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Miten teet taloyhtiösi asukkaat
onnellisiksi?
Laittamalla taloyhtiön laajakaista-asiat kerralla kuntoon. Se
onnistuu, kun varmistat, että kevään yhtiökokouksen päätöslistalla on Welho Taloyhtiölaajakaista. Perustelut päätökselle
ovat hyvin yksinkertaiset: asukkailta ja taloyhtiöltä säästyy
aikaa, vaivaa ja rahaa.

Welho Taloyhtiölaajakaista
tarjoaa monta ilon aihetta
• Asukkaiden laajakaistamaksu pienenee jopa alle puoleen.
• Asukas voi tilata lisäpalveluja ja nostaa oman liittymänsä
nopeutta lisämaksua vastaan.
• Käyttäjien mielestä Welhon laajakaista on Suomen paras*
• Suomen laajin ja jatkuvasti kasvava tv-kanavatarjonta,
yli 140 tv-kanavaa.
• Suomen laajin HD-kanavatarjonta,19 kanavaa.

* EPSI Rating -tutkimukset 2006, 2007, 2008 ja 2009.

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

Yhteinen hankinta,

yksilölliset
palvelut!

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

Luotettava laajakaista ja monipuoliset tv-palvelut ovat joka kodin
perusvarusteita. Siksi ne kannattaakin hankkia Sonera Kiinteistösopimuksella kerralla koko taloyhtiöön. Hinnat laskevat huomattavasti ja Soneran edistyksellinen valokuituverkko tarjoaa asukkaille
huippunopeat, laadukkaat laajakaistayhteydet ja kaapeli-tv-palvelut niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Lue lisää ja pyydä tarjous:
www.sonera.fi/kiinteistosopimus
tai soita:

0200 11611
(ma–pe 8–20, la 9–16.30)

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

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

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

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

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

Tervetuloa seminaariin.

päivitä osaamistasi
ilmoittaudu mukaan

Ohjelmassa muun muassa:
Näkemyksiä asumisen
tulevaisuudesta ja
isännöinnistä

Tohtori Kiminkisen
tuoreet terveysneuvot

Isännöitsijän
kokemuksia - putkiremontti hallinnassa

Energiatehokkaan
korjausrakentamisen
ratkaisuja

Onko tulityöt
hanskassa?

Sirkka Heinonen

Tapani Kiminkinen

Pekka Aalto

Jyri Nieminen

Seppo Pekurinen

Professori
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Lääkäri
Saarijärven terveyskeskus

Isännöitsijä
Valkeakosken Tili ja
Isännöinti Oy

Asiakaspäällikkö
VTT

Vahingontorjuntapäällikkö
Finanssialan Keskusliitto

Tulevaisuuden
Isännöinti -seminaarin
puheenjohtaja

KATSO VIDEO!
Tutustu viime vuoden seminaarin tunnelmiin katsomalla
video seminaarin kotisivuilta.

Toimi pian ja
ilmoittaudu
seminaariin.
Kaikki 1.4..2010
mennessä ilmoittauneet saavat lahjaksi
Tapani Kiminkisen
uunituoreen
”Liekeissä!
Maalaislääkärin
elämänkipinät”
-kirjan.
(Tammi, 141 sivua, 27 euroa)

Mikko Tarri
Puheenjohtaja
Julkisivuyhdistys ry

Ilmoittaudu 15.4. mennessä osoitteessa:
Kiinteistöalan sitoutumaton
ammattilehti

www.tulevaisuudenisannointi.ﬁ

tai puhelimitse (09) 2238 560/Jutta Teriö.
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Kuivauksen uusi
suunta
Pyykki kuivaksi jopa tunnissa
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle.
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden
ilmasta vedeksi ja palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen
kuivaushuoneeseen verrattuna energiaa säästyy jopa 80 %.

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

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista
www.esteri.com

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

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
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Pohjois-Suomi Pekka Kurttila, 040-527 5871

PÄÄKIRJOITUS

Tiedotetaan tulipalosta sähköpostilla...
Kuinka monessa elämäntilanteessa pääsemme "kuivaharjoittelemaan" ennen
kuin on tosi kyseessä? Tuskin koskaan, sillä eihän mahdollisiin riskeihin, ongelmatilanteisiin tai muihin vastoinkäymisiin koskaan mitenkään etukäteen
pysty käytännössä valmistautumaan tai harjoittelemaan.
Helsingin Pelastusliitto HELPE ry on järjestänyt hätäpoistumisharjoituksia
etupäässä yrityksissä. Niissä yhdeksi huolenaiheeksi on noussut erityisen
sinisilmäinen luottamus nykytekniikkaan.Tästä kuvaava esimerkki, josta luin
tuoreesta Pelastustieto-lehdestä: "Eräässä yrityksessä sanottiin, että meillä ei
tarvita mitään kuulutussysteemiä. Me laitamme tulipalosta kaikille tiedon
sähköpostilla."
Sietäisi miettiä valmistautumista ja toimintaa uudelleen, eikö totta.
Radiouutisissa kerrottiin viikonlopun aikana, miten Kotkan ja Kouvolan
suunnalla on koottu opas, jossa neuvotaan ihmisiä toimimaan tulipalotilanteessa. Oppaan tekijöiden mukaan suurin ongelma on, että tulipalon
sattuessa kerrostalossa asuvat ihmiset syöksyvät porraskäytävään, kun heidän pitäisi pysyä paloturvalliseksi tehdyssä huoneistossaan ja odottaa palomiesten saapumista apuun. Palomiesten
tärkein tehtävähän olisi päästä mahdollisimman nopeasti sammutustehtäviin, eikä olla ensikädessä
auttamassa porraskäytäviin syöksyneitä, kauhistuneita ihmisiä. Miten saada ihmiset ymmärtämään,
että tulipalotilanteessa oma koti on paras paikka? Se on tehty alun alkaenkin kestämään tietyn ajan
tiettyä palokuormaa, eikä käytäville pitäisi lähteä haahuilemaan, vaan odottaa palomiesten apua.
He tulevat varmasti, jos tilanne sitä vaatii ja neuvovat sitten, miten toimia.
Yksi keino tässä kohdin on tietysti talosuojeluasioihin perehtyminen, koulutuksen hankkiminen,
aiheesta illanviettojen järjestäminen, yleinen informaatio ja niin edelleen. Mikään ei varmasti estäisi "kuivaharjoittelemastakin". Ja voisihan kevään yhtiökokoukseen ottaa yhden puheenvuoron
ajatuksista, mitkä ovat meidän taloyhtiömme riskejä ja miten niihin voisimme varautua.
Kun asioita on ennalta ajateltu, kenties harjoiteltukin, silloin olisi jokaikisellä taloyhtiön asukkaalla
varmasti turvallisempi olo - me tiedämme, mitä tehdä, miten pelastaudutaan.
Nyt kun taloyhtiöiltä edellytetään kunnossapitotarveselvitysten tekemistä, miksi niihin ei yhdistettäisi myös kiinteistöstrategioiden laatiminen tai "meidän taloyhtiön tavoitteet ja toimenpiteet"
-suunnitelmien kokoaminen. Arjen turvallisuus, on varmasti yksi hyvä kriteeri oman taloyhtiön
kehittämisen ja tulevaisuuden kannalta ja kun muistamme siinä ottaa huomioon myös asukkaiden ikärakenteen muuttumisen. Näitä asioita ei kuitenkaan voi omaksua internetistä, vaan
pitäisi hankkia omakohtaisia kokemuksia ja ryhtyä käytännön toimiin.
Riina Takala

Yrittäjien arkitodellisuutta
Valtiovallan edusmiesten juhlapuheissa ja poliitikkojen vaalipuheissa kaikki ovat yrittäjien ylimpiä ystäviä ja yrittäjien
asialla. Ihmisiä kannustetaan ryhtymään yrittäjiksi, sillä
yrittäjät ovat hyvinvoinnin vetureita ja talouden sankareita.
Totta on se, että pk-yrityssektori pitää suomalaiset leivässä
kiinni, mutta helpolla leipä ja työpaikat eivät tule. Yrittäjyyden
polulla on valtavasti hidasteita, osa lainsäädännöllisiä, osa
verotuksellisia ja mikä epäoikeudenmukaisinta, kasvavassa
määrin ammattijärjestöjen utopistisia työntekijöiden työduhdeturvaan liittyviä vaatimuksia.

Oma lukunsa on sitten toimialoilla,
joihin on pesiytynyt edunvalvontajärjestöjä, jotka kisaavat ja
vääristävät kokonaismarkkinoita niiden omilla kustannusyhtiöillään ja muilla toimillaan, veroteknisistä
syistä.
Näille häiriköille pitäisi säätää laki, joka rajoittaisi heidän
toimintansa koskemaan ainoastaan tarjoamaansa jäsenpalvelua. Varsikin, kun näitä unioneita tuetaan verovaroin.
Ryhdy siinä sitten yrittäjäksi ja työnantajaksi.
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Suurimmassa
osassa
taloyhtiöitä
korjaustarveselvitykset esiteltävä
ensimmäisen kerran
vasta ensi keväänä
Kevään aikana yhtiökokouksen lähestyessä monien
taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ovat havahtuneet kysymään, täytyykö meillä olla jo tämän
kevään yhtiökokouksessa esitettävänä se korjaustarveselvitys. Käytännössä suurimmassa osassa
taloyhtiöitä tämä lakiin kirjattu ”kunnossapitotarveselvitys” kuitenkin tarvitaan ja esitetään ensimmäisen kerran vasta ensi vuoden kevään yhtiökokouksissa. Tämän kevään yhtiökokouksessa olisi
kuitenkin jo syytä varata tarvittavat määrärahat
ensi vuoden talousarvioon kunnossapitotarveselvityksen tekemiseksi.

n Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari
8
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einäkuun alussa voimaantuleva asunto-osakeyhtiölaki
edellyttää, että hallitus esittää
vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallisen selvityksen seuraavien
viiden vuoden kunnossapitotarpeesta,
joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä osakkeenomistajille aiheutuviin
kustannuksiin.
Kunnossapitotarveselvitys on lain
mukaan esitettävä "tilinpäätöskokouksessa" eli varsinaisessa yhtiökokouksessa, siis ensimmäisen kerran 1.
heinäkuuta 2010 tai sen jälkeen pidettävässä tilinpäätöskokouksessa. Näin
on myös niin sanotuissa kahden yhtiökokouksen asunto-osakeyhtiöissä.
Suurimmassa osassa taloyhtiöitä
selvitys siis esitellään ensimmäisen

kerran vasta ensi kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Mutta jos asunto-osakeyhtiöllä
on kalenterivuodesta poikkeava tilikausi, joka päättyy 1. heinäkuuta 2010 tai sen jälkeen
ja tilinpäätöskokous pidetään
ennen vuodenvaihdetta, niin
silloin kunnossapitotarveselvitys saattaa tulla esitettäväksi jo
tämän vuoden puolella.
– Varsinainen yhtiökokous
on uuden lain mukaan pidettävä kuuden kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Siirtymäaikana tulee olla erityisen
tarkkana tämän asian kanssa,
mutta jatkossa siitä on odotettava muodostuvan vuosittaiseksi, automaattisesti käsiteltäväksi
asiaksi, varatuomari Pasi Ora-

Taloyhtiöissä on ollut viime aikoina huolenpaikkana katon lumikuormat ja
etenkin, miten tehdä lumen ja jään pudotus oikeaoppisesti ja jalankulkijoita ajatellen turvallisesti.
Tämän kevään aikana on
myös pohdittu jo konkreettisemmin, mitä muutoksia
uusi asunto-osakeyhtiölaki
tuo taloyhtiöiden arkeen.
Ensimmäisen kerran uusi
kunnossapitotarveselvitys
täytyy suurimmassa osassa taloyhtiöitä esittää vasta ensi kevään yhtiökokouksessa.

va Kalliolaw Asianajotoimisto
Oy:stä sanoo.

Kuntoarvio ja PTS
hyviä välineitä

L

akia laadittaessa pidettiin tärkeänä, että osakkeenomistajat saavat paremmin tietoa edessä olevista
korjauksista, jotka vaikuttavat
olennaisesti yhtiövastikkeeseen,
huoneistojen käyttämiseen tai
muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.
Tätä varten on laadittava niin
sanottu kunnossapitotarveselvitys. Sen perusteella ei kuitenkaan voida päättää listalla
olevien korjausten käynnistä-

misestä, vaan kukin hanke edellyttää aina normaalin valmistelu- ja päätöksentekoprosessin
edeten hallituksen saamasta
toimeksiannosta päätyen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja
päätettäväksi.
Kunnossapitotarveselvitykselle ei asetettu laissa määrämuotoa. Hallitusten kannalta on
kuitenkin pidetty perusteltuna, että selvityksen taustaksi
asiantuntijalla teetettäisiin kuntoarvio. Siinä samalla syntyisi
asiantuntijan tekemä PTS:n
eli niin sanottu pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma,
jossa esitetään arvio tulevista

➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista.
Kuntoarvion teettämisestä
syntyy siis kustannuksia, jotka
olisi nyt hyvä ennakoida ensi
vuoden talousarviota tehtäessä. Erityisesti vanhassa yhtiössä
voi olla tarkoituksenmukaista
tehdä perusselvityksiä, joita ylläpidetään jatkossa suunnitelmallisesti.

Enemmän tietoa
kaikista kunnossapitotöistä

L

isäksi hallituksen on esitettävä uuden asunto-osa
keyhtiölain voimaantulon
jälkeisessä tilinpäätöskokouksessa vuosittain kirjallinen selvitys taloyhtiössä tilikauden aikana suoritetuista huomattavista
kunnossapito- ja muutostöistä
sekä niiden tekoajankohdat.

Uuden lain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallisesti taloyhtiölle tekemistään
kunnossapitotöistä, jotka saattavat vaikuttaa rakennuksen
rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Käytännössä ilmoitus on annettava esimerkiksi
keittiöremontista, wc-istuimen
vaihtamisesta tai muovimaton
muuttamisesta parketiksi. Sen
sijaan maalaus ja tapetointi eivät edellytä ilmoituksen tekemistä.
Taloyhtiön täytyy arkistoida
ilmoitukset ja pitää niistä luet
teloa. Yhtiö voi valvoa myös
kunnossapitotyötä ja periä sii
tä kohtuullisen korvauksen
osakkaalta.
– Osakkeenomistajalla ja kiinteistönvälitysliikkeellä asunnonmyyntitoimeksiantoon liittyen
on oikeus saada jäljennös osakehuoneistoaan koskevista ilmoituksista, Orava mainitsee.

Yhtiökokouskutsu
kahta viikkoa
ennen kokousta

U

uden lain mukaan
yhtiökokouskutsu on
toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta, mutta
vähintään kahta viikkoa ennen
kokousta.
Valtaosassa yhtiöitä kutsu on
toimitettava yhtiöjärjestyksen
mukaan osakkaille vähintään
viikkoa ennen, mutta uusi laki
menee olemassaolevien yhtiöjärjestysten edelle ja siksi kutsuaika pitenee.
– Uuden lain mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan vain pidentää lain asettamaa minimiaikaa. Kahden kuukauden enimmäismääräaikaa puolestaan ei
voida yhtiöjärjestykselläkään
ylittää, Orava muistuttaa.
Kutsu on toimitettava kirjalli
sesti jokaiselle osakkeenomista-

jalle, mutta se voidaan toimittaa
myös sähköpostitse, jos osakas
on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa taloyhtiölle tätä tarkoitusta varten.
Uuden lain mukaan määrätyt
asiakirjat, esimerkiksi yhtiön
tilinpäätös ja tilintarkastusker
tomus, on oltava nähtävillä
kokouskutsussa ilmoitetussa
paikassa kaksi viikkoa ennen
yhtiökokousta.
Varsinainen yhtiökokous on
siis pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tätä määräaikaa sovelletaan käytännössä pääosin
ensimmäisen kerran vuonna
2011 pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen, koska nykyisin suurimmassa osassa taloyhtiöitä kevään yhtiökokoukset
ovat ajoittuneet maalis-huhtikuulle.

Välitämme kiinteistönne vakuutuksista

Marsh Oy on asiantunteva ja vastuullinen
kumppaninne kaikissa vakuutusasioissa.
Vastaamme kokonaisvaltaisesti kiinteistönne vakuutusturvasta.
Huolehdimme tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytymisestä,
turvan ajan tasalla pysymisestä ja ehtojen mukaisten korvausten saamisesta vahinkotapauksissa.

Marsh Oy
Ahventie 4 B (3. krs)
02170 ESPOO
Puh. (09) 8677 4200
Fax (09) 8677 4299

www.marsh.fi
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kokeneiden vakuutusmeklareidemme asiantuntemuksella
vakuutusyhtiöistä riippumattomana – tarvittaessa kilpailuttaen
aikaanne ja vaivaanne säästäen
aina etuanne valvoen
Ota yhteyttä. Sovitaan tapaamisesta ja katsotaan yhdessä, kuinka välittäisimme
teidänkin kiinteistönne vakuutuksista.

A sunto - osakeyhtiölaki uudistuu

Hallituksen jäsenenä riittää se, että pyrkii toimimaan mahdollisimman huolellisesti. Kuva: Futureimagebank.

Toimi hallituksen jäsenenä huolellisesti
Tulevaan asuntoosakeyhtiölakiin on
kirjattu hallituksen
toimintaa koskeva
velvoittava periaate:
”Huolellisesti toimien edistettävä yhtiön
etua”. Siihen kuuluu
johdon tehtävänä
myös valvontavastuu
ja isännöitsijän ohjeistaminen.

n Tekstit: Riina Takala

-L

akiin kirjattava johdon
yleinen tehtävä on
kaksiosainen sisältäen
velvollisuuden toimia huolellisesti ja velvollisuuden toimia
yhtiön edun mukaisesti. Nämä
heijastuvat muun muassa valvontavastuuna ja isännöitsijän
ohjeistamisena. Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on valvoa,

mitä taloyhtiössä tapahtuu niin
rahankäytön, kirjanpidon, yhtiön yleisen hoidon, kiinteistön
huoneistojen hoitamisen ynnä
muiden asioiden osalta, Orava
korostaa.
Isännöitsijän toiminnan valvomisen lisäksi hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on järjestää
asianmukainen kirjanpidon ja
varainhoidon valvonta.
–Se tarkoittaa esimerkiksi sitä,
että hallitukset pitävät huolen,
että yhtiöille hankitaan asiansa
osaavat kirjanpitäjät. Isännöitsijän vastuulla on sitten niiden
yksittäisten lippujen ja lappujen hoitaminen kirjanpitäjälle
ja päivittäisen maksuliikenteen
hoitaminen, mutta hallituksen
vastuulla on kuitenkin se, että
kirjanpito on asianmukaisesti
järjestetty. Käytännössä itse kirjanpitoa tai tilinmaksuliikennettä hallitus ei hoida, vaikka se
lain puitteissa on toki mahdollista, vaan katsoo, että yhtiössä
on tarvittavat henkilöt ja tahot,
jotka näitä asioita hoitavat, Orava jatkaa.
– Hallituksen jäsenten ei kuitenkaan tarvitse olla joka alan
ammattilaisia, vaan huolelli-

seen menettelyyn riittää se, että
toimii normaaliin asuntoyhtiöiden hallinnointitapaan verrattuna huolellisesti, esimerkiksi
järjestää riittävän valvonnan ja
ammattitaitoiset tekijät yhtiön
kunnossapito- ja muutostöihin,
Orava rohkaisee hallituksen jäseniä luottamustehtävänsä hoitamisessa.

Maallikkotarkastus
mahdollista
pienissä yhtiöissä

U

usi laki tuo tullessaan
toiminnantarkastuksen. Silloin kun asuntoosakeyhtiössä on alle 30 huoneistoa, silloin taloyhtiön tilien
tarkastamisessa voidaan käyttää
edelleenkin maalikkotilintarkastajaa, jolla on riittävä talou
dellisten asioiden tuntemus
ja joka on toimisuhteessaan
taloyhtiöön nähden riippumaton. Lisäksi voidaan valita KHT-,
HTM- tai JHT-tilintarkastaja.
– Uuden lain toiminnantarkas
tusta koskevia säännöksiä sovelletaan sellaisen tilikauden

tarkastukseen, joka alkaa uuden lain tultua voimaan, Orava
mainitsee.
Jos taloyhtiössä on 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa tai enemmän,
laki vaatii käyttämään ammattitilintarkastajia eli KHT-, HTMtai JHT- tilintarkastaja.

Isännöitsijä
voi toimia
hallituksen
puheenjohtajanakin

U

usi laki jatkaa sitä käytäntöä, että taloyhtiön
isännöitsijänä voi toimia isännöintiyritys. Siellä on
kuitenkin nimettävä päävastuullinen isännöitsijä eli se henkilö,
joka kyseisen taloyhtiön asioita
kyseisessä isännöintiyrityksessä
hoitaa.
Taloyhtiön johdon muodostavat hallitus ja mahdollisesti
isännöitsijä eli kuten tähänkin
saakka. Hallitus taloyhtiössä
täytyy olla, mutta isännöitsijä ei
➺ JATKUU
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ole pakollinen.
– Isännöitsijän valitsee hallitus, jos yhtiöjärjestys niin määrää tai yhtiökokous niin päättää.
Uutta on se, että isännöitsijä voi
toimia hallituksen puheenjohtajana.Yhtiömuotoista isännöitsijää ei sallita puheenjohtajana,
vaan hallituksen puheenjohtajana toimii tällöin isännöintiyhteisöstä tämän taloyhtiön
isännöitsijäksi nimetty vastuuhenkilö, Orava sanoo.

Vahingonkorvausvastuusta
omat säännökset

U

udessa laissa on nykyistä
kattavammat säännökset
yhtiön, sen johtoon kuuluvan ja osakkaan vahingonkorvausvastuusta, joka mahdollisesti syntyy asunto-osakeyhtiölain
tai yhtiöjärjestyksen rikkomisesta. Nykyisin asunto-osakeyhtiöissä ilmenevien vahinkojen korvaamiseen sovelletaan
käytännössä yleensä yleisen
vahingonkorvauslain säännöksiä. Uudistuksella selkeytetään
tilannetta.
Osakkaan vahingonkorvausvastuu ei jatkossa edellytä törkeää huolimattomuutta kuten
nykyisin.
– Vastuu syntyy jo pelkällä
huolimattomuudella aiheutetusta vahingosta. Sen sijaan jatkossakaan yksittäinen osakas
ei yleensä helposti voine joutua vastuuseen osallistumisesta
päätöksentekoon yhtiökokouksessa, koska osakkaalta ei voida
edellyttää erityistä aktiivisuutta
tai tietämystä yhtiön asioista,
Orava pohtii.

12
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Päivittäkää yhtiöjärjestykset, mutta ajan kanssa
Joka tapauksessa uusi laki johtaa siihen, että
taloyhtiöissä on Pasi Oravan mielestä yhtiöjärjestysten tarkistamisen paikka. Uusi laki muuttaa
esimerkiksi toiminnantarkastusta ja mahdollistaa isännöintiyhteisön käytön, joista on joka tapauksessa tehtävä muutokset sekä yhtiöjärjestykseen että myös ilmoitettava muutokset kaupparekisteriin. Kun toimittaa kaikki tiedot yhtä aikaa
kaupparekisteriin, voi säästää maksuissa.
Taloyhtiössä vastuunjakoon liittyvät kysymykset ovat hyvin usein pinnalla. Toisissa yhtiöissä
käytetään liittojen tai yhdistysten määrittämiä ns.
vastuunjakotaulukoita, toisissa ei. Pasi Oravan
mukaan osakkeenomistajia sitovasti ei voida
viitata taulukkomaisiin tai kirjasenomaisiin
vastuunjakotaulukoihin, ellei niitä ole otettu
osaksi yhtiöjärjestystä ja merkitty kaupparekisteriin osaksi kyseisen yhtiön yhtiöjärjestystä. Vasta näin menetellen yhtiöjärjestyksestä tulee todellakin osakkaita sitova.
– On syytä harkita tarkoin, otetaanko yhtiössä käyttöön vastuunjakotaulukko ja vastaako
taulukko yhtiön tarpeita sekä todella tutustua niiden sisltöön, ennen käyttöönottopäätöstä, Orava
opastaa.
Vastuunjakotalukoihin saattaa tulla päivityksiä,
mutta päitetty taulukko ei automaattisesti ole osa
yhtiöjärjestystä. Aina kun taulukkoon tulee muutoksia, miettikää, ovatko ne teidän yhtiössänne
tarpeellisia ja jos on tarvetta muuttaa olemassaolevaa vastuunjakoa, tehkää asianmukaiset päätökset ja ottakaa ne jälleen sinne yhtiöjärjestyk-

seen, hän jatkaa.
Lakia noudatetaan tietenkin aina, mutta laista
tehdyt poikkeamat, joista yhtiö on lain sallimissa
puitteissa päättänyt, tulee kirjata yhtiöjärjestykseen hyvin selkeästi, Orava painottaa.
Näin siksi, että tulkinta on, että epäselvissä
tapauksissa vastuunjaon katsotaan poikkeavan
mahdollisimman vähän laissa määritellystä.

Hanat ja vessat
taloyhtiön vastuulla

L

akia valmisteltaessa käytiin vilkasta keskustelua
etenkin isännöitsijäpiireissä siitä, mitä seuraa, jos
vastuu hanoista siirtyy yhtiöltä
osakkaalle. Lopulliseen lakiin
tätä muutosta ei kuitenkaan
kirjattu, vaan edelleenkin taloyhtiö vastaa huoneistoissa
sijaitsevista hanoista ja niiden
kunnossapitosta.
Wc-pöntön ja siihen liittyvien vesilaitteistojen kunnossapitovastuu on ollut aikaisemmin
osakkaalla, nyt vastuu uuden
lain perusteella laajenee ja

vastuu wc-istuimesta kokonaisuudessaan kuuluu jatkossa
yhtiölle.
Lisäksi lämmitysjärjestelmän
osat, kuten esimerkiksi sähkö
patterit kuuluvat jatkossa yhtiölle, joka vastaa myös taloyhtiön toteuttamaa sähkölattialämmitystä.
Osakkaan vastuulla säilyvät
edelleen huoneiston sisäpuoliset osat, kuten pinnoitteet, kodin laitteista esimerkiksi liedet,
tiskialtaat, lavuaarit ja suihkualtaat.

Vesimaksuista
menty joskus
oikeuteen asti

Y

ksi klassisimpia riidan
aiheuttajia taloyhtiöissä on ollut vesimaksu,
joka perustuu huoneiston asukkaiden lukumäärään. Ongelmallista on ollut se, että jos osakas
on vuokrannut huoneistonsa,
hänellä ei ole ollut välttämättä
tietoa siitä, kuinka monta hen➺ JATKUU

Soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–18 ja kysy lisää tai tule käymään
Nordean konttorissa.
Nordean Taloyhtiölainaan kuuluva luotollinen Remonttitili helpottaa remontinaikaista rahaliikennettä ja
pienentää korkokuluja. Tililtä laskut on helppo maksaa niiden erääntyessä, eikä erillisiä osanostoja tarvita.
Korkoa maksetaan vain käytetystä luottomäärästä. Remontin valmistuttua Remonttitili muutetaan edulliseksi lainaksi, johon annamme kaupan päälle KorkoTurvan suojaamaan korkojen nousulta.

nordea.ﬁ

Nordea Pankki Suomi Oyj

Saneerasimme remonttirahoituksesta helppoa.
Luotollinen Remonttitili
säästää taloyhtiön rahoja.

Teemme sen mahdolliseksi

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

keä huoneistossa asuu.
Tämä taas johtuu siitä,
että vuokralainen voi ottaa asuntoon asumaan
perheenjäsenen tai alivuokralaisen, eikä vuokranantaja välttämättä
sitä tiedä.
Uuden lain mukaan taloyhtiöissä,
joissa vesimaksu siis
perustuu huoneiston asukkaiden lukumäärään, jatkossa osakkaiden on
ilmoitettava taloyhtiöille
huoneistojen asukkaiden ja
käyttäjien määrä.
Putkiremontteja tehtäessä on
mahdollista siirtyä huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen.
Uusi laki mukailee tulevaa kehitystä ja näin ollen taloyhtiön

yhtiökokouksen enemmistö
voi muuttaa yhtiöjärjestystä
niin, että veden kulutuksesta
perittävä vastike määräytyykin
huoneistokohtaisen kulutuksen mukaan.

Hissi hankittavissa
vastikeperusteista
poiketen

Katso lisää menetelmästä:
www.putkireformi.fi

Pääsääntö on, että osakas
maksaa edelleenkin yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksen vastikeperusteiden mukaisesti.
Yhtiökokous voi kuitenkin
poiketa vastikeperusteesta
silloin, kun päätetään hissin
jälkiasennuksesta. Hissin jälkiasennuksen kustannukset
voidaan jakaa huoneistojen
sijaintikerroksen mukaan.
Eduskunta on edellyttänyt, että internetiin luodaan palvelu,
jonka avulla yhtiöt ja osakkaat
voivat helposti selvittää hissin
jälkiasennuksen kustannusten
jaon kyseisessä taloyhtiössä.
Osakkaan remontista yhtiölle tuleva säästö voidaan ottaa
huomioon yhtiön remontissa
ja poiketa tällä perusteella yhtiöjärjestyksen määrittelemästä vastikeperusteesta. Osakas
voi siis saada hyvitystä säästöä
vastaavasti, mutta ei palautusta.
Lisäksi toimenpide, joka
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kohdistuu kaikkiin huoneistoihin ja jokaisessa huoneistossa kustannus on yhtä suuri,
voidaan päättää kulujen jakamisesta tasan.
Onko laajakaista taloyhtiössä peruspalvelu vai ei ja
voiko palvelun rahoittaa vastikeperusteisesti vai ei? Tätä
kysymystä puitiin lakia valmisteltaessa. Lopputuloksena oli ja lakiin kirjattiin, että
yhtiökokouksen enemmistö
voi uuden lain aikana päättää
kaikkien osakkeenomistajien
rahoittamasta uudistuksesta.
Hallituksen esituksen mukaan
tällä tarkoitetaan muun muassa laajakaistaoperaattorin
palveluiden kustantamisesta
vastikeperusteisesti. Edellytyksenä on, että palvelu on
taloyhtiölle yhteisenä hankintana edullinen ja kustannuksena osakkeenomistajalle
kohtuullinen.

julkisivut

Vanhan kerrostalon katolle

Arkkitehtitoimiston havainnekuvissa Alakiventie 3:n kevytrakenteisen kylmän ullakkokerroksen paikalle on rakennettu terassiasuntoja. Osa näköalahuoneistoista on kaksikerroksisia.

20 uutta huoneistoa
– ja 60-luvun talotekniikka remonttiin

A

As Oy Alakiventie

s Oy Alakiventie 3:n suunnitelmissa on kasvattaa
rakennusta kaksi kerrosta ylöspäin, rakentaa noin
20 uutta asuntoa, talon katolle muodostettavalle erilliselle
vuokratontille. Vaikka talo on
Helsingin kaupungin vuokratontilla, tai juuri siksi. Mikäli
kaupunginvaltuusto hyväksyy
lisärakentamisen mahdollistavan kaavamuutoksen, kaupunki voi kaavoittaa katolle uuden,
sisäisen tontin. Kaupunki saa
lisää vuokra- ja verotuloja. Ja
kaupunki maksaa korvauksena
taloyhtiölle ja rakennusyhtiölle

3:ssa Helsingin Myllypurossa vedet menevät
ja tulevat vielä alkuperäisissä putkistoissa,
vuodelta 1965. Kun
putket lähivuosina laitetaan vaihtoon, tarkoitus on saman tien
korjata paljon muutakin.

n Teksti: Hanna Rissanen

Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy:n suunnittelijan näkemys katolle rakentuvan asunnon sisäperspektiivistä.

➺ JATKUU
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Eristerappaus.
Lämmin tapa
säästää
energiaa.

Platina Rappari
eristää enemmän
vähemmällä
ThermiSolin Platina
Rappari on ohutrappausseinien uusi, nopea ja
kustannustehokas lämmöneriste. Se sopii
uusien talojen eristeeksi ja vanhojen lisäeristeeksi.
Platina-eristeen tehokkuus on jopa 20-25 % parempi
kuin perinteisten eristeiden.
ThermiSol Eristemyynti | puh. 010 8419 222 | fax 010 8419 225 |
myynti@thermisol.fi | www.thermisol.fi

Energiarappausjärjestelmät Sto:lta.
Sto on maailman johtava eristerappaustoimittaja. Se
tarjoaa rakentajille mahdollisuuden erilaisiin energiaa
säästäviin ratkaisuihin.
Asiantuntijamme auttavat valitsemaan juuri oikean
ratkaisun kohteeseenne.
Huolellista rakentamista

Sto Finexter Oy
Puh. 0207 659 180, www.stofi.fi
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riihikuivaa rahaa.
Monissa Helsingin keskustan
taloyhtiöissä linjasaneerauksia,
julkisivuremontteja, parvekekorjauksia ja niin edelleen on
rahoitettu myymällä rakennusoikeutta ullakkotilojen muuttamiseksi asuinkäyttöön. Samansuuntaisia ajatuksia oli liikahdellut myös 80 huoneiston As
Oy Alakiventie 3: ssa. Sijainti
kiven heiton päässä metroasemalta on valttikortti, jonka
vetovoiman varaan on helppo
luottaa; halukkaita asukkaita
myllypurolaistaloon varmaan
riittää. Ullakolle laajentamisen
ideassa epäilytti kuitenkin se,
että ullakko vaikutti hieman
liian matalalta, toisaalta se, että
ullakkorakentamista oli toteutettu vain keskustassa, ei lähiöissä.
Myllypuron kaavoitus- ja uudisrakentamishankkeita seuranneina taloyhtiön väki on
oivaltanut Myllypuron olevan
uudistumassa ja kasvamassa
nopeasti. Kaupungin kaavailut lisärakentamisesta olivat
laajentumassa myös lähiöihin.
Taloyhtiönkin olisi hyvä pysyä
kehityksen mukana.Alakiventie
3:n hallituksen jäsenet, F-rapun
Jouko Vatanen heistä yhtenä,
lähti tutkimaan mahdollisuuksia tarkemmin, virittämään yhteistyötä kaupunkiin.
– Tohdimme itse ensin ajatella taloomme yhtä lisäkerrosta,
mutta meille suositeltiin heti
kahta lisäkerrosta. Ei myöskään
puhuttu ullakkorakentamisesta,
vaan lisärakentamisesta.
Kaupungin virkamiesten todella myönteinen suhtautuminen yllätti ja rohkaisi jatkamaan
ideointia.

kirakenteisia, tehdasolosuhteissa rakennettuja, valmiita
tilamoduuleja yritys on toimittanut laivoihin ja päiväkodeiksi
ja myös uiviksi taloiksi Espooseen. Taloyhtiön hallitus tilasi
lisäsuunnitelmia arkkitehtitoimisto Hedman&Matomäeltä,
jolla on kokemusta tästä tekniikasta. Arkkitehti Mari Matomäen luonnokset toivat visiot
kaikkien näkyville.
– Mottoni on, että rakentaminen on liian mielenkiintoista,
että sen voisi jättää pelkästään
ammattilaisille, sanoo Jouko Vatanen, joka on itse taidemaalari
ja valokuvaaja.
– Ideointi on mielenkiintoista. Etsikkovaihe on edelleen
menossa.Yhtiökokous kannatti
yksimielisesti kaavamuutoksen
hakemista. Laitoimme kaavamuutosehdotuksen kaupungille ja pidimme myös asukaskokouksen, jossa oli paikalla rakentajien, kaupungin ja pankin
edustajia.
Taloyhtiön piirissä saavutettua yksimielisyyttä hankkeen
selvittämiseksi ja ajamiseksi
Vatanen kuvaa jopa yllättäväksi, suureen taloon kun mahtuu
paljon mielipiteitä. Vaa'assa on
painanut kuitenkin se tosiasia,
että häiriöitä, riesaa ja rahanmenoa aiheuttava putkiremontti
on tehtävä joka tapauksessa.
Jos korjausrakentamisen kuluista kolmanneskin saadaan peitettyä lisärakentamisen avulla,
ajatus on tutkittava.
– Monella on myös esimerkkejä huonosti onnistuneista ja
kalliista remonteista, siksi tehdasvalmiit moduulit houkuttelevat, ne kun nostetaan katolle
valmiina.

Osakkaat
yllättävänkin
ennakkoluulottomia

Rakennusliikettä
etsitään...

J

ouko Vatanen ja hallituskumppanit saivat tietoa
Neapo Oy:n kehittämästä
rakennustekniikasta. Teräspalk-

T

aloyhtiö on ollut aktiivinen löytääkseen tästä
uudenlaisesta projektista kiinnostuneen rakennusyhtiön, joka saisi siitä pilottikohteen. Itse rakentaminen on aja-

Arkkitehtitoimisto Hedman &
Matomäki Oy:n suunnittelijan
näkemys Alakiventie 3:sta yöaikaan.

teltu kilpailuttaa niputtamalla
talon tulevat putki- ynnä muut
remontit ja lisärakentaminen.
– Varovaista mielenkiintoa tämä on herättänyt rakennusliikkeissä. Laskevat tietysti, onko
tästä bisnekseksi. Ymmärrän,
että yksittäisenä kohteena ei
välttämättä olekaan - ellei niitä
sitten tehdä muuallakin, Jouko
Vatanen miettii jo laaja-alaisemmin.
– Kun joku rakennusyhtiö tekee hyvää työtä pilottikohteessamme, Suomessa riittää töitä
meidän jälkeenkin 60-lukujen
lähiöissä.

Uusia toimintatapoja täytyy
kehittää

T

aiteilijana Vatanen kokee
taiteilijan yhdeksi tehtäväksi ottaa osaa ympäristön suunnittelemiseen.
– Jos kerran rakennetaan,
mieluummin olen sitten itse
vaikuttamassa siihen, millaista
rakennetaan. Mielestäni 60-luvun arkkitehtuuri soveltuu lisärakentamiseen loistavasti.
Kellarikerroksessa on tilaa,
porraskäytävät ovat tilavat, putkilinjat ovat selkeitä.
Myös kokonaisuuden ja ympäristön, huomioon ottamista Vatanen kertoo pitävänsä
suunnittelussa tärkeänä.Turvallisuutta, mukavuutta ja viihtyvyyttä saadaan lisää.

n Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

Talotekniikka uusiksi

R

akennustekniikka
on muuttunut sitten
1960-luvun. Tämä tosiasia on herättänyt As Oy Alakiventie 3:ssa ajatukset, että pelkkä putkiremontti ei riitä.Toimivuuden, viihtyisyyden ja myös
energiatehokkuuden vuoksi
tehtävää on enemmänkin. Tulevaa linjasaneerausta varten
taloyhtiö on jo teettänyt ennakolta remontin pohjakerroksen
kahteen saunaan ja neljään pukuhuoneeseen. Tilat voivat olla
käytössä putkiremontin aikana.
Kun pihaa kaivetaan, samalla
eristetään sokkeli ja laitetaan
salaojat kuntoon. Ulko-ovet
ja sisääntuloaulojen ikkunat
vaihdetaan lämpöä eristäviksi.
Ilman lämmöntalteenotto voidaan järjestää helposti. Remontin jälkeen lukot sarjoitetaan
uudelleen.
– Talon ulkovaippa kannattaa saneerata myös tarvittaessa.

– Hanke on varmasti
raskas taloudellisesti. Toisaalta talo
saisi lisää asukkaita ja
osakkaita ja energiansäästöä on saatavissa
huomattavasti, Jouko

Parvekelinjat tutkitaan ja korjataan tarvittaessa, taloyhtiön
hallituksessa viisi vuotta toiminut Jouko Vatanen luettelee
vireillä olevia ajatuksia.
Taloyhtiöiden lisärakentamisessa ensimmäisiä tarkistettavia
asioita on autopaikkojen riittävyys. Se ei tuota As Oy Alakiventie 3:n osalta ongelmaa, autopaikkoja on jo nyt riittävästi ja
lisää voidaan tehdä pihatöiden
yhteydessä.
Tontin laajuus mahdollistaa
myös varautumisen mahdollisille maalämmön porakaivoille.
Vaihtoehtoisia energiamuotoja
harkitaan vakavasti.
Lämmitysjärjestelmän säätö
ja tasapainotus on jo työn alla.
Uusi lämmönvaihdin on mitoitettu niin, että kapasiteetti riittää myös katolle rakennettaville

Vatanen sanoo.
➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2010
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20 lisähuoneistolle. Ullakoiden
verkkokomeroissa säilytettäville tavaroille löytyy paljon tilaa
pohjakerroksesta. Kylmäkellarit
ovat vanhoja ja isoja, nykyään
riittää vähempikin, esimerkiksi
auloihin sijoitettavat kylmähuoneet - jos niille on tarvetta.
– Kovin moni ei enää tee hilloja. Jäähdytettävissä kellareissa
säilytetään jopa autonrenkaita.
Jos lisärakentaminen toteutuu, talon seitsemästä hissistä
kolme jatketaan ullakolle saakka. Hissikuilut ulottuvat sinne
jo nykyisellään konehuoneidensa vuoksi. Myös vesikatto
on korjauksen tarpeessa. Se
vaihtuisi ullakkorakentamisen
yhteydessä. Yhtenä tärkeimmistä teknisistä muutoksista
on ilman lämmöntalteenottolaitteiston asentaminen.
– Hanke on varmasti raskas
taloudellisesti.Toisaalta talo saisi lisää asukkaita ja osakkaita ja
energiansäästöä on saatavissa
huomattavasti, Jouko Vatanen
sanoo.
Aikamoisia laskutoimituksia
on edessä. Hankkeen täytyy
olla kannattava myös osakkaalle. Suurin ponnistus on näin
laajan projektin hallitseminen
niin, että kaikki tehdään oikein
ja oikeassa järjestyksessä, taloudellisesti, energiatehokkaasti ja
asukkaiden kannalta mahdollisimman joustavasti.
– Siihen etsimme yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät
tarjoamaan toimivan ratkaisun.
Se vaihe jätetäänkin ammattilaisille.

Jouko Vatanen sanoo että Helsingin kaupunki kehittää koko Myllypuron aluetta, jolloin taloyhtiönkin
kannattaa olla kehityksessä mukana. Hyvät palvelut, loistavat liikenneyhteydet ja sijainti
Itäkeskuksen kupeessa tarjoaa hyvät mahdollisuudet lisärakentamiseen.

Talon runko on paikalla valettu, joten
rungon kantavuus
riittää keveälle moduulirakentamiselle.

PS.
Kiinteistöpostissa
pidämme silmät ja
korvat herkkinä Alakiventie 3:n tapahtumille, ja kerromme
lisää, miten projekti
etenee.
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Tämä luminen ullakko voi olla pian 20
asunnon näköalatontti.

Ullakolle -esite opas
ullakkorakentamiseen
Helsinkiläisille ullakkorakentamista suunnitteleville taloyhtiöille on valmistunut uusi Ullakolle -esite, jolla pyritään
kertomaan, mitä yhtiöiden on hyvä tietää, kun ne harkitsevat
ullakkorakentamista sekä mitkä ehdot kiinteistön ja ullakkorakentamissuunnitelman on täytettävä. Ullakkorakentamisen
etenemiskaavio kuvaa yksityiskohtaisesti ullakkorakentamisen eri vaiheet aloituspäätöksestä käyttöönottoon.
Esitteellä halutaan painottaa laadukkaan suunnittelun
merkitystä, poikkeavaa tilankäyttöä sekä arkkitehtonisten
ja kaupunkikuvallisten arvojen merkitystä. Ullakkorakentamiseen liittyviä erityiskysymyksiä ovat esimerkiksi hissin
rakentaminen ullakolle sekä rakennuksiin liittyvät kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Ullakkoasuntojen
rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä edellytetään lisäksi
asumisviihtyisyyden ja yhteistilojen parantamistoimenpiteitä
kiinteistössä.
Helsingissä pyritään edistämään ullakkorakentamista. Se
tuo kaupunkiin uudentyyppisiä asuntoja ja ullakkorakennusoikeuden myynnillä rahoitetaan rakennuksen viihtyisyyden ja
teknisen kunnon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Ullakkorakentamista ohjataan alueellisella poikkeamispäätöksellä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella eli rakentamistapaohjeella. Helsingin asuinkerrostaloalueita koskee
poikkeamispäätös, jonka mukaan ullakoille on mahdollista
rakentaa asuntoja, vaikka tontilla ei ole rakennusoikeutta jäljellä. Poikkeamispäätöksen piiriä on laajennettu niin, että se
kattaa myös esikaupunkien kerrostaloalueet.
Lisätietoja: arkkitehti Riitta Salastie, puhelin 310 37218 tai
arkkitehti Arja Kasanen, puhelin 310 37400

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella
•
•
•
•
•
•

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

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

Energiatehokkuus ja kunto näkymään
asuntojen hinnoissa sijainnin sijaan
– Hyvässä kunnossa olevassa
taloyhtiössä sijaitsevan tyydyttäväkuntoisen asunnon tulisi
pitkällä aikavälillä olla kannattavampi ostos kuin hyväkuntoisen asunnon, jossa talon korjaukset ja energiatehokkuuden
parantaminen ovat merkittävä
taakka. Tiedossa oleva putkiremontti taitaa tässä suhteessa olla ainoa yksittäinen asia,
jolla on tällä hetkellä aidosti
merkitystä asuntojen hinnanmuodostuksessa, ministeri Jan
Vapaavuori sanoi puhuessaan
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tapahtumassa.
Vapaavuoren mielestä on
huolestuttavaa, miten harva
ostaja tai myyjä on energia-asioista ja rakennuksen kunnosta

hyvin perillä.
– Kiinteistönvälitysala voisi
jatkossa korostaa entistä enemmän esimerkiksi energiatodistuksen luokitusta. Näin ala voisi
johdattaa asuntomarkkinoiden
nykysuunnan siihen, että kaikki saisivat asuntokaupasta sen
todellisen hyödyn ja että hinta
määräytyisi muunkin kuin pelkän sijainnin perusteella.
– Energian säästäminen ja
vaihtoehtoisten energiamuotojen omaksuminen ei ole ainoastaan ympäristöteko vaan
yksinkertaisesti järkevää myös
taloudellisesti. Kyse on jokaisen suomalaisen tulevista asumiseen sidotuista euroista ja
senteistä, Vapaavuori muistutti.
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julkisivut

Arkkitehti Erkki Pitkäranta SAFA uskoo, että taiteella olisi paljon annettavaa myös julkisivukorjaamiseen. Kuvat yllä (ylimmäinen ja
keskimmäinen) ovat taitelija Jan-Erik Anderssonin kotitalosta. Alimmainen kuva Siuntion Päivärinteen kouluun tehdystä reliefistä.

Ornamentiikalla

toteuttaen ”persoonallisempia” julkisivuja
Arkkitehdit ja taiteilijat tekemään yhdessä,

Erkki Pitkärannan mielestä merkittävä, uusia

löytämään ja toteuttamaan julkisivuissa ark-

näkökulmia avaava ja uusia mahdollisuuksia

kitehtuurista kadonnutta ornamentiikkaa,

luova voimavara, jota esimerkiksi taloyhtiöiden

jolla asunto-osakeyhtiöt voisivat ”personoida”

julkisivukorjauksissa ei ole juurikaan hyödyn-

kotitalonsa ja rakennukset erottuisivat toinen

netty, mutta voitaisiin hyödyntää ja suhteellisen

toisistaan. Tässä olisi helsinkiläisen arkkitehdin

helpostikin.
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A

rkkitehti Erkki Pitkärannan,
SAFA, näkemys arkkitehtien ja
taiteilijoiden yhteistyöstä ja sen
suomista uusista ennakkoluulottomista
mahdollisuuksista perustuu kokemuksiin yhteisistä projekteista turkulaisen
kuva-, ympäristö- ja mediataiteilija JanErik Anderssonin kanssa.Andersson on
tutkinut ornamentiikkaa ja esimerkiksi
vuonna 2008 kuvataiteen tohtoriksi
väitellessään pyrki vastaamaan siihen,
minne tarinoita kertova, mielikuvituksellinen ornamentiikka on kadonnut
taiteesta ja rakennuksista.
Erkki Pitkärannan mielestä taloyhtiönkin julkisivukorjauksissa voitaisiin
pienillä lisäosilla, erityiskohdilla, ornamentiikalla ehostaa ja korostaa taloyhtiöiden erilaisia piirteitä.
– Olemme ehkä ajatelleet, että arkkitehtuurissa on joskus ollut ornamentiikkaa, mutta sitä ei ole enää. Minusta
kuitenkin Anderssonin väitös Kuvataideakatemiassa osoitti sen, että ornamentiikkaa rakennuksissa on edelleenkin, mutta sen muoto on vain toisenlainen kuin ennen. Ornamenttaalinen
ajattelutapa ja jaottelu on ollut olemassa arkkitehtuurissa kautta sen historian
ja siksi minusta ornamentaalinen lähestysmistapa pitäisi myös säilyttää. Se ei
tarkoita sitä, että esimerkiksi julkisivukorjauksissa rakennuksesta riisutaan
kaikki pois, vaan sitä, että yksityiskohdilla samantyyppisetkin rakennukset
saatetaan - ehkä persoonallisuus on
tässä yhteydessä väärä sana - mutta
erottumaan toisistaan ja yksityiskohdilla korostetaan, että "tämä on meidän
talomme", Pitkäranta alustaa.
Louise Sullivanista on tullut Pitkärannan mukaan lausunnollaan "form follows function" modernin arkkitehtuurin eräänlainen profeetta. Lauseellaan
Sullivan ei ole kuitenkaan Pitkärannan
mielestä tarkoittanut sitä, että talot pitäisi puhdistaa ornamenteista, vaan paremminkin sitä, että talot suunnitellaan
ensin ilman ornamentteja, mutta sen
jälkeen juuri ornamenteilla toteutetaan
rakennuksille niiden ominaislaatu.
– Meillä on Suomessa valtavasti taiteilijoita, joista toisilla on töitä, toisilla
ei. Yhteistyö voisi avata uuden ja mielenkiintoisen kentän, jossa taiteilijat ja
arkkitehdit voisivat kohdata. Varsinkin
julkisivuasioissa voitaisiin löytyy hyvin
paljon yhteistyömahdollisuuksia ja
toimintatapoja, joilla saataisiin aikaan
toisistaan edes vähän erottuvia raken-

nuksia. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi
maalata ja toteuttaa talot ja julkisivut
ornamentteja täyteen, vaan ornamentti voisi olla esimerkiksi reliefi. Sellaisen toteutimme Anderssonin kanssa
Siuntion Päivärinteen koulun fasadiin.
Asunto-osakeyhtiöllä on oma nimensä,
sillä voi olla logo tai jokin muu tunnistettava erityispiirre, joka voitaisiin ornamenttina toteuttaa talon julkisivuun,
Pitkäranta visioi ja tunnustaa, että valtava määrä luovuutta tässä mielessä
julkisivujen hyväksi on vielä hyödyntämättä.

Säilyttävää
korjaamista
suositaan

E

rkki Pitkäranta kunnioittaa ornamentiikkaa nimenomaan arkkitehtuuriin ja kautta aikain siihen
kuuluvana osana. Myös nykypäivän
julkisivukorjauksissa olisi tärkeää pyrkiä säilyttämään rakennuksissa niiden
rakennusaikaisen kautensa erityis- ja
tyylipiirteitä.
– Minun periaatteeni on se, että yritetään löytää sellaisia korjausratkaisuja,
joilla teoreettisesti sanottuna yritetään
löytää sen aikakauden hyvät piirteet ja
tuoda ne korostetusti esille. Sitä ajattelutapaa, että muutetaan talo toisen tyyliajan taloksi - jos esimerkiksi ajatellaan
60-luvun taloja, jotka muutettiin 80-luvulla tähän postmodernismin tyyliin,
niin siitä kun on nyt tultu 20 vuotta
eteenpäin, ratkaisut tuntuvat omituisilta, Pitkäranta pohtii.
Arkkitehtuurin kestävyydenkin kannalta parempiin ratkaisuihin Pitkärannan mielestä päästään silloin, kun rakennuksen syntyajan piirteitä pidetään
voimassa ja yritetään löytää sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollisimman pitkälle
esimerkiksi aukotuksen osalta, materiaalien ja värityksen osalta olisivat alkuperäisen aikakauden kaltaisia.
Toisaalta säilyttävä korjaaminen ei
voi olla itsestään selvä ratkaisu. Pitkäranta muistuttaa, ettei rakennuksen
"museoiminen" ole perusteltua, jos
vanha on rakennettu huonosti tai huonoista materiaaleista.
Taloyhtiöitä voi houkutella helpot
ratkaisut - tietty materiaalinvalmistaja

➺ JATKUU

Asiantuntemusta
A
siantuntemus
sta,
joka kasvattaa
kiinteistösi arvoa
ja turvaa sen
toimivuuden.
Suomen Talokeskus Oy on monialainen insinööritoimisto, joka
tarjoaa osaamistaan kiinteistöjen
koko elinkaareen.
Saat yhdestä paikasta syvällistä
tietotaitoa, vuosikymmenien kokemusta, pitkälle kehitettyjä palveluja
sekä sisällön tuottamista verkkotyökaluihin.

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puhelin (09) 7251 5500
suomentalokeskus@suomentalokeskus.fi
www.suomentalokeskus.fi
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HB-Vallivalo
UUTUUS!

HB-ISOVALLIKIVI
Yhdistämällä perinteisen
HB-Vallikiven ja HB-IsoVallikiven
saat tyylikkään ja näyttävän
muurin ns. sekoitemuurin.
Uutuustuote HB-Vallivalolla
saat aikaan tunnelmaa ja
näyttävyyttä.
www.hb-betoni.ﬁ

Vertailu
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HB-IsoVallikivi
korkeus 200 mm

HB-Vallikivi
korkeus 100 mm

tarjoaa taloyhtiölle ratkaisunsa, jonka ansiosta taloyhtiö
saa hankkeesta yhden selkeän
hinnan ja ratkaisu voi olla helpompi tehdä kuin käydä läpi
erilaisia vaihtoehtoja ja niiden
kustannuksia.
– Mutta tulevaisuudessa, kun
energia-asiat korostuvat entisestään ja niihin vähänkin perehtyy, voi huomata, että julkisivujenkin korjaaminen on huomattavasti laajempi asia kuin
vain pinnoittamiskysymys. Jo
pelkästään seinien osalta siihen
liittyy olennaisesti julkisivujen
kosteustekninen hallinta.
– Lämmöneristysominaisuuttakin oleellisempi asia on
julkisivun tiiveys, joka on pakko ottaa jatkossa voimakkaasti
mukaan. Lämmöneristeiden
paksuntaminen ei yksistään riitä. Lisäksi korjaamiseen liittyvät
ikkunat, ovet, julkisivun sateen
ja tuulen rasituksensietokyky,
räystäät, veden pois johtaminen... Pitkäranta luettelee.
Yhtälailla huomiota pitäisi
kiinnittää sokkelin liittymään,
perusmuurin vedeneristyksiin,
salaojitukseen jne.
– Näin ollen se ajatus, että
tehdään vain jokin osa siitä
julkisivusta, on hyvin harvoin
hyvä ratkaisu. Aina pitäisi katsoa kokonaisuutta, ettei vain
yhden kokonaisuuteen kuuluvan osan korjaamisesta synny
uusia ongelmia, Pitkäranta vielä
painottaa.
Tästä syystä hän kehottaa
taloyhtiöitä teettämään aina
kunnollisen kuntotutkimuksen
julkisivuista todellisen vauriotilanteen selvittämiseksi.
– Esimerkiksi betonijulkisivujen osalta kenenkään ammattilaisen silmät eivät kertakaikkiaan näe julkisivusta suoraan,
missä kunnossa se on, vaan on
pakko tehdä poraukset ja hietutkimukset ja muut toimenpiteet, että saadaan selville julkisivun todellinen kunto. Minullakin on ollut tapauksia, joissa
julkisivu on silmämääräisesti
katsottuna näyttänyt todella
huonokuntoiselta ja on vaikut-

tanut siltä, että parvekkeetkin
täytyy uusia. Kun kuntoa on
sitten tarkemmin selvitetty, on
voitukin todeta, että betoni
on erittäin hyvässä kunnossa,
eikä tarvita muuta kuin uutta
maalia pintaan. Jos tällaisessa
tapauksessa olisi tehty korjaus
yhtäkkiä ja häthätää, se olisi
perustunut täysin virheelliseen
näkemykseen, Pitkäranta konkretisoi.
– Ja sitten on ollut myös niitä
tapauksia, että parveke on vaikuttanut hyväkuntoiselta, mutta tutkimus on osoittanut, että
parvekelaatan liittymäkohdassa
betoni onkin erittäin pahasti
pakkasrapautunut ja parvekkeet näin ollen sortumisvaarassa, hän jatkaa.
Lisäksi hän suosittelee aina
hankesuunnitelman tekemistä,
jossa kartoitetaan perusteellisesti kaikki korjausvaihtoehdot,
voidaan asettaa korjaamiselle
konkreettisia tavoitteita ja kartoitetaan korjaamisen tarve riittävän kokonaisvaltaisesti.
– Hankesuunnitelman perusteella pystytään rakentamaan
myös kustannustaso aika lähelle todellista. Mutta jotta siihen
päästään, pitää olla tietyt tutkimukset ja kustannukset jo
tarkalleen tiedossa ennen kuin
voidaan antaa arvio kokonaiskustannuksista. On erittäin lyhytnäköistä säästämistä, jos kutsutaan asiantuntija tekemään
julkisivusta aistinvaraisen kuntoarvion. Se ei riitä julkisivujen
osalta juuri koskaan, Pitkäranta
vielä painottaa.
Perusteellinen kunnon selvit
täminen on Pitkärannan mielestä tarpeellista aina, koska olipa
materiaali valmistettu sitten
nousu- tai laskusuhdanteen aikana sen koostumuksessa voi
olla merkittäviä eroja, materiaaliosissa vaihtelevuutta, laatutasossa suuriakin heittoja.
Tästä syystä Pitkärannan mielestä käytännön työssä on aina
varauduttava yllätyksiin, eikä
ole syytä mennä lausumaan esimerkiksi materiaalin kestävyydestä mitään ennen kuin sen
todellinen kunto on tutkittu.

Energiatehokkuuden paraneminen ilmaistaan yleensä aina prosentuaalisena paranemisena nykytilaan verrattuna. Prosentit ovat Erkki
Pitkärannan mielestä suoranaista ”huuhaata” ja merkityksettömiä. Sen
sijaan energiatehokkuuden paraneminen pitäisi ilmaista konkreettisemmin eli kilowattitunteina per neliö ja selkeästi myös esittää, mihin saatua tulosta verrataan.

Energiatehokkuuden toteuttamisessa sudenkuoppia

Nyt tarvitaan käytännönläheistä
tutkimusta ja aktiivista keskustelua
Jos taiteen tuominen lähemmäksi arkkitehtisuunnittelua on kysymys, joka edellyttää ensisijaisesti asenteiden muutosta, ilmastonmuutokseen kytkeytyvään
energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät asiat taas vaativat Erkki Pitkärannan mielestä pikaisesti laajaa ja monipuolista keskustelua. Myös tutkimusta.

n Teksti ja kuva: Riina Takala

-K

orjausrakentamisessa ilmastonsuojelukysymykset ovat hyvin ajankohtaisia ja isoksi käytännön kysymykseksi alkaa vähitellen muodostua se,
miten ihmeessä energiatehokkuuteen liittyviä asioita ja vaatimuksia
ratkaistaan, Pitkäranta nostaa esiin
kantaen erityistä huolta siitä, minkälaisia rakentamismääräyksiä laaditaan olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi.
Yleisen keskustelun tarpeellisuutta hänen mielestään osoitti
esimerkiksi se julkinen vastaväittely, joka syntyi energiatehokkuuden
parantamiseen tähtäävien rakentamistamismääräysten kiristämisen
vaikutuksista. Tampereen teknilli-

sen yliopiston selvitys varoitti lisääntyvistä kosteusongelmista rakenteissa, kun taas VTT:n mukaan
uusien määräysten mukainen
lämmöneristyksen parantaminen
ei aiheuta tavallista suurempaa
kosteusriskiä.
Tässäkin mielessä Pitkärannan
mielestä tarvitaan enemmän tutkimusta ja laajaa keskustelua näkemyksistä. Pitkärannan mielestä
tärkeää olisi tehdä nimenomaan
todellisiin rakenteisiin kohdistuvia
konkreettisia tutkimuksia, joiden
tuloksilla on silloin myös käytännön merkitystä.
– Tampereella tutkittiin esimerkiksi sitä, miten lämpötilat, kosteu➺ JATKUU
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det ja vesihöyryt rakenteissa
kulkevat. Jos joku väittää siinä
saatua tulosta vastaan ja sanoo,
että hyvällä suunnittelulla voidaan välttää esimerkiksi kosteusongelmia, niin minusta silloin
unohtuu se, ettei hyvälläkään
suunnittelulla poisteta luonnonlakien vaikutuksia. Sen takia
minusta pitäisi pitää nyt järki
kädessä. Ei pidä laatia sellaisia
määräyksiä, joissa yksisilmäisesti sanotaan, että uudiskohteissa pitää tehdä näin ja hetken päästä jatketaan, että myös
peruskorjauksissa pitää tehdä
näin. Me joudumme umpikujaan, ellei meillä ole taustana
riittävästi tutkimustuloksia ja
kehitettynä sellaisia ratkaisuja,
joiden toimivuudesta voidaan
olla varmoja, Pitkäranta nostaa
esiin ja kantaa huolta nimenomaan suunnittelijoista, joille
tilanne voi muodostua erityisen
hankalaksi, ellei määrätyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista
riittävästi tiedetä.
– Lisäksi se toimintatapa, että
kyllä tuotevalmistajat kehittävät uusia tarvittavia ratkaisuja,
kunhan ensin asetetaan tavoitteet, tuottaa useimmiten onnistuneita ratkaisuja, mutta ei
aina, Pitkäranta vielä varoittaa
luottamasta liikaa vain tuotevalmistajien kehitystyöhön ja
sen tuloksiin.

li siitä, että ympäristöministeriössä laaditaan liian tiukat
viranomaismääräykset, jotka
voivat johtaa rakennusvalvonnan tasolla kustannuksiltaan
kohtuuttomiin tai suorastaan
käytännön toteutuksen kannalta tolkuttomiin tulkintoihin.
– Olemme mielestäni eräänlaisessa vaaravyöhykkeessä.
Jos energiatehokkuusasioista

ei nyt keskustella ja laaditaan
määräykset, joiden soveltamisessa kenties jälkikäteen
ymmärretään, ettei näin voida
tehdä. Lainlaatijankin kannalta
tuntuisi tärkeältä, että nyt valmistellaan asiat kunnolla ennen
kuin niistä päätetään ja asetetaan voimaan, Pitkäranta vielä
miettii.

Käytännön
soveltamisen
haasteet

E

nergiatehokkuuden
parantaminen edellyttää
rakennuksissa kokonais
yhtälön ratkaisemista. Kysymys
ei ole siis pelkästään lämmöneristeen paksuudesta, vaan
kuten Pitkäranta puhuu, myös
kosteusteknisten ja rakennusfysikaalisten asioiden hallitsemisesta, tiiveydestä unohtamatta
esimerkiksi taloteknisten järjestelmien vaikutusta käytännössä
energiankulutukseen tai puhumattakaan asumisviihtyisyyteen
liittyvistä tarpeista.
Pitkärannalla on suuri huo-
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Erkki Pitkäranta toivoisi enemmän keskustelua julkisivukorjaamisen vaihtoehdoista rakennusvalvonnasta tai kaupunkikuva-asioihin liittyvien virkamiesten kanssa. – On hyvä asia se,
että kaupunkikuvallisiin asioihin kiinnitetään huomiota, jolloin
suunnittelijallakin on viranomaisten kanssa yhteinen tavoite
päästä hyvään lopputulokseen. Parhaimmillaan siihen kuitenkin päästään, kun voidaan enemmän keskustella vaihtoehdoista.
Kysymyshän on aina valinnoista, joissa ei aina ole yhtä ehdotonta parasta. Silloin pääsuunnittelijan näkemykseen soisi luetettavan. Huonoimmillaan valmisteluprosessi menee siihen, että
kokematon viranomainen jahtaa selvästi jotakin tiettyä ratkaisua
tai näkee vain puun, mutta ei metsää. Riemullista sen sijaan on
tehdä yhteistyötä kokeneen ja avarakatseisen rakennustarkastajan kanssa.

Kosteusrasituksen
sietokyky tärkeä
valintakriteeri

I

lmastonmuutoksen ennustetaan lyhentävän talviaikaa
nykyisestä ja lisäävän märkää aikaa.
– Näillä seikoilla on merkitys
tä julkisivumateriaalin valinnassa ja siksi pitää miettiä, mitkä
ovat sellaisia materiaaleja, jotka
kestävät kovaa ja jatkuvaa kosteusrasitusta ja toisaalta sitä,
että lämpötilat vaihtelevat voi
makkaastikin, Pitkäranta pohtii.
Tämä on tulevaisuudessa erityisesti materiaalivalmistajien ja
-toimittajien haaste, miten materiaalit kestävät julkisivuissa,
jotka ovat hyvin usein märkinä.
Sama koskee myös esimerkiksi
maaliteollisuutta - minkälainen
maali kestää jatkuvaa märkyyttä
tai kastepisteen vaihteluita, veden tiivistymistä kylmille pinnoille jne.
– Taloyhtiöillä ei mielestäni
ole julkisivukorjauksissa materiaalien valinnoissa runsauden
pula, vaikka niitä nyt onkin tarjolla runsaasti ja kaikenlaisia.
Jos korjaamista lähestytään siltä
kannalta, että materiaaleja valitaan rakennuksen ominaisuuksien perusteella, niin silloin
muutamat vaihtoehdot karsiutuvat nopeasti rakennukseen
sopimattomina pois, eikä jäljelle jää montaakaan vaihtoehtoa,
Pitkäranta tuumaa valintaprosessiin vaikuttavista asioista.
– Myönnän, että olen jälki
käteen miettinyt joistakin aika
naan tekemistämme korjauksista, että olivatko ne silloin
oikeita ratkaisuja- esimerkiksi
tuulettumattomat ohutrappaukset. Onneksi ne ovat kuitenkin
toimineet. Kehitystä on myös
tapahtunut ja ohutrappauksistakin on nyt ruvettu tekemään
tuulettuvia rakenteita. Materiaalien valinnasta voisi ehkä sanoa
niinkin, että koska yleensä rakenteellisesti toimivia ratkaisuja ei ole kovin montaa, useimmiten joudutaan tyytymään jo
ennalta koettuihin ratkaisuihin,
Pitkäranta vielä toteaa.

Outdoor
Nopea ja helppo asentaa
Kosteuden ja sääolosuhteiden
kestävyys
Iskunkestävä
Turvallinen tuulettuva rakenne
Palamaton

Julkisivuratkaisut
AQUAPANEL® sementtilevytekniikka on jo vallannut osan Euroopan markkinoista rakennuksien suunnittelun ja rakenteiden osalta. Knauf tarjoaa
arkkitehdeille, suunnittelijoille ja rakentajille testatun, saumattoman julkisivurappausjärjestelmän raskaiden muurattujen ja elementtijulkisivuverhouksien
tilalle. Järjestelmä mahdollistaa laadukkaat korkeatasoiset julkisivuverhoukset
ja soveltuu erinomaisesti sekä uudis- että saneerauskohteisiin.
AQUAPANEL® sementtilevy on kestävä ja turvallinen rakennusmateriaali,
joka antaa kiinteän ja kuivan alustan koviakin sääolosuhteita kuten voimakasta tuulta, sadetta ja lunta vastaan. Ulkoseinärakenne tehdään tuulettuvana
rakenteena ja se voidaan pinnoittaa monin eri tavoin.

www.knauf.fi
Knauf Oy • Lars Sonckin kaari 14, 02601 Espoo
Puhelin 09-476 400 • Fax 09-476 40 300
info@knauf.fi

Erikoisjakelu kaikkiin kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin

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

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

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

UUTISPOSTIA

73 000 kpl

vuoden suurin!

Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Helsingin Messukeskuksessa
6. - 9.10.2010

Numero 7/2010

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

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

43 299 kpl

Sivutoimiset isännöitsijät

7 070 kpl

Ammatti-isännöitsijät

3 670 kpl

Lisäjakelu kerrostaloasunto-osakeyhtiöt

10 340 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

781 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt

298 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

329 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat,
kauppa ja teollisuus

484 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset

2 618 kpl

Alan yritykset ja sidosryhmät

2 459 kpl

Messujakelu

1 452 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

73 000 kpl

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

Esteettömyys ei nosta
rakennuskustannuksia
Kustannusten suurin nousu asuntojen rakentamisessa
johtuu julkisivujen ja sisätilojen pintamateriaalien valinnoista, autopaikoituksesta
sekä tontin rakentamisesta.
Tämä tuli esiin Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen
järjestämässä seminaarissa,
joka on ensimmäinen avaus
esteettömyyden ja kestävän
kehityksen teemojen yhdistämiseksi.
– Asuntotuotannon muutosten tuomat lisäkustannukset esteettömyyttä edistävistä rakenteellisista ratkaisuista ovat kymmenen
euroa per asuntoneliömetri.
Julkisivun materiaalien ja
yksityiskohtien muutokset
tuovat lisäkustannuksia 60
euroa per asuntoneliömetri.
Maanvaihto rakennettaessa
entiselle teollisuustontille
tuo lisäkustannuksia 70:stä
eurosta per asuntoneliömetri
ylöspäin.Autopaikoitusjärjestelyn lisäkustannukset ovat
varsin suurella vaihteluvälillä
2 - 230 euroa per asuntoneliömetri, esittää Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
(VTT) erikoistutkija Terttu
Vainio.
Uusissa asunnoissa käytetään kalliimpia ja helppohoitoisempia materiaaleja kuin
aikaisemmin. Pintamateriaalien terveydelle haitallisia
päästöjä on vähennetty. Heikolle maapohjalle rakentaminen on lisännyt perustusrakentamisen vaatimuksia. Kun
asuntoja rakennetaan entisille teollisuustonteille ja varastoalueille, joudutaan usein
alueen maa vaihtamaan.

Vastoin kuin yleisesti
ajatellaan, esteettömyys ei
maksa rakennusvaiheessa
enempää, vaan vaatii hyvää
suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista. Pitkällä aikavälillä esteettömyys tulee
edullisemmaksi, sillä tilojen
toimivuus vähentää muutostarvetta.
– Erityisen tarpeellista on
lisätä tietoa erilaisten valintojen vaikutuksesta elinkaareen ja käytön aikaisiin kustannuksiin. Talotekniikan ja
suunnitteluratkaisujen tulee
uudistua, jotta rakennuksia olisi mahdollista käyttää
joustavasti erilaisiin käyttötarkoituksiin mahdollisimman vähin rakenteellisin
muutoksin. Joustavuus lisää
apua arkipäivän asumiseen
ja edistää kestävää kehitystä,
toteaa Vainio.
Rakentamalla esteettömiä
tiloja huomioidaan kaikkien ihmisten yhdenvertaiset
mahdollisuudet liikkua ja
toimia. Esteettömät ulkoympäristöt, julkiset tilat ja
asunnot soveltuvat kaikille
ihmisille: niin lapsiperheille,
ikäihmisille, pyörätuolin ja
rollaattorin käyttäjille kuin
painavien kantamusten kanssa kulkeville.

Talotekniikan ja
suunnitteluratkaisujen
tulee uudistua
KIINTEISTÖPOSTI 3/2010
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Helsinkiä Tommi Lindh kiittää oma-aloitteiseksi ja esimerkilliseksi kaava- ja rakennussuojeluasioissa.
Kaupungin omaksi suojelukaava-alueeksi valitun
Siltamäen korjausprojektin
kautta hän uskoo saatavan
hyödyntämisen arvoisia tuloksia lukuisiin vastaaviin,
pesubetonipintapainotteisiin lähiöihin.

julkisivut

n Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari

Elementtitehtaalla tuotettu rakennusperintö

- lähiökerrostalot
1960- ja 1970-luvuilla rakennetut betonielementtiset kerrostalot ovat määrällisesti merkittävä osa toisen maailmansodan
jälkeen syntyneestä rakennuskannastamme. Niitä ja niiden
muodostamia lähiöitä ei aivan ensimmäisenä tule ajatelleeksi
kulttuuriperinnöllisessä mielessä vaalittavan arvoisina. Museovirastossa tällainen näkökulma rakennettuun ympäristöön
on tietysti omiaan, lähiöissäkin. Ymmärrystä ja kiinnostusta
sen asiantuntijoilla riittää silti myös sellaisille lähiöiden kerrostaloja ja ympäristöä koskeville korjausrakentamisen strategioille, jotka tuovat kohteisiin ehkä ulkonäöllisiäkin muutoksia.
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E

lementti- ja rakennusteollisuuden tuotoksina enemmän tai vähemmän toisiaan muistuttavia betonikerrostaloja riittää, riittää ja riittää. Ne on rakennettu aikanaan
suureen tarpeeseen ja valtaosaa tarvitaan yhä,
vaan ei kaikkia, eikä kaikkialla. Niiden teknisen
kunnon säilyttämisessä, palauttamisessa ja kehittämisessäkin on valtavasti tekemistä. Myöskään ulkonäöllisiä ja ympäristöllisiä merkityksiä korjausrakennushankkeissa ei voi ohittaa.
Museovirastolla on asiantuntijaorganisaationa
lonkeroitaan erilaisissa asuinkerrostalojen tilannetta ja tulevaisuutta, viranomaisohjausta
ja elinkaarta luotaavissa ja määrittävissä työryhmissä.
Museoviraston rakennushistorian osaston

intendentin Tommi Lindhin
mukaan muun muassa korjaus
rakentamisen strategiaa hahmottaneessa työryhmässä (KORAK)
osallisina heidän tehtävänsä
on ollut paitsi muistuttaa jo
olemassa olevasta rakennusperinnöstämme ja kantaa huolta
myös muun muassa elementtikerrostaloihin energiakorjauksia tehtäessä siitä, että niiden
myötä "lasta ei menetettäisi pesuveden mukana". Rakennusten
ulkomuoto kun on uhattuna
eristevahvuutta kasvatettaessa.
– Saksassa on herätty, että
eihän niitä voi lisäeristää, julkisivut menevät pilalle. Siellä
lisäeristämisen tarve on 5 - 10
senttimetriä. Meillä se voi olla
20 senttimetriä! Se tekee tilanteen täällä todella hankalaksi,
Lindh toteaa.
Energiansäästötarvetta kuitenkin on. Helsingin Energian
kartoittamana kerrostaloistamme energiasyöpöimmiksi ovat
osoittautuneet juuri 1960- ja
1970-lukujen kerrostalot, joita
myös on kaikkein eniten.Toisen
sijan energiatuhlareina saivat
1980- ja 1990-lukujen talot.Vasta sitten tulivat 1920-1950-lukujen rakennukset.
Lindh huomauttaa kuitenkin,
että 'huonousjärjestystä' eivät
kuitenkaan sanele niinkään
eristeet, vaan ilmanvaihtotapa.
Vanhemmat rakennukset eivät
kuluta energiaa niin paljon
kuin nuoremmat, koska niissä
ilma vaihtuu painovoimaisesti,
ei koneellisesti. Koneellisella
poistoilla varustetuissa rakennuksissa hän huomauttaa käytetystä energiasta häipyvän
taivaan tuuliin 22 prosenttia.
Siksi hän kokisi taloudellisesti
järkevämmäksi asennuttaa rakennuksiin lämmöntalteenoton
kuin lisätä ulkovaippoihin lämmöneristettä.
– Luotan, että tutkimuksen
edistyessä huomaamme, että
lisälämmöneristyksiä ei tarvitse tehdä läheskään niin laajasti
kuin nyt pelätään. Keksimällä
ratkaisut 60- ja 70-lukujen elementtilähiötaloille saamme aikaan hirveän paljon.

Onko mahdollista
korjata
ulkonäkö
säilyttäen?

Julkisivut kerralla kuntoon.
Ylläpitotakuu alkaen 10 vuotta.

J

oitakin vuosia sitten arkkitehti ja tekniikan lisensiaatti Tommi Lindh oli
Museoviraston edustajana ohjausryhmässä tutkimusprojektissa, jonka tähtäin oli kartoittaa
suuntaviivoja edellä mainitun
aikakauden elementtikerrostalojen julkisivujen säilyttämiselle
ja korjaamiselle.
Omaksi tutkimushypoteesik
seen siinä hän kertoo asettaneensa juuri sen, voidaanko
60- ja 70-lukujen elementtitaloja korjata tai saada energiataloudellisemmiksi ilman, että
niiden ulkonäköä tarvitsee
muuttaa. Sitä ei hänen mukaansa ollut kukaan koskaan tutkinut. Pitäisikö niiden ulkonäköä
sitten muuttaa vai ei, ovatko ne
rumia vai kauniita, siihen hän ei
kyseisessä yhteydessä ottanut
lainkaan kantaa.
Projektiryhmän työn tuloksena vuonna 2006 julkaistuun
raporttiin (* on koottuna selvitystä, minkä tyyppisiä vaurioita kunkin tyypin betonijulkisivuelementtien rakenteissa
esiintyy, mistä syistä johtuen
sekä vaurioiden vakavuudesta
ja elementin korjattavuudesta.
Vaikka tekninen raportti onkin, se on osa rakennussuojeluun tähtäävää hanketta.
Kahdeksasta vertaillusta julkisivujen elementtityypistä
helpoimmin entiselleen korjattaviksi todettiin maalatut betoniset julkisivut. Huono maalipinta on uusittavissa suhteellisen vähin kustannuksin, lievät
betonivauriotkin paikattavissa.
Toisaalta hyvä pintamaali voi
joskus hämätä, kätkeä alleen
pahoin vaurioitunutta betonia.
Seuraavaksi helpoimpia, kuitenkin jo selvästi vaikeampia
säilytettäviä julkisivuja ovat
täysin ilman pintakäsittelyä
olevat raakabetoniset elemen-

TURVAA
HELPPOUTTA
SÄÄSTÖÄ
www.raitayhtiot.fi
Puh. 010 288 60, Fax 010 288 6200

WINNER

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

Omavoimainen elektromekaaninen lukkosylinteri
Paristoton salattu älyavain
Erittäin laajat sarjoitusmahdollisuudet
Minimoi avainten katoamisesta aiheutuvat kustannukset

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.

➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2010
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Tuliko mieleesi asia, josta
toivoisit Kiinteistöpostin kirjoittavan?
Toimituksessa otamme mielellämme vastaan juttuvinkkejä erilaisista taloyhtiön arkeen liittyvistä asioista, joissa kaivataan
lisää tietoa, käytännön esimerkkejä tai asiantuntijoiden lausuntoja.
Laita sähköpostia: toimitus@kiinteistoposti.fi tai
soita päätoimittaja Riina Takala (09) 2238 5616.

Art of Installation

Kestävää tyylikkyyttä
ympäristön kalustamiseen
B&A Design -mallisto on suunniteltu liikekeskusten,
toimitilojen ja asuinympäristöjen laadukkaaseen kalustamiseen. Mallisto ratkaisee käytännön tarpeita kuten
säilytystä, oleskelua, suojausta ja jätehuoltoa tyylikkäästi ja kestävästi. Tuotteet on valmistettu hiotusta
ruostumattomasta teräksestä. Materiaali on tyylikästä,
helppohoitoista ja lisäksi täysin kierrätettävää.
B&A design -mallistoon kuuluvat mm. pyörä-, bussi- ja
jätekatokset, jäteastiat, roska-astiat ja postilaatikot.
Betamet Oy
B&A Design
Sälpätie 4, 90630 Oulu
Puhelin 0207 551 700
Faksi 0207 551 708
betamet@betamet.fi, www.betamet.fi
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tit. Siitäkin astetta vaikeampia julkisivupintoina korjattavaksi ovat harjatut betonipinnat, sitten pesubetonipintaiset,
sitten keraamisin laatoin pinnoitetut,
sitten väribetoni. Julkisivuelementit,
joiden pinta on työstetty kuviolliseksi
muottitekniikalla, ovat hyvin vaikeasti
korjattavia, mutta kaikkein ongelmallisimmiksi ovat osoittautuneet pinnaltaan valuvaiheessa erilaisin hidastimin
käsitellyt elementit. Hidasteiden on todettu jatkavan toimintaa vielä seinillä
ollessaankin, mikä nopeuttaa betonin
karbonatisoitumista yhä syvemmälle.
Sen myötä emäksisyyttään menettävässä betonissa vesi pääsee tunkeutumaan
sen huokosiin yhä syvemmälle tuhoisin
seurauksin.
Säätiloillakin on vaikutuksensa. Betonijulkisivujen säilyvyydessä suurimmat
ongelmat Suomessa paikantuvat EteläSuomeen.Tänä talvena tosin, kiitos ete
lää myöten pitkään vallinneiden pakkasten, rakenteet ovat sielläkin saaneet
kuivua ja pysyneet kuivina.
Rakenteiden kestävyys on pahimmin
koetuksella talvina, jolloin lämpötila
sahaa kaiken aikaa nollan molemmin
puolin. Jäätymis-sulamiskertoja voi
Etelä-Suomessa hurjimmillaan kertyä
talvessa jopa 300, kun pohjoisemmassa
Suomessa saman talven aikana rakenne
parhaimmillaan jäätyy syksyllä ja sulaa
seuraavan kerran keväällä.
Kovimmilla on elementti, jossa betonin karbonatisoitumisen vuoksi vesi
pääsee tunkeutumaan yhä syvemmälle
huokosiin, joissa se sitten jäätyy ja sulaa,
jäätyy ja sulaa, aikaa myöten jäätyneenä
laajetessaan korkkaa pintabetonia irti.
Katala, aikapommimainen ilmiö voi
edetä kohtalokkaan pitkälle antamatta
päälle päin mitään merkkejä, korjauskelvottomuuteen saakka.
Siksi ainoa tapa jäljittää korjattavia
rakenteita on tehdä koeporauksia, ottaa näytteitä ja sen perusteella arvioida,
minkälainen korjaustoimenpide voisi
olla.

Lähiön tavallisuus voi myös
kääntyä mahdollisuudeksi
Useiden vuosien aikana jo pohjustettu,
tämän vuoden alusta
varsinaisesti käynnistetty Museoviraston
Rakennettu hyvinvointi -hanke tulee kohdistamaan huomiota
toisen maailmansodan
jälkeiseen rakennettuun ympäristöön. Siinä on tarkoitus rakentaa myös lähiörakennuksista ja -ympäristöille säilymisen kannalta merkitykselliset
reunaehdot, tekniset
ja sosiaaliset - mutta
myös arkkitehtoniset,
mikä on aiemmin muita vähemmälle jäänyt
näkökulma.

-K

un nämä asiat on laitettu yhteen, meillä
voi olla jonkinlainen
käsitys, millainen lähiöidemme
tulevaisuus on, Tommi Lindh
sanoo.
1960-, 1970- ja 1980-lukujen
rakennuksissa (eli 80 prosenttia
koko rakennuskannastamme),
myös asuinkerrostaloissa, löytyy hänen mukaansa joiltakin
osin korkeasoista arkkitehtuuria eli esteettisistäkin syistä säilyttämisen arvoisia. Säilyttämispäätöksen kannalta vaikeimpia
ovat arkkitehtonisesti korkeatasoiset kerrostaloalueet, joissa
osa rakennuksista on teknisesti
helposti korjattavissa, osa niin
huonossa kunnossa, että korjaa-

mista ei oikein osata tai se tulee
liian kalliiksi. Tai alueet, joissa
arkkitehtonisesti arvokkaille
rakennuksille ei löydy käyttöä.
Kerrostaloalueet, jotka jäävät
sijaintinsa vuoksi tyhjilleen, katoavat. Kohtalon päättämisen
kannalta ongelmallisempia ovat
lähiötalot, jotka ovat teknisesti
huonoimmin säilyviä, mutta sijainniltaan hyviä ja joissa asukkaat haluaisivat edelleen asua.
Kuorielementit saattavat olla
sellaisia, että niissä karbonatisoitumista ei pystytä pysäyttämään (pesubetoni ja väribetoni).
Ratkaisu löytyy ainoastaan
vuorielementin vaihtamisesta,
tai purkamisesta ja uudelleen
rakentamisesta. Arkisempien
lähiöiden osalta, joissa ei ole
korkeata ulkonäön säilyttämistavoitetta ulkonäköä muuttavien ratkaisujen käyttöönotto on
mutkattominta ja se voi auttaa
myös rahoittamista.

Jos ja kun Museovirasto
toteaa rakennuksen kaavasuojelussa valtakunnallisesti merkittäväksi, sen
kunnostukseen ja ylläpitoon voi uuden lain myötä
saada valtionosuutta.
Myös vanha tukijärjestelmä säilyy, toivon mukaan
siihen saadaan rahaa lisääkin. Jaamme entistämisavustuksia kuten tähänkin asti, Lindh kertoo.

– Esimerkiksi kuorielementtien vaihto tai lämmöntalteenotto voidaan maksaa rakennuttamalla taloon lisäkerros tai
lisäosa. Asuntojen houkuttelevuutta voidaan parantaa isoilla parvekeratkaisuilla, Lindh
sanoo.
– Lisä- ja täydennysrakentaminen tulee kyllä olemaan varmaan niin sanotun normaalin
lähiötalon ratkaisu. Mahdollista
se on vain alueilla, joissa saa-

daan aikaiseksi toimenpiteet
salliva kaavamuutos.
Rakennettu hyvinvointi -hanke tähtää antamaan päätöksentekoon ohjeistusta, vaihtoehtoisia ratkaisuja. Käytännön
esimerkkien esittely tulee tarjoamaan konkreettisuudessaan
hyvän keinon selventää taloyhtiöille mahdollisuuksia.
Mielenkiintoa herättänevät
esimerkiksi arkkitehti Harri
Haganin suunnitelmin tekeillä
olevat mittavat ja monipuoliset
muutokset Raahen Kummatissa.
Helsingin Jakomäessä vuokrakerrostaloja on jo korjattu ja
muutettu toimintamallilla, josta
Ruotsissa Lindhin mukaan puhutaan "turn around" - termillä.
Siellä ongelmallisiksi sosiaalisestikin muodostuneissa lähiöissä puretaan 'turhia' taloja
pois, joitakin puretaan osittain.
➺ JATKUU
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Rakennuksia ja myös ympäristöjä muutetaan terassein ynnä
muin keinoin houkuttelevimmiksi muillekin kuin heikoimmissa asemissa oleville. Postiluukkuihin toivotaan enemmän

siihen tähtääviin tutkimuksiin,
kaikkeen mahdolliseen lähiöiden tulevaisuuteen liittyvään.
– Asia, joka meillä ei onnistuisi ikinä, Lindh sanoo.
Ruotsissa hänen mukaansa

Katot
kuntoon!
Konesaumaja profiilipellit
Oy Lindab Ab tuottaa korkealuokkaista katto- ja seinäpeltiä. Runsaasti värejä, myös
aito kupari.

Rakennussuojelulaki on menossa
tänä keväänä uu-

Lindab
Rainline
on täydellinen
sadevesijärjestelmä. Kattava osaja värivalikoima,
myös kupari.

siksi, minkä myötä
sitä tullaan
kutsumaan laiksi rakennusperinnön suojelusta,
Museoviraston intendentti Tommi Lindh kertoo. Vastaisuudessa suojeluun pystytään ottamaan aiempaa
helpommin myös pieniä aluekokonaisuuksia.

LindabKT
kattoturvajärjestelmä kaikille
kattotyypeille ja katemateriaaleille. Täyttää kaikki voimassaolevat turvallisuusmääräykset.
• Lumiaidat ja esteet
• Kaikki tikastyypit • Kattosillat
• Turvakaaret

Kattomiespalveluketju
• Rakentaa
• Saneeraa

petritek@petritek.fi
jhs-service@luukku.com
Ota yhteyttä, Kattomies tekee kohdekartoituksen.Annamme
tarjouksen materiaaleista ja asennuksesta yhdessä tai erikseen.

Oy Lindab Ab, Juvan teollisuuskatu 3, 02920 Espoo
Puh. 020 785 1010, fax 020 785 1073

www.lindab.fi
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ruotsalaisnimiä!
Pitkälti omistusasuintaloihin
painottuneen Suomen mahdollisuudet löytää rahaa yhtä mittaviin hankkeisiin ovat vähäiset
verrattuna Ruotsin. Vuokratalovaltaisena siellä päätöksenteko
on helpompaa, ja rahaa löytyy.
Jos Suomessa talo menee oikein
huonoon kuntoon ja todetaan
purkuvalmiiksi, se on talossa
huoneistoja omistaville ihmisille henkilökohtainen katastrofi. He joutuvat taloudellisiin
vaikeuksiin. Ruotsissa nyt turn
around -vaiheessa olevia lähiöitä rakennettiin pääministeri
Tage Erlanderin 'miljoonaprojektina' (miljoona asuntoa). Niiden tultua peruskorjausikään
on polkaistu jälleen käyntiin
miljoonaprojekti; Ruotsin valtio
on Tommi Lindhin mukaan satsaamassa 30 miljardia kruunua

lähiöiden arkkitehtuuriin ja
historiaan ei riitä kiinnostusta.
Siellä peruskorjauksen tarkastelukulmat ovat varsin sosiaalispainotteisia.
Museovirastoamme naapurimaassa vastaava, rakennussuojelusta korkeimpana vastaava
valtion virasto Riksantikvari
eämbete ei ole asettanut lähiöilleen juuri mitään suojelutavoitteita, vaikka vanhempien
rakennusten osalta toimintakuviot suojelussa ovat siellä
hyvinkin samantapaiset kuin
Suomessa.
(* "Conservation and Maintenance of Concrete Fasades,
Techinical Possibilities and
Restrictions", S.Varjonen, J.
Mattila, J. Lahdenperä, M.
Pentti, TTY Rakennetekniikan
laitos, tutkimusraportti 136.

hissit

Hissi vanhaan kerrostaloon

Hissiasiamies Erkki Holappa
esittelee asunto-osakeyhtiö
Semaforin vasta valmistunutta hissiä, jolle nipistettiin
tilaa asuntojen vaatehuoneista. Näin ollen porrashuone
voitiin säilyttää entisellään.

Ratkaisu räätälöidään
talon mukaan
Hissin jälkiasentamisessa on yhtä monta tapaa kuin on taloja. Hissi kuiluineen
räätälöidään kiinteistöön rakennusteknisten ratkaisujen, asukkaiden tarpeiden
ja kukkaron mukaan. Vaihtoehtoja on
yleensä useita, joista taloyhtiö valitsee
sopivimman. Hissi voidaan sijoittaa
vanhaan asuinrakennukseen joko nykyiseen porraskäytävään, rakennuksen
ulkopuolelle tai huoneistotiloihin.

n Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

H

elsingin kaupungin hissiasiamies Erkki Holappa on
painiskellut taloyhtiöiden
hissiratkaisujen parissa kymmenen
vuoden ajan.
– Tavoitteena on auttaa taloyhtiöitä mahdollisimman kattavasti. Hissin
rakentaminen ei saa jäädä siitä kiinni, ettei hankkeesta olisi saatavissa
puolueetonta tietoa.
Hissit stadin kerrostaloihin -projektia vetävällä hissiasiamiehellä
riittää työsarkaa. Holappa laskee, että kaupungin kolmikerroksisissa tai
sitä korkeammissa taloissa on noin
9 000 porrashuonetta ilman hissiä.

– Jos niistä puoleenkin näihin
taloihin saataisiin hissi, niin se olisi
hyvä asia se.
Muun muassa väestön ikääntyminen ja nuorten parien perheen
koon kasvaminen vaikuttaa hissien
kysyntään.
– Vanhat ihmiset haluavat asua
kotonaan, mutta he eivät halua olla
kotinsa vankeja, Holappa tiivistää.

Raha ratkaisee mutta ei aina
➺ JATKUU
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K

un taloyhtiössä herää
ajatus hissin rakentamisesta, ottaa hissiasiamieheen yhteyttä talon asukas,
hallituksen puheenjohtaja tai
isännöitsijä.
– Yleensä ensimmäinen kysymys on: "mitä se maksaa". Tutustuttuani kohteeseen arvioin
hissin asennuskustannukset
vaihtoehdoilla a, b tai c. Kun
taloyhtiössä on päätetty, mitä
näistä vaihtoehdoista viedään
eteenpäin, teen huoneistokohtaiset kustannuslaskelmat. Siten
jokainen asukas tietää, mitä hissi tulisi hänelle suurin piirtein
maksamaan. Hinnan voi arvioida 10-15 prosentin tarkkuudella suuntaan tai toiseen ennen
kuin on tehty suunnitelmia,
hissiasiamies Erkki Holappa
kertoo.
Porkkanana päätöksenteossa
on 60 prosentin avustus, joka
taloyhtiöllä on mahdollisuus
saada hissin rakentamiseen.
Avustuksesta 50 prosenttia saadaan ARAlta, ja Helsingin kaupunki avustaa hissin jälkiasentamista 10 prosentilla. Myös
muilla kaupungeilla ja kunnilla
voi olla oma lisäavustus hissirakentamiselle.
Esimerkiksi Erkki Holappa
ottaa nelikerroksisen talon.
Sen portaikkoon asennetaan
hissi ilman että tarvitsee niin
sanotusti sahata mitään, koska
hissikuilulle on tila valmiina.
Mahdollisesti joudutaan pudottamaan jonkin verran pohjakerroksen lattiaa, mutta ylhäällä ei
tarvitse mennä välipohjan läpi.
Holappa laskee hissin hinnaksi 80 000 euroa, johon saadaan
60 prosentin avustus. Näin taloyhtiön osuudeksi jää 32 000
euroa. Jos portaikossa on kaksitoista asuntoa, muodostuu hinnaksi huoneistoa kohti vajaat
2 700 euroa. Ja jos asuntoja on
kuusitoista, hinnaksi jää 2 000
euroa.
– Tämä laskelma on karkea
arvio. Mutta joka tapauksessa
huoneistokohtainen kustannus
jää joihinkin tuhansiin, jonka ei
pitäisi olla ylivoimainen este,
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Naapurintie 3:n talo on valmistunut vuonna 1966.
Neljäkymmentä vuotta myöhemmin nelikerroksinen talo sai hissit. Ne rakennettiin porrashuoneisiin toisen porrassyöksyn tilalle,
ja porrastornit tehtiin rakennuksen ulkopuolelle. Kuvat Erkki
Holappa.

Abrahaminkatu 15b:n kaksivartiseen portaikon valokuiluihin rakennettiin läpikuljettava hissi. Kuva Erkki Holappa.

Holappa huomauttaa.
Hissin hintaan vaikuttavat
muun muassa rakennustekninen porrasratkaisu, nostokorkeus, pysähdystasojen lukumäärä,
hissikuilun verhoilumateriaali
ja mahdollinen konehuone,
sen sijoitus rakennukseen sekä
hissin varustetaso ja hissin oviratkaisu: kääntö- vai automaattiovellinen hissi.
Tavallisesti taloyhtiössä lähdetään viemään eteenpäin halvinta vaihtoehtoa, jotta hanke
saataisiin ilman suuria soraääniä läpi yhtiökokouksessa.
– Jos kahdesta vaihtoehdosta
toinen maksaa tuplasti enemmän, niin yleensä valinta osuu
halvempaan, koska silläkin
päästään tavoitteena olevaan
esteettömyyteen.
Vaikka raha painaakin vaa'
assa hanketta puntaroidessa, ei
suinkaan aina päädytä halvimpaan vaihtoehtoon.
– Ihmiset ajattelevat, että tämä on meidän kotitalomme,
eikä siihen kannata pistää pystyyn "savustuslaatikkoa" eli umpipeltikuilua. Halutaankin tehdä saman tien toimiva ja nätti
ratkaisu, joka tuo portaikkoon
myös avaruutta ja valoisuutta.
Onhan porrashuone meidän
ensimmäinen eteisemme kotiin
tultaessa.
Kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi, minkälainen kiinteistö on kyseessä.
– Hissin rakentaminen jugend-taloon maksaa monin verroin enemmän kuin 70-luvun
lähiötaloon. On muistettava,
että satavuotias arvotalo vaatii
kunnon suunnitelman ja arkkitehdin. Lisäksi kustannuksilla
on tapana hiipiä ylöspäin, jos
mukaan tulevat suojelukuviot,
joiden vuoksi hissin rakentaminen on sallittu ainoastaan
tiettyyn paikkaan. Tämä tuo
mukanaan hiekkaa rattaisiin,
Holappa tietää.
Tavallisesti hissi jälkiasennetaan kerrostaloon, jossa on kolmesta viiteen kerrosta.
– Tätä korkeampien hissien
rakentaminen liittyy tapauksiin,
joissa talon paraatiportaaseen

on aikoinaan rakennettu hissi,
mutta niin kutsuttu keittiöporras on jäänyt ilman hissiä. Kun
isoja huoneistoja on sittemmin
jaettu kahtia, on niistä osa jäänyt hissittömään keittiöportaaseen.

Monia eri
variaatioita

M

inkälainen hissi ja mi
hin se asennetaan,
räätälöidään talokohtaisesti. Yleisesti käytetty ratkaisu on hissin rakentaminen
keskelle porrashuonetta.
– Hissin rakentaminen valo
kuilun paikalle on edullisin ta
pa ratkaista ongelma. Valokui
lun on oltava riittävän iso, vähintään metrin levyinen tila alhaalta ylös asti, jotta siihen voidaan rakentaa hissikuilu ilman,
että täytyy koskea portaisiin ja
tasanteisiin. Jos valokuilua ei

ole, sahataan paikalle hissikuilun kokoinen aukko, mikä on
perinteinen tapa.
– Nyrkkisääntönä on, että
kuilu vaatii metrin tilan, mutta
on toki tehty 90 sentin kuilujakin. Jälkiasennushisseissä on
valittavana sisäleveydeltään minimissään 80 senttimetrin koreja, joihin mahtuu pyörätuoli tai
rollaattori. Jos hissin syvyys on
140-145 senttimetriä, on tilaa
riittävästi. Hissit ovat vähintään
neljän hengen hissejä.
Joka tapauksessa hissi voidaan mahduttaa yllättävän
pieneenkin tilaan. Esimerkiksi
yksivartiseen porrashuoneeseen, jossa on valokuilua 60-80
senttiä, saadaan hissi asennettua. Tärkeintä on, että seinästä
seinään on riittävästi tilaa, koska porrassyöksyn on säilyttävä
tarpeeksi leveänä, ympäristöministeriön valtakunnallisen
korjausrakentamisen ohjeissa
se on 900 millimetriä. Lisäksi

kerrostason ja lepotason on oltava riittävän syviä, jotta näissä
portaissa voidaan tarvittaessa
liikkua pitkien paarien kanssa.
Standardihissin korin mitat
ovat 110 x 140 senttiä. Holapan
mielestä se kannattaa valita,
koska se on useimmiten halvin
hissiratkaisu, jos tilat antavat
myöten.
– Pääsääntöisesti standardi
mitoitusta käytetään silloin,
kun hissi rakennetaan talon
ulkopuolelle. Rakentaminen
tulee niin halvemmaksi, koska
standardimitoilla oleva kori on
hissifirmoille "hyllytavaraa".
Hissitorni rakennetaan talon
ulkopuolelle, mikäli hissiä ei
haluta tai pystytä jostain syystä rakentamaan talon sisälle.
Yhtenä vaihtoehtona on asentaa hissi toisen porrassyöksyn
paikalle porrashuoneeseen ja
rakentaa uusi portaikko talon
ulkopuolelle.
– Useinhan vanhojen talojen

puolivälikerroksissa eli lepotasoilla on tuuletusparvekkeita.
Esimerkiksi niiden tilalle on
mahdollista linjata ja asennetaan uusi portaikko lepotason
yhteyteen, mikä on niin kutsuttu "lehdenjakajan painajainen".
Hissin mukanaan tuoman esteettömyyden ja asumismukavuuden lisäksi Holappa nostaa
esille turvallisuustekijät.
– Aina kun porrashuoneeseen rakennetaan hissi, lisätään
ylätasolla olevalle ikkunalle
savunpoistoluukku, joka on alhaalta aukaistavissa. Tämä lisää
talon turvallisuutta, koska tulipalon sattuessa savua saadaan
tätä kautta pois porrashuoneesta palokunnan tuulettaessa koneellisesti.

Hissibuumi
jatkuu
➺ JATKUU

Kiinteistöposti digitaalisena

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

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

www.kiinteistoposti.fi
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H

issibuumi jatkui viime
vuonna. Helsinkiläiset
taloyhtiöt saivat kolmanneksen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn
myöntämistä hissiavustuksista.
Avustusta sai 63 uutta helsinkiläishissiä.
– Jälkiasennettujen hissien
määrä tuplaantui Helsingissä
vuodesta 2008 vuoteen 2009.
Määrä olisi voinut olla suurempikin, mutta ehkä taloyhtiöissä oltiin valmisteilla olleen
asunto-osakeyhtiölain vuoksi
odottavalla kannalla. Haluttiin
nähdä, mitä se tuo tullessaan.
– Nyt pelisäännöt ovat selkeytyneet, ja homma on lähtenyt menemään vauhdilla eteenpäin. Olen tämän vuoden puolella laskenut muutamia hissien
kustannusarvioita taloyhtiölle
uuden asunto-osakeyhtiölain

mukaisin perustein. Täytyy todeta, että ainakaan näissä taloyhtiöissä ei huoneistokohtaisten kustannusten jaoissa ole järin suuria muutoksia nykyiseen
verrattuna. Sitä vaaraa ei näytä
olevan, että hissihanke kaatuisi
siihen, että yläkerran asukkaat
joutuvat maksamaan kohtuuttomasti enemmän kuin alakerran asukkaat. Hintaerot ovat
mielestäni kohtuulliset.
Hissiasiamies arvelee hissin
jälkiasentamista koskevan päätöksenteon helpottuvan uuden
lain ansiosta. Hänen mielestään
laissa on haettu oikeudenmukaisuutta.
- Täytyy edelleen muistaa, että kustannusjako koskee vain
hissin hankintahintaa. Jatkossa
kunnossapitokustannukset ja
huolto menevät edelleen normaalin yhtiöjärjestyksen mu-

kaan. Niitä ei jyvitetä ja peukaloida erikseen, Holappa toteaa.

Ensimmäinen
hissiasiamies

E

rkki Holapan ura on
noussut hissimäisesti:
hissipojasta hissiteollisuuden palvelukseen ja sieltä
Helsingin kaupungin hissiasiamieheksi. Hän on Suomen
ensimmäinen hissiasiamies, ja
tarvetta hissiasiamiehiin olisi
ilmeisesti myös muualla.
– Naapurikaupungeista Espoo ja Vantaa voisivat valita yh
teisen hissiasiamiehen. Niillä
on rakennuskantaa vähemmän
kuin Helsingissä ja se on molemmilla melko samanlainen.
Alueelliset hissiasiamiehet voisivat olla paikallaan myös esi-

merkiksi Varsinais-Suomessa,
Pirkanmaalla, Itä-Suomessa,
Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa.
Holapan mielestä kaupunkien olisi järkevää toteuttaa neuvontapalvelua hissiasiamiesten
voimin hissien rakentamiseksi
vanhoihin kerrostaloihin. Näin
ihmiset voisivat asua niissä
mahdollisimman pitkään, eikä
heidän tarvitsisi portaiden takia
muuttaa kodistaan muualle.
– Kun taloyhtiön edustaja
ottaa hissiasioissa yhteyttä kaupunkiin tai kuntaan, vaatii se
muutakin kuin vastauksen, että sekä ARA että kaupunki tai
kunta avustavat hanketta tietyn
prosentein. Homma jää useimmiten siihen, jollei taloyhtiöön
mennä käymään ja esitellä vaihtoehtoja, Erkki Holappa tietää.

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

www.parma.fi

Sooloparveke soveltuu erinomaisesti sekä
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hissit

Hissikustannukset
jakautuvat hyödyn mukaan

Heinäkuun alussa

käynnin sijainti sekä
osakehuoneiston sisäänkäynnin ja hissin
saapumistason välinen
etäisyys. Kun kustannuskerroin on selvillä,
se kerrotaan vastikeperusteella.
Hissin rakentamisesta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöllä. Niin ikään yhtiökokous voi päättää
enemmistöllä hissin
jälkiasennuksesta vain
osaan porrashuoneista.
Tällaiseen päätökseen vaaditaan enemmistö niiden osakkeenomistajien annetuista äänistä, joiden
osakehuoneistoihin
uudistus liittyy.
Sama koskee hissien
asentamista kerrostalon porrashuoneeseen
yhtiössä, jossa hissi
tuottaa etua vain tietyn käyttötarkoituksen
huoneistoille tai jossa
on myös rivitaloja.

voimaan tuleva uusi
asunto-osakeyhtiölaki
tuo mukanaan muutoksia hissikustannusten jakamiseen.
Jatkossa kustannukset
jyvitetään sen mukaan, kuinka hissin
lasketaan tuovan huoneistolle etua eli vaikuttavan sen arvoon.

n Teksti ja kuva:
Irene Murtomäki

N

ykyisen lain mukaan
hissikustannukset on
jaettu pääsääntöisesti
vastikeperusteisesti, samoin
kuin muutkin talon kustannukset maksuosuuden määräytyessä neliömäärän tai osakeluvun
mukaan.
Hissin jälkiasennuksesta huoneistolle tuleva etu perustuu
lähtökohtaisesti siihen, missä
kerroksessa huoneisto sijaitsee.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yläkerran osakkaat maksavat hissistä enemmän kuin
alakerran osakkaat.
Hissikustannusten jyvitykseen vaikuttavat muun muassa
kerrosten määrä, pääsisään-

Hissiasiamies Erkki Holappa esittelee esimerkein erilaisia
hissiratkaisuja. Kuvien avulla hissiä suunnittelevan taloyhtiön osakkaiden on helppo mieltää, mitä ollaan tekemässä ja
mikä olisi heille sopiva ratkaisu.
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hissit

Hissiavustusten määrä laski

A

sumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAn
myöntämien hissiavustusten määrä putosi viime
vuonna. Kohteita oli parikymmentä vähemmän kuin edellisenä vuonna, tosin niihin rakennettujen hissien määrä pysyi
likipitäen samana.
Vuonna 2009 ARA avusti 66
kohdetta, joihin rakennettiin
184 hissiä, vuonna 2008 vastaavat luvut olivat 84 kohdetta ja
189 hissiä.Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2006
ARA avusti 126 hissin rakentamista. Tilastoissa ovat mukana
vuokrataloyhtiöt.
ARAn myöntämän avustuksen määrä voi olla enintään 50
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.
Ylitarkastaja Marja Kostiainen arvelee, että taloyhtiöissä
on oltu viime vuosina odottavalla kannalla ja haluttu katsoa,
mitä uusi asunto-osakeyhtiölaki
tuo tullessaan. Kun tuore laki
sai loppuvuonna vahvistuksen,
ryhdyttiin taloyhtiöissä tuumasta toimeen.
– Muutamissa taloyhtiöissä
on ehditty jo tehdä tulevan
lain kriteerien mukainen päätös hissin rakentamisesta. Näin
ollen työt kohteissa aloitetaan
heinäkuun alussa uuden lain
astuttua voimaan.
Vielä on vaikea ennustaa, miten uusi asunto-osakeyhtiölaki
vaikuttaa pitkässä juoksussa
hissipäätöksiin.
– Joissakin taloyhtiöissä se
voi helpottaa päätöksen läpi
viemistä, mutta ei kaikissa. To
dennäköisesti tilanne tulee
olemaan erilainen korkeitten
kerrostalojen asunto-osakeyhtiöissä kuin matalissa taloissa,
joissa yläkerrosten osakkaiden
maksuosuus nousee suureksi,
Kostiainen arvelee.
Lisäksi hän mainitsee tilanteen, jossa taloyhtiön yhdessä

38

KIINTEISTÖPOSTI 3/2010

A

Kohteiden määrä/hissit

vuosi 2008
Helsinki 11/32
Vantaa 2/7
Espoo
1/3
Turku
2/4
Tampere 2/7
Oulu
5/7
Yhteensä
84/189

vuosi 2009
19/63
3/8
2/5
1/2
1/4
4/13

Luotsikadulla sijaitsevan asunto-osakeyhtiö Semaforin kolmesta hissistä kaksi rakennetaan rakennusrungon ulkopuolelle.

66/184

portaassa on hissi ja se halutaan
muihinkin portaisiin. Samalla
kun jälkiasennetaan nämä hissit peruskorjataan vanha, mihin
on mahdollista saada niin ikään
ARAn avustusta. Peruskorjauksen kustannukset jakaantuvat
taloyhtiön osakkaiden kesken,
mutta uudet hissit maksavat
kunkin portaan asukkaat itse
jyvityksen mukaan. Herää kysymys, nousevatko kustannukset

kohtuuttomiksi osakkaille, joiden rappuun jälkiasennetaan
hissi ja jotka joutuvat osallistumaan myös vanhan korjaukseen.
– Voidaan ajatella, että hissien
rakentaminen ei ainakaan tällaisissa taloissa helpotu. Mutta jää
nähtäväksi, miten laki alkaa elää
käytännössä ja minkälaiset ovat
viime käden tulkinnat.

Helsinki
kärjessä

sumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAn
myöntämistä hissiavustuksista suurin osa meni Helsinkiin, jossa sitä viime vuonna
hyödynsi 19 taloyhtiötä jälkiasentaen 63 hissiä. Pääkaupunkiseudun kaupungeista Espoon
ja Vantaan kohteet ovat olleet
laskettavissa yhteensä yhden
käden sormilla. Vantaalla kohteita oli viime vuonna kolme,
joihin tehtiin kahdeksan hissiä. Espoolaiskohteita oli viime
vuonna kaksi, joihin valmistui
viisi hissiä.
– Ainakin Espoossa hissien
jälkiasennusta on jarruttanut
määräys, jonka mukaan porrassyöksyn leveyden on oltava
vähintään 1 200 millimetriä.
Todennäköisesti tilanne korjaantuu ympäristöministeriön
ohjeistaessa 900 millimetrin
porrassyöksyn olevan riittävä.
Tampereen tilasto kertoo, että viime vuonna kohteita oli yksi ja hissejä kaksi. Turkulaisista
yhtiöistä hissiavustusta sai viime vuonna yksi kohde, joihin
rakennettiin neljä hissiä. Oulun
tilaston mukaan vuonna 2009
kohteita oli neljä, joihin rakennettiin kolmetoista hissiä.
Ylitarkastaja Marja Kostiainen kertoo kaupunkikohtaisten tilastojen heijastavan sitä,
kuinka tärkeäksi niissä koetaan
esteettömyyden lisääminen ja
hissien rakentaminen. Hissiasioiden arvostaminen ei ole
kaupungin koosta kiinni. Keskisuomalaisessa noin 10 000
asukkaan Saarijärven kaupungissa hissien rakentamista on
tuettu 40 prosentilla.
Yleisesti kaupunkien myöntämä hissiavustus vaihtelee viidestä kymmeneen prosenttia
ollen paikoin viisitoista prosenttia. Joissakin kaupungeissa
avustus myönnetään könttäsummana, joka on hissiä kohti
5 000-7 000 euroa.

Julkisivujen
Taitajat 2010

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

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

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

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

ZZZFHPEULWÀ
INSINÖÖRITOIMISTO

•
•
•
•

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

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

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

www.contesta.fi

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Deutschland

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

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot Tutkimukset Suunnittelu
Rakennuttajapalvelut Valvonta

www.fmcgroup.fi

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat

www.parma.fi

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010

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

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

Turuntie 4, 30100 Forssa

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

www.knauf.ﬁ

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

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

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

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

www.maxit.ﬁ

www. julkisivuyhdistys.fi

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivutyöt







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

www.suju.fi






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



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

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




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

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

Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/
JUKO-OHJEISTOKANSIO

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

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

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

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

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

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

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

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

n Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

pysäköinti

Yksityiset saamassa oikeuden
pysäköinninvalvontaan alueellaan
Jos oikeusministeriön

voneet pysäköintiä yksityisillä
alueilla kiinteistön omistajan
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.
Siinä vaiheessa, kun oikeusministeriön työryhmä teki esityksensä, oli epäselvää oliko tällaisella yrityksellä oikeus periä
luvattomasta pysäköinnistä sopimussakon tai vahingonkorvauksen tyyppinen yksityisoikeudellinen valvontamaksu.
Korkeimman oikeuden päätös asiasta tuli vajaan viikon
päästä. Korkein oikeus antoi
ratkaisun, jonka mukaan yksityisellä pysäköinninvalvontayrityksellä oli oikeus periä pysäköinninvalvontamaksu.
Yksityiset pysäköinninvalvontayritykset ovat ilmoittaneet aloittavansa uudelleen
runsas vuosi sitten keskeyttämänsä pysäköinninvalvonnan
yksityisillä alueilla.

asettaman työryhmän
ehdotus menee läpi,
voi jatkossa yksityisen
alueen pysäköinninvalvonnasta huolehtia
sen omistaja tai haltija. Näin ollen myös taloyhtiö saisi tontillaan
oikeuden pysäköinninvalvontaan. Tämä
voisi siirtää valvontaoikeuden esimerkiksi
yritykselle.

L

uvattomasta pysäköinnistä yksityisellä alueella voitaisiin veloittaa valvontamaksu. Työryhmän mukaan se
ei kuitenkaan saisi olla suurempi kuin vastaavalla alueella määrättävä pysäköintivirhemaksu.
Jos luvaton pysäköinti jatkuu
pidempään, siitä voitaisiin veloittaa enintään kolme valvontamaksua.
Pysäköintiä koskevat ehdot

Pysäköintivirhemaksuun
ehdotetaan
korotusta
Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa esityksessään
työryhmä esittää, että pysäköintiä koskevat ehdot on ilmoitettava alueella selvästi.

olisi ilmoitettava alueella selvästi, jottei valvontamaksu tule
pysäköijälle yllätyksenä. Niin
ikään valvontamaksulappuun
tulisi liittää ohjeet maksun riitauttamisesta. Maksun saamiseksi olisi mahdollista nostaa
kanne käräjäoikeudessa, jollei
pysäköijä suorita valvontamaksua vapaaehtoisesti.
Oikeusministeriön työryhmä haluaa, että yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa
lainsäädäntöä selkeytettäisiin.
Yksityiset yritykset ovat val-
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T

yöryhmä ehdottaa, että
pysäköintivirhemaksun
katto korotettaisiin nykyisestä 50 eurosta 80 euroon.
Pysäköintivirhemaksun enimmäismäärä vastaisi tällöin suuruudeltaan joukkoliikenteen
tarkastusmaksua.
Pysäköintivirheeseen voitaisiin työryhmän ehdotuksen
mukaan puuttua uutena keinona rengaslukolla. Rengaslukon
käyttö tai ajoneuvon siirto olisi
mahdollista aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua pysäköintivirheen alkamisesta.

AC-mainos

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

VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL

korjausrakentaminen

n Teksti: Hanna Rissanen

”Kiertokoulua”
Taloyhtiöissä kautta
Suomen rakennukset
henkivät korjaus- ja
kehitystarpeitaan
osakkaiden silmiin,
ihoille ja korkeina lämmityskustannuksina
kukkaroille. Päästöjäkin tulisi rajoittaa.
Paineissaan ei parane
jäädä pyörimään vain
omiin nurkkiin.

M

uun muassa Tee parannus! - monen tahon yhteistyön hedelmänä tuotettu viestintäohjelma
- tarjoaa muun muassa taloyhtiöiden hallitusten jäsenille
järjestämissään koulutusilloissa
kuultavaksi asiantuntijoita, myös
vertaistukea, jos niin haluaa.Viereiseen penkkiin istahtaneen
kanssa voi vaihtaa tuntemuksiaan ja kokemuksiaan puolin ja
toisin. Osana koulutuskiertuetta
seuraa myös korjaushankkeisiin
erilaisia tuotteita ja ratkaisuja
tarjoavien yritysten edustajia
esittelypöytineen ja -aineistoineen ja kokemuksineen sekä
myös rahoitusmahdollisuuksien
asiantuntijoita.
Kevään aikana Tee parannus
-koulutustapahtumia on vielä
useita, eri puolilla Suomea.
Suomen energiankäytöstä
40 prosenttia juontuu rakennuksista. Ilmastopoliittisen seMiten taloyhtiöt tulevat osaltaan vaikuttamaan energiatehokkuuden paranemiseen.
Kuva: Futureimagebank.
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muutaman tunnin pakettina
energiatehokkaan
korjausrakentamisen
puolesta

lonteon mukaan energiankulutuksemme tulisi vuoteen 2050
mennessä olla 70 prosenttia
pienempi kuin nyt. Selvää onkin, että rakennustemme energiatehokkuutta pitää parantaa.
Mutta - sitä myös kannattaa parantaa, tähdensi toiminnanjohtaja Kai Haarma Tee parannus
-illassa pitämässä puheenvuorossaan. Hän näkee sen myös
taloyhtiön talouden hallinnan
näkökulmasta tärkeänä.
– Energian hinta ei tule ainakaan vähenemään.
Energiankulutuksen leikkaa-

tettävissä, koska kiinteistöjen
tai kokonaisten alueiden vetovoimaisuus voi parantua myös
rakennusten positiivisen ulkonäöllisen muutoksen seurauksena.
Sekä Virta että ilmanvaihdon
ja energiankulutuksen suhtees
ta esitelmöinyt energia-asiantuntija Petri Pylsy olivat yhtä
mieltä lämmöntalteenottotekniikan mahdollisuuksista ja
merkityksestä energiasäästössä.
– Nykytilanteessa suurimmassa osassa taloista 1960-lu-

”Nykytilanteessa suurimmassa osassa taloista
1960-luvulta 2000-luvun alkupuolelle saakka on
koneellinen poisto - huippuimuri tai poistopuhaltimet - mutta ei minkäänlaista laitetta, jolla
ottaa pois puhallettavasta ilmasta lämpöä talteen.
Lämmöstä menee sitä kautta 30 - 40 prosenttia
harakoille.”
Energia-asiantuntija Petri Pylsy

minen ei välttämättä edellytä
suuria rakenteellisia korjauksia
tai muutoksia. Niihin ei ainakaan suin päin pidä sännätä. Hyvinkin suuria säästöjä voidaan
saada aikaan jo kiinnittämällä
kiinteistön käytön ja ylläpidon
aikaisiin toimiin huomiota.
Kehityspäällikkö Jari Virta
kannustaisi taloyhtiöitä lähtemään liikkeelle teknisien järjestelmiensä seurannasta. Vierekkäisissä taloissa voi olla hyvin
suuria kulutukseen vaikuttavia
eroja vain niiden erilaisen seurannan vuoksi.
Jos kuitenkin myös rakenteisiin katsotaan tarvittavan korjauksia, usein muista syistä johtuen, hankesuunnitteluvaiheessa
on paikallaan vertailla erilaisia
vaihtoehtoja elinkaarilaskelmineen, päättää vasta sitten.
Virta myönsi toisaalta, että
rakenteisiin ulottuvien korjausten todellinen arvo ei ole
ollenkaan yksiselitteisesti esi-

vulta 2000-luvun alkupuolelle
saakka on koneellinen poisto
- huippuimuri tai poistopuhaltimet - mutta ei minkäänlaista
laitetta, jolla ottaa pois puhallettavasta ilmasta lämpöä talteen.
Lämmöstä menee sitä kautta 30
- 40 prosenttia harakoille, Pylsy
totesi.
Lämmöntalteenoton soveltamisella on myös vahva viihtyisyyttä ja terveellisyyttä kohottava vaikutus: kylmä ja vetoisa,
sukkia jaloissa pyörittävä tuloilma eliminoituu ja hallitusti
lämmönvaihtimen läpi esilämmenneenä saatava raitisilma
on myös suodattunutta. Lämmöntalteenottolaitteistojen soveltamiseen löytyy useanlaisia
ratkaisuvaihtoehtoja. Kustannustehokkainta ilmanvaihdon
parantaminen on yhdistää esimerkiksi julkisivu- tai ikkunaremonttiin - jos sellaiset ovat
➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

odotettavissa.
Tee parannus -illassa niin
ikään puhuneella toimitusjohtaja Mikko Virkamäellä löytyy
esiteltäväksi erilaisia ryhmäkorjausmalleja, joissa useamman läheisen taloyhtiön hankkeita yhteen koordinoimalla
saavutetaan etuja, silti jokainen
maksaa vain omista korjauksistaan. Hänen näkemyksensä on
että ilman tällaisten alueellisten
korjaamisten mallien hyödyntämistä vasta tulollaan olevasta
todellisesta peruskorjausbuumista ei edes selvitä.
– Työvoima ei muuten riitä
tai toteutus tulee muuten liian
kalliiksi. Suomi rakennettiin
alueellisella mallilla 60 - 90
-luvuilla, ja se myös peruskorjataan alueellisella mallilla 2010
- 2030.
Virkamäen mukaan on tähdellistä, että kommunikointia
käydään alueittain. On tiedettävä myös, mitä ympärillä tapahtuu, ei vain oman taloyhtiön
rajojen sisäpuolella. Referenssejä tällaisista toteutuksia alkaa
löytyä jo enemmänkin.
– Taas on kuusi taloa menossa putkiremonttiin koordinoidusti, ryhmäkorjauksen
puolesta puhuva Kotialue Oy:n
toimitusjohtaja toi esiin.

Neljä vuotta sitten asuntoa ostaessaan Kati Saarenkedon päätöstä tuki hyvin paljon käsitys siitä,
että kyseistä talosta oli pidetty hyvää huolta. Näin on tarkoitus jatkossakin. - Kaikesta tällaisesta
tiedosta on apua, hän totesi illan annista.

n Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Seuraavaksi ikkunoiden vaihtoon
– Ikkunat ovat alkuperäiset, niiden takia
lähinnä tulin. Siihen
sainkin jo apua tuolta
yhdestä pisteestä. Tullaan saamaan budjet-

Energiatehokkuuteen kannustavan Tee parannus -viestintäohjelman toteuttajatahot ovat:
Tekes, ympäristöministeriö,
Sitra, Suomen Kiinteistöliitto,
Rakennusteollisuus RT, rakennuslehti, LVI-Talotekniik
kateollisuus, Suomen Asun
totietokeskus, Motiva ja Sitra.

tiarvio, koulutusiltaan
kuulijaksi saapunut
Kati Saarenketo viittasi auditorion ulkopuolelle järjestyneiden
näytteilleasettajien
joukkoon.

K

ahdeksan huoneiston
asunto-osakeyhtiössä
hallituksen jäsenyys
tulee tai sen saa herkästi. Neljä
vuotta sitten herttoniemeläisestä 50-luvun rapatusta tiilitalosta huoneiston puolisonsa
kanssa hankkinut Kati Saarenketo myöntää, että asunto-
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ostokselle oli etsintävaiheessa
mielessä monenlaisia kriteerejä. Energiankulutusasiat eivät
olleet päällimmäisten joukossa.
Julkisuudessakin aihe on hänen
havaintojensa mukaan noussut
voimakkaammin esiin vasta
aivan viime vuosina. Suhtautumisessa on tapahtunut selvää
muutosta muun muassa energiatodistusten tulon myötä, hän
arvelee.
Taloyhtiössä oli Saarenketojen muuttaessa siihen jo putkiremontti tehtynä, samoin
julkisivuremontti, uudelleenrappaus ilman lisäeristyksiä.
Tilaisuuden useammassakin
puheenvuorossa tuotiin esiin,
että usein varsin hintavaan
julkisivuremonttiin ei ole syytä kiirehtiä vain ja ainoastaan
energiankulutuksen vähentämiseksi. Jos tai kun jossain vaiheessa julkisivun korjaamiseen
koetaan tarvetta myös muista
syitä, lämmöneristävyyden riittävyys voidaan punnita samassa yhteydessä ja tarvittaessa
parantaa taloudellisemmin.

Ikkunaremontista taloyhtiössä on ollut puhetta jo pidempään. Saarenketo kertoi, että
varoja on säästetty yhdessä
ennakkoon yhtiövastikkeissa.
Osakkaat luottavat, että ikkunat uusimalla tullaan säästämään lämmityskustannuksissa.
Sen sijaan ikkunoiden vaihdon
kustannustasosta ei ole ollut
kovinkaan tarkkaa käsitystä.
– Kun kutsu tuli, puhuttiin,
kuka lähtee. Minä lähdin, vien
sitten yhtiökokoukseen briiffiä
ja budjettiesityksen, Saarenketo
viittasi tilaisuuden antiin.
Myös tieto huhtikuun alussa
hakuun tulevasta tuesta taloyhtiöiden energiatehokkuutta
edistäville hankkeille oli tähdellinen kokoukseen vietävä.
Pienessä taloyhtiössä tiedot
sinänsä tavoittavat kaikki herkästi muutenkin kuin yhtiökokouksissa. Muun muassa talkoissa asioista tulee puhuttua.

n Teksti: Hanna Rissanen

Ei mennyt putkeen ensimmäisellä kerralla

Uusi yritys
uusin päätöksin

A

rja Koivunen ja Antero
Leskinen tietävät taloyhtiönsä hallituksen
jäseninä hyvinkin, että isoissa
hankkeissa ei aina kompastuksitta selvitä. Heidän taloyhtiössään putkiremontti on muhinut
jo monta vuotta. Ja muhii yhä,
vaikka sen piti alkaa vuoden
2009 lopussa kymmenen prosentin avustuksen tukemana.
Kuntotutkimus oli teetetty,
valvoja valittu ja suunnittelutoimistokin. Siihen se sitten takertuikin; esitetyt suunnitelmat
eivät korjailujen jälkeenkään
vakuuttaneet taloyhtiötä sen
paremmin kuin isännöitsijää ja
valvojaakaan.
Koivunen ja Leskinen arvelevat, että viime vuonna oli suunnittelijoilla työtä tarjolla niin
paljon, että jotkut lankesivat
ottamaan niitä liikaa.
– Nyt meillä ei ole kiirettä,
Koivunen sanoo.
Mahdollisuus valtion elvytyspakettiin liittyvän tuen saamis
esta oli, mutta oman taloyhtiön
osalta se meni ajan loppuessa
ohi. Toisaalta uusi tukimuoto
on odottamassa, kunhan hankkeeseen liittyy energiatehokkuutta parantavia elementtejä.
Sen täyttäisi muun muassa
huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuttaminen, minkä
kannalla Koivunen puolestaan
ainakin sanoo olevansa. Yhdessä Leskisen kanssa he tutustuivat näytteillä olleisiin vesimittareihin ja myös vaihtoehtoisiin
putkistoremontteihin.
Ensimmäisessä hankeyrityksessä yhtiökokous oli jo päättänyt selvin numeroin perinteisen korjauksen puolesta. Nyt
mahdollisuus on harkita vaih-

toehtoja vielä kerran. Seuraavana iltana Koivusta ja Leskistä
odotti taloyhtiössä kokous, jossa asioita oli tarkoitus käynnistää uudelleen.
– Huhtikuussa yhtiökokouksessa sitten on tarkoitus päättää,
miten jatkamme eteenpäin.
Koivunen arvelee, että taloyhtiössä voi hyvinkin nyt tulla
vielä esityksiä myös vaihtoehtoisiin, kehittyviin menetelmiin tutustumisen puolesta.
Pinnoittamalla viemärit päästäisiin helpommalla, mutta se
arveluttaa, että vakuutusyhtiöt
eivät vakuuta pinnoittamalla tai
sukittamalla korjattuja putkia
sataprosenttisesti.
– Nythän eräs urakoitsija on
hakemassa sertifikaattia näille
vaihtoehtoisille putkien korjausmenetelmille. Sen jälkeen vakuutusyhtiötkin voisivat ryhtyä
vakuuttamaan niitä kokonaan,
Koivunen toteaa.
Asukkaita jututtaessaan hän
on todennut, että pieleen menneestä ensi yrityksestä ei enää
olla pahoilla mielin juurikaan. Hyvä vaan kun ei kiirehditty.
Arja Koivunen kertoo jo
aiemmin ehdottaneensa naapuritalonkin asioita hoitavalle
isännöitsijälle, josko talojen
putkiremonteissa voitaisiin toimia ryhmäkorjauksen tapaan vaihtoehdosta, mistä Mikko Virkamäki kertoi koulutusillassa.
Siihen ei kuitenkaan lähdetty.
Naapurissa työt ovat menossa, Koivusen ymmärryksen
mukaan osittain perinteisin
keinoin, osin pinnoittaen.

Molok® on kestävä ja
ympäristöystävällinen ratkaisu
tehokkaaseen jätteiden keräykseen
Suuren keräyskapasiteettinsa
ansiosta säiliöiden tyhjennysvälit ovat
huomattavasti pinta-astioita pidemmät.
Hankkiessasi Molok- jätehuoltojärjestelmän saat
paperinkeräyssäiliön veloituksetta*
* kampanja-astia - kaikkiin yli 50 asukkaan taloyhtiöihin
ja kiinteistöihin. Astian omistaa Paperinkeräys Oy.

Molok Oy
Nosturikatu 16
37150 NOKIA
Puh. 010 3429 400

www.molok.com
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Ohjeet:
1) Taloyhtiön korjauksen täytyy
olla valmis/vastaanotettu
ma 16.8.2010 mennessä.
2) Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ja allekirjoittamalla ilmoittautumislomake sekä täyttämällä liitteet
1 ja 2. Liitteeseen 1 osallistuvasta
taloyhtiöstä kirjataan Julkisivuremontin onnistumiseen vaikuttavat tekijät
ja liitteeseen 2 kirjataan lisätietoja ja
mielipiteitä korjaushankkeen onnistumisesta. Nämä löytävät Julkisivuyhdistyksen,
AKHAn ja Kiinteistöpostin www-sivuilta tai
ne voi pyytää sihteeriltä, Riina Takala, info@
julkisivuyhdistys. tai puh. (09) 2238 5616.
3) Allekirjoitettu ilmoittautumislomake liitteineen toimitetaan Riina Takalalle sähköpostitse
osoitteeseen info@julkisivuyhdistys. tai postitse
osoitteeseen Julkisivuyhdistys r.y., c/o Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.
4) Tuomaristo käsittelee ehdotukset elokuussa ja
pyytää tarvittaessa ehdotuksista vielä lisätietoja ennen
lopullista ratkaisua.

• AKHA ry

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry. on perustettu vuonna 2005
kehittämään hyvää hallintoa taloyhtiöihin.
AKHA on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
työskentelyn osaamisverkosto, joka ylläpitää
asiantuntijarekisteriä hallitustyöskentelyn
ammattilaisista, joita se välittää avustamaan
asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksia
sekä tarvittaessa osallistumaan hallitustyöskentelyyn.
Lisäksi se ylläpitää hallitusjäsenrekisteriä,
johon voivat liittyä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenet, puheenjohtajat ja
muutoin hallitustyöskentelystä kiinnostuneet
henkilöt.

• Julkisivuyhdistys r.y.

Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen
hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa.
Yhdistys tarjoaa keskustelufoorumin ja
asiantuntijayhteistyötä, tietoa julkisivualan
tutkimuksista sekä osallistuu erilaisiin messu- ym. tilaisuuksiin ja järjestää myös omia
seminaareja.
Julkisivuyhdistys on koonnut mittavan JUKO-ohjeistokansion, joka löytyy internetistä,
sekä taloyhtiöitä palvelevan JUKO-korjausopas-käsikirjan. Lisäksi yhdistys ylläpitää
luennoitsijapankkia.
Yhdistyksellä on noin sata jäsentä.

Yhteistyössä:
www.saumalaakso.

www.maxit.

BASF SE
www.basf.com
www.neopor.de

Julkisivuremontti
2010 -kilpailu
Julkisivuyhdistys ry ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry ovat käynnistäneet asunto-osakeyhtiöille suunnatun Julkisivuremontti 2010 –kilpailun.
Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyvien käytänteiden viemistä niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivujen korjaamista, tekevät julkisivukorjaamista
koskevia päätöksiä ja suunnittelevat tai toteuttavat hyviä julkisivuja.
Palkinto annetaan julkisivuremontin toteuttaneelle asunto-osakeyhtiölle.
Palkittavaa valittaessa tuomaristo ottaa erityisesti huomioon korjauksen onnistuneisuuden,
kestävän kehityksen periaatteet ja elinkaaritalouden. Palkittavassa julkisivuremontissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistuminen,
päätöksentekoprosessin onnistuminen taloyhtiössä, palvelutoiminta remontin aikana, kustannusten hallittavuus, aikataulussa pysyminen, saavutettu energian säästö, julkisivun estetiikan saama
positiivinen palaute, häiriöiden vähäisyys sekä tiedonkulun onnistuminen.
Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat. Ehdotukseen tulee
liittää kohdetta esittelevää aineistoa ja perusteluita julkisivuremontin onnistumisesta.
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivuremontti-kilpailun nimellä 29.3. alkaen seuraavista osoitteista:
www.julkisivuyhdistys.
www.akha.
www.kiinteistoposti.

Kilpailuehdotukset on jätettävä 16.8.2010 mennessä.
Palkittavien julkistaminen tapahtuu Finnbuild-messuilla 6.10.2010 Julkisivu-seminaarissa Messukeskuksessa Helsingissä. Palkinnot tulee jakamaan asuntoministeri Jan Vapaavuori.
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat tuomariston puheenjohtajana toimitusjohtaja Juhani Siikala
Elinkaariurakointi Oy:stä, puheenjohtaja Ben Grass AKHA ry:stä, puheenjohtaja Mikko Tarri
ja sihteeri Riina Takala Julkisivuyhdistys ry:stä sekä päätoimittaja, arkkitehti Maritta Koivisto
Betoni-lehdestä.
Lisätietoja: Riina Takala puh. (09) 2238 5616.

Huolettomat ja energiatehokkaat ratkaisut
kerrostalon saneeraukseen
– aina ajan tasalla uusien rakennus- ja energiatehokkuusmääräyksien kanssa!

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

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

Huomioi sähkösaneerauksen
taloudellisuus julkisivu- ja
putkiremontin yhteydessä.
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Betonijulkisivujen vaurioituminen
Betonielementtijulkisivut ovat olleet yleisin julkisivurakenne
suomalaisissa asuin- ja liikerakennuksissa 1960-luvun lopulta lähtien aina 2000-luvulle saakka. Elementtirakentamisen
suurimmat volyymit ajoittuvat 1960-luvun lopusta 1980-luvun
alkuun. Tyypillisin julkisivuelementti on ollut ns. sandwichelementti. Se koostuu betonisesta ulkokuoresta, jonka suunnittelupaksuus on ollut aikakaudesta riippuen 40 - 85 mm,
lämmöneristekerroksesta, joka on tyypillisesti ollut mineraalivillaa, sekä sisäkuoresta, jonka suunnittelupaksuus on ollut
joko 70 mm (ei-kantava) tai 150 mm (kantava). Betonin lujuus
on elementtirakentamisen alkuvuosina ollut melko alhainen,
luokkaa K20.

T

ässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisten betonijulkisivujen vaurioitumiseen ja korjaustarpeeseen
johtaneita keskeisiä tekijöitä
Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden korjausstrategiat -tutkimuksessa kerättyjen kuntotutkimusraporttien perusteella.

Betonin pakkasrapautuminen
Pakkasrapautuminen aiheutuu
betonin huokosverkostossa
olevan veden jäätymislaajenemisen aiheuttamasta hydraulisesta paineesta. Huokosverkostoon pääsee vettä esimerkiksi
viistosateen ja sulavan lumen
vaikutuksesta. Talvikautena
rakenteen kuivuminen on hidasta alhaisesta lämpötilasta,
korkeasta ilman suhteellisesta
kosteudesta ja vähäisestä auringon säteilystä johtuen.
BeKo-tietokannan mukaan
silmämääräisesti havaittavia
rapautumavaurioita on kuntotutkimushetkellä esiintynyt yli
40 prosentissa tutkituista 811
rakennuksessa. Pääosin rapautumavauriot ovat paikallisia,
noin 35 prosenttia, laaja-alaista
pitkälle edennyttä rapautumaa
esiintyy alle 10 prosentissa tutkituista julkisivuista. Vajaassa
60 prosentissa tutkituista jul-

kisivuista ei kuntotutkimushetkellä ole esiintynyt ollenkaan
silmämääräisesti havaittavia
rapautumavaurioita.
Betonin pakkasenkestävyys
poikkeaa eri julkisivun pintatyypeillä toisistaan huomattavasti. Huonoin pakkasenkestävyys todettiin olevan pesubetoni-, klinkkerilaatta- ja maalamattomalla muottipintaisella
julkisivulla. Näissä julkisivun
pintatyypeissä noin 50 prosentissa suojahuokossuhde pr
on alle 0,10, eli niissä ei ole rakenteen pakkasenkestävyyden
kannalta toimivaa suojahuokostusta ollenkaan. Tyypillisintä
pakkasrapautuminen on pesubetonijulkisivuissa. Pesubetonin pinnassa ei ole sadeveden
imeytymistä hidastavia kerrok-

sia kuten maalipintaa tai tiili- ja
klinkkerilaattoja, joten betonipinta myös kastuu sateella
helposti ja veden imeytyminen
betonin huokosverkostoon tapahtuu välittömästi. Pesubetonijulkisivuissa esiintyy eniten
sekä paikallisia että laaja-alaisia
pakkasrapautumavaurioita muihin julkisivutyyppeihin verrattuna.
Parhaiten betonin suojahuokostus on onnistunut maalipintaisessa harjatussa betonissa
sekä tiililaattapintaisessa ja valkobetonijulkisivuissa. Näissä
betoninormien ulkobetonirakenteiden suojahuokosvaatimuksen pr ≥ 0,20 ylittää 32
prosenttia, 41 prosenttia ja 54
prosenttia näytteistä vastaavassa järjestyksessä.

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

Betonin pakkasenkestävyysvaatimukset ovat muuttuneet
1960-luvulta tähän päivään
merkittävästi. Pakkasenkestävyyden parantamispyrkimysten suhteen merkittäviä vuosia
ovat olleet 1976, jolloin annettiin ohjeistus ulko-olosuhteille
altistuvien betonirakenteiden
lisähuokostamisesta sekä 1980,
jolloin lisähuokostuksen testaus ohjeistettiin betoninormeihin.
Käytännössä betonirakenteissa lisähuokostuksen käyttöönotto voidaan havaita alkavan
hitaasti vuodesta 1976 lähtien.
Vasta vuoden 1981 jälkeen
betonin lisähuokostus alkaa
vakiintua elementtituotannossa. Toki tämän jälkeenkin pakkasenkestävyysvaatimuksen
alituksia esiintyy melko paljon,
mutta julkisivuissa käytetyn
betonin lujuusluokan kasvattaminen on osaltaan parantanut
➺ JATKUU

Kuva 1 Suojahuokossuhdejakaumat eri julkisivupintatyypeissä (Jokela 2008).
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

betonin pakkasenkestävyyttä.

Raudoitteiden
korroosio
Silmämääräisesti havaittavia
raudoitteiden korroosiovaurioita on kuntotutkimushetkellä
esiintynyt noin 60 prosentissa
tutkituista julkisivuista. Pääosin
korroosiovauriot ovat paikallisia, yli 50 prosentissa, laajaalaista korroosiota esiintyy vain
noin 6 prosentissa kohteista.
40 prosentissa tutkituista julkisivuista ei kuntotutkimushetkellä esiintynyt ollenkaan
silmämääräisesti havaittavia
korroosiovaurioita.
Betonijulkisivujen korroosiovauriot ovat aiheutuneet
lähes yksinomaan betonin karbonatisoitumisen seurauksena,
korroosion kannalta kriittinen
määrä klorideja ylittyi vain neljässä kohteessa. Betonin karbonatisoituessa korroosio alkaa
ensin lähimpänä ulkopintaa
olevissa raudoitteissa. Eniten
julkisivut saavat kosteusrasitusta yläosiinsa, joten korroosionopeus on siellä suurinta.
Betonin keskimääräinen karbonatisoitumisnopeus vaihtelee
eri vuosikymmenten julkisivuja
tarkasteltaessa. Karbonatisoitumisnopeus hidastuu 1970-luvun julkisivuista 1990-luvulle
tultaessa. Tähän ovat syynä
mm. tuoreen betonin alhaisempi vesisementtisuhde uudemmissa betonielementeissä sekä
betonin lujuuden kasvu, jonka
seurauksena myös sementin
määrä betonissa on kasvanut.
1960-luvun julkisivujen karbonatisoitumisnopeus on samaa
luokkaa kuin 1990-luvun betonijulkisivuissa. 1960-luvulla
sementti oli huomattavasti
karkeampaa ja sitä käytettiin
enemmän, joten betoniin jäi
hydratoitumatonta sementtiä,
joka myöhemmässä vaiheessa
hidastaa karbonatisoitumisen
etenemistä.
Karbonatisoituminen on saavuttanut jo laajasti 1960- ja -70
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Kuva 2 (taulukko yllä)
Betonin keskimääräinen karbonatisoituminen eri vuosikymmenillä BeKo-tietokannan mukaan.

-lukujen betonijulkisivujen raudoitteita. Esimerkiksi 1970 rakennetun betonijulkisivun keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys on tällä hetkellä 16 mm.
Betonin karbonatisoitumissyvyyksien lisäksi myös raudoitteiden peitepaksuuksissa on
suurta vaihtelua julkisivun pintatyypin mukaan. Korjaustavan
valinnan kannalta oleellisinta
on pienten peitepaksuuksien
osuus. Alle 10 mm:n peitepaksuuksia on tyypillisesti 5 - 10
prosenttia kaikista julkisivun
raudoitteista. Raudoitteiden
korroosio on siis mahdollista
hyvin suuressa osassa suomalaisista betonijulkisivuista.
Teräskorroosio voi käynnistyä vasta, kun teräksiä korroosiolta suojaava passivointi on
tuhoutunut joko kloridien tai
betonin karbonatisoitumisen
vaikutuksesta. Korroosio voi
edetä huomattavankin pitkään
ennen kuin se näkyy suojabe-

tonipeitteen rikkoutumisena.
Korroosiotuotteet eivät ole
vesiliukoisia, joten ne kerääntyvät teräksen pinnalle anodisen
alueen läheisyyteen. Tästä aiheutuu betonin sisään painetta, koska korroosiotuotteiden
tilavuus on 4 - 6 kertaa alkuperäistä terästä suurempi. Näkyviä korroosiovaurioita esiintyy
ensimmäisenä alueilla, joissa
raudoitteiden peitepaksuus
on pienin ja kyseiset julkisivut
altistuvat saderasitukselle. Tyypillisimmin korroosiovauriot
tulevat ensimmäisinä näkyviin
pieliterästen kohdilla.

Rakenteiden
kiinnitysvarmuus
Kuntotutkimuksen eräs keskeisimmistä tutkittavista asioista
liittyy rakenteiden turvallisuuteen ja kiinnitysvarmuuteen.
Julkisivuelementtien kiinnitys-

tapaa ja käytettyjä materiaaleja
sekä kiinnikkeiden kuntoa on
yleisesti selvitetty näyteporausten yhteydessä porareikien
kautta.
BeKo-tietokannan mukaan
sandwich-elementtien tyypillisin ulkokuoren kiinnitystapa
on teräsansas, jonka diagonaalit ovat Ø 5 mm ruostumatonta terästä 1970 ja sitä uudemmissa rakennuksissa. Saman
aikakauden kuorielementtien
kiinnityksissä on käytetty yleisesti ruostumattomia teräsosia.
1960-luvun rakennuksissa on
esiintynyt enemmän variaatioita ulkokuoren kiinnityksessä ja kiinnikkeet ovat usein
olleet tavallista seostamatonta
terästä, joiden korroosiosuojaus on tehty sementtivelliin
kastamalla, bitumoimalla tai ne
ovat rakenteessa paljaaltaan.
Nämä kiinnikkeet ovat olleet
usein paksun ruosteen peitos-

sa mutta teräksen halkaisija ei
yleisesti ole pienentynyt kuin
enintään 1 mm.
Julkisivun ulkokuorien kiinnitysvarmuus on yleisesti ollut
hyvä, kiinnitysvarmuus on tietokannan mukaan ollut puutteellinen vain yksittäistapauksissa
ja niissäkin lähinnä betonin
pitkälle edenneen laaja-alaisen
pakkasrapautumisen vuoksi.

Muu vaurioituminen
Todellisella kosteusrasitustasolla sekä rakenteiden kosteusteknisellä toiminnalla on
suuri merkitys sekä pakkasvaurioiden esiintymiseen että raudoitteiden korroosion etenemiseen. Julkisivujen saaman kosteusrasitustason arvioimiseksi
kuntotutkimuksessa kiinnitetään huomiota elastisten saumojen sekä erilaisten liitosten
ja pellitysten kuntoon ja toimivuuteen. Vanhat julkisivujen
elastiset saumamassat saattavat
sisältää lyijy- ja PCB-yhdisteitä.
Näiden olemassaoloa kuten
saumojen kuntoa ei ole kuntotutkimusraportteihin kirjattu
systemaattisesti, joten niistä ei
ole voitu tehdä laajempia tilastollisia tarkasteluja.
Tiili- ja klinkkerilaattojen irtoaminen samoin kuin julkisivun maalipinnan huono kunto
eivät ole yleensä johtaneet rakenteen korjaamiseen niiden
betonirakennetta suojaavasta vaikutuksesta huolimatta.
Vaurioituneen pintakäsittelyn
seurauksena betoni on usein
saanut paikallisesti korkeampaa kosteusrasitusta, jolloin
raudoitteiden korroosiovauriot sekä pakkasrapautuminen
etenevät näillä kohdin muuta
rakennetta nopeammin.

Korjausmahdollisuudet
Betonijulkisivujen korjaustavat
on yleisesti jaettu kolmeen pääluokkaan, jotka ovat:
* paikkaus- ja pinnoitustyyppiset korjaukset
* vaurioituneen rakenteen
verhouskorjaukset sekä
* vaurioituneen rakenteen

purkaminen ja uusiminen.
Näihin korjausperiaatteisiin
voi liittyä myös muita ns. liittyviä korjauksia, joilla pienennetään korjatulle rakenteelle tulevaa saderasitusta.Tällaisia korjauksia voivat olla esim. elastisten
saumojen uusiminen, vedenpoistojärjestelmän toiminnan
parantaminen tai ulkonevien
räystäiden rakentaminen.
Rakennuksen ulkonäön säilyttävät ns. kevyet paikkaus- ja
pinnoituskorjaukset ovat soveltuvia sellaisille rakenteille,
joissa vaurioituminen on vasta
alkanut ja on vielä paikallista.
Säilyttävä korjaus on perusteltua myös sellaisissa tapauksissa, joissa vaurioita ei vielä ole
nähtävissä, mutta niitä on tulevaisuudessa odotettavissa esimerkiksi betonin puutteellisen
pakkasenkestävyyden vuoksi
tai terästen pienten peitepaksuuksien johdosta.
Kaikille julkisivupinnoille ei
ole mahdollista tehdä ulkonäön säilyttäviä korjauksia yhtä
helposti. Esimerkiksi pesubetonijulkisivun laastipaikkaus
kohteessa, jossa on korkeat
ulkonäkövaatimukset, on äärimmäisen haastavaa. Pesubetonijulkisivua, kuten ei myöskään
klinkkeripintaista julkisivua ole
mahdollista maalata suojaavalla
pinnoitteella.
Mikäli betonirakenteiden
vaurioituminen on edennyt
niin pitkälle, että säilyttävät
korjaukset eivät ole enää taloudellisesti järkeviä, eikä niillä
ole mahdollista saavuttaa korjaukselta tavoiteltavaa käyttöikää, on käytettävänä erilaisia
peittäviä korjausvaihtoehtoja.
Peittäviin korjauksiin kuuluu
tyypillisesti julkisivujen kohdalla lisälämmöneristys, jonka
tärkeimpänä tehtävänä on ollut
vaurioitumisen pysäyttäminen
tai ainakin merkittävä hidastaminen. Varsin todennäköisesti
lisälämmönerityksellä haetaan
tulevaisuudessa edellisen lisäksi myös rakennukselle parempaa energiatehokkuutta.

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
Hinta

15,-

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

JUKO-aineistolla pyritään parantamaan julkisivukorjaushankkeen onnistumisen edellytyksiä. Korjausopas tarjoaa korjaushankkeen eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita ja toimintamalleja hyödynnettäväksi korjaushankkeen eri vaiheissa.
Käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin.
Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia
suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnittelijoiden käyttöön.

Tilaukset:
info@julkisivuyhdistys.fi tai
sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

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

www.julkisivuyhdistys.fi
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15 v.

julkisivuyhdistyksen palsta

”Sikakallis” julkisivukorjaus
Linjasaneeraus ja julkisivujen korjaaminen muodostavat
tulevina vuosina monelle taloyhtiölle mittavan taloudellisen
rasitteen. Remontit ovat kalliita.
Miksi sitten pitäisi maksaa vielä
tuhansia euroja lisää tutkimuksista, suunnittelusta, rakennuttamisesta, valvonnasta ja ties
mistä? Ja miksi korjaaminen
kestää niin kauan?
nnnn

Lääketiede on kehittynyt viimeaikoina merkittävästi. Syöpä
ja aids tappavat nykyään yhä
harvemmin. On löydetty uusia
hoitomuotoja ja kehitetty uusia
lääkkeitä. Mutta ennen kaikkea
diagnostiikka on kehittynyt. Sairaudet, niiden synty ja kehittyminen pystytään toteamaan ja
analysoimaan aina vain tarkemmin. Kun tiedetään sairauden
synty ja aiheutuminen, osataan
myös hoitaa tehokkaasti.
nnnn

Betoni- ja rapattujen julkisivujen vaurioituminen voidaan
myös nykyään selvittää tarkasti
ja luotettavasti. Niitäkin vaurioittavien "tautien" diagnostiikka on kehittynyt. Tärkeintä
on löytää osaavat asiantuntijat
sekä varautua korjaukseen
huolellisesti. Tutkimuksessa ja
suunnittelussa säästetty aika
ja eurot tulevat lähes aina monin verroin kalliimmiksi itse
korjaustyössä. Pahimmillaan
koko hanke epäonnistuu. Monta hanketta on pilattu myös
kiireellä. Erityisesti valtion korjausavustukset ovat johtaneet
ajoittain suorastaan paniikkiai-
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katauluihin, mistä seurauksena
liian usein ovat suunnittelu- tai
työvirheet. Epäonnistuneeseen
hankkeeseen liitetään monesti
samoja avainsanoja: kiire - tutkimusten ja suunnitelmien
puutteet - osaamattomuus - tinkiminen.
nnnn

Milloin julkisivukorjaukseen
varautuminen pitäisi sitten
aloittaa? Muutama nyrkkisääntö on hyvä pitää mielessä: Teetä kuntotutkimus ennen kuin
vaurioita on silmin nähtävissä. Jos talosi ikä on 15 vuotta
(puujulkisivuilla 5 - 8 vuotta),
tulisi julkisivun kunto tutkia.
Tutkimukseen, suunnitteluun
ja päätösten tekoon tulisi varata vähintään vuosi, mielellään
kaksi. Yleisesti voidaan todeta,
että sitä keveämmällä korjauksella selvitään, mitä varhemmin
toimitaan. Joskus julkisivun
vaurioituminen voi myös olla
varsin salakavalaa. Esimerkiksi
elementtijulkisivun pesubetonipinta voi pihalta tarkasteltuna näyttää virheettömältä, vaikka jo tarkempi silmämääräinen
kenttätutkimus nostimesta
paljastaa ulkokuoressa vakavia
vaurioita. Pinnan karkea struktuuri peittää pakkasrapautumavauriot tehokkaasti. Myös
tiililaattojen takana on teräskorroosion havaittu muhivan
varsin vahvasti ennen näkyviä
merkkejä.
nnnn

Julkisivuyhdistys on pitkään
ollut aktiivinen osapuoli uuden

Jussi Pöllönen
KR-Tiimi Oy
Julkisivuyhdistyksen hallituksen jäsen

korjaustiedon tuottamisessa.
JUKO-ohjekirja on edennyt jo
toiseen, uudistettuun laitokseen.
Lisälämmöneristys-, eristerappaus-, talvikorjaus-, ääneneristys- ja monet muut yhdistyksen
itse tai yhteistyössä muiden tahojen kanssa tuottamat julkaisut, tutkimukset ja ohjeet ovat
käytettävissä tai lähiaikoina
valmistumassa. Ne on laadittu
paitsi asiantuntijoiden, myös
kiinteistönomistajien käyttöön.
Siksi kannattaa avata kone ja
klikata: www.julkisivuyhdistys.
fi.

nnnn

Huolellisesti tehty ja onnistunut julkisivukorjaus on usein
kallis. Sikakalliiksi se tulee, mi
käli korjauksessa epäonnistutaan, ja ajaudutaan vaikkapa
uuteen entistä raskaampaan
korjaukseen.Virhehavainto saadaan monasti telineiltä kesken
korjaustyön tai 5 - 10 vuoden
kuluessa edellisestä korjauksesta, ja tieto asiasta tulee kiinteistön omistajalle aina yllättäen ja
pyytämättä.

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Oulu

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

Rovaniemi

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

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
80 kpl
460 kpl

Kajaani

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Jyväskylä
Tampere

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

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

98 kpl
185 kpl
1248 kpl

23 kpl
56 kpl
390 kpl

Kuopio

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

Joensuu
Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

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

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
561 kpl
1147 kpl
5505 kpl

Vantaa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

84 kpl
99 kpl
829 kpl

52 kpl
102 kpl
599 kpl

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

177 kpl
873 kpl
2814 kpl

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

katot ja lumikuorma

Lumi- ja jääkertymät
omistajan huoli, poistajien työllistäjä
Kattojen muhkeat lu-

Jääkertymät on
poistettava pihoissa ja kaduilla kulkijoiden turvallisuuden vuoksi ennen nuoskan tuloa.
Kulkijoita eivät
välttämättä pidätä
vaara-alueelta vain
sen päihin laitetut
puomit. Alue on
syytä rajata myös
ulkolaidaltaan esimerkiksi lippusiimoin, myös pudotustöiden ajaksi.

mikerrokset ovat tänä
talvena askarruttaneet
kiinteistöjen omistajia
kautta Suomen. Lumenpudotuksen ammattilaisten puhelimet
ovat pirisseet tilausta
tilauksen jälkeen. Eikä
vain lumien poistamiseksi. Monissa kohteissa räystäille kertyneet
jääpahkurat ja -puikot
ovat olleet luntakin
suurempi huoli.

n Teksti: Hanna Rissanen
n Kuvat: Aimo Holtari

H

elmikuun viimeisellä
viikolla Helsingin katuja ajellessa osui monin
paikoin silmään jalkakäytäville
sekä osittain ajoväylille ulottuvia puomituksia merkkinä
vaarasta ja lumenpudottajien
työskentelystä. Lokkalantiellä
kuusikerroksisen asuintalon
pihamaalla kurotteli puomiaan
kohti korkeuksia komea nostolava-auto. Monien aiempien
vuosien tapaan Etelä-Suomen
Kattohuolto Oy:n Pekka Kivisellä on ollut lumien ja jäiden
aikaan vuokrattuna tutun yhteistyökumppaninsa Mäenpää
Yhtiöt Oy:n nostokalustoa.
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– Tänä talvena lumiruuhka alkoi kaksi päivää joulun jälkeen.
Voin sanoa, että melkein järjestään tämä on ollut sen jälkeen
joka yö matkassa mukana, Kivinen viittaa sivu-ulottuvuudeltaan 40 metrin eli pohjoismai-

den suurimpaan nostinautoon.
Lokkalantien talossa räystäiltä roikkuvat jäät olivat Pekka
Kivisen mukaan helpointa ja
turvallisinta poistaa ajamalla
nostimen kori seinän ja puikkojen väliin. Kuminuijan iskut

seinältä ulospäin tipauttavat
jäätä nostokoriin, estävät niitä
kimpoilemasta pitkin pihaa.
Rakennuksen konesaumattu
peltikatto on keskialueelta loiva, mutta laitakaistaleet ovat
jyrkät, niiden alareunoissa on

katolla

Kaikista ei tähän työhön ole, jo
katsominen voi heikottaa.
Pihoissa ja kaduilla kulkijoiden
turvallisuutta turvaavien ammattilaisten turvavaljaiden
köydet ovat tässä talossa kiinnitettyinä tartuntaraudoin konesaumatun pellin pystysaumoihin.

vielä lunta ja jäätä pidättävät
pykälät. Nostinauton käyttö oli
tässä kohteessa ennen kaikkea
työn suorittajien turvallisuuden kannalta oleellista. Ajopeli
tukijalkoineen oli mahtunut
tasaiselle ja tilavalle pihalle
ongelmitta. Samoilta sijoilta
mittavalla laitteella pystyttiin
eliminoimaan myös viereisen,
taloyhtiön toisen asuintalon lumi- ja jääongelmat.
Joissakin rakennuksissa ja
paikoissa jään leikkaamisessa
käytetään höyryä, vuokrakalustona on silloin höyryauto.
– Isännöitsijät ja kiinteistönhuolto osaavat antaa erittäin
hyvin ennakkotietoa, Kivinen
kiittää ammattinsa tasalla olevaa asiakaskuntaa töiden tilaajina. Työ sujuu, kun paikalle on
mahdollista organisoida heti

dotustöitä, ei lumien, vaan jäiden vuoksi.
Jääkertymät on poistettava
pihoissa ja kaduilla kulkijoiden
turvallisuuden vuoksi ennen
nuoskan tuloa. Kulkijoita eivät
välttämättä pidätä vaara-alueelta vain sen päihin laitetut puomit. Alue on syytä rajata myös
ulkolaidaltaan esimerkiksi lippusiimoin, myös pudotustöiden ajaksi.

Ensin lumet lappeilta pois lapiolla, sitten miehenkin mittaisiksi
venyneet jääpuikot kumilekalla autonostimen koriin.

oikeat ajopelit.

Työkohde ja tekijät
näkyviksi,
viestiyhteys
toimivaksi

K

attoja myös rakentavana ja korjaavana yrittä
jänä Pekka Kiviselle
jääpuikkojen muodostumisen

syyt ovat tiedossa. Yleisin on,
että rakennuksien yläpohjien
eristeet päästävät lämpöä läpi.
Kun vesikatolla on lunta ja ilman lämpötila liikkuu noin –5
asteen tienoilla, lumikerros alkaa sulaa alapinnastaan ja räystäälle valuessaan vesi jäätyy.
Ilmiötä Kivinen on tavannut
joka ikäkauden taloissa. Vähälumisempinakin talvina hänen
työryhmilleen on riittänyt pu-

Varustelussa ei
parane pihistellä

L

umien pudotuksessa Kivinen varaa miehitykseksi
kaksi henkilöä katolle ja
vähintään kaksi alas. Katolle ei
ole menemistä ilman turvavaljaita. Alhaalla olevien miesten
pukeutumisessa tärkeää on
erottuva värikäs asu. Pudottajien ja alamiesten välisen yhteydenpidon täytyy toimia hyvin.
– Me hoidamme sen täysin
radiopuhelimitse, jokaisella on
omansa, Kivinen sanoo. Vihellyspillien varassa hän ei lähtisi
➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

toimimaan, varsinkaan keskikaupungilla liikenteen melussa
- mitä kyllä näkee tapahtuvan.
– Siinä on vaara, että kaveri ei
kuule pilliä tai ei ymmärrä, mitä
vihellyksellä halutaan kertoa.
Jos pillit ainoina viestintävälineinä arveluttavat häntä, ehdottoman vääräksi ja tuhoisiksi
varustuksiksi hän kokee metallilekat ja -lapiot.
– Tänään olen kahdessa paikassa nähnyt kavereiden hakkaavan jäitä irti rautalekalla.
Mieleeni tuli, että siinä on taas
ensi kesänä korjattavaa.
Tilaajan kannattaa olla tarkkana myös, millaisin lapioin lumen
pudottajia katolle on menossa.
Metallilapiota käytettäessä voi
tulla houkutus lyödä sillä jäätä
irti, mutta samalla vaurioitetaan
kattoa. Paljaaksi kattopintaa ei
saisi kaluta. Katemateriaalista
riippumatta pudottajien pitäisi
jättää suojaksi 10 - 15 sentti-

metrin lumikerros.
Ainoastaan, jos katossa on
havaittu välittömästi korjaamista vaativia vuotokohtia - jollai-

tenkaan lapiolla, vaan viimeiset
kerrokset harjaamalla poistaen.
Pahoja vesivuotoja on ilmennyt etenkin jyrkillä konesauma-

Katolle ei ole menemistä ilman turvavaljaita ja yhteydenpito katolla olevien ja maassa olevien välillä hoidetaan radiopuhelimella.

sia erityisesti tänä talvena on
ilmaantunut - katto puhdistetaan lumesta kokonaan. Ei kui-

väliin sulava vesi ei ole enää
päässyt valumaan pois, vaan
tunkeutunut katteen alle pienimmistäkin rei'istä ja saumoista. Tällaisissa katoissa Pekka
Kivisen mukaan ei sinänsä ole
välttämättä varsinaista vikaa.
Niiden kouruissa ja vedenpoistoputkissa ei ehkä ole lämpövastuksia, siksi ne pääsevät
jäätymään umpeen. Tai sitten
jäätymisen syynä ovat puiden
lehdet, joita ei ole poistettu
syksyllä.
Toisaalta lämpövastuksia ei
Kivisen mukaan saisi pitää päällä kuin lämpötila-alueella –5 oC
- + 5oC. Heidän kohteissaan on
tullut vastaan tapauksia, joissa
käsin kytkettävät sulatusvastukset ovat olleet päällä jopa –20
asteessa. Se sulattaa lunta turhaan, tuo vain lisää ongelmia.

tuilla peltikatoilla. Niissä jalkarännit ovat ensin jäätyneet umpeen, sitten lumen ja katteen

Talvitöille lupia, kesätöistä jo lupauksia
Kiinteistöjen omistajat ovat
vastuussa katoiltaan mahdollisesti putoavien lumien ja jäiden aiheuttamista vahingoista
pihassa ja kiinteistön viereisillä
kulkureiteillä kulkeville. Huoli
rakenteiden kestävyydestä onkin lumenpudottajien pestaamiselle vain osatekijä, jos aina
sitäkään.
Vahinkojen torjuminen lumi
en ja jäiden poistovaiheessa
vaatii omat tarkat ennakkotoimensa. Esimerkiksi Helsingissä kaupungin rakennusvalvontavirasto edellyttää, että heiltä
haetaan lumen pudottamisen
ajaksi tilapäinen lupa liikennejärjestelyihin, jos kyseisessä
kohdassa joudutaan työn aikana ohjaamaan jalankulkuliikennettä kiertoteille tai sulkemaan
ajoradan kaistoja työn takia. Tai
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kun pysäköintijärjestelyjä muutetaan, ja kun ajoradalle tai jalkakäytävälle tuodaan nostolaite.
Se, että tarvittava lupa on haettu
ja saatu, on niin ikään kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla.
Pekka Kivinen Etelä-Suomen
Kattohuolto Oy:stä on kokenut
Helsingin lupakäytännön erittäin toimivaksi. Aina tilanteisiin
kiinteistöillä ole osattu varautua
ennakolta. Kriittisimmissä tilanteissa lumen ja jään poisto tulee
hätätilauksina, kuten kohde, johon hälytettiin urakointiin seuraavaksi yöksi viisi minuuttia
ennen viraston sulkemisaikaa.
Silloinkin asia järjestyi.

Katoille nousua
tiedossa jo kesälläkin

Etelä-Suomen Kattohuolto Oy
on urakoinut osuuttaan pääkaupunkiseudun kattojen lumien
ja jäiden pudottelussa noin 15
vakituisen tekijän vahvuudella.
Lisävahvistusta on saatu freelancereista etenkin ilta- ja viikonloppukeikkoihin. Valtaosa
kohteista on ollut taloyhtiöitä ja
liikekiinteistöjä. Varauksia työlistalla on jo kesällekin, uusien
kattojen rakentamista ja peltikattojen maalaamista jonoksi
asti.
– Laskusuhdannetta ei tässä
näy ollenkaan pitkän siivun kattotöistä kokemusta kerryttänyt,
alan yrittäjänäkin jo toista kymmentä vuotta toiminut Pekka
Kivinen kertoo.
Viime vuosina eniten yrityksen rakennettavaksi on kertynyt
huopakattoja.

Kattojen toimivuus eri olosuhteissa - lumikertymienkin
suhteen - rakennetaan pitkälti
jo suunnittelijan pöydällä. Silloin
tällöin Kivinen kertoo rakennusvaiheessa saaneensa eteensä
suunnitelmat, joiden rakenneratkaisut ovat arveluttaneet.
Itse hän on nähnyt parhaaksi
kertoa mielipiteensä suunnittelijoille tai valvojille epäkohdista,
jos on kokenut suunnitelmissa
sellaisia. Pääsääntöisesti suhtautuminen on ollut rakentavaa,
piirustuksiin tehty tarpeelliseksi
katsottuja muutoksia.
Kivinen on huomannut kattoalalle tulleen viime aikoina
uutta nuorta sukupolvea.

Huomaamatta paras
Vedeneristyksen ammattilainen

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

www.trelleborg.fi

katot ja lumikuorma

n Teksti: Hanna Rissanen Kuva: Aimo Holtari

Kiinteistön omistaja vastaa
lumikuorman aiheuttamista vahingoista
kattorakenteille ja jalankulkijoille
Poikkeuksellisen runsasluminen alkuvuosi nosti kiinteistöjen kattorakenteiden
sortumisen vaaraa. Kattorakenne oli vaarassa sortua
etenkin katoilla, joilla lumi
jakaantuu epätasaisesti.
Lumi kinostuu helposti eri
kattotyyppien, kuten harjakaton ja kaarikaton liittymäkohtiin. Etenkin suurten
hallien ja kevytrakenteisten
rakennusten katot on syytä
tarkastaa säännöllisesti.

K

iinteistön omistajalla ja haltijalla on vastuu lumen ja jään
aiheuttamasta riskistä. Vahingon tapahduttua hänen on pystyttävä
osoittamaan, että kaikkiin tarvittaviin
toimiin oli ryhdytty vahingon välttämiseksi. Käytännössä kiinteistönhuoltopalvelu on ostetaan usein ulkopuoliselta toimittajalta. Tämä ei kuitenkaan
vapauta omistajaa ja haltijaa vastuusta
ulkopuolista vahingonkärsinyttä kohtaan. Vastuuriskin hallinnan kannalta
huoltosopimuksen sisältöön kannattaa
kiinnittää riittävää huomiota.

Jo tällainen jääköntti tekee pahaa jälkeä iskeytyessään, osuipa alle ajopeli
tai ihminen. Alamiehistä yksi päivysti
talon ulko-ovella. Pihalle ei ollut menemistä ennen kuin tieto tulijasta oli välitetty kattomiehille, pudotus pysäytetty.

60

KIINTEISTÖPOSTI 3/2010

– On hyvä muistaa, että nykyi
sen rakennuskannan rakenteet
ovat vanhojen rakentamismääräysten mukaisia, eivätkä välttämättä kestä raskaimpia lumi
taakkoja. Jos lumikuormaa ei
kevennetä, rakenteet voivat sor
tua ikävin seurauksin. Omaisuusja henkilövahinkojen lisäksi myös
liiketoiminnan keskeytymisestä
voi aiheutua suuria menetyksiä,
vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta kertoo.
Vakuutusehtojen mukaan asi
akkaan on ryhdyttävä vaaran
uhatessa omaisuutta suojaaviin
toimenpiteisiin.
Vahinkotilanteessa vakuutusyhtiö selvittää vahingon syyn ja
harkitsee tapauskohtaisesti sen,
onko kiinteistön omistaja noudattanut riittävää huolellisuutta kiinteistön hoidossa.Yleensä
katot sortuvat lumen painosta
rakennusvirheen seurauksena.
Normaali kiinteistövakuutus ei
korvaa rakennusvirheitä.

”Vahingonkorvausvastuun ohella kiinteistön huollon laiminlyönti voi aiheuttaa
rikosoikeudellisia
seuraamuksia.”
Vahingontorjuntapäällikkö
Seppo Pekurinen
Finanssialan Keskusliitto

Henkilöturvallisuudesta
huolehdittava

-L

umi poistetaan turvallisesti siten, että lumen
paino vähenee katolta
tasaisesti molemmilta lappeilta.
Samalla varotaan myös vaurioittamasta kattorakenteita sekä
katetta ja vältytään ikäviltä vuotovahingoilta.

– Lumenluonti katoilta on
normaalia kiinteistön hoitoa,
mutta runsaan lumentulon takia asiaan täytyy nyt suhtautua
erityisen vakavasti, Pekurinen
neuvoo.
Katolla pitää työskennellä
turvallisesti, henkilöriski huomioiden.
Katolta putoava jää ja lumi
aiheuttavat myös ohikulkijoille
loukkaantumis- ja jopa kuolemanvaaran. Jalankulkijoita on
syytä varoittaa lumenpudottamisesta. Työn aikana on valvottava, että putoava jää ja lumi
eivät aiheuta vaaraa ohikulkeville.
Jos havaitaan, että lunta tai
jäätä putoaa itsestään, on asias
ta varoitettava riittävin kulku
estein, kunnes vaara on ohi.
Myös ohikulkijoiden on syytä
aina ottaa varoitusmerkit ja
kulkuesteet huomioon. Näin ei
aina tapahdu.
– Ihmiset ottavat turhia riske
jä, eivät usko turva-aitoja ja lippusiimoja. Poliisi on joutunut
sakottamaan merkinnöistä piittaamatta vahinkopaikalle pyrkineitä.
Pekurinen on havainnut, että
kulujen karsimisen ja töiden
ulkoistamisen seurauksena tal
veen ei enää ole varauduttu
riittävästi Suomessa. Kuusikymmentä talvea itse jo kokeneena
hän toteaa:
– Minulle lumi on kuulunut
aina luonnollisena asiana Suomen talveen. Yhteiskunta vain
on muuttunut ja yleinen asenne tuntuu olevan, että ikävästä
tapahtumasta on vastuussa aina
joku muu. Uskon, että joiltakin
osin rakentamiseen liittyvää
suunnittelua, rakentamista ja
rakentamisen valvontaa joudu
taan tarkentamaan. Kyllä Suomessa pitää rakennusten kestää
lumen rasitus, ja sade- ja sulamisvesien tulee pysyä rakennuksen ulkopuolella.
– Autoa kyllä huolletaan säännöllisesti, mutta rakennuksien
osalta ehkä tapahtuu laiminlyöntejä. Pakollinen huoltokirjakaan ei ole riittävästi tehostanut kunnossapitoa.
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n Teksti: Hanna Rissanen

kiinteistöpesulat

Valmista Vaasankadulla, käyttöopastusta myöten

Pyykit pyörimään
Viime käynnillä vuo-

Pyykittä ei elämässä selviä
kukaan, konstit
on hyvä olla
hallussa. Harri
Karling (3.oik)
kertoi, mutta
myös kuunteli.
Kvva: Hanna
Rissanen

den vaihteen tienoilla
As Oy Vaasankatu 9:n
pihasiivekkeessä pyöri rakennusmiehiä ja
tuoksui sementtipöly.
Illansuussa maaliskuun 18. sisään astujan nenään tulvahtaa
uuden raikas tuoksu,
korviin rauhallinen jutustelu, väliin naurua.
Pyykkitupa on käyttöopastusta vaille valmis.

U

utuuttaan hohtavat kol
me Esteriä saavat huomiota. Niistä pesukone
ja rumpukuivain seisovat vierekkäin korokkeella pienemmässä huoneessa, kuivurin valtakuntaa on isompi tila.
Laitetoimittajana Harri Karling tuntee koneensa läpikotaisin ja pyykkihuolto tuntuu olevan hallinnassa muutenkin.
Taloyhtiön rouvarivistö parilla herralla vahvistettuna ovat
korvat tarkkoina. Koneille on
viereisellä seinällä kiinnitettynä käyttöohjeet, mutta henkilökohtainen opastus on monelle
paras tapa oivaltaa.
Pesukoneen ja kuivausrummun käyttöpaneeleissa painikkeita löytyy koko joukko, joiden
tarjoamia vaihtoehtoja pyykkityypin mukaan Karling avaa
kuulijoille. Pesukoneen alarivin
painikkeilla hänen mukaansa
pärjää pitkälle, mutta ylemmis-
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Eivät ole pyykkinarutkaan
jääneet kehityksen kelkasta. Vahvemmat pyykit on
hyvä heittää vaijeriparin
yli, ilma pääsee kiertämään taitoksen sisäpuolellekin. Ohuempaa pyykkiä
tilaan mahtuu todella paljon. Kuva: Hanna
Rissanen

tä löytyy vielä lisää hienouksia
tarkimmille pyykkäreille.
– Kikkakakkosia, kouluja käyneille, joku joukosta heittää.
Jotta yhteiskoneiden käyttäjien kesken sopu säilyisi, tietyt
rituaalit jokaisen tulisi muistaa.

– Pesuainelokero on puhdistettava säännöllisesti, Karling
tähdentää lopputoimenpiteeksi pesukoneella.
Se sujuu helposti, kun irrottaa lokeron. Vieressä on lavuaari ja vesihana. Kuivausrummussa loppupuhdistus on tehtävä
nukkasuodattimelle, sekin irrotettavissa toimenpiteen ajaksi. Sitä ei kuitenkaan saa edes
kastella, muuten suodattimeen
muodostuu läpinäkyvä kalvo.
Nukka poistetaan joko käsin
tai harjalla sellaisenaan. E
nnen kuivauksen käynnistämistä kannattaa kuitenkin tarkistaa, onko edellinen käyttäjä
todella puhdistanut sen.
Rumpukuivaimessakin on
vaihtoehtoja, kuinka kuivaksi
tekstiilit haluaa: silitettäviksi
tai mankeloitavaksi tai ehkä
kaappikuivaksi. Villapuseroille
on pöyhintäkuivaus. Untuvatyynyille Karling suosittelee
aikakuivausta, ei tunnistuskuivausta.
Mattopyykkiin koneet eivät
ole tarkoitettuja, eikä sitä saa
havitellakaan.

Hurinat jäävät
seinien sisälle

K

aikki eivät kuivausrumpuja kaipaa, jotkut jopa
kaihtavat niitä. Vaihtoehdon perinteisempään suuntaan tarjoaa viereinen kuivaushuone pyykkinaruineen.
Kuivuri on hyvin käyttäjäystävällinen: sen voi käynnistää ja
sen voi sammuttaa, siinä kaikki. Hienoutena on tosin myös
kosteudentunnistin (tunnistaa
ilmasta), mutta automaattisesti
toimiva kun on, sitä pyykkärin
ei tarvitse ohjelmoida.
Toinen opastuskierroksen
herroista huolehtii, ettei koneen ääni vaan häiritse ja kuulu
seinän taakse uuden asukkaan
asuntoon. Karling vakuuttaa,
että koneissa ei ole kiinteitä
liitoksia rakenteisiin, häiriötä
tuskin on.Asian varmistamiseksi kysyjä lähtee käväisemään
seinän takana testikuulolla.
Tosi on, ääni ei kuulu, hän tuo
viestiä.
Pesuhuoneen pöydällä olevien kahden varauskirjan - pesulle omansa, kuivaukselle omansa - sivut ovat vielä putipuhtaat.
Seuraavana päivänä enää tuskin
ovat.
Hallituksen jäsen Arja Koli kertoo puolestaan odottaneensa, että voi vastaisuudessa jättää pussilakanoiden ja

paksujen pyyhkeiden pesun ja
kuivatuksen pyykkituvalla suoritettavaksi. Pienessä kylpyhuoneessa oleva pieni pyykkikone
pyörittää jatkossakin ehkä pikkupyykkiä. Täkkejä ja tyynyjä
ei omalla koneella ole voinut
pyykätä ollenkaan.
Pyykkihuoneen käyttäjälle ei
tule ylimääräisiä kustannuksia,
oikeus sisältyy yhtiövastikkeeseen, koska rakenteiden kannalta katsotaan paremmaksikin,
että huoneistoissa ei pyykin
kuivauksien vuoksi muhi jatkuvasti kosteutta.
Vielä taloyhtiöllä on tarkoitus
hankkia pyykkitiloihinsa mankeli ja väline, jolla pyykkäri voi
kätevästi siirtää pyykit pesukoneesta kuivaushuoneeseen.
Siihenkin tarkoitukseen on olemassa oma tuotteensa eli pyörillä liikkuva siirtovaunu.
– Ja naulakko teidän kannattaa hankkia, hän vielä muistuttaa.

uutispostia

Tilaajavastuun selvitysvelvollisuudessa laiminlyöntejä
Vuonna 2009 rakennusalalle
tehtiin 376 tilaajavastuulakia
koskevaa työsuojelutarkastusta. Tarkastuksilla havaittiin, että
yleisimmät puutteet olivat alihankkijan kaupparekisteriotteen ja työehtosopimusselvityksen puuttuminen tai niiden
hankkiminen myöhässä.
Tarkastuksista 85 johti laiminlyöntimaksuprosessin aloittamiseen ja tähän mennessä maksu
on määrätty 31 tilaajayritykselle. Niiden yhteismäärä on 131
500 euroa.
Laiminlyöntimaksut määrättiin pääosin koskien selvityksiä
verojen maksamisesta sekä eläkevakuutuksen ottamisesta ja
maksamisesta.
Vuonna 2009 rakennusalan
tilaajavastuutarkastuksia tehtiin
työmailla ja yrityksissä. Suurista urakkakohteista valittiin aliurakkaketjuja, joista tarkastet-

tiin urakkakohteissa tilaajina
toimivat yritykset.
Tarkastustoiminnassa havaittiin, että ketjutetuissa aliurakoissa ilmeni tilaajavastuulain
selvitysvelvollisuuden rikkomisia.Tästä syystä määrätyt laiminlyöntimaksut koskivat alihankintaketjuissa tilaajina toimivia
rakennusalan yrityksiä.
Tarkastuksilla havaittiin ulkomaalaisten yritysten pääurakoinnin ja aliurakoinnin
lisääntyminen erityisesti EteläSuomen alueella. Ulkomaalaiset rakennusalan toimijat ovat
lisääntyvässä määrin perustaneet yrityksiä Suomeen. Myös
ulkomaalaiset yritykset ovat
perustaneet sivuliikkeitä Suomeen. Sivuliikkeen ollessa työn
tilaajan sopimuskumppani, tulee tilaajan selvittää sopimuskumppanilta yrityksen kotimaan ja Suomen tilaajavastuu-

selvitystä koskevat asiapaperit.
Näissä tapauksissa sopimuskumppani on ilmoittautunut
verovelvolliseksi kotimaassaan
ja Suomessa.
Vuonna 2010 tilaajavastuulain valvontaa alalla jatketaan ja
tavoitteena on tehdä noin 360
tarkastusta eri puolilla Suomea.
Tarkastuksia suunnataan myös
rakennustuoteteollisuuteen.
Uudenmaan työsuojelupiirin
tehtävät ovat siirtyneet EteläSuomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueelle.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella jatketaan myös
Harmaan talouden torjuntahanketta ja tämän HTT-hankkeen
tarkastukset suunnataan järjestäytymättömiin urakoitsijoihin,
pääkaupunkiseudun kunnallisiin rakennuttajiin ja korjausrakennuskohteisiin.

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

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

Etelä-Suomi:

Itä-Suomi:

Vexve Oy Vesiverto

Laurinkatu 36
08100 Lohja
Puh.010 7340 818

Savilahdentie 6
70210 Kuopio
Puh.010 7340 822

Pajakatu 11
38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800

vesiverto@vesiverto.fi

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

Vesi- ja viemäriverkoston
sekä ympäristöhuollon
ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

Ennakkohuoltaminen
kannattaa aina

Pumppaamohuollot

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu.

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

Ympäristönhuoltopalvelut

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita.

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia,

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

Puhdasvesipalvelut

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

ja perheen omistamaan yritysryppääseen

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H.

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat,

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy,

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä

Häme Oy sekä Lehile Oy.

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa,

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja

ympäri vuoden.

saneeraustyöt.

Tarjoamme:

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

jälkivahinkojen hoidon.

40-vuotias perheyritys

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Lähellä Sinua
www.eerolayhtiot.fi

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

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

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

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

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

jätehuolto

Kiinnostus kierrätykseen kasvaa

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n aluepäällikkö Tero Haapala kertoo, että syväkeräyssäiliöt ovat yhä kysytympiä. Muotialassa sijaitsevassa, 47 huoneiston asunto-osakeyhtiö Tampereen Timoteissä on säiliöt kuiva- ja biojätteille sekä kartongille ja paperille. Säiliöt tyhjennetään kolmen viikon välein.

Jätteiden lajittelu mahdollista myös taloyhtiöissä
Kiinnostus jätteiden lajitteluun on kasvanut taloyhtiöissä, kertoo aluepäällikkö Tero
Haapala Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä.
– Yhteydenottoja tulee niin isännöitsijöiltä kuin yksittäisiltä asukkailtakin, jotka
kyselevät mahdollisuutta esimerkiksi kartongin- tai lasinkeräykseen. Myös tilastot
kertovat, että vastaanotetun hyötyjätteen
määrä on noussut ja kaatopaikalle rahdattavan kuivajätteen vähentynyt.

n Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

E

i tarvitse mennä kauaksi aikaa taaksepäin, kun
taloyhtiön pihassa oli jäteastia ainoastaan kaatopaikka-

jätteelle. Jätehuolto on mennyt
vauhdilla eteenpäin, ja jätteiden
hyötykäyttö kasvanut valtavasti.
Jätteiden lajittelu on lähes kai-

kille arkipäivää, ainakin jollain
muotoa.
Aluepäällikkö Tero Haapala
toteaa taloyhtiön voivan edistää kierrätystä hankkimalla
tarpeeksi keräysastioita eri jätelajeille. Samalla kun säästää
luontoa, voi säästää rahaa.
– Mitä vähemmän kertyy kuivajätettä, sitä edullisemmaksi
se tulee taloyhtiölle. Ajatellaan
vaikkapa kartonkia. Jos se kerätään omaan astiaan, on se pois
kaatopaikalle vietävästä jätteestä. Kartonkiastian tyhjennyshinta on yleensä edullisempi kuin
kuivajätteen.
Haapala tietää, että kustannukset eivät ole kierrätyksestä
puhuttaessa ratkaisevin asia.
– Kaikkea ei voi perustella
rahalla, vaan on muitakin arvoja. Ihminen haluaa omalla toi-

minnallaan vähentää kulutusta
ja ympäristön kuormitusta. Ei
taida olla ketään, joka ei olisi
törmännyt ilmastonmuutoskysymyksiin.

Eri astiat
eri jätteille

P

irkanmaan Jätehuollon
alueella kuivajätteen ke
räyksen lisäksi taloyhti
öissä täytyy olla biojäteastia, jos
huoneistoja on viisi tai enemmän. Näihin taloihin on yleensä taajama-alueella mahdollista
järjestää myös paperin-, kartongin-, metallin- ja lasinkeräykset.
Kartonkia kerätään Pirkanmaan
Jätehuollon alueella lähinnä
➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Tampereella ja sen naapurikunnissa.
– Jos omassa pihassa ei ole
keräysastioita kuin muutamalle
jätelajille, voi kierrätykseen kelpaavat jätteet toimittaa Pirkanmaan Jätehuollon ylläpitämiin
hyötyjätepisteisiin, Tero Haapala muistuttaa.
Mikä jäte kuuluu mihinkin
astiaan, sen kertoo paitsi astian
kyljessä oleva tarralappu myös
sen väri. Kuivajätteellä on tummanharmaa, biojätteellä ruskea
ja kartongilla sininen astia. Biojäteastia on kooltaan 140-240
litraa, ja muut ovat tavallisesti
600 litran astioita.
Biojäteastiat tyhjennetään
talviaikaan kahden viikon välein ja kesäisin kerran viikossa,
kuten jätehuoltomääräykset

vähän tilaa jäteastioille, joten
niitä ei voi olla kovin monta.
Näin ollen tyhjennysväli on lyhyempi.
On huomioitava, että samalla
kun kierrätys menee eteenpäin
ja eri jätteille tarkoitettujen astioiden määrä kasvaa, tarvitaan
myös enemmän tilaa. Pihan järjestelyt voidaan tämän vuoksi
joutua miettimään uudelleen.

Esteetön pääsy
jäteautolle

J

ätetila, oli se sitten aitaus,
katos tai huone, on hyvä
sijoittaa tontilla paikkaan,
jonne pääsee jäteautolla esteettömästi. Esimerkiksi parkkiruutujen täytyy olla sen verran kau-

nattaa niin ikään huomioida,
että kuljettajan olisi päästävä
jäteautolla vähintään viiden
metrin päähän. Jos hän joutuu
jättämään autonsa kauemmaksi, laskutetaan siirtomaksu.
– Keskustan kerrostaloissa ei
ole aina mahdollista sijoittaa jäteastioita niin, että siirtomatka
jää viiteen metriin. Sisäpiha voi
olla liian ahdas tai porttikongi
liian matala.
Jätehuoneissa tai vastaavissa
tiloissa jäteastiat ovat useimmiten lukkojen takana.
– Tämä sen vuoksi, etteivät
sivulliset tuo niihin jätepussejaan tai ettei niille tehtäisi ilkivaltaa. Jätehuoneet tai -katokset
säilyvät siistimpinä vilkkailla
kaupunkialueilla, kun kaikilla
ei ole niihin pääsyä.

Syväkeräyksen
suosio nousee

S

yväkeräysastiat ovat suosittuja etenkin uusissa
taloyhtiöissä, mutta niitä
hankitaan myös vanhempiin
taloihin siinä vaiheessa, kun jäteasiat mietitään uusiksi.
– Tonttimaa on kallista ja sen
käyttö on yhä tehokkaampaa.
Kun jäteastiat ovat pääosin
maan alla, vapautuu tilaa muuhun käyttöön. Lisäksi monien
mielestä syväkeräyssäiliöt ovat
paremman näköisiä kuin perinteiset astiat, Tero Haapala
perustelee valintoja.
Viiden kuution syväkeräyssäiliö korvaa likipitäen kymmenen 600 litran jäteastian.
Toistaiseksi syväkeräyssäiliöi
den tyhjennys tulee jonkin
verran kalliimmaksi kuin tavanomaisten astioiden, vaikka ne
tyhjennetään ainoastaan parin
kolmen viikon välein.

Neuvontaa
taloyhtiöille

P

edellyttävät. Muiden jätteiden
osalta astioiden tyhjennysvälit
määräytyvät niiden määrän ja
käytön mukaan.
– Toiset taloyhtiöt haluavat,
että tyhjennysvälejä on harvemmin, jolloin astioita on useampi.
Toisissa yhtiöissä on puolestaan
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kana, etteivät pysäköidyt autot
ole tiellä.
– Vaikka tämä järjestely olisikin kunnossa, on tapauksia, että yksittäinen autoilija pysäköi
autonsa väärin ja tukkii kulkuväylän, Haapala tietää.
Jätetilan sijoittelussa kan-

Keskustan kerrostaloissa
ei ole aina mahdollista sijoittaa jäteastioita niin, että siirtomatka jää viiteen
metriin. Sisäpiha voi olla
liian ahdas tai porttikongi
liian matala.

irkanmaan Jätehuolto Oy
tarjoaa taloyhtiöille maksutonta neuvontapalvelua muun muassa jätetilaa suunniteltaessa, mutta sitä kysytään
aluepäällikkö Tero Haapalan
mukaan melko vähän. Jätehuoltoyhtiö on yhteydessä lähinnä isännöitsijöihin tiedottaen
heidän kauttaan taloyhtiöille
esimerkiksi poikkeuksellisista
tyhjennysväleistä tai vaikkapa
joulukuusien keräyksestä.
Jätehuoltoyhtiöstä on saatavissa hyödyllisiä oppaita, joissa
kerrotaan esimerkiksi jätetilaan,
sen sijaintiin ja mitoitukseen
liittyvistä asioista.
Hiljattain tehdyn kyselyn mukaan isännöitsijät ovat tyytyväisiä Pirkanmaan Jätehuollon palveluihin. Jätetiloihin tarkoitetut
opastuskyltit ja jäteastioiden
tarrat saivat kiitosta. Myös joka
kotiin jaettava jäteopas keräsi
kehuja.

uutispostia

VESIVAURIOT KUNTOON

Lvv-kuntotutkijoiden pätevyyden
toteamismenettely käynnistyy
Isännöitsijät ja taloyhtiöt
ovat joutuneet miettimään, mistä saisi lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmille asiansa osaavan
pätevän kuntotutkijan.
Jatkossa pätevyyden saaneista lvv-kuntotutkijoista löytyy
lista osoitteesta www.fise.fi eli
rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan
henkilöpätevyyksiä myöntävän
FISE Oy:n sivustolta.
FISE on nyt ottanut lämmitys-,
vesi- ja viemärijärjestelmien
kuntotutkijoiden pätevyyden
mukaan FISEn järjestelmään.
Suomen LVI-liitto, SuLVI ry yhtenä FISEn perustajaosakkaana,
toimii LVI-pätevyyksien sihteerijärjestönä ja hoitaa arviointilautakunnan tehtävät.
Arviointilautakunta esittää
todettavat pätevyydet FISE:lle.
Pätevyyden saadakseen hakijan
tulee täyttää pätevyysvaatimukset ja hänen on suoritettava
näyttö hyväksytysti.

Päteviä lvv-kuntotutkijoita tarvitaan
Ympäristöministeriön Korjausrakentamisen strategian
2007 - 2017 mukaan 10 vuoden
aikana Suomen asuntokannasta
noin 600 000 asunnossa tulee
uusia vesijohdot ja viemärit.
Taloyhtiöiden osakkaat ja kiinteistöjen omistajat joutuvat investoimaan noin 1,5 miljardia
euroa per vuosi näihin järjestelmiin. Putkien kuntotutkimus
käynnistää hyvin usein miljoonien eurojen hankkeen, jonka
taloudelliset, yksityistaloudelliset ja ylläpidon vaikutukset
ovat pitkäkestoisia.
Näistä seikoista johtuen putkien kuntotutkijalla tulee olla
hyvät perustiedot lvv-tekniikasta ja -järjestelmistä. Hänen tulee
tuntea rakennus- ja asennustekniikoita eri aikakausilta ja niiden yhdistelmiä. Hänen tulee
ymmärtää eri putkimateriaalien vanhenemisprosesseja sekä

asennustavan ja ylläpidon vaikutukset putkien elinkaareen
ja häiriöttömään toimintaan.
Koska suurin osa asiakkaista
on maallikoita, vaaditaan kuntotutkijalta myös selkeää, pääasioihin, riskeihin, kustannuksiin
ja teknisen hankesuunnittelun
lähtötietoihin keskittyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.
Putkien kuntotutkimusalasta
ei ole oppilaitoksissa opetusta ja siksi kuntotutkijan tulee
näyttää erikseen, että hänellä
on riittävä ammattitaito ja että
hän osaa toimia vastuullisesti
vesijohtojen ja viemäreiden
kuntotutkijana.
Lvv-tekniset perustiedot ja
suullisen sekä kirjallisen ilmaisutaidon tutkija saa alan peruskoulutuksen yhteydessä ja
työkokemuksen kautta.
Kuntotutkijalla on oltava
esimerkiksi DI (LVI)-tutkinto,
insinööri AMK (talotekniikka/
LVI) tai teknillisen oppilaitoksen LVI-insinöörin tai LVIteknikon tai rakennusmestari
(AMK), LVI - tutkinto. Työkokemusta vaaditaan vähintään 3
vuotta lvv-alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Pätevyyttä voi hakea, kun on
suorittanut hyväksytysti FISEn
pätevyydenarviointilautakunnan hyväksymän lvv-kuntotutkijan näytön.
Kuntotutkimusosaamistaan
henkilö osoittaa mm. erilaisilla
kuntotutkimushankkeilla.
Seuraavan kerran arviointi
lautakunta kokoontuu touko
kuussa 2010 käsittelemään pätevyyshakemuksia, joten huhti
kuun loppuun mennessä lähetetyt hakemukset ehtivät hyvin
käsittelyyn mukaan. Pätevyydet
viedään todettaviksi FISEn hallituksen kokoukseen 9.6.2010.
Pätevyys on voimassa seitsemän vuotta.

Kartoitus, kuivaus, purku ja kunnostus

MEILTÄ MYÖS AMMATTITAITOINEN
-

Homesiivous ja -desinfiointi
Kuntotutkimus ja asbestikartoitus
IV-puhdistus, -huolto, -mittaus ja -säätö
Asbesti- ja vaarallistenaineidenpurku
Korjausrakentaminen
SINCE 1989

www.asb.fi
VESIVAHINKO JA JVT PÄIVYSTYS 24 h
Helsinki 040 717 9330, TAMPERE 040 5607300

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

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

KARVIA IKKUNAJA OVIPALVELU OY
www.karvia.net, Petikontie 1, 01720 Vantaa,
puh. (02) 523 800, fax (09) 7001 8522
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jätehuolto

Rantapuiston taloyhtiöiden yhteinen jätekatos
on siisti ja valoisa, isännöitsijä Tarja Isomäki
esittelee.

Jätehuolto uusiin puihin Rantapuiston taloyhtiöissä Ähtärissä

Lajittelu
vähentää kustannuksia
Jätehuolto laitettiin kerralla uusiksi Ähtärin Rantapuiston taloyhtiöissä.
Pihalla aiemmin palvellut
pikakontti, jonne oli syydetty lähes kaikki talouksien jätteet, sai väistyä.
Tilalle rakennettiin jätekatos, jossa on keräysastiat
sekajätteelle ja biojätteelle
sekä lasille ja pienmetallille, myöhemmin myös
kartongille.
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N

eljä taloyhtiötä on järjestänyt jätehuollon
yhteistuumin vuosikymmenten ajan.Taloissa, joista
ensimmäiset ovat valmistuneet
70-luvulla, on yhteensä 91 huoneistoa.
Kahta Rantapuiston taloyhtiötä isännöi Tarja Isomäki Suomenselän Tilitoimisto Oy:stä.
Toinen niistä on Rantapuisto 1,
joka hallinnoi yhteistä jätehuoltoa, sijaitseehan uusi katoskin
sen tontilla.
Rantapuisto 1:n hallituksen
puheenjohtaja Antti Rantala
kiittelee yhteistyön toimivuutta
naapuritaloyhtiöiden kanssa.

– Taloyhtiöt ovat tehneet jätehuollossa yhteistyötä jo pitkään. Niinpä oli helppo edetä
seuraavalle askelmalle, kun
yhtenä kannustimena oli kustannusten aleneminen. Ja mahdollisesti saadaan lisää säästöä,
kun lajittelu lähtee kunnolla
käyntiin, Rantala toteaa.
Ajatus jätehuollon kohenta
misesta oli ollut isännöitsijä
Tarja Isomäellä mielessä jonkin
aikaa. Lopullisena sysäyksenä
oli, että jätehuoltoyhtiö Etappi
on luopumassa pikakonteista.
Palautetta tuli myös taloyh
tiöiden asukkailta. Vanha pikakontti oli epäsiisti. Se oli

useimmiten johonkin suuntaan vinksallaan ja sen luukut
repsottivat. Kulkureitin varrella
sijainneeseen konttiin oli myös
ulkopuolisten helppo viskata
jätepussejaan.
Lisäksi kontin vieressä olleet biojäteastiat houkuttelivat
paikalle lintuja. Niinpä lähellä
olleet autopaikat eivät olleet
kovin suosittuja, kun lokki tai
useampi saattoi istahtaa auton
katolle makupaloja kytätessään.

Yksimielinen
päätös

I

sännöitsijä Tarja Isomäki
esitti ensin kahden taloyh
tiön puheenjohtajalle ajatuksensa jätekatoksesta. Sittemmin neljän taloyhtiön hallitusten johto oli koolla.
Ähtäri kuuluu jätehuoltoyhtiö Lakeuden Etapin toimialueeseen. Lasin ja metallin keräys
on ilmaista, jos taloyhtiössä on
vähintään 21 huoneistoa. Rantapuiston kolmessa talossa on
24 ja yhdessä alle 21 huoneistoa. Yhtiöiden hallitukset tekivät päätöksen, että yhtä lailla
tämän taloyhtiön asukkaat pääsevät osalliseksi lasin ja metallin keräykseen.
Jätekatoksen rakennuslupaasiat hoituvat suunnittelijana
toimineen Arto Kuoppalan
kautta. Alkuvalmistelut saatiin
tehtyä viime vuoden puolella.
Tammikuun lopussa käyttöön
otetun jätekatoksen rakensi
ähtäriläinen Rakennuspalvelu
Tikkamäki. Se on viimeistelyä
vaille valmiina. Kelien lämme-

Jätehuolto
uudelle tasolle

U
Jätekatokseen ei ole asiattomilla asiaa, sillä rakennuksessa on
koodilukko.

tessä autokatos muun muassa
maalataan.
Jätekatoksen rakentaminen
maksoi kaikkinensa noin 13 000
euroa, joka jaettiin tasan taloyhtiöiden kesken. Hankkeeseen
saatiin valtion 10 prosentin
suhdanneluonteinen korjausavustus.
Jätehuoltoon, jonka tähtäi-

messä on kulutuksen hillitseminen, sopivat hyvin jätekatoksessa olevat astiat.Tarja Isomäki
harjoitti kierrätysajattelua ostaessaan ne käytettyinä. Samalla
säästyi euroja. Kun astiat ovat
katseilta piilossa, ei niiden tarvitse olla uudenkarheita, kunhan ovat ehjiä.

uden jätekatoksen myötä taloyhtiöiden jätehuollossa siirryttiin iso
harppaus eteenpäin. Entinen
pikakontin paikka kuitenkin
kelpasi, koska se on helposti
saavutettavissa, eikä jätepusseja
tarvitse kiikuttaa pihan perälle.
– Jätekatos on valoisa, ja pimeään aikaan sisälle syttyvät
valot liiketunnistimen avulla.
Tuuletus pelaa hyvin, koska seinien yläosassa on avointa tilaa.
Rakennuksessa on pieneläinverkot. Vaikka jäteastian kansi
haukkoisikin henkeä, sinne eivät pääse eläimet.
– Ovi on riittävän leveä, jotta
jäteautonkuljettaja saa liikuteltua kätevästi 600 litran astiaa.
Astioiden takana oleva seinä
on verhoiltu filmivanerilla, joka
➺ JATKUU
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on helppo pitää puhtaana, isännöitsijä Tarja Isomäki esittelee.
Jätekatos on lukittu, joten
sivulliset eivät enää pääse tuomaan jätteitään Rantapuistoon.
Lukitussysteemiksi valittiin
koodilukko. Sen ansioista asukkaiden ei tarvitse huolehtia
avaimista, "koska ne olisivat
kuitenkin aina väärässä taskussa".
– Aluksi vanhemmat asukkaat
olivat epävarmoja, osaavatko
he käyttää lukkoa. Tietääkseni
asiat ovat hoituneet hyvin, ja
lukitus on pelannut myös pakkasella. Moitetta on kuulunut
ainoastaan siitä, että näppäimien muovisuojus on toisinaan
niin huurussa, ettei numeroita
tahdo nähdä. Se asia korjaantuu
kevään koittaessa.
Jokaisella neljälle taloyhtiöllä
on oma huoltoyhtiönsä tai talonmies. Myös näillä on avain
katokseen, jotta saavat siivotessaan ja pihaa putsatessaan viedä sinne jätteet.

Kustannukset
laskevat

U

udistuksen myötä Ran
tapuiston taloyhtiöiden jätehuoltokustannukset laskevat vuositasolla 37
prosenttia. Taloyhtiötä kohti

Lasille ja metallille on omat keräysastiansa. Isännöitsijäurani
alkutaipaleella
minua hävetti
kurkkia jäteastioihin ja katsoa
ovatko ne täynnä, mutta nyt
siihen on tottunut, Tarja
Isomäki tuumaa.

säästöä syntyy 600 euroa.
– Kulut olivat ennen noin 6
400 euroa pikakontin (6 m3)
sekä kahden biojäteastian
(2x240 l) tilavuuden ollessa
yhteensä 6,5 kuutiometriä. Nyt
kulut ovat 4 000 euroa astiatilavuuden ollessa yhteensä 8,76
kuutiometriä. Summat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät
ekomaksuja, jotka Etappi perii
suoraan taloyhtiöiltä. Rantapuisto 1:lle tulevat tyhjennyslaskut laskutan naapuriyhtiöiltä pari kolme kertaa vuodessa,
Isomäki selvittää laskutuskäytäntöä.
Pienmetalli, lasi ja paperi
ovat veloituksettomia. Lisäksi

kartongista menee pienempi
maksu kuin sekajätteestä.
– Mitä tunnollisemmin asukkaat lajittelevat jätteensä, sitä
suurempi on säästö. Siinä on
parantamisen varaa. Biojäteastiassa näkee muovipusseja ja
lasin sekaan on pistetty muovipulloja.
Isännöitsijä toivookin, että asenteet lajittelua kohtaan
menisivät myönteisempään
suuntaan. Yhtenä jarruttavana
tekijänä on, ettei huoneistossa
ole välttämättä tilaa lajitteluastioille.
Rantapuiston jätekatokseen
mahtuu kahdesta kolmeen 240
litran biojäteastiaa ja seitsemäs-

• Parvekekaiteet • Parvekelasitukset
• Alumiiniovet • Alumiini-ikkunat • Lasiseinät

Parvekekaide on näyttävä osa rakennuksen
julkisivua. Alutec- kaidejärjestelmä sisältää
lukuisia kaidemalleja. Voimme suunnitella
kanssanne juuri teille sopivan parvekekaiteen. Alutec -kaiteeseen voidaan integroida
myös parvekelasitus, joka antaa parvekkeel-

lesi suojan tuulta ja tuiskua vastaan. Alutectuote sisältää palvelun aina suunnittelusta
valmistukseen ja asennukseen. Alutec on
laadukas ja varma toimittaja, jonka ovat
todenneet jo tuhannet asiakkaamme lähes
kolmen vuosikymmenen ajan.
Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi
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tä kahdeksaan 600 litran keräysastiaa. Katoksen vieressä on
paperinkeräyskontti.
– Biojäteastioita on nyt kaksi,
mutta mahdollisesti niitä tarvitaan yksi lisää. Sekajäteastioita
on vielä viisi, mutta niistä yksi
otetaan kevään mittaan keräyskartongin käyttöön. Nähtäväksi
jää, riittääkö neljä sekajäteastiaa. Tavoitteenahan on nimenomaan kaatopaikkajätteen vähentäminen ja sitä kautta jätehuoltokulujen karsiminen.
Tarja Isomäki on järjestellyt
myös asumansa taloyhtiön jätehuollon uusiksi, minkä ansiosta
vuosikustannukset putosivat
puolella.Taloyhtiöön hankittiin
biojäteastiat ja kimppaan tuli
mukaan läheisiä omakotitaloja.
Lisäksi sekajäteastian tyhjennysvälejä saatiin harvennettuja.
Tärkein tekijä on asukkaiden
kotonaan tekemä jätteiden lajittelu, ettei kierrätykseen kelpaavaa jätettä sullota sekajätteen
joukkoon. Pahin astian täyttäjä
on taittelematon kartonki, kuten pahvilaatikko.
– Niiden määrä jätteiden joukossa on kasvanut melkoisesti.
Tämä selittyy sillä, että ihmiset
ostavat paljon tavaraa postimyynnistä sekä tuovat kauppaostoksensa pahvilaatikossa
kotiin,Tarja Isomäki toteaa.

n Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

pihat

Autosuojan jälkirakentamisessa
useita vaihtoehtoja
Kun taloyhtiössä syntyy ajatus autosuojan
jälkirakentamista, on
useampia vaihtoehtoja
edetä asiassa. Forssan
Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy:n toimitusjohtaja, isännöitsijä
Matti Ryyppö toteaa,
että hyviä ratkaisuja
ovat: korotetaan taloyhtiön osakepääomaa,
taloyhtiö rakentaa
vuokrattavan tallin tai
katoksen tai perustetaan erillinen autotalliyhtiö. Tärkein asia
on sopia kaikki autosuojan rakentamiseen
ja käyttöön liittyvät
ehdot taloyhtiössä.

K

un rakentamista aletaan viedä eteenpäin
korottamalla osakepääomaa, pidetään asiaa koskeva
yhtiökokous. On tärkeätä, että
autosuojan haluavat osakkaat
ovat mukana alusta lähtien.
– He vastaavat kaikista katoksen tai tallin rakentamiseen liittyvistä kustannuksista, mukaan
lukien niin suunnittelun kuin
rakennusluvatkin, Matti Ryyppö tähdentää.
Autosuojalla on omat osakkeet. Niiden omistaja voi halutessaan myydä ne. Lisäksi niillä
on vakuusarvo.
Autosuojan ylläpidosta, kuten energiankulutuksesta ja
vakuutuksesta vastaavat osakkeenomistajat. Näin ollen on
tärkeätä, että autosuojalla on
oma sähkömittari.
Toinen hyvä vaihtoehto autosuojan jälkirakentamisessa on,
että sen teettää asunto-osakeyhtiö. Rakentamiseen liittyvät
kustannukset ovat osa taloyhtiön pääomakustannuksia.
– Tämä on kelpo ratkaisu.Autosuojan valmistuttua taloyhtiö
vuokraa paikkoja saaden siitä

tuloja. Rakentamiskustannukset kuolettuvat kohtuullisessa
ajassa, minkä jälkeen vuokrista
kertyy taloyhtiölle lisätuloa.
Autosuojan rakentamisesta
voidaan päättää yhtiökokouksessa yksinkertaisella äänten
enemmistöllä.
– Vastaani ei ole tullut tapauk
sia, että hanketta olisi vastustettu. Päätökset on tehty yksimielisesti, isännöitsijä Ryyppö
toteaa.
Autosuojaa varten voidaan
perustaa myös oma yhtiö.
Osakkeenomistajat huolehtivat sekä autosuojan rakentamisesta että ylläpidosta. Kysymysmerkkinä on muun muassa
maanvuokraus asunto-osakeyhtiöltä. Vuokrasopimuksen tulisi
kattaa useita kymmeniä vuosia.
Huono, mutta käytetty vaihtoehto autosuojan jälkirakentamisessa on, että osa taloyhtiön
osakkaista rakennuttaa autosuojan sopimatta siitä asuntoosakeyhtiön kanssa. Näin tehtyyn ratkaisuun isännöitsijä
törmää toisinaan.
– Ongelmaksi nousee etenkin
se, että vuosien ja vuosikym-

menten saatossa unohtuu, kuka
tallipaikat omistaa. Lisäksi on
epäselviä kysymyksiä: pitäisikö
autosuojan omistajien maksaa
taloyhtiölle tonttimaasta vuokraa ja kuka maksaa huoltotyöt,
isännöitsijä Matti Ryyppö mainitsee.

Ensin yhteys
rakennusvalvontaan

A

utosuojan rakentamisessa jälkikäteen rivitalon
tai kerrostalon pihalle
on kyse täydennysrakentamista. Kun ajatus autokatoksen
tai autotallien mahdollisesta rakentamisesta syntyy, kannattaa
taloyhtiön ensimmäiseksi olla
yhteydessä kaupungin tai kunnan rakennusvalvontaan.
– Tämä on tärkeätä ennen
kuin on piirretty viivaakaan.
Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja turhilta kustannuksilta,
jos esimerkiksi lisärakentaminen tontille ei ole mahdollista,
rakennusarkkitehti Päivi Ihamä
➺ JATKUU
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ki Suunnittelutalo S. Anttila
Oy:stä Virroilta muistuttaa. Jos
tontin rakennusoikeus on jo
käytetty, voidaan umpinaisen
tallin sijasta rakentaa katos, jonka ulkoseinistä yksi kolmasosa
avointa.
Kunnan rakentamismääräykset linjaavat pitkälti sen, minkä
tyyppisen katoksen tai tallirivistön voi toteuttaa. Sen muodon,
pintamateriaalin ja värityksen
pitää istua ympäristöön. Ihamäki toteaa, että kaupungeissa nämä asiat on määrätty kaavassa
hyvin tarkkaan, maaseudulla on
hieman väljempää.
– Asemakaavassa on usein
autopaikkavaatimus, kuinka
monelle autolle tontilla pitää
olla paikka osoitettuna. Osa
voidaan toteuttaa avopaikkoina, osa katettuina paikkoina.
Rakennusarkkitehti Päivi
Ihamäki toteaa, että tavallisesti
autokatokset rakennetaan sa-

Uusi autotallirakennus istuu hyvin yhteen vanhemman, taaempana olevan rakennuksen kanssa.

massa yhteydessä kuin tontille tulevat talotkin. Jälkikäteen
rakennettavat kohteet ovat satunnaisia.
– Jos autokatoksia ei tehdä
yhtä aikaa muun rakentamisen
kanssa, otetaan niiden mahdollinen jälkirakentaminen yleensä huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja niille jätetään varaus.
Autokatoksessa on kullekin
autolle oltava riittävästi tilaa. Rakennusarkkitehti Päivi Ihamäki
suosittelee autosuojassa yhden

paikan leveydeksi vähintään
2,7 metriä, mutta mielellään se
saisi olla 3 metriä. Paikan leveydessä ei kannata tinkiä.
Rakennuslupaa haettaessa on
tontin rajanaapureilla oikeus
lausua mielipiteensä. Jos katos
on tarkoitus rakentaa lähemmäksi kuin neljä metriä tontin
rajasta, on naapurilta saatava
siihen myös suostumus.
Mikäli tontilla on jo autokatokset ja ne halutaan muuttaa
autotalleiksi, astuvat tässäkin

tilanteessa kuvaan mukaan rakentamismääräykset.
– Autokatokset eivät välttämättä vie rakennusoikeutta.
Mutta kun niihin laitetaan ovet
ja niistä tulee autotalleja, lasketaan tilat rakennusoikeuden piiriin. Mikäli tontti on jo täyteen
rakennettu, saattaa muutoksen
tekeminen autokatoksiin olla
hankalaa, ellei mahdotonta.
Paloturvallisuusmääräykset
tuovat rakentamiseen omat
haasteensa esimerkiksi tilanteessa, jossa autokatoksen etäisyys tontin muista rakennuksista tulee olemaan alle kahdeksan
metriä.
Markkinoilla olevista elementtirakenteisista autotalleista Ihamäki toteaa, että tilanne
täytyy arvioida tapauskohtaisesti.
– Usein tekniset ominaisuudet täyttyvät, mutta miten on
esteettisyyden laita. Myös tässä
tilanteessa kannattaa lähteä liikkeelle paikallisten rakennusviranomaisten kautta.

arkkitehtiopiskelijakilpailun voittajatyöt

Arkkitehtiopiskelijoiden näkemyksiä lähiökerrostalokorjaamisesta
”Realistinen, kokonaisuuden
hallitseva ote, mikä heijastaa
tekijän vankkaa ammattitaitoa”
oli yksi niistä palkintolautakunnan perusteluista Julkisivuyhdistyksen KERROSTALON
KORJAUKSEN IDEAKILPAILUSSA, minkä vuoksi ensimmäinen
palkinto päätettiin antaa ehdotukselle nimeltä ”Kotteria”.
”Kotteria” on viidettä vuotta
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla opiskelevan Jalo
Sippolan käsialaa.

Toisen palkinnon saavan
ehdotuksen ”Palat paikallaan”
ansioina palkintolautakunta
piti muun muassa sitä, miten
ansiokkaasti ja materiaalimaailmaltaan kauniisti ja luontevasti julkisivusommittelu on
toteutettu. Lautakunnan mielestä julkisivuihin on saatu
kiinnostava kokonaisote uudella, innovatiivisella elementtitekniikalla. ”Palat paikallaan”
on viidettä vuotta Tampereen
teknillisen yliopiston arkkiteh-

tuurin laitoksella opiskelevien
Sini Kotilaisen ja Nea Tuomisen
ideoima.
Kolmannen palkinnon voittaneessa ehdotuksessa ”Wrap”
on palkintolautakunnan mielestä esitetty ansiokkaasti uusia
tapoja ja materiaaleja energiataloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. ”Wrap” on Teknillisessä korkeakoulussa kolmatta vuotta opiskelevan Kuisma
Rasilaisen ehdotus.
Kilpailuun saatiin kaikkiaan

17 ehdotusta.
Tehtävänä oli tehdä ehdotus,
miten 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmettä
voitaisin kohentaa, energiatehokkuutta ja toiminnallisuutta
parantaa sekä uusia pihamiljöötä.
Kilpailu toteutettiin nyt
neljännen kerran yhteistyönä
Julkisivuyhdistys r.y.:n, OY:n,
TKK:n ja TTY:n arkkitehtikoulujen kanssa.

KOTTERIA (1. PALKINTO)
- Jalo Sippola OY
Palkintolautakunnan perustelut:
Työssä on realistinen ja kokonaisuuden hallitseva ote,
mikä heijastaa tekijän vankkaa ammattitaitoa. Työ on
tyylikäs esimerkki rakennuksen luontevasta korottamisesta. Rakennusmateriaalien käyttö on hallittua
siten, että eri materiaalien tekniset ominaisuudet on
otettu huomioon. Sadevesien poistaminen vaatisi vielä jatkosuunnittelua (sadevesikourun sijoittaminen).
Tekniset ongelmat olisivat jatkosuunnittelussa helposti
ratkaistavissa.
Asuttavuutta on parannettu pohjien vähäisin mutta
perustelluin toimenpitein. Pohjakerroksen aktivointia
olisi voinut tehostaa siirtämällä osa huoneistokohtaisista varastoista muualle. Hissin sijoitus on luonteva.
Suunnitelmassa on paneuduttu realistisesti energiataloudellisuuden parantamisen ideointiin. Huoneistosaunat tuottavat mahdollisesti ongelman energiankulutuksessa riippuen käyttötottumuksista.
Pihan ideointi on ansiokasta: kumpuidea on tuore
ja raikas.
Ehdotus tuo esiin tehokkaan ja taloudellisen tavan
lisärakentaa ja laadullistaa kasvukeskusten elementtikerrostaloja. Energiatehokkuuden kannalta ehdotuksessa on pitäydytty vähän vaippaa lisääviin toimenpiteisiin. Sinkityt pelti- sekä puujulkisivut (sopivassa
suhteessa) tuovat myös lähiöiden korjaamiseen ja
niiden uudistamiseen tuoretta ja konstailematonta
arkkitehtuuria.

Jalo Sippola kertoi tehneensä
kilpailutyönsä ”Kotterian” Korjausrakentamisen laboratorion kerrostalokorjauskurssin harjoitustyönä.
Kerrostalo ei suunnittelukohteena
kerro hänen mielestään tarinaa
kulttuuristamme, vaan perinteinen
lähiötalo on asultaan persoonaton
ja kolkko.

”Siksi halusin juurruttaa rakennuksen paikkaansa ja puhaltaa siihen kodin tuntua. Uuden kattokerroksen suunnittelu motivoi hankkiutumaan eroon tasakatosta, itselleni
vieraasta elementistä. Halusin myös
tutkia puunkäytön mahdollisuuksia
lähilkorjauksessa”, Sippola kertoi
ehdotuksestaan.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Palat paikallaan (2. PALKINTO) - Sini Kotilainen & Nea Tuominen TTY
Palkintolautakunnan
perustelut:
Kauttaaltaan elegantti ratkaisu,
jossa vanhaa rakennusta on varmaotteisesti jalostettu selkeäksi
tämän ajan elementtirakennukseksi. Työn selostus on selkeydessään esimerkillinen.
Julkisivusommittelu on ansiokasta ja materiaalimaailma
kaunis ja luonteva. Niihin on
saatu kiinnostava kokonaisote
uudella, innovatiivisella elementtitekniikalla.
Työssä on oivallettu kevytrakennustekniikan suoman reliefisoinnin merkitys. Reliefimäisen
julkisivun suunnittelu on kuiten-

kin haastavaa, eikä sen tekninen
tarkastelu työssä ole riittävästi
mietittyä.
Yhteisöllisyyttä on hyödynnet-

ty suunnitelmassa kiitettävästi:
kuntosalin sijoittaminen kattoterassin yhteyteen on luontevaa. Kattoterassit on muutenkin

erinomaisesti ratkaistu, mutta neljännen
kerroksen alapohjan
lämmöneristys ja siitä aiheutuvat tasoerot
esittämättä.
Pääsisäänkäynnin
tuulikaapin liukuovet
voivat olla ongelmallisia huollon kannalta.
Maantasokerroksen
asuntojen yksityiset
pihat tuovat asunnoille
lisäarvoa. Asuntopohjat olisivat kaivanneet edelleen
paneutumista: kaksikerroksiset
asunnot eivät sinällään tuo lisäarvoa asumiseen ja asuntojen

WRAP (3. PALKINTO) - Kuisma Rasilainen TKK

Palkintolautakunnan
perustelut:
Kilpailuehdotus on varmaotteinen
ja linjakas. Vanhan rakennuksen
ilmeen uudistaminen rakennuksen eteen rakennettavan itsenäisen julkisivun avulla on raikas ja
omaperäinen.
Materiaalimaailma on ammattimaisen hallittua. Suunnitelmassa
jää silti epäilyttämään, onko toiminnallisesti perusteltua ulottaa
uusi julkisivu esitetyillä aukotuksilla vanhan rakennuksen eteen:
näkymä olevista ikkuna-aukoista
pienenee ja osin estyy. Uuden jul-
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kisivun aukotuksia suurentamalla ongelma olisi poistettavissa.
Työn ammattimainen ote välittyy pohjien käsittelyssä: pienin
muutoksin on asuntojakaumaa
pystytty monipuolistamaan.
Parvekkeiden osalta turha
purkaminen olisi ollut vältettävissä. Maantasokerroksen aktivointi
on tehty luontevasti.
Porrashuoneratkaisu vaikuttaa ylimitoitetulta; käyttökelpoiset portaat on purettu ja viereen
rakennettu uudet aukottamalla
välipohjaa.
Havainnekuvan korvaaminen

rakennejärjestelmää esittävillä
aksonometrioilla on ideaa selkeyttävä, mutta samalla menetetään rakennuksen muutoksen
jälkeisen luonteen arviointimahdollisuus.
Työssä on ansiokkaasti etsitty uusia tapoja ja materiaaleja
energiataloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Nanogeelin
sijoittaminen vanhan julkisivupinnan yhteyteen olisi tuonut
toimivamman ratkaisun. Piha
on ylisuunniteltu: siitä on tullut
tukkoinen. Piharakennusten selkeä ryhmittely olisi parantanut

Myös ”Wrap” ehdotuksen tehneen Kuisma Rasilaisen mielestä lähiötalojen
korjaushankkeissa ollaan
turhan varovaisia ja konventionaalisia, minkä vuoksi hän kaipaisi niihin rohkeampaa otetta ja villimpiä
ideoitakin. ”Suomalainen
lähiökerrostaloasuminen
kärsii mielestäni tarpeettoman huonosta maineesta.
Tärkeää onkin rakennusten
fyysisten ominaisuuksien
lisäksi pyrkiä parantamaan
niiden imagoa ja houkuttelevuutta sekä luomaan
hyvää ja mielenkiintoista
elinympäristöä laajemmassakin mittakaavassa”, Rasilainen totesi kilpailuun
liittyen.

tilannetta. Työn selostus on erinomainen.

parvekkeet jäävät mitoitukseltaan niukoiksi. Hissin sijoitus on
luonteva.
Energiataloudellisessa tarkastetelussa esimerkiksi aurinkopaneelien sijoittaminen pohjoispuolelle on turhaa.

Sini Kotilaisen ja Nea Tuomisen ehdotuksessa ”Palat paikallaan” tekijät halusivat kertomansa mukaan tuoda esille sosiaalisempaa
asumista. Lisäksi ekologisuus oli heidän työssään tärkeä näkökulma.
Nea Tuomisen mielestä korjausrakentamista ja ennen kaikkea 70-luvun kerrostalojen
korjaamista voitaisiin kehittää paljon. ”Monet
lähiökerrostalorakentamisen korjauskohteet
ovat melko mielikuvituksettomia ainakin Suo-

messa. Korjausrakentamisessa voitaisiin panostaa enemmän yhteisöllisyyteen ja yhteisten tilojen kohentamiseen. Myös ekologisuus
näkökulmat voitaisiin tuoda enemmän esiin.
Mielestäni hyviä julkisivukorajusrakentamisen
referenssikohteita oli vaikea löytää. Ne eivät
ole tulleet esille julkisuudessa tai niitä ei ole”,
Nea Tuominen mainitsi heidän työskentelyynsä liittyen.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
”Asiakas on aina oikeassa, mutta kokki
tietää kaiken”

Naudan kieltä
sinihomejuustokastikkeella

Ihmiset ovat kautta historian
syöneet kasvattamistaan
ja teurastamistaan sekä
metsästämistään eläimistä
likipitäen kaiken. Toisin kuin
nykyisin, kun ihmisille mais-

T

ämän soppajutun alkuun
on pakko kertoa vanha
vitsi ravintola-asiakkaasta, joka ilmestyi ravintolaan lounasaikaan ja tiedusteli tarjoilijalta, mitä lounasta olisi tarjolla.
”Meillä on lounaaksi keitettyä

ni tykö ja tilasin häneltä yhden
ammuvainaan lipaisuelimen.
Kauppias kertoi hänen pienen konsonanttikirjaimisen
kaupan olevan kauppaketjun
miesten mielestä outo lintu,
koska hän pitää jatkuvasti si-

”huomiseksi” ja kieli olikin mukavan kokoinen möhkäle. Painoi melkein puolitoista kiloa ja
hinta kuritti vain kohtuullisesti
kukkaroa, sillä kassaneiti veloitti kympin kilolta. Ei paha.
Tuollaisen kielen omistaja on

naudankieltä ja paistinperunoita”, vastasi tarjoilija. ”Hyi kauheaa, minä en voi syödä mitään
sellaista, mikä on ollut toisen
suussa”, vastasi asiakas nyrpistäen nenänsä ja tilasi a´ la carte
-listalta munakkaan.

säelimiä valikoimissaan, toisin
kuin ketjun ”normikauppiaat”.
Kauppias kertoi myös, että
asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä
tähän tarjontaan ja onnellisia
siitä, ettei tarvitse ajaa Helsinkiin Kauppahalliin hakemaan
näitä herkkuja.
Kyseinen kauppa nimittäin
sijaitsee vilkkaalla kauppapaikalla läntisellä uudellamaaalla,
Vihdin pitäjän Nummelan taajamassa, ihan siinä harjun kupeessa, vain pari sataa metria
Kiinteistöpostin toimituksen
ovesta...
Kauppias hoiti minulle kielen

varmaankin ollut kohtuullisen
iso tyttönen, joka on eläissään
liponut onnellisena suupieliään alkukesän tuoretta ruohoa
ja voikukkia mutustellessaan. Ja
”kiekaissut” perään muutaman
antaumuksellisen ”ammuun”.
Lapsuudesta tulee mieleen
muisto mummolasta, jonka
navetassa oli muutama kanttura, joita isoäitini huolella hoiti.
Moniaan kerran sattui niin, että
yksi lehmistä oli oli tehnyt tositarkoituksella lähempää tuttavuutta naapurin Oskari-sonnin
kanssa ja seuraukset olivat silmin havaittavissa. Tuli poikimi-

tuu pääosin vain fileet ja
paistilihat ja paistitkin vain
jauhettuina.
Esimerkiksi naudan ruoho
tarjoaa edullisia ja maistuvia
herkkuja ”kokolihan” lisäksi
myös sisäelimistä. Ne ovat
ravinteikkaita, edullisia ja
ennen kaikkea herkullisia.
Maksa, munuaiset, kieli, pää
syltyn eli aladobin raikaaineeksi... nammm.
Kun lennetään muutama
tuhat kilometriä etelään
Espanjaan ja Ranskaan,
niin siellä tänä päivänäkin
keuhkot ja muutkin nykymeikäläisille oudot ruhon
osat hyödynnetään myös
ruokapöydissä.
Tosin, täytyy kyllä myöntää,
että keitetty, ilmeisesti naudan keuhko espanjalaisessa
tapasbaarissa ei kylläkään
kivunnut allekirjoittaneen
ruokatoivelistan ihan kärkipäähän. Mutta tulipahan
maistettua.
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Vasikka
nimeltä Jaana

A

llekirjoittanut on suunnitellut pitkään, että haluaa kokeilla, millaista
”soppaa” kielestä saa itse valmistaen. Joten kipitin lihakauppiaa-

KEITETTY NAUDAN KIELI
YKSI KIELI
2 PORKKANAA
SIPULI
VALKOPIPPUREITA
5 LAAKERINLEHTEÄ
VALKOSIPULIN KYNSIÄ

sen aika ja pian navetan himmeän öljylampun valon näki potra
tyttövasikka ja mummoni pyysi
minua antamaan nimen tälle
vielä anonyymille vasikalle.
Olin siihen aikaan alakoulussa ja ihastunut samalla luokalla olevaan erääseen tyttöön ja
niinpä tämä mummoni navetan
uusi tulokas sai saman nimen
kuin luokkakaverini - Jaana.
Silloiselle luokkakaverilleni
Jaanalle en ole vieläkään tätä
hennonut kertoa, älkääkä tekään sitä tehkö, kiitos.

Kahvimaalla
maaliskuussa 2010,
päivänä, kun yö ja päivä
olivat yhden mittaisia
Chef Karppa

Muita soppajuttuja ja
reseptejä osoitteessa:
www.karpankeittio.fi

Kieli kiehumaan
kattilaan
Liota kieltä kylmässä vedessä
esimerkiksi yön yli ja vaihda vesi
muutaman kerran. Näin kieltä
keittäessä keitinveteen ei tule
juurikaan vaahtoa.
Laita isoon kattilaan kieli, pilkotut porkkanat ja sipuli sekä
vettä niin, että se peittää kielen
kokonaan. Silppua sekaan myös
muutamia valkosipulinkynsiä
ja laita pataan puoli kourallista
kokonaisia valkopippureita sekä
muutama laakerinlehti. Älä laita
suolaa.
Keitä kieltä kolmesta neljään
tuntia ja lisää välillä vettä.
Kun kuvittelet kielen olevan
kypsä, nosta se leikkuulaudalle
ja nylje nahka heti veistä apuna
käyttäen pois. Nahka lähtee ongelmitta kun nyljet sen kuumana
ja kun keittovedessä ei ole suolaa.
Wanhat kielenkeittäjät sanovat,
että jos laitat keittoveteen suolaa,
nahan irroitaminen on tosi työlästä, sen saa irti vain pieninä pala-

sina. Mutta kun kielen keittää ilman suolaa,
nahka irtoaa isoina palasina.
Leikkaa kypsästä kielestä viipaleita ja suolaa ne vasta siinä vaiheessa. Myllytä myös

SINIHOMEJUUSTOKASTIKE
PAKETTI AURA GOLDIA
KORALLINEN VALKOSIPULIN
KYNSIÄ
KEVYTKERMAA
VALKOPIPPURIA
SUOLAA

Kastike:

Valmista kastike kuorimalla ja

pikkomalla kourallinen valkosipulin kynsiä.
Laita sitten kattilaan nokare voita, pilkotut valkosipulit ja kuullota niitä pari-kolme minuuttia
koko ajan sekoittaen.
Lisää sitten sormin musertaen homejuusto

vähän mustapippuria
mausteeksi.
Kielen voi tarjota kylmänä tai kuumana.
Minä tarjosin kielen
lämpimänä valkosipuliperunoiden, valkosipulisen sinihomejuustokastikkeen, salaatin
sekä oliivien ja suolakurkun kera.
Tumma olut sopii tälle
ruoalle oikein mainiosti.
Ruokaseurueessamme oli henkilö, joka ei
aiemmin ollut syönyt
kieltä, eikä nytkään
tiennyt lihan olevan sitä. Hän söi antaumuksella ja kertoi ruoan
maistuvan hyvältä. Paljon myöhemmin kerrottuani, mitä tarjolla
oli, oli hänen ilmeensä
paljon puhuva...

ja loraua kattilaan myös purkillinen kermaa.
Sekoita hyvin ja anna kiehahtaa muutama
minuutti. Mausta lopussa valkopippurilla ja
ripauksella suolaa.
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

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

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

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

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Ikkunat
ENERGIATEHOKKAAT
JA KESTÄVÄT
KARVIA IKKUNAT

Parvekekaiteet

Väestönsuojat

TURVALLISUUSMATERIAALIA

A-luokan
ENERGIAIKKUNA

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

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

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

Maalauslaitteet
Savontie 349

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

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

19.-21.5.2010
www.tulevaisuudenisannointi.fi

Markiisit

Kiinteistöpesulat

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

sir.f i

Kiinteistön hoitokoneet

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

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

> 50
<5
Asuntojen lukumäärä

As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

rivitalo

5-19

kerrostalo

20-49

paritalo

Tunnus 5001396
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03003
VASTAUSLÄHETYS
Isänn.tsto

ja käyttöveden lämpötilan säädön. Uusi säätölaitetekniikka
antaa käyttäjälle uusia mahdollisuuksia monipuoliseen kommunikointiin. A-energialuokan
pumput, aikaohjelmoitava säädin sekä eristetyt komponentit
säästävät energiaa ja rahaa.
Isoihin asuinrakennuksiin,
liiketiloihin ja teollisuuskiinteistöihin suunniteltu Oiva
soveltuu sekä uudisrakentamiseen että saneerauskohteisiin.
1-, 2- tai 3-piirisenä Oiva sopii
useimpiin käyttökohteisiin.
Rakenne on vankka ja kompakti ja putkilähdöt ovat ylöspäin, joten keskuksen sijoittelu
on aiempaa helpompaa. Standardimitoitetut lähdöt, irrotettavat liittimet ja tukevat säätöjalat
helpottavat asentajan työtä.
Lisätietoja:
www.lpm.danfoss.fi

Osoite:

Danfoss LPM on tuonut
markkinoille uuden sukupolven lämmönjakokeskuksen
kaukolämmitykseen. Leppävirralla valmistettavan Oivan
näkyvin ero aiempiin lämmönjakokeskuksiin verrattuna on
kotelointi sekä kompakti koko.
Suojakotelointi pitää keskuksen
puhtaana ja lisää käytön turvallisuutta, kun kuumia pintoja ei
ole esillä.
Suojakotelon alta löytyy
edistyksellistä ja testattua kaukolämpötekniikkaa. Uuden
sukupolven komponentit mahdollistavat tarkan lämmityksen

kosto mahdollistaa konsernin asiakkaiden palvelemisen joustavasti
ja nopeasti riippumatta asiakkaan
sijainnista.
Tampereen toimipisteessä työskentelee seitsemän isännöinnin ja
asuntovuokrauksen ammattilaista.
Yhteensä konsernissa työskentelee lähes 90 ammattilaista viidessä toimipisteessä Helsingissä,Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja
Kuusamossa.
Jokaisella paikkakunnalla palvellaan sekä isännöinnissä ja asuntovuokrauksessa.
Konsernin viime vuoden liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa.

Uusi isänn.

Oiva on uuden
sukupolven
lämmönjakokeskus
kaukolämpöön

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut

KIINTEISTÖPOSTI
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Isännöintiin ja asuntovuokraukseen erikoistunut Kiinteistötahkola-konserni laajentaa toimintansa
nyt myös Tampereelle. Kiinteistötahkola on ostanut tunnetun tamperelaisen täyden palvelun isännöitsijätoimiston, Kiinteistöpalvelu Isotalo Oy:n, koko osakekannan
25.2. solmitulla yrityskaupalla.
Yrittäjät ja henkilökunta jatkavat Kiinteistötahkolan Tampereen
toimipisteessä vanhoina työntekijöinä.
Tehty yrityskauppa tukee konsernin isännöintiin ja asuntovuokraukseen keskittynyttä kasvuajatusta ja vahvistaa maantieteellistä
sijoittumista. Entisestään kattavammaksi muodostuva toimipistever-

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

Osoite:

Kiinteistötahkola laajentaa toimintansa
Tampereelle

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

Uusi puh.joht.

Sakari Kilponen jatkaa Rakennustoimisto KI-VI:n toimitusjohtajana. Constin palveluvalikoimaan
kuuluvat kaikki korjausrakentamisen keskeiset osa-alueet: talotekniikka, linjasaneeraus, korjausurakointi sekä julkisivusaneeraus ja
pihojen ja ympäristöjen uudistaminen.
Consti Yhtiöt omistaa suomalainen pääomasijoittaja Intera,
yhdistettyjen yritysten johto sekä
pitkään alalla vaikuttanut rakennusmarkkinoiden tuntija Erkki
Norvio. Constin hallituksen puheenjohtaja ja liikeidean isä Norvio toimii Interan teollisena neuvonantajana.

OSOITTEENMUUTOS

Korjausrakentamisen palveluihin keskittyvä yritys Consti Yhtiöt ostaa Rakennustoimisto KI-VI
Oy:n Lahdesta. Kauppojen jälkeen
Consti Yhtiöiden liikevaihto yltää
noin 120 miljoonaan euroon vuodessa ja henkilöstönmäärä nousee
yli 500:n.
Rakennustoimisto KI-VI on Lahden seudulla toimiva perinteinen
rakennusurakointiyritys, joka on
toiminut sekä uudis- että korjausrakennuspuolella. Sen viimeisimpiä kohteita ovat mm. Salpakankaan Seurakuntakeskus Hollolassa sekä Kumpeli Spa Heinolassa.
Vuonna 2009 Rakennustoimisto
KI-VI:n liikevaihto oli noin seitsemän miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 26.

i

OSOITTEENMUUTOS

As. Oy:n Y-tunnus

Consti Yhtiöt laajenee Lahden seudulle

As. Oy tai isänn.tsto

Y R I T Y S - J A T U O T E uutispostia

tuotepostia

Koulutusta
Yhdessä osaamistasi rakentaen
RAKENNUSTEN
KOSTEUSVAURIOIDEN KORJAUS
Kosteustekninen kuntotutkija ja/tai
korjaussuunnittelija –pätevöitymiskoulutus
6.–7.4. ja 25.-27.5.2010, HÄMEENLINNA

Koulutuksen hinta 1.600 €, ilmoittaudu 19.3. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus

27.–28.4. ja 18.–20.5.2010, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta 1.600 €, ilmoittaudu 13.4. mennessä.

Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
11.5.2010, HÄMEENLINNA

Koulutuksen hinta 420 €, ilmoittaudu 27.4. 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 4242 8242

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

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

Vaivatonta
kommunikointia
kaiuttavalla
Ovipuhelinsarjalla
Hedengren Securityn ovipuhelinvalikoima on täydentynyt uuden ajan Aiphonen
DB portti- ja ovipuhelinsarjalla, joka on suunniteltu pieniin kohteisiin, kuten toimistotiloihin.
Portti- ja ovipuhelimessa
on kaiutinominaisuus, minkä
ansiosta ei tarvita luuria, mikä
taas helpottaa näin kommu
nikointia.
DB-sarjan pienikokoisten
laitteiden muotoilussa on huomioitu nykyaikaisten asun
tojen arkkitehtuuri; ainoastaan
27 millimetrin paksuiset vastauspuhelimet sopivat myös
kapeisiin ovireunuksiin.
Järjestelmä on rinnankytketty, ja siihenn voidaan yhdistää jopa viisi vastauspuhelinta ja ovikojeen kautta on
mahdollista muodostaa yhteys joko yhteen tai kaikkiin sisäkojeisiin. Vastauspuhelimet
toimivat ovikommunikoinnin
lisäksi myös sisäpuhelimina.
Peruspaketin lisäksi järjestelmä on saatavilla vandaalikoteloituna, pinta- tai uppoasennettuna sekä koodilukollisena vaihtoehtona.
Lisätietoja: Oy Hedengren
Security Ab, Tom Westerlund,
puh. 044 780 4501,
tom.westerlund@hedengren.

Lumenluonti
välineet huoltokaappiin
Lumenluontivälineiden säilytys
talvella ja harjakaluston kesällä on
viisainta pitää mahdollisimman lähellä työkohdetta.
Huoltomiehen ei tarvitse kuljet
taa kyseisiä välineitä mukanaan,
kun ne säilytetään huoltoavaimella
lukittavassa kaapissa helposti saatavilla.
Tehdasmaalatusta teräksestä
valmistettu huoltokaappi maksaa
265,00 euroa/kpl (sis.alv) ja on
helppo kiinnittää esim. talon seinään, aitaan tms.
Lukko ja sarjoitus ei sisälly hintaan.Toimitusaika heti varastosta.
Lisätietoja: Saloy Oy,
puh. 010 6666 310.

Asukas ohjaa
ilmanvaihtoaan

TAKUUVARMAT RATKAISUT

KATTOURAKOINTIIN
Bitumikate- ja
vesieristysurakointi
Poimulevyjen asennukset
Lämmöneristyslevyjen
asennukset

Kattoturvallisuustuotteet
Kevytsora- ja
betonilaattatyöt
Peltityöt

Torpankatu 4, 24100 SALO. Puh. 0400 503078, 020 729 1600 (vaihde)
Myyrmäentie 2 C, 01600 VANTAA. Puh. 0400 895227, 020 729 1605 (vaihde)
www.sarttila.fi
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Ilmavirtojen tarpeenmukainen
säätö optimoi sisäilman laadun ja
energiatehokkuuden.
Vaatimus ilmavirtojen tarpeenmukaisuudesta yleistyy myös kerrostaloasunnoissa, koska halutaan
parantaa asukkaiden viihtyvyyttä
ja pienentää energialaskua.
Fläkt Woods on laajentanut
liike- ja toimistotiloissa yleisesti
käytettyä Optivent-tuoteperhettä
keskitetyn asuntoilmanvaihdon
Optivent Housing - ratkaisulla.
Tähän kuuluu virtaussäätimet
tulo- ja poistoilmalle asennus- ja
kytkentätarvikkeineen sekä huoneistokohtainen valintakytkin.
Asukas ohjaa ilmanvaihtoa kolmiportaisesti poissa - kotona - te-

hostus vaihtoehdoilla.
Asennusvaiheessa näiden arvot määrätään helposti ja nopeasti ruuvimeisselillä hyödyntäen
ilmavirtasäätimen asetusarvojen
ja oloarvon numeronäytön. Ilmavirrat toteutuvat luotettavasti ja
varmasti kanavapaineen mahdollisista vaihteluista huolimatta.
Lisätietoja: Fläkt Woods, Akseli
Ahtiainen, puh 040 - 868 3293,
akseli.ahtiainen@flaktwoods.

Fenestran

UUTUUS!
Fenair-tuloilmaikkuna

pienentää energiankulutusta

jopa

10%

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

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

