NUMERO 3 HUHTIKUU 2012

62 932 KPL

AVAA TALOYHTIÖÖN
EDULLINEN NETTI JA
HUIPPUKANAVAT.

DNA WELHO TUO TALOYHTIÖÖN KAIKEN TÄMÄN:

1.

LAAJAKAISTAN, JONKA
NOPEUDESTA JOKAINEN
HUONEISTO PÄÄTTÄÄ ITSE.

2.

LAAJIMMAN VALIKOIMAN
TV-KANAVIA, JOISTA VOI
VALITA OMAT SUOSIKKINSA.

3.

Katso lisää www.dna.ﬁ/taloyhtio

On se mukavaa.

HD-KANAVAT, JOTTA VOIT
NAUTTIA OHJELMISTA
TERÄVÄPIIRTONA.
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MUHKEAT PALKKIOT
NOPEILLE VASTAAJILLE!
Kampanjan suuren suosion vuoksi
nyt lisäerä palkkioita!

Oletko sinä pesunkestävä kiinteistöleijona,
kiinteistönhoidon kiistaton valtias?
Löytyykö sinusta pesunkestävää kiinteistöleijonaa, joka hallitsee kiinteistönhoidon,
pitää taloyhtiöstä hyvää huolta ja kasvattaa sen arvoa. Oletko ajatellut, kuinka yllättävän pienilläkin asioilla on vaikutusta talon vetovoimaisuuteen ja arvon kehitykseen.
Helpoimpia keinoja nostaa taloyhtiö uuteen tasoluokkaan ovat
• taloyhtiön viestintää tehostava, asumisen laatua ja turvallisuutta
lisäävä uusi, digitaalinen porrasinfo sekä
• nykyaikainen kiinteistöpesula uuden tekniikan pesulaittein.
Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää? Vastaa Electroluxin pikakyselyyn
ja lunasta kiitoksena vastauksestasi muhkeat, rahanarvoiset palkkiot!
VASTAA JA LUNASTA PALKKIOSI osoitteessa pesepuhtaaksi.fi
Kaikille vastaajille tuore Ilta-Sanomat. Yksi lehti/vastaaja.
20 nopeimmalle vastaajalle Canal+ kanavapaketti televisioon.
Arvo 59,90 €. MM-jääkiekko televisioosi!
Kampanja on tarkoitettu vain kiinteistöalan ammattilaisille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille.
Osallistujan oikeellisuus sekä kampanjan kohderyhmään kuuluminen tarkastetaan ennen palkkioiden luovuttamista.
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Kattoturvallisuusasiaa s. 14 ja s. 20

Miksi vuotovahingot
kasvoivat räjähdysmäisesti

Pelastustieasiaa s. 55

Onko asunto-osakeyhtiölain määrittämää
vastuunjakoa vuotovahinkotapauksissa tulkittu
toisin kuin vanhan lain aikaan? Onko vuotovahinkotapauksissa helpompi sysätä vahinko ja siitä
haettava korvaus osakkeenomistajan piikkiin ja
käyttää kotivakuutusta kiinteistövakuutuksen
sijaan? Muun muassa tällaisia kysymyksiä esittää
vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen
Finanssialan Keskusliitosta.

s.6

As. Oy Puotilan
Pehtoori.
Kuva Puuinfo:
Valokuvaaja
Kimmo
Räisänen.

Enemmän puuta lähiöihin s. 32
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14
”Lumenpudottaja putosi viisikerroksisen
talon katolta – pelastuslaitos pelasti.”
- On turha pelastaa henkilöä yhdestä
onnettomuudesta kahta kertaa. Ensin
putoamisenpysäyttävä järjestelmä pelastaa ja
sitten tarvitaan vielä pelastuslaitos pelastamaan kertaalleen. Varusteidensa käyttöön
koulutettu ja putoamisen estävää järjestelmää käyttänyt henkilö ei olisi välttämättä
pudonnut laisinkaan.

Mistä löytyvät selitykset vuoden aikana tapahtuneelle vuotovahinkojen rajulle kasvulle?

Vuotovahingoissa tapahtunut raju kasvu, mutta vahinkojen
korvaamisessa myös selvä siirtymä kiinteistövakuutuksista
kotivakuutuksiin. Finanssialan Keskusliitto haluaa herättää
asiasta keskustelua.

10

Vakuutusala huolissaan taloyhtiöiden innosta
muuttaa yhtiöjärjestyksiä ja vastuunjakoa

14

Lumenpudottajia pitäisi kouluttaa
nykyistä enemmän

Korkeanpaikan työntekijöitä kouluttava Ari Piela harmittelee sitä, että taloyhtiöissä ei vielä ymmärretä, miten paljon
turvallisempaa, nopeampaa ja edullisempaa lumenpudotus
olisi, kun sitä tekevät koulutetut ammattilaiset.

26

Tieteen keinoin entistä syvemmälle betonielementtien ytimeen - kuntotutkimukset

Miljoonan euron korjaukseen varautunut asiakas saattaa
valita kiinteistöönsä perusteellisen kuntotutkimuksen
sijasta suppeamman, säästääkseen muutaman tuhatta euroa.
Nyt tutkitustikin todelliseksi osoittautunut tilanne harmittaa
osaavia ja tunnollisia kuntotutkijoita. Jukka Lahdensivun
(TTY) tuoreen väitöstyön havaintoaineistoon kuului mm.
kuntotutkimustiedot 947 betonikerrostalosta.

32

26
BeKo-tutkimuksen tavoitteena
oli lisätä kiinteistönomistajien
tietämystä betonijulkisivujen
toiminnasta, vaurioitumisesta ja
korjausmahdollisuuksista. Tärkein
väline tähän on laadukas kuntotutkimus. Kuvassa julkisivusta
porataan näytelieriötä laboratoriotutkimuksia varten.

32

Uudisrakentamisen puolella arkkitehtikunnassa on viehättymistä uusiin mahdollisuuksiin puun käytöstä myös kerrostalorakentamisessa. Sen sijaan korjausrakentamisen puolella
puunmahdollisuudesta ei ole niinkään otettu
vielä kiinni, suunnittelijakunnassakaan. Anu
Soikkelin toiveen mukaan niin vielä tapahtuu.

Puuta käyttäen muutosta vähemmän betonisiksi
lähiöiksi?

Olisiko puun osuutta lisättävissä betonivaltaisten kerrostalojemme julkisivukorjauksissa ja/tai niiden mahdollisissa
lisärakentamishankkeissa, ja minkälaisten perusteiden
pohjalta niissä ehkä pitäisi pyrkiä puun käyttöön? Moni
seikka puoltaa puunkäyttöä, mutta itseisarvo se ei ole.
Tärkeintä on hyvä korjausarkkitehtuuri, käytettiinpä mitä
tahansa materiaalia.

42

42
Arkkitehti Ana Rodriguez-Gabriel sanoo
vierastavansa sitä, että nykyään monet arkkitehdit tuntuvat ajautuvan kauemmaksi ja kauemmaksi käytännöllisestä ajattelusta, johon
hän lukee aurinkoenergian hyödyntämisen.
– Design-huumassa ajatellaan vain rakennuksen muotoa. Ei ajatella niinkään, miten se
rakennetaan ja millaista sen sisällä on toimia
tai asua. Itse en ole tämän suunnan kannattaja
ollenkaan!

Kerralla ja järkevästi suunnitellen edullisemmin
aurinkolämpöä ja aurinkosähköä elämäämme

Arkkitehti Ana Rodriguez-Gabriel kiinnostui aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksista rakennuksissa jo
1980-luvun alussa. Suomessa mahdollisuuksia sen lisähyödyntämiselle on riittää paljon. Rodriguez-Gabriel suosisi
suunnittelua, jossa aurinkoenergialaite itsessään olisi samalla
rakennuksen osa.

46

Onnistunut kiinteistönhuolto on yhteispeliä
- huoltomiehen, isännöitsijän ja puheenjohtajan
kolmikantana

55

Pelastustien ”pelisäännöistä” tarvitaan valistusta
- tiedottaminen tärkeintä
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eteläisen alueen
johtava palotarkasta Kaci Bourdache pitää tärkeänä, että
pelastustie otetaan mukaan pelastussuunnitelmiin, joista
pitää tiedottaa hyvin taloyhtiön osakkaille ja asukkaille.

67

Isot mainoslakanat peittävät remontit

Taloyhtiöidenkin julkisivuremontteja peittämään käytetään
entistä enemmän mainoslakanoita. Ne voivat olla taloyhtiölle
yksi keino myös rahoittaa remontin kustannuksia.
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46
As Oy Myyrinlepässä valmistaudutaan julkisivuremonttiin. Siitä on ollut tärkeä
kertoa myös huoltoyhtiölle,
jotta hyvä yhteistyökumppani
pystyy varautumaan remontin
mahdollisesti aiheuttamiin
muutoksiin.

74
Karpan Keittiössä karitsan
karetta ja valkosipuliperunoita.

Tiilijulkisivu elinkaariedullisin vaihtoehto julkisivukorjauksiin

Peruskorjauskohde: As Oy Kaarenkettu, Vantaa
Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy

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

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

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

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

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

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

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista
www.esteri.com

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

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa
Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi
Risto Ollila, 0500-543 099
Pohjois-Suomi Pekka Kurttila, 040-527 5871

PÄÄKIRJOITUS

Arvoasunnon ylläpitämisen talousloukku
"Meidän taloyhtiössä yhtiövastike on 2,80 euroa per asuinneliömetri. Se ei ole
minusta paha. Onko se enemmän vai vähemmän kuin teillä? "Tähän vastaa mm. yksi
osakas, että yhtiövastiketta on juuri tarkoitus nostaa 3,60 euroon asuinneliöltä. "Talo
on rakennettu 1960-luvulla ja suuri osa isoista remonteista on jo tehty, putket tulossa
5-10 vuoden kuluttua."
"Mitä teillä putkiremontti tuli maksamaan? En osaa yhtään hahmottaa, mitä tuollainen remontti tulisi osakkaalle maksamaan - siksi olisi kiva saada jotakin suuntaa."
Joku kommentoi kysyjälle, että putkiremontti tuli maksamaan noin 18 000 euroa
kokonaisuudessaan. Joku toinen tietää kertoa, että 300-500 euroa, 300-1 500 euroa
"riippuen monista jutuista", kiinteistönvälittäjän arvio 1 000 euroa per neliö."
Yhtiövastikkeen suuruudesta ja remonttien kustannuksista käydään ympärivuotista
"kilpailutusta" - siltä ainakin tuntuu, kun lukee yllä olevan kaltaisia viestejä. Hyvin
usein kuulee kysymyksen, onko sinulla tietoa, mitä putkiremontti voisi maksaa, meillä on se juuri alkamassa ja
minusta hinta oli aika kova. Joku sentään osaa epäillä hinta-arvioita myös realistisesti liian alhaisiksi.
Näihin putkiremontti- ja julkisivuremonttivertailuihin ei voi koskaan vastata, että juu keskimäärin maksaa sen
tai tuon. Eihän sellaista lukua ole, koska koskaan hinnasta puhuttaessa ei kerrota taustoja - tehtiinkö putkiremontissa pohjaviemärit, missä kunnossa putket olivat, tehtiinkö kenties myös sähkönousut samassa.
Jotenkin tuntuu myös siltä, että ihmiset pelkäävät maksavansa asumisestaan koko ajan liikaa. Että heitä "rahastetaan" kiinteistön ylläpidossa, korjaamisessa, verotkin vain nousevat, vesimaksuperusteet eivät ole oikein
ja sähkönkin hinta on noussut.
Yhtiökokouksissa olisi hyvin tärkeää tuoda esiin se, mistä kaikista asioista taloyhtiön menot oikein muodostuvat ja purkaa auki yhtiövastikkeeseen sisältyviä asioita.
Remonttien suunnittelemisessa olisi äärimmäisen tärkeää tehdä perusteellista valmistelutyötä, miettiä erilaisia
vaihtoehtoja myös osakkaiden ja asukkaiden kannalta, eikä pelkästään tyytyä kilpailutuksen kautta valitsemaan
se "paras" lainoittajapankki.
Tätä taustaa vasten tuntui suorastaan tuskaiselta lukea päätoimittaja Eljas Revon pääkirjoitus Arvopaperilehden Arvoasunto-lehdestä, jossa hän pohtii sitä, mitä taloyhtiö ja osakas voi tehdä, kun kunnostus- ja korjaus- ja
ylläpitokustannukset noiden muiden ohella vain nousevat. Hän kirjoittaa: "Mitä taloyhtiö tai asukas voi tehdä.
Kilpailuttaa ja tinkiä hinnoista. Huolto- ja kunnostuspalvelut pitää alistaa kovaan kilpailuun. Se on ainoa tae
halvemmista hinnoista."
Tämä ajatelma liittyy tutkimukseen, jonka mukaan suomalaiset maksavat liikaa remontoimattomista asunnoista ja aliarvioivat kunnostuskustannukset. Ekonomisti Jukka Kero selittää ilmiön johtuvan siitä, että asunnon
hintaan vaikuttaa enemmän tunne kuin järki. Mutta mikä järki on käyttää ensin mittava summa euroja saadakseen arvoasunnon, jonka hoitamisesta ja taloyhtiön ylläpitämisestä tingitään. Mahdollisimman vähän rahaa
kiinteistönhoitoon. Arvokas omaisuus, jota ei säästösyistä enää hoidettaisikaan?
Riina Takala

kommentti

Ajattele, mitä kirjoitat ennen
kuin kirjoitat, mitä ajattelet

Päijät-Hämeen käräräjäoikeus tuomitsi
lahtelaisnaisen blokikirjoituksestaan.
Nainen oli tuohtunut taloyhtiön muihin
asukkaisiin, kun ei ollut saanut heitä kritisoimaan tehtyä putkiremonttia.
Oikeuden ratkaisu kuvaa kirjoitusta
sanoilla; asiaton, yliampuva herjaava ja
vihainen. Lisäksi oli tarkoitus aiheuttaa
remontin tehneelle yritykselle vahinkoa ja
halventaa heitä. Nainen tuomittiin sakkoihin ja rahallisiin korvauksiin yritykselle.

Tätä se on internetin aikana. Blokeihin
tai keskustelupalstoille kirjoitetaan
usein ajattelematta mahdollisia seuraamuksia.
Pahinta on, että keskustelupalstoilla voi esiintyä nimettömänä ja
kasvottomana ja kirjoittaa ihan
mitä tahansa. Ja kuten tiedämme,
tyhmyys tiivistyy porukassa. Nettipoliisille olisi töitä.
KIINTEISTÖPOSTI 3/2012
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Osallistu keskusteluun
Kiinteistöpostin
Nettijatkoissa
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot

Mistä löytyvät selitykset vuoden aikana tapahtuneelle
vuotovahinkojen rajulle kasvulle?

Finanssialan Keskusliitto
haastaa kiinteistöväen
keskusteluun
Onko asunto-osakeyhtiölain määrittämää vastuunjakoa
vuotovahinkotapauksissa tulkittu toisin kuin vanhan lain
aikaan? Onko vuotovahinkotapauksissa helpompi sysätä vahinko ja siitä haettava korvaus osakkeenomistajan
piikkiin ja käyttää kotivakuutusta kiinteistövakuutuksen
sijaan? Houkuttaako kotivakuutuksesta korvauksen saamisen nopeus siihen, että isännöitsijä suosii mieluummin
kotivakuutusta kuin kiinteistövakuutukseen liittyvää
prosessia vahinkotarkastajineen ja muine ruljansseineen?
Onko taloyhtiölle löytynyt uusi keino välttyä maksamasta
kiinteistövakuutuksen suhteellisen korkeaa omavastuuta?

n Teksti: Riina
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Takala

Kuva: Aimo Holtari

R

unsaasti kysymyksiä, joihin
mahdollisia vastauksia vahingontorjuntapäällikkö Seppo
Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta
ryhtyi pohtimaan erityisesti vuoden
2010 vuotovahinkotilastoja tarkastellessaan.
– Vakuutusala perustuu hyvin pitkälle tilastoihin ja sattuneisiin vahinkoihin, joten voin oikeastaan jo nyt sanoa,
kuinka paljon joudumme tänä vuonna
korvaamaan koti- ja kiinteistövakuutuksista tulipalovahinkoja, Pekurinen
avaa tilastojen merkitystä vakuutustoiminnan kannalta.
Tämän perusteella voidaan arvioida,
että vuosittain tapahtuu noin 5 000
tulipalovahinkoa, joiden korvaamiseen
käytetään vuosittain noin 208 miljoonaa euroa.
– Kiinteistöt palavat kalliisti, kuten
tähänkin asti, Pekurinen tokaisee.
Murtovahingoissa kehitys on ollut

tovahinkoa, mutta vuonna 2010
määrä kipusi reiluun 22 000
tapaukseen.Yrityksissä ja yhteisöissä, joihin taloyhtiötkin luetaan mukaan, tapahtui vuonna
2009 vajaa 13 000 vuotovahinkoa, kun vuonna 2010 määrä
nousi lähes 15 000 vuotovahinkotapaukseen.
Kun erotellaan yrityksille ja
yhteisöille sekä kotitalouksille
maksetut vuotovahinkokorvaukset, tilasto näyttää sen, että
yritysten ja yhteisöjen vuotovahinkoja korvattiin vuonna 2010
hieman enemmän kuin vuotta
aiemmin - vuonna 2009 vajaa
60 miljoonaa euroa, vuonna
2010 jo yli 60 miljoonan euron.
Kotitalouksien vuotovahinkojen korvaukset sen sijaan
kasvoivat rajusti enemmän kasvu yhden vuoden aikana 70
miljoonasta yli 80 miljoonaan
euroon.
– Kotitalouksien vuotovahinkokorvauksissa on tapahtunut
todella iso hyppäys ylöspäin ja
eurot ovat karkaamassa pilviin,
Pekurinen toteaa.

Siirtymää
kotivakuutuspuolelle

T
varsin pitkään aleneva, eikä
murtojen määrissä ole oletettavissa ainakaan jyrkkää kasvua.
– Mutta vuotovahingot - niiden määrä ja maksetut korvaukset ovat pompanneet räjähdyksenomaisesti ylös. Yhden
vuoden aikana. Kehitys näyttää
menevän koko ajan huonompaan suuntaan, Pekurinen toteaa.

Vahingontorjuntapäällikkö
Seppo Pekurinen on puhunut isännöitsijäkunnalle erilaisissa tilaisuuksissa milloin tulityöasioista, milloin
korjausrakentamisen turvallisuusasioista ja tällä
kertaa vuotovahingoista ja
niiden huolestuttavasta kasvusta. Kuva Kiinteistöpostin
Tulevaisuuden Isännöinti
-risteilyltä parin vuoden takaa.

Vuotovahingoissa
hurja kasvu

P

ekurinen puhuu siitä tilanteesta, jonka vuotovahinkojen määrien ja vuotovahinkokorvausten kehitystä
piirtävä tilasto osoittaa vuosien
2005 ja 2010 väliseltä ajalta.
Kotitalouksissa, sisältäen oma
kotitalojen vahingot, tapahtui
vuonna 2009 vajaat 20 000 vuo

ilastoa voidaan tarkastella myös näin - yhdessä
vuodessa kotivakuutuksesta korvattujen vuotovahinkojen lukumäärä on noussut 16
prosenttia. Kiinteistövakuutuksesta korvattujen vuotovahinkojen lukumäärä on noussut 7
prosenttia.
Mutta sitten kun katsotaan
samaa asiaa maksettuina korvauksina, niin kiinteistövakuutuksesta maksettujen vuotova
hin
kokorvausten määrä on
noussut 4 prosenttia, mutta ko
tivakuutuksesta korvattavien
vuotovahinkokorvausten mää
rä huikeat 18 prosenttia edellisvuodesta.
– Kasvu on melkein viidesosa kotivakuutusten vuotovahinkojen korvaussummasta.Tä➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2012
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

män vuoksi asian voisi kiteyttää
näin, että Finanssialan Keskusliitto kysyy, miksi yhdessä vuodessa on tapahtunut näin suuri
heilahdus ja kysyy eri tahoilta,
mikä voisi olla syynä tällaiseen
kehitykseen, Pekurinen ehdottaa.

Vastuunjaon
tulkinta

-Y

ksi arveluni on, että
asunto-osakeyhtiölakia ja vastuunjakoa
osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä tulkitaan nyt jotenkin toisin. Voisiko kyse olla
jonkinlaisesta siirtymäjaksosta
uuden lain tulkinnassa, kuka
vastaa mistäkin, Pekurinen
pohtii.
– Toinen syy löytyy varmasti
kin kiinteistövakuutuksen huo
mattavan suuresta omavastuus
ta. Kiinteistövakuutuksia myydään entistä suuremmalla omavastuulla, jotta vakuutuksen
hin
ta pystyttäisiin pitämään
jonkinlaisessa kohtuudessa, Pekurinen pohjustaa.
Onko tässä kohdassa kenties
käynytkin niin, että esimerkiksi
isännöitsijä välttääkseen korke
an kiinteistövakuutuksen oma
vastuun siirtää vuotovahingon
korvaamisen mieluummin osak
kaan tai asukkaan kotivakuu
tukseen?
– Kiinteistövakuutuksesta korvattavaan vuotovahinkoon vaikuttaa ikävähennys
ja kiinteistövakuutuksessa on
iso oma
vastuu. Tämä saattaa
vaikuttaa koko taloyhtiöön eli
periaatteessa silloin tällainen
vuotovahinkojen tulee kaikkien osakkaiden ja asukkaiden
maksettavaksi. Onko se oikein,
että yksittäisen asukkaan astianpesukoneen asennuksessa
tapahtuneesta virheestä ja sen
seurauksena syntyneestä vuotovahingosta joutuvat maksamaan kaikki - näinkin voi tietysti kysyä, Pekurinen jatkaa.
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Tässä taulukossa näkyy kotitalouksien ja yritysten ja yhteisöjen vuotovahinkokehitys
kappalemäärinä tarkasteltuna.

Tässä taulukossa näkyy kotitalouksien ja yritysten ja yhteisöjen vuotovahingoista maksettujen korvausten kehittyminen.

Kotivakuutuksen
suosiminen?

K

otivakuutuksissa kilpai
lu on kovaa ja jotkin
vakuutusyhtiöt mainostavat, että asiakas saa korvauksen 24 tunnin sisällä vahinkoilmoituksesta.
– Näin ollen vuotovahingon
korvausprosessin saa kotivakuu
tuksen kautta ripeämmin liikkeelle kuin kiinteistövakuutuksesta, koska siinä joudutaan
usein odottamaan vahinkotarkastajaa paikalle ynnä muuta ja
korvauspäätöstä voidaan joutua

odottamaan pitkäänkin. Kun
asukas hakee korvausta, hän
on tavallisena kansalaisena ja
vakuutuksen ottajana vahvoilla,
ja saa korvauksen nopeammin
kuin taloyhtiö kiinteistövakuutuksesta, Pekurinen pohtii.
Tässä voi taas ajatella, että
helpottaahan se isännöitsijän
työtä, kun asukas itse hoitaa vahinkoilmoituksen teon ja muut
tarvittavat toimet aina ovien
aukaisusta lähtien.
Heittääpä Pekurinen vakuutusmeklareillekin kysymyksen,
suosivatko he tätä suuntausta,
ja vuotovahinkojen korvausten
painopiste on siirtymässä kiin-

teistövakuutuksista kotivakuutusten puolelle.
– Vakuutusmeklareiden sopi
muksiin taloyhtiön kanssa sisältynee yleensä myös vahinkojen
tarkastaminen, vahinkojen hoito ja asioiden selvittely. Niihin
saattaa liittyä - tätä en tiedä,
mutta epäilen - myös vahinkoihin liittyviä bonuksia. Jos taloyhtiölle ei tule vuoden aikana
korvattavia vahinkoja, se saattaa näkyä meklaripalkkiossa.
Vakuutusmeklarithan operoivat
ensisijassa kiinteistövakuutuskentässä, eivät juurikaan kotivakuutusten kanssa, Pekurinen
vielä pohtii.

20 vuotta

SIR Tietokanta
Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Yli 57 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Rovaniemi

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

Oulu

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

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

39 kpl
77 kpl
482 kpl

Kajaani

Jyväskylä

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

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

Kuopio

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

Tampere

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

Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

Joensuu

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

149 kpl
160 kpl
1315 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
545 kpl
1164 kpl
5687kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Vantaa

23 kpl
58 kpl
393 kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

56 kpl
48 kpl
709 kpl

82 kpl
87 kpl
875 kpl

51 kpl
102 kpl
625 kpl

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

166 kpl
905 kpl
2957kpl

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

taloyhtiöiden vakuutusturva

Vastuunjakoa muutetaan - osakkaan riskit kasvavat

Vakuutusturvakin
voi heiketä merkittävästi

Osakkeenomistajat
intoutuvat tekemään
yhtiöjärjestyksen
muutoksia, joissa
osakkeenomistajalle
siirretään sellaisia
kunnossapitovastuita,
jotka ovat aikaisemmin kuuluneet selkeästi taloyhtiön vastuulle.
Tätä kehitystä Ifn
Kotitalouksien vakuutusjohtaja Veli-Pekka
Kemppinen pitää erittäin huolestuttavana.

n Teksti ja kuva:

Riina Takala

-Y

htiöjärjestyksen
muutokset eivät ole
riski vakuutusyhtiöille, mutta osakkeenomistajien ja
asukkaiden kannalta niihin voi
liittyä suuria riskejä. Osakkeenomistaja ei välttämättä tunne
lainsäädäntöä, ei ota selvää,
mitä oma vakuutus kattaa nyt
ja mahdollisesti yhtiöjärjestyk-
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Jos taloyhtiö päättää tehdä
muutoksia yhtiöjärjestyksessään ja jakaa vastuuta
toisin kuin asunto-osakeyhtiölain periaatteet ovat, vakuutusjohtaja Veli-Pekka
Kemppinen korostaa, miten
tärkeää on ymmärtää, mitä
ollaan tekemässä, pitää
huolehtia siitä, että kaikki
todella ymmärtävät, minkälaista vastuuta ovat ottamassa itselleen.

sen muutoksen jälkeen tai mitä taloyhtiön vakuutus kattaa.
Selonottotehtävä voi olla aivan
ylivoimainen yksittäiselle osakkeenomistajalle.

Siirtymää on
tapahtunut

V

akuutusjohtaja Veli-Pek
ka Kemppinen kuunte
lee kiinnostuneena Fi
nanssialan Keskusliiton vahin
gontorjuntapäällikkö Seppo
Pe
kurisen pohdintoja siitä,
miksi vuotovahinkojen määrä
on kasvanut ja niiden korvaaminen kotivakuutuksesta kiinteistövakuutuksen sijaan on

kasvanut merkittävästi viime
vuosien aikana.
– Hyviä kysymyksiä, joihin
mekin vakuutusyhtiönä haluaisimme saada tarkempaa tietoa.
Selkeä näkemyksemme on, että
kiinteistövakuutuksista on siirtynyt kotivakuutuksiin selvästi
lisää korvausmenoa. Nimenomaan siitä syystä, että kiinteistövakuutuksiin on tullut uusia
omavastuita ja ehtorajoituksia,
Kemppinen arvelee. Luvuissa
ovat mukana myös omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen
vuotovahingot, jotka näyttävät
kasvavan, joskin hiukan eri syistä.

AsOy-lain
vastuunjaon
"turvallisuus"

-A

sunto-osakeyhtiölain
muutos aiheutti sen,
että osakkeenomistaja vastaa nyt laajemmin huoneiston pinnoitteista, toisin
kuin ennen. Se on selkeästi
aiheuttanut siirtymää kiinteistövakuutuksista kotivakuutuksiin. Tämä oli kuitenkin meillä
jo tiedossa etukäteen, eikä siinä
sinällään ole mitään yllättävää,
Kemppinen toteaa.
Sen sijaan erityisesti vanhempien rivitaloyhtiöiden, mutta
muidenkin tyyppisten taloyhtiöiden into ruveta muuttamaan
yhtiöjärjestyksiä ja siirtämään
taloyhtiön vastuulle kuuluneita
asioita entistä enemmän osakkeenomistajien vastuulle, huolestuttaa Kemppisen mukaan
koko vakuutusalaa.
– Riskit ovat suuret, koska
muutoksen hyväksyneet eivät
välttämättä edes tiedosta, mitä
vastuuta osakkaalle siirretään.
Olen huolissani siitä, että kun
muutetut vastuunjaot käytännössä realisoituvat, näistä yhtiöjärjestyksen muutoksista tulee
jälkikäteen riitoja.
– Yhtiökokous ei voi siirtää
vakuutusyhtiölle lisää vastuuta, vaan vastuunjakoon liittyvät
asiat ovat taloyhtiön ja osakkeenomistajan välinen asia.
Vakuutusyhtiön ja vakuutuk-

senottajan välinen suhde on
määritelty vakuutusehdoissa ja
vakuutuskirjassa, eli se mitä vakuutus korvaa ja mitä se ei korvaa. Tärkeä on tiedostaa, että
missään asunto-osakeyhtiölakia
laajemmissa vastuunsiirroissa
vakuutus ei välttämättä korvaa
näitä vahinkoja.
– Meidän viestimme on, että
yhtiöjärjestysten muutokset pitää tehdä järkevästi ja hallitusti
ja miettiä seurauksia sekä taloyhtiön, että osakkeenomistajan
kannalta. Ei pidä tehdä sellaisia
muutoksia, joissa kustannuksia siirretään paikasta toiseen.
Meidän lähtökohtamme - ja
uskoisin vakuutusyhtiöissä laajemminkin - on varmasti se, että taloyhtiö vastaa kokonaisuudesta, taloyhtiön ja talon elinkaaresta ja edellyttää osakkailta
ja asukkailta, että taloyhtiössä
myös eletään määrättyjen periaatteiden ja sääntöjen mukaan,
Kemppinen korostaa.

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

Taloyhtiö asettaa
vaatimuksia

T

aloyhtiöiden ja osakkaiden pitäisi arvioida
erilaisia riskejä ja kustannustekijöitä paremmin ennakolta. Onko järkeä, että keittiöremontissa astianpesukoneen
alle ei laiteta valuma-allasta tai
lattiaa rakenneta tavalla, joka
estää mahdollisen vuodon leviämisen rakenteisiin?
– Jos koneen liitännöissä
syntyy vuoto, vettä valuu desilitra tai kaksi koneen alle, leviää
sieltä kaapiston alle ja edelleen
lattiarakenteeseen ja ilmenee
vasta pitkän ajan kuluessa,
kun home rupeaa haisemaan
ja muitakin haittoja tulemaan,
Kemppinen kuvailee hyvinkin
tyypillistä vuotovahinkotapausta keittiössä.
Pesukoneiden käytönaikaista
valvontaa laiminlyödään valitettavan usein. Eli kone jätetään
käymään lähdettäessä kauppaan tai jopa töihin. Jos tällöin
aiheutuu vuotovahinko, vahingotkin muodostuvat suuriksi.
➺ JATKUU

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

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

–Kotivakuutusehdoissa on
myös suojeluohjeet, jotka edel
lyttävät valvontaa ja liitäntähanojen sulkemista, kun koneita ei käytetä, Kemppinen
muistuttaa.
Tällaiset tapaukset muiden
joukossa vahvistavat sitä käsitystä, että taloyhtiöiden pitää
selkeämmin asettaa vaatimuksia osakkeenomistajien tekemiin tai teettämiin remontteihin. Vaatimukset voivat koskea
sitä, miten esimerkiksi astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen saa asentaa ja kuka asennustyön saa tehdä. Sama koskee
kosteiden tilojen korjauksia.
– Niin kauan kuin taloyhtiöissä hyväksytään "minä itse"
-periaate, tilanne ei parane,
Kemppinen korostaa viitaten
siihen, että esimerkiksi astianpesukoneesta johtuvia vahinkoja korvataan nyt eniten ja ne
ovat voimakkaimmin kasvava
vuotovahinkotyyppi.
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Astianpesukone aiheuttaa
eniten vuotovahinkoja ja
vahinkotyyppinä eniten kasvava ryhmä, kertoo VeliPekka Kemppinen If:stä.
Kuva: Futureimagebank.

Konekannan kasvu
näkyy vuotovahinkotilastoissa

N
Uusi asunto-osakeyhtiölaki
lisäsi osakkeenomistajan ilmoitusvelvollisuutta. Sitä Kemppinen pitää hyvänä asiana.
Nähtäväksi kuitenkin jää, kohtaavatko ilmoitusvelvollisuus
ja esimerkiksi taloyhtiöiden
remontintekovaatimukset toisensa käytännössä.
– Siinä punnitaan, miten taloyhtiö kykenee ottamaan tällaiset asiat haltuunsa, toimitaanko
asianmukaisesti ja järkevästi.
Tässä isännöitsijän ja hallituksen rooli on todella tärkeä,
Kemppinen vielä korostaa.

ykyisin lähes jokaisessa kerros- ja rivitalojen
keittiöissä surraa astianpesukone ja kylpyhuoneessa
pyykinpesukone. Tämä koneiden yleistymisen trendi kotitalouksissa selittää Kemppisen
mukaan osin nousevaa vuotovahinkokäyrää.
- Kun ne vielä asennetaan
hieman huonosti tai tiloihin,
joihin ei saisi pesukonetta laittaa, niin siihen liittyy suuria
riskejä. Toiveena tietenkin on,
että koneet asennettaisiin aina
lattiakaivollisiin tiloihin, mutta nyt niitä pannaan komeron
nurkkiin, minne saadaan kone
mahtumaan ja piuhat vedettyä.
Vuotovahinkojen syntymisen
kannalta tässä on kysymys vain
ajasta.

Hän esittää pohdittavaksi ja
oikeastaan tutkimista vaativaksi
kysymykseksi, onko koneiden ja
laitteiden kestävyydessä tapahtunut viime vuosina olennaisia
muutoksia ja mitä se vaikuttaa
maksettaviin korvauksiin.
– Tilanne vaikuttaa siltä, että
yhä enemmän erilaisia laitteita
testataan käytössä. Kuluttajille
myydään laitteita, joihin ei saa
varaosia, ne eivät ole edes korjauskelpoisia, ei huoltoa järjestetty. Nehän ovat silloin täysin
kertakäyttölaitteita, Kemppinen pohtii laitteiden ja koneiden kehityksestä, jonka arvelee
tulevaisuudessa näkyvän myös
vahinkotilastoissa.
Uudentyyppiset huonetila
rat
kaisut lisäävät vahingon
määrää.
– Nykyisissä asunnoissa voi
olla paljon yhtenäistä lattiatilaa.
Jos tulee vuoto, vuotokohtaa
on vaikea rajata ja korjattavat
alueet ovat suuria. Esimerkiksi
70-luvulla keittiö oli selkeästi

lakka.fi
Kotivakuutus vai
kiinteistövakuutus

Vastuullisuutta
ylläpitoon

T

aloyhtiöiden
pitäisi
Kemppisen mielestä
muutenkin ottaa tiukem
pi ote talojensa kunnossapidosta
ja esimerkiksi ikääntyneiden putkistojen uusimisesta ajallaan.
Perusasia on, että talojen
kun
nossapito on taloyhtiön
ja omistajien vastuulla, ei kenenkään muun, Kemppinen
vielä korostaa. Ajallaan tehdyt
tarpeelliset korjaustyöt tulevat
nimenomaan osakkeenomistajien eduksi mm tasaisen yhtiövastikkeen muodossa, mutta
ennen kaikkea osakkeiden arvon ja arvon säilymisen kautta.
Vastuullista ylläpitoa ja korjaamista hän korostaa myös
siksi, että toisinaan tunnutaan
ajattelevan, että vakuutuksia
voi käyttää korjaamiseen..
– Tässä lähdetään siitä, että
jos taloyhtiöissä ei huolehdita
asioista, niin ei vakuutus voi
olla se, millä remontit tehdään.
tässä vakuutusyhtiöt tulevat
olemaan entistä tarkempia,
riskien valinta korostuu ja vakuutukset kattavat vain ennalta arvaamattomia tapahtumia.
Sehän on vakuutusten idea,
Kemppinen sanoo.

Korkealuokkaiset
Lakka Pihakivet pihan viimeistelyyn ja
Lakka Laastit ja tasoitteet
monipuoliseen rakentamiseen.

täynnä
vi

lämpöä

S

uosivatko isännöitsijät
mahdollisesti asukkaan
kotivakuutusta kiinteistö
vakuutuksen sijaan vuotovahingoissa?
– Varmaan tällaistakin tapahtuu.
Vuotovahingossa kiinteistövakuutusta ei ehkä käytetä siksi, että siihen liittyy ikävähennykset ja korkea omavastuu.
– Nämä syyt voivat johtaa
siihen, että taloyhtiön kannalta korvaussuhde on huono ja
siksi käytetään mieluummin
osakkaan kotivakuutusta. Nämä
ovat sinällään inhimillisiä asioita, mutta isännöitsijän tehtävä
on ajaa taloyhtiön ja osakkeenomistajien etua.
– Isännöitsijä voi jättää korvauksen hakematta kiinteistövakuutuksesta, erityisesti, jos
asukkaalla on myötävaikutusta
vahingon syntyyn ja vahingoittuneena on pääosin asukkaan
kunnossapitovastuulla olevaa
omaisuutta. Erityisen hou
kuttelevaksi asia tulee, jos ikä
vähennykset ja/tai omavastuu
kiinteistövakuutuksessa on
suuri. Tämä näkyy sekä omaisuus- että vastuuvakuutuspuolella, ei ehkä merkittävänä korvausmenona, mutta kylläkin
korvaushakemusten määränä
ja sitä kautta työmäärän lisään-

tymisenä. Käytännössä kotivakuutuksesta haetaan kaikkea,
mitä kiinteistövakuutus ei korvaa, on se sitten omavastuuta,
ikävähennystä tai jotain muuta.
– Useimmiten perusteluna
heillä on vain, että vahinko on
lähtöisin kyseisestä asunnosta,
eli puuttuu täysin perustiedot
siitä, missä tilanteissa asukas on
vahingonkorvausvelvollinen ja
missä ei. Asunto-osakeyhtiölain
henki on, että ensin taloyhtiö
laittaa paikat kuntoon ja sitten
selvitetään, kenelle kustannukset kuuluvat, eikä toisinpäin,
Kemppinen pohtii yhtenä näkökulmana vastuunjakoon liittyen.

Ki

oma huone. Nyt asunnoissa voi
olla 50-60 neliötä avointa yhtenäistä tilaa. Vahingotkin ulottuvat sen vuoksi laajemmalle kuin
ennen, Kemppinen pohtii.
Korvausmenon kasvua selittää Kemppisen mukaan myös
vahinkojen seurauksena muualla asumisesta aiheutuvat asumisen lisäkustannukset.
– Nämä ovat selkeästi kasvamassa, kun asumishaitta muodostuu kohtuuttomaksi esimerkiksi rakenteen kuivaamisen ja
korjaustyön aikana.

Lakka®
– yhteistyökumppani
kaikkeen
rakentamiseen

PIHAKIVET

•

LAASTIT JA TASOITTEET

turvallisuus

Kun on oikeanlaiset varusteet ja oikeanlainen tieto varusteiden käyttämisestä kattotöissä, työ sujuu nopeammin ja turvallisesti. Kouluttaja Ari Piela näyttää mallia Helsingin Vallilassa toimistorakennuksen katolla.

Turvallisempaa, nopeampaa ja edullisempaa lumenpudotusta tulevaisuudessa

Lumenpudottajia
pitäisi kouluttaa nykyistä enemmän
Korkeanpaikantyöntekijöitä kouluttava Ari Piela
harmittelee sitä, miten paljon nopeammin, edullisemmin ja turvallisemmin taloyhtiöt saisivat
katoiltaan vaaralliset lumet ja jäät pois, jos työn
tekemiseen käytettäisiin oikeaoppiseen kattotyöskentelyyn ja suojainten käyttöön koulutettuja lumenpudottajia. Jokainen tapaus, jossa
lumenpudottaja on pudonnut katolta ja jäänyt
roikkumaan köyden varaan odottamaan pelastuslaitosta, on täysin tarpeeton.
n Teksti: Riina
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Kuva: Aimo Holtari

-U

skon, että lumenpudottaja katolle mennessään ajattelee,
että haluaa tehdä työnsä turvallisesti. Oma tahto ei kuitenkaan
riitä, ellei saa turvalliseen työskentelyyn riittävästi koulutusta.
Jos lumenpudottajalle lykätään
köysi, valjaat ja käyttöohje käteen, ei hän niiden avulla mitään tiedä. Pahimmassa tapauksessa hän putoaa ja roikkuu
köyden varassa. Kun köysi on
vielä kiinnitetty valjaiden selkäpuolelle, hän ei voi todellakaan
tehdä mitään, IRATA 3 kouluttajana Vandernet Oy:ssä toimiva

Ari Piela toteaa.
– Hulluinta tässä on se, että
tämä putoamisen pysäyttämiseksi tarkoitettu järjestelmä pelastaa hänet ensin kertaalleen,
mutta tarvitaan vielä pelastuslaitos pelastamaan hänet toistamiseen.
Koulutuksen saanut lumenpudottaja osaa käyttää ja säätää
varusteitaan oikein ja hallitsee
työskentelytavat, eikä joudu
pulaan.
– Tai vaikka joutuisikin ja putoaisi katolta roikkumaan köyden varaan, hän pystyy sen jälkeen itse kiipeämään ylöspäin

takaisin katolle tai laskeutumaan alaspäin vaikka läheiselle
ikkunalaudalle, josta hänet voidaan pelastaa, Piela vakuuttaa.
– Ammattitaitoisessa kattotyöskentelyssä keskitytään
enemmän putoamisen estämiseen kuin pysäyttämiseen. Lumenpudottajilla on usein käytössä pysäyttävä järjestelmä,
mutta siitä ei ole hyötyä työn
aikana, vaan vasta sitten, kun
katolta pudotaan. Nykyaikainen ajattelutapa on se, että me
estämme putoamisen ja saamme samalla siitä jatkuvan tuen
työnteolle. Silloin työ turvallisuuden lisäksi tehostuu, Piela
sanoo.

Katolle mennään
liian usein
vuorikiipeilijän
riskillä

K

iinteistönomistajilla
on vastuu kiinteistön
turvallisuudesta. Pielan mukaan taloyhtiöillä olisi
petraamisen varaa kattoturvallisuuden parantamisessa. Katoilta pitäisi löytyä kattoturvatuotteet, kulkusillat, lumiesteet
ynnä muut.
– Kun taloyhtiö ei ole huoleh
tinut katon turvallisuudesta,
huoltomiehet menevät katolle
ja toimivat kuin vuorikiipeilijät
- menevät niihin olosuhteisiin,
mitkä "vuorella" sattuvat olemaan, mutta ottavat myös ison
riskin, Piela toteaa.
Hän käyttää tässä yhteydessä vuorikiipeilijä-termiä kuvatakseen sitä riskinottoa, jonka
kiinteistönhuoltajat ottavat.
Muutoin Piela varoittaa rinnastamasta lumenpudottajia
vuorikiipeilijöihin, koska kyse
on kahdesta täysin erilaisesta
maailmasta.

– 25 vuotta vuorikiipeilyä
harrastaneena, 3 vuotta ammattilaisena ja ensimmäisenä suomalaisena Mount Everestille
Tiibetin puolelta kiivenneenä
minulla on vahva näkemys, että
lumenpudotusta ei saa sekoittaa laisinkaan kiipeilyyn. Kiipeilijä valmistautuu harjoituksissa putoamaan vaikka kuinka
monta kertaa, mutta kattotöissä
ja muissa korkeiden paikkojen
töissä me valmistaudumme
siihen, ettemme putoa kertaakaan. Riskitasot ovat erilaiset,
samoin varusteet. Hyvä kiipeilijä ei välttämättä ole hyvä lumenpudottaja, koska hän käyttää kiipeilyniksejä, jotka eivät
ole sallittuja työelämässä, Piela
korostaa.

Valitkaa
koulutettuja
ammattilaisia

T

aloyhtiö on huolissaan
katolta mahdollisesti putoavista lumista ja jäistä.
Isännöitsijä hankkii lumenpu
dottajan tutulta tai tuntemattomalta lumenpudotusyritykseltä. Miehet tulevat paikalle
ja kiipeävät katolle. Menivätkö
katolle koulutuksen saaneet vai
muuten vain lumenpudotustöihin valikoituneet tekijät?
– Kun kiinteistö noudattaa
la
keja ja ohjeita, se valitsee
osaavat tekijät. Silloin se pystyy
välttämään mahdollisten on
nettomuuksien tuomat vastuut,
työt tehdään nopeammin, ne
tehdään turvallisemmin ja kun
nollisilla kattoturvatuotteilla varustettu katto palvelee kaikkia
katolla liikkuvia ihmisiä ympäri
vuoden, Piela piirtää kuvaa siitä,
miksi kannattaa aina varmistua
yrityksen ja työntekijöiden ammattitaidosta.
➺ JATKUU

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

Kyllä. Tubus-menetelmä on hyvä valinta.
z Tubus-menetelmässä rakenteita ei tar vitse rikkoa.
z Pinnoite ruiskutetaan vanhaan putkeen sen toimiessa muottina
uudelle, itsestään kantavalle viemäriputkelle.
z Työ voidaan tehdä olemassa olevien viemäripisteiden kautta.
z Yhden huoneiston kylpyhuoneen, wc-tilan tai keittiön viemäriputkien pinnoittaminen valmistuu yhdessä työpäivässä, joten
asumiselle aiheutuva häiriö on hyvin lyhyt. Käyttökatkokset ovat
maksimissaan 10 tuntia.
z Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta
viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

Tubus-menetelmä sertifioitu nyt myös Suomessa.

EW-Liner Oy on luotettava urakoitsija, jonka
laadukas toiminta on varmennettu sertifikaatilla.
Sertifikaatti on luettavissa www.ew-liner.

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

www.ew-liner.fi
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Jos taloyhtiö ei taas hoida asioita hyvin, lumenpudotuksesta
tulee tarpeettomasti kallista, hidasta ja turvatonta. Pahimmassa tapauksessa huono asioiden
hoito johtaa siihen, että lumenpudotus viivästyy, putoava lumi
ja jää aiheuttavat onnettomuuden, josta syntyy kiinteistönomistajalle raskasta vastuuta.
– Taloyhtiöissä ei useinkaan
ajatella sitä, että hitaampi lumenpudotus tulee kalliiksi - puhumattakaan siitä, että lumenpudottaja rikkoo katon. Kun
katto olisi varustettu oikeilla
välineillä, työ olisi myös sitä
kautta nopeampaa. Investointi
jyvittyisi useammille vuosille,
joten ei hyvän kattoturvallisuuden toteuttaminen olisi edes
kallista, Piela muistuttaa.

Kouluttaneista
yrityksistä
listaus

T

ämän kevään aikana on
Pielan mukaan keskusteltu siitä, että ensi talveksi koottaisiin listaa yrityksistä, jotka ovat kouluttaneet
lumenpudottajansa asianmukaisesti. Pielan mielestä tällaisen
listan kokoaminen ja ylläpitäminen voisi tapahtua yhteistyössä esimerkiksi Finanssialan
Keskusliiton tai jonkin järjestön
kanssa.
– Näin kiinteistönomistajien
etsiessä koulutuksen saaneita
lumenpudottajia, heillä olisi
käytettävissään ainakin tällainen listaus, Piela toteaa.
Näin varmasti säästyttäisiin
siltä, että kattoja ei ainakaan
osaamattomuudesta johtuen rikottaisi, eikä syntyisi myöskään
uutisia siitä, että pelastuslaitos
pelastaa lumenpudottajan roikkumasta.
– Koulutetut lumenpudottajat tietävät, mitä ovat tekemässä,
eivät riko kattoja, ymmärtävät
ja osaavat ottaa kaikki turvalli
suustekijät huomioon, Piela
piirtää kuvaa ammattitaitoisen
lumenpudotuksen tuomista
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Ari Piela harmittelee, että kun lumenpudottajia on katolta pudonnut, pelastuslaitokset antavat kuvan, että suojaimet ovat olleet kunnossa ja kaikki olisi tavallaan kunnossa, koska pelastettava ei ole
kuollut. - On turha pelastaa henkilöä yhdestä onnettomuudesta kahta kertaa. Ensin putoa
misenpysäyttävä järjestelmä pelastaa ja sitten tarvitaan vielä pelastuslaitos pelastamaan kertaalleen. Putoamisen estävällä järjestelmällä henkilö tuskin olisi pudonnut ja vaikka olisikin, niin hän
olisi itse päässyt poistumaan tilanteesta. Edellyttäen että hänet olisi koulutettu käyttämään varusteitaan oikein.

hyödyistä.
Koulutuksen läpikäymisen
voisi osoittaa kortilla. Se kertoisi siitä, että kyseisellä henkilöllä on ainakin perustiedot siitä,
miten katolla toimitaan putoamisen ennalta ehkäisevästi ja
turvallisesti.
– Se olisi paljon enemmän
kuin nyt näkee: kaveri tulee
kadulle, venyttelee valjaita ja
ihmettelee, miten päin nämä
oikein laitetaan päälle. Sitten
hän on 5 minuutin päässä katolla, hänestä pidetään kuormaliinoilla kiinni, ettei kaveri pääse putoamaan katon reunalle.
Meidän suurin työmme onkin
nyt saada kaikki tahot ymmärtämään, miten homma voidaan
tehdä hyvin. Kaikki ratkaisut
ovat olemassa. Ne vain pitää
saada käyttöön, Piela vielä toteaa.
IRATA on ainoa maailmanlaajuinen
korkeapaikan työskentelyn koulutusorganisaatio. Ari Piela on pohjoismaissa ensimmäinen korkeimman
tason eli tason 3 kouluttaja.
➺ Aiheesta lisää sivulla 18

Pasi Halmiston kanssa demonstroidaan, miten käy, kun
köysi on kiinnitetty valjaissa selkäpuolelle ja kaveri putoaa katolta alas. Tutkimusten mukaan terve ihminen
jaksaa tässä asennossa roikkua maksimissaan 12 minuuttia.

Geberit piilohuuhtelusäiliöt

Sukupolvien ajan.

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

Ammattitaitoisessa lumenpudotuksessa
turvallisuus tulee ”suojautumisjärjestelmästä”

K

aikkein tärkein asia
katolle mentäessä on
tiedostaa aina siihen
liittyvät riskit. Tarvitaan riskiarvio - minkälaisessa kunnossa
katto on, voiko sinne ylipäänsä
mennä.
– Kun todetaan, että katolle
voidaan mennä, varustaudutaan
oikeanlaisilla valjailla, suojaimilla ja köysillä etsimään katolta
ankkuripistettä, mihin kiinnittää köysi. Jos sellaista ei ole, rakennetaan väliaikaiset ankkuripisteet. Ne voidaan rakentaa
jokaikiselle katolle kymmenessä minuutissa - osalle jopa niin,
että ei edes käydä katolla, Piela
vakuuttaa.
– Vanhojen talojen katoilla
voi olla puusiltoja, joita ei voi
käyttää ankkuripisteinä alkuunsakaan. On tapahtunut sitäkin,
että on kiinnitytty puusiltaan ja
tukeuduttu siihen, mutta kulkusilta onkin irronnut kiinnityksistään, Piela kertoo esimerkkinä turvallisuusriskeistä.
Ankkuripisteen pitää EN
795:n mukaan kestää tuhat
kiloa. Yksi kattotyöskentelyn
riskeistä on, että kun toimitaan
putoamisen estävän järjestel-

män mukaisesti ja pudotaan,
minkälainen nykäysvoima putoajaan kohdistuu.
Piela kertoo esimerkin, mitä
nykäysvoimalla tarkoitetaan.
Kun 80-kiloinen ihminen putoaa ankkuripisteestä metrin
verran alaspäin köyden varaan,
häneen kohdistuu 1 200 kilon
nykäisyvoima. Henkilöauton
painon verran. Nykäysvoima
ylittää myös ankkuripisteen
standardivaatimukset.
– Mutta kun ankkuripisteeseen kiinnitetystä köydestä on
otettu ns. löysät pois, 80 kiloa
painavaan kaveriin kohdistuu
maksimissaan 80 kilon nykäysvoima. Huisi ero.

Oikeat varusteet
tukevat ja
helpottavat
työskentelyä

-P

arhaatkin varusteet
ovat lähes arvottomia, jos ei tiedä, miten
niitä käytetään. Sen sijaan kun
opitaan perusteita, varusteista

saadaan kaikki hyöty irti. Ikävää
on se, että lumenpudottajalle
hankitaan edullisimmat valjaat,
jotka on ehkä alunperinkin
tehty vain kertaluontoisiin tai
satunnaisiin töihin. Kyse on
kuitenkin vaativissa olosuhteissa tehtävästä vaarallisia töistä.
Huonoilla varusteilla osaamattomana kattotyöskentely on
enemmänkin selviytymistä
vaikeista olosuhteista kuin turvallista kattotyöskentelyä, Piela
muistuttaa.
Piela suosittelee käyttämään
kokovaljaita joissa on edessä
myös lantiokiinnityspiste. Kehittyneissä kokovaljaissa lantiokiinnityspiste muodostaa
jalkalenkeistä ja lantiovyöstä
istumavaljaan missä on hyvä
roikkua tarpeen tullen. Käyttöohjeissa kuitenkin hyvin usein
neuvotaan kiinnittämään köysi
valjaisiin selkäpuolelle, vaikka
kiinnityspiste tulee valita työnluonteen ja riskinarvioinnin
perusteella.
– Se on huonoin mahdollinen
kiinnityspiste estämään putoamista. Kun ihminen putoaa ja
jää roikkumaan valjaisiin selästä kiinnitettynä, hän ei pysty te-

kemään yhtään mitään itsensä
auttamiseksi. Tajuton henkilö
pystyy roikkumaan näin 20 minuuttia, jonka jälkeen hän on
välittömässä hengenvaarassa,
koska veri pakkautuu jalkoihin,
Piela kertoo.
Terveenkin ihmisen sietokyky tässä asennossa roikkumisessa on tutkimusten mukaan
maksimissaan 12 minuuttia.
– Nykyiset köydet ovat sellaisia, että niitä on äärimmäisen
helppo ja nopea säätää verrattuna perinteisiin köysiin. Perinteisessä köydessä joudutaan ottamaan paine pois ennen kuin
niitä voidaan säätää. Nykyaikaisia köysiä voidaan säätää paineenalaisinakin, Piela kertoo
ydinkuituköyden vaikutuksesta
työskentelyn turvallisuudessa.
- Oikein valittu suojainjärjestelmä venyy perustyöskentelystä vaativaan työskentelyyn ja
pelastautumiseen ja pelastamiseen asti. Ei tarvita muuta kuin
yksi laite ja tarpeen vaatiessa
nousukahva. Hyvin pieni valikoima välineitä, mutta valtava
tekniikkavalikoima, hän vielä
kiteyttää varustepuolen.

Hyvä laki, mutta ei neuvo käytäntöjä
Suomalainen työturvallisuuslaki on Ari Pielan mukaan sinällään
hyvä ja antaa selkeät raamit esimerkiksi kattotyöskentelyn turvallisuudelle.
– Laki on laadittu työntekijän eduksi, totta kai myös työnantajan
eduksi. Lain ja sen määräysten ja loppukäyttäjän välillä on käytännössä kuitenkin iso aukko. Mistä löytyy loppukäyttäjää palveleva tieto? Lakihan ei kerro sitä, miten työskentelet, minkälaisia varusteita
valitset ja miten niitä käytät. Laki sanoo vain, että käytät tarvittaessa
tarvittavia suojaimia. Siinä raamit, joiden sisällä pitää toimia, Piela
pohtii.
Tästä syystä Pielan mukaan kattotyöskentelyyn ja monien muidenkin korkeiden paikkojen työskentelyyn osallistuvia ihmisiä pitäisi
kouluttaa.
– Heidän ei tarvitse tuntea EN-standardeja, koska eihän sellaisia
asioita katolla ajatella. Heidän pitää tietää, miten toimivat, miten valitsevat ja käyttävät katon ankkuripisteitä köysien kiinnittämiseen,
pystyvät huomioimaan riskit ja poistamaan ne ja sitten työskente-
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lemään turvallisesti, Piela jatkaa.
Pielan mielestä yleisestikin ottaen ei pitäisi puhua pelkästään
suojaimista, vaan järjestelmästä, jossa on paljon muuttujia.
– Esimerkiksi katolla työskentelevän pitää jatkuvasti huomioida
ankkuripisteet, säätää köyttä, huomioida heilurivoimat, riskit - monia asioita, joita pitää koko ajan ajatella, hän sanoo.

kiinteistönhuolto

Asianmukaiset
lumiesteet
ehkäisemään
kattolumionnettomuuksia

R

akennusten katolta pudonnut lumi ja jää on
aiheuttanut kuluneen
talven aikana lukuisia vaaratilanteita ja onnettomuuksia, joissa on valitettavasti menehtynyt
ainakin neljä henkilöä.
Kattoliitto ry haluaa omalta
osaltaan ohjata kiinteistöjen
omistajia ja niiden huollosta
ja kunnossapidosta vastaavia
tahoja välttämään putoavan lumen ja jään aiheuttamia riskejä
tulevaisuudessa.
Kiinteistöpalvelualojen liiton
tekemän selvityksen mukaan
kolmea kuolemaan johtanutta
onnettomuutta (2 Helsingissä
ja 1 Tampereella) yhdistää se,
että lumi tai jää on pudonnut
kerrostalon konesaumatulta
peltikatolta, joka on varustettu
ns. jalkarännillä.
Jalkaränniä ei ole suunniteltu tai tarkoitettu lumiesteeksi,
vaan sen tarkoitus on johtaa
sadevesi katolta hallitusti syöksytorviin.
Jalkarännejä käytetään hyvin
jyrkillä peltikatoilla, joilla myös
lumen ja jään putoamisvaara
on suurin. Nämä katot tulisi varustaa kunnollisin lumiestein ja
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lisäksi huolehtia lumiesteen ja
alaräystään väliin jäävän lumen
ja jään säännöllisestä poistosta.
Lisäksi on syytä selvittää,
onko yläpohjan lämmöneristys riittävä. Puutteellinen lämmöneristys päästää rakennuksen sisätiloista lämmintä ilmaa
yläpohjaan, jolloin peltikatto
lämpenee ja hyvin lämpöä johtavana sulattaa lumen ja jään
alapinnan, jolloin lumet ja jäät
lähtevät liikkeelle.
Katon muoto ja katemateriaali vaikuttavat olennaisesti
lumiesteiden tarpeellisuuteen.
Hyvin loivilla sekä sisäänpäin
kaltevilla katoilla lumiesteitä ei
tarvita.
Katon jyrkkyyden kasvaessa liukaspintaisille katteille on
suunniteltava ja asennettava
riittävät lumiesteet, sekä huolehdittava niiden kunnosta.
Lumiesteistä huolimatta kiinteistön omistajan on tarkkailtava katolla olevaa lunta ja jäätä,
sillä lumi pystyy leikkautumaan
yleisimpien putkityyppisten
lumiesteiden läpi. Karkeat sirotepintaiset katteet, esimerkiksi kumibitumikermit, eivät
käytännössä tarvitse erillisiä

Viereinen kuvasarja on
elävä esimerkki siitä,
minkälaisia uhkia lumen putoamiseen liittyy.
- Kamera kädessä iltapäiväruuhkassa mateluvauhtia keskustan
suuntaan autolla kulkiessani osui tällainen tapahtuma silmiini ja siitä sitten laukomaan
kuvia, tapahtumat
ikuistanut helsinkiläinen Matti Luukkanen
kertoo.
Tässä tapauksessa kukaan ei onneksi jäänyt
putoavien lumien alle.
lumiesteitä, vaan niiden pinta
toimii koko matkaltaan lumiesteenä.
Silloin, kun lumen ja jään
poisto on tarpeellista, se on
tehtävä niin, ettei kate vaurioidu. Lumen poistoon ei pidä
ryhtyä, mikäli siihen ei ole todellista tarvetta.
Lumenpudotuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota
työturvallisuuteen ja varmistettava, ettei alapuolisella katualueella liiku ihmisiä pudotuksen
vaara-alueella. Lumenpoiston
tarpeellisuus on harkittava tapauskohtaisesti ottaen huomioon lumen ja jään putoamisen
mahdollisuus ja joissain tapauksissa myös kattorakenteiden
kantokyky.
Katemateriaalista ja kattotyypistä riippumatta katto tarvitsee säännöllistä huoltoa.
Huoltokäyntien yhteydessä
on tarkastettava myös mahdollisten kattoturvatuotteiden kuten kattosiltojen, lumiesteiden,
tikkaiden ja kiinnityspollarien
kunto ja asianmukainen kiinnitys.
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kiinteistönhuolto

Kattolumien valvonnassa
yhteisvastuullisuutta,
ei yksipuolisia sopimuksia
Huoltoyhtiöt ovat tänä talvena
lisänneet erityisiä turvallisuusliitteitä huoltosopimuksiinsa.
Toimitusjohtaja Pia Gramén
muistuttaa, että sopimusten sisältöjä ei voida muuttaa yksipuolisesti, vaan sopien yhdessä.

– Turvallisuusliite on
yhden osapuolen yksin
laatima, ei eri osapuolia edustavien kiinteistöalan liittojen yhteisesti hyväksymä malli.

mittajalla on vastuu töiden suorittamisesta ainoastaan huoltosopimuksen mukaisesti.
– Huoltoyhtiöt hoitavat kattojen lumi- ja jää lumitilanteen
valvontaa, jos siitä on huoltosopimuksessa sovittu. Huoltosopimuksessa on määriteltävä tarkasti miten ja milloin valvonta
toteutetaan, Gramén linjaa.
Huoltoyhtiöt eivät pääsääntöisesti hoida lumenpudotuksia, koska niillä ei ole siihen
resursseja eikä välttämättä vaadittavaa osaamista.
Lumenpudottajat ovat koulutettuja erikoisammattilaisia ja
lumenpudotusta hoitavat työhön erikoistuneet yritykset.

Sopijakumppaneiden
on aina neuvoteltava
ja sovittava sopimusmuutokset yhdessä,
sanoo Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.

N

äin Kiinteistöpalvelut
ry:n toimitusjohtaja
Pia Gramén toteaa,
koska Isännöintiliiton laatima
turvallisuusliite on aiheuttanut
hämmennystä kiinteistöalan
toimijoissa.
Isännöintiliiton tavoitteena
on saada turvallisuusliite liitteeksi huoltosopimuksiin ja
siirtää samalla vastuu kattolumista huoltoyhtiöille.
Gramen muistuttaa, että yksikään ulkopuolinen taho ei voi
laatia sopimusehtotekstiä tuntematta kyseessä olevaa koko
sopimusta ja sopimuskohdetta
sekä sen erityispiirteitä.
– Niin yleispätevää sopimus
ehtomallia ei ole mahdollista
tehdä, että se sopisi kiinteistöalalla jokaiseen kohteeseen ja
yksilölliseen sopimukseen, koska kiinteistöjen sijainti, kattora-
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Kattorakenteetkin
kuntoon

kenteet ja taloudellinen asema
poikkeavat toisistaan, Gramén
sanoo.
– Kiinteistön turvallisuutta
ei taata pelkillä sopimuksilla.
Sopimuksilla sovitaan sopijapuolten velvollisuuksista ja vastuista kyseessä olevien kiinteistöjen osalta, mutta kiinteistön
turvallisuus taataan yhteisillä
pelisäännöillä ja toimenpiteillä. Myös jokaisella kiinteistöllä
liikkuvalla on vastuu omasta

turvallisuudestaan, hän muistuttaa.

Vastuu kiinteistönomistajalla

L

ain mukaan omistajan
vastuuta kiinteistön turvallisuudesta ei voi siirtää
huoltoyhtiölle, mutta huoltotehtävät voi siirtää. Palveluntoi-

G

ramén neuvoo omistajia hoitamaan kiinteistöjen kattorakenteet
kuntoon lämpövuotojen aiheuttamien jääpuikkojen muodostumisen estämiseksi sekä asennuttamaan katoille lumiesteet
ainakin kulkuväylien kohdalle.
Katoilla on oltava myös kiinnikkeet turvavälineiden kiinnittämistä varten.
– Näin säästetään sekä kiinteistönomistajan kukkaroa että
lumenpudottajien aikaa ja resursseja, Gramén muistuttaa.

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

www.mataki.fi

Timo Harjakainen

uutispostia

Valvova rakennusmestari

Sisäilmatutkimuksen
tilaajan ohje valmis
- kevään aikana koulutuskiertue

Työterveyslaitos on laatinut
ohjeet siitä, miten tilata konsulttipalveluita sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa.
Ohjeet on tuotettu osana
Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelmaa yhteistyössä
erilaisten tilaajaorganisaatioiden (Senaatti-kiinteistöt, Helsingin kaupunki ja Sipoon kunta)
sekä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa (Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Vahanen Oy).
Niiden tarkoituksena on auttaa palveluiden tilaamisessa,
mutta myös korjausrakentamishankkeiden hallitsemisessa.
- Sisäilmasto-ongelmien ratkaisun onnistumisen edellytys
on, että tilaaja osaa tilata tarvittavan palvelun ja saa myös vertailukelpoisia tarjouksia, kertoo
vanhempi asiantuntija Eero Palomäki Työterveyslaitoksesta.
Tilaajaohjeessa esitellään
mm. selvitysprosessin vaiheet,
tarvittavia asiantuntijatahoja ja
heidän pätevyysvaatimuksensa
sekä tehtävät. Ohjeessa esitetään tilaajan tueksi ja uutena
toimintatapana selvitysvaiheen
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vetäjän nimeämistä ja
ottamista mukaan hankkeeseen heti sen alusta
alkaen.
Ohjeessa on kuvattu
myös tarjouspyyntömalli.
Työterveyslaitos järjestää Tilaajaohjeesta myös
koulutuskiertueen kuudella paikkakunnalla kevään
aikana. Koulutuskiertueella esitellään myös muita
Kosteus- ja hometalkoissa
laadittuja ohjeita ja työkaluja korjausrakentamishankkeen hallintaan.
Koulutuspäivän aikana
kerrotaan muun muassa,
kuinka sisäilma-alan konsulttipalvelua tilataan, millaiset ovat
terveen talon kriteerit korjaushankkeessa sekä millaisia ovat
korjaushankkeen hallinnan
työkalut.
Koulutustilaisuuden tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään paremmin, kuinka
sisäilmasto-ongelmaa tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti.
Koulutus on tarkoitettu kiinteistönomistajille, kiinteistöpäälliköille ja muille kiinteistöalalla toimiville, suunnittelijoille ja rakennuttajille, työsuojelupäälliköille ja -henkilöstölle
sekä sisäilmakonsulteille ja
kaikille muille sisäympäristökysymysten kanssa työskenteleville.
Koulutukset käynnistyvät
huhtikuussa Kuopiossa, Oulussa ja Lappeenrannassa sekä toukokuussa Tampereella.
Tilaajanohje löytyy osoitteesta www.ttl.fi/sisaymparisto ja
koulutuskiertueen ajankohdat
ja paikkakunnat osoitteesta
www.ttl.fi/fi/koulutus/koulutuskalenteri/sivut/default.aspx

Seminaarin kevennetystä asiaosuudesta vastaa Timo
Harjakainen. 58-vuotias Harjakainen on ammatiltaan
valvova (ei aina niin vastaava) rakennusmestari ja koulutukseltaan muurari. Tällä ”raksojen puuhapetellä” on sana
hallussaan ja ego kohdallaan. Hänen käyttämiään sanontoja ovat muun muassa ”Firman piikkiin”, ”Kuka vastaa?” ja
”Ninnannunnan”.

Monitaitoisen Aku Hirviniemen yksi roolihahmoista
on suosionsa huipulla liukkaasti luisteleva Timo
Harjakainen. Timppa on Marja Tyrnin sukulainen
suoraan alenevassa polvessa.
Parasta läppää lentää tilanteessa ja tilanteen
ulkopuolella kun valvova rakennustarkastaja Timo
Harjakainen on vauhdissa ja suhauttelee täyslaidallisia
kaikille sukuun, säätyyn ja karvoihin katsomatta.

Se on As best!

Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari

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

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

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

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

julkisivut

Tieteen keinoin entistä syvemmälle
betonielementtien ytimeen
Tampereen teknillisestä yliopistosta löytyy
paljon tieteellistä näyttöä ja osaamista betonijulkisivujen ja -parvekkeiden tilaan, kuntotutkimusmenetelmiin
ja korjaussuunnitteluun. TTY:n Rakennustekniikan laitos sai
juuri tuoreen tohtorin
tekniikan lisensiaatti
Jukka Lahdensivun
väitöksen myötä.
n Tekst ja kuva:

Hanna Rissanen

S

uomi kaupungistui voi
makkaasti 1960- ja 1970
-luvuilla. Betonielementit
valtasivat sijaa talonrakennuksessa julkisivu- ja parvekemateriaaleina. Kyseisillä vuosikymmenillä valmistuneet talot käsittävät edelleen suurimman osan
nykyisestä asuntokannastamme.
Osa tästä rakennuskannasta on
jo läpikäynyt julkisivu- ja parvekekorjauksia.
Paljon suurempi määrä 60-70
-luvun kerrostaloista odottaa
vielä yksilökohtaisesti toteutettavaa diagnoosiaan, kuntotutkimusta, jolla betonirakenteita
jäytäville vaurioille löydetään
syy ja sitä kautta oikeat korjaustapasuositukset: kevyet, raskaat
tai jotain siltä väliltä.
Monestakin syystä samankin
ikäkauden rakennusten julkisivut ja parvekkeet ovat kunnoltaan erilaisia. Toisin kuin
yleisesti ehkä ajatellaan, mm.
1970-luvun elementtikerros-
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Tampereen teknillisessä yliopistossa 23. maaliskuuta
tohtoriksi väitellyt Jukka
Lahdensivu on pohtinut ja
tutkinut betonijulkisivujen
ja -parvekkeiden vauriomekanismeja 1990-luvun alkupuolelle ajoittuneesta diplomityöstään lähtien.

talojen joukosta löytyy myös
sellaisia, joissa alkuperäiset
julkisivut ja parvekkeet ovat
uhmanneet vuosikymmeniä ja
säitä todella hyvin.
Rakennuksien systemaatti
semmat kuntotutkimukset saivat
Suomessa alkunsa1980-1990lukujen vaihteessa Tampereen
teknillisessä korkeakoulussa,
tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Silloin aiheesta tehtiin mm.
ensimmäisiä diplomitöitä.
Vuonna 1994 valmistunut
Jukka Lahdensivun diplomityö
pureutui betonijulkisivujen ja
-parvekkeiden kunnon tutki-

miseen. Työn lähestymistapana
olivat vauriomekanismit.
Vastikään, 23. maaliskuuta
2012, Jukka Lahdensivu väitteli
samasta aihepiiristä Tampereen
teknilliseksi yliopistoksi (TTY)
muuttuneessa opinahjossaan
tohtoriksi.
Lahdensivun diplomityön ja
väitöksen väliseen aikaan on
ajoittunut monenlaista samaan
aiheeseen liittyvää, kuten hänen omakohtaisesti yli sataan
rakennukseen tekemänsä kuntotutkimukset.
Valtakunnallinen Betonijulkisivun kuntotutkimusohje BY 42
valmistui ja otettiin käytäntöjen yhtenäistämiseksi käyttöön
1997. Päivitetty ja tarkennettu
painos BY 42 ilmestyi 2002.
BY 42:n ensimmäisen version ilmestymisen aikaan kuntotutkijoiden piiri oli melko
vähäinen, muutaman merkittävän insinööritoimiston ammattilaisista ja TTKK:n tutkijoista

koostuva.
Sittemmin piiri on laajentunut. Monen kuntotutkijan juuret juontavat TTKK/TTY:stä,
jossa he tyypillisimmin ovat
kouluttautuneet ensin rakennesuunnittelijoiksi, sitten korjaussuunnittelijoiksi ja kuntotutkijoiksi.
Hyvä kuntotutkimusraportti:
* selvittää kohteesta löytyneet vauriomekanismit ja miten vauriot vaikuttavat rakenteeseen
* tuo esille, miten ja millä eri tutkimusmenetelmillä ja otannalla kuntotutkimus on tehty
* kertoo kuntotutkimuksen tulokset
sekä niistä tehdyt päätelmät
* kertoo myös mitä asioita ei ole tutkittu
* esittää tilaajalle suositukset korjauksista ja niiden ajankohdista
* numeerinen tieto ja data eivät ehkä
ole oleellista asiakkaalle, mutta ne
kannattaa tallentaa mukaan liitteissä. Korjaussuunnittelijalle ne ovat
tärkeitä - vaikkakin suunnittelija on
usein sama henkilö kuin kuntotutkija,
mikä Lahdensivun mukaan on varsin
suotavaakin!

Korjaustarpeet
tiukemmin ennakoitaviksi

T

TY:n Rakennustekniikan
laitoksella vuosina 20062009 toteutetussa Betonirakenteiden korjausstrategiat
-hankkeessa (BeKo-tutkimus)
koottiin 947 kuntotutkimuksen läpikäyneestä rakennuksen
kuntotutkimusaineistosta tietokanta.
BeKo-tutkimuksen tärkeimmäksi saavutukseksi Jukka Lahdensivu mainitsee kerättyyn
tietokantaa perustuvan betonijulkisivujen ja parvekkeiden
korjaustarpeen ennakointisovelluksen kehittämisen.
Suurin osa aineiston, BeKotietokannan muodostavista
tutkituista ja korjattavina olleista rakennuksista oli 1960- ja
1970-luvulta. Aineiston uusimmat talot oli valmistuneet 1996.
Näissä uusimmissa kohteissa
kuntotutkimukseen oli päädytty tyypillisesti jonkinlaisen valmistusvian epäilyn tai sellaisen
riskin olemassaolon selvitystar-

Toisessa kuvassa tehdään kuntotutkimusta nostokorista käsin.
Kuntotutkimuksen luotettavuuden kannalta on oleellista, että rakennuksen jokaiselle julkisivulle päästään tekemään tarkempia
kenttätutkimuksia, kuten peitepaksuusmittauksia ja näytteenottoa. Usein rakennuksen ympärillä oleva kasvillisuus tai nurmikkoalueet rajoittavat nostokoriauton käyttöä.

peen vuoksi.
Kuntotutkimusten kirjo aineistossa osoittautui suureksi.
Kuntotutkimusraporttien lä-

pikäymisen ja erittelyn lisäksi
tutkimuksessa haastateltiin eri
osapuolia - kuntotutkijoita/korjaussuunnittelijoita ja tilaajia

- 12 kohteessa. Kaikissa niissä
kuntotutkimus ja sen pohjalta
korjaussuunnittelu oli tehty
hiljattain, ja kohteen korjaus
oli haastattelua tehtäessä joko
menossa tai sen valmistumisesta oli enintään kaksi vuotta.
– Näin halusimme täsmentää,
mikä kuntotutkimuksen merkitys oli ollut rakennuksen omistajille ja korjaussuunnittelulle,
oliko tullut yllätyksiä ja oliko
tutkimuksen laajuus koettu riittäväksi, Lahdensivu sanoo.
Näiden 12 kohteen valinnas
sa painoi tosiasia, että niistä
saatiin suhteellisen tuoreita
muistikuvia.
– Jos kyselee kymmenen
vuoden takaisista asioista, niitä
ei enää niin muisteta.
Haastatteluissa ja keskuste
luis
sa tuli esille, että jonkin
verran kuntotutkimuksia oli
to
teutettu rakennusten kym-

PESULAKONEILLA

– täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma
TALOPESULAT OY, Vitikka 1 C, 02630 Espoo, puh. (09) 6869750, fax (09) 68697520, info@talpet.ﬁ, www.talpet.ﬁ
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

menvuotisvastuisiin liittyen.
Järkevää vai ei - sen suhteen
Lahdensivu sanoo olevansa vähän kiikun kaakun.

Näytemäärät
jääneet
pienehköiksi

K

eskusteluissa kuntotutkijoiden kanssa Lahdensivu kertoo tulleen
esille, että asiakkaat suosivat
mieluusti kuntotutkimuskokonaisuuksia, jotka ovat laajuudeltaan toteutettavissa yhden
päivän aikana. Toiselle päivälle
venyvää ohjelmaa kaihdetaan
kustannussyistä.
Menettelytavassa Lahdensivu näkee epäsuhdan, joka oli
tullut hänelle tutuksi hänen
itsekin tekemissään kuntotutkimuksissa.
– Ollaan valmiita päättämään
miljoonan euron korjausinves-

tointi, mutta kuntotutkimuksesta halutaan säästää 5 000 - 10
000 euroa.
BeKo -tietokannasta tehtiin
tarkastelu, minkä ikäisiin kohteisiin kuntotutkimus oli tehty
ja kuinka paljon keskimäärin
niissä oli otettu näytteitä.
Osoittautui, että keskimäärin
näytteiden määrä oli jäänyt 50
prosenttiin vuoden 2002 BY 42
ohjeistuksen suosittelemasta
määrästä. Kun joukossa oli kohteita, joissa näytteitä oli kyseistä
prosenttilukua enemmän, kohteissa oli myös varsin pienillä
näytemäärillä (1-2) toteutettuja.
Kuten edellä tuli ilmi, tilanne ei
välttämättä kiikasta kuntotutkijoista.
– Tiedän, että osaavia kuntotutkijoita harmittaa, jos he eivät
saa tehdä asioita varmuudella,
Jukka Lahdensivu toteaa.
Väitöstyössä läpikäydyt kuntotutkimusraportit sinällään
osoittautuivat pääosin huolellisesti tehdyiksi.
Näytteiden määrää koskeneis-

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella
•
•
•
•
•
•

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

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
Puh. (09) 2525 2425, Fax (09) 2525 2426
www.contesta.fi
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sa keskusteluissa kuntotutkijat
ja korjaussuunnittelijat toivat
esiin tuntemuksensa, että jos
kuntotutkimuksen voisi toteuttaa suuremmin näytemää
r in,
korjaussuosituksien laadinnassa ei tarvitse ottaa ylimääräistä
varmuutta.
Samoin korjausten ajankohdan määrittely on varmemmalla
pohjalla ja kun kuntotutkimus
tehdään riittävän aikaisessa
vaiheessa, kevyemmillä ja edullisemmilla toimilla on mahdollista saada lisää käyttöikää.
Haastatteluissa tuli ilmi, että
isot kiinteistönomistajat ammat
timaisina toimijoina haluavat
toimia kuntotutkimuksissa ja
-suunnitteluissa vakiintuneiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Kun laatutaso on todettu
kunnolliseksi, he tilaajina tietävät, mitä saavat.
– Veikkaan, että heillä on toimivat vuosisopimukset. Asunto-osakeyhtiöiden tilanne on
vaikeampi. Päätöksenteko on
paljon hankalampaa, kun 'asiantuntevia' päättäjiä on yhtä
paljon kuin osakkeenomistajia.
Lahdensivu sanoo ymmärtävänsä asunto-osakeyhtiöiden
vaikeudet. Saatujen tarjousten
sisällöt ja hintahaitari voivat
olla mitä tahansa, ja sisältöjen
vertailu vaikeaa. Syy juontunee
osaltaan siitä, että tarjouspyyntöä ei ole osattu täsmentää.
Liian helppoa silti ei ole isoilla vuokrataloyhtiöilläkään. Ra
hasta kiikastaa sielläkin. Omistuksessa voi olla sata vuokrataloa, mutta varaa vain viiden
korjaamiseen. Mihin rahat laitetaan, sen priorisointi ei ole
helppoa.
– Tilanne on sama mm. kouluissa ja muissa julkisissa kohteissa.

Kiinteistönomistajille
syvempää tietoa

Y

leisimmin kuntotutkimus teetetään vaiheessa, jossa periaatteessa
korjaamisen aihetta on jo. Korjaus teetetään heti tutkimuksen
ja suunnittelun jälkeen ja sillä
saadaan lisää käyttöikää raken-

Tuossa ensimmäisessä kuvassa mitataan raudoitteiden peitepaksuuksia ainetta rikkomattomalla sähköiseen induktioon
perustuvalla peitepaksuusmittarilla. Peitepaksuuksia tulee
kuntotutkimuksessa mitata
erikseen jokaisesta elementtityypistä ja elementin raudoitetyypistä, esim. verkkoteräs ja
pieliteräs erikseen.

nukselle.
BeKo-tutkimuksen tavoitteena oli lisätä kiinteistönomistajien tietämystä betonijulkisivurakenteiden toiminnasta, vaurioitumisesta ja korjausmahdollisuuksista.
Keskeisimpänä tavoitteena
oli luoda työkaluja ja toimin
tamalleja, joiden avulla kiinteistönomistajat pystyvät ajoissa
tunnistamaan kiinteistökannas
ta korjaukseen tulevat rakennukset, ennen kuin betonijulkisivujen ja -parvekkeiden vaurioita on näkyvillä.
Korjaustarpeen ennakointi
mahdollistaisi varautumisen
ajoissa tarvittaviin korjauksiin
ja ajoittamaan korjaukset rakenteiden käyttöiän ja korjaus
kustannusten suhteen optimaalisesti.
Tällaisella ennakoivalla korjauksella vältetään rakenteiden
purkamistarvetta ja vähennetään purkujätettä, eikä rakennuksen ulkonäköä tarvitse
muuttaa.
Vaiheessa, jossa elementtien
pintabetoni on vielä ehjä, raudoitteiden mahdollista ruostu
mista pystytään tutkimaan
pintaa rikkomatta peitepaksuusmittareilla. Erityisen täh-

dellistä on kohdistaa tutkimus
rakennusten nurkkiin. Niissä
saderasitus on voimakkainta,
Suomessa pahimmillaan suunnassa kaakko-lounas.
Se, mitä kuntotutkimusten
tilaajat BeKo-tutkimuksen mukaan vaikuttivat jääneen kai-

paamaan kuntotutkijoilta, oli
nykyistä varmempaa ja tarkempaa kannanottoa rakenteen
jäljellä olevaan käyttöikään.
Osin tilaajat kokivat myös,
että kuntotutkimuksissa korjauksista annettavat kustannusarviot olivat liian alhaisia.

Parempikuntoisia parvekkeita
kuin uskottiinkaan
Betonin pakkaskestävyyden
parantaminen lisähuokoistamalla alkoi yleistyä vuoden
1981 jälkeen valmistuneissa
rakennuksissa. Jukka Lahdensivun mukaan 70 prosentissa
parvekekannastamme on käytetty betonia, joka ei ole pakkasenkestävää.
– BeKo-aineiston mukaan
laaja-alaisia pakkasrapautumia
on kuitenkin vain 15 prosentissa parvekkeista. Ne olivat
siis paremmassa kunnossa
kuin olisi voinut olettaa.
Parvekkeiden käyttöikää jatkavilla ennakoivilla korjauksilla - laastipaikkauksilla ja siihen
lisättynä suojaavalla pinnoituskorjauksilla - näille lukumääräisesti suurelle määrälle laajalta
rapautumiselta säilyneitä parvekkeita olisi saatavissa noin
15-25 vuotta lisäaikaa.
Oletettua parempaan pakkasen kestoon Lahdensivun mukaan ehdottomasti suurin vaikuttaja on ollut, että Suomen
ilmasto ei ole niin hankala
kuin betonin säilyvyysohjeissa
on varauduttu.
Julkisivuissa ilman toimivaa
suojahuokoistusta olevan be
tonin osuus on vähäisempi
kuin parvekkeissa: noin 20-50
prosentissa julkisivun pintatyypistä riippuen. Monen pintatyypin ongelmana kuitenkin
on, että niille tehtävissä olevia
korjausvaihtoehtoja on tarjolla paljon vähemmän kuin parvekkeissa.
Esimerkiksi pesubetonissa tai klinkkerilaattapintaisessa julkisivussa suojaavien
pinnoitteiden käyttäminen ei
käytännössä ole mahdollista.
Kaiken kaikkiaan Lahdensi

vun väitöksessä käytetty aineisto osoitti, että elementtien
laatu oli aika tasaista Suomessa. Vaikka vaihtelua löytyi rakennuksittain ja rakennuksen
eri elementtien välillä, selkeää
alueellisia eroja laadun suhteen ei ilmennyt. Havaintojen
mukaan rannikkoalueilla vaurioituminen on toki sisämaata
nopeampaa, johtuen runsaammista sateista.
Lahdensivun mukaan käytännössä voidaan havaita, että
70-luvun kerrostaloissa, joita
ei ole vielä korjattu ja joissa
ei näy vieläkään mitään vaurioita, löytyy oikeastikin todella
hyviä yksilöitä. Siten kaiken
kattavan kyseisen aikakauden
elementtikerrostalojen vähättelyn - jota esiintyy - voi kuitata turhaksi.
Toisaalta on rakennuksia,
joissa jo silminnähden on todella paljon vaurioita. Niiden
suhteen kuntotutkijan on tajuttava jättää perusteelliset ja
kalliit kuntotutkimukset teke
mättä. Ilmeistä kun on, että
raskas korjaus - kuten elementin ulkokuoren uusiminen - on
väistämätön joka tapauksessa.
Päinvastoin taas - jos kuntotutkimukseen tulee rakennus,
jossa ei näy päällepäin mitään
vaurioita, tutkimuksen on olta
va paljon perusteellisempi ja
kattavampi, peitepaksuusmittauksia on tehtävä enemmän
ja laboratorionäytteitä analysoitava enemmän. Jos joitain
piileviä ongelmia löytyy, kevyellä ja edullisella korjauksella
on mahdollista estää tai viivästyttää laajempia ja raskaampaa
korjausta edellyttäviä vaurioita.

HB-PRIIMA VÄLISEINÄLEVY

Kestävä ja turvallinen
rakennusmateriaali
Turvalliset, helposti
asennettavat, kivipohjaiset
HB-Priima-väliseinälevyt
soveltuvat erinomaisesti
kaikkeen väliseinärakentamiseen,
myös korjausrakentamiseen!

UUTUUS!
HB-PRIIMA
dB130 Silence

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoro

Mineraalivilla julkisivussa sateella.
Sateensuojana?
Joka syys- ja talvikautena näkyy päivälehtien sivuilla yksi tai useampi artikkeli valokuvin komistettuna sateenpieksemästä mineraalivillasta rakennusten julkisivuissa. Asiaa ja materiaalia tuntematon
toimittaja sitten tekstissään repostelee, miten surkeaa on, kun villat
kastuvat ja rakenteet homehtuvat, kun villat ovat suojaamattomina ja
säiden armoilla.
Jo vuosia sitten Julkisivuyhdistys teetti asiasta tutkimuksen (itse
asiassa kaksikin) erään suurentelijan kyseenalaistettua eräässä
paikallislehdessä sen, ettei eriste voisi enää sateessa kastuttuaan
toimia. Kyseessä oleva rakennus sekä muutama muu sateelle rakennusvaiheessa altistunut julkisivu päätettiin tutkia, jotta saataisiin
selville, löytyykö niistä hometta ja mahdollisesti muita mikrobeja ja
voiko noista löydöksistä olla terveyshaittaa. Tutkimuskohteena olevat
rakennukset sijaitsivat eri puolilla Suomea, ja lämmitysjaksoja niissä
jokaisessa oli ollut takana jo useita.
Tutkimustulos oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta harvinaisen
selvä. Mitä tulee tuohon poikkeustapaukseen, siihenkin löytyi selitys, eikä sen perusteena ollut näyte ollut peräisin sisärakenteista.
Tutkimustuloksen mukaan kohteiden rakenteet olivat kuivat (so. kuivuneet), eikä terveydelle vaarallisia mikrobeja ollut pesiytynyt niihin
haitallisia määriä.
Toisaalta vaikka näin olisikin ollut, nuo mikrobit eivät olisi päässet
kulkeutumaan asuntoihin asti rakenteissa tapahtuvien luonnollisten paine-erojen ja/tai rakenteiden tiiviyden ansiosta. (Tarkemmin
aiheesta: "Lämpörapattujen betoniseinien eristekerroksen mikrobikontaminaatio", 5.5.1999, TY, Aerobiologian yksikkö.)
Toisesta tutkimuksesta: tietyt asiaan perehtymättömät tahot käynnistivät aikanaan lausunnoillaan miljoonatutkimuksen aiheesta "Kaikki Suomen betonielementtitalot ovat julkisivuiltaan homepesiä". Myös
tällä kertaa tutkimustulos oli yksiselitteisen selvä. Tutkimuskohteina
oli kymmeniä kerrostaloja eri puolilta Suomea, ja tuloksen mukaan
vain 6,6 % näytteistä oli mikrobivaurioituneita.
Toisekseen kävi ilmi, että näistä mikrobeista ei ollut ihmisen terveydelle haittaa, ja kolmanneksi: mineraalivilla on mikrobeille epäsuotuisa kasvualusta. Tarkemmin aiheesta tällaisesta linkissä: http://
www.julkisivuyhdistys.fi/julkkari/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=62&Itemid=86

Jukka Sevón
Tuotepäällikkö
Paroc Oy Ab
Julkisivuyhdistyksen
hallituksen jäsen
Vastaavia tuloksia on saatu useista eri kohteista, muun muassa
Finlandia-talosta sen viimeisimmän, vuonna 1998 tehdyn julkisivuremontin ajalta, jolloin rakennuksen eristeet altistuivat usean kuukauden ajan erilaisille sääolosuhteille, koska julkisivu-urakoitsijaa
jouduttiin vaihtamaan. Eristeiden suhteen ongelmia ei kuitenkaan
ilmennyt, ei vanhojen, eikä uusien, tuolloin asennettujenkaan suhteen.
Eli: vaikka mineraalivilla julkisivun ulommaisena materiaalina,
oikein asennettuna, kestääkin sadetta, olisi toki parempi, että tuote
suojattaisiin asianmukaisesti. Varsinkin jos lopullisen julkisivumateriaalin asennuksen tiedetään kestävän kohtuuttoman kauan.
Toisaalta jos eristeet on asennettu huolimattomasti siten, että levysaumat eivät ole tiiviit, että eristeet ovat pinnaltaan rikkoutuneet tai
että ikkunan kohdilta vaakatasot eivät ole suojatut, voi sadevesi päästä taustarakenteisiin, jolloin kuivumisessa kestää, ja se taas on koko
rakenteelle vahingollinen prosessi. Rakentajilta vaaditaan siis tässä
suhteessa harkintaa, jättääkö eristeet suojaamatta vai ei.
Varminta ne olisi suojata - vähintäänkin siksi, että silloin vältyttäisiin kaikelta turhalta spekuloinnilta. Vaikka mineraalivillat hyviä
materiaaleja ovatkin, eivät ne mitään kaiken kestäviä ihmevalmisteita ole. Mutta oikein asennettuna ja siedettävissä sääolosuhteissa ne
tarjoavat kyllä sateensuojan niiden alla oleville rakenteille.

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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Puhdistuspalvelut

JULKISIVUN PESU- JA
SUOJAUSPALVELUT
• Julkisivun pesut ja suoja-ainekäsittelyt
• Kattojen pesut, suoja-ainekäsittelyt ja
maalauspalvelut (tiili – ja mineriittikatoille)
• Graffitien ja töhryjen poistot, sekä suojaainekäsittelyt
• Rakennustyömaapalvelut
(Pinnoitteiden poistot sekä parvekkeiden, pihojen ja
julkisivujen luovutuspesut)

SOITA ASIANTUNTIJALLE
09 6226 4226

Was-ste Oy
www.was-ste.ﬁ

Helsinki

Tampere

09 6226 4226
tilaus@was-ste.ﬁ

043 211 0968
tilaus.tampere@was-ste.ﬁ

julkisivut

Ensimmäiset vuosikymmenet betonia, betonia, betonia ...

Puuta käyttäen
muutosta vähemmän betonisiksi lähiöiksi?
Elementtirakentaminen
nostatti metsäiseen
maahamme vahvasti
betonia huokuvia lähiöitä. Vanhimmasta
päästä rakennuksia
on jo korjattu, miten
missäkin. Korjausta ja
parannustarpeita silti
riittää ja riittää. Voisiko korjausmateriaalin
edes osittain ammentaa puuvarannostamme?
n Tekst ja kuva:

Hanna Rissanen

L

ähiöissämme muhiva
mahtava korjausurakka
mietityttää niin rakennus
alan ammattilaisia kuin kiinteis
tö
jen omistajia ja asukkaita
kautta maan.
Millä menetelmin ja materiaalein korjata kerrostalojamme
ylipäätään? Miten hoitaa työ
aiheuttamatta taloissa asuville
ylenmääräisesti melua, pölyä ja
muuta rakennusaikaista riesaa?
Miten toimia vieläpä niin, että
korjauksen myötä rakennukset
ja koko miljöö saisivat ihmisten
asumisen, elämisen ja viihtymisen näkökulmasta merkityksel-
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1800-luvun lopulla rakennetun oululaistalon suojassa työhuoneen omaavalle dosentti Anu Soikke
lille puu on ollut aina läheinen rakennusmateriaali, muita materiaaleja väheksymättä. Materiaalien
välinen vastakkaisajattelu on hänestä turhaa, jopa häiritsevää.

listä lisäarvoa - esteettömyyttä?
Ehkä myös lisätiloja ja niiden
mahdollistamana myös uudenlaisia, kodinläheisiä toimintamahdollisuuksia?
– Meillä korjaamisessa on ongelmana, että siinä käytetään lähinnä samoja menetelmiä kuin
uudisrakentamisen puolella,
Anu Soikkeli, dosentti ja arkki
tehti Oulun yliopistosta tuo
esiin oleellisen epäkohdan.
Niin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla kuin Anu
Soikkelilla itsellään arkkitehtina
ja tutkijana juuret puun käytöstä rakentamisessa ovat vahvat.

Vaikka elementtirakentamiskauden kerrostalomme varsin
betonivaltaisia ovatkin, jokaisesta löytyy yleensä jossain määrin
myös puuta. Vuonna 2009 Oulun yliopiston arkkitehtuurin
osaston yhdessä Tampereen
teknillisen yliopiston ja Aaltoyliopiston arkkitehtiosaston
kanssa käynnistämä hanke otti
tarkasteluun puurakentamisen
mahdollisuudet lähiökerrosta
lojen lisärakentamisessa ja nii
den energiatehokkuuden parantamisessa.
Olisiko puun osuutta lisättävissä rapistuvien kerrostalojem-

me julkisivukorjauksissa ja/tai
niiden mahdollisissa lisärakentamishankkeissa, ja minkälaisten perusteiden pohjalta niissä
ehkä pitäisi pyrkiä puun käyttöön? Näihinkin kysymyksiin
vastauksia etsineen hankkeen
julkaisu(* ilmestyi 2011.

Ainakin ihmisen
kosketusetäisyydelle

P

uulla on lähiörakentamisessa, korjauksessakin,
hyvät puolensa, mutta

U

myös heikkoutensa. Eduiksi
Anu Soikkeli luettelee sen, että puusta pystytään tekemään
pitkälle elementoituja, keveitä
rakenteita, esimerkiksi julkisivujen korjaukseen. Jos betonikerrostalojen korjauskustannuksia
halutaan kattaa lisärakentamalla,
puurakenteisin tilaelementein
lisäkerros on toteutettavissa
asukasystävällisesti, tehokkaasti
ja kustannustehokkaasti.
Käyttäjätutkimusten Soikkeli
tietää viestivän ihmisten miel
tymyksestä puunkäyttöön eten-

lopulla, jolloin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston
Puustudiolla suunniteltiin yhtä
ensimmäisistä puukerrostaloista. Talon valmistuttua suunnittelijat lähtivät miettimään, mitä
lisäarvoa puulla materiaalina
ylipäätään on annettavissa kerrostalorakentamiseen.
– Havaitsimme, että sinällään
ei oikeastaan mitään. Jos arkkitehtuuri on anonyymiä ja mitätöntä, on oikeastaan aivan sama,
mitä materiaalia on käytetty.
Havainnon Soikkeli kertoo

udisrakentamisen puolella arkkitehtikunnassa
on viehättymistä uusiin
mahdollisuuksiin puun käytöstä
myös kerrostalorakentamisessa.
Sen sijaan korjausrakentamisen
puolella puunmahdollisuudesta
ei ole niinkään otettu vielä kiinni, suunnittelijakunnassakaan.
Anu Soikkelin toiveen mukaan
niin vielä tapahtuu.
– Tänä päivänä energiatehokkuudesta puhutaan yhä enemmän korjausrakentamiseenkin
liittyen, ja energiatehokkuuden

toimivimmiksi.
Lähtökohdaksi kukin opiskelija sai todellisen alueen: Tuuli
Jäntti Oulusta (Välivainio),Tomi
Tulamo Riihimäeltä (Peltosaari),
Niina Murtonen Tampereelta
(Annala),Tiina Hotakainen Porvoosta (Länsiranta), Reeta Sakki Hämeenlinnasta (Katuma) ja
Marja Vampoulas Lahdesta (Milkin talot). Lahden 1940-luvulla
valmistuneita Milkin taloja lukuun ottamatta rakennukset
ovat 1960- ja 1970-luvulta.
Anu Soikkeli kuvaa arkkiteh-

kin paikoissa, mitkä ovat liki
ihmistä: maantasokerroksissa,
parvekkeiden takaseinissä jne.
Nämä ovat esimerkkejä kohteista, jotka myös Soikkeli näkee järkeviksi puun käytölle;
puu
pinnat ovat niissä osissa
helposti huollettavissa.
Sen sijaan, jos nelikerroksisen talon julkisivut muutetaan
korjauksen yhteydessä puisiksi, hän epäilee sen koituvan pikemminkin huononnukseksi,
ja tuskin arkkitehtonista lisäarvoakaan antavaksi.
– Niin korkealla puuta ei pitäisi käyttää, että huoltotöille
olisi erikseen rakennettava telineet.
Anu Soikkeli kertoo tutkineensa puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyyttä 1990-luvun

olleen alku uudelle puukaupun
kisuunnittelulle, jossa kiinnostus suuntautui laajemmalle, miljööseen ja mittakaavaan, miltä
alue kokonaisuudessaan näytti.
Tältä pohjalta 2000-luvun
alussa valmistui ensimmäinen
moderni puukaupunkialue
Oulun Linnanmaalle. Silloisten
paloturvallisuusmääräysten rajoittamina korkeimmat puukerrostalot olivat nelikerroksisia.
Huhtikuussa 2011 puurakentamista koskevat paloturvallisuusmääräykset uusiutuivat entistä sallivampaan suuntaan.

huomioon ottamista korjausrakentamisessa edellyttävät myös
määräykset. Se on meille arkkitehdeille melkoinen uudistumisen vaihe. Näin suurta mahdollisuutta meillä ei mielestäni ole
ollut pitkään aikaan!
Energia- ja kustannustehokkuuden ohella puunkäytön
puo
lesta puhuu sen ekologi
suus; todistettavasti puu on uu
siutuva materiaali.
Em. hankkeessa kuusi silloista arkkitehtiopiskelijaa saivat
kuningasmahdollisuutensa ottaa tuntumaa, miten ankeiksi
koet
tuja ja korjauskuntoon
rapistuneita elementtilähiöitä
olisi muutattavissa puuta hyö
dyntäen viihtyisämmiksi, ny
kytilanteissa ja nykyasukaskannan tarpeet huomioiden myös

tidiplomityönsä toteuttamaan
päässeitä etuoikeutetuiksi uudentyyppisessä oppimisproses
sissa. Opiskelijat haluavat juuri
tämän kaltaisiin hankkeisiin
siksikin, että niitä tehdään isomman ohjausryhmän huomassa,
ei ainoastaan yhden professorin ohjauksessa. Työn edetessä
opiskelijat saavat monipohjai
selta ohjausryhmältä hyvin rea
listisia kantoja ja palautetta, ja
työstään vieläpä palkkaa.
Vaikka työssä pidettiin esillä
realisminkin näkökulmaa, opiskelijoita kannustettiin unohtamaan 'grynderiratkaisut', etsimään uutta.
– Aina tarvitaan joku, joka on
edellä ja ehkä hiukan jalat irti

Mahdollisuuksien
aikakausi
koittanut?

➺ JATKUU
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Aukeaman kuva:
Lahdessa sijaitsevien Milkin
talojen korjaukseen olisi mahdollista saada rahaa lisärakentamalla niiden väleihin kadunsuuntaisesti piha-aluetta suojaavia kaksikerroksisia puutaloja, joiden kattomuoto ja väritys on mietitty 1940-luvulla
valmistuneisiin, nykyisin suojeltuihin rakennuksiin sopiviksi.

Hämeenlinnan Katumajärven alueen kerrostalojen nykyinen olemus ja arkkitehtuuri on ankeaa ja
maine asuinpaikkana niin ja näin. Reeta Sakin suunnitelmien suuntaisesti korjattuna ja kehitettynä
vetovoiman uskoisi kohahtavan nousuun.

Aika näyttää, mihin suuntaan riihimäkeläiskortteli kehittyy, kun sen korjausaika koittaa. Alueesta diplomityönsä tehnyt Tomi
Tuulamo (Aalto yliopisto) otti puun monipuolisesti mukaan, mm. esivalmistetuin, puurakenteisin ja lämpöeristetyin TES-elementein sekä ristiinliimatuin massiivipuulevyin.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

maasta, Soikkeli perustelee.
– Siksi ohjausryhmä ei lähtenyt katkomaan siipiä villeiltäkään ideoilta.

Lisäasuntoja
puusta ylös,
alas, väliin,
kylkeen, reunaan ...

T

oteutettaviin ratkaisuihin edellä mainituissa
suunnittelutöissä ei siis
perin juurin kurkotettu, vaikka
työt olisivatkin toteuttamiskelpoisia. Enemmän kyse oli
ideoiden hakemisesta, puuta
käyttäen.
Viidessä työssä puu löysi
paikkansa mm. katolle rakennettavien lisäkerrosten materiaalina.
Jokaisessa kohteessa tonteilla
nähtiin potentiaalia lisärakentamiseen myös maan tasalla:
kokonaan uusi kerrostalo, kulmikkain erillisinä olevia taloja
yhteen sitova kerrostalo-osuus,
joka suojaa piha-aluetta yksityisemmäksi, piharakennuksia
esitettiin rakennettavaksi yhteiseen käyttöön, Hämeenlinnan
Katuman ranta-alueella jopa
kokonainen puunpientalojen
rypäs nähtiin mahdollisena.
Hellävaraisempaa kohtelua
edellyttäneissä, suojelluissa
Lah
den Milkin taloissa (rak.
1944-1947, arkkitehti Hilding
Ekelund) lisärakentaminen
katolle ei tullut kysymykseen.
Sen sijaan työn tehnyt Marja
Vampoulas esitti mahdollisuutena rakentaa katuun nähden
päittäin olevien neljän talon
väleihin kadunsuuntaiset kak-

sikerroksiset, Ekelundin talojen
tapaan harjakattoiset puutalot.
Niiden pohjakerrokset hän
määritteli puolijulkiselle käytölle, yläkerrat asunnoille.
Milkin taloille esitetyt lisära
kennukset muodostaisivat sa
mal
la pihalle suojaa. Niihin
liittyvänä hauskana yksityiskohtana työstä osui silmiin
maininta: "Julkisivua koristavat
ikkunoiden eteen liu'utettavat
luukut, joiden avulla voidaan
säädellä sisätilojen valoisuutta
ja yksityisyyttä. Toimistotiloissa
luukut voidaan vetää kiinni öisin myös turvallisuussyistä."
Puurakenteisia parvekelinja
elementtejä esitettiin rapautu
neiden alkuperäisten betoniparvekkeiden korvaajiksi. Annalan kohteessa suunnittelija
esitti vanhojen parvekkeiden
jatkoksi puurakenteista laajennusosaa. Julkisivun vaurioituneita ulkokuoria suunnitelmissa korvattiin enemmän tai
vähemmän puujulkisivuelementein. Osittaisia julkisivujen
verhoiluja esitettiin suojaamaan
rakenteita ja/tai tyylillisesti ja
värillisesti yhdistäviksi elementeiksi lähimiljöön kanssa.
Katolle, entisiin varastokäy
tössä olleisiin pohjakerroksiin,
rakennusten väliin tai tontille
erillisiksi suunnitellut lisäasunnot toisivat kiinteistö- tai taloyhtiöille rahaa vanhojen rakennusten korjaamiseen. Lisäasunnot tietäisivät uusia asukkaita
alueille, mikä vahvistaisi niiden
lähipalveluiden säilymistä.

Laatua ja palvelua
viherrakentamiseen
Korkealaatuiset tuotteet laajasta valikoimasta
toimitettuna nopeasti ja varmasti perille.
Mullat • Kuorikatteet • Valmisnurmikko
Tilaukset:

Myyntipalvelu, puh. 020 790 4040
viherrakentaminen.kekkila.fi
Soitto kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh. + 7,00 snt/min
tai matkapuhelimesta 8,28 snt/puh. + 17,00 snt/min

Kiinteistön omistaja!
Muistathan, että olet vastuussa kiinteistösi
väestönsuojien ja savunpoistoluukkujen
huolloista sekä paloturvallisuudesta? Nyt on
aika hoitaa kiinteistön turvallisuus kuntoon!
Peltacolta palvelut kiinteistöjen huoltoon:
•
•
•
•
•

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

(* ”Puunkäytön mahdollisuudet
lähiöiden korjauksissa, Oulun
yliopisto, arkkitehtuurin osasto,
toimittanut Anu Soikkeli, 2011)

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

www.peltaco.com | www.PeltacoShop.com
➺ Aiheesta lisää seuraavalla sivulla
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KLIKK:ssä kehitetään uusia korjauskonsepteja

P

uun mahdollisuudet
lähiöiden korjauksissa
-hanke päättyi 2011. Heti
vuoden 2012 alussa käynnistyi
toinen lähiöiden korjauksiin liittyvä projekti, KLIKK (Lähiöiden
käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti). Myös siinä korjaamista katsotaan puun
näkökulmasta, mutta ei vain ja
ainoastaan puun.
– Tällä hetkellä rakentamisen
kehittelyssämme on häiritsevän
voimakas vastakkainasettelu
eri materiaalien välillä, KLIKKhankkeen johtava tutkija, dosentti ja arkkitehti Anu Soikkeli
Oulun yliopistosta sanoo.
– Puupuoli haluaa, että puuta
käytetään joka paikassa. Ja nyt
kun puun käyttöön on tehty
tiettyjä helpotuksia esimerkiksi palomääräyksissä, betoniteollisuus kokee, että ne on tehty
betoniteollisuutta vastaan.
Markkinoilta nyt puuttuvan,
lähiöihin soveltuvan teollisen
korjausmenetelmän kehitystyöl
le tällainen lähtökohta ei ole
otollinen. Parhaimmat piirteet
ja käyttötarkoitukset tulisi pystyä ammentamaan esiin kaikista materiaaleista.
– Betonia suunniteltaisiin käy
tettäväksi siihen, missä sille on
käyttöä järkevästi, unohtamatta
teräs- ja tiilirakentamistakaan.
Kaikilla materiaaleilla on oma
paikkansa.
Jos voimakas vastakkaisajattelu saataisiin rikottua, yhdessä
olisi kehitettävissä uusia korjausrakentamisen konsepteja,
ei materiaali- vaan ennen kaikkea käyttäjälähtöisesti.
Toisin kuin Puun mahdollisuudet lähiöiden korjauksessa
-hankkeessa KLIKK -projektissa
on tarkoitus päästä myös todella toteuttamaan lähiökorjaukset.
Eikä pilottikohteissa siis hirttäydytä pelkästään puukäyttöön.
Kuten arkkitehtiopiskelijoiden
puunkäyttöön painottuneissa
opintotöissä myös KLIKK-pilotissa käsitellään lisäkerrosten
rakentamista, mutta siis myös
toteuttamalla suunnitellut kor-
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Oulun yliopiston Puustudiossa ryhdyttiin suunnittelemaan 2000-luvun alkupuolella ensimmäisistä
puukerrostaloja. Uudessa puukaupunkisuunnittelussa mielenkiinto kohdistui muuhnkin kuin arkkitehtuuriin. Oulun Puu-Linnanmaa, joka valmistui 2000-luvun alussa on ensimmäisiä puukaupunkialueita. Kuva Puuinfo: Jussi Kalliopuska.

jaukset.
Jotta lähiöissä päästäisiin
sujuvasti tekemään korjauksia,
joita osittain saataisiin rahoitettua lisärakentamisenkeinoin,
vastaantuloa kaivattaisiin myös
kaavoituskäytäntöjen suunnasta.
–Ruotsissa kaavoituksen jous
tavuus toimii selvästi paremmin kuin meillä, Soikkeli viittaa
naapuriin, josta suomalaiseen
jäykkään menettelytapaan saattaisi löytyä uutta suuntaa.
Se, että lisä- ja täydennysrakentaminen helpottuu kaavoituksen kautta, tuo helpotusta,
vaihtoehdon, myös korjauksien rahoitukseen. Myönteisiä
merkkejä on jo ilmennytkin,
Suomessakin.
– Halu on olemassa. Hankkeeseen lähteneiltä kaupungeilta
on tullut nimenomaan toivetta,
että kaavoitusta tarkasteltaisiin,
Anu Soikkeli kertoo ja luettelee: Joensuu, Kouvola, Porvoo,
Turku.
KLIKK -projektin tärkeä tähtäin on myös, että korjausra-

kentamiseen liittyvää päätöksentekoa avattaisiin asukkaille
entistä selväsanaisemmaksi.
Esimerkkinä siitä vaikkapa se,
että heille ei heitetä vain, että
'energiaa pitäisi saada säästettyä niin ja niin paljon'. On tärkeää tuoda selvästi esiin myös
säästötoimien myötä tavoitettavat positiiviset asiat - kuten
vedontunteen väheneminen.
Korjausrakentamisessa asukkaiden unohtaminen on Soikkelin mukaan toistaiseksi ollut
jokseenkin vallitseva käytäntö.
– Asukkaista on viis veisattu,
on todettu vain, että nyt teh
dään näin. Tosin suuret raken
nusliikkeet ovat jo huomanneet, että korjausrakentamisessa pyörii iso bisnes. Sen huomion jälkeen tietää, että jotain
alkaa tapahtua.
– On ollut aika tyypillistä, että lähiörakennuksia on korjattu
ikään kuin meikaten. On tehty
jotain uutta sisäänkäyntiä ja
laitettu väripintaa. Esimerkiksi
esteettömyys on jäänyt paljon
huonommin huomioiduksi.

Kun ajattelee, miten väestörakenteemme on muuttumassa,
ongelmia seuraa, jos asioiden tila ei muutu. Normaali lähiöympäristö on saatava ikääntyneillekin sopivaksi.
– Meillä ei ole varaa rakentaa
sellaista määrää palvelutaloja.

Tekesin 60-prosenttisesti rahoittama hanke päättyy 30.6.2014.
Oulun yliopistosta arkkitehtuurin osaston lisäksi tutkimuksen
osapuolena on tuotantotalouden
osasto.
Mukana on myös Aalto-yliopiston
arkkitehtuurin laitos, Tampereen
teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos sekä VTT, tekstissä mainitut kaupungit, yrityksiä,
kiinteistöjenomistajia, Kiinteistöliitto, Ympäristöministeriö ja Oulun Rakennusvalvontavirasto.

Suomalaiset kumibitumikatot

KATTAJAT
• UUSIMAA

• VARSINAIS-SUOMI

• PÄIJÄT-HÄME

• POHJOIS-SUOMI

• Katepalvelu Oy

• Veskate Oy

• Etelä- Suomen
Huopakate Oy

• Katterla Oy

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

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

• KYMENLAAKSO

• SAVO

• Katman Oy

• Kouvo Kate Oy

• Katterla Oy

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

• Kateplan Oy

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

• Eristysmestarit Oy

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

• Uudenmaan Bitumikate Oy

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

• Eristys Mara Oy

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

• Lohjan Kattoexpertit Oy

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

• VARSINAIS-SUOMI
• Kattava Oy

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

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

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

• Kuusaan Pintakate Oy

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

• HÄME
• Hämeen Kate Oy

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

• Tampereen Katehuolto Oy

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

• Pirkanmaan Kattajat Oy

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

• Tampereen Bitumikate Oy
Kaskimäenkatu 4,
33900 TAMPERE
Puh. 040 582 8222
jukka.laukkanen@bitumikate.net

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

• KESKI-SUOMI
• Vesikattoliike Mäkinen Oy

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

• Tähtieristys Oy

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

• Katto- ja Lattiatyö
Virtanen Oy

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

• Katman Oy

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

• Tornion Vesieristys Oy

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

• Katto-Autti Oy

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

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

• ETELÄ- JA KESKIPOHJANMAA
• Länsi-Kate Oy

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

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

www.katepal.fi

julkisivut

Lämpöä seinäosuudelta, mutta mistä kohdasta?

Aurinkolämpökeräimet
piilosilla julkisivussa
Porin uudessa uimahallissa on kytketty
aurinkoenergia käyttöön hyvin yksilöllisellä tavalla. Osa
hallin aurinkolämpökeräimistä on katolla
katutasosta katsoen
näkymättömissä, osa
julkisivulla näkyvissä
kyllä, mutta missä sijainnista tietämätön
ei voi sitä oivaltaa.
Uimahallin aurinkoenergiaratkaisut maksoivat yhteensä 590 000 euroa, josta 35 prosenttia saatiin
energia-avustuksena. Koko uimahallin rakennuskustannukset olivat vajaa 18 miljoonaa euroa.

n Teksti ja kuva:

Hanna Rissanen

S

yyskuussa 2011 käyttöön
otetun uimahallin julkisivun vihertävälle osalle
kätkeytyvien kaltaiset keräimet
kelpaisivat esteettisessä mielessä varmasti asuinkerrostaloihinkin. Kustannussyistä ne kuitenkin valikoitunevat todennäköisimmin lähinnä isoihin julkisiin
rakennuksiin ja arvorakennuksiin. Lämmön vastaanottava ja
sitä tehokkaasti johtava kupari
on julkisivumateriaalina arvokasta.
Porissa on ollut kupariin liit
tyvää teollisuutta ainakin 1940
-luvulta lähtien. Outokumpu
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Ensin julkisivukuparimateriaalin ja aurinkokeräimen integroinnin toimivuutta testattiin Aurubiksen
omassa pilottilaitoksessa tehdasalueella. Eri pintakäsittelyin katetun seinäalueen taustapuolelta
löytyy mittareita, joiden lukemia seurataan kaiken aikaa.

oli kaupungissa pitkään kova nimi. Nyt kuparitoiminnot
osataan yhdistää mm. samalla
teollisuusalueella toimivaan
Aurubis Finland Oy:öön.
Muutakin kupariin kietoutuvaa yritystoimintaa alueella
on.
Aurinkoenergian kanssa
vuodesta 1994 tekemisissä
ollut ja aiheen tiimoilta tohtoriksi 2004 väitellyt Petri Konttinen työskentelee nyt 200
henkeä työllistävän Suomen
Aurubiksen joukoissa.
Vastuualueena hänellä on
yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Siihen liittyen syntyi Nordic -tuotteiden sarjaan,
tai paremminkin Nordic Solar
–konseptiksi idea, jonka mukaan arkkitehdit ja rakennuttajat voivat tilata Aurubikselta
kohteisiinsa kuparikatetta tai
–levyjä kirkkaan kuparisena
tai valitsemalla materiaalin patinoituna haluamaansa sävyyn.
Vaihtoehdoissa riittää. Myös
tuotteiden profiileille on lukemattomia mahdollisuuksia,
myös eri tavoin rei’ittäminen.
Uimahallin julkisivuja kattamaan oli valittu jo Nordic
Green Living 1 -sävyyn patinoi
tu kuparilevy.
Sitten syntyi idea, joka
kypsyteltynä otettiin käyttöön
tuotantoalueen lähitienoolla;
suunnittelussa jo pitkälle edenneessä uimahallissa päätettiin
pilottina soveltaa systeemiä,
jossa kuparisten paneeleiden
takapintaan integroitiin jo
tehdastuotannossa kupariset
aurinkokeräinputkistot.
– Idea on todettu hyväksi, ja
uimahalli on herättänyt kovasti kansainvälistäkin mielenkiintoa, Konttinen voi jo kertoa.

Muutamalle
omakotitalolle
riittäisi
vuositasolla

A

rkkitehtuuritoimisto
Arktes Oy:n arkkitehti Tapio Antikainen oli
siis jo tehnyt hallin yleissuunnittelun, kun ajatus julkisivu-

materiaaliin integroidun aurin
kokeräimen soveltamisesta
syntyi.
Päätös ei aiheuttanut suuria
vääntöjä, vaikka yllätyksellinen
olikin.
Keräimillä varustettuina ku
paripaneeleita on vain etelä
seinällä, sillä hallin länsipuolelle tiedettiin rakennettavan
korkeudeltaan hallin länsiseinää varjostavia taloja.
Läheltä katsoen mustavihreän kirjavaksi patinoitua kuparipintaa on rakennuksessa
kaikkiaan 1000 neliömetriä,
ylimmällä osuudella kiertäen
hallin ympäriinsä.Alhaalta ylös
katsottuna pinnan kirjavuus
sulaa tasaisemmin vihreäksi.
Hallin katolla olevien kahden tyyppisten aurinkoenergiatuotteiden asentamiselle
oli ehto, että niiden on jäätävä
näkymättömiin maan tasal
ta
katsoen. Osa niistä on aurinkosähköpaneeleita, osa aurin
kolämpökeräimiä. Katon keräimet eivät ole Aurubiksen
tuotteita.
– Keskustelimme laajassa
yhteistyössä, minkälainen kokonaisuus aurinkoenergian
tuotantoon valitaan, jotta investointi olisi kustannustehokas, Konttinen kertoo taustatyöstä.
Kesän aikana katon aurinkolämpökeräimien tumma
pinta voi kuumeta 210-asteiseksi. Jos keräimissä ei olisi
silloin kiertoa, ne vanhenisivat
toiminnallisesti nopeammin.
Siksi niiden osuus pinta-alana
yhdessä seinäkeräinten kanssa mitoitettiin sellaiseksi, että
niiden lämmöntuotantoa voidaan pyörittää täysillä koko
ajan myös kesällä.
– Laskennallisesti saamme
uimahallin vuotuisesta kokonaislämmöntarpeesta aurinkolämpökeräimillä viisi prosenttia, Konttinen sanoo.
Muu osa katolla käytettävissä olevasta alueesta katettiin
aurinkosähköpaneeleilla. Niiden laskennallinen tuotanto
tulee kattamaan kokonaissäh-

➺ JATKUU

Ammattitaidolla hoidetussa
kiinteistössä viihtyvät kaikki

Monipuolisten palveluidemme ansiosta saat tarvitsemasi rat
kaisut
luotettavasti ja oikealla asenteella - yhdeltä kumppanilta. Huolehdimme
muun muassa kiinteistöjen huoltotöistä, ulkoalueiden hoidosta ja kiinteistöteknisistä töistä. Erityishuomiomme on kiinteistösi energia- ja
kustannustehokkuudessa. Kysy lisää myös viherrakentamisesta, viheralueiden hoidosta ja suunnittelusta! Ja muista, että vahingon sattuessa
soitto L&T:lle riittää!
Kysy lisätietoja myynti@lassila-tikanoja.fi
tai puh. 010 636 6540.

Me huolehdimme, jotta sinä voisit olla huoleton.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

köntarpeesta kolme prosenttia.
Prosenttiluvut eivät ole suuria,
mutta pelkkä lämmönsaanti
vastaa Konttisen mukaan kuuden keskiverto-omakotitalon
vuotuista kokonaisenergiantarvetta (20 000 kWh), sähköntuotto noin kahden ja puolen
omakotitalon vuoden energian
tarvetta, reilut 50 000 kWh.
Iso osa kattoalueesta jäi vapaaksi aurinkokeräimiltä, koska uima-altaiden 50 metrin uimarataosuuden kohdalla katon
jännevälit ovat varsin pitkät.
Kestävyyttä ei lähdetty riskeeraamaan lisäpainolla.
Porin uimahallissa julkisivun
keräimet lämmittävät kylmäaltaalta tulevaa vettä, joka johdetaan edelleen kattokeräimiin ja
sieltä uima-allaskiertoon ennen
kaukolämpöä. Kattokeräimet
ottavat lisäksi suuren osan niiden lämmittämästä vedestä
suoraan uima-allaskierrosta.
Näillä ratkaisuilla molemmat
keräinjärjestelmät toimivat erittäin hyvällä hyötysuhteella. Katon aurinkosähköpaneelit on
kytketty invertterin eli vaihtosuuntaajan (muuntaa tasavirtaa
vaihtovirraksi) kautta suoraan
uimahallin omaan sähkönkulutukseen normaalin verkkovirran tapaan.
			

Tulevaisuudessa myös jäähdytyskäyttöön?
- Ostohetkellä kupari
on kallis materiaali,
mutta elinkaariajattelun näkökulmasta
edullinen, tekniikan
tohtori Petri Konttinen
Aurubis Finland Oy:stä
tähdentää.

-A

siakkaamme ovat sel
laisia, joilla on mah
dollisuus ajatella elin
kaarinäkökulman kautta ja joi
den rakennusten ikä on ajateltu
pitkäksi. Lopulta on makukysymys, halutaanko käyttää arvokkaan näköistä materiaalia.
Elinkaari huomioon ottaen
kuparipeite ei Konttisen mukaan tule kalliimmaksi kuin
muut julkisivu- tai katemateri-

Yksittäisenä rakennuksena
Porin uimahalli on Suomen
suurin aurinkoenergiarakennus.

Ensin Petri Konttisen mielenkiinto heräsi pikkuruisiin aurinkokeittimiin. Vuosien myötä
aurinkoenergia veti aiheena
väitöstyöasteelle ja paljon mittavampien systeemien pariin.

aalit: se ei ruostu ja se on täysin
huoltovapaa, mikäli kiinnityksissä ei ole käytetty vääriä materiaaleja.
Aivan pieniin kohteisiin Aurubis ei tuotteitaan tällä hetkellä edes havittele tarjoavansa.

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

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

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

Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi
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Voit kommentoida Kiinteistöpostin
artikkeleita osoitteessa
www.kiinteistoposti.fi /nettijatkot.
Siellä on myös digilehtiarkisto, josta
voit myös tulostaa artikkeleita.

Pieni kohde syö Konttisen mukaan äkkiä toimittajalta saman
resurssin kuin iso.
Uusien rakennusmateriaali
en läpilyönti rakennusmarkkinoille on pitkä. Kupariin in
tegroituja aurinkolämpökeräi
miä hankkivien rakentajien tai
ainakin heidän käyttämien LVIsuunnittelijoiden on ymmär
rettävä niiden toiminnas
ta
enemmän kuin tavallisia, jo
pitkään markkinoilla olleiden
aurinkolämpökeräimiä hyödyntävien.
Jos kupariin integroiduilla
keräimillä kyky kilpailla hinnallisesti tavanomaisempien
aurinkokeräimien kanssa onkin heikko, lisävahvuutta kisassa niille voi tarjoutua niiden
käytön laajentamisesta myös
jäähdytystarpeisiin.
– Olemme juuri löytäneet
Saksasta aurinkoenergiainsti
tuutin ISFH:n. He simuloivat
meille, miten tämä ratkaisu
toimisi sekä lämmitys- että
jäähdytyskäytössä.
Suomessakin Konttinen tietää jo tällaisia potentiaalisia
asiakkaita. Passiivi- eli matalaenergiatoimistorakennuksissa
on niitä, joissa koneista, laitteista ja ihmisistä kehittyvää
lämpöä on jäähdytettävä, talvellakin.

Trendin
etujoukoissa?

P

etri Konttinen iloitsee
erityisesti, että aloite
Aurubiksen uuden ratkaisun käyttöönotosta uimahallissa tuli Porin kaupungilta.
– Olen toiminut alan kansainvälisissä piireissä nyt reilut
17 vuotta. Olen nähnyt, että
ennen pitkää tulee trendi, että aurinkolämpö integroidaan
kiinteäksi osaksi arkkitehtuuria ja itse rakennusta.
Konttisen toive on, että
kehitys jatkuisi suuntaan, jossa
aurinkoenergian mahdollisuudet materiaaleissa nähtäisiin
rakentamisessa luonnollisena.
Vaihtoehtoja voitaisiin valita samaan tapaan kuten ovia
ja ikkunoita, joiden malleja

rakentajat plaraavat rakennuskatalogeista. Maissa, joissa sähkön hinta on korkeampi kuin
Suomessa tähän suuntaan hänen mukaan ollaan jo menossakin aurinkosähkön osalta.
Aurinkolämmön suhteen
suunta on Euroopassa sen sijaan hiukan alaspäin. Taustalta
löytyy mm. Saksan valtion lupaama 2 000 euron etuseteli
uuteen autoon vaihtaville kansalaisilleen, sitä kautta autoteollisuuden pelastamistoive.
Lämmitysteollisuus oli edellä mainitusta siirrosta hyvin
harmissaan. Saksassa on valtava rakennuskanta, jossa pitäisi
uusia lämmitysjärjestelmiä.
– 90 prosenttia aurinkolämmöstä myydään tällaisiin
kohteisiin, vain 10 prosenttia
uudiskohteisiin, Konttinen sanoo.
Aurinkolämpökeräimien
kustannukset tuotteina ovat
Konttisen mukaan menossa
alaspäin. Sähköä tuottavia aurinkopaneeleita tehdään jo
nyt niin valtavia määriä, silti niidenkin hinnat alenevat
edelleen. Hinnan alhaisuus ei
toisaalta ole aina tärkein valintakriteeri aurinkolämpökeräimen tarvitsijalle. Saksassa
ostajat ovat kriittisiä, aurinkokeräimissäkin halutaan laatua.
– Aurinkoenergiala kehittyy
hirvittävää vauhtia. Itsellänikin
on hankalaa pysyä mukana.
Joka viikko saisi olla jossakin
konferenssissa, Petri Konttinen kertoo.
Alunperin hänen tiensä alalle johti Namibian kautta. Siellä hän kiinnostui tekemään
sosiot ekniseksi määrittelemänsä tutkimuksen erilaisten
aurinkokeittimien soveltuvuudesta alkeellisin oloihin. Käyttökokemuksia diplomityöhönsä hän keräsi aurinkokeittimistä muiden joukossa.

Saisiko olla sujuva
viemäriremontti?
Vaivaton koon muutos

Ei poimuja sisämutkassa

Myös puhkikuluneet putket
voidaan sujuttaa

Sujutus säästää aikaa, rahaa ja hermoja. Nykyaikaisilla sujutus- ja
ruiskuvalutekniikoilla saavutat kaikki uusien putkien edut huomattavasti pienemmällä haitalla – tavallisesti rakennusta voidaan käyttää normaalisti koko kunnostustyön ajan.
Viemäriremontin suunnittelua varten saat meiltä myös viemäriverkoston ennakkokuvaukset ja huuhtelut sekä muut viemärihuoltopalvelut! Soita 010 636 5155, kerromme mielellämme lisää.

Me huolehdimme, jotta sinä voisit olla huoleton.
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julkisivut

Kerralla ja järkevästi suunnitellen
edullisimmin
aurinkolämpöä ja -sähköä elämäämme
Paras lähtökohta valjastaa aurinkoenergia
hyödyksi rakennuksessa on ottaa se huomioon heti rakennuksen
suunnittelun alussa.
Vielä parempi, jos tontti on optimaalinen aurinkoenergian suhteen.
Myös isoa korjaushanketta viriteltäessä kannattaa selvittää, josko
saneerauksen yhteydessä auringon energiaa olisi kytkettävissä
hyötykäyttöön järkevästi. Aito kiinnostus
ja laskentataito sekä
osaavat ammattilaiset
auttavat päätöksenteossa ja mahdollisissa
valinnoissa.

n Teksti ja kuva:

Hanna Rissanen

Suunnittelusta ja asenteista
riippuu, minkälaisin askelin
ympäristöystävällinen aurinkoenergia saa nykyistä enemmän jalansijaa rakennuksissamme. Kuva Viikistä, jossa on
aurinkoenergiakeräimet käytössä. Kuva: Irene Murtomäki.
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A

urinkoenergian parissa yli 30 vuotta
työskennellyt arkkitehti Ana Rodriguez-Gabriel
arvostaa kokemuksensa ja
näkemyksensä pohjalta oivallisimmiksi ratkaisut, joissa
aurinkoenergialaite ei ole
rakennuksessa vain erillisenä energiantuottajana, vaan
korvaa samalla jonkin rakennusosan.
Sellaisesta on nähtävissä
esimerkki mm. Helsingin Viikissä,Tilanhoitajakaari 23:ssa.
39 huoneiston kerrostalossa
etelän- ja lännenpuoleisten
parvekkeiden tehdasvalmisteiset kaiteet ovat kaksinkertaista lasia ja lasien välissä on
aurinkosähkökennostoja. Valoa läpäisevät kaiteet tuottavat sähköä ja toimivat putoamisesteenä ja näkösuojana.
– Lisäksi ne ovat kauniit ja
helpot puhdistaa, RodriguezGabriel esittelee kuvasta
vuonna 2003 valmistuneen
talon parvekekaiteita.
Kaiteiden vuosittainen säh
köntuotto on todettu noin
neljännesosaksi talon kiin
teistösähköstä.
– Eli ihan hyvin se tuottaa,
Aalto-yliopiston Aalto Pro
-täydennyskoulutusyksikössä
työskentelevä RodriguezGabriel toteaa.

Aurinkokennot
kehittyvät

K

aidemateriaalin
energiantuottokyky
heikkenee hiljalleen
kennoissa olevien sähköjoh
timien väsymisen seu
rauk
sena.
Kymmenisen vuotta sitten
asennettujen aurinkosähkökennojen tuottavaksi käyttöiäksi arvioitiin tuolloin 25-30
vuotta.
Sen jälkeen RodriguezGabrielin käsityksen mukaan
vastaavien aurinkokennojen
hyötysuhde eli sähköntuot-

www.icopal.fi

tokyky on parantunut huomattavasti. Ala kehittyy suhteellisen nopeasti.
Espanjassa, Ana RodriguezGabrielin synnyinmaassa, au
rinkoenergian hyödyntämi
nen on lisääntynyt vahvasti niistä ajoista, kun hän
1980-luvun alussa Barcelo
nan teknillisessä korkeakou
lussa teki diplomityönsä
suunnitellen lastenpäiväkodin, jossa hyödynnettiin sekä
passiivisesti että aktiivisesti
auringon energiaa.
Tuolloin asia oli vielä varsin uutta Espanjassakin, eikä
päiväkotiakaan toteutettu.
Tänä päivänä monissa es
panjalaiskunnissa rakennusmääräykset edellyttävät, että
kaikissa uudiskohteissa hyödynnetään aurinkoenergiaa,
etenkin aurinkolämpöä. Sama määräys koskee kiinteistöjä, joissa toteutetaan mittava peruskorjaus.

Rakentamisen erot

A

urinko on sama Suomessa kuin Espanjassa, mutta rakentamisessa on eroja. Suomessa
aurinkosähköä tuottaville
lasikatteille käyttömahdollisuuksia olisi lähinnä isojen
ostoskeskusten ja toimistotalojen sisäpihojen suojana.
– Espanjassa myös asuinkerrostaloissa on paljon sisäpihoja, joiden katteissa voitaisiin hyödyntää sekä varjoa
antavia että sähköä tuottavia
aurinkopaneeleita.
Suomessa aurinkoenergiajärjestelmien käyttö on toistaiseksi painottunut pientaloihin haja-asutusalueille sekä kesämökeille, jotka eivät
ole sähköverkon piirissä. Kesämökeillä auringolla tuotetaan lähinnä aurinkosähköä.

FASTLOCK-VALOKATE

– KESYTÄ LUONNONVOIMAT
Fastlock on tehty kestämään. Taivutettavalla ja
helposti asennettavalla valokatteella toteutat yksilöllisen katoksen, joka kestää sään vaihtelut vuodesta
toiseen. Ota pihasuunnittelussa askel eteenpäin.
Katso Fastlock Uni -valokatteen ja Fastlock Canopy
-ovikatoksen tuotetiedot ja jälleenmyyjät:
www.icopal.ﬁ
Fastlock Uni

Fastlock Canopy
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– Aurinkolämpöä ei niinkään,
vaikka fiksua olisi. Silloin talvella voitaisiin pitää peruslämpöä
päällä ja välttää sillä mahdollisia kosteus- ja homevaurioita,
Suomessa jo 26 vuotta asunut
Rodriguez-Gabriel toteaa.
Kylmän ilmaston maissa
lämpöenergian tarve on toista
luokkaa kuin lämpimissä maissa, mutta lämpimän käyttöveden tuottamisessa tarvittavan
energian määrän suhteen rakennuksen maantieteellinen
sijainti ei niinkään vaikuta.
Vielä senkin jälkeen, kun
päätös aurinkoenergian hyödyntämisestä on tehty, lopullisten tuotteiden vertailu tarjoaa
pähkinää purtavaksi. Jokainen
valmistaja tietysti kehuu omia
tuotteitaan, ja välillä väheksyy
muiden. Kuten mitä tahansa
hankittaessa, on vain verrattava
eri ratkaisuja ja otettava selvää
annettujen tietojen vakuuttavuudesta.

Käyttäjäksi tai
käyttäjäksi ja
tuottajaksi

A

urinkolämpökeräinten
määrän ja tehon mitoituksessa suositellaan,
että maksimissaan ne tuottaisivat energiamäärän, joka vastaa
kohteen lämpimän käyttöveden keskimääräistä vuotuista
tarvetta.
– Ylimitoittaa ei kannata, Rod
riguez-Gabriel tähdentää.
Tosin hän katsoo, että mahdollista joissakin tapauksissa
voisi olla tutkia yhteistyökuvioita ehkä varjoisampaan sijoittuneen naapurikiinteistön
kanssa.
Toisessa rakennuksessa olevien laitteiden mahdollisesti kuumimpaan kesäaikaan tuottama
ylimääräinen aurinkolämpö on
mahdollista myydä lähellä oleville kiinteistöille lämpimänveden tuottoon.
Auringolle hyvin otollinen
kiinteistö voi siis toimia mahdollisesti myös aurinkoenergi-
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Asuessaan Suomessa Ana
Rodriguez-Gabriel on ennättänyt opettaa arkkitehtejä
Tampereella, toimia TKK:lla
tutkijana aurinkoenergian
hyödyntämisessä ja olla
osallisena Eko-Viikki -hankkeessa, suunnitteluvaiheesta loppuraportointiin asti.

an tuottajana.
Pikku hiljaa myös tätä näkökulmaa Rodriguez-Gabrielin
mukaan aletaan ymmärtää. Jos
jonkin asuinympäristön keskellä on esimerkiksi laajakattoinen
marketti, se voi tuottaa aurinko
energiaa myytäväksi kiinteistöille, joiden katot eivät ehkä
suunnan tai muotojensa vuoksi
sovellu keräinten sijoittamiselle, arkkitehtonisistakaan syistä.
Oman ammattikuntansa, ark
kitehtien, suhtautumisen eten
kin jälkikäteen lisättyihin erillisiin aurinkolämpökeräimiin
Rodriguez-Gabriel on toden
nut nihkeänlaiseksi, eikä hän
itsekään ole nähnyt kaikkia
ratkaisuja tyylillisesti järin onnistuneina.
Sen sijaan hän sanoo vierasta-

vansa sitä, että nykyään monet
arkkitehdit tuntuvat ajautuvan
kauemmaksi ja kauemmaksi
käytännöllisestä ajattelusta, johon hän lukee aurinkoenergian
hyödyntämisen.
– Design-huumassa ajatel-

laan vain rakennuksen muotoa.
Ei ajatella niinkään, miten se
rakennetaan ja millaista sen sisällä on toimia tai asua. Itse en
ole tämän suunnan kannattaja
ollenkaan!

Tietoa tarjolla
erikokoisina paketteina
Lehtemme tämän numeron ilmestyttyä Aalto Pro:n järjestämä kahden päivän Aurinkoenergia tutuksi -kurssi on
juuri päättynyt. Talossa on todettu tämäntyyppisille koulutuksille olevan kysyntää. Vuosi sitten Aalto Pro:ssa oli
vastaavanlainen koulutus tuulivoimasta.
Yhä menossa on tammikuussa käynnistynyt, pidempiaikainen, laajempi ja myös erilaisia projektitöitä tuottava
Korjausrakentamisen asiantuntija -koulutusohjelma, jossa Ana Rodriguez-Gabriel osaltaan on tuonut tietämystä
aurinkoenergian hyödyntämisestä.
- Haluan todella aina tuoda aurinkoenergian koulutuksiin, joita vedän!
Syyskuun loppuun kestävän koulutuksen osallistujat arkkitehtejä, insinöörejä ja myös joitakin teknisiä isännöitsijöitä - ovat olleet aiheesta hyvin kiinnostuneita.

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

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

kiinteistönhuolto

Onnistunut kiinteistönhuolto on

yhteispeliä

Kun huoltomiehellä, isännöitsijällä ja taloyhtiön
hallituksen puheenjohtajalla on keskenään hyvä
ja avoin keskusteluyhteys, aktiivinen ote arkipäiväisten asioiden hoitamiseen ja ongelmien
ratkaisemiseen sekä yhteinen päämäärä elinkaarensa ajan hyvin hoidettu kiinteistö, puhutaan aika esimerkillisestä yhteistyöstä. Vantaalainen As Oy Myyrinleppä vaihtoi huoltoyhtiötä
puolitoista vuotta sitten ja hallituksen puheenjohtaja Juha Huotisen mukaan se kannatti - nyt
on kiinteistönhuolto reilassaan.
n Teksti ja kuvat: Riina

Takala

K

un kuuntelee As Oy
Myyrinlepän hallituksen puheenjohtajaa
Juha Huotista ja RTK-Palvelu
Oy:n yksikönpäällikkö Timo
Laakkosta, konkretisoituu, että
hyvä kiinteistönhuolto vaatii
katselmuksia, "kolmikantakeskusteluita", tiedon välittämistä, aktiivisuutta, kokemusta ja
ammattitaitoa. Tekniikka ja sen
hallinta ovat tärkeitä, mutta sitäkin tärkeämpää on vuorovaikuttaminen.
Runsas puolitoista vuotta
sitten Myyrinlepän huoltosopi
muksen kilpailuttaneen Juha
Huotisen mukaan tärkeimmiksi asioiksi nousivat yhteisten
katselmusten tekeminen taloyhtiössä, huoltomies katselee
taloyhtiötä omilla käynneillään
"kiinteistöntarkkailusilmillään",
huoltoyhtiö tekee ne asiat, jotka on sovittu tehtäviksi ja jos
on tarvetta muutoksiin, niistä
keskustellaan heti ja ratkaistaan
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asioita.
Tällaiset kiinteistönhuollon
tavoitteet syntyivät aluehuoltoyhtiön suivaannuttamina, kun
heidän kanssaan ei tuntunut
olevan avointa ja aktiivista keskusteluyhteyttä ja luvattujen
töiden tekemisistä ei kaikilta
osin tullut selvyyttä.

Tilanteeseen vaikutti varmasti sekin, että aluehuoltoyhtiössä
Myyrinlepän "nimikkoisännöitsijä" oli täystyöllistetty, eikä taloyhtiössä ollut oikein tietoa,
kuka heidän isännöintiänsä
käytännössä hoitaa.

Kaikki tieto
hyödyksi

P

alveluntarjoajan näkökulmasta katsottuna tärkeintä kiinteistönhuollon toimivuuden kannalta on,
että toimitaan kolmikantana yhteistyötä tehdään hallituksen
puheenjohtajan, isännöitsijän ja
huoltoyhtiön kesken.
– Jos huoltoyhtiö huomaa joitakin sellaisia epäkohtia, jotka
kannattaisi esimerkiksi lisätä
meidän huoltosopimukseemme, niin siitä on tärkeä kertoa
meille, jotta voidaan keskustella ja miettiä, mitä tehdään, Huotinen mainitsee yhtenä toimintatapana yhteispelissä.
– On sanottu, että kiinteistö-

Siivouskertoja on voitu vähentää aiehmmasta kolmesta kerrasta
kahteen. Siivousohjelma löytyy jokaisesta porrashuoneesta.

kin tarvitsee identiteetin. Sitä
johdetaan silloin suunnitelmallisesti ja pitkällä tähtäimellä.
Asiat suunnitellaan etukäteen,
toteutetaan huolella ja kiinteistönhoito toimii. Tähän me siis
tähtäämme ja tämä on mahdol
lista vain, jos yhteistyö hallituksen puheenjohtajan, isännöitsijän ja huoltoyhtiön välillä
toimii, pohtii Laakkonen.
Päivittäisillä teoilla on suuri
merkitys, kun puhutaan kiinteistön jatkuvasta seurannasta.
Vahingot saadaan ennaltaehkäistyä ja vaurioiden syntyminen korjattua, kun tilannetta
valvoo päivittäin talon oma
huoltomies ja havaittuun vikaan
päästään siten käsiksi heti.
– Taloyhtiön sadevesijärjestel
mä korjattiin vuonna 2003.
Syöksytorvet johdettiin alas ja
niiden päitä käännettiin hieman vinoon, niin kuin tapana
on, että vesi valuisi kauemmaksi. Huoltomies kuitenkin totesi, että vedet pitäisi johtaa eri
paikkaan, koska nyt vesi valuu
syöksytorvista porrashuoneita
kohti pikkuisen kallellaan olevalle asfaltille. Niin jatkoimme
syöksytorvia ja saimme vedet
kulkemaan sivummalle, nurmialueelle, jonne ne imeytyvät.
Tämä oli pieni, mutta erittäin
tärkeä asia, Huotinen kertoo
esimerkkinä nopean ja vastuullisen palvelun tärkeydestä.
Tiedonkulun merkitys toimii
Laakkosen mukaan toisinkin
päin: kun huoltoyhtiö uudistaa
tai kehittää palveluitaan, siitä
tiedotetaan asiakkaille, jotka
voivat omalla tahollaan ottaa
halutessaan uudistukset huo➺ JATKUU

Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari
23.-25.5.2012

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

www.ti-seminaari.fi

RTK-Palvelu Oy:n yksikönpäällikkö Timo Laakkosen (oik.) mielestä huoltoyhtiö voi silloin kokea onnistuneensa, jos asukkaat
alkavat puhua huoltomiehistä ja siivoojista ”meidän Mattina” ja ”meidän Liisana”. - Silloin on saavutettu se, mitä taloyhtiön ihmiset ovat odottaneetkin, Laakkonen sanoo. As Oy Myyrinlepän hallituksen puheenjohtaja Juha Huotinen uskoo, että
siihen voidaan päästä, kun yhteistyö pelaa avoimesti ja aktiivisesti.
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Julkisivuyhdistyksen
kotisivut ovat uudistuneet
Käy tutkimassa, minkälaisia ohjeita esimerkiksi
JUKO-ohjeistokansio antaa hallitun ja laadukkaan
julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseen.
Tai katsele betonivauriovideo, jossa kerrotaan perusasioita betonijulkisivujen vaurioitumismekanismeista. Tieto auttaa etsittäessä korjausratkaisuja
elementtitalon korjaamiseen, kun tietää, miten ja
miksi rakenteet vaurioituvat.
Sivustolla on myös Palvelut-osiossa Julkisivuyhdistyksen jäsenyritysten yhteystiedot. Sieltä löydät kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalveluita tarjoavien
yritysten yhteystiedot sekä alan materiaalitoimittajia
ja julkisivu-urakoitsijoita.
Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!

Hinta

15,-

(sis. alv. 9%)
+ pm 2,97 e

JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asuntoosakeyhtiön näkökulmasta. Toisessa osassa
esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin.
Tilaa: Riina Takala puh. 040 502 1769
tai info@julkisivuyhdistys.fi

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

www.julkisivuyhdistys.fi
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mioon.

Hyvä hoito
vähentää
kustannuksia

S

amaan tapaan kuin taloyhtiössä kannattaa koko
ajan tarkkailla taloja ja
niiden ympäristöä, sama pätee
siivoukseen.
Myyrinlepässä kahdeksaa
porrashuonetta ja muita tiloja
käytiin aikaisemmin siivoamas
sa kolme kertaa viikossa, mutta kun asukasmäärä putosi yli
300:sta asukkaasta 194:ään
asukkaaseen, tuntui järkevältä
supistaa siivous kahteen kertaan viikossa.
– Lisäksi, kun asensimme ul
ko-oviin koodilukot, sekin on
vähentänyt niin sanottua tur
haa kulkemista portaikossa,
Huotinen kertoo.
Siivouskertojen mitoittaminen järkeväksi on merkittävä
asia myös taloyhtiön taloutta
ajatellen. Miksi siivota kolme
kertaa viikossa, jos portaikossa
on kävellyt vain yksi ihminen
muutaman kerran päivässä alakerroksesta kolmanteen ker-

rokseen ja kaikki muut kulkeneet hissillä?
Myös suursiivousten määrää
ja varsinkin ajoittamista kannattaa suunnitella. Myyrinlepässä
tehdään nyt kerran vuodessa
portaikkojen suursiivous aikaisempien kahden kerran sijaan.
– Vanhan sopimuksen aikaan
kerran kielsin siivoojia tulemas
ta tekemään suursiivousta, koska talven hiekoitushiekkoja ei
oltu vielä poistettu. Siivoaminen
olisi ollut turhaa, kun hiekoitushiekkan pöly olisi kulkeutunut
kengissä portaikkoon. Isännöitsijän olisi pitänyt tämä asia etukäteen hoitaa. Huoltoyhtiössä
tunnuttiin ajattelevan, että siivoojat tulevat tänne tekemään
suursiivousta silloin kun se
sopii heidän ohjelmaansa, eikä
silloin, kun se meille sopi, Huotinen kertoo nykyisin ilmoitustauluillakin näkyvän siivousohjelman taustaksi.

Energiansäästön
ammattilaisia

J

uha Huotisen ja Timo Laakkosen ajatukset käyvät hyvin yksiin siinä, että hyvässä
kiinteistönhuollossa kaikkien
toimijoiden päämäärä on yhteinen.Tulevaisuudessa siihen liit-

steni julkisivu
Vuosina 1972-1973 valmistunut As Oy Myyrinleppä muodostuu kolmesta kerrostalosta,
joissa on yhteensä 125 asuntoa. Ylimääräinen yhtiökokous
on juuri tehnyt päätöksen julkisivuremontin käynnistämisestä.
Urakkaneuvottelut käydään pian ja sen jälkeen taloyhtiössä
on valmistauduttava noin 10
kuukauden mittaiseen remontin aikaiseen elämiseen.

TIBE Drammen

®

Saneerauskohde Tuusulassa

tehokkuuden parantaminen
on vaivalloista ja vaatii mittavia
investointeja. Monesti kuitenkin jo pelkkä kiinteistön energiakulutuksen nykytilanteen
arviointi ja järjestelmien säätö
riittävät, jotta kiinteistön hukkapäästöt saadaan kuriin, muistuttaa Laakkonen.
tyy varmasti entistä enemmän
myös energiansäästöasioita.
– Tämän taloyhtiön osakkaat
ovat suorastaan herran kukkarossa, koska heillä on hyvä, tulevaisuuteen tähtäävä hallitus.
Näin ei ole kuitenkaan kaikkialla. Kun uutisoidaan, että
asuminen kallistuu 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kannattaakin kysyä, mitkä
asumisen kustannuksiin eniten
vaikuttavat. Energian, sähkön ja
veden osuus on kustannuksista
40 prosenttia, kenties ylikin.Taloyhtiöiden kannattaakin tehdä
tämän asian suhteen jotakin ja
huoltoyhtiöiden olla vankasti
tätä tukemassa omalla ammattitaidollaan, Laakkonen taustoittaa.
Tästä lähtökohdasta katsoen
huoltoyhtiöiden työ onkin tänään entistä enemmän "energiaexperttiyttä". Yritykset ovatkin viime vuosina kehittäneet
erilaisia energiansäästämiseen
liittyviä toimintamalleja, joiden
avulla kiinteistön omistajat voivat optimoida rakennuksensa
lämmityksen, ilmastoinnin ja
vedenkäytön ihanteelliseksi sekä ympäristön että käyttömukavuuden kannalta.
– Usein vanhojen kiinteistöjen omistajat pelkäävät, että
heidän rakennustensa energia-

Koko ajan ajan
hermolla

K

urkistus Myyrinleppää
koskevaan sähköiseen
huoltokirjaan osoittaa
Laakkoselle, että taloyhtiössä ei
ole tarvinnut juurikaan käydä
tekemässä ylimääräisiä huoltokeikkoja ja kaikki näyttää olevan muutoinkin kohdallaan.
– Huoltokirjojen siirtyminen sähköiseen muotoon on
merkinnyt sitä, että työt on saatu rullaamaan entistäkin joustavammin ja niiden etenemistä
päästään seuramaan reaaliajassa. Sähköisten huoltokirjojen
ansiosta huoltomiehemme pys
tyvät seuraamaan esimerkiksi
kalentereihinsa merkittyjä omien kiinteistöjen määräaikais
huoltoja sekä asiakaspalveluum
me tulleita vikailmoituksia
suoraan omasta kännykästään
lähes reaaliajassa. Huoltomies
tai siivooja merkitsee huoltokirjaansa myös kiinteistössä tekemänsä havainnot esimerkiksi
jostakin korjaamista vaativasta
asiasta. Kaikki tieto kirjautuu ja
asioihin päästään pureutumaan
nopeasti, Laakkonen kertoo.

steni-julkisivulevyt
ovat korkealaatuisia
ja pitkäikäisiä
steni colour julkisivulevyt ovat komposiittirakenteisia
kivilevyjä. steni colourin pinta on elektronisesti
kovetettua akryylia. Vakiovärejä on yli 40. Lisäksi
saatavilla on lähes rajattomasti erikoisvärejä.
steni julkisivulevyt ovat pitkäikäisiä, jonka vuoksi
annamme niille 25 v. tehdastakuun.
steni colour
• 100%:sti vesitiiviitä
• kestävät pakkasta
• pitävät värin
• kestävät kemikaaleja
• helppoja puhdistaa
• ekologisia
www.steni.fi

steni finland oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Tel.: 09 855 3420 • Fax: 09 855 34260
E-mail: myynti@steni.fi
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Vaikka kiinteistöhuoltoala
kehittyykin ja tekniikka sen
mukana, asiakas on edelleen
tärkein. Laatu ei ole laatua, ellei asiakas sitä sellaiseksi koe.
– Meille asunto-osakeyhtiöt
ovat erittäin tärkeä asiakasryh
mä.Taloyhtiöissä on paljon ihmisiä, joita palvella. Tällainen
asiakaskunta on meidän kannaltamme myös voimavara.
Saamme hyvää, mutta tietysti negatiivistakin palautetta,
jonka avulla voimme päivittäin oppia uutta ja sitä kautta kehittää toimintaamme.
Kun pidämme korvat auki ja
reagoimme kuulemaamme
ripeästi, voimme tulevaisuudessa palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin,
Laakkonen korostaa asiakassuhteiden hoitamisesta kiinteistönhoitoalalla 40 vuotta
toimineen RTK-Palvelu Oy:n
kannalta katsoen.
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Vanhoista
perinnöistä irti
Uuden palveluntarjoajan
valitsemisen jälkeen tuli Myyrinlepässä aiheelliseksi karsia
vanhan huoltoyhtiön luoma
palveluperintö.
– Huoltoyhtiön vaihdon jälkeen tuli arvostelua joiltakin
asukkailta, että asiat eivät toimi kuten ennen. Se johtui siitä,
että me emme pitäneet yhtiön
kannalta asiallisena sitä, että
uusi huoltomies veisi joidenkin
asukkaiden roskia roskikseen
tai lottokuponkeja tai kävisi
heille kaupassa. Huoltoyhtiön
pitää keskittyä omaan rooliinsa
ja hoitaa taloyhtiön asiat, hallituksen puheenjohtaja Juha
Huotinen sanoo.
– Sosiaalinen kanssakäyminen on toki tärkeää - meidän taloyhtiömme vanhin asukas on
102-vuotias ja 90-vuotiaitakin
on runsaasti, mutta huoltomies

Juha Huotisen
mukaan on tärkeä huolehtia siitä, että huoltomies tekee tehtävänsä ajallaan,
vaikka asukkailta saattaakin
tulla mitä erilaisimpia avunpyyntöjä ja toiveita.

ei voi jäädä heidän kanssaan liian pitkään seurustelemaan, kun
tietyt työt pitäisi tehdä ja jotka
eivät saa jäädä roikkumaan tai
tekemättä kokonaan. Nämä roskapussit ja kaupassakäynnit olivat tulleet ilmeisesti perintönä
joltakin vanhalta huoltomieheltä ja jatkuivat, kun edelliseen
huoltoyhtiöön tuli uusi huoltomies, Huotinen kertoo.

Sosiaalisen kanssakäymisen
merkitystä hyvän kiinteistönhuollon aikaansaamiseksi ei pidä tietenkään vähätellä, mutta
siihenkin on asialliset ja hienovaraiset keinonsa, miten hyvän
päivän toivotuksen, sotatarinoiden kuuntelemishetken tai
pullakahvin jälkeen voi palata
varsinaiseen huoltotyöhön.

Kilpailuttaminen voi olla tarpeetontakin
Juha Huotinen kilpailutti
Myyrinlepän huoltosopimuksen hallituksen siunauksella
runsas puolitoista vuotta sitten. Hänellä oli siihen hyvin aikaa eläkeläisenä, toisaalta hyvää
asiantuntemusta, koska on toiminut kiinteistöalalla ja ennen
eläkkeellejäämistään vastasi
kaikesta kiinteistönhuollosta,
ylläpidosta ja korjaamisesta
erään pankkilaitoksen tytäryhtiön kiinteistökannassa.
– Kun selvittää asioita perusteellisesti, niin ei tarvitse järjestää edes kovin laajaa kilpailutusta, Huotinen toteaa tarkoittaen,
että palveluntarjoajien taustoja
pitää selvittää, tutustua yrityksiin, käydä tapaamassa ihmisiä
ja keskustella asioista.
Samaan tapaan hän toimii
tällä hetkellä ajankohtaisen jul
kisivuremontin valmistelun yhteydessä ja kertoo käyneensä
edellisenä päivänä muun muas-

Juha Huotisen mukaan on erittäin
tärkeää, että taloyhtiö erilaisia korjauksia suunnitellessaan tutustuu
referensseihin, käy
katsomassa muiden taloyhtiöiden
tekemiä remontteja ja hankkii perusteellista tietoa
myös yrityksistä,
jotka korjauksia
tekevät.

sa Martinlaaksossa katsomassa,
miten mahdollinen urakoitsija
on siellä toteuttanut tiilijulkisi-

vu-urakan.
Palveluntarjoajan kannalta
harmillisimpia ovat taloyhtiöt,

jotka intoutuvat kilpailuttamaan vain siksi, että saisivat
huollon aikaisempaa halvemmalla.Tällöin ei ymmärretä, miten pienen osan kiinteistöhuolto kuitenkin maksaa verrattuna
siihen, miten paljon kustannuksia taloyhtiön toiminnasta ja
korjaamisesta kokonaisuudessaan muodostuu.
– Oleellista on ottaa huomioon kokonaispaletti. Silloin kun
punainen lanka kiinteistöhuollosta puuttuu ja haetaan vain
halvinta hintaa, käy usein niin,
että yhteistyö jää valitettavan
lyhyeksi. Hyvän kiinteistönhoidon päämääränä on pitää yllä
kiinteistön arvoa ja lisätä sen
viihtyisyyttä - pitkäjänteisesti ja jatkuvasti kehittäen. Kun
taustalla on ammattitaitoinen
ja kohteeseen nimetty oma
vastuullinen huoltomies ja siivooja, niin se näkyy ja tuntuu,
Laakkonen painottaa.

Gege pExtra
...monella elämällä

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

www.kaba.fi
KIINTEISTÖPOSTI 3/2012

53

ON SE NYKYÄÄN
MUKAVAA, KUN SAA
KOTIKISAT
KOTISOHVALLE.

KAIKKI MATSIT SUORANA JA PALJON MUUTA HUIPPUVIIHDETTÄ!
ENSIMMÄISET 3 KK YHTEENSÄ
Kaapeliin ja antenniin.
Tilaa, voit voittaa tallentavan HD-digiboksin (499 €).

39,90 €
(norm. 24,95/29,95 €/kk)

On se mukavaa.

Tule DNA Kauppaan, Giganttiin, soita 0800 550044 tai klikkaa dna.fi/MMlatka
CANAL+ Total -kanavapaketti 3kk 39,90 €, laskutus 13,30 €/kk (norm. 24,95/29,95 €/kk). TV-kortti 2,52 €/kk. 3 kk:ta yht. 47,46 €. Avaus 0 € (norm. 30 €).
3 kk:n jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisin hinnoin. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetettuja ja uudelleen
samaan talouteen avattuja palveluita. Edut ovat voimassa 31.5.2012 asti. Wbox HD 2 -arvonta suoritetaan joka viikko 20.5.2012 asti.

turvallisuus

Valistusta tarvitaan
pelastustien ”pelisäännöistä”

Pelastustie ja sen
merkitseminen eivät
voi ratkaista taloyhtiön piha-alueen
läpiajo-, hurjastelu-,
pysäköinti-, tai muita
pelastustien käyttöön
mahdollisesti liittyviä
ongelmia. Pelastustielle
ei saa asettaa esteitä,
betoniporsaita tai aitoja, jotka voivat estää
pelastusajoneuvon tai
ambulanssin pääsemisen mahdollisimman
lähelle rakennusta. Jos
pelastustien käyttöä
on kuitenkin pakko
rajoittaa, yksi keino on
asentaa pelastusviranomaisen hyväksymä,
standardin mukainen
puomi. Asiaa kannattaa kuitenkin aina selvittää ensin pelastusviranomaisen kanssa.

n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

T

ällaisia ovat taloyhtiön
pihamaalla tai talojen välissä olevilla sisäpihoille
kulkevien pelastusteiden käyttämiseen liittyvät perusasiat.
– Pelastustie-merkkiä ei tule laittaa mihinkään paikkaan
il
man, että joko pelastustien
olemassaolo on määritelty rakennusluvassa tai pelastusvi-

Jos pelastustietä ei ole merkinnyt rakennuslupaan,
mutta se halutaan pihalle
tehdä merkkeineen, voi
kääntyä pelastusviranomainen puoleen. He tulevat tekemään katselmuksen, jonka perusteella tie ja merkin
käyttö hyväksytään.
Johtava palotarkastaja Kaci
Bourdache hämmästelee,
miten vähän taloyhtiöt tätä
mahdollisuutta käyttävät.

ranomainen on antanut sen
käyttämiselle hyväksynnän,
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eteläisen alueen johtava palotarkastaja Kaci Bourdache painottaa.
Hyväksynnällä Bourdache
tarkoittaa sitä, että pelastustien

➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 3/2012

57

Vieressä kuvia Lauttasaaressa
sijaitsevista pelastutiemerkeistä: ylempi Melkonkadun varresta ja alempi Vattuniemen
kadulta.

viranomaisen hyväksyntään.
Tärkeämpää Bourdachen mukaan on kuitenkin ymmärtää,
että tällainen pelastustiemerkintä voi olla turvallisuutta vaarantava tekijä. Jos merkki ohjaa
pelastusajoneuvon käyttämään
reittiä, joka ei ole tarkoitettu siihen tarkoitukseen, ambulanssi
tai paloauto jää jumiin, auto
joudutaan peruuttamaan tai
kääntelemään, niin siinä menee
kallista pelastusaikaa hukkaan.

Pelastustielle
ei pysäköidä

-P
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toimivuus ja merkintä yleensä
testataan käytännössä.
- Me tulemme tekemään katselmuksen ja ajamme nostolava-auton pihalle. Koeajolla voidaan selvittää monta sellaista
asiaa, jotka pitää etukäteen ottaa huomioon - esimerkiksi että
ambulanssi tai nostolava-auto
mahtuvat kunnolla liikkumaan
pelastustiellä. Painorajoituksetkin pitäisi merkitä huolellisesti
pelastustie-merkkeihin, koska
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nämä meidän automme ovat aika möhkäleitä - nostolava-auton
paino 35 tonnia, hän jatkaa.
Katselmuspyyntöjä Bourdachen mukaan tulee yllättävän vähän.
Pelastustie määritellään rakennusluvassa. Muiden kiinteistöjen ei tule käyttää pelastustie-merkkiä, ellei pelastusviranomainen ole katselmoinut
piha-alueen ja hyväksynyt merkin käytön.

Laiton merkki
turvallisuusriski

T

iedossa on, että taloyhtiöissä on toisinaan koitettu hillitä luvatonta
pysäköimistä ja liikennöintiä
"itse keksityllä" pelastustiellä
ja merkitään se kilvin. Sillä ei
tietenkään ole minkäänlaista
lainvoimaa, koska se ei perustu
rakennuslupaan, eikä pelastus-

elastuslain mukaan
pelastustietä pitkin
saa ajaa huoltoajoa tai
purkaa ja kuormata tavaroita,
mutta siihen ei saa pysäköidä
tieliikennelaissa määritellyn
mukaisesti, Bourdache toteaa.
Tieliikennelaissa sanotaan,
että pysäköinnillä tarkoitetaan
ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista
ajoneuvon seisottamista siihen
nousemista tai siitä poistumista
tahi ajoneuvon kuormaamista
tai kuorman purkamista varten.
Tämän perusteella esimerkiksi päiväkotilasten tuontia ja
vientiä ei voi pitää sellaisenaan
lain mukaisena kiellettynä pysäköintinä. Sen sijaan auton
jättäminen pelastustielle yöksi
tai pitkäksi ajaksi esimerkiksi
kauppareissun tavaroiden purkamisen jälkeen tai vaikkapa
aamulehtiä jakavan auton jättäminen pelastustielle siksi aikaa,
kun jakaa lehtiä useampiin vierekkäisiin kerrostaloihin, ovat
kaikki kiellettyjä.

Betoniporsaista
ongelmia

T

aloyhtiöissä mietitään
useinkin, miten estää
pelastustielle pysäköiminen tehokkaasti. Silloin saatetaan ryhtyä yli-innokkaisiin
ratkaisuihin ja sulkea pelastustie esimerkiksi betoniporsain
tai muilla esteillä.
Bourdache muistuttaa: Se on
vastoin lakia. Se on kestämätön
ajatus, että riuskat ambulanssi- tai palomiehet rupeaisivat
ensiksi siirtelemään raskaita
betoniporsaita päästäkseen
mahdollisimman lähelle rakennusta - hälytystehtävässä.
Laissa mainitaan, ettei pelastustielle saa myöskään laittaa
valaistuspylväitä tai istutuksia,
eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.

Puomi on
mahdollinen

S

en sijaan jos taloyhtiö
haluaa estää pelastustien
käytön, siihen voidaan
Bourdachen mukaan asentaa
esimerkiksi sulkupuomi.
Puomi ei kuitenkaan voi olla
minkälainen tahansa suurilla
lukoilla varustettu, vaan sellainen, joka täyttää paikallisen pelastuslaitoksen antamat ohjeet
ja standardit.
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastustie-ohje
määrittelee, että pelastustielle
voidaan sijoittaa vain kolmioavaimella (tasasivuinen kolmio,
sivut 10 mm) avattava sulkupuomi.
– Tällainen puomi ei vaaranna pelastustien käyttöä, mutta
voi lisätä turvallisuutta rajaamalla ylimääräistä liikennettä
alueelta, Bourdache sanoo.

Tarkista
aina ensin
merkinnät

M

oni taloyhtiö on turvautunut "sakottami
seen" luvattoman
pysäköinnin tai liikennöinnin
estämiseksi.
– Sakottaminen on mahdollista, mutta se kuuluu poliisille
tai sitten kunnallinen pysäköintivalvonta voi antaa pysäköintivirhemaksun. Ensin kuitenkin
kannattaa tarkistaa, ovatko
pelastustie-merkinnät oikein
ja kunnossa ja siten varmistua, ettei kenellekään voi olla
epäselvää, mille alueelle tulee,
Bourdache opastaa.
Sakottaminen on Bourdachen
mielestä muutoinkin äärimmäinen keino.
– Valistaminen merkeistä ja
pelastustien pelisäännöistä on
tärkeää.Tähän liittyy sekin, että
taloyhtiön pitää merkitä pelastustiet pelastussuunnitelmaan
ja pelastussuunnitelmasta täytyy tiedottaa talossa, sen osakkaille ja asukkaille, hän vielä
muistuttaa.

Huoltoyhtiö ja
lumiongelma

P

elastusteillä ja ennen
kaikkea puomeilla varustetuilla pihoilla on ollut
tänä talvena, kuten viime vuonnakin, suuria ongelmia, minne
sysätä valtava määrä lunta, kun
tontti on ahdas, eikä läjityspaikkoja ole. Pelastustie ja puomilla
varustettu pelastustie eivät ole
missään tilanteissa se paikka,
minne lumen voisi kasata.
– Joskus meille valitetaan, että huoltoyhtiö ei ole noudattanut taloyhtiön tai isännöitsijän
antamia käskyjä ja siksi lunta
on kasattu pelastustielle. Mitä
me voimme tehdä? Mitä pelastusviranomainen voi tällaiseen
asiaan oikein sanoa? Me emme voi antaa määräyksiä kuin
sille, joka laissa on määritelty
eli pelastustieasioissa määräyk-
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NEWTON-VALJAS: TARKASTUSPYYNTÖ
NEWTON-valjaan rintakiinnityspisteen tarkastuspyyntö
NEWTON-valjaan määräaikaistarkastuksessa on löydetty väärin kohdistettu
turvaommel yhdestä rintakiinnityspisteen lenkistä.
Varotoimenpiteenä Petzl pyytää kaikkia NEWTON-valjaan omistajia
tarkistamaan valjaansa rintakiinnityspisteiden lenkkien turvaompeleet.
Tuotteet, joita tämä tarkastuspyyntö koskee ovat NEWTON C73***-tyypin valjaat,
joiden sarjanumero on 11365***.
Tämä tarkastus on yksinkertainen. Tarkastuksessa mitataan rintakiinnityspisteiden
lenkkien ompeleet. Tarkastaaksesi NEWTON-valjaasi, lataa toimintaohjeet täältä:
www.petzl.com/newton.
Olemme pahoillamme toimenpiteen aiheuttamasta vaivasta ja kiitämme jo
etukäteen avustasi.
Petzl Distribution
S.A.S. au capital de 464.400 EUR
SIRET 388 381 642 00015
R.C.S. Grenoble 92 B 0885
APE 4649Z
T.V.A. FR 47388381642
Entreprise certifiée ISO 9001

Maahantuonti ja lisätiedot:
Vandernet Oy | www.vandernet.com | newtonalert@vandernet.com | p. 020 7418 330
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set ja ohjeet toimitetaan aina rakennuksen
omistajalle. Jos taloyhtiöllä on huoltoyhtiön
kanssa kiistaa, niin asioiden järjestäminen
on taloyhtiön, isännöitsijän ja huoltoyhtiön
välinen sisäinen asia, Bourdache painottaa.

Pelastustielle
omat ohjeensa

K

ullakin paikallisella pelastuslaitoksella on omat ohjeensa pelastustiestä. Niissä määritellään pelastustien
tekniset vaatimukset, pelastustien mitoitus,

Art of Installation

ambulanssireitin mitoitus, pelastustien merkintä ja sulkupuomivaatimukset.
- Ohjeet ovat aika samansuuntaisia eri
puolilla Suomea, mutta on niissä erojakin
Esimerkiksi Helsingissä on Suomen suurin
nostolava-auto, joka asettaa tämän johdosta
pelastustien mitoitukselle ja kantavuudelle
erilaisia vaatimuksia kuin pienempi kalusto.
Lisäksi Helsingin pelastuslaitoksen ohjeesta löytyy tietoa, miten pelastustie tulisi
rakentaa jälkikäteen, ellei sitä ole aikanaan
tehty.

Pelastustie
Pelastustie on ajotie, jota käyttäen
hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

Kestävää tyylikkyyttä
ympäristön kalustamiseen
B&A Design -mallisto on suunniteltu liikekeskusten,
toimitilojen ja asuinympäristöjen laadukkaaseen kalustamiseen. Mallisto ratkaisee käytännön tarpeita kuten
säilytystä, oleskelua, suojausta ja jätehuoltoa tyylikkäästi ja kestävästi. Tuotteet on valmistettu hiotusta
ruostumattomasta teräksestä. Materiaali on tyylikästä,
helppohoitoista ja lisäksi täysin kierrätettävää.
B&A design -mallistoon kuuluvat mm. pyörä-, bussi- ja
jätekatokset, jäteastiat, roska-astiat ja postilaatikot.
Betamet Oy
B&A Design
Sälpätie 4, 90620 Oulu
Puhelin 0207 551 700
Faksi 0207 551 708
betamet@betamet.fi, www.betamet.fi
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* Pelastustielle ei saa pysäköidä
autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään
muutakaan liikennettä estävää.
* Taloyhtiö ja sen asukkaat voivat
vaikuttaa palokunnan toimintamahdollisuuksiin ja asukkaiden
turvallisuuteen huolehtimalla siitä,
että pelastustiet pysyvät aina vapaana.
* Pihalle väärin pysäköidyt autot
voi saada valvontaan esimerkiksi
huoltoyhtiön ja poliisin yhteistyöllä.
* Kiinteistön pelastussuunnitelmassa voidaan edesauttaa hälytysajoneuvojen liikkumista kiinteistön
alueella rajoittamalla pysäköintiä
pelastustoiminnan kannalta keskeisillä kulkuväylillä.
* Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n
mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.
* Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos
pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.
* Pelastustieasioissa neuvoja saa
paikalliselta pelastusviranomaiselta.

turvallisuus

As Oy Vattuniemen
katu 16 Helsingin
Lauttasaaressa on jo
pidemmän aikaan
tuskaillut, miten rauhoittaa pelastustie
lapsiaan päiväkotiin
tuovien tai hakevien
vanhempien aiheuttamasta autorumbasta.
Päiväkoti sijaitsee
keskimmäisessä taustalla näkyvässä kerrostalossa.

Taloyhtiön on valvottava pelastustien
sääntöjen noudattamista

- mutta millä keinoin?
P

Helsingin Lauttasaaressa on runsaasti

pelastusteitä, jotka

merkein osoitettuina
pyrkivät turvaamaan
sen, että onnettomuuden sattuessa pelastusajoneuvo pääsee
mahdollisimman lähelle rakennusta.
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

elastustien pitäminen
esteettömänä ei ole aina
ongelmatonta, varsinkaan arkisissa elämäntilanteissa,
joissa joku pysäköi auton pelastustielle viedäkseen kauppatavarat ylös, vanhemmat tuovat
tai hakevat lapsia samanaikaisesti päiväkodista, pizzataksi
toimittaa pizzoja tilaajilleen, lehtienjakajan auto seisoo pihassa,
kun hän jakaa lehdet useampiin
kerrostaloihin jne.
Pysäköimisen suhteen Helsin
gin Lauttasaari on ahdas paikka,
jossa esimerkiksi mittava rakennustyömaa tai taloyhtiön piharemontti tai läpikulun estävä
puomi voivat saada aikaan lu-

mipalloefektin ja taloyhtiöiden
pihoilla tuskaillaan väärin pysäköityjen tai muutoin luvattomilla väylillä kulkevien autojen
kanssa.

Kun vanhat
käytännöt
muuttuvat...

N

äin voi sanoa käyneen
Melkonkadun ja Vattuniemenkadun varrella
olevien 3-4 taloyhtiön kesken.
Melkonkatu 19:ssä sijaitseva As Oy Melkontorni on kerrostaloyhtiö, jonka C-rapun

alakerrassa sijaitsee Helsingin
kaupungin ylläpitämä päiväkoti
Melkko. Taloyhtiö teki vuonna
2003 suuren julkisivuremontin,
jonka yhteydessä kaupungin
kanssa sovittiin, että talon eteläpäädyssä oleva piha-alue palautetaan Melkontornin asukkaiden käyttöön. Sinne tehtiin
oleskelualue istutuksineen.
Päiväkodin "liikennöinti" oli
aikaisemmin tapahtunut tätä
kautta.
Piha-alueelle tehtiin laatoitukset ja istutukset. Portit jouduttiin kuitenkin sulkemaan
myöhemmin lukoilla, koska
➺ JATKUU
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piha-alueella tehtiin ilkivaltaa.
– Turvallisuuden vuoksi silloi
nen isännöitsijämme toimitti
päiväkotiin lukkojen avaimet,
vaikka sinällään piha-alueen
porttien sulkeminen ei olekaan päiväkodille turvallisuusuhka, As Oy Melkontornin hallituksen puheenjohtaja Raimo
Lausala kertoo.
Hän arvioi, että piha-alueen
muutoksista ei ole lapsiaan
hoitoon tuoville tai päiväkodista heitä hakeville vanhemmille
ollut kuin se, että aikaisemmin
päiväkotiin tultiin neljästä
suunnasta, nyt vain kolmesta.
– Vastineeksi päiväkodin
piha-aluetta laajennettiin talon
toiselle puolelle, josta taloyhtiö antoi lisäalueen päiväkodin
käyttöön. Helsingin kaupunki
omistaa kyseisen päiväkodin
tilat ja on näin ollen Melkontornin suurimman huoneiston
omistaja. Tästä vaihdosta on
sovittu sulassa sovinnossa ja
rakentavassa yhteisymmärryksessä Helsingin kaupungin ja
päiväkodin kanssa, koska julkisivuremontista aiheutui myös
mittavat piha-alueen uudelleen
suunnittelu- ja rakennuskuviot
maansiirtotöineen ja viemäröinteineen, Lausala kertoo
päiväkotiin kohdistuneista
muutoksista.

Piharemontissa vapautunut alue Melkontornin päädyssä otettiin asukkaiden virkistyskäyttöön tekemälle sinne pihalaatoituksen ja istutuksia. Alueen portit jouduttiin kuitenkin sulkemaan lukoilla,
kun piha-alueella alkoi maleksia asiattomia ja tehtiin ilkivaltaa istutuksille ja pihavalaisimille.
Tämä puomi
Vattuniemenkatu 18:n ja
Melkonkatu
19:n (talo oikealla) välissä
estää autolla
ajon talojen keskelle sijaitsevalle hiekkakentälle.

Yllättävä
puomi

M

elkontornin pihaalu
een käyttöön on
vaikuttanut myös se,
että jossakin vaiheessa naapuritaloyhtiö As Oy Vattuniemenkatu 18 asennutti talojen välissä
olevalle hiekkakenttäalueelle
kulkemisen estävän lukollisen
puomin.
Pelastusviranomaiset ovat
todenneet puomin täyttävän
pelastuslain vaatimukset.
Lausalan mukaan kyseisellä
puomilla on pyritty estämään
autojen kulku hiekkakentälle,
joka sijoittuu käytännössä kolmen taloyhtiön keskelle.
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Vattuniemenkatu 18:aa ja Melkonkatu 19:ää vastapäätä on suuri rakennustyömaa, jossa rakennetaan parhaillaan kolmea kerrostaloa. Myöhemmin niitä tulee vielä kaksi lisää.

– Hiekkakenttä on tarkoitettu leikki- ja pelipaikaksi kyseisen korttelin talojen asukkaille. Hiekkakentästä noin
kaksi kolmasosaa on Vattuniemenkatu 18:n aluetta ja vajaa
yksi kolmasosa Melkontornin
aluetta, mutta kyseisen korttelin rasitesopimusten mukaisesti hiekkakenttä on yhteisaluetta, vaikkei sijaitsekaan kuin
kahden yhtiön tontilla, Lausala
mainitsee.

Rakennustyömaa
vaikeuttaa
pysäköimistä

M

elkontornilla ei ole
omia pihaparkkipaik
koja, mutta Melkontornissa asioivilla on ollut
mahdollisuus jättää autonsa
Melkonkadun varteen, jonne
tuli jossakin vaiheessa 30-minuutin pysäköimisen mahdollistava merkkikin sitä varten.
Käytännössä pysäköinti kadun varteen on melko hankalaa, koska osassa paikoista
seisoo autoja, jotka on pysäköity pidemmäksi ajaksi kuin
puoleksi tunniksi. Lisäksi Melkontornin paikkeilla on bussipysäkki, joka palvelee varsin
tiheästi liikennöivää bussiliikennettä.
Kaikkein eniten pysäköintiä

kuitenkin vaikeuttaa tällä hetkellä käynnissä oleva Melkonkatu 21:n rakennustyömaa,
jossa rakenteilla on vielä kolme kaikkiaan viidestä kerrostalosta.
Kyseisen tontin katuosuus
on pitkä ja kokonaan rakennustyömaan käytössä.
– Betonielementtejä ja muita
rakennustarvikkeita kuljetta
vat rekat tukkivat Melkonkadun vieläkin aika pahoin useasti päivässä, Lausala kertoo.
Lisäksi Vattuniemenkatu
18:n vieressä oleva taloyhtiöiden yhteiskäytössä oleva
ns. entisen Alepan parkkialue
on ylikuormitettu, koska rakennustyömaa on lohkaissut
siitä noin 6-8 auton paikat ja
lisäksi osa rakennustyömaalla
työsken
televistä pysäköi autonsa sinne.

OnkO julkisivuremOntti asukkaille
hengenvaarallinen
ansa?

➺ JATKUU

Osallistu keskusteluun
Kiinteistöpostin
Nettijatkoissa
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot

Melkonkadulle
pystytetiin jossakin vaiheessa
30 minuutin pysäköinnin mahdollistava merkki vanhempien
päiväkotiliikennöintiä ajatellen.

Voi olla! Yllättävä puute pykälissä sallii palavien eristeiden käytön saneerauskohteissa, vaikka haavoittuvat
ihmiset asuvat kaiken aikaa huputetun työmaan keskellä.
Asukkaiden pelastaminen – vähintäänkin huolelta – on
nyt valistuneiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ja
palamattoman PAROC®-kivivillan varassa.
Mistä on kysymys? Skannaa oheinen
koodi tai vieraile verkossa:
www.paroc.fi/paloturva

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kunnostuspalvelut

VESIVAHINKO- JA JVT-PÄIVYSTYS
040 717 9330 (Pääkaupunkiseutu) 24h / 7vrk
040 560 7300 (Pirkanmaa) 24h / 7vrk

• Jälkivahinkojen torjunta
• Kuivauspalvelut
• Rakennuspurut
• Korjausrakennuspalvelut
• IV-huollot ja -puhdistukset
• Kuntokartoitukset ja -tutkimukset
• Sisäilmatutkimukset
• Haitta-ainekartoitukset
• Home-, asbesti- ja haitta-ainepurut
• Palokatkoasennus
Lisätietoa palveluistamme löydät kotisivuiltamme.
Purku / Puhdistus / Jätteenkäsittely / Kunnostus

www.delete.ﬁ

nattaa
Nyt kanrjousta
a
kysyä t ontista!
m
kattore

A-Tiilikateasennus Oy
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Autorumba
riesaksi

saattoi päivittäin ahtautua parisenkymmentä autoa.

A

Valvontaa
tarvitaan

s Oy Vattuniemenkatu
16 sijaitsee Melkonkatu
19:ää ja Vattuniemenkatu 18:aa vastapäätä.
– Kulkujärjestelyiden muututtua ja rakennustöiden alettua
Vattuniemenkatu 16:n pelastustiellä ja piha-alueella, mutta
myös talon päädyn hiekkakentällä, alkoi kuin yli yön syntynyt
aggressiivinen autoralli, jossa
tilan loppuessa ajettiin nurmikolle, As Oy Vattuniemenkatu
16:n toiminnantarkastajana ja
asiassa aktivoitunut Arto Lahti
kertoo.
– Tätä jatkui vuosikausia.
Autoilijat vetosivat siihen, että
heille olisi annettu päiväkodista
lupa pysäköidä pihaamme, Lahti arvelee. Kun asiaan yritettiin
puuttua, tilanteet kilpistyivät
Lahden mukaan uhkailuiksi ja
nimittelyiksi, suorastaan väkivaltaa uhkuviksi.
– Autojen jäljet nurmikolla
olivat ikävän näköisiä ja pelastustie oli vuosia tukossa, jonka
vuoksi taloon tulleet lääkäriajoneuvot eivät päässeet perille,
Lahti vielä toteaa.
Viime syksynä taloyhtiö päätti rajoittaa kulkua talojen välisen hiekkakentän kautta kettingein varustetulla esteellä ja
betoniporsain.
– Se estää vain niitä, jotka haluavat olla noudattamatta kieltoa, Lahti toteaa.
Lahti on kirjeitse informoinut
ongelmista kaupungin sosiaalilautakuntaa ja päiväkodin johtoa toivoen asiaan ratkaisua.
Lahden mukaan tilanne on
edelleen hankala, vaikka onneksi pelastustietä käyttävien
autojen määrä on selvästi vähentynyt alkuajoista. Silloin
pelastustielle ja nurmikoille

P

elastustielle pysäköimistä on pyritty valvomaan.
Kävijöitä on koko ajan
valistettu siitä, että he pysäköivät laittomasti ja auto pitäisi
jättää joko Vattuniemenkadun,
Vattuniemenkujan tai Melkonkadun varteen, eikä tämän taloyhtiön pelastustielle.
– Ihmiset tuntuvat hakevan
edelleen uusia kulkureittejä ja
osa käyttää vääriä reittejä ”ihan
tyynesti”. Moni sanoo tietävänsä, että on luvaton paikka, mutta silti ajavat pihaan ja pelastustielle, Lahti kuvailee.
Luvatonta pysäköimistä yritettiin Lahden mukaan kitkeä
pois sakottamallakin, mutta se
osoittautui hankalaksi oman taloyhtiön asukkaiden kannalta.
– Meillä oli valvontaa pari
tuntia aamuisin ja pari tuntia
iltaisin. Siitä tiedotettiin taloyhtiön osakkaille ja asukkaille
porrashuoneiden ilmoitustauluilla, mutta se vaikeutti oman
taloyhtiön asukkaiden pysäköimistä, Lahti kertoo.
– Onko meidän tehtävä aidat
tonttimme ympärille ja estettävä sillä kulku päiväkotiin? Sehän olisi tyhmää, koska eihän
meillä ole mitään lapsia vastaan,
vaan sitä, että toiset taloyhtiöt
tekevät muutoksia, jotka saavat
aikaan hankalasti ratkaistavan
ongelman, Lahti sanoo.
– Mielestäni tässä on myös
moraalinen ongelma, että kun
kaupunki haluaa päiväkodin
asutuksen keskelle, niin sen pitäisi osaltaan miettiä, millä pelisäännöillä pysäköinti voidaan
järjestää. Lauttasaaren ongelma

Vattuniemenkatu 16 on asettanut pelastustien päähän kenttingein varustetut betoniporsaat estääkseen autolla ajoa
talojen välissä olevalle hiekkakentälle. Taloyhtiön suunnitelmissa on piha-alueiden kunnostaminen, joka tulisi maksamaan noin 300 000 euroa.
Siitäkin syystä pelastustiellä
liikennöinti halutaan aisoihin.

Tiedottamista ja avointa keskustelua
– Pelastuslaki velvoittaa, että pelastussuunnitelmasta tiedotetaan riittävässä määrin kaikille sen toimeenpanoon osallistuville
tahoille, eli asukkaille, osakkaille, isännöitsijälle, myös huoltoyhtiölle, Kaci Bourdache muistuttaa taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden
suuntaan.
Kiinteistönomistajan on valvottava pelastustien oikeanlaista
käyttö. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että pelastustie on merkitty
asianmukaisesti ja selkeästi.
– Korostaisin tiedottamista. Se voisi ratkaista monta ongelmaa,
että asioista kerrotaan avoimesti, eikä lähdetä ”räyhäämismentaTonttiopasteeseen on myös merkitty taloyhtiön pelastusteiden paikat.

liteetilla” asettamaan kylttejä ja hakemaan sakottajia, Bourdache
sanoo.
Hän muistuttaa, että uuteen pelastuslakiin tulleet velvoitteet

on se, että tämä on rakennettu
täyteen.Täällä on valtava määrä
asukkaita suhteessa parkkipaikkoihin, mutta myös ankara pula
päivähoitopaikoista, hän vielä
tuumii.
– Olemme kantaneet nyt
vuosia kiinteistörasitteena tätä
päiväkotiliikennettä ja pihaalueemme on pilattu ajamalla
miten sattuu kovassa kiireessä.
Siksi tuntuisi loogiselta, että
naapuritaloyhtiö ottaisi kaupungin kanssa vastuun korttelialueen pysäköinnin järjestämisestä, Lahti vielä ehdottaa.
– Olisi syytä punnita myös
oikeudellista näkökulmaa. As
Oy Melkontorni on saanut tehdä olennaisen muutoksen päi-

koskevat rakennuksen omistajan ohella toiminnanharjoittajia, joi-

väkodin liikennejärjestelyihin
niin, että talon päädystä pääsy
päiväkotiin on suljettu lukituilla porteilla. Tämä on johtanut
siihen, että päiväkotiin ei pääse
mistään suoraan As Oy Melkontornin kautta, vaan on kuljettava
naapuriyhtiöiden pihojen kautta. Eikö tämä ole juuri sellainen
muutos, jonka suunnittelusta
siitä tietoiseksi tulleena Helsingin kaupungin olisi pitänyt
kysyä naapuritaloilta lausuntoa
muutoksen vaikutuksista? Näin
oli estetty kiinteistörasitteiden
yksipuolinen siirtäminen naapuritaloille, Lahti kysyy.

den on kaikkien huolehdittava varautumisesta mm. henkilöiden,
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa. Näin
ollen esimerkiksi taloyhtiössä toimivalla päiväkodilla on yhtäläinen
velvollisuus huolehtia varautumisesta ja turvallisuudesta.
– Meille tulee toisinaan tietoja, että jonkin taloyhtiön pelastustie
on tukossa. Minusta se on absurdi tilanne, että pelastuslaitos menisi paikalle valvomaan päivittäistä pelastustien ajokuntoa. Sehän
kuuluu taloyhtiön vastuulle. Teemme asuinrakennusten palotarkastuksia yleensä esimerkiksi 10 vuoden välein, mutta ei sekään
ole oikein, että käymme vuoden sisällä monta kertaa samassa
osoitteessa - ja vain siksi, että taloyhtiö ei ole niin sanotusti ”ottanut koppia” ja ryhtynyt itse valvomaan pelastustien käyttämistä.
Taloyhtiöitä on kymmeniä tuhansia, ja jokaisen talon on järjestettävä pelastustie ja sen valvonta omalla tavallaan. Se on useimmissa
tapauksissa tiedottamista ja keskustelemista vaativa asia, jolla ongelmat kenties saadaan ratkaisua, Bourdache vielä toteaa.
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä
sekä edistää alan yleistä kehitystä mm:
• Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja
suuren yleisön keskuudessa
• Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
• Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
• Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
• Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
• Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
•Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja
muita tiedotteita
•Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla,
osoite: www.vahinkopalvelut.net
•Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta,
seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä
informaatiota
•Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
•Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin
ja organisaatioihin.

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

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

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

Vesivahinko?
Täyden palvelun ratkaisut!
Suomen suurimmalta kuivausliikkeeltä vesivahinkojen
kunnostus kokonaispalveluna – kosteusmittaukset,
kuivaukset sekä purku- ja korjaustyöt. Apu on aina lähellä!
Toimipaikkaverkostomme kattaa koko maan.

Luotettavaa palvelua jo yli 35 vuotta!
Polygon Finland Oy
Puh. 020 7484 01
24 H 0400 439 964

finland@polygongroup.com
www.polygongroup.fi

Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki,
elsinki,
Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu,
ensuu,
Jyväskylä, Kajaani, Kankaanpää,
anpää,
Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio,
Lahti, Laitila, Lappeenranta,
a, Mikkeli, Mänttä, Nummela, Oulu,
u, Pori,
Porvoo, Rauma, Rovaniemi,i, Salo,
Seinäjoki, Tammisaari, Tampere,
mpere,
Turku, Vaasa.

kiinteistönhuollon arkipäivää

Helmikuun
lumisadepäivät
huoltoyhtiöiden
koetinkivinä
Kuva Helsingistä muutaman vuoden takaa. Silloinkin tuskailtiin runsaan
lumentulon ja katujen ja pihojen hoitamisen vaikeuksien kanssa.

19. päivä helmikuuta
oli kaaosmainen lumisade pääkaupunkiseudulla. Ilmatieteenlaitoksen tilasto kertoo, että
Vantaalla lunta kertyi
12,9 senttimetriä.
Seuraava suurehko lumisadekaaos koettiin
21. päivä helmikuuta,
jolloin ennustettiin satavan lisää lunta viiden
senttimetrin verran.
Vantaalle Ilmatieteen
laitoksen tilaston mukaan lunta tuli 4,4
senttimetriä.
Vantaalainen Pähkinähoito Oy, jolla on sekä
isännöintiä, että kiinteistönhuoltoa venytti
rahkeitaan äärimmäisyyksiin - lumentulon
lisäksi kun eteen tuli
kaikenlaisia muitakin
tapauksia.

Lumesta selvittiin
Kiinteistönhuollonseitsemästä työntekijästä kolme oli
sairauslomalla ja yksi ansaitulla
vuosilomalla. Lunta tuli taivaan
täydeltä ja lumityöt piti saada
tehtyä.
Toimitusjohtaja Henry Engblom kertoo, että he olivat varanneet jo aikaisemmin avuksi
henkilökuntaamme kuuluvan
naapurissa ja alueella asuvan
eläkeläisen. Lisäksi apua saatiin,
kun yhden huoltomiehen hiihtolomalla oleva koululainen tuli töihin.
Lumien katolta pudottaminenkin oli ajankohtaista. Siihen
tarpeeseen oli löydetty hyvä
suomalaissyritys, jonka vetäjä
kuvasi ja raportoi tehdyt työt.
- Olimme saaneet yrittäjästä
hyviä kokemuksia jo viime syksynä, kun hän hoiti kourujen
puhdistukset.Vinkki yrityksestä
tuli eräältä osakkaalta, joka oli
tätä ennen käyttänyt yrittäjän
palveluita; Engblom kertoo.
Lisäksi muutamissa kohteissa
käytettiin apuna jo aiemmin hyväksi havaittua yhteistyökumppania.

Kaupungin vesiputki
poikki

Kiinteistöjen elämää hankaloitti, että kaupungin vesiputkeen oli tullut vuoto, joka havaittiin muun työn yhteydessä.
Se johti siihen, että edellisenä
päivänä oli noin kuuden tunnin
mittainen vesikatko ja se aiheutti ongelmia seuraavana päivänä lämpimässä kiertovedessä.
Niin sanotuista rättipattereista
tuli päivän aikana yli 10 vikailmoitusta.
Naapuriyhtiössä asukas porasi putkeen reiän ja tuli vesivuoto. Sitä isännöi toinen toimisto,
joten Pähkinähoidon osuudeksi
jäivät vain huoltotoimet.
Vakuutusasioista ei kuitenkaan päästy irtikään, sillä Pähkinähoidosta lomalla olleen
isännöitsijän isännöimässä talossa asukkaan astianpesukone vuoti. Se edellytti, että tältä
osin vakuutusasiat hoidettiin
kuntoon.

Väliaikainen huoltomies
Tutusta putkiliikkeen miehestä saatiin "väliaikainen" huoltomies, joka kävi tekemässä normaaleja huoltomiehen hommia
Pähkinähoidon asiakkaille.
Lisäksi saatiin vuokrattua lumen auraaja tutulta yrittäjältä
kahdeksi päiväksi.

Asukkailta ymmärrystä
Kaikilla näillä toimilla selvittiin pahimmasta kohtuullisesti,
eikä asukkaille aiheutunut täydellistä kaaosta.
- Asukkaat olivat ymmärtäväisiä, vaikka lumitöiden tekemistä jouduttiinkin priorisoimaan
ja turvamaan ensisijaisesti pääväylät. Tosin jollain oli suuri
huoli katkenneesta pensaasta...,
Engblom kertoo.

Joustavuutta kaikilta
- Muutimme työnjakoa hieman, autoimme toinen toisiamme, järjestelimme asioita ja
priorisoimme asioita. Opimme
lisäksi, että tiedottamista hallituksille ja asukkaille pitää tällaisissa tilanteissa parantaa, koska
silloin he ymmärtävät paremmin meidänkin ongelmamme,
Engblom sanoo.
- Yhteistyökumppanit nousevat arvoonsa. Lisäksi "korttelitalonmiehenä" voimme saada
asukkailta apua, Engblom vielä
kertoo vaikean päivän antamista opeista kiittäen suuresti yrityksen henkilökuntaa.
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KOKEILE ELÄMYS
GENERAATTORIA
JA VOITA 6000 EU
RON ARVOINEN
ELÄMYSPAKETTI
PORUKALLESI!
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experience.tallinksilja.fi
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Hintaan sisältyy: risteily B -luokan neljän henkilön hytissä, tervetulomalja
sekä lounas ruokajuomineen uudistuneessa Buffet Tallinkissa. Hinta
voimassa min. 10 henkilön ryhmille su–to -lähdöillä 15.4.–15.8.2012
(ei 16.-17.5.). Koskee vain uusia varauksia. Kun porukassasi matkustaa
vähintään 20 henkilöä, pääset nauttimaan ryhmänkerääjän eduista!

LINK SILJA E

C
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Esim. 22 h -risteily Baltic Princessillä Helsingistä Tallinnaan 38 €/hlö.

L
TA

RI

SYNTTÄRIT, POLTTARIT, KULTAHÄÄT,
VALMISTUJAISET, SUKUKOKOUS…
JÄRJESTÄ JUHLASI LAIVALLA!

J ulkisivut

Isot mainoslakanat peittävät remontin
Kerrostalon julkisivua
peittävät mainoslakanat ovat yleistyneet
kätkien taakseen julkisivu- tai putkiremontin.
- Hyville mainospaikoille on jatkuvasti
kysyntää, Taksimainos
Oy:n toimitusjohtaja
Harri Karlsson sanoo.
n Tekstit:

Irene Murtomäki

M

ainoslakana toimii näkösuojana ja piilottaa
rakennustelineet, jotka eivät välttämättä ole silmiä
hiveleviä.Talon asukkaiden kannalta ajateltuna mainoslakanalla
ei ole merkitystä. Remontoitava
kohde on yleensä huputettu
pressuilla, joten näkyvyys huoneistoista ulos on jo niiden ansiosta poistunut.
Rakennustelineisiin kiinnitettävä mainoslakana on materiaaliltaan reikävinyyliä, joka
läpäisee hyvin tuulen.
– Näin ei synny tuulikuormaa, joka vaurioittaisi rakenteita tai rakennusta, Karlsson
mainitsee.

Taloyhtiölle tuloja
mainospaikasta

T

aloyhtiö saa mainospai
kan vuokraamisesta
tuloja, jolla voi kattaa
esimerkiksi julkisivuremontin
kustannuksia.
– Teemme suoria sopimuksia
taloyhtiön kanssa. Mutta sopimus mainospaikasta voidaan
solmia myös urakoitsijan kanssa. Asioissa edetään tapauskoh-

Remonttikohteessa olevat mainoslakanat ovat jo tuttu näky katukuvassa. Vilkasliikenteiset
paikat ovat mainostajien keskuudessa kysytyimpiä mainoksen tavoittaessa päivittäin useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuva: Nina Pihlas.

taisesti yleensä avaimet käteen
-periaatteella, eli hoidamme
tarvittavat lupa-asiat kuntoon,
hankimme mainoksen ja kiinnitämme sen paikalleen. Taloyhtiön "tehtäväksi" jää vastaanottaa rahat tililleen, Karlsson
summaa.
Hänen mukaansa taloyhtiöt,
jotka ovat vuokranneet mainostilaa kiinteistöä remontoidessaan, ovat olleet ratkaisuunsa
tyytyväisiä.
– Mainoslakanat eivät yleensä
häiritse ketään. Ne ovat siistit
ja hyvin kiinnitetyt. Näin ollen
mainoslakanat eivät repsota,
kuten peitepressujen kanssa

saattaa tapahtua, Karlsson mainitsee.

Vilkasliikenteiset
paikat kysyttyjä

K

ysytyimmät mainospaikat sijaitsevat kulkuväylien varrella, jossa
liikkuu paljon väkeä ja on vilkas
liikenne.
– Kaupunkien keskuspaikat
ovat haluttuja ja niistä tulee
tiedusteluja viikoittain. Valitettavasti joudumme tarjoamaan
niukkuutta. Kujat ja polut eivät

niinkään kiinnosta mainostajia, koska tavoitteena on saada
mahdollisimman paljon näkyvyyttä.
Huomioarvoa lisää mainoksen koko. Harri Karlsson toteaakin, että mainoslakanat ovat
yhä suurempia.
– Iso mainoslakana puhuttelee kuluttajaa. Suurin lakanamme on ollut kooltaan 700-800
neliömetriä. Tavallisesti liikutaan kuitenkin 150-200 neliömetrin tuntumassa.

➺ Aiheesta lisää seuraavalla sivulla
KIINTEISTÖPOSTI 3/2012
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Helsingissä ei tarvita erillistä lupaa
Helsingissä kerrostalojen remonttityömailla
rakennustelineisiin
sijoitettavat mainoslakanat eivät tarvitse
lupaa. Käytäntö on
ollut voimassa viitisen
vuotta ja se on kaupunkikuva-arkkitehti
Marjatta Uusitalon
mukaan osoittautunut
toimivaksi.

-M

ainoslakanoista
ei ole tullut kuin
muutama yksittäinen valitus. Tämä on vähän siihen verrattuna, kuinka paljon
niitä käytetään. Kaiken kaikkiaan valitusten määrä on viime
vuosina vähentynyt, joten kokeiluun voidaan olla tyytyväisiä.
Remontin aikataulun kannal
ta mainoslakanoiden luvanvaraisuudesta luopuminen on ol-
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lut helpotus. Saattoihan luvan
käsittely byrokratian rattaissa
kestää aikaisemmin useita viikkoja.
– Kun työmaa on perustettu
ja huput laitettu, päästään työhön käsiksi saman tien.Tällä on
merkitystä etenkin niissä kohteissa, joissa remontti kestää
lyhyehkön aikaa.
Kaupunkikuva-arkkitehti
Marjatta Uusitalo arvelee myös
mainostilan myyjien kiittelevän
Helsingin käytäntöä.
– Markkinointi helpottuu,
kun lupaa ei tarvita.
Hän muistuttaa mainoslakanoiden käytön olevan sallittua ilman erillistä lupaa niissä
remonttikohteissa, joissa julkisivu olisi muutoinkin peitetty
ja ikkunoiden eteen laitettu
pressut.
– Jos korjataan vaikkapa kerrostalon rappukäytävää, ei sen
verukkeella voida taloon kiinnittää mainoslakanaa.
Muualle kuin työmaatelineisiin sijoitettavassa mainonnassa rakennusvalvontavirasto
toivoisi käytettävän muita materiaaliratkaisuja kuin mainos-

lakanoita.
– Esimerkiksi talojen päätymainonnassa, johon tarvitaan
toimenpidelupa, suositaan kor-

kealaatuisempia toteutuksia,
kaupunkikuva-arkkitehti Marjatta Uusitalo mainitsee.

Mainoslakana tarvitsee luvan Turussa

J

ulkisivujen mainoslakanat rakennustyömailla
ovat rantautuneet myös
Turkuun. Rakennustarkastaja
Reima Ojalan kertoo jättimainoksen tarvitsevan toimenpideluvan. Tarvittaessa pyydetään lausunto kaupunkikuvaneuvottelukunnalta.
– Hakemukset käsitellään
tapauskohtaisesti. Mukana
tulee olla kuva mainoksesta
ja havainnekuva, josta näkee,
miten mainos sopii katukuvaan.
– Saadakseen luvan mainoksen tulee olla kaupunkikuvallisesti sopiva ja rauhallinen.
Rakennustyömailla olevia

jättimainoksia voisi Reima
Ojalan mielestä olla enemmänkin.
– Ne ovat siistejä ja peittävät rakennustelineet sekä
pressut.
Hyvänä esimerkkinä hän
mainitsee Kultatalon remontin, jossa julkisivun täyttivät
kulttuuripääkaupunkimainos
ja Logomon mainos.
Isot mainoslakanat eivät
ole aiheuttaneet Turussa närkästystä.
– Niiden vuoksi ei ole ollut yhteydenottoja. Sen sijaan
kirkkaat valomainokset, joissa on vaihtuva kuva, saattavat
häiritä, Ojala kertoo.

Rakennusmainonta on kovasti yleistynyt etenkin Helsingissä.
Siitä taloyhtiöt hakevat nyt lisärahoituskeinoja remonttien maksamiseen. Kuvassa Taksimainos Oy:n mainos Helsingissä
Aleksanterinkadun varrella.

Remonttiyritykset
mainostavat
mainoslakanoissa
Tampereella
Tampereen kaupunkikuva-arkkitehti Jalo
Virkki kertoo rakennustelineisiin kiinnitettyjä mainoslakanoiden olevan melko
yleisiä. Kyseessä on
tavallisesti remontin
tekijän tai tekijöiden
oma mainos.

-P

eriaate on, että urakoitsija voi mainostaa omaa toimintaansa. Lisäksi mainostaminen on
yleensä lyhytaikaista, joten
lupaa ei tarvita.
– Tilanne muuttuu, jos mainoslakanoissa halutaan mainostaa jonkin muun yrityksen
tuotteita. Tällaisia tapauksia ei
vielä ole tullut vastaan, joten
siihen ei ole tarvinnut toistai
seksi ottaa kantaa. Mutta todennäköisesti lupaa ei heltiäisi, kaupunkikuva-arkkitehti
Jalo Virkki arvioi.
Entä jos kyse on pysyvästä
julkisivuun kiinnitettävästä
mainoksesta?
– Rakennuksen julkisivuun
kiinnitettävät pysyvät mainoslakanat tai lakanapaikat edellyttävät toimenpide- tai rakennuslupaa mainoksen paikasta
ja koosta riippuen.Yleisesti ottaen kadunpuoleista julkisivua
koskevat määräykset ovat tiu-

kemmat kuin esimerkiksi palomuuripäädyn.
Pysyviin yli kymmenen neliömetrin mainoslakanapaikkoihin lupa myönnetään vain
määräaikaisena enintään viideksi vuodeksi.
Lupaa haettaessa hakemuksessa pitäisi olla mukana kuva
mainoksesta.
– Kaikki luvan hakijat eivät
muista hyväksyttää mainostaan, mutta tähän mennessä
niihin ei ole tarvinnut puuttua,
vaan ne ovat olleet asiallisia.
Vaikka mainoslakanat ovat
tavallisesti luvanvaraisia, tekee
poikkeuksen lyhytkestoinen
mainoskampanja.
– Rakennukseen voidaan
kampanjatarkoituksessa asentaa mainoslakana kiinteistön
omistajan luvalla enintään
kahdeksi viikoksi ilman rajoituksia. Enintään kahdeksi kuukaudeksi asennettava mainoslakana edellyttää kaupunkikuva-arkkitehdin hyväksynnän.
Kaupunkilaisilta tulleesta
palautteesta kaupunkikuvaarkkitehti Jalo Virkki toteaa,
että mainoslakanat eivät ole
herättäneet vastustusta.
– Niiden vaikutus kaupunkikuvaan on kuitenkin melko
pieni verrattuna valaistuihin
suuriin seinämainoksiin.

KORJAUSURAKOINTIA
KAIKKIIN TARPEISIIN
CONSTI KORJAUSURAKOINTI PALVELEE MONIPUOLISESTI

TALOYHTIÖITÄ JA RAKENTAMISEN AMMATTILAISIA:
• Liike- ja toimitilamuutostyöt
• Laajennushankkeet ja lisärakentaminen
• Hotelli- ja ravintolasaneeraukset
• Julkisten tilojen saneeraukset
• Vuokralaismuutokset ja käyttötarkoitusmuutokset
• Asuinkiinteistöjen peruskorjaukset
• KVR-toimintamalli

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA
WWW.CONSTI.FI/KORJAUSURAKOINTI
➺ Aiheesta lisää seuraavalla sivulla

Urakoitsijan oma mainos saa näkyä
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Tamperelaisen Isännöintikeskus Oy:n toimitusjohtaja, isännöitsijä Risto Jaakkola kertoo julkisivua peittävien mainoslakanoiden
olevan tuttu näky kerrostalojen saneeraustyömailla. Lakanoissa
näkyy urakoitsijoiden
omia mainoksia.

-O

vathan ne mukavam
pia katsella kuin
pelkkä vaalea pressu, Jaakkola toteaa.
Jos lakanoissa näkyisi ulkopuolisten mainoksia, puututtaisiin siihen isännöitsijätoimiston
toimesta hetimiten.
Isännöitsijä Risto Jaakkolan

Isännöitsijä Risto Jaakkolan mielestä taloyhtiön yhtiökokouksen
pitäisi tehdä päätös, jos julkisivua halutaan käyttää mainostilana esimerkiksi remontin aikana. Kuva: Irene Murtomäki.

mukaan rajanveto mainonnan
ja informaation välillä on häilyvä tänä päivänä työmaakylteissä. Rakentamismääräyskokoelman velvoittamien työmaataulujen koko on kasvanut.
– Työmaakyltin suuruus saat
taa olla 4 x 8 metriä, joten siihen mahtuu muutakin kuin
pelkästään urakoitsijoiden ni-

met ja heidän yhteystietonsa,
Jaakkola tuumaa.
Usein kylteissä on suuri kuva kohteesta ja yritysten logot
isolla.
Yhteydenottoja, joissa yritykset haluaisivat vuokrata mainostilaa taloyhtiöiltä, tulee Risto
Jaakkolan mukaan aika ajoin.
– Kysyntää ei ole kuitenn-

kaan mahdollista vastata, koska
asuintaloissa on hyvin vähän
niin sanottua "sokeaa seinää",
johon mainoksen voi kiinnittää.
Jos mainostilan myynti olisi
taloyhtiölle tilan puolesta mahdollista, pitäisi siitä tehdä isännöitsijä Risto Jaakkolan mukaan
päätös yhtiökokouksessa. Puntaroitavana olisi monta asiaa.
– Koska kyse olisi julkisivun
muutoksesta, pitäisi sille hakea
lupa rakennusvirastosta. Eli jo
tässä vaiheessa alkaa kulua euroja, sillä hakemuksen mukana
pitää olla muun muassa havainnekuva mainoksesta.
Mainostilan myynnistä syntyisi Jaakkolan arvion mukaan
monenlaista isännöintisopimuksen mukaan erillisveloitettavaa lisätehtävää. Isännöitsijätoimisto esimerkiksi huolehtisi kilpailuttamisesta, lupien
hakemisesta sekä mainoksen
kunnossapidosta ja sen vaihtamisesta.

Kiinteistöposti-lehden Lakipostia aloittaa elokuussa
Kiinteistöposti-lehdessä ryhdytään julkaisemaan elokuun
Pääkaupunkiseutu Extrasta alkaen Lakipostia-nimistä palstaa.
Tarkoitus on, että palstalla käsitellään aiheita, joita lukijat ovat
lehden toimitukseen viestittäneet. Palstalla vastataan suoraan
myös esitettyihin kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia
ja sen tulkintaa.
Jotta tietäisimme, mitkä ovat erityisiä taloyhtiöväkeä, hallitusten puheenjohtajia, sivutoimisia isännöitsijöitä ja ammattiisännöitsijöitä parhaillaan askarruttavia asioita, niin lähettäkää
postia - kysymyksiä, joihin toivoisitte vastausta, kommentteja
asunto-osakeyhtiölakiuudistuksesta, vinkkejä, mistä toivoisitte
palstalla kirjoitettavan jne.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.takala@kiinteistoposti.fi tai postitse Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4,
03100 Nummela.
Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni- Eerolan hoidettavaksi”

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

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

Tarjoamme:

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

•
•
•
•

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Kaikki numerot päivystävät 24 h

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

Vuonna 2011: Jaettu 1. sija As Oy Mannerheimintie 83-85, As Oy Vattuniemenkatu 4 ja kunniamaininta As Oy Pääskylänkatu 7

“Meidän julkisivuremontti
onnistui ja olisi palkinnon arvoinen”
Kilpailun voittanut taloyhtiö saa
muiden palkintojen, maineen
ja kunnian lisäksi julkisivuunsa
kiinnitettäväksi laatan, jonka
avulla kilpailuun osallistuminen ja
etenkin sen voitto muistetaan vielä
pitkälle tuleviin vuosiin.

• AKHA ry

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry. on asuntoja kiinteistöyhtiöiden työskentelyn
osaamisverkosto, joka ylläpitää asiantuntijarekisteriä hallitustyöskentelyn
ammattilaisista ja välittää heitä avustamaan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
hallituksia sekä tarvittaessa osallistumaan hallitustyöskentelyyn.
Lisäksi se ylläpitää hallitusjäsenrekisteriä, johon voivat liittyä asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden hallituksen
jäsenet, puheenjohtajat ja muutoin
hallitustyöskentelystä kiinnostuneet
henkilöt.

• Julkisivuyhdistys r.y.

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

Julkisivuyhdistys ry:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat
AKHA ry:n asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2012 –kilpailu
on jälleen käynnissä.
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. Hanke on voinut
käynnistyä jo vuoden 2011 aikana.
Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat.
Mihin huomiota?
Palkittavassa julkisivuremontissa on onnistuttu hankesuunnittelussa ja toteutussuunnittelussa,
päätöksentekoprosessissa, toiminnassa remontin aikana, kustannusten hallittavuudessa,
aikataulussa pysymisessä, saavutettu energian säästöjä, julkisivun arkkitehtuurista ja ilmeestä
on saatu positiivistä palautetta, häiriöitä ja ongelmia on ollut vähän ja tiedonkulku pelannut
sujuvasti.

• Tuomaristo käsittelee kilpailuehdotukset syyskuun 2012 aikana
ja tulokset julkistetaan
FinnBuild –messuilla Helsingin
Messukeskuksessa 9.-12.10.2012.
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat
tuomariston puheenjohtajana
toimitusjohtaja Juhani Siikala
Elinkaariurakointi Oy:stä, puheenjohtaja Ben Grass AKHA ry:stä,
puheenjohtaja Mikko Tarri ja
sihteeri Riina Takala Julkisivuyhdistys ry:stä sekä päätoimittaja,
arkkitehti Maritta Koivisto Betonilehdestä.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivuremonttikilpailu 2012 - nimellä seuraavista osoitteista:

www.julkisivuyhdistys.
www.kiinteistoposti.

Kilpailuehdotukset on
jätettävä 31.8.2012 mennessä.

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

Tilaajan asema
vahvemmaksi
korjausrakentamisessa
Tulevaisuudessa korjausrakentamisen projekteja hoidetaan tilaajan ehdoilla: palveluntarjoajien pitää pystyä
vastaamaan tilaajan toiveisiin
ja kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat tilaajan tarpeita. Mallia
voitaisiin ottaa valmistalopaketti- tai autoteollisuudesta.
Näin visioidaan korjausrakentamisen muuttumista tulevaisuudessa Tekesin johdolla.
- Tilaajalla on valmiudet esittää odotuksensa korjausrakenta
misen projektin suhteen: painottuvatko lopputuloksessa
laatu, energiatehokkuus, vaivattomuus, nopeus vai jokin
muu tekijä. Näiden painotusten
pohjalta tilaaja valitsee korjausprojektin toteuttajat, kertoo
Tekesin asiantuntija Marko Kivimäki, joka vastaa korjausrakentamiseen liittyvistä kehityshankkeista Tekesissä.
– Nyt etsitään tilaajia, jotka
ovat halukkaita kehittymään
tilaamisessaan. Markkinoita kehitetään parhaiten käytännön
hankkeidella, sillä esimerkeillä
on suurin vaikutus toimijoihin.
Tekes ja ARA toimivat yhteistyössä ja haluavat olla mukana
korjaamisen uudistamisessa tilaajien kanssa ja viemässä läpi
uudentyyppistä toimintatapaa.
Suurin ongelma on asuntoosakeyhtiöillä, joissa mittavia
saneerauspäätöksiä joudutaan
tekemään ilman kokemusta rakentamisesta ja valintakriteerinä hinta.
”Ammattilaisen johtamilla
vuokrataloyhtiöillä on mahdollisuus kehittää ja mallintaa tarvittavia ratkaisuja myös asunto-osakeyhtiöiden käyttöön,
toteaa toimitusjohtaja Marjatta
Roth Kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolusta.

Tilaajan
vastuu
rakentamistoiminnassa
laajenee

Opas energiatehokkaista
sähköteknisistä
ratkaisuista
Uudet rakentamismääräykset
tulevat voimaan heinäkuussa.
Niiden myötä uudisrakennukset pitää suunnitella entistä
energiatehokkaammiksi.
Uusien määräysten myötä rakennusten energiankulutusta
kuvaavan E-luvun laskennassa
siirrytään kokonaisenergiatarkasteluun, jossa sähkön painoarvo on muita energiamuotoja
suurempi. Määräysten tiukennus tarkoittaa keskimäärin 20
prosentin parannusta nykyisten
määräysten vaatimaan energiatehokkuuteen.
- Vaatimusten mukainen Eluku on mahdollista saavuttaa
useilla eri tavoilla ja sähkönkulutuksen tehostaminen on
ratkaisevassa asemassa. toteaa
johtava asiantuntija Tapio Jalo
Motivasta.
Motiva on julkaissut oppaan,
joka selvittää millaisilla sähköteknisillä ratkaisuilla ja valinnoilla energiankäyttöä voi
tehostaa palvelukiinteistöissä.
Samoihin kansiin on myös kerätty keinoja, jotka edistävät
kiinteistön energiatehokasta
käyttöä ja ylläpitoa.
Opas on ensisijaisesti suunnattu julkisten palvelurakennusten rakennuttajille, suunnittelijoille ja käyttäjille.

Tilaajavastuulakiin on tulossa muutoksia, joilla parannetaan tilaajan mahdollisuuksia
varmistua sopimuskumppaneiden luotettavuudesta.
Muutoksen on tarkoitus tulla
voimaan heinäkuun alussa.
Tilaajavastuulakia koskevan
esityksen mukaisesti tilaajan on
jatkossa useimmissa tilanteissa
pyydettävä sopimuskumppanilta tilaajavastuulain mukaiset
selvitykset ja todistukset. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen
rekisteröintiin, eläkevakuuttamiseen, verojen maksamiseen
ja sovellettavaan työehtosopimukseen liittyvät tiedot. Uutena asiana myös tapaturmavakuutuksen täytyy kuulua selvitettäviin asioihin.
Selvitykset on pyydettävä
myös sellaisilta yrityksiltä, joiden toiminta on vakiintunutta
ja vaikka tilaajan tai alihankkijan sopimussuhde on vakiintunut. Nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaan todistuksia
ei tarvitse pyytää tällaisissa tapauksissa.
Poikkeusta on pidetty rakennusalalla ongelmallisena, koska
vakiintuneisuuden selvittäminen on vaikeaa ja siihen on jälkikäteen helppo vedota.
Lain noudattamista tehostetaan rakentamistoimintaa koskevalla korotetulla laiminlyöntimaksulla. Maksu olisi vähintään 16 000 ja enintään 50 000
euroa. Se voitaisiin määrätä, jos
tilaaja on tehnyt sopimuksen
liiketoimintakiellossa olevan
tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei
aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

Koe työmme tulos – www.rtkpalvelu.fi

uutispostia

karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Sattumaako, että pullolla on suu
ja tuopilla korva?

Karitsan karetta &
valkosipuliperunoita

Yritän välttää juhlapyhien alla ilmestyvissä
Kiinteistöpostin soppajorinoissa sitä, että tekisin alvariinsa tulevaan
juhlapyhään liittyviä
ruokia. Ja taas sorrun
siihen. Pääsiäinen kolkuttaa tämän lehden
ilmestymisen aikaan
ovelle... enkä malta mieltäni. Halusin itse pääsi-

K

iinteistöpostin vinkkelistä katsottuna tällä
hetkellä kiinteistöala
vaikuttaa elävän varsin stabiilia
aikaa. Unionistit elävät ”tukka
putkella” stahanovilaisen seisahtuneisuuden luoman illuusion
pohjalta puuhastellen omiansa
ja koettavat normisuorituksillaan ”opettaa” oikeita alan
toimijoita. Sitä heidän perustavallista lillukanvarsitouhustelua
- hauki on kala, hauki on kala,
hauki on... Voisitteko edes yrittää jotakin, ettei tarvitse tältä
puolen pöytää taas tuupata.

Taloyhtiöt pitävät kokouksiaan nykylain mukaan kuuden
kuukauden kuluessa tilinpäätöksestä, käytännössä siis vielä kesäkuun loppuun saakka,
mikä tarkoittaa sitä, että jotkut
isännöitsijät pääsevät liottamaan varpaitaan laiturin reunalta vasta heinäkuussa.
Meillä kiinteistöpostilaisilla
on hyvä vauhti päällä, valmistaudumme rytinällä toukokuiseen Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaariimme, johon saimme
rekrytoitua myös töllöstä tutun
Marja Tyrnin sukulaispojan, Ti-

äisruokaa, tällä kertaa
karitsan karetta eli

ja möyhi yrteistä

kyljyksiä rivissä, V8, ku-

tahnaa. Lisää tahna

ten me vormulan kovat

marinadiin, sekoita

kotikokit määrittelemme

kunnolla ja myllytä
tapippuria. Sitten

Veekasia ei tule usein

sörsseli vahvaan

laitettua ja sattuneesta
vuodesta hyvin varustetuista lihakaupoista
lammasta ja jopa karitsaakin löytyy.

muovipussiin.
Hiero lihan pääl-

Karitsan karetta
Tee karitsalle ensimmäiseksi marinadi. Kuori ja pilko
sipuli krouveiksi paloiksi, tee

Ja maukastahan se on,

samoin valkosipulin kynsille.

vaikkakaan karitsa ei

Lorauta kulhoon pari desiä

niitä halvimpia emmei-

kunnollista oliiviöljyä ja laita

tä olekaan. Mutta on se
loistava vaihtari nöttkötille.

sipulit, chilitahna ja hunaja
sekaan. Riivi tuoreesta rosmariinista ja timjamista oksa molemmista huhmariin,
lisää sekaan tilkka oliiviöljyä
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Karpan Keittiö
myös
Facebookissa.

mukaan myös mus-

kyljysten määrän.

syystä tähän aikaan

mo Harjakaisen.
Se on hieno asia, sillä hra Harjakainen, valvova mestari (vaikkei aina niin vastaava) tulee
kouluttamaan seminaarivieraat
takuuvarmalla tavalla ymmärtämään korjausrakentamisen
problematiikan suorittavan yrityksen, isännöitsijän ja taloyhtiön vinkkelistä parhain päin.
Mitä muuta muurarin koulutuksen saanut rakennusmestari
voisikaan meille antaa.

le reilusti suolaa ja pudota
liha marinadipussiin, sekoita
kunnolla niin, että liha pääsee
maustumaan ympäriinsä.
Sitten pussi jääkaappiin
moneksi tunniksi, ei haittaa,
vaikka marinoituisi edellisestä illasta saakka.
Nosta kare huoneen lämpöön pari tuntia ennen sen
valmistusta. Nuiji lihaa nyrkillä varoen niin, että siitä katoaa
jännitys ja paista siihen väri

kuumalla pannulla voin kera.
Sitten 190 asteiseen uuniin
noin 12 minuutiksi. Jos käytät
lämpömittaria, niin passeli
lämpö on noin 56 astetta. Sitten liha folioon siksi ajaksi,
että saat lisukkeet lautaselle.
Jos haluat fiinistellä vieraiden edessä, niin leikkaa kare
luiden välistä vasta ruokapöydässä annoskyljyksiksi.
Allekirjoittanut tarjosi herkun valkosipuliperunoiden ja
voissa paistettujen lanttulohkojen kera.

R

uokajuomaksi avasin
pullollisen riojalaista Lan
Gran Reservaa, vuodelta
2004. Espoon Mankkaan viinakaupasta tasahintaan 19,99. Olisi varmaankin pitänyt ostaa viisi
pulloa, että olisi saanut ostettua
oikealla hinnalla, eikä pyöristettynä tasakympille. Miksei meilläkin ole sentit käytössä?
Hyvä, rodukas ja sopivan tanniininen viini tällaiselle herkulle.

KAHVINEN KERMAKASTIKE
VOITA REILU NOKARE
VEHNÄJAUHOJA 1,5 RKL
LIHELIENTÄ 1 DL
KAHVIA PUOLI DESIÄ
KERMAA 1,5 DL
KONJAKKIA TILKKA
SOKERIA RIPAUS
SUOLAA
PIPPURIA

Jälkiruoaksi tarjosin pitkästä
aikaa ranskalaista Chaumes-punahomejuustoa kinuskikastikkeella. Loput ”lähiverkosta” eli
Lanista livahti juuston mukana
mukisematta.

Kahvimaalla
Aijan päivänä
25.3.2012
Chef Karppa

Kahvinen
kermakastike
Vuolaise reilu nokare voita kuu-

MARINADI 400 G:n KAREELLE
OLIIVIÖLJYÄ 2 DL

malle paistinpannulle ja ruskista

VALKOSIPULIN KYNSIÄ 6-8 KPL

vehnäjauhot siinä. Lisää sitten

SIPULI

lihaliemi ja kahvi. Sekoita hyvin
ja anna kiehua hiljalleen 10 mi-

CHILITAHNAA 1 TL

nuuttia. Mausta sen jälkeen kas-

HUNAJAA 2 TL

tike konjakilla - muista tarkistaa

ROSMARIINIA

konjakin kunto - sokerilla, suolalla ja pippurilla. Lisää myös kerma

TIMJAMIA

ja kiehauta kastike kuumaksi.

MUSTAPIPPURIA
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yrityspostia

N imityksiä

Gebwell

DI Petrus Monni
on aloittanut
myyntipäällikkönä kaukolämmönjakokeskusten
ja maalämpöpumppujen myynnissä 1.2.
Petrus työskentelee Leppävirran
pääkonttorilla.

Suomen Graniittikeskus
Oy

Mika Seppänen (44 v.) rakennusinsinööri
AMK ja yomerkonomi on
nimitetty Suo
men Graniit
tikeskus Oy:n
toimitusjohtajaksi 1.11.2011
alkaen. Aiemmin hän on toiminut
erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Viimeksi
Cembrit Oy:n myynti-ja markkinointipäällikkönä.
YO-merkonomi
Päivi Hermunen
on nimitetty Suomen
Graniittikeskus
Oy:n taloussihteeriksi
1.11.2011
alkaen. Aikaisemmin hän on
työskennellyt taloushallinnon
tehtävissä. Päivi Hermunen
siirtyy tehtävään Marjut Laarin
eläkkeelle jäämisen johdosta.
Restonomi
(AMK) Ira
Kivi on nimitetty Suomen
Graniittikeskus
Oy:n myyntiassistentiksi
30.1.2012 alkaen. Aikaisemmin
hän on työskennellyt erilaisten
taloushallinnon, myynnin sekä
asiakaspalvelutehtävien parissa
Eckerö Line Oy Ab:n palveluksessa.

Suomen
Talokeskus
Oy

Karo Nikkilä on
nimitetty Suomen Talokeskus
Oy:n Helsingin
toimistoon sähköasiantuntijaksi
talotekniikan osastolle 1.12.2011
alkaen.
Seppo Välimäki
on nimitetty Suomen
Talokeskus
Oy:n Tampereen
toimistoon
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sähköasiantuntijaksi 1.1.2012
alkaen.
Kaisa Mäkeläinen on nimitetty Suomen
Talokeskus
Oy:n Helsingin
toimistoon projektiassistentiksi ylläpidon
asiantuntijapalveluihin
14.2.2012 alkaen.
Jesse Pekkinen
on nimitetty Suomen
Talokeskus Oy:n
Helsingin toimistoon talotekniikan osastolle
nuoremmaksi
LVI-suunnittelijaksi 12.3.2012 alkaen.

Sevas Oy

Talousjohtajaksi on
nimitetty 1.3.2012
alkaen KTM Sirpa
Kauppila. Hän toimii
yhtiön taloushallinnossa ja vastaa sen toiminnasta
ja kehittämisestä. Kauppila on
toiminut aiemmin Kiinteistö Oy
Marttilan Kortteerin toimistopäällikkönä.
Asukastoimenpäälliköksi on
nimitetty 1.2.2012
alkaen Maarit
Pitkäkangas.
Hän toimii yhtiön
asukashallinnossa ja vastaa sen
toiminnasta ja kehittämisestä.
Pitkäkangas on toiminut aiemmin Sevas Oy:n asukastoimensihteerinä vuodesta 2003 lähtien.

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy Infra-yksikkö
DI Mirko
Soronen projektipäälliköksi
Espoon toimistoon 13.2.2012
alkaen.

Rkm Alpo Anisimaa, valvojaksi
Espoon toimistoon 27.2.2012
alkaen,

Inwido Finland Oy

FM Marko Kohvakka on nimitetty
12.9.2011 alkaen henkilöstöjohtajaksi vastuualueenaan
Inwido Finland
-konsernin
yhtiöiden henkilöstöhallinto,
henkilöstön
kehittäminen ja
koulutukseen
liittyvät asiat.
Hän toimi aiemmin Sappi Fine Paper Europen myyntiorganisaation
henkilöstöpäällikkönä.

Itula Oy
LVI-insinööri
Hannu Vainikka
on nimitetty
Etelä-Suomen
aluemyyntipäälliköksi
1.12.2011 alkaen toimipaikkanaan Vantaa.
LVI-insinööri
Jarmo Pulliainen nimitettiin
Projektipäälliköksi 1.2.2012
toimipaikkanaan Vantaa.

LVI-insinööri
Miika Kähärä
on nimitetty
Itulan LounaisSuomen
aluemyyntipäälliköksi
16.1.2012.
Itula Oy on
toiminut yli 20 vuotta LVI-alan
teknisenä tukkukauppana ja
järjestelmätoimittajana.
Toimipisteet ovat Vantaalla, Lappeenrannassa ja Kuopiossa, sekä
nyt myös Turussa.

Nimityksiä
Tuotepostia
Yritysuutisia
J ulkaisemme

Ins AMK
Hanna-Maija
Innanen,
projekti-insinööriksi Tampereen toimistoon
1.2.2012 alkaen.

nimityksiä ja yritysuutisia
näillä palstoilla.
Aineistot toimitus@
kiinteistoposti.fi

Meranti Siivouspalvelut ja Binja
Oy yhteistyöhön
Pohjoissuomalainen Meranti
Siivouspalvelut sekä tiivistys- ja
turvalistoja markkinoiva Binja
Oy ovat sopineet yhteistyöstä,
jonka tavoitteena on ehkäistä
kiinteistöjen home- ja kosteusvaurioita.
Kiinteistöissä usein käytetty
koneellinen pesu voi johtaa
siihen, että seinä- ja lattiarakenteisiin pääsee lattialistojen alta
vuosien kuluessa runsaastikin
kosteutta. Yhdessä pölyn ja lian kanssa kosteus muodostaa
otolliset olosuhteet erilaisten
mikrobien lisääntymiseen ja
jopa rakenteiden pysyvämpään
vaurioitumiseen.
Vaurioita voidaan ehkäistä
asentamalla seinän ja lattian
rajaan turvalistat jalkalistan
tapaan, estämään kosteuden
ja veden pääsyn lattianrajasta.
- Merantilla on arvokasta tietoa kiinteistöjen riskitekijöistä
ja Binjalla on valmiit tuotteet
riskien vähentämiseksi, sanoo
Binja Oy:n markkinointijohtaja
Mika Jaara.
- Kiinteistöissä työskentelevät siivoojat ovat avainasemassa, kun he päivittäin havaitsevat mahdollisia riskikohtia
siivoamissaan rakennuksissa.
Yhteinen tavoitteemme on, että tämä hiljainen tieto saadaan
entistä paremmin kiinteistöstä
vastaavien tietoisuuteen, jatkaa
Merantin toimitusjohtaja Antti
Pietilä.
Meranti ja Binja haastavatkin
suomalaiset työpaikat ja kaikki
kiinteistöjen omistajat sisäilmatalkoisiin, joilla työpaikkojen ja
asuntojen sisäilman laatua parannetaan yhteisvoimin.

Paperinkeräyksen
tuotantoyksikkö
Rovaniemelle
Kierrätys- ja ympäristönhuoltopalveluja valtakunnallisesti tarjoava Paperinkeräys Oy avaa uuden
tuotantoyksikön Rovaniemelle.Yksikössä keskitytään keräyspaperin
ja -kartongin sekä pahvin ja muun
pakkausmateriaalin käsittelyyn.Paperinkeräys on ensimmäinen
kierrätys- ja ympäristönhuoltoalan
yritys Rovaniemen talousalueella,
joka pystyy näin laajamittaisesti
vastaanottamaan ja käsittelemään
sekä kuluttajien että kaupan ja

Taloasemalle Sampo Pankin
Franchisingpalkinto
Sampo Pankki palkitsee Taloaseman vuoden innovatiivisimmasta franchisingketjuideasta.
Ketju tarjoaa isännöintipalveluja taloyhtiöille uudella konseptilla ja hyödyntää franchisingmallia en-simmäistä kertaa
isännöintialalla.
- Taloasema on ottanut franchisingmallin rohkeasti käyttöön uudella liiketoiminta-alueella. Ketjua ja sen tarjoamia
palveluita on rakennettu ihailtavan päämäärätietoisesti ja
tuoreella otteella, toteaa Sampo
Pankin franchisingratkaisuista
vastaava myyntipäällikkö Anniina Heinonen.
Taloasema on isännöintiket-

ju, joka toimii yrittäjäverkostonsa kautta tällä hetkellä seitsemällä paikkakunnalla.
- Palkinnon myöntämisen
kriteereissä korostuu liiketoiminnan kehittäminen ohi perinteisten tuote- ja palveluinnovaatioiden. Haluamme Franchisingpalkinnolla tuoda esiin sitä,
että myös uusia uria hakevat
liiketoimintamallit mahdollistavat onnistuessaan tuottavan
yritystoiminnan ja vahvan kasvun, sanoo Heinonen.
Palkinnon vastaanottivat toimitusjohtaja Esko Pietikäinen
ja liiketoimintajohtaja Saku
Pekkala Taloasema Oy:stä.

Muoviteollisuuden putkijaosto toimii
korkealuokkaisen
muoviputkirakentamisen puolesta
Perusteellisessa linjasaneerauksessa putket ja niiden osat ovat
kestomuovista tehtaassa valmiiksi tehtyjä. Ne asennetaan taloon
korvaamaan vanhat rakennelmat.
Täten putkisto on käytännössä uusi ja sen voidaan odottaa kestävän
ainakin 50 vuotta.
Tällöin putket ja osat valmistetaan tiukkojen, valvottujen laatumääritelmien mukaisesti, kolmannen osapuolen valvonnassa. Tällä
varmistetaan putkien täydellinen
sopivuus käyttökohteeseensa, oli
sitten kysymyksessä juomavesi- tai
muu sovellus.
Perusteellisessa linjasaneerauksessa ei käytetä samoja materiaaleja kuin pinnoitusmenetelmissä
eikä putkissa tehdä kemiallisia reaktioita työmaaolosuhteissa.
Asianmukainen uusien muovi-

putkijärjestelmien asentaminen
on kestävä menetelmä, jolla voidaan varmistaa kiinteistön korkeatasoinen vesihuolto ja arvo vuosikymmeniksi eteenpäin. Sellaisen
yhteydessä voidaan parhaiten toteuttaa myös muut korjausrakennustoimet.
Muoviteollisuus ry:n putkijaosto haluaa tällä viestillä ottaa osaa
keskusteluun, jota on viime aikoina käyty erilaisista putkistojen
pinnoitusmenetelmistä.
Muoviteollisuus ry:n putkiajoston tehtävänä on varmistaa
korkealuokkaisen muoviputkirakentamisen taso ja tulevaisuus
Suomessa. Jaostossa ovat edustettuna Suomen Oy KWH Pipe Ab,
Pipelife Finland Oy sekä Uponor
Suomi Oy.

teollisuuden hyötyjakeita, tuotantopäällikkö Tapio Kivioja Rovaniemen yksiköstä kertoo.
-Käsittelemme Rovaniemellä
kirjapainojen hylkymateriaaleja
sekä kaupan ja teollisuuden muovijätteitä. Toimintavarmuutemme
on hyvä, sillä olemme investoineet
uuteen paalauskoneeseen, ja meillä on käytössämme uudet, saneeratut tilat, Kivioja toteaa.
Pohjois-Suomessa on uudelleen
hyödynnettävän materiaalin syntypisteitä muuta Suomea selvästi vähemmän ja välimatkat keräyskohteiden välillä ovat pitkät. Tuotantoyksikön sijainti aivan nelostien
varrella keskellä Pohjois-Suomea

tehostaakin keräämistä ja materiaalin käsittelyä merkittävästi.
Yksikön materiaalien käsittelystä vastaa MHK-Kuljetus Oy, joka
on ollut pitkään Paperinkeräyksen kumppani keräyspaperin ja
-kartongin sekä muiden kuitujen
kuljettamisessa.
Käsitelty keräyspaperi kuljetetaan UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaalle siistattavaksi. Tämän
jälkeen siitä valmistetaan luettelo- ja sanomalehtipaperia. Pahvi
ja keräyskartonki paalataan, ja toimitetaan Poriin Corenso United
Oy:n kartonkitehtaalle, missä siitä
valmistetaan hylsykartonkia.

Kuka kävi
viimeksi katolla?
Pihalta katsottuna katto on poissa silmistä ja siksi
myös poissa mielestä. Säännöllinen kattohuolto
pidentää katon ikää jopa
kymmeniä vuosia.
Uudet, modernit
huoltoautomme
palvelevat
teitä nyt
ympäri
Suomen!
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Helsinki 010 680 4010
Porvoo 040 752 9620
Kouvola 010 680 4020
Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

Tampere 010 680 4040
Jyväskylä 010 680 4060
Kuopio 010 680 4050
Oulu 010 680 4030
Rovaniemi 010 680 4080

www.kattotutka.fi
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Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2012
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat

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

Ulko-ovet

Sisäovet

Vantaa

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Seminaarit

Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari

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

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

Maalauslaitteet
Väestösuojat

Parvekekaiteet

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

Kiinteistöpesulat

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

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

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

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

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

Alumiini-ikkunat ja -ovet

Jäteastiat

-jäteastiat

SIR.ﬁ

tuotepostia

Paroc esittää palomääräysten päivittämistä kattamaan myös korjausrakentamisen
Parocin mielestä korjausrakentaminen vaatii omat palomääräyksensä, joissa tulee huomioida
rakennuksen normaali käyttö
asuintarkoitukseen korjausprosessin aikana. Julkisivukorjauksissa
käytettävien materiaalien palovaatimukset tulee perustua vain materiaalien omiin palo-ominaisuuksiin. Nykyisten palomääräysten
oletuksena on, että ainoat ihmiset
rakennustyömaalla ovat ammattirakentajia, joiden turvallisuudesta vastaa urakoitsija. Useimmiten
peruskorjattavassa asuinrakennuksessa kuitenkin asuu samaan
aikaan satoja ihmisiä.

- Materiaalien paloluokitus puolestaan perustuu joko materiaalin
omiin ominaisuuksiin tai tuotestandardiin perustuvaan paloluokitukseen valmiina rakenteena.
Tästä jälkimmäisestä syntyy dilemma korjausrakentamista ajatellen,
kun palavakin materiaali, eriste,
voi saada hyväksytyn paloluokan
palolta suojaavan kerroksen alla,
kertoo Marja Jakola, Paroc Rakennuseristeiden aluejohtaja.
Korjausrakentamisessa mahdollisen purkutyön lisäksi myös
uusien eristeiden asentaminen
voi aiheuttaa suuren turvallisuusriskin, mikäli paljastuvat tai uudet

eristeet vaativat palolta suojaavan
kerroksen ollakseen paloturvallisuusnäkökulmasta hyväksyttyjä.
Suojaavat kerrokset asennetaan
vasta aika viiveellä, jolloin asukkaat ovat jopa kuukausia vaarassa,
Jakola jatkaa.
Usein rakennus myös huputetaan. Huputus lisää mahdollisessa
palotilanteessa hormivaikutusta
ja ennen kaikkea haittaa pelastustöitä.
Lämpöhäviöiden (-hukan) minimoiminen on energiatehokkuuden perusta. Se tarkoittaa ensisijaisesti eristämistä ja ilmatiiveyttä.
Energiatehokkuuden kasvaessa

lisääntyy luonnollisesti myös eristeiden määrä ja siten palokuorma.
Eri tuotteiden vapauttamissa
energioissa on valtavat erot: nykyisillä U-arvovaatimuksilla (ulkoseinä 0,17 W/m2K) PAROC-kivivillan
palokuorma seinäneliöllä on 19,5
MJ/m2, kun PUR-eristeillä se on
yli 4-kertainen (84 MJ/m2) ja EPSeristeillä lähes 9-kertainen (168
MJ/m2).
Suunnittelijan tekemillä materiaalivalinnoilla on suuri merkitys
ihmishenkien kannalta, eikä sitä
valintaa ohjaa lainsäädäntö, päinvastoin, se johtaa harhaan.

Patentin arvoinen IV-kanavien puhdistussysteemi

Remonttibulevardi Oy on
osana Aalto-yliopiston yrityshautomoa kehittänyt nettisivuston,
joka mahdollistaa isännöitsijöille, insinööritoimistoille, taloyhtiöille ja muille suurille kiinteistönedustajille helpon tavan
löytää urakoitsijat ja kilpailuttaa
urakat.Tämä on uudenkaltainen
toimintamalli alalla.
Sivuston kautta on helppo
vertailla urakoitsijoita mm. RA
LA-seetifikaatin, YTJ-tietojen,
verotietojen, aiempien töiden ja
referenssien perusteella.
www.urakkamaailma.
fi - palvelu on maksuton
isännöitsijöille, insinööritoimistoille ja taloyhtiön

muille edustajille.
Palvelun pyörittämiseen raha
tulee urakoitsijakuukausimaksuista.
Toimitusjohtaja Kalle Koivu
niemi mainitsee hankkeen
eri
tyispiirteinä mm. sen, että
hankkeesta on vastuussa Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulun
opiskelijoita.
- Isännöinti- ja rakennusala
on pääasiassa +50-vuotiaiden
dominoima, eikä alalle ole tullut pariin kymmeneen vuoteen
minkäänkaltaista ratkaisevaa
uutta innovaatiota, Koivuniemi
toteaa.
Lisätietoja: Remonttibulevardi
Oy, toimitusjohtaja Kalle Koivuniemi puh. 044 734 5605.

A2-s1,d0 ISO 6594

kari.kantola@teamkantolaservice.fi

Laadukkaat talotekniikan
järjestelmät

Veden ja energian mittaus
Huoneistokohtaiset vesimittarit
Energiamittari Sharky 775
Mittariluentajärjestelmä M-Bus
Radioluentajärjestelmä IZAR-Radio

EN 877

Urakoitsijan etsintään Urakkamaailman avulla

IV-kanavien puhdistamiseen.
Edut korostuvat vaikeissa kohteissa, mutta menetelmä sopii
hyvin myös toimisto ja kotitalouksien IV-kanavien ammattimaiseen
puhdistamiseen.
Työn laadun varmistamiseksi ja
todellisen työmäärän arvioimiseksi kanavanpuhdistukseen sisältyy
aina kanavien ennen ja jälkeen videokuvaaminen.
Kartoitusvaiheessa selviää todellinen puhdistustarve. Kohteen
koosta riippuen kartoituskuvaukset vievät noin päivän, mutta
voivat säästää merkittäviä summia
perinteisten varman päälle tehtyjen hinnanmääritystapoihin verrattuna.
Lisätietoja:
Team Kantola Service Oy,
Kari Kantola puh. 050-538 223

CE-merkitty viemäröintijärjestelmä
Valurautaiset putket ja putkiyhteet
Valurautaiset lattiakaivot
Äänitekniset pannat ja tarvikkeet

SMU S ®

Kari Kantolan Team Kantola
Service Oy on kehittänyt ja patentoinut poistokanavien puhdistus-systeemin, jossa IV-kanavien
puhdistamien voidaan tehdä IVjärjestelmän käydessä ja poistoilma palauttaa hienosuodattimien
kautta tilaan.
Työmenetelmälle on kehitetty
ja valmistettu omat työkalut, joita
Kantola toivoo sisäilmaan ja hyvin
tehtyyn työhön intohimoisesti
suhtautuvien alanosaajien ottavan
laajemminkin käyttöön.
Yrityksellä on tiloissaan "demo
putkisto", jolla menetelmää voidaan esitellä ja tekijöitä peruskouluttaa.
Menetelmälle haetun patentin
käsittely on loppusuoralla. Menetelmää ja laitteita on käytetty mm.
sairaaloiden, vanhainkotien, laivojen, hotellien ja kauppakeskusten

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 604
sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi
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OSOITTEENMUUTOS
yritysuutispostia

Hyvä Kiinteistöpostin lukija,
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
Uudistuneet kotisivut
KIITOS!
www.kiinteistoposti.fi
Muutokset myös:
puh. (09) 2238 560 / Suomen Media-Kamari Oy
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi

Kiinteistöposti Rakentaminen &
Talotekniikka -messuilla
Kiinteistöposti osallistui jo
neljättä kertaa Jyväskylän Paviljongissa järjestettyihin Rakentaminen & Talotekniikka -messuille 16.-18.3.2012.
Messut on suunnattu sekä taloyhtiöpäättäjille, että omakotitaloasujille.Tälläkin kertaa messuilla
vieraili noin 20 000 ihmistä eri
puolilta Suomea.
Perjantai oli niin sanottu ammattilaispäivä, joka näkyi hienos-

> 50
Asuntojen lukumäärä

<5

5-19

kerrostalo
rivitalo
As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

Isänn.tsto

Osoite:

Uusi isänn.

Osoite:

Uusi puh.joht.

As. Oy:n Y-tunnus

As. Oy tai isänn.tsto
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03003
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Tunnus 5001396

KIINTEISTÖPOSTI
MAKSAA
POSTIMAKSUN

KIINTEISTÖPOSTI

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET
3,50 EUR (sis. alv 23 %) + postikulut

ti myös Kiinteistöpostin rakennuttamalla osastolla, jossa mukana olivat myös Eerola-Yhtiöt Oy
sekä Paperinkeräys Oy.
Perjantain kutsuvieraille suunnattu iltatilaisuus oli menestys ja
Kiinteistöpostin osastokahvila
keräsi huiman määrän vierailijoita.
Seuraavat Rakentaminen &
Talotekniikka -messut pidetään
8.-10.3.2013.

Vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöille
uudenlainen lainanhallintajärjestelmä
Johdon raportointiin ja budjetointiin erikoistunut ohjelmistotalo Pandia Oy kehitti yhteistyössä
TA-Yhtymän kanssa uuden sukupolven lainanhallintajärjestelmän
pääomakulujen ennustamiseen ja
simulointiin.
Järjestelmän pilotoinnista ja
jatkokehityksestä on lisäksi sovittu Espoonkruunu Oy:n, Suomen
Vuokrakodit Oy:n, Järvenpään
Mestariasunnot Oy:n, Wartalo
Kodit Oy:n sekä Asuntosäätiön
kanssa.
– TA-Yhtymän omistuksessa
on lähes 12 000 asuntoa, jotka
on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla. Jos uudella lainanhallinnan järjestelmällä saavutetaan 1
promillen muutos keskikorkoon,
jo se tarkoittaa noin 1 miljoonan
euron vuosisäästöjä. Uuden järjestelmän avulla pystymme aiempaa
helpommin simuloimaan monimuotoisen lainakantamme korkokustannuksia ja lyhennysohjelmia
ja tekemään toimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi sekä riskien
hallitsemiseksi. Näin ajateltuna ohjelmistoinvestointien takaisinmaksuaikaa ei lasketa vuosissa, vaan

kuukausissa, kertoo TA-Yhtymän
talousjohtaja Toomas Mustakari.
Lainanhallintaan ja ennustamiseen Pandian tavoitteena on luoda kaikkien vuokrataloyhtiöiden
ja kiinteistösijoittajien tarpeisiin
"suoraan laatikosta" soveltuva,
helposti käyttöönotettava tuote.
Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi
allekirjoitettiin tammikuussa 2012
pilotointi- ja jatkokehityssopimukset viiden kiinteistöalan edelläkävijän kanssa.
– Noin 500 lainan hallinta on
yhtiöllemme tärkeää. Taloudellisen tilanteen ja korkomarkkinoiden epävarmuus asettavat entistä suuremmat vaatimukset 700
miljoonan euron lainakantamme
hallinnointiin ja taloudelliseen
suunnitteluun. Markkinoilla ei
ole ollut johdon raportointi- ja
ennustamistarpeisiin hyvin soveltuvaa järjestelmää, kertoo 14 000
asuntoa Espoossa omistavan ja
hallinnoivan Espoonkruunu Oy:n
hallintojohtaja Katri Tattari.
Lisätietoja: Pandia Oy,
toimitusjohtaja Jukka Aho,
puh. 044 3756 044
tai jukka.aho@pandia.fi

Taloyhtiösopimuksella
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista
Eli Kaapeli-TV
K
li TV
Elisa

Elisa HD -kanavapaketti
ka

Elisa Vahti

Elisa Viihde

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen
nen ja huippunopea laajakaistaratkaisu ta
taloyhtiöille
i t Samalla
S
ll taloyhtiö
t l htiö voii tilata
til t myös
ö laadukkaan
l d
ja kiinteistöille, joissa on vähintään 10 huoneistoa.
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 250
Mbit/s/huoneisto

Lisää asuntojen
houkuttelevuutta ja
nostaa taloyhtiön arvoa

Lue lisää osoitteesta elisa.fi/kiinteistoille
Ota
ta yhteyttä ja pyydä oma tarjo
tarjous
ous taloyhtiöllesi jo tänään:
• Uusimaa
Raisa Varis, 050 357 4933
raisa.varis@elisa.fi

• Uusimaa, Pirkanmaa
Sari Kuokka, 050 555 8004
sari.kuokka@elisa.fi

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

• Jyväskylä, Joensuu
Juha Peltomäki, 050 570 1986
juha.peltomaki@elisa.fi

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

