesta
isännöimässään vuosimallia
1973 olevassa taloyhtiössä. Siinä työ toteutettiin komposiitti➺ JATKUU
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putkin pinta-asennuksina. Vaikka myös pystynousut vedettiin
huoneistojen puolella, kaksi
rappua, kahdeksan kerrosta ja
puolen sataa huoneistoa käsittävän talon asukkaiden ei
tarvinnut lähteä remonttievakkoon. Melun ja pölyn määrä oli
kohtuullinen verrattuna siihen,
että työ olisi toteutettu ns. perinteisenä, laajana putkiremonttina. Siinä tapauksessa myös viemärit olisi uusittu ja sen myötä
myös kylpyhuoneet ja vessat ja
keittiötkin osittain.
Se että yhdessä kohteessa
kaikki menee ongelmitta, ei takaa, että näin homma käy muuallakin. Ei vaikka sekä rakennus
että remontit olisivat samankaltaisia.
– Ei voi etukäteen ajatella, että ok, kaikki menee äärettömän
hyvin! Sokanmaa toteaa.
Jokainen kohde ja jokainen
hanke edellyttävät yksilöllisen
asioiden läpikäymisen, jotta remontinaikainen vakuutustaso
on neuvoteltavissa optimaaliselle tasolle, turvallisen kattavaksi, silti vakuutusmaksuiltaan
kohtuulliseksi.
Sokanmaa on kokenut tämän
tarjoavan siksi paljon vastuullista savottaa, että hän on monien
muiden isännöitsijätoimistojen
tapaan ottanut käytännöksi
luottaa vakuuttamisen meklarei
den haltuun. Vaan ei kenen tahansa meklarin. Tilanteesta ja
taloyhtiöstä riippuen hän ottaa
yhteyden joko itselleen tuttuun
riihimäkeläiseen tai tuttuun hel
sinkiläiseen meklariin.
– Meklarin tunteminen entuudestaan on hirveän suuri
etu!
Vaikka luottaa asiakasyhtiöi
densä vakuutukset meklarille,
Annu Sokanmaa haluaa isännöitsijänä olla myös itse asiois
ta perillä mahdollisimman pitkälle. Kun jokin seikka häntä
mietityttää, hän pirauttaakin
milloin toiselle, milloin toiselle meklarimaailman yhteistyökumppanilleen. Hän on havain
nut heidän välillään tiettyä
eroavaisuutta.Toinen painottaa
hiukan eri asioita kuin toinen.
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hanketta koskevien papereiden
olevan kunnossa, myös vakuutusten osalta. Hänen kokemuksensa useimmista valvojista on,
että he myös näin tekevät.
Jos taloyhtiö ei määrää hankkeelleen valvojaa itse, Annu
Sokanmaa ehdottaa tehtävään
jonkun henkilöistä, joiden
kanssa on tottunut tekemään
yhteistyötä.

Vastuuta
suunnittelussa,
vastuuta
urakoinnissa ...

E

Vakuutusehtoihin tulee muutoksia koko ajan. Niiden seuraamisessa ja vertaamisessa sisältöineen, hintoineen, omavastuineen, kattavuuksineen jne. on melkoinen seuraaminen. Annu
Sokanmaa uskoo yhä useamman isännöitsijätoimiston käyttävän meklareiden palveluja.

”Hinta ei ole se, mikä
vakuutuksen ratkaisee,
vaan se, mitä vakuutus korvaa”
Kumpikin on hyvä omalla tavallaan, ja hyvä niin. Kumppanuus
pitää hänet jokseenkin kartalla
vakuutuskentän tapahtumista,
ilman että tarvitsisi lohkaista
omasta ajasta vakuutusalan
koulutuksiin.
Taloyhtiöiden välillä on eroja
vakuutusmenettelyissä. Sokanmaan mukaan osa taloyhtiöistä
luottaa vakuutusasioiden hoi-

don täysin isännöitsijän ja meklarin haltuun.
– Toiset haluavat myös itse
käydä asiat läpi hyvinkin tarkkaan, varmistaa, että paperit
ovat kunnossa.
Niin ikään valvojilla on Sokanmaan mukaan hankkeissa
tärkeä rooli jo ennen rakennustöiden käynnistämistä.Tunnolliset valvojat tarkistavat kaikkien

nnen urakkatarjousten
pyytämistä hankkeesta
on oltava suunnitelmat.
Vahinkoja voi sattua joskus
myös suunnitteluvirheestä
joh
tuen, joten etukäteen varmistettaviin asioihin kuuluu
tarkistaa suunnittelijan vastuuvakuutus. Sokanmaa muistuttaa, että tämä suunnittelijan
huolehdittava vastuuvakuutus
ei välttämättä korvaa vahingon
sattuessa muuta kuin suunnittelun hinnan, ehkä muutamia
tuhansia euroja.
Virheellisestä tai puutteellisesta suunnitelmasta seurannutta vahinkoa se ei korvaa. Vahinko voi pahimmillaan kuitenkin
olla satoja tuhansia euroja. Siksi on paikallaan varmistaa, että
suunnittelijalla on myös suunnitelmien virheellisyydestä tai
viivästymisestä ehkä koituvia
menoja kattava, voimassa oleva
konsulttivastuuvakuutus.
–Suunnitteluvirheitä varmaan
sattuukin, mutta hyvä urakoitsija huomaa ne usein ennakolta
ja niistä neuvotellaan työmaakokouksissa, Sokanmaa sanoo.
Urakkatarjoukset lähettäneiden yritysten taustoista puolestaan selvitetään, että yritys
on hoitanut vero- ja työntekijävelvoitteensa sekä urakoitsijan
vastuuvakuutuksensa. Jos tiedot niistä eivät ole urakkatarjouksen mukana luonnostaan,
vastaanottajassa herkästi herää
epäilys, että ehkä kaikki ei ole-

kaan asianmukaisesti hoidettu.
Voi kuitenkin olla, että kyseiset
todistukset ovat unohtuneet
tarjouksesta. Tarjous ei siihen
välttämättä aina kaadukaan.
– Sekä verottajalta että vakuutusyhtiöiltä kyseiset paperit saa
tänä päivänä todella nopeasti,
joten kysymme ne sitten kyllä.
Ennen niiden saaminen saattoi
kestää kauemmin.
Toisaalta Sokanmaa toteaa
tulleensa aiempaa epävarmemmaksi, voiko yritysten urakkatarjouksiinsa liittämiin papereihin aina luottaa. Hän onkin nyt
päättänyt liittyä Asiakastiedon
sopimusasiakkaaksi, jolloin yrityksistä on saatavissa tietoja pidemmältä ajalta. Tähän hän on
päätynyt siitä huolimatta, että
toimii Hämeenlinnassa, jonka
katsoo toimintaympäristönä
olevan turvallisempi kuin esimerkiksi Helsingin. Liittyminen
olisi ollut hänelle päivän selvä

juttu jo aiemmin, mikäli hän
toimisi pääkaupunkialueella.
Tuoko kuluvan vuoden huhtikuun alusta käyttöön otettava käänteinen arvonlisävero
myös asunto-osakeyhtiöiden
hankkeista vastaaville entistä
enemmän selvitettävää potentiaalisten sopimuskumppaneiden velvoitteiden hoitamisesta,
siitä Sokanmaa sanoo olevansa
toistaiseksi epävarma.

Ilmoitus remontista
tuo riskilisää
tai ei tuo

V

astaako rakennustöidenaikaisen vakuutuksen
ottamisesta taloyhtiö tai
hankkeeseen valittu urakoitsija,
se sovitaan isännöitsijä Sokanmaan mukaan aina tapauskohtaisesti. Joka tapauksessa on

varmistuttava, että sellainen on
voimassa. Mikäli kyseisen vakuutuksen hoitaa urakoitsija, taloyhtiön otettavaksi, normaalin
ajan vakuutuksensa (usein on
täysarvovakuutus) rinnalle jää
ainoastaan mahdollinen hankkeen aikainen vahingonvaaran
riskilisämaksu. Sen tarve ja taso
vaihtelee hankkeittain, joten
siinäkin meklarin palveluun tukeutuva taloyhtiö ja isännöitsijä
säästyvät paljolta päänvaivalta.
Pääasia on, että vakuutusyhtiölle menee tieto remontista.
– Annan meklarille aina lyhyen selostuksen, mitä on suunnitelmissa tehdä sekä remontin
kustannusarvion.Vakuutusmeklari laatii sitten vahingonvaaran
lisääntymisilmoituksen ja selvit
tää vakuutusyhtiöltä, tuleeko
taloyhtiön normaalivakuutukseen riskinlisämaksua vai ei.
Joskus vakuutusyhtiö saattaa
lähettää rakennuttajalle ainoas-

taan remonttikohtaisia suojeluohjeita. Omiin kohteisiinsa Sokanmaa ei muista langenneen
ainakaan kovin korkeita lisämaksuja. Vakuutusyhtiöittäin
menettelyssä kuuluukin olevan
eroja. Varmimmin riskilisämaksua tuottanevat remontin myötä odotettavissa olevat tulityöt.
Sen sijaan vakuutusmaksut
laskevat hänen mukaansa usein
remontin jälkeen, koska vahingonriskitkin vähenevät.
– Esimerkiksi 1970-luvun rivitalon vakuutusmaksut ovat ehkä olleet vuodessa 3 000 euroa.
Putkiremontin jälkeen ne ovat
saattaneet puolittua - vaikka kyse olisi vain käyttövesiputkista,
hän antaa karkean esimerkin.
Toisaalta, taloyhtiössä, jossa
putkiremonttia on lykätty ja
lykätty, riskit ovat lisääntyneet,
vakuutusyhtiöt ovat pystyneet
➺ JATKUU
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RAKENUSPALVELUT
Pölyttömästi alusta loppuun saakka

Kaikki yhdestä paikasta







Korjausrakennuspalvelut
Kuntotutkimus ja asbestikartoitus
Kuivaus ja kosteuskartoitus
Homepurku, -siivous sekä desinfiointi
IV-puhdistus, -huolto, -mittaus ja -säätö
Asbesti- ja rakennuspurku
SINCE 1989

www.asb.fi
VESIVAHINKO- JA JVT-PÄIVYSTYS 24 h

HELSINKI 040 717 9330

TAMPERE 040 5607300

AARSLEFF
-SUJUTUSPUTKI

Aarsleff -sujutusputkella uusitaan
kiinteistöjen pohja- ja pystyviemärilinjat, tonttiviemärit sekä teollisuuden, kuntien ja kaupunkien viemärit.

Aarsleff -konserni on Euroopan
suurin ja maailman toiseksi suurin
putkistojen saneeraaja. Suomessa
Aarsleff on toiminut jo 18 vuotta.

www.aarsleff.fi 09 290 2280
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hivuttamaan vakuutusmaksuja
ylöspäin. Kun remontti viimein
on tehty ja taloyhtiö kilpailuttaa vakuutukset, vakuutusmaksut tulevat huikeasti alaspäin.
Remonttia äärimmilleen viivyttänyt taloyhtiö puolestaan ei
ehkä edes saa vakuutusta enää
muualta, koska riskit nähdään
jo niin suurina. Vakuutuksen
aikoinaan antanutkin vakuutusyhtiö voi jopa irtisanoa vakuutuksen. Silloin on viimeinen hetki tehdä remontti. Jos
monessa taloyhtiössä ollaankin
aiemmin katsottu, että eihän
1970-luvun rakennuksessa vuotoja vielä saa olla, nyt Sokanmaa
on huomannut suhtautumisen
muuttuneen. On alettu ymmärtää, että putkistoremontti on
tehtävä.
– Nyt sitten, kun paineet ovat
suuret, ei tahdo riittää tekijöitä!
Johtuen ilmeisesti paikkakun
nan sijainnista, Sokanmaan
isännöimiin taloyhtiöihin on
ainakin toistaiseksi löydetty
putkiremontin tekijöiksi suomalaisia toteuttajia. Julkisivuremonteissa tekijöiden kirjo on

Finanssialan
Keskusliiton sivustolta
www.fkl.fi löytyy suojeluohjeita, joiden joukossa on muun muassa tämä
Korjaus
rakentamisen turvallisuusohje.
Siihen on kirjattu
kaikki sellaiset perusasiat, jotka olisi
syytä tarkistaa taloyhtiön erilaisiin korjaushankkeisiin ryhdyttäessä.

melkoinen. Helsingin seudulla
hän tietää tekijöiden taustojen
selvittämisessä olevan huomattavasti enemmän tekemistä
myös putkiremonteissa saatikka julkisivukorjauksissa, joihin
tarjolla on 'melkoisen kirjava
joukko'.Vaikka urakoitsijat ovat
velvollisia huolehtimaan, että
työmailla ei liiku kuin kulkuluvan saaneita, käytännössä tilanteen pitäminen hallinnassa on
vaikeaa.
– Itsekin olen ollut remontoitavassa talossa, jossa ovet olivat
auki. Ihmiset tulivat ja menivät,
eikä minultakaan kukaan mitään kysynyt!
Olipa tilanteen hallinta käytännössä vaikeaa tai ei, joka
tapauksessa taloyhtiön on var
mistettava ennen urakkasopimuksen solmimista, että kyseisellä yrityksellä on esittää
hanketta koskevat työturvallisuusasiakirjat.
– Jos työmaalla sattuu jotakin, eivätkä ne ole kunnossa,
voi seurata jotain todella korvaamatonta.

putkistosaneeraukset

Arkiset keittiötyöt maistuvat putkiremontin jälkeen

Päivi Sovijärven kanssa liikkuessa ei jää huomaamatta, että tutuiksi on tultu puolin ja toisin. Sananvaihto työntekijöiden kanssa on
luontevaa ja hyväntuulista.

Sissielämä

karuimmillaan jäämässä taakse
– Vettä ja viemäriä osaa arvostaa, kun on ollut kaksi kuukautta niitä ilman! Lahtelainen Päivi Sovijärvi on monta kokemusta rikkaampi koettuaan, mitä on asua totaalisen putkiremontin kourissa olevassa kerrostalossa. Korjausmiesten
kulku huoneistossa alkoi lokakuussa. Sen myötä Sovijärvi
teini-ikäisine tyttärineen siirtyi kotiruokailussa eineslinjalle.
Helmikuun alussa Päivi Sovijärvi tarjoaa juuri omassa uunissaan paistunutta tattipiirakkaa. Ruuanlaitto on ilo, kun
vesi tulee ja menee jälleen.
n Teksti ja kuvat: Hanna

S

aman talon asukkaista monet ovat muuttaneet tai muuttavat remontin ajaksi vapaaajan asumuksiinsa. Se oli myös Päivi Sovijärven tarkoitus, osittain. Kohtalo päätti toisin;
hänen käyttöönsä jääneessä lapsuudenkodissa
Jämsässä todettiin seinän sisässä olleen kuumavesiputken valuttaneen vesiä rakenteisiin.
Seuranneet kuivatukset, putkien uusimiset ja
rakenteiden korjaukset murskasivat toiveet
viikonloppujen vietosta maalla leväten ja pyykäten. Äiti ja tyttäret olivat kahden remontin
loukussa.
Mikään pakkotilanne heillä ei ollut jäädä
remontin keskelle asumaan. Vaihtoehtoja oli

Rissanen

➺ JATKUU
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Pohjakerroksen väliaikaisvessan ovella on opastusta ämpäri kädessä tuleville käyttäjille.

Päivi Sovijärven huoneiston osalta remontti on voitonpuolella,
kissasiskoksetkin ovat jo kotiutuneet evakosta. Emännän sylissä
sykertää Kaká.

Keittiössä ei juuri jouduttu repimään rakenteita auki. Vanha viemäri jätettiin koteloonsa keittiön puolelle, uusi vedettiin eteisen
puolelle rakennettuun koteloon. Uudet pinta-asennetut käyttövesiputket kätkeytyvät alas lasketun katon alle. Myös talon kaikki
palovaroittimet uusitaan remontissa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tarjolla, mutta osittain tyttöjen
koulunkäynnin ja harrastusten,
osittain rahansäästön vuoksi
kolmikko ei tarttunut niihin.
Kissasisarukset Kaká ja Sheva
sen sijaan lähtivät evakkoon
Sovijärven ystävän luokse.
Keijupuiston alueella oleva As
Oy Lahden Haltija on vuodelta
1974, seitsemänkerroksinen ja
kolmiportainen, huoneistoja
53. Korjattavia putkistolinjoja
rappua kohden on kolme, yhteensä yhdeksän.
Työt aloitettiin A-rapusta ja
Sovijärven linjasta, joskin ennen
vesien ja viemäreiden katkaisua
talon pohjaviemärit oli uusittu
ja pohjakerroksen pyykkihuoneeseen rakennettu talon asukkaiden käyttöön väliaikaiset
vessa- ja suihkutilat. Taloyhtiön
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Kokonaisuudessaan As Oy Lahden Haltijan remontti kestää vuoden. Jos se olisi käynnistynyt keväällä kuten alun perin piti, alkupäässä vuorossa olleilla olisi ollut helpompaa. – Jollekin talviaika
olisi joka tapauksessa osunut, Päivi Sovijärvi kuittaa muutoksen ja myöntää kylmyyden koetelleen
ajoittain. Avoimista hormeista veti.

saunaremontti viivästyi alkuperäisistä suunnitelmista. Se toi
lisähelpotusta vasta joulun alla.

Tuutulaulua
toipilaalle
timanttiporalla

T

yttäriensä ystävänä Facebookissa oleva Päivi
Sovijärvi naureskelee
nuorimmaisensa, 15-vuotiaan
Sannan viestitystä tunnelmistaan putkiremontin keskellä alkumetreillä: "Mä kuolen!" Myöhemmin äiti on saanut kuulla,
että "ei se loppujen lopuksi niin
kauheaa ollutkaan". Jälkikäteen
kokemuksista muistaa humoristisetkin puolensa.
– Kolme naista yrittää mennä

tultu puolin ja toisin. Sananvaihto työntekijöiden kanssa
on luontevaa ja hyväntuulista.
Hymysuin perheenäiti muistaa
jo sitäkin, kuinka kaiken keskellä iskeneestä vatsataudista
kotona toipuvan abiturientti
Mintun unenlahjat olivat hämmästyttäneet remonttimiehiä.
Vieressä vedettiin betonilaattaa
auki timanttiporalla, mutta nuori nainen veteli sikeitä.
Ylempänä samassa linjassa
naiskolmikon kanssa asuva
lapsiperhe koetti myös sinnitellä kotonaan. Muutama viikko riitti. Pienten lasten kanssa
kulkeminen työmaan läpi alakerran pesutiloihin, joissa lasta
ei voinut laskea juuri kuin pesukoneen päälle, osoittautui ylivoimaiseksi. Sisukkaita yrittäjiä

Yksityisyys on ollut koetuksella väkisinkin, vaikka
remonttimiehet koputtelevat ennen sisääntuloaan.
Päivi Sovijärvi kertoo heränneensä usein puoli

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella
•
•
•
•
•
•

Rakennusten julkisivut ja parvekkeet
Pysäköintitasot ja sillat
Vaurioselvitykset ja kenttäkokeet
Näytteenotto ja laboratoriotutkimukset
Korjaustapaehdotukset
Ennakko ja laadunvarmistuskokeet

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
Puh. (09) 2525 2425, Fax (09) 2525 2426
www.contesta.fi

kuudelta käydäkseen rauhassa alhaalla suihkussa, pukeakseen ja lukeakseen lehden - ”ennen
kuin äijät ampuivat tänne”. Äijä-ilmaisussa ei ole
ärtymystä, enemmänkin huvitusta. Rappukäytäväs-

Turvallisuutta asumiseen

sä Päivi Sovijärven kanssa liikkuessa ei jää huomaamatta, että tutuiksi on tultu puolin ja toisin.
Sananvaihto työntekijöiden kanssa on luontevaa

Valurautainen Aquasafeviemäröintijärjestelmä on tutkitusti paloturvallinen, sillä se ei
pala eikä levitä paloa. Tulipalossa
se ei myöskään muodosta savua
eikä tippuvia palavia pisaroita.

ja hyväntuulista.

aamulla kouluun ja töihin, pölyä ja paskaa on joka paikassa
ja äijät tulee seitsemältä sisälle
omilla avaimillaan.
Yksityisyys on ollut koetuksella väkisinkin, vaikka remonttimiehet koputtelevat ennen sisääntuloaan. Päivi Sovijärvi kertoo heränneensä usein puoli
kuudelta käydäkseen rauhassa
alhaalla suihkussa, pukeakseen
ja lukeakseen lehden - "ennen
kuin äijät ampuivat tänne".
Äijä-ilmaisussa ei ole ärtymystä, enemmänkin huvitusta.
Rappukäytävässä Päivi Sovijärven kanssa liikkuessa ei jää
huomaamatta, että tutuiksi on

on ilmennyt vanhemmissakin
asukkaissa talossa. Varsinainen
putkiremontti etenee vaiheittain, muutama linja kerrallaan.
Silti jonkin tason myllerrystä
riittää koko ajan pitkin taloa. SMU
– Tosi sitkeitä, rollaattorilla
mennään remontin keskellä!
Päivi Sovijärvi ihailee talonsa
seniorisarjan sissejä. Hengityselimien sairauksia poteville
hän ei kuitenkaan kokemusta
suosittele. Suojauksista huolimatta pölyltä ei voi millään
välttyä täysin. Toisaalta henkilöiden, jotka ovat kovin tark-
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CE-merkitty järjestelmä on
palotestattu kolmannen osapuolen toimesta.

S ®

EN 877

A2-s1,d0 ISO 6

Palamaton rakennustuote
Matala savunmuodostus
tippuvia
Ei ti
i palavia
l i pisaroita
i
it

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600, fax 0207 424 604 • E-mail: sgps.finland@saint-gobain.com
www.sgps.fi
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Liikenne remonttivälineiden ahtauttamassa omassa eteisessä
on jo laantunut vilkkaimmasta ajasta.
Kun taloyhtiön työt on
saatu loppuun, Sovi
järvi asennuttaa lisätyönä
mm. keittiöönsä uuden
lattiapäällysteen.

koja omista reviireistään, on
hänen mielestään turha rasittaa
itseään jäämällä paikan päälle.
Osa talon vanhuksista on ottanut vastaan heille tilapäisesti
tarjottuja hoitopaikkoja, osa on
muuttanut sukulaisten luo.Vanhuksista heille, jotka ovat tahtonee jäädä kotiin, on järjestetty
vesi- ja viemärikatkojen ajaksi
huoneistoihin kuivakäymälät.

Ämpärivaranto
moninkertaistunut

K

ulloinkin vesikatkosvaiheessa olevat asukkaat
ovat saaneet käyttövettä porrastasanteilleen tuoduista
väliaikaisista putkistoista. Jätevesiliikenne on hoitunut laskiämpäreissä. Vaikka kertakäyttöastiat saivat ruokataloudessa
pääroolin, täysin tiskaamista
ei ole voinut välttää. Sovijärvi

päätyi kantamaan pestävät astiat alas pesutiloihin, tuomaan
ylös puhtaina. Osa haki lämpöistä vettä ylös, tiskasi ja kantoi käytetyn veden taas takaisin.
Niin tai näin, ämpäreitä on hyvä valmistautua hommaamaan
reilusti, hän vinkkaa vastaavaan
sissielämään uskaltautuvia.
Omaa pölynimuriaan perhe
ei ole hennonut uhrata betonipölyn poistoon, vaan ovat
tarttuneet harjoihin. Mikrokuituliinat ovat myös osoittautuneet oivallisiksi.
– Sikäli meillä on ollut helppoa, että meillä on tilaa. Saatoimme vetää ovet kiinni ja
käpertyä vähän kuin karhut
pesäämme, kahden makuuhuoneen, ison olohuoneen, keittiön, kylpyhuoneen ja erillisen
saunatilan käsittävän huoneiston omistaja toteaa. Neliöinä
tila on 80.

www.laattapiste.fi

Tavoitteena onnistunut putkiremontti?
TARJOAMME RATKAISUKSI:

• Taloyhtiökohtaisesti
räätälöidyt kylpyhuonekokonaisuudet
• kohde-esitteen
muutostyöpalveluilla
• yhteyshenkilön asukkaille
• kaikki tuotteet yhdestä
paikasta, pohjasta pintaan,
perutuotannosta
arvokohteisiin.
Kerromme lisää aiheesta
11.-13.3. Rakentaminen
ja talotekniikka -messujen
kiinteistötorilla.

LAATTAPISTE COLLECTION JYVÄSKYLÄ
Ahjokatu 16, 40320 Jyväskylä. Puh. 0207 433 830. Palvelemme arkisin 9 –18, la
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Putkiremonttien ja linjasaneerausten
korjaustapojen markkinakatsaus 2011
Kiinteistöposti teki
taloyhtiöiden putkiremontteja ja linjasaneerauksia silmällä pitäen
markkinakatsauksen,
jossa esitellään lyhyesti tarjolla olevia
korjausvaihtoehtoja.
Katsaus perustuu
yrityksille esitetyihin
kysymyksiin, joissa
tiedusteltiin olennaisimmat asiat menetelmästä, käyttökohteista
ja käyttökokemuksista
Suomessa.
Hyvään putkiremonttiin ja mihin tahansa
muuhunkin remonttiin
kuuluu luonnollisesti
tiedottaminen ja viestintä. Osakkaiden ja
asukkaiden on tärkeä
tietää riittävän ajoissa, mitä on tulossa
ja miten se vaikuttaa
asumiseen.

Aarsleff-sukkasujutusmenetelmällä
tontti-, pohja- ja
pystyviemärit kuntoon
Aarsleff-sukkasujutusmenetelmä ja Aarsleff-sujutusputki
kuuluvat ns. Cured in place
pipe -tuotteisiin eli paikalleen
kovatettaviin putkiin.
Sujutusputki soveltuu kiinteistöjen jäte- ja sadevesijärjestelmien saneeraukseen eli
tonttiviemäreihin, pohjaviemäreihin ja pystyviemäreihin sekä
huoneistokohtaisiin viemäreihin soveltuvin osin.Vanhan putken materiaalilla ei ole väliä.
Työmenetelmä:
Sujutusputki sujutetaan vahingoittuneeseen putkeen
ilmanpaineella. Sen jälkeen
sujutusputki kovetetaan kovaksi uudeksi putkeksi kuumalla höyryllä. Sujutus tapahtuu
kaivosta, tarkastusluukusta tai
putkikatkosta. Uusi putki on
käyttövalmis 3-4 tunnissa.
Työvaiheet ovat ennakkotutkimus tv-kuvaamalla, saneerattavan osuuden puhdistus, puhdistustuloksen tarkastaminen
tv-kuvaamalla, sujutustyö ja
lopputuloksen tv-kuvaus.
Viemärit ovat yleensä käyttökiellossa vain päiväsaikaan,
kunnes sujutusputki on kovet-

Are Oy:lla käyttövesiputkien pinnoittamista
ja viemäreiden
sukitusta
Are Oy tarjoaa taloyhtiöiden putkiremontteihin käyttövesiputkien pinnoitusta
ja viemäreiden sukitusta. Lisäksi yrityksellä on konsepti
hybridi-remontteihin, joissa
esimerkiksi käyttövesinousut
pinnoitetaan ja kellariputkisto
uusitaan perinteisesti.
Pinnoitus soveltuu kaikille
metalliputkille, muoviputkia ei

Aarsleff-sujutus
putki valmiina
asennettavaksi

tunut, mahdolliset haarasujutusyhteet asennettu ja liittyvät
putket liitetty. Pystylinjoissa
käyttökielto kestää pidempään,
noin 1-2 viikkoa.Työn kestoajat
ovat tapauskohtaisia.
Laatuasiat:
Jokainen sujutus tarkistetaan
tv-kuvaamalla. Aarsleff-sujutusputki on oma tuote, joka valmistetaan Aarsleffin tehtailla
Tanskassa. Sujutusputken asentamisessa ei käytetä alihankkijoita, vaan asennukset tekee
omat yhtiöt.
Vakuutusyhtiöiden kanta:
Osa vakuutusyhtiöistä on ottanut käytännön, jossa ne puolittavat ikävähennyksen verrattuna uuteen putkeen, mutta
asia kannattaa aina tarkistaa
tapauskohtaisesti.
Käyttökokemukset:
Aarsleff-konserni on aloittanut putkistojen saneeramisen
vuonna 1979. Suomessa Aars-

leff on aloittanut vuonna 1993.
Ensimmäiset asennukset kiinteistöissä tehtiin vuonna 1997.
Aarsleff-sujutusputken valmistukselle ja asennukselle on
myönnetty ISO 9001 ja ISO
14001 - sertifikaatit ja se täyttää standardin SFS EN 13566-4
vaatimukset paikalleen kovetettaville sukkasujutusputkille.
Menetelmällä on myös VTT:n
sertifiointi. VTT asettaa sujutusputken käyttöikän samaksi
kuin uusien muoviputkien eli
50 vuotta. Tanskan Teknisen
Instituutin ja Århusin kunnan
kanssa tehdyissä tutkimuksissa on yli 20 000 testitunnin
perusteella annettu uuden
putken odotettavissa olevaksi
käyttöiäksi vähintään 100 vuotta. Sukkasujutusmenetelmä on
kehitetty Englannissa 1970 -luvun alussa.

pinnoiteta. Ikä ei niinkään ole
ratkaisevassa asemassa, vaan
putken kunto. Talon putkien
kunto tutkitaan ensiksi ja tämän pohjalta päätetään, voiko
käyttövesiputkia pinnoittaa.
Viemärin sukituksessa vanha
putki saa olla todella huonokuntoinen, koska vanha putki
toimii ainoastaan muottina
uudelle muoviputkelle. Sekä
valurauta, että muoviviemärit
voidaan sukittaa.
Työmenetelmä:
Korjaustyö tapahtuu periaatteessa kokonaisuudessaa

putken sisällä.
Maanantaina
suojataan
asunnosta alueet, joilla työskennellään, irroitetaan hanat
ja tutkitaan putkien kunto
endoskoopilla. Tiistaina putket kuivataan ja puhdistetaan
hiekkapuhallusta muistuttavalla menetelmällä sekä kuvataan
puhdistuksen jälkeen. Keskiviikkona putket pinnoitetaan
ja niiden annetaan kovettua
yön yli. Torstaina putket kuvataan ja asennetaan hanat
paikoilleen. Perjantai on ns.
varapäivä.
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Huoneiston omistajalta edellytetään ainoastaan esteetöntä
kulkua vesipisteille remontin
ajan.
Laatuasiat:
Aren työntekijät ovat suomalaisia LVI-asentajia. Jokaisella
on oltava vuosien kokemusta
perinteisistä putkitöitä ennen
kun pääsee tekemään saneerauksia uusilla menetelmillä. Uusi
työntekijä käy läpi kuukausien
koulutuksen.
Viemärin sukituksessa koko
menetelmälle on VTT:n sertifikaatti, joka ulkopuolisena tahona valvoo tehtyä työtä. Jokaisesta pinnoitetusta linjasta otetaan
talteen koepalat myöhempää
tarkastelua varten.
Vakuutusyhtiöt:
Jokaisen taloyhtiön on neuvoteltava vakuutusasia, koska
se vaihtelee paljon eri vakuutusyhtiöiden välillä. Yleisesti
ottaen ikävähennystä saa 50
prosenttia, joissain tapauksissa
100 prosenttia. Se riippuu myös
siitä, kuka tekee saneerauksen.
Käyttökokemukset:
Aren omalla käyttövesiputkien pinnoitusmenetelmällä ensimmäinen saneeraus tehtiin
vuonna 2010 Järvenpäässä 3
kerrostaloa käsittävässä urakassa.
Käyttövesiputkien pinnoitusmenetelmä on Sveitsistä ja
viemärin sukitus Sveitsistä. Molempia menetelmiä on käytetty
1980-luvun lopulta asti Eurooppassa ja Pohjois-Amerikkassa.

Cuporilta löytyy putkiratkaisut erityisesti käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin.

Cupori mukana
putkiremonteissa
kupariputkilla
Cupori tarjoaa taloyhtiöille uusille reiteille asennettavia ja joko paikanpäällä
eristettäviä tai jo valmiiksi
eristettyjä kupariputkia
pystynousuja varten ja kylpyhuoneissa ja keittiöissä
pintaan asennettavia kromattuja tai valkoiseksi polttomaalattuja kupariputkia.
Kupariputket soveltuvat erityisesti käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmiin.
Työmenetelmä:
Uudet putkinousut vedetään esimerkiksi porrashuoneessa uudelle reitille
ja koteloidaan. Paikanpäällä
tehtyjen koteloiden lisäksi
on mahdollisuus käyttää Pipe-Modul Oy:n elementtiä,

Are Oy pinnoittaa käyttövesiputkia ja sukittaa viemäreitä.
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jolloin putket asennetaan
työmaalla paikoilleen tai Silotek Oy:n elementtiä, jossa
putket on asennettu paikoilleen ja eristetty valmiiksi
jo elementtien tuotantovaiheessa. Uusille reiteille asennettavien nousujohtojen
etuna on se, että asentajan
tarvitsee käydä huoneistoissa vain kolme kertaa,
läpivientien poraamisen ja
elementtien asennuksen
vuoksi sekä lopuksi putkien
kytkemiseksi järjestestelmään. Vanha järjestelmä on
koko asennustyön ajan käytössä. Vesikatkot ovat vain

muutaman tunnin mittaisia.
Elementtiratkaisuilla voidaan korjata myös yksi putkilinja kerrallaan ilman, että
koko järjestelmää tarvitsee
korjata kerralla.
Laatuasiat:
Työmaalla seurattavasta
työnlaadusta vastaa LVI-urakoitsija. Silotekin elementeissä asennuksesta vastaa
heidän oma kokenut asentajakuntansa.
Silotekin elementteissä
putkiliitokset on tehty juottamalla elementtien valmistusvaiheessa. Liitokset työmaalla tehdään pääosin puristusliittimin. Järjestelmän
toimivuus testataan ennen
käyttöönottoa painekokeella. Mikäli elementin sisällä
on vuotoa, ne tulevat näkyviin kerroskohtaisesta vuotoilmaisemisesta.
Vakuutusyhtiöt:
Järjestelmässä putket vaihdetaan uusiin, jolloin mitään
ongelmia vakuutusyhtiön
kanssa ei ole.
Käyttökokemukset:
Kupariputkea on käytetty
yli 100 vuoden ajan ja siitä
on hyvät käyttökokemukset.

➺ KATSAUS JATKUU seuraavalla sivulla

ECM Talotekniikan Silotekilla
sertifoidut talotekniikkaelementit
EMC Talotekniikkaan kuuluvista yrityksistä Silotek Oy
tarjoaa taloyhtiöiden perinteisiin putkiremontteihin ja
linjasaneerauksiin sertifioidun talotekniikkalementin.
Menetelmä sopii kaikkiin
ja kaikenikäisiin kohteisiin,
koska remontissa uusitaan
tekniikka ja rakenteet kokonaisuudessaan.
Työmenetelmä:
Kaikki vanha epäkelpo
rakenne poistetaan ja rakennetaan uudelleen nykymenetelmin vastaamaan 50
vuoden käyttöikää.
Työvaiheet ovat suojaus,
purku, rakenteet, tekniikka,

pinnat, kalusteet, loppusiivous. Asunnon omistajalta
vaaditaan työtilan järjestäminen. Kokonaisvaltainen
korjaus kestää 4-6 viikkoa
per asunto.
Laadun seuranta ja
varmistaminen:
Emc-Ematorin laatujärjestelmällä.
Vakuutusyhtiöt:
Käsitellään täysin uutena
putkistona.
Käyttökokemukset:
Ensimmäisen kerran käytetty talotekniikkaelementtiä vuonna 2005 helsinkiläisen kerrostaloyhtiön linjasaneerauksessa.

Faktaa kiinteistöalan ammatti- ja järjestölehtien
jakelumääristä ja kontaktihinnoista.
Tiedot perustuvat vuoden 2011 julkaistuihin
mediakorttitietoihin.
Kontaktihinta on laskettu A4-kokoisen ilmoituksen
bruttohinta/1 000 jaettua lehteä, ilman arvonlisäveroa.

a
Kontaktihint
60 €
a
Kontaktihint
66 €

a
Kontaktihint
209 €
a
Kontaktihint
138 €

a
Kontaktihint
140 - 262 €

Kotitalo
8 000 - 15 000 kpl

Rakennuslehti
32 548 kpl

Suomen Kiinteistölehti
31 015 kpl

Kiinteistöposti
62 069 kpl

Kiinteistöposti
messunumero
95 000 kpl

Mainostaja, tiedä mihin soitat.
Kiinteistöposti, mediamarkkinointi puh. (09) 2238 560
www.kiinteistoposti.fi

Putkiremonttien ja linjasaneerausten
korjaustapojen markkinakatsaus 2011
Oy KWH Pipe Ab:ltä
komposiittiputkiratkaisu
perinteisiin
remontteihin

Työmenetelmä:
Vedet katkaistaan, vanhat
putket puretaan tai jätetään
rakenteisiin ja uudet putket,
mahdollisesti myös kalusteet
ja radiaattorit, asennetaan
paikoilleen. Mikäli putket
koteloidaan esimerkiksi porrashuoneessa, töitä voidaan
valmistella rappu kerrallaan
ja huoneistossa viivytään lyhyt aika.
Koska kysymys ei ole menetelmästä, vaan uudesta putkimateriaalista, jota voidaan
käyttää perinteisissä putkiremonteissa, työvaiheita on
hankala kuvata tarkemmin,
eikä korjaustyön kestosta
huoneistoa kohti voi antaa
tarkkaa aikaa, koska nämä

Oy KWH Pipe Ab tarjoaa vanhojen perinteisten
putkimateriaalien rinnalle
uutta materiaalia eli komposiittiputkea, joka soveltuu
lämmitys-, käyttövesi- ja jäähdytysputkeksi.
Korjausmenetelmällä eli
sillä laitetaanko putket pintaan, koteloon tai vanhoille
reiteille, ei ole komposiittiputkien asentamisen kannalta merkitystä, kunhan edellämainitut putket uusitaan.

asiat riippuvat siitä, mitä uusitaan, lämmitys vai käyttövesi
ja missä kohdin esimerkiksi
huoneistossa vesipisteet sijaitsevat.
Laatuasiat:
Normaalisti putkiurakoitsijan ja tilaajan välillä tekemän
sopimuksen mukaisesti.
Vakuutusyhtiöt:
Kuten kaikkiin muihinkin
uusiin putkiin.
Käyttökokemukset:
Komposiittiputkia on käytetty ensimmäisen kerran
Suomessa vuoden 2000 alussa kerrostalon vesijohtojen
uusimiseen.

➺ KATSAUS JATKUU seuraavalla sivulla

NewLinerilla
ruiskuvalu- ja
sukitusmenetelmät
NewLiner-putkiremontissa
voidaan asentaa uudet putket
olemassa olevaan viemärijärjestelmään. Menetelmänä voidaan
käyttää joko ruiskuvalu- tai sukitusmenetelmää. Yhteistä saneeraustavoille on se, että putket kunnostetaan rikkomatta
vanhoja rakenteita.
Käyttökohteet:
NewLiner -putkiremonttia voidaan soveltaa pohja- ja
pystyviemäreihin. Ruiskuvalutekniikka soveltuu parhaiten
rakennuksien sisäpuolisiin
viemäriputkistoihin ja sukitustekniikka erityisesti maanalaisiin- ja kellariputkiin sekä pystylinjoihin.
Työmenetelmä:
Ruiskuvalumenetelmässä
irroitetaan wc-istuimet ja suojataan vesilukkojen ja muiden
työskentelyalueeseen kuuluvat
kohdat. Putket puhdistetaan
puhdistusluukkujen, lattiakaivojen, wc-liittymien ja lavuaarien
kautta. Puhdistustyö tehdään
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vedellä sekä pyörivällä puhdistustyökalulla. Puhdistuksen
jälkeen putket kuivataan ja kuvataan. Ne tarkastetaan videokuvauksella ja poikkeavuudet
merkitään pöytäkirjaan ja tehdään korjaustoimet, jos putket
sitä vaativat ennen uusien putkien valamista.
Uudet putket ruiskuvaletaan
vanhojen sisälle useaan kertaan polyesterimuovimassalla.
Kerrosten valamisen välillä tarvitaan tunnin kovettumisaika.
Uuden putken seinän paksuus
on keskimäärin 4 mm riippuen
siitä, kuinka epätasainen vanhan putken sisäpuoli on.
Sukitusmenetelmässä taloyhtiöön rakennetaan mahdollisuuksien mukaan väliaikaisviemäröinti, jonka avulla minimoidaan veden käyttökatkokset.
Ennen viemäristön puhdistuksen aloittamista teetetään asennusaukot. Puhdistus suoritetaan
eri tyyppisillä jyrsimillä tai tarvittaessa painehuuhteluauton
avulla. Puhdistettu putkisto kuvataan videokameralla.
Sukituksessa tarkkaan mitoitettu polyesterihuopasukka
kyllästetään epoksilla ja kove-

tetaan vanhan putken sisään.
Tämän jälkeen avataan sukan
liitoskohdat robottiporalla ja
asennetaan tarvittavat haarayhdepalat. Kohteesta riippuen
saneerataan myös putkiston
muut haarat ruiskuvalamalla
tai sukittamalla. Kun sukitus on
valmis, puretaan väliaikaisviemäröinnit ja suljetaan mahdolliset asennusaukot.
Ruiskuvalun tekeminen kestää yhden päivän per asunto,
sukituksen kesto on 1-3 viikkoa
riippuen kohteesta.
Huoneiston omistajan tyhjentää työskentelytilasta ylimääräiset tavarat, mutta esimerkiksi
huonekaluja tms ei tarvitse
siirtää, koska työstä ei aiheudu
esimerkiksi pölyhaittoja.
Laatuasiat:
Putkien kunto tutkitaan jo
ennen työn vastaanottamista
kuntotutkimuksen avulla. Putket kuvataan valmistumisen
jälkeen etu- ja takaperin, koska
näin varmistetaan, että putkisto tulee kokonaisuudessaan näkyviin. Videokamerakuvausta
käytetään työsuorituksen dokumentoimiseksi työn aikana
sekä lopputarkastuksessa. Ku-

vauksesta syntyy tallenne, joka
luovutetaan tilaajalle järjestelmän hyväksynnän yhteydessä.
Yrityksellä on laatujärjestelmä ja asentajille koulutusohjelma, jonka päätteeksi työntekijä
suorittaa loppukokeen.
Vakuutusyhtiöt:
If vahinkovakuutusyhtiö on
antanut kiinteistövakuutushyväksynnän, jonka perusteella
näillä moderneilla saneerausmenetelmillä tehtävät viemärisaneeraukset kuuluvat ns. kevyemmän ikävähennyslaskennan
piiriin.
Käyttökokemukset:
Ensimmäisen kerran yrityksen korjausmenetelmää on
käytetty asunto-osakeyhtiössä
tammikuussa 2009.
Ruiskuvalumenetelmä perustuu omaan teknologiaan. Sukitusta käytetään myös Pohjoismaissa ja Euroopassa.
NewLiner Oy on saanut kehittämälleen itsekantavan putken ruiskuvalumenetelmälle
VTT:n sertifikaatin. VTT:n mittauksissa ruiskuvaluputken
rengasjäykkyys on hyvä, yli 30
kN/m2.

Katepa

SUOMALAISET
KUMIBITUMIKATOT
KATTAJAT
UUSIMAA
■ Katepalvelu Oy

Vähäntuvantie 11 C,
00390 HELSINKI
Puh. (09) 5484 399
Matkapuh. 040 5373 621
Fax (09) 5471 838
mikko.laurikainen@katepalvelu.fi

■ Kateplan Oy

VARSINAIS-SUOMI
■ Veskate Oy

Hietalantie 2,
24910 HALIKKO AS.
Matkapuh. 0500 536 564
veskate@suomi24.fi

KYMENLAAKSO
■ Kouvo Kate Oy

Meijeritie 8,
00370 HELSINKI
Puh. 010 8306 000
Matkapuh. 0500 659 101
Fax (09) 2586 6932
juha.muhonen@kateplan.fi

Pesäpolku 18, 45200 KOUVOLA
Puh. (05) 3752 744
Matkapuh. 0400 756 327
Fax (05) 3752 743
janne.suikula@kouvokate.inet.fi

■ Eristysmestarit Oy

Radanvarsi 7, 45910 VOIKKAA
Puh. (05) 3888 161
Matkapuh. 0400 652 289
Fax (05) 3888 812
juha.sokura@pp.inet.fi

Nietostie 10 B, 01390 VANTAA
Puh. (09) 8254 180
Matkapuh. 0400 456 879
Fax (09) 8254 1850
eristysmestarit@kolumbus.fi

■ Uudenmaan Bitumikate Oy

Ruusumäentie 1 B, 01730 VANTAA
Puh. (09) 2767 550
Matkapuh. 0400 513 515
Fax (09) 2767 535
esa.heinola@bitumikate.com

■ Eristys Mara Oy

Otsotie 13, 01900 NURMIJÄRVI
Puh. (09) 2506 201
Matkapuh. 0400 709 311
Fax (09) 2506 106
martti.alhainen@eristysmara.fi

■ Lohjan Kattoexpertit Oy

Raspiikikuja 2, 08500 LOHJA
Matkapuh. 044 0471 908
Fax (019) 383 042
jyrki.iso-markku@kattoexpertit.fi

VARSINAIS-SUOMI

■ Kuusaan Pintakate Oy

HÄME
■ Hämeen Kate Oy

Perkkoonkatu 5, 33850 TAMPERE
Puh. (03) 3436 400
Matkapuh. 0400 625 960
Fax (03) 3670 766
jani.sundstedt@hameenkate.fi

■ Tampereen Katehuolto Oy

Vehnämyllynkatu 33,
33700 TAMPERE
Puh. (03) 3635 233
Matkapuh. 040 8345 917
Fax (03) 3635 212
arto.korventausta@katehuolto.fi

■ Lempäälän Vesieristys Oy
PL 20 (Piiponraitti 1),
37501 LEMPÄÄLÄ
Puh. 010 4214 900
Fax 010 4214 909
lvkoy@lvkoy.fi

on muk
an
Jyväsk a
ylän

mes

osasto suilla
D 181

HÄME
■ Pirkanmaan Kattajat Oy

Riihitie 8,
37910 KYLMÄKOSKI
Puh./Fax (03) 5433 354
Matkapuh. 0400 851 335
matti.laine@pirkanmaankattajat.fi

KESKI-SUOMI
■ Vesikattoliike Mäkinen Oy

l

SAVO
■ Katterla Oy

Likolammentie 24, 70460 KUOPIO
Puh. 020 7291 409
Matkapuh. 0400 576 585
Fax 020 7291 408
sakari.pietila@katterla.fi

POHJOIS-SUOMI
■ Katterla Oy

Valmetintie 22,
40420 JYSKÄ
Puh. (014) 261 558
Matkapuh. 0400 646 318
Fax (014) 261 444
marko@vesikattoliikemakinen.fi

Sammaltie 76, 90650 OULU
Puh. 020 7291 400
Matkapuh. 0400 680 400
Fax 020 7291 405
katterla@katterla.fi

■ Tähtieristys Oy

Laakeritie 18, 90630 OULU
Puh. (08) 5702 000
Matkapuh. 040 8600 140
Fax (08) 5702 010
harri.saarinen@katman.fi

PL 219, (Puistokatu 23)
40101 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 3373 900
Matkapuh. 040 5521 488
Fax (014) 3373 933
antti@tahtieristys.fi

■ Katto- ja Lattiatyö
Virtanen Oy

Harrinkatu 2 as 1, 42100 JÄMSÄ
Matkapuh. 040 5574 620
jari.virtanen@ppo.inet.fi

ETELÄ- JA
KESKIPOHJANMAA
■ Länsi-Kate Oy

Vaihdetie 3, 60120 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4234 040
Matkapuh. 0400 662 622
Fax (06) 4233 545
lansikate@co.inet.fi

■ Katman Oy

Teollisuustie 18, 96320 ROVANIEMI
Puh. (016) 4255 100
Matkapuh. 040 8600 144
Fax (016) 4255 110
juha.vaara@katman.fi

■ Tornion Vesieristys Oy

Itäpuolentie 302,
95300 TERVOLA
Matkapuh. 0400 694 325
Fax (016) 437 897
jari.laatikainen@tornionvesieristys.fi

■ Katto-Autti Oy

Vonkamiehentie 14
96460 ROVANIEMI
Matkapuh. 040 8214 949
Fax (016) 344 837
risto.autti@pp.inet.fi

■ Kattava Oy

PL 32, 20381 TURKU
Puh. (02) 4718 181
Matkapuh. 0500 522 573
Fax (02) 4718 191
kattava@kattava.fi

www.katepal.fi

PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ
Puh. (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974

www.katepal.fi

Picote Oy
sukittaa ja putkittaa
Picote Oy on korjaa kiinteistöjen viemäreitä sukittamalla.
Sukitusta voidaan käyttää pohja-, tontti- ja sadevesiviemäreiden lisäksi asuntokohtaisten
pystylinjojen ja kerroshajotusten korjaamiseen rakenteita
rikkomatta. Esimerkiksi lasittuneita muoviviemäreitä korjataan putkittamalla.
Käyttökohteet:
Sukituksessa vanhaan putkeen asennetaan tehdasvalmis
teinen, kyllästetty sukka eli
materiaali mankeloidaan tasaisesti sukkaan ennen viemäriin
asentamista. Sukitettu viemäri
on tasalaatuinen, erityisesti liitoskohdat ja mutkat peittyvät
sukittaessa hyvin.
Sukitus soveltuu halkaisijaltaan 70 - 250 mm viemäriputkiin (tulossa 50 mm ja 32
mm). Putkitus soveltuu 32-150
mm viemäriputkille. Kun sukituksen yhteydessä käytetään
kuivapuhdistusta, menetelmä
soveltuu vanhemmille, huonokuntoisillekin viemäreille,
joissa voi olla vuotokohtia tai
reikiä.
Työmenetelmä:
Pystylinjojen saneerauksen

aikana työskentelyaika yhtä
asuntoa kohden on asuntojen
lukumäärästä ja koosta riippuen 1-2 viikkoa. Viemäreitä ei
saa käyttää remontin aikana.
Yleensä pohjaviemäreiden saneeraus aiheuttaa 2-3 viikon
viemärien käyttökiellon, mutta
pohjaviemäreiden saneerauk
sen ajaksi on mahdollista
asentaa ohipumppaus, jonka
ansiosta viemäreitä voi käyttää
koko ajan normaalisti.
Lattiat ja seinäpinnat suojataan. Wc-istuimet ja hajulukot
irrotetaan. Viemärilinjat puhdistetaan ja mahdolliset kerrostumat ja tukkeumat poistetaan. Linjan pituus määritetään
sekä sisääntuloputkien ja mutkien kohdat paikallistetaan.
Viemärit kuvataan ja niiden
kunto arvioidaan.Tarpeen vaatiessa reiät paikataan.
Sukituksessa sukka leikataan
tarvittavan mittaiseksi. Kaksikomponenttiset aineosat sekoitetaan. Sukka kyllästetään.
Kyllästetty sukka puhalletaan
vanhaan putkeen. Sujutusnopeutta tarkkaillaan. Kovettumisaikaa voidaan säädellä.
Linjassa pidetään yllä vakaa
ilman- tai vedenpaine, kunnes
putki on täysin kovettunut.
Uuden putken peittämät van-

hat putkiliitokset avataan.
Putkituksessa viemärin sisään valetaan uusi runkojäykkä putki kasviöljypohjaisella
putkitemateriaalilla. Työn
edistymistä seurataan kamerakuvan avulla.
Valmis työ kuvataan ja doku
mentoidaan. Vanha lattia
kai
von hajulukko korvataan
uudella kahden millimetrin
rosterihajulukkohuulloksella,
jonka puhdistusaukko tulpataan. Wc-istuin ja pesualtaiden
hajulukot kiinnitetään. Viemärit voidaan ottaa käyttöön
seuraavana päivänä (noin 24 h
viimeistelytöistä).
Laatuasiat:
Työ tehtään yrityksen laatimien standardien ja laatukäsikirjojen mukaisesti. Laatukäsikirjaa päivitetään aktiivisesti ja
tuotantohenkilöstöä koulutetaan jatkuvasti laadunvarmistukseen liittyvissä asioissa.
Laadun varmistuksen mukai
sesti viemärit kuvataan ja dokumentoidaan sekä puhdistuksen jälkeen että putkituksen/sukituksen jälkeen, kun
viemäri on valmis. Jokaisesta
valmistuneesta linjasta toimitetaan tallenne muistitikulla
urakan valvojalle/ tilaajalle.
Lisäksi valvoja tai tilaaja voi

Pipeliner Oy saneeraa
vesi- ja viemäriputkia
Pipeliner Oy tarjoaa korjaus
vaihtoehtona vesiputkien saneeraamista pinnoittamalla,
mutta vaihtoehtona on myös
perinteisin menetelmin toteuttavat saneeraukset silloin,
kun niitä on järkevää käyttää,
esimerkiksi taloyhtiöiden kellaritiloissa näkyvillä kulkevissa
vaakarunkolinjoissa.
Viemäriputket saneerataan
putkittamalla vanha viemäriputki TKR-putkimassalla. Sen
lopputuloksena syntyy kantava
putkirakenne jokaiseen osaan
saneerattavaa putkiosuutta.
Menetelmät soveltuvat kaikenlaisten putkikokojen, materiaalien ja putkiosuuksien
saneeraukseen, joita yleensä
käyttövesi- ja viemäriputkistois-
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Pipeliner korjaa sekä vesi- että viemäriputkia.

ta löytyy. Viemäreissä voidaan
saneerata myös vanhat muoviputket.
Saneerattavan putkiosuuden ikä ei ole merkitsevä, vaan
ratkaisevaa on putkiosuuden
senhetkinen kunto. Tilanne

kartoitetaan ja putkiston kunto tutkitaan kohdekäynnillä.
Täysin lahoa ja erittäin huonokuntoista putkistoa ei lähdetä
saneeraamaan.
Työmenetelmät:
Vesiputkiston saneeraustyön

nimetä pistokoepaikkoja, joista otetaan pois pätkä uutta
putkea tarkempaa tarkastelua
varten.
Vakuutusyhtiöt:
IF Vahinkovakuutusyhtiö
hyväksyy sukituksen ja putkituksen kevyemmän ikävähennyslaskennan piiriin. Myös
Pohjola Vakuutus tarjoaa puolitettua ikävähennystä uusilla
menetelmillä kunnostetuille
putkistoille.
Käyttökokemukset:
Ensimmäisen kerran runkojäykkää putkitetta käytettiin
tammikuussa 2008 40 asunnon kerrostalossa ja ensimmäiset pohjaviemärit tehtiin
sukittamalla syksyllä 2008 120
asunnon kohteessa.
Menetelmä on suomalainen
ja yrityksen itsensä kehittämä,
joka mahdollistaa jo 70-luvulla
aloitetun sukituksen käyttämisen asuntokohtaisissa viemäreissä.
Testit ja sertifikointi on tehty Saksassa. Näiden mukaan
sukitettu viemärilinja vastaa
ominaisuuksiltaan uutta viemäriputkea.

työvaiheet suoritetaan ilmanpainetta hyväksikäyttäen siten,
että eri työvaiheiden aikana
hyödynnetään ali- ja ylipainetta. Tällä tavalla toimien saneerattavaa putkiosuutta ei tarvitse kuormittaa voimakkaalla
ylipaineella ja työmenetelmät
ovat hellävaraisia vanhalle ja
osin heikkokuntoisellekin putkiosuudelle.
Työvaiheisiin kuuluu putkiosuuden vesilaitteista purkaminen, putkiosuuden kuivaaminen,
putkiosuuden
puhdistaminen, sisäpuolinen
rakentaminen ja kalustaminen.
Kalustusvaiheessa mitään vanhaa huonokuntoista osaa ei
kytketä uudelleen, vaan niitä
uusitaan tarvittavilta osin ja kaikista tarvikkeista ja työvaiheista
tehdään yksityiskohtaiset merkinnät tila-/huoneistokohtai-

Putkiremonttien ja linjasaneerausten
korjaustapojen markkinakatsaus 2011
Pipe-Modul Oy:n
tehdasvalmisteiset
elementit kehitettiin
nopeuttamaan
putkiremontin
tekemistä
Pipe-Modulilla toteutettavissa putkistosaneerauksessa perusidea on välttää perinteisen
menetelmän purkutyöt etsimällä putkille uusi reitti porrashuoneesta, josta putket ja johdot
kuljetetaan huoneistoihin.
Käyttökohteet:
Yritys valmistaa tehdasvalmisteisia koteloita vesi-, lämpö-,
jäähdytys- ja viemäriputkille
(pystyviemäri) sekä sähkö- ja
telejohdoille. Niitä on käytetty
asuintaloista kouluihin ja laitosrakennuksiin. Suunnitelmat räätälöidään yksilöllisesti kohteen
vaatimusten mukaisesti yrityksen elementti- ja oheistarvikevalikoimasta.
Työmenetelmät:
Työkohteessa toimivat putki- tai rakennusliikkeet pyytävät LVI-suunnitelman pohjalta
putkistojen elementtitarjouksen, johon lasketaan kokonaistarjous koteloista. Elementtien
asennuksesta vastaa putki- tai
rakennusliike, jonka työntekijöitä Pipe-Modul neuvoo elementtien asennuksessa.
Perusidea putkistosaneerasiin työselityksiin. Työvaiheita
seurataan tätä käyttötarkoista
varten hankituilla kameroilla
ja putkiosuudesta otetaan eri
työvaiheissa kuvatallenteita.
Lopuksi saneeratulle putkiosuudelle tehdään painekoe,
jolla varmistetaan saneeratun
putkiosuuden tiiviys.
Viemäriputkiston saneerauksessa työvaiheet ovat mekaanisia ja viemäriputket puhdistetaan tätä varten kehitetyillä
kovapalaterillä tai erityyppisiä
harjoilla käyttötarkoituksesta
riippuen. Puhdistuksen jälkeen

Pipe-Modul käyttää putkiremonteissa tehdasvalmisteisia elementtejä

uksessa on välttää perinteisen
menetelmän purkutyöt etsimällä putkille uusi reitti porrashuoneesta, josta putket ja johdot kuljetetaan huoneistoihin.
Asennus toteutetaan rakenteita
rikkomatta, sillä putket ja johdot suojataan avattaviin asennuselementteihin ja vanhat jätetään rakenteisiin.
Ensiksi timanttiporalla tehdään reiät putkille ja johdoille
kerrosten välille ja huoneistoihin. Sitten putket tuodaan
porrashuoneen kautta kotelojärjestelmän sisällä huoneistoihin, jossa ne kytketään vesikalusteisiin. Vesikatko on lyhyt,
lyhyimmillään muutaman tunnin. Katkos kestää käytännössä

vain sen ajan, kun uuden putket kytketään vesikalusteisiin,
koska vanha vesijärjestelmä on
voinut ollut käytössä siihen asti, kun uudet putkistot on otettu käyttöön. Remontin valmistuttuakaan vanhoja putkia ei
poisteta, vaan ne tyhjennetään,
tulpataan ja jätetään entisille
paikoilleen.
Koska suurin osa työstä tehdään porrashuoneen puolella,
se vähentää merkittävästi saneerauksen haitta-aikaa asunnoissa. Asunnoissakaan ei jouduta viipymään pitkään, kysymys on vain tunneista.
Koska elementit valmistetaan
hallituissa olosuhteissa tehtaalla, työmaalla pölyn, hajujen ja

putkiosuus putkitetaan putkimassalla noin 2-4 kertaa kantavan putkirakenteen aikaansaamiseksi. Jokaista työvaihetta
seurataan videokameralla ja
kuvamateriaali luovutetaan asiakkaalle töiden valmistuttua.
Laatuasiat:
Työn laatua seurataan katsomalla saneerattavan putkiosuuden sisään eri työvaiheissa. Kuvaamisista otetaan kuvatallenteita. Vesiputkistolle tehdään
töiden päätyttyä painekoe, jolla
saneeratun putkiosuuden tiiveys varmistetaan.

Viemäriputkiston saneerauk
sessa asiakkaalle luovutetaan
kuvamateriaalia myös puhdistusvaiheen jälkeen, jolloin puhdistustyön laatu on todettavissa
jälkeenkin päin. Lopuksi saneerattu putkiosuus videokuvataan
ja tallenteet luovutetaan asiakkaalle. Työn laatu voidaan varmistaa myös ottamalla koepala
tai koepaloja saneeratusta putkistosta silloin kun se on teknisesti mahdollista ja järkevää.
Vakuutusyhtiöt:
Vakuutusyhtiöiden linja on
yleensä ollut ikähyvityksen

rakennusjätteen määrä on erittäin vähäinen.
Laatuasiat:
Elementtien asennuksesta
vastaa putki- tai rakennusliike,
jonka työntekijöitä Pipe-Modul
neuvoo elementtien asennuksessa.
Vakuutusyhtiöt:
Vastaavat uusia putkia, joilla
on myös uusien putkien takuu.
Käyttökokemuksia:
Ensimmäisen kerran Pipe-Modulin kehittämällä tekniikalla
ja työmenetelmällä toteutettiin
kerrostalon putkistoremontti
1990-luvun puolivälissä.
Pipe-Modulin tuotteet on yrityksen hallituksen puheenjohtajan Vesa Partasen innovaatio.
Pitkään LVI-töitä tehnyt Vesa
Partanen alkoi 1990-luvun alkupuolella pohtia, miten putkistoremonttien työvaiheita voisi
toteuttaa teollisesti siten, että
useita työmaalla tehtäviä työvaiheita voisi yhdistää. Tavoitteena oli myös se, ettei koteloita tarvitsisi rakentaa ahtaissa ja
hankalissa työmaaolosuhteissa.
Pipe-Modulin menetelmällä
työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden määrä ja sitä kautta remonttikohteessa tehtävän
työn osuus on vähentynyt merkittävästi.

➺ KATSAUS JATKUU seuraavalla sivulla

puolittaminen, mutta tarkkaa
ja ajantasaista tietoa kannattaa
kysyä vakuutusyhtiöistä.
Käyttökokemukset:
Lahdessa sijaitseva 71 asunnon kerrostaloyhtiö vuonna
2008 oli ensimmäinen Pipelinerin menetelmällä toteutettu
saneerauskohde.
Vesiputkien saneerausmenetelmäon kehitetty Saksassa
ja ollut siellä käytössä kohta
kaksikymmentä vuotta. Viemärisaneerausmenetelmä on kehitetty Suomessa.
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Putkiremonttien ja linjasaneerausten
korjaustapojen markkinakatsaus 2011
Proline Oy saneeraa
valurauta- ja
muoviviemäreitä
Proline Oy tarjoaa viemäreiden sisäpuolista saneerausta,
jolla menetelmällä voidaan
saneerata valurauta- ja muoviviemäreitä.
Työmenetelmä:
Yleensä saneerauksessa
tarvitaan vain yksi päivä per
huoneisto, eikä remontti vaadi
asukkailta allaskaapin tyhjentämistä suurempia valmisteluja.
Työvaiheet: Työskentelyalue
suojataan, WC-laitteet ja vesilukot irroitetaan. Puhdistus
tehdään puhdistusaukkojen,
lattiakaivojen tai WC- ja käsialtaiden liitosten kautta. Viemärit puhdistetaan huolellisesti
vedellä ja pyörivällä puhdistustyökalulla, minkä jälkeen
putket kuivataan.
Viemärikameraa apuna käyttäen koko viemärijärjestel-

mä tarkastetaan huolellisesti
ja niin, että kaikki putkiston
osat tutkitaan. Jokainen mahdollinen poikkeama kirjataan
tarkastussuunnitelmaan. Mikäli viemärissä on poikkeama,
esimerkiksi reikä, se korjataan
yrityksen patentoimalla korjausmenetelmällä.
Tämän jälkeen valetaan
uudet putket vanhoja putkia
muotteina käyttäen. Patentoidun suuttimen avulla uusi putki valetaan useana kerroksena
lasilujitepolyesterimuovilla,
ja joka kerroksen jälkeen annetaan muovin kovettua noin
tunnin ajan. Kovettumisen
jälkeen uusi putki on muodostunut vanhan sisään. Uuden
putken materiaalipaksuus on
noin 3-5 mm.
Uusien putkien laatu tarkistetaan viemällä tarkastuskamera putkistoon. Kaikki viemärit
dokumentoidaan huoneisto- ja
putkikohtaisin tunnistetiedoin.

Sen jälkeen asennetaan WClaitteet ja vesilukot takaisin
paikoilleen.
Luovutuksen yhteydessä
kaikki dokumentaatiot ja allekirjoitetut tarkastuspöytäkirjat
luovutetaan tilaajalle. Dokumentaatio toimii takuuna ja se
on avuksi mahdollisissa putkijärjestelmään myöhemmin
tehtävissä töissä.
Laatuasiat:
Asentajat käyvät läpi kattavan kurssin.
Kohteessa tehdään ennen
töiden aloittamista mahdollisten riskikohtien kartoitus.
Viemärien ja lattiakaivon puhdistustulos tarkastetaan kameralla, samoin kuivausvaiheessa
putken pinnan kuivuus, reiät
ja halkeamat. Kameraseurantaa
tehdään ruiskuvalun aikana. Lisäksi kuvataan valmiit putket
putkikohtaisesti. Tallenteet ja
tarkastuskaavakkeet käydään
läpi ja voidaan tehdä myös

PutkiReformi Oy:llä
laaja valikoima
korjausmenetelmiä
PutkiReformi tarjoaa taloyhtiöiden putkiremontteihin
viemäreiden sukitus-, putkitusja pinnoitusmenetelmiä. Sen
lisäksi voidaan asentaa uusia
reittejä myöten moduleita, joissa kulkee tarvittavat LVI-putket
ja sähköt. Lisäksi yritys tarjoaa
muutkin korjausrakentamisen
palvelut eli voidaan esimerkiksi uusia käyttövesiputkisto ja
kylpyhuoneiden pinnat. PutkiReformi ei pinnoita käyttövesiputkia, vaan ne uusitaan.
Käyttökohteet:
PutkiReformin edustamaa sukitusmenetelmää voidaan käyttää pohja- ja tonttiviemäreissä
eli kaikissa maanvaraisissa viemäreissä, koska menetelmällä
saadaan aikaan erinomainen
jäykkyys, jonka ansiosta putken
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pistokokeita ja tarkastella lopputulosta koepaloista.
Vakuutusyhtiöt:
If antaa 25 vuoden ikävähennyksen Prolinen menetelmällä
tehdylle saneeraukselle.
Käyttökokemukset:
Prolinen ensimmäisiä kohteita olivat vuonna 2004 ja
2005 Stockmannin tavaratalo
ja Alvar Aallon Taidemuseo.
Menetelmä on käytössä kaikissa Pohjoismaissa sekä Espanjassa.
Yrityksellä on tällä hetkellä
sertifiointi Ruotsissa ja Norjassa. Menetelmä on Ruotsin
teknisen tutkimuslaitoksen
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)) testaama ja hyväksymä, ja sen on sertifioinut
SP SITAC-niminen sertifiointilaitos. SP:n ja SITACin mukaan
Prolinen uusien jäte- ja hulevesiputkien dokumentoitu elinikä on vähintään 50 vuotta.

➺ KATSAUS JATKUU seuraavalla sivulla

Nykyisin Consti talotekniikka / PutkiReformin nimellä tunnetun
yrityksen pinnoitusosaaminen on alun perin peräisin ruotsalaisesta DaKKI-menetelmästä. Sitä on käytetty monissa muissakin
pohjoiseurooppalaisissa maissa vuodesta 1991 lähtien.

kantokyky riittää myös maan
paineelle.
Sukitusta käytetään myös kerroksissa, esimerkiksi pystyviemäreissä ja paikkakorjauksissa,
mutta pienemmät sivuhaarat

kunnostetaan yleensä valamalla uutta itsekantavaa epoksiputkea sisäpuolelta (putkitus)
tai harjaamalla tiivis sisäpinta
epoksista (pinnoitus).
Myös sadevesiviemäreitä voi-

daan sukittaa.
Työmenetelmä:
Viemäritöiden asuntokohtainen työaika on yleensä työviikko. Viemäreiden käyttökieltoa
voisi periaatteessa saada jopa
lyhyemmäksi, mutta saavutamme laadukkaamman lopputuloksen, kun pystyviemäri
on käyttökiellossa sivuhaaroja
työstettäessä. Kun koko pystyviemärijärjestelmä on kuiva,
työntulos on laadukkaampi.
Laatuasiat:
Laadunvarmistus alkaa jo
tarjousvaiheessa kohteen huolellisella kartoituksella, jonka
tulokset jäävät taloyhtiön käyttöön. Yrityksessä on ISO 9001
-laadunhallinta- ja seurantajärjestelmä, joka kattaa koko yrityksen toiminnan. Prosesseille
➺ JATKUU

20 vuotta

SIR Tietokanta
Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Rovaniemi

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

Oulu

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

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

39 kpl
77 kpl
482 kpl

Kajaani

Jyväskylä

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

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

Kuopio

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

Tampere

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

Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

Joensuu

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

149 kpl
160 kpl
1315 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
545 kpl
1164 kpl
5687kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Vantaa

23 kpl
58 kpl
393 kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

56 kpl
48 kpl
709 kpl

82 kpl
87 kpl
875 kpl

51 kpl
102 kpl
625 kpl

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

166 kpl
905 kpl
2957kpl

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Putkiremonttien ja linjasaneerausten
korjaustapojen markkinakatsaus 2011
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

on asetettu mittaus- ja tarkistuspisteitä. Sisäisten audiointien lisäksi tuotantoprosessia auditoi
VTT.
Laatua suunnitellaan, ohjataan, varmistetaan ja seurataan
esimerkiksi ennakkokartoituksin, kattavan dokumentaation
avulla sekä käyttämällä sertifioituja tuotteita. Lisäksi asiakastyytyväisyyden mittaaminen
kuuluu yrityksessä jokaisen
projektin laadun seurantaan.
Lisäksi yrityksellä on VTTtuotesertifikaatti.
Vakuutusyhtiöt:
PutkiReformin sisäpuolisesti
saneeraamat putket saadaan vakuutettua uusina putkina, mutta jotkut jotkut vakuutusyhtiöt
ovat ottaneet toistaiseksi vielä
ottaneet tätä varovaisemman
kannan.
Käyttökokemukset:
PutkiReformin asentajat tekivät ensimmäinen asuntojen
viemäreiden pinnoitusurakan
Suomessa vuonna 2004 kahden kerrostalon taloyhtiössä
Porvoossa.
Yrityksen pinnoitusosaaminen on alun perin peräisin ruotsalaisesta DaKKI-menetelmästä.
Sitä on käytetty monissa muissakin pohjoiseurooppalaisissa
maissa vuodesta 1991 lähtien.
Esimerkiksi sukitusmenetelmät
ovat käytössä maailmanlaajuisesti. PutkiReformin nykyisin
käyttämät aineet ja menetelmät
ovat kehittyneet tästä ja yrityksen osaaminen on alan vanhinta Suomessa.

Uponor Suomi Oy:ltä
uusia putkia ja perusparannusmenetelmä
linjasaneerauksiin
Uponor Suomi Oy tarjoaa
korjausmenetelmän, jossa
uudet putket asennetaan
pinta- tai piiloasennuksina
sekä tietynlaisen perusparannusmenetelmän linjasaneerauksiin.
Perusparannuksessa käytetään Uponor Cefo-elementtiä, jossa voidaan tuoda
taloyhtiöön veden ja viemärin lisäksi uusia toimintoja,
kuten esimerkiksi laajakaistakaapelit ym.
Käyttökohteet:
Koska järjestelmät perustuvat uusiin putkiin, ne sopivat kaikien tarvittavien putkien uusimiseen. Uponorin
linjasaneerausjärjestelmässä
voi olla tarpeen ottaa mukaan muun muassa käyttövesiputket, lämmitys/viilennys,
viemärointi, ilmanvaihto sekä lisäksi muu talotekniikka,
esimerkiksi johdotukset.
Työmenetelmä:
Hankesuunnittelun alussa
voidaan esittää erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joissa on
otettu osakkaiden erilaiset
tarpeet huomioon.
Linjasaneerausjärjestelmässä putket tuodaan huoneistoon kylpyhuoneissa si-

Jokainen meistä käyttää vettä itsensä, pyykin ja astioiden pesuun,
wc-käynteihin ja ruoan valmistukseen keskimäärin 160 litraa
joka päivä. Kun käytämme vettä 160 l vuorokaudessa, se maksaa
meille lähes 20 euroa kuukaudessa, kun otetaan huomioon vesija jätevesimaksut sekä veden lämmitykseen kuluva energia. Tästä
kertyy elinaikanamme mojova lasku, lähes 20 000 euroa.
Miten vettä voi säästää?
* sulje vesihana ja suihku saippuoinnin ajaksi - säästät 4-5 litraa
lämmintä vettä
* suosi suihkua - ammekylpy kuluttaa vettä kolme kertaa enem-
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Uponor Suomi
Oy tarjoaa taloyhtiöiden
putkiremontteihin uusia putkia ja perusparannusmenetelmän linjasaneerauksiin.

jaitsevilla nousuelementeillä.
Elementit sijoitetaan lähelle
WC-kalustetta. Yläkerran lattiaviemäröinnin putki yhdistetään yleensä alaslasketun
katon tilassa kulkevalla vaakaelementillänousuviemäriin.
Työmaalla asennus on nopeaa.
Kytkentävalmiiden element
tien asennus vie muutamia
tunteja huoneistoa kohti.
Asennusaikaan vaikuttaa
suuresti kohteen rakennustekniset työt ja niiden kesto.
Laatuasiat:
Elementit valmistetaan kytkentävalmiiksi tehtaalla hyvis-

sä olosuhteissa, joten työmaalle jää vain kytkentätyö.
Vakuutusyhtiöt:
Putkistot ovat aivan uusia,
vakuutusyhtiöt suhtautuvat
niihin uusien putkistojen lailla.
Käyttökokemukset:
Uponorin putkistoja on
asennettu 1970 luvulta lähtien ja Uponorin elementtejä
on asennettu yli kymmenen
vuotta. Elementtijärjestelmä
on kehitetty kotimaassa ja
putkistot ovat Uponorin valmistamia.

män
* mukillinen vettä riittää hampaiden pesuun
* pese ja huuhtele astiat pesualtaassa - juoksevalla vedellä kulutat
huomattavasti enemmän
* astianpesukone kuluttaa vähemmän vettä kuin saman astiamäärän pesu käsin
* pese täysiä pyykin- ja astianpesukoneellisia - puolitäysi kone käyttää vettä saman verran kuin täysi
* huolehdi, että hanat ja wc eivät vuoda - vettä saattaa vuotaa viemäriin pahimmillaan jopa 2500 litraa kuukaudessa

			

S uomen asunto - osakkeenomistajat S A O r . y.

SAO:n perustamisen taustoista
ja tulevaisuudesta
1. Mistä tarpeesta Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry
potkaistiin liikkeelle?
Yleisesti on koettu, ettei ole ollut tahoa, joka edustaa huoneistoaan
itse käyttäviä asunto-osakkeenomistajia eli asumiseen, toimistona
tai liiketilanaan käyttäviä osakkaita. Suomen Kiinteistöliitto aluejärjestöineen on koettu taloyhtiöiden, vaan ei osakkeenomistajien selkänojaksi. Vuokranantajilla on oma liittonsa. Valta-osa maamme yli
miljoonasta asunto-osakkeenomistajasta käyttää huoneistoaan asuntonaan, eikä heillä ole ollut etujaan ajavaa tahoa.
2. Mihin suuntaan ajatte sunto-osakkeenomistajien etua?
Osakkeenomistajan määräysvalta omaan kotiin tulee säätää
mahdollisimman laajaksi. Kuten Suomeen perustettaessa asuntoosakeyhtiömuotoista asumista korostettiin sitä, että asumisen tulee
mahdollisimman laajalti vastata asumista omassa rakennuksessaan,
nyt on painotettava asunto-osakkaan oikeutta määrätä siitä, kuinka
hän kotiaan varustaa ja sisustaa. Ulkopuolisten puuttumiselle on säädettävä selvät rajat. Asunto-osakkaan asemaa on vahvistettava.
Yhtiöjärjestysmääräyksin on voitava varsin vapaasti määrätä yhtiön
asioista toisin kuin tätä nykyä, vain rajoitetusti. Lain on pääsääntöisesti oltava tahdonvaltaista oikeutta, eikä pakottavaa. Yhtiöhallinnon
läpinäkyvyyttä on lisättävä. Osakkaalla on oltava oikeus tutustua myös
yhtiön kirjanpitoaineistoon.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvää tilintekoa ei tulisi
sallia lykättävän juhannuksen jälkeiseen aikaan. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on yksilöitävä kokouskutsussa sen sijaan, että
pelkkä yleisluontoinen maininta riittää. Päätöksiltä kaikista yhtiön
toimeenpantavista isommista hankkeista olisi edellytettävä vähintään 2/3 äänten enemmistöä; sellainen takaisi sen, ettei heikosti valmistellut ja suunnitellut hankkeet läpäisisi yhtiökokouksen seulaa.
Yhtiökokouspöytäkirjojen saatavuutta on nopeutettava.
Osakkeenomistajan hallintaoikeutta huoneistoonsa on lujitettava ja
yksityisyys turvattava; tarpeesta käydä tai toimittaa huoneistossa töitä
olisi tieto annettava pääsääntöisesti kirjallisesti ja osakkaan kannalta
riittävän ajoissa. Määräaika moitekanteen vireillepanolle tulisi pidentää vuoteen niin kuin aikaisemmin käytännössä oli. Uuden asunnon
ostajan suojaa grynderiin nähden on parannettava uudistamalla
rakennusaikaisten, rakennusvaiheen jälkeisten ja suorituskyvyttömyysvakuuksien sääntelyä. Olisi luotava katto osakkaan vastuulle
yhtiövelkaantumisen suhteen.
Ammatti-isännöinti tulisi määrätä luvanvaraiseksi; olisi luotava
väärinkäytösten ehkäisevä valvontamenettely. Toivon, että tulevaisuudessa ns. ammatti-isännöitsijöiltä vaadittaisiin akkreditointia ja luvan
antaisi laissa määritelty lautakunta, missä asunto-osakkaat olisivat
määräävässä asemassa.
Asunto-osakeyhtiöoikeudellisille kysymyksille luotava riidanratkaisuelin, missä erimielisyydet voitaisiin alistaa oikeudellisesti moitteettomaan, mahdollisimman mutkattomaan tutkintaan, missä ratkaisu
saataisiin nopeasti ja huokeasti ilman pelkoa joutumasta korvaamaan
taloyhtiön oikeudenkäyntikuluja.
Aiomme vaikuttaa päättäjiin, jotta pikaisesti uudistettaisiin asunto-
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Varatuomari Patrick Lindgren
edustaa Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry:tä (SAO),
joka on asunto-osakkeenomistajien etujärjestö. Sen tavoitteena on nostaa asunto-osakkaat taloyhtiöissä heille kuuluvaan asemaan koko järjestelmän maksajina. SAO on valtakunnan ainoa puhtaasti osakkeenomistajien etuja ajava järjestö: www.asunto-osakkaat.fi.

osakeyhtiö- ja asuntokauppalakeja.
3. Entä mitä saa jäsen?
Ennen muuta joukkoon kuulumisen. Osakas voi verkostoitua ja
saada apua muiden kokemuksista ja kiperistä tilanteista sekä vaihtaa mielipiteitä. Tulemme kokoamaan verkostoa asianajo- ja lakiaisiaintoimistoista, valvojina toimivista rakennus- ja tekniikan alan
ammattilaisista, rakennusmestareista ja insinööreistä, jotka voivat
avustaa osakkaita näiden hankkeissa.
Taloyhtiö saa opastusta, kuinka välttää eturistiriitojen kärjistymistä
konflikteiksi. Aiomme panostaa sovittelijana toimimiseen. Tavoitteena
on myös luoda eri yhteisöille sopivat isännöinti-, talonmies- ja kihosopimuspohjat.
4. Tähänastinen palaute kentältä?
Palaute on ollut kerrassaan mahtavaa; laadullisesti yhtä hyvin kuin
runsaudessaan. Hämmästyttävää, joskin samalla kiinnostavaa, on ollut tiettyjen ongelmien toistuvuus.
Asunto-osakkaan on voitava elää luottavaisesti talossaan ilman, että hänen tarvitsee pelätä toisten polkevan hänen oikeuksiaan. Vaikka
kotitalouksien verojen jälkeen käytettävissä olevista varoista monessa
tapauksessa jopa yli 50 % menee asumiseen, ei asumiseen osoiteta
riittävästi huomiota.
5. Entä suhteenne kiinteistöalan toimijoihin?
Erinomaiset. Suhtautuminen asunto-osakkaisiin on muuttunut
huomattavan paljon positiivisemmaksi. Vuokranantajienkin kanssa
meillä on paljon yhteisiä tavoitteita. Ja tietenkin kiinteistönvälittäjien
kanssa, joiden menestys on sen varassa, onko omistusasumiseen
varaa ja kiinnostusta. Jäsenistössämme on muun muassa rakentajia,
kiinteistönhoitajia, isännöitsijöitä ja hallitusammattilaisia.
Mutta SAO ei ole pelkästään kiinteistöalan toimija, vaan paljon
enemmän. Asumisyhteisöstä osa on kiinteistöä, mutta pääosa osakkaiden yhtiö. Yhtiön tehtävä on jokaisen osakkaan oikeuksien vaaliminen ja eduista huolehtiminen. Niistä tärkein on huoneiston hallinta
ja käytettävyys, mahdollisuuksien mukaan niin yksilöllisesti, kuin itse
kukin haluaa. Tunnustaudumme vapaan länsimaisen yhteiskunnan
oikeusperiaatteiden kannattajiksi, vapaudesta eikä vastuusta laisteta.
Siksi olisi tärkeätä, ettei laki osakkeenomistajan oikeuksien turvaamiseksi edellyttäisi asunto-osakkailta osallistumista muutenkin kuin
hoitovastikkeen muodossa.

Julkisivujen
Taitajat 2011
www.kiinteistoposti.fi
Julkisivujen Taitajat myös netissä: www.kiinteistoposti.fi

1.

2.

3.

Kiinteistöpostin etusivulla on 1. Navigointibanneri
2. Julkisivujen Taitajat -sivuille. Siellä olevaa ilmoitusta
klikkaamalla aukeaa ilmoittajan 3. Esittelykortti, jossa
lyhyt kuvaus yrityksestä, yhteystiedot ja linkki
ilmoittajan kotisivuille.
TUTUSTU JA KÄYTÄ HYÖDYKSESI.

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

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

www.ains.fi

A-Insinööri ratkaisee
visaisen pulmasi
Kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille korjaushanke on usein ainutkertainen, A-Insinöörin
kokemus ja ammattitaito takaavat tämän
hankkeen häiriöttömän
ja sujuvan etenemisen.
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Tampere ja Espoo, A-Insinöörit p. 0207 911 777
Turku, Turun Juva, p. puh. (02) 278 3000

INSINÖÖRITOIMISTO

CCONDITIO
ONDITIO
TO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

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

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot Tutkimukset Suunnittelu
Rakennuttajapalvelut Valvonta
Puh. 0207 393 300
PL 88, 00521 Helsinki
www.fmcgroup.fi/korjausrakentaminen

BASF OY
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki

puh. (09) 615 981

www.neopor.de
jaan.aav@basf.com puh. 040 721 4394

JULKISIVUSANEERAUKSET
KOKO ETELÄ-SUOMEN ALUEELLA
WWW.JATKE.FI
KOUVOLA
010 7787 240

TAMPERE
010 7787 247

TURKU
020 7738 470

VANTAA
020 7738 471

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat
Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2011

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

Julkisivusaneeraukset
ja nostolavapalvelut 10-46m
saakka suorittaa

Turuntie 4, 30100 Forssa

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan
OULU: 020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010

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

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

www.knauf.ﬁ

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

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

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

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

Suomen Julkisivuurakoitsijat r.y.

JULKISIVUKORJAUKSET

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

Julkisivutyöt
www.suju.fi

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

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
Antti Pyykkö
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: antti.pyykkö@steni.fi

Pidä pintasi,
vaadi
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Kiinteistöposti

Petri Metso
Kotakatu 64, 37150 Nokia
Puh. (03) 261 0020, fax (03) 261 0021
E-mail: petri.metso@steni.fi

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

www.e-weber.ﬁ

Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
Tavoittaa asunto-osakeyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajat sekä
sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät.
Alan luetuin ammattilehti.
www.kiinteistoposti.¿

SIR Tietokanta

Luotettava päättäjärekisteri.
Yli 3 400 ammatti-isännöitsijää.
Yli 7 200 sivutoimista isännöitsijää.
Yli 44 000 hallituksen puheenjohtajaa.
www.sir.¿







Kiinteistöjen elinkaarenhallintaan erikoistunut
tutkimus- ja suunnittelutoimisto.

Tarjoamme taloyhtiöille
kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja:
- kuntotutkimukset ja -arviot
- hankesuunnittelu
- korjaussuunnittelu
- rakennuttaminen, valvonta ja
projektinjohto
- lämpökamerakuvaukset sekä
muut selvitykset

 :ƵůŬŝƐŝǀƵůĂĂƚĂƚũĂũćƌũĞƐƚĞůŵćƚ
 :ƵůŬŝƐƚĞŶƚŝůŽũĞŶůĂƚƚŝĂũĂƐĞŝŶćůĂĂƚĂƚ
 d/sŝůŵĂŶůĂĂƚƵĂƉĂƌĂŶƚĂǀĂƚůĂĂƚĂƚ
 <dZ:ƐǇƂǀćƚůĂĂƚĂƚ
 /d^Wh,/^dhsdůĂĂƚĂƚ
 K,hdƐĂŶĞĞƌĂƵƐůĂĂƚĂƚůĂƚƚŝŽŝŚŝŶũĂƐĞŝŶŝŝŶ










Kysy lisää palveluistamme.

95 000 kpl

Kiinteistöpostin Julkisivu- ja Kiinteistömessunumero postitetaan kaikkiin
suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin.
Kokonaislevikki 95 000 kpl.
Lukijamääräarvio yli 200 000.
Varaa paikkasi ja tavoita kaikki
Korjausrakennuttamisen päättäjät.
www.95000.¿

Kaikki nämä yhden soiton päässä
(09) 2238 560.

Hämeenlinna 075- 758 0801
Espoo
075- 758 0802
Kajaani
075- 758 0803
www.tahtiranta.fi

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

Talotekniikkaa

Putkistoremontin kylkiäisenä myös
sähkö-, valo- ja taloautomaatiot
ajanmukaisiksi?
Sähkö- ja automaatiosuunnittelijoilla on tarjota linjasaneerattaviin
taloyhtiöihin useita
entistä energiapihimpiä ratkaisuja, jotka
käyttökulujen lisäksi
tuovat asumiseen lisää
käyttömukavuutta ja
turvallisuutta.
n Teksti ja kuvat: Hanna

U

udiskohteiden suunnittelussa energiankäytön
minimointi kuuluu
oleellisiin osatekijöihin tänä
päivänä ilman muuta.Vanhojen
rakennusten peruskorjauksissa,
joihin sisällytetään sähköverkoston ja -laitteiden uusimista,
kyseisen sektorin suunnittelijoiden ammattitaitoa on tarjota
samalla tilaajille riittävästi tietoa
potentiaalisista keinoista energiakulujen leikkaamiseksi. Mitä
otetaan, mitä ei, siinä päätösvalta taloyhtiöissä on osakkail-

la. Etujen vastapainona vaakakupissa ovat uuden tekniikan
investointikustannukset sekä
käyttö- ja huoltokustannukset.
Oma lukunsa sähköpuolen
suunnittelijoiden työkentästä
ovat osin jo nyt, ja tulevaisuudessa ehkä tavanomaisinakin
asuintalojen korottamiset uusilla kerroksilla ja taloyhtiön
tontille sovitettavat lisärakentamishankkeet.
Sähköinsinööri ja nykyisellään Insinööritoimisto Nurmi
Oy:n osakas ja varatoimitusjoh-

taja Pekka Larinoja kertoo yrityksen tilausten painottuneen
viimeisen kahden vuoden aikana vahvasti myös uudisasuntotuotannon puolelle.
– Viime vuonna työn alla oli
parahimmillaan vähän yli tuhannen asuntoa. Mukaan mahtui sekä ara- että vapaarahoitteisia kohteita.
Otollisimpia uusimman tekniikan soveltamiseen energiansäästö- ja / tai käyttömukavuussyistä ovat vapaalla rahoituksella toimivat uudisrakennuttajat.

Rissanen

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi

Tervetuloa seminaariin!
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Heidän hankkeissaan investointikustannukset eivät ole
yhtä tiukasti raamitettuja kuin
esimerkiksi ara-rakentamisessa.

Vain ja ainoastaan
tarpeeseen

S

– Hyvään rakentamiseen kuuluu, että ratkaisut ovat paitsi toimivia ja tyylikkäitä myös helposti
käytettävissä ja huollettavissa, Pekka Larinoja sanoo.

ähköenergian rakennus- ja
myös huoneistokohtaisissa käyttökustannuksissa
merkittävä tekijä on, että sähköä käytetään vain siellä, missä
sitä tarvitaan ja vain silloin, kun
sitä tarvitaan. Oikea-aikaisella ja
riittävän helpolla käytönohjauksella on iso rooli valaistuksen,
talotekniikan ja kodin sähkölaitteiden energiansäästössä ja
turvallisuudessa.
Taloyhtiöiden piha-alueella
joidenkin valaisimien on perusteltua palaa hämärän ja pimeän
aikaan jatkuvasti. Talonumeroiden ja porraskoodien hyvää
näkyvyyttä edellyttävät jo pe➺ JATKUU
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lastusviranomaiset ja rakennusvalvonta. Mikäli katu- tai porrasnumero ei ole itsessään valaisin, numeroon on kohdistuttava valo. Numerovalaisimien
sijoittamista pohtivat sähkö- ja
valaistussuunnittelijan rinnalla
paitsi kohteen arkkitehti myös
rakennuttaja.
– Loppupelissä päätösvalta
talonumeroiden sijoittamisessa on pelastusviranomaisella ja
rakennusvalvonnalla, Larinoja
sanoo.
Ulkovalaistuksiin on tuloaan
tehnyt ainakin toistaiseksi
investointikustannuksistaan
kalliimpi, mutta energiatehokas led-tekniikka. Pihamaalla
käyttötunteja kertyy ja pitääkin
kertyä kulkuväyliä valaiseville
lampuille. Niiden tulee toimia
aina, milloin luonnonvaloa ei
ole riittävästi takaamaan turvallista kulkua. Osa pihavalais-
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Kerrostalojen sähkönousuja uusittaessa uusitaan yleensä samalla taloyhtiön puhelin- ja tietoliikennekaapelit viestintäviraston ohjeiden mukaiseksi. Kaapeleiden määrän lisääntyminen tuo haasteen:
kaapelit eivät ehkä mahdu entiseen väylään. Erityisen pulmallista korvaavan tilan ratkaiseminen
on suojelukohteissa.

tuksesta voi olla perusteltua
ajastaa sammumaan aamuyön
tunneiksi. Monimuotoisempien rakennusten seinustojen
pimeissä poteroissa jatkuvampi valaistus sähkönkulutuksen
kustannuksella voidaan kokea
aiheelliseksi mahdollisten epämääräisten oleskelijoiden torjumiseksi.
Myös jo olemassa oleva, vanha
valaisin saattaa soveltua kyseisille energiansäästölampuille,
vaikka ei siihen ole suunniteltu. Oleellinen rajoitus on, että
led-lampun lämpötila ei pääse
nousemaan valaisimessa liian
korkeaksi.
Tärähdyksiä led-lamput kestävät Larinojan mukaan ehkä
paremminkin kuin purkauslamput, joskin vahingontekotilanteissa lampun kesto on lopulta
enemmän kiinni itse valaisimen
rakenteesta.
Arkkitehtonisesti suojeluissa
kohteissa valaistuksen alkupe
räisyyttä voidaankin usein
tur
vata, vaikka lampputyyppi
vaihdettaisiin valo- ja energiatehokkaammaksi. Pääsääntöisesti valaisimen 'sisuskalut'
johdotuksia myöten ovat vaihdettavissa niin, että valaisimen
ulkomuoto säilyy.
Energiapihien lamppujen myötä suopeutta saattaa löytyä
aiempaa herkemmin myös rakennusten tai rakennusosien
korostamiseen esteettisin ja
kaupunkikuvallisin näkökohdin. Aitoa vetoa tunteva ja valaistukseltaan palkituissakin rakennushankkeissa myös mukana ollut Pekka Larinoja tuntee
erilaisten valonheittimien, valonsävyään eri vuodenaikojen
mukaan vaihtavien valaisimien
ynnä muiden tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet.
– Valolla voisi esimerkiksi
asuinrakennushankkeessa luoda vaalealle pinnalle erilaisia
värivaikutelmia tai teemoja piristämään asumisen arkea.

Mahdollisuuksista
hyvä olla tietoa,
vaikka päätös olisi ei

Räystäskourujen pitäminen sulana sähkön avulla on jo pitkään sovellettua tekniikkaa.
Niissä ongelmana on ilmennyt,
että ohjausjärjestelmän vikaantumista ei aina havaita.
Sähköt saattavat olla päällä
pitkin talvea, mutta myös kesällä. Seurannan Larinoja katsoo kuuluvan kiinteistöhuollosta vastaaville.
Räystässulatusjärjestelmän
tarve riippuu kunkin rakennuksen rakenteista. Vaikka
energiaa kuluttavatkin,
Larinoja uskoo niiden soveltamisen lisääntyvän rakenteiden
kosteusvaurioiden välttämiseksi. Kuva: Futureimagebank.

K

ylmään vuodenaikaan
taloyhtiöissä kuluu sähköä ulkona myös lämmöntuottoon. Turhankin aktiivisesti mittarit pyörivät autojen
lämmitysten vuoksi kohteissa,
joissa joka tolpassa kellokytkin
ajastaa auton moottorin lämpiämään esimerkiksi aamukuudelta, riippumatta käyttäjien aikatauluista. Ihmisethän lähtevät
liikkeelle eri aikoihin.
Monissa peruskorjauskohteis
sa autopaikkojenkin tilanne
olisi hyvä käydä läpi paitsi
energiakäyttö- myös turvallisuussyistä. Lämmityspaikkojen
puuttuvat vikavirtasuojaukset

ovat monessa taloyhtiöissä riski. Siirtyminen tolppakohtaisiin
sulakkeisiin, ajastusmahdollisuuteen ja vikavirtasuojattuun
tekniikkaan onnistuu keveimmillään vaihtamalla vain kalusteet tolppien päissä.
Sähköautojen akkujen latausjärjestelmät asuntokohteissa
pysäköintialueilla tullevat olemaan pääsääntöisesti hidasta
tyyppiä: kun auto laitetaan lataukseen illalla, akku latautuu
aamuksi.
Alkuvaiheessa uuteen autotekniikkaan varautuneiden taloyhtiöiden sähkötehon tarpeeseen ei tule merkittävää kasvua.
Tilanne on toinen, kun tai jos
sähköautojen käyttö todella
yleistyy asukkaiden keskuudessa. Tällöin voi kiinteistön nykyinen sähköliittymä jäädä pieneksi. Insinööritoimisto Nurmi
Oy:ssä tällaisia saneerauksia ei
ole vielä tullut suunniteltaviksi,
mutta Larinoja ounastelee, että
seuraavissa hankkeissa asia tullaan ottamaan ainakin esille.
– Se on meidän tehtävämme.
Jos lämmitystolpat muutetaan myös sähköautojen akkulatauspisteiksi, on niiden kaapeliverkosto ja mittarointijärjestelyt mietittävä uudestaan,
ja pihaa on todennäköisesti
kaivettava auki.
Räystäskourujen pitäminen

sulana sähkön avulla on jo
pitkään sovellettua tekniikkaa.
Niissä ongelmana on ilmennyt,
että ohjausjärjestelmän vikaantumista ei aina havaita. Sähköt
saattavat olla päällä pitkin talvea, mutta myös kesällä. Seurannan Larinoja katsoo kuuluvan
kiinteistöhuollosta vastaaville.
Räystässulatusjärjestelmän tarve riippuu kunkin rakennuksen
rakenteista. Vaikka energiaa kuluttavatkin, Larinoja uskoo niiden soveltamisen lisääntyvän
rakenteiden kosteusvaurioiden
välttämiseksi.
Aikaohjauksin tai ulkolämpötilan ohjaamana sulatustekniikalle on käyttöä myös kohteissa, joissa liikuntarajoitteisia
ajatellen rakennetut luiskat
ulko-oville halutaan pitää turvallisina.
Tämän ajan uudistaloissa valaistusta, lämmitystä, ilmastointia, sulatusta, lukitusta jne. ohjaa
niihin rakennettu kiinteistöautomaatio, jonka indikointijärjestelmä välittää tietoja kiinteistöhuoltoon. Kun systeemi toimii
suunnitellusti, poistuu esimerkiksi riski, että porrasvalot kenenkään huomaamatta palavat
jatkuvasti porrasvaloautomaatin vikaannuttua.
Uusissa ja uusituissa portai
➺ JATKUU
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koissa voidaan valoja ohjata
myös tunnistintekniikalla. Valot voidaan ohjelmoida syttymään ja sammumaan tasoittain
kulkijan etenemisen mukaan
silloin, kun luonnonvalo yksin
ei riitä.Tunnistimien soveltaminen leikkaa sähkönkulutusta

myös muissa yhteistiloissa, ulkonakin, kuten jätehuoneissa.
Siivoojaa ajatellen voi olla paikallaan myös kytkin, jolla työkohdekohtaisen valon saa päälle silloinkin, kun kulkemiseen
riittää päivänvalo.
Mitä enemmän tekniikkaa si-

tä enemmän vikaantuvia laitteita, moni ajattelee. Jossain elinkaaren vaiheessa elektroniset
tunnistimetkin vikaantuvat, sitä
Larinoja ei kiellä. Vikaantuneet
on vaihdettava uusiin.
– Nykyään käyttöelinikä on
riittävä, kun käyttää tunnettu-

jen valmistajien tuotteita. Ohjelmointiakaan ei ole tarve olla
jatkuvasti muuttamassa, kunhan käyttöönotossa varmistetaan oikea toiminta.

Kulutusseurantaa ja paloturvallisuutta

H

uoneistossaan käyttämänsä sähkön asuja
maksaa pitkälti itse.
Sähkölaskun pienentämisen
ohella omaa kulutusta halutaan
kontrolloida myös ilmastollisista syistä. Tilakohtaisen kulutuksen reaaliaikaisesti osoittavan
näytön asennuttaminen erillisenä yksittäiseen huoneistoon
on Larinojan mukaan hankalaa.
Sen sijaan linjasaneerauksen

yhteydessä tämän tekniikan
tuominen kaikkiin huoneistoihin on helpompaa - mikäli taloyhtiö vain niin päättää. Vielä
Inststo Nurmi Oy:lle osuneissa
saneeraushankkeissa mahdollisuuteen ei ole tartuttu. Sähköenergian hinnan nousu saattaa
aikaa myöden hyvinkin puhua
sovelluksen puolesta.
Jo olemassa olevaa tekniikkaa
ovat huoneiston ovenpielien

Kiinteistöliitto Uusimaan vuosikokous 6.4.2011
Kokousaika: ke 6.4.2011 klo 14.00, valtakirjojen tarkastus klo 13.00 alkaen
Kokouspaikka: Valkoinen Sali, Aleksanterinkatu 16-18,00170 Helsinki

Toimenpiteet Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry:n
(= Kiinteistöliitto Uusimaa) hallituksen enemmistön ja päätäntävallan palauttamiseksi isännöitsijätahoilta taloyhtiöille.

OSALLISTUMISKEHOTUS
Jäsentaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajia kehotetaan
osallistumaan vuosikokoukseen tai estyneenä ollessa taloyhtiöiden hallituksia suositellaan antamaan valtakirja muulle hallituksen jäsenelle tai naapuriyhtiön puheenjohtajalle, joka osallistuu
kokoukseen.
Varmistaakseen äänivaltansa kuulumisen vuosikokouksessa ja
taloyhtiöiden edunvalvonnan toteutumisen Kiinteistöliitto Uusimaassa taloyhtiö voi antaa valtakirjan seuraaville taloyhtiöiden
puheenjohtajille.
Everstiluutnantti Pekka Kouri,
Uudenmaankatu 11 A 7 00120 Helsinki,
puh. 040-5008583, sähköposti: kouri@mannerheim-ristiritarit.
Ekonomi Olavi Merikanto,
Pohjanpolku 4 c 27 02100 Espoo,
puh. 040-7404257, sähköposti: olavi.merikanto@pp.inet.
Valtiotieteiden maisteri Raimo Vaherno,
Kaitamäki 5 B 02260 Espoo,
puh. 050-3475505, sähköposti: raimo.vaherno@elisanet.
Varatuomari Pentti Vähäkuopus,
Siltavoudintie 5 B 24 00640 Helsinki,
puh. 050-3725628, sähköposti: pentti@vahakuopus.
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kotona/poissa -kytkimet. Kun
huoneisto jää tyhjilleen, lähtijä voin yhtä kytkintä napsauttamalla varmistaa, että kaikki
sähkölaitteet kytkeytyvät pois
ja ilmanvaihto ohjautuu alhaisemmalle tasolle. Sähkön ja
lämmön säästön ohella paloriskitkin vähenevät.
Jos huoneistojen märkätilat
ovat pelkän sähkötoimisen
lattialämmityksen varassa ja
muiden tilojen esimerkiksi vesikiertoisen kaukolämmön, on
syytä harkita lattialämmityksen
liittämistä kiinteistösähköön.
Omaa sähkölaskuaan ajattelevalla asukkaalla ei tällöin ole
houkutusta säästösyistä kytkeä
lämmitystä pois, ja jopa altistaa
vahingossa rakenteita kosteusvaurioille.
Kerrostaloihin lisäkerroksia
rakennettaessa suuremman liittymän hankinta ei välttämättä
onnistu vain suurempiin sulakkeisiin vaihtamalla. Raskaimmillaan koko liittymä, pääkeskus ja
pääkeskustila menevät uusiksi.
Nykymääräykset edellyttävät
rakennettaviin asuinkerrostaloihin sähköverkkoihin liitettävät,
akkuvarmennetut asuntokohtaiset (1 kpl per alkava 60 m2 ja
vähintään 1 per kerros) palovaroittimet. Jokaisessa saneerauskohteessakin Insinööritoimisto
Nurmi Oy:n suunnittelijat kysyvät aina, halutaanko huoneistojen palovaroittimet liitettäväksi
talokohtaiseksi järjestelmäksi.
Savulle herkän ilmaisimen reagoidessa, kyseisen asunnon sähkölaitteet, valaistusta lukuun ottamatta kytkeytyvät pois päältä.
Parhaimmillaan se saattaa estää
alkavan palon leviämisen tai jo-

pa palon syttymisen kokonaan.
Koko talon kattavasti toteutettuna järjestelmän tuoma lisäkustannus huoneistoa kohden
on vähäinen. Huoneistokohtaisen sähkönkatkaisusysteemin
voi saneerauksen yhteydessä
asennuttaa, vaikka vanhuksen
asuntoon.
Sähkölaitteiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Monissa kotitalouksissa tietokoneita, televisioita
ja muitakin laiteita on käytössä
useampia kappaleita, mikä sotii
energiansäästöä vastaan. Uuden sukupolven laitteet alkavat
Pekka Larinojan mukaan olla
kuitenkin vanhoihin verrattuna vähemmän energiaa kuluttavia. Uusiminen voi vähentää
sähkönkulutusta jopa laitteiden
määrän lisääntyessä.
Linjasaneerauksen yhteydessä taloyhtiö vastaa uusituista
sähköistä perusasiat ja yhtiön kontolle sovitut osat esim.
asunnoissa märkätilojen lattialämmitykset ja muut asennukset sekä asuntokohtaiset
ryhmäkeskukset. Osakkaille ja
asukkaille on järkevää osana
hanketta antaa mahdollisuus
esittää omat huoneistokohtaiset, samassa yhteydessä täytettävät ’sähkötoiveensa’, joiden
toteuttamisen he maksavat itse.
Puhelin-, tietokone- ja antennipisteiden määrän lisääminen
on laatutason kohottamista,
pistorasioiden lisääminen myös
turvallisuusnäkökohta. Etenkin
pistorasioiden lisäämiseen Larinoja kannustaa.Viritykset, jossa
jatkojohtoja on jatkojohtojen
jatkoina voivat aiheuttaa hänen
mukaansa todellisia vaaratilanteita.

Tiilijulkisivu elinkaariedullisin vaihtoehto julkisivukorjauksiin

Peruskorjauskohde: As Oy Kaarenkettu, Vantaa
Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy

Tiilirakenteen edut:
• Pitkäaikaiskestävyys
• Huoltovapaus
• Energiatehokkuus
• Ääneneristävyys Rw+Ctr ≥ 52 dB

Julkisivukorjauskohteissa uudeksi materiaaliksi valitaan yhä
useammin aito poltettu tiili. Useimmat korjausratkaisut alentavat ulkoseinän ääneneristävyyttä ulkoista melua vastaan.
Tiilijulkisivu takaa tutkitusti hyvän ääneneristävyyden jopa
parantaen sitä alkuperäiseen verrattuna.
Pitkäaikaistutkimuksissa on osoitettu, että ilmaraollinen
muurattu julkisivu alentaa energiakustannuksia jopa 6-8 %
lämmityskaudella. Lisäksi tiilijulkisivu on todettu sadan vuoden käyttötarkastelussa kaikkein vähiten huoltoa vaativaksi
julkisivuratkaisuksi.

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi
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Taloyhtiön hallinto

Uusmaalaiset taloyhtiöt valmistautuvat

edunvalvontatyöhönsä

Pääkaupunkiseutulaisten
taloyhtiöiden edustajien
viime syksynä esittämä
kehotus asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja hallituksille
siitä, että aktivoitukaa
huolehtimaan taloyhtiönne eduista ja päätäntävallasta käytännön arjen
tilanteissa, mutta ennen
kaikkea edunvalvontatasolla, on jälleen ajankohtainen. Viime kerralla aktivoituneet puheenjohtajat
kehottavat jälleen kollegoitaan, uusmaalaisten
taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajia, valmistautumaan ja osallistumaan huhtikuussa pidettävään Kiinteistöliitto Uusimaan vuosikokoukseen.
Valmistautumisessa on
tärkeintä huolehtia siitä,
että taloyhtiöiden edustamiseen valmistaudutaan
hallitusti ja noudattaen
lain edellyttämiä menettelyjä.
n Teksti ja kuva:

Riina Takala
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iinteistöliitto Uusimaan
vuosikokouksen tapah
tumat nousivat julkisuuteen viime keväänä ja sen
jälkeen kuohunta on jatkunut
muun muassa julkisen sanan
esille nostamana. Tapahtumilla
viitataan siihen, miten kaikkiaan kahdeksan isännöitsijätoimistoa, Karakallion Huolto Oy
niiden etunenässä, oli kahminut ison määrän valtakirjoja,
joilla ne edustivat esimerkiksi
hallituksen jäsenistä äänestettäessä 462 ääntä 647:stä äänes
tä.
Vuosikokous johti siihen, et
tä hallitukseen tuli aikaisempaa vahvempi isännöitsijöiden

Osallistuminen aktiivisesti taloyhtiöiden edunvalvontatyöhön
on tärkeää. – Jos Kiinteistöliitossa tai sen paikallisyhdistyksessä on enemmistö sitä tahoa, joka ajaa isännöitsijöiden
etua ja on niiden toiminnasta riippuvaista, niin kyllä sokea
Reettakin näkee, mitä siitä seuraa. Toivottavasti taloyhtiöissä
nyt tehdään johtopäätöksiä, miten toimia esimerkiksi tulevan
vuosikokouksen suhteen, Pentti Vähäkuopus (vas.) perustelee
esitettyjä kannanottoja.
– Minusta puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten osallistumisen edunvalvontatyöhön pitäisi kiinnostaa siksi, että heidän tehtävänsä on valvoa taloyhtiöiden ja niiden osakkaiden
intressejä, Seppo Junttila (oik.) muistuttaa. Parhaillaan uudistetaan isännöitsijöiden niin sanottua tehtäväluetteloa ja
on keskusteltu tehtävien jakamista selkeämmin kiinteään
palkkioon oikeuttaviin ja erillislaskutettaviin. Tähänkin valmisteluun olisi hyvin tärkeä saada mukaan taloyhtiöiden ja
tilaajien näkemykset siitä, mihin suuntaan sopimusmalleja
olisi kehitettävä, että ne palvelisivat ja täyttäisivät myös taloyhtiöiden tarpeet.

ja isännöitsijätoimistoja lähellä
olevien kiinteistöalan ammattilaisten edustus, taloyhtiöiden
edustajien jäädessä vähemmistöön omassa yhdistyksessään.
Taloyhtiöitä edustaneet puheenjohtajat ovat kokeneet
sen johdosta uhkana sen, miten
oma edunvalvontajärjestö haluaa ja kykenee huolehtimaan taloyhtiöiden edunvalvontatyöstä, kun hallituksen enemmistönä istuvat isännöintipalveluita
tarjoavien yritysten edustajat ja
muut niitä lähellä olevat tahot.
Kokouksessa mukana olleet
Pentti Vähäkuopus ja Seppo
Junttila kokivat monien muiden puheenjohtajien lailla tilanteen sellaiseksi, jossa yksi
isännöitsijätoimiston vetäjä
saneli äänienemmistöönsä perustuen mieleisensä päätökset, eikä päätöksiä tehty enää
taloyhtiöistä olleiden ihmisten
toimesta, vaikka taloyhtiöiden
oman yhdistyksen kokouksessa oltiinkin.

Miehet arvelevat, että tapahtumilla on tosiasiassa merkitystä myös siihen, miten Kiinteistöliitto ja sen Uusimaan
yhdistys nyt ja tulevaisuudessa
valvoo taloyhtiöiden etuja, ja
erityisesti siihen, mitkä tahot
määrittelevät Kiinteistöliiton
edunvalvontalinjan.

"Lainvastaisesti
toimittu"

K

eskustelu on käynyt
vilkkaana pitkälti sen
jälkeenkin. Taloyhtiöiden edustajien kannalta myönteistä oli se, että esimerkiksi
11. helmikuuta Helsingin Sanomissa Suomen Kiinteistöliiton
toimitusjohtaja Harri Hiltunen
totesi vuosikokouksessa tapahtuneesta: "lainvastaisesti toimittu."
Tämän lausuman taustalla
on siviilioikeuden professorin
Heikki Halilan selvitystyö, jossa

tarkasteltiin, kuka lain mukaan
on sopiva edustamaan asuntoosakeyhtiötä yhdistyksen vuosikokouksessa ja kuka saa kirjoittaa edustuksesta valtakirjoja.
Halilan lausunnon perusteella edustaminen voidaan linjata
seuraavasti: taloyhtiötä edustaa
ensisijassa hallituksen puheenjohtaja tai muut hallituksen jäsenet sekä isännöitsijä, mutta
taloyhtiön hallituksen luvalla.
Isännöitsijä ei voi Halilan lausuman mukaan valtakirjalla valtuuttaa muita edustamaan itseään, eikä menettely ole suositeltavaa hallituksen jäsenillekään
ilman hallituksen käsittelyä.
Kiinteistöliitto on tältä pohjalta antanut Kiinteistöliiton
jäsenyhdistyksille suosituksen,
millaisin säännöin edustamisen
jäsenyhdistysten kokouksissa
tulisi tapahtua. Tätä testataan
käytännössä ensimmäisen kerran 6. huhtikuuta Uudenmaan
Asuntokiinteistöyhdistyksen
vuosikokouksessa.

Osallistumisaktiivisuutta
toivotaan

-T

iedotusvälineet ovat
tuoneet asian hyvin
esille ja voisi sanoa,
että tulevassa vuosikokouksessa on oman edunvalvontajärjestömme tulevaisuuden kannalta
keskeiset hetket. Päätämmekö
itse omassa järjestössämme asioista, vai saavatko taloyhtiöiden
palkolliset päätäntävallan pysyvästi, Seppo Junttila, yksi aktiivisista taloyhtiöpuheenjohtajista
toteaa.
Viimekertaisiin tapahtumiin
viitaten hän pitää tärkeänä sitä,
että taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajat ja erityisesti niiden taloyhtiöiden puheenjohtajat, jotka tietämättään joutuivat
valtakirjatehtailun kohteiksi,
olisivat nyt aktiivisia ja varmistautuisivat siitä, että heidän
➺ JATKUU

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

taloyhtiönsä olisi edustettuna
vuosikokouksessa puheenjohtajan toimesta.
Kuinka moni edustamiseen
"oikeutettu" puheenjohtaja kutsun kokoukseen lopulta saa, ei
ole aktiivien tiedossa.
– Kutsu asiapapereineen
tulee todennäköisesti perinteisenä kirjeenä, mutta se, kenelle kirje menee, vaihtelee
ilmeisesti kovasti. Isännöitsijälle kutsukirje tulee joka tapauksessa, mutta tavoittaako se
myös puheenjohtajan, riippuu
siitä, onko isännöitsijä antanut
puheenjohtajan yhteystiedot
yhdistyksen käyttöön. Näin ei
välttämättä ole tehty, eivätkä
puheenjohtajat tai hallituksen
jäsenet välttämättä edes tiedä,
ovatko he Kiinteistöliiton jäseniä vai ei. Tällaisia puheenjohtajia ja hallituksia on vaikka
kuinka paljon, Seppo Junttila
ja Pentti Vähäkuopus toteavat
lähtötilanteesta.
Taloyhtiöiden olisi Junttilan
mukaan valveuduttava. Hän
näkee taloyhtiöiden kannalta
vakavia uhkakuvia asioiden
hoitamisen ja vaikuttamisen
kannalta, jos esimerkiksi Kiinteistöliitto tai sen alueellinen
yhdistys ajautuvat pysyvästi
"väärään plakkariin".
– Jos taloyhtiöiden edunval-

vonta alkaa toimia taloyhtiön
kannalta väärän ohjauksen alla,
siitä aiheutuu taloyhtiöille ja
niiden omien asioiden hoitamiselle pelkästään hallaa. Miten käy esimerkiksi taloyhtiön
maksuille suhteessa isännöitsijätoimistoille, paljonko isännöinnistä maksetaan, mistä kaikesta rahastetaan, kuinka paljon
työtä isännöitsijätoimisto tekee
asiakastaloyhtiöiden eteen, jos
edunvalvontajärjestöä ja sen
työ
tä ohjaavat samat tahot,
jotka ovat työ- tai toimeksiantosuhteessa taloyhtiöön, siis
muut tahot kuin taloyhtiöt?
– Minulla on sellainen kuva,
että taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajien ja hallituksen
jäsenten ei ole aina ollut helppo ymmärtää edunvalvontatyön vaikutusta taloyhtiöihin,
mutta uskoakseni viime vuosi
ja isännöitsijöiden tultua esille palkkiovaatimuksineen ja
-esityksineen, niin se on jopa
kirkastanut tätä asiaa, Junttila
sanoo.

Nyt on aika ajaa
taloyhtiöiden etua

V

uosikokoukseen osallis
tumista ja sitä kautta
osallistumista taloyhti

öiden edunvalvontatyöhön
miehet pitävät erityisen tärkeänä siksi, että varsin monet isännöitsijätoimistot ovat asuntoosakeyhtiölakiin ja sen tuomiin
lisätöihin ja -vastuisiin vedoten
ilmoittaneet korottavansa palkkioitaan.
– Taloyhtiöillä on aika erikoisiakin sopimuksia isännöitsijätoimistojen kanssa. Yksi ongelma on ehkä siinä, että kaikkien
taloyhtiöiden hallitukset eivät
ymmärrä sitä, ettei isännöitsijätoimisto voi vain ilmoittaa perivänsä jostakin toimesta 7,5 euroa, toisesta 50,00 euroa ja niin
edelleen - ikään kuin tällaiset
maksut ja palkkiot olisivat taloyhtiölle ilmoitusasia. Eivät ne
ole ilmoitusasioita, koska isännöintisopimus on toimeksiantajan ja toimeksisaajan välinen
sopimus ja siitä pitää neuvotella ja sopia asioista. Ei ilmoituksen perusteella voi mennä taloyhtiön kukkarolle miten vain,
Vähäkuopus muistuttaa.
Kiinteistöliitto toteutti hiljat
tain kyselyn isännöintipalkkioista. Työn alla on myös isännöintipalkkioiden perusteiden
ja niin sanotun isännöitsijän
tehtäväluettelon uudistaminen.
Käytännössä valmistelijoilla on
ollut pohdittavana isännöitsi
jöiden tehtävien jakaminen

Liiton tekemä kysely isännöintipalkkioista kertoo muun muassa seuraavaa:
Yleisin isännöinnin kiinteän palkkion veloitusperuste on huoneistojen lukumäärä,
joissain tapauksissa työnmäärä. Isännöintipalkkiot määräytyvät harvoin tilavuuden
mukaan.
Keskimääräinen kiinteä isännöintipalkkio on 20 asuinhuoneiston talossa (1 400
htm2) noin 420 euroa ja 100 asuinhuoneiston taloyhtiössä (6 000 htm2) noin 1 360
euroa kuukaudessa. Asuinhuoneistoa kohti laskettuna palkkio on 20 huoneiston yhtiössä 21 euroa huoneistolta kuukaudessa ja 100 huoneiston yhtiössä 14 euroa huoneistolta kuukaudessa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja perustuvat koko maan
vastausaineistoon.
Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi isännöintiyritykset veloittavat runsaasti erilliskorvauksia esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, remonttien valvonnasta sekä
kokouspalkkioita, kilometrikorvauksia ja kopiointimaksuja.
Kiinteistöliiton isännöintipalkkiot 2010 -kyselytutkimukseen vastasi noin 1 300 taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajaa ja noin 730 ammatti-isännöitsijää.
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selkeämmin kiinteään palkkioon kuuluviin ja erillislaskutettaviin.
– "Kiinteäpalkkio" / "erillispalkkio" -jaottelu on mielestäni
täysin perusteeton ja aikansa
elänyt. Isännöitsijän tehtäviin
kuuluvat isännöintityöt, joita
ei voi kahlita, eikä jaotella tällä tavalla. Isännöitsijä toimii
kokonaispalkalla ja erillispalkkio-määrittelyllä varustetut
tehtävät ovat täysin isännöitsijärutiineihin kuuluvia tehtäviä,
jotka sovitaan taloyhtiö-isännöitsijäkohtaisesti isännöitsijää
palkatessa. Erillinen luettelo vie
hakoteille, Junttila sanoo.
– Työelämässä johtavien toimihenkilöiden toimenkuvia ei
ole pitkään aikaan ollut järkevää yksityiskohtaisesti säädellä
palkkauksen perusteena. Seurauksena on vain tehtäväriviin
tuijottaminen ja pilkun viilaaminen siitä, kuuluuko tehtävä
minulle ja jos kuuluu, niin pitää
saada erillispalkkio! Tällaisen
palkkioautomaatin jatkaminen
ja vielä Kiinteistöliiton edistämänä ei ole mitenkään perusteltua ja on vastoin taloyhtiöiden etua, hän jatkaa.
– Tällaisen puuhastelun sijaan tulisi laatia taloyhtiöille
sellainen isännöintisopimusmalli, jonka avulla hallitukset
osaisivat kiinnittää tarjous- ja
sopimusvaiheessa huomiota
oikeisiin asioihin ja ylipäänsä
siihen, millaisia tehtäviä isännöitsijällä tulee olla. Samalla
tulisi ehkä paremmin huomioiduksi sekin, että isännöintipalveluiden pitäisi olla taloyhtiö- ja asiakaskohtaisia, koska
vuosisadan alussa rakennetun
kantakaupungin talon tarpeet
ovat varmasti erilaiset kuin esimerkiksi lähiöön 80-luvulla tai
sen jälkeen rakennetun kerrostalon tai rivitalon. Taloyhtiöille
isännöitsijöitä kilpailutettaessa
olisi kovasti avuksi tietynlainen
"vertaistuki", isännöitsijärekisteri, josta voitaisiin saada selville
kokemuksia asianomaisen isännöitsijän toiminnasta, Junttila
vielä ehdottaa.

Geberit
Asennuselementit
tyylikkäisiin kylpyhuoneratkaisuihin.

Geberit Monolith
Geberitin uusin tuote kylpyhuoneen viimeistelyyn.
Laatua ja eleganssia, jota
vain Geberit voi tarjota.
Voittanut iF Product Design
Award -palkinnon vuonna
2010.
Geberit Duofix
on joustava asennusjärjestelmä kylpyhuoneen
päivittämiseen. Tyylikkyys,
toimivuus ja hygienia
- kaikki kolme samassa
paketissa. Elegantit
huuhtelupainikkeemme
viimeistelevät kokonaisuuden.

www.geberit.fi

puheenvuoro

Taloyhtiön edustaminen on hallitusasia
Kiinteistöliitto Uusimaan vuosikokouksissa on todettu arveluttavaa
valtakirjakäytäntöä. Vuonna 2010 yksi suureen isännöitsijätoimistoon

kokoukseen ei näin kuulu sellaiseen päivittäiseen hallintoon, jota
asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetaan."

kuulunut kokousedustaja keräsi itselleen yli 70 % kokouksessa edus-

"Kiinteistöyhdistyksen kokouksessa ei ole kysymys vain informaa-

tetuista Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry:n äänistä ja saneli

tion saamisesta, mihin isännöitsijä on yleensä sopivin henkilö, vaan

käytännössä kaikki päätökset mukaan lukien sääntöuudistuksen

päätöksenteosta kiinteistöyhdistyksen yhdistyksessä ja välillisesti

torpedointi ja hallituksen kokoonpano. Kuitenkin vain harva taloyh-

vaikuttamisesta valtakunnallisen kiinteistöliiton asioihin. Kysymys on

tiö tiesi, että se oli läsnä kokouksessa tai että se äänesti siellä jopa

aatteellisen yhdistyksen päätöksenteosta, jossa saattaa syntyä etu-

etujensa vastaisesti.

ristiriitoja eri tahojen välille. Kaikissa asioissa eivät isännöitsijöiden

Tämä oli mahdollista, kun isännöitsijät ja isännöitsijätoimistot
pitävät taloyhtiöiden hallitukset ja puheenjohtajat - tietoisesti tai

ja asunto-osakeyhtiöiden osakkaiden intressit ole välttämättä täysin
yhteneväiset."

vahingossa - tietämättöminä alueellisten kiinteistöliittojen vuosiko-

"Kaiken kaikkiaan tilanteiden oikeudellinen tarkastelu osoittaa sen,

kouksista ja niissä käsiteltävistä asioista. Isännöitsijät pääsivät näin

ettei kiinteistöyhdistyksen kokoukseen osallistuminen ole ainakaan

keräämään kokouksiin päätösvallan omin päin, ilman päämiestensä

tyypillistä päivittäistä hallintoa."

antamia valtakirjoja. Nämä isännöitsijätahot eivät myöskään välitä
siitä, miten heidän työnantajansa ja isäntänsä, taloyhtiöt, haluavat hei-

Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallitus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa
sen toiminimen.

dän käyttävän puhe- ja äänivaltaa, vaan äänestävät asioista omien
tarpeittensa mukaan.

Mitä nyt taloyhtiössä?

Suomen Kiinteistöliiton jäsenkunnan piirissä noudatettu edustau-

Professori Halilan lausunnon perusteella Kiinteistöliitto julkisti

tumiskäytäntö ja voimassa oleva lainsäädäntö saivat Kiinteistöliiton

oman "Edustautuminen jäsenyhdistyksen kokouksissa"-suosituk-

pyytämään lausunnon professori Heikki Halilalta. Lausunnossa kä-

sensa yhteenvetoineen.

sitellään myös asunto-osakeyhtiön toimitusjohtajan edustusvaltaa ja
toimivaltaa.
Isännöitsijät ovat pitkään väittäneet, että he olisivat osakeyhtiöiden
toimitusjohtajia. Halila toteaa, että isännöitsijän asemassa on saman-

Kiinteistöyhdistyksen kokouksissa tulee valvoa taloyhtiöiden etua,
minkä varmistamiseksi taloyhtiöissä kannattaa noudattaa seuraavaa
menettelyä:

laisia ja erilaisia piirteitä kuin muun yhtiön toimitusjohtajan asemas-

1. taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tiedustelee ja pyytää isän-

sa. Yhtäläistä on se, että kummallakin on toimivalta ja kelpoisuus

nöitsijältä itselleen kiinteistöyhdistyksen vuosikokouskutsun ja koko-

juoksevan hallinnon osalta. Ilmaisua juokseva hallinto on käytetty

usaineiston, ellei niitä ole tullut suoraan hänelle;

osakeyhtiölaissa. Doktriinissa on kuitenkin katsottu, että toimitusjohtaja toimii operatiivisena johtajana. Tämän mukaisesti juoksevan
hallinnon ala on yhtiön toimialan piirissä laaja.
Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta sekä huolehtii yhtiön päivittäisesti hal-

2. hallitus käsittelee aineiston ja päättää kannanottonsa vuosikokousaineistoon;
3. hallitus päättää, kuka osallistuu taloyhtiön edustajana kiinteistöyhdistyksen kokoukseen - mahdollisen esteen varalta kannattaa
samalla nimetä myös valtuutetun varamies;

linnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Vanhan lain

4. valtuutuksen osoittamiseksi hallitus antaa edustajilleen valta-

mukaan isännöitsijän tuli huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta

kirjat, joihin on kirjoitettu kaupparekisterimerkinnän mukaisesti

hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. - Vaikka isän-

taloyhtiön toiminimi, ja/tai oikeaksi todistetut valtuutusta koskevat

nöitsijän tehtävänkuvan sääntelyä ei ollut tarkoitus muuttaa, isännöit-

pöytäkirjanotteet;

sijän oikeudesta edustaa asunto-osakeyhtiötä kiinteistöyhdistyksen
kokouksessa voidaan tehdä tiettyjä päätelmiä.
Juokseva hallinto-termiä käytetään sekä osakeyhtiö- että asuntoosakeyhtiölaissa. Ilmaisulla on eri asiayhteyksissä erilainen sisältö.

5. valtakirja annetaan oman taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle
tai hallituksen jäsenelle tai sopimuksen mukaan läheisen taloyhtiön
hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenelle tai muulle luotetulle kolmannelle;

Asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän hallinto on enemmän hallin-

6. valtakirjaa ei anneta isännöitsijälle, paitsi perustellusti poikkeus-

nointia kuin osakeyhtiön toimitusjohtajalla. Se keskittyy siihen, että

tapauksissa, kun mitään eturistiriitaa hänen ja taloyhtiön kesken ei

asunto-osakeyhtiön kiinteistö ja rakennukset ovat kunnossa ja että

ole odotettavissa - esimerkiksi kun isännöitsijä on taloyhtiönsä halli-

tätä tarkoitusta palveleva yhtiöhallinto laskujen maksamisineen ja

tuksen jäsen tai osakkeenomistaja on luottamustoimisena isännöit-

kirjanpitoineen on asiamukaisessa kunnossa. Ilmaisu päivittäinen

sijänä.

hallinto kuvaa tätä paremmin kuin juokseva hallinto riippumatta siitä,
onko oikeustilaan tavoiteltu muutosta.
Professori Halila toteaa lausunnossaan: "Käsitykseni mukaan
osallistuminen asunto-osakeyhtiön edustajana kiinteistöyhdistyksen
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Pentti Vähäkuopus
varatuomari, Helsinki

Jassoo, vai että

nopea ja edullinen putkiremontti?
Hmm, mitäs tässä sanotaan? Uudet putket... vähän melua, pölyä ja rakennusjätettä... lyhyet vesikatkot eikä tarvitse muuttaa evakkoon... palkittu ratkaisu*...
kymmeniä tuhansia tyytyväisiä asukkaita... Nyt on soitettava Helmille, sillä

tämä otetaan esiin yhtiökokouksessa!

*Vuoden 2009
putkiremontti:
Asunto Oy
Apilanpelto
Valkeakoski

Uusilla putkilla – rakenteita rikkomatta!
Unohda perinteinen kaikki rakenteet auki repivä putkiremontti tai tilaa
vievät, pölyä sekä maalinhajua aiheuttavat paikan päällä rakennettavat kotelot. Valitse tehdasvalmisteinen pipemodul-elementti, jossa on
valmiina eristeet, kannakointi putkille ja johdoille sekä viimeistelty polttomaalaus. Pipemodul on heti valmis energiataloudellinen kokonaisuus.

Katso lisää kotisivuiltamme!

WWW.PIPEMODUL.COM

PIPE-MODUL OY I Pursialankatu 22, 50100 Mikkeli I Puh. 020 790 0870 I Fax 020 790 0871 I info@pipemodul.com

uutispostia

Häiriötilanteet tulisi huomioida kiinteistöjen pelastussuunnitelmissa
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK suosittaa kiinteistöjä tarkistamaan pelastussuunnitelmansa ja varmistamaan,
että niissä on annettu ohjeet
myös erilaisten yhteiskunnan
häiriöiden varalle. Tähän ryhdyttiin muun muassa Savossa
kohdattujen laaja-alaisten ja
pitkäkestoisten sähkökatkojen
seurauksena.
Talo- ja kiinteistöyhtiöiden on
hyvä arvioida sähköhäiriön riskiä
ja miettiä mahdolliset toimenpiteet sellaisen varalle.
Yli viiden asunnon kiinteistöiltä
edellytetään pelastussuunnitelmaa. Pelastussuunnitelmassa
tulisi nimetä turvallisuushenkilöstö, joka tarvittaessa välittää
ohjeet asukkaille ja auttaa hädänalaisia.
Pitkässä sähkökatkossa eri-
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tyisiä riskiryhmiä ovat yksinelävät vanhukset ja ulkopuolisesta
avusta riippuvaiset henkilöt.
Asuinrakennuksissa on hyvä
kartoittaa riskiryhmiin kuuluvat
ja selvittää, että asiat ovat häiriön
sattuessa kunnossa.
Taloyhtiöissä, joissa on väestönsuoja, voidaan turvautua
väestönsuojelumateriaalin käyttöön. Väestönsuojan vesisäiliötä
voidaan käyttää varaveden varastointiin. Kuivakäymälät taas
toimivat vaikka jätevesihuolto
pettäisi.
SPEK suosittelee kotitalouksia varautumaan kotivaralla eli
päivittäisen tarpeen ylittävällä
elintarvike- ja lääkevarastolla.
Lisäksi on hyvä varata taskulamppuja ja radio paristoineen
sekä riittävästi käteistä muutaman päivän perushankintoihin.

Riittääkö kännykän lataus ja
saako lisävirtaa esimerkiksi auton akusta tai invertterin kautta?
Viranomaistiedotuksia varten
pitäisi olla toimiva patteriradio.
Yle Radio Suomen lähetyksiä
voi kuunnella myös autoradion
kautta.
Hätäkeskuksen toiminta saattaa olla laajassa häiriötilanteessa tukossa, pitkittyvä sähköhäiriö
voi myös häiritä matkapuhelinverkon toimivuutta. Avun saanti
voi siis viipyä. Pelastuslaitokset
ja hätäkeskukset antavat tilanteen varalta ohjeita.
Kuntien vastuulla on häiriötilanteessa väestön perushuolto
eli esimerkiksi hätämajoituksen
ja muonituksen järjestäminen.
Viranomaiset ohjeistavat varaveden jakelusta. Pelastusviranomaiset vastaavat mahdollisista

evakuoinneista sekä kiireellisistä
pelastustehtävistä. Sähköyhtiöt
antavat tietoja vikatilanteesta
sekä muita ohjeita.
Muita ohjeita:
• Älä mene hissiin.
• Sulje kaikki auki jääneet sähkölaitteet, jotta et unohda niitä
päälle sähkökatkon jälkeen.
• Pidä pakastin suljettuna, niin
se säilyttää kylmyyden paremmin. Pakastimen voi myös peittää huovalla.
• Kylmänä aikana sulje ovet ja
ikkunat hukkalämmön estämiseksi.
• Maahan pudonneet sähköjohdot ovat vaarallisia ja niistä
pitää pysyä vähintään 30 metrin
päässä.
• Varmista, että vesijohdot eivät
pääse jäätymään.

arkkitehtiopiskelijakilpailu 2 0 1 0

Perspektiivikuva Sofia Kellarin ja Veli-Pekka Rannan voittaneesta ehdotuksesta ”Yhdessä”.

Arkkitehtiopiskelijoiden Sofia Kellarin ja Veli-Pekka Rannan ”resepti”:

”Yhdessä” yhdistyivät aikakausi, nykyajan
vaatimukset ja rakennuksen arvot

J

ulkisivuyhdistyksen kerrostalon korjauksen ideakilpailun voittaneet arkkitehtiopiskelijat Sofia Kellari ja
Veli-Pekka Ranta pitivät ideointi- ja suunnittelutehtävää mielenkiintoisena.
– Lähdettäessä suunnittelemaan korjauskohdetta mielenkiinto yleensä syntyy olemassa
olevan rakenteen, ympäristön ja
miljöön antamista haasteista ja
mahdollisuuksista. Tosiasiahan
on, että yhä enemmän tullaan
korjaamaan olemassa olevaa rakennuskantaa sekä katsomaan
täydennysrakentamisen antamia mahdollisuuksia, Oulun yliopiston viidennen vuosikurssin
arkkitehtiopiskelijat Sofia Kellari ja Veli-Pekka Ranta toteavat.
Kilpailussa haettiin uusia ja

Julkisivuyhistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri (vas.) haastattelemassa nuoria Korjausrakentamisen Tulevaisuuspäivässä 2.2., jolloin julkistettiin palkittavat opiskelijat ja ehdotukset.

n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

ennakkoluulottomia, innovatiivisiakin ehdotuksia siitä, miten
1960-luvulla rakennettua kahta

pienkerrostaloa voisi uudistaa,
kohentaa julkisivun ilmettä,
parantaa taloyhtiön toiminnal-

lisuutta ja energiatehokkuutta
ja mahdollisesti toteuttaa täydennysrakentamistakin.
Nuorten ehdotus "Yhdessä"
palkittiin. Tuomariston mielestä heidän ehdotuksensa oli
tasapainoinen, luonteva, kodikas, rauhallinen ja eheä kokonaisuus. Lisärakentamisen ratkaisuna esitettiin molempiin
pienkerrostaloihin lisäkerrosta
ja osin kellareiden rakentamista. Lisäkerrosten rakentamisessa ehdotettiin käytettäväksi puuta, mitä tuomaristo piti
pienkerrostaloissa luontevana
ratkaisuna ja jota opiskelijat olivat kiitettävän hyvin tutkineet.
Energiatehokkuuden parantamiseksi opiskelijat ehdottivat
➺ JATKUU
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Opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen, esteettömyyspolun ratkaiseminen, mahdollinen julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Palkitut vasemmalta lukien: Petri Pettersson - jaettu toinen palkinto, Sofia Kellari ja Veli-Pekka Ranta - ensimmäinen palkinto, Juha Mikkola - lunastuspalkinto, Helena Tasa ja Sanna Ruotsalainen - lunastuspalkinto sekä Tiina Antinoja- jaettu
toinen palkinto. Kilpailuun tuli kaikkiaan 18 ehdotusta.
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Low-tech -energiaratkaisua, jota tuomaristo piti tervetulleena
vaihtoehtona vallitsevalle tekniikkakeskeiselle ajattelulle.

Nykyajan
vaatimukset ja
olemassaolevan
arvot

I

deointivaihe alkoi Sofia Kellarin ja Veli-Pekka Rannan
mukaan siitä, että he analysoivat aluksi kohteen puutteita
ja miettivät uusia mahdollisuuksia.
– Mietimme myös talojen arvoa aikakautensa edustajina ja
sitä, onko meillä edes oikeutta
uudistaa tai muuttaa talojen
ilmettä ja identiteettiä kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta.
Mietimme, miten korjauksessa
voitaisiin huomioida rakennusten identiteetti, miten yhdistää
nykyajan vaatimukset ja olemassaolevan rakennuksen arvot.

Näitä kysymyksiä olisi varmasti
järkevää pohtia enemmänkin
rakennusten korjaussuunnittelussa, opiskelijat kommentoivat suunnitteluvaiheessa esillä
olleita kysymyksiä.
- Yksi teema, mitä halusimme
myös tutkia, oli puuelementtien ja puisten tilaelementtien
mahdollisuudet korjauksessa
niiden tarjoamien hyvien ominaisuuksien johdosta. Tähän
olemme saaneet varmastikin
vaikutteita Tanskan ihmisläheisestä asuntoarkkitehtuurista,
koska olemme olleet molemmat siellä opiskelijavaihdossa,
he kertovat.
Opiskelijat kokivat muun
muassa yhteistilojen lisäämisen ja parantamisen tärkeiksi
asumislaadun parantamiseksi.
- On surullista, miten uudistuotannossakaan ei oteta asumisviihtyvyyttä ja -laatua tosissaan huomioon, he toteavat.
Opiskelijat kiinnittivät ehdotuksessaan huomiota myös
energiatehokkuuteen. Arkielämässä keskustellaan paljon
siitä, miten arkkitehdin pitäisi

hallita hyvin myös rakennus- ja
kosteustekniset asiat. Nuorten
mukaan arkkitehdin koulutukseen ja työhön kuuluu myös rakenneteknisten asioiden hyvä
tuntemus.
– Arkkitehtikoulutuksessa
käydään tarkasti läpi rakennetekniset kysymykset, vaikka insinööreillä onkin näistä asioista
syvempi tietämys. Arkkitehdin
tehtävä on tarkasti hallita kokonaisuutta ja määritellä siten
myös rakenteita. Rakennuksen
rakenne on myös tärkeä osa
rakennuksen ilmettä ja arkkitehtuuria. Energiatehokkuuden
määräyksien nopean tiukentumisen myötä on kuitenkin
vaarana, että tehdään hätäisiä
ratkaisuja, joiden pitkäaikaiskestävyydestä kukaan ei vielä
voi tietää, he toteavat.
Sofia ja Veli-Pekka ovat viidennen vuoden opiskelijoita,
joiden tavoitteena on diplomityön aloittaminen ensi lukuvuotena.
– Meitä kiinnostavat arkkitehdin työn kannalta molemmat, niin uudisrakentaminen

kuin korjausrakentaminenkin.
Toivomuksena olisi saada tulevaisuudessa monipuolisia ja
mielenkiintoisia työtehtäviä.
Varmasti korjaussuunnittelunkin määrä vain lisääntyy tulevaisuudessa, he toteavat.

Arkkitehtiopiskelijakilpailu
viidennen kerran

J

ulkisivuyhdistys järjesti Tampereen ja Oulun
yliopistoissa sekä Aaltoyliopistossa Espoossa opiskeleville arkkitehtiopiskelijoille
kerrostalon korjauksen ideakilpailun viidettä kertaa.
Voittaneen ehdotuksen "Yhdessä" tekijät Sofia Kellari ja Veli-Pekka Ranta palkittiin 3 000
euron rahapalkinnolla.
Toinen palkinto jaettiin kahdelle ehdotukselle: "Sopukat"
tekijänä Petri Pettersson ja
"Cassis" tekijänä Tiina Antinoja.
Molemmat ovat Oulun yliopis➺ JATKUU
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2. palkinto jaettu ehdotus CASSIS – Tekijä Tiina Antinoja (Oulun yliopisto Arkkitehtiosasto)
Perusratkaisu on komea, ehjä, selkeä, uljas, jämäkkä. Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle, jonne tehty lisäksi isot kattoterassit keventämään vaikutelmaa ja B- talossa antamaan läpinäkyvyyttä. Tallipaikat enimmäkseen säilytetty.
Rakennusten rationalistista arkkitehtuuria on jatkettu helpon oloisesti. Selkeä kivi(rappaus)-puu -materiaaliyhdistelmä tukee hyvin
arkkitehtonista ratkaisua. Kattokerros muurein rajattuine terasseineen on erittäin mielenkiintoinen.
Julkisivuissa moderni ilme.
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2. palkinto jaettu
Ehdotus SOPUKAT
– Tekijä: Petri Pettersson
(Oulun yliopisto
Arkkitehtiosasto)

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ton Arkkitehtiosaston opiskelijoita ja saivat palkinnoksi 1 500
euroa.
Lisäksi jaettiin kaksi lunastuspalkintoa, jotka menivät ehdotuksille "Mr Beam" tekijänä
Juha Mikkola Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitokselta ja "Puun tuntu"
tekijöinä Sanna Ruotsalainen ja
Helena Tasa Oulun yliopiston
Arkkitehtiosastolta.
Palkinnot jaettiin Korjausrakentamisen Tulevaisuuspäivä
-tapahtumassa Helsingissä.
Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri, TkT
Jussi Mattila Betoniyhdistyksestä, arkkitehti, SAFA, Maritta
Koivisto Betoni-lehdestä, arkkitehti, SAFA Pekka Voltti, toimittaja Auri Häkkinen Rakennuslehdestä. Oulun yliopiston
edustajina olivat professori Jouni Koiso-Kanttila ja professori
Yrjö Tuppurainen, Tampereen
teknillisen yliopiston edustajina professori Markku Hedman
ja professori Kari Salonen sekä Aalto Yliopiston Teknillisen

Huolellisesti suunniteltu ja
kauniisti esitetty työ. Kevyt,
raikas ja dynaaminen.
Alkuperäisten rakennusten
osalta säilyttävä ratkaisu, jossa asunnot ja autotallit lähes
ennallaan. Rikas kattopaviljonkimaailma yhdessä linjakkaan
yhtenäisen parvekevyöhykkeen
kanssa muodostaa mielenkiintoisen ja jännittävän kokonaisuuden, jossa alkuperäisten rakennusten arkkitehtuuri on
läsnä osana kokonaisuutta.
Parvekeseinän ekologisuus tulee hyvin esiin, mutta miten
huolletaan.

korkeakoulun edustajina professori Hannu Huttunen ja tuntiopettaja Jaakko Keppo.

Lunastuspalkinto
Ehdotus MR BEAM
– Tekijä Juha Mikkola
(Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos)
Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa lisärakentaminen on sijoitettu ”yhdyspalkkiin ja kattojen Loft- asuntoihin. Rakennuksia yhdistävä luhtikäytävä-palkki rajaa pihaa
mielenkiintoisesti sitä kuitenkaan sulkematta.
Julkisivujen käsittely ja materiaalivalinnat selkeän komeita.

Lunastuspalkinto
Ehdotus PUUN TUNTU
– Tekijät: Sanna Ruotsalainen ja Helena Tasa
(Oulun yliopisto Arkkitehtiosasto)
Huolellisesti tutkittu ehdotus. Suunnitelma päivittää alkuperäistä
arkkitehtuuria mielenkiintoisesti. Rakennus on uudistuksilla
muuttunut paljonkin, mutta uusi ilme pohjautuu kuitenkin vanhojen rakennusten arkkitehtuurin suomille mahdollisuuksille.
B-talon irroitettu levymäinen porrashuone on jännittävä ratkaisu,
tosin peittää näkymiä osasta makuhuoneita. Kattokerroksen sisään veto antaa kevyen vaikutelman. Kauniit julkisivut.
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FRAME-tutkimushankkeen ensimmäiset tulokset valmistuivat
Rakennusten energiatehokkuusvaatimusten kiristyessä rakenteiden eristepaksuuksia on
tarpeen kasvattaa. Osa rakenteista toimii suuremmillakin
eristepaksuuksilla hyvin, kun
taas joissain ratkaisuissa on
kiinnitettävä erityistä huomiota esimerkiksi betonirakenteiden kuivumisaikoihin. Tällaisia
tuloksia muiden muassa esiteltiin FRAME-tutkimushankkeen
ensimmäisessä yleisöseminaarissa tammikuussa.
FRAME-hankkeessa tutkitaan
ilmastonmuutoksen ja lisäeristämisen rakennuksille aiheuttamia mahdollisia riskejä. Tavoitteena on ehkäistä kosteusongelmia ja löytää mahdollisimman
laadukkaita ja turvallisia tapoja
entistä energiatehokkaampien
rakenteiden toteuttamiseksi.
Hankkeessa tarkastellaan
vaipparakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa, rakennus-

prosessin hallintaa, sisäilman
olosuhteita ja laatua sekä LVIjärjestelmien toimintaa Suomen muuttuvassa ilmastossa.
Tutkimus keskittyy pääasiassa
uudisrakentamiseen, mutta
sen tuloksia voidaan hyödyntää myös korjausrakentamisen
puolella.
– Hanke on erittäin haastava
toteuttaa, koska siinä pyritään
mallintamaan monimutkaisia
vaipparakenteita eri ilmastoolosuhteissa siten, että kaikki
ilmaston rasitustekijät otetaan
laskelmissa huomioon, kertoo
FRAME-hanketta vetävä dosentti Juha Vinha TTY:ltä.
– Tähän tarvitaan kehittyneitä mallinnusohjelmia ja uusia
menetelmiä rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta
kriittisten ulkoilman olosuhteiden määrittämiseksi sekä
nykyisessä että tulevaisuuden
ilmastossa, Vinha toteaa.

Tutkimuksen ensimmäisessä
vaiheessa on selvitetty muun
muassa betonisandwich-elementtien, tuuletettujen yläpohjien ja alapohjarakenteiden toimintaa. Näiden lisäksi
yleisöseminaarissa esiteltiin
alustavasti matalaenergia- ja
passiivirakenteille laadittavia
suunnittelu- ja toteutusohjeita
sekä rakennusaikaisen kosteudenhallinnan parantamiseen
tähtääviä toimenpiteitä.

Tuloksia esitellään
seminaareissa
FRAME-hankkeesta on tarkoitus järjestää yhteensä neljä
yleisöseminaaria vuoden 2011
ja 2012 aikana. Seminaareissa
käsitellään tutkimuksen eri osaalueita sitä mukaa, kun uusia
tuloksia saadaan. Seminaareihin on vapaa pääsy.
FRAME-projektille on avattu

kotisivut Rakennusteollisuus
RT:n sivuilla osoitteessa www.
rakennusteollisuus.fi/frame.
Sivuilta löytyy muun muassa
uudet tutkimustulokset sekä
tulevien seminaarien aikataulut
ja sisällöt.
Vuonna 2009 käynnistetyn
kansallisen FRAME-hankkeen
tilaajina ja päärahoittajina ovat
ympäristöministeriö, Tekes sekä alan teollisuuden etujärjestöt: Talonrakennusteollisuus ry,
Rakennustuoteteollisuus RTT
ry, Pientaloteollisuus PTT ry,
EPS-rakennuseristeteollisuus
ja Rakennuspolyuretaaniteollisuus.
Tutkimusosapuolina ovat
Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto ja Ilmatieteen
laitos. Ne tekevät hankkeessa
yhteistyötä tutkimusalueeseen
erikoistuneiden ulkomaisten
yliopistojen kanssa.

Betoninvauriovideo havainnollistaa
betonijulkisivujen vauriot ja syyt
Onko taloyhtiössänne tarkoitus valmistella julkisivuremonttia tänä keväänä ja käsitellä asiaa hallituksen
kokouksissa tai yhtiökokouksissa?
Tilaa taloyhtiösi tai isännöitsijätoimistosi käyttöön Julkisivuyhdistyksen Betonivauriovideo.
Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja
tuoda esiin vaurioitumisen taustalla
olevia syitä. Erityisesti 60- ja 70-luvulla rakennetut betonisandwichelementtitalot ikääntyvät ja vaativat

nyt korjaamista. Oikeiden korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi on hyvä ymmärtää, mistä
vaurioituminen johtuu ja miten
siihen voidaan vaikuttaa.
Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapidon ja korjaamisen
kanssa toimiville henkilöille, kuten
taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan opiskelijoille.
Videon animaatio on ADE Oy:n
käsialaa. Puhujana näyttelijä Kaisu
Kärri.

Käy katsomassa
Betonivauriovideo
Julkisivuyhdistyksen
kotisivulla
www.julkisivuyhdistys.fi

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi
• Sihteeri Riina Takala, Suomen Media-Kamari Oy, puh. 040 502 1769
• Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

www.julkisivuyhdistys.

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta
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E N E R G I AT E H O K K U U S

Energiatehokkuussuunnitelmat
toimenpiteineen mukaan
taloyhtiöiden pts-korjaussuunnitelmiin
Taloyhtiöiden pitäisi
voida hakea energiaavustusta Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta
jatkuvana hakuna.
Avustuksella pitäisi
tukea taloyhtiöiden
energiakatselmuksia,
mutta ne pitäisi toteuttaa nykyistä laajempina selvityksinä, joiden
pohjalta taloyhtiölle
syntyisi pitkän aikavälin energiatehokkuussuunnitelma ja
toimenpide-ehdotukset
tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuussuunnitelma taas
pitäisi liittää osaksi
taloyhtiön pitkän aikavälin korjaussuunnitelmaa tai kunnossapitotarveselvitystä
ja sitä pitäisi päivittää
vuosittain.
n Teksti ja kuva:

Riina Takala
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jatus tällaisesta taloyhtiöiden arjen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä toimintamallista on syntynyt vuonna 2009
alkaneessa Maunulan energiatehokkuus- eli MET-projektissa,
jonka loppuraportti on nyt valmis.
Kotialue Oy:tä edustavan ja
yh
tä Maunulan MET-ryhmää
vetäneen Paavo Kykkäsen mielestä taloyhtiöissä pitäisi tehdä
katselmukset ja löytää omien
kiinteistöjen "energiasyöpöt"
kohdat, mutta laatia katselmuksen pohjalta myös pitkän aikavälin suunnitelmat, miten energiatehokkuutta voidaan 30-50
vuoden perspektiivillä parantaa
ja minkä tason energiatehokkuuden tasoa tavoitellaan.

Energiatehokkuus
on arjen asioita

M

ET-projektissa on ollut
mukana 14 taloyhtiötä Helsingin Maunulasta. Taloyhtiöiden edustajille
on järjestetty erilaisia tilaisuuksia, joiden aihealueet voi Paavo
Kykkäsen mukaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen.
Teemoina ovat olleet arjen
energiatehokkuus, jolloin on
puhuttu erityisesti ihmisten
omista energiankäyttötavoista
ja niiden muuttamisesta, energiatehokkuuteen vaikuttavien
laitteiden ja järjestelmien huoltamisesta ja säätämisestä sekä
energiatehokkuuden huomi-

oimisesta isoissa korjauksissa,
joiden jatkotoimenpiteenä on
kerätty tietoja lämmityksen,
sähkön ja vedenkulutuksesta
ja niissä tapahtuneista muutoksista.
– Kaikista suurin työ tässä
projektissa on ollut alueellisen
energiaselvityksen tekeminen.
Olemme tarkastelleet koko
Maunulan alueen energiankulutusta. Olemme tehneet hyvää
yhteistyötä Helsingin Energian
kanssa ja saaneet heiltä käyt
töömme, taloyhtiöiden suostumuksella, tarkkoja talokohtaisia
kulutuslukuja, joiden avulla
olemme voineet vertailla taloyhtiöiden keskinäisiä kulutuksia vuosina 2009 ja 2010, Kykkänen kertoo.

Katselmus
tuottamaan
tavoitteet ja
toimenpiteet

Y

ksi merkittävä asia METprojektissa mukana olleiden 14 taloyhtiön
kannalta on ollut se, että niihin
on kaikkiin tehty energiakatselmukset, joiden pohjalta on
voitu konkretisoida myös energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä.
– Kaikkein tärkein oivallus
työn aikana on ollut nimenomaan se, että energiakatselmuksella saadaan aikaan taloyhtiökohtainen energiatehokkuussuunnitelma, joka sisältää

toimenpiteitä ja suunnitelma
liitetään taloyhtiön pitkän tähtäyksen korjaussuunnitelmaan.
Meidän näkökulmastamme katsoen energiatehokkuussuunnitelmaa ei pitäisi tarkastella
esimerkiksi pts:n kaltaisesti
viisivuotissuunnitelmana, vaan
perspektiivin pitäisi ulottua 3050 vuoden päähän, Kykkänen
sanoo.
Energiatehokkuussuunnitelman pitäisi luonnollisesti joustaa. Jos taloyhtiössä on ajoitettu
jokin iso remontti esimerkiksi
15 vuoden päähän, mutta tarve
tuleekin eteen jo 12 vuoden
päästä tai vasta 17 vuoden päästä - se pitäisi pystyä joustavasti
myös huomioimaan suunnitelman toteuttamisessa.
Kaikkein tärkeintä Kykkäsen
mukaan olisi, että energiatehokkuussuunnitelma käsiteltäisiin
taloyhtiössä vuosittain.
– Taloyhtiöt joutuvat jo nyt
tarkastelemaan pts:iä tai vastaa
via suunnitelmia vuosittain,
niin tässä toimintamallissa ne
joutuisivat miettimään vuosittain myös energiatehokkuuteen liittyvät asiat. Nykyisinhän
pts ja energiakatselmus ovat liiaksi toisistaan irrallisia asioita.
Ja jos ne jäävät vain papereiksi,
niistä ei ole mitään hyötyä.
– Lisäksi kun katselmus olisi
kerran perusteellisesti tehty,
tarkoitus olisi, että taloyhtiö
voisi sitä omin voimin päivittää
vuosittain, Kykkänen vielä mainitsee.

➺ JATKUU

– Olemme tehneet ympäristöministeriölle esityksen, että energiaavustuksissa pitäisi olla
jatkuva haku ja ne katselmukset, joiden tekemistä tueataan, sisältäisivät aina energiatehokkuustoimenpideosion,
MET-projektin vetäjä
Paavo Kykkänen kertoo.

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

77 87 300

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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Taloyhtiön hallitukselle energiatehokkuussuunnitelma antaisi hyviä eväitä erilaisten
energiatehokkuustavoitteiden
asettamiseen ja niihin liittyvään
viestintään ja tiedottamiseen.
– Suunnitelma olisi taloyhtiön
hallituksen ja päättäjien työkalupakki ja sisältäisi niitä asioita
ja toimenpiteitä, jotka liittyvät
lyhyen tähtäimen tavoitteisiin
ja arjen energiatehokkuuteen.
Esille nousisivat siis niinkin
yksinkertaiset asiat kuin, miten
asukkaat valitsevat kodinkoneita, miten käytetään valaistusta
ja minkälaisia lamppuja käytetään, miten käytetään vettä ja
niin edelleen. Taloyhtiöissä siis
tarvittaisiin aika paljon viestintää ja tiedottamista, mitä energiatehokkuuden eteen voidaan
tehdä, mutta suunnitelma antaisi siihen hyvän pohjantiedon.

Tämä taulukko konkretisoi sitä, miten MET-taloyhtiöt suhteutuvat energiankulutuksessaan alueen
muihin taloyhtiöihin ja kiinteistöihin.

Alueellinen
energiatehokkuuskeskus

A

lueellinen energiatehok
kuuskeskus – tällaista
nimikettä Paavo Kykkänen käyttää siitä operoijoista,
josta suunnitelmien mukaan
pitäisi tulla MET-projektin ylläpitäjä ja jatkaja Maunulan
alueella. Käytännössä keskusta
ei ole Kykkäsen mukaan vielä

Tässä taulukossa on tarkasteltu kaukolämmön kulutusta vuosina 2009 ja 2010 MET-taloyhtiöissä.

Tässä taulukossa nähdään Maunulan taloyhtiöiden normeeratut ominaiskulutusluvut vuosilta 2009 ja 2010.
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saatu aikaan, mutta parhaillaan
selvitetään, miten se voitaisiin
toteuttaa ja toiminta rahoittaa.
– Tarkoitus on, että keskus
keräisi vuosittain taloyhtiöiden
energiankulutustiedot ja järjestäisi niiden pohjalta tilaisuuksia, joissa käytäisiin läpi, mihin
suuntaan kunkin kiinteistön
energiankulutus on mennyt.
Lisäksi järjestettäisiin muita tilaisuuksia, joissa voisi olla ulkopuolisia esiintyjiä puhumassa
arjen energiankäyttöön liittyvistä asioista, Kykkänen kertoo.
Yksi esimerkki hyvin onnistueesta energiatehokkuustilaisuudesta oli Kykkäsen mukaan
se, johon tunnettu kokki Sami
Garam tuli tekemään ruokaa ja
antoi samalla vinkkejä, miten
ruoanlaitossa voi työskennellä
ja toimia energiaa säästävästi.
– Suurin ongelma keskuksen
aikaansaamisessa toistaiseksi
on se, miten sen ansaintalogiikka järjestetään. Olemme kehittäneet mallia, jossa taloyhtiöt
maksaisivat osan keskuksen
kustannuksista ja yritykset toisen osan, koska yritykset pääsisivät keskuksen kautta markkinoimaan omia tuotteitaan ja
palveluitaan alueen taloyhtiöille.

Energia-avustuksiin
jatkuva haku

M

ET-projektissa hyödyn
nettiin Maunulan ryhmäkorjaushankkeen
antamaa kokemusta siinä, että
taloyhtiöiden energiakatselmukset tilattiin yhteishankintana 14 taloyhtiöön neljältä alan
yritykseltä.
Paavo Kykkänen kertoo, että
se tuli kuitenkin kaikille yllätyksenä, että energia-avustuksiin liittyvän hakumenettelyn
seurauksena mittausten tekemiseen ei päästy optimaalisimpana lämmityskautena.
– ARAn myöntämien energiakatselmusavustusten jakaminen
on sidottu aina budjettivuoteen
ja siksi pitää valtion budjetin
olla hyväksyttynä ennen kuin
ARA voi antaa edes ohjeet avustusten hakemisesta. Emme voi-

neet hakea avustusta parhaimpana lämmityskautena, joka
olisi käytännössä ollut ajanjakso marraskuusta helmikuuhun,
koska toinen vaade oli se, että
töitä ei saa aloittaa ennen kuin
olet saanut avustuksesta myöntävän päätöksen.Tämä taas olisi
tarkoittanut meidän tapauksessamme sitä, että olisimme saaneet päätöksen avustuksesta
vasta syksyllä, jolloin projektin kannalta mittausvaihe olisi
mennyt hyvin myöhäiseksi.
– Onneksi Helsingin kaupunki oli siinä mielessä fiksu,
että antoi luvan aloittaa työt
siinä vaiheessa, kun hakemukset olivat sisällä. Näin saimme
hakemukset sisään helmi-maaliskuun vaihteessa ja mittauksia
ehdittiin tehdä maaliskuun aikana, Kykkänen kertoo prosessista, jonka tuloksia voitiin nyt
hyödyntää helmikuussa valmistuneessa loppuraportissakin.
Tämän kokemuksen johdosta Kykkäsen mielestä avustusmenettelyä pitäisi muuttaa.
– Avustuksia pitäisi voida hakea jatkuvasti. Jos energiatehokkuus katsotaan tärkeäksi, niin
kyllä valtion budjetissa täytyy
siihen varoja olla. Hakemuksia
ei kuitenkaan tule mielin määrin, hän arvioi.
Taloyhtiöiden kannalta katselmusten tekemisen tukeminen taloudellisesti on tärkeää.
Ilman 40 prosentin avustusta
jäisi Kykkäsen arvion mukaan
maksimihintainen 3 400 euron
katselmus hyvin monessa taloyhtiössä muutoin kokonaan
tekemättä.
Maunulassa katselmuskustan
nuksia saatiin alhaisemmaksi
juuri ARAn avustuksen turvin,
mutta myös tekemällä energiatehokkuussopimukset talohtiöiden kanssa. Niissä sopimuksissa turvattiin se, että projektissa
voitiin hyödyntää taloyhtiökohtaisia kulutustietoja alueellista
energiatehokkuutta selvitettäessä ja vertailtaessa viime vuosien kulutuksia keskenään.

PUTKIREMONTTI
VALMISTELUSSA?

Consti Talotekniikka tarjoaa kaiken taloyhtiön putkiremonttiin
tarvittavat palvelut, uusia ja perinteisiä menetelmiä käyttäen.
Voimme myös tarjota suunnittelupalvelut, jolloin asiakas saa
kokonaisuuden avaimet käteen -ratkaisuna.

Parvekenäkymään kuuluvat oman yhtiön C-siiven seinä parvekkeineen ja vasemmanpuoleinen, Tauno Palonkin aikoinaan asuma naapuritalo sisäpihan Alppikadunpuoleisella laidalla. Sen harjan yli on näkymä - ja parvekeoven tai ikkunoiden auki ollessa myös kuuluma - myös Kallion kirkon torniin.

Paluu muinaiseen kuljetuskeikkakohteeseen

Mahdollisuus päästä
asukkaaksi yllätti
-L

Ei aavistanut arkkitehti Airi Seikkala-Vierto-

kangas (1906-1960) Helsingin käsityönopettajaopistoa 1950-luvulla suunnitellessaan, miltä
opiston kemianluokka ylimmässä kerroksessa
näyttäisi puoli vuosisataa myöhemmin, saati

kuka siellä puuhaisikaan ja mitä. Ovessa ei lue
kemian luokka, vaan Viertokangas. Ovikellon
soitosta oven mielenkiintoiseen kotiinsa tulee
avaamaan Ilkka Viertokangas, Airi SeikkalaViertokankaan poika.
n Teksti ja kuvat:
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uin lehdestä, että hyvänen aika, tähän rakennetaan asuntoja.
Totesin vaimolle, että tämähän
olisi jännä paikka. Hän sanoi,
että ei missään nimessä, mutta
hiljakseen pehmeni muuttoajatukselle.
Mille päivälle ja vuodelle kyseinen lehti lie päivättykään,
Viertokankaan muutto 40 asumisvuoden jälkeen Tammisalon
rivitaloasunnosta As Oy Arte
saaniin Helsinginkatu 34:een
ajoittui vuodelle 2008. Ennen
huoneiston valmistumista hän

ennätti käydä paikalla työmaavaiheessa ja myös vaikuttaa erinäisiin ratkaisuihin valitsemassaan huoneistossa.
Myös 1950-luvulla Ilkka Vier
tokangas muistaa käyneensä talossa työmaavaiheessa, tuotuaan
autokuskina arkkitehtiäitinsä
johonkin työmaakokoukseen.
Sen sijaan rakennuk
sen valmistuttua vuonna 1959 ja sen
toimiessa kouluna sisäpuolella
vierailu jäi pojalta kokematta.
Opiston arkkitehtisuunnitelmat
jäivät Airi Seikkala-Viertokankaan viimeisten töiden jouk-

• arki
• elämä
• asunto
•as oy

Tutustumme tällä palstalla erilaisiin asumisen muotoihin, ihmisiin asunnoissaan, erilaisiin
asumisen tilanteisiin, asumisen
tulevaisuuteen. Sarjassa tapaamme tällä kertaa arkkitehti
Airi Seikkala-Viertokankaan pojan, Ilkka Viertokankaan, joka
asuu Helsingissä As Oy
Artesaanissa.

Viertokankaita kahdessa sukupolvessa: rakennuksen alkuperäinen
arkkitehti Airi SeikkalaViertokangas maalauksena poikansa huoneistossa, Ilkka
Viertokangas kuvassa taloyhtiön
tilavan kerhohuoneen sohvalla.

koon. Koulukäytössä rakennus
palveli vuoteen 2003, oli tovin
tyhjillään, kunnes Skanska Talonrakennus Oy:n toimin käynnistyi muutos noin 80 huoneiston asuinkerrostaloksi.

Standardeista
poikkeaminen
sytytti

toon Ilkka Viertokangas kertoo
iskeneensä silmänsä oitis.
– Kun tämä oli tällainen junanvaunu!
Ylimmän kerroksen rappukäytävän valtavista ikkunoista

V

apaita huoneistoja oli
vielä valittavaksi siinä
vaiheessa, kun kiinnostus erilaiseen kerrostalohankkeeseen syttyi. Kemia nluokan
paikalle hahmoteltuun huoneis-

➺ JATKUU

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

Taloyhtiön

all-in-one
tietopankki

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

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.
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Suojeltavaksi
määriteltyä
vanhassa koulurakennuksessa olivat
mm. ikkunamuodot.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

avautuu näköalapaikka Linnanmäelle ja Helsinginkadun
toisella puolella olevaan kallioiseen Josafatinpuistoon. Viertokankaan huoneiston pitkä
ikkunoiden rivi alkaa eteisestä
ja jatkuu katkeamattomana perimmäiseen makuuhuoneeseen
saakka. Väliin jää eteisestä seuraava kylpyhuone sisäseinän
puolella, sitten avokeittiö ja
olohuone. Neliöitä on 58. Isompiakin olisi ollut tarjolla.
– Alapuolella on vieläkin vapaa, jännittävä kaksikerroksinen huoneisto, kooltaan toista
sataa neliötä. Se oli minulle liian iso.
Minulle? Jos talo huoneistoineen on erityinen, ei Viertokan
kaiden tekemä asuntokaupparatkaisukaan tavanomaisin
ollut.
Lopulta he päätyivät hankkimaan Artesaanista kaksi huoneistoa, eri portaista. "Junanvaunusta" ja siitä toisesta huoneistosta pariskunnalla on tapana muuttaa lämpimämmäksi
vuodenpuoliskoksi Padasjoen
kesätalolle, Ilkka Viertokankaalle tuiki tuttuun jo pikkupojasta
lähtien.
Helsingin päässä oleskeltaessa mieluisia käyntikohteita ovat
Kauppatori ja Hakaniemen halli; ratikalla pääsee vierestä, jos
haluaa jättää oman auton pohjakerroksen talliin.
– Koskaan en ole ajatellut, että asuisin muualla kuin Helsingissä. Isoäitinikin on syntynyt
täällä.

taloyhtiölle tärkeä pointti on
se, että alkuperäiset lipputan-

got ovat syystä tai toisesta yhä
kiinnittämättä paikoilleen B-

Otetta
hallinnoinnissa ja
galleriajärjestelyihin

A

s Oy Artesaanin muodos
tuttua taloyhtiön hallitukseen oli jopa tunkua. Viertokangas oli alusta asti
hallituksen jäsen, varsin pian
puheenjohtajakin. Uudessa talossa hallitusta eivät paina remonttihuolet, joskin erinäisistä
seikoista rakentajan kanssa käydään vielä vääntöä. Pieni, mutta
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– Kun tuossa sohvassa istuu, perälle on pitkä perspektiivi, ei tule
suljetun paikan tuntua, Viertokangas kiittää 58-neliöisen, varsin
yksilöllisen asuntonsa olemusta. Pitkän ikkunarivin keskeltä on
ovi parvekkeelle, talon isoimmalle.

portaan pieliin.
Isompi harmi,
joskaan ei ylimmän kerroksen
asukkaana Viertokangasta omakohtaisesti vaivaava,
on että askeläänien eristyk
sen ei
ole koettu olevan
luvattua astetta.
Mittaustuloksia
on kirjattu kahdenlaisia, mittaajan mukaan vaihtelevia. Kiitettävää
puolestaan
on
muun muassa toimiva lämmöneristys, joka heijastuu
positiivisesti lämmityskustannuksissa.
C-portaikon alimmassa kerroksessa, yhteissaunatilaan
liittyvä tilava ja isoikkunainen
huone on otettu suosiolla käyttöön. Pitkän pöydän ääressä
hallitus pitää kokouksensa, ja
asukkaat varaavat ahkerasti
myös keittomahdollisuuksin
varustettua tilaa juhlakäyttöön.
Helsinginkadun puolella olevaa
vitriiniä on tarjottu galleriakäyttöön. Oma väki ja ohikulkijat
ovat saaneet tutustua maalauksiin, valokuviin ja käsitöihinkin.
Välillä tarjokkaita kuukauden
mittaiseen ilmaiseen paikkaan
on ollut jonoksi asti, välillä tilaa
välittävällä Viertokankaalla on
ollut 'aika homma' löytää sopivaa näytteilleasettajaa.

turvallisuuspostia

Kiinteistönomistajan vastuu
talvikunnossapidosta
Viime aikojen kelit ovat jälleen
rassanneet taloyhtiöitä ja niiden
hoitamisesta huolehtivia kiinteistönhuoltoliikkeitä. Liukkautta on
pyritty torjumaan kaikin mahdollisin keinoin, mutta sen lisäksi
on pitänyt kantaa huolta katolta
mahdollisesti putoavien lumien
ja jäiden aiheuttamista riskeistä
jalankulkijoille ja niiden välttämisestä.
Vuonna 2009 Suomessa tapah
tui Finanssialan Keskusliiton
vahingontorjunta-sivustolla olevan tiedotteen mukaan noin 285
000 liukastumista. Edellisvuoden
joulukuun ja vuoden 2009 maaliskuun välisenä aikana noin
119 000 ihmistä liukastui. Niistä
52 000 tapausta vaati lääkäri- ja
sairaalahoitoa. Yleisimpiä vammoja olivat nyrjähdykset, ruhjeet
ja luunmurtumat.
Liukastumisia korvataan FKL:n
mukaan vuosittain kymmenillä
miljoonilla euroilla. Esimerkiksi
yhden lonkkamurtumapotilaan
ensimmäisen vuoden hoidon
kustannukset ovat noin 18 400
euroa (v. 2008). Kun sairaanhoitokulujen lisäksi katsotaan
esimerkiksi sairauslomista aiheutuneet kulut, liukastumiset
tulevat yhteiskunnalle vieläkin
kalliimmaksi.

Kiinteistönomistajan
vastuu
Jalkakäytävällä tapahtuvissa
liukastumisissa kiinteistönomistajalla on korostettu huolellisuusvelvollisuus. Lisäksi kiinteistönomistajan vastuuta arvioidaan
ns. käännettyä todistustaakkaa
käyttäen.
Jalankulkijan ei tarvitse todistaa liukkautta, vaan paikallaolon
ja liukastumisen todistaminen
riittää.
Vastuusta vapautuakseen
kiinteistönomistajan tulee pys-

tyä osoittamaan toimineensa
huolellisesti tai osoitettava että
olosuhteiden olleen niin poikkeukselliset, että mitkään toimenpiteet eivät olisi estäneet
vahingon syntymistä. Pienikin
huolimattomuus voi aiheuttaa
korvausvastuun.
Jos liukastuneella on vakuutuksia tapaturmia vastaan, niitä
voi käyttää.

Kunnan ja
kiinteistönomistajan
välinen vastuunjako
Katujen ja yleisten alueiden
kunnossapidosta vastaa yleensä kunta. Kiinteistönomistajan
velvollisuutena on yleensä pitää
tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla
jalankulkua haittaava lumi ja jää
sekä huolehtimalla liukkauden
torjunnasta jalkakäytävällä.
Kiinteistönomistajan velvollisuutena on lisäksi tarvittaessa
poistaa jalkakäytävälle tai sen
vierelle kertyneet lumivallit. Tämä koskee myös pihamaiden
kulkureittejä. Myös kiinteistöjen
pysäköintipaikat täytyy pitää sellaisessa kunnossa, että autoille
voidaan kulkea ja niistä voidaan
poistua ilman liukastumisvaaraa.
Järjestyslain mukaan kiinteistön omistaja vastaa siitä, ettei
rakennuksesta putoava lumi tai
jää aiheuta vaaraa ihmisille tai
omaisuudelle. Tämä edellyttää
katolla olevan lumen ja jään hallittua ja turvallista poistamista
riittävän ajoissa. Rakennuksen
läheisyydessä sijaitseva kulkutai oleskelupaikka on eristettävä
puomeilla silloin, kun on vaarana, että lunta tai jäätä putoaa.
On suositeltavaa käyttää lumen
pudotuksessa ammattilaisapua.
Huoltoyhtiön käyttäminen ei kuitenkaan poista kiinteistönomista-

Kiinteistöpostin toimittaja Hanna Rissanen (kuvassa) sai viime
keväänä opastusta ”oikeaoppiseen” kaatumiseen Suomen
Judoliiton koulutuspäällikkö Marita Kokkoselta.

jan vastuuta vahingonkärsinyttä
kohtaan.
Katolla pitää työskennellä turvallisesti, henkilöriski huomioiden. Jalankulkijoita on syytä
varoittaa lumenpudottamisesta.
Työn aikana on valvottava, että
putoava jää ja lumi eivät aiheuta

vaaraa ohikulkeville. Myös ohikulkijoiden on syytä aina ottaa
varoitusmerkit ja kulkuesteet
huomioon.
Lähde: www.fkl.fi / Vahinkojen
torjunta / Kiinteistönomistajan
vastuu talvikunnossapidosta

Tule tasokkaaseen koulutukseen ja saat vankan
otteen arjen turvallisuusasioihin

Talon turvallisuuspäällikön kurssi
Väestönsuojan hoitajan kurssi
Talon turvallisuuspäällikön kurssi on tarkoitettu
asuintalon turvallisuuspäällikölle ja varahenkilölle.
Kurssi soveltuu hyvin myös isännöitsijöille.
Väestönsuojan hoitajan kurssi on tarkoitettu väestönsuojan hoidosta vastaaville henkilöille. Kurssi
soveltuu myös peruskurssiksi huoltomiehelle.
Tarkemmat kurssitiedot löytyvät osoitteessa
www.varautumiskoulutus.fi.
Tutustu myös verkkokauppaamme, josta löydät alan
ammattikirjat ja oppaat sekä laajan valikoiman muita
tuotteita.

Vss_kurssit.indd 1

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. 09 476 112, faksi 09 4761 1400
www.spek.fi - asiakaspalvelu.spek.fi

Turvalliseen huomiseen!
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Eduskunta hyväksyi laajan toimenpideohjelman
harmaan talouden torjumiseksi
Eduskunta on hyväksynyt
harmaan talouden torjumista
tarkastusvaliokunnan mietintöön sisältyvän kannanoton
harmaan talouden torjumisen
toimenpideohjelmasta.
Harmaan talouden torjuntakeinoja ovat muun muassa
valvonnan tehostaminen sekä
talousrikoksista annettavien
rangaistusten koventaminen.
Harmaan talouden arvioidaan aiheuttavan vuosittain
4-5 miljardin verotulomenetykset. Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu

Lakiehdotus
yksityisestä
pysäköinninvalvonnasta
hylättävä
Perustuslakivaliokunta esittää
lausunnossaan, että lakiehdotus
yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tulisi hylätä.
Perustuslaissa kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä
vaativien tehtävien antaminen
muille kuin viranomaiselle. Perustuslakiuudistuksen esitöissä on todettu, että itsenäiseen
harkintaan perustuvaa oikeutta
käyttää voimakeinoja tai puuttumista merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin voidaan
pitää julkisen vallan käyttämisenä. Perustuslakivaliokunnan
mukaan laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta voidaan
näin ollen toteuttaa nyt ehdotetulla tavalla vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä.
Uusien kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien säätämistä tulee välttää.
Poikkeuslakimenettelyyn on
turvauduttava vain erityisen
poikkeuksellisissa tapauksissa
ja pakottavista syistä. Tällaisia
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6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Eduskunnan mukaan harmaan talouden torjunta on
nostettava yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa keskeiseen
asemaan.
Harmaan talouden torjunnassa on ensimmäiseksi huolehdittava kiinnijäämisriskin
nostamisesta. Harmaan talouden torjuntaan suunnattava resursointi on irrotettava valtion
tuottavuusohjelmasta.
Tutkimusten mukaan viranomaiskustannukset maksavat

itsensä takaisin.
Kiinnijäämisriskiin liittyen
myös tietojenvaihto viranomaisten kesken on saatava
entistä helpommaksi niin lainsäädännön kuin tietojärjestelmien osalta.
Eduskunnan mukaan on
myös tärkeää koventaa talousrikoksista ja muista lainvastaisuuksista tuomittavia rangaistuksia. Myös monia muiden
harmaan talouden torjunnan
kannalta tehokkaiden keinojen käyttöönottoa on selvitettävä.

syitä ei valiokunnan mielestä
ole yksityisen pysäköinninvalvonnan toteuttamiselle.

Koulutustarvetta lisää se, että
monet alalla tällä hetkellä työskentelevistä ovat siirtymässä
eläkkeelle.
Talkoiden tavoitteena on
luoda yhteistyössä kosteus- ja
homevaurioalalle yhtenäinen
koulutus ja pätevöitymispolku.
Eri koulutusportaiden suorittamisen jälkeen riittävän kokemuksen omaava henkilö voisi
hakea sertifikaatin pätevyydelleen.
Koulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä rakennetaan valtionhallinnon, korkeakoulujen ja
rakennusalan järjestöjen yhteistyönä.
Tutkimusmenetelmien kehit
täminen on keskeinen osa tal
koita. Tavoitteena on nopeampien ja varmempien työkalujen
löytäminen terveyshaitan toteamiseksi ja paikallistamiseksi.
Tutkimuksessa pyritään laajaan johtavien rakennusterveyteen erikoistuneiden tutki
muslaitosten yhteistyöhön
myös kansainvälisesti. Kunnat
ja kuntaliitto osallistuvat työhön osoittamalla toteutumassa
olevia korjaushankkeitaan tutkimuskohteiksi. Tutkimustyön
myötä tavoitellaan muun muassa yhtenäistä viranomaisohjeistoa terveyshaitan toteamiseen,
arviointiin ja seurantaan.

Koulutus,
pätevöityminen ja
tutkimus
Kosteus- ja
hometalkoissa
Systemaattisen ja laadukkaan koulutusjärjestelmän rakentaminen kosteus- ja homevaurioalalle on välttämätöntä.
Suunnittelija Helmi Kokotti
kirjoittaa Kosteus- ja hometalkoiden teemasivustolla, että
kosteus- ja homevauriokorjaukset epäonnistuvat tällä hetkellä
usein siksi, koska osaamisessa
on puutteita koko ketjussa:
tutkimuksessa, suunnittelussa,
korjaamisessa ja valvonnassa.
Arviolta noin 25 000 rakennusammattilaista joutuu vuosittain tekemisiin kosteusvauriokorjausten kanssa.
Kosteus- ja homevaurioala
tar
joaa kasvavan työllistymismahdollisuuden osaaville teki
jöil
le. Koulutusta tarvitaan
homevauriokorjaussuunnitteli
joille ja -korjaajille, korjausten valvojille ja työnjohtajille.

Harmaan talouden torjumi
sen toimenpideohjelman uskottavuuden ja vaikuttavuu
den kannalta seuranta on
ensiarvoisen tärkeää. Toimenpiteistä on raportoitava eduskunnalle ensimmäisen kerran
jo vuodelta 2011 annettavassa
tilinpäätöskertomuksessa. Tämän vuoksi eduskunta pitää
tärkeänä, että myös tulevassa
hallitusohjelmassa sitoudutaan
harmaan talouden torjunnan
tehostamiseen.

VAV Asumisoikeus Oy:n uusi
omistaja on TAAsumisoikeus
VAV Asunnot Oy on myynyt tytäryhtiönsä VAV Asumisoikeus Oy:n TA-Asumisoikeus Oy:lle, joka on valtakunnallinen ja yleishyödyllinen asumisoikeusyhtiö.
Kaupan myötä TA-Asumisoikeuden omistukseen siirtyy
koko VAV Asumisoikeuden
asuntokanta.
Kaupan taustalla on Vantaan kaupungin tekemä periaatepäätös, jonka mukaan
VAV Asunnot Oy ei tuota
enää asumisoikeusasuntoja,
vaan keskittyy yksinomaan
vuokra-asuntotuotantoon.
Uusi omistaja on Suomen
toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Yritys avaa uuden
toimiston Vantaalle. Sillä on
kaupan jälkeen 1 255 asuntoa Vantaalla.
Asumisoikeusasukkaiden
sopimusehdot säilyvät kaupan jälkeen entisellään, eikä
omistajanvaihdos aiheuta
muutosta vastikkeissa.

Viherympäristöliitto tarkentaisi
maankäyttö- ja rakennuslakia
Viherympäristöliitto on huolissaan tiivistyvän kaupunkirakenteen virkistysalueiden ja
lähiympäristön laadusta.
Lakiin on liiton mielestä sisällytettävä nykyistä selvemmin
vaatimukset ekologisista ratkaisuista kaikessa rakentamisessa.
Oikeilla ratkaisuilla saadaan aikaiseksi myös suuria yhteiskunnallisia kustannussäästöjä.
Maankäytön suunnitteluun
tulee ottaa ympäristöystävällisempi suunta. Kaavoituksessa
on otettava mukaan kaikilla
tasoilla viherasioiden huomioiminen ja sitä kautta kestävän
kehityksen mukainen rakentaminen ja elinkaarilaskelmat ohjaamaan kaikkea suunnittelua,
rakentamista ja ylläpitoa.
Liiton ehdottamat toimenpi-

Hissityöturvallisuuteen
uudet ohjeet
Standardisoimisliitto on
julkaissut uusitun painoksen
hissityöturvallisuutta käsittelevästä standardista SFS
5880. Sitä on useissa kohdin
selkeytetty ja siihen on tehty
tarkennuksia. Riskejä on käsitelty aiempaa laajemmin.
Standardin on laatinut Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistyksessä toimivan
hissikomitean asettama työryhmä
Standardi perustuu hissialalla toimivien yritysten kokemusten ja yrityskohtaisten
ohjeiden pohjalta laadittuun
standardin ensimmäiseen painokseen vuodelta 2001.
Standardi sisältää sekä varotoimia erilaisten riskien
pienentämiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi että myös
eräitä toimintatapoja, joilla
aikaansaadaan työmaakohtainen turvallisuus. Standardin
mukaista turvallisuustasoa on
tarkoitettu käytettäväksi kai-

teet ovat seuraavanlaisia:
• rakennettujen alueiden hiilidioksidin sitomiskapasiteetti
määriteltävä
• elinkaarilaskelmat ohjaamaan
kaikkea suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa
• ekologisille käytäville ja käytettävälle kasvillisuudelle erilliset määräykset
• esteettömyysvaatimukset selvästi käytäntöön ja valvontaan
• ympäristön suunnittelulle
selvät pätevyysvaatimukset
• asuntojen pihasuunnittelu
kotitalousvähennyksen piiriin
• rakennusvalvontaan lisää kapasiteettia ympäristöasioiden
hallintaan
• kaavoittamiseen ohjeistukset
riittävistä lähiliikunta-alueista

kissa hissitöissä Suomessa.
Standardia sovelletaan työs
ken
telyyn henkilöhissien ja
tavarahissien asennuksen,
huollon, korjauksen, modernisoinnin, purkamisen ja tarkastuksen aikana.
Standardi ottaa huomioon
myös muille ihmisille sekä
eläimille ja omaisuudelle aiheutuvat vaarat.
Standardin määritelmiin on
tehty tarkennuksia. Luku "Vastuukysymykset, pätevyydet,
koulutus ja dokumentointi
hissialan töissä" on otsikoitu
nyt "Hissitöiden johtaminen"
ja sitä on selkeytetty.
Itsenäisen työskentelyn
edellytyksiä on muutettu. Atikkaiden käyttöön on tehty
tarkennuksia. Sähköturvallisuutta koskevaa kohtaa on
selkeytetty ja siihen on tehty
tarkennuksia.
Riskien arviointia, tunnistamista ja hallintaa on käsitelty aiempaa laajemmin.
Erikoisesti vanhojen hissien
turvallisuuspuutteiden osalta
hissien huoltajien ja hissien
haltijoiden velvollisuuksia on
tarkennettu.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
”Pystyn vastustamaan kaikkea
paitsi kiusausta”

Suussa sulavaa broilerinmaksaa
ja bataattipyreetä
Kiinteistö- ja isännöintialan oma VikiLiiks olisi
kova juttu. Sivusto, johon
”varmoilta” tahoilta vuodettaisiin alalla toimivien
ihmisten suhmurointeja,
juopottelutarinoita, juoruja irtosuhteista ja viipyilevistä katseista, hyvä velijuttuja, paljastuisi myös
unionistien hölmöimmät
toilaukset - mutta vain
räikeimmät julkaistaisiin,
lahjontatarinoita, kuka
sai minkäkin keikan ja

O

lenhan tätä temmellyskenttää pitkästi yli
20 vuotta seurannut
ja jos jonkin moisia juttuja on
tullut nähdyksi ja koetuksi.
Kuten silloin kerran Vanhassa
Maestrossa... tai kun toimin
pyynnöstä eräiden messujen
puhemiehenä...
Kiinteistöposti voisi olla tämän VikiLiiks-sivuston ytimessä niin, että me perustaisimme
palvelun, johon kuka tahansa
voisi vuotaa tietoja pelkäämättä, että hänen henkilöllisyytensä paljastuisi kenellekään, edes
meille.
Tämähän se vasta olisi unioniriippumattoman ammattilehden ydinviestin välitäntää. Laitetaan harkintaan...

Bataatit kypsiksi
Meinasi lipsahtaa tämä
soppapalstan perusajatus lievästi harhateille, taas kerran.
Pakko kirjoittaa myös ruoasta,
muutoin verottaja ei hyväksy
kauppakuittia kirjanpitoon.
Joten - kävin tätä juttua varten lähikaupassakin ja tällä
kertaa valmistin harvemmin
syötyä broilerinmaksaa ja
lisukkeeksi erinomaiseksi
osoittautunutta bataattipyreetä.
Kuori ja pilko bataatti, niin
saat sen nopeammin kypsäksi. Neljän hengen ruokaan

millä avuin, julkisuuteen
voisi livahtaa myös messujärjestäjien taustavaikuttajat ja palkkionjakopolitiikka... siis kaikkea
sitä, mistä julkisesti vaietaan, vaikka kaikki tietävät sellaista tapahtuvan.
Sontaa silkkisukassa.
Tätä tietovuotoa olisi
”meidän alan miesten”
mielenkiintoista seurata
ja saattaisipa olla, että
jotain allekirjoittanutkin
voisi sinne sivustolle lip
sauttaa...
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tarvitset 600-700 grammaa
bataattia.
Valmista bataatin kiehumisen aikana kastike, johon
käytät salotti- ja valkosipulia. Pilko kaksi-kolme sa-

lottisipulia pituussuunnassa
suikaleiksi ja silppua myös
muutama valkosipulin kynsi. Kuullota sipulit kuumalla
paistinpannulla voinokareen
kera. Kun sipulit hieman pehmenevät, lisää kerma ja anna
sen kiehua hiljalleen hieman
kasaan ja mausta suolalla ja
valkopippurilla.
Kun bataatit ovat kypsiä,
kaada kattilasta vesi pois ja
litistä bataatit terässiivilän läpi
lusikalla tai kauhalla. Mausta
bataattipyree mustapippurilla,
suolalla ja voinokareella.

Älä paista maksaa
kuivaksi
Broilerinmaksaa saa Suomesta ainoastaan pakasteena, 300 gramman paketeissa.
Neljän ihmisen annokseen
pari pakettia on juuri sopiva
määrä. Eikä maksa paljon
maksa, kaksi pakettia lähikaupan pakastetiskistä 4,30
euroa.
Paista broilerinmaksa kuumalla pannulla, taas voinokareen kera, nopeasti kypsäksi.
Pari-kolme minuuttia niin,
että maksa kypsyy ympäriinsä, mutta älä paista maksaa
kuivaksi. Parhaimmillaan
maksa on, kun se on sisältä vähän punertava, roseen
värinen. Mausta suolalla ja
pippurilla.
Kaada sopivan kypsät mak-

sapalat lämpimään kastikkeeseen ja tarjoile heti.
Tarjoa bataatin ja suussa
sulavan maksan seuraksi salaattia. Itse valmistin salaatin
viidestä eri raaka-aineesta;
rucolasta, punajuurikkaan
lehdistä, pinaatista ja romana-salaatista. Lisäsin vielä
makeutta antamaan hunajamelonin lohkoja.
Ruokajuomaksi tarjosin
italialaista Nipozzano punaviiniä. Tämä toscanalainen on
mainio lihaviini, joka ei todellakaan kiusaa makuhermoja
huolimattoman työn hedelmillä. Tanniinit ovat harmoniset ja pyöreät, tuoksussa on
mukana aavistus nahkaa ja
lakritsia.
Täytyy myöntää, että harvoin tulee syötyä mitään niin
suussa sulavaa kuin broilerinmaksa on - erittäin hyvää.
Bataattipyreetä voi laittaa lihan
tai kalan seuralaiseksi milloin
vain, peittoaa vaihteeksi perunan mennen tullen.

BROILERINMAKSAA
JA BATAATTIPYREETÄ
BROILERINMAKSAA
BATAATTIA
SALOTTISIPULIA
VALKOSIPULIA
KERMAA
VALKOPIPPURIA
SUOLAA
ERI SALAATTEJA
HUNAJAMELONIA

Kumpi ehtii ensin?
Harjanvarren nouto rautakaupasta 28 euroa + arvonlisävero ja matkakulut, rautalapion
hankinta samasta kaupasta 39
euroa + arvonlisävero ja matkakulut, koulutustilaisuus vakuutusyhtiön saunatiloissa ja illallinen 0 euroa + matkakulut...
ote isännöitsijän taloyhtiölle

lähettämästä laskusta.
Palvelu maksaa, sillä
nuo hinnat eivät pidä
sisällään tuotehintoja.
Tuore asunto-osakeyhtiölaki on puhuttanut
taloyhtiöväkeä isännöintipalkkioiden tasosta ja
enenevässä määrin se,
mikä kuuluu kiinteän
palkkion piiriin ja mitkä hommat menevät
erillisveloitukseen.
Valistunut arvaukseni on, että vielä tämän
kevään hangille toinen
alan väsymättömistä
taapertajista eli unioneista pusertaa lomakkeen, jonka pohjalta
taloyhtiön ja isännöintitoimiston on ”helppoa” tehdä
sopimus yhteistyöstä. Ratsi ruttuun, jos rakstat minua -tyyliin
ja edistyksellisimmät voivat
täyttää lomakkeen netissä.
Sitä, kumman unionin kustannus- eli arvonlisäveronkiertoyhtiö sen ehtii tuoda ensimmäisenä markkinoille, en ala arvailemaan. Vaikkakin se ”koko
asumisen sateenkaariunionin”
yhtiö on erikoistunut tuottei-

siin, joilla koetetaan piipahdella
taloyhtiöiden kukkarolla vähän
väliä.
Niin tai näin, sopimuksen
teko on sen jälkeen ”helppoa”
kuin heinänteko helteellä. Se,
että saadaanko näillä lomakkeilla jotain viisasta aikaan, onkin
jo toinen juttu, epäilen.
Muuten, se rautalapion hankinta on kalliimpaa tietenkin
sen vuoksi, että lapio on harjanvartta painavampi.

Kahvimaalla
20. helmikuuta 2011
.
Chef Karppa

p.s

Muchos nachos
Kun taas mietit, minkälaisen
iltapalan sitä tänään laittaisi,
niin surffaa itsesi allekirjoittaneen kotisivuille, osoitteeseen
www.karpankeittio.fi ja klikkaa etusivun alaosassa olevaa
Muchos nachos -otsikkoa. Sieltä löydät vaihtoehdon mikrossa
lämmitettävälle lihapiirakalle.
Maissilastuja, vihannessalsaa,
juustoa ja ilmakuivattua kinkkua...

KIINTEISTÖPOSTI 2/2011

93

tuote - ja yrityspostia

A-Insinööreiltä työkaluja taloyhtiöiden pakkiin
A-Insinöörit -yhtiöryhmän Korjausrakentamistoimiala järjesti ammatti-isännöitsijöille suunnatun Työkalupakki 2011 -seminaarikiertueen 7.10.2.2011 Turussa, Tampereella ja Helsingissä.
Seminaarikiertueen tarkoituksena oli tarjota
taloyhtiöiden korjausrakentamisen hallintaan
tarpeellisia työkaluja isännöitsijöille. Seminaarin
puhujina olivat mm. Suomen Betoniyhdistys ry:n
toimitusjohtaja Jussi Mattila sekä A-Insinöörit
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Käkönen.
Seminaarin puheenjohtajana toimi A-Insinöörit
Suunnittelu Oy:n toimitusjohtaja Petri Laurikka.
Iltapäivän mittaisissa seminaareissa käytiin
läpi asunto-osakeyhtiöiden suurimpien saneeraushankkeiden eli julkisivu- ja putkistosaneerausten läpivieminen prosessina sekä näiden sisällä

Arkkitehtitoimisto
Laatio Oy palkittiin
Rakentamisen
Ruusulla
Vuoden 2010 Rakentamisen Ruusu
myönnettiin Stockmannin Helsingin tavaratalon laajentumishankkeelle (rakennuttaja Stockmann
Oyj ja hankkeen suunnitteluryhmä:
pää- ja arkkitehtisuunnittelusta
vastannut Arkkitehtitoimisto Laatio Oy sekä rakennesuunnittelusta,
geoteknisestä, LVIA- ja palo- ja
turvasuunnittelusta vastanneet toimistot). Tunnustus myönnettiin
pitkäjänteisestä liikekeskustan tavaratalon kehitystyöstä, joka tukee
yhdyskuntarakenteen kestävyyttä ja
kunnioittaa kaupunkikuvaa. Suunnittelutyön lopputulosta luonnehdittiin mm. eleettömäksi, elegantiksi
ja ennakkoluulottomaksi.
Helsingin tavaratalon peruskorjauksen ja laajennuksen sekä maanalaisen huoltokeskuksen ja Stockmann Q-Park-pysäköintilaitoksen
rakentamisen aikana on mm. tehty

olennaisten vaiheiden, kuten kuntotutkimusten,
suunnittelun ja tiedottamisen tarkempia yksityiskohtia. Seminaareissa tuotiin esille myös suunnittelun näkökulmasta keskeisiä asioita, jotka olisi
hyvä ottaa huomioon jo ennen hankkeeseen ryhtymistä mm. konsultointipalvelujen osto-osaamisessa. Lisäksi katsetta suunnattiin tulevaisuuteen
asunto-osakeyhtiöiden edelleen kasvavan korjaustarpeen sekä korjausrakentamisen muuttuvan
viranomaisohjauksen näkökulmista.
Seminaareihin osallistui yhteensä lähes sata
isännöitsijää, jotka osallistuivat omilla ajankohtaisilla kysymyksillä ja esimerkeillään seminaarin
onnistuneeseen asiasisältöön.
Työkalupakki-seminaareja tullaan järjestämään
jatkossa vuosittain.

rakennustöitä 130 000 m2 alueella,
laajennettu myyntialueita 10 000
m2, rakennettu kaksi kävelykatua
ja 600-paikkainen, maanalainen pysäköintihalli. Tavaratalon vanha osa
(arkkitehdit Sigurd Frosterus ja Ole
Gripenberg 1915-30) kunnostettiin
lähes kaikilta osiltaan. Yhteistyönä
Helsingin kaupungin kanssa on
toteutettu maamme ensimmäinen
julkinen maanalainen huoltoverkosto. Kaikki rakennustyöt tehtiin
siten, ettei myyntiosastoja tarvinnut
sulkea, eikä tavaratalon toiminta
juurikaan häiriintynyt. Huollon ja
asiakasliikenteen järjestelyillä mahdollistettiin kävelykadun rakentaminen Helsingin vilkkaimpaan liikekeskustaan.
Stockmann-hankkeen pääsuunnittelijana on toiminut arkkit. Pekka Laatio ja projektinvetäjänä arkkit. Weikko Kotila. Arkkit. Mats
Klockars on vastannut rakennusluvista. Osaprojektien vetäjinä ovat
toimineet arkkitehdit Päivi Ahola, Juha Lampi, Kati Norta, Meri
Ruuskanen ja Kari Ristolainen.
Rakentamisen Ruusu on jaettu
vuodesta 1995 alkaen. Saajat valitaan kunkin vuoden aikana valmistuneista, ansioituneista rakennetun
ympäristön hankkeista.

Tobox
tuuletuskotelot
betonisandwichelementtien tuuletukseen

omaista tuuletusputkea, kuitenkaan aiheuttamatta lämpöhäviötä.
Se on myös muotoiltu siten, ettei
myöskään tuulenpaineesta seinää
ylöspäin "kiipeävä" sadevesi pääse
kotelon kautta rakenteeseen.
Tobox-tuuletuskotelo on kiviaineisten julkisivuelementtien
vaakasaumoihin asennettava, tuuletukseen ja kosteuden poistoon
tarkoitettu tuuletuskotelo.
Se on tarkoitettu erityisesti
betonisandwich-elementtien tuuletukseen.
Kotelon toiminta- ja saumausmassojen tartuntatesti on
tehty Tampereen Teknillisessä
yliopistossa rakennustekniikan laitoksella: Tutkimusseloste
TRT/1701/2008, lausunto 1698.

Tobox tuuletuskotelo on valmistettu laadukkaasta säänkestävästä muoviseoksesta. Se vastaa
noin seitsemää kappaletta tavan-

Lisätietoja: Saumalaakso Oy
puh. (09) 4761 4700
www. saumalaakso.fi
info@saumalaakso.fi

Mobiili korvauskäsittely käyttöön
Tapiolan rakennusvahinkopalveluissa
Tapiolan rakennusvahinkopalvelut
on tehnyt teknologiayritys In4mo
Oy:n kanssa sopimuksen kuvansiirtopalvelun käytöstä. Uusi palvelu
tarkoittaa sitä, että tieto asiakkaan
vesivahingosta välitetään Tapiolan
korvauspalveluun multimediaviestillä ja web-sovelluksella. Asiakas saa
lähes välittömästi tiedon, korvaako
vakuutus hänen vesivahinkonsa.
Asiakkaan tarvitsee edelleenkin
vain ilmoittaa vesivahingosta Tapiolan korvauspalveluun. Tapiolan
yhteistyöyritysten kosteuskartoittaja
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ottaa asiakkaaseen pikaisesti yhteyttä ja sopii kartoituskäynnistä.
Vahinkopaikalla kartoittaja lähettää matkapuhelin- ja web-sovelluksen avulla valokuvia, ääntä,
videokuvaa ja sanallista raporttia
rakennusvahinkopalveluun. Lähetetyt tiedot ovat samanaikaisesti
rakennusvahinkopalvelun käytössä.
Tapiola pystyy useimmissa tapauksissa tekemään vahingon korvattavuudesta heti päätöksen, joka kerrotaan myös asiakkaalle välittömästi. Varsinainen korvaus maksetaan

RTK-Palvelu Oy osti Kanta-Helsingin
Kiinteistöhuolto Oy:n
Kanta-Helsingin Kiinteistöhuolto
Oy:n liikevaihto on noin 1,4 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on
lähes 20 kiinteistöpalvelualan ammattilaista. Yritys jatkaa toimintaansa
entisellä nimellään ja sen toimitusjohtajana jatkaa Jarkko Heiskanen.
-Yrityskauppa vahvistaa ja monipuolistaa entisestään palvelutar-

jontaamme pääkaupunkiseudulla.
RTK-Palvelu on menestynyt hyvin
talouden taantumasta ja haasteellisista olosuhteista huolimatta ja jatkaa
vakaata kasvuaan. Vuosi 2010 kasvumme oli valtakunnallisesti lähes 13
prosenttia, toteaa RTK-Palvelu Oy:n
toimitusjohtaja Tauno Maksniemi.

Gaius-kylpyhuonekonseptiin uusia
tuotteita

Gebwell Oy:lle
Pohjois-Savon
INNOSUOMIpalkinto

Ikääntyville ja liikuntarajoitteisille
kylpyhuoneratkaisuja kehittävä Väinö
Korpinen Oy tuo markkinoille uusia
tuotteita, jotka helpottavat entisestään
kylpyhuoneessa asiointia. Kätevästi
indeksinupilla säädettävä design-suihkuistuin mahdollistaa yksilöllisen korkeudensäädön. Uuden portaattoman
pesualtaiden säätömekanismin avulla
myös altaan korkeuden säätäminen
onnistuu käyttäjäkohtaisesti, nopeasti, turvallisesti ja ergonomisesti.
Altaan korkeudensäätömekanismin säätöväli on jopa 300 mm ja
kaikki metalliosat on käsitelty antibakteerisella polymeerimaalilla.
Indeksinupilla korkeussäädettävän
suihkuistuimen säätöväli on 200 mm
viiden sentin välein ja sen materiaali
on yhtenäinen, joten istuin on helppo
pitää puhtaana.
Molemmat tuotteet on suunniteltu
ja ne valmistetaan Suomessa.
Lisätietoja:
Väinö Korpinen Oy,
tuotepäällikkö Harri Kekarainen,
puh. 050 584 9597

Tuote- ja yritys
uutisposteja:
toimitus@
kiinteistoposti.fi
asiakkaalle, kun vaurioita kärsinyt
tila on korjattu aiempaan tasoon.
Multimediaraportointipalvelun
tuottaa Tapiolalle suomalainen
teknologiayritys In4mo, joka on
kehittänyt palveluja muun muassa
vakuutusalalle ja vahingontarkastuksen tarpeisiin.
Lisätietoja:
Tapiola-ryhmä,
Leena Kuutti-Alanko,
puh. (09) 453 3585
ja In4mo Oy,
Teemu Toivonen,
puh. +358 400 760 553

Pohjois-Savon vuoden 2010 maakunnalliset INNOSUOMI-palkinnot on
myönnetty Savonia AMK:n Tulevaisuuden Tuotteet -konseptille ja Gebwell Oy:lle.
Toinen palkinto myönnettiin Gebwell Oy:n kehittämälle maalämpöpumpun uudenlaiselle sijoitustavalle
(E-Flex), joka mahdollistaa maalämpöpumpun, energiavaraajan ja tarvittavien kytkentöjen sijoittamisen
rakennuksen ulkopuolelle maan alle.
Näin ollen maalämpöratkaisu voidaan toteuttaa myös kohteissa, joissa
ei ole sisätilaa laitteiden sijoittamista
varten. Myös pumpun mahdollisesti
aiheuttamat meluhaitat poistuvat.

Asuntomessut
vuonna 2015
Vantaalle

Osuuskunta Suomen Asunto
messut on päättänyt järjestää
vuoden 2015 Asuntomessut yhteistyössä Vantaan kaupungin
kanssa. Marja-Vantaalle nouseva
tiivis pientaloalue on osa laajaa
kaupunkirakentamisen hanketta
Kivistön keskustan tuntumassa,
tulevan Kehäradan varrella.
Marja-Vantaa on pääkaupunkiseudun merkittävin uusi asuin- ja
työpaikka-alue. Se tulee tarjoamaan kodin 30 000 asukkaalle ja
edellytykset 25 000 uudelle työpaikalle.
Vuonna 2014 liikenteelle avautuva Kehärata luo hyvät edellytykset joukkoliikenteeseen tukeutuvaan ja kevyttä liikennettä suosivaan asumiseen Marja-Vantaalla.
Asuntomessujen luonteeseen
kuuluvaa uusien ekologisten ja
innovatiivisten ratkaisuiden käyttöönottoa pyritään edistämään
myös yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.
Vantaalla järjestettiin Asuntomessut aikaisemmin vuonna
1977, jolloin esiteltiin yhtiömuotoisia korttelikohtaisia pientaloratkaisuja.

Yhdessä osaamistasi rakentaen
ENERGIATEHOKKUUS
Rakennusten lämpökuvaaja
–henkilösertifiointikoulutus
22.–24.3. ja 17.–19.5.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €. Ilmoittautuminen 4.3. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
22.–24.3. ja 12.–14.4.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €. Ilmoittautuminen 4.3. mennessä.

Rakennusten energiatehokkuus
– Uusien energiatehokkuusvaatimusten
vaikutukset rakennustyömaalla
29.3.2011, ROVANIEMI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 18.3. mennessä.

KOSTEUDENHALLINTA
Rakenteiden kosteuden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
8.–9.3. ja 5.–7.4.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €. Ilmoittautuminen heti.

Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
15.–16.3. ja 12.–13.4.2011, HELSINKI tai
10.–11.5. ja 7.–8.6.2011, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.050 €, näytön hinta
450 € pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen maalishuhtikuun ryhmään heti ja touko-kesäkuun ryhmään
21.4. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja –
Pätevöityneen kosteudenmittaajan (PKM)
täydennyskoulutus henkilösertifioiduksi
5.–7.4.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 750 €. Ilmoittautuminen 21.3. mennessä.

a-vaativuusluokan kosteustekninen
kuntotutkija ja/tai korjaussuunnittelija
–pätevöitymiskoulutus
3.–4.5. ja 24.–26.5.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €. Ilmoittautuminen 15.4. mennessä.

KORJAUSRAKENTAMINEN
Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
31.3.2010, HELSINKI ja 12.5.2011, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 21.3. tai
2.5. mennessä.

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
Lisätietoja: www.rateko.fi tai Juha Krankka, 050 367 3267

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 4242 8242

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi
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Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2011
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

Viiden tähden saneerauspalvelua!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat
Ulko-ovet

AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset

Sisäovet

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

Maalauslaitteet

Parvekekaiteet

Väestösuojat

TURVALLISUUSMATERIAALIA

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

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

Kiinteistöpesulat

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

Savontie 349

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

Seminaareja
Kiinteistön hoitokoneet

26.-28.5.2011, Silja Serenade

päivitä osaamistasi
ilmoittaudu mukaan
www.tulevaisuudenisannointi.fi

tuote - ja yrityspostia

Raikkaita ideoita Cembritin
Muijalan tehdasalueen julkisivun uudistukseen
Kuitusementtilevyi
hin erikoistuneen
Cembrit Oy:n opiskelijoille suunnatun
julkisivusuunnittelu-kilpailun taso oli
hämmästyttävän
korkea, joten tuomaristo päätyi jaettuun ykkössijaan.
4 000 euron palkin Teemu Haapsaari ”Flow”.
non saivat Tapio
Kangasaho kilpailu
työllään ”Kittilä” ja Teemu Haap
saari ehdotuksellaan ”Flow”.
Lisäksi jaettiin kaksi 1 000 euron
kunniamainintaa, jotka menivät
Ilkka Palinperän ”Impressionsille” ja Atsushi Takanon ja Satoshi
Ohtakin ”Fibrillar scapelle”.
Cembrit käynnistää ensi kesänä
Lohjan Muijalan tehdasalueensa
julkisivun uudistuksen palkittujen
ehdotusten pohjalta.
Kilpailuun saatiin arkkitehti- ja
muotoiluopiskelijoilta yli 20
tasokasta ehdotusta, jotka kisan
toimeksiannon mukaan voidaan
toteuttaa Cembritin omilla värikka erottuvat edukseen erilaisuudelkäillä UrbanNature-julkisivulelaan, ennakkoluulottomuudellaan ja
vyillä. Tuomariston arvioinnissa
monipuolisuudellaan.
palkittaviksi valikoituivat työt, jotCembrit on viime vuosina panosta-

Pienennä
lämmityslaskuasi
Suurin osa kotitalouksista voisi säästää huomattavasti lämmityskuluistaan,
arvioi patteritermostaattien valmistaja Danfoss. Suomen kylmä talvi on jo
nostanut tuntuvasti monen talouden
lämmityslaskua.
”Jos talvi jatkuu yhtä kylmänä, lämmitykseen käytettävä energian määrä
kasvaa lähes kolmekymmentä prosenttia normaalitasosta. Valitettavan
monelle suomalaiselle kotitaloudelle
se merkitsee jopa kolmekymmentä

prosenttia tavanomaista suurempaa
lämmityslaskua”, kertoo Oy Danfoss
Ab:n Suomen myyntijohtaja Ari Paloheimo.
Danfoss valmistaa laajaa valikoimaa lämmityksen säätölaitteita ja
ohjelmoitavia patteritermostaatteja,
joiden avulla lämmön voi säätää aina
sopivalle tasolle ja säästää energiaa ja
rahaa. Termostaatit ovatkin yksi nopeimmista ja edullisimmista keinoista
alentaa kotitalouksien lämmityskustannuksia. Danfossin selvitys osoittaa,
että uusilla säädeltävillä ja ohjelmoi-

Tapio Kangasaho ”Kittilä”.
nut paljon tuotekehitykseen, tuotteiden tekniseen toimivuuteen, kestävyyteen ja visuaalisuuteen.

tavilla termostaateilla keskimääräisiä
lämmityslaskuja voidaan pienentää
jopa kahdeksan prosenttia. Investointi uuteen termostaattiin myös maksaa
itsensä nopeasti kuluttajalle takaisin,
ja kylmät pakkastalvet nopeuttavat
takaisinmaksua entisestään.
Jokainen voi vaikuttaa oman taloutensa lämmityslaskun suuruuteen.
Samalla voi hidastaa myös ilmastonmuutosta. Pelkästään Suomessa voi
vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi asentamalla nykyaikaiset termostaatit kaikkiin niihin noin viiteen

Kaupan kohteena oleva toiminta
käsittää yli 300 asiakasyhtiötä Hyvinkään ja Riihimäen alueella.
– Yksittäisellä pienyrittäjällä ei
ole mahdollisuuksia vastata uusiin
haasteisiin ilman kohtuuttomia
hinnankorotuksia ja resurssointeja. Päätimme etsiä itsellemme
kumppanin, jonka kanssa voimme taata asiakkaillemme parhaan
jatkokehityksen ja toimia samoilla
arvoperustoilla. Meille tärkeimmät tavoitteet olivat ammattitaito,
monipuolisuus, resurssit, asiakaslähtöisyys ja henkilöstön kehittäminen, kertoo kaupan taustoista
Karimak Oy:n toimitusjohtaja ja
omistaja Jyrki Makkonen, joka
perusti yhtiön vuonna 1993 puolisonsa Marika Makkosen kanssa.
Jyrki siirtyy liiketoimintakaupan myötä Realia Isännöinnin
paikallisjohtajaksi ja koko Karimakin henkilöstö siirtyy Realia
Isännöinnin palvelukseen.
Liiketoiminta jatkuu nykyisissä
toimitiloissa ja tuttujen yhteyshenkilöiden kanssa.

miljoonaan lämpöpatteriin, jotka toimivat vielä vanhoilla termostaateilla.
Lisätietoja: Oy Danfoss Ab,
Heating Solutions Division
Myyntijohtaja Ari Paloheimo
Puh. 020 7569 221
ari.paloheimo@danfoss.com

lasikuiturappausverkko.
ThermiSolin EPS-eristeellä seinät
eristettiin niin, että se täyttää uusien
talojen lämmöneristysmääräykset.
EPS-lisäeristys parantaa 60-70 -luvulla rakennettujen talojen U-arvoja
ja on kosteusteknisesti toimiva ja
kestävä ratkaisu. Tampereella seinät
saivat itsepuhdistuvan Sto Lotusan
-silikonihartsiemulsiomaalin.

Energiatehokas
lisäeristys
Tampereella sijaitsevat viisi kerrostaloa saivat uuden ilmeen, kun vuonna
1967 rakennettujen talojen julkisivut
ja parvekerakenteet korjattiin perusteellisesti. Vanhat seinärakenteet
lisäeristettiin ThermiSolin EPS-eristeellä, joka vähentää rakennusten
lämmitykseen tarvittavaa energiaa.
100 mm paksu EPS-eriste kiinnitetään vanhan seinärakenteen
päälle liimalaastilla ja mekaanisilla
kiinniketulpilla. Ohuet EPS-levyt
ovat asentajille mieluisia, koska niitä

Realia
Isännöinti osti
Karimak Oy:n
liiketoiminnan

on helppo ja kevyt käsitellä. Niistä
ei myöskään aiheudu terveysriskejä asennuksen tai käytön aikana,

koska ne ovat pölyämättömiä ja
M1-luokiteltuja. Eristeen päälle levitetään verkotuslaastia ja lujitettu

Lisätietoja:
ThermiSol Oy,
DI, tutkimus- ja kehityspäällikkö
Tapio Kilpeläinen,
puh. 010 8419290.
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OSOIT TEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
KIITOS!
Muutokset myös:
puh. (09) 223 8560 / Jutta Teriö
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
jutta.terio@kiinteistoposti.¿
www.kiinteistoposti.¿

Jari Koskela on nimitetty aluepäälliköksi. Hän
vastaa Talokeskuksen
Jy-väskylän toimiston
johtamisesta ja KeskiSuomen alueen liiketoiminnan kehittämisestä
sekä toimii yrityksen laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Hän toimi aiemmin
LVI-insinööritoimisto Mikroplast Oy:n toimitusjohtajana.

50>

Leena Koiranen
on nimitetty suunnitteluassistentiksi.

<5

5-19

20-49

Tero Tuohesmaa
on nimitetty
LVI-assistentiksi.

Asuntojen lukumäärä

rivitalo

kerrostalo

paritalo

Tuija Kotro-Kivelä
on nimitetty
LVI-suunnittelijaksi.

As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

Isänn.tsto

Osoite:

Uusi isänn.

Uusi puh.joht.

As. Oy:n Y-tunnus

As. Oy tai isän.tsto

Parma Oy uudisti organisaatiomallinsa
vuoden alussa. Liiketoiminta-alueiden
osalta Parma lopettaa aktiivisen panostuksen korjausrakentamiseen. Uusiutumispanostuksia jatketaan voimakkaasti
mm. infrarakentamisessa.
Myynti on uudessa toimintamallissa keskitetysti johdettu toiminto ja se jakautuu
alueellisesti ja toiminnallisesti neljään
myyntiyksikköön:
Asuinrakentaminen Etelä-Suomi, Toimitilarakentaminen Etelä-Suomi, Sisä-Suomi
ja Infrarakentaminen.
Myynnin johdosta vastaa toistaiseksi toimitusjohtaja Jarmo Murtonen.

Nimityksiä Suomen Talokeskus Oy:n Jyväskylän toimistoon 1.1.2011 alkaen LVIinsinööritoimisto Mikroplast Oy:n yrityskaupan seurauksena:

03003
VASTAUSLÄHETYS

Tunnus 5001396

KIINTEISTÖPOSTI
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MAKSAA
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Parma Oy uudisti
organisaationsa

Suomen Talokeskus Oy

KIINTEISTÖPOSTIN IRTOTILAUKSET
3,50 € ( sis. alv 23%) + postikulut

OSOIT TEENMUUTOS

NIMITYKSIÄ

VVO Oyj
Varatoimitusjohtaja DI, KJs Urpo Piilo on
nimitetty 17.2.2011 alkaen VVO:n toimitusjohtajaksi.
Edellinen toimitusjohtaja Olli Salakka luopuu tehtävästä terveydellisistä syistä.
Piilo on toiminut muun muassa EteläSuomen YH-Rakennuttajan ja VVO Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtajana, VVO:n
vuokraustoiminnan liiketoimintajohtajana
sekä VVO:n varatoimitusjohtajana vastaten
strategisesta kehityksestä ja liiketoiminnan tukipalveluista.
Toimitusjohtajan sijaiseksi on nimitetty
kiinteistöjohtaja, VTM Eero Saastamoinen, joka jatkaa nykyisessä tehtävässään
ja hänen vastuualueeseensa kuuluu investointien ja kiinteistöjen hallinta.

SKH-Isännöinti Oy
Isännöintiyhtiö SKH-Isännöinti Oy on uudistanut organisaationsa. Yhtiön toiminta
on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään ja
kahteen niitä tukevaan esikuntafunktioon,
jotka muodostavat toimitusjohtaja Markku
Kulomäen johdolla toimivan viisijäsenisen

johtoryhmän:
Asiakkuusisännöinti, asiakkuusjohtaja
Markku Kulomäki oto
Palvelutuotanto, palvelujohtaja
Marika Jääskeläinen
Tekninen isännöinti, tekninen johtaja
Juha Kulomäki
Kehitys ja tietopalvelu, kehitysjohtaja
Pasi Häkkinen
Hallinto ja Talous, talousjohtaja
Juha Kulmala

Realia Group
Kiinteistökauppaan ja -hallintaan keskittyvä konserni Realia Group on nimittänyt
Eero Heliövaaran ja Hannu Syrjäsen hallitukseen. Nimitykset liittyvät tammikuiseen järjestelyyn, jossa Sponsor vahvisti
omistajuuttaan Realiassa.
Eero Heliövaara on toiminut kiinteistöalalla mm. SRV-konsernin toimitusjohtajana.
Hannu Syrjänen toimi viimeksi Sanomakonsernin toimitusjohtajana. Molemmat
uudet jäsenet omaavat pitkän kokemuksen hallitustyöskentelystä.
Realian omistajuus jakautuu Sponsorin (n.
51%), Nordean (n. 26%), Varman (n. 21%) ja
muiden omistajien (n. 2%) kesken. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Kaj Hägglund
ja muut jäsenet ovat Pekka Nuuttila, Mikko
Koivusalo, Juhani Kalliovaara sekä Eero Heliövaara ja Hannu Syrjänen.

Saint-Gobain
Rakennustuotteet Oy
Olli Nikula on nimitetty
1.2.2011 alkaen SaintGobain Rakennustuotteet
Oy:n Eristeet-toimialan
liiketoimintajohtajaksi.
Jani Sjöman on nimitetty
24.1.2011 alkaen SaintGobain Rakennustuotteet
Oy:n Isoverin Itä-Suomen
aluemyyntipäälliköksi.

Molok Oy
Kimmo Rasimus on nimitetty myyntipäälliköksi.
Kimmo on aikaisemmin
vastannut Molok-säiliöiden
asennustoiminnasta. Tätä
ennen hän on toiminut rakentamisen konsulttina ja
myyntipäällikkönä rakennusmateriaaliteollisuuden eri yrityksissä.
Katri Savijärvi on nimetty
markkinointipäälliköksi.
Hän vastaa Molok Oy:n
markkinointitehtävistä,
pois lukien teknisen markkinoinnin.
Ari Halttunen on nimitetty
projektipäälliköksi kehittämään varastonhallintajärjestelmäämme. Ari on aiemmin
työs-kennellyt UPM Raflatacilla kehityspäällikkönä vastuualueenaan jälkikäsittelyn
prosessi ja laadun kehitys.

Nimitysuutiset:
toimitus@kiinteistoposti.fi

–27,2˚
VALKEAKOSKI 24.12.2010

Tämä maa vaatii julkisivulta
tavallista enemmän.
Suomi on vastakohtien maa myös ilmastoltaan. Siksi
testaamme tuotteemme tavanomaista tarkemmin:
yli sata rankkaa suomalaista säätestiä viiden eurooppalaisen testin sijaan. Uskallammekin väittää, että
monipuoliset julkisivuratkaisumme kestävät tavallista
paremmin tämän maan olosuhteita. Tutustu
ratkaisuihin lisää osoitteessa www.e-weber.fi

+32,9˚
VALKEAKOSKI 13.7.2010

Kiinteistösopimuksella
laajakaista ja
kaapeli-tv
edullisemmin

Yhteinen hankinta tuo yksilölliset palvelut taloyhtiöösi!
Asukkaat saavat huippunopean laajakaistan ja monipuolisen kaapeli-tv:n
edullisemmin yhteishankintana. Jokainen voi räätälöidä omat palvelunsa.
Toimintavarmojen valokuituyhteyksien lisäksi tarjolla on palveluja, joita
ei muualta saa: URHOtv Totalin mahtava kotimainen urheilutarjonta ja
kattava Spotify Premium -musiikkipalvelu.

Tutustu Sonera Kiinteistösopimukseen ja pyydä tarjous:
www.sonera.ﬁ/kiinteistosopimus
tai soita 0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30.

