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Kiinteistönomistajan perusperiaatteiksi:
huolehdi, vaadi, korjaa oikea-aikaisesti

6
”Hometalkoiden tavoite on saada
kelkka käännettyä siihen suuntaan, että ruvetaan korjaamaan
vanhoja taloja ja korjattaisiin pikkuisen aikaisemmin ennen kuin
ne ovat pahasti vaurioituneita
ja aiheuttavat sisäilmahaittoja.”,
ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen
sanoo.

Kuka on suurin syntipukki siihen, että etenkin kosteusvaurioiden ja homeongelmien korjaamisessa epäonnistutaan
niin usein? Kiinteistönomistaja, työn tilaaja. Mikä on suurin
syy siihen, että korjauksissa epäonnistutaan? Asennevamma.
Mitä pitäisi tehdä?

10

Kun taloyhtiöiden asioiden hoito ei onnistu
- Aluehallintovirastot auttavat

Taloyhtiössä kuin taloyhtiössä esiintynee joskus jonkin
tasoista eripuraa asioiden hoidosta tai hoitamattomuudesta.
Silloin tällöin joissakin taloyhtiöissä epäluottamus kasvaa
siihen mittaan, että tilanteen selvittämiseen haetaan virkaapua. Lakimies Paavo Kokkariselle Etelä-Suomen alue
hallintovirastosta tämäkin aihepiiri on tuttu jo liki 40
työvuoden pohjalta.

16

Uudenlaista ajattelua ja yhteistyötä putkiremonttiprosessien hiomisessa!

21

Vesi- ja viemäriverkostojen yhtymäkohta
tonttirajalla - mietintämyssyt päihin yhtä aikaa?

26

10
. Silloin tällöin joissakin taloyhtiöissä epäluottamus kasvaa
siihen mittaan, että tilanteen selvittämiseen haetaan virka-apua.
Lakimies Paavo Kokkariselle
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta tämäkin aihepiiri on tuttu jo
liki 40 työvuoden pohjalta.

16

Sertifioinnin piirissä yhä useampi
viemäriputkisaneerausmenetelmä

Suomalaiskerrostalojen linjasaneerauksissa toistettavuus jää yleensä
hyödyntämättä. Myös asuntoosakeyhtiövaltaisuus on jarruttava
tekijä. Kehityspäällikkö Antti Pirhonen NCC:ltä kuuluttaa yhteistyötä
prosessien kehittämiseksi.

Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen VTT Expert Services
Oy:stä kertoo, että viemäriputkien saneerausmenetelmien
tuotesertifiointi aloitettiin vuonna 2005 yhdellä tuotteella.
Nyt sertifioinnin piirissä on kahdeksan toimijan tuotteet, ja
muutama sertifiointi on työn alla. Kuinka kattavasti alan
toimijat ovat sertifioineet saneerausmenetelmiä, siitä ei
Rautiaisen mukaan ole tutkittua tietoa.

30

Älä mene vipuun - energiansäästö syntyy
kokonaisuudesta

38

Harakoille vaiko osaksi talon lämmitystä?

Parhaillaankin ties kuinka monet tuhannet kerrostalot
lämmittävät koneellisesti poistettavalla sisäilmallaan katoillaan kiehnääviä lintuja ja taivaan tuulia. Lämmön talteen
ottojärjestelmillä (LTO) vanhakin asuintalo on muutettavissa
’harakkaepäystävälliseksi’. Milloin ja millä ehdoin muutos
kannattaa tehdä?

40

21
Optimaalista olisi, jos taloyhtiö saisi sovitettua omien
tonttiputkistojensa kunnostuksen samaan aikaan, kun
laitos myllää omiaan kuntoon
tonttirajan toisella puolen.
38
Lämmön talteenottojärjestelmillä
vanhakin asuintalo on muutettavissa
’harakkaepäystävälliseksi’. Milloin
ja millä ehdoin muutos kannattaa
tehdä? Isännöitsijän ammatissaan
kehittymishaluiset Vesa Keskilä ja
Erkki Lindroos syventyivät aiheeseen
myös käytännössä.

Könttämääristä ja -laskuista kannustavampiin
menettelyihin jätehuollossa

Kerro, kerro, palvelin, mikä taloyhtiö kierrätti jätteitään
parhaimmin! Aikaa myöten taloyhtiöissä saataneen nykyistä
tarkempaa ja jaotellumpaa tietoa asukkaiden jätekäyttäytymisestä ja kustannusvaikutuksista nettipalvelimelta: lukuina,
mutta myös kehityssuuntaa ilmentävinä käyrinä jne.
Kierrätyspalvelin on työn alla.

52

Ennakkoon perehtyminen ja tarkkuus
tähdellistä ryhmärakennuttamisessa

Suosiotaan nostaneelle ryhmärakentamiselle on nähtävissä
useampia syitä. Ryhmän jäsenille rakennuttajina jää tehtäviä
ja paljon vastuuta - silloinkin kun ryhmä käyttää apuna
ammattikonsulttia. Konsulttisopimuksen sisältö on hyvin
tärkeä.
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kuivaushuoneeseen verrattuna energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää ilmankuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri hoitaa
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PÄÄKIRJOITUS

Miten voi korjata tiukan euron kurimuksessa?
Veronmaksajain Keskusliiton Taloustaitolehdessä (2/12) oli otsikko: Vältä
verotemppuilu - metsään meni. Artikkelissa oli muun muassa esimerkki kotitalousvähennyksestä, jonka saamiseksi rivitaloyhtiössä kikkailtiin - muutettiin
yhtiöjärjestystä, että kukin osakas pääsi hyötymään kotitalousvähennyksestä
putkiremontissa. Lakimies Vesa Korpelan neuvo on, että älkää kikkailko. "Asunto-osakeyhtiö on asumismuotona mainio riskien jakaja. Kun vesiputki jossakin
poksahtaa, korjataan se normaalisti kaikilta osakkailta perityillä yhtiövastikkeilla." Hän muistuttaa siitä, että jos yhtiöjärjestystä on muutettu putkiremontissa
kotitalousvähennyksen saamiseksi, ajaudutaan tilanteeseen, että jokainen asukas/
osakas vastaa yksin asuntonsa kohdalla menevän putken hajoamisesta. Myös vakuutusten osalta voi tulla ongelmia, Korpela varoittaa. Miten mahdollinen asunnon uusi omistaja - miten hän suhtautuu järjestelyyn?
Ryhmärakennuttamishankkeissa, jotka tuntuvat olevan nyt ihmisten mieleen,
herää epäilys, miten hyvin niissä taloissa turvataan, että yhtiön ja osakkeenomistajan välisestä vastuunjaosta tulee tasapuolinen ja jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti - kuten asunto-osakeyhtiölain
perussisältö edellyttää.Toivottavasti taloja rakennuttavat valistuneet kansalaiset, jotka myös ymmärtävät, mitä omistaminen tällaisessa asunto-osakeyhtiössä tarkoittaa.
Valistuneisuutta tarvitaan nyt myös kevään yhtiökokouksissa.Ymmärrystä siihen, että käynnistetään
hankkeita ja korjataan. Ettei ensimmäiseksi sanota, että ei käy, siirretään eteenpäin, ei ole rahaa.
Hometalkoiden Juhani Pirinen pisti pahan. Hän kysyi, miksi olemme valmiita sairastuttamaan tulevat eläke-eurojemme maksajat päiväkodeissa ja kouluissa, jotka olisi pitänyt korjata aikaa sitten.
Vieläkään me emme niitä korjaa, vaikka sisäilmahaitat ja vauriot ovat ilmiselvät. Meillä ei ole rahaa
- niinkö?
Silti jokainen veronmaksaja maksaa vuosittain yli 200 miljoonaa euroa, että sisäilman epäpuhtauksille, kosteus- ja homevaurioille altistuneiden ihmisten lääkärissä käynnit ja lääkkeet saadaan
maksettua. Huonosta sisäilmastosta aiheutuvat taloudelliset menetykset arvioidaan 3 miljardin euron
suuruisiksi - saman verran kuin käytämme talojemme lämmittämiseen.
Suomalaiset ovat sisäilmakansaa. Miksi sisäilman kanssa on kuitenkin niin paljon ongelmia? Siksi,
ettemme korjaa oikea-aikaisesti tai korjaamme väärin. Emme huolehdi rakennuksistamme ja niiden
järjestelmistä riittävästi. Emme osaa, ymmärrä vaalia omaisuuttamme, sitä kautta myös terveyttämme.
Riina Takala

kommentti

Karmea vastuu
Tätä uutista ei olisi tarvittu.
Poliisi ja pelastuslaitos kehottavat varovaisuuteen katoilta putoavien
lumien ja jään suhteen. Riski on suuri erityisesti kantakaupungissa
Helsingissä, mutta toki kaikkialla muuallakin Suomessa.
Viranomaiset muistuttavat, että taloyhtiöt ja kiinteistönomistajat ovat
vastuussa katolta putoavan lumen aiheuttamista henkilövahingoista.
Karmea vastuu kannettavaksi, kun jotakin sattuu.
KIINTEISTÖPOSTI 2/2012
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Kiinteistönomistajan perusperiaatteiksi

Huolehdi, vaadi,
korjaa oikea-aikaisesti
Kuka on suurin syntipukki siihen, että etenkin kosteusvaurioiden ja homeongelmien korjaamisessa epäonnistutaan niin usein? Kiinteistönomistaja, työn tilaaja. Mikä
on suurin syy siihen, että korjauksissa epäonnistutaan?
Asennevamma. Mitä pitäisi tehdä? Saada omistajat ja
tilaajat ymmärtämään, että pitää korjata mieluummin ennakoiden ennen kuin ongelma on jo päällä. Saada tilaajat
vaatimaan laatua. Vaikuttaa asenteisiin niin, että kaikki
korjaamiseen liittyvät toimijat haluavat tehdä kestävää ja
laadukasta.
n Teksti ja kuvat: Riina

T

Takala

ällaisen sana- ja ajatustulvan
kuulijoilleen latasi Kosteus- ja
hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen puhuessaan Suomen
Palopäällystöliiton järjestämillä Jälkivahingontorjunta- ja Kuivauspäivillä helmikuun alkupuolella.
Erilaisia "työvälineitä" yllä kuvattu
jen ongelmien ratkaisemiseksi ja asen-
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teiden muuttamiseksi on Hometalkoiden piirissä jo saatu aikaan - Pirisen
mukaan loput valmistuvat kevään aikana ja sitten alkaa erittäin voimakas
viestintä työvälineiden käyttöönottamiseksi.
– Hometalkoiden tavoite on, että
meillä on uusi kiinteistönpidon kulttuuri vuodesta 2014 alkaen hamaan

tappiin saakka ja jokainen ihminen
kunnioittaa rakennuksia ja pitää niistä hyvää huolta, Pirinen kuvasi kevään
jälkeisen viestintäkampanjan tärkeimmäksi viestiksi.
Perustan tälle vuonna 2010 alkaneelle valistustyölle antoi silloinen hallitus,
joka heräsi kysymään, miksi 15 vuoden
ajan mediassa on jatkuvasti esillä kos-

teus- ja homevaurio-ongelmiin
liittyviä uutisia.
– Valtiovalta koki tilanteen
varsin problemaattiseksi myös
siksi, että homekorjaukset tuntuivat epäonnistuvan. Oltiin
tilanteessa, että vaikka jotakin
korjattiinkin, hetken päästä esitettiin seuraavanlainen otsikko, että "Kerimäen koulumäen
opettajat oireilevat edelleen",
Pirinen konkretisoi taustasta.

Homevauriotutkijaverkosto
avuksi

H

ometalkoissa ryhdyttiin ensimmäiseksi kokoamaan alan asiantun-

– Suuri ongelma liittyy
omistamiseen. Rakennusten
ikuisuus on harhakäsitys,
josta omistajat eivät tahdo
päästä millään eroon.
Kukaan ei voi tulla tutkimaan toisen taloa ilman
omistajan lupaa. Omistajan
pitää itse haluta, että joku
tutkii talon, tekee siihen
korjaussuunnitelman, joku
auttaa huoltamaan taloa ja
joku laatii huolto-ohjelman.
Muuten ei mitään tapahdu,
Juhani Pirinen pohjusti ajatustaan rakennusten paremman huoltamiskulttuurin aikaansaamisesta.

tijoista asiantuntijaverkostoa.
– Voin vannoa, että 90 prosenttia suomalaisista huippuasiantuntijoista kosteusvaurio- ja
sisäilmaongelmiin liittyen kuuluu nyt tähän verkostoon. Verkoston sisällä on erinomainen
yhteistyö, tietoa jaetaan, hankkeita luodaan ja on rakennettu
uusia työkaluja eri tahojen tarpeisiin - varsinkin tilaajille.
– Pyrkimyksenä on, että tilaaja oppisi tilaamaan oikeat tutkimukset, oikeat selvitykset, oikeat miehet ja naiset tekemään
töitä. Saataisiin kosteus- ja homevaurioiden tutkimiseen ja
korjaamiseen liittyvä työ kuriin
ja ammattitaitoa näiden töiden
tekemiseen, Pirinen selitti asiantuntijaverkoston merkitystä

tulevien työvälineiden aikaansaamisessa.

Ammattilaiset
listoille

H

ometalkoisiin on liittynyt myös alan koulu
tuksen ja pätevöitymis
menettelyn aikaansaaminen
kosteusvaurioiden tutkimuksiin
sekä korjaussuunnitteluun.
– Jos yritätte nykyisin löytää
pätevän kosteusvauriotutkijan
tai sisäilmatutkijan, niin tällä
hetkellä ette sitä helposti löydä.
Tilaaja ei tiedä, kuka osaa tutkia
tai korjata, ellei hänellä ole sitten aikaisempaa käytännön ko➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 2/2012
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kemusta siitä, että 5-6 kaverin
keskuudesta se yksi osaa.
– Siksi me yritetään - ei, vaan
me rakennamme järjestelmän,
missä tilaaja tunnistaa ja löytää
helposti henkilön, joka osaa
tutkia homevaurion, tietää, miten vauriot löydetään ja tekee
niistä oikeat johtopäätökset.
Kun Hometalkoiden jälkeen
"googlaat" sanalla homevauriotutkija, löydät varmasti Suomen
parhaimmat tutkijat Hometalkoiden puitteissa kootuilta listoilta, Pirinen lupasi.

Kosteusvauriokorjauksiin
pätevyysvaateet

Y

hteisen näkemyksen ja
ymmärryksen löytyminen siihen, että kosteus- ja homevaurioiden tutkijoiden osaamista voidaan parantaa
vain yhtenäisellä koulutuksella
ja luomalla tälle sektorille oma
ammattipätevöitymismenettely,
ei ole Pirisen mukaan ollut itsestään selvää, vaan monenlaisia mielipiteitä ja kannanottoja
on ollut.
– Nyt olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että päätökset
koulutuksista ja pätevyyksistä
on saatu tehtyä. On syntynyt
yhteinen näkemys siitä, mitä
kenttä nyt tarjoaa asiakkaille,
mutta myös se, mitä pitää tarjota, Pirinen tuumasi.
Yhtenäisempiä käytäntöjä,
ammattitaitoa ja laatua kosteusja homevaurioiden selvittämisessä kaivataan Pirisen mukaan
erityisesti asuntokaupoissa.
– Asuntojen kuntotarkastaja
on kirosana monelle medialle,
mutta myös monelle yksittäiselle ihmiselle. Aikanaan luotiin asuntokaupan kuntotarkastuksen toimintamalli, mutta se
jäi prosessina keskeneräiseksi
ja siksi laatu asuntojen kuntotarkastuksissa vaihtelee liikaa.
Olemme tällä hetkellä tilanteessa, että vuosittain tehdään noin
15 000 omakotitalokauppaa,

10
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Hometalkoiden merkeissä alkaa ensi syksynä televisiosarja,
jossa käsitellään kodin kosteusvaurioiden ennaltaehkäisyä.
Lisäksi syksyllä aukeavat kansalaisille suunnatut kotisivustot.
Siellä tavallisia ihmisiä opastetaan, missä kodissa kosteus- ja
homevaurioiden riskipaikkoja löytyy, miten ennaltaehkäistään
ongelmien syntyminen ja miten löytää pätevät ammattilaiset
auttamaan itseään.
Katso lisää: www.hometalkoot.fi

joista 1 000 - 1 500 riitaantuu
eli lähes 10 prosenttia kaupoista menee lakimiesten riideltäviksi. Voitte vain miettiä, mitä
se tekee oikeusjärjestelmälle
- tukkii sen. Kyllä meidän on
keksittävä konstit, millä myyjä tietää, mitä on myymässä ja
ostaja, mitä ostamassa ja asiat
sovitaan etukäteen, eikä jälkikäteen lakituvassa.

Oikea-aikainen
korjaaminen

K

un Pirinen nostaa esiin
tilaajan ja tilaajan osaamattomuuden, hän pe
rustaa näkemyksensä siihen,
että me emme jostain syystä
korjaa koskaan ajoissa, ennakoivasti, vaan liian tuttua on se,
että tilanne karkaa käsistä ja ollaan katastrofin äärellä.
– Kosteusvaurioita on kaikenlaisissa rakennuksissa ja niistä
on erilaisia merkkejä erilaisis-

sa rakennuksissa. Tämä johtuu
siitä, että meidän rakennuskannastamme yli puolet on tehty
1960-1980 -luvuilla. Jos jokin
talo on tehty vuonna 1961, niin
se on yhtä vanha kuin minä siis kohta 51 vuotta. Mikään ihmisen tekemä ei kestä 50 vuotta korjaamatta, huoltamatta,
laittamatta - paitsi ydinjäte.
– Kaikki, minkä teemme,
kuluu, hajoaa, loppuu. Suomalainen vain ei usko sitä, että
talot vanhenevat. Se odottaa
ja odottaa, että jostakin rupeaa vesi vuotamaan ja sitten on
katastrofi päällä, Pirinen provokatiivisesti haastoi kuulijansa
miettimään väitteen todenperäisyyttä.
– Me havaitsimme aikoja sitten rakentamistalouden tutkimusten kautta, että suomalaisen
rakennuksen peruskorjausjakso
on noin 35 vuotta. Se tarkoittaa
siis sitä, että vuonna 1975 tai
vuonna 1977 rakennetut talot
olisi pitänyt jo kertaalleen pe-

ruskorjata kokonaisuudessaan.
Sen sijaan meidän lapsemme
ovat 60-luvun loppupuolella
tehdyissä päiväkodeissa, edelleen, joihin ei ole kukaan koskenutkaan, Pirinen jatkoi.
– Jos tiedämme, että peltikatto kestää noin 35 vuotta, niin
miksi me emme vaihda sitä silloin kun se on 34 vuotta vanha,
vaan odotamme, että sen ikä
on 37 vuotta ja se on ruvennut
vuotamaan ja vettä tullut sisälle. Tai jos tiedämme, että salaojien käyttöikä on korkeintaan
40 vuotta, niin miksi meillä on
edelleen 50 ja 60 vuotta vanhoja salaojia, joille kukaan ei ole
tehnyt mitään ja kellarin seinät
kukkivat, Pirinen kysyi.
– Mitä sitten voimme tehdä?
Meidän pitää laittaa tämä koko
ketju kuntoon. Meidän pitää
saada koulutusjärjestelmäämme tietoa, että talot vanhenevat.
Piste. Vanha talo pitää korjata.
Piste. Meidän pitää saada suunnittelijat miettimään, mitä he
suunnittelevat. Pitääkö uhmata
suomalaista säätilaa rakentamalla kaikenlaisia ihmeellisiä
virityksiä ja kotkotuksia näihin
meidän rakennuksiimme? Se
mikä toimii Italiassa, ei toimi
välttämättä toimi Suomessa.
Kyllä se pitäisi jo nyt uskoa.
Tietysti myös rakentamisen
laadussa on korjaamisen varaa,
Pirinen latasi.
Suurimmaksi syntypukiksi
tässä kohdin Pirinen nimesi tilaajan - tilaaja joka ei vaadi mitään tai vaatii vääriä asioita.
– Huoltomiesten pitäisi oppia ennaltaehkäisemään kosteusvaurioita, eikä hakkaamaan
kirveillä ja rautakangilla peltikatot talvella rikki, niin kuin
nyt on käynyt. Viime talvena
tuhottiin Helsinginkin alueella
150 kattoa.

Asennevamma
vaivaa

T

oisena ongelmana korjauskulttuurissa ja koko
rakentamisessa Pirinen

pitää sitä asennetta, että koitetaan mennä aina sieltä, mistä
aita on matalin.
– Meidän, koko rakentamisen
ja korjaamisen toimijoiden ketjun pitää asennoitua veden talosta ja rakenteista poispitämiseen ihan toisella tavalla kuin
mitä tähän mennessä on tehty,
Pirinen painotti ja tarkoitti erityisen huolellisuuden tarvetta
ja merkitystä kaikissa niissä yksityiskohdissa, missä rakenteita
liittyy yhteen, miten salaojitukset tehdään, miten rakenteet
tarkastetaan, miten vedeneristykset tehdään pesuhuoneisiin
ja saunoihin.
– Kaiken pitää olla kunnossa.
Joka suunnittelee yksityiskohtia
ja rakentaa, niin kyllä hänenkin
täytyy asennoitua tehtäväänsä
niin, että "tämä kestää minun
jäljiltäni". Mutta te varmasti tai
monet teistä tiedätte, että näin
ei tällä hetkellä ole, vaan asioissa mennään yli sieltä, missä aita
on matalin. Heti kun valvojan
silmä välttää tai hän poistuu
työmaalta, rupeaa tekemisen
laatu heikkenemään - ikävä
kyllä. Kaikki mikä saadaan nopeasti piiloon, laitetaan piiloon
- tarkastamatta - mielellään.
– Ongelmallisinta tässä kaikessa on se, että omistaja, tuleva
talon omistaja, ei edes vaadi, että tehtäisiin laatua. Se on ihme
juttu, Pirinen vielä pohdiskeli.

13 000 kiinteistön
äänellä

J

uhani Pirinen iloitsee Hometalkoiden vetäjänä siitä,
että valtion kiinteistökannan ylläpidosta ja hoitamisesta
vastaava Senaatti-kiinteistöt on
lähtenyt talkoisiin mukaan.
– Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuoda erilaisiin sisäilmaongelmatilanteisiin ratkaisumallit eli mitä tehdään, kun
joku rupeaa valittamaan, että
silmät kirvelevät. Tällaisia ratkaisumalleja on jo saatu aikaan
ja tällä hetkellä niitä testataan,
toimivatko ne käytännössä, saa-

daanko hätää kärsivälle apua ja
osaavatko kiinteistöpäälliköt
toimia oikein, Pirinen kertoi.
Sen lisäksi Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena saada kaikki
sen 13 000 rakennusta ohjeistetun kiinteistönhuollon ja ennakoivan korjaamisen piiriin.
Käytännössä toiminnan tavoitteena on se, että esimerkiksi
vesikatto korjataan ennen kuin
se vuotaa, vesijohto vaihdetaan
ennen kuin se hajoaa jne. - Se
on huima tavoite, Pirinen tunnustaa.
– Hometalkoiden kannalta
tässä on tietysti kannustimena
se, että Senaatti-kiinteistö on
Suomen suurin rakennusten
omistaja. Jos se vaatii kuntotutkijoilta tai korjaussuunnittelijoilta pätevyyttä tai korjaustöiden tekijöiltä ammattihenkilökorttia eli että he ovat sertifioituja kosteusvauriokorjaajia,
niin se saa sen.13 000 kiinteistöllä saa, mitä haluaa, Pirinen
painotti.
Senaatti-kiinteistöjen suhtautumisesta ja tulevista vaatimuksista hyötyvät Pirisen mielestä
kaikki kiinteistönomistajat,
mutta myös alan yritykset.
– Jos Senaatti-kiinteistöt saa
tulevaisuudessa tarvitsessaan
oikeanlaisia palveluita asiantuntijoilta ja ammattilaisilta,
niin sitten sitä oikeaa laatua ja
pätevyyttä rupeavat vaatimaan
muutkin. Pitkällä tähtäimellä
kosteusvaurioita ei pääse korjaamaan, jos ei ole kosteusvauriokorjaajan pätevyyttä tai
ainakin siinä ryhmässä pitää
olla joku nokkamies, joka sen
homman osaa, Pirinen totesi
yhtenä esimerkkinä tulevasta
kehityssuunnasta.

Ykkösturvaa
kiinteistöllesi.
Meiltä saat ammattitaitoisen palvelun,
parhaat tuotteet ja pätevimmät ratkaisut
niin asuin-, liike- kuin teollisuuskiinteistöjen turva- ja lukitustarpeisiin. Ota yhteyttä!
Lukitusjärjestelmät • Avainhallinta
Hälytyslaitteet • Kulunvalvonta
Ovi- ja porttiautomatiikka
Kameravalvonta • Ovipuhelimet
Ideaalinen ratkaisu taloyhtiöihin
helpottamaan avainten hallintaa ja
kulunvalvontaa.

www.turvaykkoset.fi
puh. 020 7800 200
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A sunto - osakeyhtiön hallinto

Jos taloyhtiöiden asioiden hoito
ei pysy ryhdissä muuten

Aluehallintovirastot
auttavat
– Eivät riidat oikein
hyvää kuvaa anna taloyhtiöstä, hallituksesta, eikä isännöitsijästä. Joskus hakemuksia
viritetään siksikin,
että halutaan vaihtaa
hallitus. Etelä-Suomen
aluehallintoviraston
lakimies Paavo Kokkariselle virka-avun
antaminen pattitilanteisiin ajautuneissa
taloyhtiöissä on ollut
vain yksi aihealue
hänen jo pian 40 vuotta kestäneen uransa
varrella. Taloyhtiöistä
tulevien hakemusten
määrä virka-avun
saamiseksi on pysytellyt jokseenkin vakiotasolla.

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen
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Oikeutta ylimääräisen yhtiökokouksen pitämiseksi taloyhtiössä ei juuri haeta turhaan. E-S aluehallintaviraston lakimies Paavo Kokkarisen mukaan hakija saattaa usein kokouksen pitämisen jälkeen
vaatia lisäksi erityisen tarkastuksen toimittamista. – Se on sitten ihan eri prosessi, vaatii eri hakemukset ja eri perustelut.

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

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

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

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

E

telä-Suomen aluehallintovirasto on MannerSuomen aluehallintovirastoista (AVI) selkeästi suurin.
Hämeenlinnassa sijaitsevassa viraston päätoimipaikassa taloyhtiöiden ongelmiin hakemuksien
johdosta virka-apua antavia esittelijöitä on nykyisellään kaksi,
joista kumpaisellakin on paljon
muitakin asioita hoidettavana.
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneenä Paavo Kokkarinen on rajannut viikoittaiset työpäivänsä
kahteen. Hänen kokemuksensa
pohjalta taloyhtiöiden hakemuksista asiamielessä vaikeimpia selviteltäviä ovat ns. erityisen tarkastamisen määräämiset.
Tosin taloyhtiöissä vaikeustaso
ja taustaintressit jäävät yleensä
kuitenkin paljon vähäisemmäksi kuin yritysmaailmassa, suurissa osakeyhtiöissä.
Vuosittainen taloyhtiöiden
hakemusmäärä on pysytellyt
sadan pinnassa.

Apua hakemuksen
laadintaan tarjolla

A

siat, joissa Paavo Kokka
rinen ja aluehallintovi
rastojen kollegat aut
tavat taloyhtiöitä selvittämään
syntyneitä ongelmiaan, koskevat pääosaltaan pitämättä jäänyttä varsinaista yhtiökokouta,
tarpeelliseksi koettua ylimääräistä yhtiökokousta tai erityisen tarkastuksen toimittamista.
Harvinaisempia, vuositasolla
yleensä alle kymmeneen jääviä hakemuksia AVI:lle ovat
pyynnöt tilin- ja toiminnantarkastajan määräämisestä taloyhtiöille.
Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiössä on pidettä
vä varsinainen yhtiökokous
kuu
den kuukauden kuluessa
ti
likauden päättymisestä tai
yhtiöjärjestyksen määräyksen
mukaisena aikaisempana ajan-

kohtana. Yhtiökokouksen kutsuminen koolle on hallituksen
tehtävä. Hallituksen jäsenellä
on oikeus kutsua yhtiökokous
koolle, jos hänellä on syytä olettaa, ettei hallituksessa ole enää
muita jäseniä.
Aluehallintoviraston puoleen
voi kääntyä, jos yhtiökokousta
ei kutsuta koolle, vaikka lain,
yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouksen päätöksen mukaan
kutsu tulisi toimittaa, tai jos kokouskutsusta voimassa olevia
säännöksiä tai määräyksiä on
rikottu olennaisesti.
Aluehallintovirastolle osoite
tun hakemuksen, jolla sen laatija kyseisissä tilanteissa hakee itselleen oikeutta kutsua kokous
koolle yhtiön kustannuksella,
voi laatia hallituksen jäsen,
isännöitsijä, tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistaja.
Maallikolle tällaisten hakemusten laatiminen on usein

vierasta. Paavo Kokkarisen mukaan onkin varsin tyypillistä, että ensin asiassa aluehallintovirastoa lähestytään puhelimella
neuvojen saamiseksi.
Yhtä tyypillistä on, että hakemuksen etukäteisneuvoitta
lähettäneiltä joudutaan aluehallintovirastosta pyytämään
hakemukseen vielä selvennyksiä tai täydennyksiä.
Suurilla osakeyhtiöillä tai asunto-osakeyhtiöillä on helpommin
käytettävissä juristeja, joilta jo
virkansakin puolesta syntyy juridisesti selkeä hakemus kaikkine liitteineen ja lakiin pohjautuvine perusteluineen tuskitta.
– Maallikkohakijoilta ei voi
edellyttää, että kaikki olisi heti
tip top. Etukäteen soittamista ei
tarvitse pelätä, Paavo Kokkarinen sanoo.
Etukäteen asiasta neuvoa kysyville Kokkarinen haluaa heti

➺ JATKUU
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muista erityisestä tarkastuksesta koituvista kuluista. Erityisistä
syistä tuomioistuin voi velvoittaa tarkastusta hakeneen osakkeenomistajan korvaamaan
tarkastuksesta aiheutuneet kulut joko kokonaan tai osittain.
Käytännössä korvausvelvollisuus on harvinainen. Kokkarisen mukaan se voi syntyä lähinnä, jos hakija on menetellyt
vilpillisellä tai jopa petollisella
tavalla.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

alkuvaiheessa varmistaa senkin,
että mahdollisen hakemuksen
käsittelystä aluehallintaviraston
jälkikäteen perimä suoritemaksu ei pääse tulemaan hakijalle
yllätyksenä. Suoritemaksun hakija joutuu maksamaan itse siinä tapauksessa, että hakemusta
koskeva asia saa hylkäävän päätöksen.
Aluehallintoviraston lakimie
henä Paavo Kokkarisen on hallintolain nojalla annettava aina
kysyville neuvoja, miten hakemus laitetaan vireille. Sen sijaan
hän ei voi lähteä neuvomaan
hakijaa siitä, mitä seikkoja tämän kannattaisi asiassa korostaa. Näissä tapauksissa osapuolia on kaksi, joten sellainen herättäisi vastapuolessa perustellun epäilyn toisen asianosaisen
liiallisesta avustamisesta.

Selvityksiä ja
vastaselvityksiä

Y

limääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos
yhtiöjärjestyksessä niin
määrätään taikka yhtiökokous
tai hallitus katsoo siihen olevan
aihetta. Osakkeenomistaja, tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja voi myös vaatia ylimääräistä
yhtiökokousta pidettäväksi.
Tilintarkastaja, toiminnantarkastaja tai osakkeenomistajat,
joilla on vähintään yksi kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, voivat vaatia
ylimääräisen yhtiökokouksen
koollekutsumista tietyn yhtiökokoukselle kuuluvan asian käsittelemistä varten.
Vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti ja siitä on
käytävä selville asia, jota kokouksessa halutaan käsitellä. Ellei
hallitus ole toimittanut kutsua
kahden viikon kuluessa, osakkeenomistaja, hallituksen jäsen, isännöitsijä, tilintarkastaja
tai toiminnantarkastaja voi hakea kirjallisella hakemuksella
oikeutta kutsua kokous koolle
yhtiön kustannuksella.
Pääsääntöisesti yhtiölle vara-
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Aiheesta lisää sivulla 14.

Mitä liittää hakemuksiin:

Lenita Airiston asuttaman rivitaloyhtiön riita on äitynyt julkiseksi. Hannes Markkulan uutinen Ilta-Sanomissa 28.12.2011 kertoo, että tässäkin tapauksessa on turvauduttu Etelä-Suomen hallintoviraston apuun.

taan tilaisuus antaa selvityksensä hakemuksen johdosta. Jos
sellainen annetaan, hakijalle
varataan tilaisuus antaa vastaselvitys.
Osakkeenomistaja voi hakea
aluehallintoviranomaiselta erityisen tarkastuksen toimittamista yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä päättyneeltä
ajanjaksolta taikka tietyistä toi
menpiteistä tai seikoista.
Ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamisesta on tehtävä
varsinaisessa yhtiökokouksessa
tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Hakemus
voidaan tehdä, jos ehdotus on
saanut kannatuksen osakkeenomistajilta, joilla on vähintään
yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista tai yksi kolmasosa
kokouksessa edustetuista osakkeista.
Hakemus erityisen tarkastuksen toteuttamisesta on tehtävä
kuukauden sisällä yhtiökoko-

uksesta. Hakemuksen johdosta
aluehallintoviraston on kuultava yhtiön hallitusta. Hakijalle
annetaan yleensä tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Hakemukseen on suostuttava, jos
tarkastuksen toimittamiseen on
katsotaan olevan painavia syitä.
Määräys tarkastuksen toimittamisesta voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.
Erityisellä tarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja
oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastustehtävän laatuun ja laajuuteen
katsoen on tarpeen tehtävän
hoitamiseksi.Vakiintuneen käytännön mukaan erityisen tarkastuksen hakijan on jo hakemuksessa esitettävä tarkastaja
sekä tämän antama kirjallinen
suostumus tehtävään.
Erityisestä tarkastuksesta on
annettava lausunto yhtiökokoukselle. Erityisellä tarkastajalla
on oikeus saada yhtiöltä palkkio. Yhtiö vastaa siitä ja myös

Varsinaista yhtiökokousta
koskevana:
- jäljennös yhtiön kaupparekisteriotteesta (ei saa olla 3 kuukautta vanhempi)
- jäljennös voimassa olevasta
yhtiöjärjestyksestä
- selvitys siitä, että hakija on
osakkeenomistaja ja oikeutettu
tekemään hakemuksen
- yhtiön hallituksen puheenjohtajan nimi- ja osoitetiedot, jos
ne eivät ilmene kaupparekisteriotteesta
- hakijan yhteistiedot
Ylimääräistä yhtiökokousta
koskevana:
Samat liitteet kuin edellä, mutta
niiden lisäksi myös
- jäljennös yhtiön hallitukselle
toimitetusta kokouskutsuvaatimuksesta.
Erityistä tarkastusta
koskevana:
Samat liitteet kuin varsinaista
yhtiökokousta koskevana, joiden lisäksi:
- jos tarkatusta on vaadittu ylimääräisessä yhtiökokouksessa,
jäljennös kokouskutsusta, jossa
mainitaan, että kokouksessa
tullaan käsittelemään erityisen
tarkastuksen toimittamista
- jäljennös sen yhtiökokouksen
pöytäkirjasta, jossa vaatimusta
erityisen tarkastuksen toimittamisesta on käsitelty
- ehdotus erityisen tarkastuksen
toimittajaksi ja tämän antama
kirjallinen suostumus
- selvitys painavista syistä, joiden perusteella erityistä tarkastusta vaaditaan

20 vuotta

SIR Tietokanta
Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Yli 57 000 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

Avoimuus torjuu turhat epäilyt

–A

inahan olisi helpompaa ja mutkattomampaa, jos
näihin asioihin ei olisi tarvetta
hakea virka-apua, Etelä-Suomen
aluehallintoviraston lakimies
Paavo Kokkarinen viittaa asunto-osakeyhtiöissä ilmeneviin
epäselvyyksiin yhtiökokousten
pitämisestä tai syihin, jotka johtavat taloyhtiössä toimitettavan
erityisen tarkastuksen hakemiseen.
– Aluehallintovirasto voi määrätä erityisen tarkastuksen vain,
jos hakija esittää siihen painavia syitä. Yleensä kyse on siitä,
että hakijataholle on syntynyt
kuva, että hallitus tai isännöitsijä pyrkivät salailemaan tai
peittelemään jotain, yleensä
taloudellisia seikkoja, Kokkarinen sanoo.
Tämänlaisten tilanteiden syntymisen ennaltaehkäisemiseksi
Paavo Kokkarinen korostaa
avoimuuden merkitystä.
– Totta kai herää epäilys, onko jotain hämärää tapahtunut,
jos osakkaille ei esimerkiksi anneta näiden pyytämiä asiakirjoja, tai jos antamista vitkutetaan
puolikin vuotta.
– En väitä, että syy aina olisi
hallituksessa tai isännöitsijässä.
Kyllähän asukkaitakin on jokaiseen junaan. Tai kemiat eivät
oikein kohtaa, itsekin asuntoosakeyhtiön puheenjohtajan
kokemusta omaava Kokkarinen
toteaa.
Erillistä tarkastusta hakevan
edellytetään aina jo hakuvaiheessa nimeävän tarkastajan,
jolta on oltava myös kirjallinen suostumus tarkastuksen
toimittamiseen. Joskus hallitus
tai taloyhtiö voi kyseenalaistaa
hakijan ehdottaman tarkastajan pätevyyden tai riippumattomuuden - ja antaa puolestaan
oman ehdokkaansa erityisen
tarkastuksen toimittajaksi hyväksyttäväksi.
Pahimmillaan tämä vaihe koi
tuu kompastuskiveksi asiois
sa eteenpäin pääsemisessä.
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”Korostan, että aluehallintoviraston toimivalta
ei asunto-osakeyhtiöasioissa ole yhtään laveampi
kuin mitä laissa on säädetty. Aluehallintovirasto
ei puutu mitenkään muutoin asunto-osakeyhtiöiden
toimintaan eikä muuton ota kantaa kokousasioihin
eikä määrätyn erityisen tarkastajan toimii. ”

Mitä pienemmässä taloyhtiössä osakkaiden ’sukset menevät pahasti ristiin’, sitä vaikeampi yhtiöstä on saada toimivaa edes
aluehallintaviraston päätösten kautta. Hankalimpia voivat olla
as oy-muotoiset paritalot. Joskus solmu vaatii auetakseen jommankumman osakkeenomistajan muuttamisen pois.

Kokkarinen muistaa uraltaan
tapauksen, jossa kumpikaan
osapuoli ei saanut yhdeltäkään
henkilöltä suostumusta tarkastuksen toimittajaksi.
– Yhtiö oli nähtävästi jo tun
nettu niin riitaisena, että kukaan ei halunnut lähteä sitä tar
kastamaan.Tarkastuksen tekijää
jouduttiin etsiskelemään toiselta paikkakunnalta.
Myös sellaisen tapaus aluehal
lin
toviraston lakimiehillä on
muistissa, missä taloyhtiön
osakas oli valmis tekemään hakemuksia silkasta kiusanteon
halusta. Into hyytyi vasta, kun
henkilö sai todeta joutuvansa itse suoritemaksujen
maksajaksi.
Aluehallintoviraston osalta hakemuksiin liittyvä työ
on ohi, kun se on oikeuttanut hakijan kutsumaan
koolle taloyhtiös
sä pitämättä jääneen varsinaisen
tai ylimääräisen yhtiökokouksen, tai määrännyt
yhtiössä suoritettavaksi
erityisen tarkastuksen.Vain
harvoissa tapauksissa Paavo Kokkarinen tietää käyneen niin, että hakija on
ottanut virastoon yhteyttä,
koska tarkastus on jätetty
tekemättä tai se on tehty,
mutta hakija ei ole saanut
siitä pöytäkirjaa.
Erityistarkastuksen suoritemaksun joutuu alkuun
maksamaan aina hakijataho. Lopullisesti kustannuksista vastaa taloyhtiö - paitsi jos myöhemmin ilmenee,
että hakija on toiminut virheellisellä tai petollisella
tavalla. Näin Kokkarisen
mukaan ei juuri voi käydä, sillä etenkin erityisen
tarkastuksen hakemisessa
lakimiehet pyrkivät tutkimaan ennalta tarkkaan, onko hakemuksen hyväksymiselle
todellisia edellytyksiä.
Aluehallintoviraston päätökset voidaan panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevina.

Geberit piilohuuhtelusäiliöt

Sukupolvien ajan.

Geberitin piilohuuhtelusäiliöitä on menestyksekkäästi käytetty ympäri maailmaa jo yli 40 vuoden ajan.
Nämä tilaa säästävät WC-järjestelmät eivät erotu joukosta ainoastaan ulkonäön, vaan myös niiden erinomaisen
kestävyyden vuoksi. Niiden avulla voit nauttia kylpyhuoneestasi pitempään. Tiedostetun korkean laadun
Geberit takaa antamalla 25 vuoden varaosasaantitakuun piilohuuhtelusäiliöilleen. Lue piilohuuhtelusäiliöistä
lisää osoitteessa → www.geberit.fi

putkistosaneeraukset

Tilaajat, suunnittelijat, toteuttajat ym. putkiremonttiosalliset:

Uudenlaista ajattelua ja
yhteistyötä
prosessien hiomisessa!
- Ideaalitavoite putkisaneeraukselle voisi
olla kahdesta kolmeen
viikkoa per asunto.
Käytännössä sen saavuttaminen on valtava
haaste, eikä sitä ei ole
vielä ratkaistu käytännössä, sanoo NCC:n
kehityspäällikkö Antti
Pirhonen. Viiden vuoden sisällä hän uskoo
tilanteen voivan olla
jo toinen - edellyttäen,
että asian eteen ryhdytään tekemään työtä.
Avainasemaan tässä
pyrkimyksessä hän
nostaisi tilaajapuolen
eli taloyhtiöt tarpeinensa.

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen
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Nopeuden pitäisi tarkoittaa myös tehokkuutta. Rakennusliikkeidenkin tulisi voida harjoittaa prosessi tehokkaaksi ja hiotuksi. Monenlaisia käytännönongelmia varmaan tulee, mutta ei niitä ratkota
ainakaan, jos ei edes yritetä, vaan mennään aina perinteisillä malleilla, sanoo Antti Pirhonen.

H

yvin tärkeään rooliin
putkiremonttien tehostamisessa ja nopeuttamisessa arkkitehdin koulutuksen omaava Antti Pirhonen
nostaisi tilaajien ohella myös
suunnittelijat.
– He ymmärtäisivät, millaisilla ratkaisuilla nopeaan toteutusvaiheeseen päästään.
Myös rakennusliikkeet joutui
sivat miettimään prosessinsa
ja riskinottokykynsä toiselta
pohjalta kuin tänä päivänä.
Nopeimman tien edetä uuden
tyyppisiin urakoihin avaisi ennen kaikkea se, että tarjouspyyntömenettelyt kehitettäisiin
uuteen malliin.
– Jos yritämme saada uutta
aikaan vanhalla prosessilla ja
vanhalla organisaatiolla, se ei
vain toimi.

Laput silmillä
ei löydy uutta

P

ari vuotta sitten Antti Pirhonen työskenteli vielä
NCC- konsernin täyden
palvelun suunnittelutoimisto
Optiplanissa.Tällöin sieltä tehtiin tutustumiskäynti Berliinin
"putkiremonttikentälle", jossa
kyseisiin prosesseihin on saatu
aivan toisen mallin vauhti kuin
Suomessa.
Sikäläisten remontoijien no
peu
delle löytyy tosin omat
taustatekijänsä, kuten suomalai
sesta poikkeava rakentamisen
tapa, muun muassa rakenteelliset erot berliiniläisten ja suomalaisten elementtikerrostalojen välillä.
Myös talojen omistuspohja isot asunto-osuuskunnat ja -yhtiöt - poikkeaa selkeästi suomalaisesta asunto-osakeyhtiöihin

painottuvasta käytännöstä.
Vaikka peruslähtökohdissa
on eroavaisuuksia, joiden vuoksi berliiniläinen vauhdikkaan
putkiremontin malli ei ole suoraan sovellettavissa Suomeen,
jotain pohjaa ajatustapojemme
muutokselle sieltä voi ammentaa.
Joulukuussa 2011 ARA ja TEKES kutsuivat saneeraus- ja rakennustuoteteollisuuden väkeä
sekä taloyhtiöiden edustajia
Finlandia-talolle. Tilaisuudessa
kuulijoita heräteltiin edessä
oleviin haasteisiin mm. provo
soimalla, mitäpä jos jo 2015
päästäisiin putkiremontin Suomen ennätykseen: viikko per
huoneisto!
– Pidän siitä,että putkiremont
tiin valitaan tietoisesti toisenlainen katsantokanta. Siitä tässä
on kysymys.Tosin rakennusliikkeen edustajana on vähän hankala lupailla mitään, edes leikil-

lisesti. Siitä tulee hyvin herkästi
asiakaslupaus, mitä se tässä
tapauksessa ei saisi olla. Joka
tapauksessa kehottaisin asuntoosakeyhtiöitä miettimään, minkälaista ja kuinka paljon hyötyä
ja arvoa heille antaa, jos nopeus
otetaan yhdeksi tarjouspyynnön elementiksi putkiremonteissa, Pirhonen sanoo ja viittaa
nimenomaan rakennusliikkeen
toteuttamaan ns. perinteiseen
putkiremonttiin.
– Nopeus on aina rakennusliikkeelle haaste, yritys joutuu
miettimään resurssinsa toisella
tavalla.Todennäköisesti tarjouksesta tulee kalliimpi, ja tuleekin.
Lähtökohtaisesti tällaiseen ei
siis varmaan ole halukkuutta.
– Toi
saalta uskon, että jos
aika on osana tarjouspyyntöä,
aikatauluasia saadaan keskusteluun, neuvottelumenettelyllä

PESULAKONEILLA

– täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma
TALOPESULAT OY, Vitikka 1 C, 02630 Espoo, puh. (09) 6869750, fax (09) 68697520, info@talpet.ﬁ, www.talpet.ﬁ
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balanssi olisi löydettävissä.
– Jos joskus tulevaisuudessa
putkiremontissa päästään kahdesta kolmeen viikkoon, voi kuvitella, että siitä olisi asukkaalle
etua, josta hän olisi valmis maksamaan rakennusliikkeelle.

Tekijät eivät katoa,
kun työt
eivät katkea

S

uomessa putkiremonttien
toistettavuus kerrostalosta toiseen, ja sen myötä
helpotus työvoiman resursoinnissa ja ohjaamisessa jää Pirhosen mukaan yleensä hyödyntämättä.
– Maunulassa on sentään jo
harjoiteltu asunto-osakeyhtiöiden yhteistyötapaa, Pirhonen
viittaa helsinkiläiskaupunginosan ryhmärakennuttamishankkeeseen.
Uudenlaisen putkiremonttimenettelyn referenssikohteesta Antti Pirhonen määrittelisi
toiveen 5 - 10 lähellä toisiaan
sijaitsevasta, samankaltaisella
tekniikalla rakennetusta taloyhtiöstä, jotka 'löytäisivät toisensa'.
Taloyhtiöiden ja rakennusliik
keen välillä sovittuun pioneeriluontoiseen hankkeeseen hän
kokisi aiheelliseksi luoda jon-

Remonttitarpeen kautta arvioituna putkiremonttimarkkinat
alkoivat kasvaa 1990-luvun puolessa välissä. Silloin alettiin
korjata 1960-luvulla rakennettujen asuntojen putkistoja.
Putkistojen korjaustarve on kolminkertaistunut vuodesta
2000 vuoteen 2010 mennessä.
Vuodesta 2010 tarve tulee edelleen kaksinkertaistumaan
seuraavan kymmenen vuoden aikana.
1970-luvun alussa rakennettujen asuinkerrostalojen putkistot tulevat korjausikään 2020-luvun puolessa välissä. Jo
2000-luvun loppupuoliskolla tarjolla on ollut enemmän putkiremontteja kuin asennustöitä uusiin kerrostaloihin.
Tällä hetkellä korjataan metallisia putkistoja, koska vesijohtoja ja viemäreitä ei tehty ennen 1970-lukua juuri muista
materiaaleista. Metallisten putkien kestoiäksi on arvioitu nor-
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Ammattirakennutta
jille on tuttu malli, jossa asiakas valitsee
hankkeeseensa kumppanin, jolta saa sekä
suunnittelu- että toteuttamispalvelut.
Asunto-osakeyhtiöiden
saneeraushankkeissa
mallia ei ole juurikaan
käytetty. Sen sovellettavuudesta myös taloyhtiökentälle löytyy
uskoa ainakin
NCC:stä.

kinlaisen kannustinmenettelyn.
Se rohkaisisi tavoittelemaan
yhteisesti sovittua tiukkaa aikataulua.
– Siten ehkä löytyisi optimaalisuoritus ilman, että kukaan
joutuisi ottamaan riskejä, joihin
ei pitäisi mennä.
Perusteita vaihtoehtoisten,
sarjatuotantomaisten ja tehokkaiden putkiremonttien kehittämiselle Suomessakin todella
on. Pirhosen uhkakuvan mukaan muutoin Suomesta yksinkertaisesti loppuu rakennuskapasiteetti, kun yhä suuremmat
määrät kerrostaloista tulevat
saneerausikään.
– Kun remontoivan taloyhti
ön jälkeen tiedossa on vielä vii
si muuta remontoitavaa taloyh
tiötä, se tuo toimintaan suunnitelmallisuutta ja varmuutta.
Työssä aloittanut porukka harjaantuu päästessään jatkamaan
samaan malliin. Hyvin pyörivään koneistoon on myös helpompi tuoda tarpeen mukaan
uusia ihmisiä lisäksi, hän esittää
lääkkeeksi uhkakuvan torjumisessa.
– Kyllä taloyhtiöissä näitä ongelmia on ymmärrettykin. Linjasaneeraukset alkavat olla jo ongelma myös isännöitsijöille. Ne
ovat tuoneet heille uudenlaista
työnkuvaa ja osaamisvaatimuksia, ja valtavan määrän lisätyötä.
En ole vakuuttunut, että taloyhtiöt aina ovat valmiita maksamaan isännöinnin näistä palveluista, Antti Pirhonen sanoo.

maaleissa olosuhteissa ja tavanomaisessa käytössä vähintään
50 vuotta.
Muoviputkien käyttö aloitettiin kylmävesijohdoissa ja viemäreissä 1970- luvulla ja lämminvesijohdoissa 1990-luvulla.
Näissä laskelmissa muoviputkien kestoiän oletetaan olevan
sama kuin metalliputkien, joten putkiremontteihin ei olisi
tulossa materiaalien kestoiästä johtuvaa epäjatkuvuuskohtaa,
mutta luonnollisesti korjattavan materiaalin muuttuminen tulee vaikuttamaan saneerausten tekniseen toteutukseen.

Lähde:
Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia,
Esa Nykänen, Veijo Nykänen,
Markku Riihimäki & Terttu Vainio:
Putkiremonttien uudet hankinta- ja Palvelumallit

Tekniset tilat
rakennusoikeuden ulkopuolelle?
Putkistosaneerauksia on tehty Suomessakin jo monen
ikäisiin taloihin, ja kohdattu niiden tarjoamia, keskinäisistä
rakenteellisista erovaisuuksista johtuvia ongelmia. Kehityspäällikkö, arkkitehti Antti Pirhonen NCC:ltä sanoo suoraan,
että linjasaneerauksien kautta saadut opit eivät ole mitenkään peilautuneet uudistuotantoon. Eli, tulevaisuudessa uusien putki- ym. linjojen veto tulee todennäköisimmin olemaan
edelleen vaikeaa.
Syy ei ole vieritettävissä vain arkkitehtien niskaan. Pirhonen näkisi ratkaisun avaimia mm. rakennusoikeuksin määräämistavan muuttamisessa. Putkistoille ja muulle, todennäköisesti yhä lisääntyvälle tekniikalle voitaisiin osoittaa tilavaraus
rakennusoikeuden ulkopuolella. Suuremman tilavarauksen
ansiosta myös putkistosaneeraus hoituisi aikanaan asuintilojen rakenteita repimättä.
Nykytilanteessa rakennusliikkeet pyrkivät minimoimaan
tekniset tilat kannattavuusmielessä. Myyntiin halutaan saada
maksimaalinen asuineliömäärä.
– Mielestäni kaavoittajalla olisi mahdollisuus miettiä tämä
toisin kuin nykyään. Määriteltäisiin rakennusoikeus, jolla rakennusliike voi tuottaa puhtaasti asuinpinta-alaa. Teknisiä tiloja voitaisiin toteuttaa erikseen tarpeen mukaan käyttämällä
tietylle käyttötarkoitukselle rajattua rakennusoikeuden ulkopuolista tilaa.
Tärkeää asian tarkastelu olisi nyt siitäkin syystä, että lähitulevaisuudessa aletaan tavoittelemaan rakennuksia, jotka itse
tuottavat energiaa.Talotekniset ratkaisut tulevat muuttumaan
vahvasti.
– Kaupungit tekevät jatkuvasti uutta kaavaa ottamatta näitä
asioita huomioon. Valtavien haasteiden edessä oleva rakennusteollisuus odottaisi nyt joustavuutta.

PERINTEISET JA MODERNIT

PUTKIREMONTIT
-TAI NIIDEN YHDISTELMÄ

CONSTI TALOTEKNIIKKA PALVELEE

TALOYHTIÖITÄ LAADUKKAASTI JA LUOTETTAVASTI:
• Käyttövesiputket
• Viemärit: vaihto ja modernit kunnostusmenetelmät
• Lämmitys, sähkö, ilmastointi
• Uudet kylpyhuoneet
• KVR-toimintamalli
• LVI-liike ja huoltopalvelut

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA
WWW.CONSTI.FI/TALOTEKNIIKKA

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
Sulatamme
myös jäätyneet
putket

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

Tarjoamme:

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

•
•
•
•

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Huollata viemärit ennakkoon
”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti
lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”,
kuuluu asiantuntijan neuvo.
Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.

•
•
•
•
•
•

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

www.eerolayhtiot.fi
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450
Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 3310 02
Hanko (019) 2486 713

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08
Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 7666 22
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 8757 215
Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

Kaikki numerot päivystävät 24 h

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00
Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

putkistosaneeraukset

Vesi- ja viemäriverkostojen yhtymäkohta tonttirajalla

Mietintämyssyt päihin
yhtä aikaa,
suunnitteluvaiheessa?
Talous, viemäri- sekä
sade-/hulevesiputkistojen uusimis- tai
kunnostustarpeet
pyörivät vähintäänkin puheissa sekä lukuisissa taloyhtiöissä
että niitä palvelevissa
vesihuoltolaitoksissa.
Noin 300 vesihuol-

Apulaisjohtaja Mika
Rontu VVY:stä toivoo,
että kiinteistöjen sekaviemärit poistuisivat viimeistään nyt.
Runsaina ryöppyävät
sade- ja hulevedet jätevesiviemäreissä aiheuttavat monenlaisia ongelmia.

tolaitosta edustavan
Vesilaitosyhdistyksen
(VVY) apulaisjohtaja Mika Rontu näkisi
varsin järkevänä, että
kumpaisellakin kentällä kiinnostusta riittäisi
myös toisen osapuolen
tilanteisiin ja suunnitelmiin. ’Törmäyksestä’ kiinteistön tonttirajalla putkimontussa
voisi siten tulla puolin
ja toisin edullinen.
n Tekstit:

Hanna Rissanen

Y

ksittäisten kiinteistöjen
tonttiputkistojen kunnolla on väliä, vaikka
pituudet lasketaan metreinä.
Vesihuoltopuolella verkostoja
riittääkin jo kilometreissä, valtakunnallisesti tuhansina ja tuhansina. Tosin kattavampia yhteislaskelmia yhteismääristä ei
ole saatavana järin tuoreina.
– Suomessa oli hyvä ympäris
töhallinnon ylläpitämä tilastoin
ti verkostojen määrästä aina

vuoteen 1998. Sen jälkeen kattavaa tilastointia ei valitettavasti
ole ollut, Mika Rontu toteaa.
Suomen Rakennusinsinööri
en Liiton (RIL) selvityksessä Ra
kennetun omaisuuden tila ROTI
2011 vesihuoltolaitosten vesijohtojen pituudeksi asiantuntijavoimin arvioitiin100 000 kilomeriä vuonna 2011. Jätevesi- ja
hulevesiviemäreiden yhteenlaskettu arvio selvityksessä oli
50 000 kilometriä. Mikä osuus

niistä on VVY: n jäsenlaitoksille
kuuluvaa, siitä Ronnulla ei ole
tietoa.
Yli 50 asukasta palvelevien
vesihuoltolaitosten määrä Suomessa on yhteensä noin 1 500.
VVY: n noin 300 jäsenlaitosta
huolehtivat noin 90 prosenttisesti vesihuoltolaitosten Suomessa tarjoamista palveluista.
Suurin osa Suomen vesihuol➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 2/2012
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tolaitoksista onkin pieniä, asiakkaiden itsensä pyörittämiä
vesiosuuskuntia.

Saneerauskello
tikittää
maanuumenissakin

K

äytössä edelleen olevien vanhimpien vesijohtojen Mika Rontu
uskoo olevan 1800-luvun loppupuolelta. Helsingissä vesihuoltotoiminta otti ensiaskeleitaan 1870-luvulla.
Keskimäärin suomalaiset
vesijohdot ovat iältään kuitenkin suhteellisen nuoria, sillä
suuri osuus kokonaiskilometreistä tulee haja-asutusalueilta
ja maaseudulta, joilla suurin
osa putkista osuu ikäskaalaan
20-40 vuotta. Siitä huolimatta
putkistojen saneerausvelka on
valtakunnallisesti paisunut jo
melkoiseksi.
– Vuonna 2008 valmistuneessa Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) teettämässä selvityksessä todettiin, että vesihuoltoverkostojen saneerausvolyymit
tulisi kaksin-kolminkertaistaa
välittömästi. Muuten saneerausvelkaa ei saada kurottua kiinni,
Mika Rontu sanoo.
Suurempaa saneerausbuumia
MMM:n patistelu ei ole silti saanut aikaan. Pohjoismaisellakin
tasolla laitoksista suurimman,
HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut), Rontu kertoo
tosin jo lähteneen laaja-alaisemmin liikkeelle.
Keskimääräisesti verkkainen
saneeraushankkeiden liikkeellelähtö on herättänyt huolta
käytännön tekijäresurssienkin
suhteen. Mikäli urakoitsijoita
toivotaan riittävän työtilanteen
hätistellessä jo tosissaan, alan
urakoitsijoille tulisi riittää kysyntää jo sitä ennenkin. Resursseja ei löydy, jos kaikki pitäisi
saada kuntoon yhtenä ryppäänä.
Tilanteen tekee kimurantiksi
- yllätys, yllätys - osittain se, että
tällä hetkellä verkostot toimivat
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hyvin, vielä.
– Maan alla näkymättömissä
olevien verkostojen kunnon ja
saneeraustarpeen arviointi ei
ole helppoa, VVY:ssä toimivan,
alan varautumista tukevan vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö
Riina Liikanen toteaa.
Maanalaisista vesihuoltoverkostoista valtaosa on muoviputkia - kiitos kotimaisen, 50-luvun
loppupuolella alkunsa saaneen
teollisuuden. Valurautaisissa
metalliputkissa talousvesi virtaa lähinnä vanhimpien kaupunkien keskusta-alueilla.

Ei kaupunkia, jossa ei kesän
tullen kaivettaisi vesi- ja
viemäriputkia päivänvaloon
kunnostustöiden vuoksi.
Talvella homma on hankala,
mutta vauriotilanteiden
vuoksi valinnanvaraa ei aina ole.
Kuva: Hanna Rissanen.

Mika Rontu uskoo metalliput
kien pitävän pintansa kaupun
ki
oloissa vastedeskin, sillä
lii
kenteen tärinöissä ne ovat
osoittautuneet muovisia kestävämmiksi. Betonisia vanhoja jätevesiverkostoja on 90-luvulta
lähtien kunnostettu sisäpuolisesti sukittamalla.

Remontoimalla
putkesta
ahtaampi tai
laajempi

Toisin paikoin vedenkulutusta on leikannut vettä paljon käyttäneen teollisuuden siirtyminen muualle. Osatekijä on vettä vähemmän kuluttavissa nykyvesikalusteissa, huoneistokohtaisissa vesimittareissa, ekologisen ajattelutavan nousussa jne.
Kuva: Hanna Rissanen

Vesihuoltoinsinööri Riina
Liikanen on asiantuntija vesien
laatuun ja tutkimukseen liittyvissä asioissa.

M

uovisten vesijohtojen
saneerauksen kannalta onnekkaaksi suuntaukseksi on osoittautunut
vedenkäytön keskimääräinen
aleneminen.
Se, että saneerauksessa sisäpuolelle sujuttaen synnytettävä
uusi putki muodostuu alkuperäistä ahtaammaksi, ei ole haitaksi, vaan päinvastoin. Vähentyneen vedenkäytön vuoksi
alkuaikoja hitaammaksi käynyt
virtaama kääntyy verkostossa
taas vilkkaammaksi. Veden laadun kannalta se on etu.

Vielä 1970-luvulla Suomessa
kuviteltiin veden ominaiskulutuksen nousun jatkuvan jo tutuksi käyneessä 45 asteen kulmassa,Yhdysvaltojen malliin.
Suomessa 1974 käyttöön
otettu jätevesimaksu kuitenkin
jokseenkin tuplasi kiinteistöiltä perittävän vesihuoltopalveluiden hinnan. Jo se sai veden
ominaiskulutuksen kääntymään
laskuun.
Suuremmalle kulutukselle
mitoitetuissa putkissa veden
viipymä piteni ja aiheutti ongelmia veden laadun säilymiselle. Joillakin alueilla talousvettä
jouduttiin juoksuttamaan, jotta
vedenlaatu olisi säilynyt hyvänä.
Alueilla, joilla vedenkäyttö
kasvaa esimerkiksi lisärakentamisen seurauksena, olemassa
olevan verkoston kapasiteetti
saattaa jäädä pieneksi. Näissä
tapauksissa voidaan kokonaan
uuden vesijohdon rakentamisen lisäksi käyttää menetelmää,
jossa uusi ja alkuperäistä suurempi putki pakotetaan alkuperäisen putken sisään 'räjäyttämällä' .

Pursilahdenranta 2A10, 00980 Helsinki

Aiheesta lisää
seuraavalla sivulla
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Vesi maistuu pahalle?
Sylttytehdas voi piillä hyvinkin lähellä
Jos hanasta kotona
laskettava vesi ei ota
maistuakseen, syypäänä ei läheskään aina
ole vesihuoltolaitos.
Monessa tapauksessa
loppukäyttäjien olisi
hyvä vilkaista omaan
peiliin; hyvänäkin toimitettu vesi voi saada
oudon makuvivahteen
muhiessaan kiinteistön

Vesilaitos ei ole aina syypää huonolta maistuvaan veteen.
Taloyhtiössä siis useammin huomio myös siihen, missä kunnossa
putkisto on. Kuva: Futureimagebank.

omissa kehnokuntoisissa putkistoissa.
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

V

esilaitosyhdistyksen ammattilaiset tietävät, mistä puhuvat. 1970-luvulla rakennetun ison kiinteistön
vuokralaisina he ovat useammankin kerran viestineet isännöitsijälle vesiongelmastaan.
Aamulla työhön tultuaan heidän on ensitöikseen juoksutettava puoli tuntia vettä viemäriin, vasta sitten metallin maku
katoaa siitä.
Kiinteistön oma tonttivesi
putki uusittiin kyllä vuosi sitten. Se ei poistanut vielä ongelmaa. Rakennuksen sisäisistä
putkistoista on nyt suunniteltu
uusittavaksi pystylinjat, mutta
ei vaakavetoja. Tokko riesa siis
poistuu silloinkaan täysin. Putkivuodostakin vastikään oli tullut tietoa ...
– Varmaan tämä ei ole ainoa
kiinteistö, joka pitkittää remont
tipäätöstä ja mahdollisesti pahentaa ongelmia, apulaisjohtaja
Mika Rontu toteaa.
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Kaikista optimaalisimpana
VVY:ssä nähdään toimintakuvio, missä kiinteistöjen omistajat saataisiin virittämään omat
tonttijohtojensa uusinnat tai
kunnostukset ajankohtaan,
jolloin myös heidän vesihuoltoyhtiönsä on aikeissa kaivaa
esiin ja remontoida runkoverkostojaan kyseisellä alueella,
tonttien kunnossapitorajoilla.
Menettely säästäisi vaivaa, aikaa ja rahaakin, puolin ja toisin.
Homman onnistumiseen tarvitaan yhteistyöhalukkuutta sekä
vesihuoltolaitoksen että kiinteistönomistajan taholta, Rontu
tietää.
– Vesihuoltolaitokset voivat huomioida kiinteistöjen
omistajat ja ottaa jo saneerausten suunnitteluvaiheessa
yhteyttä asiakaskiinteistöihin
laitoksen verkostojen ja tonttijohtojen saneerausten yhteensovittamiseksi.
Asunto-osakeyhtiöissä, joissa päätöksenteko remonteista
vie väkisinkin paljon aikaa, on

oleellisen tärkeää saada ajoissa
tieto mahdollisuudesta sovittaa
tonttiputkien kunnostaminen
'samoille kuopille' ja samaa, joka tapauksessa paikalle tulevaa
urakoitsijaa ehkä hyödyntäen,
kenties yhteisiä materiaalihankintojakin. Rontu toteaakin, että yhdenmukaisille käytännöille olisi tilausta.
– Varmaan tulemme kiinnittämään jossain vaiheessa tähän
huomiota. Kiinteistöasiakkaiden sitouttamisessa mukaan
prosessiin on vielä paljon tekemistä.

Sekaviemäreistä
hankkiuduttava
eroon

E

tenkin vanhojen kaupunkien keskusta-alueilla on
vielä sekaviemäreitä, joihin kerätään jätevesien lisäksi
myös hulevedet. Hulevesiksi
kutsutaan sade- ja kiinteistöjen

kuivatusvesiä.
Vesihuoltolaitokset pyrkivät
saneeraamaan sekaviemärit
erillisiksi jätevesi- ja hulevesiviemäreiksi, jotta runsaat sateet
eivät saisi jätevesiviemäreitä
tulvimaan ja haittaisi puhdistamoiden puhdistusprosesseja. Myös sekaviemäröinnistä
eroon pääsemisessä tarvitaan
kiinteistöjen panostusta.
– Vesihuoltolaitosten ponnistelut valuvat hukkaan, jos kiinteistöt eivät erota omia järjestelmiään ja sadevedet tulevat
edelleen jätevesiviemäriin, Riina Liikanen VVY:ltä sanoo.
Ilmastonmuutoksen ääreisilmiönä mm. sadekuurojen uskotaan iskevän entistä rankempina. Aikoja sitten 'normisateille'
mitoitetut sadevesiviemärit eivät tuhteja kaatosateita vedä.
Sekaviemäröidyillä alueilla
(sadevesi johdetaan jätevesiviemäriin) pahimmillaan seurauksena on jäte- ja sadeveden
tulviminen kiinteistöihin. Toisaalta jätevesilaitos ylikuormittuu ja veden puhdistustulos
heikkenee, jätevettä kulkeutuu
vesistöihin.
– On erittäin toivottavaa, että samalla kun vesihuoltolaitos
uusii omia sekaviemäreitään
erillisiksi, samalla myös kiinteis
töt saataisiin siihen mukaan,
Mika Rontu täydentää.
Määräys jäte- ja sadevesien
eriyttämisestä onkin ollut jo
pitkään kiinteistöjä koskeva
velvoite niin vesihuoltolaitosten yleisissä toimitusehdoissa
kuin Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa (D1).
Myös vakuutusyhtiöillä on
vakuutusehdoissaan vaatimus
hulevesiviemäriin liittymisestä
mikäli sellainen on alueella.

Koska vedellä on hintansa.
9% 7%
8%

rakennuksen lämmitys

8%

rakennuksen kiinteistövero
tontin kiinteistövero
jätehuolto

22%
31%

kiinteistösähkö
vesi ja jätevesi
veden lämmitys

Vesi ja vedenlämmitys
yhteensä noin 37 %

15%

Kiinteistön käyttökustannukset 2011

Se miten vettä kulutamme ja kenen vedestä
maksamme ovat valintakysymyksiä.
Puhdas vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroistamme. Vesi on
jatkuvasti myös yhä kalliimpaa ja sen osuus muodostaa kasvavan
osan taloyhtiöiden kiinteistä käyttökustannuksista.
Vesiverto vedenmittausjärjestelmä on kehitetty vastaamaan taloyhtiöiden tarpeeseen mitata vedenkulutusta huoneistokohtaisesti.
Yli 30-vuoden kehitystyö kotimaisten vedenmittausjärjestelmien
valmistajana on luonut yhden nykyaikaisimmista ja luotettavimmista etäluettavista järjestelmistä. Todisteena tästä jo yli 80 000
referenssikohdetta ympäri Suomea.

Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää
www.vesiverto.fi

Vexve Oy Vesiverto
Pajakatu 11, 38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800, www.vesiverto.fi

P utkistosaneeraukset

Sertifioinnin piirissä
yhä useampi viemäriputkisaneerausmenetelmä
Sertifioitujen uusien putkistosaneerausmenetelmien määrä kasvaa. Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen VTT Expert Services
Oy:stä kertoo, että viemäriputkien saneerausmenetelmien tuotesertifiointi
aloitettiin vuonna 2005
yhdellä tuotteella. Nyt sertifioinnin piirissä on kahdeksan toimijan tuotteet,
ja muutama sertifiointi
on työn alla. Kuinka kattavasti alan toimijat ovat
sertifioineet saneerausmenetelmiä, siitä ei Rautiaisen mukaan ole tutkittua
tietoa.
n Teksti ja kuva:

Irene Murtomäki

Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen
VTT Expert Services Oy:stä toteaa, että sertifioinnissa saneerausmenetelmien ominaisuuksia on verrattu samalla tavalla ja ominaisuudet ilmoitetaan samalla tavalla, mikä helpottaa ostajan valintaa.
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A

rviointipäällikkö Liisa Rau
tiainen toteaa
sertifioinnin koskevan
tällä hetkellä viemäriputkien
saneerausmenetelmiä. Sertifioinnin piirissä olevissa saneerausmenetelmissä uusi putki
muodostetaan pinnoitteella
vanhan viemäriputken sisälle
tai putki pinnoitetaan sisäpuolelta.
Tuotesertifioinnista koituu
asiakkaalle hyötyä. Liisa Rautiainen mainitsee ostajan valintaa
helpottavan, kun eri saneeraus
menetelmät ovat keskenään
verrattavissa.
Sertifioinnissa saneerausmenetelmien ominaisuuksia on
verrattu samalla tavalla ja ominaisuudet ilmoitetaan samalla
tavalla.
Sertifikaatin hakijan eli toimijan kannalta sertifioinnin katsotaan palvelevan kansallista
ja kansainvälistä kilpailukykyä.
Lisäksi tuotteen käydessä läpi
sertifioinnin voidaan sen ajatel
la kehittävän tuotteiden ja tuotannon laatua.
Hakijan saadessa tuotteelleen sertifikaatin tästä kertoo
merkintä, jossa on VTT:n logo
ja sertifikaatin numero.
Liisa Rautiainen tähdentää,
että sertifikaatti ei koske pelkästään materiaalia, vaan myös
putken kunnon tarkistamista,
puhdistusta, asennusta ja sen
ohjeistusta sekä lopputuloksen
tarkistamista.

Tuotesertifiointien
määrä kasvaa

A

rviointipäällikkö Liisa
Rautiainen toteaa sanee
rausmenetelmien tuotesertifioinnin määrän kasvavan
edelleen, mutta kuinka paljon,
sitä on vaikea ennakoida. Hän
arvioi olevan vain ajan kysymys,
koska viemäriputkien saneerausmenetelmissä otetaan käyttöön henkilösertifiointi.
Viemäriputkien saneerausmenetelmien sertifioinnista
tulleekin yhtä lailla yleinen käytäntö kuin on tapahtunut märkätilojen vedeneristeiden tuote- ja
henkilöstösertifioinnissa.

Märkätilojen tuotesertifiointi
aloitettiin vuonna 1999 ja henkilösertifiointi vuonna 2000.
Nyt valtaosa markkinoilla olevista tuotteista on sertifioinnin
piirissä, ja henkilösertifikaattejakin on myönnetty yli 9 000
kappaletta.
Rakennusteollisuuden teettämän tutkimuksen mukaan
tuote- ja henkilösertifioinnit
ovat vaikuttaneet laatuun merkittävästi.

VTT kehitti
tuotesertifiointijärjestelmän

P

utkien sisäpuolinen pinnoittaminen rupesi Suomessa valtaamaan alaa
perinteiseltä putkiremontilta
2000-luvun puolessa välissä.
Vaikka viemäriputkien pinnoitusmenetelmät ovat olleet meillä käytössä suhteellisen vähän
aikaa, on vesi- ja viemäriputkia
pinnoitettu esimerkiksi KeskiEuroopassa jo paljon pidempään.
– Uusien menetelmien rantautuessa Suomeen ei mukana
kuitenkaan tullut esimerkiksi
saksalaisia hyväksyntöjä, jotka
ovat siellä olleet kauan käytössä. Hyväksyntätietojen puuttu
minen aiheutti sekavuutta kentällä. Viisi vuotta sitten tehdyn
selvityksen mukaan alan toimijoilla oli esittää asiakkaille keskenään hyvin eritasoista tietoa
omien menetelmien toimivuudesta.
– Niinpä VTT:ssä päätettiin
kirjata yhtenäiset sertifiointipe
rusteet. Ne pohjautuvat osin
kunnallistekniikan putkikorjausmenetelmille laadittuihin eurooppalaisiin standardeihin. Pelkille pinnoitteille standardeja
tai hyväksyntöjä ei kuitenkaan
ollut, joten VTT:ssä selvitettiin
ja laadittiin omat vaatimukset.
Sertifiointiperusteet ehtivät olla jonkin aikaa pöytälaatikossa,
kunnes viemäriputkien saneerausmenetelmiä koskevia tuotesertifiointihakemuksia alkoi
saapua.
➺ JATKUU

Älykäs tapa vähentää
ympäristökuormitusta
on valmistaa laitteita,
jotka kestävät käytössä
mahdollisimman kauan.
Mielen Professional pesukoneet on testattu kestämään
30 000 käyttötuntia. Ne käyttävät ällistyttävän vähän vettä ja
energiaa. Ne pesevät pyykkisi moitteettoman puhtaaksi hellävaraisesti ja ovat helppoja käyttää. Lisäksi ne ovat järkevän
hintaisia. Pyydä tarjous, totea itse!
Käytä hyväksesi kevättarjouksemme! Kun päivität taloyhtiönne kiinteistöpesulan pesukoneen ja kuivausrummun Miele
Professional -malleiksi toukokuun 2012 loppuun mennessä,
taloyhtiö saa käyttöönsä 150 euron arvoisen
lahjakortin puutarhamyymälään. Kun ostat
kiinteistöpesulaan Miele Professional
mankelin, saat 100 euron
lahjakortin.

Miele Oy Professional
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puh. (09) 875 970
www.miele-professional.fi
asiakaspalvelu@miele.fi

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

teista pienin putkikoko, johon
materiaali soveltuu, on 50 millimetriä. Näin ollen kehitystä on
tapahtunut, sillä aluksi liikuttiin
yli 100 millimetrissä, Liisa Rautiainen muistelee.

Sertifiointi saattaa
kestää kuukausia

-V

almistajan tai markki
noijan halutessa tuotteelle sertifikaatin
selvitetään ensin, mitä tämä
tietää tuotteesta, muun muassa
onko sitä tutkittu ja testattu. Jos
on, niin missä maassa ja saako
tuloksia käyttöön. Mikäli tämä
on mahdollista, ne käydään läpi
ja katsotaan, olisivatko ne hyödynnettävissä.Tällaisissa tapauksissa selvitään yleensä yhdellä
kahdella lisätestillä. Jos käytössä
ei ole mitään testejä ja liikkeelle
joudutaan lähtemään niin sanotusti nollasta, sertifiointi kestää
puolisen vuotta, arviointipäällikkö Liisa Rautiainen kuvailee
sertifioinnin etenemistä.
– Sertifiointia varten testataan muun muassa tuotteen
lujuus ja venyvyys. Materiaalille tehdään koeasennus putkistoon, jossa on monia haaroja.
Tuotteelle annetaan niin sanot
tua shokkihoitoa vaihtelemalla kylmää ja kuumaa. Viikon
jälkeen katsotaan materiaalin
toimivuus, esimerkiksi ovatko
liitokset pitäneet.
Materiaalille tehdään myös
pitkäaikaiskoe, jossa sitä vanhennetaan ilmassa ja vedessä
korotetussa lämpötilassa 3 0004 000 tuntia.Testin tulosten perusteella tuotteella lasketaan
ekstrapoloituna sen käyttöikä.
Verratessaan vuosien mittaan
tapahtunutta kehitystä Rautainen toteaa, että ensimmäisille sertifioiduille pinnoitteille
käyttöiäksi laskettiin korkeintaan 20 vuotta. Nyt käyttöikä
on noussut 30-40, joillakin jopa
40-50 vuoteen.
– Sertifikaatissa kerrotaan
myös, minkä kokoiselle putkelle korjausmenetelmä sopii. Tällä hetkellä sertifioiduista tuot-
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Mitä on tuotesertifiointi?
Sertifiointi on yrityksestä riippumattoman ja puolueettoman niin
kutsutun kolmannen osapuolen toteuttamaa toimintaa, jolla varmennetaan tuotteen vaatimuksenmukaisuutta ja ominaisuuksia.
Tuotesertifiointi on yksi työkalu muiden ohella rakentamisen laadun varmennuksessa.
Tuotesertifikaatteja laaditaan rakentamisen tuotteille ja tuotejärjestelmille sekä kotimaan että viennin tarpeisiin. Sertifiointi tukee
ja tarvittaessa täydentää vähimmäisvaatimustason osoittavaa
CE-merkintäjärjestelmää.
Tuotesertifiointivaatimusten menettelytapoja on useita. Sertifiointivaatimukset voidaan saada olemassa olevista standardeista. Jollei niitä ole, sertifiointivaatimukset laaditaan muilla tavoin
esimerkiksi tutkimuksen lopputuloksena. Mutta esimerkiksi
viemäriputkistojen saneerausmenetelmien sertifiointivaatimukset on luotu yhdistelmällä olemassa olevia standardeja ja
vaatimuksia.

CE-merkintä pakolliseksi
CE-merkintä tulee ensi vuonna ( 1.7.2013) pakolliseksi kaikkiin
rakennustuotteisiin, joilla on harmonisoitu tuotestandardi. Merkintä vaaditaan, oli tuote myynnissä ainoastaan Suomessa tai
myös muualla Euroopan unionin maissa. CE-merkinnällä on
tarkoitus helpottaa tuotteiden vertailua ja edistää niiden vapaata
liikkuvuutta Euroopan talousalueella.
CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Merkintä rakennustuotteessa
ei kuitenkaan vielä takaa sitä, että tuote soveltuu käytettäväksi
tiettyyn rakennuskohteeseen, tietyssä maassa. Kansalliset viranomaismääräykset, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelma,
säätelevät edelleenkin suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä
ja rakennuskohdetta.
Viemäriputkien saneerausmenetelmille ei ainakaan vielä ole CEmerkintään velvoittavaa harmonisoitua tuotestandardia.

Laatua valvotaan
seurantakäynneillä

S

ertifiointiin kuuluvat myös
seurantakäynnit työmailla
ja / tai sertifikaattien haltijoiden tiloissa vuosittain. Tarpeen mukaan laadunvalvonnan
poikkeamista huomautetaan.
Jos huomautuksia kertyy, eikä
korjaavia liikkeitä tapahdu, sertifikaatti voidaan pidättää tai
peruuttaa.
Arviointipäällikkö Liisa Rautiainen kertoo myös heidän
joutuneen VTT:ssä vastaamaan
valituksiin, että putkiremontti
ei ole sujunut odotuksien mukaan, vaikka saneerausmenetelmälle on myönnetty sertifikaatti. Hän toteaakin, että sertifikaatista huolimatta ongelmia
voisi ilmetä, jos työtä ei toteuteta työohjeiden ja sertifikaatin
edellyttämällä tavalla.

Seuraava askel
elementtiratkaisut

P

utkistosaneerauksiin liittyen arviointipäällikkö
Liisa Rautiainen arvelee,
että seuraava markkinoiden
odotuksiin vastaava tuotesertifiointi koskee teollista korjausrakentamista.
– Kiinteistön rakenteiden auki repiminen ei ole välttämättä
aina paras ratkaisu, ja elementtiratkaisut lisääntyvät. Esimerkiksi putkistojen kotelointi
alkaa olla monessa saneerauskohteessa varteenotettava vaihtoehto.

Parasta
vedeneristykseen
Katto on talosi kruunu.
Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennusta vedenpitävästi
sään vaihteluilta. Matakin missiona on toimittaa kestäviä
vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. Sen me osaamme ja
siitä meillä on näyttöä. Valitse katollesi Mataki® -kateratkaisu ja
maksat vain olennaisesta.
Tutustu Matakin vedeneristysratkaisuihin ja pyydä vedenpitävä
tarjous lähimmältä Mataki-urakoitsijaltasi. Löydät heidät
osoitteesta www.mataki.fi

www.mataki.fi

ener g ia

” Parasta
energiansäästöä
on, kun seuraat
kulutusta,
säädät ja huollat
talon tekniset
järjestelmät
kuntoon”
Kehitysinsinööri Pekka Takki (vas.) Helsingin Energiasta selittää kaukolämpöön liittyviä teknisiä
asioita Sitran Energiaohjelman johtavan asiantuntijan Jarek Kurnitskin kuunnellessa.

Älä mene vipuun
- energiansäästö syntyy kokonaisuudesta
Taloyhtiön lämmitysjärjestelmään asennetaan
isännöitsijän välityksellä laite, jonka luvataan
tuovan kaukolämmön piirissä olevalle vesikeskuslämmitteiselle taloyhtiölle energiansäästöjä.
Kuka vastaa, jos laitteen havaitaankin lisäävän
kiinteistön ja asukkaiden sähkönkulutusta tai
alentavan huonelämpötiloja ja asumismukavuutta, tai johtavan laitevikoihin ja häiriöihin
lämmityksessä
Pitäisikö siis isännöitsijät laittaa koulun penkille
opiskelemaan lämmitysjärjestelmän toimintaperiaatteet ja perushuoltoon liittyvät asiat?
Vai pitäisikö ammatti-isännöitsijöiden tekniselle
osaamiselle asettaa joitakin pätevyysvaatimuksia?

n Teksti ja kuvat: Riina
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T

iukkoja mielipiteitä, joita
esittävät Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, johtava
asiantuntija Tapio Jalo Motiva
Oy:stä ja kehitysinsinööri Pekka Takki Helsingin Energiasta.
He ovat huolissaan siitä, että
energiansäästölupauksilla höystetyllä markkinointiviestinnällä
johdetaan isännöitsijöitä ja
kiinteistönomistajia harhaan
ja osakkeenomistajilla maksa
tetaan laitteita, jotka eivät ole
välttämättömiä säästöjen aikaansaamiseksi.
Pahimmassa tapauksessa lämmitysjärjestelmän suunniteltu
toiminta häiriintyy ja uusi laite
voi aiheuttaa säädön huojuntaa
sekä ääni- ja lämpötilaongelmia
osassa asunnoissa.
Lisäksi heidän mielestään
ongelmallista hankintojen
tekemisen kannalta on se, että
energiankulutusta ei tarkastella
kokonaisuutena, vaan kuvitellaan yhden laitteen tuottavan

säästöt.
Koulun penkille he patistelevat isännöitsijäkuntaa siksi,
että vaikuttaa olevan tarvetta kerrata, miten rakennusten
lämmitysjärjestelmiä ja muita
energiankulutukseen vaikuttavia järjestelmiä pitäisi säätää ja
huoltaa.

Kuristusventtiili
rajoittaa
kaukolämmön
toimittamista

N

äkemyksiänsä asiantuntijat perustelevat
neljällä esimerkillä.
Ensimmäisessä tapauksessa
puhutaan linjasäätöventtiilistä,
jollaisia on asennettu kaukolämmössä olevien kiinteistöjen
lämmitysjärjestelmiin. Helsingin Energia otti tällaisiin ns.
kuristusventtiileihin jo 90-luvun lopussa kielteisen kannan,

Hänen näkemyksensä mukaan ylipäänsä tällaiset kuristus
venttiilit toimivat vain hyvin
harvoissa tapauksissa, joissa
kiinteistössä tilausvesivirta on
ollut syystä tai toisesta liian
suuri.
– Tilausvesivirran rajoittaminen voi jossain tapauksissa
näyttää toimivan oikein, kun
sillä hillitään ylilämmitystilannetta. Näissä puheena olevissa
tapauksissa kokonaisuus on
täysin unohdettu ja siksi onkin enemmän tuurista kiinni,
ettei venttiili rajoita liikaa, Jalo
pohtii.
Johtava asiantuntija Tapio Jalo
Motivasta muistutta, että lämmitysjärjestelmän perussäädöstä on mm. Motivan toimesta tehty käyttökelpoisia oppaita menetelmän perusasioiden
selvittämiseksi käytännössä.

koska niiden todettiin johtavan
tilanteisiin, joissa kiinteistöjen
lämmitysteho ei ollutkaan enää
riittävä.
– Kuristusventtiileitä löytyy
kiinteistöistä edelleenkin aika
ajoin. Kuristusventtiilistä johtuvat viat paljastuvat yleensä varsinkin kovilla pakkasilla, koska
kiinteistö ei saakaan lämmitysjärjestelmäänsä riittävän suurta
lämmitystehoa eli tilausvesivirtaa. Näin kävi eräässä helsinkiläisessä hotellissa. Sieltä otettiin
meihin yhteyttä, koska kaukolämpö ei toiminut.Tarkastajamme lähti paikalle ja totesi, että
lämmitysjärjestelmään oli liitet
ty tällainen kuristusventtiili,
joka rajoitti - tässä tapauksessa
suorastaan esti - kaukolämpövirtauksen kiinteistöön, kertoo
Pekka Takki Helsingin Energiasta.
– Tämä on siinä mielessä
selvä tapaus, että niin sanotul
le ensiöpuolelle ei saa lähtö
koh
taisesti asentaa mitään il
man energiayhtiön lupaa. Tai
toimenpide pitää joka tapauksessa ennakkoon hyväksyttää
energiayhtiöllä,Tapio Jalo Moti
vasta jatkaa.

Säädä
tilausvesivirta
oikeaksi

J

arek Kurnitski opastaa oitis,
että tässä tapauksessa kiinteistönomistajan, käytän
nössä siis isännöitsijän, olisi
pitänyt ottaa yhteyttä energiayhtiöön ja pyytää säätämän
kaukolämmön tilausvesivirta
oikeaksi.
Oikean tilausvesivirran tarkis
taminen on hyvä tehdä siksi, että sen pohjalta kaukolämmön
perusmaksu määräytyy. Mitä
pienempi tilausvesivirtaus on,
sitä pienempi perusmaksu,
mutta tilausvesivirran on kuitenkin aina oltava oikea.
– Tässä tapauksessa kiinteistössä oli tehty lämmitysjärjestelmään ja huoneiden lämpötilojen tasaisuuden suhteen
siis vääränlainen korjaus. Ei
korjattu niitä asioita, joita olisi
pitänyt korjata ja mihin olemassa olevat järjestelmät antaisivat
mahdollisuuden eli säätökäyrää
alemmas ja tilausvesivirta kohdalleen, Kurnitski opastaa.
– Minusta suurin synti tällaisissa tapauksissa on juuri se,
että ei lähdetty analysoimaan ja
tarkastamaan toimiiko lämmitysjärjestelmä oikein suunnitellulla tavalla, vaan valittiin vippaskonsti, joka johtaa erikoisiin
tilanteisiin, Jalo harmittelee.

MASTERPIPE - LUOTETTAVA
KUMPPANI PUTKIREMONTTIIN

Aiheesta lisää seuraavalla
sivulla

www.masterpipe.fi

Masterpipe toteuttaa linjasaneeraukset ammattitaidolla ja kokemuksen tuomalla varmuudella.
Toteutamme saneeraukset kokonaisuuksina ensitiedottamisesta loppusiivoukseen saakka. Perinteisen putkimiestyön lisäksi käytämme putkien sukitusta, sekä kehittämäämme mastermenetelmää,
jossa yhdistyvät kustannustehokkuus, laadukkuus
sekä ympäristöystävällisyys.
Myönnämme tekemällemme sukitustyölle 40 vuoden vuotamattomuustakuun.
Arvostamme asiakkaitamme ja otamme asukkaat
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Patrik Åkerstedt
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Jari Nyholm
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Esimerkki 2:
Ruostumattomuus tuo energiansäästöä

T

oinen esimerkkitapaus
liittyy vedenkäsittelylaitteeseen, joka voidaan
asentaa kiinteistöjen käyttövesi- tai lämmitysjärjestelmiin.
Laitteen sanotaan suojaavan
putkistoa sisäpuoliselta korroosiolta, ruostumiselta.
Pekka Takki kertoo esimerkin
vanhemmasta taloyhtiöstä, joka
uusi vesijohtoverkostonsa ja siinä yhteydessä käyttövesiputket
vaihdettiin kupariputkiksi.
– Taloyhtiölle myytiin käyttöveteen liitettävä laite sillä perusteella, että se estää vesiputkien
ruostumisen. Mutta kun minun
järkeni mukaan kupariputken
sisäpintaan muodostuva oksidikerros suojaa sitä, eikä ruostuminen etene pintaa syvemmälle.
– Lisäksi taloyhtiölle luvattiin, että laite säästää energiaa.
Sitä taas perusteltiin sillä, että
laitteen ansiosta putkiston sisäpinnat puhdistuvat ja heidän
mukaansa se sitten vähentäisi
energian kulutusta.
– Lämpimän käyttöveden
lämpötila verkostossa on oltava
kaikkialla verkostossa yli 50-asteista, mutta jos laite toimii niin
kuin he väittävät sen toimivan,
niin silloin käyttövesikierron
paluuvesi laskeekin alle 50-asteen.
– Rakentamismääräysten mukaan lämpimän käyttövesikierron paluuvesi ei saa laskea alle
50 asteen, joten tämän ongelman korjaamiseksi täytyisikin
nostaa joko menoveden lämpötilaa tai lisätä pumpun kierroksia. Silloin käykin taas niin, että
energiakulutus kasvaa, Takki
pohtii tämän laitteen toimintaperiaatetta.
– Patteriverkosto on suljettu verkosto, minkä takia se ei
ruostu. Siellä ei vaihdu vesi, eikä synny korroosiota, Kurnitski
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Huomiota pattereihin, niiden venttiileihin ja termostaatteihin.
Viitekuva Futureimagebank.

jatkaa.

Patteriventtiilit
ja säätökäyrä
kuntoon

-L

ähes kaikki palvelut,
mitä yritetään myydä
patteriverkostojen pesuun, veden laadun parantamiseksi tai laitteiden korroosion
estämiseksi ovat yleensä tarpeettomia. Toimivaan verkostoon ei saisi koskea näiltä osin
ja on syytä jättää toimenpiteet
tekemättä, jos haluaa välttää
ongelmia. Patteriverkoston tasapainotus sen sijaan on ihan
eri asia. Siinä tarkistetaan koko
lämmitysjärjestelmäesimerkiksi
patteriventtiilien toiminta, Kurnitski korostaa.
Patteriventtiilien jumiutuminen on - off -asentoon on Tapio
Jalon mukaan aika yleistä yli 10
vuotta vanhoissa venttiileissä.
Venttiilin tarkoituksenahan on
säätää patterin vesivirtaa niin,
että huonelämpötila pysyy tasaisena lämpökuormista ja olosuhteista riippumatta.
– Jos patteriverkosto on muu
toin tasapainossa, siitä ei synny

suurta haittaa, vaikka patteriventtiilin termostaatti ei toimisikaan oikein, koska huoneiden lämpötila pysyy kuitenkin
kohtalaisen hyvänä, Kurnitski
toteaa.
Yksi tärkeä keino on myös
huolehtia siitä, että patteriverkostossa kiertävän menoveden
lämpötilaa ohjaava säätökäyrä
on kohdallaan.
– Olen tehnyt omassa taloyhtiössäni 4-5 vuoden ajan töitä
sen eteen, että olen löytänyt
meille ominaisen säätökäyrän.
Kun tätä säätökäyräkuviota katsoo, asiantuntija huomaa heti,
että meidän talossamme on alimitoitetut patterit, minkä vuoksi joudumme ajamaan ylikäyrää,
Takki kertoo.

Lämmitysverkoston
perussäätö
varmin tapa
saattaa asiat
kuntoon

-L

ämmitysjärjestelmän
säätöihin liittyvissä
palveluissa pitäisi ai-

na lähteä siitä, että tarkistetaan
säätökäyrä, tehdään patteriverkoston tasapainotus ja tarvittaessa uusitaan patteriventtiilit ja
termostaatit. Näillä toimilla saataisiin jo paljon hyvää aikaan,
Kurnitski jatkaa.
– Vanhassa taloyhtiössä patteriverkoston tasapainotus on
tehtävä kokonaisvaltaisesti.
Toimimalla Motiva-1-laatujäjestelmän mukaisesti suunnittelija
ja asennusliike varmistavat onnistuneen perussäädön, Tapio
Jalo sanoo.
– Esimerkiksi meidän 80-luvulla rakennetussa rivitaloyhti
össä patteriverkoston tasapai
notuksen yhteydessä olisi tar
peellista uusia samalla kaikki
linjansäätöventtiilit. Työn suunnitteleminen, oikeiden toimien tekeminen, termostaattien
vaihtaminen ynnä muut toimet
maksaisivat kokonaisuudessaan 15 000 - 20 000 euroa eli
noin 500-600 euroa per asunto. Meidän taloyhtiössämme
takaisinmaksuaika olisi melko
pitkä, noin kymmenen vuotta,
joten patteriverkoston perussäätö olisi hyvä saada energiaavustusten piiriin. Hankkeen
oikeaan läpiviemiseen ja suunnitteluun kannattaa panostaa,
jolloin lämmitysjärjestelmä
saadaan taas toimintakuntoon
seuraavaksi 20-30 vuodeksi, Jalo suosittelee.
– Isännöitsijöille ja kiinteistönomistajille suunnattu viestimme onkin se, että oikealla
säädöllä voidaan saada lämmityskustannuksissa todellisia
säästöjä aikaan. Lämmitysverkoston perussäädöllä voidaan
varmistua siitä, että kaikki
toimii niin kuin pitääkin,eikä
tarvita mitään vippaskonsteja,
Kurnitski jatkaa.

Esimerkki 3:
Ilmaiseksi vai
konsultille maksaen

K

olmas esimerkkitapaus
liittyy energiakatselmuspalveluihin. Pekka
Takki kertoo eräästä yrityksestä,
joka on erikoistunut mm. kaukolämmön tilausvesivirtojen
tarkistamiseen. Hän sai taannoin yrityskonsultilta omistajan
antamalla valtakirjalla vaateen
erään kiinteistön kaukolämmön tilausvesivirranmerkittävästä alentamisesta.

Helsingin Energialla on palvelu,
jonka kautta esimerkiksi isännöitsijä voi tarkistaa kaikkien
hoidossaan olevien kaukolämmitettyjen talojen tilausvesivirran kulutustiedot.
Kuva: Futureimagebank.

– Tarkistin meidän Sävel-palvelustamme kyseisen kiinteistön tilausvesivirran tuntitiedot
ja huomasin, että tilaustehovir
ta on jo nykyisellään liian alhainen. Otin yhteyttä konsultin
sijaan asiakkaan edustajaan
eli isännöitsijään, jolle kerroin
tietoni ja tiedustelin, mitä tehdään. Hän hermostui, eikä ottanut asiaan mitään kantaa.
– Minun tarkoitukseni oli
vain neuvoa isännöitsijää, ettei hänen tarvitsisi käyttää tällaisten tietojen hankkimiseen
konsulttia, eikä maksaa niistä
ulkopuoliselle yritykselle, kun
hän voisi itse mennä Helsin-

gin Energian Sävel-plussaan ja
katsoa kaikkien isännöimiensä
taloyhtiöiden tilausvesivirrat ja
tuntiraportit. Ilmaiseksi, Takki
ihmettelee.
Kysymys ei ollut tässäkään
tapauksessa siitä, että energia
laitos olisi halunnut ajaa asiak
kaan väkisin suuremman kuu
kausimaksun äärelle, vaan kuten
Takki kuvaa - jos asiakas haluaa
tilausvesivirran alentamisen,
niin tässä tapauksessa energiayhtiö voi sitten myydä sen verran energiaa jollekin toiselle
asiakkaalle.
– Ei energialaitoksella ole intressiä väärien tilausvesivirtojen
ylläpitämiseen,Takki sanoo.
Tapio Jalon mukaan energi
ansäästöpalveluita tarjoavien
yrityksien tulisi toimia yhteistyössä energia- ja sähköyhtiöiden kanssa, eikä pyrkiä hyötymään toimittajiin kohdistuvasta
epäluottamuksesta.
– Esimerkiksi sähkölaitokset
pitävät nykyisin sitä parempana
asiana, että asiakkaat eivät tuhlaa sähköä, koska se on pitkässä
juoksussa sähköntoimittajankin etu. Asiakasta mieluummin
opastetaan energiansäästöön,
koska se on myös osa hyvää,
luotettavaa asiakassuhdetta,
Kurnitski jatkaa.
– Siinä mielessä varsinkaan
isännöitsijöiden ei pitäisi nähdä energialaitosta pelkästään
vihollisena tai rahastajan roolissa, vaan kyllä siinäkin toimitaan
tietoisella tavalla asiakkaan hyväksi, hän vielä muistuttaa.
– Isännöitsijöiden on ehkä
helppo mennä vipuun ja turvautua ulkopuolisiin asiantuntijoihin, koska heillä on niin
paljon kiinteistöjä hoidettavana
ja toisaalta todellinen perehtyneisyys energia-asioihin on vähäistä, Jalo pohtii.

Lisää aiheesta
seuraavalla sivulla.
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Esimerkki 4: Isännöintitoimisto
laitevalmistajan markkinakanavana

N

eljännessä tapauksessa
asiantuntijoiden huo
mion kiinnittää kaksi
asiaa: isännöitsijätoimisto kauppaa lämmitysjärjestelmään asennettavaa säätölaitetta suoraan
taloyhtiöille. Laitteen toimittajan esittämiä energiansääs
tölupauksien tueksi ei kuitenkaan ole kokonaistarkasteluun
perustuvia tutkimus- ja vertailutietoja.
– Kysyin laitetta esitelleiltä,
miten heidän laitteensa toimii,
kun taloyhtiössämme on jo patteriverkostossa taajuusmuuttajaohjattu kiertopumppu. He
vastasivat, että se ohitetaan,
Takki kertoo aluksi.
– Heidän ajattelunsa mukaan
taajuusmuuntaja olisi ollut siis
turha investointi ja sen sijaan
pitää laittaa uusi säädin, joka
säätää menoveden lämpötilaa
toisenlaisella säätöperiaatteella. Säätötapoja on tietysti useita,
mutta kun kiinteistö on alunperin suunniteltu tiettyyn säätötapaan -menoveden lämpötilan säätökäyrään ja verkoston
vakiopainesäätöön - niin miksi
sitten pitäisi ruveta ohjaamaan
menoveden lämpötilan säätökäyrää eri tavalla, Kurnitski
pohtii.
Ongelmana tämän säätölaitteen käytössä he pitävät sitä,
että sillä ei välttämättä järjestel
mään ja tekniikkaan liittyen
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pystytä tuottamaan koko taloon
tasaista sisälämpötilaa. Pelkona,
että osa huoneistoista, varsinkin
pohjoispuolella, missä ei auringonlämpö pääse vaikuttamaan,
asuntojen lämpötilat laskevat ja
asukkaiden valitukset alkavat.
Lisäksi Takki pohti, että laite
johtaa jatkuvaan suureen vesivirtaan, jonka vuoksi patteriverkostossa voi aiheutua ääniongelmia.
– Laitteen ansiosta kaukolämmön tilausvesivirta voidaan
heidän mukaansa pudottaa
puoleen. Näin ei voi tapahtua,
koska laite ei paranna ikkunoi
den lämmöneristävyyttä tai
huomioi eristeiden paksuuden
vaikutusta tai ilmanvaihdon
määrää, jotka määräävät lopulta energiankulutuksen, Takki
pohtii.
– Jos tilausvesivirta on ollut ylisuuri, voidaan se tietysti
alentaa ilman kyseisen laitteen
asentamistakin.
Hän epäilee, että asuntokohtainen sähkönkulutus lisääntyy,
jos asukas kokee huoneen lämpötilan alhaisena ja lisää kylpyhuoneen sähköllä toimivaa
lattialämmitystä tai huoneistokohtaisen ilmanvaihtokoneen
jälkilämmitystä
– Jos tällaisia asioita ei oteta
huomioon, jää energiansäästö
lupauksien
todenperäisyys
puolitiehen,Takki vielä jatkaa.

Kaukolämpöön liittyviä termejä
Tilausteho (sopimusteho) tarkoittaa kaukolämmitetyssä
kiinteistössä energialaitoksen asiakkaan käyttöön varattua
suurinta tuntista lämpötehoa.
Tilausvesivirta (sopimusvesivirta) tarkoittaa asiakkaan
käyttöön varattua suurinta tuntista kaukolämpöveden virtausta. Tilausvesivirran mittayksikkö on kuutiota tunnissa.
Linjasäätöventtiilillä säädetään ja mitataan lämmitysverkostossa kiertävien linjojen vesivirtaa.

Patteriverkostoon liittyviä termejä
Termostaattisen patteriventtiilin tarkoituksena on säätää
huoneistokohtaista lämpöä. Patteriventtiilit mittaavat huoneen lämpötilaa ja säätävät patterin kautta kulkevaa vesivirtaa pitäen huoneen lämpötilan vakiona lämpökuormista
ja sään vaihteluista riippumatta. Huoltotoimenpiteitä voivat
olla esimerkiksi pattereiden ilmaaminen, patteriventtiilien
toiminnan ja asennon tarkastaminen ja säätötulpan asennon
tai tukkeutumisen tarkistaminen.
Säätökäyrä määrittää patteriverkostossa menoveden
lämpötilan ulkolämpötilasta riippuvana. Säätökäyrä toimii
menoveden lämpötilan asetusarvona ja kun oikea asento
löytyy, sitä tarvitsee muuttaa harvoin. Säätökäyrä vaikuttaa
siis pattereiden lämmönluovutukseen ja huoneiston lämpötilaan.

Taloyhtiöt tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa erittäin paljon
tietoa keinoista, joilla voidaan
energiankulutusta hillitä tai
vähentää. On tärkeää, että esimerkiksi isännöitsijä ohjaa
ajatuksia energiankulutuksen
kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa otetaan huomioon
kaikkien niiden laitteiden ja
järjestelmien vaikutukset, jotka
talossa ovat - unohtamatta tietenkään myös yksittäisen
asukkaan oman toiminnan
vaikutusta energiankulutukseen. Kuva: Riina Takala ja
Futureimagebank.

Ei sieltä, missä
aita on matalin

K

eskustelun perusteella
asiantuntijoiden tärkein viesti taloyhtiöihin on energiatehokkuuden
parantamisessa, että kysytään
mielipidettä kokonaisuuden
tuntevilta järjestelmätoimittajalta ja LVI-suunnittelijoilta.
– Ettei kuunneltaisi vain
laitetta myyvän yrityksen edustajaa, Kurnitski sanoo.
Toinen asia, jonka Tapio Jalo

nostaa esiin on se, että markkinointimateriaalissa tuodaan
esiin suuria säästöprosentteja,
mutta mistään ei käy ilmi, mitä
asioita on verrattu mihinkin.
– Jos ei ole esitetty sitä, mikä
on ollut lähtötilanne ja mitkä toimenpiteet on kokonaisuudessa
tehty, on mahdotonta tietää,
mikä on ollut kyseisen laitteen
merkitys säästössä, Jalo sanoo.
Lisäksi miehet pohtivat isännöitsijän asemaa taloyhtiön
toimitusjohtajana ja erilaisten
laitteiden ja järjestelmien ja
palveluiden hankkijoina.
Hyvää tietenkin on se, että
isännöitsijä kantaa vastuunsa
energian käytön seuraamisesta
ja parantamisesta ja käyttää kokeneita ja luotettavia hankintakanavia.
Huolestuttavaa on se, onko
isännöitsijällä riittävästi resursseja ja motivaatiota huolehtia
siitä, että taloyhtiö tekee talou
dellisesti ja taloyhtiön kokonaisvaltaisen toiminnan kannalta järkeviä päätöksiä.

Lämmitysjärjestelmän perussäätö
Lämmitysjärjestelmän perussäädöllä varmistetaan, että
kaikissa huoneistoissa on suunnitelmien mukainen huonelämpötila, vähennetään tuuletustarvetta, tehostetaan energi-
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Peltacolta palvelut kiinteistöjen huoltoon:
•
•
•
•
•

savunpoistolaitteistojen ja pikapalopostien huollot
väestönsuojien huollot
kiinteistöjen paloturvallisuuskartoitukset
säteilymittarien tarkastukset
opasteet ja alkusammutuskalusto
Me turvaamme puolestasi!

Kartanonkatu 6, 70700 Kuopio, puh. (017) 368 4000

www.peltaco.com | www.PeltacoShop.com

nattaa
Nyt kanrjousta
a
kysyä t ontista!
m
e
r
katto

ankäyttöä, korjataan huoneistojen yli- tai alilämpötiloja.
Motivan arvioiden mukaan kolme neljäsosaa Suomen
asuinrakennuskannasta on puutteellisesti perussäädetty.
Perussäätämättömissä kiinteistöissä lämpötilaerojen arvioidaan olevan keskimäärin yli 3 °C, mutta yli 6 °C:n lämpötilaerotkaan eivät ole harvinaisia. Lämmitysjärjestelmän
perussäätö vaikuttaa merkittävästi lämmitysenergian kulutukseen erityisesti kiinteistöissä, joissa on useita asuntoja.
Perussäädön avulla kiinteistön energiankulutusta voidaan
vähentää 10-15 %. Lisätietoja:
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/

A-Tiilikateasennus Oy
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Monipuolista asiakaspalvelua
”maratoonarimaisella” luotettavuudella
Tubus-menetelmä sertifioitu nyt myös Suomessa
Viemäriremontti
ruiskutusmenetelmällä
Meluisaa, pölyistä ja asumista
kovin häiritsevää... Ei. Valurautaisten viemäriputkien saneeraaminen Tubus-ruiskutusmenetelmällä
ei ole tätä, vaan nopeaa ja siistiä.
Tubus-menetelmässä rakenteita
ei tarvitse rikkoa; pinnoite ruiskutetaan vanhaan putkeen sen toimiessa
muottina uudelle, itsestään kantavalle
viemäriputkelle; työ voidaan tehdä olemassa olevien viemäripisteiden kautta.
Yhden huoneiston kylpyhuoneen, wc-tilan tai keittiön viemäriputkien pinnoittaminen valmistuu yhdessä työpäivässä,

ILMOITUS

joten siltäkin osin asumiselle aiheutuva
häiriö on hyvin lyhyt. Käyttökatkokset
ovat maksimissaan 10 tuntia.
Menetelmä soveltuu niin asuintalojen
kuin toimitilojenkin sisäpuolisten viemäriputkien ja lattiakaivojen saneeraamiseen. Menetelmän etuna on sekin,
että tietyissä tapauksissa korjaustyö
voidaan käynnistää välittömästi ilman
välivaiheita tai erillissuunnitelmia.

Menetelmälle sertikaatti
Tubus-menetelmälle on saatu nyt sertikaatti myös Suomessa. Sitä aikaisemmin menetelmä on sertioitu "syntymaassaan" Ruotsissa ja Saksassa.

ILMOITUS
– Olemme käyttäneet Tubus-menetelmää vuodesta 2005, eikä sertiointi
sinällään muuta työskentelytapaamme. Sen myötä sitoudumme kuitenkin
sertikaatin myöntäneen VTT Expert
Services Oy:n kanssa siihen, että heidän tarkastajansa voivat milloin tahansa tulla tarkastamaan eli auditoimaan
työmenetelmämme missä tahansa meneillään olevalla työmaalla, myynnistä
ja markkinoinnista vastaava Petteri
Niemi EW-Liner Oy:stä kertoo.
Sertiointi on selkeä osoitus urakoitsijan vastuullisuudesta ja luo pohjan sille,
että urakoissa sovelletaan aina YSE:n
eli yleisten sopimusehtojen mukaisia
takuuehtoja.
– Takuuaika kattaa tehdyn työn periaatteessa kymmeneen vuoteen saakka.
Asiakkaan kannalta tämä on hyvin merkityksellinen asia. Sertikaatin hankkiminen viestii myös sitä, että haluamme
tehdä laadukasta työtä jatkossakin, toimia markkinoilla pysyvästi, "maratoonarimeiningillä", luotettavasti ja vastuuta kantaen, Niemi jatkaa.

Putkistosaneeraustöitä
rakenteita rikkomatta
– Kiinteistön pohjaviemäreiden saneeraamiseen tarjoamme yleensä aina
sukkasujutusmenetelmää, johon Suomen Putkisto Palvelu Oy on muiden
ilman kaivuutöitä tehtävien putkistokorjausmenetelmien ohella erikoistunut, Niemi kertoo toisesta Eerola-Yhtiöiden yritysryppääseen kuuluvasta
putkistosaneerauksiin erikoistuneesta
yrityksestä.
SPP:llä on EW-Liner Oy:täkin laajempi palvelurepertuaari, minkä ansiosta
sujuttamalla voidaan korjata putkistoa
tuuletusputkesta pysty-, sade- ja pihaviemärit huomioiden jätevesipuhdistamolle asti sekä viemärikaivojen saneeraukset eri menetelmillä.
Lisäksi SPP käyttää liittymissä tiivistysjärjestelmää, puhutaan haarayhteistä, joilla putkiston haarakohdista tehdään mahdollisimman tiiviitä, ja jotka
asennetaan paikoilleen roboteilla.

Asiakkaalle monipuolista
palvelua kokonaishinnalla
– Konsernin etu on nimenomaan siinä, että EW-Liner Oy, Suomen Putkisto

Palvelu Oy ja Putkistosaneeraus Eerola
Oy pystyvät tarjoamaan - ja myös joustavasti käyttämään - eri menetelmiä,
joilla taataan asiakkaalle paras lopputulos - myös kustannustehokkaasti, Niemi kuvaa kokonaisvaltaista palveluketjua, jonka vahvuutena on osaaminen,
käytännön kokemus ja myös se, että
kalustoa voidaan joustavasti siirtää eri
toimipisteiden ja työkohteiden välillä.
Näin asiakkaalle voidaan tarjota monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja ja yhdistää eri menetelmiä joustavasti: esimerkiksi pinnoittaa sisäpuoliset viemäriputket Tubus-menetelmällä, sujuttaa
SPP:n edustamalla sukkasujutusmenetelmällä tai Putkistosaneeraus Eerola Oy:n käyttämällä OmegaLinerilla.

Ennakoivalla huollolla
suuri merkitys
Viemärisaneerausten kokonaisvaltainen palveluketju lähtee liikkeelle Eerola-Yhtiöistä ja erityisesti Lokapalvelu
H. Eerola Oy:stä, joka on käytettävissä
yllättävissä ja akuuteissa viemäriongelmissa 24 tuntia 7 päivänä viikossa.
Enenevässä määrin kiinteistönomistajat ovat ymmärtäneet senkin, että taloyhtiön, isännöitsijän ja huoltomiesten
kannalta ongelmia kannattaisi ensisijaisesti pyrkiä välttämään ennakolta. Tähän apuna ovat esimerkiksi tv-kuvaukset, viemäripesut ja muut huoltotoimet.
– Pitäisi kuitenkin muistaa, ettei viemäriputkien saneeraaminen poista niiden säännöllisen huoltamisen tarvetta
sen jälkeenkään. Sehän on hyvä alkutilanne ottaa aikaisemmin ehkä laiminlyöty huoltotoiminta uudelleen haltuun
ja normaaliksi toimintatavaksi, Niemi
painottaa.

Viemäriputkisaneerausten
ammattilaiset:

Kamerakuvaa pinnoittamisvaiheesta.

Viemäriputki ennen pinnoitusta...

... ja valmis Tubus-menetelmällä
aikaansaatu putki.

Eerola-Yhtiöt edellyttää kaikilta yhtiöiltään vastuullista sekä laadukasta
palvelua. Koska putkien pinnoituksen
laatua on vaikea jälkikäteen varmentaa, tulee käytettävän työmenetelmän
olla ehdottoman luotettava ja varmistettu. Tähän sertifioitu menetelmä antaa selvää varmuutta ja luotettavuutta. Se mitä luvataan, niin pidetään.
Pasi Eerola
toimitusjohtaja
Eerola-Yhtiöt Oy

ILMOITUS

kiinteistönhoito

Koneellisen ilmanpoiston kerrostaloissa
LTO koituu säästöksi ja ekoteoksi - olettaen, että...
Koneellinen sisäilman
poisto puhaltaa kerrostalon uumenista
taivaan tuuliin noin
20-asteista ilmaa;
tyypillinen ilmiö 19701980 -lukujen kerrostaloissamme, kesät
talvet. Luulisi olevan
järkevää rakennuttaa
niihin lämmön talteenottojärjestelmät,
hyödyntää poistoilman
lämpöä patteriveden
ja/tai käyttöveden
lämmittämiseksi - vai
kuinka? Ammattiinsa
lisäoppia FMA-koulutuksesta ammentanut
isännöitsijäkaksikko
pureutui kysymykseen
viime vuonna opintoihinsa liittyvässä projektityössään.

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen
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V

esa Keskilän (Maininki
Kiinteistöpalvelut Oy
Kaarina) ja Erkki Lindroosin (Isännöinti Granberg Oy,
Turku) opinnäytteessä yhdeksi
loppupäätelmäksi muodostui:
koneelliseen poistoilmajärjestelmään kytketty lämmön talteenotto, LTO-PILP, tuo säästöä
energiakuluihin olettaen, että
laitteet ja järjestelmä on valittu
kohteeseen sopiviksi ja laitteistoa myös osataan käyttää.
Lisäksi on syytä selvittää, että
kaukolämpölukemien pienenemisen kautta saavutettu säästö

muodostuu suuremmaksi kuin
LTO-järjestelmän lämpöpumpun aiheuttama lisä sähkökustannuksissa.
Hankkeen ekologisia vaikutuksia punnittaessa on otettava huomioon sekä kiinteistön
käyttämän sähköntuottomenetelmän että kaukolämmöntuottomenetelmän ekologisuus.

Mittarilukemat
talteen, laskukoneet
napsumaan

M

aininki Kiinteistöpalvelut Oy:n isännöimistä kiinteistöistä
valtaosa on rakennettu välillä
1970-1990. Näitä uudempiin
rakennuksiin poistoilman lämmön talteenotto on asennettu
usein jo rakennusvaiheessa. Parhaillaankin on rakenteilla yksi
uusi sellainen.
Yhdessä Vesa Keskilän isännöimässä kiinteistössä, vuonna
1991 valmistuneessa viisikerroksisessa kerrostalossa (5200
m3), jälkiasennuksena rakennettu LTO-PILP käynnistettiin

marraskuussa 2010. Kiinteistöjen energiatehokkuudesta kiinnostuneena Keskilä
halusi tutkia kyseisen tekniikan hyödyntämisen edellytyksiä, mahdollisuuksia ja
kannattavuutta syvemmin. Hanke tarjosi
hänelle oivan mahdollisuuden kerätä seurantatietoa. Talosta tuli hänelle ja projektiin hänen työparikseen liittyneelle Erkki
Lindroosille esimerkkikohde.
Vaikka Vesa Keskilä oli ollut itsekin
mukana kyseisen kiinteistön LTO-järjestelmähankkeessa, hän myöntää, että siinä

Lämmön talteenottojärjestelmien takaisinmaksuaikojen
on syytä jäädä alle 10 vuoden.
– Jos se menee pidemmäksi,
siinä vaiheessa, kun säästöjä alkaa tulla, laitteet voivat
olla jo lopuillaan, Vesa
Keskilä (oik.) ja Erkki
Lindroos sanovat.
– Laitteiston lopullista käyttöikää on sinänsä vaikea arvioida, koska osia voidaan
myös uusia ja näin jatkaa
koko laitteiston käyttöikää.

vaiheessa tukena ei ollut konkreettisia laskelmia järjestelmän tehokkuuden arvioimiseksi. Järjestelmä sinälläänkään ei ollut
hänelle ennestään tuttu. Energian hukkaaminen lämpimän poistoilman muodossa
sen sijaan oli mietityttänyt häntä kautta
kiinteistöalalla työskentelemiensä vuosien, joita on takana jo 20.
– Perinteisesti isännöinti on ollut talout
ta, hallintoa ja tekniikkaa. Energiapuoli on
tullut voimakkaammin kuvaan viimeisten
vuosien aikana, Keskilä toteaa.
Keskilä kokeekin, että jokaisen isännöitsijän pitäisi hankkia itselleen jonkinlainen
peruskoulutus energiatehokkuuteen. Näin
tulisi olla jo Suomen tekemien päästöjen

rajoittamista ja vähentämistä koskevien
sitoumustenkin vuoksi. EU-tavoitteisiin
pääseminen edellyttää, että energiaa paljon kuluttavissa vanhoissa kiinteistöissä
on todella tehtävä jotain. Isännöitsijöillä
on tärkeä rooli hankkeissa.
Esimerkkikerrostaloon asennettu järjestelmä oli ennestään tuntematon paitsi
Keskilälle, alkuvaiheessa myös sen käytöstä vastuun ottaneille. Käyttöpalvelu ostettiin ulkopuolisena.
Nyt Keskilällä on näkemys, että alkuvai
heessa hankinnassa tehtiin joitain epäedullisia ratkaisuja, sittemmin myös käytössä. Lähtöajatuksena oli ollut, että investoinnin tulisi maksaa itsensä takaisin 10
vuoden sisällä. Sen suhteen alkujakso ei
vaikuttanut lupaavalta.
Lisäperehtyminen ja käyttökokeet alkoivat kuitenkin tuottaa tulosta. Nyt hyötysuhdetta kuvaava COP-luvun vaihtelu
on saatu pysymään varsin hyvänä, 3,0 3,5 :n välillä. Tavoite tulee asettaa kuitenkin vielä korkeammalle.
– Käytännössä se tarkoittaa, että yhdellä
energiayksiköllä tavallaan saamme tuotettua 3,0-3,5 energiayksikköä.
Seurannassa olleessa kerrostalossa lämmön talteenotto on rakennettu seuraavasti: poistoilman kokoojakanaviston päässä
olevaan huippuimuriin rakennettiin keruukatos. Katoksen suojaan asennettiin
poistoilman lämpöä nappaamaan ns. harjakeräimiä. Ne ovat helposti huollettavia.
Hyvää niissä on myös se, että ne eivät
ole alttiita jäätymiselle. Ohi puhaltuva
poistoilma voidaan ajaa jopa alle 0-asteiseksi ilman keräinten jäätymisvaaraa. Jos
sisätiloista tulevan poistoilman lämpötila
on +22-23 C°, lämmön talteenoton jälkeen ulos puhallettava ilma saattaa olla
lämpötilaltaan - 2-3 C°.
Lämpöpumppu itsessään sijoitettiin
tässä tapauksessa talon pohjakerrokseen,
pyörähuoneesta lohkaistuun tilaan.
Projektityössään Keskilä ja Lindroos
ovat tarkkailleet laitteiston toimintaa ja
tilanteita välillä marraskuu 2010 - elokuu
2011.

Vaihtoehtoja
eri tilanteisiin

V

esa Keskilä ja Erkki Lindroos tu
tustuivat ja esittelivät projektityössään kahta vaihtoehtoista LTOPILP -järjestelmän soveltamistapaa.
➺ JATKUU

Espoo, puh. (09) 8553 0410
Kaarina, puh. (02) 414 4100
Jyväskylä, puh. 0400 915 659
Oulu, puh. 0400 376 451

www.ew-liner.fi

Toimitusjohtaja
Timo Kippo 040-730 6966
Työjohto/Myynti
Ari Vickholm 040-734 3040
Työjohto/Pystyviemärit
Arto Mäkinen 040-352 6060
Työjohto/Kunnat
Matti Palonen 040-510 4138
Myyntiedustaja
Pasi Huikari 0400-256 056

www.sppoy.com

• Pääkaupunkiseutu:
(09) 855 30 450
• Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
• Itä-Uusimaa:
Porvoo ja Loviisa (019) 575 2777
Mäntsälä (019) 643 408
• Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666
• Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 875 7215
• Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888
• Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 172000
• Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 123 9944
• Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä norsu
WC:t: • Espoo (09) 8553 0460 • Mäntsälä
(019) 643 408 • Lohja (019) 331 002

www.eerolayhtiot.fi

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Toisessa versiossa vesikatolle
asennetussa talteenottokatoksessa poistoilma puhalletaan lamellikeräimien läpi. Siinä myös
lämpöpumppu on katolla, mistä se pumppaa lämmön keruuputkiston nesteeseen siirtyneenä kiinteistön lämmönjakohuoneeseen ja lämmönvaihtimelle.
Yksi vaihtoehto lämmön
talteenotolle on hybridimallin
käyttö. Siinä keräimillä talteen
otettava lämpö siirtyy LTOputkiston kautta lämmönjako
huoneeseen, jossa ovat läm
pöpumppujärjestelmä, läm
mönsiirtimet, varaajat sekä oh
jaukseen tarvittavat laitteet.
Lisälämmön tai -energian
tuot
tamiseksi tähän järjestelmään voidaan liittää myös joko
maalämpökaivoja tai aurinkotai tuulivoiman keräimiä - tai
niiden yhdistelmiä.
Vaihtoehtoisia energianlähtei
tä voidaan asentaa tosin myös
kahteen muuhun LTO-järjestelmään jälkikäteen.
Tällä hetkellä hybridimallin hyödyt voivat Keskilän ja
Lindroo
sin näkemyksen mukaan kyllä kaatua tarvittaviin
investointeihin ja siitä saatavaan vähäiseen etuun, ainakin
verrattuna yksinkertaisempiin
järjestelmiin. Myös se on otettava huomioon, että hybridilaitteistolla saatua energiaa ei voi
taltioida määrättömästi esimerkiksi vesivaraajiin.
Tällä hetkellä laitetarjonta
LTO-kentällä on kirjavaa, ja
järjestelmiä myydään monin
tavoin. Keskilän ja Lindroosin
mukaan valmispaketteja, joita
voisi soveltaa saneerattavassa
kerrostalokohteessa, ei juurikaan ole tarjolla.
Toisaalta, saman aikakauden
rakennusten periaatteellisesta
samankaltaisuudesta huolimatta niistä löytyy LTO:n käyttöön
oton kannalta vaikuttavia rakenteellisia eroja. Teknisessä
mielessä oleellinen tekijä soveltamisen kannalta on mm. se,
paljonko talossa on poistoilmakanavia ja -koneita.
– Mitä pistemäisempi talo,
sitä vähemmän on kanavia ja
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- Jos kerrostalossa on koneellinen ilmanpoisto ja
kiinteistökohtainen öljylämmitys, lämmön talteenotto
kannattaa useimmiten. On
kuitenkin muistettava, että
jokainen kohde tulee arvioida erikseen, Vesa Keskilä
viestittää. - Lisäksi käyttöön
tarvitaan nykyaikainen laitteisto sekä osaava henkilöstö.

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

koneita, ja pääsääntöisesti sitä
kannattavampaa LTO on asentaa, Keskilä sanoo.
Sisätiloista riippuu, miten
kiertopiiri saadaan tuotua lämmönjakohuoneeseen. Keskilän
mukaan putket tuodaan yleisimmin kotelossa, jolle timanttisahataan väylä porraskäytävään.
Joissain tapauksissa kiertopiiri

kannattaa sijoittaa esimerkiksi
vesijohtonousujen kanssa samaan koteloon.

Peliin
automaattiikkaa,
mutta myös
aivosolut

V

esa Keskilä ja Erkki
Lindroos korostavat,
että ennen laitteiston
hankkimista on äärettömän tärkeää seurata kiinteistön energiankulutusta, jotta tiedetään sen
kulutustasot. Myös asentamisen
jälkeen on tehtävä mittauksia.
Kun sitten puhutaan järjestelmän hyötysuhteesta, sen pi
täisi kertoa todellinen hyötysuhde, ei perustua mihinkään
laskennalliseen pumpun hyötysuhteeseen.
– Investoinnin hyötyä ja tilannetta voidaan tarkastella
ainoastaan riittävällä määrällä
mittauksia.
Koekohteesta ilmoittamansa
hyötysuhteen eli COP-luvun
3,0 - 3,5, Keskilä ja Lindroos
vakuuttavat tulevan todellisista
mittauksista.
Hyvä hyötysuhdekaan ei anna välttämättä perustetta käyttää laitteistoa tilanteessa kuin
tilanteessa. Kaarinalaistalon
järjestelmän seuranta-aikaan

Erkki Lindroos suorittaa siis
Kiinteistöalan Koulutuskeskuk
sessa ”Kiinteistö-projektipäälli
kön koulutuksen ja tutkinnon”,
jonka merkiksi tulee nimike
FMA. Koulutus, 23 opintopistettä, kestää noin kahdeksan
kuukautta.

osui yli 25 pakkasasteen kausia. Jälkikäteen laskemalla Vesa
Keskilä on päätynyt ajatukseen,
että niin kylmässä lämmön talteenotto olisi kannattanut naksauttaa jopa pois käytöstä, lisälämmön ottaminen kaukolämmöstä olisi ollut niillä keleillä
edullisempaa.
Tämä talvi on puolestaan
ol
lut Keskilän ja Lindroosin
mukaan erinomaisen hyvä, ulkolämpötilat ovat olleet Turun
seudulla sen kaltaisia, että järjestelmästä on saatu paras hyöty. Automatiikka on hoitanut
järjestelmää, mutta ammattilaiset ovat seuranneet sen toimintaa.
– Jonkun on ymmärrettävä ja
seurattava. Kalliita järjestelmiä
ei ole syytä tehdä, jos ne jättää
oman onnensa varaan.
Erkki Lindroos palasi kiinteistösektorille 25 elektroniikkaalalla vietetyn vuoden jälkeen
juuri FMA-tutkinnon kautta.
Insinöörimiehellä on jo myös

teknisen isännöinnin koulutus,
ITS-TEK, vuodelta 2010.
Niin lyhyt kuin uran toinen
rupeama toistaiseksi onkin,
Lindroos on ehtinyt jo todeta,
että tilaajien tietämys lämmön
talteenotosta ei välttämättä ole
kovin syvää.
– Onkin hyvä, että aiheesta
keskustellaan. Ihmettelen, että
alalla yleensäkin käytetään uutta tekniikkaa varsin konservatiivisesti. Toisaalta ymmärrän,
että konservatiivisuus on myös
joskus tarpeen, koska valintojen kanssa on usein elettävä
vuosia, Lindroos toteaa.
Tilaajapuolelta löytyvä aito
kiinnostus ja opiskelunhalu on
taloyhtiöiden hankkeissa kannattaisikin käyttää hyödyksi.

Mitä Sinä vaadit kiinteistöjesi
vesikalusteilta?
Kestävää ja turvallista tekniikkaa?
Helppoa huollettavuutta?
Kulutusta pienentäviä toimintoja?
Modernia ulkonäköä?
Helppoa käytettävyyttä?
Edullista hintaa?

Mora MMIX –hanassa on nämä kaikki!
Mora ESS- toiminto säästää lämmintä
vettä jopa 30% perinteiseen vipuhanaan
verrattuna, mukavuudesta tinkimättä.

Mora MMIX
moraarmatur.fi
Mora Eco

ESS

uutispostia

Korjaus- ja energia-avustusten
hakuaika käynnissä
Erityisesti hissien asentamista hissittömiin taloihin ja
ikä
ihmisten ja vammaisten
asuntojen korjaamista pyritään
tukemaan korjaus- ja energiaavustuksilla, joita varten budjettiin on varattu yhteensä 56,3
miljoonaa euroa.
Korjausavustuksia myönnetään myös kuntoarvioiden ja
kuntotutkimusten kustannuksiin sekä huoltokirjojen laatimiskustannuksiin.
Myös terveyshaitta-avustusten sekä liikkumisesteen poistamiseen tarkoitettujen avustusten myöntäminen jatkuu.

Uusiutuvan energian
käyttöön siirtymistä
tuetaan
Energia-avustuksia myönne
tään tänä vuonna edelleen
energiakatselmusten laatimiseen, rakennusten ulkovaipan
korjaamiseen sekä lämmitys- ja
ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin.
Tarkemmat edellytykset avustettaville toimenpiteille ovat samat kuin viime vuonna.
Energia-avustuksia myönne
tään edelleen asuintaloille, joissa siirrytään uusiutuvan energian käyttöön. Nämä avustukset
myönnetään tänä vuonna samoilla edellytyksillä kuin viime
vuonna.
– Ensi vuotta varten selvitetään hallitusohjelmakirjauksen
mukaisesti mahdollisuus muuttaa nämä avustukset tarveharkintaisiksi, asuntoministeri
Krista Kiuru kertoo.
Tarkoituksena on myös muuttaa avustusten myöntämisperusteita niin, että vuodesta 2013
alkaen lämpöpumpulla tulee
olla EU:n ympäristömerkki, vastaava muu ympäristömerkki tai
muu selvitys tällaisen merkin
kriteerien täyttymisestä.
Energia-avustuksen saamises
ta huomautetaan kuitenkin jo
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nyt, että mikäli hakemuksia
tulee erittäin runsaasti, voivat
energia-avustusten suuruudet
jäädä alle laskennallisen enimmäisavustusmäärän.
Runsaasti hakemuksia odote
taan erityisesti uusiutuvan energian käyttöönoton avustuksiin.

Haku omasta kunnasta
Hakemukset jätetään asuinrakennuksen sijaintipaikan
kuntaan, joka vastaa avustusten
myöntämisestä. Poikkeuksena
ovat hissi- ja terveyshaitta-avustukset, jonka myöntämisestä
vastaa ARA.
Työt voi aloittaa heti avustuspäätöksen jälkeen, kertoo
ylitarkastaja Hanna Koskela
ARAsta.
Viime vuonna ARA otti käyttöön korjaus- ja energia-avustusten keskitetyn puhelin- ja
sähköpostipalvelun. Palvelunumeroon ja sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin
vastaavat ARAn korjaus- ja
energia-avustuksia käsittelevät
asiantuntijat.
Puhelin- ja sähköpostipalvelu
on tarkoitettu niille asiakkaille,
jotka tarvitsevat tietoja hissiavustuksista tai terveyshaitan
poistamiseen käytettävistä
avustuksista.
Puhelinnumero palvelee maa
nantaista torstaihin klo 9-15.
Numero on 040 710 4065.
Sähköpostiosoite on
korjausavustus.ara@ara.fi
Muiden korjaus- ja energiaavustusten osalta lisätietoja
saa oman kunnan korjaus- ja
energia-avustuksia käsitteleviltä henkilöiltä.
Hakuaika päättyy 11.4.2012.
Terveyshaitan poistamista ja
hissin rakentamista koskevaa
avustusta voidaan kuitenkin hakea kunnan kautta ARAlta myös
normaalin hakuajan jälkeen.

Yleisöluennoilla runsaasti tietoa
tarjolla Rakentaminen ja
Talotekniikka 2012 –messuilla
Oletko rakentamassa, remontoimassa, sisustamassa vai kaipaatko vain
kotiisi uutta ilmettä? Ratkaisut löytyvät Rakentaminen ja Talotekniikka
2012 -messuilta Jyväskylän Paviljongissa 16.–18. maaliskuuta.
Rakennusmessut tarjoaa jo 38:nnen kerran tietoa ja ideoita taloyhtiöpäättäjille, kodinrakentajille, remontoijille ja sisustajille, ammattirakentajia unohtamatta. Tuotteiden ja palveluiden lisäksi messuilta on
totuttu hakemaan ajankohtaista asiatietoa.
“Parhaat vinkit saa yleisöluennoilta ja käytännön niksit oppii työnäytöksistä. Näytteilleasettajien osastoilta voi sitten hakea tarvittavat välineet
ja materiaalit”, Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Jyri Siekkinen
sanoo.

Tiukkaa asiaa ja tuttuja kasvoja
Rakentaminen ja Talotekniikka -messujen luento-ohjelma tarjoaa tuhdin paketin tietoa rakentajille, remontoijille, sisustajille sekä kaikille
omasta asumisestaan ja viihtymisestään kiinnostuneille. Televisiosta
tutut Jorma Piisinen ja Ari Lahti näyttävät jokaisena kolmena messupäivänä, miten ”Floor in a box” -lattian asennus tapahtuu. Lisäksi lauantaina ja sunnuntaina parivaljakko esittelee vinyyliverhouksen tekemistä.
Lisäksi muun muassa television Suomen kaamein kämppä -ohjelmasta
tuttu Teuvo Loman esiintyy sekä lauantaina että sunnuntaina yleisölle
teemalla ”Asumisen hyvinvointi”. Haastattelijana toimii Jorma Piisinen.
Muita yleisöluentojen aiheita ovat muun muassa päivänvalo kodin sisutuselementtinä, asunto-osakeyhtiölaki, energiatehokas putkiremontti,
pihan rakentaminen, turvallinen kylpyhuoneremontti, rakentamisen
energiamääräykset, pellettilämmitys ja ilmanvaihto.

Oikeat työskentelytavat työnäytöksistä
Yleisöluentojen lisäksi Rakentaminen ja Talotekniikka 2012 -messuilla
voi käytännössä seurata, kuinka rakennus- ja remonttihommat hoidetaan oikein.
Näytteilleasettajien työnäytösten lisäksi Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän ammattiopisto järjestävät päivittäin omia työnäytöksiä. Pintakäsittelytyönäytöksiä on luvassa useita: nauhoitus, lasikuitukankaan
ylitasoitus, tapetointi ja seinän pinnoitus sekä koristemaalaus.
Työnäytöksiä järjestetään myös ilmanvaihtokanavien nuohouksesta,
aurinkolämmityksestä, lämmitys- ja turvajärjestelmistä sekä kuviointilaatoituksesta.

TERVETULOA
Osastolla B-260 esittäytyvät

Eerola-Yhtiöt Oy

Kiinteistöposti

Paperinkeräys Oy

Eerola-Yhtiöt Oy tarjoaa monipuolisia
palveluita erilaisissa viemärijärjestelmiin
liittyvissä ongelmatilanteissa. Asiakkaille
on tarjolla hyvin kattavat ja monipuoliset
viemäri- ja erotinhuoltopalvelut loka- ja
sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin saakka.
Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen yli
40-vuotias perheyritys, jonka tinkimättömään palvelukulttuuriin kuuluu
ensiluokkainen asiakaspalvelu – 24
tuntia 7 päivänä viikossa.

Kiinteistöposti on kiinteistönpidon, isännöinnin ja korjausrakentamisen ammattilehti.
Se tavoittaa taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät eli niin sanotut osakasisännöitsijät.
Kohderyhmän, joka todellakin päättää
korjausrakentamisesta. Kohderyhmän, joka
itse maksaa remonttinsa ja hankintansa.
Siksi tämä Kiinteistöpostin tavoittama
52 500 päättäjän joukko on kaikille alalla
toimiville yrityksille merkityksellinen.
Lukijatutkimuksen mukaan tästä joukosta
kaksi kolmannesta ei seuraa säännöllisesti
mitään muuta alan mediaa.
HUOM! Kiinteistöpostia lukee säännöllisesti
myös 3 665 ammatti-isännöitsijää.

Paperinkeräys-konserni tarjoaa yrityksille
ja yhteisöille kattavat ja luotettavat
kierrätys- ja ympäristönhuoltopalvelut
sekä tuotteet kaikkialla Suomessa.
Metsäteollisuuden omistama ja vuonna
1943 perustama Paperinkeräys Oy
huolehtii myös keräyspaperin tuottajavastuusta koko maassa: tarjoamme
veloituksetta yli 30 huoneiston kiinteistöille kotikeräyspaperin syväkeräyssäiliön. Huolehdimme veloituksetta myös
paperin pienastiatyhjennykset.
Ota yhteyttä!

“Mikään hätä ei ole liian suuri,
eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”.
www.eerolayhtiot.fi

www.kiinteistoposti.fi

www.paperinkerays.fi

kiinteistönhuolto

Könttämääristä ja -laskuista kannustavampiin menettelyihin

Jätekustannukset näkyviin ja
materiaalit kierrätykseen
Ajankohtaisen ja eritellyn tiedon oman taloyhtiön jätejakeiden
määrästä sekä niiden
määränpäästä ja jätehuoltokuluista uskotaan
kannustava asukkaita
ekologisesti vastuullisempaan ja myös
taloudellisempaan jätekäyttäytymiseen. Aaltoyliopistossa kehitteillä
olevan kierrätyspalvelimen on määrä toimia
tällaisena työkaluna.
Palvelimen demoversio
saataneen käyttöön tämän vuoden syksyllä.

J

ätteidenlajittelutaidoissa ja -halukkuuksissa voi olla suuriakin
taloyhtiökohtaisia eroja. Monissa taloyhtiöissä keskustelu jätemääristä jäänee vähäiseksi. Niihin
liittyvänä asiana yhtiökokouksessa
lukaistaan vain könttäsumma, joka

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen
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edellisen vuoden jätehuollosta
on tilitetty.
Taloyhtiöissä, joissa käytetään
irrallisia jäteastioita, vuosittain
maksettu euromäärä ei edes valota sitä, paljonko määrällisesti
kiinteistöltä on kuljetettu jätettä vuodessa. Laskutettava summa on kertynyt jäteastioiden
tyhjennyskerroista ja astioiden
vetoisuuden mukaan. Jätteiden
todellinen määrä ei ole edes
laskettavissa.
Kalleinta kiinteistöille on sekajäteastian tyhjennyttäminen.
Tyhjennyskertaa kohden hinta
on sama, olipa astia täpötäyteen
jätettä ahdettuna tai pohjallaan
vain muutamia roskapusseja.
Taloyhtiön jätelasku karttuu
tyhjäksikin jääneen jäteastian
'tyhjentämisestä'. Esimerkiksi
loma-aikoina useamman sekajäteastian yhtiöissä jokaiseen ei
välttämättä jätettä riitä.
Toisin kuin irtoastioista, jätteiden syväkeräyssäiliöistä poiskuljetettavaksi nostettavasta

jätteestä painotiedot kertyvät
hakukerroittain. Niissä sekajätteen joukkoon välinpitämättömän lajittelun seurauksena joutuneet muut jätejakeet nostavat
painollaan yhtiön sekajätteiden
kustannuksia. Muissa yhtiöissä
lajittelemattomuus nostaa kyseisiä kustannuksia vasta siinä
vaiheessa, kun sen vuoksi taloyhtiössä otetaan käyttöön tilavampia sekajäteastioita kuin
oikeasti olisi tarvis, tai niitä otetaan useampia.

Jäte astiasta
autoon, tieto
tunnistimelta
palvelimeen

T

ammikuussa 2011 ratkenneessa Vihreä ICTkilpailussa ensimmäisen
palkinnon Kierrätyspalvelin
-ideallaan saaneen Aalto-yliopis-

ton tutkimusryhmän johtavana
tutkijana toimii dosentti Ari
Serkkola. Vihreä ICT-kilpailun
järjestivät Tekes ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom,.
Kierrätyspalvelin-hanke kuu
luu osana laajempaan Materiaalitehokas jätehuolto -projektiin.
Materiaalitehokas jätehuolto
-hanke pyrkii vähentämään yhdyskuntajätteen määrää etenkin kotitalouksissa ja julkisissa
palveluissa sekä ohjaamaan jätteitä materiaalikierrätykseen ja
uudelleenkäyttöön jätesuunnitelman mukaisesti.
Hanketta toteuttavat Helsin
gin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä HSY, Aalto-yliopisto, Päijät-Hämeen Jätehuol
to Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy.
Rahoittajina ovat HSY sekä
Euroopan aluekehitysrahasto
EAKR.
Osan työviikostaan Serkkola

toimii Kierrätyspalvelin-hankkeen 'kotisijoilla' Aalto-yliopiston Insinööritieteiden laitoksen Lahden keskuksessa, osan
Helsingissä. Lahdessa laitoksen
ympäristötekniikan puolella
jatko-opiskelevan DI Pirjo Korhosen työ www-palvelimen
'rakentajana' tulee osaksi hänen kiinteistöjen jätekertymiin
ja muodostukseen sekä niihin
vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen liittyvää väitöstyötänsä.
Jätekertymiin kiinteistöissä
saattavat vaikuttaa mm. käyttäjien tai asukkaiden sosioekonomiset tekijät, kuten asukkaiden
ikä, sukupuoli, tulotaso sekä
asuntotyypit ja kulutustottumukset.
Miten ja missä määrin ne vaikuttavat, myös sitä Korhonen
selvittää.
Erityisen kiinnostunut hän
kertoo olevansa tutkimaan jätekertymien ja kierrätyskäyt➺ JATKUU

Upotettu paperin- ja
kartonginkeräysjärjestelmä…

…ja sillä siisti!
Hanki nyt taloyhtiöösi upotettu paperin- ja kartonginkeräysjärjestelmä! Se on siisti ja tilaa säästävä, ja se pienentää
kuljetuskustannuksia tehokkaasti. Säiliöstä näkyy maan
pinnalle vain 40 %, joten maan alla on tilaa ja rutkasti.

Nyt suurimmat (yli 30 huoneiston) taloyhtiöt saavat ilmaiseksi
käyttöönsä 5 m³:n upotetun keräyssäiliön, jonka tyhjennyksestä huolehtii Paperinkeräys Oy. Mikäli taloyhtiö on pienempi, kannattaa pyytää tarjous: www.paperinkerays.fi

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

täytymisten mahdollisia eroa
alueittain. Myös sitä hänen on
määrä selvittää, miten jätteiden
lajitteluun heijastuu se, kuinka
helpoksi lajittelu on alueella
tehty.
Hankkeen ensimmäistä kierrätyspalvelinmallia, demoa, on
kehitetty hyödyntäen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kokoamaa
tietoaineistoa kiinteistöiltä kertyneistä syväkeräysjätteistä ja
-kierrätysjakeista, punnittuina
runsaasta 2 000 astiasta.
Syväkeräysautoissa jäteautonkuljettajat saavat auton
nosturinkoukussa roikkuvista
jätepusseista painolukemat. Ny
kyisellään he tallentavat kiinteistökohtaiset lukemat jäteauton tietojärjestelmään käsin.
Tähtäin on, että tulevaisuudessa punnitustiedot siirtyisivät
automaattisesti ja reaaliajassa
tietojärjestelmään ja edelleen
kierrätyspalvelimelta haluttaes
sa tarkasteltavaksi. Näin kuljettajalle ei jäisi punnituksista
käsityötä.
Ari Serkkola kuvaa hankkeen
Akilleen kantapääksi vielä tällä
hetkellä sitä, että toistaiseksi jätehuoltoyhtiöt eivät ole laajemmin hankkineet vaakajärjestelmiä jäteautoihin.
Toisaalta hän uskoo asennoitumisen takana olevan sitäkin, että jätehuoltoyhtiöille
tulee edullisemmaksi tyhjentää
astioita entiseen tapaan, määrävälein. Olipa astia täynnä, tyhjä
tai jotain siltä väliltä, jätteen
noudosta lähtee asiakkaalle yhtäläinen lasku.

– Jos jätteet on lajiteltu kotitalouksissa, kyllä ne lajiteltuina
myös viedään pois. Menkääpä kerran sinne jäteauton taakse ja
katsokaa, mihin ne laittavat sekajätteen, mihin biojätteen.
Säiliöissä on väliseinä, kaksi eri lokeroa. Joissakin autoissa myös
lukee, että lokeroauto, Ari Serkkola ja Pirjo Korhonen viestittävät
heille, jotka epäilevät eri jätejakeiden päätyvän lopulta samaan
paikkaan.

Kierrätyspalvelin
-hankkeessa on tavoite saada ensimmäisissä taloyhtiöissä reaaliaikaista tietoa käyttöön
jo tämän vuoden
syksyllä. Hanke
päättyy 2013.
Palvelindemoa
suunnitteleva Pirjo
Korhonen soveltaa
tässä vaiheessa
työssään HSY: ltä
saatua tietoaineistoa.

Uudet ajatukset
herättävät
epäilyäkin

J

ätehuollon tilan Serkkola
kuvaa olevan Suomessa tehokasta, ja hinnat on neuvoteltu melko alas.
Hän epäilee jätehuoltoyhti
öi
den pelkäävän myös, että
punnitusten myötä toiminnan
tehokkuus tulisi kärsimään.
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Punnitustietoon pohjautuvan
laskutuskäytännön Serkkola uskoo olevankin jätehuoltoyhti
öille monimutkaisempaa kuin
tyhjennyskertoihin perustuvan.
Nykyisillä sopimuksilla jäteurakoitsijat eivät voi ottaa punnitusjärjestelmiä käyttöön.
Suhtautuminen jätteenke-

räyksen yhteydessä tehtäviin
punnitukseen lienee ollut
epäilevää myös siinä mielessä,
että luotto laitteiden kestävyyteen ei ole kattavaa. Kalliiden
autojen pelätään seisovan liian usein korjaamolla. Lisäksi
epäilyä esiintyy niiden toimivuuteen talven vaikeissa olo-

suhteissa.
Serkkola suhtautuu asiaan
toisin, tietäen tällaisia laitteita
olleen muun muassa Ruotsissa
käytössä jo monissa kunnissa, ja
jätehuollon laskutuksen siellä
perustuvan määriin, ei tyhjennyskertoihin.
– Ruotsissa on tutkittu melko
paljon kotitalouksien jätekertymisiä, ainakin Luulajan teknisessä yliopistossa ja Tukholmassa
KTH:ssa, Pirjo Korhonen huomauttaa.
Sujuvinta punnitustiedon
saaminen on ollut etukonttiastioista ja syväkeräysastioista.
Ongelmallisempia ovat olleet
pienet litra-astiat.
Ongelmakohdista huolimatta Ari Serkkola on vakuuttunut,
että punnitukseen perustuva
järjestelmä tekee pikkuhiljaa
tuloaan myös Suomeen.
Palvelun leviämistä vielä
hidastavat pulmat / rajoitteet
tullaan kyllä ratkaisemaan. Jätejakeesta riippuen punnitus
saataneen toimivaksi hiukan eri
aikajaksolla. Jäteautoihin asennettavat painon tunnistimet
ja automaattinen tiedonsiirto
yleistyy uskottavimmin sitä
mukaan kuin jätekeräyskalusto
uusiutuu.
➺ JATKUU sivulla 48

Lisää ikää katoille ja julkisivuille!
Pintamestareiden menetelmä on ylivertainen tapa pitää kiinteistön katot, julkisivut
ja muut ulkopinnat kunnossa. Menetelmämme perustana ovat huipputehokas
pesutekniikka sekä Pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt huippulaadukkaat aineet.
Nämä yhdessä antavat uuden ilmeen lisäksi täydellisen suojan mm. sammalta, jäkälää,
pakkasrapautumista, uv-säteilyä ja ilmansaasteita vastaan jopa 20 vuodeksi eteenpäin.
Ammattitaitoinen henkilöstö ja alan edelläkävijänä saatu näkemys takaavat onnistuneen
lopputuloksen vaikeimmillekin kohteille. Menetelmä soveltuu tiili-, mineriitti-, huopa- ja
peltikatoille, tiili- ja betoniseinille, piha- ja katukivetyksille sekä muille kivipinnoille.
Pesut, maalaukset, suojaukset ja pinnoitukset teemme yli 1 000 000 m² kokemuksella.

Lue lisää ja pyydä tarjous
www.pintamestarit.fi
info@pintamestarit.fi
Soita 040 910 7546

JULKISIVULAATAT
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HB-Gramos on
yksilöllinen ja näyttävä
julkisivuratkaisu!
UUTUUS!
uusi laattakoko
700x452mm
www.hb-betoni.ﬁ

HB-Gramos -laattojen
väri-, koko- ja pintakäsittelyvaihtoehdot mahdollistavat
kauniiden ja kestävien
julkisivujen rakentamisen.

HB-Betoniteollisuus Oy
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä Puh. 014-3348 200

Ajatuksena on, että taloyhtiö
kohtainen reaaliaikainen, ja
ajan myötä kerryttyään myös tilastollinen tieto tulisi käyttöön
esimerkiksi taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle internetin
kautta, palvelimelle annettujen
talokohtaisten tunnuksien avulla. Siellä asiaa tutkiva voi määritellä mm. aikavälin, jolla haluaa
tarkastella määrätietoja jätelajeittain eriteltyinä.
Tai valita, tarkasteleeko hän
taloyhtiön jätteiden kokonaiskertymää tai jätemääriä laskettuna asukasta kohden, saada
myös vertailutietoa taloyhtiön
sisällä eri aikoina: noutopäivittäin, viikoittain, kuukausittain,
vuosittain tms.
Tiedoista näkyy myös mahdollisten muutosten vaikutus
jätekertymiin: miten esimerkiksi uudelle jätejakeelle käyttöön
otettu astia on heijastunut sekajätteen määrään ja jätekustannuksiin.
Mm. tällaisesta tiedosta voidaan sitten informoida asukkaita. Samoin antaa vertailutietoa
samanlaisista kiinteistöistä.
– Sekajätteen hinta tulee
varmasti nousemaan. Kun taloyhtiö ottaa erikseen käyttöön
esimerkiksi energiajäteastian,
asukkaat säästävät siinä, Serkkola kuvaa.
– Omassa talossani yksi 600
litran sekajäteastia vaihdettiin
energiajäteastiaksi. Noin vuoden aikana taloyhtiölle siitä
seurasi säästöä vajaa tuhat euroa.
Taloyhtiöissä, joissa vedenkäyttö mitataan huoneistokohtaisesti, kukin asuinkunta maksaa vedestä käyttönsä mukaan.
Missä mittausmahdollisuutta ei
ole, siellä seurataan vedenkulutuksen suuntausta seurataan
asukasta kohden laskettuna
keskiarvolukemana. Kierrätyspalvelimen keinoin samaa voisi
soveltaa jätehuoltoon, kannustaa asukkaita siten ennen kaikkea sekajätemäärien vähentämiseen.

Tieto jätteen
määränpäästä
motivoi lajitteluun

H

innoittelemalla jätteiden tuotto lajeittain eri
hintaiseksi edistetään
jätteiden jaottelua.
Lajitteluaktiivisuuden uskotaan lisääntyvän senkin myötä,
että kotitalouksille saataisiin
tietoa myös siitä, mitä jätteille oikeasti tapahtuu, mihin ne
päätyvät. Muun muassa Englannissa Serkkolan mukaan kerrotaan jo paikkatietona kunkin
jätejakeen päämäärä.
– Myös tällaiselle tiedolle on
tarvetta.
Mielenkiintoista, jätekäyttäy
ty
misestä tietoa antavaa ja
todennäköisesti myös sekajät
teiden määrää vähentävää vaikutusta kierrätyspalvelimen
käytöllä tulisi olemaan taloyhtiöiden ja muiden asuinkuntien
lisäksi myös kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa, toimistokiinteistöissä jne.
Jälkikäteistiedon lisäksi kier
rätyspalvelimen käytöllä voidaan täsmentää kiinteistökoh
tai
sesti jätehuollon suunnittelua. Seurannan pohjalta on
mahdollista päätellä kiinteistölle optimaalisimmat jäteastiatyypit ja -koot ja jätejakeittain
oikeat tyhjennysvälit.
		

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

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoro

Energia, energia ja energia?
- irtonaisia ajatuksia julkisivuista
"Sijainti, sijainti ja sijainti" kuulostaa varmaan suhteellisen tutulta
tokaisulta likimain kaikille, jotka ovat tuon vanhan vitsin kiinteistökaupan kolmesta merkitsevimmästä tekijästä kuulleet. "Niin, kyllähän siihen asunnon hintatasoon vaikuttaa ensinnäkin sijainti, sitten
seuraavana varmaan sijainti ja kyllähän sijaintikin varmaan vaikuttaa
hintaan."
Niinpä. Onneksi asuntokaupassa ollaan hiukan jo pääsemässä
eroon tästä ajattelusta, ainakin alueellisesti, ja esimerkiksi tehdyillä korjauksilla on merkitystä. Aina silloin tällöin kuulee positiivisia
signaaleja siitä, kuinka asuntojen hinnat ovat olleet jo saneeratussa
taloyhtiössä selvästi korkeampia kuin viereisessä, lähes samoilla
piirustuksilla tehdyssä "sisartalossa". Hyvä niin, kun vaan saadaan
nämä vaikutukset ja niihin liittyvä logiikka vielä jotenkin johdonmukaiseksi.
Olisi muuten mielenkiintoista tietää, miksi tätä logiikkaa kehittämään tuotettu Taloyhtiön Kuntotodistus ei oikein kunnolla ottanutkaan
ennakkohypetyksestä huolimatta tuulta siipiensä alle. Se on kuitenkin
minun mielestäni tuotteena juuri sitä, mitä tämä kiinteistö- ja etenkin
asuntokauppamaailma kaipaa, selkokielinen ja rautalangasta väännetty selvitys taloyhtiön kunnosta. Eikä mitenkään liian pitkä sepustus, yksi aanelonen on mille tahansa päättäjälle sopivan mittainen
esitys luettavaksi. Juuri sitä mitä kaivattiin.
***
Tällaisesta "sijainti-sijainti-sijainti" -ajattelusta voidaan käyttää
termiä osaoptimointi, eli valinta tehdään vain yhden osatekijän suhteen. Ei muuten kuulosta oikein kovin fiksulta, vai mitä? Tai se riippuu
tietysti tavoitteista. Nyt kun asuntokauppamaailmassa aletaan hiljalleen päästä eroon tästä toimintamallista, samankaltaisia ajatuksia ja
esityksiä pyöriikin sitten päättäjien suunnalla.
Ollaan sitouduttu Kioton sopimukseen ja 20-20-20 -tavoitteeseen ja
nyt sitten koitetaan keksiä, millä menetelmillä nämä tavoitteet sitten
saavutetaan. Välillä tuntuu, että näitä mietintöjä ja tavoitteenasetantaa
laitetaan maailmalle ilman kovinkaan kummoista substanssiosaamista. Muutetaan ja korjataan asioita sitten, kun kentällä kiroillaan
tarpeeksi paljon.
***
Missään tapauksessa kukaan ei saa nyt kuitenkaan ajatella, että
olisin mitenkään energiansäästöä vastaan. Päinvastoin. Kun tehdään
oikeastaan mitä tahansa korjaustoimenpiteitä, aina pitää miettiä, voidaanko asioita tehdä niin, että lopputulos olisi energiaa säästävä.
Julkisivukorjauksia suunniteltaessa kannattaa aina miettiä lisälämmöneristämisen, ikkunanvaihdon ja esimerkiksi julkisivun tiivistämi-

Mikko Tarri, DI
Suunnittelupäällikkö,
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Julkisivuyhdistyksen
puheenjohtaja
sen tuottamat mahdollisuudet - mutta sittenkin kannattaa pitää mielessä se, että mikään ei ole arvokasta toimenpiteen itsensä takia.
***
Korjaustoimenpiteet ja niiden kustannukset sekä niillä tuotettavat
hyödyt ovat monilta osin raakaa matematiikkaa ja näiden arvojen
vertaileminen ja tasavertaistaminen on lähinnä numeroiden murskaamista. Joillakin lähtöarvoilla korjaus vaan on kannattava tai sitten
ei ole.
Silti vertailuun sisältyy kuitenkin vielä niitä "ei-numeerisia" arvoja,
kuten esimerkiksi estetiikka, ympäristö ja se paljon puhuttu energian säästäminen. Jo pelkästään esimerkin voima voi olla lähiöalueella on sinällään arvokas ja luoda "positiivista sosiaalista painetta"
ympäristöön, mikä kannustaa ympäristön taloyhtiöitä kohentamaan
kiinteistönsä kuntoa. Se sitten taas johtaa alueen arvostuksen paranemiseen ja parhaassa tapauksessa asuntojen hinnat nousevat.
Kiinteistön arvostuksen tiet ovat tutkimattomat...!
***
Keskustelin tässä taannoin erään professorismiehen kanssa ja juttelimme etenkin heidän opinahjossaan tehdystä tutkimuksesta, jossa
selvitettiin eri aikoina rakennettujen kiinteistöjen tyypillisiä kulutuksia. Erikoista kyllä, lopputulos oli 60-, 70- ja 80-lukujen rakennusten
välillä se, että nämä ns. ominaiskulutukset ovat likimain samoja,
vaikka rakennukset ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että
niissä todellakin pitäisi olla erilaisia kulutuslukemia.
Tulimme keskustelussamme siihen johtopäätökseen, että ilmanvaihto ja ylipäätään teknisten järjestelmien vääränlainen tai säätämätön toiminta "tasaa" tekniset erot - kulutetaan energiaa aivan yltiöpäisesti ihan vaan sen takia, että rakennusta ei joko osata tai sitten
ei ymmärretä käyttää oikein. Valtava säästöpotentiaali piilee näissä
meidän rakennuksissamme siis ihan jo sellaisenaankin!
***
Energia, energia, energia -ajattelu on vain yksi näkökulma (korjaus)toimenpiteiden valintaan. Rakennukset kun kuitenkin ovat tarkkaan ottaen laitteita, joita pitäisi osata käyttää ja korjata oikein, niin
kummalliselta kuin se kuulostaakin.

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
KIINTEISTÖPOSTI 2/2012
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n Teksti: Riina

turvallisuus

Takala

Taloyhtiöt saivat
kansantajuisen ohjeen
pelastussuunnitelmien laatimiseen

Lahtelaisessa vanhojen puutalojen muodostamassa korttelissa kaikki hyvin. Iltahämärä tulossa. Pelastussuunnitelma pitäisi olla tehtynä, eikä aina niiden kauheimpien katastrofien varalta, vaan siltä varalta, että joku asukas saa sydänkohtauksen, joku liukastui juuri pihalla, vesikatkosta on tullutkin pitkäaikainen - mistä vettä jne.

Tiedätkö taloyhtiösi hallituksen puheenjohtajana

Kulkuväylät
tai jäsenenä, miten vastuu kiinteistön turvallisuu- esteettöminä
teen liittyvissä asioissa jakaantuu hallituksen ja
isännöitsijän kesken? Onko taloyhtiön pelastussuunnitelman sisältö tiedossa asukkailla ja osakkailla ... vai onkos meillä pelastussuunnitelma?
Miten meidän taloyhtiössä seurataan säännöllisesti sitä, että talotekniset järjestelmät toimivat
ja tulevat huolletuiksi ajallaan? Entäs sitten kun
tulee vika, kuka hoitaa?

M

elkoinen määrä kysymyksiä, joihin olisi
syytä tietää vastaukset tai ainakin lähteä hakemaan
vastauksia taloyhtiön pelastussuunnitelman laatimisen kautta.
Sisäasiainministeriö on julkaissut asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelua koskevan
ohjeen, jossa on hyviä, käytännönläheisiäkin neuvoja, miten
lähteä laatimaan pelastussuunnitelmaa. Ohjeessa esitetään
juuri yllä olevan kaltaisia kysymyksiä, joihin vastaamalla löytyisi näkemys siitä, minkälaisia
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riskejä omassa taloyhtiössä voi
olla ja siltä pohjalta helpompi
arvioida myös, mitä asioita on
syytä ottaa huomioon pelastussuunnitelmaa laadittaessa.
Pelastuslaki velvoittaa asuinkiinteistöä tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn, mutta siellä on myös
velvoite varautua monenlaisiin
muihinkin asioihin, kuten henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, tulipalojen sammuttamiseen ja muihin pelastustoimenpiteisiin, joihin omatoimisesti
kyetään.

M

onissa taloyhtiöissä
joudutaan aika ajoin
vääntämään kättä,
että saako lastenvaunuja tai
-rattaita säilyttää portaikossa.
Vastaus on, että ei saa - ne ovat
paloturvallisuusriski, toisaalta
voivat myös haitata porraskäytävän esteettömyyttä.
Pelastuslaki lähtee siitä, että
poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä pelastustoiminnan
helpottamiseksi on rakennusten uloskäytävät ja pelastustiet
pidettävä esteettöminä.
Pelastussuunnitelman laatimisohjeessa sanotaan näin: "Rakennuksen ympäristö ja tilat on
pidettävä siinä kunnossa, että
tulipalon syttymisen tai tahallisen sytyttämisen sekä palon
leviämisen vaara on vähäinen
ja että asukkaat voivat vaaran
uhatessa turvallisesti poistua
tai heidät voidaan pelastaa rakennuksesta.
Porrashuoneissa ei saa säilyt-

tää tavaraa. Palaessaan esimerkiksi lastenvaunut tuottavat
myrkyllistä savua käytävään ja
siten aiheuttavat vakavaa vaaraa asukkaille.
Myöskään huoneistokohtaisten kynnysmattojen pitäminen
porrashuoneessa ei ole sallittua."

Renkaat
autokatoksessa ja
maalipurkit
kellarissa

T

oisinaan taloyhtiön uumenista, ullakolta, kellarista tai muista varastotiloista voi löytyä materiaaleja
ja tavaroita, joista esimerkiksi
isännöitsijä lähettää poistamiskehotuksen tai muuten tiedottaa, että nyt on "paikkojen putsauksen aika".
Tämä perustuu myös pelastuslain mukanaan tuomiin
vaatimuksiin: "Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakolla,
kellarissa, rakennuksen alla tai

Hallituksella
vastuu

P

elastussuunnitelma on
laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa.
Suunnitelma on pidettävä ajan
tasalla, käytännössä siis säännöllisesti päivitettävä, että sen sisältö vastaa aina asuinkiinteistön
senhetkistä tilannetta.
Ohjeessa muistutetaan myös
tästä, että: "Kiinteistön hallituksen tehtävä on varmistaa, että
turvallisuuden parantamiseksi
tehtävät toimenpiteet tulevat tehdyksi. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää
turvallisuusasioiden
pitämistä pysyvänä
asiakohtana taloyhtiön kokouksissa.
Turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa myös isännöitsijän rooli on keskeinen.
Isännöitsijän omalla aktiivisuudella vaarojen arvioinnissa, vaaratilanteiden
havaitsemisessa ja ennen
kaikkea niihin puuttumisessa on suuri merkitys."

Ohje löytyy osoitteesta:
www.intermin.fi/
julkaisu/022012
rakennuksen välittömässä
läheisyydessä niin, että siitä
aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara tai
että se vaikeuttaa tulipalon
sammuttamista. Tässä yhteydessä täytyy ottaa huomioon myös määräykset
vaarallisten aineiden, kuten esimerkiksi bensiinin ja
nestekaasun säilyttämisestä.
Edellä mainitut seikat on
erityisesti otettava huomioon
asukkaille annettavissa ohjeissa
sekä taloyhtiön huollon suunnittelussa."

Lukitus on
turvallisuutta

V

astavalmistunut ohje
muistuttaa myös lukituksen merkityksestä
yleisenä turvallisuuden tekijänä.
Ohjeessa sanotaan: "Turvallisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota remonttien aikana, jolloin ulkopuolisten pääsy
kiinteistön tiloihin on tavallista
helpompaa ja vahingontekojen

sekä varkauksien riskit kasvavat. Tämä koskee sekä taloyhtiön että asukkaan teettämiä ja
tekemiä korjaustöitä.
Korjaustöiden yhteydessä on
myös varmistettava tulityöohjeiden noudattaminen sekä järjestettävä riittävä valvonta."
Turvallisuuden huomioiminen on tärkeä asia myös niinkin
jokapäiväisessä asioissa kuin
jätehuollossa. Ohje muistuttaa
tästä näin: "Roskia ja muita jätteitä saa säilyttää vain niille varatuissa paikoissa. Jäteastioiden
ja tavaravarastojen sijoittelussa,
palo-osastoinnissa sekä lukitusjärjestelyissä on otettava huomioon tahallisen sytyttämisen
estäminen sekä tulipalon leviä-

Ohje auttaa
suunnitelman
laatimisessa

S

isäasiainministeriö julkaisi
ohjeen neuvoakseen taloyhtiöiden hallituksia ja
isännöitsijöitä siinä, kuinka pelastussuunnitelma laaditaan ja
kuinka siihen sisältyvät ja käsitellyt turvallisuusasiat saataisiin
osaksi jokapäiväistä elämistä ja
asumista.
"Yhteisenä tavoitteena on kotiympäristön turvallisuuden ja
turvallisuudentunteen lisääminen. Tavoitteen saavuttamiseksi on pelastussuunnitelmasta
tiedottaminen ja asukkaiden
aktivointi erityisen tärkeää",
ohjeessa muistutetaan.
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Koe työmme tulos – www.rtkpalvelu.fi

misen mahdollisuus."

ryhmärakennuttaminen

Ryhmärakentamiseen osallistuvalla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa, että tuleva asunto täyttää hänen yksilöllisetkin toiveensa. Hankkeen onnistuminen kuitenkin edellyttää ideoivan mielen lisäksi malttia perehtyä tarkoin erilaisiin
vastuuasioihin.

Ennakkoon perehtyminen
ja tarkkuus
tähdellistä ryhmärakennuttamisessa
Ryhmärakentamisessa ihmiset organisoituvat yhdeksi ryhmäksi rakennuttamaan tavanomaisemmin samalle tontille
tai alueelle asuntoja. Kimmokkeet ja tavoitteet menettelytavan soveltamiselle voivat olla moninaiset. Vaikka ryhmä
käyttäisi apunaan ammattikonsultteja, sille itselleen rakennuttajana jää tehtäviä ja paljon vastuuta.
- Konsulttisopimuksen sisältö on hyvin tärkeä ja siihen tulee panostaa. Muutoinkin on syytä korostaa, että sopimusviidakko, johon rakentaja törmää, on melkoinen, asianajaja
Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä tähdentää.
n Teksti: Hanna
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Kuvat: Futureimagebank

Varatuomari Pasi Orava Kalliolaw
Asianajotoimisto Oy:stä.

M

enettelytapana viime
aikoina suosiotaan
nostanut ryhmäraken
nuttaminen ei ole mikään uudenuutukainen keksintö.
– Yksi tapa toteuttaa ryhmärakennuttamisryhmä on perustaa
asunto-osakeyhtiö hankkeen
toteuttamista varten, mutta ainoa tahi pakollinen tapa se ei
ole, Pasi Orava sanoo.
Ryhmärakennuttamisen syitä
löytyy kahtaalta. Ihmiset ovat
ryhtyneet tavoittelemaan koteihinsa yksilöllisyyttä, ja ryhmärakentaminen tarjoaa rakentajalle mahdollisuudet vaikuttaa
omaan tulevaan asuntoonsa jo
suunnitteluvaiheesta lähtien.
Grynderikatteen puuttumisen ja isoista sopimuksista saatavan, rakennuskustannushintoja laskevan mittakaavaedun
tuloksena voikin saavuttaa kustannusetuja.
Pasi Oravan mukaan on myös
mahdollista, että edellä mainitun ajatuksen yksityisille rakentajille ovat markkinoineet juuri

ammattirakennuttajat.
–Ammattirakennuttajien
myyn
ti- ja rahoitusriskiä pienentää se, jos ammattirakennuttajat ja muut alan toimijat
toimivat rakennuttajakonsultteina auttamassa ryhmää rakennusprojektiin liittyvissä tehtävissä, kuten rakennuspaikan
hankinnassa, rakennuskohteen
suunnittelussa, viranomaislupien hankkimisessa, varsinaisen
rakennustyön suorittavien ura-

koitsijoiden kilpailuttamisessa,
tarvittavien sopimusten laadinnassa, työmaavalvonnassa sekä
tarvittavissa työmaakokouksissa ja urakkatarkastuksissa kuten esimerkiksi vastaanottotarkastuksessa. Tosin tämän konsulttiavun käyttäminen saattaa
ainakin osin syödä tavoitellun
grynderikatesäästön.
Konsultin käyttäminen ei lähtökohtaisesti poista rakentajan
vastuuta. Siksi on syytä painot-

taa mahdollisen konsulttisopimuksen sisällöllistä tärkeyttä.
Konsultin oikeudet tehdä päätöksiä rakentajan puolesta sekä
konsultin velvollisuudet ja vastuut on määriteltävä tarkasti.
Sopimus on luonnollisestikin
syytä tehdä kirjallisena.
– Konsultin käyttäminen ei
siis välttämättä poista ryhmältä rakennuttajan tehtäviä tai
tarkemmin sanottuna vastuita,
sillä juuri rakennuttaja tekee
kaikki rakennushankkeen toteuttamisen edellyttämät vastuulliset päätökset ja sitoutuu
sopimuksiin sekä kantaa näistä vastuun, Orava korostaa ja
varoittaa, että rakennuttaja tuleekin rakennushankkeessaan
törmäämään itse asiassa varsinaiseen sopimusviidakkoon,
jonka selvittäminen jälkikäteen
ja vastuiden lankeaminen saattavat koitua varsin kalliiksi.
Rakentajan, siis myös ryhmä

➺ JATKUU

Gege pExtra
...monella elämälla

Uudelleensarjoitus lukkoa vaihtamatta!
Gege pExtra ”Flex”-toiminnolla sarjoitat nopeasti, helposti edullisesti ja turvallisesti.
Tilaat vain uudet Gege avaimet Kaba jälleenmyyjältä, ja käyttäessäsi uusia avaimia
lakkaavat vanhat avaimet toimimasta.
Uudet avaimet jopa samana päivänä!

www.kaba.fi
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

rakentajan, on huolehdittava
ja vastattava muiden ohella
ai
nakin kustannusarviosta ja
riittävästä rahoituksesta sekä
rakennussuunnitelmista ja -piirustuksista ja tarvittavista viranomaisluvista.
Lisäksi rakentajan tulee hyväksyä kaikki rakennushankkeen toteuttamista varten mahdollisesti tarvittavat sopimukset
kuten esimerkiksi kiinteistön
kauppakirjat, vuokra- ja liittymäsopimukset, rasite- ja muut
yhteiskäyttöjärjestelysopimukset, lainasopimukset vakuuksineen, suunnittelu-, hankinta- ja
urakkasopimukset aikatauluineen ja velvoitteineen jne.
Kun tarvittavat sopimukset
on sitten solmittu, rakennuttaja
huolehtii näiden sopimusten
mukaiselle tilaajalle kuuluvista velvoitteista, kuten muun
muassa työsuojelumääräysten
noudattamisesta rakennustyömaalla ja aikataulutuksesta.

Asuntoosakeyhtiöksi
hyvissä ajoin

M

ikäli ryhmärakentamisen toteuttamista
varten päätetään pe
rustaa asunto-osakeyhtiö, se
kannattaa tehdä mahdollisim
man varhaisessa vaiheessa.
Käytännössä tämä edellyttää,
että hankkeeseen osallistujat
ovat tuolloin jo tiedossa, osakesarjojen määrittämiseksi rakentamiseen tarvittavat luonnokset
ovat riittävällä valmiusasteella,
kustannusarvio tehty, rahoitus
sovittu ja ennen muuta ryhmärakentamiseen osallistuvien rakentajien keskinäiset sopimukset on saatu valmiiksi.
Kun sitten toimitaan asuntoosakeyhtiömuotoisena, hankkeen päätöksentekomenettelyssä on noudatettava asuntoosakeyhtiölakia yhtiön perustamisen jälkeen.
– Tämä voi merkitä muutosta
päätöksentekoon sillä, jos aiemmin on esimerkiksi äänestetty
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asunto ja ääni -periaatteella,
asunto-osakeyhtiössä ääneste
tään yhtiökokouksessa lähtökohtaisesti siten, että kukin
osake tuottaa yhden äänen. Ellei sitten yhtiöjärjestyksessä ole
määrätty, että kukin osakeryhmä tuottaa yhden äänen, Pasi

Orava muistuttaa.
Asunto-osakeyhtiön perustaminen sinänsä on Oravan mukaan suhteellisen yksinkertainen ja nopea toimenpide.
– Kärjistäen voi todeta, että
laaditaan perustamissopimus ja
yhtiöjärjestys, maksetaan osa

kepääoma ja uusi asunto-osa
keyhtiö haetaan rekisteröitä
väksi ja merkitään rekisteriin.
Asunto-osakeyhtiöiden perustamisilmoitukset käsittelee ja
rekisteröi asunto-osakeyhtiön
kotipaikan maistraatti.
Kun yhtiö perustetaan paitsi
hallitsemaan, myös rakennuttamaan taloa asukkaidensa aloitteesta, tähän rakennuttamisvaiheeseen liittyy asioita, joista on
syytä sopia erillisellä osakkaiden välisellä sopimuksella.
– Yhtiöjärjestys on asuntoosakeyhtiölain määrittelemä
vä
line asunto-osakeyhtiön ja
osakkaiden välisten oikeuksien
määrittäjänä. Asunto-osakeyhti
ön yhtiöjärjestyksen lisäksi
saattaa osoittautua asianmukai
seksi ja tarpeelliseksi - ainakin
rakennusajaksi - sopia perustajaosakkaiden kesken asioista,
jotka eivät sisälly yhtiöjärjestykseen.
– Tällöin voidaan laatia osakassopimus, joka on yksityisoikeudellinen ja vain sopimusosapuolia velvoittava sitoumus.
Sopimus ei siis sellaisenaan sido
mahdollista myöhempää osakkeiden ostajaa, jos tämä ei ole
nimenomaisesti sopimukseen
liittynyt, Pasi Orava selventää.
– Sopimuksessa voidaan so
pia esimerkiksi asuntojen, eli
itse asiassa osakkeiden, omistusoikeuden luovutuksen ehdoista, perustaja-asukasyhteisön toiminnan periaatteista
sekä sellaisistakin käytännön
asioista, kuten talon huolto- ja
siivoustöistä.
– Nimenomaisesti ryhmärakentamistilanteissa osakassopi
muksessa saattaa olla syytä sopia vastuista ja menettelyistä
tilanteissa, joissa osakas haluaa
luopua osuudestaan rakenta
mis
a ikana tai menettelee
muu
toin alunperin sovitusta
poikkeavasti, saattaen menette
lyllään vaarantaa jopa koko yhteisrakentamishankkeen.
– Esimerkiksi joissain tapauk
sissa tällaisen tilanteen syntyminen on pyritty estämään sopimalla luopujalle huomattavakin

Yhdessä osaamistasi rakentaen
KOSTEUDENHALLINTA
Kosteusmittaustulosten tulkinta
kosteusvauriotapauksessa
15.3.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen heti.

Rakenteiden kosteuden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
20.–21.3. ja 24.–26.4.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.800 €. Ilmoittautuminen 5.3. mennessä

Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
27.–28.3. ja 11.–12.4.2012, OULU
9.–10.5. ja 30.–31.5.2012, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.200 €, näytön hinta
480 € pääkaupunkiseudulla/Oulun seudulla. Ilmoittautuminen
Ouluun 9.3. ja Helsinkiin 20.4. mennessä.

sopimussakko, joka toisaalta
voidaan sopia ehdolliseksi, jotta täysin ei estetä sopimuksesta irtaantumista ja muodosteta luopujalle kohtuuttomia ja
mahdottomia tilanteita.
– Muutoinkaan ei voida olla
liikaa korostamatta ryhmäraken
tamiseen osallistuvien keskinäisten oikeuksien ja velvollisuuksien tarkkaa sopimista ja
kirjaamista oli ryhmärakennushankkeen toteuttamismuoto
sitten mikä tahansa.

Kunnon
osakepääomalla
myös sitouttamisvaikutus

R

yhmärakennuttajien
muodostaman asuntoosakeyhtiön taloudelli
sis
ta edellytyksistä on myös
syytä huolehtia asianmukaisella
tavalla. Hankkeeseen osallistuvien harkittavaksi jää, millainen
pääoma uudelle yhtiölle kerätään.
– Tavanomaisesti, kun ammattirakennuttajat perustavat
asunto-osakeyhtiöitä rakennettavia taloja varten, osakepääoma on pieni. Vähimmillään se
tarkoittaa asunto-osakeyhtiölain mukaan 2 500 euron suuruista pääomaa, joka on myös
merkintähintana.
– Ryhmärakennuttamishank-

keissa, joissa ei ole rakennusyhtiön varallisuutta tukemassa
hanketta, ja joissa on useita osallistujia ja intressisuuntia, voi olla paikallaan kerätä esimerkiksi
niin suuri pääoma, että sillä katetaan kaikki suunnittelukustannukset aina rakennusluvan
hankkimiseen saakka.Tällainen
yhtäältä sitouttaa erinomaisella
tavalla mukanaolijoita; toisaalta
se voi olla tarpeellista myös rahoittajapankin suuntaan edullisen ja joustavan yhtiölainan
saamiseksi tai rahoituksen saamiseksi ylipäänsä.Tämä asia on
kuitenkin yksin hankkeeseen
osallistuvien päätettävissä, Orava sanoo.
Oravan mukaan asunto-osakeyhtiön hallituksen on syytä
ainakin vakavasti harkita vastuuvakuutuksen ottamista. Rakennuttavan asunto-osakeyhtiön kohdalla vakuutuksen
ehdot saattavat poiketa niiden
asunto-osakeyhtiöiden vakuutuksista, jotka vain hallinnoivat
ja huoltavat olemassa olevia rakennuksia.
– On myös hyvä varmistaa,
että kaikilla rakennushakkeeseen osallistuvilla palveluntarjoajilla suunnittelijoista aliurakoitsijoihin on ammatilliset
vakuutukset kunnossa, ennen
kuin heidän kanssaan ryhtyy
sopimussuhteeseen.

Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
15.5.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 27.4. mennessä.

ENERGIATEHOKKUUS
Rakennusten lämpökuvaaja
–henkilösertifiointikoulutus
6.–8.3. ja 27.–28.3.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.850 €. Ilmoittautuminen 18.2. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
6.–8.3. ja 17.–19.4.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.850 €, osallistuminen ainoastaan
Ilmatiiviyden mittaus –osaan (2. jakso) 1.150 €. Ilmoittautuminen
koko koulutukseen heti, pelkälle 2. jaksolle 3.4. mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU
Asbestityön tilaaminen ja valvonta
19.3.2012, HELSINKI

Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 2.3. mennessä

Puhtausluokka P1 rakennus- ja ilmanvaihtotyössä - Työmaan olosuhteet ja sisäilmariskit
hallintaan 27.3.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 12.3. mennessä

Pölynhallinnan suunnittelu ja toteutus
rakennushankkeessa
7.5.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 12.4. 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 09 628 264

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi
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Rakennusaikaisten
muutosten suhde
kunnossapitovastuuseen

R

yhmärakennusyhtiössä
on useita osallisia eli
osak
kaita, jotka usein
myös haluavat rakentamisen toteutukselta yksilöllisyyttä mm.
materiaalien ja rakenneratkaisujen muodossa.
Onkin mahdollista ja jopa
todennäköistä, että rakentamis
vaiheessa ainakin joku osakas
haluaa tehdä alkuperäisiin
suunnitelmiin nähden merkittä
viäkin muutoksia rakennuskoh
teeseen ja nimenomaan tulevaan huoneistoonsa.
Vaikka kysymys on jo toimin
nast a asunto-osakeyhtiössä,
asunto-osakeyhtiölain 5 luvun
mukaisia säännöksiä osakkeenomistajan muutostöistä ei Pasi
Oravan mukaan sovelleta sellaisiin töihin, jotka on tehty
ennen asuntokauppalaissa tarkoitettua rakentamisvaiheen
päättymistä.
Tämä säännös on laadittu
alunperin muuta tarkoitusta
kuin ryhmärakentamista silmäl
läpitäen, mutta pätee sanamuotonsa puolesta myös tässä tilanteessa.
– Asuntokauppalain mukaan
rakennusvaihe päättyy silloin,
kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen tai rakennukset kokonaisuudessaan käyttöönotettavaksi ja yhtiölle on valittu uusi
hallitus. Hallituksen jäsenet toki sinällään voivat olla samoja
kuin aikaisemminkin.
Muutosten yhteydessä on
myös varmistuttava siitä, miten
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Ryhmärakennutta
misesta kiinnostuneille on perustettu
portaali, josta saa
kattavasti lisätietoa
menetelmistä, hankkeista, ryhmistä,
jotka rakennuttavat
sekä alalla toimivista ammattilaisista.
Ryhmärakennutta
misen portaalin on
tuottanut pääkaupunkiseudun kehitysyhtiö Culmina
tum Innovation Oy.

myöhempi kunnossapitovastuu
yhtiössä jakaantuu tehtyjen rakennusaikaisten muutosten
osalta.
– Lähtökohtaisesti kunnossa
pitovastuu siirtyy osakkeenomistajalle, jos muutokset poikkeavat yhtiön perustasosta, Pasi
Orava toteaa.
– Myös yhtiö voi hyväksyä
vastuulleen tämän ylittävät
muutokset.
Yhtiön perustason määrittäminen voi kuitenkin sinällään
Oravan mukaan olla hankalaa
tai jopa mahdotonta ryhmära-

kennuskohteessa, jossa osakkaat ovat itse määrittäneet ra
kenteet sekä rakentamisen ja
varustelun tason.
Siten myöhemmän arvioinnin asiana on määrittää, onko
rakennusaikaista rakenneratkai
sua tai asennusta pidettävä
perustasoon kuuluvana - siitä
syystä, että selkeää perustasoa
ei ole osoitettavissa ja rakentaminen on toteutettu yhtiössä
yksilöllisesti ja siten rakennusaikainen toteutus kuuluu perustasoon.
– Tämä voi joissakin tilanteis-

sa synnyttää yllättäviäkin vastuuseikkoja myöhemmin muille
osakkaille.Yhtiön ja osakkaiden
kunnossapitovastuusta voidaan
määrätä yhtiöjärjestyksessä.
Erinomaisen hyvä syy siihen
voidaan katsoa olevan ryhmärakennuskohteissa.
– Esimerkiksi erillistalohankkeessa kunnossapitovastuu on
helppoa ja yksinkertaisinta jakaa yksin kunkin osakeryhmän
ja talon osalle erikseen. Tällöin
kunkin talon osakesarjan omistaja vastaa omista korjauskuluistaan, Orava vielä toteaa.

Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari

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

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

www.ti-seminaari.fi
Pääyhteistyökumppanit:
DNA Welho Oy, Eerola-Yhtiöt Oy, Electrolux Professional Oy, Geberit Oy, Ostnor Finland Oy, Pääkaupunkiseudun RemonttiMaailma Oy

Muut yhteistyökumppanit:
ASB-Yhtiöt, Cembrit Oy, Consti Talotekniikka Oy Sujutuspalvelu, Fenestra Oy, Fortum Power and Heat Oy, Kaba Oy, Lumon Oy,
Molok Oy, Paperinkeräys Oy, Paroc Oy Ab, Pipe-Modul Oy, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO,
Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, RTK-Palvelu Oy, Steni Finland Oy, Suomen Talokeskus Oy, Talotekniikka-10 Oy,
Vesivek Uusimaa Oy, Vexve Oy Vesiverto, Wienerberger Oy Ab

TA L O Y H T I Ö N S A U N A

Löylyttelemään, milloin mieli tekee

Pukuhuoneet ovat toistensa peilikuvia, joskin vasemmanpuoleisen ovia levennettiin esteettömyyden parantamiseksi. Seinien koivunlehtikuosiset tapetit ja valkoiset kalusteet tuovat tilaan tuulahduksen kesää ja rantasaunaa.

As Oy Vasarakivi
panosti saunassaan laatuun
Kelpo sauna on paitsi paikka peseytyä myös
paikka, jossa rentoutuu. Jos saunoja lähtee
löylystä tikku kivuliaasti kyntensä alla - kiitos
hapertuneiden seinäpaneelien - voi arvata, että
ainakaan häneltä ei saunalle laatupisteitä juurikaan satele.

n Teksti ja kuvat: Hanna
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Rissanen

N

äin kävi As Oy Vasarakiven asukkaalle Marko
Yliselle pari vuotta sitten. Kynnen alle tunkeutuneesta tikusta tuli hänen osaltaan ns.
viimeinen niitti. Saunaremontin
suunnittelu polkaistiinkin käyntiin, eikä se tarkoittanut vain
paneelien vaihtoa uusiin, eikä
minkälaisiin tahansa uusiin. Ei
ylipäätään pelkästään paneelien
vaihtoa.
Voi uskoa, että nykyään Vasa-

rakiven asukkaat valmistautuvat saunareissulle hyvällä mielellä. He voivat sitä paitsi nyt
tehdä sen viikonpäivästä tai
kellonajasta välittämättä. Löylyhuoneessa odottaa ns. heti
valmis -kiuas.
Vuonna 1965 valmistuneen
kolme rakennusta käsittävän
kerrostaloyhtiön B-talon pohja
kerroksessa oleva sauna palve
lee joka talon asukkaita. 56
huoneistoa käsittävän taloyh-

tiön edellisestä saunaremontista oli aikaa, ja sekin oli tehty
mahdollisimman pienin resurssein, pintasaneerauksena tyyliin
"uutta pintaa vanhan päälle".
Viisi vuotta sitten As Oy Vasarakiven asukkaaksi muuttaneen
Marko Ylisen rooli saunaremon
tissa ei rajoittunut pelkästään
asian esille nostamiseen.
Sisustusarkkitehtien kanssa
jo 90-luvulta lähtien työskentelemään tottuneena hän tiesi,
että satsaamalla suunnitteluun
kerralla hiukan reippaammin
saunatiloihin saataisiin paitsi
ulkonäöllisesti mietitympiä
pintoja myös toiminnallista parannusta.

Parempaa kuin
loistoristeilijöillä

J

o vuosia Marko Ylinen on
ollut työkseen vetämässä
projekteja, joiden lopputu
loksista nautitaan suurin jou-

koin ympäri maailmaa, tarkemmin sanottuna ympäri maailman merien.
Työnantajansa Merima Oy:n
joukoissa hän on palvelemassa
telakoita ja risteilyvarustamoita maailmanlaajuisesti. Yritys
vastaa asiakkaidensa vaativan
tason matkustaja- ja risteilyaluksien julkisten tilojen sisustuksista kokonaistoimituksina
sekä uudisrakennus- että korjausmarkkinoilla.
Villeimmillään loistoristeilijöiden sisustukset ovat olleet
todellisia runsaudenhelmiä.
Tyyli on sittemmin hiukan rauhoittunut, silti matkustajille on
yhä tarjolla kiiltoa ja loistokkuutta. Matkoilta odotetaan
elämyksiä, siksi ympäristön on
erotuttava arjesta.
As Oy Vasarakiven saunan
hankesuunnittelu käynnistettiin vuosi sitten. Hyvin pian
taloyhtiöön muuttonsa jälkeen
yhtiön hallitukseen ja myöhemmin sen puheenjohtajaksi

ni
metty Ylinen sai valtuudet
käynnistää saunaremontin
suunnittelun. Taloyhtiöllä on
tuloillaan kokonaisvaltainen
putkiremontti, linjasaneerauksen suunnittelu oli siinä vaiheessa jo käynnissä.
– Sovimme pääsuunnittelijan
kanssa heti, että heille kuuluvat
myös saunan lvis- ja tarvittavat
rakennesuunnitelmat.
Ylinen itse hankki pukuhuoneiden ja pesutilan sisustuksen
suunnittelijaksi Satu Keräsen.
Löylyhuoneen suunnitelmat
oli
vat syntyneet tilaajan mielessä. Siltä osin Satu Keränen
ainoastaan kirjasi kyseiset ajatukset suunnitelmiin ja työselitykseen.
Suurin rakenteellinen muutos saunatiloissa oli pesu- ja löylyhuoneen välisen seinän siirtäminen hieman pesuhuoneeseen päin. Vanhat lauteet olivat
löylyhuoneen takaseinällä.
Uudistuksessa laudetasoja
tuli kaksi, keskelle seinää siir-

retyn oven molemmin puolin.
Lauteille mahtuu laskeutumaan
pitkälleen mittavammatkin saunojat. Kiuas on lauteiden välissä peräseinällä, kellonajasta
riippumatta valmiina antamaan
löylyt saunaan tulijalle.
Aiemmin löyly- ja pesuhuoneen välisellä seinällä, nykyisen
oven kohdalla, ollut suihku siirrettiin vastakkaiselle seinälle.
Se merkitsi myös lattiakaatojen
muuttamista.
Muutos kävi luontevasti, kos
ka molemmat vanhat pintaker
rokset poistettiin, samoin kuin
alkuperäinen vedeneristys
- niin myös vanhat vesi- ja viemäriputket.
Uudet vesi- ja viemärilinjat
yhdistettiin toistaiseksi viereisessä teknisessä tilassa olemassa
oleviin vanhoihin putkistoihin.
Linjasaneerauksen yhteydessä
liitos vaihdetaan uusiin linjoihin. Saunaosastoon ei tarvitse
➺ JATKUU
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enää kajota.
Myös kaikki sähkövedot, samoin kuin valaistus, uusittiin
näiden tilojen osalta täysin.
Lattiakaivoksi valittiin seinänrajaan asennettavat pitkulaiset
mallit. Pesijät eivät pyöri näiden kaivojen päällä. Mallin etuna on myös se, että isojenkin
lattialaattojen sovittaminen niihin on vaivatonta, koska lattian
kaato ei tule joka suunnasta.

Pelkkä kauneus ei
tee saunaa hyväksi

R

Kanadalainen jättiläistuija on nimetty kestävimmäksi puulajiksi
saunaoloissa. Vasarakivessä sen käyttö rajoittui lauteisiin, koska
myös seiniin ja kattoon riittävää erää ei ollut saatavissa riittävän
nopeasti. Tilalle valittiin lämpökäsitelty magnolia.

isteilyaluksille ominai
nen loistokkuus ei ulotu
yleensä laivojen saunati

loihin.
– Ne ovat enemmänkin perusversioita, Marko Ylinen toteaa.
– Risteilijöillä ei ole saunakult
tuuria, saunoissa ei liiemmin
edes käydä, korkeintaan ehkä
hetki lämmittelemässä.
Vasarakiven taloyhtiön uudistetun saunankaan ulkoasuun ei
sinänsä istu sana loistokkuus,
raikkaus ja tunnelmallisuus kylläkin. Loistokkuutta on tavoiteltu enemmänkin teknisessä
toimivuudessa ja käyttömukavuudessa.
Edellä jo mainittujen seikkojen lisäksi sitä on mm. aiemman,
varsin surkean ilmanvaihdon
totaalinen uusiminen. Tuloilma tuli ennen 30 senttimetrin korkeudelle löylyhuoneen
lattiapinnasta, paukkupakkasistakin sellaisenaan. Jos lauteilla
olikin lämmin, saunaan tulijan
jalkojen alla niin ei ollut.
–Linjasaneerauksemme suun
nittelijat auttoivat ilmanvaihdon
järjestelyissä. Pesuhuoneessa
kattoja laskettiin kymmenellä
senttimetrillä niin, että väliin
saatiin sovitettua matalat tulo
ilmakanavat, Marko Ylinen kertoo.
Löylyhuoneessa tuloilma ohjautuu kiukaan päälle ja poistot
ovat kahdessa paikassa. Niistä
toinen, oven yläpuolella oleva
avataan saunomisen päätteeksi,
jotta tila kuivuu nopeammin.
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”Kiukaan kivissä, noin 100 kg, on varastoituna
paljon lämpöä. Noin 25-30 -asteiseen saunaan tulijan heitettyä pari kolme kauhallista vettä
kiukaalle, hän saa jo kohta mennä kyyryyn. ”

Pesuhuoneessa mukavuutta
tuo lattialämmitys. Peruslämmön säteilystä huolehtii nyt

seinälle sovitettu pyyhekuivain.
Perinteiselle ikkunanaluspatterille annettiin häätö jo puhtaus

syistäkin; Seinän ja patterin välistä siivoaminen on vaikeaa.
Sauna- ja pukuhuonetilojen
lisäksi samaan remonttiin sovitettiin läheisen vessan täydel
linen korjaus.
Kaikkineen saunaprojekti vei
kuusi viikkoa. Asetettu budjetti, 50 000 euroa, piti. Rahoitus
järjestyi laittamalla myyntiin
A-talossa ollut talonmiehen
asunto. Siitä oli vuokralainen
muuttanut juuri pois.
Taloyhtiö ei halunnut lähteä
kunnostamaan alkuperäisessä
kunnossa olevaa huoneistoa
ennen myyntiä itse, vaan se
laitettiin myytiin sellaisenaan.
Kauppaehdoissa ostajalta edellytettiin, että asunnon märkätilat on saatettava nykymääräysten edellyttämään kuntoon
ennen kuin kukaan muuttaa
sinne.
Remontissaan taloyhtiö käytti monissa aiemmin toteutetuissa yksittäisissä kunnostuksissa
hyvin kokemuksin käyttämäänsä Kujaportti Oy:tä, pientä urakointiliikettä.

Ainoastaan yksi asukas kritisoi yhtiökokouksessa, että jatkuvatoiminen kiuashan vie paljon energiaa. – Vanha 15 kilowatin kiuas oli päällä kolmena iltana viikossa, yhteensä 24 tuntia. Uuden kiukaan ylläpitoteho on vain 200 wattia ja täysillä lämmittäessäänkin vain 8 kilowattia, Ylinen toteaa.

uutispostia

Auton lämmitysjohto pitää irroittaa aina käytön jälkeen ja lukita
tolppa. Kuva; Hanna Rissanen.

Auton lämmitysjohto
ei saa roikkua
sähkötolpassa
Nyt on taas se aika vuodesta,
kun asukkaita on muistutettava
autojen esilämmittämisen pelisäännöistä ja turvallisuusvastuusta.
Turvallisuus- ja kemikaaliviras
to (Tukes) muistuttaa, että auton lämmitysjohto tulee aina
käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta, eikä pistorasiassa olevaa
johtoa saa jättää esimerkiksi
lämmitystolppaan roikkumaan.
Myös pistorasiakotelon kansi
on syytä pitää lukittuna.
Avoin pistorasiakotelo ja vapaasti roikkuva jännitteinen
lämmitysjohto aiheuttavat sähköiskun vaaran. Jos pistokytkin
putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi.
Lisäksi lämmitysjohto voi
rikkoutua vaaralliseen kuntoon
esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä.
Avoimena oleva pistorasiakotelo puolestaan on alttiina
ilkivallalle.

Taloyhtiö vastaa
turvallisuudesta
Taloyhtiö vastaa kiinteistön

turvallisuudesta, jos esimerkiksi
ulkopuolinen henkilö loukkaa
itsensä, on vastuu taloyhtiöllä.
Mutta auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohdon kiinni pistorasiaan,
vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.
Mikäli havaitaan vaaratilanne, voi taloyhtiön edustaja,
isännöitsijä, huoltomies tai taloyhtiön hallituksen edustaja,
poistaa lämmitysjohdon pistorasiasta.

Oikeanlaiset johdot
Auton esilämmitykseen on
käytettävä vain tarkoitukseen
soveltuvaa lämmitysjohtoa ja
autoihin tarkoitettua sisätilan
lämmitintä. Jatkojohdon käyttöä tulee välttää. Liitäntäjohdon
ja pistokkeiden kunto kannattaa tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein.
Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdita oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle
henkilölle. Myös palovaara on
olemassa.

Edullinen
mittariluentajärjestelmä
Huoneistokohtaisen M-Busmittariluentajärjestelmän asentaminen taloyhtiöön on kustannustehokasta ja nykyvaatimusten mukaista.
Ja tietenkin oikeudenmukaista.
Valitse taloyhtiöösi edullinen ja
luotettava M-Bus-järjestelmä. Kysy
eri vaihtoehdoista erilaisiin kohteisiin. Saatavana myös M-Bus
NET-raportointi-, analysointi- ja
laskutusohjelma.

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 604
sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi
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Kiinteistöjen
energiatodistuksia
katsellaan pian
Asumisen ja
Rakentamisen
ePalveluista
Esimerkiksi kiinteistöjen
energiatodistusten ja asuntojen
vuokratietojen tarkastelu sekä
rakentamislupien hakeminen
tehdään tulevaisuudessa sähköisesti.
Ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -hankkeen tavoitteena on
sähköistää asumisen ja rakentamisen palvelut vuoteen 2013
mennessä.
Sähköistettävät palvelut jae
taan kolmeen ryhmään: raken
tamisen lupapalveluihin, asumisen palveluihin sekä elinympäristön tietopalveluihin.
Ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut
-hanke on osa valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin
ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe), jonka tavoitteena on edistää kansalaisten ja
yritysten sähköistä asiointia.
- Palvelujen sähköistäminen on iso urakka,
mutta sen hyödyt ovat
kiistattomat. Tärkeintä on se, että palvelut
tehdään käyttäjäystävällisiksi, sanoo asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru.
Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan suurimmat säästöt syntyvät juuri
siitä, että tiedot saa netistä, eikä
tarvitse ajaa tai kulkea paikan
päälle virastoon.

Vuokra-asuntojen
hintatiedot verkkoon
ensimmäiseksi
Palveluista ensimmäisenä
valmistuu Asuntojenvuokrat.
fi-palvelu, joka tarjoaa tietoa
vuokra-asuntojen hinnoista.
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Alkuvaiheessa tietoja voi etsiä pääkaupunkiseudun vuokra-asunnoista.
Tiedot perustuvat vuokraasuntoja omistavien institutionaalisten omistajien antamiin
tietoihin.
Kevään 2012 aikana avattava
palvelu muistuttaa jo käytössä
oleva Asuntojenhinnat.fi-palvelua.

paletta. Kasvua edelliseen vuoteen on peräti 16 prosenttia.
Eniten uusia yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä (11 483 kappaletta) rekisteröitiin Uudenmaan
maakuntaan.
Seuraavaksi eniten VarsinaisSuomeen (2 871 kappaletta) ja
Pirkanmaalle (2 799 kpl).

Rakennuslupapalveluita
pilotoidaan
tämän vuoden aikana
Tämän vuoden aikana alkaa
myös sähköisten rakennuslupalveluiden pilotointi. Sähköisessä palvelussa niin rakennuttajalla, pääsuunnittelijalla kuin
rakennusvalvonnalla on ajantasainen tieto luvanhakuprosessin etenemisestä, kun kaikki
hankkeeseen liittyvä tieto on
saatavilla yhdessä paikassa.
Rakennuslupapalvelun lisäksi tekeillä on sähköinen palvelu
toimenpideluville ja -ilmoituksille, poikkeamispäätöksille,
ympäristöluville, sijoitus- ja
kaivuuluville sekä maa-ainesluville.

Vuokra-asuntojen hintatiedot
löytyvät netistä vastaavaan
tapaan kuin on voinut selvittää asuntojen hintoja asuntojenhinnat.fi -sivustolta

Yli tuhat asuntoosakeyhtiötä lisää
kaupparekisteriin
Viime vuonna uusia asuntoosakeyhtiöitä rekisteröitiin
kaupparekisteriin 1 151 kap-

lisesti niin kansalaisten kuin
alan toimijoiden näkemyksiä,
jotta lain toimivuudesta saadaan mahdollisimman kattava
näkemys.
Ympäristöministeriö avaa kevään kuluessa mahdollisuuden
keskusteluun www.otakantaa.
fi -verkkosivustolla.
Seurantaryhmään on kutsuttu
kaavoituksen ja rakentamisen
alan keskeisten viranomaisten
ja järjestöjen edustajat. Ryhmän
puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Mittava puurakentamishanke käynnistyy Espoossa

Seurantaryhmä
arvioi
maankäyttö- ja
rakennuslain
toimivuutta
Ympäristöministeriö on asettanut seurantaryhmän, jonka
tehtävänä on laatia kokonaisarviointi lain vaikutuksista ja sen
soveltamisessa mahdollisesti
ilmenneistä ongelmista. sekä
esittää arvio lain kehittämistarpeista.
Kokonaisarviointi tehdään
vuoden 2013 loppuun mennessä.Tämän hallituskauden aikana toteuttavia, muun muassa
kuntarakenteen uudistamiseen
liittyviä lain muutostarpeita arvioidaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1. tammikuuta
2000. Lain toiminnasta saatuja
kokemuksia on arvioitu pian
lain voimaantulon jälkeen vuosina 2001, 2002 sekä kattavammin 2005.
Tavoitteena on kerätä arviointivaiheen aikana monipuo-

Suomen suurin puurakentamishanke käynnistyy Espoossa.
Kysymys on Työ- ja elinkeino
ministeriön, Aalto-yliopiston ja
Espoon kaupungin sopimasta
yhteistyöstä, jolla kehitetään
modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä siihen liittyvää monialaista osaamista.
Hankkeen ensimmäiset kohteet toteutetaan Espooseen.
Sieltä puurakentamisen ensimmäiseksi pilottiympäristöksi
on suunniteltu Espoon Otaniemen, Tapiolan ja Keilanimen
aluetta, ns. T3-alue, joka yhdistää tieteen, taiteen ja talouden.
Siellä toteutetaan lähivuosina
mittavaa uudis-, täydennys- ja
korjausrakentamista viidellä
miljardilla eurolla.
- Käynnistymässä on todella
laaja ja pitkäkestoinen hanke,
jossa Espoon Tapiolan seudusta
muodostuu puurakentamisen
ja puuosaamisen monipuolinen näyteikkuna. Haastankin
rakennuttajat ja rakennusliikkeet yhdessä kaikkien puualan
toimijoiden kanssa heti alussa
mukaan tähän asumis- ja kaupunkimiljöön kehityshankkeeseen, kehotti ministeri Jyri Häkämies yhteistyösopimuksen
allekirjoitustilaisuudessa.
Hanke liittyy valtakunnalliseen puurakentamisohjelmaan.
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Kiinteistöpalvelujen alihankintojen
ketjutusta rajoitettava
- Kiinteistöpalveluala on vahvasti työvoimavaltainen ala ja
siltä edellytetään toiminnan
läpinäkyvyyttä ja työntekijöistä
huolehtimista. Vähäinenkin talousrikollisuus ja harmaa talous
pilaavat kiinteistöpalvelualan
markkinat ja maineen, muistutti Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén ISS Palveluiden luottamusmiespäivillä
helmikuussa.
ISS Palveluiden toimitusjohtaja Kari Virta piti yhtenä keinona harmaan talouden torjumiseen sitä, että vähennetään
alihankintaketjutusta.
– Yhtenä keinona harmaan
talouden ehkäisemisessä onkin
alihankintaketjujen tietoinen
vähentäminen. Muun muassa
Senaatti-kiinteistöt toimii esimerkillisenä tilaajana rajoitta
malla rakennusurakoiden ket
juttamista. Samaa toimintamallia olisi syytä käyttää myös palvelusektorilla, Virta sanoo.
Palvelualojen Ammattiliitto
PAM ja Ammattiliitto Pro pitävät nykyistä tilaajavastuulakia
tehottomana harmaan talouden
torjunnassa, koska se ei yllä alihankkijoihin asti. Tilaajan tai
koko alihankintaketjun tulisi

PAM:in mukaan olla vastuussa
sekä vero- ja sosiaaliturvavelvoitteistaan että työntekijöiden
työ- ja palkkaehdoista. Laki on
ulotettava koskemaan itsenäisiä
työnsuorittajia kaikilla aloilla ja
arvioitavaksi on otettava koko
lain soveltamisala.
- Tilaajavastuun rikkomiseen
liittyviä seuraamuksia on kovennettava ja tarkastavien viranomaisten määrää on lisättävä.Valvonta ei pure, jos rangaistukset tulevat vuosien päästä.
Myös viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon esteitä on
karsittava, johtaja Tuovi Orpana
Ammattiliitto Prosta korostaa.
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen
mukaan harmaan talouden
vuotuinen kokonaismäärä on
Suomessa noin 10 -14 miljardia
euroa.

Kiinteistönvälittäjien ammattipätevyysvaatimus
laajenee
Työ- ja elinkeinoministeriö
on päättänyt käynnistää lainsäädäntöhankkeen, jossa tähdätään
kiinteistönvälittäjäkokeessa
annetun ammattipätevyysvaa
timuksen laajentamiseen. Hallituksen esitys asiasta on tarkoi-

tus antaa syysistuntokaudella
2012.
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on kiinteistönvälitysalan keskusjärjestönä ajanut
minimikoulutusvaatimuksen
laajentamista jo pidempään.
- Tämänsuuntainen kehitys
on asuntokaupan asiakkaiden,
yhteiskunnan sekä myös alan
ammattilaisten etu. Tuemme
lämpimästi kehityssuuntaa,
jossa ammattitaitovaatimus
laajenee nykyisestään, KVKL:n
toimitusjohtaja Jukka Malila
kommentoi.
- Vaikka tässä hankkeessa vaikutetaan etenkin LKV- ja LVVtutkintojen rooliin ja asemaan,
tulemme jatkossakin tekemään
työtä sen eteen, että alan koulutus kehittyy niin alan ammattitutkinnon, Ammattikorkeakou
lusektorin kuin yliopistokoulutuksenkin puolella - työelämälähtöistä kurssitustakaan
unohtamatta, Malila jatkaa.

Lasin ja metallin
keräys
pakolliseksi?
Pääkaupunkiseudulle ehdotetaan lasin ja metallin pakollista keräystä kiinteistöille, joissa
on vähintään 20 huoneistoa
tai joissa syntyy joko lasia tai
metallia yli 50 kiloa viikossa.

Muutos Helsingin seudun ympäristöpalveluiden jätehuoltomääräyksiin on nyt kaupunkien lausuntokierroksella ja se
on tarkoitus saattaa voimaan
toukokuussa.
HSY on selvittänyt pakkausjätteiden erilliskeräyksen ympäristövaikutuksia muun muassa ilmastonmuutokseen, happamoitumiseen ja hiukkaspäästöihin. Niiden perusteella lasi- ja
metallipakkausten erilliskeräys
on selvästi ympäristöystävällisempää kuin niiden käsittely
sekajätteen seassa. Myös kartongin keräyksen ilmastovaikutukset ovat myönteiset.
Hallitus ehdottaakin myös,
että käytöstä poistettujen kartonkipakkauksien keräysvelvoite laajennetaan asuinkiinteistöihin, joilla on vähintään
kymmenen huoneistoa. Kartonkia on kerättävä erikseen
myös, jos kiinteistöltä syntyy
kartonkijätettä vähintään 50
kiloa viikossa.
Kartongista, lasista ja metallista valmistettujen pakkausjätteiden kuljetukset pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen
asuinkiinteistöistä on tarkoitus
aloittaa vaiheittain 2013 tammikuusta alkaen siten, että kuljetukset kattaisivat koko kuntayhtymän toimialueen vuoden
2015 alkuun mennessä.

• PARVEKELASITUKSET • ALUMIINIOVET •AURINGONSUOJASÄLEIKÖT
• PARVEKEKAITEET • ALUMIINI-IKKUNAT • LASISEINÄT

Alutec – parvekelasitus nostaa kotisi arvoa,
sekä asumisviihtyvyyttä. Samalla se jatkaa
parvekkeesi käytettävyyttä ja vaimentaa
ulkoa kantautuvaa melua. Alutec - parvekelasitus suojaa parvekettasi ja pitää sen aina
houkuttelevana.

Alutec - palvelukonseptin avulla autamme
sinua uudis- ja saneerauskohteissa hankkeesi suunnittelusta takuuvarmaan lopputulokseen saakka. Tuotevalikoimastamme löydät
kaiken tarvittavan.

osoitteenmuutos
Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi
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kätevästi sähköpostilla
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi

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:

Sattuiko veSivahinko? Me korjaaMMe Sen!
Palvelumme on suunniteltu asiakkaillemme mahdollisimman vaivattomaksi ja helpoksi käyttää.

PalveluluPauS
Nopeutta tarttua toimeeN lyhyellä vasteajalla
vaivattomasti ”avaimet käteeN” -kokoNaispalvelulla
sujuva tiedoNkulku eri toimijoideN välillä
raportoiNti ajallaaN

Vanha Nurmijärventie 116, 01730 Vantaa | toimisto@korpikorpi.fi |  +358 9 2780 0155
www.korpikorpi.fi
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Korkeissa kerrostaloissa asutaan tyytyväisinä rauhallisuudesta nauttien
Korkeissa kerrostaloissa asuu
erittäin tai melko tyytyväistä väkeä. Huomattavan suuri osuus
heistä on 51-60 -vuotiaita. Korkeissa taloissaan he arvostavat
rauhallisuutta, turvallisuutta ja
hissejä.
Tällaisen kuvan piirsi korkeiden kerrostalojen asukkaista
Helsingin kaupungin tietokeskuksen, talous- ja suunnittelukeskuksen ja kaupunkisuunnitteluviraston asukaskysely, joka
tehtiin pääkaupunkiseudulla
viime vuonna.

Nykyisen asunnon valintaan
oli vaikuttanut eniten palveluiden läheisyys ja ympäristöstään
edukseen poikkeavaan taloon
muuttaminen. Tornitalojen vetovoimatekijöinä korostuivat
asunnosta avautuvat näköalat,
korkea sijainti, avarammat pohjaratkaisut ja laadukkuus.
Korkeaan kerrostaloon muuttamisessa vastaajia arvelutti erityisesti melu. Sen sijaan korkeuteen tai turvallisuuteen liittyvät tekijät eivät heitä juurikaan
huolestuttaneet.

Ei ole halua muuttaa

Rauhallisuutta
arvostetaan

Lähes kaikki 200 korkeissa
kerrostaloissa asuvaa vastaajaa
olivat erittäin (n. 77 %) tai melko (20 %) tyytyväisiä omaan
asuntoonsa ja asuintaloonsa.
Myös naapurustossa asumistyytyväisyys oli samaa luokkaa,
kun taas paneelin vastaajista
vain noin 37 % oli erittäin tyytyväisiä, tosin melko tyytyväisiä
heistäkin oli puolet.
Tornitalojen asukkaat olivat
lisäksi erittäin sitoutuneita nykyiseen asuinmuotoonsa; juuri
kukaan ei harkitse poismuuttoa
tällä hetkellä. Jopa 95 prosenttia valitsisi saman asuinmuodon
uudelleenvalintatilanteessa.
Korkeassa kerrostalossa
asu
vien (sekä naapuritaloissa
asuvien) korkeaa asumistyytyväisyyttä ja vähäistä poismuuttohalukkuutta selittänee ainakin osittain lyhyt asumisaika,
kaikilla alle kahdeksan vuotta.
Lisäksi varttuneemmat, joita
vastaajista oli huomattava osa,
ovat tyypillisesti tyytyväisempiä, koska ovat asumisuransa
loppupäässä.

Sijainti, palvelut ja laatu
Korkeiden kerrostalojen
asuk
kaat valitsevat asuntonsa
keskeisen sijainnin perusteella;
jokainen kyselyssä mukana ollut asuintalo sijaitsee keskeisellä paikalla oman alueensa sisällä. Myös laatu on tärkeä tekijä.

70

KIINTEISTÖPOSTI 2/2012

Korkeiden kerrostalojen ja
niiden naapuritalojen asukkaat
ovat ikä- ja ammattirakenteeltaan hämmästyttävän samankaltaista joukkoa. Noin 40 prosenttia vastanneista oli eläkeläisiä,
työntekijöitä oli noin viidennes
ja toimihenkilöitä karkeasti kolmasosa. Tulotasoltaan vastaajat
kuuluivat yleisimmin luokkaan
40 001-60 000 eur/v/kotitalous.
He myös arvostavat samantyyppisiä asioita, kuten asumisen rauhallisuutta ja pihapiirin
viihtyisyyttä sekä yhteishenkeä.
Korkeissa kerrostaloissa arvostettiin myös turvallisuutta
ja hissejä. Näiden sekä yhteishengen arvostaminen saattaa
johtua siitä, että korkeuden kasvaessa maanpinnasta tekniseen
ja sosiaaliseen turvallisuuteen
liittyvät asiat korostuvat.

Taloissa varttuneempaa
väkeä
Tutkimukseen vastanneiden
perusteella näyttää siltä, että
Suomen korkeissa kerrostalois
sa asuvista huomattavan suuri
osuus on 51-60 -vuotiaita. Heidän osuutensa oli moninkertainen verrattuna naapuritalojen
asukasrakenteeseen. Molemmissa taloryhmissä eläkeläis-

Kaavailujen mukaan Vuosaaren talohujoppi Cirrus on saamassa
kaltaisiaan mm. Helsinkiin. Kuvassa korkeaa taloa tutkailemassa
Helsingin Pelastusliiton toimitusjohtaja Ilkka Kianto ja taloturvallisuudesta kiinnostunut Pertti Villo. Kuva Aimo Holtari

ten osuus oli suuri, n. 40 %,
kun pääkaupunkiseudulla yli
60 -vuotiaiden kaupunkilaisten
osuus väestöstä on 20 %.
Suomen korkeissa kerrostaloissa näyttää kansainvälisten
esimerkkien tapaan asuvan
vähän lapsiperheitä. Osuus on
10,5 %, kun esimerkiksi koko
Suomessa n. 40 % ja Helsingissä
n. 20 % kaikista asuntokunnista
on lapsiperheitä.

Tietoa korkean rakentamisen periaatteiksi
Pääkaupunkiseudulle on
suunnitteilla useita korkeita
kerrostaloja, mutta asumiskokemuksia on toistaiseksi tutkittu vähän. Siksi Helsingin kaupunki tilasi Innolink Research
Oy:ltä korkeita kerrostaloja (yli

12 krs.) koskevan asukaskyselyn, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2011.
Kysely teetätettiin osana Helsingin kaupungin hallintokuntien yhteisselvitystä Helsingin
korkean rakentamisen periaatteiksi.
Tutkimuskohteena olivat seitsemän 2000-luvulla rakennetun
yli 15-kerroksisen asuintalon
asukkaat sekä niiden naapurusto. Näistä tornitaloista kolme
sijaitsi Espoossa, muut Helsingissä,Vantaalla,Turussa ja Jyväskylässä.
Vastaajista korkeissa kerrostaloissa asuvia oli 200 ja niiden
naapurissa asuvia niin ikään
200. Korkeissa kerrostaloissa
asuvista vastaajista 48 prosenttia asui kerroksessa 12 tai sitä
ylempänä, joten haluttu kohderyhmä tavoitettiin hyvin.

Se on nyt

-sinusta
kiinni.

131 586
lukijaa

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

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

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

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

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

Locus 2 %

Talotekniikka 2 %

Rakennuslehti 8 %

Kotitalo 9 %

Suomen Kiinteistölehti 21 %

Kiinteistöposti 100 %

131 000 kpl

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

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

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

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

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

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

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

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

Myyntipäällikkö
Eetu Karppanen
Puh. (09) 2238 5617
0400 342 155
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Opas putkistojen
kuntotutkimukseen
tekijöille ja tilaajille
Suomen LVI-liitto ry on osana Kosteus- ja hometalkoot
hanketta käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on laatia
putkistojen kuntotutkijoille
ja tutkimuksien tilaajille opas
LVV-kuntotutkimusten toteuttamiseksi ja tilaamiseksi.
Oppaan tarkoitus on yhtenäistää putkistojen kuntotutkimusten laatua, parantaa
tutkimusprosessin kulkua sekä
tulosten raportointia.
- Uudelle oppaalle on tarvetta, sillä nykyiset putkistojen
kuntotutkimusoppaat ovat jo
osittain vanhentuneita, eivätkä esimerkiksi huomioi uusia
putkimateriaaleja, pinnoitus- ja
sukitusmenetelmiä tai tutkimusmenetelmiä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marko
Lukkari.
Putkien ja laitteiden vuodot
ovat yleisin kosteusvaurioita
aiheuttava tekijä mm. vanhoissa kerrostaloissa. Rakennuskannan vanhetessa vuodoista
aiheutuvat homeongelmat ovat
jatkuvasti lisääntyneet. Järjestelmät on tutkittava ja korjattava ajoissa, ennen vaurioiden
syntymistä, jotta vältetään sekä
terveyshaitat että ylimääräisen
kosteusvauriokorjaamisen kustannukset. Putkistojen kuntotutkimus on tärkeä osa rakennuksen kokonaiskunnon arviointia ja sen pitkän tähtäimen
korjaussuunnittelua.
Tällä hetkellä putkien kuntotutkimusten tulosten taso on
vaihteleva, eikä alalla toimivat
tutkijat käytä yhtenäisiä tutkimusmenetelmiä. Myös asiakaspalautteen mukaan LVV-kuntotutkijoiden ammattitaidossa
ja tulosten raportoinnissa on
parannettavaa. Kuntotutkimusten tuloksia on muuan muassa
ollut vaikea asiakkaiden tulkita
ja tehdä niiden perusteella taloudellisesti mittavia korjauspäätöksiä.

- Vaikka opas on ensisijaisesti
suunnattu putkien kuntotutkijoille, tärkeässä osassa on myös
palvelun tilaajien ohjeistaminen. Ajatuksena on, että opasta
pystyttäisiin tulevaisuudessa
hyödyntämään myös alan oppimateriaaleissa ja koulutuksissa,
Lukkari sanoo.
Oppaan on määrä valmistua
2012 loppusyksyllä ja se on ladattavissa Kosteus- ja hometalkoiden verkkosivuilta vuoden
2013 vaihteen jälkeen.

Keskustelua
turvallisesta
rakennetusta
ympäristöstä
Mitä turvallisuus rakennetussa ympäristössä tarkoittaa ja
mihin suunnittelulla voidaan
vaikuttaa? Näihin kysymyksiin
vastaa uusi www.turvallinenkaupunki.fi -verkkosivusto.
Sivuston pääteemoja ovat sosiaalinen turvallisuus, rikosten
ja ilkivallan ehkäisy, tapaturmien ehkäisy, liikenneturvallisuus
sekä elinympäristön laatu.
Verkkosivuston tarkoituksena
on innostaa keskusteluun suunnittelijat, asukkaat, päättäjät ja
kaikki muut toimijat, jotka ovat
kiinnostuneita vaikuttamaan
ympäristön turvallisuuteen ja
turvallisuuden kokemiseen.
Sivusto tarjoaa ajankohtaista
tietoa turvallisesta elinympäristöstä sekä käytännön esimerkkejä ja työkaluja suunnittelun
avuksi.
- Hyvä rakennettu ympäristö
kannustaa ihmisiä viihtymään
pihoilla, kaduilla, puistoissa,
joukkoliikenteessä ja muissa
paikoissa ja palveluissa. Kun
arjen turvallisuus on kunnossa, on helpompi kokea itsensä
yhteisön jäseneksi ja sitoutua
sen arvoihin sekä noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä. Tämä
lisää meidän kaikkien yhteistä
turvallisuutta ja turvallisuuden
kokemista", kansliapäällikkö

Hannele Pokka sanoo.
Turvallinen kaupunki -verkkosivustohankkeen taustalla
on sisäministeriön sisäisen
turvallisuuden ohjelma Turvallinen elämä jokaiselle, jonka
keskeisenä tavoitteena on liittää turvallisuusnäkökohdat yhä
johdonmukaisemmin osaksi
kaikkea yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista sekä alan
ammattilaisten koulutusta.

Pilottikiinteistöjen
kasvihuonekaasupäästöt laskussa
Pääkaupunkiseudulla on meneillään Julia 2030 toimitilojen
käyttö -projekti osana laajempaa Julia 2030 -hanketta.
Toimitilojen käyttö -projektin tavoitteena on vähentää
hankkeeseen valittujen pilottikiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjä 10 prosenttia vuosina
2009-2011. Päästövähennyksiin
pyritään käyttötottumusten
muutoksilla.
Julia 2030 toimitilojen käyttö
-projektissa on mukana yhteensä 32 pilottikiinteistöä Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista,
Kirkkonummelta, Keravalta ja
Vantaalta.
Kiinteistöihin kuuluu päivä
koteja, kouluja, uimahalleja,
monitoimitaloja, toimistoja,
varikkoja ja terveysasema. Kiin-

teistöjen kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa on otettu
huomioon tilojen lämmityksestä, sähkönkulutuksesta, henkilöstön työasiointimatkoista,
paperinkulutuksesta ja jätteistä
aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.
– Päästövähennyksiin päästään muuttamalla käyttötottumuksia. Pilottikiinteistöihin on
koulutettu ekotukihenkilöitä,
joiden tehtävänä on kannustaa
ja ohjeistaa muuta henkilöstöä
ilmastoystävälliseen työhön,
kertoo projektipäällikkö Miia
Riihimäki Helsingin seudun
ympäristöpalveluista.
Ekotukihenkilöt opastavat
muun muassa kiinteistöjen
lämpötilojen seurantaan ja sähkönkulutuksen vähentämiseen,
kuten tarpeettomien valojen
ja sähkölaitteiden sammutukseen.
– Jos huonelämpötilaa lasketaan yhdellä asteella, lämmönkulutus vähenee viidellä prosentilla ja lämmityskustannukset pienenevät saman verran,
Miia Riihimäki sanoo.
Pilottikiinteistöt seuraavat
kasvihuonekaasupäästöjensä
kehitystä WWF:n ylläpitämällä
ilmastolaskurilla. Se on kaikkien käytettävissä verkossa osoitteessa www.ilmastolaskuri.fi.
Pilottikiinteistöistä on laskettu sekä todelliset päästöt että
lämmitystarvekorjatut päästöt.
Lämmitystarvekorjauksella on
tasattu vuosien välinen sääolojen vaihtelu.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Ahne saa enemmän.

Spagettia ja
Hämäräheebojen bu-

jokiravun pyrstöjä

sinesta. Isännöitsijätoimisto perustaa
itselleen tytäryhtiön,
joka hoitaa teknistä
isännöintiä, korjaustutkimuksia, -suunnittelua ja -rakentamista.

Karpan Keittiö
myös
Facebookissa.

Luonnollisesti myös
alan konsultointia.
Samainen isännöitsijätoimisto tekee
taloyhtiön puolesta
korjaushankkeeseen
asianmukaisen tarjouspyyntökierroksen.
Hienoa, näinhän pitää
toimiakin. Mutta, mutta.
Kuten liian usein, ohjattu valinta kohdistuu
edullisimpaan tarjokkaaseen. Nyt arvannet,
mikä yhtiö urakan sai?
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äin härskisti jotkut
toimijat kusettavat
pahimmillaan taloyh-

tiöitä!
Näillä markkinoilla pitää sitten oikeasti asiansa osaavien
yritysten ja yrittäjien koettaa
tulla pärjätyksi. Reilua, eikö
vain?
Luulen tietäväni, että tämä
asia vuotaa kauttani mm. YLEn
MOT-ohjelmaan, ellei asia muuten julkisuuteen tule.
Lienee sanomattakin selvää,
että isännöintialan etujärjestö
”ei tiedä” tietenkään asiasta
höykösen pöläystä... mutta kolhoosiasumisen unionin, Kiinteistöliiton, olisi asia pitänyt

nostaa jo pöydälle.
Toki taloyhtiöiden hallituksillakin pitää olla jokin vastuu.
Hallitusten olisi syytä olla hereillä, kouluttautua ja olla oikeasti kiinnostunut kolhoosin
asioista, ettei yhtiöitä viedä
kuin kuoriämpäriä.
Senhän kaikki ”ymmärtävät”,
että järjestöniiloilla on varmaan
tärkeämpääkin tekemistä kuin
seurata moista toimintaa.
Esimerkiksi erilaisten kevätpippaloiden järjestäminen.
Vieläpä samaan aikaan kuin
Kiinteistöpostin Tulevaisuuden
Isännöinti-seminaari.
On meinaan maailma omituisia sattumia täynnä. Yhtä aikaa

Tulevaisuuden Isännöinti-seminaarin aikaan isännöintiunionilla sattuu olemaan toukokuinen kesäseminaari. Suuntautuu
myös Tukholmaan ja moniaalla
pohjoishelsinkiläisellä i-unionin yhdistyksellä kevätkinkerit
Budassa... vai oliko ne Bestissä.
No, ei sen väliä, best in ja koirat
kiittää.
Joskus aidan tällä puolella
tuntuu, että ne hyppivät silmille ja melkein veetuilevat. Mutta,
kuten joskus on tullut sanottua
- latua on kiva avata ja voittajalle maistuu mustikkasoppa maalissa oikein hyvälle. ...kele.

NAUHASPAGETTIA
JOKIRAVUNPYRSTÖJÄ

Keitä väljässä
suolavedessä
Valmista ensin kastike silppuamalla pari salottisipulia
pieneksi murskaksi. Poista
chilistä tuliset siemenet ja
pilko puolikas palko pieneksi murskaksi. Chilin tehtävä
kastikkeessa on antaa aavistuksen verran potkua, ei peittää muita makuja.
Sama valkosipulin kohdalla,
vain pari kolme kynttä makua
antamaan.
Pannulle hyvää oliiviöljyä,
nokare voita ja salottisipulimurska.
Kuullota, älä ruskista. Mukaan chili, inkiväärihakkelus
ja valkosipuli. Muutama minuutti ja sitten pieni purkillinen kookoskermaa. Sekoita ja
anna kiehahtaa.
Keitä spagetti isossa kattilassa, väljässä reilusti suolatussa vedessä melkein
kypsäksi - al dente - niin kuin
makaroonialaiset asian ilmai-

KEVÄTSIPULIA
CHILIÄ
INKIVÄÄRIÄ
KOOKOSKERMAA
VALKOSIPULIA
SALOTTISIPULIA
SUOLAA
MUSTAPIPPURIA

p.s.
sevat.
Spagetin kiehumisen loppuvaiheessa laita kastikekasari takaisin liedelle ja lisää
sekaan iso kourallinen jokiravun pyrstöjä. Ravunpyrstöjä ei
saa keittää eikä paistaa kauan, muuten tuloksena on kumisaappaan pohjaa. Kuumennusta ainoastaan sen verran,
että ravut ovat lämpimät, näin
ne pysyvät mehukkaina.
Valuta vesi spagetista lävikössä ja kaada makkaroonit kastikekasariin, sekoita

ja anna kastikkeen imeytyä
spagettiin. Myllytä päälle reippaasti mustapippuria ja lisää
pieneksi pilkottua kevätsipulia
mukaan. Tarjoa kuumana patongin kera.
Joku voisi raastaa mukaan
myös parmesaania, mutta luin
kerran jostakin makaroonialaisperäisestä ruoka-aviisista,
että pasta&äyriäinen-ruokaan
ei lisätä juustoa. Kaikki painettu sana on totta, kuten
Kiinteistöpostissa, joten ei
juustoa.

Kurkkaa Karpan Keittiön
kotisivuilta jauhelihatäytteisen kurkkuveneen ohje.
Mahtava huikopala
tai alkuruoka.
www.karpankeittio.fi

Kahvimaalla
Laiskiaissunnuntaina,
Eijan päivänä
19. helmikuuta 2012
Chef Karppa
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nimityksiä

Tiivituote Oy

Henri
Härmä on
nimitetty
1.1. alkaen
Tiivituote Oy:n
myyntipäälliköksi.
Hän vastaa
ikkunamyynnistä omakotitalokohteisiin
Länsi-Suomen alueella.

Realia Management Oy
Realia Isännöinti Oy

DI Pekka Tuokko on nimitetty
2.1.2012 alkaen Realia Management Oy:n ja Realia Isännöinti
Oy:n hankintajohtajaksi. Jatkossa hän vastaa kaikista Realian
liiketoiminnan asiakasyritysten
hankintoihin liittyvistä yhteistyösopimuksista.

ISS Palvelut

Pekka Torikka,
40, on nimitetty
ISS Palveluiden
kaupalliseksi
johtajaksi ja
johtoryhmän
jäseneksi.
Torikan vastuualueeseen kuuluvat myynnin johtaminen sekä
markkinointi ja viestintä. Hän
aloitti tehtävässään 23.1.2012.
Pekka Torikka siirtyy ISS:lle Martelasta, jossa hän on vuodesta
1995 alkaen pitkäjänteisesti kehittänyt Martelan myyntiä. Vuodesta
2006 hän on toiminut Martelan
Suomen liiketoimintayksikön
myyntijohtajana.

Huom!-ketju

Huom!-ketjua pääkaupunkiseudulla edustava Suomen Asuntopalvelut Oy on nimittänyt LKV
Saija Hakola- Tikanojan uudeksi
paikallisjohtajakseen Helsinkiin
17.1.2012 alkaen. Kiinteistönvälitysalalla vuodesta 2004 toiminut
Hakola-Tikanoja työskenteli aikaisemmin Kiinteistömaailmassa myyntijohtajana. Hänet valittiin
Kiinteistömaailman Huippumyyjäksi vuosina 2005, 2006 ja 2007.
Franchising-mallilla toimivan
Huom!-ketjun paikallisjohtajana
Hakola-Tikanoja vastaa muun
muassa uusien ketjuyrittäjien
rekrytoinnista ja kouluttamisesta.

Agenteq Solutions Oy

Agenteq Solutions Oy:ssa on tehty seuraavat nimitykset 1.1.2012
alkaen:
Juha Borenius on nimitetty toi-
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mitusjohtajaksi. Hän on aiemmin
työskennellyt Agenteqin palveluista vastaavana johtajana.
Arto Rintala on nimitetty asiakkuusjohtajaksi. Hän on aiemmin
työskennellyt Agenteqin tuotekehityksestä vastaavana johtajana.
Henry Eklöf on nimitetty IT-palvelupäälliköksi.
Sami Vellonen on nimitetty myyntipäälliköksi.

Ostnor Finland Oy

Organisaatiossamme on tapahtunut seuraavanlaiset muutokset:
Uusina työntekijöinä aloittivat
30.1.2012 Sami Litmanen ja Jukka
Närväinen.
Jukka toimii Etelä- ja Länsi-Suo
men piiripäällikkönä, asiakkainaan sekä B2B- että B2C-asiakkaat.
Sami Litmanen B2C-puolen
avainasiakaspäällikkönä on saanut hoitaakseen B2C-puolen
avainasiakkaat.
Simo Halminen puolestaan on
siirtynyt vastaamaan B2B-avainasiakkaista.

Kaunisto-Yhtiöt
Sähkö-Kaunisto Oy
Kaunisto-Yhtiöiden emoyhtiön
Sähkö-Kaunisto Oy:n varatoimitusjohtajaksi on nimitetty Juha
Rintala. Hän jatkaa Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoen toimitusjohtajana.
Rintala on toiminut aiemmin Corenet Oy:n tuotantojohtajana.
Kimmo Kaunisto on nimitetty
1.1.2012 järjestelmävastaavaksi. Hän vastaa mm. konsernin
tietojärjestelmien ylläpidosta ja
kehittämisestä. Hän on aiemmin
toiminut taloushallinnon tehtävissä sekä tietojärjestelmien ylläpidossa.
Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy
Etelä-Suomen yksikön johtajaksi
on nimitetty Reima Veijalainen.
Hän on aiemmin toiminut Corenet
Oy:n tuotantopäällikkönä.
Ville Kaunisto on nimitetty
1.12.2011 Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy:n projektipäälliköksi. Hän
on aiemmin toiminut yhtiössä
projektinhoitajana.
Lakeuden Ilmastointi Oy
Lakeuden Ilmastointi Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.1.2012 nimitetty
Kai Tuomela. Hän on aiemmin toiminut yhtiössä projektinhoitajan
tehtävissä.
Konsernin varatoimitusjohtaja
Juha Rintala on nimitetty Lakeuden Ilmastointi Oy:n hallituksen
puheenjohtajaksi.

RTK-Palvelun toiminnalle
kattavat laatu- ja ympäristösertifikaatit
RTK-Palvelu Oy:lle on myönnetty ensimmäisenä kiinteistöpalvelualan yrityksenä tammikuussa
sen koko toiminnan kattavat laatu- ja ympäristösertifikaatit SFSEN ISO 9001:2008 ja SFS-EN ISO
14000:2004. Sertifikaatit myönsi
maailman johtaviin sertifiointilaitoksiin lukeutuva DNV Certification Oy Ab.
- RTK-Palvelulla on vankka maine alansa vastuullisena toimittajana, joka ottaa huomioon myös ympäristöön jättämänsä jalanjäljen.
Tätä pohjaa vasten ajateltuna on
luonnollista, että kokoluokassamme alamme ensimmäisenä myös
sertifioimme virallisesti kaikki
palvelumme ja niiden kehittämisen, RTK-Palvelun toimitusjohtaja
Tauno Maksniemi sanoo.
- Laatu ja kestävä kehitys konkretisoituvat yritysten laatujärjestelmissä, mutta vasta järjestelmien
aktiivinen hyödyntäminen tuo
mukanaan yritykselle ja sen asiakkaille niiden todelliset hyödyt.

Pipe-Modul Oy
muutti uusiin
tehdastiloihin
Vuonna 1999 perustettu Mikkelissä toimiva Pipe-Modul Oy
muutti loppuvuonna 2011 kolme
kertaa isompiin toimitiloihin.
- Samalla teimme suuret kone- ja
laiteinvestoinnit. Kokonaisuudessaan investoinnit (tuotantotilat ja
niiden saneeraus sekä kone- ja laiteinvestoinnit) olivat mittaluokaltaan yli liikevaihdon verran, toimitusjohtaja Asko Partanen kertoo.
- Kone- ja laiteinvestoinneissa
keskityimme tuotantoautomaation nostoon. Merkittävimmät yksittäiset koneinvestoinnit olivat
automatisoitu jauhemaalaamo ja
levytyökeskus. Investoinneilla kasvatamme tuotannon kapasiteettia
sekä laatua.
- Panostamme voimakkaasti yrityksen strategiseen ja operatiiviseen liiketoiminnan kehittämiseen
ja palkkasimme tuotantojohtajaksi
Niko Halosen. Hänen vastuualueenaan on yrityksen kokonaisvaltainen liiketoiminnan kehittäminen.
Pipe-Modul on erikoistunut putkistoelementtien suunnitteluun ja
teolliseen tuotantoon erikoistunut
yritys.
- Olemme tuotteistaneet uuden
tuotenimen ja tuotteemme tullaan
tuntemaan pipemodul-elementtijärjestelmänä. Aikaisempi nimi
järjestelmälle oli AS-elementtijärjestelmä, Partanen vielä kertoo.

Asiakkaille tämä näkyy laatuna,
joka toteutuu työn jäljessä, aktiivisena palveluiden kehittämisenä
sekä uusina ympäristönäkökulmat huomioon ottavina laitteina,
työvälineinä ja menetelminä, laatu- ja kehityspäällikkö Riku Innala
sanoo.
Yrityksen sisällä järjestelmällä
tähdätään henkilökunnan kouluttautumishalukkuuteen, työtyytyväisyyteen, työurien pitenemiseen
sekä ammattiylpeyteen.
RTK-Palvelu Oy täyttää tänä
vuonna 40 vuotta. Konsernin liikevaihto on n. 120 milj. euroa ja
sen palveluksessa työskentelee
maanlaajuisesti n. 3000 kiinteistöpalvelualan ammattilaista 30 toimipisteessä. RTK-Palvelu tarjoaa
siivous-, kiinteistöhuolto-, käyttäjäja teollisuuspalveluja yrityksille ja
julkisen sektorin asiakkaille. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat myös tekniset kiinteistöpalvelut sekä energiansäästöpalvelut.

Pakkasvahti
ilmoittaa
pakkasesta
Ilmatieteen laitoksen Pakkasvahti ilmoittaa, kun määritelty
pakkasraja alittuu valitussa pisteessä. Pakkasvahti on jatkoa
Ilmatieteen laitoksen vahtipalveluille, joiden tavoitteena on
kertoa käyttäjälle sääilmiöistä
reaaliaikaisesti ja täsmällisesti.
Pakkasvahti-palvelu ilmoittaa tekstiviestillä, kun käyttäjän
määrittelemä pakkasraja alittuu valitussa pisteessä. Palvelu
kertoo myös pakkasenpurevuuden, joka kuvaa lämpötilan
ja tuulennopeuden yhteisvaikutusta.
Pakkasvahdin tavoitteena on
helpottaa niin sääriippuvaista
työtä tekeviä ammattilaisia ja
kansalaisia.
Pakkasvahdin voi tilata lähettämällä viestin pakkasvahti
paikkakunta pakkasraja numeroon 16167.
Palvelun lähettämien viestien hinta on 0,60 euroa kappaleelta, ja palvelu lähettää
enintään viisi viestiä vuorokaudessa.
Hakuun voidaan myös liittää
tieto siitä, milloin viestejä halutaan vastaanottaa.
Lisätietoja: yhteyspäällikkö
Leila Maïche-Plathan,
puh. 050 521 9018

Tiilijulkisivu elinkaariedullisin vaihtoehto julkisivukorjauksiin

Peruskorjauskohde: As Oy Kaarenkettu, Vantaa
Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy

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

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

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.

Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2012
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat

Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000

Ulko-ovet

Sisäovet

Vantaa

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Seminaarit

Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari

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

Silja Symphony 23.-25.5.2012
www.ti-seminaari.fi

Maalauslaitteet
Väestösuojat

Parvekekaiteet

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

Kiinteistöpesulat

Kiinteistöpesulakoneet
Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
www.miele-professional.ﬁ
puh. (09) 875 970, asiakaspalvelu@miele.ﬁ

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
MEILTÄ LISÄKSI MYÖS
MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet
ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

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

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

Alumiini-ikkunat ja -ovet

Jäteastiat

-jäteastiat

SIR.ﬁ

yritysuutis - ja tuotepostia

Valoni-aurinkolämpöjärjestelmä voitti YIT:n Energianero Innovaatiosarjan
YIT:n Energianero Innovaatiokilpailun ideasarjan voittajaksi
valittiin PAM-energia Oy:n kehittämä aurinkoenergiaa lämmitykseen hyödyntäväValoni-järjestelmä.
Järjestelmän kehittäjä Matti
Puikkonen sai voitosta osoituksena 15 000 euron suuruisen rahapalkinnon.
Valoni-lämmitysjärjestelmässä
aurinkoenergia muutetaan ke-

L&T yritysostoksilla
L&T ostaa kiinteistöhuoltoja siivousliiketoimintaa harjoittavan Kiinteistöhuolto Markku
Hyttinen Oy:n. Kauppa astuu
voimaan 1.2.2012.
Hyvinkään alueella toimivan
yrityksen liikevaihto on 0,7
miljoonaa euroa. Yrityksen 14
työntekijää siirtyvät L&T:lle.
Kauppa vahvistaa L&T:n
markkinaosuutta Hyvinkään
alueella.
L&T laajentaa kiinteistöhuoltoliiketoimintaansa Jyväskylässä. Lassila & Tikanoja on ostanut
Jyvässeudun Talonmiehet Oy:n
liiketoiminnan. Yritys tuottaa
huoltopalveluita, teknisiä palveluita, ulkoalueiden hoitoa ja
siivouspalveluita Jyväskylässä.
Jyvässeudun Talonmiesten
vuosiliikevaihto on noin 0,8
miljoonaa euroa. Kauppa astuu
voimaan 1.2.2012.

räimessä absortoitumispinnalla
lämmöksi. Absortoitumispinnalta
lämpö siirretään keräimen ilmatilan kautta rakennuksen lämmitykseen sekä pitkäaikaisvarastoon
maaperään rakennuksen alle.
PAM-energia Oy:n kilpailuehdotuksen mukaan vuoden keskimääräinen lämpökerroin (COP)
on jopa 24, mikä on lähes viisinkertainen normaaliin maalämpöpumppuun verrattuna.

an tarvetta. Kilpailuehdotuksen
mukaan takaisinmaksuaika on
alle 5 vuotta, toteaa johtaja Timo
Lehmus YIT:ltä.
YIT:n Energianero Innovaatiokilpailu oli avoin kaikille suomalaisille ja sen tavoitteena oli
löytää uusia energiatehokkaita
innovaatioita.

Kiinteistöposti Korjausrakentaminen 2012 -tapahtumassa
Kiinteistöposti osallistui kolmatta kertaa järjestettyyn Korjausrakentamisen
-tapahtumapäivään Helsingin Wanhassa
Satamassa helmikuun alussa.
Tapahtuma on suunnattu nimensä mukaisesti korjausrakentamisen kanssa painiville tahoille; alan yrityksille, korjaussuunnittelijoille ja asunto-osakeyhtiöille.
Vaikka tapahtuma on vain yksipäiväinen,
se houkutti paikalle yli 800 kävijää, jotka
pääsivät tutustumaan yli neljänkymmenen
näytteilleasettajan tarjoamiin tuotteisiin ja
palveluihin.
Kiinteistöposti on osallistunut kaikkiin
Korjausrakentaminen-tapahtumiin ja lehti
tekee tiivistä markkinointiyhteistyötä tapahtuman järjestäjän, Helsingin Messujen
kanssa.
Lehden kannalta on tärkeätä olla esillä,
tavata lukijoita ja lehden ilmoittaja-asiakkaita, joita tälläkin kertaa kävi runsaslukuisesti Kiinteistöpostin osastolla.

Molok Oy ja Pafe Oy yhteistyöhön
M o l o k ® - s yv äk e 
räys®-järj est elm is
tään tunnettu Molok Oy aloittaa yhteistyön Pafe®boxjäteastioita valmis
ta
van Pafe Oy:n
kanssa. Yhteistyö
käsittää Pafebox-jä
teastioiden markki
noinnin ja myynnin
Suomessa ja myöhemmin ulkomailla.
Kapasiteetiltaan
erinomaiset, yli 4000 litraa vetävät
Pafebox-jäteastiat ovat tähän mennessä tulleet tutuiksi erityisesti
suurten yleisötapahtumien jätehuollossa. Viimeisen vuoden ajan
jäteastiat ovat lisänneet suosiotaan
myös kierrätyspisteissä, erityisesti
paperin, kartongin, lasin ja pienmetallien keräyksessä.
Pafebox-jäteastian etuihin kuuluu suuri kapasiteetti, tyylikäs ja
muokattava ulkonäkö, kätevä ja

Valoni-talossa yhdellä kWh:lla
sähköä saadaan 24 kWh lämpöä.
Valoni-aurinkolämpöjärjestelmästä on rakennettu vuonna 2009
koetalo, jossa energiamittaukset
on tehty ja rakennusfysikaaliset
ominaisuudet tutkittu.
- Uutta oli se, että lämpöä
siirretään pitkäaikaisvarastoon
rakennuksen alle, josta sitä hyödynnetään myöhemmin. Tämä
vähentää oleellisesti ostoenergi-

turvallinen, piennosturilla tapahtuva tyhjennys sekä mahdollisuus
siirtää jäteastia tarvittaessa helposti keräyspaikasta toiseen.
Lisätietoja:
Molok Oy, toimitusjohtaja
Jukka Blom, puh. 050 4087 690,
Pafe Oy, toimitusjohtaja
Kari Jääskeläinen,
puh. 040 767 7658,

Electrolux Professional Oy esitteli Korjausrakentaminen
2012 -tapahtumassa taloyhtiön porraskäytävään sijoitettavaa digitaalista nimi- ja ilmoitustaulua.
Tulosyksikön johtaja Hans Mellner Electroluxilta esittelee
taulua Kiinteistöpostin päätoimittaja Riina Takalalle.

Tiivin tuloilmaikkunoihin
ThermoPlus -venttiilit
Tiivin tuloilmaikkunat on
nyt varustettu Biobe Thermo
Plus -korvausilmaventtiileillä.
Tuloilmaikkuna mahdollis
taa rakentamismääräysten mu
kaisen sisäilmanvaihdon myös
vanhoissa taloissa.
Ikkunaremontti tuloilmaikkunoilla parantaa asumisviihtyvyyttä ja hyvinvointia ratkaisevasti ilman mittavia muutoksia
ilmanvaihtojärjestelmään.
Tiivi-ikkunoiden uusi tuloilmaventtiili tuo kesällä raittiin ilman
suoraan ulkoa äänenvaimentimen ja allergiasuodattimen läpi.
Tal
viasennossa ilma esilämpiää
ikkunalasien välissä ja saapuu
huonetilaan aiheuttamatta vedontunnetta.
Energiaa säästävän tuloilmaikkunan hyödyt korostuvat erityisesti vanhoissa taloissa, joissa on
koneellinen ilmanpoisto. Se voi

vähentää ikkunan lämpöhäviön
jopa puoleen verrattuna tavanomaiseen ratkaisuun, mutta tuo
runsaasti raitista puhdasta ilmaa
huoneistoon.
Kotimainen Biobe ThermoPlus
on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja se on VTT:n testaama.
Lisätiedot: Tiivituote Oy, Mika Kanervo, puh. 020 7690 305,
mika.kanervo@tiivi.fi.
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OSOITTEENMUUTOS
yritysuutispostia

Hyvä Kiinteistöpostin lukija,
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
Uudistuneet kotisivut
KIITOS!
www.kiinteistoposti.fi
Muutokset myös:
puh. (09) 2238 560 / Suomen Media-Kamari Oy
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi
KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET
3,50 EUR (sis. alv 23 %) + postikulut
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Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa
upeita luennoitsijoita
Jo seitsemättä kertaa Kiinteistöpostin järjestämä, ammattilaisille
suunnattu seminaari kokoaa toukokuussa alan aktiivisimmat isännöitsijät tiedon lähteille.
Tälläkin kertaa vuoden korkeatasoisimman seminaarin puhujiksi
on valikoitu huippuosaajia. Professori Petri Parviainen Aalto yliopiston kauppakorkeakoulusta tulee
kertomaan seminaarilaisille, mikä
merkitys myyntityöllä ja -taidoilla
on isännöitsijän työssä.
Ympäristöministeriön Kosteusja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen puolestaan
opastaa, miten taloyhtiö osaa tilata
luotettavan sisäilmatutkimuksen.
Sitä varten on valmistumassa tilaajan ohje. Sisäilma puhuttaa aina.
Korjausrakentamisen energiamääräykset koskettavat jokaista
isännöitsijää ja taloyhtiötä. Mitä
vaateita tulevaisuus tuo sen suhteen, siitä kertoo ympäristöministeriön yli-insinööri Jyrki Kauppinen.
Miten taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän au-

voinen yhteistyö voitaisiin saada
vieläkin paremmalle tolalle. Oman
näkemyksensä tähän asiaan tuo
turkulainen taloyhtiön hallituksen
puheenjohtaja ja Puheenjohtajien
Klubi ry:n puheenjohtaja Mika
Artesola.
Lisäksi seminaarissa kuullaan
ajankohtaisimmat lakiasiat Lakikammarissa, jota vetää varatuomari Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä.
Eikä seminaarissa unohdeta
myöskään tulevaisuusperspektiiviä, sillä toisena seminaaripäivänä
estradille astuu kolme isännöitsijää keskustelemaan isännöinnin
tulevaisuudesta. Paneelin puheenjohtajana toimii Kiinteistöpostin
päätoimittaja Riina Takala.
Toisen seminaaripäivän antina
on myös KontaktiFoorum, jossa
seminaarin yhteistyökumppanit
esittelevät isännöitsijöille ja taloyhtiöille suunnattuja tuotteita ja
palveluita. Tietoiskuissa saa täsmätietoa - tietoiskujakin siis on
ohjelmassa.

Nimitystyksiä tehty.
Yrityskauppoja tehty.
Uusia tuotteita ja palveluita kehitetty.
Julkaisemme Yritusuutis- ja tuotepostia
-palstoilla erilaisia uutisia.
Aineistot
osoitteeseen
toimitus@kiinteistoposti.fi

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

Suomalaiset kumibitumikatot

KATTAJAT
• UUSIMAA

• VARSINAIS-SUOMI

• PÄIJÄT-HÄME

• POHJOIS-SUOMI

• Katepalvelu Oy

• Veskate Oy

• Etelä- Suomen
Huopakate Oy

• Katterla Oy

Pyhäniementie 40, 16730 Kutajärvi
Puh. 0400 669 843
tero.stranius@huopakatot.¿

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

• KYMENLAAKSO

• SAVO

• Katman Oy

• Kouvo Kate Oy

• Katterla Oy

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

• Kateplan Oy

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

• Eristysmestarit Oy

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

• Uudenmaan Bitumikate Oy

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

• Eristys Mara Oy

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

• Lohjan Kattoexpertit Oy

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

Hietalantie 2, HALIKKO
Puh. 0500 536 564
veskate@suomi24.¿

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

• Kuusaan Pintakate Oy

Radanvarsi 7, 45910 VOIKKAA
Puh. (05) 3888 161, 0400 652 289
Fax (05) 3888 812
juha.sokura@kuusaanpintakate.¿

• HÄME
• Hämeen Kate Oy

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

• Tampereen Katehuolto Oy

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

• Pirkanmaan Kattajat Oy

• VARSINAIS-SUOMI

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

• Kattava Oy

• Tampereen Bitumikate Oy

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

Kaskimäenkatu 4,
33900 TAMPERE
Puh. 040 582 8222
jukka.laukkanen@bitumikate.net

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

• KESKI-SUOMI
• Vesikattoliike Mäkinen Oy

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

• Tähtieristys Oy

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

• Katto- ja Lattiatyö
Virtanen Oy

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

• Katman Oy

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

• Tornion Vesieristys Oy

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

• Katto-Autti Oy

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

Harrinkatu 2 as 1
42100 JÄMSÄ
Puh. 040 5574 620
jari.virtanen@ppo.inet.¿

• ETELÄ- JA KESKIPOHJANMAA
• Länsi-Kate Oy

Vaihdetie 3, 60120 SEINÄJOKI
Puh. (06) 4234 040, 0400 - 662 622
Fax (06) 4233 545
lansi.kate@netikka.¿

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

www.katepal.fi

