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Kysy lisää ja pyydä tarjous
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Tässäkin talossa pitäisi olla

Polaris-ikkunat ja Polar-ovi

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

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

Fenestran nelilasisessa
Polaris-ikkunassa on
merkittävästi korkeampi
lämmön- ja ääneneristävyys kuin kolmilasisessa
ikkunassa, lämpö pysyy
sisällä ja melu ulkona.
Fenestran Polar-ovissa
on normaalia vahvempi
ovirunko, tehokkaampi
tiivistys, erinomainen
lämmöneristys ja mikä
parasta, minkä tahansa
Fenestran ulko-oven saa
Polar-rakenteella.

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi
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täyttyvät. Niistä tarkemmin sivulta 6
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Käännetyssä arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on ostaja. Tämä
tilittää verottajalle koko urakkaan
sisältyvän arvonlisäveron.
Mitä tämä tarkoittaa taloyhtiöiden
kannalta, siitä kertoo arvonlisäveroasiantuntija Katariina Sovanto
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Käännetty arvonlisävero tulee voimaan
rakennusalalla

Rakennusalalla otettiin huhtikuun alussa käyttöön käännetty arvonlisävero. Käännetyssä arvonlisäverotuksessa
verovelvollinen on ostaja. Tämä tilittää verottajalle koko
urakkaan sisältyvän arvonlisäveron.

14

Tuudittautuminen ”täyshuolettomuuteen”
tiilijulkisivujenkin kohdalla kostautuu

Tiilijulkisivujen ja -rakenteiden vaurioiden taustalta
löytyy Suomen Betoniyhdistyksen toimitusjohtajan Jussi
Mattilan mukaan samoja tekijöitä kuin muidenkin julkisivutyyppien vaurioitumisen takaa.

18

Kun tehdään julkisivun peittävä korjaus
rappaamalla, mitä kannattaisi huomioida

Tutkimuspäällikkö Jukka Lahdensivu Tampereen teknillisestä yliopistosta antaa perusteellisia ohjeita, mitä ottaa
huomioon rappauskorjauksissa.

22

Miksi korjata liian myöhään ja kalliisti,
kun ajallaan toimittaessa myös säästettäisiin

Korjausrakentamisen tilaa pohtivat Suomen Rakennussaumausyhdistyksen puheenjohtaja Boris Panschin,
toimitusjohtaja Matti-Pekka Mäntylä MAVAPE Oy:stä
sekä toimitusjohtaja, isännöitsijä Juha Kankaanpää Martinlaakson Huolto Oy:stä.

32

32
55
– Isännöitsijä on osakkaiden
”salkunhoitaja”. Asunto on suomalaiselle valtava sijoitus. Koska
osakasisännöitsijä tuntee kaikki
yhtiön osakkaat kantaa hän
yleensä myös suurempaa vastuuta
”osakesalkun” arvon säilymisestä
ja kasvamisesta, 33 vuotta osakasisännöitsijänä toiminut Antti
Elonen muistuttaa.

61

Isännöintiyritysten auktorisointijärjestelmän uudistaminen on
luonut asunto-osakeyhtiöiden
hallitusammattilaiseksikin
tituleerattavan Paavo Marttilan
mielestä hyvät edellytykset sille,
että isännöintiyritykset kehittävät
palveluitaan ja saavat aikaan hyviä
arkisia käytäntöjä, jotka palvelevat
ja joista asiakastaloyhtiöt konkreettisesti hyötyvät.

Suomen talvi on lumikertymien päivittelyä ja
virallisia mittauksia

Lumen syyvyys mitataan Juho Kotasen mukaan kuukau
sittain 160 lumittauslinjalta noin 80 eri kohdasta ja lumi
punnitaan vesiarvon määrittämiseksi kahdeksasta kohdas
ta. Näin saadaan tiedot Etelä-Savon ELY-keskuksen
alueelle ajankohtaisiin vesi- ja lumitiedotteisiin.

37

Katto muistuttaa, jos sitä ei muisteta hoitaa

48

As Oy Mäkilinna sai arvoisensa korjauksen

Väärin tai huolimattomasti tehty, huoltamatta jätetty tai
liian rankkaa kohtelua kokenut katto kaipaa korjausta.
Isännöitsijänä 33 vuotta toiminut osakas Antti Elonen
ottaa kantaa myös osakasisännöintiin vaihtoehtona isännöitsijätoimiston palvelulle.

61

Isännöintiyritysten auktorisointijärjestelmän
uudistaminen keino kehittää palveluita

”Hallitusammattilainen” Paavo Marttila on osallistunut
tilaajan edustajana ISA-auktorisointien uudistustyöhön.
Millaisia ovat kokemukset?

69

Onko huoneistojen lukumäärään perustuva
kiinteä palkkio oikea isännöinin veloitusperuste?
		
Isännöintijokeri Oy:n perustanut Janica Diktonius ottaa
kantaa tuoreeseen isännöintipalkkioselvitykseen.

69

AsOy Kuulatalon käyrät todistavat, että
hoitokulujen nousulle ei pidä alistua? 		
		
Taloyhtiöissä voidaan säännöllisellä kulutusseurannalla

		 todella vaikuttaa, eikä hoitokulujen nousuun tarvitse
		alistua.
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Lumitilannetiedoista on
kiittäminen niitä henkilöitä,
jotka talvikuukausien 16. päivä
kiertävät 2- 4 kilometrin mittaista
lenkkiään 160 lumilinjalla eri
puolilla Suomea lumen vahvuutta
ja painoa mitaten. Etelä-Savos
sa näitä tarpojia on seitsemällä
lumilinjalla, kertoo hydrologisesta
seurannasta ja lumitiedottamisesta vastaava Juho Kotanen.

77

As Oy Kuulatalo ei kuulu taloyhtiöihin, joiden yhtiökokouksessa kiinteistön edellisen vuoden
hoitokulut kuitataan ohimennen
”näin paljon meni” -toteamuksella. Vaikutettu myös on, ja tulokset
ovat olleet luettavissa varsin alhaisina yhtiövastikkeina. Asioista
pitää huolta Raimo Alitalo.
90

Karpan Keittiössä:
Suolapedillä valmistettuja
uuniperunoita ja
korvasienimuhennosta

Taloyhtiösopimuksella
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista
Eli Kaapeli-TV
K
li TV
Elisa

Elisa HD -kanavapaketti

Elisa Vahti

Elisa Viihde

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

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
• Edullinen perusnopeus kaikille
taloyhtiön asukkaille

• Helppo ottaa
käyttöön,
ei avausmaksua

• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa
100 Mbit/s/huoneisto

• Lisää asuntojen
houkuttelevuutta ja
nostaa taloyhtiön arvoa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PÄÄKIRJOITUS

Taloyhtiöiden hallitustyöskentelyä
uudistettava
Uuden asunto-osakeyhtiölain vuoksi hallituksiin on
entistä vaikeampi saada jäseniä, varsinkaan puheenjohtajia, koska laki asettaa entistä kovempia vaatimuksia.
Näin kuulee sanottavan. Hassua, että vaatimukset tiedostetaan vasta nyt - onhan laki perujaan vuodelta
1926...
Toisaalta jotkut sanovat, että hallituksiin on jopa tunkua, koska niin monet osakkaat haluavat osallistua
korjauksia koskevaan päätöksentekoon. Tämä vaikuttaa nykyaikaisemmalta, suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja nykyisen lain hengen mukaiselta toimintatavalta.
Isännöitsijöiden palveluista, tehtäväsisällöistä ja veloitusperusteista on myös keskusteltu aktiivisesti uuden lain astuttua voimaan. Keskustelua olisi selvästi pitänyt käydä laajemmalla rintamalla jo sitä ennen,
mutta parempi nyt kuin ei koskaan.
Sitä kuitenkin keskustelun tuoksinnassa olen tullut miettineeksi, miten paljon näitä käsityksiä siitä, että
hallituksiin ei saa vastuunkantamisen pelossa jäseniä tai että isännöitsijät rahastavat tekemättömästä työstä ja kaikkia samanlaisesti, ohjaa vanhakantainen ajatusmalli taloyhtiön hallinnosta. Siis kuvitelma, että
hallituksen tehtävänä on teettää isännöitsijällä kaikki maan ja taivaan väliltä, moittia, ettei mitään synny,
mutta palkkiot juoksevat ja itse pitää seurakokouksia, jotka venähtävät helposti tuntien mittaisiksi.
Jos vaaditaan, että isännöintiyrityksen on räätälöitävä palvelunsa meidän taloyhtiömme tarpeiden mukaan, hallituksen olisi räätälöitävä oma toimintansa sen tueksi. Toimia oikeasti niin, että hallituskin voi
olla aktiivinen, kantaa vastuunsa huolellisesti toimien, mutta toimia monissa asioissa myös ilman isännöitsijää. Silti saada aikaan lainmukaisia, järkeviä ja taloudellisia päätöksiä. Kenties jopa paremmin, kun
korjaushankkeiden ynnä muiden asioiden nyörit ovat vahvemmin taloyhtiön hallituksen jäsenten omissa
näpeissä.
Tietotekniikka mahdollistaa sen, että isännöitsijä voidaan ottaa kokouksiin, vaikka nettipuheluiden välityksellä. Tai joitakin asioita voidaan todella käsitellä sähköpostitse kokoustamisen sijaan. Voi olla, että
tietoa välitetään taloyhtiön kotisivuston kautta, jossa hallituksella on oma salasanan takana oleva osionsa
jne. Nykyaikaiset tiedonvälityskeinot käyttöön otettaessa ei kuitenkaan pidä unohtaa, että ihan yhtä hyvä
kansalainen, asukas ja osakas on sekin, joka ei edelleenkään käytä nettiä, eikä sähköpostia. Uskoisin, että
näidenkin osalta asia saadaan ratkaistua - onhan Gutenbergin taito jättää paperille jälki niinkin vanhaa
kuin 1440-luvulta.
Riina Takala
kommentti

Isännöinti on sittenkin kuluttajapalvelua

"Isännöintiala on kuluttajapalvelualaa, B to C -toimikenttää, ei B to B eli yritysten ja asiantuntijatason
toimintaa. Me osakkaat ja asukkaat olemme isännöintialan palvelun asiakkaita, mutta isännöintikentässä
ei aina hyväksytä sitä, että me olisimmekin isännöitsijöille nimenomaan kuluttajapalvelun asiakkaita.
Hallituksen jäsenten haluttaisiin olevan asiantuntijoita
ja jonkin sortin ammattilaisia ja kun he eivät sitä ole,
heidän koetaan tietyllä tavalla välillä jopa ongelmallisiksi. Kärjistäen: Miksi se on niin, että autokauppaan
menevät ne fiksut ihmiset, mutta asumiseen tulevat ne
tyhmät. Jos tämä on todella se asenne, joka vallitsee
- toki ei kaikilla onneksi - silti ollaan tilanteessa, että
keskinäisiä suhteita ihmetellään puolin sun toisin. Jos
löytyy vääränlaista palveluasennetta palvelun tarjoajista, niin osakkainakin on katsottava peiliin.

Suomesta puuttuu palvelukulttuuri. Emme ole tottuneita ostamaan
ja arvostamaan palveluita. Toisaalta emme usein kanna vastuuta asiakkainakaan riittävästi: jos
kerran haluaa hyvää palvelua,
sitä pitää aktiivisesti toimia,
sen perään pitää katsoa ja jos
haluaa laatua, siitä täytyy olla
valmis jonkin verran uhraamaan."
(Isännöintialan kehittämistä selvittäneen
työryhmän puheenjohtajan Kaj Hedvallin ajatuksia
mukaellen, joita hän esitti Lexia Oy:n järjestämässä
aamupäiväseminaarissa 1.4.2011.)
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Käännetty
arvonlisävero voimaan
rakennusalalla
Rakennusalalla otettiin
huhtikuun alussa käyttöön
käännetty arvonlisävero.
Käännetyssä arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on
ostaja. Tämä tilittää verottajalle koko urakkaan sisältyvän arvonlisäveron.
Käännettyä arvonlisäveroa
sovellettaessa pitää täyttyä
kaksi oleellista asiaa, tähdentää arvonlisäveroasiantuntija Katariina Sorvanto
KPMG Oy:stä.

n Teksti:
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Irene Murtomäki
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alvelun pitää olla rakentamispalvelua tai työvoiman
vuokrausta rakentamispalvelua varten. Ostajan pitää olla elinkeinonharjoittaja, joka muutoin kuin
satunnaisesti myy rakentamispalveluja
tai vuokraa työvoimaa rakentamispalveluja varten, tai joka muutoin kuin satunnaisesti myy hallitsemalleen maalle
myytäväksi rakennettuja kiinteistöjä,
joita ei ole otettu vielä käyttöön perusparannuksen tai uudisrakennustyön
valmistuttua, tai ostaja on ns. välimies,
joka myy palvelun edelleen jollekin
edellä mainituista elinkeinonharjoittajista.
– Näitä edellytyksiä tarkasteltaessa
päädytään siihen, ettei käännetty verovelvollisuus yleensä koske esimerkiksi
taloyhtiötä.Taloyhtiö ei tavallisesti myy
rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalveluita varten.
Myös isännöintitoimistot ja kiinteistönhuoltoyhtiöt voivat kuulua uudistuksen piiriin, jos ne itse myyvät
rakentamispalveluja muutoin kuin
satunnaisesti.
– Tällöin isännöintitoimiston tai
huoltoyhtiön kaikkiin rakennuspalve
luostoihin sovelletaan käännettyä ve-

rovelvollisuutta, Katariina Sorvanto
täsmentää.

Pääurakoitsija maksaa
ja ilmoittaa alvin

R

akennusalan käännetyssä arvonlisäverovelvollisuudessa
on arvonlisäverosta huolehtiminen pääurakoitsijan vastuulla. Tämä
sekä maksaa arvonlisäveron että tekee
siitä ilmoituksen verottajalle.
– Pääurakoitsija huolehtii myynnin
arvonlisäveron suorittamisesta koko
ketjun myymien rakentamispalvelujen
osalta. Sillä ei ole merkitystä kuinka
pitkä aliurakoitsijaketju on kyseessä.
Esimerkiksi pääurakoitsijan myydessä rakentamispalveluja taloyhtiölle
myydään se yleensä normaaliin arvonlisäverolliseen hintaan. Pääurakoitsija
tilittää verottajalle koko rakentamisurakan kattavan arvonlisäveron, jonka
taloyhtiö on maksanut laskussa.
– Lopullinen ostaja, eli tässä tapauksessa taloyhtiö, ei voi laskun perusteella tietää, miten pitkä aliurakointiketju
on remontin toteuttanut. Asunto-osakeyhtiön velvollisuus on hoitaa maksu

– Pääurakoitsija huolehtii
myynnin arvonlisäveron suorittamisesta koko ketjun myymien rakentamispalvelujen
osalta. Sillä ei ole merkitystä
kuinka pitkä aliurakoitsijaketju
on kyseessä. Esimerkiksi pääurakoitsijan myydessä rakentamispalveluja taloyhtiölle
myydään se yleensä normaaliin arvonlisäverolliseen hintaan. Pääurakoitsija tilittää verottajalle koko rakentamisurakan kattavan arvonlisäveron,
jonka taloyhtiö on maksanut
laskussa.

ja pääurakoitsijan velvollisuus
on tilittää arvonlisävero.
Arvonlisäveroasiantuntija Katariina Sorvanto toteaa, että uuden verotuskäytännön taustalla
on tavoite kitkeä rakennusalan
harmaata taloutta.
- Ison ja luotettavaksi oletetun pääurakoitsijan tilittäessä
koko ketjun arvonlisäveron,
on se veron saajan eli valtion
kannalta varmin tie saada ar-

vonlisävero. Tarkoituksena on
estää tilanteet, joissa ostaja,
kuten pääurakoitsija vähentää
arvonlisäveron, mutta myyjä eli
aliurakoitsija jättää tilittämättä
sen valtiolle.
Rakennusalan käännetystä
arvonlisäverosta on jo muualla kertynyt kokemuksia. Se on
käytössä muun muassa Ruotsissa.

Myyjän tiedettävä
ostajan asema

K

äännetyssä arvonlisäverossa lankeaa myös
rakentamispalvelun
myyjälle iso vastuu. Hänen on
laskuttaessaan tiedettävä osta
jan asema, eli sovelletaanko
laskussa käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta vai ei.

– Myyjän velvollisuus on antaa oikeanlainen lasku. Jos se
syystä tai toisesta on virheellinen, pitää antaa uusi lasku, jossa
on oikeat merkinnät ja viittaus
alkuperäiseen laskuun.
Miten myyjällä on mahdollisuus selvittää ostajan asema, siihen ei arvonlisäveroasiantuntija Katariina Sorvannon mukaan
ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa.
– Ainakin kyselyllä tai keskustelulla sitä voidaan selvittää. Ja
jos ostajana on rakennusliike,
niin tuskin asiaa tarvitsee erikseen selvittää. Nämä ovat niitä
niin sanottuja selviä tapauksia.
Arvonlisäveroasiantuntija Katariina Sorvanto kertoo monen
rakentamispalvelun myyjän
lähettäneen ostajalle kirjeen,
jossa kysytään, soveltuuko
käännetty arvonlisävero tämän
ostoihin vai ei. Uusi verotuskäytäntö otetaan huomioon myyjän ja ostajan sopimuksessa,
joita on viime aikoina päivitetty
kiivaaseen tahtiin.
Myyjän tavoitteena on turvata oma selustansa ja varmistaa,
että ostaja antaa oikeat tiedot.
– Myyjän kannattaakin olla
huolellinen. Jos arvonlisäverotuksessa annetaan jostain syystä väärää tietoa ja väärä taho tilittää verot, siitä on seuraamuksia. On muistettava, että veron
muuttaminen myöhemmin ei
ole "ilmaista", vaan rahalliset
seuraamukset voivat olla isot.
Sorvanto ottaa esille esimerkin. Myyjä antaa laskun, jossa
➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2011
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Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero
muuttaa ratkaisevasti alan verotuskäytäntöä. Uudet
säännökset ovat
haasteellisia ja vaativat alan toimijoilta
asiaan perehtymistä,
toteaa arvonlisäveroasiantuntija
Katariina Sorvanto
KPMG Oy:stä.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kerrotaan sovellettavan käännettyä arvonlisäveroa. Laskussa
ei siten ole mainittu arvonlisäveron määrää eikä verokantaa,
vaan siinä lukee ostajan tilittävän alvin. Kun myöhemmin käy
ilmi, että myyjän olisi pitänyt
tehdä normaali alvillinen lasku
ja tilittää vero, niin myyjää voidaan jälkiverottaa. Jälkiveron ja
korkojen suuruus riippuu siitä,
missä vaiheessa virhe tulee ilmi.
Vaikka myyjä möisi rakenta
mispalveluja ainutkertaisesti, sillä ei ole merkitystä. On
muistettava, että ostajan asema
ratkaisee. Eli käännettyä arvonlisäveroa sovelletaan, jos ostaja muutoin kuin satunnaisesti
myy rakentamispalveluja.
Toisaalta myös ostajan kannattaa olla tarkkana, että saa
oikeanlaisen laskun. Näin vältytään jälkipuinneilta ja mah-

10
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dollisesti mutkikkailtakin oikaisuilta.

Mikä on rakentamispalvelua?

K

äännetty arvonlisävero
koskee kiinteistöön
kohdistuvia rakentamispalveluja. Kiinteistöllä tarkoitetaan paitsi rakennusta tai
pysyvää rakennelmaa, myös
maa-aluetta. Esimerkiksi kiinteistöön kohdistuva maa- ja vesirakentaminen on säännösten
tarkoittamaa palvelua ja kuuluu
myös käännetyn arvonlisäveron
piiriin, jos ostaja täyttää edellytykset.
Rakennusten ja rakennelmien täytyy olla pysyväksi tarkoitettuja. Pysyviksi rakennelmiksi
luokitellaan muun muassa vesi-

ja kaukolämpöverkostot sekä
televerkot. Rakentamispalveluihin lukeutuvat myös rakennuksiin kiinteästi kuuluvien
varusteiden ja laitteiden, kuten
hissien asentaminen ja huolto
sekä valvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen.
Siirrettävät rakennelmat, kuten rakennustelineet ja työmaakopit eivät ole kiinteistöä. Näiden pystytykseen ja purkuun
tai muihin työsuorituksiin ei
siten sovelleta käännettyä arvonlisäveroa.
Rakentamispalveluihin ei
myöskään lueta esimerkiksi
suunnittelu-, arkkitehti- ja valvontapalveluja, viheralueiden
istutusta ja hoitoa, kuljetuspalveluja tai kiinteistönhoitoa.
– Kiinteistön perushuoltosopimukset eivät ole käännetyn
verovelvollisuuden piirissä. Perushuolto tarkoittaa esimerkik-

si lumenluontia tai hiekoitusta.
Mutta jos huoltoyhtiö tekee
erikseen sovittavia laskutettavia korjaustöitä, on tapauskohtaisesti tutkittava onko
ostaja sellainen, että käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta
sovelletaan, arvonlisäveroasiantuntija Katariina Sorvanto
muistuttaa.
Hän toteaa, että käännettyä
arvonlisäverovelvollisuutta
koskevat säännökset ovat haasteellisia. Tulkinta- ja rajanvetotapauksilta ei todennäköisesti
voida välttyä. Myyjän on oltava
tarkkana ja selvitettävä ostajan
asema, vaikka se tästä saattaa
tuntuakin turhalta utelulta.
Sorvanto ottaa esille esimerkin,
jossa maanviljelijä tekee silloin
tällöin kaivutöitä rakennuksilla ja myy tätä palvelua muille.
➺ JATKUU sivulla 10

26.-28.5.2011, Silja Serenade

Tervetuloa seminaariin
Tulevaisuuden Isännöinti 2011-seminaari pidetään 26.-28. toukokuuta.
Seminaarista saat mukaasi muun muassa raikkaita ja räväköitä näkökulmia johtajuudesta ja luovuudesta, tietoa, miten isännöitsijä voi
ehkäistä työssään ja toimillaan korjausrakentamiseenkin pesiytynyttä
harmaata taloutta ja näkökulmia siihen, minkälaisin periaattein ja
näkökulmin arvokiinteistöjä korjataan.
Lisäksi ohjelmassa on jo käsitteeksi muodostunut menomatkan
ála carte -illallinen, jossa on plaseeratut paikat ja pukukoodi
on tumma puku, erikoisaamiaiset, KontaktiFoorum sekä
Lakikammari. Totutun tavan mukaan hytti on käytössäsi jo
ennen seminaarin alkua. Hyviä ja tärkeitä asioita kaikki.
Lähde sinäkin seminaariin tapaamaan eri puolilta
Suomea saapuvia kollegoja, kuulemaan mielenkiintoisia luentoja ja tutustumaan kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen tuotteita ja palveluita tarjoaviin yhteistyökumppaneihin.
Nähdään laivalla!

alf rehn

torstai 26.5. klo 13.25
Professori Alf Rehn on yksi tämän päivän
mielenkiintoisimmista äänistä liike-elämässä - niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.
Thinkers 50 -sivusto on listannut hänet ainoana suomalaisena “Tulevaisuuden bisnesajattelijoiden “ joukkoon.

katso alf rehn
haastattelu
www.tulevaisuudenisannointi.fi

steni® katto
➺ JATKOA sivulta 8

Kattaa kaiken
steni protego on kannattava kattomateriaali, sillä se
kestää dokumentoidusti yli 60 vuotta ja on
erittäin helppohoitoinen. Levyjen asennus ei
edellytä muutoksia kattorakenteisiin, ja asennus
on erittäin helppoa. Kilpaileviin tuotteisiin verrattuna
steni protego on fiksu ja pitkäkestoinen sijoitus.
Lue lisää osoitteesta: www.steni.fi

• Kestävä
• Taloudellinen
• Joustava värivalikoima
• Ympäristöystävällinen

Vaikka maanrakennustoiminta
on vähäistä suhteessa hänen
muuhun toimintaansa, sovelletaan hänen ostamaansa navetankorjaustyöhön käännettyä
arvonlisäverovelvollisuutta.
Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus koskee
rakentamispalvelun myyntiä,
ei pelkän tavaran myyntiä. Toisaalta jos rakentamispalveluun
sisältyy myös materiaalinmyyntiä, eli ikkunat, ovet tai lattiaparketti myydään paikoilleen
asennettuna, pidetään sitä yhtenä kokonaisuutena ja kaupassa
sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta myös tavaran osuuteen.

Koulutuksella
kysyntää

A

rvonlisäveroasiantuntija Katariina Sorvanto
KPMG Oy:stä on käynyt
yrityksissä kouluttamassa ja kertomassa käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Lisäksi on
ollut kaikille avoimia koulutustilaisuuksia.
– Keskustelua syntyy yleensä
siitä, mitkä kaikki palvelut ovat
rakentamispalvelua. Toinen

yleinen kysymys liittyy ostajastatukseen: mitä tarkoittaa muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja. Esille on noussut
myös epätietoisuus siitä, miten
menetellä palvelun myyjän ollessa ulkomaalainen yritys.
– Oma lukunsa ovat kunnat ja niiden omistamat yhti
öt. Kun
tien asemaa ostajana
tarkastellaan kuntakohtaisesti
ja yhtiöiden asemaa kunnista
erillisesti. Jos yksittäinen kunta
tai kuntayhtymä myy säännöllisesti rakentamispalveluja vaikkapa kuntalaisille, käännettyä
verovelvollisuutta sovelletaan
kaikkiin kyseisen kunnan tai
kuntayhtymän ostamiin rakentamispalveluihin.
Koulutustilaisuuksissa arvon
lisäveroasiantuntija Katariina Sorvanto on kuullut usein
hämmästystä siitä, kuin laajalle
säännökset käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta ulottuvatkaan.
– Moni on sanonut, ettei voinut aluksi mitenkään ajatella,
että tämä heitä koskisi. Tilanne on onneksi valjennut ajoissa: "kylläpä vaan, palvelumme
ovat sellaisia, joihin käännetty
arvonlisäverovelvollisuus liittyy
tavalla tai toisella", Katariina
Sorvanto kuvailee.

Rakennusalan käännetty alv pähkinänkuoressa

Markkinnoide
paras
takuu!
steni finland oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puhelin: 09 855 3420
Faksi: 09 8553 4260
Sähköposti: myynti@steni.fi
www.steni.fi
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Koskee 1.4.2011 tai sen jälkeen työmaalla aloitettavia urakoita
Rakentamispalvelun myynnistä veron maksaa ja ilmoittaa ostaja, eikä myyjä.
Käännettyä alvia sovelletaan, kun
• myyty palvelu on rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta
rakentamispalvelua varten ja
• ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka
- muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalveluja tai vuokraa työvoimaa rakentamispalveluja varten
- muutoin kuin satunnaisesti myy hallitsemalleen maalle myytäväksi rakennettuja kiinteistöjä, joita ei ole otettu vielä käyttöön
perusparannuksen tai uudisrakennustyön valmistuttua tai
- myy edelleen kyseisen palvelun edellä määritellylle elinkeinonharjoittajalle.
Rakentamispalvelun on kohdistuttava Suomessa sijaitsevaan
kiinteistöön.
Arvonlisäverotuksessa kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta,
rakennusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa.
Lähde: KPMG Oy Ab

julkisivu J E N K O R J A A M I N E N

Tiiltä tiilen tilalle

kiinteistön arvoa vaalien ja kehittäen
Vaurioituneiden tiilijulkisivujen korjauttaminen ja korjaaminen uuteen tiili- tai
tiililaattapintaan on
monelle tuttu juttu.
Jokaisessa kohteessa
työtapojen ja materiaalien valintaan on
syytä kuitenkin paneutua rauhassa ja
perusteellisesti. Espoolaisittain tästä löytyy
kokemusta jo etenkin
Olarista, ja sitä kertyy
yhä enemmän. Peruskorjausikäisiä tiilielementtitaloja on paljon.
n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

O

larin asukkaille 'olari
maisuus' on paljolti
yhtä kuin alueen julkisivuiltaan omaleimaiset kerrostalot. Ruudukas ilme muodostuu tiili- ja värilasikentistä,
joita rajaavat rakennuksen ulkopintaan ulottuvat välipohjarakenteen betoniset reunat. Espoon kaupunkikuva-arkkitehti
Anne Nurmion mukaan Olarin
taloyhtiöt kyllä ymmärtävätkin
asuinalueensa kaupunkikuvallisen arvon.

1960- ja 1970-luvun olarilaistalojen julkisivuelementtien ulkopinnat ovat elävää,
harjattua punatiiltä.

➺ JATKUU
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Julkisivumateriaalin vaihtamiseen täysin
alkuperäisestä
poikkeavaan materiaaliin Anne
Nurmio suhtautuu varauksella. Toisaalta, jos
elinkaarensa päähän tullut pesubetonijulkisivu
halutaan korvata
esim. tiiliverhouksella, on ajatusta aika vaikea
lähteä perustellusti vastustamaankaan.

Pätevän suunnittelijan lisäk
si hyvään lopputulokseen tar
vitaan myös osaava rakennus
yritys. Teknisen osaamisen
lisäksi Anne Nurmio tosin toivoo rakentajilta kykyä vastata
joustavammin kohdekohtaisiin
tarpeisiin.
– Suomalaista rakennuskulttuuria ei voi syyttää liiallisesta
notkeudesta, hän toteaa.
Tiilijulkisivuissa lopputuloksen kannalta oleellisen tärkeä
asia voi olla esimerkiksi se, että
ulkopintaa uusittaessa tiilien
keskinäinen limitys tehdään alkuperäisen limityksen tapaan.
Olarin taloista suurimmassa
osassa se tarkoittaa 1/3-limitystä. Nurmio ja alueen rakennuslupa-arkkitehti Eija Mikola ovat
havainneet, että toteutusvaihtoehtoja kyllä löytyy, kunhan niitä
osataan vaatia.
Kun tiililattavalmistajan valikoimissa ainoana vaihtoehtona
ollut puolen tiilen limitys ei tyydyttänyt heitä eräässä olarilaiskohteessa, he kysyivät, miksi
tarjolla ei ole myös 1/3-limitystä. Valmistaja tarttui heidän
kommenttiinsa vakavuudella,
ja puute poistui.

Väreihin ja pintastruktuureihin
enemmän elävyyttä
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Vaikka Olari ei ole asemakaavassa suojeltu, alueeseen suhtaudutaan Nurmion mukaan
kuten suojeltuun rakennettuun ympäristöön. Kaupunkikuvan säilymisen puolesta ei
ole juurikaan tarvinnut käydä
kiistoja, vaikka suurimmaksi
osaksi 1960- ja 1970-luvuilla
valmistuneissa rakennuksissa
korjausrakentaminen on jo varsin yleistä.
Espoolaisten kerrostaloalueiden joukossa Olari on poikkeus sikälikin, että kaupungissa
kaiken kaikkiaan on suhteellisesti todella vähän tiilipintaisia
kerrostaloalueita. Anne Nurmion mainitsema toinen laajempi
kokonaisuus Leppävaaran Vallinkalliossa on rakennuskannal-
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taan nuorempaa kuin pääosin
1960- ja 1970-luvuilla rakennetussa Olarissa.

Onnistunut
lopputulos lähtee
suunnittelusta

O

larilaiskerrostalojen
julkisivujen vaurioitu
neita tiilikenttiä on
Anne Nurmion mukaan uusittu sekä tiililaattaverhouksin
että kokotiilellä. Tiililaattaverhoukseen päätyneissä taloyhtiöissä valinnassa on painanut
mahdollisuus samalla parantaa
sekä julkisivurakenteen tuulettuvuutta että eristyskykyä, sen
myötä myös rakennuksen ener-

giatehokkuutta. Käyttämällä kyseisen talotyypin korjauksessa
paksumpaa kokotiiltä eristävyyden lisääminen on vaikeampaa,
koska osana julkisivupintaa olevaa betonirunkoa ei voi tuoda
ulommaksi.
Nurmion mukaan kaupunkikuvallisessa mielessä ei välttämättä ole olennaista, kummalla
menetelmällä uudet tiilikentät
rakennetaan. Päällepäin lopputulokset voivat olla ulkonäöllisesti samantasoiset - kunhan
sekä suunnittelutyö että toteutus tehdään ammattitaidolla ja
rakennuksen yksityiskohdat
huomioon ottaen.
– Melkein mistä tahansa materiaalista saa sekä hyvän että
huonon lopputuloksen.

O

larin nyt peruskorjaus
ikään tulleissa kerrostaloissa alkuperäisten
tiiliin rosoisuus on työstetty aikoinaan harjaamalla. Limitystavan lisäksi oleellinen ulkonäöllinen tekijä vanhaa tiilijulkisivua
uusittaessa on tiilen väri sekä
pintastruktuuri. Olipa tiilen sävy punainen, keltainen tai jokin
muu, Anne Nurmio ihmettelee
tasaväristen ja muovimaisen sileiden tiilimallien suosiota.
– Tiilessä pitää näkyä aineen
ominaisuudet. Karheampi, ei
ihan tasavärinen, tiilipinta on
elävä ja myös armahtaa enemmän.
Tavalla tai toisella vaurioituneiden, poistettavien tiilijulkisivujen tilalle käytettävissä tiililaattaelementeissä Nurmio on

Kiinteistöposti digitaalisena

Voit lukea Kiinteistöpostin nyt myös digitaalisena näköislehtenä omalta tietokoneeltasi, missä tahansa, milloin tahansa.
Digitaalinen Kiinteistöposti löytyy
osoitteesta www.kiinteistoposti.fi
Kiinteistöpostin digilehdestä voit
tulostaa hallituksen kokoukseen tai
yhtiökokoukseen lehdessä olleen
mielenkiintoisen ja asiaan liittyvän
artikkelin tai ilmoituksen, josta on apua
päätöksenteossa – täysin maksutta.

Uudistuneet kotisivut

Lisäksi lehden kaikki 1/4-sivun ja suurikokoisemmat ilmoitukset on linkitetty
suoraan mainostajan omille kotisivuille,
mikä helpottaa lisätietojen saamista
mainostajan tuotteesta tai palvelusta.
(Mainostaja huom! Tämä palvelu on
teille maksuton ja sen arvo on 250,-)

Surffaa siis osoitteeseen www.kiinteistoposti.fi ja löydät sieltä Kiinteistöpostin
digilehden, muun lehteen liittyvän informaation ja näet lehden ajankohtaiset
tapahtumat. Sivustolla voit kommentoida myös Kiinteistöpostin Nettijatkot-artikkeleita.

toivonut valmistajien kiinnittävän entistä enemmän huomiota
saumauksen luonteeseen. Myös
niissä olisi vältettävä liiallista
tasalaatuisuutta, tilalle kaipaisi
luontevampaa materiaalin, saumalaastin tuntua. Erityisesti ero
laattojen saumojen ja paikan
päällä muuraten työstetyn tiilipinnan saumojen pisti hänen
silmäänsä korjausrakennuskohteessa, jossa muuten tiililaattaelementein toteutetussa julkisivuremontissa parvekkeiden
kaiteet muurattiin paikan päällä perinteiseen tapaan.
– Ymmärtääkseni tämäkin
asia on nyt kehityksen alla,
Nurmio uskoo valmistajien ottaneen onkeensa arkkitehtien
näkemykset.

Rohkeasti
miettimään
yhdessä
vaihtoehtoja

E

”mitä saa tehdä ilman
rakennuslupaa. Eihän
siinä ole mitään järkeä!
Paljon enemmän taloyhtiöiden kannattaisi pelätä huonoja suunnittelijoita tai kelvotonta
rakentamisen laatua. ”

www.kiinteistoposti.fi

spoon rakennusvalvontakeskuksen ammattilaiset
pyrkivät tuomaan julkisivukorjauksiin valmistautuvien
taloyhtiöiden tiedoksi halunsa
osaltaan valvoa ja vaalia, että
peruskorjauksen myötä kiinteistön arvo ei ainakaan laske.
– Rakennuslupaprosessin tarkoitus on varmistaa, että suunnitelmat ovat kelvolliset, Anne
Nurmio painottaa.
– Yllättävän usein meitä lähestytään kysymällä, mitä saa
tehdä ilman rakennuslupaa.
Eihän siinä ole mitään järkeä!
Paljon enemmän taloyhtiöiden kannattaisi pelätä huonoja
suunnittelijoita tai kelvotonta
rakentamisen laatua.
– Meillä lupakäsittelyn ensimmäisiin palavereihin osallistuu
usein suunnittelijoiden lisäksi
myös taloyhtiöiden edustajat.
Palavereissa sitten pohditaan
avoimesti kunkin hankkeen
mahdollisia ongelmakohtia ja
toteutusvaihtoehtoja. On kaik-

kien etu, myös osakkeenomistajien, että yhdessä todetaan,
missä mennään ja mitä vaihtoehtoja suunnitteluratkaisut
mahdollisesti pitävät sisällään.
Objektiivista totuutta ei tietenkään näissäkään asioissa ole,
mutta on hyviä ja vähemmän
hyviä ratkaisumalleja.
– Ja me tietysti suositellaan
sitä parempaa vaihtoehtoa.
Nurmio toteaa, että onnistunut rakennushanke ei välttämättä maksa yhtään ylimääräistä.Ammattitaitoisesti toteutettu
suunnittelu- ja toteutusvaihe
päinvastoin säästää kaikkien
hermoja, useimmiten myös
kustannuksia. Pysytään aikataulussa ja saadaan aikaan kiinteistön kokonaisarvoa nostava
lopputulos.
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JULKISIVUJEN KORJAAMINEN

Valtaosin tiilirakentamisessa
on onnistuttu, Jussi Mattila
päättelee - vähättelemättä
ongelmia, joita niitäkin ilmenee. Suomen Betoniteollisuus
ry:n toimitusjohtaja valitsi
aikoinaan myös oman talonsa materiaaliksi tiilen.

Koettelemuksensa
tiiliverhoiluillakin julkisivuilla
Arvokas, kestävä ja huoleton ovat tuttuja sanoja tiilitalojen kuvailuissa - eivätkä ainoastaan
tiili- ja tiilitaloteollisuuden puheissa. Silti tuudittautuminen kunnossapidossa täyshuolettomuuteen saattaa pidemmän päälle kostautua
myös tiiliverhottujen talojen omistajille hyvinkin
korkeina korjauskustannuksina. Niiden julkisivu- ja rakennevaurioiden alkujuurilta löytyy
monessa tapauksessa samoja tekijöitä kuin heiveröisemmin mainesanoin hehkutettujen julkisivutyyppien taloissa.

n Teksti ja kuvat: Hanna
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Rissanen

S

ateet piiskaavat demokraattisesti rakennuksia
kuin rakennuksia, julkisivumateriaalin arvosta piittaamatta. Vuotavat kattorakenteet,
räystäskourut ja rännit sekä väärin suunnitellut ja/tai toteutetut
rakenneosien liitoskohdat koettelevat julkisivun ja syvempienkin rakenteiden kuntoa. Joissakin tapauksissa vesi ja kosteus
etsiytyvät julkisivujen sisään ja
taakse myös pintamateriaalin
läpi, myös tiilimuurien ja tiililaattapintojen.
Suomen Betoniyhdistys ry:n
toimitusjohtajalla Jussi Mattilalla on tutkintojensa ja työkokemuksiensa kautta kattava ja
syvä tuntemus julkisivumateriaaleihin, -rakenteisiin ja toimintatapoihin koko kirjossaan. Julkisivukorjauksista paljon myös
luennoivana hän on kohdannut

kuulijoinaan muiden muassa
tiilijulkisivuisten kiinteistöjen
omistajia kuulijoina, epätietoisuuksineen ja kysymyksineen.
Tänä keväänä Mattilalta on erityisen paljon kysytty, mitä talven jäljiltä talojen seiniä vasten
yhä nojaaville lumikertymille
tulisi tehdä.
Tiilirakennuksien kavalkadista massiivitiilirakenteiset ovat
Mattilan mukaan vikasietokyvyltään parhaita, huomattavasti parempia kuin tiiliverhotut.
Kaikkein suurimmat riskit
seinää vasten jätettävät sulavat lumikertymät aiheuttavat
rakennuksille, joiden tiiliverhous kätkee sisäänsä puurankarakenteisen talon. Jos niissä
ei ole kunnon tuuletusrakoa ja
vesi pääsee kostuttamaan puu➺ JATKUU

saattaa hiljalleen tulla esiin.
Myös paikalla muuratuissa
tiilikuorissa esiintyy ruostuneiden raudoituksien aiheuttamia ongelmia. Vaakasaumoissa
saatetaan käyttää tukirautoja
muurin halkeiluherkkyyden vähentämiseksi ja rakenteellisissa
ongelmakohdissa. Muurauslaastiin sijoitettuna rauta alkaa
kuitenkin kasvattaa pintaansa
ruostetta ja koettelee saumalaastin pysyvyyttä.
Riskin hyvin tiedostanut Mattila kertoo käyttäneensä omassa talossaan saumaraudoitteena
ruostumatonta terästä. Ruostuvaisen "mustan raudan" käytön
yleisyyden hän ei usko juontavan niinkään kustannusten
säästämisen tavoittelusta kuin
tietämättömyydestä. Saumarautojen määrät jäävät hänen mukaansa kuitenkin suhteellisen
pieniksi.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

rankaa ja eristeitä, vauriot ovat
vakavat.
– Tiilikuori ei missään tapauksessa ole vedenpitävä, Mattila korostaa.
Olemattomat tai riittämättö
mät tuuletusraot ja vedenpois
tumisjärjestelyt hän tietää ylei
siksi puutteiksi etenkin van
hemm issa tiiliverhoilluissa
puurakenteisissa taloissa. Tiili/
puu -rakenteisia taloja tehdään
edelleen, mutta ongelmat on
jo tiedostettu. Nykyisin tuuletusrakoa jätetään vähintään 40
millimetriä. Lisäksi tiilipinnan
takapinnassa mahdollisesti va
luvan veden varalta kuorimuurauksen alle asennetaan puurankarakenteen suojaksi nousevat bitumikernikaistat, jotka
johtavat veden hallitusti pois
rakenteesta.
Tiiliverhoiltuja puutaloja lienee eniten pientaloina. Myös
rivitaloissa kyseistä rakennetta
on sovellettu ja sovelletaan yhäkin, joten ilmiö ei ole tuntematon taloyhtiömaailmassakaan.

Tukevat, mutta myös
tuhoisat raudoitteet

J

ussi Mattila jaottelee tiiliverhoillut julkisivut kuorimuurisiin (julkisivu muurattu
paikalla) sekä tiililaattapintaisiin
betonisandwich-elementteihin.
Julkisivun tiililaatoituksen kunnon säilymisen kannalta hän ei
näe merkityksellisenä, ovatko
elementtitehtaiden 1980-luvun
alusta lähtien valmistamat sandwich-tuotteet kantavia elementtejä tai kevytelementtejä.
Etenkin alkuaikojen tiililaattapintaisten betonielementtien
varsin yleiseksi riskitekijäksi
on osoittautunut elementin tukirautojen sijoittuminen aivan
tiililaattojen taakse. Harjaterästä
ympäröivän betonin määrä on
jäänyt turhan ohueksi; emäksisyyttään hiljalleen menettävän
betonin rautaa ruostumiselta
suojaava vaikutus jää ajallisesti lyhyeksi. Jos raudoittaminen
ja sitä ympäröivän betonin
tiivistäminen on tehty huoli-
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Kohta kohdalta
korjaillen
tai kertarysäyksellä
uusiksi
Tiili-, betoni- ja betoni/tiilirakenteisissa taloissa julkisivurakenteessa mahdollisesti oleva mikrobikasvusto ei välttämättä ole hälyttävää, mikäli sisäkuori on ilmanpitävä. Puurakenteiset tiiliverhotut talot ovat mikrobeille huomattavasti otollisempia, edellyttävät seurantaa ja korjaajalta tietämystä ja taitoa.

Tiililaattapintaisissa betonielementeissä voi joskus esiintyä
pakkasrapaumaa joko tiiliverhouksen takana olevassa betonissa tai itse tiililaatassa.
Kummatkin ovat olleet kuitenkin melko harvinaisia.

mattomasti, tiililaatan taustaan
painuneiden tukirautojen ja
laatan väliin ei ole pahimmillaan päässyt betonia ollenkaan.
Syntyneessä ilmatilassa rauta
alkaa heti kosteutta saadessaan
ruostua, laajeta ja aikanaan vaurioittaa pintalaattaa.
Myöhemmin elementtien tu
kiraudoituksen sijoittaminen
on otettu paremmin ja kattavammin hallintaan. Valmistusvaiheessa käytetään valukorokkeita estämään raudoituksia
painumista alaspäin eli elemen
tin ulkopinnan tuntumaan.
Toistaiseksi tiiliverhoilujen irtikorkkailut eivät ole muodostaneet kovin mittavasti julkisivuongelmia. Kertyneet esimerkit
antavat kuitenkin viitettä, että
laaja-alaisemminkin ongelmia

K

uorimuurauksessa samoin kuin tiilielementtien saumoituksessa
käytettävän laastin laadulla on
vaikutuksensa julkisivun kestävyydelle.
– Meillä on hyviä, kestäviä tiiliä. Usein se onkin sauma, joka
jää pitkässä juoksussa kakkoseksi. Saumauksia sitten korjaillaan muutaman vuosikymmenen välein, Mattila toteaa.
Saumalaastin heikkous voi
il
metä mm. huonona pakkaskestävyytenä. Laasti halkeilee
huokosiin imeytyneen veden
jäätyessä. Lähinnä jälkisaumauksissa käytetty, tiilimateriaalin
suhteen liian lujan laastin käyttäminen on joskus havaittu syypääksi tiilien rikkoontumiselle.
Vaikka tiilien vauriot - mistä
syystä ne johtuvatkaan - olisivat
julkisivulla vain paikoittainen
ilmiö, tilanne on kiusallinen.
Yksittäisten tiilten vaihtaminen
on työlästä, eikä samansävyisten ja -kokoisten tiilien löytäminen ole itsestään selvää. Toi-

saalta paikoittainen korjaustapa
on oireiden hoitoa, ei syiden
eliminointia. Rikkoontumisien
jatkuessa paikkailua onkin oletettavasti edessä vastedeskin.
Usein silmiinpistäviä vaurioita julkisivumuureissa on ikkunoiden päällä. Ikkuna-aukon yli
menevät tukipalkit, usein teräsbetonia, ovat lämpöliikkeiltään
erilaisia kuin itse muuri. Sen
myötä syntyy halkeamia, mikä
edesauttaa teräksien ruostumista ja vain lisää pintarakenteen
vaurioitumista.
Yleensä ensimmäisinä rakennusten julkisivuongelmat ilmenevät säiden ankarimmin koettelemilla etelä- ja länsisivuilla.
Jos seinien välisissä kunnoissa
on hyvin selkeä ero, vain huonompien julkisivujen korjaushanketta voi tietysti harkita.
Näin etenkin, jos tiedossa keino suojata entiselleen jätettäviä
sivuja vaurioitumiselta. Tiiliverhoiltujen pintojen suhteen ne
ovat kuitenkin vähissä, ainakin
mikäli pinnan ulkonäköä ei ha-

luta muuttaa.
Jussi Mattila onkin osakorjauksien mielekkyyden suhteen
epäilevä. Kokonaisuutena työ
tulee selkeästi kalliimmaksi,
koska muutamien vuosien kuluttua aiemmin entiselleen jätetyt julkisivut todennäköisimmin kuitenkin joudutaan korjaamaan. Lisähankaluutta tuottaa, jos uusittavilla julkisivuilla
samalla halutaan uusia tai lisätä
lämmöneristeitä. Uusitun ja
uusimatta jätettyjen pintojen
liitoskohdan toteuttamisessa
tulee sen myötä herkästi sitäkin enemmän ongelmia. Tosin
ei aina.
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Ei vain eristeen määrä,
vaan ennen muuta sen laatu!
Lämmöneristeen ja lämmöneristeen välillä voi olla suurikin
ero, vaikka kyse olisi samasta materiaalista ja materiaalivahvuudesta, mutta valmistusaika on eri. Jussi Mattilan mukaan
muun muassa mineraalivillan lämmöneristävyyttä on saatu
kasvatettua vuosikymmenien aikana jopa 20- 30 prosenttia. Jos
siis kuorimuuraus tai tiiliverhottu betonijulkisivuelementti korvataan kokonaan uudella, rakennuksen energiatehokkuutta on
mahdollista parantaa samalla huomattavasti pelkästään eriste
vaihtamalla, vahvuus säilyttäen. Samoissa mitoissa pitäytyminen
kannattaa etenkin, jos rungon ja kuorimuurauksen tai ulkoelementin välisen ilmatilan niukkuus ei salli eristevahvuuden kasvattamista ilman. Jollei sitten julkisivun ulkopintaa päätetä tuoda
entistä ulommaksi. Julkisivun vahvuuden lisäys kuitenkin tuo
ulkonäöllisen lisäongelman, etenkin jos hankkeeseen ei sisälly
samalla ikkunoiden uusimista.
Paljon yli kymmenen senttimetrin lisäeristyksen tuoma hyöty
ei toisaalta ole edes lämpötaloudellisesti kovin merkittävä.

Hyvin suunniteltu.
Kaikki palvelut samasta talosta
• tarkastuspalvelut
• suunnittelupalvelut
• rakennuttamispalvelut
• ylläpidon asiantuntija- ja
energianhallintapalvelut

HELSINKI • TAMPERE • LAHTI • JYVÄSKYLÄ

• kiinteistötiedon hallinta

www.talokeskus.fi

julkisivujen korjaaminen

Julkisivun peittävä korjaus rappaamalla
Artikkelin on
kirjoittanut
Jukka Lahdensivu,
tutkimuspäällikkö,
Tampereen
teknillinen yliopisto,
Rakennustekniikan
laitos

Lähiökerrostalon julkisivukorjauksessa päädytään
kuntotutkimuksen perusteella peittävään korjaukseen
yleensä silloin, kun julkisivujen vaurioituminen on pitkälle
edennyttä tai niin laaja-alaista, että paikkaus- ja pinnoitustyyppisillä korjauksilla ei saada luotettavaa ja riittävän
pitkäikäistä lopputulosta aikaiseksi kohtuullisilla kustannuksilla. Tällöin vaurioitunut julkisivu peitetään tarkoitukseen soveltuvalla uudella julkisivumateriaalilla. Tyypillisiä
peittäviä korjaustapoja ovat mm. erilaiset levyverhoukset,
eristerappaukset ja kuorimuurit ja -elementit.

E

risterappausjärjestelmät
ja niissä käytettävät tuotteet ja menetelmät ovat
kehittyneet voimakkaasti aivan
viime vuosina. Erilaiset suoraan
lämmöneristeen päälle tehtävät
rappausjärjestelmät ovat kasvattaneet merkittävästi osuuttaan
julkisivuissa sekä uudis- että
korjaustuotannossa. Myös erilaiset levyjen päälle tehtävät
tuulettuvat levyrappausjärjestelmät tekevät tuloaan Suomen
markkinoille.

Eriste- ja levyrappausjärjestelmien
toimintaperiaatteet
Eri rappausjärjestelmien nimet kuvaavat laastikerroksen
paksuutta, rappausalustaa sekä
korostavat yhtenäistä järjestelmäluonnetta. Materiaalivalmistajien toimesta eristerappausjärjestelmien osista, laasteista,
pinnoitteista, lämmöneristeistä
sekä rappausverkoista ja muista tarvikkeista tulee muodostua
testattu toimiva kokonaisuus.
Näin ollen käytössä ovat seuraavat kolme toiminnaltaan erilaista järjestelmää.
Ohutrappaus-eristejärjestelmässä rappauskerros muodostaa lämmöneristeiden ulkopintaan suhteellisen taipuisan
ja sitkeän yhtenäisen, muovipinnoitetulla lasikuituverkolla
lujitetun levyn, joka kiinnittyy
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kauttaaltaan verkotuslaastilla
lämmöneristeen ulkopintaan.
Ohutrappauksen paksuus on
tyypillisesti 5 - 10 mm. Ohutrappaus-eristejärjestelmässä
lämmöneristeet kiinnitetään
alusrakenteeseen liimalaastilla
sekä tarvittaessa lisäksi mekaanisin kiinnikkein. Kauttaaltaan
alusrakenteeseen liimatun, eristeen ulkopinnassa olevan rappauksen liikkeet määräytyvät
alustan, eli rakennuksen rungon
ja lämmöneristeiden liikkeiden
mukaan. Ohutrappaus-eristejärjestelmällä on mahdollista
saada saumattomat yhtenäiset
julkisivut, sillä liikuntasaumojen tarve on erittäin vähäinen.
Ohutrappaus-eristejärjestelmien rappausalustana käytettävä
lämmöneriste on tyypillisesti

Levyrappaus Knauf Oy

joko lujaa eristerappauksia varten valmistettua mineraalivillaa tai eristerappauksia varten
valmistettua solumuovilevyä
(yleensä EPS).
Paksurappaus-eristejärjestelmässä rappauskerros muodostaa lämmöneristeiden ulkopintaan metallisella rappausverkolla lujitetun, tyypillisesti 20 - 25
mm:n paksuisen jäykän levyn,
joka kiinnittyy mekaanisin kiinnikkein lämmöneristeen läpi
alusrakenteeseen. Rappaus liikkuu tasonsa suunnassa suhteellisen vapaasti lämmöneristeen
päällä, joten rappauskerroksen
lämpö- ja kosteusliikkeet pääsevät tapahtumaan. Koska rappaus pääsee liikkumaan alustaansa nähden, paksueristerappaukseen tarvitaan rappauskerrok-

sen lämpö- ja kosteusliikkeiden
johdosta liikuntasaumoja sekä
vaaka- että pystysuunnassa noin
12 - 15 m välein. Tämän lisäksi
rappauskerrokseen tehdään liikuntasauma rakennuksen rungon liikuntasauman kohdalle.
Lämmöneristeenä käytetään
tyypillisesti levymäistä mineraalivillaa.
Tuulettuvat levyrappaukset tehdään rappausalustana
toimivan levyn päälle. Levyn
tulee olla hyvin säänkestävä
rappausalustaksi tarkoitettu
levy, jonka kosteus- sekä lämpötilamuodonmuutosten tulee
olla tarpeeksi pienet. Levyjen
taustalle järjestetään yhtenäinen tuuletusrako, jolloin
rappausjärjestelmää voidaan
käyttää myös kevyiden rankarakenteisten seinien julkisivuverhoiluna, esim. parvekkeen
taustaseinissä. Rapattaviin levyjärjestelmiin kuuluvat yleensä
levyt, niiden kiinnikkeet sekä
levyn saumojen käsittelyratkaisu. Levyjen päälle tehtävä varsinainen ohutrappausjärjestelmä
voidaan joissakin tapauksissa
valita myös muiden kuin levytoimittajan järjestelmistä.
Korjauksen valmistuttua lopputulos näyttää kaikilla em. järjestelmillä toteutettuna varsin
samanlaiselta. Merkittävimmät
erot eri järjestelmissä ovat rakenteen tuulettuvuus/umpirakenne, käytettävät lämmön-

eristeet, eristeiden ja rappauksen kiinnitystavat, rappauksen
paksuus ja rappauslaastit sekä
pinnoitteet.

Alusrakenteen
tasaisuus
Alusrakenteen tasaisuudella ja lujuudella on vaikutusta
järjestelmän valintaan. Vaurioituneissa betonisandwich-elementeissä esiintyy usein joko
raudoitteiden korroosion tai
pakkasrapautumisen aiheuttamia irtoamaisillaan olevia betonipaloja, jotka on poistettava ja
joissakin tapauksissa myös paikattava ennen uuden peittävän
korjauksen tekoa. Betonielementtien ulkopinnassa saattaa
esiintyä hammastusta sekä esimerkiksi pakkasrapautumisen
aiheuttamaa kaareutumista.
Kohteessa, jossa vaurioitunut
betoniulkokuori joudutaan
poistamaan, myös vanhat lämmöneristeet poistetaan. Näin
paljastunut betonielementit si-

säkuori on varsin usein hyvin
epätasainen.
Ohutrappaus-eristejärjestelmien kannalta korjausrakentamisessa alustan epätasaisuus
muodostaa usein haasteen, koska alustan epätasaisuuksia ei
ole mahdollista tasata lämmöneristekerroksella eikä ohuella
rappauskerroksella. Alusrakennetta voidaan siten joutua jonkin verran oikaisemaan esim.
rappaamalla. Alusrakenteen
tulee olla riittävän ehjä, luja ja
tasainen, jotta lämmöneristeet
on mahdollista kiinnittää siihen
luotettavasti ja tasaiseksi alustaksi ohutrappaukselle.
Paksurappaus-eristejärjestelmissä alustan pienet epätasaisuudet voidaan tasata usein
helposti ohuella pehmeämmällä mineraalivillalaadulla.Tasauskerroksen tulee kuitenkin olla
niin ohut, ettei siitä aiheudu
merkittävää rappauskerroksen
kokoonpuristumista ja siten
rappauksen painumista alaspäin. Alusrakenteen vaurioitu-

minen tai ohuet kuorirakenteet
voivat aiheuttaa hankaluuksia
rappauskiinnikkeiden asentamiselle ja kiinnikkeiltä vaadittaville ankkurointilujuuksille.
Tuulettuvissa levyrappauksissa käytetään rankarakennetta
levyjen kiinnitysalustana, joten
alusrakenteen epätasaisuudet
tasataan joko rankojen säädettävillä kiinnikkeillä tai erillisellä
koolauksella. Lämmöneristeenä
voidaan käyttää pehmeiden ja
kovempien lämmöneristeiden
yhdistelmiä, joten alusrakenteen epätasaisuuksien tasaaminen on tältä osin yksinkertaista.
Lämmöneristeet on kuitenkin
kiinnitettävä mekaanisesti alusrakenteeseen.

Kosteusteknisen
toiminnan
varmistaminen
Veden kulkeutumista eriste- ja levyrappausjärjestelmän
sisään voidaan parhaiten estää
hyvällä työnaikaisella sääsuoja-

uksella sekä liitosten ja detaljien suunnittelulla ja toteutuksella. Eriste- ja levyrappausjärjestelmien kosteusteknisen suunnittelun keskeisiä tekijöitä ovat
julkisivurappauksen halkeilun
tehokas rajoittaminen ja liitosten suunnittelu niin, että sillä
estetään veden pääsy rakenteen sisään sekä rappaukseen
kohdistuva keskittynyt sadevesirasitus ja toisaalta mahdollistetaan rakenteeseen päässeen
kosteuden poistuminen.
Ohutrappaus-eristejärjestelmissä käytetyt laastit muodostavat yhdessä tiheäsilmäisen
verkon kanssa 5 - 10 mm paksun yhtenäisen kohtalaisen
vesitiiviin kerroksen. Ohutrappauksen ulkopintaan muodostuu viistosateella välittömästi
vesikalvo, jolloin halkeamien,
epätiiviiden saumojen, pintarappauksen epäjatkuvuuskohtien ja liitosrakenteiden kautta
vettä voi kulkeutua haitallisessa

➺ JATKUU

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

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

Käy katsomassa
Betonivauriovideo
Julkisivuyhdistyksen
kotisivulla
www.julkisivuyhdistys.fi

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

www.julkisivuyhdistys.

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta
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puhtauksia lämmöneristeiden
läpi huoneilmaan. Koko vaipan
ilmatiiveydellä on oleellinen
vaikutus rakennuksen energiankulutukseen sekä sisäilman
laatuun.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

määrin kapillaariseen verkotuslaastiin tai rappauskerroksen
taakse. Ohutrappausrakenne
on kuitenkin vesihöyryä läpäisevä, joten rakenteeseen päässeen kosteuden kuivuminen
diffuusiolla on mahdollista.
Paksurappaus-eristejärjestelmissä käytetään yleisesti kalkkisementtilaasteja ja rappauskerros on noin 20 - 25 mm paksu
levymäinen julkisivupinta. Jos
rappauskerros on huokoinen
ja kapillaarinen, se pystyy imemään melko runsaasti vettä.
Rappauskerroksen pintaan voi
muodostua vesikalvo, kun rappauksen huokostila on sateen
seurauksena täyttynyt vedellä. Tällöin vettä voi kulkeutua
halkeamista ja epätiiviistä saumoista rappauksen taakse eristetilaan saakka. Sateen jälkeen
kuivuminen on yleensä suhteellisen nopeaa, koska rappauksen pinnassa ei ole yleensä
vesihöyryn haihtumista hidastavaa pinnoitetta.
Sekä ohut- että paksurappaus-eristejärjestelmissä tulee
kiinnittää erityistä huomiota
liitos- ja detaljisuunnitteluun,
mm. parvekkeet, katokset sekä
rappausten alareunat ja päättymiset muihin rakenteisiin, pellityksiin sekä erilaisten läpivientien tiiveyteen.
Tuulettuvien levyrappausjärjestelmien taakse tulee järjestää tuuletusrako, joka vaikuttaa
moniin järjestelmän ominaisuuksiin sekä suunnitteluratkaisuihin. Tuuletusraon johdosta
rakennuksen palomääräykset
voivat rajoittaa puurankojen
sekä erilaisten tuulensuojamateriaalien käyttöä. Samoin
suunnittelussa tulee kiinnittää
erikseen huomiota julkisivulevyjen taakse päässeen veden
poisjohtamiseen. Erilaiset liittymät ikkunoiden ja ovien päällä
tulee muotoilla niin, ettei vesi
turmele alapuolisia rakenteita.
Liitoskohdilla on merkittävä
vaikutus vesivuotojen ehkäisemisessä, koska epäonnistuneista liitoskohdista voi kulkeutua
rakenteen sisälle merkittäviä
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Mikä järjestelmä tulisi
valita?

Julkisivurappaus Saint Gobain Isover.

määriä vettä. Liitoskohdissa on
otettava huomioon myös rakenteen tuulettuminen ja mahdollisten vuotovesien poistuminen. Erilaisista liitoksista on
kirjaan koottu esimerkkejä.
Vaativasta liitossuunnittelusta huolimatta levyrappausjärjestelmillä on myös selkeitä
etuja: levyjen alusrakenne on
useimmissa tapauksissa helppo
mitoittaa ja toteuttaa siten, että
julkisivuun tehtävät kiinnitykset voidaan toteuttaa luotettavasti ja sadevesitiiviisti, rakennuksen sisäilman kosteustuotto
ei vaikuta julkisivurappauksen
toimivuuteen ja levyrappauksia
on turvallista käyttää myös rankarunkoisen talon julkisivuissa.

Muutoksia
myös sisätiloissa
Betonisandwich-elementissä,
jossa alkuperäisesti on 80 mm
lämmöneristettä, vaaditaan

vähintään 150 mm lisäeristys,
jotta voidaan saavuttaa nykyvaatimusten mukainen lämmönläpäisykerroin 0,17 W/
m2K.Tämän seurauksena koko
ulkoseinärakenteen lämpö- ja
kosteustekniset ominaisuudet
muuttuvat oleellisesti, sillä koko vanha ulkoseinärakenne
muuttuu sisälämpötilaan myös
talviolosuhteissa. Korjauksen
yhteydessä uusitaan usein myös
ikkunat. Uudet ikkunat tulee
asentaa ulommas uuden lämmöneristeen kohdalle, jolloin
ikkuna-aukon reunat joudutaan
sisätiloissa tekemään kokonaisuudessaan uusiksi. Ikkuna- ja
oviaukkoihin tulee tällöin noin
160 mm levyiset "smyygit".
Lisälämmöneristysten yhteydessä tulee kiinnittää erityistä
huomiota ikkuna- ja oviaukkojen liitosten ilmatiiviyteen sekä huoneistojen ilmanvaihdon
korvausilman järjestämiseen
halitusti, jotta ei imetä epä-

Ohutrappaus-eristejärjestelmä Thermisol Oy.

Tähän kysymykseen ei ole
yksiselitteistä ratkaisua. Kaikilla
edellä mainituilla erityyppisillä
järjestelmillä on mahdollista
saada aikaan hyvä ja toimiva
korjaus. Oleellista on valita
julkisivun vauriotilanteeseen
soveltuva korjaustapa, käyttää
testattuja järjestelmiä, joiden
pakkasenkestävyys on kunnossa sekä huolehtia työnaikaisesta sääsuojauksesta. Eri järjestelmien kustannukset ovat
markkinatilanteesta riippuvia,
mutta tyypillisesti lähellä toisiaan. Usein alusrakenteen oikaisemistarve ja sen aiheuttamat
kustannukset voivat olla ratkaisevassa asemassa.

Uusi tekninen
ohje eriste- ja
levyrappauksiin
Julkisivuyhdistyksen ja Suomen Betoniyhdistyksen yhteistyönä on valmistunut uusi
tekninen ohje by 57 Eriste- ja
levyrappaus.
Kirjassa esitellään kaikki
keskeiset Suomessa käytössä olevat eriste- ja levyrappausjärjestelmät ja niiden
soveltuvuus erityyppisiin kohteisiin. Kaikkien järjestelmien
ominaisuudet on kuvattu mekaanisen, paloteknisen sekä
lämpö-, ääni- ja kosteusteknisen toiminnan osalta.
Kirjassa annettaan ohjeet
rappausten käytännön suunnitteluun sekä laadunvarmistukseen.
Julkaisua myy Rakennusmedia Oy.

Julkisivuremontti
2011 -kilpailu
Julkisivuyhdistys ry:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n asuntoosakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2011 –kilpailu on käynnistetty.
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. Kilpailuun voivat osallistua sellaiset taloyhtiöt, joiden julkisivuremontti on valmistunut jo vuoden 2009 aikana, viime
vuonna tai päättyy tänä vuonna. Takarajana on, että työ on otettu vastaan 2011 elokuun loppuun
mennessä.
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.

• AKHA ry

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
hallitusasiantuntijat AKHA ry.
on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
työskentelyn osaamisverkosto,
joka ylläpitää asiantuntijarekisteriä
hallitustyöskentelyn ammattilaisista
ja välittää heitä avustamaan asuntoja 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-korjausopaskäsikirjan. Lisäksi yhdistys on
tuottanut Betonivauriovideon.
Yhdistyksellä on noin sata jäsentä.

Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat. Ehdotukseen tulee
liittää kohdetta esittelevää aineistoa ja perusteluita julkisivuremontin onnistumisesta. Tuomariston kannalta on tärkeää, että valmiista julkisivuista saadaan esimerkiksi kuvamateriaalia, mutta
mahdollisesti myös ”ennen korjausta” -kuvia.
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivuremonttikilpailu 2011 - nimellä seuraavista osoitteista:

Ohjeet:

1) Taloyhtiön korja
uksen täytyy olla
valmis/vastaanote
ttu
elokuun loppuun
mennessä.
2) Kilpailuun osall
istutaan täyttämä
llä
ja allekirjoittama
lla ilmoittautumislo
make
Kilpailuehdotukset on
sekä täyttämällä
liitteet 1 ja 2. Lii
tteeseen 1 osallistuv
asta taloyhtiöstä
jätettävä 26.8.2011 mennessä.
kir
jataan
Julkisivuremontin
onnistumiseen va
ikuttavat
tekijät ja liittees
een 2 kirjataan
lisätietoja ja
mielipiteitä korja
Palkittavien julkistaminen tapahushankkeen onnis
tum
isesta.
Nämä löytävät Ju
tuu Julkisivu 2011 -messutapahlkisivuyhdistykse
n
ja
Kii
nteistöpostin www-sivuil
tumassa keskiviikkona 12.10.2011
ta tai ne voi pyytä
ä sihteeriltä,
Riina Takala, info@
Messu-keskuksessa Helsingissä.
julkisivuyhdistys.
tai puh. (09)
2238 5616.
3) Allekirjoitettu
ilmoittautumisloma
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat
ke liitteineen toimitetaan 26.8. me
nn
essä Riina Taka
tuomariston puheenjohtajana
lal
le sähköpostitse
info@julkisivuyhdis
tys. tai osoittee
seen Julkisivuyhd
toimitusjohtaja Juhani Siikala
r.y., c/o Kiinteistöp
istys
osti, Pisteenkaari
4, 03100 Nummela
Elinkaariurakointi Oy:stä, puheen4) Tuomaristo kä
.
sittelee ehdotuksia
syyskuussa ja py
johtaja Ben Grass AKHA ry:stä,
tarvittaessa ehdo
ytä
ä
tuksista vielä lisä
tietoja ennen lop
ratkaisua.
puheenjohtaja Mikko Tarri ja
ullista

www.julkisivuyhdistys.
www.kiinteistoposti.

sihteeri Riina Takala Julkisivuyhdistys ry:stä sekä päätoimittaja,
arkkitehti Maritta Koivisto Betonilehdestä.

Lisätietoja: Riina Takala puh. 040 502 1769 tai info@julkisivuyhdistys.

n Tekstit ja kuvat: Riina

korjausrakentaminen

Takala

Miksi korjata
liian myöhään kalliisti, kun ajallaan
toimittaessa myös säästettäisiin?
Kiinteistönomistajien,
mutta etenkin joidenkin isännöitsijöiden
välinpitämättömyys
julkisivusaumausten
kunnosta ja toisaalta toimintamallista,
jonka mukaan korjataan vasta sitten,
kun vahinko on jo
tapahtunut, saa asiasta keskustelemaan
kokoontuneet Suomen
Rakennussaumausyhdistyksen puheenjohtajan Boris Panschinin,
suunnittelijana ja
valvojana lukuisissa
korjaushankkeissa
toimineen Matti-Pekka
Mäntylän MAVAPE
Oy:stä sekä toimitusjohtaja Juha Kankaanpään AIT ISA Martinlaakson Huolto Oy:stä,
suorastaan ärtyneiksi.
Miksi taloyhtiöissä ehdoin tahdoin tehdään
korjauksia liian myöhään ja kalliisti, he
kysyvät?
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V

altion myöntämä 10
prosentin suhdanneluonteinen korjausavustus, "Kataisen kymppi" sysäsi
Boris Panschinin, Matti-Pekka
Mäntylän ja Juha Kankaanpään
mukaan liikkeelle lukuisan määrän julkisivu- ja ennen kaikkea
parvekekorjauksia, joissa useissa myös laajennettiin olemassaolevia parvekkeita. Korjaustyöt
kohdistuivat erityisesti 80-luvun
kerrostaloihin.
Hyvän ja perusteellisen suunnittelemisen sekä laadukkaan
toteuttamisen kannalta avustusprosessi ei kuitenkaan sujunut miesten mielestä hyvin.
Taloyhtiöt "villinnyt" korjausbuumi johti siihen, että kaikkia
hankkeita ei suunniteltu riittävän perusteellisesti ja toteuttamiseen oli vaikea löytää hyviä
ja ammattitaitoisia tekijöitä.
Mäntylän mielestä tilanne oli
järjetön, kun taloyhtiöille piti
paniikinomaisissa tunnelmissa koittaa löytää hyviä korjauksen toteuttajia, eivätkä alan
parhaimmat "spesiaaliurakoitsijat" pystyneet "taipumaan"
avustuksen aikaansaamaan rajuun kysyntään.
– Viimeisiä urakkaneuvotteluita käytiin vielä joulukuun
puolivälin jälkeen. Suhdanneluonteisen korjausavustuksen
saamiseen oli asetettu tietyt
aikarajat, ja siksi monet taloyhtiöt pyrkivät viime tingassa
laittamaan nimet papereihin,
Kankaanpää kuvaa tilannetta
isännöitsijän kannalta.

– 90 prosenttia taloyhtiöistä ja niiden isännöitsijöistä reagoi esimerkiksi julkisivusaumausten korjaustarpeisiin vasta sitten, kun
vahinko on jo tapahtunut. Suhtautuminen vaurioihin on täysin
välinpitämätöntä, Saumalaakso Oy:tä vetävä Boris Panschin harmittelee.

– Jos valtiovallan taholta
puhutaan suunnitelmallisesta
korjaustoiminnasta, mutta sitten tempaistaan 10 prosenttin
avustus peliin tietyllä tavalla
yllättäen, niin en tiedä, edistikö
se mitenkään suunnitelmallista

korjaamista vai aiheuttiko lopulta vain kauhean hässäkän
taloyhtiöiden, suunnittelijoiden
ja urakoitsijoiden keskuuteen,
hän vielä pohtii.
Oikeampi aikataulu esimerkiksi julkisivukorjaushankkeis-

sa on hänen mielestään se, että seuraavan vuoden työmaa
on suunniteltu ja hanskassa
viimeistään edellisen vuoden
syys-lokakuussa.

Parvekkeiden
käyttökiellon
kautta raskaisiin
purkutöihin

M

itä seuraa, kun mitään
huoltotoimia ei tehdä? Matti-Pekka Mäntylä kertoo yhtenä esimerkkinä

vanhaa.
– Luvalla sanoen samalla olisi
voinut purkaa koko talon, niin
huonossa kunnossa sen julkisivut olivat. Korjauksessa seiniin
laitettiin 200 milliä villaa ja
tehtiin talosta oikein viimeisen
päälle näköinen. Se on nyt ollut valmiina vuoden verran, hän
kertoo.
Julkisivuremontti valmisteltiin siinä mielessä asianmukaisesti, että korjaussuunnitelman
pohjaksi teetettiin kuntotutkimus. Se osoitti, että julkisivu
oli päässyt erittäin huonoon
kuntoon. Miksi, Matti-Pekka

NIKA-Parvekelasitus suojaa talon rakenteita ja pitää kylmän
ja kuuman loitolla. Se säästää energiaa ja tuo taloon uuden
valoisan ilmeen sekä lisää asumismukavuutta.
Nika on korkealaatuinen, kotimainen ja turvallinen valinta.
Tutustu siihen ja ota yhteyttä! Tulemme mielellämme kertomaan lisää NIKA-Lasituksen eduista taloyhtiöllenne.

Tutustu
NIKA-Lasitukseen
osoitteessa
www.nika.fi ja
osallistu arvontaan!
– Minulla on tälläkin hetkellä käynnissä monta projektia, joissa
parvekkeet ovat käyttökiellossa, Matti-Pekka Mäntylä kertoo
yleistyneestä ilmiöstä, johon entistä useammin törmää taloyhtiöissä siksi, ettei julkisivua ole asianmukaisesti hoidettu ja ajallaan korjattu.

Helsingin Konalassa sijaitsevan
taloyhtiön julkisivuremontin,
jossa vanhat betonisandwichelementit jouduttiin purkamaan
pois sisäkuoreen asti ja parvekkeetkin "rouhimaan" pois niin,
ettei ulkokuoreen jäänyt mitään

Mäntylä?
– Julkisivua ei oltu koskaan
hoidettu, eikä huollettu. Julkisivujen rakenteisiin syntyneitä
vaurioita ei oltu pidetty aisois➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2011
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NIKA-Lasitus Oy, puh. 010 397 7800
Amerintie 1, 04320 Tuusula

Lähimmän jälleenmyyjän löydät osoitteesta

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

sa, ei oltu tehty mitään sille,
etteivät raudoitteet olisi ruostuneet ja karbonatisoituminen
edennyt betonissa siihen pisteeseen, mihin se oli edennyt.
Talon asukkaat ihmettelivät hirveästi sitä, miksi talon kuntoa
sanottiin huonoksi, vaikkei se
ulkopuolelta katsottuna näyttänyt niin huonokuntoiselta.
Kuntotutkimuksessa teetin poraukset, joilla saatiin näytteet
julkisivujen kunnosta. Niiden
perusteella parvekkeet menivät heti käyttökieltoon.Tämä ei
kyllä ole myöskään ensimmäinen talo, jossa tuli parvekkeille
käyttökielto. Minulla on tälläkin
hetkellä käynnissä monta projektia, joissa parvekkeet ovat
käyttökiellossa, Mäntylä kertoo
korjaushankkeen vaiheista.
Vanhojen julkisivurakenteiden purkutyökin oli tehtävä
Mäntylän mukaan robotilla,
koska pelättiin, että julkisivusta
irtoaa betonin palasia purkumiesten päälle.
– Tuollaisissa tilanteissa, kun
korjausvelka on jo mittava,
herää kysymys, kumpi on järkevämpää - pistää dynamiittia
kivijalkaan vai rakentaa uusi
talo, Kankaanpää heittää taloudellisesta näkökulmasta pohdittavaksi.

Miksi maksaja
ei saa päättää,
miten korjataan?

M

atti-Pekka Mäntylä ei
säästele sanojaan kertoessaan kokemuk
siaan Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan toiminnasta
erilaisissa julkisivukorjaushankkeissa. Hän pohtii sitä, miksi esimerkiksi Itäkeskuksessa sijaitsevien kolmen talon julkisivuja
ei voitu lisälämmöneristää ja
verhota uudelleen, vaikka kuntotutkimuksenkin perusteella
erittäin huonokuntoiseksi todetuille julkisivuille se olisi ollut ainut järkevä ja taloudellisin
korjaustapa.
– Talojen julkisivuissa on
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Eräässä kohteessa MattiPekka Mäntylän (vas.) mukaan purkutyöt piti tehdä
turvallisuussyistä robotilla.
– Tuollaisissa tilanteissa,
kun korjausvelka on jo mittava, herää kysymys, kumpi
on järkevämpää - pistää dynamiittia kivijalkaan vai rakentaa uusi talo, isännöitsijä Juha Kankaanpää heittää
taloudellisesta näkökulmasta pohdittavaksi.

pieniä klinkkerilaattoja. Seinät
ovat huonossa kunnossa. Nyt
me olemme vaihtaneet sinne
noin 4 000 klinkkerilaattaa, eikä se vielä riitä, vaan niitä joudutaan vaihtamaan lisää.Toinen
asia oli se, että näitä klinkkereitä ei edes valmisteta Suomessa.
Löysimme laattatoimittajan, jolla on yhteyksiä Italiaan ja sieltä
saimme mallin sinne toimitettuamme melkein samannäköisiä
klinkkerilaattoja. Ehdimme olla
jo ihan hätää kärsimässä, että
mitä tehdään, jos korvaavia laattoa ei löydetä. Mietittiin sitäkin,
pitäisikö klinkkerilaattaseinät
rapata tai betonoida tai maalata, Mäntylä kuvailee tämän korjaushankkeen vaikeuksia.
Erityisen suuria hankaluuk-

sia rakennusvalvonnan kansssa
on ollut Mäntylän kokemusten
mukaan kantakaupungissa sijaitsevien arvotalojen ikkunaremonteissa. Vaikka olisi ollut
suunnitelmat valmiina jo parin vuoden ajan ja urakoitsijan
kanssa sopimuspaperitkin valmiina, niin siitä huolimatta toivotuille puualumiini-ikkunoille
on voinut tulla eväys - vain puuikkunat kelpaavat.

Isännöitsijän rooli
korjaushankkeiden
käynnistäjinä?

T

aloyhtiöiden suhtautuminen korjauksiin ei ole
miesten mielestä lisääntyneistä korjauksista huolimatta parantunut. Niitä saatetaan
edelleen vastustaa viimeiseen
asti, eikä korjausvelkaa kattaviin
korjauspäätöksiin välttämättä
suostuta, vaikka ammattitaitoinen isännöitsijä kuntotutkimustietoihin perustuen ja suunnittelijan sanaan luottaen koittaisi
puhua korjaamisen puolesta.
– Isännöitsijä voi aina esittää
korjaamista, mutta on myös kysyttävä, että ellei hanke etene
hallituksessa, niin miten monta

kertaa isännöitsijän pitää sitten
lyödä päätään seinään. On tärkeä muistaa sekin, että silloin
on oikeassa kohdassa esitettävä
oma eriävä mielipiteensä, ettei
joudu myöhemmin vastuuseen
siitä, että korjauksia ei ole tehty
ajallaan, Kankaanpää muistuttaa isännöitsijän asemasta korjaushankkeiden valmistelussa.
Harmillisimpia hänen kokemuksensa mukaan ovat erityisesti ne tilanteet, joissa kuntotutkimuksen perusteella korjaus pitäisi tehdä välittömästi,
mutta hallituksen jäseniltä
puut
tuu täysin rakennusalan
tietämys ja ymmärrys ja silloin
hankkeet tyssäävät yksinkertaisesti siihen. Isännöitsijänä
ei voi siinä tilanteessa enää
kovinkaan paljon tehdä, jotta
ei myöskään suututtaisi hallituksen jäseniä verisesti, se kun
ei ole tämän päivän maailmassa markkinataloudellisestikaan
ajatellen järkevää.

Kannattaako maksaa, jos
saman saa ilman?
TV-lähetykset taloyhtiölle
ilman kuukausimaksuja
Laajakaistan ensimmäinen
vuosi koko taloyhtiölle 0 €
ja jatko takuulla
edullisimmalla hinnalla

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

Laske
taloyhtiösi
säästöt
netissä!

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

Aina askeleen edellä

julkisivusaumausten korjaaminen

Julkisivujen huollon laiminlyönti
aikaansaa nopeasti näkyviäkin jälkiä

-K

un liikun kiinteistöissä ja näen, että
rakennusten saumaukset ovat alkaneet repalehtaa,
otan välittömästi yhteyttä isännöitsijään. Teen siinä samalla
itselleni businestakin, mutta
lähtökohta on, että ongelmat
on saatava kuntoon. Saatan ottaa kohteesta valokuvia ja viedä
asiaan eteenpäin. Näin monessa
tapauksessa korjaukset lähtevät
hyvin liukkaasti liikkeelle, MattiPekka Mäntylä MAVAPE Oy:stä
kertoo.
– 90 prosenttia taloyhtiöistä
ja niiden isännöitsijöistä reagoi
esimerkiksi julkisivusaumaus
ten korjaustarpeisiin vasta sit
ten, kun vahinko on jo tapah
tunut. Se on iso ongelma.
– Eräänkin isännöitsijän
kanssa julkisivusaumausten
kunnosta ja korjaustarpeesta
puhuttuani hän sanoi minulle,
että "älä sinä murehdi niistä".
Suhtautuminen vaurioihin oli
täysin välinpitämätön, Saumalaakso Oy:tä vetävä Boris Panschin puuskahtaa.
– Minä ehdotin, että laitetaan
julkisivusaumaukset muutaman tuhannen euron lisäkustannuksella kuntoon muiden
julkisivutöiden yhteydessä, niin
säästytään monen vuoden ajan
vahingoilta, joiden korjaaminen
tulee muuten kalliiksi.
- Isännöitsijä totesi, että "kai
sinä nyt sitten saat jättää tarjouksen, koska puutuit asiaan".
Vastasin hänelle, ettei kysymys
ollut lähtökohtaisesti tarjouksen jättämisestä, vaan velvollisuudesta kertoa asiasta, osoittaa, minkälaisia vaurioita saumauksissa on ja mitä tapahtuu,
ellei niitä korjata, hän kertoo
esimerkkinä suhtautumisesta,
johon varsin usein törmää isännöitsijöidenkin keskuudessa
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Panschin pohtii.
Uudisrakentamisen osalta
hän viittaa siihen, miten betoniteollisuus ei ole ottanut betonielementtien valmistuksessa
riittävästi huomioon sitä, miten
puhdistamattomiin elementtisaumojen tartuntapintoihin
saadaan tehtyä saumaukset,
jotka tarttuvat, pysyvät ja kestävät sen ajan, mikä niiden pitäisi
kestää.
Matti-Pekka Mäntylä tietää
kokemuksesta, minkälaisia ongelmia voi seurata siitä, että
remontissa maalataan julkisivupinnat ja sauma-alustat maalilla,
johon saumausmassa ei tartu.
– Saumausmassa ei tällaisiin
"mäskeihin" tartu, eikä saumaus
siis onnistu. En enää tänä päivänä teettäisi yhtään sellaista
julkisivuremonttia, jossa ensin
maalataan ja vasta sitten saumataan, vaan toisinpäin: ensin
saumaus, sitten maalaus, hän
toteaa.
Hänen mielestään saumausten käyttöikä saneerauskohteissa on keskimäärin 15 vuotta
riippuen siitä, miten saumausmateriaali vanhenee, elastisuus
heikkenee tai miten saumojen
kunnosta ylipäänsä pidetään
huolta.
Rappaukset rapiset talon kulmasta.

puhuttaessa julkisivusaumausten huoltamisesta ja kunnossapidosta.

Käyttöikäarvio
yksi keino ajoittaa
uusintasaumaukset

M

ikä sitten on esimerkiksi saneeraustapauksissa julkisivusau-

mausten käyttöikä? Milloin on
syytä teettää uusintasaumaukset?
– Jos saumaustyötä tehtäessä
kaikki menee niin kuin pitääkin
ja kohdalleen, niin sanoisin, että
saumausten kestoikä on 15- 20
vuotta. Uudisrakentamisessa se
sen sijaan tänä päivänä on täysi
arvoitus, koska siellä tehdään
nyt näinä aikoina saumausten
suhteen suurimmat virheet,

Ammattitaitoisesta
valvojasta hyötyvät
kaikki

M

atti-Pekka Mäntylä
kertoo Olarissa sijaitsevista 8-kerroksisista
taloista, joiden saumat uusittiin
talojen historian aikana kolmannen kerran. Mäntylä toimi
uusintasaumausten valvojana.
– Työ tehtiin kelkasta käsin.
Ihmettelin, kun he saivat uu-

ILMANVAIHTO KUNTOON !!!
sintasaumattua ensimmäisen
talon niin nopeasti ja siirtyivät
pian saumaamaan toista taloa.
Työ eteni sellaista vauhtia, että
en työmaalla käyvänä valvojana
tahtonut pysyä mukana ja aloin
siksi ihmetellä, miten he työn
oikein tekevät, kun ovat noin
nopeita.Vastaus oli, että me nyt
vain ollaan nopeita, Mäntylä
kertaa tapahtumia.
Ennen varsinaisen työn aloitusta saumauksesta tehtiin malli, jonka kaikki osapuolet olivat
hyväksyneet.
Mieli epäilevänä hän otti yhteyttä urakoitsijaan ja ehdotti,
että tarkistetaan työn laatu.
– Minä lupasin maksaa nosturin, jos olen epäilyjeni kanssa väärässä. Hän urakoitsijana
maksaisi nosturin, jos työ on
tehty niin kuin pitääkin. Hankittiin nosturi ja tarkistettiin
työn laatu. Otimme kymmenen
näytettä, joista 9 oli päällesaumattuja. Se viittasi siihen, että
joku oli talojen historiassa tehnyt feelua ennenkin. Keskeytin
työn ja sanoin isännöitsijälle,
että nyt vaihdetaan tekijät.
– Se on urakoitsijankin etu,
että valvoja on tiukka ja vaatii, että työ tehdään niin kuin
pitääkin. Jos syystä tai toisesta
saumaus epäonnistuu, niin siitä
ei heti syytetä urakoitsijaa, vaan

silloin etsitään mahdollinen rakenteellinen vika kohteesta,
Panschin toteaa.
Hänen mielestään onkin tärkeää, että valvojalla on kokemusta ja ammattitaitoa, joiden
perusteella hän osaa kiinnittää
huomiota oikeisiin asioihin ja
tarttua niihin riittävän ajoissa.
Myös isännöitsijän kannalta on
merkityksellistä, että voi luottaa
valvojan ammattitaitoon.
– Terveisiä isännöitsijöille,
että kannattaa valita ammatti
taitoinen ja tiukka valvoja.
Isännöitsijät voivat joutua kysymään, kehen saumaustöissä voivat luottaa, ellei urakoitsijalla
ole omaa työnjohtoa, joka hoitaa itsevalvonnan. On sanottava, että alalla ei ole montakaan
sellaista saumausurakoitsijaa,
joilla on työhön liittyvät laatuasiat kunnossa. Suosittelen
käyttämään saumausliikkeitä,
joilla on Suomen Rakennussaumausyhdistyksen myöntämä
saumaripassi ammattitaidon
osoituksena.En tietysti väitä sitä, että kaikki olisivat aina puhtaita pulmusia, mutta esimerkiksi me tiedämme kokemusta
omistakin työntekijöistämme,
että joidenkin työsuorituksia
on vain yksinkertaisesti seurattava tarkemmin kuin toisten,
Panschin vielä toteaa.

IV-PUHDISTUS, -HUOLTO, -KORJAUS, -SÄÄTÖ,
-ASENNUS, -KUNTOTUTKIMUS SEKÄ -KUVAUS

MEILTÄ MYÖS AMMATTITAITOINEN
- Kuntotutkimus ja asbestikartoitus
- Kosteuskartoitus ja mittaus
- Kuivausurakointi ja laitevuokraus
- Asbesti- ja homepurku
- Korjausrakentaminen
SINCE 1989

www.asb.fi

VESIVAHINKO- JA JVT PÄIVYSTYS 24 h
Helsinki 040 717 9330, TAMPERE 040 560 7300

Saumausyhdistys ja saumaripassi
Suomen
Rakennussaumausyhdistykseen, jonka puheenjohtajana Boris Panschin
toimii, kuuluu 24 saumausalan
yritystä eri puolilta Suomea sekä viisi valtuutettua tavarantoimittajaa.
Yksi keino valvoa saumausten laatua on saumaripassi-järjestelmä, joka otettiin käyttöön
vuonna 2003. Passin myöntämiskriteereinä on tietty työkokemus saumausalalta sekä
hyväksytysti suoritettu kirjallinen koe. Kokeen perustana on
Suomen Rakennussaumausyhdistyksen Laatukäsikirja ja koekysymykset käsittelevät mm.
työmenetelmiä, ympäristöön
ja laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Passit ovat voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen ne on uusittava. Yhdistys kontrolloi passin
haltijoita ja pitää heidät ajan
tasalla alan kehityksestä.
– Kaikki eivät ole saaneet
saumaripassia, eikä niitä ole
kaikilla yhdistyksen jäsenyrityksillä, Panschin mainitsee.
Hän uskoo, että käytännös
sä vieläkin merkityksellisempi
keino valvoa työn laa
tua on
kirjallisten reklamaatioiden käsitteleminen yhdistyksen hallituksessa.
Jos yhdistykselle tehdään
kirjallinen reklamaatio jonkin
yhdistykseen kuuluvan ura➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2011
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AsOy-laki yksi keino
parantaa kiinteistönpitoa

U

usi asunto-osakeyhtiölaki toi tullessaan kunnossapitotarveselvitykset, jotka ovat Martinlaakson
Huolloin toimitusjohtaja Juha
Kankaanpään mukaan edistäneet kuntoarvioiden ja pitkän
tähtäyksen korjaussuunnitelmien laatimista taloyhtiöissä.
Esimerkiksi Martinlaakson
Huollon, jonka toimitusjohtajaksi Kankaanpää siirtyi viime
vuoden helmikuussa, asiakastaloyhtiöissä on tehty yhtä tai
kahta yhtiötä lukuunottamatta
kuntoarviotyyppinen selvitys.
– Pyrimme menettelyllä arvioimaan etukäteen mahdollisia
ongelmia, myös julkisivusaumausten osalta. Toisaalta on
sanottava, että Martinlaakson
asiakastaloyhtiöt eroavat julkisivuratkaisuiltaan aika paljon
entisen työpaikkani, Hakunilan
Huollon hoidossa olleista taloista. Martinlaaksossa on teh-

ty paljon julkisivuremontteja
pinnoittamalla ja verhoamalla,
eikä täällä siksi ole kovinkaan
paljon esimerkiksi sellaisia
70-luvun peruselementtitaloja,
joiden julkisivuissa on elementit ja saumat välissä. On tällä
alueella toki sellaisiakin, mutta
nekin on pinnoitettu erilaisilla
kasetti- ja levyverhouksilla, joissa saumaukset on ikään kuin
häivytetty. Jäljelle on jäänyt oikeastaan parvekkeisiin liittyvät
saumaukset, joita korjataan ja
uusitaan, Kankaanpää mainitsee.
Toki myös saumausten käyttöikä ohjaa korjaustoimia.
– Voisi karkeasti sanoa, että
käyttöoptimi on se, että saumat
uusitaan päivää ennen kuin
vuodot alkavat. Käytännössä
siis kuitenkin niin, että tällaisetkin mahdolliset vauriokohdat ennakoidaan ja korjataan
ennen kuin vahingot syntyvät,

hän korostaa.
Kankaanpää pitää uutta asunto-osakeyhtiölakia sinällään hyvänä, mutta olisi kaivannut siihen myös enemmän sitovuutta,
että taloyhtiöissä sitoudutaan
tekemään korjaustarveselvityksessä mainitut korjaukset.
– Nythän selvitys voidaan
esittää pts:nä ja joka vuosi vain
siirtää vuosilukua korjaustoimien kohdalla eteenpäin. Kaikkinensa laki on kuitenkin askel
oikeaan, suunnitelmallisen korjaamisen suuntaan, hän toteaa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

koitsijan toiminnasta, asia käsitellään hallituksessa, pyydetään
urakoitsijalta vastine asiaan ja
selvitetään tilanne sitä kautta.
– Yhdistyksen hallitus ei ole
tuomioistuin, emmekä tietenkään tiedä tapahtumien taustoja, mutta olen kokenut, että jo
se, että tilanteeseen yhdistyksen hallituksen kautta puututaan, on ”kova sana” urakoitsijalle.

Martinlaakson Huollon toimitusjohtaja Juha Kankaanpää
pitää asunto-osakeyhtiölakia
askeleena oikeen suuntaan suunnitelmalliseen korjaamiseen taloyhtiöissä.

uutispostia

Verohallinto kokoaa yhteen harmaan talouden tilastoja
Harmaan talouden tarkastuksissa paljastuu vuosittain
runsaasti puuttuvia tuloja,
pimeitä palkkoja ja peiteltyjä
osinkoja. Vuonna 2010 tehdyissä tarkastuksissa löydettiin
vääränsisältöisiä tositteita jopa
64 miljoonan euron arvosta, lähes 40 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2007.
Harmaan talouden alueella
toimivissa yrityksissä työntekijöiden oikeudet eivät toteudu, koska työterveyshuoltoa
laiminlyödään, lisät ja korvaukset jätetään maksamatta ja
työajasta ei pidetä kirjaa.
Muun muassa nämä tiedot
löytyvät Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisemasta uudesta
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raportista, Harmaan talouden
tilannekuva 1/2011, joka kokoaa yhteen eri viranomaisten
harmaan talouden valvontaa
sivuavia tilastoja. Julkaisu
löytyy Verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta www.vero.
fi/artikkeli/9982 .
Verohallinnon verotarkastuksia ja rikosilmoituksia
kuvaavien tietojen lisäksi julkaisuun on koottu erilaisia
valvontaviranomaisten tietoja.
Näitä ovat muun muassa konkurssiasiamiehen toimiston,
työsuojeluhallinnon tilaajavastuulain ja ulkomaalaisvalvonnan tilastot sekä työlupayksiköiden valvontatilastot. Mukaan on otettu myös
työttömyysvakuutusrahaston

ja Eläketurvakeskuksen sosiaalivakuuttamisen valvonnan
tietoja sekä alkoholivalvonnan
ja rikostorjuntaviranomaisten
toimintaan liittyviä tilastoja.

Harmaata taloutta
hankala seurata
Harmaan talouden ilmiöitä
on hankala seurata. Suuri osa
toiminnasta pyritään pitämään
piilossa tarkoituksellisesti.
Harmaan talouden torjunnan
tehokas suuntaaminen edellyttääkin riittävää ja oikeaa kuvaa
harmaan talouden ilmiöistä.
Julkaisuun kootut tilastot
kertovat siitä osasta ilmiötä,
johon suomalaisten valvontaviranomaisten ja sitä kautta

oikeuslaitoksen toimenpiteet
ovat kohdistuneet. Tilastotiedot auttavat hahmottamaan
myös sitä osuutta, josta tietoja
ei ole saatavilla.
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) tuli voimaan 1.1.2011. Lailla perustettiin Verohallintoon uusi
toimija, Harmaan talouden
selvitysyksikkö, jonka tehtävänä on muun muassa edistää ja
tukea harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla
tietoa harmaan talouden ilmiöistä.
Tuore julkaisu on ensimmäinen yksikön tuottama tilannekuva harmaasta taloudesta.

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

1.

2.

3.

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

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

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

www.ains.fi

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

INSINÖÖRITOIMISTO

CCONDITIO
ONDITIO
TO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

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

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

BASF OY
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki

puh. (09) 615 981

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

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

TAMPERE
010 7787 247

TURKU
020 7738 470

VANTAA
020 7738 471

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat
Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2011

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN
Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen
Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi
Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen
Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski

Julkisivusaneeraukset
ja nostolavapalvelut 10-46m
saakka suorittaa

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

www.lahiokunnostajat.ﬁ
OULU: 020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010

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

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan

www.knauf.ﬁ

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

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

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

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

Suomen Julkisivuurakoitsijat r.y.

JULKISIVUKORJAUKSET

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

Julkisivutyöt
www.suju.fi

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

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

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

Pidä pintasi,
vaadi

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

www.e-weber.ﬁ

TUTKITTUA TIETOA !
Kiinteistöjen elinkaarenhallintaan erikoistunut
tutkimus- ja suunnittelutoimisto.

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

kiinteistönhuolto

n Teksti: Hanna

Rissanen

Suomen talvi 2010-2011

Lumikertymien päivittelyä ja virallisia mittauksia
Kaikki kiinteistöjenomistajille ja -huoltajille tarjottava palvelu
ei ole maksullista, kuten tiedotusvälineiden
kautta välitettävät
alueittaiset lumitiedotteet. Ensisijassa
lumitilannetiedoista
on kiittäminen niitä
henkilöitä, jotka talvikuukausien 16. päivä
kiertävät 2- 4 kilometrin mittaista lenkkiään
160 lumilinjalla eri
puolilla Suomea lumen
vahvuutta ja painoa
mitaten.
- Esimerkiksi EteläSavossa näitä tarpojia
on seitsemällä lumilinjalla, kertoo Juho
Kotanen, joka vastaa
hydrologisesta seurannasta ja ajankohtaisesta vesi- ja lumitiedottamisesta EteläSavon ELY-keskuksen
alueella.
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Lumen syvyys mitataan kuukausittain 160 lumimittauslinjalta noin 80 eri kohdasta ja lumi
punnitaan vesiarvon määrittämiseksi kahdeksasta kohdasta. Mittauksista lasketaan keskimääräinen lumen aluevesiarvo. Lumen vesiarvo eli lumikuorma ilmoittaa lumikerroksesta sulatettuna muodostuvan vesikerroksen paksuuden. Laskentamallilla määritetään lumen päivittäiset vesiarvot myös mittauspäivien välisille päiville. Kuva: Juho Kotanen

K

ulunut talvi on työllistänyt erikoissuunnittelija Juho Kotasta lumiasioiden tiedottamisen kautta
enemmän kuin tavallisesti.
Etelä-Savossa, kuten monella
muullakin alueella, on ollut
lunta keskimääräistä enemmän
ja kiinnostuneet kansalaiset ja
tiedotusvälineet ovat halunneet
pysyä tietoisina ajankohtaisista
tilanteista.
Pihoilla ja katujen varsilla
kulkuväyliltä kertyneitä kinoksia sivuun työnteleviä ei niinkään kosketa lumien vesiarvot
kuin lumen määrä, jonka kyllä
näkee luontityössä riittävän
hyvin silmilläänkin. Käsivoimin
työntelevät kyllä saavat tuntea
lihaksissaan vesiarvojen vaihtelun.
Lapiollinen vesiarvoltaan korkeaa lunta painaa paljon, mutta
samalla se ilmentää lumenluojalle, että lumikerrokset kuormittavat vahvasti myös kattoja.
Etenkään uusien rakennusmääräysten mukaisina rakenne-

tuissa asuintaloissa kattojen
kestämistä vahvemmankaan
lumikuorman alla ei yleisesti
ottaen tarvitse pelätä. Etelä-Savossa esimerkiksi talojen katot
mitoitetaan kestämään vähintään 180 kiloa per neliömetri
suuruinen peruslumikuorma
(rakentamismääräys vuodelta
1998). Kotasen mukaan rakenteellisen turvallisuuden takaamiseksi kattorakenteet suunnitellaan kestämään peruslumikuormaa suurempikin kuorma
käyttäen varmuuskertoimia.
- Vanhemmissa rakennuksissa
kuormitusmääräysten mukainen arvo on paikoitellen pienempi, hän tietää.

Etenkin nuoska ja
lumeen jäävä
sadevesi
kasvattaa kuormaa

T

avanomaiset pientalot eivät kuulu lumikuormien
kannalta riskialttiimpiin

kohteisiin. Useimmissa tapauksissa jyrkkäkattoisilla pientaloilla ei ole lumien pudottamistarvetta. Sen sijaan erityisesti
tasakattoiset rakennukset ovat
riskialttiita, samoin kevyemmät
auto- ym. katokset, joita voi olla
myös kerros- ja rivitaloympäristössä. Suurimmat lumikuormia koskevat ongelmat ovat
yleisesti kuitenkin esiintyneet
suuremmilla tasakattoisilla teollisuus- ym. halleilla.
Kerros- ja rivitaloissa ylemmiltä kattotasoilta putoava lumi
voi lisätä paikallista kuormaa.
Toisaalta tuulen vaikutuksesta lunta voi kinostua kattojen
jiirikohtiin, kulkusilloille yms.
paikkoihin selvästi enemmän,
ympäröivään maastoon nähden
jopa kaksinkertainen lumikuorma. Jos katolla on lunta epätasaisesti, kuormitusta kannattaa
Kotasen mukaan tasata pudottamalla lunta paksuimmista
kohdin. Tai pudotuttaa. Hän
muistuttaa, että katolle kiipeämisessä, saati lumien pudot-

tamisessa erilaisin välinein on
aina riskinsä.
Ammattilaisavun käyttäminen lumenpudotuksessa on siis
suositeltavaa myös siksi, että
taitamaton tyhjentäjä vaurioittaa herkästi kattoa. Mikäli menee itse katolle, on turvavarusteiden ja niiden oikeaoppisen
käytön oltava kunnossa.
– Lumenpudottajan on varmistettava oman turvallisuutensa lisäksi myös se, ettei työstä
aiheudu vaaraa muille ihmisille,
Kotanen tähdentää.

Haihtumalla
kattolumet
eivät juurikaan
hupene

T

änä vuonna on ollut sikäli poikkeuksellinen
tilanne, että esimerkiksi
monin paikoin Lapissa on ollut
➺ JATKUU

SÄÄSTÄ

AIKAA, RAHAA JA ENERGIAA
Lisäeristyksellä nostat talosi arvoa ja parannat
asumismukavuutta
Julkisivuremontin yhteydessä on aina kannattavaa parantaa rakennuksen lämmöneristystä. Mikäli betonirakenteen kunto on hyvä,
voidaan lisäeristys asentaa suoraan vanhan rungon päälle ja rapata.
Ohut- tai paksurappauksen alustana käytetään joko PAROC FAS tai
PAROC FAL -lämmöneristettä rappausmenetelmän mukaisesti.
Tuulettuvan rakenteen kuten levy-, puuverhotun tai tiiliseinän lisäeristeenä käytetään tuulensuojapintaista PAROC WPS 3n -eristelevyä tai korkeiden rakennusten palovaatimukset täyttävää PAROC
Cortex -eristelevyä.
Eristerappaus vanhan
betoniseinän päälle.

Tutustu paloturvallisiin PAROC®-kivivillaratkaisuihin sekä Riihimäellä toteutuvaan kerrostalon passiivisaneeraukseen osoitteessa
www.paroc.fi/innova.

KIINTEISTÖPOSTI 3/2011

35

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

keskimääräistä vähemmän lunta ja Etelä-Suomessa ja erityisesti rannikkoseudulla selvästi
tavanomaista enemmän. Sama
on koskenut lumikuormaa.
Esimerkiksi tammikuun aikana Etelä-Savossa satoi noin 60
-70 millimetriä, Mikkelissä jopa
yli 80 millimetriä. Ajankohdan
keskiarvoon nähden se oli yli
puolet enemmän. Lumen vesiarvo on kasvanut kevättä myöten, eivätkä suojasäät ole vielä
merkittävästi pienentäneet
lumikuormia Etelä-Savossa. Tällä hetkellä se on Etelä-Savon
maastossa 140 - 190 millimetrin välillä, itä- ja pohjoisosissa
eniten, Juho Kotanen kertoi
maaliskuun puolivälissä. Yleensä lumen vesiarvo on EteläSavossa suurimmillaan maalishuhtikuun vaiheessa.
– Lumen vesiarvo ei ole suoraan verrannollinen lumen paksuuteen. Keväällä, vaikka lumen
syvyys ei paljoa muutu, lumen
vesiarvo voi nousta katoilla
pakkautumisen ja tiivistymisen
tai vesisateen vuoksi jopa kaksinkertaiseksi. Siten lumikuorman arviointi silmämääräisesti
voi olla vaikeaa, hän tähdentää.
Erityisesti lumikuormaa on
omiaan kasvattamaan satava
märkä nuoskalumi tai vesi, joka
jäätyy katolle eikä poistu sadevesikouruja pitkin alas.
Juho Kotanen huomauttaa
myös yleisestä väärinkäsityksestä, että melkoinen osa katolla olevasta lumesta katoaisi
keväisin taivaalle haihtumalla.

Kiinteistöjen omistajien kannattaa seurata lumitilannetta
katoilla koko talven ajan.
Kevään suojasäillä katoilla tapahtuu lumen sulamista ja tiivistymistä ja toisaalta öiseen
aikaan myös jäätymistä.
Mikkelissä työskentelevä erikoissuunnittelija Juho Kotanen
varottaa, että katolla oleva lumi ja jää saattavat liukua yllättäen alas itsestään aiheuttaen vaarallisia tilanteita. Kuvat:
Juho Kotanen.

– Erään tutkimuksen mukaan
tämä on keskimäärin vain muutaman prosentin tasoa. Haihtumista merkittävämpää on samaan aikaan tapahtuva lumen
sulaminen.
Myös uskomus, että kattojen
lumikuorma lisääntyisi merkittävästi suojasään tullen, on väärä. Niin ei käy, mikäli samaan
aikaan ei sada vettä tai lunta.

LINJASANEERAUKSET, KAUKOLÄMPÖTYÖT
MAALÄMPÖTYÖT, HUOLTO 24h

010 320 4330

Ruosilantie 14B, 00390 Helsinki
info@lvineloset.
www.lvineloset.
36
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Ilmasta lumeen tiivistyvä kosteus on vähäistä eikä sillä ole
suurta merkitystä lumikuormien kannalta.
Lumen vesiarvoja käytetään
hyväksi ympäristöhallinnossa
ennen kaikkea kevään tulvien
ennustamisessa, joskin merkitystä niillä on myös arvioitaessa talojen katoille kertyneen lumen aiheuttamaa kuormitusta.

Ajankohtainen vesi-, lumi- ja
jäätilanne (Suomen ympäristökeskus): www.ymparisto.fi/
vesitilanne

Vedenpitävät kateratkaisut

Parasta
vedeneristykseen.
Keskitymme olennaiseen
Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennusta vedenpitävästi
sään vaihteluilta. Matakin missiona on toimittaa kestäviä
vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. Sen me osaamme ja
siitä meillä on näyttöä. Valitse katollesi Mataki® -kateratkaisu ja
maksat vain olennaisesta.
Tutustu Matakin vedeneristysratkaisuihin ja asiantunteviin
kattourakoitsijoihin osoitteessa www.mataki.fi

www.mataki.fi

25

9) 4761 4700, fax (09) 4761 4744
ääpätie 7, 00760 Helsinki
info@saumalaakso.fi
www.saumalaakso.fi
Puh. (09) 4761 4700,

fax (09) 4761 4744
Kääpätie 7, 00760 Helsinki
akennussaumausyhdistyksen jäsen
info@saumalaakso.fi
www.saumalaakso.fi

Hyvässä saumassa

Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsen

Ammattitaito ja kokemus on meidän voimavaramme
Työpäällikkö
Erkki Pöntiö

Työnjohtaja
Ari Simpanen
Toimitusjohtaja
Boris Panschin

Konttoripäällikkö
Anton Panschin

ja menossa mukana tietysti laadukkaat

Soita!

ja satut hyvään saumaan

-tuotteet

Puh. (09) 4761 4744
Fax (09) 4761 4744
info@saumalaakso.fi
Kääpätie 7, 00760 Helsinki
www.saumalaakso.fi

K attojen korjaaminen

Katto muistuttaa,
jos sitä ei muisteta hoitaa

Väärin tai huolimattomasti tehtyjä saumoja
ja liitoksia, huoltamattomuutta, liian
rankkaa kohtelua tai
aikoinaan kelpo katon
vääjäämätön ikääntyminen - ennemmin tai
myöhemmin vesikate
kuin vesikate on korjattava tai uusittava.
Vanhat virheet on
vältettävä ja varottava myös uusia. Peliin
siis ammattitekijöitä.
Korjaustarveselvitys,
lähtötietojen kartoitus,
toteutussuunnittelu,
siitä se lähtee.
n Teksti:

Hanna Rissanen

L

injasaneeraukset ovat sitä, mikä haukkaa selkeästi
isoimman osan DI Tapani
Ahon työajasta tänä päivänä.
Seitsemäntoista työvuotta korjausrakentamiseen erikoistuneen Conditio Oy:n leivissä ovat
kuitenkin tarjonneet hänen vastuulleen tasaiseen tahtiin myös
vesikattojen korjaushankkeita
kuntotutkimuksineen, suunniteluineen ja valvontoineen.
Kuluvalle vuodelle tiedossa on
ainakin viisi kohdetta.

Kunnolliset työnaikaiset suojarakenteet lupaavat kattourakalta laadukasta lopputulosta.
Uloimmallakin räystäällä työ on mahdollista tehdä huolellisesti, kun putoamisuhkaa ei ole. Kuva:
Conditio Oy

➺ JATKUU
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Liki 20 vuoden ajalla Tapani Aho on
ehtinyt perehtyä
monen muotoisten
ja materiaalisten
vesikattojen ongelmiin ja suunnitella
niihin korjauksia.
Varsin usein vuotojenosa-aiheuttajia
myös löytyy katteen
alaisista rakenteista.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Digikuvauksen, -tallentamisen ja selailu vaivattomuus suo
kattomaailman ammattilaiselle
näppärän konstin havainnollistaa kattoja vaan maantasolta
katselleille vesikatteiden kirjoa yksityiskohtia myöten zoomaten, ongelmineen ja niiden
korjauskeinoineen. Esimerkiksi
taloyhtiöiden osakkaista tokko
monetkaan ovat käyneet oman
talonsa katolla, saati monilla
katoilla. Niin sen on parasta
ollakin. Siitä huolimatta, että
ennemmin tai myöhemmin he
ovat todennäköisesti päättämässä, korjataanko katto, miten
ja minkälaisin kustannuksin.
Tapani Ahon suunnittelemat
kattojen korjaukset ovat tulleet
vanhimmillaan liki satavuotiaisiin taloihin. Alkuperäisiäkin
katteita hän tietää vielä löytyvän viime vuosisadan alusta,
muun muassa erään todella
jyrkän peltikaton lukuisine
piippuineen. Monimuotoisuus
ja jyrkkyys ovat haaste uusimiselle.Toisaalta jyrkkyydessä etu
on, että vesi ja lumet tulevat
lentämällä alas, parhaimmillaan
silti hallitusti.
Eksoottisin katemateriaali,
jonka kuntoa ja korjausta Aho
on saanut pohtia, oli ruostumatonta terästä hitsatuin saumoin.
Tämä on poikkeuksellisen loivan peltikaton toimiva toteutusratkaisu.

Katesaumasta
sisään ja
alakatteesta
seinäneristeisiin

V

altaosa helsinkiläisen
suunnitteluyrityksen
kattokohteista on pääkaupunkiseudulta, mutta Hangon Vartiovuoreltakin löytyy
referenssi. Jatkosodan aikana
valmistuneessa vesitornissa
tosin ei ole varsinaista kattoa,
mutta kattojen tapaan ehdotonta vedenpitävyyttä edellyttäviä
näköala- ja työtasanteita on
peräti neljä, joista korkein 65
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täyttämät jalkarännit vetäneet,
sulamisvedet valuivat saumoista katteen alle. Jos aluskate olisi
toiminut oikein, se olisi valuttanut vedet alas räystään alta
ulkoseinärakenteen yli.Aluskatteen alareuna päättyi kuitenkin
seinärakenteen keskelle. Vedet
päätyivät julkisivun eristeisiin.
Taloyhtiö puolestaan päätyi
kiistaan katon urakoineen kanssa. Korjauksessa kattoa korotettiin.
Edellistä paljon vanhemmillakin jalkarännillisillä katoilla on
ilmennyt lumitalvina todella
paljon ongelmia. Kevyt pakkaslumipatja toimii kylmän käyttö-

Tässä kuva menneeltä talvelta, kun helsinkiläisen AsOy Mäkilinnan korjatulta katolta pudotettiin
jäitä ja lumia. Katto korjattiin viime vuonna. Kattourakoitsija edellytti kymmenvuotistakuun saamiseksi sen, että lumet ja jäät katolta käyvät pudottamassa urakoitsijan ”lumimiehet”. Kuva: Antti
Elonen.

metriä alla olevan kallion pinnasta. Tasanteiden betonipohjan suojauksissa sovellettiin sekä polyuretaanipinnoitetta että
bitumikerniä.
On kattoja, jotka tulevat uusittaviksi pääasiassa puhtaasti
ikääntymisestä johtuvien puutteiden vuoksi, ei rakennusvirheiden, eivätkä huoltamattomuuden seurauksena. Kymmenen vuotta on vesikaton ikänä

vähän, mutta korjauskohteina
sellaisiakin on ollut. Esimerkkinä rivitalojen ketju, jossa osakkaat havahtuivat ihmettelemään lumien sulamisen aikaan
julkisivuille ilmestyviä märkiä
kohtia.
Syytä oli saumauksessa, mutta ei vain siinä. Sinkittyjen kattopeltien saumaus oli tehty
vain yhdellä taitoksella. Kun
kattolumet sulivat, eivätkä jään

ullakon päällä kuin lämmöneriste. Ullakkotila pysyy viileänä
räystään alaista tuuletusraoista
(minimissään noin 2 cm) virtaavan ulkoilman ansiosta. Jos
tuuletusrakoja ei ole tai ne ovat
esimerkiksi julkisivurappauksia
uusittaessa muurautuneet umpeen tai vesikatetta uusittaessa
hävinneet, ullakon lämpötila

➺ JATKUU

SUOMALAISET
KUMIBITUMIKATOT
KATTAJAT
UUSIMAA
■ Katepalvelu Oy

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

■ Kateplan Oy

VARSINAIS-SUOMI
■ Veskate Oy

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

KYMENLAAKSO
■ Kouvo Kate Oy

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

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

■ Eristysmestarit Oy

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

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

■ Uudenmaan Bitumikate Oy

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

■ Eristys Mara Oy

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

■ Lohjan Kattoexpertit Oy

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

VARSINAIS-SUOMI

■ Kuusaan Pintakate Oy

HÄME
■ Hämeen Kate Oy

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

■ Tampereen Katehuolto Oy

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

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

HÄME
■ Pirkanmaan Kattajat Oy

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

KESKI-SUOMI
■ Vesikattoliike Mäkinen Oy

SAVO
■ Katterla Oy

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

POHJOIS-SUOMI
■ Katterla Oy

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

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

■ Tähtieristys Oy

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

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

■ Katto- ja Lattiatyö
Virtanen Oy

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

ETELÄ- JA
KESKIPOHJANMAA
■ Länsi-Kate Oy

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

■ Katman Oy

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

■ Tornion Vesieristys Oy

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

■ Katto-Autti Oy

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

■ Kattava Oy

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

www.katepal.fi

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

www.katepal.fi
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voi nousta alapuolisten lämpövuotojen seurauksena niin, että
vesikaton lumipatja alkaa sulaa
pohjastaan. Sulamisvesi valuu
räystäällä. Siellä ei ole lämpöä,
joten vesi jäätyy tulpaksi. Vettä
alkaa kertyä ja pinta nousee vähitellen jalkarännin yläpuolisen
tuplasauman tasolle.
Jalkarännien alun perin vedenpitävät tuplasaumat tahtovat vanhetessaan vääjäämättä
alkaa vuotaa. Etenkin mustiksi
käsiteltyjen kattojen pintalämpötilat voivat vaihdella reippaista pakkalukemista +80
asteeseen. Siksi saumoihin
kohdistuu vetoa ja puristuksia,
minkä seurauksena katepellin
saumauksissa tiivisteenä toiminut saumamaali ajanoloon
rapistuu. Yksi pienikin reikä
saumassa voi aiheuttaa paljon
tuhoa.
– Kesällä vesi kyllä juoksee
sauman yli, mutta talvella katolla jään alle kertyvät vedet

ovat paineellisia. Vesi painuu
pienestäkin reiästä suihkuna
sisälle! Tapani Aho kuvaa. Etenkin viime ja tänä talvena tämä
on osoittautunut varsin tyypilliseksi ilmiöksi.

Vesitiiveystakuukatolle ei ole
muilla menemistä?

E

tenkään vanhojen talojen kattoja Tapani Aho
ei soisikaan pidettävän
lumienpitopaikkoina. Tosin se
tosiasia hänelläkin on tiedossa,
että ammattitaitoisten lumenpoistajien löytäminen ajallaan
on vaikeaa. Tuntemattomien
pestaaminen on riskipeliä. Parhaitenkin tehty peltikatto on
kohta pilalla lekoin, rautakangin ja -lapioin jäätä ja lunta pois
roimineiden jäljiltä. Jos taas jää
odottamaan hommat oikeasti
osaavaa porukkaa, saa jännittää,
ehtiikö lunta pudota alla kulke-

Näitä kelpaa katsella
vuodesta toiseen.
Soita niin laitetaan kattoasiat
kerralla kuntoon!

Puh. (02) 486 460 • Fax (02) 486 6005
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vien niskaan tai autojen päälle.
Aho kertoo viime vuosina
pyrkineensä saamaan hankkeissaan kattourakoitsijoilta katolle
10 vuoden vesitiiveystakuun, ja
on niitä saanutkin. Siihen lähteneet urakoitsijat ovat myöntäneet, että menettely on omiaan
lisäämään työhön keskittymistä. Senkin he ovat tuoneet esiin,
että tiiveystakuun antaessaan
heidän tulisi saada samalla 10
vuoden huolto-sopimus katolle.
Esimerkiksi muita ei saisi päästää pudottamaan sieltä lumia.
Tämä tuo ongelman tilanteessa,
jossa lumet olisi saatava alas pikaisesti, mutta tekijän aikataulu
ei salli.
Jos kattotyöt yleisemminkin
edellyttävät osaamista, ullakko-

rakentamiseen liittyen Tapani
Aho näkee ne todella vaativina.
Kun huoneistojen sisäkattorakenteet tehdään alhaaltapäin,
vesikatteen ja sisäkaton välisen
ilmaraon varmistaminen on
hankalaa, samoin höyrysulkujen pitävyyden. Lämpimiksi
rakennetuista ullakkotiloista
uuden sisäkaton läpi päässyt
kostea sisäilma tiivistyy kylmän
vesikatteen alapintaan, pakkasella jäätyy siihen ja plussakeleillä valuu alapuolisiin eristeisiin ja vähitellen huoneiston
katon läpi.
Ahon tietojen mukaan Helsingin keskustassakin ullakkorakennuskohteissa vuoto-ongelmia on esiintynyt paljon.

Tasakatto helpoin seurattava
Tasakattoihin liittyy pelkoja, tietää Tapani Aho tietää. Eivät
pelot ihan aiheettomia olekaan. Jos kattokaivo on mennyt täysin tukkoon ja katolle on kertynyt tuhansia litroja vettä kenenkään huomaamatta ja kaiken kukkuraksi päällysteessä on
vaikka vain yksikin reikä, rakennukseenhan se vesi vuotaa.
Bitumikernillä katettujen tasakattojen vuotoja ei Ahon mukaan tule silti kovin usein. Vuodot ymmärretään niin vakaviksi, että kattojen kuntoja seurataan tarkemmin, se kun ei ole
kyseisen kattotyypin osalta vaikeaa. Varsin yleisesti tällaisten
kiinteistöjen huoltosopimuksiin liitetään kattokaivojen puhdistaminen lehdistä ja muusta mahdollisesta roskasta. Puustoisen alueen matalahkojen rakennusten katoilla on syytä käydä
syksyisin useampaakin otteeseen.
Tasakaton tullessa syystä tai toisesta uusittavaksi, harvoin
kattomuotoa muutetaan toiseksi. Yhden kattokaivon varassa
olleen katon voi tehdä entistä riskittömämmäksi varustamalla
sen myös toisella tai useammallakin. Lisäksi varajärjestelynä
räystäsreunukset varustetaan nykyään ylivuotoputkin, joista
noruvan veden viimeistään pitäisi herättää asukkaat kiinnostumaan, onko katolla asiat hyvin.
Uudet kattokaivot ovat jo valmiiksi varustettuja sulana pitävällä sähkösaattolämmityksellä. Vanhoihinkin sellainen on
lisättävissä. Saattolämmitys on tärkeä ulottaa kaivosta jonkin
matkaa lämpimään tilaan asti sisäpuolisessa viemärissä.
Tasa- kuten muillakin katoilla Tapani Aho kehottaisi välttämään erinäisiä lisärakenteiden asennuksia, kuten mainostelineitä, jäähdytyslaitteiden lauhduttimia, putkivetoja jne. Paitsi,
että kiinnityskohdat tarjoavat ylimääräisen roskien kasautumispaikan ja vuotoriskin ne hankaloittavat myös mahdollisia
korjaus- ja uusintatöitä.
Enemmän kuin mainosten tarjoajat katon kannalta yleisempiä riskitarjokkaita ovat tukiasemilleen paikkoja etsivät.Vaikka
antennit kiinnitetään useimmiten julkisivulle, ullakolle tuodut
lämpöä tuottavat tietokoneet voivat olla riskitekijä. Etenkin, jos
ullakon tuuletus ei ole kunnossa.

ikkunat K O R J A U S R A K E N TA M I S E S S A

n Tekstit ja kuvat: Irene

Murtomäki

Ikkunoilla pystytään merkittävästi vaikuttamaan rakennuksen energiatehokkuuteen, korostaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n johtaja Markku Leinos.

Ikkunoilla

kohti parempaa energiatehokkuutta
Ikkunat ovat tärkeässä
osassa rakennuksen
energiatehokkuutta
tavoiteltaessa. Kehittyneen lasiteknologian
ansiosta ikkunoiden
lämmöneristävyys on
parantunut ratkaisevasti. Niiden kautta
kulkeutuva lämmönhukka, eli U-arvo on
saatu parhaimmillaan puristettua alle
0,7:ään.

J

ohtaja Markku Leinos Rakennustuoteteollisuus RTT
ry:stä kertoo alhaisemman
luvun olevan mahdollinen,
mutta kysymykseksi nousee,
saadaanko aikaan teknillistaloudellisesti houkuttelevaa
ratkaisua. Mitä enemmän ikkunassa käytetään huippuunsa
viritettyä teknologiaa, sitä korkeimmiksi nousevat valmistuskustannukset.Tämä puolestaan
näkyy tuotteen hinnassa. Viime
kädessä kyse on siitä, mitä ominaisuuksia uudis- ja korjausrakentajat ikkunoilta haluavat.
Uudet valmisteilla olevat rakentamismääräykset, joiden on
tarkoitus tulla voimaan vuonna

2012, eivät aiheuta päänvaivaa
ikkunateollisuudelle - päinvastoin. Johtaja Markku Leinos
uskoo, että ikkunat nousevat
nykyistä merkittävämpään asemaan kiinteistön energiatehokkuutta laskettaessa.
– Uudet määräyksethän lähtevät siitä, että tarkastellaan koko
kiinteistön energiatehokkuutta,
ei pelkästään yhtä osa-aluetta.
Tulevaisuudessa suunnittelijat
määrittelevät ikkunan vaatimustason suhteessa muun vaipan energiataloudellisuuteen.
Kun muut keinot kiinteistön
energiatehokkuuden saavuttamiseksi alkavat olla käytetyt,
pystyy ikkunateollisuus vastaa-

maan tähän haasteeseen tehokkaasti, Leinos sanoo.
Rakentamismääräysten uudistamisen taustalla on yhteiseurooppalainen tavoite torjua
ilmastonmuutosta.
– Koska kiinteistöt kuluttavat
noin 40 prosenttia energiasta,
on uudisrakentamiseen kohdentuvien toimenpiteiden vai
kuttavuus suuri. Kuluttaako
rakennus 20 prosenttia vähemmän tai enemmän energiaa, sillä voidaan edesauttaa nopeasti
ilmastonmuutoksen hillitsemistä.
– Sen sijaan olemassa olevan
rakennuskannan saneeraustahti
➺ JATKUU
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on kymmeniä vuosia, joten tällä saralla viive on pitkä. Lisäksi
viranomaisten on vaikea kohdentaa yksityiseen omaisuuteen pakkotoimenpiteitä, joten
täytyy käyttää muita konsteja,
kuten erilaisia kannustimia.
Vaikka valtiovallan määräykset
ikkunoiden energiatehokkuu
desta eivät suoranaisesti koske
korjausrakentamista, opastaa
Markku Leinos ikkunaremontteja suunnittelevia taloyhtiöitä
valitsemaan A-energialuokan
ikkunat.
– Siinä vaiheessa kun ikkunat
menevät vaihtoon, kannattaa
valita paras mahdollinen vaihtoehto. Ikkunoiden käyttöikä
on kymmeniä vuosia, joten
energiatehokkuutensa ansiosta
ne maksavat ajan myötä itsensä
takaisin. Lisäksi täytyy muistaa
uusien ikkunoiden käyttömukavuus, jota asukkaat arvostavat.
Ikkunoita koskevat määräykset ulottuvat 70-luvun öljykrii-
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sin aikaan.
– Valtio pystyi asuntolainoittamassaan rakennuskannassa
ohjeistamaan rakentajia ja määräsi näitä käyttämään kolmilasisia ikkunoita. Ikkunoiden
lämmöneristävyys eli U-arvo
oli luokkaa 2,0. Vuosikymmenten mittaan vaatimukset kiristyivät ja sittemmin ikkunoiden
U-arvoksi määrättiin 1,4. Siihen
pääseminen vaati valmistajilta
muun muassa selektiivilasin
käyttöönottoa sekä lasien välissä olevan täytekaasun lisäämistä. EN-standardien myötä U-arvon määrittelyyn lisättiin myös
karmit ja puitteet. Nykyisten rakentamismääräysten mukainen
U-arvo koko ikkunalle on 1,0.

Kalvojen ja kaasujen
käyttö rajallista

T

änä päivänä markkinoilla olevien ikkunoiden
U-arvo lähentelee alhaisimmillaan alle 0,7 tasoa. Lasi-

teknologian kannalta on mahdollista päästä tätä pienempiin
U-arvoihin. Vastaan tulee kuitenkin kysymys, onko se talou
dellisesti järkevää. Kalvojen ja
kaasujen käyttö rupeaa johtaja
Markku Leinoksen mukaan olemaan äärirajoilla.
– Kalvojen selektiivisyys lähenee fysikaalisten mahdollisuuksien rajoja, joten niiden
ominaisuuksia ei enää pysty
paljon parantamaan. Niin ikään
kaasuista argonin tehokkuus
alkaa olla kokonaisuudessaan
käytetty. Argon on suurimolekyylisenä hidasliikkeinen ja
estää tehokkaasti konvektion
eli lämmönsiirron ikkunassa.
Konvektiossa ilma rupeaa pyörimään lasien välisessä ilmatilassa siirtäen lämpöä ikkunasta
ulospäin, mikä on haitallista.
– Kaasuissa pitäisi siirtyä harvinaisimpiin, mikä ei ole taloudellisesti kannattavaa. Esimerkiksi kryptonin saatavuus on
ollut pitkään heikkoa. Ikkunaan
voidaan toki laittaa täytteeksi

miten eksoottinen kaasu tahansa. Mutta koska kyseessä on
miljoonien yksiköiden valmistaminen, täytyy sen olla järjellisin
hinnoin teollisuuden saatavissa,
Leinos muistuttaa.

Parempaa
ääneneristystä ja
sisäilman laatua

L

ämmöneristävyyden lisäk
si ikkunoilta vaaditaan
usein myös ääneneristävyyttä.Varsinkin vilkasliikenteisen kadun varrella sijaitsevissa
asunnoissa sitä arvostetaan. Mitä tiiviimpi ikkuna sitä paremmin se pitää melun ulkona.
– Ääneneristävyyteen vaikuttavat myös ikkunan lasien
paksuus, ikkunan sisäiset lasien
välit ja äärimmäisten lasien välimatka. Mitä symmetrisempi on
lasitus, sen haasteellisempaa on
saada hyvä ääneneristys. Nyrkkisääntönä voidaankin todeta

eripaksuisten lasien tuottavan
hyvän ääneneristävyyden.
– Jos liikenteen melu vaivaa,
kannattaa tämä tuoda ikkunavaihtoehtoja puntaroitaessa
julki. Varsinkin alimpien kerrostalohuoneistojen omistajat
voivat olla valmiita maksamaan
saadakseen ikkunoille hyvän
ääneneristävyyden. Siinä vaiheessa, kun ikkunaa rakennetaan, ääneneristävyyden huomioiminen ei maksa paljon.
Kuuden millin ulkolasi yleisesti
käytetyn neljän millin sijaan saa
jo ihmeitä aikaan, Leinos tietää.
Ikkunoilla vaikutetaan myös
asunnon ilmanvaihtoon. Koska ilma ei vaihdu ikkunoiden
ja ovien tiivisteiden vuotojen
kautta kuten ennen vanhaan,
asennetaan ikkunoihin lähes
pääsääntöisesti korvausilmaventtiilit. Rakentamismääräysten mukaan asunnon ilman on
vaihduttava kerran kahdessa
tunnissa, ja huoneiston säädöt
on tehty sen mukaan. Osa asukkaista saattaa kokea tämän vedon tunteena ja tukkii ikkunan
sisäilman tulokanavat.
– Tästä on seurauksena, että ikkuna rupeaa vuotamaan
muualta ja etenkin parvekeovet, joissa on pitkät puitteet,
alkavat vuotaa. Kun tiivisteitä
tämän vuoksi parannetaan ja
paksunnetaan, alkavat rakenteet huonontua. Ilma löytää
kyllä reittinsä, ja jos ei muuten
niin postiluukun kautta tai kulkemalla pitkiä matkoja seinärakenteen sisällä.
Markku Leinoksen mukaan
olisikin tarpeellista, että asukkaita opastettaisiin käyttämään
ikkunan korvausilmaventtiiliä,
jota kukin voi itse säätää. Näin
jokainen voi vaikuttaa kotinsa
sisäilman laatuun ja sitä kautta
viihtyvyyteen.

Ikkunalta halutaan
monia
ominaisuuksia

P

itkäikäisyys, helppohoitoisuus, helppokäyttöisyys ja hyvä ulkonäkö.
Siinä muutamia ominaisuuksia,

palonkestävyyteen kiinnitetään tulevaisuudessa huomiota
puurakentamisen suosion kasvaessa. Palonkestäviä ikkunoita
valmistetaan jo Suomessa.
Ikkunat voivat tuottaa myös
lämpöä. Sähkövastukset ikkunoissa ovat yli kymmenen vuotta vanha keksintö. Lasin pinta
päällystetään sen valmistusvaiheessa puolijohteella. Lämpöä
tuottaviena ikkunoiden käyttökohteena ovat esimerkiksi aulatilat ja toimistorakennukset,
joissa on paljon lasipintaa.

Puu-alumiini
-ikkunat
suosituimmat

P
Puu-alumiini-ikkunat ovat johtaja Markku Leinoksen mukaan
tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituimmat.

joita vaaditaan tämän päivän
ikkunalta energiataloudellisuuden, ääneneristävyyden ja
ilmanpitävyyden lisäksi. Ikkunavalinnoissa kiinnitetään yhä
useammin huomiota myös murronkestävyyteen ja palonkestävyyteen.
Käyttömukavuuteen lukeutuvat kohteesta riippuen muun
muassa ikkunan helppo avattavuus ja suuri aukaistavuus. Alumiiniset ulkopinnat puolestaan
lisäävät sekä helppohoitoisuutta että käyttöikää.
Markkinoilla on myös itsepuhdistavia ikkunoita.
– Täytyy muistaa, että lasi
tarvitsee silti vettä puhdistuakseen. Julkisivupinnalla, jossa sade huuhtelee ikkunaa, itsepuhdistavat ikkunat toimivat, mutta
eivät välttämättä tuulettomassa
ja sateettomassa paikassa.

Ikkunoiden perusvarusteena
voi olla myös erittäin kehittyneet sälekaihtimet, joita on
vaikea edes mieltää sälekaihtimiksi.
Keski-Euroopassa suosittuja
dreh kip -ikkunamalleja (suomeksi käännä ja kippaa) on
Suomenkin markkinoilla. Markku Leinoksen mukaan ikkunan
tuuletusominaisuudet ovat sisääntunkeutumisen ollessa silti
estettynä lämpöisenä aikana
ylivertaiset.
– Ihmiset arvostavat yhä
enemmän myös turvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia. Ikkunoiltakin vaaditaan murron
kestävyyttä. Maailmalla on
myös luodinkestäviä ikkunoita.
Onneksi niille ei Suomessa ole
ollut tarvetta.
Johtaja Markku Leinos arvelee, että etenkin ikkunoiden

uu-alumiini-ikkunat ovat
johtaja Markku Leinoksen mukaan tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituimmat.
Metallirakenteet esimerkiksi
teräksestä voisi olla yksi vaihtoehto, mutta ainakaan vielä ne
eivät ole lyöneet itseään läpi.
Materiaalin hinta ja käytettävyys ratkaisevat.
Suomessa on pysyvä, vaikkakin pieni kysyntä muoviikkunoille. Niitä käytetään esimerkiksi kivijalkahuoneistojen
ikkunoina, jotka ovat alttiina
roiskevedelle.
– Muovin ongelmana on Suomen rajut sääolosuhteet. Ikkunaa joudutaankin jäykistämään
profiilin sisäpuoleisella teräsrakenteella.
Maailmalla on myös jalopuuikkunoita, mutta Suomessa
niiden käyttö on harvinaisia,
joskaan ei tavatonta.
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Kirjain kertoo ikkunan
energialuokan

M

JULKISIVULEVYT
LUOVAAN
ARKKITEHTUURIIN
Cembritin kuitusementtilevyt
mahdollistavat kaiken luovuutesi.
Saat tyylikkään pintakuvioinnin,
haluamasi värin, voit leikata ja
rakentaa millaisia muotoja haluat
– ja koska levyt on helppo asentaa,
voit toteuttaa huikeimmatkin
suunnitteluideasi käytännön
vaatimusten vaarantumatta.
Paloluokka A2, s1-d0.

Cembrit Fusion
10 väriä

Cembrit True
9 väriä

Cembrit Edge
12 väriä

Cembrit Metro
18 väriä + NCS S

Helppo rakentaa
paloturvallinen
E15-parvekerakenne
Urbannature-julkisivulevyillä ja
True Balcony -parvekelevyillä on
kätevä tehdä paloturvallisuutta
parantava E15-parvekerakenne
tyylikkyydestä tinkimättä.
Palotestattu VTT:llä
(VTT-S-00688-11).

uutaman vuoden käytössä ollut ikkunoiden energialuokitus on niin sanotusti
lyönyt itsensä läpi.
Asiantuntija Sami Seuna Motiva Oy:stä kertoo, että tänä
päivänä energialuokituksen
saaneita ikkunoita on runsaat
700, kun niitä pari vuotta sitten
oli noin 500.
Ikkunan energialuokasta kertoivat kirjaimet A-G.
– Valtaosa luokitelluista ikkunoista on parasta A luokkaa,
jota uudisrakentajat ja remontoijat suosivat ympärivuotises-

Ikkunoiden uusimiseen
energia-avustusta
Ikkunoiden uusiminen on suosituin toimenpide taloyhtiöiden hakiessa energia-avustusta energiatehokkuutta parantaviin investointeihin, Tampereen kaupungin korjausneuvoja
Eeva-Liisa Anttila kertoo.
Taloyhtiöt tuntuvat olevan Anttilan mukaan hyvin tietoisia
siitä, minkälaisia vaatimuksia rakentamismääräykset ikkunoille asettavat. Avustusta haetaan ikkunoille, joiden U-arvo on
1,0 tai alhaisempi. Korjausneuvojalle jätettyjen energia-avustushakemusten perusteella U-arvo saattaa saneerauskohteissa
olla jopa 0,8:n tuntumassa.
Korjausneuvojalle tulee kaiken kaikkiaan melko vähän tiedusteluja, jotka koskevat asunto-osakeyhtiöiden saneerauksia.
- Toisinaan asukkaat soittavat ja kysyvät, mihin toimenpiteisiin energia-avustusta on mahdollista saada. Myös isännöitsijät ottavat yhteyttä - varsinkin energia-avustuksen hakemisen
jättöajan lähestyessä.
Energia-avustuksen hakuaika energiatehokkuutta parantaviin investointeihin päättyi 8. huhtikuuta. Tamperelaisilta
taloyhtiöiltä oli saapunut maaliskuun loppupuolelle tultaessa
kolmisenkymmentä hakemusta.
Korjausneuvoja Eeva-Liisa Anttila odotti määrän kasvavan
huhtikuun ensimmäisellä viikolla, joskaan vuoden 2010 lukuihin hän ei uskonut päästävän. Tuolloin asunto-osakeyhtiöillä
oli mahdollisuus saada remontteihinsa suhdanneavustusta, ja
hakemuksia jätettiin Tampereella noin 150 kappaletta. Suuri
määrä selittyy osaksi sillä, että viime vuonna avustettaviin toimenpiteisiin lukeutui myös muun muassa patteriventtiilien
vaihto, minkä moni taloyhtiö hyödynsi.
Nyt kun on palattu niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen, lukeutuvat taloyhtiöissä avustettaviin toimenpitei-

www.cembrit.ﬁ
MYYNTI: RAKENNUSTARVIKELIIKKEET KAUTTA MAAN

sa asuinkäytössä olevissa kiinteistöissä. Alhaisemmissa energialuokissa olevien ikkunoiden
kysyntä painottuu esimerkiksi
vapaa-ajan asuntoihin, joita ei
ole tarvetta lämmittää talvisin.
Toisaalta voi olla heitäkin, jotka korostaessaan hankinnassa
hintaa, valitsevat tahattomasti
taloonsa huonomman energialuokan ikkunan.
Asiantuntijan mukaan ikkunat ovat merkittävä kiinteistön
energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä.
– Hyvän energialuokan ikku-
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nat maksavat itsensä takaisin
yllättävänkin nopeasti huonompiin verrattuna. Onko se
kolme, neljä vai kymmenen
vuotta, tähän vaikuttaa erityisesti energian hinnan kehitys,
Seuna toteaa.

U-arvo, g-arvo ja
ilmantiiveys

K

eskeisin työkalu ikkunan
energialuokkaa A-G laskettaessa on sen U-arvo, joka kertoo ikkunan lämmönläpäisykyvyn. Mitä pienempi U-arvo, sen
energiatehokkaampi ikkuna on
kyseessä.
Energialuokituksessa huomioidaan myös ikkunan auringonsäteilyn läpäisykerroin eli

g-arvo. Seuna toteaa, että tämä
on kaksipiippuinen asia.
– Kesällä halutaan, että sisälle
tulee ikkunan kautta mahdollisimman vähän auringon lämpösäteilyä. Toisaalta keväällä,
kun on vielä lämmitystarvetta,
auringosta saadaan ilmaista
lämpöenergiaa.
U-arvon ja g-arvon lisäksi ikkunan energialuokitukseen vaikuttaa ikkunarakenteen lasien,
karmien ja puitteiden ilmantiiveys.
Näiden kolmen tekijän perusteella lasketaan vertailuluku, joka kertoo kuinka paljon
kilowattitunteja virtaa ikkunaneliömetrin läpi vuodessa.Tätä
kuvataan E-arvolla. Esimerkiksi
E-arvo 100 kWh/m2 tarkoittaa,
että jokainen ikkunaneliö kuluttaa 100 kWh energiaa vuo-

dessa. Energialuokassa A ikkunan E-arvo on pienempi kuin
85 kWh/ m2.
Ikkunoiden energialuokituksen uudistaminen on työn alla.
Todennäköisesti uudet luokat
A+ ja A++ voidaan ottaa käyttöön jo tämän vuoden aikana.

Ikkunarakenteet
paremmiksi

A

siantuntija Sami Seuna kertoo ikkunoiden kehityksen
menneen viimeisten kymmennen vuoden aikana harppauksin eteenpäin. Nyt on pienempien askelten aika.
- Ikkunoiden lasit ja näiden
välissä oleva kaasu ovat energiatehokkuudeltaan kehitetty

lähes huippuunsa. Seuraavaksi
kehityksen painopiste suuntautuu muun muassa ikkunakarmien eristävyyteen ja ilmantiiveyteen, Seuna arvioi.
Ikkunoiden energialuokituksesta vastaavat Puutuoteteollisuus ry, Rakennusteollisuus RT
ry, Suomen Kiinteistöliitto ry,
Suomen Omakotiliitto ry, VTT,
ympäristöministeriö ja Motiva
Oy. Energialuokituksen saanut
ikkuna on läpikäynyt VTT:n
testauksen ja se on luokitustoimikunnan vahvistama.
Lisätietoa: http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/vaikuta_hankinnoilla/ikkunoiden_
energialuokitus

siin ikkunoiden uusimisen lisäksi muun muassa ulkoseinän
lisäeristys ulkopuolelta, yläpohjan lisäeristäminen, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen ja kaukolämmitykseen liittyminen.
Energiatehokkuutta parantaviin investointeihin on mahdollista saada energia-avustusta 15 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista. Uutta entiseen verrattuna on, että ikkunoita
uusittaessa avustus voi olla enintään 40 euroa ikkunaneliömetriä kohti.
Valtio on varannut vuoden 2011 talousarviossa 90,5 miljoonaa euroa korjaus-, energia-, ja terveyshaitta-avustuksiin.

Energiamerkintää ollaan uudistamassa
Ikkunan energiatehokkuuden vertailemiseksi on kehitetty
kodinkoneista tuttu luokitus asteikolla A-G. Energialuokituksessa otetaan ikkunan lämmönläpäisykertoimen eli U-arvon lisäksi
huomioon sen auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin eli garvo sekä koko ikkunan ilmatiiviys.
– Energialuokitusta laskettaessa valonläpäisevyys on positiivinen muuttuja sen hyödyntäessä auringon energiasäteet. Mutta
se on negatiivinen muuttuja, sillä lasien lukumäärää lisättäessä
valonläpäisevyys huononee kymmenyksellä joka lasia kohden.
Tämä vaikuttaa negatiivisesti energiamerkinnän luokkaan.
Johtaja Markku Leinos Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä
kertoo, että ikkunoiden energiamerkinnän uudistaminen on
työn alla. Luokituksen ollessa nyt A:sta G:hen lisätään alkupäähän luokat A+ ja A++.
– Suunnitteilla oleva luokitus on haasteellinen. Pääpiirteittäin voidaan todeta A+ luokan kattavan ikkunat, joiden U-arvo
on noin 0,7, joten siihen pääseminen ei ole vaikeaa. A+ luokan
ikkunat tulevat olemaan tulevaisuuden vakiotuotteita. Sen sijaan nähtäväksi jää, päästäänkö edes muutamaan vuoteen parhaaseen A++ luokkaan.
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Vastine
"Uusmaalaiset
taloyhtiöt
valmistautuvat
edunvalvontatyöhönsä"
-artikkeliin
Kiinteistöposti
2/2011
Suomen Kiinteistöliitto ry:n
toimitusjohtaja Harri Hiltusen
vastine koskien Kiinteistöposti
numerossa 2/2011 julkaistua
artikkelia "Uusmaalaiset taloyhtiöt valmistautuvat edunvalvontatyöhönsä". Kiinteistöpostin
artikkelissa päätoimittaja Riina
Takala oli siteerannut 11.2.2011
julkaistua Helsingin Sanomien
artikkelia "Taloyhtiön valtaus

puhuttaa yhä", jossa Kiinteistöliiton Harri Hiltusen kirjoitettiin sanoneen "Lain vastaisesti
toimittu".
HS:ssa 11.2.2011 olleissa
kirjoituksissa "Taloyhtiöliiton
valtaus puhuttaa yhä" ja "Liitto
vannoo olevansa taloyhtiöiden
asialla" oli virheitä, jotka haluan korjata.Tekstissä kirjoitetaan
"Kiinteistöliiton Hiltunen: Uudenmaan liiton valtaus laiton"
ja sanoneen "Lain vastaisesti
toimittu".
Toimittaja Arola halusi useasti
asiasta kysymällä saada tällaisia
ilmaisuja sanomakseni. Muistan
sanoneeni hänelle "eräiden puheenjohtajien ja isännöitsijöiden toiminta ei olisi ollut Kiinteistöliiton joulukuussa 2010
antaman suosituksen mukaista", mutta en muista sanoneeni
"laitonta / lain vastaista."
Professori Halilan lausunto asiasta pyydettiin 1.7.2010

voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain perusteella, ei tätä
ennen voimassa olleiden säädöksien perusteella, joten sitä
ei voida käyttää arvioitaessa kevään 2010 kokoustapahtumia.
Kirjoituksessa todetaan myös
"isännöitsijä voi yhä yhdistyksen sääntöjen mukaan edustaa
taloyhtiötä, mutta tuoreissa
suosituksissa toivotaan, että
edustusasia käsiteltäisiin aina
hallituksissa". Tämän asian toimittaja Arola on ymmärtänyt
väärin. Yhdistyksien säännöissä voi olla määräyksiä, kenen
valtuuttamana tai millaisella
valtakirjalla jäsenen edustaja
voi kokoukseen osallistua. Jos
näin on, tätä tulee yhdistyksien
noudattaa.
Kiinteistöliitto suosittaa, että edustajan nimeäminen aina
käsiteltäisiin jäsentaloyhtiön
hallituksessa, vaikka edustajaksi tulisi asemavaltuutettuna puheenjohtaja tai isännöitsijä.

Kiinteistöliiton hallituksen
24 jäsenestä voi todeta, että 15
heistä ei ole isännöitsijöitä ja 9
on. Nämä luvut Arola oli kirjannut väärin. Samoin Uudenmaan
asuntokiinteistöyhdistyksen
hallituksen enemmistö ei ole
isännöitsijöitä.
Jokaisella Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistyksen jäsenellä olisi ollut oikeus moittia
yhdistyksen kokouksen laillisuutta 3 kuukauden ajan kokouksen jälkeen.Yksikään jäsen ei
nostanut asiasta kannetta käräjäoikeudessa. Se, että hallitus ei
kokousta halunnut moittia, ei
poistanut yhdistyksen jäsenten
oikeutta moittia kokousta niin
halutessaan.

Harri Hiltunen
Toimitusjohtaja
Kiinteistöliitto

P U U S E PÄN L I I K E V I I VA F U R NI TU RE PALV ELEE AMMATTI TAI D O LLA ,
O L I PA K Y S E S S Ä U U D I SKOH D E TAI VANH AN KORJAU S

Toteutamme uudet ulko- ja väliovet/ikkunat, myös vanhan mallin mukaan. Vanhojen ovien ja ikkunoiden korjaukset, murtokorjaukset, saunat, terassit, roskakatokset, aidat, jne. Kotimaiset ja
jalopuiset mittatilauskalusteet. Massiivipuusta tai viilutettuna.
Ota yhteyttä jo tänään, niin etsitään teille sopiva ratkaisu: Mikko Granberg, 041 438 0449.

Kohteitamme: • As Oy Liitokuja 4 Nummela - kylmävaraston muuttaminen kausivarastoksi • As Oy Rannikkolaivurinkuja 16 Helsinki - erikoismittaisia ovia ja
karmeja, massiivitammiaskelmat portaikkoon • As Oy Mäkipellontie 3 Helsinki - uima-allas osaston massiivitammipuuikkunat ja kuparipellitykset • As Oy Sammatti
Helsinki - suojeltuun kohteeseen vanhan mallin mukainen kerrostaso-ovi karmeineen ja vuorilistoin • As Oy Museokatu 15 Helsinki - sisäpihan ulko-ovi karmeineen,
porttikäytävän ulko-ovi karmeineen ja sisäpihan ikkuna, kaikki vanhojen mallien mukaan • Kauppakeskus Akseli Mikkeli - kaikki kauppakeskuksen tammiset massiivipuukäsijohteet • Tikkutilan raha-asema - suojeltuun kohteeseen ulko-ikkunoita
PUH

041 438 0449

OSOITE

JUURITIE 6, 03100 NUMMELA

EMAIL

INFO@VIIVAFURNITURE.COM

WWW

WWW.VIIVAFURNITURE.COM

Täsmennys
remonttiilmoituksista
kertoneeseen
Kiinteistöpostin
juttuun
Maaliskuun alussa ilmestyneessä Kiinteistöposti-lehdessä
2/2011 oli artikkeli osakkeen
remontti-ilmoituksista.
Artikkelin lopussa oli teksti,
joka oli otsikoitu "Remonttiilmoitukset osa taloyhtiön kor
jaushistoriaa" ja tekstissä todettiin, että "Ilmoitukset tulevat
yhtiössä niin sanotusti vastaan
viimeistään varsinaisessa yhtiökokouksessa, koska lain mukaan siellä on todettava tavalla
tai toisella kyseisen vuoden
aikana taloyhtiössä tehdyt remontit."
Eräs isännöitsijä otti asiassa
toimitukseen yhteyttä ja vaati
oikaisua, koska hän arveli kyseisen lauseen johtavan hallituksissa vääriin lain tulkintoihin ja toimintoihin. Hän ilmaisi
huolensa näin:
"Tällä hetkellä hallitukset
vaativat, että osakkaiden tekemät huoneistokorjaukset
myös esiteltäisiin artikkelinne
mukaisesti yhtiökokouksessa.
Jos tähän mennään, niin silloin
taloyhtiöt rikkovat jo lakia ja
hallitukset ovat pahimmillaan
oikeudessa."
Varatuomari Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä
toteaa, että asiaa lieneekin syytä selventää ja avata selväsanaisemmaksi väärinkäsitysten
mahdollisuuden poistamiseksi:
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät remonttiasiat
on nostettu esille siksi, että saataisiin eroa osakkaiden omien
remonttien ja yhtiön remonttien välille koskien osakkaan
tiedonsaantia. On siten syytä
korostaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa ei lakisääteisiin käsiteltäviin

asioihin kuulu käsitellä tai
vastaanottaa huoneistokohtaisia remontti-ilmoituksia.
Se on hallituksen ja/tai isännöitsijän asiana, kuten tekstistä
käy ilmi. Asian vaikutuspiirin
ulkopuolella olevalle osakkaalle ei tällaisista remonteista tietoa jaeta.
Huoneistokohtaiset remontti-ilmoitukset tulevat kuitenkin
vastaan koskien varsinaista yhtiökokousta ja siellä kuluneen
vuoden aikana tehdyistä remonteista ilmoittamista siltä
osin, että ne saattavat pitää sisällään toimenpiteitä, joista on
kerrottava yhtiökokouksessa.
Hallitus on se taho, joka tekee arvion ja päätöksen siitä,
onko kysymyksessä sellainen
kuluneen vuoden aikana tehty remontti tai sen osa, jonka
tekemisestä tulee varsinaiselle yhtilökokoukselle ja siten
muille osakkaille antaa tieto.
Lähtökohtaisesti kysymys on
kuitenkin taloyhtiössä tehdyistä yhtiön remonteista, kuten
edellä mainittu isännöitsijä on
aivan oikein alleviivannutkin.
Hallitus voi antaa varsinaisessa yhtiökouksessa kirjallisesti
yhtiön rakennuksissa suoritetuista huomattavista korjaus- ja
muutostöistä vastaavat tiedot
kuin isännöitsijäntodistuksessa. Toinen vaihtoehto on, että
tiedot annetaan toimintakertomuksessa, mitä esimerkiksi
kirjanpitolakikin voi sinällään
jo edellyttää.
Huoneistokohtaiset tehdyt
remontit tai niiden osat saattavat tulla hallituksen yhtiökokoukselle ilmoitettaviin vain,
jos niillä on liityntä yhtiön
vastuulla oleviin seikkoihin
ja lisäksi edellyttäen, että remontti on yhtiön kannalta huomattava. Esimerkiksi pienessä
muutaman paritalohuoneiston
yhtiössä yhden huoneiston
kohdalla huoneiston muun
remontoinnin yhteydessä suoritettu putkiremontti kyseisen
putkiremontin osalta. Hallitukselle/isännöitsijälle annettava
ja säilytettävä remontti-ilmoitus sisältää tällöin myös yhtiön

korjaushistorian kannalta arvokasta ja relevanttia tietoa juuri
tästä putkiremontista. Osakkaat
voivat näin meneteltäessä seurata yhtiön rakennusten ja yhtiön vastuulla olevaa kunnossapitoa, mikä on tämän sääntelyn
tausta-ajatuksena.
Samaisessa kokouksessa on
hallituksen on nykylain mukaan
annettava myös selvitys YHTIÖN tulevista remonteista. Tekstiin on syytä lisätä epäselvyyksien välttämiseksi sana "yhtiön",
etenkin, kun artikkelissa käsitellään muutoin nimenomaisesti osakkaiden huoneistoissaan
tekemiä remontteja. Yhtiön
toimiva johtohan ei millään voi
tietää, eikä sen velvollisuutena
ole etukäteissuunnitelmia tehdäkään huoneistokohtaisista,
omistajavastuulla olevista remonttitarpeista siten, että ne
kuuluisivat varsinaisessa yhtiökokouksessa ilmoitettaviin
tuleviin remontteihin.

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi

Käy Kiinteistöpostin
uudistuneilla kotisivuilla. Siellä voit
antaa palautetta lehdestä, ottaa kantaa ja
kommentoida tuoreessa lehdessä olleita
juttuja tai ehdottaa
juttuaiheita. Palauteja kommentointipostia
saa toki toimittaa myös
päätoimittajalle osoite riina.takala@
kiinteistoposti.fi
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korjausrakentamista arvotalossa

Helsinkiläinen vuonna 1927 rakennettu As Oy Mäkilinna uudistuneessa asussaan.
Kuva: Antti Elonen

Arvotalo sai
arvoisensa korjauksen

n Tekstit: Riina

Takala

– As Oy Mäkilinnan osakkaat olivat mieltäneet

tänä keväänä. Taloyhtiössä tehtiin ensimmäi-

ison julkisivuremonttimme niin, että tämä oli

nen 20 vuoden päähän ulottuva pitkän täh-

nyt meidän sukupolvemme osuus tämän talon

täyksen korjaussuunnitelma jo vuonna 1978,

elinkaaresta ja tärkeä asia hoitaa talo kuntoon

jota on sen jälkeen päivitetty viiden vuoden

tulevia sukupolvia varten. Siksi remontin tar-

välein. Niinpä tämänkin remontin tarve oli

vetta, eikä sen toteuttamista suuremmin ihme-

jo muodostunut tutuksi asiaksi osakkaille ja

telty.

asukkaille, koska siitä tiedettiin hyvissä ajoin ja

Kuvaus koskee 84-vuotiaan taloyhtiön katto-,

oli osattu varautua. Toisaalta sen ajoittamista

ikkuna- ja julkisivuremonttia, joka alkoi vuonna

juuri nyt vauhditti suhdanneluonteinen korjaus-

2009 ja jossa loput julkisivurappaukset tehdään

avustus, joka hankkeeseen anottiin ja saatiin.
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K

orjausprosessi oli hyvin hallittu alusta pitäen. Siitä taloyhtiön väki
osoitti jo viime vuoden lopussa
pidetyssä yhtiökokouksessa kiitoksiaan taloyhtiötä 33 vuoden
ajan isännöineelle Antti Eloselle. Hän edustaa nykyaikaina
harvenevaa niin sanottujen sivutoimisten tai osakasisännöitsijöiden joukkoa.

Asumisen haitat
yllättivät

A

sOy Mäkilinnassa on
yli satata huoneistoa.
Vuonna 2009-2010 toteutetussa remontissa uusittiin
kokonaan 84 vuotta vanhan katutason liikehuoneistot mukaan
lukien seitsenkerroksisen arvotalon ulkovaippa: käytännössä
pelti- ja tiilikatto, julkisivurappaus, ikkunat ja ulko-ovet uusittiin. Erikoista oli se, että suuri
osa töistä tehtiin talvitöinä. Viime talven aikaisen saapumisen
ja hankalien kelien vuoksi rappausten viimeistelytyöt päätettiin jättää tälle keväälle.
– Ehkä se oli tässä remontissa kaikkein opettavaisinta
ja toisaalta yllättävintäkin, että
ikkunaremontista aiheutui niin
paljon haittoja, varsinkin pölyhaittoja. Ikkuna-aukot olivat auki, oli kesä, kävi kova veto läpi
asuntojen ja sitä hienojakoista
pölyä, jota syntyi purkutöistä,
kulkeutui joka paikkaan. Urakoitsija oli toimittanut asukkaille suojausmateriaaleja, mutta
vaikka huonekalut ja muut tavarat olivatkin suojan alla, pölyä
yksinkertaisesti levisi kaikkialle.
Sitä ei osattu urakoitsijankaan
puolelta etukäteen painottaa
riittävästi, miten pölyistä purkutyö tulee olemaan ja pölyä
leviämään kaikkialle, taloyhtiön
isännöitsijä, mutta myös taloyhtiön osakas Antti Elonen kertoo
kokemuksista.
Hänen mielestään yksi ratkaisu olisi se, että urakoitsijat
kehittäisivät työtapojaan niin,
että pöly- ynnä muut remontin
aiheuttamat haitat saataisiin paremmin hallintaan.
- Mielestäni pölynhallintaa

korjausrakentamisessa olisi
syytä kehittää, enkä usko, että
se olisi urakoitsijoille edes liian
suuri työ, koska tietämystä on
jo nyt, miten olosuhteita voidaan hallita, tehdä osastointeja,
mitä välineitä tarvitaan ja niin
edelleen. Tämänikäisessä talossa huoneistot ovat aika pieniä.
Niissä ei ole välttämättä kovin
paljon tilaa, minne siirtää huonekaluja, kun purkutöiden ja
muidenkin töiden suojaksi haluttaisiin rakentaa suojateltta.
Mielestäni tähän olisi mahdollisuus kehittää uusia ratkaisuja, joiden ansiosta piikattaessa
pöly ja hienojakoinen laasti ja
muut materiaalit eivät pääsisi
leviämään huoneistoissa.
Mäkilinnassa kävi jopa niin,
että purkutöiden seurauksena
pölyä ja laastia pääsi leviämään
ullakolle asti. Siellä on osakkaiden varastoja, ja kaikki pinnat
ja tavarat olivat vitivalkoisina
pölystä.
–Tästä oli hyötyäkin. Se innosti asukkaat osallistumaan
syksyllä vintinsiivoustalkoisiin.
Siitä muodostui taloyhtiön
yhteishenkeä lujittava, hyvähenkinen tilaisuus, kun siellä
kantelimme ja järjestelimme
toistemme tavaroita. Kaikki ymmärsivät, että remontin tekeminen on hankalaa ja monia vaikeuksia siinä on, mutta ketään
ei taloyhtiön puolelta ruvettu
syyllistämään.
Muilta osin Elonen kuvailee
korjaushanketta tavanomaiseksi: - Olen kymmeniä ja kymmeniä remontteja kokenut, joten
tiesin, mitä on tulossa. Ongelmia on ja ne kuuluvat asiaan ja
sitten ne vain hoidetaan kuntoon.

Modernia pyykinhuoltoa
Miele-kiinteistöpesulassa.
Mielen uudet, täyttömäärältään
8-10 kilon pesulakoneet,
ovat älykkäitä, kestäviä
ja helppokäyttöisiä.
Hellävarainen kennorumpu
ja monipuoliset ohjelmat
huolehtivat pyykistäsi.
Kysy lisää!

Alkuperäisen arvo
ja arvostus

S

uomessa ei Antti Elosen
mielestä riittävästi ymmärretä sitä, että alkuperäinen on arvokasta, alkuperäisyys on jo sinällään arvo. Tällä
hän viittaa siihen, miten taloyhtiössä oli hyvin yksiselitteistä,
➺ JATKUU
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että ikkunaremontissa tavoiteltiin alkuperäisyyttä: taloyhtiöön
tuli puuikkunat, joiden mallina
oli talon alkuperäiset, vuodelta
1927 tehdyt ikkunat. Edellisen
kerran taloyhtiön puuikkunat
oli uusittu 60-70 -luvun taitteessa, jolloin niitä oli suurennettu
ja pienennetty puitemääriä.
– Mäkilinna on suojelukohde,
joten kaavamääräykset määrittelevät ja rajoittavatkin aika paljon, mitä voi tehdä. Viranomaiset olivat äärimmäisen tiukkoja siinä, että taloon pitää tulla
puuikkunat, mahdollisuuksia
muuhun ei yksinkertaisesti ollut. Isännöitsijä, joka ajattelee
asiaa rakennuksen elinkaaren
kannalta, tietää tämän merkitsevän myös kustannuksia
- puuikkunat on maalattava ja
huollettava auringossa olevilla
sivuilla viiden vuoden välein ja
kunnollinen maalaus kittausten
korjauksineen ynnä muine toimenpiteineen on tehtävä kymmenen vuoden välein. Puuikkunat aiheuttavat siis taloyhtiölle
enemmän töitä ja kustannuksia.
Tämänkin takia yritimme esittää rakennusvalvontaviranomaisille puualumiini-ikkunoita.Toisaalta taloyhtiön hallituksessa
ja yhtiökokouksessa syntyi halu säilyttää puuikkunat - ja niin
meille tuli kunnollisesta, Lapin
tiukkasyisestä hongasta tehdyt
puuikkunat - mittatilaustyönä.

Rakennuksen
”dna:lle” arvoa

A

ntti Elonen mainitsee, että rakennuksen
"dna:n" säilyttämiseksi
myös porrashuoneen parvekeikkunat ja sisäovet säilytettiin
ja kunnostettiin. Lisäksi kahdeksan autotallin alkuperäiset
puuovet peruskorjattiin.
– Puuovet olivat yllättävänkin
hyvässä kunnossa. Vain muutamia alimpia lautoja piti uusia.
Alaosan potkupellit ja kittaukset on pidetty tätä ennen hyvässä kunnossa ja sen ansiosta
peltien, eikä puuosien raoista
ollut päässyt vettä valumaan
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ovirakenteiden sisään, joten ne
olivat suurimmaksi osaksi todella hyvässä kunnossa.
Antti Elonen mainitsee, että
töiden uskotaan olevan lopullisesti valmiina kesäkuussa, jolloin on tarkoitus pitää kevätyhtiökokous ja esitellä osakkaille
loppulasku, mitä arvotalon
"kiireestä kantapäähän" ulottunut remontti tulee maksamaan.
Tässä vaiheessa hän arvioi kustannusten olevan noin 330-350
euroa per asuinneliö.
– Me emme kuitenkaan missään vaiheessa hakeneet halvinta vaihtoehtoa ja ratkaisua,
koska halusimme panostaa kaikessa laatuun. Tästä syystä voi
arvioida, että remontista tuli
ehkä 10-20 prosenttia kalliimpi
kuin olisi tullut hieman huonommilla materiaaleilla toteutettuna. Mutta on myös syytä
kysyä, miksi ottaa halvin ja varsinkin tämänikäisessä talossa.
Talohan jo sinällää velvoittaa
laadukkuuteen.

Sopimusten
sisältöön
kannattaa
perehtyä

Hallitus tekemässä korjaustyömaan tarkastusta. Kuva:
Antti Elonen.

K

un remonttia tarkastelee siitä lähtökohdasta,
mitä siitä voisivat muut
taloyhtiöt ottaa opiksi, on syytä nostaa esiin puuikkunoiden
asentamisessa ja aikataulussa
syntyneet ongelmat. Niiden
vuoksi korostui jälkikäteen
katsottuna se, miten tärkeää on
kirjata asioita sopimuspapereihin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti.
Antti Elonen sanoo, että ikkunatoimittajan valinta oli perusteltu ja oikea ja ymmärrettävää
sekin, että jos pitää täyttää uudella puuikkunalla 260 ikkunareikää, niin jokunen mittavirhe
mahtuu siihen joukkoon. Tämä
ongelma hänen mukaansa urakoitsijan toimesta hoidettiin
kuitenkin mallikkaasti.
– Asentaminen on oma taiteen lajinsa ja hyvistä ikkunaasentajista näyttää selvästi olevan pulaa. Siinä ammattikunnassa tekijöiden määrä väistämättä vähenee, eikä näin isoon
urakkaan tahdo löytyä helposti
riittävästi tekijöitä. Lisäksi ikku-

natehtaalla laboratorio-olosuhteissa ikkunoiden valmistaminen ja käsitteleminen sujuvat
ongelmitta, mutta kun tullaan
työmaalle, jossa asentajat nostavat ja siirtelevät ikkunoita,
niin pahimmillaan syntyi parisenkymmentäkin kolhua ikkunaan ennen kuin ne oli saatu
paikoilleen.
– Aika monelta asukkaalta
pääsi suorastaan itku, kun he
näkivät, missä kunnossa heidän
uudet ikkunansa ovat. Urakoitsija tuli kuitenkin kiitettävästi
vastaan, paikkasi, kittasi ja maalasi ja korjasi virheet niin, että
uudet ikkunat saatiin lopulta
moitteettomaan kuntoon. Urakoitsija joutui kuitenkin tekemään korjauksia kymmeniä
kertoja, joten se vaihe ei ollut
enää edes urakoitsijan kannalta
tehokasta työskentelyä.
Tämä johti siihen, että asennustyö viivästyi ja toisaalta jouduttiin keskustelemaan mahdollisista sanktioista. Urakkasopimuksen mukaan ikkunoiden
vaihdon suunniteltiin kestävän
kolme viikkoa eli 15 työpäivässä, jonka jälkeen urakoitsijalle
olisi tullut kovat sakot. Sopimuksessa ei Antti Elosen mukaan ollut kuitenkaan riittävän
yksityiskohtaisesti määritelty,

Kattoremontissa sadevedijärjestelmään ja räystään rajaan asennettiin sulanapitojärjestelmä, mutta ei perinteiseen tapaan yhdeksi isoksi piiriksi, vaan jaettiin se neljään eri piiriin, joita voidaan kutakin piiriä myös säätää erikseen.

milloin voidaan sanoa, että
työ on valmis, mikä pitäisi olla
ikkuna-asennusten valmiusaste
huoneistoissa 15 päivän päästä
urakan alkamisesta.
– Olemme käyneet pitkiä
keskusteluja urakoitsijan kanssa siitä, voiko työn sanoa olleen
valmis, jos urakoitsija on joutunut käymään kymmeniä kertoja
asunnoissa korjaamassa ikkunoissa erilaisia puutteita ja virheitä. Ikkunoiden piti olla valmiina huhtikuussa, mutta vielä
joulun aatonaattona käytiin
osakkaiden ikkunoita korjailemassa. Osakkaat olivat asiasta
käärmeissään - ja syystäkin.
Tämän kokemuksensa perus
teella Antti Elonen kehottaa
isännöitsijöitä ja hallituksia
olemaan tarkkoina tehdessään
sopimuksia ja valvomaan sitä,
että esimerkiksi rakennuttajakonsulttina toimiva suunnittelija huolehtii osaltaan, että työstä
on sopimukseen kirjattu asioita
riittävän konkreettisesti.
– Kannattaa ottaa sopimuk-

sen sisältöä laadittaessa huomioon se, mitä voi mennä pieleen ja tehdä sopimus sellaiset
seikat huomioiden. Meillä oli
kokenut alan konsultti. He olivat käyttäneet samanlaisia sopimusehtoja aikaisemminkin,
mutta meitä ajatellen niissä ei
oltu määritelty riittävän tarkasti, milloin ikkuna-asennusten
voidaan katsoa olevan täysin
valmiita.
– Taloyhtiöllä tilaajana pitäisi
olla riittävästi ammattitaitoa,
mutta ennen kaikkea kärsivällisyyttä ja voimia käydä läpi urakkaohjelmat. Se on iso ja työläs
homma isännöitsijälle, hallitukselta ei välttämättä siihen löydy
ammattitaitoakaan, eikä hyvään
suunnittelijaankaan voi sellaisenaan luottaa. Perehtyminen
ja tarkkuus kuitenkin olisivat
hyväksi hankkeen kannalta,
varsinkin kustannusten vuoksi,
ettei epäselvistä tulkinnoista
synny lisälaskua taloyhtiölle.
➺ JATKUU

95 000 kpl – yli 200 000 lukijaa
Kaikkien aikojen suurin levikki ja kattavin peitto
Kiinteistöposti numero 7/2011, Kiinteistö ja Julkisivu 2011 –messunumero jaetaan kaikkiin suomalaisiin asunto-osakeyhtiöihin
100 %:n peitolla. Yhtiöitä arvioidaan olevan syyskuussa 2011
peräti 83 250 kpl.
Lisäksi lehti menee muille kiinteistöalan päättäjille ja sidosryhmille ja lehti on jaossa myös Kiinteistö- ja Julkisivumessuilla.
Lehden kokonaislevikki on 95 000 kpl ja tutkimuksiin perustuen
voidaan laskea, että lukijoita on yli 200 000 kpl.
Ilmoittajana näyt lehdessä, jota luetaan, johon luotetaan ja joka
vaikuttaa päätöksentekoon. (lukijatutkimus IRO Research Oy
10/09)
Kaikki suomalaiset taloyhtiöt. Ja vähän päälle.
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Asennustyössä
omat vaikeutensa

-M

e olimme vaatineet
ikkunatoimittajalta nimenomaan
suomalaiset tekijät, koska se oli
meidän taloyhtiömme kannalta
parempi ratkaisu ja johtui siitä,
että ikkunoita vaihdettaessa
liikutaan asunnoissa. Emme
halunneet sinne ulkomaankielisiä työmiehiä. Ikkunat asensi
suomalaisporukka, mutta heiltä se ei valitettavasti onnistunut
ongelmitta. Mietin tietysti vielä
sitä, kuinka paljon tilaajan olisi
pitänyt puuttua asennustyöhön
ja ongelmiin ja missä vaiheessa.
Onneksi pahimmissa tapauksissa ongelmiin kuitenkin löydettiin yhdessä urakoitsijan kanssa
ratkaisut.
Urakoitsija pyrki ensin vähättelemään osakkailta ja asukkailta tulleita valituksia, jotka
koskivat ikkunoihin syntyneita
vaurioita tai muita vahinkoja.
Yksi kriittisimmistä oli taloyhtiössä asuva saksalaissyntyinen
osakas.
– Sanoin urakoitsijalle, että
hän on teille malliesimerkki siitä, miten ulkomaalaiset uskal-

Antti Elosen takana oleva tamminen ulko-ovi uusittiin vanhan
mallin mukaan. Parannuksena
on lämpölasit ja 2-kertainset tiivisteet. Hän pitää hyvänä asiana porraskäytävien energiankulutuksen kannalta, että lämpöä
saadaan säästymään.
Seuraavaksi pitäisi vielä korjauttaa kauniit ovensuupylväiden terastirappaukset.
Kuva: Riina Takala
Porrashuoneen alkuperäiset parvekeikkunta ja ovet kunnostettiin. Kuva: Antti Elonen

Talvityön vaikeudetkin koettiin remontissa

O

sa julkisivutöistä tehtiin talvityönä. Antti
Elosen mielestä työtä
seurattua ja nyt siitä ensimmäisen kerran kokemusta saaneena on joutunut toteamaan,
ettei lämpötilojen ja työskentelyolosuhteiden hallitseminen
ole helppo tehtävä - etenkään
kovilla pakkasilla.
– Se oli yksi syy, miksi katutason viimeistelytyöt päätettiin
siirtää tälle keväälle. Katutason
laittaminen tiiviiseen huppuun
niin, että lämpö myös pysyy
pressujen alla, on teknisesti
mahdotonta tehdä järkevällä tavalla, koska pressuissa pitää olla
kulkuaukkoja porrashuoneisiin
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ja liikehuoneistoihin.
Työt aloitettiin vuonna 2009,
jolloin talvi tuli normaalia aikaisemmin ja kovia pakkasia riitti.
Viime talvi oli myös hankala
pakkasten, mutta erityisesti
runsaan lumen vuoksi. Taloyhtiön kannalta oli eduksi, että
lämmityskustannuksista huolehti urakoitsija.
Talvityönä tekemisen kannalta sisäpihan julkisivurappaukset saatiin paremmin hallittua
kuin kadun autotallin puoleisella julkisivulla.
– Sisäpiha on pieni ja kompakti tila, joka oli helpommin
hallittavissa kuin esimerkiksi
kadun puoli. Siellä ei ollut kuin

kolme käyntiä porrashuoneisiin, ei liiketiloja, eikä muita
haittatekijöitä. Tuuli, eivätkä
tuiskut päässeet repimään pressuja rikki.Työt tehtiin talvikäyttöön soveltuvien tuplapressujen alla ja sisäpihan puolella
työt onnistuivat talvityönä kohtalaisen hyvin.
– Viimeiseksi oli tarkoitus
tehdä julkisivurappaukset kadun puolella sijaitsevalla autotallisivulla. Urakoitsija ei kuitenkaan osannut varautua sen osalta talvityönä tekemiseen, koska
työn piti olla alunperin valmis
jo lokakuussa, mutta työt venyivätkin marraskuun puolelle.
Työmaalla oli siksi yksinkertai-

set pressut, joita syysmyrskyt
repivät rikki, eikä lämpötilaolosuhteitakaan enää pystytty sen
vuoksi oikein hallitsemaan, joten autotallisivun töiden osalta
talvityönä tekemisessä oli omat
vaikeutensa.

Valvontaa ja
vahtimista

M

äkilinnan kaltainen
suurremontti vaati
valvojalta, mutta myös
tilaajan edustajalta tavattomasti enemmän valvontakäyntejä
ja vahtimista kuin pienempi
korjaushanke. Taloyhtiö pää-

tavat vaatia laatua, suomalaiset
eivät sitä useinkaan osaa tehdä.
Remontti maksoi noin 350 euroa per asuntoneliö. Tästä syystä osakkaille ei mielestäni voinut yliolkaisesti vain sanoa, että
"älä nyt katso, miten huonossa
kunnossa uusi ikkunasi on, että
kyllä se tästä vielä fiksataan ja
laitetaan kuntoon". Tilannehan
on aivan sama kuin menisit
ostamaan uuden auton, sinulle
annettaisiin autonavaimet ja auton luona näkisit, että sen pinta on täynnä naarmuja. Sinulle
sanottaisiin, että älä nyt katso
niitä naarmuja, kyllä ne ensimmäisessä takuuhuollossa sitten
korjataan ja maalataan auton
pinta uudestaan. Todettaisiin
vielä, että älä katso naarmuja

liian läheltä, vaan mieluummin
kahden metrin päästä ja tietynlaisessa valaistuksessa. Minusta tämä on sinänsä relevantti vertaus ja selitys sille, miksi
osakkaiden valituksia ei voitu
vähätellä.
Lopputulosta Elonen ei
kuitenkaan moiti, sen verran
myönteistä palautetta asukkaat
ja osakkaat ovat antaneet siitä,
että huoneistoissa vedon tunne
on hävinnyt, kolmilasiset ikkunat pitävät vanhoja ikkunoita
paremmin lämmön sisällä, eikä
katumelu kuulu enää huoneistoihin.

Numero 7/2011
• ilmestyy 03.10.
• varaukset 21.09.
• aineistot 23.09.

Levikki ja sen rakenne:
Taloyhtiöjakelu

83 250 kpl*

Ammatti-isännöitsijät

3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt

293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat,
kauppa ja teollisuus

455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset

2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet

174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät

2 425 kpl

Messujakelu

1 537 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

95 000 kpl

*Tämän mediakortin valmistumisvaiheessa tuorein asunto-osakeyhtiöiden
lukumäärä, 82 475 kpl, oli heinäkuulta 2010, joten ylläoleva luku on laskennallinen arvio syksyn 2011 lukumäärästä.

Ilmoitushinnat:

Talvityönä tekemisessä on suurimpana vaikeutena lämpötilojen
hallinta etenkin kovilla pakkasilla. Antti Elonen katsastamassa
remontin etenemistä huppujen alla. Kuva: Antti Elonen

tyi siihen, että valvojana toimi
korjaushankkeen suunnitellut
suunnittelija.Tämä perustui Elosen mukaan siihen käytännön
kokemukseen, että töiden edetessä suunnitelmiin joudutaan
väistämättä tekemään muutoksia ja siksi olisi parempi, että ne
voitaisiin tehdä samanaikaisesti
valvontatyön kanssa.
– Sitä voi tietysti aina pohtia,
pitäisikö valvojan kuitenkin
olla ikään kuin se kolmas, varmasti riippumaton taho. Vaikka
suunnittelijan ja valvojan pitäisi edustaa selkeästi tilaajaa, niin

siinä voi tulla helpostikin suunnittelijan omat intressit vastaan.
Taloyhtiöillä on kertarakennuttajina myös se ongelma, mistä
löytää sellainen valvoja, joka
on todella riippumaton. Suunnittelijat ja valvojat tekevät aika
paljon töitä samojen urakoitsijoiden kanssa ja tuntevat siksi
toisensa hyvin. Se voi vaatia valvojalta erityisen kovaa pokkaa,
että pystyy vaatimaan asioita
ja sanomaan tutulle urakoitsijalle suorat sanat ja toimimaan
nimenomaan taloyhtiön edun
mukaisesti.
KIINTEISTÖPOSTI 3/2011
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2/1

10 850,00

1/1

5 700,00

1/2

3 600,00

1/4

2 200,00

1/8

1 150,00

Kaikkiin hintoihin lisätään
arvonlisävero 23 %.

Tee sinäkin oikea Taloyhtiöteko
ja varaa paikkasi jo nyt!
Aito ja oikea ammattilehti.

www.95000.fi

www.kiinteistoposti.fi • www.sir.fi

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi

Huoltaminen kannattaa
aina
As Oy Mäkilinnasta on pidetty
hyvää huolta aina. Näin voinee sanoa esimerkiksi sillä perusteella,
että pohjoispuolen ja sisäpihan
julkisivurappaukset uusittiin nyt
ensimmäisen kerran - siis vuonna
1927 seiniin kiinnitetty rappaus on
siellä hyvin pysynyt.
Toki niitä on Elosen mukaan
myös hyvin säännöllisesti huollettu ja maalattu ja huolehdittu myös
siitä, että sadevesijärjestelmä kautta
talon on ollut kunnossa, eikä vettä
ole päässyt roiskumaan ja rapauttamaan julkisivupintaa.
- Vesikatto on rapatuissa taloyhtiöissä myös tärkeä asia. Se tällaisessa korkeassa talossa on ongelmana,
että katolle ei pääse kuin nosturiauton avulla katsomaan, missä kunnossa se on. Siksi se voi jäädä helposti tekemättä, mutta kannattaisi
säännöllisesti tehdä.
Kuva: Riina Takala

Rakennusvalvonta

jarruttaa energiatehokkuuden toteuttamista taloyhtiöissä

-M

e otimme huomioon tulevat energiatehokkuusvaatimukset korjausta suunnitellessamme ja olisimme tehneet
paljon enemmänkin kuin mitä
nyt tehtiin. Olisimme laittaneet
paljon enemmän eristettä julkisivurappausten alle, mikä olisi
nyt samanaikaisesti tehtynä
vielä saatu melkein samalla rahalla. Lupaviranomaiset kuitenkin suorastaan heittivät meidät
ulos, kun rupesimme puhumaan lisälämmöneristämisestä.
He sanoivat, ettei lisälämmöneristäminen kuulu tämän aikakauden rakennustekniikkaan,
eivätkä he halunneet kuulla
puhuttavankaan koko asiasta. Eivät siitäkään huolimatta,
vaikka ikkunat vaihdettaessa
lisälämmöneristys olisi voitu
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”Meillä olisi ollut nyt ehdottoman hyvä vaihe tehdä
lisälämmöneritys. Miksi rakennusvalvontaviranomaisilla on niin voimakas suojelemisen vimma,
mitään ei saa muuttaa, uudistaa, eikä nykyaikaistaa.
Vaikka ulkonäkö säilyisi täysin samanlaisena kuin
ennenkin, niin viranomaiset haluavat pureutua
vielä pinnan allekin rakenteisiin saakka ja vaativat
niidenkin osalta kaikenlaista. Se on kohtuutonta.
Mikäli olen ymmärtänyt oikein, Ruotsissa ja muualla
Euroopassa osataan suhtautua säilyttämiseen käytännönläheisemmin. Sallitaan enemmän ja paremmin
se, että halutaan säilyttää tietty yleisilme ja kokonaiskuva, mutta ei haluta museoida, eikä muumioida
koko taloa toimimattomaksi.”

toteuttaa sillä tavalla, että olisi
tuotu ikkunapuitteita hieman
ulos. Se tekninen ratkaisu ei
olisi vaikuttanut ulkonäöllisesti
mitenkään.
– Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden
parantamisessa suurin jarru on
viranomaiset. Tällaiset lupaviranomaiset ovat erittäin suuri
ongelma kantakaupungin taloyhtiöiden korjausrakentamisessa. Taloyhtiöt ovat herkästi
aluearkkitehdin mielivallan
varassa, käytännöt vaihtelevat
aluettain ja lupaviranomaisten
kannat ovat myös erittäin vanhoillisia. Tuntuu, ettei heiltä
heltiä millään lupaa tällaisiin
korjauksiin.
– Asuntoministerin puheet
eivät käytännön tasolla toimi.
Lisäksi alueelliset erot johtavat

siihen, että kohtelu ei ole tasapuolista kansalaisten tai taloyhtiöiden kannalta katsottuna.
– Lisäksi puheet, että talojen kiinteistövero määritellään
energiatehokkuuden mukaan,
romutetaan näin toimien täysin. Niin kauan kuin toinen
viranomainen ei anna kiinteistönomistajille mahdollisuutta
tehdä talostaan energiatehokkaampaa, niin on kohtuutonta,
että toinen viranomainen voisi
kuitenkin verottaa sitä energiatehokkuuden perusteella. Miksei taloyhtiöille annettaisi mah-

dollisuutta reagoida jo nyt tuleviin vaatimuksiin, joiden uskon
tulevan käytäntöön muodossa
tai toisessa?
– Me olisimme tehneet lisäeristyksen ja se olisi ollut näin
mittavan korjaustyön yhteydessä jopa kustannustehokasta
lämpötalouden kannalta. Nyt
se jäi vain aikeeksi ja tuleville
sukupolville. Seuraava vastaava tilanne Mäkilinnan kohdalla
on sitten 80 vuoden päästä tai
ehkä 100 vuoden päästä. Siinä
ajassa ehtii jo maailma muuttua
melkoisesti.

Osakasisännöinti on taloyhtiöille
hyvä ja varteenotettava vaihtoehto
Osakasisännöinti on
Antti Elosen mielestä taloyhtiölle hyvä
vaihtoehto isännöintiyrityksen tarjoaman
isännöintipalvelun
sijaan. Hänellä on ammattimaisesti harjoittamastaan "hauskasta
harrastuksesta" yli 33
vuoden kokemus As.Oy
Mäkilinnassa, jossa
hän itsekin perheineen
on asunut 35 vuotta.

–I

sännöitsijän työ on
mielenkiintoinen
tehtävä, jos on kiinnostunut kiinteistöalasta. Laajaalainen harrastus, josta vielä
maksetaankin, Elonen toteaa
pilke silmäkulmassa.
– Se on erittäin monipuolista,
siinä saa käyttää ihmissuhdetaitojaan, täytyy hallita tekniikkaa,
lainsäädäntöä ja talousasioita.
– On myös seurattava, miten
maailman talous kehittyy ja
tälläkin hetkellä tiedostaa vaikkapa se, miten Pohjois-Afrikan
arabimaiden kansannousu vaikuttaa taloyhtiön lämmityskus-

tannuksiin. Isännöintityö tuo
maailman asioiden seurantaan
täysin toisenlaisen perspektiivin.
– Taloyhtiö on kuin yhteiskunta pienoiskoossa, jossa isännöitsijä tapaa erilaisia ihmisiä ja
kuulee erilaisista ihmiskohtaloista. Kun on isännöinyt taloa
liki parin sukupolven ajan, ehtii
nähdä elämän kulkuakin monelta kantilta. Haastavaa mutta
opettavaista työtä, jota tehdään
nöyrästi ihmisen tasolla.
– Isännöitsijä on osakkaiden
"salkunhoitaja". Asunto on suomalaiselle valtava sijoitus. Koska osakasisännöitsijä tuntee
kaikki yhtiön osakkaat kantaa
hän yleensä myös suurempaa
vastuuta "osakesalkun" arvon
säilymisestä ja kasvamisesta,
Elonen selittää.
Elosella on talotekniikan insinöörikoulutus, jonka ansiosta
rakentamiseen ja kiinteistönhoitoon liittyviä teknisiä asioita on kenties ollut helpompi
hoitaa kuin ilman tällaista koulutustaustaa. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse itse osata. Isännöintityössä on paljon myös
sellaisia tehtäviä, jotka voi ostaa
ulkopuolisina palveluina.
– Esimerkiksi taloyhtiöiden
taloushallinnon voi osakasisännöitsijä ulkoistaa samalla tavalla kuin isännöintitoimistois➺ JATKUU
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– Puheenjohtajan on koko
ajan kannettava vastuunsa siitä, että asioita viedään eteenpäin, varmistaa, onko isännöitsijä sovitut asiat tehnyt, onko
muut asiat hoidettu ja
niin edelleen. Isännöitsijä
muodostaa puheenjohtajan kanssa parivaljakon,
mutta minusta puheenjohtajaa pitäisi silti
muistaa taloudellisellakin
tuella, Antti Elonen sanoo.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

sakin tehdään. Ja jos on hyvä
tilintarkastaja, niin häneltä saa
varmasti paljon hyviä neuvoja.
Suosittelenkin käyttämään tilintarkastajaa aktiivisesti vuoden
mittaan ja muulloinkin kuin
vain viemällä kerran vuodessa
hänelle nipun taloyhtiöiden
papereita. Heidän juridinen velvollisuutensa on antaa tietoa ja
neuvoa. He ovat mielelläänkin
tietoisia siitä, miten isännöitsijän asiakastaloyhtiöissä menee.
Siksi muutama puhelinsoitto
tilintarkastajlle silloin tällöin
näiden asioiden merkeissä on
paikallaan.

Vastuullisuus ja
huolellisuus

A

sunto-osakeyhtiölaista
syntyi ja erityisesti iltapäivälehdistössä luotiin
kuva, että laki asettaa hallituksen jäsenille ja varsinkin puheenjohtajalle kohtuuttomia
vaatimuksia eikä kukaan uskalla
enää ryhtyä luottamustoimiin.
Antti Elonen sanoo tässä kohdin olevansa toista mieltä:
– Mielestäni laissa on nyt
vain määritelty aikaisempaa
selkeämmin, mitä tulee tehdä
ja miten toimia, että olet huolellinen
– Ainahan on ollut niin, että
jos olet huolellinen isäntä niin
kuin roomalainen laki sanoo, ja
toimit sen mukaan, niin ei sinua
voida syyttää laiminlyönneistä. Lisäksi kiinteistöllä on aina
oltava vastuuvakuutus, joka
kattaa hallituksen ja isännöitsijöiden mahdollisesti tekemät
virheet.Vakuutussumman tulee
olla riittävän iso.
Hänen mielestään uusi laki
on pohjimmiltaan erittäin hyvä,
koska se tuo tietynlaista järjestelmällisyyttä esimerkiksi elinkaariajatteluun ja villien asuntoremonttien valvontaan.
– Voisi kenties kysyä, näpäyttikö lainlaatija tässä asiassa
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ammatti-isännöitsijöitä: lakiin
on nyt pitänyt kirjoittaa tällaiset menettelyt, koske he eivät
olleet vapaaehtoisesti käytäntöä saaneet aikaan. Nyt laki
pakottaa siihen. Minusta pts:t,
kuntokartoitukset ja asuntojen
muutostöiden rekisteröinti sekä työn laadun valvonta pitäisi
nähdä investointeina. Näistä
syntyvät lisäkustannukset ovat
minimaalisia omaisuuden arvoon nähden ja siitä hyötyvät
kaikki osakkaat.
Sitä hän kuitenkin lain pykälistä pohtii, miksi niin sanottu
hissinhankintapykälä piti tehdä niin yksityiskohtaiseksi ja
kustannuksiin osallistumisen
osuudet murtolukujen tasoisella tarkkuudella.
Ehkä tänä päivänä hyödyllisempää olisi ollut antaa vastaavanlaisia jyvitysmalleja putkiremonttien ja parvekorjausten
kustannusten jakamisesta.
– Putkiremontti on tietysti siinä mielessä erilainen kuin hissin hankinta, että se kohdistuu
jossain määrin samanlaisena
kaikkiin huoneistoihin. Miksi
lakiin ei sitten kirjoitettu, miten

kustannukset jyvitetään parvekeremonteissa, vaikka kaikissa
asunnoissa ei parvekkeita aina
ole? Lakiin olisi voitu mielestäni kirjoittaa laaja-alaisemmin se
periaate, jota nyt lain mukaan
sovelletaan hissirakentamisessa
ja jonka pohjalta kustannuksia
voitaisiin jyvittää myös muiden
peruskorjausten osalta.

Isännöintipalveluihin
uutta ajattelua

A

ntti Elonen kertoo jättäytyvänsä lähiaikoina
pois osakasisännöitsijän
tehtävistä. Sen verran kiinteistönhoito on kuitenkin miehen
vienyt mukanaan, että innostusta on edelleen vaikuttaa taloyhtiön asioihin osakkaana ja
hallitusten jäsenenä ja kenties
"hallitusammattilaisena".
Oman työnsä seuraajaa etsiessään hän on kuitenkin tullut
siihen tulokseen, että ala on kovin vanhoillista.
- Jotta saataisiin nuori polvi
kiinnostumaan isännöintialasta

tulisi toimintamalleja tuotteistaa ja voimakkaasti kehittää
alan yrityksissä.
Hän puhuu palvelumoduleista, joita taloyhtiö voisi ostaa
laajempina tai suppeampina
kokonaisuuksina. Taloyhtiön
hallitus voisi määritellä tarvittavan palvelun sen mukaan,
mikä on hallitusten jäsenten
oma ammattitaito ja kiinnostus
asioiden omaehtoiseen hoitamiseen. Yksinkertaisimmillaan
hallitus hoitaisi esimerkiksi kokouksensa omin päin ja siten
helpottaa isännöitsijän iltakokousten määrää.
– Hallituksen aktiivisuuden
pitäisi tietenkin jossakin määrin näkyä isännöintipalvelun
hinnassa. Joka tapauksessa
isännöintialan pitäisi kehittyä
ja tarjota asiakkaille palvelupaketteja. Joillakin isännöintitoimistoilla on ollut tämänsuuntaisia kehityshankkeita, mutta kun
olen ruvennut tarkemmin kyselemään niiden perään, niin ne
eivät oikein tunnu olevan vielä
käytännön tason toimintaa.

➺ JATKUU

Aito tiilikatto on talon kruunu

Kohde: Hollantilaisentie 11, Helsinki

Kun vanhan kiinteistön katto kaipaa uutta ilmettä tai jos on tarve löytää
alkuperäisen kaltainen, mutta kestävä ja vähän huoltoa kaipaava
katemateriaali – oikea vaihtoehto on aito keraaminen KORAMIC-kattotiili.
Eri kattotiilimalleja ja -värejä löytyy runsaasti perinnemalleista nykyaikaisiin
trendimalleihin. Asiantuntijamme auttavat löytämään kohteeseesi sopivan
vaihtoehdon.

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki
p. 0207 489 200 | www.wienerberger.fi

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Aktiiviselle
puheenjohtajalle
kuukausipalkkio

-M

ielestäni vahvasti
pitäisi lähteä vie
mään yhtiökokouksissa eteenpäin myös sitä
ajatusta, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin
pientä kuukausipalkkiota tai
kulukorvausta. Koska puheenjohtajan vastuut ovat selvästi
- sanoisiko konkretisoituneet
ja ihmiset tulleet valistuneemmiksi itsekin tekemään hallitustyötä - niin siksi minusta olisi
kohtuullista, että puheenjohtaja
saisi säännöllisen palkkion. Se
olisi myös arvostuksen osoitus
ja toisaalta pieni summa kulukorvauksena ei aiheuttaisi verotuksellisiakaan paineita.
– Puheenjohtajan on koko
ajan kannettava vastuu siitä,
että asioita kehitetään pitkäjänteisesti ja "osakesalkun" arvo säilyy. Hän varmistaa, onko
isännöitsijä tehnyt sovitut asiat,
pelaako huolto, siivous ja niin
edelleen. Isännöitsijä muodostaa puheenjohtajan kanssa parivaljakon, mutta minusta aktiivista puheenjohtajaa pitäisi
tukea taloudellisestikin.
– Tuntuu, että taloyhtiöissä
vallitsee edelleen sellainen
ajattelu, että talkootyöllä talkootyöllä. Kyllähän se niinkin
saattaa sujua jonkin aikaa. Mutta yleensä talkoointo pian lopuutispostia

Selvitysryhmä
haluaa nostaa
isännöintialan
asiakaspalvelun
uudelle tasolle
Isännöinnin on tehtävä asiakkaistaan kuninkaita, toteaa
ympäristöministeriön asettama
selvitysryhmä, joka on luovuttanut selvityksensä asuntomi-
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puu.
– Ja varsinkin silloin, kun
valmistellaan remontteja vaaditaan puheenjohtajalta sitoutumista ja ammattitaitoa. Se on
vastuullinen työvaihe ja varsinkin silloin, kun puheenjohtaja
haluaa itsekin tietää, mitä oikeasti ollaan tekemässä, minkälaisia korjausmenetelmiä on
tarjolla, paljon asioita, joihin on
perehdyttävä, jaetta tiedotteita,
ajettava kilometrejä ym.

Uudiskohteiden
haasteet
puheenjohtajalle ja
hallitukselle

A

ntti Elosella on kokemusta myös uudiskohteiden hallitukselle asettamista haasteista muutettuaan
hiljattain uuteen kerrostaloon.
Nykyisin kerrostalorakentamisessa pääurakoitsijalta tulee
lähinnä vastaava mestari ja
pari työnjohtajaa. Varsinaiseen
rakentamiseen käytetään useita kymmeniä aliurakoitsijoita.
Tässä toimintamallissa laadunvarmistus jää usein osakkaiden
tehtäväksi.
– Nykyisin uusien taloyhtiöiden hallituksille lankeaa usein
mahdottoman suuri vastuu.
Useimmiten hallitukset eivät
muista tai osaa paneutua talon
yleisiin tiloihin ja rakenteisiin.
Kuitenkin hallituksen pitäisi
kiivetä niin vesikatolle kuin
möyriä kellarin putkikanaalit.
nisteri Jan Vapaavuorelle. Isännöinti on kuluttajapalvelua, joten asiakaslähtöisyys on saatava
alan ammattikuvan ytimeen.
Asukkaiden ja isännöitsijän
välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa säännöllisillä neuvotteluilla ja tulosperusteisella palkkiolla. Isännöitsijän palkkioon
voisi kuulua palkitsemisosa, joka
perustuisi työn tuloksiin. Palkitseminen voisi nojata tuloskorttimalliin, joka mittaisi esimerkiksi
asiakastyytyväisyyttä tai energiankulutuksen muutoksia.
Selvitysryhmän mukaan asun-

Pitäisi olla rakenteiden, lvi- ja
sähköalan sekä taloautomatiikan osaamista.
– Itse olen puheenjohtajana joutunut laatimaan vika- ja
puutelistaa uudiskohteestamme, jossa virheitä oli pelkästään
yleisten tilojen ja rakenteiden
osalta yli 200 merkintää. Ja lisäksi kaikki asuntokohtaiset
viat.
- Vakuuksien pidättämiset, takuukorjausten viivästymiset ja
tulkintaerimielisyydet vaativat
myös juridiikan taitoja.

– Lisäksi uudessa kohteessa
joudutaan usein kilpailuttamaan isännöinti- ja huoltopalvelut.
Elosen mukaan myös uudiskohteeseen osakasisännöitsijä on erittäin varteenotettava
vaihtoehto. Jos niin onnelliseen
tilanteeseen ei päädytä niin silloin juuri uudiskohteiden hallituksissa tulisi puheenjohtajalle
maksaa säännöllistä palkkiota
ja kulukorvausta työn suuren
vastuun takia.

Kiinteistöalan järjestökenttään
saatava sopu
Osakasisännöitsijänä Antti Elonen on seurannut tavallaan puolueettomana kiinteistöalasta viime vuosina käytyä
yleisönosastodebattia. Hän ihmettelee, ottamatta kantaa
tapahtumien juridiikkaan, miksi eräät ammatti-isännöitsijät haluavat käyttää valtaa myös asuntoyhtiöiden omassa
yhdistyksessä.
- Valtakirjatehtailu paikallisen asuntoydistyksen omaan
vuosikokoukseen pilaa rumasti alan mainetta ja on johtamassa jopa rinnakkaisjärjestöjen syntymiseen.
- Ammatti-isännöitsijöillä on omat yhdistyksensä sekä
alueyhdistyksiä. Miksi pitää käyttää valtaa myös asuntoyhtiöiden nimissä ?
- Nyt pitäisi isännöitsijöiden päinvastoin kannustaa ja
aktivoida taloyhtiöitä osallistumaan järjestötoimintaan, ei
toimia piilotellen.
- Kaikkien osapuolien yhteistyö ja innovointi kantaa
parhaan tuloksen ja vie alaa eteenpäin. Haasteita ja työsarkaa alalla kyllä riittää, Elonen tiivistää lopuksi.

to-osakeyhtiötoiminnan osaksi
pitäisi ottaa taloyhtiöstrategiat,
jotka voisivat olla edellytyksenä
myös korjausavustusten myöntämiselle.
Selvitysryhmä ehdottaa, että
vastuu kiinteistöstä jaettaisiin
eri tehtäviin erikoistuneiden
isännöintitiimin jäsenten kesken. Pienimpien yritysten kannattaa verkostoitua ja muodostaa monialaisia kiinteistöpalveluverkostoja.
Isännöinnin toimialan kehittäminen edellyttää uudenlaisten
palvelutuotteiden kehittämistä.

Isännöitsijät voisivat profiloitua
asumisen energiankulutuksen
asiantuntijoiksi ja myydä taloyhtiöille energian säästöön liittyviä palveluita, selvitysryhmä
hahmottelee.
Isännöitsijätodistuksen avaintietojen tulisi olla julkisia ja peruskorjauskustannusten sekä
energiasäästöhankkeiden tulosten olla helpommin vertailtavissa.
Kiinteistön eri elinkaaren
vaiheille luotaisiin toimialan
yhteisiä palvelupaketteja, jotka
hinnoitellaan läpinäkyvästi.

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

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

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

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

Kaikki numerot päivystävät 24h

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

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

nykyaikaisiin isännöintipalveluihin

Isännöintiyritysten auktorisointijärjestelmä
pakottaa kehittämään palveluita ja toimintatapoja
Isännöintiyritysten
auktorisointijärjestelmän uudistaminen
on luonut asuntoosakeyhtiöiden hallitusammattilaiseksikin
tituleerattavan Paavo
Marttilan mielestä hyvät edellytykset sille,
että isännöintiyritykset kehittävät palveluitaan ja saavat aikaan
hyviä arkisia käytäntöjä, jotka palvelevat
ja joista asiakastaloyhtiöt konkreettisesti
hyötyvät.

n Tekstit ja kuvat:

Riina Takala

I

SA-auktorisoinnin uudistamistyö alkoi kolmisen
vuotta sitten. Tavoitteena
oli uudistaa toimintaperiaatteita, selkeyttää auktorisointijärjestelmää ja luopua henkilöauktorisoinneista.
Paavo Marttila nimettiin mukaan uudistustyötä tekevään
työryhmään tuomaan uudistamistyöhön sijoittajaomistajan ja
kokeneena useiden taloyhtiöiden hallituksissa ja puheenjohtajana toimineen ammattilaisen
näkökulmaa.
– Näen uudistamistyössä
hyvin oleellisena sen, että tehdään isännöintipalvelun hankkiminen asiakastaloyhtiöille

mahdollisimman toimivaksi
ja järkeväksi ja sellaiseksi, että jokainen yhtiö saa sellaisen isännöintipalvelun kuin
tarvitsee, maksaa siitä, minkä
tarvitsee ja että se toteutetaan
asianmukaisesti. Tämä liittyy
paljolti tarjouspyyntöjen hankintamenettelyyn, jossa on ol
lut ongelmia ja on varmasti
vielä tänäkin päivänä, Marttila
pohjustaa molemminpuolisen
kehittämistyön tarvetta käytännön kannalta.
– Lyhyesti sanottuna taloyh
tiöt eivät osaa pyytää isännöin
titarjouksia. Ne eivät osaa eri
tellä oman taloyhtiönsä isän
nöintipalveluiden tarvetta ja

– ISAn suuri vahvuus se, että se on organisaatio, joka
toimii taloyhtiökentässä taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden välillä yhtenä tekijänä
yhteistyötä rakentamassa.
Yhteistyönhän täytyy olla
koko ajan toimivaa, siitä pitäisi joka tilanteessa lähteä.
Siksi ei ole niin olennaista,
ketkä sitä ovat johtamassa,
kunhan yhteistyö toimii,
Paavo Marttila sanoo.
Kehittämis- ja uudistamistyöllä pyritään jakamaan
kiinteistö- ja isännöintialalle
enemmän tietoa auktorisoinnin uudistuneista periaatteista, toimintatavoista
ja laatupyrkimyksistä.

sitä, miten omat tarpeet eroa
vat muista taloyhtiöistä. Jos
taloyhtiö ei osaa laatia omista
lähtökohdistaan oikeanlaisia
tarjouspyyntöasiakirjoja, miten
se voisi edes saada keskenään
vertailukelpoisia tarjouksia.Tarjoustenhan pitäisi nimenomaan
vastata taloyhtiön tarpeisiin ja
olla keskenään vertailukelpoisia niin, että niiden pohjalta
taloyhtiö pystyy tekemään valintansa, Marttila jatkaa.
– Tämä on yksi niistä asioista, jotka ovat tälläkin hetkellä
monipuolisen kehitystyön alaisena. Isännöitsijöiden Aukto➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2011
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Paavo Marttila pohtii sitä,
miten huonosti isännöintiyrityksissä yleisesti ottaen
selvitetään asiakastyytyväisyyttä: - Niiden yritysten,
jotka eivät olleet asiakastyytyväisyyttään juurikaan selvittäneet, vastaus yleensä
kuului, että meillä asiakastyytyväisyyden mittari on
pitkäaikaiset asiakassuhteet. Kyllähän se tietysti
näinkin on, mutta sanoisin,
että useimmiten syynä siihen, ettei isännöitsijää vaihdeta, on saamaton hallitus,
jolle ei ole juolahtanut mieleenkään, että jostain voisi
saada parempaakin palvelua. Kun isännöintiyritys ei
edes kysy taloyhtiöltä tätä
asiaa, sillä varmistetaan,
ettei se juolahda hallituksella mieleenkään, Marttila toteaa ykskantaan.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

risointi ISA ry:n takana olevat
liitot, Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto, pyrkivät yhdessä
kehittämään esimerkiksi tarjouspyyntömenettelyä ja luomaan järjestelmän, jonka avulla
taloyhtiö saa haluamansalaista
ja sille oikeanlaista isännöintiä,
hän painottaa.
Tämä tavoite on siksi tärkeä,
että taloyhtiöitä on hyvin erilaisia: eri kokoisia, eri ikäisiä,
korjaustarve vaihtelee runsaasti, on niin sanotusti "puhtaita"
asunto-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtiömuotoisia, mutta joilla on
tietty määrä liiketiloja, jolloin
niiden voi sanoa toimivan pienyritysten kaltaisesti, koska niillä
voi olla enemmän vuokratuloja
kuin vastiketuloja.
Tästäkin syystä olisi Marttilan
mukaan kehitettävä toimintatapoja, joilla "kaikille kaikkea samalla tavalla" -isännöintimalli
muuttuisi räätälöidymmäksi
kutakin taloyhtiötä palvelevaksi toimintatavaksi.
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Isännöinnin
eettiset ohjeet
ohjaamaan yritysten
toimintaa

A

ikaisemmin isännöintialalla ja erityisesti
ISA-auktorisoiduissa
isännöintiyrityksissä toimintaperiaatteena on ollut Hyvä
isännöintitapa, HIT.
Isännöintiyritysten auktorisointijärjestelmän uudistamisessa toimintaperiaatteet nimettiin
uudelleen ja nyt puhutaan isännöinnin eettisistä ohjeista. Ne
ovat kaikkien alalla toimivien
tahojen hyväksymät yhteisesti
isännöintialalla noudatettaviksi
ja tarkoituksena muodostua hyviksi käytännöiksi.
Eettisiä ohjeita laadittaessa
ja auktorisoinnin toimintaperi
aatteita uudistettaessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että yrityksille asetetaan
selkeät toimintaperiaatteet,
vaatimuksia, laatutavoitteita ja
raportointivelvollisuus, joiden

toteutumista isännöintiyrityksissä säännöllisesti tarkastetaan.
– ISA ry:n tehtävänä on
nimenomaan hyvän isännöintitavan ylläpitäminen ja isännöinnin eli tällä hetkellä isännöintiyritysten auktorisointi.
Lisäksi työhön kuuluu ISAn
piirissä olevien auktorisoitujen
isännöintiyritysten systemaattinen auditointi, jotta ne täyttävät
jäseneksi pääsyn edellytykset,
mutta myös kehittävät omaa
ja koko kiinteistöalan toimintaa määrätietoisesti, Marttila
sanoo.

Ei ole
itsestäänselvää
saada tai säilyttää
ISA-tunnus

T

ammikuussa pidetyt ISApäivät osoittivat Marttilan mukaan sen, että
alalla uudet eettiset periaatteet
ovat hyväksytty ja ymmärretty
senkin merkitys, että yritys voi

yhtälailla menettää auktorisointinsa, ellei toistuvissa auditoinneissa osoita ansainneensa auktorisointia tai osoita, että pystyy
pitämään yllä auktorisoinnin
edellyttämän tason.
Yleiset vaatimukset täytyy
täyttää jatkuvasti ja raportoitava niistä vuosittain. Mallin
vuoksi tässä muutamia asioita,
joita isännöintiyritykselle ISAauktorisoinnin yleisinä vaatimuksina asetetaan:
• Asiakirjat tulee säilyttää
niin, että ne ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, asiattomalta käytöltä ja
niiden säilytystapa tulee määritellä;
• Isännöintiyrityksellä tulee
olla määritellyt ja seuratut laatutavoitteet;
• Yrityksen työntekijöillä tulee olla määritellyt ja dokumentoidut toimenkuvat;
• Yrityksellä tulee olla asiakasyhtiöille, jokaiselle yhtiölle,
nimetyt vastuuhenkilöt ja toimiva varahenkilöjärjestelmä;
• Toimenkuviin liittyen henkilöstön osaamista on jatkuvas-

ti arvioitava ja verrattava niiden
määriteltyjen toimenkuvien
osaamisvaatimuksiin;
• Henkilöstön perehdytys
on järjestettävä tarkoituksenmukaisesti;
• Koulutus dokumentoitava;
Isännöintitehtävien vaihto tulee hallita ja dokumentoida –
siis silloin kun mennään uuteen
tai lähdetään vanhan asiakkaan
palveluksesta pois;
• Asiakastaloyhtiöiden hallitusten ja yhtiökokousten pöytäkirjat pitää olla laadittuina
viipymättä, päätösten tulee olla
kirjattuna selkeästi, sovittujen
toimenpiteiden toteutumista
pitää seurata;
• Asiakastaloyhtiön turvallisuuteen liittyvät asiat tulee olla
hoidettuna asianmukaisesti ja
ne on vielä jaettu yksityiskohtaisempiin lukko-, avain- ym.
turvallisuuteen;
• Rahaliikenteen hoitamisen
toimintatavan tulee olla määriteltynä ja määrittelyn mukaisesti toteutettuna rahaliikenteen
luotettavuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi;
• Asiakasyhtiön omaisuuden
hoitamisen tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteiden mukaista;
• Yhtiötä koskevien tietojen
oikeellisuuden varmistamisen
toimintatapa tulee määritellä ja
toteuttaa, mm. isännöitsijätodistusten tietojen ylläpito tarjoukset ja sopimukset tulee tehdä
kirjallisesti;
• Vastaanotettu palaute tulee
kirjata ja käsitellä sekä tarvittavien toimenpiteiden toteutumista tulee seurata;
• Asiakastyytyväisyys tulee
selvittää vähintään 3 vuoden
välein, selvityksen tuottama
tieto tulee analysoida, tarvittavat toimenpiteet määritellä ja
toteuttaa ja toimenpiteiden toteuttamista seurata;
• Asiakasyhtiöiden hankintoja koskeva hankintatoiminto
tulee määritellä ja toteuttaa asianmukaisesti asiakkaan edun
mukaisesti.
– Lista on aikalailla kattava,
eikä minulle tule ihan heti mieleen, mitä sieltä puuttuisi.Tämä
ei ole myöskään täydellinen

luettelo kaikista vaatimuksista,
mutta se osoittaa, että isännöintiyritys on melkolailla suurennuslasin alla. Suomeksi sanottuna millään vippaskonstilla ei
ISAn auktorisoimaksi toimistoksi pääse, eikä siellä myöskään
pitkään pysy, Marttila korostaa.

”ISA ry ei voi olla
yleistuomioistuin, joka
ratkaisee kaikki kiinteistöalan ongelmat,
eikä se pyrikään olemaan sellainen, koska
taloyhtiöllä itselläänkin on oltava vastuuta
asioissa.”

Ulkopuolinen
auditointimenettely

N

äiden tavoitteiden ja
periaatteiden käytännön toteuttamista valvotaan auditoinneilla, jotka ISAuudistuksen myötä ovat siirtyneet ulkopuoliselle toimijalle.
Käytännössä niitä tekee Det
Norske Veritas, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu laitos,
ja joka muun muassa sertifioi
laivateollisuutta ja jolla on erilaisia yrityssertifiointijärjestelmiä, kuten ISO 9001.
– Tutkimme ISAn hallituksessa sitäkin mahdollisuutta, että
loikattaisiinko uudistamistyössä suoraan ISO 9001 -tasoisen
laatujärjestelmän ja sertifioinnin aikaansaamiseen isännöintialalle. Totesimme kuitenkin,
että ISO 9001:n periaatteita
pitäisi karsia ja virtaviivaistaa
niin, että ne olisivat sovellettavissa isännöintialalle. Päädyimme kuitenkin siihen, että tässä
vaiheessa ja samanaikaisesti
toteutettuina auktorisointimenettelyn uudistaminen ja ISO
9001 -laatujärjestelmän aikaansaaminen olisivat liian suuri
loikkaus. ISO-laatujärjestelmän
aikaansaaminen isännöintiyri➺ JATKUU
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PERINTEISET JA MODERNIT

PUTKIREMONTIT
-TAI NIIDEN YHDISTELMÄ

CONSTI TALOTEKNIIKKA PALVELEE

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

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA
WWW.CONSTI.FI/TALOTEKNIIKKA

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tyksiin on todennäköisesti seuraava askel, joka voitaisiin ottaa
jonkin vuoden päästä.
Näin ollen nyt aikaansaatu
ISA-auktorisointimenettely on
Marttilan mielestä tietynlainen
välimuoto, joka on räätälöity
isännöintitoimialaa varten ja
josta on karsittu pois asioita,
jotka eivät ole alalle luonteenomaisia ja lisätty sellaisia, jotka
ovat.
Tällä hetkellä auktorisointiin
liittyviä auditointeja tekevät
DNV:n asettamina auktorisoijina Pasi Nissinen ja Timo Husu.

Lähes kaikki
jäsenyritykset
on jo tarkastettu

L

ähes kaikki ISA-auktorisointia haluavat yritykset
on nyt auditoitu. Auktorisoituja isännöitsijöitä on vajaa
500 ja auktorisoituja yhteisöjä
195. Noin puolet auktorisoiduista isännöitsijöistä toimii jo

auktorisoiduissa yrityksissä.
ISA-päivillä esiteltiin yhteenvedonomaisesti tuloksia, minkälaisia ovat olleet yritysten
toiminnassa havaitut tyypillisimmät poikkeamat ja kehityskohteet.
Parhaiten isännöintiyritysten
hoidossa oli vaatimus omien
resurssien riittävyyden varmistamisesta ennen tarjouksen antamista, eli isännöintiyrityksissä
ei lähdetä haukkaamaan liian
isoa palaa tai oteta liikaa yhtiöitä samoille henkilöille.
Toiseksi parhaiten hallittu
vaatimus oli asiakasyhtiöiden
tietojen oikeellisuuden varmistaminen eli toisin sanoen se, että järjestelmät ja isännöitsijätodistukset ovat varmasti oikein.
Kolmanneksi parhaiten oli
hallittu asiakastaloyhtiöiden
hankintatoimi, joka on erittäin
tärkeä, eli ostopalvelut huollosta kokonaisuuteen.
Neljänneksi paras asia oli
asiakasyhtiöiden asiakirjojen
säilytys ja viidenneksi asiakasyhtiöiden rahaliikenteen hoitaminen ja omaisuuden hoita-

minen.
– Tämä viides kohta olisi kyllä mielestäni saanut olla vaatimusten täyttämisen tasolla vähän ylempänäkin tässä listassa,
Marttila toteaa.
Kolme heikoimmin hoidettua vaatimusta taas olivat: Henkilöstön osaamisen arviointi,
toimenkuvien määrittely ja

Henkilösertifioinneista luovutaan
ISA ry aloitti toimintansa vuonna 1987 ja sen puitteissa ryhdyttiin myöntämään ISA-auktorisointeja sekä yritykselle että isännöitsijälle henkilökohtaisesti.
- Kolmisen vuotta sitten todettiin, että tilanne, jossa samaa auktorisointia myönnetään sekä yrityksille ja niiden vetäjille että
yrityksen palveluksessakin oleville isännöitsijöille, on sekava ja
täytyy selventää, kenelle auktorisointi oikeastaan kuuluu, Marttila
kertoo taustaksi.
Tällä hetkellä niille isännöitsijöille, joilla on henkilökohtainen
ISA-auktorisointi, on tarjottu mahdollisuus muuntaa henkilökohtainen auktorisointi yrityksen auktorisoinniksi.Tähän luotu siirtymäaika, päättyy tämän vuoden lopussa.
- Näyttää siltä, että valtaosa näistä henkilökohtaisen ISA-auktorisoinnin omaavista henkilöistä on ottamassa yritys-ISAn käyttöön.
Ihan pienille isännöintiyrityksille muutos voi olla jonkinasteinen
ongelma ja taloudellinenkin kysymys, mutta sen takia ISAssa on
pyritty pitämään maksut sellaisina, että maksujen ei pitäisi olla
kenellekään ylivoimainen asia, Marttila sanoo.

Kestävää kauneutta
pihallesi!
www.hb-betoni.ﬁ

HB-Pihakivet säilyttävät värikkyytensä
vuodesta toiseen.Tutustumalla rauhassa
omaan pihaasi, pinnoitevaihtoehtoihin
ja väreihin,voit suunnitella elämäsi pihan.
HB-Pihakivillä onnistut!
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dokumentointi ja henkilöstön
koulutuksen dokumentointi.
– Viidenneksi heikoiten hoidettu vaatimus oli - yllättävää
kyllä - asiakastyytyväisyyden
selvittäminen. Tässä kohdin oli
toki myös selkeitä poikkeuksia
yrityksistä, jotka olivat selvittäneet asiaa perusteellisesti.

Tavoitteena taloyhtiölle
oikeanlaista isännöintipalvelua oikealla hinnalla

V

iime aikoina on keskusteltu vilkkaasti isännöintipalkkioiden perusteista ja hintatasosta. Paavo
Marttilan näkemyksen mukaan
isännöintisopimuksen mukaisten tehtävien laajentamisessa ja
hintakorotusesityksissä tapahtui alkuvaiheessa lain tultua voimaan ylilyöntejä, mutta tilanne
on nyt rauhoittunut.
Tärkeää kuitenkin on, että
taloyhtiö etenkin uutta isännöitsijää harkitessaan miettisi
perusteellisesti, minkälaista
palvelua halutaan ja laatisi sen
pohjalta asianmukaiset tarjouspyynnöt.
Isännöintiyritysten taas pitäisi vastata tarjouspyyntöihin
tarjoamalla sitä, mitä asiakas
haluaa, mutta myös niin, että
taloyhtiö voi verrata palveluntarjoajia tässä suhteessa keskenään. Taloyhtiölle oikeanlaista
isännöintipalvelua ja oikealla
hinnalla on hänen mielestään
perusperiaate, jonka eteen on
vielä tehtävä kovasti töitä niin
taloyhtiöissä kuin isännöintiyrityksissäkin.
Sopimusten sisällön tarkistamisen paikka on taloyhtiöllä
voinut olla edessä siinä vaiheessa, kun on mietitty isännöitsijän

jaustarveselvityksen tekemisestä.

Korjaustarveselvitykset
osa hyvää
kiinteistönpitoa

P
– Palkkioista ja hinnoitteluperusteista on mielestäni käyty sekä
asiallista, että vähemmän asiallista keskustelua. Asiallinen
puoli tässä tietysti on se, että kyllä jokaisen taloyhtiön hallituksen täytyy tietää, mikä on heidän olemassaolevan isännöintisopimuksensa sisältö. Ja jos eivät tiedä, pitää ottaa sopimus esille ja tarkistaa, Paavo Marttila toteaa.

vaihdosta ja haettu uutta isännöitsijää. Lisäksi sopimuksia on
saatettu tarkistaa viime aikoina
siksi, että isännöintiyritys on
esittänyt isännöintisopimuksen
sisällön laajentamista uusiin
tehtäviin tai tehtävien jakamis-

ta kiinteän palkkion
tehtäviin ja erillistehtäviin, joista maksetaan eri maksu tai
esittänyt maksuja
esimerkiksi lain
edellyttämän kor-

aavo Marttilan mielestä
lain mukaisen korjaustarveselvityksen pystyy
tekemään pätevä hallitus tai
isännöitsijä: –Selvitys ei eroa
oleellisesti siitä, mitä aikaisemmin oli lueteltu toimintakertomuksessa siinä osassa, missä
kerrotaan tulevista taloyhtiön
toimenpiteistä. Hyvissä toimintakertomuksissa oli aikaisemminkin toteutetuista korjauksista varsin perusteellinen lista.
Siis parhaimmissa on ollut, huonoimmissa ei laisinkaan, Marttila pohtii.
– Tästä syystä korjaustarveselvitys ei mielestäni
tuonut mitään uutta,
eikä siitä
pidä kaikki➺ JATKUU

ISA palvelee valituskanavana
Paavo Marttila nostaa esiin
ISAn toisenkin roolin, auktorisointitoimikunnan, joka hoitaa
ISA-auktorisoituihin isännöintiyrityksiin liittyviä kurinpitokysymyksiä.
- Eli ISA-yrityksen toiminnasta voidaan valittaa. Siinä tapauksessa ISAn auktorisointitoimikunta käsittelee valituksen
ensin ja antaa siitä lausuntonsa, jonka ISAn hallitus vielä
vahvistaa. Valituksia tulee valitettavasti jonkinlainen määrä vuosittain. Arvelisin, ettei

niitä myöskään saada millään
konstilla kokonaan pois, Marttila toteaa.
- Kyseinen toiminta mielestäni vankentaa ISA ry:n roolia,
sitä ettei se toimi yritysten
auktorisoinnin hyväksymisessä pelkkänä leimasimena, vaan
yritysten kelvollisuutta ja toimintaa säännöllisesti testataan,
Marttila kertoo.
Osakkaiden tekemiä valituksia ISAn auktorisointitoimikunta ei ota käsiteltäväkseen,
koska niille on omat kanavan-

sa ja ISA haluaa välttää joutumista neljänneksi osapuoleksi
taloyhtiön, isännöitsijän ja
osakkaan välisiin ristiriitatilanteisiin.
- Luvalla sanoen osakkailta
tulee aika erikoisiakin valituksia.Taloyhtiöiden sisällä pitäisi
kuitenkin päteä jonkinlainen
järjestys ja toimintalinja siinä
tapauksessa, että joku osakas
tai oleellinen osa taloyhtiön
osakkaista ovat sitä mieltä, että heidän isännöitsijänsä ja taloyhtiönsä hallitus eivät toimi

oikein, hän sanoo.
- Näihin tilanteisiin minulla
on esittää kahta konstia, joita
voidaan käyttää: vaihdetaan
hallitus ja uusi hallitus vaihtaa
isännöitsijän. Olen ollut valitettavasti mukana sellaisissa
tapauksissa, joissa näin on toimittu. Se on ollut taloyhtiöissä
kuitenkin äärimmäinen ratkaisu, enkä missään nimessä suosittele sitä käyttämään, Marttila
painottaa.
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nensa tehdä elämää suurempaa
kysymystä, koska sitä se ei ole.
Kysymys on listauksesta taloyhtiön korjaustarpeista seuraaville viidelle vuodelle, jotka taloyhtiössä on tiedostettu ja jotka
tehtyjen kuntotutkimusten ja
vastaavien selvitysten perusteella ovat aivan ilmeisiä.
– Korjaustarpeet on luetelta
va, mutta niitä ei ole pakko
ajoittaa, eikä niitä ole pakko
hinnoitella. Näin voi tietenkin
tehdä, mutta silloin täytyy muistaa, että jokainen yhtiökokous
voi tehdä sitovia päätöksiä vain
ainoastaan yhden vuoden taloudellisista toimenpiteistä ja
muut ovat ohjeellisia, Marttila
painottaa.
Jos taloyhtiö kirjaa korjaustarveselvitykseensä myös tarkat hinta-arviot, siihen liittyy
Marttilan mielestä myös selkeitä ongelmia:
– Jos listaan kirjataan esimerkiksi kattokorjaus, jonka
arvellaan maksavan noin 100
000 euroa, niin ongelmia voi
tulla siinä, kun urakoitsija saa
käsiinsä listauksen isännöitsijätodistuksen asiakirjoihin kuuluvana. Sehän toimii silloin kuin
taloyhtiö antaisi ohjeen, mitä
remontin kannattaisi maksaa,
että urakoitsija saa sen tehtäväkseen.
– Olen kuullut, että joissakin tapauksissa korjaustarveselvitys on annettu urakoitsijalle tarjouspyyntövaiheessa
isännöitsijätodistuksen liitteenä. Se ei ole mielestäni asiallista toimintaa. Toisaalta se osoittaa, miten taloyhtiömaailmassa
ajaudutaan toisinaan absurdeihin tilanteisiin: että kun tuon
summan tarjoat tai hieman sen
alle, urakka on sinun. Näin sen
ei kuitenkaan tarvitsisi mennä,
Marttila korostaa.

Kaikki hyötyvät,
kun remonteista
on ilmoitettava

T

oinen paljon keskustel
ua herättänyt asia ovat
olleet osakkaiden kun-
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nossapito- ja muutosilmoituksista tehtävät ilmoitukset ja
niistä perittävät maksut.
– Asian ympärillä on ollut paljon hypeä ja kieltämättä jotkut
isännöintifirmat ovat hieman
lyöneet yli hinnoitteluissaan,
koska ovat ajatelleet, että tässä
kohdin on tullut uusi mahdollisuus laajentaa palveluita ja laskutusperusteita.
Osin tilanne syntyi varmasti
siitäkin syystä, että lain tultua
voimaan ei riittävän selkeästi
tiedetty, minkä osuuden ilmoituksista ja työn valvonnasta
maksaa osakas, minkä taloyhtiö.
– Taloyhtiöllä on ollut aikaisemminkin oikeus seurata ja
valvoa osakkaiden tekemiä
korjauksia, mutta sitä ei vain
ole useinkaan tehty. Nyt se on
pakollista ja sanoisin, että pitkässä juoksussa siitä hyötyvät
kaikki - sekä korjausten teettäjät, että taloyhtiöt ja muut osakkaat. Näin ei pääse syntymään
"yllätyspommeja", ihan käsittämättömiä korjauksia ja muutoksia, kuten nykyisin tulee eteen
etenkin vanhojen taloyhtiöiden
peruskorjausten yhteydessä,
Marttila jatkaa.

”Pääasia on, että voimassaolevissa sopimuksissa
on ne tehtävät - taloyhtiö tietää, mitä se on
tilannut ja isännöitsijäyhtiö tietää, mitä se
on luvannut ja niille on
määritelty hinnat.”

Sopimuksia ei voi
yksipuolisesti
muuttaa

K

eskustelu on käynyt
vilkkaana myös isännöintisopimusten hinnankorotuksista, joita on perusteltu lähinnä uuden lain mukanaan tuomilla uusilla tehtävillä.
– Tällaista menettelyä ei voi

hyväksyä, eikä kukaan olisi saanut, eikä saa käyttää tällaista
lakiuudistusta väärin. Sopimuksissa automaattisesti korotuksiin oikeuttavia perusteita ovat
alan työehtosopimuksiin liittyvät korotukset. Muutenhan laki
ei ole antanut isännöintiyrityksille minkäänlaista valtuutusta
lähteä muuttamaan olemassaolevia isännöintisopimuksia,
Marttila painottaa.
ISA-auktorisoimisen periaat
teisiin ei Marttilan mukaan
kuulu laisinkaan se, että isännöintiyritys ikään kuin uhkailee, että tässä korotus, joka astuu voimaan silloin ja silloin ja
ellette tätä noudata, sanomme
sopimuksen irti.
Tällaisiakin korotusesityksiä
Marttila tietää joillekin taloyhtiöille tulleen, mutta lähinnä
heti uuden lain astuttua voimaan. Harmillisinta niissä oli
se, että ilmoitukset tulivat taloyhtiöille kesälomakaudella,
kun hallitukset olivat ehkä pitäneet yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksensa ja
sopineet seuraavan hallituksen
kokouksen koolle vasta alkusyksystä.
– Tällainen ei ole oikea tapa
neuvotella sopimuksen tarkistamisesta, eikä menettelynä sovi
laisinkaan ISA-periaatteisiin. ISA
ei hyväksy sellaista menettelyä,
jossa toinen sopimusosapuoli
on ikään kuin ajettu seinää vasten, "tässä tarjous, josta ei voi
kieltäytyä", ellei sopimuksen sisältöä ole yhdessä purettu auki,
hän vielä painottaa.
– Tässä kohdin ei toimittu
protokollan mukaan, mutta käsittääkseni tästä ilmiöstä ja vaiheesta on jo nyt päästy yli, hän
vielä toteaa.

Kiinteät palkkiot
- erillistehtävät

M

issä määrin uusi laki
on tuonut uusia isännöintitehtäviä, siitä
Marttilan mielestä on tuntunut
olevan hyvinkin erilaisia käsityksiä isännöitsijöiden keskuudessa.
Toinen ajankohtainen kysymys sopimuksiin liittyen on

ollut, pitäisikö vanhan isännöitsijän tehtäväluettelon sisältö
muuttaa selkeämmin kiinteästi
veloitettaviin tehtäviin ja erillistehtäviin, joista isännöitsijä
saisi erilliskorvauksenkin.
– Ovatko isännöitsijän tehtä

”Se on selvä, että isännöitsijän ja isännöitsijäyrityksen pitää saada
käypä korvaus kaikesta
siitä, mitä he taloyhtiön
eteen tekevät. Joka
muuta väittää, ei ole
realisti.”

vät kiinteään palkkioon oikeuttavia ja erillistehtäviä, on
mielestäni toisarvoinen kysymys. Pääasiahan on se, että yhtiökohtaisesti tiedetään, mitä
tehtäviä yhtiö haluaa isännöitsijän tekevän ja sisältyvätkö ne
tehtävät perusveloitukseen vai
erillisveloitukseen. Erillistehtäviä mielestäni ovat ainakin
sellaisten asioiden hoitaminen,
jotka eivät toistu uudelleen ja
uudelleen, kuten esimerkiksi
putkiremontit, niihin liittyvien
asioiden hoitamista ei mielestäni voida sisällyttää perusveloitukseen, Marttila pohtii.
– Palveluntarjoajan taas täytyy vastata tarjouksessaan pyydettyihin palveluihin ja niin,
että se on vertailukelpoinen
muiden isännöintialan yritysten tarjousten kanssa. Eihän
nyt juuri missään taloyhtiössä
ole niin pätevää hallitusta, että
siellä kyettäisiin erottelemaan
täysin toisistaan poikkeavat
tarjoukset toisistaan, Marttila
vielä pohtii.

Hallitustyöskentelystä
pitää maksaa

-M

ielestäni yksi siunaus, mikä tästä
uudesta asunto-osa
➺ JATKUU

NYT FORD HYÖTYAJONEUVOIHIN 3 v / 3 HUOLTOA HUOLTOSOPIMUS KAUPAN PÄÄLLE!
Ford Fiesta Van, Transit Connect, Transit ja Ranger -malleihin

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

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

Ford Transit Connect SWB Trend alkaen 24.409,49 € (autoveroton suositushinta 18.790 € + arvioitu
autovero CO2-päästöllä 159 g/km 5.619,49 €). Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Ford Transit Connect LWB Trend alkaen 24.813,54 € (autoveroton suositushinta 19.100 € + arvioitu autovero
CO2-päästöllä 159 g/km 5.713,54 €). Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Ford Transit Connect CO2päästöt 159-162 g/km, EU-yhdistetty kulutus 6,0-6,1 l/100km. Kuvan autot erikoisvarustein.
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keyhtiölaista on ollut, niin se,
että se on herättänyt ja pakottanut taloyhtiöt miettimään
toimintaansa uudella tavoin,
Marttila sanoo.
Koulutukseen, jota eri tahot
ovat tarjonneet, on osallistuttu
runsain joukoin ja Marttila arvioi, että ainakin 20 000 hallituksen jäsentä olisi jo uuden lain
oppinsa saanut.
– Yleensäkin taloyhtiöiden
hallituksiin on saatava päteviä
ihmisiä, jotka voivat olla esimerkiksi talouden, kiinteistöalan
tai juridiikan ammattilaisia, ja
jäsenten on voitava kouluttautua tehtäviinsä. Alan toimijat
ovat järjestäneet hallituksen
jäsenille erinomaisia koulutustilaisuuksia, siksi kukaan ei voi
väittää, ettei voisi kouluttautua
luottamustehtäväänsä, koska ei
ollisi ollut koulutusta tarjolla,
Marttila pohtii.
Suurimpia ongelmia siinä,
miksi hallituksiin ei saada ylipäänsä osakkaita mukaan, varsinkaan pääkaupunkiseudun
ulkopuolella, johtuu hänen
mielestään siitä, ettei hallitustyöskentelystä makseta palkkioita.
– Palkkioiden pitäisi kuitenkin olla yhtä luonnollinen asia
kuin se, että isännöinnistä ja
kiinteistönhuollosta maksetaan
korvauksia. Maksamalla kunnon
palkkiot varmistetaan se, että
hallitukseen saadaan yhteisten
asioiden päteviä hoitajia, eikä

oman etunsa ajajia - niitäkin on
ja niihinkin on törmätty, hän
toteaa.
– Hallituksen jäsenyys ei saa
olla myöskään rangaistus, jollaiseksi se toisinaan koetaan. Saatetaan sanoa, että kun erehtyy
menemään yhtiökokoukseen,
niin joutuu hallitukseen. Se ei
todellakaan näin saa olla, koska
pienimmissä rivitaloyhtiöissä,
ainakin pääkaupunkiseudulla,

tuksiin täytyy voida valita täysjärkisiä ihmisiä, jotka suostuvat
lähtemään omasta vapaasta tahdostaan ja heille pitää maksaa
tehdystä työstä korvaus.
Marttilan mielestä ei voi
myöskään olla kysymys siitä,
että asunto-osakeyhtiölaki olisi
jotenkin mullistanut hallitusten
jäsenten ja puheenjohtajien
asemaa radikaalisti tai tehnyt
työstä aikaisempaa vaativam-

”Hallitus ei ole mikään sikariporras, joka
omassa ylhäisyydessään päättää asioista,
vaan hallituksen täytyy aina muistaa, kenen palveluksessa se ja sen jäsenet ovat.
Tietysti yhtälailla isännöitsijän on syytä
muistaa, kenen palveluksessa hän toimii.”

puhutaan muutaman miljoonan euron omaisuudesta, puhumattakaan isoista taloyhtiöistä,
joiden hoitamisessa puhutaan
satojen miljoonien eurojen
omaisuudesta. Miten tällaisen
omaisuuden hoitaminen voitaisiin antaa sellaisten ihmisten
hoidettavaksi, jotka valitaan
hallitukseen puoliväkisin, koska kukaan muu ei ole tehtävään
ryhtynyt, eikä siitä makseta mitään. Mielestäni tämä on ihan
mahdoton yhtälö. Kyllä halli-

paa tai vastuullisempaa.
– Ainut mullistavin asia laissa mielestäni on se, että yhtiökokouksen puheenjohtajalla
on tiettyjä vastuita, joita ei ole
lakiin ainakaan aikaisemmin

• 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 yli
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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kirjattu. Vastuiden hoitamiseen
taas on olemassa yksinkertainen "lääke": taloyhtiön kiinteistön täysarvovakuutukseen pitää
liittää yhtiökokouksen puheenjohtajan vastuuvakuutus. Suomalaisissa vakuutusyhtiöissä on
ilahduttavasti näin nyt toimittukin, vaikkakin täytyy sanoa, että
se ei tapahtunut itsestään, vaan
tarvittiin tiettyjen tahojen painostusta, Marttila mainitsee.
– Lisäksi joissakin asioissa
todistelutaakka kääntyi toisin
päin, kuten juristitermeillä
sanotaan. Olisin kuitenkin sitä mieltä, että kun taloyhtiön
asiat on hoidettu oikein, siellä
on olemassa täysarvovakuutus, johon sisältyy hallituksen
ja hallituksen puheenjohtajan
vastuuvakuutukset, niin silloin
tämä puoli asiasta on hoidettu
niin hyvin, että kuka tahansa
uskaltaa lähteä mukaan hallitukseen.
–Tosin sinne ei siis pitäisi lähteä kenen hyvänsä, vaan sellaisen, joka paneutuu tehtäväänsä
riittävän vakavasti, koska onhan
vahdittavana kuitenkin kaikissa
tapauksissa aikamoinen omaisuus, Marttila vielä painottaa.

Keskustele AsOy-laista Facebookissa
Oikeusministeriö on avannut asunto-osakeyhtiölakia koskevan sivuston Facebookiin.
Oheisesta linkistä pääset sivustolle, jonka kautta on mahdollisuus kysyä asuntoosakeyhtiölaista. Käytännössä se tapahtuu
Keskustelut-välilehdessä, jonka kautta oikeusministeriön lainvalmistelijat vastaavat
sivulla esitettyihin kysymyksiin aina toukokuun loppuun saakka.
http://www.facebook.com/pages/
OM-Asunto-osakeyhti%C3%B6laki/
151301108266602?sk=info
Perusohjeena käyttäjille annetaan, että
osallistuessa keskusteluun ei käytettäisi yksityishenkilöiden tai yritysten nimiä tai yksilöitäisi taloyhtiöitä. Sivustolta tällaiset avaukset
joudutaan poistamaan. Mitä yleisluontoisemman kysymyksen pystytte muotoilemaan, sitä
useammat hyötyvät myös vastauksesta.
Kysymyksiin vastataan suomeksi ja ruotsiksi.

isännöintipalvelun hinnoittelu

Isännöintijokeri Oy:n
Janica Diktoniuksessa
isännöintipalkkioista
tehdyn tutkimuksen
tulokset herättivät monenlaisia ajatuksia.

Huoneistojen lukumäärään perustuva
kiinteä palkkio
- onko se oikea veloitusperuste isännöintityölle
Yleisin isännöitsijän kiinteän palkkion veloitusperuste
on huoneistojen lukumäärä, joissain tapauksissa myös
työmäärä. Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi isännöintiyritykset veloittavat runsaasti erilliskorvauksia esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, remonttien
valvonnasta sekä kokouspalkkioina, kilometrikorvauksina ja kopiointimaksuina. Yllättävintä on, että kyselyyn vastanneista taloyhtiöstä kolmasosa ei ole päivittänyt nykyistä isännöintisopimustaan koskaan.
Tällaisia tietoja ilmenee vuodenvaihteessa 2010-2011
tehdystä kyselytutkimuksesta, joka koski isännöintipalkkioita. Vastaajina oli sekä taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajia että ammatti-isännöitsijöitä.
n Teksti: Hanna

Rissanen Kuvat: Irene Murtomäki

M

inkälaisia ajatuksia
kokonaistulokset herättivät isännöitsijöissä? Pienehkön mutta kasvavan
Isännöintijokeri Oy:n isännöitsijä ja toimitusjohtaja Janica
Diktoniuksessa muun muassa
seuraavanlaisia:

Eri osapuolet
nähneet hinnat
eri tavoin

V

uonna 2007 perustetun, kyselytutkimukseen vastauksia lähettäneen Isännöintijokeri Oy:n
isännöitsijä ja toimitusjohtaja
Janica Diktonius on ollut alalla

noin 13 vuotta, niistä seitsemän
vuotta isännöitsijänä. Pienehkön, mutta kasvavan yrityksen
toiminta-alue on Länsi-Helsinki.
Asiakasyhtiöiden lähitulevaisuudessa on Diktoniuksen mukaan
nähtävillä muun muassa seuraavanlaisia projekteja: julkisivujen kunnostusta, ikkunoiden ja
parvekeovien uusimista, vesi- ja
lämpöjohtojen uusinnan suunnittelua, salaojien kunnostusta
ja toisaalta puuttuvien salaojien
suunnittelua, uuden autokatoksen suunnittelua jne.
Sekä kyselyn että vastaukset
Janica Diktonius koki mielenkiintoisina. Yllättävää hänelle
oli hallituksen puheenjohtajilta
➺ JATKUU
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ja isännöitsijöiltä saatujen vastausten pienet erot.
– Lähes kautta linjan hallituk
sien puheenjohtajien vastauksissa kustannukset olivat korkeammat kuin isännöitsijöiden
arvioimat kustannukset.
Myös yksittäiset kustannukset yllättivät häntä osittain.
Niistä Diktonius mainitsee esimerkkeinä kaikki liitteet sisältävän isännöitsijätodistuksen
kustannuksen; hallitusten puheenjohtajien vastausten pohjalta keskiarvo oli 76,80 euroa,
isännöitsijöiden 70,00 euroa.
– Isännöitsijäntodistus on
mielestäni asuntokaupan ja lainannoston tärkein paperi, jossa
on taloyhtiön ja kyseisen huoneistojen tiedot muun muassa
taloyhtiöille otetuista lainoista
sekä osakkaista ja vastikkeista.
Isännöitsijätoimisto vastaa tietojen oikeellisuudesta ja voi
joutua korvausvelvollisuuteen
virheellisistä tiedoista. Siihen

nähden vastauksissa oleva hinta tuntuu liian alhaiselta. Pitäähän meidän arvostaa työtämme
ja vastuuta, jonka kannamme.
Janica Diktonius kiinnitti
vastauksissa huomiota myös
siihen, kuinka isännöitsijöistä
yli puolet oli sitä mieltä, että
heidän palvelunsa arvosana on
vain 3 (keskiarvo 3,14).
– Mielestäni tämä kertoo siitä, että rakennusten korjaus- ja
kunnostustarpeiden kasvaessa
isännöitsijätoimistot on kilpailutettu jo niin tiukoille, ettei
niillä ole varaa palkata tarpeeksi henkilökuntaa, eivätkä isännöitsijät ehdi hoitaa töitään
haluamallaan tavalla.

Toimistojen
sijainnin ja koon
vaikutus jäi
uupumaan

M

aanlaajuisessa kyselyssä Diktonius olisi
suonut eroteltavan
hieman vastauksia, ainakin Uudenmaan osalta siten, että pääkaupunkiseutu olisi ollut omana kohtanaan. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla toimistolla on
kuitenkin erilaiset kustannukset kuin muualla Uudellamaalla
olevalla pienemmällä paikkakunnalla, hän uskoo.
Huomionarvoista onkin se,
että vastanneista oli Uudeltamaalta vain noin 40 prosenttia.
Suurin osa vastauksista tuli siten muualta Suomesta.
– Vastausten perusteella voi
käydä niin, että varsinkin pääkaupungin alueen taloyhtiöiden hallituksien jäsenet kilpailuttavat isännöinnin korkean
isännöintipalkkion vuoksi. Samalla jätetään huomioimatta,
että vastauksien kustannuksia
varmasti laskevat maakunnissa
olevat isännöitsijätoimistot.

Vastauksista ilmeni sekin, että
suurin osa vastaajista oli pienistä tai pienehköistä isännöitsijätoimistoista. Suurempien isännöitsijätoimistojen vastauksia
ei siten valitettavasti ole ollut
juurikaan käytettävissä.
– Pienemmillä toimistoilla
voi olla hieman edullisemmat
kustannukset, joka saattaa myös
hieman vääristää vastauksia.
Diktonius olettaakin, että
osa taloyhtiöiden hallituksista
tutkimustulokset saatuaan toteaa isännöintipalkkion olevan
liian korkean. Mikäli tällaisessa
taloyhtiössä on vähänkään epätyytyväisyyttä, isännöinti kilpailutetaan.
– Valitettavasti usein samalla
unohdetaan, että hyvä palvelu ja
halpa hinta kohtaavat harvoin.
Saatuja tarjouksia oletettavasti
vertaillaan tehdyn tutkimuksen
tuloksiin, jolloin isännöitsijätoimistot laitetaan kilpailemaan
hinnalla. Mielestäni asiakkaan

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

Taloyhtiön

all-in-one
tietopankki

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

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.
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Mielestäni asiakkaan kannalta
tärkeintä olisi
katsoa isännöitsijätoimiston tarjoamia palveluja ja
niiden laatua sekä paljonko kyseiselle taloyhtiölle arvioidaan varattavan kuukaudessa aikaa heidän maksamallaan palkkiolla.

kannalta tärkeintä olisi katsoa
isännöitsijätoimiston tarjoamia
palveluja ja niiden laatua sekä
paljonko kyseiselle taloyhtiölle
arvioidaan varattavan kuukaudessa aikaa heidän maksamallaan palkkiolla.
– Julkisuudessa on jo arvos-

teltu isännöitsijätoimistoja huonosta palvelusta ja rahastamisesta. Käykö tämän kyselyn ja
vastausten jälkeen niin, että toimistojen hinnat kilpailutetaan
vastaamaan nyt saatuja tuloksia? Näin toimien isännöitsijätoimistoilla ei todennäköisesti

ole tulevaisuudessa varaa palkata ammattitaitoista henkilökuntaa alalle, jota muutenkin uhkaa
eläköityminen. Pidemmän päälle tämä ei voi olla taloyhtiöiden
etu, Diktonius päättelee.

Mistä ammattiin
haluavia eläkkeelle
jäävien tilalle?

I

sännöitsijöiden ammattikunnan lukumääräksi esitetään usein luku 2 500 isännöitsijää. Heidän keski-ikänsä
on noin 50 vuotta ja joka vuosi
heistä jää eläkkeelle 100 - 200.
– Isännöintiala kehittyy
jatkuvasti ja osaamistarpeiden
jatkuva kasvu korostuu. Työ
onkin palkitsevaa, mutta ajoittain haastavaa. Alalle tarvitaan
jatkuvasti uusia innokkaita eri
asioiden osaajia, jotka haluavat
kehittää itseään.
Kokemuksensa
pohjalta

Janica Diktonius tietää, että
isännöitsijän työpäivät venyvät
ajoittain pitkiksi; on hoidettava
normaalit työt sekä kokoukset,
jotka asunto-osakeyhtiöissä
ovat yleensä iltaisin.
– Lisäksi asunto-osakeyhtiölain muutos aiheutti joillain
toimistoilla epäselvyyksiä laskutukseen ja valitettavasti sen
myötä koko alalle huonoa mainetta. Muutenkaan alan maine
ei ole tällä hetkellä paras mahdollinen. Näistäkin seikoista
johtuen alalle voi olla hankalaa
saada uusia osaajia, jotka viihtyisivät työssään pitkään. Mielestäni tämä voi aiheuttaa sen, että
tulevaisuudessa ei välttämättä
riitä ammattitaitoisia isännöitsijöitä ja tämä varmaankin tulee
näkymään isännöintipalkkioissa.

Kyselyn keskeiset tulokset
löytyvät KTI Kiinteistötieto
Oy:n osoitteesta www.kti.fi.

26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi

Tervetuloa seminaariin!
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Y rittäjyys

Kustantaja Matti Karppasella 20 vuotta yrittäjyyttä kiinteistöalan mediakentässä:

”Aina ajan tasalla ja
toimintaa jatkuvasti kehittäen”
20 vuotta yksityisyrittäjyyttä, jota Suomen
Yrittäjätkin on arvostanut myöntämällä
Kultaisen yrittäjäristin, herkistää. Näin
tunnustaa toimitusjohtaja Matti Karppanen,
joka perusti Kiinteistöposti-lehteä kustantavan ja SIR Tietokantaa
pyörittävän Suomen
Media-Kamari Oy:n
20 vuotta sitten.

N

ykypäivästä 20 vuoden perspektiivi taaksepäin vie edelliseen

lamaan.
– Oli sikäli helppo aloittaa
yritystoiminta, koska ei tarvinnut haihatella suuren perään.
Harppaukset olivat alkuun sokeripalan kokoisia, Matti Karppanen muistelee.
– Tämä on ollut myös hyvin
mielenkiintoinen ajanjakso ihmisen elämässä kuljettaessa lamasta hurjaan nousukiitoon ja
siitä nykyiseen taantumaan. Siihen mahtuu
monenlaista koettua
asiaa, hän jatkaa.
Yrittäjyys lienee
perittyä, sillä Karppasen isäkin teki
pitkän elämäntaipaleen kuljetusalan yrittäjänä halliten erityisesti
Metsähallituksen
puukuljetukset.
– Minun elämäntaipaleellani
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–Yksityisyrittäjyy
den 20-vuotinen
taival on ollut mahtava. Olen erittäin
otettu siitä, että
Suomen Yrittäjät
myönsi minulle
Kultaisen yrittäjäristin. Kannan sitä
ylpeänä, toimitusjohtaja Matti
Karppanen tunnustaa. Kuvat: Eetu
Karppanen.

ei muita vaihtoehtoja kuin yrittäjyys ole edes
ollut. Olen ilmeisesti perinyt yrittäjyyden isän
ja äidin maidon perintönä.
– Yrittäjyyteen liittyy myös jatkuvasti haasteita: uuden kehittäminen, oman alan seuraaminen sekä kiinteistö- ja rakennusalan medioiden
kilpailutilanteen analysoiminen ja siinä tilanteessa toimiminen.

Omaa lehteä
tehdään
sydämenpalolla

S

uomen Media-Kamari Oy:n
pääbusiness on Kiinteistöposti-lehden tekeminen,
kustantaminen ja julkaiseminen.
– Muiden toimijoiden, kilpai
lijoiden, julkaisut ovat alan järjestöjen jäsenlehtiä, joka takaa
sen, että meidän on helppo
toimia nykyisessä markkinatilanteessa. Meillä on aivan toisenlainen palo ja tunne tehdä
lehteämme kuin niin sanotuilla
unionisteilla, jotka vain tekevät sitä työtään, eivät myötäelä
lehtensä kanssa sydänjuuriaan
myöten.
– Tämän vuoksi minun on
helppo myös kiittää meidän
ammattitaitoista lehdentekijäporukkaamme, joka tekee työtä
samankaltaisin ajatuksin kuin
minäkin. Yhteen hiileen puhaltaminen on loistava voimavara.
– Vajaa 20 vuotta sitten, kun
perustin Kiinteistöposti-lehden,
silloin markkinoilla oli selvästi
tällaisen järjestöistä riippumattoman lehden kokoinen aukko.
Tämä aika on osoittanut, että
olemme osanneet tehdä oikeita
asioita oikeaan aikaan.
– Toisaalta valehtelisin, jos
väittäisin, että taival olisi ollut
helppo. Omaan tekemiseen
uskomisella ja ahkeralla työnteolla olemme kuitenkin pärjänneet. Se perustuu ennen
kaikkea siihen, mitä lupaamme,
sen myös teemme.

Hyvät yhteistyökumppanit

K

iinteistöposti on tänä
päivänä korjausrakentamisen, isännöinnin ja
kiinteistönpidon ammattilehti,
joka tavoittaa SIR Tietokannan
kautta valtakunnan kattavasti
yli 60 000 asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajaa,
sivutoimista isännöitsijää, ammatti-isännöitsijää sekä muita
kiinteistöalan toimijoita unohtamatta, että kansanedustajiakin

pidetään lehden kautta ajan tasalla asumiseen ja kiinteistönpitoon liittyvissä asioissa.
– Tekemisen ovat mahdollistaneet hyvät yhteistyökumppanit, jotka ovat varmasti myös
saaneet vastinetta käyttämilleen mainos- ja markkinointieuroilleen.
– Kiinteistöpostin lukijat taas
vahvistavat sen käsityksemme,
että tie on ollut kaikin puolin
oikea: lehteä luetaan aktiivisesti, siihen luotetaan, artikkelit ja
ilmoitukset vaikuttavat hankintapäätöksiin.
– Asiakaskunnassamme on
lu
kuisia yrityksiä, joissa on
ymmärretty, mihin mainos- ja
markkinointieurot kannattaa
sijoittaa: ymmärtävät kohderyhmän, miten hyvin osoitteistomme kyseiset ryhmät tavoittaa ja
ennen kaikkea sen laajuuden.
Osoitteistomme on ainutlaatuinen ja ajantasainen.
– Toki on myös muistutettava siitä, ettei lehden tekeminen
ja kustantaminen ole halpaa
lystiä. Meitä arvostellaan ja nimitetään halveksivasti ilmaisjakelulehdeksi, mutta kun tietää,
mitä tekeminen, painaminen
ja jakaminen maksavat, se on
kaukana ilmaisesta. Esimerkiksi
pelkästään Kiinteistöpostin jakaminen postin kautta maksaa
vuodessa noin 200 000 euroa.

Tietotaitoa ja
osaamista tuetaan

-L

ehden sisällöstä väitän
- ja seison sanojen takana - että taloyhtiöihmisten tietotaito taloyhtiöihin
liittyvissä asioissa ja osaaminen
ei olisi sillä tasolla, millä se nyt
on, ellei Kiinteistöposti olisi
olemassa.
– Jos alan kehitys ja yleinen keskustelu olisi ollut vain
järjestöjen ja järjestölehtien
varassa, niin kiinteistönpidon
ja korjausrakentamisen ymmärrys olisi toisella tolalla.
Kiin
teistöpostin tekijänä on
helppoa, koska voimme toimia
puolueettomasti, katsoa asioita
avarakatseisesti ja aina asuntoosakeyhtiöiden kannalta. Meillä

on ammattitaitoinen toimitus ja
kyky asettua kohderyhmän asemaan ja näkökulmiin.
– Hyvänä esimerkkinä haluaisin mainita uuden asuntoosakeyhtiölain ja siinä erityisen
paljon keskustelua aiheuttaneet
osakkaiden remontti-ilmoituk
set. Alan järjestöt heräsivät asi
assa vasta sitten, kun keskus
telun myötä paine kasvoi sellaisiin mittoihin, että heidänkin
oli herättävä. Valitettavasti kuitenkin selitykset, lausunnot ja
tulkinnat vaikuttivat olevan alkuvaiheessa hyvin ristiriitaisia
ja omiaan sekoittamaan taloyhtiöväen käsityksiä.
– Kiinteistöposti kuitenkin
toimi keskustelun herättämisessä suoranaisena "innovoijana",
keskiössä ja medioiden eturintamassa. Olen siitäkin ylpeä.

Toimintatapoja
kehitettävä
koko ajan

-T

ämäkin ala tarvitsee
unilukkaria, toimijaa,
joka herättelee miettimään erilaisia toimintatapoja
versus "näin on aina aikaisemmin tehty" -toimintavat. Totuttuun kaavaan -toimintamalli on
hyödytön, eikä johda minkäänlaiseen kehitykseen.
Tämän ajatuksen pohjalta
Kiinteistöpostin tulevaisuus
näyttää Karppasen mielestä valoisalta: – Me kehitämme entistä
enemmän vuorovaikutteisuutta
lehden tekijöiden, lehden lukijoiden ja ilmoittajien kesken.
Kehitystyö on jo aloitettu, esimerkiksi Kiinteistöpostin nettisivustoa on uudistettu niin, että
siellä on helppo kommentoida
"Nettijatkot"-juttuja.
– Sen lisäksi on päätetty lähteä mukaan sosiaaliseen mediaan, Facebookiin ja Twitteriin
ensi vaiheessa.Tosin siinä otamme vasta ensimmäisiä, haparoivia askeleita, koska se on meille perinteisen printin tekijöille
ihan uutta. Mutta täältä siis tullaan ja usko entistä parempaan
huomiseen on vahva.
– Lisäksi on vielä mainittava,

että olemme tehneet rekrytoinnin, joka tuo meille juuri tätä
tietoteknistä ja sähköiseen mediaan liittyvää osaamista. Hän
on poikani Eetu Karppanen,
joka aloittaa yrityksen palveluksessa syksyllä.

Korjausrakentaminen
ikuista

K

iinteistöposti on edustanut aina korjausrakentamista, joka edustaa koko rakentamisen volyymistä noin puolta.
– Vahvuus on nimenomaan
se, että tavoitamme korjausrakentamisen päättäjäketjun kattavasti, suunnittelusta loppukäyttäjiin ja varsinaiset laskujen
maksajat. Korjausrakentaminen
ei myöskään koskaan lopu. 24
tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa rakennukset rapistuvat ja kuluvat.
– On tärkeä olla sillä avainpaikalla, kun uudet korjausrakentamisen tuotteet ja palvelut
hakevat sijaansa markkinoilla.
Oman markkina-aseman ja
-paikan löytäminen ei ole yrityksille aina helppoa. Siksi lehdellä on tärkeä tehtävä välittää
tietoa uusista innovaatioista,
joita korjausrakentamiseen ehdottomasti tarvitaan. Kiinteistöposti toimiikin erinomaisesti
tehtävässään sanansaattajana
tuotteita ja palveluita tarjoavien yritysten, isännöitsijöiden ja
taloyhtiöiden kesken.
Kiinteistöposti on tehnyt sanansaattajantyötään aktiivisesti
myös vuonna 1995 perustetun
Julkisivuyhdistyksen kanssa.
Kiinteistöposti-lehden päätoimittaja Riina Takala on toiminut
yhdistyksen sihteerinä vuodesta 1996 ja lehti on palvellut yhdistyksen tiedotuslehtenä yhdistyksen alkuvaiheista alkaen.
Lisäksi uutena yhteistyökumppanina on Suomen Asunto-osakkeenomistajat SAO r.y.,
jonka viralliseksi jäsenlehdeksi
Kiinteistöposti on juuri valittu.
n Teksti: Riina

Takala
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15 v.
julkisivuyhdistyksen palsta

Kovasti odoteltu kasvihuoneilmiö ei
poista routasuojauksen tarvetta
Luminen ja kylmä talvi on sulamassa aurinkoiseksi kevääksi. Talven jäljiltä paljastuu varmaan paljon kaikkea yllättävää. Lumet sulavat
vedeksi, loskaa ja lammikoita riittää. Ennustan, että routavauriota tulee näkymään monissa paikoissa, myös taloyhtiöiden piha-ja parkkialueilla, katoksissa, ulkoportaiden yhteydessä, perustuksissa ym.
Tämä on kovin harmillista, koska meidän pitäisi jo tuntea Pohjolan
kylmät olot ja osata varautua talveen ja routimiseen, mutta jostain
ihmeen syystä näitä ennalta arvattavia "yllätyksiä" tulee ihan jokaisena keväänä.
Rakentajien ja suunnittelijoiden osaaminen on aika hataraa, kun
routaongelmat toistuvat vuodesta toiseen. Tuntuu kuin annettu oppi
ei menisi perille. Rakentajat eivät tee perustus- ja maatöitä asiaankuuluvalla huolellisuudella.
Kaikkien rakennusten perustamiseen pitää suhtautua vakavasti,
veden (ja lumen) ja pakkasen vaikutukset tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja routasuojaukset toteuttaa oikeilla tavoilla, jotta vaurioita
ei turhaan syntyisi. Routa voi helposti särkeä koko rakennuksen, ja
siten aiheuttaa laajamittaisia ja suuria korjauskustannuksia.

Hyvillä lämmöneristeillä on suuri merkitys energiatehokkuuteen

Kuva: Tampereen Tesomalla lisäeristettyjä ja julkisivultaan ohutrappauksella uudistettuja kerrostaloja (remontti tehtiin kesällä
2010). Ohutrappaustekniikkaan perustuva lisäeristämisen ratkaisu ei ole uusi, vaan kyseessä on tutkittu ja hyväksytty järjestelmä, jota on käytetty laajasti jo noin 50 vuoden ajan.

Kovasti odoteltu kasvihuoneilmiö ei poista routasuojauksen tarvetta.
Tunnettu tosiasia on, että vanhojen rakennusten kunnostamiseen
pitää panostaa entistä enemmän. Meillä on valtava määrä hienoja
vanhoja ja arvokkaita taloja, joiden kunnostaminen on kansantaloudellisesti äärettömän tärkeää. Energiataloudellisuuteen tehdyillä
oikeilla ja kestävillä ratkaisuilla luodaan hyvä pohja tulevien vuosien
varalle. Huolellisella suunnittelulla, hyvällä kunnossapidolla sekä
ammattitaidolla saadaan nämä entistä hienommat rakennukset siirtymään kunnialla seuraaville sukupolville. Haastetta riittää.
Sekä uusien että vanhojen talojen lämmöneristämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen on tarjolla tutkittuja ja toimivia ratkaisuja, tilaajan ei tarvitse murehtia uusien ja vähemmän tunnettujen
järjestelmien mahdollisia riskejä - jos ei halua. Julkisivu on talon
näkyvä ja arvokas osa, ja sen toimivuus, kestävyys ja huoltovapaus
näkyvät elinkaarikustannuksina.
70-luvun betonisandwich-seinärakenteessa on tyypillisesti 80 - 90
mm eristevillaa, ja silloin seinän U-arvo on vain noin 0,5 W/m2K. Vanha lähiökerrostalon seinä voidaan lisäeristää esimerkiksi 100 mm
paksuisella harmaalla Platina-seinäeristeellä (henkilökuvassa TK:n
kädessä), jolloin saadaan vanhan seinän U-arvoksi noin 0,18 W/m2K.
Eli valitun lisäeristeen merkitys seinän energiatehokkuuden parantamisessa on 60 %, ja saavutettavissa varsin yksinkertaisella ja varmalla
järjestelmällä.
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Lämpöisin terveisin
Tapio Kilpeläinen
Julkisivuyhdistyksen hallituksen jäsen,
Tutkimus- ja kehityspäällikkö ThermiSol Oy
routasuojauksen ja lämmöneristetuotteiden asiantuntija

20 vuotta

SIR Tietokanta
Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Rovaniemi

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

Oulu

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

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

39 kpl
77 kpl
482 kpl

Kajaani

Jyväskylä

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

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

Kuopio

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

Tampere

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

Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

Joensuu

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

149 kpl
160 kpl
1315 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
545 kpl
1164 kpl
5687kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Vantaa

23 kpl
58 kpl
393 kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

56 kpl
48 kpl
709 kpl

82 kpl
87 kpl
875 kpl

51 kpl
102 kpl
625 kpl

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

166 kpl
905 kpl
2957kpl

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

On helppoa ajatella, että ennen
kaikki oli paremmin. Kokoomuksen
mielestä peruutuspeiliin katsomisen sijaan pitää
mennä eteenpäin. Vain silloin hyvinvointiyhteiskunta on
vaarassa romahtaa, jos sen kehittäminen lopetetaan.

K

okoomuksen tavoitteena on Paremminvointivaltio, jos-

kot eivät ole jokaisessa vanhustenkodissa viettämässä aikaa yksi-

sa hyvä työ kannattaa aina. Poliitikot eivät kuitenkaan

näisten vanhusten kanssa.

yksin voi luoda puitteita hyvinvoinnille. Paremmin-

vointivaltion voimme rakentaa vain me kaikki yhdessä.

Paremminvointivaltion rakentamiseen tarvitaan kaikkia suomalaisia. Vain ihmiset voivat olla keskenään tekemisissä tavalla,

Paremminvointivaltiossa valtio takaa hyvinvoinnin perustan,

joka luo hyvinvointia. Joko työssään, kadulla kohdatessaan, jär-

edellytykset turvalliseen ja hyvään elämään ja mahdollisuudet to-

jestöissä, yhdistyksissä tai talkooporukassa. Siksi tarvitsemme

teuttaa itseämme. Poliitikkojen tulee turvata hyvinvointivaltio, ja

inhimillisyyttä, välittämistä, uutta yhteisöllisyyttä. Tarvitsemme

Kokoomus sitoutuu siihen.

yhdessätekemisen henkeä ja hyvää työtä.

Kokoomus kantaa oman vastuunsa paremminvoinnin puolesta, mutta poliitikot eivät ole siinä luokkahuoneessa, missä lapsen

Tervetuloa mukaan rakentamaan Paremminvointivaltiota –
olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä.

koko elämä saattaa muuttua, ura löytyä ja elämä saada suunnan.
Poliitikot eivät aja sitä bussia, joka odottaa ennen kiihdytystä, että
kyytiin noussut vanhus on päässyt turvallisesti istumaan. Poliiti-

W W W. PA R E M M I N V O I N T I VA LT I O . F I

M E S I TO U D U M M E :
1 . PA R E M PAA N T YÖ E L Ä M ÄÄ N , jo-

2 . S I I H E N , E T TÄ PA LV E LU T VO I -

3 . T YÖ L L I STÄVÄÄ N V E R O U U D I S -

ka tuottaa pidempiä työuria. Tarvit-

DAAN TEHDÄ PA R EMMI N . Kokoo-

TUKSEEN. Mitä useampi suomalainen

semme työpaikkoja, joissa työntekijä

mukselle tärkeää on ihmistä lähellä

tekee työtä, sitä enemmän yhteiskun-

jaksaa, pärjää ja pystyy parhaimpaan-

olevien palvelujen toimivuus ja korkea

ta saa verotuloja. Kokoomuksen työl-

sa. Työn ilo on tekemisen tärkein voi-

laatu. Parempien palvelujen mittari

listävän veromallin tärkein tehtävä on

mavara. Kun töissä viihtyy, silloin työ-

on se, onko yksittäinen kuntalainen

hyvinvoinnin turvaaminen. Oikeuden-

elämässä jaksaa ja jopa haluaa jatkaa

tyytyväinen ja kokeeko hän saavansa

mukaista on, että ne, jotka ansaitsevat

pidempään.

riittävän turvaverkon sitä tarvitessaan.

enemmän myös maksavat suuremman
osuuden tuloistaan.

Maksaja: Matti Karppanen

energiatehokkuus taloyhtiöissä

Kuulatalon käyrät kertovat:
Hoitokulujen nousulle ei pidä alistua

Raimo Alitalo muistaa yhä antaa
kiitosta lämmitysjärjestelmän
korjauksen toteuttaneelle urakoitsijalle, jonka ansiosta lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa
on mahdollista tarpeen mukaan
säätää myös käsikäyttöisesti.

As Oy Kuulatalo ei kuulu taloyhtiöihin, joiden
yhtiökokouksessa kiinteistön edellisen vuoden
hoitokulut kuitataan ohimennen ”näin paljon
meni” -toteamuksella. Tokko yhdellekään sen
asukkaista on jäänyt käsitys, että hoitokustannuksiin ei voisi vaikuttaa. Vaikutettu myös on,
ja tulokset ovat olleet luettavissa varsin alhaisina yhtiövastikkeina.

n Teksti ja kuvat: Hanna

Rissanen

A

litalon pariskunta muutti Raision Varppeen alueella olevaan yhtiöön
vuonna 1998. Heti ensimmäisessä yhtiökokouksessa Raimo
Alitalo pyydettiin hallitukseen,
kohta myös puheenjohtajaksi. Mieheltä sujuu muidenkin
välineiden kuin kokousnuijan
käsittely. As Oy Kuulatalon kehityskaari entistään energiataloudellisemmaksi taloyhtiöksi on
luettavissa hänen tietokoneella
laatimistaan käyrästöistä ja taulukoista. Yksi paperi, taulukon
ja käyrästön yhdistelmä, ilmen-

tää vuosittaiset vastikekertymät
sekä hoito- ja korjauskulut vuodesta 1997 vuoteen 2009.
Vuoden 1997 tilinpäätöksestä oli luettavissa, että kerätyt
yhtiövastikkeet eivät riittäneet
kattamaan aiheutuneita hoitokuluja - jotka euroiksi muutettuna olivat tuolloin noin 47 800.
Silloisen isännöitsijän esittämä
ajatus, että vajaus katettaisiin
perimällä osakkailta ylimääräinen yhtiövastike ei sytyttänyt
Alitaloa. Vastaehdotuksenaan
➺ JATKUU
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hän esitti, että yhtiössä alettaisiin miettiä kustannusten vähentämistä. Näin tehtiin, joskin
samalla yhtiövastiketta nostettiin kahdella markalla neliöltä.
Vuoteen 1999 tultaessa hoitokustannusten käyrä oli jo
sukeltanut alaspäin reilun 6
000 euron verran, ja sijoittui
käyrästöllä nyt yhtiövastikekertymän alapuolelle. Se merkitsi
kertymää kassaan; sieltä riitti
nyt varoja lohkaistavaksi myös
korjauksiin.
Vuodesta 2000 vuoteen
2009 käyrästön yhtiövastikkeiden sininen viiva on edennyt
yllättävän samalla tasolla. Hoitokulujen punainen viiva on
muodostunut eläväisemmäksi.
Alimmilleen se on piirtynyt
vuonna 2004, josta on vähitellen on noussut vuoden 1997
tasolle vasta 2009, tuolloinkin
kuitenkin jääden silti alle kerättyjen vastikkeiden.
Vihreä käyrä ilmentää kassavaroin toteutettujen korjausten kustannuksia. Kohoamiin
kätkeytyy muun muassa rakennuksen päätysiivekkeessä olevassa koulutilassa vuonna 2000
sattuneen vesivuotovaurioiden
korjauksesta ja putkistojen uusimisesta yhtiölle langenneen
omavastuun osuus, jätekatoksen rakennuskustannukset
(vuonna 2007) sekä rahat, jotka

Sulakkeen koko vaihdettiin pienemmäksi, silti myös kahdelle
myöhemmin rakennetuille hisseille riittää virtaa.

sijoitettiin pihan asfaltointiin
(vuonna 2008), ilmastoinnin
meluisien huippuimureiden
korvaaminen uusilla (vuonna
2010) sekä taloyhtiön saunan
korjaus (vuonna 2011).
– Kymmenen vuotta olemme
menneet samalla vastikkeella,
2,20 euroa per neliö, Raimo
Alitalo esitteli sinisen käyrän
vaakasuoraa suuntaa helmikuun 2011 loppupuolella, jolloin vuoden 2010 tilinpäätös
ei ollut vielä valmis. Ennakkooletus hänellä oli, että ensimmäistä kertaa yli kymmeneen
vuoteen hoitokulut kohosivat
yli kerättyjen vastikkeiden,
vuoden 2010 kylmästä talvesta
johtuen.
Huomionarvoista on, että
As Oy Kuulatalossa asukkaiden maksamat yhtiövastikkeet
kattavat myös huoneistoissa
käytetyn sähkön. Siirtymisestä
käyttösähkön huoneistokohtaiseen mittaamiseen on ollut
keskustelua yhtiössä, mutta
toteuttamisessa on omat hankaluutensa.
Pienehkön oppilasryhmän
käyttöön soveltuva koulusiivekkeen osakkeet ovat Hartelayhtiön omistuksessa, ja koululla
on oma sähkömittarinsa. Koulun alla oleva väestösuoja on
aikoinaan mitoitettu vetämään
väkeä lähialueen muistakin taloista.

Energialuokka B: n
kantapäillä

K

oska oli ehdottanut
taloyhtiölle tavoitetta
alentaa hoitokustan-

Käyrät kertovat menoista ja
tuloista. Taloyhtiön taustat
tunteva ymmärtää lisäksi nousut ja laskut aiheuttaneet tekijät.
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nuksia, Raimo Alitalo terästäytyi asiaan myös itse.Teoreettista
lisätietoa hän lähti hakemaan
muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 2000
energianeuvonnasta järjestetyltä kurssilta sekä Oraksen
järjestämiltä kursseilta lämmitysverkoston perussäädöstä ja
vesijärjestelmistä. Myöhemmin
hän on jakanut oppejaan edelleen muillekin, myös muissa
taloyhtiöissä. Energiaekspertiksi hän ei halua silti julistautua,
vaan korostaa olevansa energiaasioista kiinnostunut asukas.
Heti muutospäätöksen alkumetreillä vuonna 1999 taloyhtiö sai pienennettyä kiinteistön
hoitokulujen kiinteiden kustannuksien osuutta (henkilöstökulut, hallinto, käyttö ja huolto
vakuutukset, kiinteistövero)
kilpailuttamalla isännöinnin ja
huoltoyhtiön.
Kohtuuttomuuksiin nousseet
lämmitysenergiakustannukset
oli saatu alemmaksi jo 1980-luvulla siirtymällä öljykäyttöisen

Alhaiset hoitovastikkeet ovat houkuttava tekijä sijoituskohdetta
etsiville osakkeenostajille. Kaksiportaisen, 22 huoneiston As Oy
Kuulatalolle on tiedossa potentiaalisia ostajia, kunhan huoneistoja vain tulisi myyntiin.

aluelämpökeskuksen asiakkuudesta kaukolämmön piiriin. Lämmitysjärjestelmän
korjauksessa vuonna 2002 uusittiin lämmönsiirtimet, linjasäätöventtiilit sekä asunnoissa

patteriventtiilit ja termostaatit
sekä ikkunat ja parvekkeiden
ovet. Työt teetettiin lainarahoituksella, kuten myös vuosina
2002-2003 toteutetut julkisivuremontti ja parvekkeiden

korjaus sekä rungon ulkopuolisen hissin rakennuttaminen
vuonna 2008. Osa osakkaista
on maksanut lainaosuutensa
heti, osa maksaa kuluja rahoitusvastikkeissa.
Alitalon mukaan rakennuksen lämpöindeksi vuodelta
2009 oli 30,7 kWh/m3, kun se
oli vielä 2002 peräti 48,5 kWh/
m3. Seurannassaan olevien muiden taloyhtiöiden vastaavien
lukujen keskiarvoksi Alitalo on
laskenut 38,1 kWh/m3. Vuonna 1973, aikansa tyypillisenä
elementtitalona rakennetun As
Oy Kuulatalon energiatehokkuusluvuksi (ET) on saatu 121,
mikä asettaa sen kolmanneksi
parhaaseen energialuokkaan C.
Kolme pykälää alhaisempaan
lukuun, 118, pääseminen merkitsisi jo nousemista B-luokkaa.
Mahdotonta se ei olisi, mutta
...
Alitalon tavoite on ollut, että
kotiyhtiössä huoneistojen läm➺ JATKUU

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

pötilat saataisiin pidettyä +21
asteessa yhden asteen marginaalilla suuntaan tai toiseen.
Eri taloyhtiöissä suorittamissaan lämpötilojen mittauksissa
hän oli saanut todeta, että asunnoista viidenneksessä huonelämpötilat olivat välillä 24- 26
astetta, 45 prosentissa välillä
22-24 astetta, ja 35 prosentissa
20- 22 astetta.
Ihmisten asuintottumukset
ovat siis erilaiset, lämpötilankin suhteen. As Oy Kuulatalon
huoneistot ovat enimmäkseen
kaksioita ja asukkaina on paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka kokevat tarvitsevansa korkeampia
lämpötiloja.
Porrashuoneille sopivaksi
lämpötila-alueeksi Raimo Alitalo on kokenut noin 12-16 astetta, autotalleille +10 astetta.
Lämpötilojen pitäminen
hallinnassa teettää viikoittain
myös käsityötä, automaation
olemassaolosta huolimatta.
Erityisesti kevätpuolen hankaluus on, että ulkolämpötilan
tuntoelin on varjoisalla pohjoisen puolella. Etelään avautuvan
parvekeseinän puolella olevissa
tiloissa huoneistokohtaista termostaattia kannattaisikin kääntää aamupäivällä pienemmälle,
mikäli ei halua lämpötilan nousevan turhan korkeaksi.

- Jo kymmenen vuoden ajan olen luennoillani korostanut, että energiankulutuksen seurannan on
tapahduttava kuukausittain, Raimo Alitalo sanoo.

Ajattelematon lorottaa
euroja viemäriin turhaankin

E

läkkeellä oleva hallituksen puheenjohtaja Raimo Alitalo kertoo tarkkailevansa yhtiössä lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa, käy tarvittaessa käsisäädöllä
laskemassa sen tasoa. Tämä ei
vaikuta mitään käyttöveden
lämpötiloihin, vaan ainoastaan
lämmönkulutukseen talossa.
Yleisellä tasolla
on todettu, että
taloyhtiöissä kokonaisenergiankulutuksesta 21
prosenttia aiheutuu veden lämmittämisestä. Kustannustasoon voikin
vaikuttaa paljon
ennen kaikkea
järkevällä vedenkäytöllä. Siihen
www.eskopuu.fi
verrattuna esi020 7769 200
merkiksi säästöt,
joita saattaa saada
Teollisuustie 2, 69150 Eskola
sähköjä kilpailuttamalla, jäävät vä-
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häisiksi, vaikka tärkeitä tietysti
ovat nekin.
As Oy Kuulatalon huoneistoista osassa on vielä jäljellä
kylpyammeet. Mikäli ammetta
käytetään kylpemiseen, vedenkulutus per kylpy on 260 litraa,
kun suihkusta selviää 60 litralla.
Kuulassa on sovittu tavoiteltavan veden vuorokausikulutuksen tasoksi 115 litraa per henkilö. Ainakaan yhtiökokouksiin
osallistuneiden asukkaiden Alitalo ei ole kuullut mutisevan tavoitteita vastaan. Energiansäästötoimien vaikutus edulliseen
yhtiövastikkeeseen on ymmärretty ja arvostettu.
Jo yksittäisen wc-istuimen tiivisteen falskaaminen voi vesittää taloyhtiöiden säästötavoitteita melkoisesti, mikäli vuotoa vähätellään. Alitalo kertoo
eräässä taloyhtiössä aikoinaan
tehdystä huomiosta. Isännöitsijä oli todennut vedenkulutuksen selvästi nousseen. Syytä jäljitettäessä korva nappasi rappukäytävään asti erään asunnon

vessasta kuuluvan tauottoman
lorinan. Neljässä kuukaudessa
arvioitiin vuodon tuottaneen
yhtiölle 16 000 markan ylimääräisen kustannuksen.
Mitättömäksi ei voi katsoa
sitäkään summaa, jonka As Oy
Kuulatalo on säästänyt vuotta
kohden vaihdettuaan turhan
isoksi mitoitetun sulakkeen
pienempään. Vuosittainen perusmaksu aleni 1 000 eurolla.
Pienemmällä sulakkeella on
selvitty, vaikka talo varustettiin
kahdella hissillä.
- Jo kymmenen vuoden ajan
olen luennoillani korostanut,
että energiankulutuksen seurannan on tapahduttava kuukausittain. Nyt olen havainnut,
että alan lehdissä aletaan puhua samaa. Näin ilmenevät viat ja säätötarpeet tulevat esiin
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Alitalo sanoo.

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

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

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

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

Vesivahinko?
Ilmoitus Polygon Finland Oy
Jos sinulla on kosteuden aiheuttamia ongelmia, löytyvät ratkaisut meiltä.
Erikoisalaamme ovat vesivahinkojen kartoitukset, kuivaukset sekä purku- ja korjaustyöt. Lisäksi olemme
erikoistuneet rakennusaikaisiin kuivaus- ja lämmityspalveluihin sekä tulipalojen jälkivahinkojen torjuntaan
ja palosaneeraukseen. Olemme auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija (AVU). Palvelemme kaikkialla Suomessa kattavan toimipaikkaverkostomme ansiosta. Meidät tavoittaa 24 tuntia vuorokaudessa. Toimitamme
asiakaslähtöisesti luotettavia ratkaisuja yli 35 vuoden
kokemuksella.
finland@polygongroup.com
www.polygongroup.fi

Polygon Finland Oy (entinen Munters Oy)
Puhelin 020 7484 01
Päivystys 24 h 0400 439 964
Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna,
Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karjaa, Kokkola, Kotka, Kouvola,
Kuopio, Lahti, Laitila, Lappeenranta, Mikkeli, Mänttä, Nummela, Oulu, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere,
Turku, Vaasa

energiatehokkuus taloyhtiöissä

”Hommasta” on ollut jo nyt hyötyä
ja lisähyötyyn luotetaan
n Teksti ja kuvat: Hanna

Rissanen

Pari vuotta sitten al-

Julkisivu- ja ikkunakorjaushankkeen myötä taloyhtiön energiakulut ovat ottaneet
jo selkeän laskusuunnan.

kaneessa Maunulan
energiatehokkuus- eli
MET-projektissa mukana on muun muassa
As Oy Pakilantie 8,
pitkä ja polveileva kerrostalo vuodelta 1962.
Taloyhtiön hallituksen
puheenjohtaja Risto
Mässeli toteaa, että
liittymisen motiivina
oli, että ”hommasta
olisi hyötyä tulevaisuudessa”.

-E

nergiansäästäminenhän tulee varmasti olemaan yhä enemmän ja
enemmän nouseva asia! Risto
Mässeli näkee.
MET-projekti linkittyy myös
Tekesin, ympäristöministeriön ja Sitran toteuttamaan Tee
parannus! -viestintäohjelmaan,
jonka pyrkimys on edistää käyttäjälähtöistä, suunnitelmallista
ja kustannus- sekä energiatehokasta korjausrakentamista.
MET-projektin tiimoilta nelikerroksisessa, sadan huoneiston talossa on jo teetetty
energiakatselmus. Sen pohjalta
on laadittu suunnitelma talon
energiatason parantamiseksi.
Katselmuksen tuloksissa Mässeliä ei sinänsä päässyt yllättämään juuri mikään. Taloyhtiössä on ollut jo 20 vuoden ajan
pitkän tähtäimen suunnitelma,
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jota on pyritty myös toteuttamaan.Tosin ei orjallisesti.
– Seikat, jotka olivat tulleet
meille esiin jo, vain vahvistuivat energiakatselmuksen yhteydessä.
Mässeli kertoo käyneensä
katselmuksen tuloksia pikai-

sesti sen tekijän kanssa läpi. Raportista, jonka hän on kokenut
"aika kattavana", oli maaliskuun
lopulla vielä joitakin osia saamatta.
Tiedossa oli, että toimittaja
oli parhaillaan työstämässä loppuaineistoa muotoon, jossa sii-

tä olisi taloyhtiölle käytännön
hyötyä.
Pakilantie 8:ssa vuodesta
1969 asunut Risto Mässeli on
hoitanut jossain vaiheessa
myös taloyhtiönsä talonmiehen
tehtäviä.Taloyhtiön hallituksen
jäsenenä vuosia on kertynyt jo

lindab
kolmisenkymmentä.

Mukaan jo
pari pykälää
parannetulla
energialuokalla

E

nnen MET-projektin käynnistymistä Pakilantie 8:ssa
oli juuri ennätetty teettää ulkovaipan saneeraus. Aaltomaisen julkisivulevyn alla
olleet vanhat eristeet todettiin
aikansa eläneiksi ja vaihdettiin

miksi kuin ennen korjaushanketta. Energialuokituksessa on
noustu pykälän parempaan
suuntaan.
Projektin puitteissa talossa tiloittain tehdyissä tarkastuksissa
käytiin läpi mm. hanat, venttiilit, wc-istuimet ja lattiakaivot.
Vuotavia hanoja ja wc-pönttöjä
muiden muassa ilmeni.
– Asukkaat eivät valitettavasti tänä päivänä kiinnitä tällaisiin
huomiota. Jos vettä vuotaa litrakin tunnissa, vuorokaudessa se
on 24 litraa, kuukaudessa jo liki
kuutio.
Vuotona litra tunnissa ei vai-

l

rakennustuotteet

www.lindab.fi

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

As Oy Pakilantie 8 :ssa linjasaneerausta ei ole tarkoitus toteuttaa
vielä aivan lähivuosina, kymmenen vuoden sisällä kuitenkin.

uusiin.Taloyhtiön sijainti sivuaa
sitä osaa Maunulasta, jonka kaupunkikuvaa vaalitaan hyvinkin
tarkoin.
– Emme edes lähteneet vääntämään kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kättä, voimmeko
muuttaa materiaalia tai värejä,
Mässeli kertoo.
Talo sai pintaansa siis uudet
aaltomaiset julkisivut entisissä
väreissään. Ikkunoiden väleissä
olevien sileiden levyjen väri
vaihtuu rakennuksen porrastuskohdissa, entiseen tapaan.
Ikkunat taloyhtiö uusitti samassa hankkeessa, "samoilla
lumilla", kuten puheenjohtaja
järkeväksi katsotun ajoituksen
ilmaisee.
Uusin julkisivuin, eristein ja
ikkunoin on menossa toinen
lämmityskausi. Vaikka takana
on kova talvi, kaukolämmön
kulutuslukemat näyttävät jäävän 8-10 prosenttia pienem-

kuta äkkiä ajatellen edes paljolta, silti jo sillä on ajan mittaan
merkitystä.
Joissakin huoneistoissa lattiakaivojen tarkistukset antoivat viitteitä kosteusvuodoista.
Vaikka 4 - 7 vuoden sisällä on
tarkoitus käynnistää linjasaneeraus, nämä ongelmakohdat korjattiin heti kuntoon.Ajan oloon
ne olisivat saattaneet aiheuttaa
pahempiakin tilanteita ja vaurioita.
Osakkaat ovat suhtautuneet
projektiin, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin Mässelin mukaan
ihan kiitettävästi.
– Se on vähän niin, miten
homma heille markkinoidaan.
Tiedotus on ensiarvoisen tärkeää. Isännöintitoimisto on ollut
siinä hyvänä apuna.
Linjasaneeraus tulee Mässelin
mukaan olemaan ylipäätään talon elinaikana suurin korjaus.
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Lindab Rainline
on täydellinen sadevesijärjestelmä. Kattava osa- ja värivalikoima, myös kupari.

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

Oy Lindab Ab, Juvan teollisuuskatu 3, 02920 Espoo
Puh. 020 785 1010, fax 020 785 1073
Tehdas: Linjalantie 2, 43700 Kyyjärvi, puh. 014 471 475

energiatehokkuus taloyhtiöissä

n Teksti ja kuvat: Hanna

Rissanen

Pari viimeistä talvea
erityisesti ovat koetelleet As Oy Koivikkotie
14:ää katto-ongelmilla, kuten tosin suurin
joukoin muitakin helsinkiläistaloja.

Koivikkotie 14: Ensimmäisenä
kattohuolet historiaan
As Oy Koivikkotie 14
Helsingin Keskuspuiston
laidassa Maunulassa on
alueella, jonne valmisteilla oleva suojelukaava
ennakoi tiukentuvia määräyksiä myös talojen korjauksia koskien. Rivitaloyhtiö vuodelta 1957 on
tuskaillut ongelmallisen,
lämpöä ja vettä vuotavan
vesikattonsa kanssa. Rakennusvalvontavirastosta
on saatu ymmärrystä
sille, että aivan entisenlaiseksi sitä ei ole mielekästä
uusia. Taloyhtiö on osallisena MET -projektissa.
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ET -projekti on paljastanut sen, minkä
jo osasimme aavistaa. Tämän tapaisesta talosta
karkaa lämpöä aika rutkasti.
Viisikymmentäluvulla tekniikka oli aika toisenlaista, silloin
lämpöhukastakaan ei oltu hirvittävän huolissaan!

Kaksikerroksisen, yhdeksän
huoneiston As Oy Koivikkotie
14:n hallituksen puheenjohtaja
Nils Thorvalds on tyytyväinen,
että vesikaton korjaamiselle
suunnitellulla tavalla on näytetty vihreää valoa. Kattoa tullaan
korottomaan 150 millimetrillä.
Hankkeen myötä yhtiö on pää-

semässä eroon paitsi pahimmasta energiasyöpöstään myös
vesivuoto-ongelmista.
Alkuperäisen vesikaton ja
yläkerran huoneissa sitä vinona myötäilevän sisäkaton välissä on kyllä eristettä, mutta ei
ilmatilaa. Lämpövuotojen seurauksena vesikaton alapintaan

syntyvät kondenssivedet eivät
pääse tuulettumaan juurikaan.
Huonon ja toimimattoman korjaaminen täysin entisenlaiseksi
ei ole viranomaistenkaan näkemyksen mielekästä edes suojelualueella. Korottaminen on
ainoa vaihtoehto.
Katto-ongelmassa MET-projektin tuoma hyöty on Thorvaldsin mukaan ollut lähinnä
ympärillä käytyjen keskustelujen ja yhteismietintöjen tuomaa tukea.

Toive näppärästä
'poissa kotoa'
-lämpötilasäädöstä

T

aloyhtiön toiseenkaan
pulmaan
projektin
kautta tuskin löytyy
konkreettista ja käytännöllistä
ratkaisua, siinä kun suojeluseikat tulevat vastaan ehdottomampina. Rakennuksen ja lähirakennustenkin ulkoseinät ovat

elementeistä.
– On väitetty, että tämä olisi
Suomen ensimmäinen elementeistä rakennettu rivitalo, Thorvalds kertoo.
Kuten kattorakenteet myös
talon seinät on tämän päivän
näkemyksen mukaan punnittu
eristysarvoltaan melkoisen olemattomiksi. Seinän eriste on rakennusaikakaudelle tyypillinen
Toja-levy (ilmeisesti sementtiä
ja lastuvillaa).
Ulkoseinille ei saa tehdä
juurikaan mitään. Sen sijaan
MET-projekti on kannustanut
säästämään energiankulutusta
lämmitysjärjestelmän tasapainottamisella. Pidemmällä tähtäyksellä tullaan ehkä tekemään
"jotakin " myös ikkunoille.
Nils Thorvalds peräänkuuluttaisi kehittämään markkinoille
nykyisiä termostaatteja teknisesti fiksumpia, silti kohtuuhintaisia ratkaisuja.
– Termostaatit saisivat keskustella toistensa kanssa. Kun
olemme lähdössä ulkomaille

tai mökille, voisimme painaa
ovenpielessä nappia, ja lämpötila laskisi + 14 asteeseen.

Maunulan
energiatehokkuuseli MET-hanke:
Lyhyesti,
tästä on kyse
Hankkeen tavoitteena on
taloyhtiöiden ja yritysten
pilotointiyhteistyöllä löytää
taloyhtiöille hyväksyttävimmät ja tehokkaimmat keinot
energiatehokkuuden parantamiseksi niin lämmön, sähkön
kuin vedenkulutuksessakin.
Keinojen lisäksi hankkeen
avulla saadaan tietoa hyödyistä ja kustannusvaikutuksista
energiatehokkuuden parantamisessa.

– Tällaisia ajatuksia projekti
on synnyttänyt, Thorvalds tuumaa.
Pilotoinnin kautta etsitään
tehokkaimmat ja vaivattomimmin käyttöön otettavat
tuotteet, tuotekonseptit ja
toimintatavat, joilla voidaan
vaikuttaa:
1) asukkaiden, taloyhtiön
päättäjien, toimitilojen käyttäjien ja huollosta vastaavien
käyttäytymiseen
2) huoltoon, säätöihin ja
valvontaan
3) energiatehokkuuden
huomioimisessa vuosi- ja peruskorjauksissa.
Hankkeen koordinaattorina
toimii Kotialue Oy ja sen resurssoivat Sitra, ympäristöministeriö ja 16 yritystä.
MET-projekti Maunulassa alkoi lokakuussa vuonna 2009
ja loppukaronkka vietettiin
helmikuussa 2011.
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maunulan ryhmäkorjaushanke etenee

Maunulan ryhmäkorjaushankkeessa opittua:

Lopputuloksen laatu

perustuu työntekijän ammattitaitoon
Laatu löytyy ihmisistä
ja hyvästä työymmärryksestä. Näin
todettiin Helsingin
Maunulassa sijaitsevan AS Oy Säästötuen
”putkiremontin harjannostajaisissa”, joita
vietettiin maaliskuun
alussa.
As Oy Säästötuki on
Maunulan alueen ryhmäkorjaushankkeen
pioneeri. Urakkatyöt
aloitettiin huhtikuussa 2010. Kohde valmistui maaliskuussa
2011, kuukauden etuajassa ja sovittua tavoitehintaa pienemmin
kustannuksin.

-S

iellä tehtiin historiaa
ainakin kahdella rintamalla: Ensiksi se oli
tiettävästi ensimmäinen asunto-osakeyhtiö, joka toteutettiin
tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana ja tavoitehinta alitettiin. Toiseksi As Oy
Säästötuki päätti myöntää työmaan parhaalle työntekijälle
kunniakirjan ammattitaidosta
ja sen mukanaan tuomasta am-
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Maunulan ryhmäkorjaushankkeeseen kuuluu 7 itsenäistä asunto-osakeyhtiötä,
joilla on oma isännöinti ja
hallintonsa.
Niissä on yhteensä 405
asuntoa, yhteispinta-ala on
18104,5 neliömetriä ja keskimääräinen pinta-ala on
siis 44,7 neliömetriä.

mattiylpeydestä, hanketukiryhmän puheenjohtaja Eino Rantala totesi.
Harjannostajaisiin osallistuivat niin suunnittelijat, valvojat,
yhtiön hallinto kuin urakan toteuttajatkin. Tilaisuuteen osallistunut ympäristöministeriön
yli-insinööri Timo Huhtaluoma
korosti sitä, että näin hyvään
lopputulokseen voidaan päästä
vain sillä, että taloyhtiön puo-

lelta valmistellaan ja suunnitellaan perustyöt ammattitaidolla,
valvonta on huippuluokkaa ja
urakkatyöt tehdään ammattiylpeydellä. Yhteistyön tilaajan
ja osaavan urakoitsijan kanssa
täytyy olla saumatonta ja ammattimaista.
Lisäksi Huhtaluoma korosti
teorian merkitystä käytännön
toimissa. Hän viittasi tällä Eino
Rantalan väitöskirjaan, jossa käsiteltiin kohteessa käytettyjen
asennusmoduulien perusteita.
Asukasystävällisyys näkyi tässä
kohteessa siinä, että asukkai-

ajaksi. Myös projektipankki
otettiin hankkeen käytäntöihin
mukaan.

As Oy Säästötuessa
sovellettiin
projektinjohtourakointimallia

-K

ehittämisen tarve
lähtee asuntoyhtiön
erikoisuudesta tilaajana. Asuntoyhtiöllä on oma
lainsäädäntö ja päätöksenteko-

taviin päätöksentekotilanteisiin,
Rantala totesi As Oy Säästötuen
korjausten taustalla käytetystä
toimintamallista.
– Lisäksi on lopulta ymmärretty osakaslähtöisyyden merkitys ja ennen kaikkea sen jalkauttaminen käytäntöön osaksi
asuntosaneeraushankkeen normaalia prosessia. Oikea-aikaisena tapahtumana se oli jo hankkeen valmisteluvaiheen osana
ennen hektistä rakentamisen
vaihetta. Osakasmuutosten
huomioiminen ja halutun lopputuloksen yksilöllisyys osa-

Arttu Stark
kunniakirjansa kera.

Perinteiseen
tapaan
AsOy
Säästötuen
harjannostajaiset
päätettiin
laululla.
Porukkaa
laulattamassa Eino
Rantala.

den tarpeet käytiin ennalta läpi
ja työn aikana työalue rauhoitettiin työn tekemiseen.
Tärkeätä oli, että taloyhtiössä
oli tehty yhteinen päätös siitä,
että kaikki taloyhtiön asukkaat muuttavat pois remontin

järjestys, ollaan kertarakennuttajia ja tehdään työt yksityisten
ihmisten rahoittamina. Kyseessä
on useimmiten omakoti, joskus
sijoitusasunto. Tunneside remontin kohteeseen on erityisen
vahva ja se heijastuu aina haas-

kaskohtaisesti tarkoittaa väistämättä, että urakkamuodonkin
täytyy joustaa sen edessä, hän
jatkoi.
Johtaja Juha Sani NCC:stä totesi urakoitsijan näkökulmasta
sen, että projektinjohtourakka-

muoto mahdollisti yhteistyössä
oikean ja edullisimman ratkaisun löytämisen.
– Työmaan toiminnan kannalta on erittäin tärkeää nopeiden ratkaisujen löytyminen
ja asioista sopiminen, sillä korjausrakentamisessa tulee aina
ennalta arvaamattomia tilanteita. Joustavasta yhteistyöstä
johtuen työmaa kykeni luovuttamaan kohteen kuukauden
etuajassa sekä alittamaan kustannustavoitteen, hän totesi.
– Projektinjohtourakka loi
erinomaisen pohjan hyvälle yhteistyölle. Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa tilaajalla ja urakoitsijalla on yhteinen
päämäärä, toimi ammattimaisesti. Yhdessä etsittiin kustannustehokkaimmat ja tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut, sekä
jokaisen asiantuntemus käytettiin hyödyksi, hän jatkoi.
- Hyvästä hengestä johtuen
urakoitsijan nuori toteutusorganisaatio, vastaava työnjohtaja
Teemu Holopainen, työnjohtaja
Wilhelm Lunden ja asukaspalveluinsinööri Ville Pöyhönen,
saivat työmaan toimimaan todella tehokkaasti ja työn jälki
oli ensiluokkaisen laadukasta.
Toteuttajiksi oli valittu yhteistyökumppanit, jotka kaikki
halusivat tehdä työnsä hyvin ja
ymmärsivät yhteistyön merkityksen, Sani vielä lisäsi.
– Työmaan toiminnan kannalta on erityisen tärkeätä, että tilaaja nimeää projektinjohtajan
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös kokouskäytännöt
sekä päätöksentekovaltuudet
on sovittava ennalta.As Oy Säästötuen projektissa projektinjohtajalla sekä hallituksen nimeämillä edustajilla oli asukkaat
sekä työmaa hallinnassa alusta
alkaen. Johtoryhmäkokouksissa
sekä työmaakokouksissa saatiin
käsiteltyä asiat vaivattomasti ja
päätökset saatiin nopeasti, hän
vielä kiitteli.
– Rakentaminen perustuu
sopimuksiin ja sopimuksen
mukaisten velvoitteiden ja
vastuiden täyttämiseen. Edellytykset ja sisältö mietitään sekä
➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

kirjataan ennen varsinaista allekirjoittamista. Hankkeen rakennuttamisorganisaatio yhdessä
tilaajan kanssa oli Säästötuen
hankkeessa tämän takana. Sopimusmuotoiluihin sisältyneet
valinnat ovat osoittautuneet
konkreettisesti oikeiksi tämän
hankkeen lopputulosta tarkasteltaessa niin, ajan, rahan kuin
laadunkin suhteen. Rakentamisen hyvä lopputulos lähtee
niin kynästä kuin vasarastakin,
hankkeen projektinjohtaja Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit rakennuttajatoimisto Oy:stä
sanaili.
– Minulle tämä oli toinen
työmaa, jossa käytettiin asennusmoduuleita. Asennusmoduuliratkaisuja pitää yhä kehittää, jotta niiden avulla voidaan
tarkentaa linjasaneerauksen
aikataulutusta ja mahdollisesti
lyhentää huoneistokohtaista
häiriöaikaa, työmaan päällikkö
Tapio Virta totesi.

Ammatti-ihmisen
ammattiylpeys
on tärkeä asia

H

anketukiryhmän puheenjohtaja Eino Rantala muistutti siitä, miten tärkeä asia ruohonjuuritasolla on ammatti-ihmisen oma
ammattiylpeys.
– Putkiremontti on ammattiihmisten työtä. Urakat ovat
kireitä ja kiire painaa päälle.
Ammatti-ihmiset ovat huippusuorittajia ja tiimityöntekijöitä.
Vain huipputiimit pärjäävät ja
hyvä tiimi koostuu tekijöistä,
jotka ovat ammatistaan ylpeitä.
– Ammattiylpeys näkyy työn
suorituksessa. Se on osaamisensa ja etiikkansa arvostamista.
Se näkyy maltillisena ja kypsänä harkintana, rauhallisena ja
huolellisena työntekona. Se on
myös kykyä ja tahtoa noudattaa
yhdessä sovittuja työelämän
pelisääntöjä! Ammattiylpeän
työsuorite on olemassa tiettyä
tarkoitusta varten (putkiliitokset pitävät, sähkö kulkee
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– Rakentamisen laadusta on paljon puhuttu! Tällä työmaalla on näytetty, ettei se ole turhaa puhetta.
Ongelmat pystytään ratkaisemaan myös kiiretilanteissa. Lisäksi ammattiylpeätä pitää arvostaa.
Ammattiylpeä on rakentanut oman arvoasteikkonsa ja se näkyy myös muille. Näin totesi hankintatukiryhmän puheenjohtaja Eino Rantala (vas.) ojentaessaan historiallisen Ammattimiehen kunniakirjan putkiasentaja Arttu Starkille tunnustuksena As Oy Säästötuen putkiremonttityömaalla tehdystä ansiokkaasta ja laadullisesta työstä.

turvallisesti oikeaan paikkaan,
työympäristö on siisti, työ on
tehty ajallaan, ongelmista on
ilmoitettu, työn jälki on siistiä,

selityksiä ei tarvita jne.). Työ
on siis olemassa, koska sillä on
tarkoitus, Rantala perusteli kantaansa.

– Tie ammattiylpeyteen ei ole
helppo:Aluksi tarvitaan herätys
- tätä minä haluan, kysytään ja
opitaan Huomaa osaavansa, kun
ei tarvitse aina kysellä. Puheessa ei enää ole tehtäisiinkö, vaan
tehdä. Pikkuhiljaa kehittyy ammatistaan ylpeä ammattilainen,
Rantala vielä totesi.

Teksti ja kuvat:
Eino Rantala

As Oy Säästötuki oli mukana
Maunulan ryhmäkorjaushankkeessa putkien korjaamiseksi.
Ryhmään kuuluu 7 itsenäistä
Urakoitsijan kannalta yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä on tilaajan edustajien ammattitaito ja kyky esittää tarpeensa selkeästi ja oikea-aikaisesti.
Hankeryhmän puheenjohtajalla, hallituksen nimeämällä osakkaalla Eino Rantalalla, projektinjohtaja Juuso Hämäläisellä
Valvontakonsultit Oy:stä, teknisellä isännöitsijällä Juha
Kulomäellä SKH-isännöinti Oy:stä sekä hallituksen edustajalla
Marja Nurmisella oli jokaisella omat selkeät roolinsa. Kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä ja ylpeitä lopputuloksesta, totesi
johtaja Juha Sani NCC:stä (seisomassa).

asunto-osakeyhtiötä, joilla on
oma isännöinti ja hallintonsa.
Niissä on yhteensä 405 asuntoa, yhteispinta-ala on 18104,5
neliömetriä ja keskimääräinen pinta-ala on siis 44,7 neliömetriä.

kuluttajapostia

Ryhmävalitus: Asunnon hoitokuluista
annettiin liian edullinen kuva
Kuluttajavirasto/kuluttajaasiamies on laittanut vireille
ryhmävalituksen rakennusyhtiö
Peab Oy:tä vastaan. Syynä on
uuden asunnon kaupassa annetut harhaanjohtavat tiedot.
Yhtiö on ilmoittanut Raisioon
rakennuttamansa rivitaloyhtiön
hoitovastikkeen selvästi toteutunutta alhaisemmaksi. Sen
seurauksena asukkaiden
asumiskustannukset ovat
huomattavasti suuremmat
kuin mitä he olivat alun perin

sittelee ryhmävalitusta ja antaa

asuntoa ostaessaan arvioineet.

siitä ratkaisusuosituksensa. Ku-

Peab Oy on kiistänyt väitteet

luttajavirasto/kuluttaja-asiamies

harhaanjohtavista tiedoista. Yh-

avustaa ryhmän jäseniä suosi-

tiön mukaan hoitovastikkeen

tuksen toimeenpanossa.

nousu johtuu ennakoimattomista
menoista ja siitä, että yhtiön asioita on hoidettu huonosti.
Ryhmävalitus koskee 11 osa-

Ryhmävalitus
ennaltaehkäisee
ongelmia

kasta. Kuluttajavirasto/kulut-

Kuluttajavirastoon on tullut

taja-asiamies vaatii, että Peab

vuosien aikana useita vaatimuk-

Oy maksaa heille hinnanalen-

sia ryhmävalituksen käyttämi-

nuksen, joka vaihtelee asunnon

sestä. Julkisuudessa on ihmetel-

koosta riippuen hieman yli 6 000

ty, miksi yhtäkään ryhmävalitusta

eurosta lähes 9 000 euroon.

tai oikeudessa käsiteltävää ryhmäkannetta ei ole nostettu.

Ensimmäistä kertaa
käytetään

- Monissa tapauksissa ryhmävalitusta ei ole tarvinnut käyn-

Kuluttajavirastolla/kuluttaja-

nistää, koska olemme ennen

asiamiehellä on vuodesta 2007

sitä päässeet neuvotteluissa tyy-

lähtien ollut mahdollisuus laittaa

dyttävään lopputulokseen. Tässä

vireille ryhmävalituksia Kulutta-

tapauksessa näin ei käynyt, sa-

jariitalautakuntaan. Ryhmäva-

noo johtaja Anja Peltonen Kulut-

litus on tarkoitettu tilanteisiin,

tajavirastosta.

joissa useilla kuluttajilla on sa-

Kuluttajaviraston/kuluttaja-

man yrityksen kanssa samaa

asiamiehen päätehtävä on valvoa

asiaa koskeva kiista.

yritysten menettelytapoja, ei rat-

Kuluttajavirasto/kuluttaja-

koa kuluttajien ja yritysten välisiä

asiamies tekee yhden hakemuk-

yksittäisiä kiistoja. Viraston ensi-

sen koko ryhmän puolesta.

sijaisia keinoja ovat neuvottelut

Nyt Kuluttajavirasto/kuluttaja-

yritysten kanssa, markkinaoi-

asiamies on käynnistänyt ensim-

keusmenettely ja lainsäädäntöön

mäisen ryhmävalituksen raken-

vaikuttaminen. Siksi ryhmävali-

nusyhtiö Peab Oy.tä vastaan.

tusta tullaan jatkossakin käyttä-

Kuluttajariitalautakunta kä-

mään harkitusti.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
”Makuni on yksinkertainen,
haluan vain parasta.”

Uuniperunat suolapedillä
& korvasienimuhennosta
Mistä on hyvät käytöstavat tehty? Sokerisista kukkasista,
inkivääristä, kanelista,
etanoista, sammakoista, koiranhännän
tupsukoista, niistä
on hyvät käytöstavat
tehty! Edellinen, vähän
mukaeltuna vanhasta
lasten lorusta.
Miksi tällainen alku
soppajorinalle, juontuu muutaman viikon
takaisesta episodista,
jossa muuan alan
unionisti härnäsi allekirjoittanutta sellaisella foorumilla, mihin
hänellä ei normaalisti
kotona opittujen käytöstapojen mukaisesti
olisi ollut mitään asiaa.
No, annettakoon se hänelle anteeksi, mutta
vain sen vuoksi, koska
hänen ymmärryksensä
ei muuhun riitä.
92
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ämän Kiinteistöpostin ilmestyessä Suomi valmistautuu uuden parlamentaarisen edustajiston valintaan.
Vaalit ovat siis edessä. Galluppien mukaan odotettavissa voi olla muutoksia, vaikkakin näyttää
siltä, että hallitusneuvotteluista
ei tule ihan helppoja.
Allekirjoittanut heitteli männä vuonna jossakin Karpan
soppajutussa herjaa siitä, min-

kämoinen hallitus tämänkeväisten vaalien jälkeen meillä onkaan. Arhinmäki, Heinäluoma,
Urpilainen, Tennilä, Soini... se
oli silloin pelkästään kauhuskenaario, ja toivon todellakin,
ettei se leikkimielinen ennustelu käy toteen.
Aänestäminen on minulle
perusoikeus, jonka koen hyvin
tärkeäksi. Mielestäni minulla on
aivan fantsuoikeus käydä äänes-

tämässä naapurikylän puolella
sijaitsevassa äänestyspaikassa,
Björknäsin nuorisoseuran talolla. Punamullalla maalattu talo,
jossa on valkoiset ikkunapielet. Siellä on oikeasti wanhan
ajan fiilis, vaalivirkailijat ovat
kuin vanhasta Suomi-filmistä,
talon tuoksu ja tunnelma tuovat mieleen ”ennen wanhaan
”-fiiliksen, siis jäykkää, mutta
kankeaa. Loistavaa, että saan

Uuniperunat
Pese perunat huolellisesti,
sillä kuoretkin ovat syötäviä
ja kuivaa ne talouspaperilla.
Laita uunivuokaan parin sentin kerros karkeaa merisuolaa. Voitele perunat öljyllä ja
pistele kuoriin reikiä, jotteivät
perunat halkea uunissa. Mukulat suolapedille ja vuoka 225
asteiseen uuniin. Vähintäään
kolme varttia, ehkä tunti, riippuu pottujen koosta. Kypsyyttä

käydä äänestämässä tuollaisessa paikassa.
Asun Siuntion Kahvimaan
kylässä, kaksikielisellä paikkakunnalla. Meikäläisen äänestysintoa nostaa, kun kurvaa äänestyspaikan mäkeen ja hankeen
tökätyssä kyltissä lukee kahdella kotimaisella Vaalihuoneisto
- Vallokal.

UUNIPERUNAT
ROSAMUNDAPERUNOITA
MERISUOLAA
OLIIVIÖLJYÄ

KORVASIENIKASTIKE
MERISUOLAA
KORVASIENIÄ
SIPULI
VALKOSIPULIN KYNSI
KERMAA
VOITA
VALKOPIPPURIA
VEHNÄJAUHOJA

voit kokeilla puristelemalla pottuja uunilapanen kädessä. Kun
pottu tuntuu pehmeältä, se on
valmis syötäväksi.
Tee kypsään perunaan terävällä veitsellä syvä ristiviilto
päälle ja rutista perunoita "läjään" niin, että keskelle pottua
tulee aukko. Täytä aukko sopivasti kasaan muhineella korvasienimuhennoksella. Lautaselle
myös henkilääkärin suosittelema annos vihreää.
Minulla kävi onni, että lähikauppaan oli tullut kevään

ensimmäiset retiisit, joiden
lehdetkin ovat syötäviä. Lisäksi
viipaloitua keräkaalia ja mausteista yrttiöljyä.
Lasillinen piimää, pullollinen
hyvää olutta taikka vaikka hyvin dekantoitunutta punaviiniä.
Allekirjoittaneen pöytään eksyi
valtiollisen monopoliputiikin
tiskiltä italialainen infernaalinen Nino Negri Mazer Inferno
-punaviini, jonka vähän viikunaan ja kirsikkaan vivahtava
maku toimi kuin junan vessa,
kesällä.

Korvasienimuhennos
Laita kattilan pohjalle nokare voita. Kun se alkaa kuplia, heitä
sinne sipuli- ja valkosipulihakkelus ja kuullota niitä pari kolme
minuuttia. Lisää purkillinen sienihakkelusta ja paista seosta
muutama minuutti. Sekoita pari kolme ruokalusikallista vehnäjauhoja seokseen ja lisää kaksi desiä maitoa ja kaksi desiä
kermaa. Sekoita ja keitä muhennosta hiljaisella lämmöllä noin
vartin verran. Mausta lopussa suolalla ja valkopippurilla.

Kahvimaalla
3. huhtikuuta 2011
Chef Karppa
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yritysuutisia

Katosta ripustettu KiinteistöTori-banderolli toimi kuin majakka ja houkutteli torille kävijöitä. Kuvat vieressä: Kiinteistötorilla kameran linssiin tarttunutta keskisuomalaista

hattumuotia.

Jyväskylässä osataan järjestää messut
KiinteistöTori palveli messukävijöitä
Jyväskylän Paviljongissa järjestettiin 11.-13. maaliskuuta Rakentaminen ja Talotekniikka-messut. Messuilla vieraili yli 20 000 kävijää eri
puolilta Suomea. Näytteilleasettajia
oli lähes 300.
Tuoreen näytteilleasettaja- ja kävijätutkimuksen mukaan messut
olivat onnistuneet hyvin, sillä 96 %
näytteilleasettajista oli sitä mieltä,
että aikoo suositella messuille osallistumista seuraavallakin kerralla.
Lisäksi näytteilleasettajat kehuivat
messujärjestelyitä. Myös kävijäprofiiliin oltiin tyytyväisiä, sillä kävijät
olivat liikkeellä tosissaan hankinnat
mielessä. Lisäksi messuille kävi sopivassa suhteessa ammatti- ja kuluttajapäättäjiä.
Kävijöistä 56 % kertoi olevansa
messuilla selviittääkseen vaihtoehtoja hankinnoissaan; 53 % kertoi
messukäynnillä olevan merkitystä
myös tuleviin hankintapäätöksiin.
Tutkimus toi esiin myös mielenkiintoisen näkökulman näytteilleasettajien jälkimarkkinointiin, sillä
45 % kävijöistä odottaa näytteilleasettajan yhteydenottoa messujen
jälkeen.
Kävijät kiittelivät messujen yhteyteen rakennettuja luentoja ja
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Suomen Talokeskus Oy:n Matti Hellgrenpalveli messukävijöitä kaikkina messupäivinä.
Yhteenvetona tämänvuotisten
messujen palautteesta voi sanoa,
että sen pohjalta on hyvä lähteä
rakentamaan ensi vuoden messuja. Ensimmäiset paikkavaraukset näytteilleasettajilta tulivat
jo pidettyjen messujen aikana,
iloitsee myyntijohtaja Jyri
Siekkinen.

esityksiä. Remontti-Reiskan ja apupoikansa Ari Lahden työnäytöksistä
pidettiin kovasti ja Ristomatti Ratian
luentoihin oltiin myös tyytyväisiä.
Tutkimuksen toteutti Tietoykkönen Oy Jyväskylän Messujen toimeksiannosta.

KiinteistöTorilla riitti
kävijöitä

Kiinteistöpostin järjestämällä

KiinteistöTorilla riitti myös kävijöitä. Tori oli hyvällä paikalla messujen keskiössä. Katosta ripustettu iso
KiinteistöTori -banderolli toimi hyvin "majakkana", jonka perusteella
torille oli helppo löytää.
Tällä kertaa torilla oli kahdeksan
torikauppiasta: Eerola-Yhtiöt Oy,
Paperinkeräys Oy, Laattapiste Collection Jyväskylä, Suomen Talokeskus Oy, Consti-yhtiöihin kuuluva
PutkiReformi Oy, Sonera Kauppa

tuote - ja yritys U U T I S postia

Consti yhdisti
julkisivuyhtiönsä
Consti Yhtiöiden kolme julkisivusaneerausyritystä Raitayhtiöt,
Saneerausliike Myllymäki ja Jalora
yhdistyivät huhtikuun alussa Consti
Julkisivut Oy:si.
Raitayhtiöt on toiminut korjausrakentamisessa jo yli 40 vuotta. Julkisivusaneeraukseen yritys erikoistui 1990-luvun alussa. Tällä hetkellä
sen päämarkkina-alue on pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi.
Saneerausliike Myllymäki on kasvanut runsaassa kymmenessä vuodessa nopeasti merkittäväksi julkisivusaneeraajaksi Uudellamaalla ja
muualla Etelä-Suomessa.

Jalora on julkisivusaneerauksen
ja lasirakentamisen erikoisosaaja,
joka toimii Tampereella ja Oulussa.
Jalora sai vuoden 2010 lasirakenne
-palkinnon YTHS:lle Helsingissä
toteutetusta lasikattorakenteesta.
Uusi yhtiö vastaa 1.4. alkaen
kaikkien kolmen projekteista, toimituksista ja takuista.
Consti Julkisivujen henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan noin
170. Fuusio ei vaikuta henkilöstön
asemaan, kaikki jatkavat vanhoina
työntekijöinä.
Consti Julkisivujen toimipaikat
sijaitsevat Helsingissä, Tampereella
ja Oulussa.
Lisätietoja: Consti Julkisivut Oy,
toimitusjohtaja Risto Kivi, puh.
0400 441 141, risto.kivi@consti.fi

EMC Emator paras putkiremontoija

KiinteistöTorin
molemmissa sisääntuloissa oli
näkyvät valomainokset kaikista torikauppiaista.

EMC Emator Oy arvioitiin
Isännöintiliiton tuoreessa putkibarometrissa selkeästi Suomen
parhaimmaksi putkiremontoijaksi.
Parhaat pisteet ja suurimman eron
kilpailijoihin EMC Emator sai aikataulujen pitävyydessä. Yrityksen arvosana asteikolla 1-5 nousi 3,96:een.
Kakkossijaan riitti 3,67. Heikoin
joutui tyytymään 3,07:een.
Lähelle 4:ää EMC Ematorin arvosanat nousivat myös arvioitaessa
yrityksen palvelun laatua, kustannusten ennakoitavuutta sekä tuotteiden teknistä laatua.
EMC Emator on tehnyt putkiremontteja lähes 30 vuotta. Tänä

N-Clean Oy osti
kiinteistönhuoltoyhtiö
Planet Servicen

Hiljaisimpina hetkinä torikauppiaat pääsivät verkostoitumaan toistensa kanssa. Kuvassa PutkiReformin Kristian Bäckström keskustelee Jyväskylän Sonera Kaupassa KotiTV:n tuomista mahdollisuuksista.

Jyväskylä, TeliaSonera Oyj ja Kiinteistöposti.
KiinteistöTorin Kahvila-Viinibaari palveli hienosti niin kävijöitä
kuin torikauppiaitakin. Torin oma
kahvila mahdollistaa kontaktoitumisen toriosastojen yhteydessä, ei-

kä näytteilleasettajien tarvitse lähteä
asiakkaineen messujen yleisiin ja
usein ruuhkaisiin yleisökahviloihin.
Ensi vuonna Rakentaminen &
Talotekniikka-messut järjestetään
16.-18. maaliskuuta.

N-Clean Oy:n kiinteistönhuol
toon erikoistunut tytäryhtiö NService Oy vahvistaa kiinteistönhuollon osaamistaan ja on ostanut
osake-enemmistön kiinteistöhuoltoyhtiö Planet Service Oy:stä.
Planet Service toimii Turun,
Tampereen, Helsingin ja Lahden
seuduilla.
Planet Service tuottaa kiinteistöhuoltopalveluita, maanrakennuspalveluita sekä pienimuotoisia
rakennus- ja korjauspalveluita.
Yritys työllistää 17 henkeä.
N-Clean Oy on vuonna 2004
perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka omistavat Helena ja
Rauno Nurmi. Valtakunnallisesti
toimiva, Turussa kotipaikkaansa
pitävä yritys on erikoistunut siivous- ja toimitilapalveluihin.

aikana on tehty yli 100 merkittävää
kohdetta, joista remontoitavia huoneistoja on ollut muutamasta satoihin. Näistä on kertynyt yhteensä
tuhansia ajallaan ja korkealaatuisesti
saneerattuja huoneistoja.
-Meidän tapamme tehdä putkiremontteja korostaa nopeutta ja
asiakasystävällisyyttä. Lisäksi kaikki
kohteemme ovat valmistuneet aikataulussa, toimialajohtaja Juha Silovaara EMC Ematorista toteaa.
Lisätiedot: EMC Emator Oy,
toimialajohtaja Juha Silovaara, puh.
0400 801 272, juha.silovaara@emctalotekniikka.fi.

Konserniin kuuluu PohjoisSuomessa toimiva KA-RA Siivous
Oy, Ivalossa toimiva pesula Lappipesu Oy, sekä kiinteistöhuoltoon erikoistunut N-Service Oy.
N-Cleanin konserni työllistää
noin 1 300 henkilöä, liikevaihdon
ollessa 23 miljoonaa euroa. Suurimpia asiakkuuksia ovat hotellit,
ravintolat, liikekiinteistöt, toimistot sekä taloyhtiöt.

Tuote- ja yritysuutisposteja voi toimittaa
osoitteeseen toimitus@
kiinteistoposti.fi.
Julkaisemme myös
nimitysuutisia.
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Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2011
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

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

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

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

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Maalauslaitteet

Parvekekaiteet

Väestösuojat

TURVALLISUUSMATERIAALIA

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

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

Kiinteistöpesulat

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

Savontie 349

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

Kuntoarviot
Kiinteistön hoitokoneet

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

STT6 Vedeneristystarkastus
STT7 Kosteuskartoitus
STT8 EKO Lämpökamerakuvaus
yms.

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

N imityksiä

Torakoiden määrä on lisääntynyt
räjähdysmäisesti
Suomessa
Raksystems Anticimexin omat
tuholaistorjuntatyöt torakoiden
osalta ovat lisääntyneet 70 % vuodesta 2009 vuoteen 2010. Eniten
torakoita esiintyy pääkaupunkiseudun kerrostaloasunnoissa.
Tuhoeläinten aiheuttamien ongelmien välttämiseksi on tärkeää
tuntea niiden ympäristö ja käyttäytymistavat: ruoka, vesi, lämpö
ja piilopaikat houkuttelevat tuhoeläimiä.
Mikäli kiinteistössä epäillään
torakkaongelmaa, Raksystems
Anticimex asentaa torakoille tarkoitettuja liima-ansoja. Ansassa
oleva "ärsyke" haju houkuttaa
torakoita ja ne jäävät ansan liimapintaan kiinni. Ansaan jääneiden
hyönteisten perusteella arvioidaan
laji, määrä, tulosuunta, kehittymisaste ja myös ennaltaehkäisevästi
seuranta ennen kuin torakasta on
havaintoja. Tämä toimenpide on
yleinen teollisuudessa.
Geelin sisältämä houkutinaine
houkuttaa torakkaa syömään sitä,
kun taas ruiskuttamalla levitetyn
torjunta-aineen vaikutus saattaa
olla päinvastainen eli torakat leviävät naapuriin.
Suomessa pääasiassa esiintyvä torakka on saksan torakka
eli russakka. Muita harvemmin
esiintyviä ovat amerikantorakka
(sokeritorakka), ruotsintorakka
ja ranskantorakka. Suomessa on
myös kaksi luonnonvaraista torakkaa, lapin- ja metsätorakka.
Torakat ovat ruskeita tai kellertäviä, koko vaihtelee suuresti russakan 8 - 13 mm amerikantorakan
30 - 45 mm pituuteen. Torakat
munat ovat erityisessä munakapselissa, jota naaras kantaa mukanaan tai pudottaa sen johonkin
lämpimään paikkaan. Munakoteloista kuoriutuu aikanaan (russakka 30-40 kpl) aikuisia muistuttavia
yksilöitä ns. nymphejä.
Torakat ovat sosiaalisia hyönteisiä ja parhaiten niitä löytyy
lämpimistä ja kosteista paikoista
(keittiö, wc, kylpyhuone). Russakat ovat päivisin kätköissään ja
hakevat ravintoa öisin. Tämän
johdosta niiden havaitseminen
voi olla asukkaalle tai kiinteistönhoitajalle hankalaa.
Lisätietoja: Raksystems Anticimex, liiketoimintayksikön päällikkö Aleksi Anttinen, puh. 0207
495 708, aleksi.anttinen@racx.fi
sekä tuotepäällikkö Jussi Tuomi,
puh. 0207 495 764, jussi.tuomi@
racx.fi.

Fenestra Oy

Passiivitaloksi saneerattavan kerrostalon
tarkat mittatiedot saatiin laserkeilauksella
Innova-hankkeessa, jonka puitteissa Riihimäen Kotikulma-niminen
kerrostalo saneerataan passiivikerrostaloksi, on käytetty kohteen lähtötietojen mallintamiseen laserkeilausta.
– Kun lähtötiedot on mitattu tarkasti, kattavasti ja luotettavasti, suunnittelun laatu ja tuottavuus paranevat
ja korjaustoimenpiteiden toteutus
on yleensä ongelmatonta. Riihimäen
kohteessa todettiin vanhojen piirustusten pohjalta laaditun 3D-mallin
poikkeavan useissa eri yksityiskohdissa jopa noin 20 cm todellisuudesta. Tarkat lähtötiedot mahdollistavat
pidemmälle viedyn esivalmistuksen,
muutostöiden tarve ja aikatauluriskit
vähenevät sekä koko suunnitteluja rakentamisprosessi nopeutuu,
kertoo Riihimäen Kotikulma talo
10:n laserkeilauksen toteuttaneen
Pöyry Finland Oy:n osastopäällikkö
Jukka Mäkelä.
Laserkeilauksen perusideana on
tuottaa mittatarkkaa ja kattavaa tietoa
havaittavasta ympäristöstä itse kohteeseen koskematta. Perinteisesti sitä
on käytetty laitoskohteiden saneeraussuunnittelussa, mutta se soveltuu
mainiosti myös taloyhtiöiden saneeraushankkeisiin.
- Laserkeilausta hyödynnetään eri-

tyisesti ikkunoiden ja ovien tarkan
sijainnin määrittämiseen. Riihimäen
passiivitalokorjauksessa tavoitteena
on minimoida asukkaille aiheutuva
häiriö esivalmistukseen perustuvalla
korjausmenetelmällä. Tämä edellyttää tarkkoja mittatietoja, joita arkistopiirustuksista ei koskaan saada, arkkitehti Kimmo Lylykangas toteaa.
- Laserkeilauksen merkittävä etu
on myös se, että kaikki mittauksen
tuotokset ovat sähköisessä muodossa, ja ne ovat helposti siirrettävissä
tuotantoon ja toteutukseen. Näin
paras osaaminen ja teknologia on
mahdollista hyödyntää passiivisaneerauksen kaikissa vaiheissa, Parocin
markkinointipalvelupäällikkö Tuula
Nordberg lisää.
Innova - kerrostalon passiivisaneeraus projektissa 1960 - 1980 -luvuilla
rakennetuilla taloyhtiöillä oli tilaisuus
ilmoittautua kilpailuun, jonka voittajalle on luvassa asiantuntemusta ja
taloudellista tukea taloyhtiön passiivisaneerauksen toteutukseen. Riihimäen Kotikulman talo 10 saneerataan
yhteisvoimin passiivitaloksi. Projektin
valmistumisajankohdaksi on arvioitu
vuoden 2011 loppu.
Lisätietoja: www.paroc.fi/innova

Cupori laajentaa tuotevalikoimaansa
kromatuilla kupariputkilla
Cupori laajentaa Cupori 120 -tuotevalikoimaansa kolmen metrin kromatuilla kupariputkilla. Tuote soveltuu
erityisesti kohteisiin, joissa huonekorkeus on yli 2,5 metriä. Tällöin suihkusekoittajallekin tulevat putkivedot
saadaan toteutettua yhdellä 3 metrin
putkella. Yleisestikin ottaen pidempi
putkimitta vähentää materiaalihukkaa
ja tarvittavien liitosten määrää niin
vaaka- kuin pystyvedoissakin.
Cupori 120 (Chrome) -kupariput-

kia 12x1 mm on saatavissa varastotuotteena. Muut koot erikoistilauksesta.
Cupori 120 -tuotevalikoimaan kuuluvat myös 2 ja 2,75 metrin pituiset
kromatut kupariputket.
Myynti: hyvinvarustellut tukkuliikkeet.
Lisätietoja:
Cupori Group Oy,
Jaana Matilainen,
puh. 040 5080 985

Fenestra Oy:n hallitus on nimittänyt talousjohtaja, KTM Tom
Blomqvistin, 52, yhtiön vt. toimitusjohtajaksi 29.3.2011 alkaen.
Toimitusjohtaja Jukka Hämäläisen tehtävät päättyivät samanaikaisesti.
Tom Blomqvist on työskennellyt Fenestran talousjohtajana
syyskuusta 2010 alkaen. Ennen
Fenestraa Blomqvist työskenteli
NSS Groupin palveluksessa mm.
Ruotsin toimitusjohtajana ja koko
NSS Groupin talousjohtajana.

NEAPO Oy
Insinööri (AMK)
Anton Ylkänen on
nimitetty hankinta- ja työmaainsinööriksi 2.11.2010
alkaen.
Insinööri (AMK)
Carl Hietala on
nimitetty rakennesuunnittelijaksi 14.12.2010
alkaen. Hän on
aiemmin toiminut
laivateollisuuden
suunnittelutehtävissä.
DI Jarmo Lampinen on nimitetty
kustannussuunnittelijaksi
16.11.2010
alkaen.
DI Ari Saarinen
on nimitetty projektipäälliköksi
10.1.2011 alkaen.
Hän on aiemmin
toiminut Olkiluodon voimalaitosprojektissa
koordinaattorina.
Insinööri (AMK)
Mikko Ilvonen on
nimitetty rakennesuunnittelijaksi
10.1.2011 alkaen.
Tradenomi Aleksandra Manninen
on nimitetty toimistosihteeriksi
11.1.2011 alkaen.

Nimitysuutiset:
toimitus@
kiinteistoposti.fi
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OSOIT TEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
KIITOS!
Muutokset myös:
puh. (09) 223 8560 / Jutta Teriö
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
jutta.terio@kiinteistoposti.
www.kiinteistoposti.

Ovi- ja ikkunamyyjän koulutusohjelma on suunnattu Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Puuteollisuusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ovi- ja
ikkunamyynnin ammattilaisille. Tavoitteena on saada myyntityöhön työkaluja sekä kehittää myyntitoimintaa.
Koulutusohjelma sisältää muun
muussa myyntiosaamista, myynnin
suunnittelua sekä asiakas- ja palveluprosessin hallintaa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään alan rakennusteknistä osaamista, vuoden 2012 energia- ja
turvamääräyksien vaikutuksia ovi- ja

ikkunateollisuuteen. Amiedu järjestää
koulutuksia yrityskohtaisena koulutuksena tai/ ja avoimena ryhmänä.
Ovi- ja ikkunamyyjän koulutusohjelmassa myyjä suorittaa myynnin
ammattitutkinnon sekä alan erityiskysymyksiin keskittyneen kokeen, jonka
läpäistyään hän saa Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Puuteollisuusyrittäjät ry:n myöntämän ovi- ja ikkunamyyjän diplomin. Diplomi vahvistaa asiakkaan mielikuvaa luotettavasta
ja asiantuntevasta myyjästä.

Kauppakeskus
Selloon sähköautojen latauspisteitä

matkapuhelimen avulla ja lataaminen
maksaa vain tekstiviestin lähettämisen verran.
Latauspisteet toimittaa Fortum,
jolla on tänä päivänä Suomessa 53 ja
Ruotsissa 50 julkista latauspistettä.
Sello palkittiin hiljattain myös Vuoden kauppakeskus -tunnustuksella.
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n
kilpailun valintakriteerinä oli kauppakeskusteko, joka on merkittävä, innovatiivinen ja ympäristöystävällinen.
Lisäksi arvioitiin keskuksen johtamista ja tuloksellisuutta.
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Biobe ThermoPlus -tuloilmaikkunaventtiili
hyödyntää lämpöhäviöt
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OSOIT TEENMUUTOS

Amiedussa käynnistyi koulutusohjelma
ovi- ja ikkunamyyjille

Kauppakeskus Sello on pyrkinyt
kaikessa toiminnassaan ekologisuuteen aivan kiinteistön avaamisesta alkaen. Nyt Sello on investoinut neljään
sähköautojen latauspisteeseen, jotka
sijaitsevat kauppakeskuksen parkkihallissa ja on tarkoitettu hybridi- ja
sähköautojen lataamiseen.
Lataus aloitetaan ja lopetetaan
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Tunnus 5001396
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Biobe ThermoPlus venttiilillä varustetulla tuloilmaikkunalla korvausilma tuodaan asuntoon suodatettuna
ja talviaikaan miellyttävästi
esilämmitettynä. Samalla
lämpöhäviöt pienenevät.
Ikkunan äänenvaimennus
säilyy likimain umpinaisen ikkunan
tasolla.
Biobe ThermoPlus -tuloilmaikkunan ilman sisäänotto tapahtuu
aina karmin yläosasta, yhdestä ja samasta sisääntuloyhteestä (mallisuojattu ja patentoitu ilman sisäänotto
ja ohjaus), jolloin minimoidaan sadeveden sisäänpääsyn riski ikkunan
ja seinän rakenteisiin.
Siinä on kolme säätöasentoa:
kesäasennossa raitis ilma tulee suoraan huonetilaan ja talviasennossa
se kiertää ja lämpenee ikkunalasien
välissä. Venttiilin voi myös sulkea

Hansalaisetkonserni L&T:lle

Lassila & Tikanoja (L&T) on ostanut kiinteistöpalveluita tuottavan
Hansalaiset-konsernin.
Hansalaiset on vuonna 1998 perustettu siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluiden tuottamiseen erikoistunut

täysin.
ThermoPlus -venttiilissä on vakiona takaiskuventtiili, mikä estää
ilman virtauksen väärään suuntaan
esim. kovan tuulen johdosta. Ilmanvirtaus sisältä ulospäin aiheuttaa
ikkunalasin huurtumista ja vedontunnetta.
Biobe ThermoPlus -tuloilmaikkunassa sekä kesä- että talviasennossa allergiasuodatin. Biobeallergiasuodatin on tehokas siitepölysuodatin, joka läpäisee ilmaa
tehokkaasti.
Lisätietoja: Biobe Oy
puh. (09) 7743 270, www.biobe.fi
yritys, joka toimii pääkaupunkiseudun lisäksi Turussa, Tampereella ja
Oulussa. Hansalaisten liikevaihto on
noin 11 miljoonaa euroa.
Yrityskaupassa L&T:n palvelukseen siirtyy vajaa 700 Hansalaisten
työntekijää.

Lauttasaaressakin
ihastellaan maisemaa,

ei lämpöpatteria.
Weber Comfort Lämpölattia tarjoaa suunnittelunvapautta, jota lämpöpatterit ja ylimääräiset läpiviennit eivät rajoita. Voit suunnitella ikkunat
lattiasta kattoon ja huonejaon haluamallasi tavalla. Mukavuuden ja
helpon asennettavuuden lisäksi Comfort on myös energiatehokas vaihtoehto: lattialämmön ansiosta keskilämpötila voidaan pitää alhaisempana
ja saada näin aikaan merkittäviä säästöjä lämmityskuluissa. Tutustu
lisää Weber Comfort Lämpölattiaan osoitteessa www.e-weber.fi

Laajakaista
ja kaapeli-tv
edullisemmin
Kiinteistösopimuksella

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

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

