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Asunto-osakeyhtiöt käyttivät 1,2 miljardia euroa
korjaamiseen
Asunto-osakeyhtiöissä korjausten arvo oli 1,2 miljardia
euroa, joista runsas 40 prosenttia kohdistui lvi-järjestelmien korjauksiin, kuten putkiremontteihin. Toiseksi
eniten eli noin neljännes kohdistui rakennusten ulkopuolisiin rakenteisiin, ulkoseinien, kattorakenteiden,
ikkunoiden, ulko-ovien ja parvekkeiden korjauksiin.
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18
Miltä tuntuisi asua kerrostalossa,
jonka lämmitysenergiankulutusta vähennetään korjaamalla
75 prosentilla nykyisestä - uusia
kerrostaloja pienemmäksi? Tämän
tavoitteen viitoittamalla tiellä
Saturnuksenkatu 2:ssa ollaan.

Energiaselvitys antaa eväät energiatehokkuuteen

18

28

70-luvun pesubetonitalon tie nykyaikaiseksi
passiivitaloksi

Innova-hankkeessa etsitään uusia tuotekonsepteja ja toimintatapoja 60-70 -luvun lähiötalojen korjaamiseen. Nyt
etsitään nimenomaan monistettavia ratkaisuja ja siksi
Riihimäen Kotikulma Oy:n asukkailla ja kiinteistönomistajilla on mielenkiintoinen tilaisuus toimia hankkeessa
pilottina.

28

Energialuokka ja maine nousuun,
ryhtiä ja raikkautta olemukseen

34

Synergiaetuja ryhmänä korjaamalla

Ryhmäkorjausrintamalla puheet ovat yhä useammin muuttumassa teoksi. Samantyyppisin ja -ikäisin rakennuksin
muodostuneissa lähiöissä menettely on varteenotettava
monessakin mielessä. Espoon Soukassa menettelytavasta on
jo kokemuksia, ja uusi hanke alkanut.

41

As Oy Havukukkulan tontilla on
vallinnut mm. melkoinen ovi- ja
ikkunaliikenne: vanhat vetoisat
pois, uudet energiatehokkaat ja
toiminnallisesti edistyksellisemmät tilalle. Puheenjohtaja Raimo
Töykkälä iloitsee.
34
Kuudessa soukkalaisyhtiössä
valmistaudutaan putkiremonttiin
erilaisine muine parannuksineen.
Yhdessä toimien tiedossa on
synergiaetuja. Kim Karves kertoo
vaiheista.

Ennakoiva kiinteistönhuolto ja riskianalyysit
turvaavat asumisen arkea

48

41
Ilmatieteen laitoksen rankkasadevaroitusjärjestelmässä saisi
tekstiviestin kännykkään, kun
rankkasade tai voimakas
lumipyry uhkaa.

Taloyhtiö tarvitsee monipuolisen vakuutusturvan

54

Asumiskoulutus käyntiin Espoossa

Asumisneuvontaa järjestämällä monet tietämättömyydestä
johtuvat ongelmat ja häiriöt voidaan ehkäistä ennalta. Adan
Abdi puolestaan oivaltaa omien kokemuksienkin kautta,
mikä auttaa nuoria maahanmuuttajia osaaviksi asujiksi
Suomessa.

61

Saneerauspinnoitusten turvallisuutta tutkitaan

Perinteisen putkiremontin rinnalle vaihtoehdoiksi ovat
nousseet menetelmät, joissa vanhat putket jätetään paikoilleen ja ne joko pinnoitetaan tai niiden sisälle asennetaan
uusi muoviputki. Vesi-Instituutin kehittämispäällikkö Tuija
Kaunisto kertoo saneerauspinnoituksesta tehtävästä
selvityksestä.
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73
Moni ilmalämpöpumppu on
monipuolisempi kuin sen käyttäjä
tietääkään. Jos laatulaitettaan ei
hoida ohjeiden mukaan, huipputoiminnot hiipuvat pois ja se
putoaa toiminnoiltaan vaatimattomampien laitteiden luokkaan.
85
Asunto-osakkaat kokevat varsin
usein olevansa yksin ja voimattomia taloyhtiöidensä ongelmatilanteissa. Mistä yksittäinen
osakkeenomistaja saa apua?

Puuttuva avain harmittaa ja tietää ajanhaaskuuta

73

Pölykertymät nakertavat ilmalämpöpumppujen
tehoa
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Taloyhtiön kotisivut palvelevat asukkaita
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Sosiaalisessa mediassa kommunikoidaan
ja kommentoidaan
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Asunto-osakkeenomistajien asemaa
halutaan vahvistaa
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Mitä tehdä, kun taloyhtiöstä tulee kiusaamisen
tantere?
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Taloyhtiösopimuksella
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista
Eli Kaapeli-TV
K
li TV
Elisa

Elisa HD -kanavapaketti

Elisa Vahti

Elisa Viihde

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

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
• Edullinen perusnopeus kaikille
taloyhtiön asukkaille

• Helppo ottaa
käyttöön,
ei avausmaksua

• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa
250 Mbit/s/huoneisto

• Lisää asuntojen
houkuttelevuutta ja
nostaa taloyhtiön arvoa

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

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

Pirkanmaa, Uusimaa
Jani Bebek, 050 506 0652
jani.bebek@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

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

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

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

Taloudellinen arki veitsenterällä keikkuen
"Kun jäin pois hallituksesta, en tiedä enää mitään, mitä taloyhtiössämme tapahtuu. En tiedä, onko yhtiökokouksessa sopimamme remontit edenneet, onko asioille tehty mitään", eräs taloyhtiönsä puheenjohtajana toiminut, mutta
nyt vain varajäseneksi jättäytynyt osakas sanoo. Tiedonkulku ja tiedonsaanti
- siinäpä yksi taloyhtiön koetinkivistä.
"Paljonko teidän talossanne on yhtiövastike nykyään? Meillä kerättiin viime
vuoden lopulla ylimääräinen yhtiövastike runsaan lumen aiheuttamien lumitöiden vuoksi. Nyt olen kuullut, että kiinteistönhoitokulujen ynnä muiden
taksojen nousun myötä yhtiövastikkeeseen olisi tulossa jopa 10-15 prosentin
korotus", tuumii toinen osakkeenomistaja. Ajat, jolloin yhtiövastike voitiin
pitää ehdoin tahdoin alhaisena, ovat todella ohi.
"Kuntotutkimuksen mukaan meidän pitäisi käynnistää pikaisesti parvekeremontin suunnittelu, koska rakenteet ovat niin huonossa kunnossa. Parvekkeet
eivät ole kuulemma menossa ihan vielä käyttökieltoon, mutta ellemme pian tee jotakin, sekin on edessä.
Putkiremontinkin mainitsivat korjaustarveselvityksen mukaan olevan tulossa lähivuosina, joten kalliiksi on
asuminen tulossa tässä yhtiössä", kolmas tilittää tuntojaan asunto-osakeyhtiöarjesta.
Taloyhtiöiden hallituksilta ja isännöitsijältä tarvitaan nyt äärettömän hyvää taloudellista suunnittelua, jotta
osakkeenomistajat selviävät rasitteistaan, mutta samalla pitäisi myös kiinteistöä saada korjattua. Ei käy kateeksi, koska miten pystyä ennakoimaan kaikkien niiden epävarmuustekijöiden käytännön vaikutusta, joita
ilmassa on - energianhinta, erityisesti öljyn ja sähkön hinta, lainojen korkoprosentit, kiinteistönhoitokulut,
mahdollisesta runsaslumisesta ja kovasta pakkastalvesta selviäminen ja lukuisa määrä muita arkiseen elämään vaikuttavia asioita. Lisäksi taloyhtiöllä pitäisi olla jonkinlainen talouspuskuri siltä varalta, että tuleekin
jokin paniikinomainen korjaustarve tai muu yllättävä asia, joka heilauttaa hetkessä taloyhtiön talouden
sekaisin.
Moni osakkeenomistaja ei välttämättä tule ajatelleeksi, miten vaikeaa taloyhtiön talouden suunnitteleminen
on. Osakas napisee mieluusti siitä, että kaikki on kallista ja asuminen on liian kallista ja kun isännöitsijäkään
ei tee mitään ja kiinteistönhuoltomiehiäkään ei ole taas näkynyt ja...
Taloudellisen suunnittelun ja talouden tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan tietoa, tiedottamista, keskustelemista, avoimuutta, perusteluita, laskelmia, kilpailutusta - kaikki ovat haasteiden edessä, miten tällä kertaa
selvitään.... ettei ainoaksi vaihtoehdoksi muodostu asumismenoiltaan halvempaan asuntoon muuttaminen
tai remonttien tekemisen täydellinen stoppi. Osakkeenomistajat aktivoitukaa.
Riina Takala

kommentti

Taloyhtiötkö taas talouden vetureiksi

Suomessakin maalaillaan taantuma-, jopa lamapensselillä
lähitulevaisuuden talousnäkymiä. Toinen toistaan pelottavampia otsikoita ja ennusteita pulpahtelee esille päivittäin.
Tosiasia on kuitenkin se, että sojottivatpa talouden viisarit
mihin suuntaan tahansa, kiinteistöjen omistajien täytyy pitää omaisuudestaan huolta. Vaikka kukkaroon koskeekin.
Rakennettu kiinteistömassa kuluu 24/7, eikä se ilman
ylläpitoa rasitusta kestä.
Viimeisen vuoden aikana taloyhtiöiden hoitokulut ovat
kasvaneet noin 10 prosentilla. Moni toivoo, ettei tuleva talvi
olisi niin luminen kuin edellinen. Toivelistalla on myös, että
sähkönhintaan vaikuttava vesimäärä olisi kohdallaan, eikä
kaiken maailman "gaddafit" sotkisi öljymarkkinoita.

Hiljan olleen lamaantuman aikainen
valtion kädenojennus rakennusteollisuudelle oli varsin tehokas työllistäjä ja
veroeurojen pyöräyttäjä. Samalla saatiin
lukuisia taloyhtiöasujia huomaamaan,
että korjaaminen kannattaa aina.
Jos nyt maalaillut talousskenaariot
realisoituvat, Arkadianmäellä kannattaisi taas pohtia sitä, että pidetään osaava, mieluusti
suomalainen, kirvesmiesporukka leivän syrjässä kiinni ja
myönnetään taloyhtiöille jonkin sortin korjausavustuspotti.
Määräaikainen, tiedostaen, että markkinat kävisivät taas
ylikierroksilla. Siitä huolimatta.
KIINTEISTÖPOSTI 7/2011
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Putkiremontteja enemmän kuin julkisivukorjauksia

Asunto-osakeyhtiöt
käyttivät 1,2 miljardia euroa
korjaamiseen viime vuonna

n Teksti ja kuvat: Riina

Takala

Asuntoyhteisöt korjasivat viime vuonna julkisivuja, tekivät putkiremontteja ja muita sisäremontteja
sekä pohjarakenteiden ynnä muita korjauksia kaikkiaan 1,6 miljardilla eurolla. Asunto-osakeyhtiöiden tekemien korjausten arvo oli tuosta summasta
noin 1,2 miljardia euroa. Pääkaupunkiseudulle siitä kohdistui lähes puolet.

T

iedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Asuntoyhteisöjen korjausrakentaminen 2010 -tilastosta.
Tässä tutkimuksessa mukana olleiden
asuntoyhteisöjen - siis 2 500 asuntoosakeyhtiön ja 16 suurimman kunnallisen vuokrataloyhtiön aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen - korjausten määrä kasvoi viime vuonna 18 prosentilla
edellisvuodesta.
Asunto-osakeyhtiöissä korjausten
määrän kasvu oli edellisvuoteen verrattuna 17 prosenttia ja aravalainoitetuissa asuntoyhteisöissä 19 prosenttia

6
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edellisestä vuodesta.

Mitä 1,2 miljardilla
eurolla tehtiin?

A

sunto-osakeyhtiöissä korjausten arvo oli 1,2 miljardia euroa, joista runsas 40 prosenttia
kohdistui lvi-järjestelmien korjauksiin,
kuten putkiremontteihin.
Toiseksi eniten eli noin neljännes
kohdistui rakennusten ulkopuolisiin
rakenteisiin, ulkoseinien, kattoraken-

teiden, ikkunoiden, ulko-ovien ja parvekkeiden korjauksiin.
Tämä osoittaa sen, että jo aikaisempina vuosina ennakoitu käänne, että
putkiremontteja tehdään enemmän
kuin julkisivuremontteja, on siis käynyt toteen.
Rakennuksen sisärakenteisiin kohdistetut korjauskustannukset olivat
noin 10 prosenttia kaikista asunto-osakeyhtiöremonteista. Loput käytettiin
ulkoalueiden, rakennuksen pohjarakenteiden, huoneistojen, sähköjärjestelmien ja muiden korjaamiseen.

Putkiremontit yleistyvät, siitä kertoo jokavuotinen Asunto
yhteisöjen korjaamisen tilastokin vuodelta 2010.

Pääkaupunkiseudulla asunto-osakeyhtiöiden käyttämästä
530 miljoonasta eurosta 210
miljoonaa euroa kohdistui aikaisemmin kuin 1960-luvulla
rakennettujen kiinteistöjen

lvi-korjauksiin, Kaj Isaksson Tilastokeskuksesta kertoo.
Koko potista 75 miljoonaa
euroa meni julkisivukorjauksiin
ja niistä 45 miljoonaa euroa nimenomaan 1960-1970-luvun

talojen julkisivukorjauksiin.
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokuluihin kuuluvat vuosikorjauskustannukset kasvoivat viime
vuonna 5,5 prosenttia ja taseeseen aktivoidut korjauskustan-

nukset kasvoivat voimakkaasti,
48 prosenttia. Kasvua selittää
se, että 1950- ja 1960 -luvuilla
valmistuneissa kerrostaloissa

➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 7/2011
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

korjataan nyt paljon ja siksi korjauskulut niissä ovat nousseet.

Vuokrataloihin
410 miljoonaa euroa

Julkisivukorjaamiseen
asunto-osakeyhtiöt
käyttivät viime vuonna rahaa yhteensä
314,1 miljoonaa euroa. Kuvassa tuore
esimerkki vuokrataloyhtiöstä Riihimäeltä,
jossa tehdään mittavaa julkisivukorjausta.

A

ravalainoitetuissa vuokrataloissa korjattiin viime vuonna noin 410
miljoonalla eurolla. Kasvua
edellisvuoteen oli 19 prosenttia.
Etenkin pääkaupunkiseudun aravatalot peruskorjasivat
rakennuksiaan voimakkaasti,
mitä osoittaa sekin, että peruskorjausten määrä kasvoi lähes
kolmanneksen edellisvuodesta.
Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset korjauskohteittain 2009-2010

Asuntoosakeyhtiöiden
hoitokulut
kasvussa
Samaan aikaan julkistettu
tilasto Asunto-osakeyhtiöiden taloudesta kertoo, että
viime vuonna myös asuntoosakeyhtiöiden hoitokulut
nousivat edellisvuodesta
4,5 prosenttia. Hoitokulu oli
näin ollen keskimäärin 3,49
euroa huoneistoneliöltä
kuukaudessa.
Eniten vuodessa kohosivat ulkoalueiden hoitokulut,
jotka yli kaksinkertaistuivat
edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitokuluista suurin
suhteellinen osuus, 28 prosenttia, meni korjauksiin.
Lämmityksen osuus hoitokuluista oli 24 prosenttia ja
vedenkäytön 8 prosenttia.
Rivitalo-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat keskimäärin
2,61 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa.
Kerrostaloasunto-osake
yh
tiöiden pääasiallisen tulonlähteen muodostivat

8
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Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset rakennuksen valmistumisvuoden mukaan 2009-2010

edelleen hoitovastikkeet ve
simaksut mukaanlukien, jotka olivat vuonna 2010 keskimäärin 3,55 euroa neliöltä
kuukaudessa.
Asuinhuoneistojen hoito-

vastikkeet nousivat 5,4 prosenttia vuodesta 2009.
Hoitovastikkeiden osuus
yhtiöiden varsinaisista tuotoista oli 84 prosenttia.
Vuok
r ien osuus oli 6,1

prosenttia ja käyttökorvausten 9,2 prosenttia.
Kaikkiaan kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden tuotot
nousivat 1,8 prosenttia vuodesta 2009.

E N E R G I A nsäästö

Energiaselvitys
antaa askelmerkit kohti säästöjä
Energiaselvitys on Hämeenlinnan Asunnot
Oy:n toimitusjohtaja
Matti Riekkolan kokemuksen mukaan oiva
työkalu. Asiantuntijan
laatima energiaselvitys
antaa hyvän pohjan
päättää energiatehokkuutta edistävistä toimista.
n Teksti ja kuvat:

Irene Murtomäki

-K

iinteistössä lähdetään liikkeelle niistä
energiankulutusta
vähentävistä toimenpiteistä, joiden takaisinmaksuaika on vuodesta kahteen vuoteen. Näin
saadaan aikaan säästöä, minkä
ansiosta voidaan rahoittaa seuraavia hankkeita, Riekkola perustelee.
Hämeenlinnan Asunnot tavoittelee energiatehokkuutta
ilman suuria investointeja.
– Esimerkiksi ikkunoiden uusiminen ja ulkovaipan korjaaminen ovat niin isoja hankkeita, että niihin ei ryhdytä. Investointien takaisinmaksuaika on
liian pitkä. Tämän kokoluokan
korjaustoimet on järkevä kytkeä mukaan peruskorjaushankkeisiin.

Ensiaskeleet
energiatehokkuuteen
90-luvulla
10
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Hongistokujalla sijaitsevaa vuonna 1981 valmistunutta kerrostaloa remontoidaan ensi vuonna. Muun
muassa kiinteistön lämmitysjärjestelmä muuttuu kaukolämmöstä maalämpöön ja katolle tulevat aurinkokeräimet.

M

atti Riekkola muistuttaa energiakulujen karsimisen vaativan
pitkäjänteistä ja määrätietoista
työtä. Kiinteistöjen energiatehokkuus
on noussut ilmastonmuutoksen myötä
tapetille tällä vuosikymmenellä, mutta
Hämeenlinnan Asunnoissa energiatehok
kuuteen on satsattu jo 90-luvun alusta
lähtien.
– Ensimmäiset energiahankkeemme
ovat vuodelta 1993, jolloin pannuhuoneiden perussäädöt laitettiin kuntoon.
Vuosien saatossa kiinteistöjen huoltoor
ganisaatiot ja tekijät olivat vaihtuneet, minkä vuoksi lämpökäyrät olivat
sekaisin. Pannuhuoneiden oikeilla säädöillä saatiin jo ensimmäisinä vuosina
leikattua kuluja useita satoja tuhansia
markkoja.
– Pannuhuoneen säätöjen oikeellisuus on nykyisin jopa merkityksellisempää kuin ennen, koska asuntokantamme on kasvanut tuhannesta yli kahteen
tuhanteen. Energiakulut ja sitä kautta
vuokratkin olisivat nyt aika paljon suuremmat, mikäli säädöille ei olisi tehty
mitään. Verratessani erään kiinteistön
kaukolämmönkulutusta vuodelta 1993
tämän päivän kulutukseen se on pudonnut lähes kolmanneksen.
Energianseuranta on Riekkolan mukaan 2010-luvulla täysin toisella tasolla
kuin mitä se oli 1990-luvun alkupuolella.
– Silloin oltiin tyytyväisiä seurantaan,
jossa mittarinlukemat merkittiin paperinkulmaan. Nykypäivänä tietoa on helposti ja paljon saatavissa. Mitä oikeita
johtopäätöksiä sen pohjalta tehdään,
onkin sitten toinen kysymys.
Riekkola on huomannut, että energia
tehokkuuden nimissä tehdään selvityksiä ja todistuksia, jotka eivät juuri edistä
käytännön toimia. Esimerkkinä hän mainitsee kiinteistön energiatehokkuusluokasta kertovan energiatodistuksen, joka
jää useimmiten pelkäksi paperiksi ja
hyllyn täytteeksi.
– Energiaselvityskään ei tuo paljon
lisäarvoa, ellei se muutu eläväksi elämäksi.
Hänen mielestään hyvä energiaselvitys kertoo lyhyesti ja ytimekkääksi, mitkä asiat ovat pielessä, mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä ja mikä on niiden
takaisinmaksuaika.

Tilausvesivirrat
kohdalleen

H

ämeenlinnan Asuntojen toimitusjohtaja Matti Riekkola toteaa energiakulujen karsimisen
vaativan jatkuvaa "hereillä oloa". Yhtiön
kerrostaloissa käydään nyt läpi tilausvesivirtojen oikeellisuutta.
– Alentamalla kaukolämmön tilausve
si
virtoja on jo saatu aikaan tuntuvia
säästöjä.Yhdessätoista kohteessa arvonlisäverollinen vuosisäästö on yhteensä
lähes 35 000 euroa eli taloa kohti laskettuna keskimäärin 3 000 euroa. Suurin muutos tapahtui kohteessa, jonka
perusmaksu aleni liki 50 prosenttia.
Riekkola on tyytyväinen, että viimeinkin on herätty tilausvesivirtojen pienentämiseen.
– Rakennuskannassamme, joka on
pääosin 70-80 -luvuilta, on toteutettu
useita toimenpiteitä kaukolämmöntarpeen pienentämiseksi, joten pitäähän
tämä jossain näkyä. Kiinteistöissä tehdyt
ensimmäiset tilausvesivirran määritykset, jotka saattavat olla kymmenienkin
vuosien takaa, eivät välttämättä enää
päde.
Pohdinnan asteella on, mihin kohtei
siin olisi järkevää rakentaa lämmöntalteenottojärjestelmiä. Matti Riekkola
arvelee sen onnistuvan lähinnä niissä
rakennuksissa, joissa ulospuhallettava
ilma on kohtuullisen helposti otettavis
sa talteen. Tällaisia kohteita voisivat olla yksirappuiset kiinteistöt, joissa ulos
menevä lämmin ilma hyödynnettäisiin
vaikkapa käyttöveden lämmittämiseen.

Veden kulutus
pienentynyt

H

ämeenlinnan Asuntojen kiinteistöjen veden paineenalennuksia
on laitettu ojennukseen, minkä
ansiosta kulutus on pienentynyt. Niin
ikään asuntojen vesikalusteet on käyty
läpi, muun muassa poresuuttimia on
huollettu ja vaihdettu sekä säädetty wcsäiliöitä.
Veden kulutukseen liittyen Matti
Riekkola muistaa, että hänen työuransa
alkumetreillä vettä kului asukasta kohti
laskettuna 300 litraa.
– Aikoinaan esimerkiksi taloyhtiöiden
kylmiöt olivat vesilauhdutteisia, koska
vesi oli silloin halpaa. Jätevesimaksujen
myötä hinta muuttui oleellisesti.
Tänä päivänä veden kulutus asukasta
kohti laskettuna on 150 litran tienoilla.

Kaikki palvelut
samasta talosta
•
•
•
•

tarkastuspalvelut
suunnittelupalvelut
rakennuttamispalvelut
ylläpidon asiantuntija- ja
energianhallintapalvelut
• kiinteistötiedon hallinta
www.talokeskus.fi

➺ JATKUU

• HELSINKI • TAMPERE
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ

– Energiaselvitys antaa eväät kiinteistön
energiankulutuksen
pienentämiseksi, kunhan selvitys muutetaan eläväksi elämäksi, Hämeenlinnan
Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Matti
Riekkola tietää.
Hänellä on 90-luvun
alkupuolelta lähtien
kokemusta energiaselvityksistä, joiden antamien toimenpideehdotusten pohjalta
kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu ja kuluja leikattu - vuosien mittaan on säästetty
melkoinen määrä euroja.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Jotta päästäisiin tätä pienem
pään lukuun, tarvittaisiin huoneistokohtaiset vesimittarit.
Nii
den asentaminen erikseen
ei kuitenkaan ole kannattavaa.
Ne tulevat pohdittavaksi siinä
vaiheessa, kun kiinteistössä tehdään peruskorjaus.
Energiatehokkuuteen liittyen
kiinteistöjen taajuusmuuttajapumput on pyritty uusittaessa
vaihtamaan viimeistä tekniikkaa oleviin pumppuihin. Niin
ikään ilmastoinnin säädöistä
huolehditaan ja valaistuksessa
suositaan energiansäästölamppuja.
Yhtiön rivitalokanta kasvoi
vuonna 2009 toteutuneen kuntaliitoksen jälkeen.
– Yhtenä projektina on käydä kiinteistöt läpi ja selvittää
niiden lisäeristystarve, Riekkola
kertoo lähiajan suunnitelmista.

Uusi tekniikka luo
mahdollisuuksia

N

ykyajan tekniikka tarjoaa entistä varteenotettavampia vaihtoehtoja
toteuttaa kiinteistöjen energiatehokkuutta.
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Laskelma kertoo,
millä toimenpiteillä kiinteistön
energiakuluja
saadaan pienennettyä ja energiatehokkuusluokka
kohotettua F-ta
sosta D-tasoon.
Esimerkki on
Matti Riekkolan
laatima ja kohteena on Hä
meenlinnan
Asuntojen kerrostalokiinteistö
Laurinkuja 1.

– Esimerkiksi aurinkoenergiaa voidaan kehittyneen tekniikan ansiosta hyödyntää lähes
läpi vuoden, kun ennen se oli
mahdollista vain toukokuusta
syyskuuhun, Matti Riekkola
mainitsee.
Hämeenlinnan Asuntojen
Hongistonkujalla sijaitsevassa
kerrostalossa siirrytään ensi
vuonna kaukolämmöstä maalämpöön, jota täydentävät katolle sijoitettavat aurinkokeräimet.
Remonttia on pohjustanut
kiinteistöstä tehty energiasel
vitys, joka siten muuttuu "eläväksi elämäksi". Lämmitysjär-

jestelmän vaihdon lisäksi talossa tehdään muutoinkin laaja
peruskorjaus.Asuntoihin muun
muassa rakennetaan saunat ja
asennetaan huoneistokohtainen ilmastoinnin järjestely.
Hämeenlinnan Asuntojen toimitusjohtaja Matti Riekkola toteaa, että energiankulutusta hillitsemällä on pystytty pitämään
vuokrataso kohtuullisena
– Toisinaan tunnutaan ajateltavan, että vuokrataloyhtiössä
energiansäästöasiat olisivat
retuperällä. Epäilen tilanteen
olevan päinvastoin. Kiinteistön talous täytyy aina pystyä
pi
tämään kunnossa. Saattaa

olla, että asukkaiden mielestä
asuminen on kallista ja vuokra nousee liikaa. On kuitenkin
muistettava, että asuttiin sitten
omistusasunnossa tai vuokralla,
on asumisella aina hintansa.
Miten energiatehokkuuden
vaikutus saadaan asukkaille
niin sanotusti auki kirjoitetuksi,
siinä riittää Matti Riekkolan mukaan haastetta. Kiinteistössä toteutetut energiansäästötoimet
hyödyttävät kaikkia asukkaita
ja jokainen voi myös omissa
toimissaan tähdätä kulutuksen
pienentämiseen.

Julkisivu

ja Kiinteistö 2011

Helsingin Messukeskus 12.-14.10.2011

Tervetuloa
Tervetuloa Kiinteistöpostin osastolle Julkisivu ja Kiinteistö 2011
-messuille. Tule tutustumaan meihin lehden tekijöihin,
tule antamaan juttuvinkkejä, mistä voisimme jatkossa kirjoittaa,
tule päivittämään muuttuneita osoitetietoja tai tule muuten vain.
On kiva tavata. Osastomme tarkka sijainti on osasto numero 6k81.

Lakiklinikka to 13.10.
Kiinteistöpostin Lakiklinikka palvelee

torstaina 13.10. klo 14.00-16.00, osastolla 6k81.
Saat vastauksia taloyhtiöiden juriidisiin ongelmiin liittyviin
kysymyksiin ja samalla voit keskustella asunto-osakeyhtiölain
tulkinnoista.
Asiantuntijana paikalla on kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut
varatuomari Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä.

Tervetuloa.

www.kiinteistoposti.fi

E N E R G I A nsäästö

Energiaselvitysten antina on, että niiden avulla
tarkemmin tiedetään,
minkälaisiin energiansäästötoimiin pitäisi
ryhtyä, jotta toimenpiteillä olisi myös todellista
vaikutusta. Kuva: Riina
Takala

Energiaselvitys paljastaa säästökohteet
Kustannuksia alemmaksi 10-50 prosenttia
Energiaselvitysten
kysyntä on selkeästi
kasvussa, kertoo Skapat Energian energiatehokkuusosaston johtaja Juhani Vättö. Yhä
useammin selvityksen
tilaaja on asunto-osakeyhtiö.
n Teksti ja kuvat:

Irene Murtomäki

-E

nergiankulutuksen
hillitseminen on syytä
tehdä ajoissa ennen
kuin asumisen kustannukset
kohoavat liian korkeiksi. Painetta tulee kahdesta suunnasta:
energian hinta nousee ja energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät. Jos odotetaan liian kauan, alkavat säästöinvestoinnit
maksaa enemmän ja enemmän,
kun tulee pulaa tekijöistä,Vättö
arvioi.
– Energiakustannuksia on
mahdollista pudottaa kohteesta riippuen 10-50 prosenttia.
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Energiatehokkuusosaston
johtaja Juhani Vättö Skapat
Energiasta esittelee asuntoosakeyhtiölle tehtyä selvitystä, jossa käydään läpi
toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja
mikä olisi investointien takaisinmaksuaika.

Yleisesti ottaen mitä vanhempi kiinteistö on kyseessä, sitä
enemmän löytyy mahdollisuuk
sia leikata lämmön, veden ja
sähkön kulutusta.
Uudemmissa rakennuksissa
energiatehokkuus on mietitty

jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, mutta silti löytyy kohennettavaa.
– Monessa tapauksessa säätöihin ei ole puututtu talon val
mistumisen jälkeen. Kiinteistöä
tulisi seurata pari lämmityskautta, jotta saadaan selville
sen "käyttäytyminen" ja säädöt
kohdilleen.
Energiatehokkuus nousi
Juhani Vätön mukaan pinnalle viitisen vuotta sitten, kun
kiinteistöjen energiatodistus
otettiin käyttöön. Tämä herätti
näkemään rakennusten olevan
hyvinkin erilaisissa tehokkuusluokissa.
Lisäksi keskustelu ilmastonmuutoksesta on herättänyt
kiinnostusta pienentää asumisen hiilijalanjälkeä. EU:ssa sovitun velvoitteen mukaan kasvihuonekaasujen päästöjen pitää
alentua vuoden 1990 tasosta
20 prosenttia vuoteen 2020
mennessä. Suomi pistää paremmaksi ja tavoitteeseen pyritään
vuoteen 2017 mennessä.
Niin ikään Euroopan unionissa on valmisteilla direktiivi,
joka uudistaa energiatehokkuutta koskevia määräyksiä.
Esityksen mukaan muun muas-

sa kunnat velvoitettaisiin lisäämään energiankulutukseen liittyviä rakennusten korjauksia ja
energiakatselmuksia. Tämä on
Vätön mukaan jo näkynyt kuntien teettämien energiaselvitysten määrän kasvamisena.
Uusien rakentamismääräysten on tarkoitus tulla voimaan
vuonna 2012. Miten energiatehokkuusvaatimukset koskevat
korjausrakentamista, siitä ei Vätön mukaan ole vielä tarkkaa
tietoa.

Pienilläkin
parannuksilla
säästöjä aikaan

E

nergiaselvityksessä kartoitetaan aluksi kiinteistön historiatiedot, johon
sisältyvät muun muassa sähkön,
veden ja lämmön kulutukset
muutaman vuoden ajalta. Jo
näillä tiedoilla asiantuntija pystyy pitkälti kertomaan, mitä
kiinteistölle kannattaisi tehdä
kulujen pienentämiseksi. Koska jokainen rakennus on yksilö,
tehdään paikan päällä katselmus.

– Taloa tuntevan huoltomiehen olisi hyvä olla mukana katselmuksessa. Häneltä saadaan
arvokasta tietoa, jota ei välttämättä löydy papereista, Vättö
mainitsee.
Katselmuksen ja kulutustietojen perusteella laadittu koko
naisenergiaselvitys paljastaa,
minkä verran kiinteistö kuluttaa verrokkeihin verrattuna
lämpöä, sähköä, vettä ja kylmää.
Lisäksi selvitys sisältää 10 vuoden energiatodistuksen.
Tärkeintä selvityksen tilaajan
kannalta lienee kuitenkin se, että siinä kerrotaan ne toimenpiteet, joilla energiatehokkuutta
kannattaa parantaa.
– Kaikkea ei voi tehdä kerral
la kuntoon, joten liikkeelle läh
detään yleensä toimenpiteistä,
jotka maksavat itsensä vuodessa
tai parissa takaisin. Tarkastelun
kohteina ovat niin lämmitysjärjestelmien säädöt, ilmanvaihto,
valaistus kuin rakennusautomaatiokin.
– Investoinneista lämmöntal

teenottojärjestelmän asentaminen on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi pienentää energiankulutusta. Lisäksi yläpohjan
eristeen lisääminen ja ikkunoiden tiivistäminen parantavat
energiatehokkuutta maksaen
itsensä takaisin suhteellisen
nopeasti.
Kaukolämmössä olevissa taloissa kannattaa tehdä kaukolämmön perusmaksun selvitys.
– Erään asunto-osakeyhtiön
kaukolämpölasku pieneni jopa
9 000 eurolla, kun tilausvesivirta laitettiin kohdilleen. Isossa
liikekiinteistössä säästö voi olla huomattava, jopa kymmeniä
tuhansia euroja, Vättö kertoo
esimerkkejä.

Kyse myös
asenteista

-E

nergiansäästö on pitkälti kiinni myös asenteista. Kulutukseen

voivat vaikuttaa niin kiinteistöjen omistajat kuin asukkaatkin. Tekniikka on jo keksitty, se
vain pitää ottaa käyttöön, Vättö
muistuttaa.
Esimerkiksi huoneistokohtai
set vesimittarit on todettu tehokkaaksi keinoksi alentaa vedenkulutusta.
– Kulutus voi laskea jopa 30
prosenttia, kun vedestä laskutetaan käytön mukaan. Vesimittarit ovat pakollisia uudisrakennuksissa, ja todennäköisesti ne
tulevat pakollisiksi tuonnempana myös saneerauskohteissa.
Vättö soisi myös lämmityksen
huoneistokohtaisen mittauk
sen yleistyvän. Hän toteaa, että
yhtä lailla kuin jokainen maksaa käyttämänsä sähkön, voisi
samaa soveltaa lämmitykseen.
Esimerkiksi Saksassa huoneistokohtaiset vesimittarit ja lämmönkulutuksen mittarit ovat
arkipäivää.
- Varsin usein sekä asuin- että
liiketiloissa huoneiden lämpötilat pidetään korkealla eli 24-25

asteessa, kun suositeltavampi
lämpötila olisi terveydellisistäkin syistä 21 astetta. Liikerakennuksessa saatetaan jopa lämmittää ja jäähdyttää yhtä aikaa.
Nurinkurista on, että talvella sisälämpötila halutaan pitää
korkealla ja kesällä matalalla eli
alle 20 asteessa.
– Jäähdyttäminen tulee kalliiksi, jos ulkona on 25 astetta
lämmintä ja huoneen lämpötila
pitää saada 19 asteeseen, Vättö
tietää.

Energiatehokkuus
kasvaa ja
kiinteistön arvo
nousee

E

nergiansäästössä päästään alkuun pienelläkin
selvityksellä, joten tästä
koituvien kustannusten ei Ju-
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hani Vätön mielestä pitäisi olla
esteenä tiellä kohti energia
tehokkuutta. Ja kun selvityksessä esitetyt toimenpiteet toteutetaan, nousee kiinteistön
energiatehokkuusluokka, mikä
puolestaan kohottaa kiinteistön
arvoa.
Kokonaisenergiaselvityksen
lisäksi kiinteistössä voidaan
tehdä tarpeen mukaan tiettyyn
osa-alueeseen kohdennettuja
selvityksiä.
– Kiinteistön olosuhdeanalyy
sissä tutkitaan lämpötilat, hiilidioksidit ja kosteudet eri
puolella rakennusta. Tarkastelun kohteina ovat muun muas
sa ilmanvaihdon riittävyys ja
lämmitysjärjestelmän toimivuus. Analyysiä tehtäessä kiinteistössä olevat lämpötila- ja
hiilidioksidianturat lähettävät
vallitsevista olosuhteista tieto
ja netin kautta etävalvontaan.
Niiden perusteella asiantuntija
saa kuvan siitä, miten rakennus
toimii ja säädöt voidaan laittaa
kuntoon, Juhani Vättö kertoo.
Lämmitystapavertailussa tar
kastellaan, onko aikoinaan valittua lämmitystapaa tarpeellis
ta muuttaa tai voidaanko sitä
täydentää. Lämmöntalteenottoselvityksessä etsitään lämpövirtoja, joita voidaan ottaa talteen
ja hyödyntää: yleensä ratkaisu

Etähallintadeskillä kiinteistön energiankulutusta voidaan tarkkailla 24 tuntia vuorokaudessa, käyttöpäällikkö Jukka Hiltunen
(vas.) ja käyttöhenkilö Jukka Tuominen esittelevät.

löytyy ilmanvaihdon poistolämmöstä. Automaatioselvitys
kertoo, missä kunnossa on talon automaatio ja miten siitä
saisi kaiken hyödyn irti.

Etähallinnalla
energiakulut kuriin

K

iinteistön etähallintapalvelulla energiankulutusta voidaan tarkkailla 24 tuntia vuorokaudessa
ja säätää kiinteistön energiakulut minimiin ilman, että asumisviihtyvyys laskee.
– Kun investoinnit on tehty,
on tärkeätä käyttää laitteistoa

niin tehokkaasti kuin mahdollista. Oikein toimivalla taloautomatiikalla saavutetaan useiden kymmenien prosenttien
säästöt energiakuluissa, Vättö
painottaa.
– Vanha totuus "sitä saat, mitä
mittaat" pitää paikkansa. Siirryttäessä vuosittaisesta seurannasta lyhyempiin ajanjaksoihin voidaan paremmin päätellä, mistä
mahdollinen kulutuksen piikki
johtuu ja miten sitä olisi mahdollista alentaa.

Ja mitä tiiviimpi on seuranta,
sitä pikemmin havaitaan, jos
kohteessa sattuu esimerkiksi vesivahinko. Myös pienistä
vesi
vuodoista koituu pitemmän päälle suuri lasku. Juhani
Vättö toteaakin pääsääntönä
olevan, että kiinteistössä pitäisi
olla vuorokauden mittaan vä
hintään yksi tunti, ettei vettä
kulu lainkaan. Jos näin ei ole,
vuotaa jossain wc-pytyn säiliö
tai vesihana.
Juhani Vättö muistuttaa, että
myös sähkön kilpailutuksella
voidaan niin ikään saada aikaan
tuntuvia säästöjä.
– Saatuamme toimeksiannon kilpailutamme sähköyhtiön marginaalin, joka vaihtelee
kolmesta kymmeneen prosenttiin sähkön hinnasta. Sähköpörssiä seuraavat asiantuntijamme osaavat valita sopivan
ajankohdan, jolloin hinta lyödään lukkoon. Tämä poikkeaa
perinteisestä käytännöstä, jossa
sähköyhtiöt kilpailutetaan loppuvuodesta, jolloin kaikilla on
likipitäen sama hinta. Ratkaisevaa ei siis ole, miltä yhtiöltä sähkö ostetaan, vaan milloin sähkö
ostetaan, Juhani Vättö kertoo.

Energiatehokkuus onnistuu
vanhassakin kiinteistössä

E

nergiatehokkuus ei ole talon
iästä kiinni. Skapat Energian
toimitalo Hämeenlinnan keskustassa on tästä oiva esimerkki. Yritys muutti tämän vuoden
alussa vuonna 1907 rakennettuun jugendrakennukseen. Rakennuksen energiakustannukset ovat nyt kolmanneksen siitä,
mitä ne olivat aikaisemmin.
Talon remontissa yläpohjan
vanhat eristeet poistettiin ja
tilalle puhallettiin puhallusvillaa. Alapohjan lämpöhäviö aleni, kun lattian alle asennettiin
polyuretaanilevyt.
Ikkunat ja ovet tiivistettiin.
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Ikkunoiden sisälasi korvattiin
lämpölasielementillä.
Valot vaihdettiin led-valaisi
miin. Niiden ansiosta valoteho
saatiin paremmaksi ja energiankulutus pienemmäksi. Koska valaisimista ei synny ylimääräistä
lämpökuormaa, vähenee jäähdytystarve.
Taloon asennettiin lämmön
talteenottava ilmastointi, jonka ansiosta lämpöhäviöt ovat
puolittuneet aikaisempaan verrattuna.
Lämmitysjärjestelmä vaihdet
tiin kaukolämmöstä maalämpöön. Yksikköhinta on nyt

Valot ovat vaihtuneet led-valaisimiin. Portaikon näyttävällä valaisimella on pituutta viisi metriä.

noin kolmasosa kaukolämmön
yksikköhinnasta.
Osansa energiakulujen piene
nemiseen on sähkönhankinnan
kilpailuttamiselle yrityksen
oman mallin mukaisesti. Sähkö
energian hintaan saatiin 20

prosentin säästö.
Jotta saavutettu taso kiinteistön energiatehokkuudessa säilytetään, hyödynnetään etähallintaa, mikä mahdollistaa jatkuvan seurannan ja raportoinnin
kuukausitasolla.
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ULKOLÄMPÖ
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Havainnekuva. Ei tule käyttää
asennus- tai kytkentäkaaviona.
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TEKNINEN TILA

1

KL
5

2

4

4

KL-S

7

3

6

10
KL-U

8
500 l

1. Koneyksikkö
2. Lämpöpumppu
3. Käyttövesivaihdin
4. 500 l käyttövesivaraaja (2 kpl)
5. Tasaussäiliö
6. Lämmönlähde (esim. kaukolämpö)
7. Lämmitysverkosto

500 l

500 l

JÄSPI KL 22-60 kW

8. Käyttövesi
9. Meno- ja paluuputket katolta
10. Sähköohjauskeskus
11. Huippuimurikatos katolla
12. Harjalämmönsiirrin
13. Huippuimuri

Katso myös:
Isoihin kiinteistöihin sopivat
Jäspi Solar -aurinkoratkaisut,
JÄMÄ Star -maalämpöpumput
ja Jäspi FIL -sähkökattilat

Sähkö- ja
lämpöpumppulämmitys

Biolämmitys

koneyksikkö sisältää siististi pellitettynä mm.
lämpöpumpun, lauhduttimen, kaksi 500 litran
käyttövesivaraajaa ja sähköohjauskeskuksen
> Tehot 22, 30, 40 ja 60 kW
> KL = koneyksikkö esim.
pyörävarastossa + huippuimurikatos katolla
> Ei vaadi talon sisäpuolelle suuria
rakennustöitä
> Voidaan yhdistää myös aurinkokeräinjärjestelmään

Öljy- ja
bioöljylämmitys

Kaukolämmitys

KAUKORA OY • Tuotekatu 11 / PL 21 • 21201 Raisio
Puh. (02) 4374 600 • kaukora@kaukora.fi • www.kaukora.fi

Hybridilämmitys
Suomessa valmistetuille
Jäspi-tuotteille
on myönnetty
Avainlippu-tunnus

energiatehokas korjausrakentaminen

Tällaiselta Saturnuksenkatu 2:ssa näytti tiistaiaamupäivällä 20. päivä syyskuuta. Talon oikeassa reunassa näkyy uusia julkisivuelementtejä ja nosturi valmistautuu seuraavaksi nostamaan ensimmäisiä elementtejä talon päätyyn, jossa on myös parvekelinja.

70-luvun pesubetonitalon tie
oman aikakautensa edustajana
nykyaikaiseksi passiivitaloksi
n Teksti ja kuvat: Riina

Takala

Kun riihimäkeläinen Saturnuksenkatu 2:ssa
asuva asukas lähtee aamulla töihinsä, hän jättää taakseen nelikerroksisen kotitalonsa, jonka
julkisivua verhoavat vain vanhat sisäkuoret,
koska niitä peittänyt pesubetoniverhous on purettu pois. Kun hän palaa kotiinsa, julkisivua
koristaakin sokkelista neljänteen kerrokseen asti
ulottuva rapattu julkisivuelementti ikkunoineen
ja taloteknisine kanavistoineen. Huoneistosta
ulospäin katselemisen estää vain ikkunaan huoneiston puolelle jäänyt suojapaperi, jonka asukas voi napata pois nähdäkseen ulos.
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äin voi karkeasti otta
en kuvata Innova-han
ketta, jossa on etsitty uu
sia tuotekonsepteja ja
toimin
tatapoja 60-70 -luvun
lähiötalojen korjaamiseen. Nyt
etsitään nimenomaan monistettavia ratkaisuja ja siksi Riihimäen Kotikulma Oy:n asukkailla ja kiinteistönomistajilla
on mielenkiintoinen tilaisuus
toimia hankkeessa pilottina.
Haasteita viime vuonna käynnistyneessä projektissa on ollut
tähän mennessä monia - yksi
mielenkiintoisimmista varmastikin se, miten onnistutaan
asentamaan tehtaalla valmiiksi tehty 12-metrinen ja neljä

kerrosta kerrallaan kattava elementti, joka sisältää ikkunat, ilmanvaihtokanaviston ja kaikki
muut tarvittavat yksityiskohdat, mittatarkasti paikoilleen.
Painon hallinta ei ole ollutkaan
suurin kysymys, vaikka toki
elementtien paino noin 3 000
tonnia riippuen ikkunoiden,
ovien ja parvekeseinien määrästä, vaan nimenomaan mittatarkkuus.
Yksi tärkeä asia on myös talon
muuttaminen passiivikerros
taloksi. Siksi voikin kysyä, haluaisitko asua talossa, jonka erikoisvalmisteisen julkisivurakenteen sekä tehokkaan ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottojärjes-

telmän ansiosta sen arvioidaan
kuluttavan lämmitysenergiaa
75 prosenttia vähemmän remontin jälkeen kuin nykyisin.

Asukasystävällisen
remontin
toteuttamiskeinoja
testataan

R

iihimäen Kotikulma
Oy -nimiseen yhtiöön
kuuluva talo on valmistunut 70-luvulla, betonisandwich-talon julkisivussa on ollut
pesubetoniverhous. Asuntoja
talossa on 37.
Se löytyi pilotiksi Innova-kilpailuun, jonka käynnisti Paroc
Oy Ab hakemalla energiatehokkuuden parantamisesta kiinnostuneita yhteistyökumppaneita.
Rahoituksen puolelta mukaan
lähtivät Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA, Sitra ja
Tekes.
Taloyhtiön ylläpidosta, kiin-

teistönhuollosta ja isännöinnistä vastaavan Riihimäen Kotikulma Oy:n toimitusjohtaja Heikki
Mattila kertoo, että talossa oli
tehty kevyt julkisivuremontti
sekä keittiö- ja kylpyhuoneremontit vuonna 1998. Kuntotutkimuksen perusteella oli kuitenkin tullut aika purkaa julkisivun kuorielementit, koska ne
olivat niin huonossa kunnossa.
– Teimme korjaussuunnitelmat, joiden pohjalta julkisivut
lämpörapattaisiin. Olimme
lähettämässä suunnitelmat laskentaan, kun Innova-kilpailu
julkistettiin. Samaan aikaan
meillä oli Peltosaaressa käynnissä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Asumisen
uudistaminen -osahanke ja ARA
kehotti meitä ilmoittautumaan
kilpailuun. Hyvien sattumien
summana tässä nyt olemme,
Mattila kertoo.
Nelisenkymmentä vuotta
ra
kennus- ja kiinteistöalalla
toi
mineen Mattilan mukaan
Innova-hankkeessa kiinnosti

erityisesti se, että siinä lähdettiin hakemaan innovatiivista,
monistettavaa ratkaisua, jolla
voitaisiin korjata laajemminkin
60-70 -luvun lähiötaloja. Lisäksi
Riihimäen kaupungin vuokrataloyhtiöllä, Riihimäen Kotikulmalla, on taloudellisesti rajalliset mahdollisuudet mittaviin
ja raskaisiin korjauksiin, joten
kilpailun tuoma taloudellinen
hyötykin otettiin mieluusti vastaan.
Tärkeintä kuitenkin oli Matti
lan mukaan se, miten korjaushankkeessa selvitään siitä lupauksesta ja vaatimuksesta,
että korjaamisesta aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa
asukkaille, koska he asuvat talossa koko ajan remontin ajan.
Tässä kohdin korjaustapa - eli
se, että työmaalle tulee täysin
valmis elementti ikkunoineen,
kaikkineen - antoi luvan odottaa, että työ etenee nopeammin
kuin perinteisessä julkisivurappaus- ja ikkunanvaihtourakassa.
Odotusarvona on, että tällainen

korjaus sujuu 5 kuukautta nopeammin kuin perinteinen julkisivuremontti.
Asukkaiden kannalta tässä
oli merkitseviä asioita nekin,
että taloa ei tarvitse missään
vaiheessa huputtaa, eikä pihalla
ole talon käyttöä haittaavia telineitä, vaan ainoastaan motoroituja rakennuskoneita, joilla elementit nostetaan paikoilleen.

Rytmi,
aikataulut,
logistiikka

R

iihimäen Kotikulmaa
edustavan Heikki Mattilan ja Parocia edustavat
Jukka Sevónin mukaan korjaushankkeessa on opittu paljon.
Esimerkiksi työmaan rytmityksen, aikataulutuksen ja logistiikan on osuttava nappiinsa, jotta
kaikki etenee ongelmitta.

➺ JATKUU
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Etäluettava ultraäänivesimittari asuntokohtaiseen mittaukseen

• tarkka
• langaton etäluenta
• vuotovahti
• 16 vuoden paristo
• hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa mihin asentoon
tahansa – myös kylpyhuoneeseen tai mittarikaivoon
• tyylikäs muotoilu
• ympäristöystävälliset materiaalit
Tarkempia tietoja saat myyntiorganisaatioltamme:
Olli Torikka, Espoo, puh. 040 900 2108
Seppo Hakkarainen, Jyskä, puh. 040 900 2115
Raimo Liukkonen, Mikkeli, puh. 040 900 2114
tai suomenkielisiltä nettisivuiltamme www.kamstrup.fi.

Kamstrup A/S Suomen toimisto · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi

Valmiselementin valmistusta Teeri-Kolmio Oy:ssä. Kuva: Jukka
Sevón.
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– Oppirahat näissä asioissa
on nyt maksettu, joten rytmityksen, aikataulujen ja logistiikan paremman hallitsemisen
kautta uskon, että loput elementtiasennuksista sujuvat varmasti paremmin. Olemme oppineet esimerkiksi sen, että nyt
työmaalle pitää ensimmäiseksi
mennä villottajien ja ilman
sulun laittajien. Sen jälkeen
otetaan vanhat ikkunat pois ja
julkisivuelementti nostetaan
heti perään paikoilleen. Näin
toimien pysymme aikataulussa
loppuvuoden osalta, Sevón jatkaa seitsemän elementin asentamisen antaman kokemuksen
perusteella.
Valmiselementtejä taloon tulee kaikkiaan 69. Ihanteellisissa
olosuhteissa yhdessä päivässä
pystytään asentamaan neljä
elementtiä. Ylöjärvellä sijaitsevassa Teeri-Kolmio Oy:ssä niitä
valmistetaan sitä mukaa kuin
työmaalla tarvitaan.
Korjauksen arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun
mennessä.
– Urakoitsija ei ollut tottunut
tällaiseen töiden rytmitykseen
ja aikataulutukseen ja siksi
esimerkiksi lämmöneristeitä
purkaneille purkumiehille tuli
hätä käteen, ehtivätkö ajoissa
pois alta, kun julkisivuelementit jo tulivat työmaalle ja olisi
pitänyt päästä asentamaan paikoilleen. Se on ainakin opittu,
että työmaan työjärjestykseen
ja ajoitukseen kannattaa aina

kiinnittää erityistä huomiota,
Mattila mainitsee omana kokemuksenaan.
Seuraava tärkeä kokemusta
ja tietoa kartuttava tilanne on
Sevónin mukaan varmasti silloin, kun asennetaan niitä julkisivuelementtejä, joihin liittyy
parvekeseinät. Taloyhtiöön tulee myös uudet parvekelinjat.

Mittatarkka
mitoitus ja
kestävyys

J

ukka Sevón nimeää hankkeessa erityisen vaativaksi
ja samalla äärettömän mielenkiintoiseksi sen vaiheen, kun
ensimmäinen mallielementti
nostettiin tehtaalla pystyyn. Pysyisivätkö ikkunat paikoillaan
rikkoontumatta, notkahtaako
rakennelma, syntyykö halkeamia.
– Puuelementti asetti niiden
pystyyn nostamisen kannal
ta
erilaiset haasteet kuin betoni
elementit asettaisivat. Elementti ei saa nostossa retkahtaa mistään kohdasta. Run
gossa piti
ottaa erityisen tarkkaan huomioon sekin, että elementtiin
jo valmiiksi asennettujen ilmastointikanaviston liitokset eivät
saa myöskään irrota. Elementin
on pysyttävä mitoissaan koko
ajan ja kaikissa olosuhteissa,
hän toteaa.
Pääsuunnittelijana toiminut

Tässä havainnekuva, miltä kerrostalo tulee näyttämään valmiina. Asuntoja korostetaan erilaisilla väreillä. Kuva Kimmo Lylykangas.

arkkitehti Kimmo Lylykangas
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo
Lylykangas Oy:stä sanoo, ettei
hän epäillyt elementtien kestävyyttä, koska ne ovat hyvin jäykkiä, ne on levytetty molemmilta
puolin ja niissä on kertopuurunko, joka on hyvin kestävä.
Hänen huolenaiheensa liittyi
enemmänkin mittatarkkuuteen,
miten hyvin neljä kerrosta kerrallaan kattava elementti saadaan tarkasti kohdalleen.
– Oli suuri helpotus nähdä
silloin ensimmäistä elementtiä täällä asennettaessa, että
esimerkiksi ikkuna-aukot osuivat tarkalleen oikeaan kohtaan.
Ikkuna avautuu sisäänpäin ja jos
emme olisi onnistuneet mitoittamaan ikkuna-aukkoa oikein,
avautuva ikkuna olisi ottanut
elementin pieleen kiinni. Kyllähän sekin ongelma olisi saatu
ratkaistua esimerkiksi leikkaamalla elementinpieltä, mutta se
ei ole tässä lähtökohtana, että
joudutaan jälkikäsittelemään
rakenteita, Lylykangas sanoo.
Äärimmäisen hyvään mittatarkkuuteen kohteessa päästiin
sillä, että siellä hyödynnettiin
niin kutsuttua laserkeilausta.
– Tarkat mittatiedot olivat siksi tarpeen, että taloa koskevat
piirustukset eivät olleet ajan

tasalla. Toisaalta elementtien
esivalmistuksessa käytetään
tässäkin kohteessa neljän millin
mittatarkkuutta, joten voi vain
kuvitella, miten paljon turhaa
ja virheellistä työtä elementtitehtaalla olisi tehty, ellei mitat
olisi olleet oikeat. Mittaheitto
arkistopiirustuksiin nähden oli
laserkeilauksen perusteella 40
senttimetriä, Lylykangas toteaa.
– Lisäksi kun ajatellaan ilman
vaihtojärjestelmää ja tuloilmakanavia, jotka ovat valmiina
elementissä, niin kyllähän niidenkin täytyy osua tarkalleen
seinään timanttiporalla tehtyyn
valmiiseen reikään, Mattila mainitsee esimerkkinä mittatarkkuuden merkityksestä.

Tämän talon
julkisivurakenteet
eivät kastu

-M

eidän kannaltamme alkuvaiheessa
oli vaikeinta saada
tilaaja, pääsuunnittelija ja muut
hankkeessa mukana olevat tahot vakuuttuneeksi siitä, että
julkisivurakenne on kosteusteknisesti toimiva ja varma ratkaisu, Sevón sanoo.

Kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen oli hänen
mukaansa äärimmäisen tärkeää
myös siitä syystä, että ruotsalaiset ovat tehneet paljon virheitä
vastaavanlaisten rakenteiden
toteuttamisessa.
– Saimme erinomaista apua
VTT:ltä siinä, että heidän avullaan voitiin todentaa, ettei
ongel
mia tämän rakenteen
kanssa tule. Sitä ennen olimme
jo keränneet kaiken mahdollisen kirjallisuus- ja tutkimustiedon aiheesta. Reklamaatioista ja
virheistä pitää oppia, ja tässä uskon täysin siihen, että olemme
onnistuneet karsimaan virheet
pois, eikä näiden rakenteiden
kanssa tule kosteusvaurio-ongelmia, Sevón jatkaa.
Tästä konkreettisina esimerkkeinä voi mainita, että valmiselementit on tehty eri materiaaleilla kuin Ruotsissa, valmistus
on tapahtunut kuivissa olosuhteissa, kaikki yksityiskohdat, ikkunat ja pellitykset asennetaan
elementtiin valmiiksi, joten niitä ei tarvitse työstää työmaalla.
Villojen takana on sementtipohjaisia levyjä, ei kipsilevyjä,
jotka ovat kosteusherkempiä.
Tiiveystaso saadaan hyväksi Tyvek-kankaalla, joka toimii myös
työmaa-aikaisena seinäpinnan

sääsuojana purkutyön jälkeen
elementtiasennukseen saakka.
– Yleensä kosteusteknisen
toimivuuden kanssa syntyvät virheet johtuvat huonosta
suunnittelusta, huonosta työnjohdosta ja lepsusta rakentamisesta, esimerkiksi sääsuojaukset
poistetaan liian aikaisin ja vettä
menee jo rakennusaikana rakenteisiin, sekä vääristä materiaalivalinnoista, hän vielä jatkaa.

Oman aikakautensa
lähiötalo jatkossakin

J

ulkisivuremontissa talosta
tulee pääosin rapattu, mutta päiväkodin julkisivuihin
laitetaan kuitusementtilevyverhous ja parvekeseinien taakse
puuverhous.
– Se on yksi tämän puuelementtitekniikan vahvuuksista,
että puuelementin päällä voidaan käyttää eri julkisivumateriaaleja, Lylykangas kertoo.
– Lisäksi julkisivun erikoisuutena on se, että rappauksessa
voidaan käyttää kahta eri paksuutta. Useassa vastaavalla tavalla tehdyssä korjauksessa on
”revitelty” sillä, että menetelmä
➺ JATKUU
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ajateltu, että jos tähtikarttakuvion ylläpitäminen käy liian
hankalaksi, sen voi maalata yli,
Lylykangas kertoo materiaalivalinnoista, joissa on otettu
huomioon talon käyttäjät sekä
kiinteistönhuollon tarpeet.
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antaa mahdollisuuden minkälaiseen julkisivuun tahansa. Saturnuksenkatu 2 on kuitenkin
yksi muiden Peltosaaren talojen joukossa, siksi ajattelimme,
ettei siitä kannata tehdä muista
kovin paljon poikkeavaa taloa.
Mietimme sitäkin, että tulevaisuuden ja Peltosaaren muiden
talojen korjausten kannalta olisi hyvä, että tässä talossa säilyisi
joitakin piirteitä siitä, mitä se
on alkujaan ollut. Liian radikaalisti uudistettaessa voisi jopa
jälkikäteen harmittaa, että hävitettiin kokonaan se ilme, mistä
lähdettiin liikkeelle, Lylykangas
perustelee arkkitehtonisia ratkaisuja.
Käytännössä tämä periaate
merkitsee sitä, että julkisivurappauksessa käytetään harmaata
skaalaa - erisävyisiä harmaita
värejä.
– Asunnot kuitenkin erottuvat erivärisinä. Halusimme korostaa asumista mieluummin
kuin tuotantotekniikkaa. Siksi
julkisivuun ei tule valmistustapaa ilmentävää ruudukkoa,
vaan asuntoja korostavia eri
värisiä kenttiä. Silloin ulkopuolelta taloa katsottaessa voi sanoa ”minun asuntoni on tuolla,
tuon värisessä kohdassa taloa”,
Lylykangas mainitsee.
Taloyhtiössä toimivan päivä-
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Riihimäen kaupunki omistaa
noin 1 600 vuokra-asuntoa,
joista Riihimäen Kotikulma Oy
hoitaa sen tytäryhtiönä 1 161
vuokra-asuntoa. Niistä Pelto
saaren alueella sijaitsee 19
vuokranmääritysyksikköä ja
radan toisella puolella lännessä
23 vuokranmääritysyksikköä.
Kotikulman Kiinteistöpalvelut
Oy on taas Riihimäen
Kotikulma Oy:n tytäryhtiö, joka hoitaa asukasvalinnat sekä
kiinteistöjen ylläpidon, huollon
ja isännöinnin.

Elementti pussissa odottamassa seuraavaa nostoa paikoileen.

kodin nimi on Saturnus, joten
oli helppo lähteä leikittelemään
sillä, että tehdään julkisivuun
myös tähtikarttakuvioinen maalaus. Sitä tehdään Lylykankaan
mukaan parhaillaan Hyvinkään

ammattioppilaitoksessa, Lylykangas kertoo.
– Lisäksi valitsimme päiväkodin julkisivuun kuitusementtilevyn, koska se kestää kolhuja
ja on vaihdettavissa. On myös

Laserkeilaus tarkoittaa menetelmää, jossa 360 astetta pyörähtävällä mittalaitteella mitataan suuri määrä kiintopisteitä. Mittaustulosten perusteella
voidaan tehdä kolmiulotteinen
mallinnus rakennuskohteesta. Mallissa jokaisen pisteen
etäisyys toisistaan on juuri se,
mitä maastossa on mitattu.
Keilaus siis tuottaa pistepilven, suunnattoman määrän
mitattuja pisteitä, joissa olennaisia ovat erilaisten muotojen nurkkapisteet, esimerkiksi ikkunasyvennyksen nurkka,
ovisyvennyksen nurkka, talon
nurkka.
Jälkikäsittelyssä siihen piirretään viiva, joka osoittaa
tarkasti, missä esimerkiksi
ulkonurkka on.
Keilaus soveltuu Kimmo Lylykankaan mielestä erinomaisesti korjausrakentamiseen,
esimerkiksi kokonaisten kortteleiden mittaamiseen.
– 70-luvun kerrostalokannan
korjaamisessa keilausmenetelmän systemaattiselle
käyttämiselle olisi kuin pöytä
valmiiksi katettuna, mutta keilausta ei toistaiseksi laajamittaisesti käytetä, hän toteaa.

energiatehokas korjausrakentaminen

Peltosaaressa löydettiin taloudellisesti
järkevä energiatehokkuusratkaisu
Taloudellisesti
järkevä
energiainvestointi

Miltä tuntuisi asua
kerrostalossa, jonka
lämmitysenergiankulutusta vähennetään

-H

korjaamalla 75 prosentilla nykyisestä
- uusia kerrostaloja
pienemmäksi? Tämän
tavoitteen viitoittamalla tiellä Saturnuksenkatu 2:ssa ollaan, sillä
parhaillaan käynnissä
olevalla julkisivuremontilla talosta tulee
suomalaisen passiivitalon määritelmän
täyttävä talo.
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

-M

eidän arviomme on,
että Saturnuksenka
tu 2:n vuokriin tulisi
remontin vaikutuksesta 50 sentin korotus neliöltä. Riihimäen
Kotikulma Oy:ssä on käytössä osittainen vuokratasaus
systeemi, joka aina pikkuisen
helpottaa remontoitavien talo
jen vuokrankorotuspaineita.
Yksittäisenä talona vuokrankorotuspaine neliöltä remontin
vuoksi olisi varmastikin ollut
ainakin puolentoista euron
verran. Suurin hyötyhän tullaan remontista kuitenkin saamaan lämmityskustannusten
pienenemisenä. Ne putoavat
murto-osaan nykyisestä. En edes
uskaltanut budjetoida niin vähän kuin laskelmissa on esitetty niiden putoavan - viidenteen

– En edes uskaltanut budjetoida lämmitysenergiankulutukseen niin vähän kuin
laskelmissa on esitetty niiden putoavan - viidenteen
osaan nykyisestä, toimitusjohtaja Heikki Mattila Rii
himäen Kotikulma Oy:stä
tunnustaa.

osaan nykyisestä, toimitusjohtaja Heikki Mattila Riihimäen
Kotikulma Oy:stä sanoo.
VTT:n tekemän energiasimulaation mukaan lämmityskustannukset putoavat 75 prosent-

tia nykyisestä.
– Se on arvio, koska emme
saa eroteltua nykyisistä energiankulutuslukemista lämmitystä
ja muuta sähköä. On mahdollista, että kulutus pienenee käy
tännössä enemmänkin, korjauksen arkkitehtisuunnittelija
Kimmo Lylykangas mainitsee.
Lisäksi hankkeessa on kiinteistönomistajan kannalta vielä se lisäarvo, että VTT tulee
seuraamaan muun muassa elementteihin asennettujen mittaantureiden avulla talon energiankulutusta ja kosteusteknistä
toimivuutta ainakin kahden
vuoden ajan korjauksen valmistumisesta.

eikki Mattilan esittämät talousluvut
tal oyhtiöstä ovat
olleet Innova-projektin parasta
antia siinä mielessä, että niiden
pohjalta pystymme tekemään
energiatehokkaita ratkaisuja
järkevien budjettien puitteissa
ja kuormittamatta asukkaita
taloudellisesti liikaa. Saturnuksenkatu 2 on siinä mielessä on
nekas korjauskohde, että pakollinen korjaustarve kohdistuu
niihin rakennusosiin, missä me
voimme tehdä paljon energiatehokkuuden hyväksi ja jotka
ovat linjassa passiivitalotavoitteen kanssa, Kimmo Lylykangas
iloitsee.
Tilanne olisi hänen mukaansa aivan toinen, jos kiinteistössä
olisi tarve tehdä suuria korjauksia sisällä, olisi tarvetta esimerkiksi väliseinien siirtämisiin,
putkiremonttiin, kylpyhuoneiden uudistamiseen jne.
– Silloin olisi tosi vaikea men
nä ehdottamaan asukkaille laajamittaista ulkovaipan korjaamista samaan aikaan kun tar
vetta on mittaviin korjauksiin
si
sälläkin. Silloin korjaukset
yhteenlaskettuina maksaisivat
niin paljon, ettei kenenkään
kukkaro sellaista kestäisi.
Vanhoissa taloissa energiatehokkuuden parantaminen on
Kimmo Lylykankaan mielestä
useinmiten järkevää.
– Siinä on kaksi motiivia; toinen on ylläpitokustannusten
pienentäminen ja toinen on
ympäristökuormien pienentäminen. Tiettyyn rajaan asti ne
kulkevat hyvin käsikädessä,
➺ JATKUU
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varteenotettavaksi energiavaihtoehdoksi nousi kaukolämpöön
siirtyminen. Tänä päivänä siinä
ei ole vielä kovin suurta eroa,
lämpiääkö talo sähköllä vai kaukolämmöllä, mutta tulevaisuus
näyttänee sen, että kaukolämpö
tulee vetämään nimenomaan
Riihimäellä pidemmän korren,
Mattila vielä mainitsee.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

mutta jos asetetaan oikein kunnianhimoisia ympäristötavoitteita, suunnitellaan esimerkiksi
hajautettua energiantuotantoa,
niin hankkeesta tulee helposti
kallis, ja kannattavuus on vaikeasti perusteltavissa, Lylykangas pohtii.
– Mielestäni tavoitetason pitäisi kuitenkin aina olla se, että
korjaustoimenpiteillä kiinteistön käyttökustannukset ja ympäristövaikutukset pienenevät.
Korjaushankkeissa emme voi
tehdä arvioita toimenpiteiden
kannattavuudesta vain sen perusteella, mitä energia juuri tänään maksaa.
– Esimerkiksi tässä talossa ulkovaippaa korjataan ehkä seuraavan kerran 40-50 vuoden
päästä, jolloin meidän tulisi olla jo niissä ilmastotavoitteissa,
joihin Suomi on kansallisesti
tänään nyt sitoutunut ja rakennuksilta edellytetään paljon
nykyistä korkeampaa energiatehokkuutta. Se on pitkä aika
ja siksi nyt kannattaa korjata
ajatellen julkisivun koko käyttöikää, jonka se tulee taloa pal
velemaan.
Takaisinmaksulaskelmat eivät
ole Lylykankaan mielestä oikea
tapa tarkastella energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien investointien järkevyyttä.
– Takaisinmaksuaikaa ei kysellä niissä vastaavanlaisissa
taloissa, joissa tehdään vain betonielementtien rapistumisen
vaatima julkisivukorjaus.

Suoran
sähkölämmityksen
pilottialue

H

eikki Mattilan mukaan
Peltosaari on myös siitä erikoinen alue, että
siellä suuri osa taloista lämpiää
edelleen suoralla sähkölämmityksellä. Se toimi aikoinaan valtion Asuntorahasto koerakentamiskohteena, jossa selvitettiin
suoran sähkölämmityksen
käyttömahdollisuuksia lähiötaloissa.
Innova-hankkeessa Satur-
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Mitä passiivikorjaus
tarkoittaa
käytännössä?

Takaisinmaksulaskelmat eivät ole Kimmo Lylykankaan mielestä
oikea tapa tarkastella energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien investointien järkevyyttä.

Jukka Sevónin mukaan Innova-hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut löytää monistettava korjaustapa lähiötalojen
remontoimiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

nuksenkadulla sijaitsevan talon
lämmitysjärjestelmää muutetaan niin, että jatkossa lämpimän käyttöveden valmistamiseen käytetään kaukolämpöä,
mutta huonetilat lämpiävät
edelleen suoralla sähköllä. Tämä ratkaisu perustuu EcoDrive-hankkeeseen, jossa VTT inventoi kaikkien alueen talojen
teknisten järjestelmien kunnon
ja vertasi, miten energiankäy-

tössä voitaisiin päästä parempiin ja energiatehokkaampiin
ratkaisuihin. EcoDrive on osa
suurempaa Peltosaari-hanketta,
jossa haetaan keinoja 1972 ja
1993 välisenä aikana rakennetun asuinalueen uudistamiseksi
vetovoimaisemmaksi ja alueen
asukkaita paremmin palvelevaksi lähiöksi.
– VTT:n tutkimuksessa suoran sähkölämmityksen ohella

Saturnuksenkatu 2:sta tulee remontissa suomalaisen
passiivitalomääritelmän täyttävä kerrostalo.
– Olemme käyttäneet tässä
hankkeessa sitä passiivitalon
määritelmää, jonka VTT:n tutkijat esittelivät vuonna 2006
toteutetussa tutkimushankkeessa. Tutkimuksen tulos
oli, että Suomeen ei kannata
tehdä saksalaisen passiivitalon määritelmän täyttäviä
taloja, koska Keski-Euroopan
passiivitalotavoite on meidän
ilmasto-olosuhteidemme kannalta liian ankara, Kimmo Lylykangas kertoo.
VTT:n määritelmässä Suomi jaettiin kolmeen vyöhykkeeseen, joissa passiivitalon
kriteerit olivat erilaiset.
– Peltosaari kuuluu keskim
mäiseen vyöhykkeeseen, jossa passiivitalon tilojen lämmitystarpeen tulee alittaa 25
kilowattituntia bruttoneliömetrille, Lylykangas selittää.
Passiivitalossa hyödynnetään passiivisia keinoja,
esimerkiksi hyvää ulkovaippaa ik
k unoineen ja
lämmöneristeineen ja hyvää
ilmanpitävyyttä. Lylykangas
jatkaa.
Passiivitalon lämmitystarve
- alle 25 kilowattituntia bruttoneliölle - on Lylykankaan
mielestä erittäin pieni.
– Passiivitalo on energiatehokkuudeltaan parempi kuin
rakentamismääräysten normitaso, mutta investoinnit eivät
kuitenkaan vielä muodostu
kohtuuttoman kalliiksi asukkaille.

OLE OMAN
ASUMISESI HERRA
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Kosteus- ja homeongelmien syistä ja
vaikutuksista käynnistyy laaja tutkimus

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella
•
•
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•

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
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rakennustuotteet

Hinnan ja laadun oikea suhde!

Sisäilman huono laatu on
arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Yhtenä merkittävimmistä aiheuttajista on rakennusten kosteus- ja homevauriot. Eduskunnan tarkastusvaliokunta tilaa aiheeseen liittyvän
tutkimuksen, jonka tehtävänä
on tuottaa ajankohtaista tietoa
ongelmien syistä, laajuudesta
sekä vaikutuksista.
Viime vuosina esitettyjen
karkeiden arvioiden mukaan
huonon sisäilman taloudelliset
kokonaiskustannukset ovat yli
3 miljardia euroa vuodessa. Arviolta jopa 600 000 - 800 000
suomalaista voi altistua päivittäin kosteus- ja homevaurioille
kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa rakennuksissa.
Kosteus- ja homeongelmien on
arvioitu aiheuttavan vuosittain
terveydenhuoltojärjestelmällemme yli 200 miljoonan euron
kustannukset.
Laajuudesta huolimatta tiedot kosteus- ja homevaurioista

ovat puutteellisia, vanhentuneita ja osin ristiriitaisia. Tarkastusvaliokunnan tutkimuksessa
tuotetaan uutta ajankohtaista
tietoa aiheesta ja tarkastelun
kohteena on koko Suomen
rakennuskanta. Erilaisten arvioiden mukaan kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä kaikissa
rakennustyypeissä käyttötarkoituksesta ja omistuspohjasta
riippumatta. Esimerkiksi erilaisissa julkisissa rakennuksissa,
kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa, kosteus- ja homevauriot
näyttävät olevan yleisiä.
Tämän lisäksi arvioidaan jo
tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.
Tutkimuksen tavoitteena on
tuottaa päätöksentekijöille sellaista tietoa, johon pohjautuen
on mahdollista vähentää rakennusten kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia taloudellisia
menetyksiä ja terveyshaittoja.
Tutkimus valmistuu elokuun
2012 loppuun mennessä.

Vuokrauksen tietosuojaohje valmistui

LindabProfiilipellit

• Kattopellit • Seinäpellit

LindabRainline

• Sadevesijärjestelmä

Kysy syystarjousta!

• Espoo puh. 020 785 1010
• Vaasa 020 785 1077• Kyyjärvi 014-471 475 (tehdas)
Juvan teollisuuskatu 3, 02920 ESPOO

Jälleenmyyjät: www.lindab.fi
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Vuokralainen joutuu antamaan itsestään erilaisia
tietoja vuokratessaan asuinhuoneistoa.Tuore vuokrauksen tietosuojaohje opastaa
vuokranantajia ja välitysliikkeitä siinä, mitä tietoja vuokralaiselta voidaan kysyä ja
kerätä, miten tietoja voidaan
säilyttää ja miten tietojen
luovuttamisessa edelleen tu
lee menetellä.
Ohjeessa on huomioitu
sekä valtion tukemat vuokraasunnot että vapaarahoitteiset vuokra-asuntokohteet.
Valtion tukemien vuokraasuntojen osalta on olemassa säännökset kerättävistä
tiedoista. Vaikka vapaarahoitteisissa vuokra-asuntokohteissa näin ei ole, on
tietojen kerääminen vuok-

ralaisilta tarpeellista vuokralaisen henkilöllisyyden,
maksukyvyn ja huoneiston
huolellisen hoidon varmentamiseksi.
Henkilötietolain mukaises
ti saa kysyä huoneistoon asumaan tulevien henkilötiedot
(avio- ja avopuolison osalta
henkilötunnus ja lasten osalta syntymävuosi), tulot ja
luottotiedot ja sopimuksen
tekovaiheessa todistukset
maksukyvystä.
Ohjeen laatimiseen ovat
osallistuneet mm. Suomen
Kiinteistönvälittäjäliitto ry,
Suomen Vuokranantajat ry,
Vuokralaiset VKL ry ja Vuokraturva Oy. Ohjeistus pohjautuu tietosuojalainsäädäntöön ja tietosuojavaltuutettu
on sen hyväksynyt.

Remontti-ilmoitukset lisänneet työmäärää

U

uden asunto-osakeyhtiölain vaatima osakkaan tai asukkaan
remontti-ilmoitus on lisännyt
hallituksen työmäärää vastausten mukaan noin joka kolmannessa yhtiössä. Ilmoitusten
käsittelyssä on useita erilaisia
toimintatapoja. Eniten puheenjohtajat arvelivat isännöitsijöiden työtaakan kasvaneen.
Useassa yhtiössä isännöitsijä
tiedotti remontti-ilmoituksista
hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä.
Näin antoivat palautetta Turussa toimivan Puheenjohtajista Klubi kolmannessa kesäkyselyssä. Klubi aloitti toimintansa
vuonna 2008 ja nyt siihen kuuluu jo 137 puheenjohtajaa.
Kyselyssä tiedusteltiin mielipidettä Klubin toiminnan kehittämisestä, mutta ennen kaikkea kokemuksia asunto-osakeyhtiölaista, korjaustarveselvityksen laatimisesta, hallituksen
toiminnasta ja palkkioista.
Asunto-osakeyhtiölakia vastaajat pitivät positiivisena. Runsas eri tahojen järjestämä koulutus lakiin liittyvistä asioista
on parantanut hallitusten osaamista. Vastuiden selkeytymistä
arvostettiin. Runsaasti julkisuutta saanut laki on osaltaan myös
selkeästi lisännyt kiinnostusta
ja aktiivisuutta osakkaiden keskuudessa.
Monissa vastauksissa mainittiin yhtiökokousten keskustelukulttuurin kehittyminen.
Osakkaat kyselevät hallitukselta ja isännöitsijöiltä selvästi
enemmän kuin ennen lain voimaantuloa.
Uuden asunto-osakeyhtiölain
vaatima osakkaan tai asukkaan
remontti-ilmoitus on lisännyt
hallituksen työmäärää vastausten mukaan noin joka kolmannessa yhtiössä. Ilmoitusten
käsittelyssä on useita erilaisia
toimintatapoja. Eniten puheenjohtajat arvelivat isännöitsijöiden työtaakan kasvaneen.
Useassa yhtiössä isännöitsijä

tiedotti remontti-ilmoituksista
hallituksen jäsenille sähköpostin välityksellä.
Vastaajat luottivat yleisesti
isännöitsijän ja hallituksen yhteistyönä toteutettuihin korjaustarveselvityksiin. Perustana
nojattiin yhtiön historiatietoihin sekä kuntoarvioihin.
Useammassa yhtiössä hyödynnettiin isojen toteutettujen
korjaushankkeiden yhteydessä
tehtyjä selvityksiä. Korjaustarveselvitystä pidettiin yleisesti
hyödyllisenä ja osakkaiden tulevaisuudensuunnitelmia helpottavana dokumenttina. Selvityksen mainittiin auttavan myös
taloudellista suunnittelua.

Hallitusaktiivisuudessa
ei muutosta

V

uoden 2010 kesäkyselyssä nousi pelko siitä,
että tulevaisuudessa
hallituksen jäseniä ei saada
riittävästi. Tältä osin suurin osa
vastaajista totesi tilanteen säilyneen ennallaan, muutosta ei ole
havaittavissa. Jäseniä saadaan,
mutta ylitarjontaa ei ole.
Kaksi vastaajaa kertoi, että
yhtiössä oli otettu ulkopuolinen hallituksen jäsen. Molemmissa tapauksissa syynä oli iso
korjaushanke.
Kymmenen vastaajaa iloitsi
hallitushalukkuuden parantuneen yhtiössään.Tässäkin näkynee julkinen taloyhtiöasioiden
esilläolo.
Lisäksi tiedusteltiin, ovatko
hallituspalkkiot pysyneet ennallaan vain nousseet. Niukka
enemmistö vastanneista ilmoitti palkkioiden pysyneen ennallaan. Palkkioita oli korotettu
noin joka kolmannessa yhtiössä. Kokonaan ilman palkkiota
työskenteli kolme puheenjohtajaa. Vastaajat arvelivat palkkioiden kohoavan jatkossa hallitustyöskentelyn vaativuuden

kasvaessa.

Taloudellisten
voimavarojen
riittävyys
huolestuttaa

K

un tiedusteltiin puheenjohtajilta, mitkä
ovat taloyhtiöiden
suurimmat haasteet jatkossa,
ylivoimaisesti eniten huolta
puheenjohtajille tuottaa taloyhtiön taloudellisten voimavarojen riittävyys. Isojen korjaushankkeiden vaatimat rahalliset
panostukset rasittavat osakkaita
ja saattavat siirtää remontteja.
Tästä puolestaan kertyy korjausvelkaa, mikä näkyy rapautumisena ja putkivaurioiden
lisääntymisenä.
Myös jatkuva tariffien ja
maksujen kohoaminen rasittaa
taloyhtiöitä ja sen osakkaita
sekä asukkaita. Kaikki nämä
näkyvät yhtiövastikkeiden jatkuvana kohoamisena. Yllättävien menoerien, esimerkiksi lumi ja pakkanen viime talvena,
ilmaantuminen pakottaa yhä
useammin ylimääräisten vastikkeiden perimiseen.
Asukkaiden ikääntyminen aiheuttanee uusia haasteita tulevina vuosina. Esimerkiksi rivitalo- sekä puutaloyhtiöissä monet
huoltotöistä on hoidettu omin
voimin. Jatkossa yhä useampi
asukas ei halustaan huolimatta
pysty enää osallistumaan yhteisiin töihin. Tällöin vastuu jää
yhä harvempien harteille.
Monet vastaajat mainitsivat
haasteena asukkaiden vaihtuvuuden. Sijoitusasuntojen
lisääntymisen myötä asukkaat
vaihtuvat yhä tiheämmin. Tästä aiheutuu yhteisöllisyyden
vähenemistä, mikä taas johtaa
asumisviihtyisyyden vähenemiseen.
Turvallisuus tuli esille myös
monissa vastauksissa. Väestön
ikääntymisen osaseurauksena

kannettiin huolta pelastusasioista. Puheenjohtajista pari
ilmaisi huolensa palovaroittimien toimintakunnosta. Myös
runsaasti julkisuudessa esillä
ollut varkauksien lisääntyminen aiheutti mietteitä.
Hallitusväen osaamisen ylläpitoa pidettiin haasteellisena.
Lähinnä tätä vaikeuttaa väen
vaihtuminen eri syistä.

Positiivisia
esimerkkejä
taloyhtiömaailmasta

Y

htiökokousten parantunut osanottoaktiivisuus
sai Klubia vetävän Mika
Artesolan mukaan useita mainintoja. Keskustelun lisääntyminen ja erilaisten uusien ideoiden esiintuominen nostatti
iloista mieltä.
Erilaisia yksittäisiä pikkuasioita oli toteutettu taloyhtiöissä:
- Teatteriesitys taloyhtiön pihalla buffetin kera
- Uusi nikkarinurkka ja kerhohuone asukkaille
- Uudet postilaatikot
- Puutarhatyöryhmä taloyhtiölle vapaaehtoisista
– Aivan uutena näkökantana tuli esille ajatus taloyhtiön
edustamasta pysyvyydestä.Ympäröivän maailman muuttuessa
yhä kiihtyvämmällä vauhdilla on asunto-osakeyhtiömalli
kyennyt säilyttämään vakautensa.Vaikka rakennuksia ja niiden
tekniikkaa uusitaankin, säilyvät
perusasiat entisellään.
– Taloyhtiö hallituksineen ja
yhtiökokouksineen toimii osakkaiden yhteisellä panostuksella. Ne edustavat monellakin
tavalla maailmaa, joka ei ollut
yhtä sirpaloitunut kuin nykyisin, Klubin vetäjä Mika Artesola
mainitsee.
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Energialuokka ja maine nousuun
ryhtiä ja raikkautta olemukseen
Turun Lausteella neljän kahdeksankerroksisen elementtitalon
osittain jo toteutetut,
osittain parhaillaan
käynnissä olevat korjaukset tähtäävät paitsi ulkonäön ja asumisviihtyvyyden kohottamiseen myös roimaan
energiatehokkuuden
parantamiseen. Kaikki
ne heijastuvat huoneistojen ostajaehdok-

Kulmikkain olevat D- ja C-talot ovat valmiita, A- ja B- taloissa parvekelinjat ovat vielä työn alla.

kaiden mielenkiintoon.
n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

T

aloyhtiö on As Oy Turun
Havukukkula, Lausteen
kaupunginosaan vuokrataloiksi vuosina 1975-1976
valmistunut. Annikki Sarion ja
144 huoneiston taloyhtiön historiat leikkasivat yhteen vuonna 2004.
Tarmokkaanoloisen naisen ja
talojen siteet ovat muotoutu
neet vahvoiksi ja monisäikeisiksi. Annikki Sario vastaa taloyhtiön isännöinnistä ja siihen
kuuluvan neljän talon korjauksen rakennuttamistehtävistä.
Hän on myös taloyhtiön asukas, ja miehensä Jouko Sarion
kanssa lisäksi huomattava osakkeiden omistaja taloyhtiössä.
Taloissa toimii myös heidän
perheyrityksensä, Havukukkula
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Raimo Töykkälälle taloyhtiön hallituksessa toimimisesta on neljännesvuosisadan kokemus. – Siinä
oppii paljon, hän toteaa. Maalämmön suhteen hän myöntää olevansa samoilla linjoilla isännöitsijä
Sarion kanssa. – Olen siitä lukenut. Puolustan ajatusta kovasti!

Paljon on tehty ja tekemistä riittää jatkossakin, mikä
milloinkin ajankohtaisena
nähdään. Putkiremonttia ei
näissä taloissa ole katsottu
tarpeelliseksi kiirehtiä. Ei
myöskään hyviksi todettujen
julkisivujen.
”Tämä taloyhtiö ei hötkyile.
Järjestyksessä tehdään!”

– Emme me muuten olisi siihen lähteneet, Annikki Sario toteaa.
Uusi aikakausi asunto-osakeyhtiönä
pyörähti käyntiin irtisanomalla alkuun
yksi talollinen vuokralaisia. Alkuvuodesta 2005 ensimmäisenä remontin
alle otetun D-talon huoneistoista
pu
rettiin sisätilat kalusteineen, kodinkoneineen, pintamateriaaleineen,
lukituksineen, hanoineen ja huoneiston osalta myös pinnassa olevine putkistoineen - ensimmäistä kymmentä
huoneistoa lukuun ottamatta täydellisesti kaikki. Saman vuoden lopulla
ensimmäiset huoneistot myytiin täydellisesti kunnostettuina ulkopuolisille. Seuraavaksi työn alle lähti C-talo,
jonka huoneisto-osakkeilla niin ikään
on jo uudet omistajat, yhtenä heistä
nykyinen hallituksen puheenjohtaja

Raimo Töykkälä vaimonsa kanssa.

Ulko-ovista lähtien,
kohta kohdalta

H

avukukkulan taloihin tulija
törmää jo ennen rappuun
astumista rakennusten ener
giatehokkuutta parantaneeseen muu
tokseen. Ulko-ovet on vaihdettu alkuperäisiä paremmin toimivimpiin,
turvallisempiin ja eristyskykyisempiin.
Tuulikaapittomissa sisääntuloissa - kun
näissä taloissa - ulko-oven lämmöneristyskyky on erityisen tärkeä.
Havukukkulassa oli etenkin alkuvaiheessa harkinnassa myös tuulikaappien rakentaminen sisääntuloihin. Tilan
puolesta ne olisi voitu hyvin sijoittaa
sekä entisen ulko-oven ulkopuolelle ovisyvennys on reilun mittainen - että
sisäpuolen avarahkoon aulaan. Ajatus
ulkopuolisesta tuulikaapista hylättiin
syvennyksestä pyöräkellariin johtavan oven vuoksi. Se olisi jäänyt hankalasti tuulikaapin sisään. Ala-aulassa
tuulikaapin rakentamiseksi olisi jouduttu muuttamaan lämpöpattereiden
paikkaa. Väljän tilan lohkominen ei
houkutellut muutenkaan.
– Päätimme katsoa ajan myötä, tarvitaanko tuulikaappia vai ei, Raimo
Töykkälä kertoo.
Harkinta oli ilmeisen oikea ratkaisu, sillä ulko-ovien uusimisen jälkeen
huomattiin vedon aulassa hävinneen
täysin.
Talojen alkuperäiset ikkunat olivat
kolmilasiset, mutta etenkin pihan
puolella ja ylemmissä kerroksissa
muillakin sivuilla jo vaihtokuntoon
hapertuneet, eivätkä muutenkaan tämän ajan vaatimuksia vastaavat. Niiden uusiminen päätettiin kuitenkin
käynnistää alkuperäisiä kaavailuja aikaisemmin.
Kuntotutkimuksen tulokset osoitti
vat parvekkeiden remontoinnin olevan paitsi ulkonäön vuoksi myös ener
giataloudellisesti pikaisesti paikallaan.
Paitsi parvekeikkunat ja -ovet myös
parvekkeiden ja olohuoneiden väliset seinät falskasivat kylmää etenkin
lattian rajasta. Sen Töykkälätkin olivat
ennättäneet todeta uudessa kodissaan
ensimmäisinä talvina.
Parvekkeiden takaseinien korjauksen ja lisäeristämisen yhteyteen olikin
luonnollista kertaheitolla ajoittaa niin
➺ JATKUU

Lakka
Vedeneristysjärjestelmä
VTT:n sertifioima Lakka Vedeneristysjärjestelmä on märkätilojen seinien ja
lattiarakenteiden pintarakennejärjestelmä.
Se soveltuu käytettäviksi uudis- ja korjausrakentamisessa kiviainespohjaisista
materiaaleista.

Lakka Laastit ja tasoitteet
· Rakentamiseen
· Remontointiin
· Linjasaneerauksiin

Korkealuokkaiset
tuotteet julkisivuihin
· KS-laastit
· Kestopinnoite
· Hiertopinnoite
· Silikonihartsipinnoitteet

LAASTIT JA
TASOITTEET

Oy:n, toimisto.
Itse asiassa huhtikuussa 2004 koko
taloyhtiö oli sataprosenttisesti Sarioiden. Vuokrataloyhtiön kaupassa myyjäosapuolena oli yksityinen sijoittajaryhmä.
– Vaatii yrittäjän hulluuden ostaa
neljä kerrostaloa, Annikki Sario myöntää pariskunnan tuolloin tekemästä
ostoksesta. Tempaus ei ollut kuitenkaan heillä ensimmäinen lajissaan,
joskin aiempi vastaavanlainen ostos
oli mittavuudeltaan pienempi.
Kaupan kylkiäisinä uudet omistajat
saivat melkoisen määrän vuokralaisia.
Talojen tuolloista yleisilmettä Annikki
Sario kuvaa masentuneeksi. Vuodet ja
"aika kirjava vuokralaispohja" olivat
jättäneet jälkiään. Vaikka talot panostusta epäilemättä kaipasivat, tärkeimpien perusasioiden pariskunta koki
talossa olevan hyvässä kunnossa.

Lisätietoja Urakoitsijamyynti:
Etelä- ja Länsi-Suomi 0207 481 300
Itä- ja Pohjois- Suomi 0207 481 200

JULKISIVULAATAT

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

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

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

Tuloilmaikkunoissa ulkoa tuleva korvausilma tekee ikkunarakenteen sisällä merkityksellisen, vetotuntemuksia torjuvan ’lämmittelykierroksen’ ennen puhaltumistaan huonetilaan.
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parveke- kuin muidenkin ikkunoiden vaihto, samoin parvekeovien. Alkuperäisten ruskeiden
umpiovien tilalle vaihtuivat
vaaleat ja valoa sisätiloihin lisäävät ikkunaovet.
Parvekkeiden betonilaatat
piikattiin, puhallettiin, paikattiin, tasattiin ja pinnoitettiin
klinkkerilaatoilla. Pohjalaattaa
ei kasvatettu ulospäin. Parvekkeeseen saatiin silti lisäsyvyyttä
5- 7 senttimetriä, koska umpilevyjen tilalle vaihdetut savulasikaiteet kiinnittyvät ulommaksi.
Ennen yläosaltaan täysin avoimet parvekkeet ovat nyt suojattuja kokonaan. Nekin ovat osaltaan edistämässä rakennusten
lämpötaloutta. Yläosien lasi on
kirkasta.
Sen lisäksi, että taloyhtiöön
valittujen uusien ikkunoiden
laskennallinen U-arvo on tuloilman kierrätystoiminnon ansiosta parhaimmillaan jopa 1,0 ja
Raimon Töykkälän kokemuksesta todella vedottomat, hallituksen puheenjohtaja sanoo
antavansa suuren arvon myös
niiden ääneneristyskyvylle. Aiemmin huoneistoihin kiirineet
liikenteen ja parkkipaikkojen
äänet eivät enää kanna sisätiloihin.
Valinta kohdistui Fenestran
tuloilmaikkunoihin, joiden ylä-

osasta sisään otettava ulkoilma
valuu ensin kylmänä ja raskaana uloimman lasin sisäpintaa
ylhäältä alas. Sen jälkeen se
nousee sisimmän lasin pintaa
pitkin ja poistuu huonetilaan
ikkunan yläosan venttiilin kautta valmistajan mukaan 10-20
astetta lämpimämpänä, vetoa
aiheuttamatta. Lämpiäminen
lasien välissä tapahtuu huoneiston säteilylämmön voimasta. Tuloilmaikkunalla saadaan
valmistajan mukaan helposti
riittävä määrä puhdistettua ilmaa, koska ikkunassa on kaksi
helposti huollettavaa ja vaihdettavaa kennosuodatinta.

Kauas katsoen,
mutta hötkyilemättä

K

atoilla olevat ilmastoin
tikoneet jatkavat tehtä
vässään entiseen ta-

paan.
– Ehkä lämmön talteenotto
tulee ajankohtaiseksi joskus,
Hav ukukkulan rakennuttajaisännöitsijä toteaa.
Myös huoneistojen patterit
jäävät entisiksi, mutta niiden
venttiilit on nyt uusittu. Kunhan ikkuna- ja parvekeremontti
loka -marraskuussa on edennyt
koko taloyhtiön läpi, lämmönjako ja ilmastointi säädetään
kohdalleen.

kustannuksiinkin. Sario tosin
myöntää suhtautuvansa kaksipiippuisesti vessavesien määrän minimoimiseen. Se lisää
riskiä papereiden putkistoon
tarttumiselle, vaikka yhtiön viemärit ovatkin muoviputkea.
Energiansäästön nimissä taloista on poistettu hyvin vähälle
käytölle jääneet kylmäkellarit.
Jo kolmessa talossa ne on muutettu pyykinkuivatushuoneiksi.
Huoneistoissa ei ole saunoja,
mutta kaikissa neljässä talossa
sen sijaan omat talosaunansa,
osa jo viihtyisiksi korjattuina.
Alkuperäisten hissien tilalla
käytössä ovat ajanmukaiset ja
esteettömät automaattihissit.
Paljon on tehty ja tekemistä
riittää jatkossakin, mikä milloinkin ajankohtaisena nähdään.
Putkiremonttia ei näissä taloissa ole katsottu tarpeelliseksi
kiirehtiä. Ei myöskään hyviksi
todettujen julkisivujen.
– Tämä taloyhtiö ei hötkyile.
Järjestyksessä tehdään!
Erään houkuttavan suunnitelman Annikki Sario myöntää kuitenkin muhivan hänen
mielessään, vaikka alkukustannusten hintavuuden vuoksi ei
tohdi tässä vaiheessa kasata sitä
muutenkin mittavan ohjelman
jatkoksi. Se on maalämpö. Mikä aikataulu sitten tulisikaan
olemaan, sitä hän toivoisi Havukukkulassa joka tapauksessa
tutkittavan ja satsattavan.
– Täällä ollaan uudis- ja edistysmielisiä, asukkaat ovat kiinnostuneita asioista. Heissä on
monilla eri aloilla toimivia,
➺ JATKUU

Huoneistokohtaisia vedenmittareita tässä yhteydessä ei
laitettu. Myös taloyhtiössä kulutettu sähkö jaetaan asuntoneliöiden ja asukasmäärän mukaan, sillä huoneistokohtaisia
mittareita ei ole.
– Sitä kyllä puuhataan jo. Jospa saisimme ne jo ensi vuodeksi, Annikki Sario kertoo.
Uusilla hanoilla ja vesikalusteilla lienee asumismukavuuden ohella vaikutusta energia-

Energiatehokasta remonttia ajavan Annikki Sarion
omat energiavarannot vaikuttavat vahvoilta.
– Mielenkiintoista seurata,
mikä talojemme energialuokka tulee olemaan.
Olisikohan jo B-luokka?
Umpiotahan emme kuitenkaan halua.

-jäteastiat
Jäteastioiden klassikko
kestää paahteessa
ja pakkasessa!

IV-koneiden
vaihtosuodattimet

Tukkumyynti • P. 020 777 0010 • myynti@meltex.ﬁ • www.meltex.ﬁ
Yritysnumeroiden hinnat lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min
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Sario on kokenut.
Aika näyttää, pureutuvatko
ja milloin porat Havukukkulan
tontin kallioon ekologista lämpöä tavoitellen.

Hälläväliä
-meiningille
ei enää sijaa

”J

oskus nuorena rouvana” Lausteen kulmilla
kolmea huonetta ja
keittiötä asuneena nykyisen As
Oy Havukukkulan alue ei ollut
Annikki ja miehelleen vierasta
taloyhtiön tullessa myyntiin.Välillä elämä oli heitellyt muualle,
ja kuinka ollakaan:
– Palasimme takaisin vähän
isommalla ostolla.
– Kyllähän kuka tahansa tietää, mitä 1975-1976 rakennetut
kerrostalot ovat, Annikki Sario
kuvaa lähtötilannetta.
Uusien, omistavien asukkaiden houkuttelussa aiempiin
vuokrataloihin hiersi paitsi rakennusten vuosikymmenten
kuluttama ulkoinen olemus
myös alueeseen iskostunut levoton maine. Alussa moni saapui katsomaan myyntiin kunnostettuja asuntoja lähinnä vain
uteliaisuuttaan. Monet, toisten
mukaansa vetäminä, selvästi
vastahankaisina ja negatiivisesti
asennoituneina tulleistakin havahtuivat punnitsemaan taloja
uusin silmin.
– Joskus olen pohtinut, miksi
näin hieno, väljästi rakennettu
asuinalue luonnon keskellä ehdoin tahdoin päästettiin välillä
sellaiseen kuntoon, avoimin
ovin, ketä vain asuttamalla, yhteiskunnan maksaessa vuokrat,
Annikki Sario sanoo hämmästelleensä.
Nykyisellään Havukukkulan
asunto-osakeyhtiöissä onkin
yhtiöjärjestyksessä huoneistojen vuokraamista rajoittava
pykälä. Huoneiston saa vuokrata ulkopuoliselle ainoastaan
poikkeustilanteissa, esimerkiksi omistajan muuttaessa pidemmäksi aikaa ulkomaille. Tällöin-
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Suojaiset ja siistit parvekkeet ovat innostaneet asukkaita parvekesisustajiksi. Lenkkimaastot levittäytyvät talon vieressä.
Osittain asuttu,
osittain vilkas
työmaa.

kin tarjolla oleva vuokralainen
on hyväksytettävä yhtiön hallituksella.
– Isännöitsijänä tutkin tulok
kaan asumiskäyttäytymisen
edellisistä osoitteista. Siitä emme ole kiinnostuneita, maksaako hän vuokransa vuokranantajalleen. Sen sijaan, jos asumiskäyttäytymisessä on ilmennyt
pienempikin rike, meille se ei
käy! Osakkeiden ostajillekin
tehdään selväksi, että täällä taloyhtiössä noudatetaan järjestyssääntöjä.

Tiukka linja on poikinut
myönteistä palautetta naapuristosta. Moni on tullut kädestä
pitäen kiittämään Sarioita Lausteen kyseisen pään rauhoittumisesta.
– Joku jo sanoi, että tämähän
on jo tylsä, kun ei täällä tapahdu mitään!
Aikoinaan Varissuolla, Lausteen naapurilähiössä perheineen asunut Raimo Töykkälä
muutti lapsien aikuistuttua vaimonsa kanssa Turun keskustaan
kaksioon. Jokunen vuosi sitten

ilmaantui tarve lisähuoneesta.
Raimo Töykkälä myöntää, että
heillä uutta asuntoa etsittäessä
alueiden suhteen ennakkoluulottomampi silmäilijä oli Deavaimo.
– Hän löysi myynti-ilmoituksen näistä netistä ja huusi ”tule
katsomaan, kummoisia asuntoja
täällä on”. Kiinnostuimme.
Kiitos kolme vuotta sitten tietokoneen kautta keksityn 3h ja
k -huoneiston, nyt Englannista
vierailulle tulevan tyttären perheelle on osoittaa oma huone.

steni julkisivu
®

TIBE Drammen

ryhmäkorjaushanke

Saneerauskohde Tuusulassa

Soukassa lähdetty yhteistyön linjoille

Synergiaetuja
ryhmänä
korjaamalla
Ryhmäkorjaus vaikuttaa saavan jalansijaa taloyhtiöissä, jotka painivat mittavien korjaustarpeiden kanssa. Uutiset onnistuneista kimppaponnisteluista ovat olleet omiaan hälventämään
epäluuloja vielä uudehkoa menettelytapaa kohtaan.
n Teksti ja kuvat: Hanna

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.
Tervetuloa osastollemme 6k93 Julkisivu
2011 –messuille!
steni colour
• 100%:sti vesitiiviitä
• kestävät pakkasta
• pitävät värin
• kestävät kemikaaleja
• helppoja puhdistaa
• ekologisia

steni finland oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Tel.: 09 855 3420 • Fax: 09 855 34260
E-mail: myynti@steni.fi
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Rissanen

yhmäkorjaushankkeissa ammatillista otetta jo
aiemmin tahoillaan saanet Kim Karves ja Aila Holopainen tulevat painimaan seuraavat kolme-neljä vuotta saman,
kuuteen taloyhtiöön kohdistuvan hankkeen parissa, Karves
projektinjohtajana LVIS-Karves
Energia ja Valvonta Oy:stä ja
Holopainen isännöitsijänä Isännöintiverkko Oy:stä.
Työyhteisössään nykyisin esi
miesasemassa työskentelevä Aila Holopainen tietää 20 vuotta
Soukassa isännöineenä olevansa tuttu sellaisissakin lähiön
taloyhtiöissä, joita hän ei itse
enää isännöi. Nyt ryhmäkorjaus
mallilla putkiremontteihinsa
lähteneistä kuudesta taloyhti
östä kahdessa, hän itse vastaa
yhä niiden isännöinnistä.
Isoon ja pitkäaikaiseen hankkeeseen lähtemisessä taloyhti
öiden osakkaiden luottamuksel
la isännöitsijöihinsä on iso painoarvo. Selvä etu on sekin, että
yhteistyöhön lähteneillä taloyhtiöillä on sama isännöitsijätoimisto, kuten tässä tapauksessa.
Neljän muun yhtiön isännöitsi-

jät ovat Holopaisen alaisia.
– Se helpottaa etenkin hankkeen käynnistämistä ja perus
or
ganisaation luomista, Kim
Karves sanoo.
Peruslähtökohta on, että sekä isännöitsijät että hallitukset
saadaan sitoutettua ryhmähankkeeseen. Jos kullakin taloyhtiöllä on eri toimistojen isännöitsijät, yhtiöiden edustajien
kokoaminen ja yhteydenpito
on hankalampaa.

Paljon samaa, silti
yksilöitä joka talo

S

oukka on rakennettu keskimäärin välillä 1968-1972
eli noin neljän vuoden sisällä. Isännöintiverkko Oy:llä on
suurin osa alueen taloyhtiöistä
isännöinnissään. Sen pohjalta
Aila Holopainen tietää hyvin,
että talojen rakentajat ovat aikoinaan olleet pitkälti samoja
yhtiöitä ja että betonisandwichtekniikalla tuotettujen rakennusten pohjaratkaisuissa on
paljon samankaltaisuutta.
– Joitain poikkeuksia lukuun

As Oy Soukanhuipussa (etualalla) ja As Oy Soukankulmasssa julkisivut on uusittu omina hankkeinaan, putkiremontit tulevat toteutumaan saman ryhmärakennushankkeen voimin.

ottamatta myös putket ovat samanlaisia, Karves kertoo puolestaan.
Yläkartanontien tuntumassa
olevat ryhmäkorjaushankkeen
viiden kerrostaloyhtiön rakennukset ovat 6-8 -kerrosta korkeita, huoneistomäärät 56:sta
72:een. Rivitaloyhtiössä on 12
asuntoa.
LVIS-Karves Energia ja Valvon
ta Oy valittiin taloryppään pro
jektinjohdosta vastaavaksi kilpailun kautta marraskuussa
2010. Siinä vaiheessa kyseisissä
taloissa oli jo tehtynä erinäisiä selvityksiä. Epämääräisiä
putkistovuotoja oli ollut kaikissa rakennuksissa. Joissakin niistä oli teetetty jo aikaisemmin
putkiston kuntotutkimus, niistä osassa uusittu jo sen pohjalta
runkovesiputket.
– Sinkityt runkovesiputket
ovat monissa taloissa se heikoin lenkki, Karves toteaa.
– Sitten tulevat kylmävesijoh-

Lähimmän kolmen-neljän vuoden aikana Aila Holopainen ja Kim
Karves tulevat epäilemättä tapaamaan ja olemaan yhteyksissä
tämän tästä, sekä keskenään että kaikkia kuutta ryhmäkorjaushanketta edustavan ryhmärakennustoimikunnan kokouksissa.

dot. Viemärit ovat muovia, mutta niissäkin alkaa näkyä jotain
säröilyjä, halkeiluakin. Joissakin
on ollut jo vuotojakin, etenkin
kulmissa.

Alkuvuoden aikana oli myös
päivitetty rakennusten pohja
kuvat sähköiseen muotoon,
teetetty hormi- ja asbestikartoitukset sekä niissä taloissa,

joissa kuntotutkimukset olivat
tekemättä, hoidettu se puoli
kuntoon. Karves kertookin ryhmäkorjaukseen hankesuunnittelijaksi keväällä valitun Matti
Hallasaaren Insinööritoimisto
Matti Hallasaari Oy:stä kiittäneen, ettei hän koskaan ole
saanut yhtä hyviä lähtötietoja
hankkeissaan.
– Tavoitteemme onkin ollut,
että pystymme tekemään asioita faktaan perustuen, ilman mitään jossitteluja, Karves sanoo.
Ensimmäisen taloyhtiön hankesuunnittelu on aikataulutettu valmistumaan marraskuussa,
viimeisen vuoden 2012 alussa.
Suurimpiin haasteisiin kuuluvaksi usean taloyhtiön yhteishankkeissa Kim Karves katsoo
aikataulujen yhtenäistämisen
päätöksenteon helpottamiseksi. Kolmosryhmään valikoituneiden viiden taloyhtiön osalta
➺ JATKUU
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Kim Karveksen toive on, että
ryhmäkorjaushankkeiden yhtiöiden hallituksilla on kyky
johtaa yhtiöidensä päätöksentekoa ripeäksi, järkeväksi
ja mahdollisimman yksimieliseksi. Pitkäaikaisissa hankkeissa asiasta ja toisesta kapuloita rattaisiin heittävien
osakkaiden kylvämä riita
tahtoo usein kostautua moneen kertaan.
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se näyttäisi onnistuvan.
Ryhmäkorjattavissa soukka
laisyhtiöissä ei ole vielä selvillä, miten putkistokorjaukset
toteutetaan.Aila Holopainen on
havainnut joidenkin taloyhtiöiden hallituksista, että heidän
yhtiöissään tähtäin on kattavasti perinteiseen putkiremonttiin; kaikki putket vaihdetaan
uusiin. Muiden hän uskoo päätyvän sekatekniikkaan; joitakin
osia putkistoista vahvistetaan
sukittamalla.
– Loppukädessä päätöksen
kus
sakin taloyhtiössä tekee
kuitenkin yhtiökokous, Holo
painen muistuttaa.
Päätöksenteossa ja loppupäätökseen puolestaan vaikuttavat,
kuinka hyvin kunkin yhtiöiden
osakkailla on faktatietoa eri
korjausvaihtoehdoista ja kuinka
paljon mielipiteet ovat huhu
puhetuntuman varassa.

Osakkaiden
mahdollisuus
liittää omia
uudistuksia

H

ankkeen viidessä talo
yh
tiössä suurin osa
kylpyhuoneista on yli
kymmenen vuotta vanhoja tai
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alkuperäisiä, ja vastuu niistä taloyhtiöllä tai niiden hallituksilla. Vedeneristeiden uusiminen
tietää joka tapauksessa pintojen uusimista, joten osakkaille
tilanne on optimaalinen teettää
samalla toiveidensa mukaisia
muutoksia ja korjauksia kylpyhuoneissaan. Hankkeeseen
kuuluen yhtiöissä on hyvissä
ajoin käyty läpi kaikki märkäti-

lat teknisiltä osin ja kartoitettu
toiveet. Osakkaat saavat valita
mieluisammiksi katsomansa
kylpyhuoneen muutostyöt
muutamista 3D-havainnekuvina
esitetyistä perusratkaisuvaihtoehdoista.
– Jos joku haluaa teettää erilaista, sekin onnistuu, mutta
osakas maksaa siitä lisää, Aila
Holopainen sanoo.

– Yleensä 90 prosenttia valitsee jonkin tarjotuista malleista.
Loput ovat yleensä haasteita
urakoitsijalle, tietävät vääntöä
paljonkin.
Varsinaiseen urakkaan keitti
ön osalta kuuluu ainoastaan
putkien uusiminen. Etukäteen
tehdyssä osakaskyselyssä ryhmähankkeen osakkaista 50 oli
halukas teettämään samassa
yhteydessä keittiöremontin. Aila Holopaisella on tiedossa taloyhtiöitä, joissa tällaiset osakkaat
ovat jo selvitelleet keskenään
yhteishankintamahdollisuuksia
keittiöliikkeistä. Vaikka keit
tiöuudistukset ovat oma sys
tee
minsä, hänen mukaansa
toteutukset voidaan sisällyttää
ryhmäkorjaushankkeeseen.
Pitkän kokemuksensa pohjal
ta Holopaisella ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö halukkaita keittiöidensä uusiksi rakennuttajia tulisi jälkijunassa vielä
kosolti lisää. Moni niistäkin, joita keittiöistä esitetyt 3D-kuvat
eivät vielä sytytä, muuttavat
mielensä nähtyään ensimmäisiä
uusittuja keittiötä valmiina.
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Osallisuus naapuriyhtiöiden
yhteiseen putkiremonttihankkeeseen poikinee lisää tuttavia
naapuristosta, ja päinvastoin.

Aito tiilikatto on talon kruunu

Kohde: Hollantilaisentie 11, Helsinki

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

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

Ymmärryksellä ja yhteistyöasenteella tulosta

-O

n
n hirveän
hirveän tärkeää,
tärkeää,
että
että etukäteen
etukäteen ymymmärretään,
märretään, mitä
mitä
ryhmäkorjaushankkeella
ryhmäkorjaushankkeella parparhaimmillaan
haimmillaan voidaan
voidaan saavuttaa
saavuttaa
ja
ja mitkä
mitkä tekijät
tekijät sen
sen romuttavat,
romuttavat,
isännöitsijä
Aila
isännöitsijä Aila Holopainen
Holopainen
korostaa.
korostaa. Projektinjohtajana
Projektinjohtajana
ryhmähankkeissa
toimineena
ryhmähankkeissa toimineena
Kim
Karves
on
täysin
Kim Karves on täysin samalla
samalla
linjalla.
linjalla.
–
liittyneistä
– Jos
Jos osa
osa mukaan
mukaan liittyneistä
taloyhtiöistä
alkaa
tehdä
taloyhtiöistä alkaa tehdä omia,
omia,
projektinjohtajan
projektinjohtajan perustelemiperustelemi
en
en ehdotuksien
ehdotuksien vastaisia
vastaisia pääpäätöksiään,
synergiat
töksiään, synergiat lähtevät
lähtevät mumu
renemaan.
Tulee hirveä
hirveä mää
määrrää
renemaan. Tulee
lisätyötunteja ja
ja laadullisia
laadullisia
lisätyötunteja
haasteita.
Yhteisten
haasteita. Yhteisten kokouksikokouksien vetäminen
vetäminen on
on sen
sen jälkeen
jälkeen
en
vaikeaa.
vaikeaa.
Ryhmäkorjaustoimikunnan
Ryhmäkorjaustoimikunnan
kokouksissa
ovat edustettuina
edustettuina
kokouksissa ovat
kaikki
mukana
olevat
taloyhkaikki mukana olevat taloyhtiöt.
Jokaisesta
on
jäseninä
tiöt. Jokaisesta on jäseninä halhallituksen puheenjohtaja
lituksen
puheenjohtaja ja
ja joku
joku

6820(1
5$.(1186
6$80$86
<+',67<6
Etelä-Suomen lääni
■ T. Huotari Oy
Huminapolku 1 B, 15700 Lahti
puh. 03-787 5054
fax 03-787 5010
■ Esa King Oy
Ruohotie 7, 00700 Helsinki
puh. 09-877 1100
fax 09-877 1170
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■ Raitayhtiöt Oy
Arentitie 7-9, 00410 Helsinki
puh. 09-413 66300
fax 09-413 66340
■ Saumalaakso Oy
Kääpätie 7, 00760 Helsinki
puh. 09-476 14700
fax 09-476 14744

■ Saumasto Oy
Mattilanmäenpolku 1,
15140 Lahti
puh. 050-562 5978
■ Kelo - Marketing Oy
Särmääjänkatu 4,
15520 Lahti
puh. 0500-728 628
fax 03-752 2152

■ Elementtisaumaus
Pärnänen Oy
Laurintie 88, 01420 Vantaa
puh. 0400-457 866
puh. 0400-457 867

■ Saumausliike
■ Saumapojat Oy
T. Heikkinen Ky
Siltamäenkatu 31, 15300 Lahti
Torivoudintie 3 K 13,
puh. 03-871 260
00640 Helsinki
fax 03-871 2620
puh./fax 09-754 2200
■ Vantaan Saumaus Ky
Rauhaniementie 5,
■ TR Saumaus Oy
12380 Leppäkoski
Tilakatu 4, 15810 Lahti
puh. 0400-508 422
puh. 0400-840 931
fax 03-688 3771
fax 03-751 2151
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■ RA-Urakointi Oy
Tullikirjurinkuja 4,
00750 Helsinki
puh. 09-350 9590
fax 09-350 95950
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Länsi-Suomen lääni
■ Saumaus ja Maalaus
Väljälä Oy
Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

■ Tampereen
Elementtisaumaus Ky
Kokonkatu 9,
33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

Oulun lääni
■ Saumaset Oy
Oulaistenkatu 26,
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

■ Rakennus ja Saumaus
Sälli Oy
Muuttolantie 3,
41340 Laukaa
puh. 0400-746 568

■ Jul-Mat Julkisivut ja
Matot Oy
Purokatu 7,
21200 Raisio
puh. 02-467 6400
fax 02-467 6404

Valtuutetut
tavarantoimittajat
■ Bostik Oy
Joentaustankatu 11, PL 46,
33311 Tampere
puh. 010-843 8800
fax 010-843 8822

■ Saumauspalvelu
Tommi Valkila Oy
Kuntokatu 12, 37130 Nokia
puh. 03-342 2226
■ Turun ja Ympäristön
Saumaustekniikka Oy
Vogulinkuja 1, 20750 Turku
puh. 02-244 0074

■ Ruskon
Saumaus Oy
Satakunnan
Naarvahantie
62,Oy
Tasotiivistys
21290
Rusko80,
Suolistontie
puh.
02-432
1300
29310
Kaasmarkku
fax
puh. 02-432
02-538 1301
1190
fax 02-538 1460

■ Ruskon Saumaus Oy
Naarvahantie 62,
21290 Rusko
puh. 02-432 1300
■ KH Saumaus Oy
Kaukolanraitti 24, 61400 Ylistaro fax 02-432 1301
puh. 0400-668 036
• Itä-Suomen lääni •
■ Pohjanmaan
■ Puijon Saumaus Oy
Elementtisaumaus Oy
Luistelijantie 4,
Hiekkatie 7,
70200 Kuopio
68600 Pietarsaari
puh. 017-282 1001
puh. 0400-867 006
fax 017-282 125

■ Joint-Nauha Oy
Jäähdytintie 6,
00770 Helsinki
puh. 09-388 2528
fax 09- 388 2530
■ Sika Finland Oy
Koskelontie 23, PL 49,
02921 Espoo
puh. 09-511 431
fax 09-511 43300
■ Tremco illbruck Oy
Tullikirjurinkuja 2,
00750 Helsinki
puh. 09-549 94500
fax 09-549 94555

villa kylmäkellareilla käyttöä vai
voisiko niitä käyttää toisinkin ja
teettää mahdollinen muutostyö
samaan ryhmäkorjaushankkeeseen yhdistäen. Hankesuunnittelussa onkin erityisen tärkeää
käydä tarpeet läpi riittävän laa-

Pieni yhtiö,
suurasiakkaan
edut
Ryhmäkorjaushankkeen osal
lisista pienin yhtiö, 12 huoneiston rivitaloyhtiö As Oy Soukanpuisto täytti tänä vuonna
40 vuotta. Asukasvaihtuvuus
on ollut erittäin pientä, joten
useimmat ovat asuneet yhtiössä erittäin kauan.
– Olimme alusta asti ryhmä
korj aushankkeen syntyvaiheen tapahtumissa, yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Eero Jaakola kertoo.

jasti ja viisaasti.
Kim Karves on kokenut, että
oppositio- ja riitelylinjalla ajaudutaan helposti pienten säästöjen nimissä tyhmiin päätöksiin.
Erään taloyhtiön remontissa joidenkin vastahanka johti siihen,

että kellariin ei laitettu pumppaamoa, koska "ei sinne vesiä
ole aikaisemminkaan tullut!"
Sitä ei laitettu. Tuli rankkasade,
ja vedet kellariin. Vakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan
vahinkoja. Kuinka ollakaan, ta-

loyhtiöstä satoi syytöksiä suunnittelijalle ja urakoitsijalle.
–Jälkikäteen laitettuna pumppaamon asentaminen tuli jumalattoman kalliiksi!

Hän itse on asunut Soukanpuistossa 30 vuotta.
Keskustelua hankkeen alku
juurilla Jaakola kertoo yhtiössä
syntyneen kylläkin siitä, oliko
heillä tarvetta putkiremonttiin
jo tässä vaiheessa.
Aikaisemmat kartoitukset
olivat nimittäin antaneet yhtiölle noin kymmenen vuotta
aikaa varautua remonttiin.
Ryhmähankkeeseen päätettiin kuitenkin lähteä, koska se
tuntui yhtiön kannalta katsottuna varsin käyttökelpoiselta.
– Hallituksen päätös osallis
tu
misesta oli yksimielinen
ja syntyi aika helposti. Myös
yhtiökokous sujui samassa
hengessä, Eero Jaakola kertoo.

Yhtiönsä hallituksen puheenjohtajana hän on myös ryhmäkorjaustoimikunnan jäsen.
– Olemme pieni yhtiö ja
niinpä kaikkien selvitysten
teko yhteishankkeena on tuntunut erittäin onnistuneelta,
myös kustannusten kannalta.
Saamme tukea sekä projektin
johdolta, Kim Karvekselta,
että koko toimikunnalta. Pääsemme jo tässä alkuvaiheessa nauttimaan suurasiakkaan
eduista. Ilman hanketta pieni
taloyhtiö tuskin saisi isoja palveluntuottajia kiinnostumaan
asioistaan.
Jaakola katsoo nyt, että jos
he eivät olisi liittyneet hankkeeseen, yhtiössä oltaisiin yhä

hyvässä uskossa, että putkistoremontin aloittamiseen ei ole
tarvetta kiirehtiä. Hankkeeseen
sisältynyt tuore putkiston tilan
tutkimus paljasti nimittäin, että kunto onkin selkeästi oletettua huonompi.
– Totuus oli toinen, käyttövesijärjestelmällemme on annettu elinaikaa vain vuodesta
kahteen. Osallistuminen hankkeeseen on avannut Soukanpuiston asukkaiden silmät havaitsemaan, että jotain täytyy
tehdä ja pikaisesti, puheenjohtaja on saanut todeta.

Mikä taloyhtiö voitti
Julkisivuremontti 2011 -kilpailun?

• Tule Julkisivu 2011 -messuille
Helsingin Messukeskukseen
ke 12.10.2011 klo 10.00 alkaen,
niin kuulet.
Seminaarissa puhutaan lisäksi, mistä
löytyvät työkalut vastata korjaamisen
haasteisiin sekä minkälaisia ovat
lähiötalojen arvot, joita julkisivukorjaamisessa pitäisi säilyttää.
• Näin taloyhtiö onnistuu julkisivuremontissa
-seminaari 12.10. klo 10.00-12.30
seminaaritila 201 (2. krs).
• Julkisivuaiheisia seminaareja
myös muina messupäivinä 13.-14.10.
• Katso ohjelma: www.julkisivumessut.

Mistä löytyisi pätevä kuntotutkija tai
rakennessuunnittelija?
Mitä julkisivumateriaalivaihtoehtoja
olisi meidän remontissamme?

tavataan täällä

6k71

Näihin kysymyksiin voit löytää vastauksen
vierailemalla Julkisivuyhdistyksen osastolla 6k71
Helsingin Messukeskuksessa 12.-14.10.2011.
Jaamme siellä jäsenistömme palveluista ja tuotteista koottua
palveluhakemistoa.
Lisäksi voit osastolla tutustua havainnolliseen
betonijulkisivun
beto
vaurioitumista kuvaavaan videoon
tai hankkia mukaasi Julkisivujen korjausoppaan,
jossa
jos kerrotaan perusasiat siitä, miten julkisivukorjauksesta
ko
tulee lopputulokseltaan onnistunut
ja hanke sujuu ongelmitta.

Korjausoppaasta
Korj
jausoppaasta messutarjous!
Palveluhakemisto
veloituksetta käyttöösi!

www.julkisivuyhdistys.

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta
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Oletko koskaan miettinyt, voiko liiketunnistimien ja
tunnistinvalaisimien käyttämisellä saadun säästön mitata
etukäteen helposti ja luotettavasti?
Kyllä voi! Vastaus on STEINEL PROLOG.

Haluatko monipuolisen ja huippuluokan liiketunnistimen
ja kuitenkin maksaa siitä vähemmän?
Helppoa! Valitse tyylikäs STEINEL SensIQ.

Tarvitsetko kustannustehokkaita ja älykkäästi järjestelmäksikin verkotettavia tunnistinvalaisimia, jotka valaistessaankin käyttävät vain vähän energiaa?
Ei huolta! Sellainen on STEINEL RS PRO tunnistinvalaisinjärjestelmä.

Oletko hakenut kiinteistöäsi valvoville halogeeniheittimille kustannuksia säästävää vaihtoehtoa?
Löytyy! Huippuluokan STEINEL XLEDtunnistinvalonheitinsarja.

Tule tutustumaan Steinelin laajaan tunnistintekniikkavalikoimaan Kiinteistömessuille 12.-14.10.2011 osastollemme 6 F 98. Kerromme mielellämme tuotteistamme ja miten niitä käyttämällä voit säästää selvää rahaa!

T U R VA L L I S U U S

Järkevästi toimivassa taloyhtiössä käydään syksyllä tarkastamassa katon kunto ja puhdistamassa esimerkiksi kattokaivot ja rännit
sinne kertyneistä roskista. Parin viime vuoden aikana koetut talvet runsaine lumineen ovat koetelleet kattoja ja myös kosteusvaurioiden kanssa on jouduttu painimaan kevään korvilla. Aika näyttää, mitä nyt on edessä. Kuva: Futureimagebank.

Ennakoiva kiinteistönhuolto ja riskianalyysit

turvaavat asumisen arkea
n Tekstit: Riina

Takala

Meidän taloyhtiössämme saa sataa syksyllä rankastikin vettä tai
talvella paljon lunta, koska meidän
talomme katto ja sadevesijärjestelmä ovat kunnossa. Jos kuitenkin
käy toisin, sattuu iso vuotovahinko
tai viemäritulva tai kenties tulipalo, silloin taloyhtiöllä on käytettävissään Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton jäsenyritysten
ammattitaitoiset ja jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalan töihin erikoistuneet tekijät.

K

osteusvaurioihin liittyvien eri
laisten ongelmien kanssa taistellaan nykyään päivittäin. Murheita on niin yksittäisissä asunnoissa
kuin omakotitaloissa, rivi- ja kerros-, virasto-, liike- ja toimitaloissa sekä tehdasrakennuksissa. Onko kosteusvaurioiden
yleisyys johtanut jonkinlaiseen kaaokseen, JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton
varapuheenjohtaja Pekka Koskinen?
– Jossakin määrin tilanteen voisi sa
noa olevan kaaosmaisen, ilmastonmuu
tok
seen viitaten. Meidän alamme
kannalta katsoen vaikuttaa siltä, että
ilmaston suhteen jotakin on vakavasti
muuttunut viimeisten kahden vuoden
aikana, Koskinen sanoo.
Muistissa ovat hyvin muutaman vuoden aikana koetut kovat pakkastalvet,

kun lunta on ollut poikkeuksellisen
paljon, samoin sen aiheuttamat hankalat kevättulvat ja hallitsemattomat sulamisvedet.
– Pakkaset testaavat nyt rakennuksiamme aivan uudella tavalla, Koskinen
jatkaa.
Yhtälailla on koettu kovia ukkossateita, jotka ovat voineet olla erittäin
voimakkaita paikallisesti.
– Viime vuonna kesällä kaatui paljon
puita, kun esimerkiksi ne kolme "tyttömyrskyä" tulivat peräkanaa. Mutta
on puita kaatunut tänäkin kesänä, hän
jatkaa.
On havaittu myös yksittäisiä trombeja eli syöksyvirtauksia, jotka ovat saat➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

taneet käydä vain yksittäisen
talon ja tontin kimppuun.
– Ystäväni omakotitalotontilla syöksyvirtaus kaatoi 17 puuta
ristiin rastiin, mutta ei onneksi
yhtään puuta talon päälle. Talo vaurioitui siitä, että sade oli
rankka, mutta ennen kaikkea
tuulen vuoksi, joka oli puhaltanut erittäin voimakkaasti vain
hetken, nostanut pihamullat ja
-savet talon kylkeen harjalautoja myöten. Talo oli kuin valettu
savella ja mullalla räystäslautoja
myöten. Sitä sitten puhdistettiin
juuriharjalla puhtaaksi - ja kaikki tämä vain sillä yhdellä tontilla. Naapureilla ei merkkiäkään
mistään trombista. Tällaisiin tilanteisiin en todellakaan muista törmänneeni aikaisemmin,
mutta viime aikoina tällaisia on
koettu, Koskinen jatkaa.
Vaikka rivi- tai kerrostalossa asuvien ei nyt tarvitsekaan
en
simmäiseksi ehkä varautua
syöksyvirtausten varalta, niin
sitä Pekka Koskinen ja muut
tällä alalla toimivat yritykset
kiinteistönomistajilta toivoisivat, että he ottaisivat vakavasti
sen tosiasian, että ilmasto on
muuttunut ja ilmastollisia ääriolosuhteita koetaan.
– Meillä voi olla ensi talvenakin paljon pakkasta ja runsaasti
lunta, kuten parina edellisenä
talvena on ollut, joten sitä silmällä pitäen kannattaisi tarkistaa, että rakennuksen paikat
ovat kunnossa, Koskinen muistuttaa.
Yleensäkin syksyllä olisi hyvä tarkistaa talvea varten, että
talon katto on kunnossa, puhdistaa rännit lehtiroskista, varmistaa sadevesijärjestelmän sulanapitojärjestelmien toimintakunto, tutkia, meneekö putkia
sellaisten tilojen läpi, että ne
voivat herkästi jäätyä ja tehdä
tarvittavat eristykset jne.
– Pienenkin tarkastuskäynnin tekemisellä pääsisi paljon
vähemmän kuin olla tekemättä
mitään ja luottaa siihen, että ei
tule paljon lunta, ei paljon pakkasta, ei runsaita sateita... Kannattaisi ihan oikeasti tehdä en-
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Kiinteistö- ja rakennusalaa koskien Ilmatieteen laitoksella on tekeillä rankkasadevaroitusjärjestelmä
ja VTT:llä kaupunkitulva-hanke, joissa molemmissa pyritään siihen, että rankkasateista ja viemäritulvariskeistä voitaisiin varoittaa ennakolta. Kuva: Futureimagebank.

nakoivia huoltotoimenpiteitä
niin, että kiinteistö olisi hyvässä
mallissa ottamassa erilaiset sääolosuhteet vastaan, Koskinen
korostaa.
– Vaikka rakennustemme
rakenteet on mitoitettu kestä
mään esimerkiksi paksua lumikerrosta katolla, niin sen jälkeen
kun lumi sulaa, huomataankin,
että tiilet tai peltisaumat ovat
painunet ja vettä on päässyt
jostakin raosta sisään rakenteisiin, hän vielä mainitsee.

Rankkasadevaroitusjärjestelmää
kehitetään

J

VT- ja Kuivausliikkeiden
Liitto on mukana Ilmatieteen laitoksen rankkasadevaroitusjärjestelmän (RAVAKE)
kehittämishankkeessa.Tarkoitus
on, että vuoteen 2012 mennessä olisi saatu aikaan järjestelmä,
jolla pystytään mahdollisimman
tarkkaan ennustamaan rankkasateiden ajankohta ja sijainti ja
ilmoittamaan siitä esimerkiksi
tekstiviestillä matkapuhelimeen. Palvelua käyttävä saisi

siis puhelimeensa tiedon, jos
tiedossa on sen kokoluokan
rankkasade, että se kiinteistölle
laaditun riskiprofiilin mukaan
voi aiheuttaa vahinkoa.
– Tavoitteena on tosiaikainen
järjestelmä, jonka avulla voitaisiin kaupunginosan tarkkuudella ennustaa, missä sataa lähitunteina ja kuinka paljon, RAVAKEhankkeen vetäjä, erikoistutkija
Jarmo Koistinen Ilmatieteen
laitokselta kertoo.
Lisäksi on kehitteillä VTT:n
kaupunkitulvahanke, jossa pyritään myös parantamaan riski
tilanteiden ennakointia kaupungeissa.

Arjen
"onnettomuuksien"
riskianalyysejä

T

aloyhtiöiltä edellytetään
pelastussuunnitelmien
tekemistä, mutta yleisesti ottaen niitä on tehty varsin
nihkeästi. Yleinen vaikutelma
on, että taloyhtiöissä eletään
tuurilla, kunnes sitten yhtäkkiä
jokin vahinko tai onnettomuus
kohtaa.

JVT-liiton toiminnanjohtaja
Jouko Leppänen ja varapuheenjohtaja Pekka Koskinen muistuttavat, että pelastussuunnitelma olisi aina syytä tehdä, mutta
sen tueksi taloyhtiöön voisi
laatia taloyhtiökohtaisen riskianalyysiin perustuvan "meidän
talon toimintaohjeet erilaisissa arkipäivän hankaluuksissa,
vahintotilanteissa ja onnettomuuksissa" -oppaan.
Taloyhtiön elämänhän voi
saada täysin sekaisin esimerkiksi pihalle kaatunut puu tai
porrashuoneeseen tulvinut vesi.Tulipalo ei ole aina se todennäköisin riski ja uhka.
– Mielestäni kiinteistömaailmassa olisi hyvä toimintakonsepti, että laadittaisiin kiinteistön tietynlainen turva- tai riskisuunnitelma. Meidän kannaltamme onnettomuustilanteissa
on hankalaa esimerkiksi se, että
taloyhtiön huoltomiehet vaihtuvat usein, emmekä aina saa heti
tarvittavia tietoja rakennuksesta.Toisaalta vahinko tulee hyvin
usein yöllä ja silloin, kun kukaan ei puhelimiin normaalisti
vastaa. Silloin olisi hyvä, kun
esimerkiksi taloyhtiön hallituk-

sen puheenjohtajalla tai muilla
nimetyillä henkilöillä, olisi taloyhtiön "punaiset kansiot", josta
löytyisivät ohjeet, miten menetellä, kenelle soitetaan ja niin
edelleen. Internetistä tai puhelinluettelon keltaisilta sivuilta
ei siinä vaiheessa apua löydä,
Koskinen muistuttaa viitaten
myös siihen, että palokunta ei
ole aina se ensimmäinen paikka, minne pitää soittaa.

Järkyttyneiden
ihmisten
kohtaamisia

-Y

ksi tärkeimpiä asioita meille tulipalopaikalla on ihmisten
kohtaaminen. Esimerkiksi siinä
vaiheessa kun jälkivahinkotorjunta-alan yritys huolehtii tulipalon jälkivalvonnasta ja korjaa
vaurioita, silloin JVT-töitä johtavan työnjohtajan pitäisi keskittyä kohtaamaan paikalla olevat

Tervetuloa tapaamaan meitä
osastolle 6 f 120
Kiinteistö2011messuille!

Miten saada arki jatkumaan normaalisti tässäkin keittiössä, joka
on kärsinyt tulipalossa savu- ja kosteusvahinkoja? JVT- ja Kui
vausliikkeiden Liiton jäsenyrityksiltä löytyy apua.

ja sinne tulevat asukkaat. Sinne
voi tulla asukas, joka ei edes tiedä, mitä on tapahtunut, ja tarvitsee siksi nopeasti tietoa, mitä
on tapahtunut, missä mennään,
mitä seuraavaksi tapahtuu, onko hänen asunnossaan vahinkoja ja ellei ole, käydä yhdessä

katsomassa tilanne. Siis kohdata
jokainen ihminen kerrallaan. Se
on näissä tilanteissa erittäin tärkeä asia, Koskinen sanoo pitkän
vapaapalokunta- ja vahinkosaneerauskokemuksellaan.
Aiheesta lisää
seuraavalla sivulla.

Suomen JVT- eli jälkivahinkotorjunta- ja Kuivausliikkeiden Liiton
yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä paloviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa.
Liiton jäsenyritysten tarjoamia JVTpalveluita ovat: tulipalojen, kemikaali- ja öljyvahinkojen jälkeinen
vahingontorjunta, hajunpoisto ja
desinfiointi, otsonointi, asbestityöt, graffitien poistot, irtaimiston
evakuointi, säilytys ja puhdistus,
kalmatyöt, korjausrakentaminen,
korkeapainepesut, kuiva- ja märkäimurointi, rae- ja kuivajääpuhallukset, tilapäissuojaukset, vahinkotekstiilien pesu, tilapäiset lämmitys- ja sähköistysjärjestelmät sekä
tilapäisasunnot.
Liiton jäsenyritysten tarjoamia Kuivauspalveluita ovat: Kosteusmittaukset ja -kartoitukset, sammutus- ja
muun irtoveden poisto, vesivahinkojen kuivaus, rakennusaikainen
kosteudenhallinta, lämpökamerakuvaukset, putkivuotojen paikallistaminen ja korjaaminen, korjausrakentaminen, lämmityspalvelut,
tilapäisasunnot.

Tavoitteena turvalliset, viihtyisät ja kestävän
kehityksen mukaiset kiinteistöt
• Kiinteistöjen kuntoarviot ja kuntotutkimukset
• Korjaushankkeiden koordinointi ja valvonta
• Energia- ja ympäristötehokkuuden arvioinnit
• LEED – rakennusten ympäristösertifikaatti
• Tarkastukset; hissit, sähkölaitteet, paloturvallisuus,
			savunpoisto
• Rakennustuotteiden laatumerkinnät
• Green Card Quality® -arviointi
Inspectan palveluiden avulla voidaan tunnistaa piileviä riskejä ja
valmistautua ennalta arvaamattomaan ennen kuin riskit muuttuvat
turhiksi kustannuksiksi, tulipaloiksi tai pahimmassa tapauksessa
henkilövahingoiksi.
Tarjoamme laajan valikoiman turvallisuutta ja kannattavuutta lisääviä palveluita saman katon alta. Yhdessä tehostamme liiketoimintaanne ja mahdollistamme kestävämmät toimintatavat sekä turvallisemman työympäristön.
Lue lisää osoitteessa www.inspecta.fi.

Hengityssuojain ja suojapuku päälle
Muutamia vuosia sitten
JVT- ja Kuivausliikkeiden
Liitto osallistui tutkimukseen, jossa selvitettiin,
minkälaisia myrkyllisiä
aineita palopaikoilla on.
Liiton suositus tutkimustuloksen valossa oli, että
palomiehet, JVT-työntekijät ja vahinkotarkastajatkin suojaisivat itsensä
aina, kun tekevät töitä
palopaikalla. Hengitystiet
pitäisi suojata A2P3 -luokan hengityssuojaimilla ja
koko vartalo käsiä myöden suojapuvulla.

SÄÄSTÄ

-T

utkimuksen tekemisen aikaan esimerkik
si joissakin palokun
nissa käytettiin suojaimia, jois
sakin ei. Ja vaikka mekin tutkimustulosten jälkeen koulutimme JVT-työntekijöitä, mekään
emme heti ymmärtäneet, että
hengityssuojain ei riitä. Pahimmat myrkyt menevät ihon läpi.
Käytännössä tarkoitettiin bentseeniä. Emme ymmärtäneet, että se on niin vaarallista, Jouko
Leppänen mainitsee.
Ihminen voi saada bentseeniä hengitykseensä esimerkiksi
tankatessaan, mutta silloin määrä on niin pieni, ettei sillä ole
vaikutusta. Sama asia asukkaan
kannalta - jos hän menee kerran tulipalon vahingoittamaan
asuntoonsa, hän ei ole vaarassa.
– Mutta jos isännöitsijä käy
uransa aikana ehkä 10-20 ker-

taa tulipalopaikalla, eikä koskaan suojaudu, niin jokainen
kerta on bentseenin elimistöön
imeytymisen kannalta ylimääräinen. Bentseeni ei poistu elimistöstä. Siksi on ilman muuta
selvää, että vapaapalokuntalaiset ja palomiehet eivät mene
enää ikinä näihin paikkoihin
suojaamattomina - tai ei ainakaan pitäisi mennä, Leppänen
painottaa kehottaen isännöitsijä hankkimaan perusvarustuksen näitä työkeikkoja varten.
– Olemme hankkineet suojaimet ja jos tilanne vaatii, meillä
on antaa sellaiset asiakkaillekin
tulipalopaikalla. Tämä on yksi
esimerkki myös siitä, mikä merkitys liittomme tekemillä tutkimuksilla on ollut käytännössä.
Ei meillä ollut tällaisia suojaimia
edes vapaapalokunnassa kolme
vuotta sitten. Kun hankimme ja
käytimme niitä, muut palokun-

nat hieman ensin ihmettelivät,
miksi ja mitä varten ja eikös tuo
ole hieman liioittelua, mutta
kyselyiden ja ihmettelyiden jälkeen tilanne on nyt toinen, Lassila & Tikanojan vahinkosaneerauksen liiketoimintajohtajana
työskentelevä Pekka Koskinen
kertoo.

Isännöitsijälle
tulityökortti

I

sännöitsijöille Leppänen
ja Koskinen suosittelevat
lisäksi tulityökortin hankkimista.
– Eilinen rivitalopalo oli alka
nut vesikaton kattotulitöistä.
En ota tapaukseen sen yksityiskohtaisemmin kantaa, mutta
vastauksena siihen, pitäisikö
isännöitsijöillä olla tulityökortti suoritettuna, vastaus on, että

AIKAA, RAHAA JA ENERGIAA

Eristerappaus vanhan betoniseinän päälle
Lisäeristyksellä nostat talosi arvoa ja parannat
asumismukavuutta
Julkisivuremontin yhteydessä on aina kannattavaa parantaa rakennuksen lämmöneristystä. Mikäli betonirakenteen kunto on hyvä,
voidaan lisäeristys asentaa suoraan vanhan rungon päälle ja rapata.
Ohut- tai paksurappauksen alustana käytetään joko PAROC FAS tai
PAROC FAL -lämmöneristettä rappausmenetelmän mukaisesti.
Tuulettuvan rakenteen kuten levy-, puuverhotun tai tiiliseinän lisäeristeenä käytetään tuulensuojapintaista PAROC WPS 3n -eristelevyä tai korkeiden rakennusten palovaatimukset täyttävää PAROC
Cortex -eristelevyä.
Tutustu paloturvallisiin PAROC®-kivivillaratkaisuihin sekä Riihimäellä toteutuvaan kerrostalon passiivisaneeraukseen osoitteessa
www.paroc.fi/innova.
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Tästä alkaa JVT- eli jälkivahinkotorjunta ja Kuivausliikkeiden Liiton
jäsenyritysten työ. Pelastustoimen tilastojen mukaan tulipaloja syttyy
rakennuksissa vuosittain 6 000 – 7 000. Yli 95 prosenttia kuolemaan
johtavista tulipaloista syttyy asuinympäristössä.

ehdottomasti, Koskinen mainitsee.
– Kun isännöitsijälle tulee
tulityölupa kuitattavaksi, hän
on usein vain sen A4:n antamien tietojen varassa. Isännöintialan töitä itsekin aikoinani
tehneenä tiedän, että tällaisia
lupapaperei
ta tulee allekirjoitettavaksi usein, mutta kun
isännöitsijällä olisi itselläänkin
tulityökortti, hän osaisi ainakin
vaatia kaikki tarvittavat alkusammutusvälineet, tarkastaa
työtavat ja välineistön niin, että
riskit voitaisiin jo siinä vaiheessa minimoida, Koskinen korostaa.
– Isännöitsijät ehkä liian sumeasti luottavat siihen, että tulityöntekijät ovat ammattilaisia
ja hallitsevat työnsä, Leppänen
pohtii.
– Tulityökortin hankkiminen
on kustannuksiltaankin niin pieni menoerä, että ehdottomasti
kannatan kouluttautumista ja
kortin hankkimista, Koskinen
vielä korostaa.

Alipaineistusmenetelmästä hyötyä tulipalohajuhaittojen ehkäisemisessä

-V

aikka esimerkiksi kerrostalossa olisi pieni, vähäiset
vauriot aiheuttanut huoneistopalo, ehdottomasti kannattaisi
käyttää silloinkin JVT-ammattilaista. He alipaineistaisivat
huoneiston ja siten estäisivät
hajuhaittojen leviämisen muualle kiinteistöön. Jos alipaineistusta ei tehdä, ilmavirrat kulkevat talossa hallitsemattomasti
ja hajuhaitat haittaavat muita
asukkaita ja hyvin pitkään, Pekka Koskinen evästää taloyhtiöitä tulipalon jälkivahinkotorjuntatöissä.
Alipaineistus voidaan hänen
mukaansa toteuttaa pienellä
laitteella, joka kiinnitetään tuuletusikkunaan niin, että siinä
on riittävä teho puhaltamaan
ilmaa vain ulos. Myös naapurihuoneiston korvausilma siirtyy
sitä kautta ulos, mutta samaan
aikaan palaneen huoneiston hajut eivät siirry muualle taloon.
– Alipaineistaminen on kaikkein olennaisin toimintatapa
muiden haittojen poistamisek-

JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitossa on panostettu tutkimustoimintaan, joka edistää JVT-työntekijöiden työturvallisuutta. Toimin
nanjohtaja Jouko Leppäsen (vas.) mukaan liiton piirissä on käynnissä mm. ”Terveenä eläkkeelle” -kampanja. Varapuheenjohtaja
Pekka Koskinen oikealla.

si, Koskinen vielä korostaa.
– Alipaineistustekniikan käyttöönottaminen erottaa meidän
jäsenyrityksemme muista. Viime aikoina myös rakennusliikk
eet ovat alkaneet pohtia,
miten tehdä saneeraustöitä pö
lyttömämmin ja silloin selvite
tään myös alipaineistamisen
hyödyntämistä korjaustöissä,
Jouko Leppänen mainitsee.
JVT- ja Kuivausliikkeiden Liit-

to on mukana PUTUSA - Epäpuhtauksien hallinta saneeraus
hankkeissa - tutkimuksessa,
jossa muun muassa puhtaan ja
turvallisen saneeraamisen toi
mintatapoja ja välineistöä tutki
taan ja kehitetään.
Alipaineistus ja koko PUTU
SA-hanke ovat yksi esimerkki
siitä, miten 2000-luvun alkupuolella toimintansa aloittaneen JVT- ja Kuivausliikkeiden

Liiton jäsenyritykset jatkuvasti
kehittävät työtapoja, välineistöä ja myös kouluttautuvat aktiivisesti.
Pekka Koskinen mainitsee,
että hyvin tuore esimerkki siitä,
mitä alipaineistamalla tiloja voidaan saada aikaan, on Turun yliopistollisen sairaalan tulipalo.
– Siellä paloi kaksi isoa sairaa
laosastoa keskellä sairaalarakennusta täysin poroksi. Kerrokset
4-8 ovat nyt täydessä toiminnassa, mutta niiden alapuolella
oleva poroksi palanut osasto
on suljettu. Täysin suljettu tarkoittaa sitä, että sinne on tehty
tiiviit seinät, ilmavirrat laitettu
kulkemaan niin, että esimerkik
si yläpuolella olevassa sairaalahuoneessa potilas ei tiedä
mitään, mitä hänen allaan on,
Koskinen kuvailee alipaineistamisen mahdollisuuksia "eristää" vaurioitunut tila muusta
kiinteistön normaalista toiminnasta.
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Leena,

83 vuotta.

Pitkäikäinen ja valoisa.
Kuten Ensto LED.
Sytytä Enston LED ja monta asiaa valkenee silmänräpäyksessä:
energiatehokas, pitkäikäinen ja laadukas valaistus on tulevaisuutta,
jonka voit aloittaa jo tänään.
Enston AVR320 LED laajentaa suosittua AVR-yleisvalaisinperhettä ja
sillä vaihdat helposti nykyiset energiatehottomat valaisimet uusiin.
Ja uudisrakennuksissa muuta ei kannata enää edes harkita. Sen jälkeen
voitkin unohtaa lampunvaihdon. Huoltokustannusten lisäksi pudotat
myös energiankulutuksen murto-osaan – ja samalla lisäät turvallisuutta
ja mukavuutta. Ensto tuo laadun LED-valaistukseen.
Eko. Looginen. Ensto LED.

www.ensto.fi/LED

Tuotetiedot
TYYPPI

SÄHKÖNRO

NIMIKE

AVR320.1204L

42 170 65

AVR320 IP44 LED 20W E PC O PIR

AVR320.1209L

42 170 67

AVR320 IP44 LED 20W E PC O RADAR

AVR320.120L

42 170 68

AVR320 IP44 LED 20W E PC O

UUTISPOSTIA

Ikääntyvän väestön turvallisuustarpeisiin kiinnitettävä enemmän huomiota
Rikoksentorjuntaneuvoston
työryhmä ehdottaa tuoreessa
selvityksessään useita toimia,
joihin tulisi ryhtyä yli 65-vuotiaiden turvallisuuden parantamiseksi ja ikääntyneisiin
kohdistuvien rikosten ehkäisemiseksi.
Poliisi on tuonut julkisuudessa esiin arvioita siitä, että
vanhuksiin suunnattuja rikoksia voi alkaa ilmetä aikaisem-

paa enemmän. Huomiota on
kiinnitetty rahan ja omaisuuden anastamiskeinoihin, kuten
huijauksiin ja vanhusten asuntoihin pyrkimiseen tekaistuin
perustein.
Rikoksentorjuntaneuvoston
työryhmä on luonnostellut
senioreille turvaohjeet, joissa
konkreettisesti neuvotaan, miten itse toimien voi vähentää
rikoksen uhriksi joutumisen

riskiä. Tätä tietoa olisi syytä levittää ikääntyneille ja heidän
omaisilleen. Myös ilmoituskynnystä poliisille tulisi madaltaa
kehittämällä ikääntyneille sopivia menetelmiä.
Poliisitilastojen ja kansallisten uhritutkimusten mukaan
ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ja muu rikollisuus on harvinaista muuhun väestöön verrattuna. Tiedot todellisuudesta

ovat kuitenkin puutteellisia.
Iäkkäiden arjen turvallisuutta tulisi tarkastella kokonaisuutena, jossa rikosriskit otetaan
huomioon terveys-, tapaturma-,
paloturvallisuus- ym. riskien
ohella. Laajennettu turvallisuusajattelu pitäisi jalkauttaa
käytännön työhön, kuten kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmiin liittyviin kotona pärjäämisen riskinarviointeihin.

TTY:n Rakennustekniikan laitoksen korjausrakentamisen tutkimus sai arvostusta
Kansainvälinen arviontipaneeli todennut raportissaan,
että TTY:n Rakennustekniikan
laitos yltää kansainvälisessä
vertailussa huippuyksikkötasolle. Muun muassa korjausrakentamisen tutkimus arvostettiin
korkealle.
Paneelin mukaan yksikön
erityinen vahvuus on tutkimustoiminnan yhteiskunnallinen
vaikuttavuus. Se sai korkeim-

man mahdollisen arvosanan eli
"outstanding".
Laitoksen tieteellinen laatu
sai paneelilta toiseksi korkeimman arvosanan eli "very good".
On kuitenkin huomionarvoista,
että sekä rautatierakenteiden
että rakennusfysiikan tutkimus
arvostettiin tässä kategoriassa
korkeimpaan luokkaan ("outstanding").
Rakennustekniikan laitoksen

tutkimusympäristö arvioitiin
arvosanalla "very good". Paneelin mukaan laitoksen kokeellisen tutkimuksen välineistö ja
mahdollisuudet ovat täysin ainutlaatuisia koko Skandinaviassa. Paneeli totesi edelleen, että
Rakennustekniikan laitoksen
tutkimuksen painopistealueet
vastaavat erinomaisesti yhteiskunnan kehittymisen avainalueita.

Hyvästä arvioinnista huolimatta Rakennustekniikan laitos
on jo käynnistänyt toimet tutkimuksen tason nostamiseksi.
Kansainvälisen tieteellisen toiminnan lisäksi Rakennustekniikan laitos haluaa olla halutuin
tutkimusyhteistyökumppani
kotimaiselle rakennusteollisuudelle.

Kiinteistöpalvelujen uusi perustutkinto malliksi alan muille tutkintouudistuksille
Jo toista vuotta ammattioppilaitosten koulutustarjonnassa
ollut kiinteistöpalvelujen perustutkinto on saanut työelämältä ja oppilaitoksilta paljon
kiitosta. Perustutkinnossa on
kiinteistönhoidon ja toimitilapalvelujen koulutusohjelmat,
joiden sisällöissä painottuvat
erityisesti asiakaspalveluosaaminen sekä teknisten työvälineiden ja energiatehokkuuden
hallinta.
Tutkinto vahvisti suosiotaan
kevään 2011 yhteishaussa,
jossa ensisijaisten hakijoiden
lukumäärä oli miltei kaksinkertainen edelliseen syksyyn verrattuna.
Kiinteistöpalvelujen perustutkintorakenne ja tutkinnon
perusteet on uudistettu vastaamaan työelämän tarpeita.
Uudesta perustutkintokokonaisuudesta on hyvä ottaa mallia,
kun alan ammatillisen jatkokoulutuksen rakenteita ja sisältöjä
aletaan seuraavaksi uudistaa.
-- Heterogeenisen kiinteistö-

palvelualan koulutus on varsin
sirpaleista, eikä sitä ole tähän
mennessä onnistuttu tarkastelemaan ja kehittämään yhtenä
järkevänä kokonaisuutena. Ideaalitilanteessa alalla olisi tulevaisuudessa yksi perustutkinto, yksi ammattitutkinto ja yksi
erikoisammattitutkinto, joiden
alta löytyisivät alan keskeiset
koulutusohjelmat ja osaamis-

alat.Alan kaikki osaamistarpeet
liittyvät tavalla tai toisella kiinteistöjen elinkaareen ja kiinteistöä käyttävien palveluun,
kertoo kiinteistöalan työnantaja- ja toimialajärjestö Kiinteistöpalvelut ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax.
Opetusviranomaiset ovat reagoineet asiaan ja kiinteistöalalle
on nimitetty opetushallitusve-

toinen, 30.11.2011 asti toimiva
määräaikainen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on selvittää, minkälaisia
osaamistarpeiden muutoksia
alalla on tapahtumassa ja mitä vaatimuksia nämä asettavat
alan hajanaisen koulutusrakenteen kehitystyölle.

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

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

lesi suojan tuulta ja tuiskua vastaan. Alutectuote sisältää palvelun aina suunnittelusta
valmistukseen ja asennukseen. Alutec on
laadukas ja varma toimittaja, jonka ovat
todenneet jo tuhannet asiakkaamme yli
kolmen vuosikymmenen ajan.
Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi
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Taloyhtiö tarvitsee
monipuolisen vakuutusturvan

T

aloyhtiön elämää voivat
ravistella monenlaiset
vahingot ja vastuut. Silloin vakuutusten on syytä olla
kunnossa. Vakuutusyhtiöillä on
asunto-osakeyhtiöille räätälöitynä näiden tarpeisiin suunniteltuja paketteja. Siihen kuuluvat
vakuutukset kattavat yleensä
tavanomaiset riskit. Mutta ne
eivät välttämättä turvaa kaikkia
tilanteita, vaan päivittämistä tarvitaan esimerkiksi remontoitaessa tai talkoiltaessa.
– Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöturva kattaa muun muassa
vuotovahingot, tulipalot, ilkival-
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Kiinteistön lisäksi vastuut huomioitava
n Teksti: Irene

lan sekä tietyt luonnonilmiöiden seuraamukset, kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi
Varpe Ifistä kertoo.
Kiinteistövakuutuksessa
asunto-osakeyhtiön kiinteistöt
on vakuutettu tilavuuden mukaan.
– Kuutioiden laskeminen on
huomattavasti helpompaa kuin
jos vakuutukset määriteltäisiin
jälleenhankinta-arvon mukaan.
Vakuutuksen piiriin kuuluvat

Murtomäki
kiinteistöjen lisäksi taloyhtiön
asukkaiden yhteiskäytössä oleva omaisuus: esimerkiksi pesukone, mahdollisesti uima-allas ja
golfsimulaattori sekä pihagrillit,
aidat, portit, leikkivälineet, autojen sähkölämmityspistorasiat, penkit ja kiinteistönhoitoon
tarvittavat koneet polttoaineineen, Varpe luettelee.
Asunto-osakeyhtiöt, joilla
on huoneistoja vuokrattavana,
voivat tarvita kiinteistövakuu-

tukseen kuuluvaa vuokran keskeytysturvaa.
– Asunto-osakeyhtiöillä, joilla
on vähäisessä määrin vuokrat
tavia tiloja, tällainen turva on
automaattisesti osana kiinteistövakuutusta. Taloyhtiö voi esimerkiksi vuokrata ulkopuoli
selle kivijalassa olevat myymälätilat tai taloyhtiön hallussa on
entinen talomiehen asunto, jota
se vuokraa eteenpäin. Vuokrata
loyhtiöt joutuvat ottamaan erillisen vuokratulokeskeytysvakuutuksen, jos haluavat turvan
keskeytyksen varalle.
– Kiinteistövakuutus sisältää

Luonnonilmiöihin ennakolta varautuminen on haaste myös kiinteistövakuuttamisen kannalta. Esimerkiksi Helsingissä viemäröintijärjestelmän kapasiteetti ei aina tahdo riittää voimakkaiden rankkasateiden aikana, seurauksena kellareihin tulvivia vesiä ja
muita tulvavahinkoja. Kuva: Futureimagebank.

rakennusten lisäksi vastuu- ja
oikeusturvavakuutukset. Nämä
kattavat niin kiinteistönomistajan vastuut kuin hallitusten jäsentenkin vastuut hallitustehtäviä hoitaessa sekä mahdollisen
asukasisännöitsijän vastuut.
Tavallisin korvaustilanne, jos
sa taloyhtiö tarvitsee vastuuvakuutusta, on Varpen mukaan
liukastuminen. Vastuuvakuutuksen piiriin lukeutuu myös
taloudellinen vastuu.
Esimerkkitilanne on, että hallitus tekee virheen jättäessään
toimittamatta energia-avustushakemuksen määräajassa, mistä seuraa taloyhtiölle rahallista
menetystä.
Kysymykseen, kuinka usein taloyhtiöt joutuvat turvautumaan
vastuu- ja oikeusturvavakuu
tuksiin, Anssi Varpe vastaa, että
liian usein.
– Oikeudenkäyntien, joissa
asunto-osakeyhtiö on toisena
osapuolena, määrä on kasvanut. Riidat voivat olla myös taloyhtiön ja osakkeenomistajan
välisiä tai naapuritaloyhtiöiden
välisiä riitoja.

AsOy-laki
vaikuttanut
vähän

U

udesta asunto-osakeyhtiölaista Anssi Varpe
toteaa, että se ei ole
juurikaan heijastunut vakuuttamiseen. Tämä selittyy hänestä sillä, että laki ei kasvattanut
paljoakaan hallitusten jäsenten
ja isännöitsijän vastuuta, vaikka
julkisuudessa käyty keskustelu
antoi niin ymmärtää.
– Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen puheenjohtajalle
tuli tiettyjä lisävastuita. Kiinteistövakuutuksessamme on tämä
huomioitu, ja vastuuvakuutus
kattaa myös hänen tehtävässään tekemänsä virheet.

Talkoovakuutus
muistettava

V

aikka Anssi Varpe toteaa edustamansa yhtiön
kiinteistövakuutuksen

olevan kattavan, löytää hän pari
paikkaamisen tarvetta.
– Kun taloyhtiössä tehdään
töitä talkoilla, täytyy tätä varten
ottaa erikseen talkoovakuutus.
Taloyhtiön on myös muistettava
ilmoittaa vakuutusyhtiöön, kun
kiinteistöä aletaan remontoida.
Yhtiön perimä riskilisämaksu
on niitä vahinkoja varten, jotka
johtuvat korjaustöistä.
Varpen mukaan ammatti-isän
nöitsijät ovat yleisesti ottaen
hyvin perillä siitä, että remonteista täytyy tehdä ilmoitus vakuutusyhtiöön. Sen sijaan pieniä taloyhtiöitä hoitavat asukas
isännöitsijät eivät välttämättä
tätä tiedosta.

Luonnonilmiöiden
tuhot lisääntyneet

I

lmastomuutoksen myötä
rajujen luonnonilmiöiden
odotetaan nousevan entistä vakavammaksi riskiksi. Ifillä
laaja turva luonnonilmiöiden
varalle kuuluukin jo osana

asunto-osakeyhtiöiden kiinteistövakuutuksia.
– Vakuutusyhtiö on kirjannut
2000-luvulla yhteensä 18 sääilmiöiden aiheuttamaa suurva
hinkoa, joista puolet on tapah
tunut kolmen viimeisen vuoden sisällä. Suomalaisten on
pystyttävä varautumaan poikkeuksellisiin sääilmiöihin entistä paremmin. Luonnonilmiöiden osuus korvausmenoista
on viisi prosenttia, Anssi Varpe
kertoo.
Niin ikään vesistötulvat ovat
korvausten piirissä.
– Vakuutus korvaa sekä meriveden että makean veden
nousemisen. Tapahtuman tilas
tol
lisen vaihteluvälin täytyy
olla kerran 50 vuodessa tai
harvemmin, jotta on oikeutettu korvaukseen. Esimerkiksi
Pohjanmaan joet tulvivat säännöllisesti, eivätkä siten lukeudu
poikkeuksellisiin luonnonilmiöihin, Varpe tähdentää.

Aiheesta lisää
seuraavalla sivulla
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Putkivuotoja korvataan eniten
Vakuutusyhtiöt joutuvat korvaamaan taloyhtiöille ylivoimaisesti
eniten putkirikoista
aiheutuneita vuotoja
- ei pelkästään kappalemääräisesti, vaan
myös euroissa. Finanssialan Keskusliiton
tekemän vuotovahinkoselvityksen mukaan
vuonna 2008 vuotovahinkoja korvattiin
yhteensä 134,7 miljoonalla eurolla. Kerrostalojen osuus vahingoista oli 44 prosenttia.
n Teksti ja kuva:

Irene Murtomäki

-V

akuutusyhtiön taloyhtiöille maksamista
korvauksista on karkeasti arvioiden putkivuotojen
osuus noin 60 ja tulipalojen
noin 40 prosenttia. Rikoksista
ja luonnonilmiöistä aiheutuvat
korvausmäärät ovat siten marginaalisia näihin verrattuna, Anssi
Varpe summaa.
Vakuutusyhtiölle putkivuoto
tarkoittaa rakennuksen toimintaa palvelevan lvis-tekniikan
tai siihen liitettyjen laitteiden
rikkoutumisesta aiheutuvaa
vuotoa. Kyse voi olla muun mu
as
sa vesi- ja viemäriputkista,
lämmitysputkistosta, viemäristä, sadevesiviemäristä, lämmönvesivaraajasta tai lämmönvaihtimesta.
– Laitteiden rikkoutumista
seuraa vuoto, mikä aiheuttaa
kiinteistölle vahinkoa. Mutta
on muitakin tilanteita, joissa vakuutus korvaa kastumista, vaik-
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Kiinteistövakuuttamisen asiantuntija Anssi Varpe kertoo vakuutusyhtiöiden joutuvan korvaamaan taloyhtiöille ylivoimaisesti
eniten putkirikoista aiheutuneita tuhoja.

ka mikään ei ole mennyt rikki.
Tyypillisin tapaus lienee asukkaan nukahtaminen suihkuun,
jolloin vesi ei pääse lattiakaivoon, vaan kulkeutuu muualle.
Yhtiön kannalta kyse on äkillisestä ennalta arvaamattomasta
tapahtumasta, joka lukeutuu
korvattaviin vahinkoihin. Täytyy kuitenkin muistaa, että
omavastuuosuus lankeaa näissäkin tapauksissa taloyhtiölle,
Anssi Varpe mainitsee.
Putkivuodoissa taloyhtiöillä
on peiliin katsomisen paikka.
– Putkien uusiminen vähentää vahinkoja ja parantaa maksettavaa korvausta sekä laskee
vakuutusmaksua, asiantuntija
Varpe tiivistää oleellisen koros
taen, että ajan myötä vuotami
sen todennäköisyys kasvaa väis
tämättä.
– Putkiston palveltua 20
vuotta ikä alkaa vaikuttaa vuo
tovahingon korvauksen määrään. Aleneminen tapahtuu
portaittain. On huomioitava,
että yksittäiset vuotovahingot
ovat keskimäärin melko pieniä,
mikä nostaa omavastuun merkitystä. Esimerkiksi 3 500 euron vahingossa omavastuu voi
olla 1 000 euron luokkaa. Kun

Finanssialan
Keskusliiton
tilasto siitä,
kuinka paljon korvauksia on jouduttu maksamaan
vuosien
1988-2010
aikana sattuneissa palo-, murto- ja
vuotovahinkotapauksissa.

putkirikkoja alkaa olla usein,
kertyy taloyhtiölle maksettavaa. Osakkeenomistajat eivät
välttämättä tiedosta, että heille
jää kohtuullinen siivu maksettavaksi, jos putki vuotaa.
Putkiremontteihin ryhdytään
Varpen mielestä taloyhtiöissä
liian myöhään. Sitä ei hänen
mukaansa kannata odottaa, että
vakuutusyhtiö korottaa hintaa
monta kertaa huonon vahinkokehityksen johdosta tai pahimmassa tapauksessa irtisanoo
vakuutuksia.
Joitain vuosia sitten If irtisanoi useamman sadan asuntoosakeyhtiön sopimuksen irti
siitä syystä, että vakuutusten
hinnankorotukset olisivat huonojen putkien vuoksi nousseet
liian suuriksi. Palaute oli yllättävä.
– Isännöitsijät ottivat yhteyttä ja kiittelivät. Heillä oli vihdoinkin työkalu, jolla he voivat
osoittaa putkiremontin tarpeellisuuden.
Anssi Varpe arvelee tilanteen

kohentuvan lähivuosina. Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa
taloyhtiön hallituksen esittelemään tulevien vuosien remonttisuunnitelman yhtiökokoukselle. Tässä tilanteessa joudutaan pohtimaan muun muassa
linjasaneerausta.

Perinteinen vai
uusi menetelmä

P

utkiremontti perinteisel
lä vai uudella menetelmällä, puntaroidaan monessa taloyhtiössä.
Kun remontti tehdään perin
teisin menetelmin, vakuutuksessa oleva ikävähennys poistuu 20 vuodeksi, eli putket katsotaan uusien veroisiksi.
– Viemäriputket voidaan sa
neerata myös ns. uusilla mene
tel
millä ja saada siitä hyötyä
korvaustilanteessa, mutta käyt
tövesiverkoston osalta vastaavaa hyötyä ei ainakaan toistaiseksi ole. Viemäriputkea ei

kuitenkaan katsota uudeksi,
vaan putken iästä otetaan pois
25 vuotta ja ikävähennystä kevennetään sen mukaan, Varpe
kertoo Ifin kannasta.
Hän arvelee, että ennemmin
tai myöhemmin kaikki vakuutusyhtiöt tekevät samantyyppisen ratkaisun.
– Toivottavasti tämä antaa po
sitiivisen signaalin siitä, että jähmeäksi mielletty vakuutusyhtiö
kannustaa omalta osaltaan uusiin menetelmiin.
Miksi viemäriputkistojen
kohdalla ikäpoistoa päätettiin
höllentää, selittyy viemäreiden
tukkeutumisesta aiheutuneiden
vahinkojen määrän kasvulla.
– Viemäreiden tukkeutumiselle on pakko tehdä jotain.
Toiveena on, että taloyhtiöt toteuttaisivat putkiremontin edes
jollain menetelmällä.
–Vakuutusyhtiö ei halua kuitenkaan olla liian optimistinen
uusien menetelmien suhteen.
Niistä on kertynyt kokemuksia
vasta melko lyhyeltä ajalta. Ikä-

vin tilanne syntyisi, jos menetelmät rinnastettaisiin perinteisiin menetelmiin ja vakuutusmaksuista poistettaisiin ikävähennys, kunnes huomattaisiin,
etteivät ratkaisut olleetkaan
niin hyviä. Vakuutusehtoja jouduttaisiin silloin muuttamaan,
mikä olisi pettymys vakuutuksenottajalle. Lisäksi on muistettava, että uusissa menetelmissä
uusitaan vain viemärin sisäpuolen pinta. Jos vaikkapa putkiston kannakkeita on murtunut,
ovat ne murtuneita jatkossakin,
Varpe selvittää.
Hän heittää ilmaan ajatuksen, jos putket on uusittu, tai
moderni korjausmenetelmä
toimii suunnitellulla tavalla, ei
paljon parjatun vakuutuksen
ikävähennyksen pitäisi olla ongelma.
– Kun putkiremontti tehdään
hyvin, jäävät vuodot historiaan,
eikä korvaustilannetta synny. Ja
silloinhan ei ikävähennyksiäkään jouduta laskemaan.
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Sähkölaitteista useimmiten paloja
Ilkivallan
seurauksena
tulipaloja

Sähkölaitteet aiheuttavat eniten tulipaloja
tavanomaisessa asuin-

T

käytössä olevissa taloyhtiöissä, yritysturvallisuuden asiantuntija
Niko Satto Ifistä kertoo.
n Teksti ja kuvat:

Irene Murtomäki

U

seimmiten syy on sähkölaitteessa itsessään,
mutta esimerkiksi liesipaloissa kyse on lähes aina huolimattomuudesta. Tuli lähtee
leviämään liedelle kuulumattomista esineistä, kuten pitsalaatikoista tai patalapuista.
– Sähkölaitteista johtuvien
tu
lipalojen osuus kaikkien
asuntojen tulipaloista on 70
prosenttia. Taloissa, joissa asukkaat eivät tupakoi ja joissa ei
ole tulisijoja, sähkön osuus paloista on 90 prosentin luokkaa,
Satto vertaa.
Tämä selittyy sillä, että usein
huolimaton tupakointi aiheuttaa tulipalon asunnoissa, jotka
on tarkoitettu muun muassa
päihdeongelmaisille. Lisäksi taloissa tapahtuu niin sanottuja
nakit ja muusi -vahinkoja, jotka
luetaan sähkölaitteista lähteviin
tulipaloihin. Satton mukaan tehokkain konsti palon leviämi
sen estämiseksi tällaisissa
kohteissa sekä muun muassa
vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa on sprinklaus eli
automaattinen sammutusjärjestelmä.
Tavanomaisissa asuinkerrostaloissa sprinklaus on kuitenkin kallis ratkaisu tulipaloriskiin verrattuna.
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Asiantuntija Nika Satto Ifistä toteaa vahingon johtuvan usein ihmisten omasta huolimattomuudesta, oli kyse sitten vesivahingosta tai tulipalosta.

Koska valtaosa tulipaloista
johtuu syystä tai toisesta sähkölaitteista, suosittelee Satto
kiinteistöön älypalovaroittimien asentamista tai vähintään
liesivahdin hankkimista.
– Verkkovirralla toimivasta
älypalovaroittimesta menee
joh
to talon sähköpääkeskukseen. Varoittimen haistaessa
savun syntyy keinotekoinen vikavirta, minkä seurauksena virta katkeaa halutuista laitteista.
Älypalovaroittimia asennetaan
uudiskohteisiin, mutta jälkikäteen aika vähän, koska tuolloin
kustannukset nousevat.
Lieden ja uunin lisäksi "palopesä" on varsin usein kiuas.
Palo johtuu erittäin harvoin

laitteen vikaantumisesta, vaan
useimmiten kivien päälle on
heitetty pyyhe tai vaate.
Televisiopaloista Niko Satto
toteaa, että niiden määrä on
vähentynyt puoleen aikaisempaan verrattuna. Tämä selittyy
sillä, että vanhoja televisioita
on vaihdettu uusiin Suomen
siirryttyä digiaikaan. Lisäksi
uudet laitteet ovat niin kapeita,
ettei niiden päälle voi asettaa
liinoja tai kynttilöitä.
Murroista ja ilkivallasta ei
ole Niko Satton mukaan kokonaisuutta ajatellen taloyhtiölle
suurta riskiä. Rikosvahinkojen estämiseksi keinoina ovat
muun muassa hyvä avainhallinta ja kunnon valaistus.

aloyhtiöissä aiheutuu ilkivallasta eniten harmia
uudenvuoden tienoilla.
Ilkivallasta on pahimmillaan
seurauksena tulipalo.
Syynä uudenvuoden tulipaloi
hin ovat erityisesti ilotulitteet.
Ilkivallan tekijät tunkevat pieniä tulitteita postilaatikoihin ja
roskiksiin. Kauempanakin ammutusta ilotulitteesta voi lentää
kipinä roskiksen, josta palo leviää edelleen, mikäli jäteastiaa
ei ole sijoitettu riittävän etäälle
rakennuksesta.
– Roska-astioiden väärä sijoittelu voi johtaa tulipalon nopeaan leviämiseen. Palava jäteastia seinän vierustalla sytyttää
helposti varsinkin räystäsrakenteet. Palo pääsee leviämään kattorakenteissa ja sen sammuttaminen vaikeutuu oleellisesti,
Niko Satto kertoo.
Tehokas keino estää ilkivaltaa
ja palon leviämistä on sijoittaa
roska-astiat oikeaan paikkaan.
– Rivitaloista jopa useampi
kuin joka toinen laiminlyö pelastuslakia ja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita säilyttämällä
jäteastioita liian lähellä seinää
tai lukitsemattomassa tilassa,
kertoo Ifin Varsinais-Suomen
alueella tekemä selvitys.
Kerrostalot saavat paremman
arvosanan, sillä vain muutamassa prosentissa kerrostaloista oli
laiminlyöntejä.
– Rivitaloyhtiöiden tontit
saattavat olla niin pieniä, ettei
jäteastioita voi siirtää turva
etäisyyden päähän. Tällöin
vaihtoehtoja ovat jäteastioiden
lukitseminen tai esimerkiksi
paloturvallinen Pates-jätekatos,
Niko Satto sanoo.
Kotitalouksien palotilastoja

tutkiessaan asiantuntija Niko
Satto toteaa, että ylivoimaisesti
eniten paloja syttyy kesäkuussa,
mikä johtuu kesämökkikauden
alkamisesta ja juhannuksesta.
Toinen piikki on joulukuussa,
ja eniten vahinkoja tapahtuu
jouluaattona.

Vahinkoja
voidaan välttää

A
Siirtymällä syväkeräysastioiden käyttöön voidaan myös ennaltaehkäistä ilkivaltaisia tulipaloja.

siantuntijat Anssi Varpe
ja Niko Satto muistuttavat, että usein vahinko
johtuu ihmisen omasta toiminnasta, oli kyse sitten vesivahingosta tai tulipalosta.
– Esimerkiksi lastenvaunuja
näkee edelleen porraskäytävissä, vaikka tämä on pelastuslain
vastaista. Ilmeisesti kieltoa ei
yhdistetä paloturvallisuuteen,
vaan arvellaan sen olevan ilkeyttä. Taloyhtiöissä voitaisiinkin
pohtia, kuinka asioista viestittäisiin niin, että ihmiset ym-

märtäisivät turvallisuuteen liittyvien kieltojen perimmäisen
tarkoituksen. Hyvä onnistunut
ratkaisu on portaikkojen edessä olevat pelastustie-merkit.
Ne ovat paljon tehokkaimpia
verrattuna pysäköinti kielletty
-merkkiin.
Palovaroittimen merkitystä
olisi syytä korostaa aika ajoin
talossa kuin talossa. Ei riitä,
että varoitin on kiinnitettynä
kattoon, vaan hälyttääkseen se
tarvitsee toimivat paristot.
Vesivahinkojen ennaltaehkäisemisessä yksinkertainen
keino sen lisäksi, että välttää
suihkuun nukahtamista, on hanan sulkeminen astianpesu- ja
pyykinpesukoneesta, kun niitä
ei käytetä. Astianpesukoneen
sulkuventtiilin kiinnipitämisestä silloin, kun kone ei käy, olisi
syytä tehdä hyvä tapa. Turhia
vahinkoja vältettäisiin myös
sillä, että konetta ei jätettäisi
valvomatta päälle.

Toistaako kiinteistönne
sisääntulo talon henkeä?
Ilmeikkäällä aulamatolla on yllättävän iso vaikutus tilan tunnelmaan. Valitset kotisi matot huolella
– miksi jättää talon sisääntulo huomioitta?
Valitse kymmenistä vaihtoehdoista, toista
tyylikkyyttä Jukka Rintalan siveltimen jäljillä tai
suunnittele ihan oma mattosi.
Ilmettä luovan maton lisäksi saat toimivan
palvelun, joka takaa tilan siisteyden kaikkina
vuodenaikoina.
• Tutustu valikoimaamme osoitteessa
www.lindstrom./designmallisto/
• Tai ideoi täysin oma mattosi osoitteessa
www.lindstrom./ideoivaihtomatto
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asumisen arki

Kristiina Lindström soisi ihmisten olevan suvaitsevampia, kysyvän tarvitseeko talon uusi asukas neuvoja. Monen hän uskoo pelkäävän kieliongelmia, suottakin. Suomenkielen, somalian ja sekä arabian hallitsevan Adam Abdin avulla tärkeät tiedot välittyvät monelle
kielitaidottomammalle.

Syksy edessä, koulut mielissä

Asumiskoulutus käyntiin Espoossa
Jos asumisen edellyt-

n Teksti: Hanna

Rissanen

Kuvat: Aimo

Holtari

tämät tiedot ja taidot
ovat syystä tai toisesta kovin hatarat,

”Keskustelemme myös taloudenhoidosta,

ilo omasta vuokra-

edullisen ruuan laittamisesta, penninvenytyk-

asunnosta voi jäädä
lyhytaikaiseksi, pahimmillaan sammua

sestä ja rahansäästämisestä. Varoitamme vaarallisien pikavippien ottamisesta ja puhelinlaskujen
kasvattamisesta. Tärkeämpää on maksaa vuokra. ”

häätöön. Muihinkin
asumiseen liittyviin
asioihin olisi paikallaan saada perusoppia,
evääksi jo ensiasuntoaan odottavalle.
54
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M

aksamatta jääneet vuokrat ja muita asukkaita
häiritsevä elämäntapa, muun muassa ne ovat tuttuja ilmiöitä toteutuneiden häätöjen takana. Monille ensimmäiset
huomautukset ovat rapsahtaneet jo remuavista tupaantuli-

aisista, ehkä jo muita asukkaita
kohtuuttomasti häiritsevästä
tavasta ja ajoituksesta muuttaa.
Vastuullinen asuminen on oppimisen arvoinen asia, hyödyksi paitsi asujalle itselleen myös
naapureille ja vuokranantajalle.
Asumisen koulutusta onkin jär-

jestetty, ainakin Espoossa.

Vieras kulttuuri
ja kieli,
tai löysä asenne

S

uomessa syntyneistä ja
kasvaneista nuorista harvalle oven avaaminen ensiasuntoon merkitsee sentään
sellaista outojen asioiden tulvaa kuin usein täysin erilaisista
asumisoloista tulleille maahanmuuttajille. Heistä monille käsittämättömällä kielellä laaditut
kyltit ja oppaatkaan eivät tarjoa
apua.
Kantaväestöönkin kuuluvilla
nuorilla lähtökohdat ja kasvuympäristöjen tarjoamat taidot,

tavat ja asenteet vaihtelevat
silti vahvasti. Lukutaito ei paljon auta häntä, jota asuntoon
liittyviin papereihin tutustuminen ei kiinnosta pätkääkään.Tai
kodinkoneiden ja kalusteiden
oikeanlainen käyttö ja huolehtiminen ei ole aikaisemmin vähässäkään määrin koskettanut
nuorta, eikä aina välttämättä
juuri muitakaan hänen kotonaan.Tai jos kellonajoista, omista vastuista ja muista asukkaista
piittaamattomat asuintavat ovat
juurtuneet aiemmista kasvuympäristöistä.
Espoon Järjestöjen Yhteisö
ry:n* (EJY) vuonna 2009 käynnistynyt nelivuotinen, Voimanpesäksi nimetty tutkimus- ja
kehityshanke on tarttunut yleisiin asumispulmiin. Hankkeen
perustehtävänä on ennaltaehkäistä lapsiperheiden häätöjä
ja vuokravelkatilanteiden uusiutumista. Hankkeessa etsitään
myös menettelytapoja, joiden
avulla voidaan ennaltaehkäistä
asumispulmia.
Tutkimus- ja kehityshankkeen rinnalla projektipäällikkö
Marja Mannisen vetämä Voimanpesän työtiimi on edennyt
vaiheeseen, jossa ensimmäinen
tiedollista, mutta myös todella
konkreettista asumisopetusta
antava koulutusjakso on käynnistymässä syyskuun alussa.
Liki 14 000 Espoon kaupungin
asuntoa hallinnoiva ja vuokraava Espoonkruunu Oy luovutti
hankkeelle aidoksi opetusympäristöksi neljän huoneen ja
keittiön kalustamattoman huoneiston läheltä Voimanpesän
toimipistettä.
Ainoastaan huoneiston keittiössä on pöytä penkkeineen,
muuten huoneisto kumisee
tyhjyyttään. Silläkin on opetuksellisesti merkityksensä. Tarkoitus on opettaa ensimmäiseen
asuntoonsa pääsyä odottaville
myös, kuinka kodin voi kalustaa ja sisustaa haluamansalaiseksi ilman suuria rahoja.
- Meillä on itselläkin tarjota
käytettyjä huonekaluja, joita
voi korjata, muuttaa ja maalata mieleisekseen. Ja kierrätyskeskuksesta voi hakea lisää,
Voimanpesän hanketyöntekijä

Kristiina Lindström kertoo, ja
lähtee esittelemään Voimanpesän työpajaa, samassa pihapiirissä sekin.
Kolmesta autotallista koostuvassa tilasta löytyy materiaaleja ja välineitä, joilla voi tarttua
muihinkin kädentaitoa kartuttaviin askareisiin kuin huonekalujen kunnostamiseen.

Tietoa ja
kokemuksia,
joista ammentaa
muillekin

V

oimahankkeessa työskentelevä Adan Abdi
esittelee listaa, jossa on
yhdeksän, syyskuussa kurssilla
aloittavan nimet. Somalialaissyntyiset, vuoden tai kaksi Suomessa asuneet ja itsenäiseen
asumiseen valmistautuvat nuoret kokoontuvat koulutukseen
kymmenen kertaa 2,5 kuukauden aikana, kolmeksi tunniksi
kerrallaan. Heidän opettajanaan
aloittavan Abdin johdatuksella
asioiden ymmärtäminen ei kaadu ainakaan kielivaikeuksiin.
Somalia on hänen äidinkielensä.
Kolmentoista Suomessa vietetyn vuoden myötä myös suomenkieli on kehittynyt hyväksi.
Lisäksi Abdi hallitsee arabiankielen. Innokkaana opetustyönsä
aloittamiseen valmistautuneen
Adan Abdin vahvuutena tehtävässään ovat myös elävät, omakohtaiset muistot ongelmista,
joihin vieraaseen kulttuuriin
tullut voi kohdata asumisessaan. Hänen alkutaipaleensa
Espoonkruunun vuokralaisena
on oiva opetuskertomus aitoine
kömmähdyksineen. Somaliasta
lähdettyään hän asuin ensin
Keniassa odottaen perheensä
yhdistymistä. Hänen oppilaitaan nyt odottava Suovelan
opetushuoneisto on vain näennäisen tyhjä verrattuna tilaan,
joka tuolloin oli tarjolla Abdille
Keniassa. Siellä asuminen alkaa
todella tyhjästä: seinät oli, mutta
ei keittiökaapistoa ja hellaa, ei
edes vessanistuinta.
➺ JATKUU
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Suomeen vihdoin päässeen
nuoren miehen alkupettymys
oli, että työtä ei saanut. Suomenkielen kurssille osallistumisen kerrottiin parantavan
mahdollisuuksia rahansaantiin
ja hyvään elämään. Niinpä Adan
Abdi opetteli uuden asuinmaansa kieltä ja sai veljensä kanssa
vuokra-asunnon ja tililleen asumistuen.
– Luulin, että raha on minulle, että nyt alkaa se hyvä elämä,
Abdi hymyilee nyt, kun väärinymmärryksen seuraukset on
jo hoidettu. Jossain vaiheessa
hänelle oli tullut vuokranantajalta postitse valkoinen lappu.
Suomenkielinen teksti ei kuiNuori säästyy suurelta murheelta, jos ymmärtää, että rajut tupaantuliaiset voivat tuoda jopa häätöuhan vastasaadusta omasta asunnosta.
Omien ja muidenkin rahoja
asukas voi säästää mm. olemalla kohtuullinen vedenkäytössään – niin mukava kuin
oma suihku onkin, Kristiina
Lindstöm muistuttaa.

Adan Abdin vahvuutena tehtävässään ovat myös elävät,
omakohtaiset muistot ongelmista, joihin vieraaseen kulttuuriin tullut voi kohdata asumisessaan.

tenkaan vielä auennut. Hän laittoi sen pöydänsyrjälle, mihin se
jäi. Sitten tuli toinen samanlainen lappu. Kolmas viestikään
ei ollut ymmärrettävissä, mutta
siinä käytetty punainen paperi
sai hänet ajattelemaan, että se
on syytä näyttää jollekin kieltä
paremmin ymmärtävälle kaverille.
– Hän sanoi, aha, sinulla on
maksuhäiriö, sinulle tulee kohta häätö ja ulosotto. Jouduin
kysymään, mitä se tarkoittaa,
Abdi kertoo ikävän totuuden
paljastumisesta.
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Kukaan ei ollut tullut kertoneeksi hänelle, että osalla tilille
tulleesta rahasta pitäisi maksaa
vuokra ja lisäksi vedestä vielä
erikseen. Sosiaalitoimistossa
käydyn neuvottelun ja tehdyn
osamaksusopimuksen ansiosta
Abdi pystyi vähitellen hoitamaan velkansa ja välttyi häädöltä.
Espoonkruunulla on antaa
erilaisia asumiseen liittyviä
ohjeita jo useammilla kielillä,
myös somaliaksi, Adan Abdin ja
Abdirisak Sugullen kääntämänä.
Tärkeää omalla kielellä saatavaa

informaatiota ovat esimerkiksi
vastuunjakotaulukot. Niistä
selviää, mistä asioista huoneistossa vastaa asukas, mistä vuokranantajayhtiö. Pesutuvalle on
ymmärrettävät käyttöohjeet,
samoin ohjeet tuuletuksesta
sekä neuvoja, mitä on otettava
huomioon suvun kanssa aikaa
vietettäessä, mihin aikaan talossa on tultava hiljaisuus jne.
Ohjeet ovat paikallaan myös
laitteiden käyttöön, niin myös
vinkit, kuinka somaleille tuttu
tapa valmistaa ruokaa rasvassa
keittäen onnistuu keittiössä

aiheuttamatta tulipalon vaaraa
jne.

Oikeudet,
mahdollisuudet
ja velvollisuudet
selviksi

T

ämän vuoden puolella
Voimanpesässä on tarkoitus pitää vielä toinen
samanlainen, pitkäaikainen
kurssi. Niiden rinnalla järjestetään myös kymmenkunta lyhy-

Kiinteistöposti digitaalisena

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

Tulosta maksutta.

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

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

empää,Voimanpesän haketyöntekijän Kristiina Lindströmin
vetämää kurssia. Niillä asioita
käsitellään kolmella tapaamisella, kaksi tuntia kerrallaan.
Näihin saavat osallistua ketkä
tahansa tietoa kaipaavat, joskin
pääasiakkaiksi on oletettu nuoret ja lapsiperheet, syntyperään
katsomatta.
Voimanpesä-hankkeen aikana on tullut ilmi sekin, että
nuoret eivät tiedä tuista, joita
heillä olisi mahdollisuus hakea
- tai että monella on tukien hakemiseen liian korkea kynnys.
Vanhempien hoivissa elämään
jääneet nuoret eivät välttämättä
tajua, että asumis- ja toimeentulotukea hakemalla heillä olisi
mahdollisuus lähteä itsenäistymään, saada oma asunto.
Kursseilta saa hyvää tietoa
myös eri tahoista, joihin asukkaat tai asukkaiksi haluavat voivat ottaa yhteyttä ongelmissa,
tietoa mahdollisesti haettavissa
olevista tuista, neuvoja, miten
niitä haetaan, mitkä ovat vuok-

ralaisen velvollisuudet ja toisaalta oikeudet, missä asioissa
voi ja pitää ottaa yhteyttä huoltoon jne.
– Uskon, että eka asuntokurssi tuottaa innokkaita osallistujia.
Kurssi on ilmainen ja se tuottaa
hyötyä niin asujalle, vuokraajalle ja asuinympäristölle. Opit
voivat levitä kavereidenkin
kanssa, Lindström sanoo.
Kurssin käyneet saavat osallistumisestaan todistuksen. Voimanpesässä uskotaan, että sillä
tulee olemaan suuri painoarvo
vuokranantajien silmissä asuntoa haettaessa.
* Vuonna 2004 perustettuun

www.kiinteistoposti.fi

Espoon Järjestöjen Yhteistö ry:
öön kuuluu nykyisin liki 60 jäsenjärjestöä. Ejyllä on parhaillaankin käynnissä useita ih-

misten oikeuksia, hyvinvointia
ja yhteisöllisyyttä edistäviä ja
tukevia hankkeita.
Lisätietoa:www.ejy.fi

Neliöitä vähemmän, asukkaita enemmän
Espoolaiset asuntokunnat, joiden viitehenkilö on vieraskielinen, asuvat huomattavasti harvemmin omistusasunnoissa kuin espoolaiset keskimäärin. Vuokra-asunnossa
asuvien osuus on 68 prosenttia asuntokunnista. Vieraskieliset asuvat myös pienemmissä asunnoissa kuin asuntokunnat keskimäärin, vaikka heidän asuntokuntiensa koko
on suurempi.
Kieliryhmien välillä on suuria eroja asumistasossa. Somaliankielisillä asuntokunnilla omistusasuminen on harvinaisin ja aravavuokra-asuminen yleisin asumismuoto.
Suurimmissa asunnoissa asuvat länsieurooppalaisia kieliä
puhuvien asuntokunnat ja pienimmissä Saharan eteläpuolisen Afrikan kieliä puhuvien asuntokunnat. Ahtaasti asuvia vieraskielisistä espoolaisista asuntokunnista on
14 prosenttia. Harvinaisinta ahtaasti asuminen on Baltian,
Venäjän ja entisen Neuvostoliiton kieliä ja länsieurooppalaisia kieliä puhuvilla asuntokunnilla. Yleisintä ahtaasti
asuminen on somaliankielisillä asuntokunnilla.
Lähde: Uutta tietoa vieraskielisten asumisesta 2010
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asumisen arki

Paljon vanhaa, paljon uutta ja muuttuvaa, rakennuksissa ja asukkaissa

”Toinen vuosikymmen menossa,
ja työ asumisneuvojana maistuu”
Sanoina asuntoneuvoja ja asumisneuvoja
ovat varsin lähellä
toisiaan, käsitteinä
helposti sekoittuviakin. Helsingin kaupungin käynnistäessä
1990-luvun lopulla
asumisneuvontaa
kokeiluna, silloinen
asuntoneuvoja Tiina
Engblom hoksasi oitis
tehtävien eron. Hän
haistoi houkuttavan tilaisuuden ottaa työtehtävissään uutta suuntaa. Eikä turhaan.

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

Kiinteistöyhtiön asumisneuvojana Tiina Engblomilla on sujuvat yhteistyökuviot oman talon
kahteen vuokrakirjanpitäjään
sekä lähellä sijaitsevan Helsin
gin Läntisen sosiaaliaseman
kahden asumisneuvojan kanssa. Tehtävät viistävät toisiaan,
mutta työnjako on selvä.
– Yhdessä olemme saaneet paljon hyvää aikaiseksi!
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inähän innostuin
siitä ihan hirveästi!
sittemmin, vuodesta 2000 Pohjois-Haagan Kiinteis
töt Oy:n asumisneuvojana työskennellyt Tiina Engblom palaa
taannoiseen asumisneuvojakokeiluun. Moni kokeilu painuu
historiaan kokeiluna. Niin ei
käynyt asumisneuvonnassa: kokeilua seurasi toiminnan vakinaistaminen.

hautomassa muuttoa.
Pohjois-Haagassa lapsuuttaan
ja nuoruuttaan asuneena Tiina
Engblom todella tuntee kaupunginosan ja asukkaita, muistaa osan jopa lapsuudestaan.
Kulmille juurtuneista ja elossa
olevista lapsuudenystävien vanhemmista useat muistavat myös
hänet lapsuusajoilta. Muun muassa puoli toista vuotta sitten,
Tiina Engblomin äidin kuoltua,

Tehdään
rakennuksestasi
sen arvoinen
Tervetuloa vierailemaan Julkisivu 2011 -messuilla 12.-14.10.2011.
Tule hakemaan oikeita työkaluja korjausrakentamisen
ja -suunnittelun ammattilaisiltamme.
Tutustu lisää: www.julkisivumessut.fi

Liity myös Facebook-ryhmäämme, niin saat tietää, millaista
turvallista rakennuttamista ja rakentamisen suunnittelua
me toteutamme. www.facebook.com/A-Insinöörit
p. 0207 911 777 · www.ains.fi

Perhekunnan syystä tai toisesta pienennyttyä suureen asuntoon
jääneelle tai jääneille asuinmenot käyvät helposti kohtuuttomiksi.
Pitkäaikaisen kodin vaihtaminen toiseen voi olla henkisesti vaikeaa, vaikka uusi huoneisto vastaisi nykytarpeita paremmin.
Asumisneuvojana Tiina ngblom kokee hyvänä, jos myös lähiomaiset ovat tukena muuttavalle vanhukselle.

Tiina Engblomin kiinnostus
ei ollut yhtään laimentunut
vielä siinäkään vaiheessa, kun
Kiinteistöalan Koulutuskeskus
käynnisti ANT-tutkintoon johtavan asumisneuvojien koulutuksen. Hän sai työpaikallaan tuen
halukkuudelleen osallistua.
– Hurjan mielenkiintoista,
juuri sitä mitä halusinkin, Tiina
Engblom palaa koulutusjakson
sisältöön. Hänen valmistumisensa ajoittui vuodelle 2007.
Tiina Engblomin varsinainen
työpiste on Pohjois-Haagan
Kiin
teistöt Oy:n toimistossa
Kaupintiellä. Pohjois-Haagassa
itsekin asuvana hän myöntää
tämän tästä vaihtavansa tietoja
asiakkaidensa kanssa myös liikkuessaan työajan ulkopuolella
kotikulmillaan, paitsi "tuolla Smarketissa ja Prismassa" myös
kotiportaikossaan. Eikä vaikuta
tilanteeseen rasittuneelta, ole

vanhuksia poikkesi hänen työpaikalleen surunvalittelujen ja
vanhojen valokuvien kanssa.
– Liikuttavaa!
1950-luvulla Pohjois-Haagan
alueelle nousseissa kerrosta
loissa on yhä alkuperäisiä asuk
kaita. Työnsä kautta hyvin havaitsemansa luontaisen poistuman asukkaiden vanhimmasta
päästä Tiina Engblom kokee
surullisenakin tutulla alueella.
Asukasrakenteen muuttuminen ja monipuolistuminen on
hänestä silti luonnollista.

Kulttuurin
tuntemusta
puolin ja toisin,
toivottavasti

MK Lumikassi
• Kiinteistöjen lumihuolto
nopeasti ja turvallisesti.
• Sisään kuumasaumatut köydet.
• Vahvistetut nurkat.
• Koko: 5,8 x 5,8 tai 6,8 x 6,8 m.
• Paino noin 30 / 45 kg.

:
HUOM oltajat u
h
istön
siin ja
Kiinte lumet kas
.
kolaa nosta pois
MUOTTIKOLMIO OY Finnoonniitty 3, 02270 Espoo, p. 09-863 4360
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Edessä

putkiremontti?
Viemäriputkien uusiminen nostaa talon
arvoa ja lisää turvallisuutta. Valitse
CE-merkitty valurautainen
AQUASAFE-viemäröintijärjestelmä,
joka on paloturvallinen, hiljainen ja
pitkäikäinen.
Huoneistokohtainen vedenmittaus on
tätä päivää. M-Bus-mittariluentajärjestelmän asentaminen taloyhtiöön
on kustannustehokasta ja nykyvaatimusten mukaista. Ja tietenkin oikeudenmukaista.
Kysy meiltä eri vaihtoehdoista!

Osasto 6 g 137

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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V

uosi vuodelta lisääntynyt maahanmuuttajien
osuus niin Pohjois-Haagassa kuin kiinteistöyhtiöön
myös kuuluvissa Pitäjänmäessä
ja Talissa näkyy katukuvassa ja
myös asumisneuvojan työssä.
Myös Engblomin itse asumassa
talossa maahanmuuttajat ovat
hyvinkin tuttua naapureina,
osuus asukkaina jo 40 prosenttia. Vastapäisessä talossa muita
kansallisuuksia olevia on jopa
enemmän kuin kantaväestöä,
60 prosenttia.
– Maahanmuuttajat ovat täällä, ja siihen on sopeuduttava
ja saatava heidätkin ymmärtämään, että yhdessä yritetään,
Tiina Engblom toteaa.
Esimerkkinä ymmärryksen li
säämisestä puolin ja toisin, hän
kertoo saaneensa muslimiasukkailta tietoa näiden viettämän,
myös syömiseen heijastuvan
ramadan ajoittumisesta. Silloin
ruokailu alkaa vasta auringon
laskettua. Ramada-ajan päättyminen kokoaa sitä viettäneet
perheet ystävineen juhlimaan
suurin joukoin.
Tavanomaisesta poikkeava ja
vilkas liikehdintä voi herättää
ärtymystä ei-muslimeissa, etenkin heissä, jotka eivät tiedä tai
halua ymmärtää ramadan tärkeydestä sitä viettäville.
– Minua maahanmuuttajien
juhlat eivät ainakaan vielä ole

häirinneet. Suomalaisasukkaiden huuto ja pullojen heittely
sen sijaan on, Tiina Engblom
myöntää ja kertoo joidenkin
maahanmuuttajien kokeneen
pelkoa kantaväestön juhlimistapoja kohtaan - uskaltamatta
kuitenkaan tehdä varsinaista
valitusta.
Pohjois-Haagan Kiinteistöt
Oy:ssä Tiina Engblomin lisäksi
asukkaat saavat asumisneuvontaa, usein varsin konkreettisessa
muodossa ja asunnossa paikan
päällä, siivouksen työnjohtaja
Jaana Vihreäluodolta.
Yhtiössä ei katsota läpi sormien, jos esimerkiksi hyvin
siivottuun asuntoon vaihtanut
asiakas on jättänyt taakseen sotkuisen asunnon. Työnjohtajalta
lähtee tarvittaessa ohjeistus
loppusiivouksesta kyllä pois
muuttaneenkin perään.
Vuoden lopulla Pietari Hannikaisen tiellä on lähdössä mittavaan peruskorjaukseen 140
huoneiston talo. Aikomuksena
on varata yksi huoneisto harjoitteluasunnoksi, jossa on mahdollista kädestä pitäen neuvoa
tarvitseville asumisen oleellisia
taitoja. Kuten esimerkiksi jääkaapin sulattamista, jotta huoltoon ei enää tule ilmoituksia
rikkoontuneesta jääkaapista
vain siksi, että se todellisuudessa on vain umpijäässä.

Kaupungin vuokratalot eivät välttämättä olen nuhruisia, vaikka
iäkkäitä olisivatkin. Teuvo Pakkalan tiellä toteutettu useamman
talon julkisivuhanke kirkasti koko kadun ilmettä.
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PUTKIREMONTIT

Saneerauspinnoitusten turvallisuus ja
kestävyys halutaan varmistaa
Hyväksyntämenettely laadun takeeksi
Vesi-Instituutissa on
meneillään hanke, jossa selvitetään vesijohtojen saneerauspinnoitusten turvallisuutta.
Projektissa kartoitetaan saneerauspinnoittamisen tilanne Suomessa ja tarkastellaan
hyväksyntämenettelyjä
muualla Euroopassa.
Lisäksi tarkastellaan
pinnoitteille, työsuorituksille ja laadunvalvonnalle asetettavia
vaatimuksia ja mahdollista kansallista
hyväksyntämenettelyn
tarvetta. Nyt työn alla
olevaan selvitykseen ei
sisälly laboratorio- eikä kenttätutkimusta.
Projektin toteuttaa
Vesi-Instituutti WANDER, joka on Prizztech
Oy:n tutkimus- ja kehittämisyksikkö.

n Tekstit ja kuvat:

Irene Murtomäki

V

esi-Instituutin kehittä
mispäällikkö Tuija Kaunisto toteaa projektille olevan tilausta. Kiinteistöt
ikääntyvät ja monessa kohteessa on edessä putkistojen saneeraus. Perinteisen putkiremontin
rinnalle vaihtoehdoiksi ovat
nousseet menetelmät, joissa
vanhat putket jätetään paikoilleen ja ne joko pinnoitetaan
tai niiden sisälle asennetaan
uusi muoviputki. Pinnoituksia
tehdään talousvesiputkistoihin
sekä kiinteistöissä että vesihuoltolaitosten verkostoissa.
Tulevalla EU:n tuotehyväksyntämenettelyllä varmistetaan,
että juomaveden kanssa koske-

Kehittämispäällikkö Tuija
Kaunisto Vesi-Instituutista
toteaa vesijohtojen saneerauspinnoitusten hyväksyntämenettelylle olevan
tarvetta. Asiaa koskeva
selvitys on työn alla ja raportti on määrä julkaista
helmikuussa Tavoitteena
turvallinen juomavesi -seminaarissa.

tuksissa olevat vesijohdot, hanat, venttiilit, vesimittarit sekä
muut tuotteet ja materiaalit
ovat turvallisia käyttää. Niistä
ei saa liueta veteen mitään ihmisen terveydelle haitallista.
– Paikalla tehtävien vesijohto
jen saneerauspinnoitusten tur
vallisuuden ja kestävyyden varmistamiseksi tulee kehittää tarvittavat hyväksyntämenettelyt
materiaaleille, tuotteille ja työ
suorituksille, kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto kertoo.
Suomessa pinnoitteet nousivat vaihtoehdoksi perinteisten putkiremonttien rinnalle
➺ JATKUU
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viitisen vuotta sitten. Monissa
Euroopan maissa vesijohtojen
pinnoituksia on tehty huomattavasti pidempään.
– Kansallisia hyväksyntäme
net
telyjä on monenlaisia tai
ne puuttuvat. Esimerkiksi Englannissa on hyvinkin tarkat ohjeistukset pinnoituksille sekä
sertifioinnit yrityksille, henkilöstölle ja laitteistolle. Toisaalta Saksassa, jossa pinnoituksia
on tehty jo pitkään, tilanne on
avoinna.
– Vaikka Suomessa hyväksyntämenettely puuttuukin, ei se
tarkoita sitä, etteivät nykyiset
tuotteet ja käytössä olevat materiaalit olisi turvallisia, kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto
korostaa.
Myös kunnissa odotetaan
saneerauspinnoittamisesta valmistuvaa selvitystä.
– Kuntiin olisi hyvä saada
yh
tenäiset toimintatavat. Nyt

on erilaisia käytäntöjä sen suhteen, vaaditaanko vesijohtojen
pinnoittamiseen rakennuslupa
vai ei.

Laatuvaatimukset
materiaalista
henkilöstöön

V

esijohtojen saneerauspinnoitusten hyväksyntämenettelyn tavoitteena on varmistaa, että paikalla
tehtävät pinnoitteet on yhtä
turvallisia kuin tehtaassa valmistetut tuotteet. Tarkoituksena on, että pinnoitemateriaalien vaatimukset noudattavat
EU:ssa työn alla olevan CPDWtuotehyväksynnän periaatteita.
(CPDW= Construction Products in Contact with Drinking
Water, eli juomaveden kanssa
kosketuksissa olevien rakennustuotteiden materiaalit)
Tuotehyväksyntään kuulunee
muun muassa pinnoitteen val-

mistuksessa käytettyjen orgaanisten kemikaalien mahdollisten haittavaikutuksien arviointi
sekä pinnoitteen testaus.
– Migraatiotestaus, jolla tutkitaan materiaalien liukenemista
tuotteesta, tulee olemaan huomattavasti tarkempi ja tiukempi
kuin mitä tällä hetkellä tehdään
muoviputkille. Uutta on mikrobiravinteiden liukenemisen
testaus, jota ei ole tuotteesta
Suomessa aikaisemmin testattu,
kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto kertoo tuotehyväksynnän
mahdollisesta sisällöstä.

Onnistuminen
monen tekijän
summa

O

nnistunut vesijohdon
pinnoitus on monen
tekijän summa, joten
ei riitä, että pinnoitemateriaali
on tutkittu ja todettu turvalliseksi laboratoriossa. Avainase-

massa on henkilöstön ammattitaito.
– Saneerauspinnoituksessa
oleellista on pintojen puhdistus. Putket pitää saada puhtaaksi kerrostumista ja saostumista
niin, että pinnoite saadaan kiinni ja asettumaan paikalleen, aikaisemmin VTT:ssä korroosiota
tutkinut Tuija Kaunisto mainitsee.
Kiinteistöjen vesijohtojen sa
neerauksessa käytetäänkin pää
sääntöisesti epoksipinnoitteita,
jonka on todettu ehkäisevän tehokkaasti korroosiota. Työmenetelmien ja laitteiston merkitys korostuu onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisessa.
– Epoksin kovettumiseen
vaikuttaa lämpötila. Näin ollen
on oltava tarkkana, ettei putkistoon päästä vettä ennen kuin
reaktio on mennyt loppuun
saakka. Jos epoksi ei kovetu
kunnolla, voi siitä liueta pieniä
määriä kemikaalia, mikä on terveysriski.

Vesivahinko?
Jos sinulla on kosteuden aiheuttamia ongelmia, löytyvät ratkaisut meiltä.
Erikoisalaamme ovat vesivahinkojen kartoitukset, kuivaukset sekä purku- ja korjaustyöt. Lisäksi olemme
erikoistuneet rakennusaikaisiin kuivaus- ja lämmityspalveluihin sekä tulipalojen jälkivahinkojen torjuntaan
ja palosaneeraukseen. Olemme auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija (AVU). Palvelemme kaikkialla Suomessa kattavan toimipaikkaverkostomme ansiosta. Meidät tavoittaa 24 tuntia vuorokaudessa. Toimitamme
asiakaslähtöisesti luotettavia ratkaisuja yli 35 vuoden
kokemuksella.
finland@polygongroup.com
www.polygongroup.fi
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Polygon Finland Oy
Puhelin 020 7484 01
Päivystys 24 h 0400 439 964
Espoo, Forssa, Heinola, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna,
Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karjaa, Kokkola, Kotka, Kouvola,
Kuopio, Lahti, Laitila, Lappeenranta, Mikkeli, Mänttä, Nummela, Oulu, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere,
Turku, Vaasa

Ruotsissa on keskusteltu
epoksipinnoitteesta mahdolli
ses
ta liukenevasta bisfenoli
A:sta. Kemikaali nousi koko
Euroopan tietoisuuteen EU:n
komission kieltäessä polykarbonaatti-tuttipullot, koska niistä voi kuumennettaessa liueta
imeväisikäiselle haitallista bisfenoli A:ta.
Kehittämispäällikkö Tuija
Kaunisto toteaa, ettei naapurimaassa noussut kohu epoksi
pinnoitteen bisfenoli A:sta vai
kuta Vesi-Instituutin selvitykseen.
– Seuraamme toki tilannetta. Raportissa hyödynnämme
kuitenkin olemassa olevaa tutkimustietoa. Saattaahan olla,
että raportin valmistuttua joudutaan toteamaan tarvittavan
lisää tutkimuksia.

Henkilöpätevyydet
mietintään

S

aneerauspinnoitteiden
hyv äksyntämenettelyä
pohdittaessa on noussut
esille myös pinnoitteita tekevän
henkilöstön pätevyys. Mahdollisesti tulevaisuudessa yritykset
ja henkilöstö voivat osoittaa
osaamisensa sertifikaatilla. Myös
kiinteistöjen lvi-asentajilta voitaisiin jatkossa vaatia vesihygieniapassia, joka on jo vesilaitoksen henkilöstöllä käytössä.
Kehittämispäällikkö Tuija
Kaunisto pitää kaiken kaikkiaan vesijohtojen saneerauspinnoitusta tehtäessä tärkeänä toimenpiteiden dokumentointia
sekä laadunvalvontaa, johon
kuuluvat muun muassa vesi-

näytteet.
– Kun pinnoite on kovettunut ja vettä aletaan laskea, on
aiheellista ottaa näytteet. Työn
tilaajan olisikin urakasta sovittaessa edellytettävä veden laadun varmistamista. Esimerkiksi
vesilaitoksessa ei oteta koskaan
uutta putkistoa tai pinnoitetta
käyttöön ennen kuin näytteet
on tutkittu ja todettu veden
täyttävän sille asetetut vaatimukset.
Vuoden alussa käynnistyneen
saneerauspinnoitusten turvallisuutta selvittävän hankkeen
rahoittajina ovat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kiinteistöliitto ry, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja Finanssialan
Keskusliitto. Vesi-Instituutin
lisäksi raporttiin tuottavat si-

sältöä Helsingin kaupungin
rakennusvalvonta, Finanssialan
keskusliitto, Valvira, Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys MetSta ry, Muoviteollisuus
ry ja VTT Expert Services Oy.
Projektin tulokset kerrotaan
helmikuussa Tavoitteena turvallinen juomavesi -seminaarissa,
jonka Vesi-Instituutti WANDER
järjestää yhteistyössä Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry:n
ja Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys MetSta ry:n
kanssa. Seminaarissa käsitellään vesijärjestelmien kokonaishallintaa riskien, suunnittelun,
CE-merkinnän ja sertifioinnin
näkökulmasta.

➺ JATKUU

Yhtenäistäminen etenee
hitaasti EU:ssa
Juomaveden kanssa kosketuksissa olevien rakennustuotteiden
tuotehyväksyntämenettelyn yhtenäistäminen käynnistettiin EU:n
jäsenmaissa yli kymmenen vuotta sitten. Työ on edennyt hitaasti,
ja kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto arveleekin, että yhtenäistä
menettelyä tuskin saadaan aivan
lähivuosina aikaan. Hän on Suomen ympäristöministeriön nimeämänä mukana EU:n komission
asiantuntijaryhmässä.
Vedenjakeluverkostojen ja
kiinteistöjen vesijohdot, venttiilit
ja hanat ovat rakennustuotteita,
joita määrittää EU:n rakennustuoteasetus. Suomessa kiinteistöjen vesilaitteistoja koskevat
määräykset sisältyvät rakentamismääräyskokoelmaan. Niiden
mukaan veden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista ei saa irrota tai liueta veteen
haitallisessa määrin terveydelle
haitallisia tai vaarallisia aineita.
Suomessa ei ole tällä hetkellä pakollisia tuotehyväksyntämenettelyjä juomavesijärjestelmän materiaaleille ja tuotteille.
Tämänhetkisten määräysten

mukaan kiinteistöjen vesilaitteistojen materiaalin kelpoisuus
voidaan osoittaa CE-merkinnällä,
tuotehyväksynnällä tai muualla
luotettavalla tavalla.
Kunhan eurooppalainen tuotehyväksyntämenettely saadaan
aikaan, toteutetaan juomaveden
kanssa kosketuksissa olevien
tuotteiden hyväksyntä CE-merkinnällä, joka edellyttää tuotteille
harmonisoituja EN-standardeja.
Näiden tulee sisältää kaikki
EU:n jäsenmaissa tuotteilta viranomaissäädöksin vaadittavat
ominaisuudet. Tuotteissa saadaan käyttää vain turvallisiksi
todettuja materiaaleja, jotka
kootaan hyväksyttyjen materiaalien listoille.
Kaunisto pitää tuotehyväksynnän aikaan saamista tärkeänä
paitsi viranomaisten kannalta
myös tuotteita valmistavan teollisuuden näkökulmasta tarkasteltuna.
– Standardeihin sisällytetään
kaikki ne viranomaisvaatimukset, joita tuotteilta vaaditaan,
eikä niiden lisäksi voida muuta
vaatia.

Rakentamismääräyskokoelman mukaan veden kanssa kosketuksissa olevista materiaaleista ei saa irrota tai liueta veteen haitallisessa määrin terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita. Kuva:
Futureimagebank.
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Tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola esittelee Vesi-Instituutin tutkimusverkostoa, jossa kylmä ja kuuma vesi menee sekä kupari- että PEX-putkissa.

Veden tutkimusverkosto ainutlaatuinen maailmassa

V

esi-Instituutin uudet
toimitilat sijaitsevat
Raumalla maaliskuussa
valmistuneessa Teknologiatalo
Sytyttimessä.
Taloon on rakennettu tutkimuskäyttöön soveltuva täyden
mittakaavan vesijohtoverkosto
kylmälle ja lämpimälle vedelle
sekä kupari- että PEX-putkin.
Lisäksi kellarikerroksessa on
lyhyt kylmän veden monikerrosputki- eli komposiittiputkilinja.
Tutkimusverkosto on osa talon omaa normaalia verkostoa
ja se on Vesi-Instituutin tutkimustoiminnan kivijalka.
Tutkimuspäällikkö Minna
Keinänen-Toivola toteaa verkoston tarjoavan ainutlaatuiset
puitteet juomaveden ja putkistomateriaalien pitkäaikaiseen
seurantaan. Tutkimuskokonaisuuden muodostavat putkike-
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Putkikeräimet riittävät seuraavan kymmenen vuoden tutkimuksiin.

räimet, näytteenottohanat ja
etäluettavat vesimittarit.
Sytyttimen teknisessä tilassa
vesi erkaantuu kahdelle eri linjalle hetimiten päävesimittarin
jälkeen. Kupariputkessa menevä vesi ei kohtaa missään vai-

heessa PEX-putkessa kulkevaa
vettä, tai päinvastoin.
Molemmilla linjoilla on omat
vesimittarinsa. Ne kertovat
kuinka paljon vettä on kulunut
mihinkin vuorokauden aikaan.
Tätä tietoa hyödyntäen voidaan

tutkia, miten veden laatuun
vaikuttaa sen käyttöprofiili eri
putkimateriaaleissa.
Putkistoon rakennetut putkikeräimet sijaitsevat talon eri
kerroksissa. Putkikeräin on
vesiverkoston putkeen liitetty
putken pala, joka voidaan tutkimuksia varten irrottaa ja korvata uudella.
– Tutkimukset voidaan tehdä esimerkiksi vuoden, viiden
vuoden tai kymmenen vuoden
käyttöiän jälkeen. Näin saadaan
ainutlaatuista tutkimusaineistoa
materiaalien pitkäaikaiskäyttäytymisestä, Minna Keinänen-Toivola toteaa.
Vesi-Instituutilla on Sytyttimessä myös oma laboratorio,
jossa voidaan tutkia veden peruskemiallisia ominaisuuksia.

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

1.

2.

3.

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

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

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

www.ains.fi

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

INSINÖÖRITOIMISTO

CCONDITIO
ONDITIO
TO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

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

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

BASF OY
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki

puh. (09) 615 981

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

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

TAMPERE
010 7787 247

TURKU
020 7738 470

VANTAA
020 7738 471

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat
Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2011

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

Julkisivusaneeraukset
ja nostolavapalvelut 10-46m
saakka suorittaa

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

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

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

Suomen Talokeskus Oy
on kiinteistöjen korjausrakenta
miseen, ylläpitoon ja energian
hallintaan erikoistunut yli sadan
asiantuntijan insinööritoimisto.
Toteutamme kaikki kiinteistöjen
elinkaareen liittyvät palvelut.

www.knauf.fi

www.talokeskus.fi

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

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

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

Suomen Julkisivuurakoitsijat r.y.

JULKISIVUKORJAUKSET

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

Julkisivutyöt
www.suju.fi

• HELSINKI • TAMPERE
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

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

Pidä pintasi,
vaadi

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

www.e-weber.fi

TUTKITTUA TIETOA !
Kiinteistöjen elinkaarenhallintaan erikoistunut
tutkimus- ja suunnittelutoimisto.

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

www.

.fi
– asiakaslähtöistä palvelua

Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti

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

 Julkisivulaatat ja järjestelmät
 Julkisten tilojen lattia ja seinälaatat
 ACTIVE ilman laatua parantavat laatat
 BAKTEEREJA syövät laatat
 ITSEPUHDISTUVAT laatat
 OHUET saneeraus laatat lattioihin ja seiniin

www.kiinteistoposti.fi
Parhaat
julkisivuratkaisut

KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset

-kuitubetonilevyt
-korkeapainelaminaatit

LABORATORIO
Betoni ja asbesti
Mikrobi
Maa- ja kiviaines

-alumiinilevyt

KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS

-keraamiset laatat
-alumiinirankajärjestelmät

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

WSP Finland Oy
p. 0207 864 11
www.wspgroup.fi

seroc
www.seroc.fi

PL 124
04201 Kerava
Puh. 09 2747 9550
info@seroc.fi

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

www.julkisivuyhdistys.fi

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

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

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

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

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

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

Kiinteistöön pääseminen ei ole aina näin yksinkertaista, tietää tietoliikenneasentaja Viljo Lindroos. Esimerkkikohteen patruunassa on
ulko-oven avain paikallaan ja Lindroos pääsee tekemään työtään talojakomoon ilman, että täytyy odotella huoltomiestä avaamaan
ovea.

Patruunasta puuttuva avain

harmittaa sekä asentajaa että huoltomiestä
Avain, jolla pitäisi päästä sisään asuinkerrostaloon, puuttuu ulko-oven pielessä olevasta
avainpatruunasta. Tämä on tuttu tilanne tietoliikenneasentaja Viljo Lindroosille. Tavanomaisen päivän mittaan hän ehtii tuskastua yhden
jos toisenkin kerran, kun ei pääse hoitamaan
työtään puhelinjakamoon.
- Hitonmoinen ongelma, Lindroos kuvailee.

n Tekstit ja kuvat:

Irene Murtomäki

T

öiden pitäisi tapahtua
nopeasti, mutta vauhti
loppuu viimeistään siinä vaiheessa, kun huomaat, että patruunasta on otettu avain
pois. Asentaja ei voi tietää tätä
etukäteen, ellei talo ole entuudestaan tuttu.Yksi mahdollisuus
on kytätä, pääsisikö jonkun
asukkaan kanssa sisään samasta ovesta, mikä on epävarmaa.
Näin ollen avaimen uupuessa
on paras soittaa hetimiten paikalle huoltomies. Sen jälkeen
tärveltyy aikaa odotteluun, ja se
on pois varsinaisesta työstä.
Toisaalla myös huoltomiehen
työ keskeytyy hänen lähties-

sään avaamaan ovea. Kiinteistöhuoltoyrittäjä Jouni Arola kertoo ovien aukaisemisen olevan
vähän liiankin tuttua puuhaa.
– Pyrimme palvelemaan parhaamme mukaan ja tulemaan
paikalle niin pian kuin mahdollista. Esimerkiksi eräänä päivänä kävimme samalla suunnalla
olevassa kahdessa kerrostalossa aukaisemassa ovet yhteensä
kahdeksan kertaa.
– Oven avaus vie tehokkaasta
työajasta puoli tuntia tai tunnin
riippuen paikan päällä käytetystä ajasta. Joissain tapauksissa
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on kulunut jopa kolme tuntia,
eikä kyseiselle ajankäytölle ole
löytynyt maksajaa, Arola harmittelee.
Hän toivoo, että teleyrityksissäkin mietittäisiin tarkemmin
töiden aikataulutusta, ettei yhden miehen lähdettyä pois työmaalta tule tilalle toinen, jolle
taas joudutaan avaamaan ovi.
Viljo Lindroos kertoo olevan
kohteita, joissa asentaja joutuu
itse hakemaan avaimen.
– Aina ei ole mahdollista, että huoltomies käy avaamassa
oven, vaan asentajan on lähdettävä itse hakemaan sitä. Pahimmassa tapauksessa tähän
tuhraantuu useita tunteja, mikä
on pois varsinaisesta työstä. Lisäksi on huoltoyhtiöitä, joista
kerrotaan oven aukaisemisen
onnistuvan, mutta vasta seuraavana päivänä.
Muun muassa Lauttasaaren,
Kampin ja Ruoholahden alueel-

la työskentelevä Lindroos kertoo listallaan olevan päivittäin
keskimäärin kymmenkunta
asennuskohdetta. Ihme on, jos
ne kaikki onnistuvat niin, ettei
avaimien kanssa tarvitse pelata.
Töiden hidas eteneminen aiheuttaa toisinaan harmia myös
asiakkaalle.
– Ihmiset ovat tänä päivänä
riippuvaisia netin käytöstä. Jos
huoneistossa ei ole laajakaistayhteyttä, se halutaan paikalle
ennen muuttoa. Tai jos yhteydessä on vika, se halutaan
korjattavaksi mahdollisimman
pian, Lindroos kertoo.

"Avainrumba"
jatkunut
muutaman vuoden

K

iinteistönhuoltoyrittäjä
Jouni Arolan mukaan
niin sanottu avainrumba ovien aukaisuineen on jatkunut parin kolmen vuoden ajan -

ja ilmeisesti tilanne ei ainakaan
lähiaikoina muutu. Puhelin- ja
sittemmin tietoliikenneasentajana 37 vuotta toiminut Viljo
Lindroos toteaakin, että aikoinaan patruunoissa olivat avaimet paikoillaan.
Syitä siihen miksi ja mihin
avaimet ovat patruunoista kadonneet, voi hänen mukaansa
vain arvailla.
– Ilmeisesti osan ovat asentajat vieneet vuosien aikana
mennessään. Tai avain on otettu taloyhtiön toimesta pois
patruunasta sen jälkeen, kun
kiinteistöön on murtauduttu.
Teleyritysten käyttämiä perinteisiä patruunan avaimia on
nimittäin liikkeellä runsaasti ja
niitä on helppo kopioida.
Jouni Arola yhtyy Lindroosin näkemykseen. Hän tietää
tapauksen, että yhden voron
kassista oli löytynyt 70 kiinteistön avaimet, jotka oli anastettu
putkista.
– Ja tämä on vain yksi esimerkkitapaus, Arola huomaut-

taa.
Hän arveleekin, että monessa
taloyhtiössä mietityttää, miten
patruunoiden avaimia hallinnoitaisiin mahdollisimman turvallisesti.
Kerrostalon ulkoseinässä on
tavallisesti omat avainpatruunansa energiayhtiölle, vesilaitokselle ja teleyhtiölle sekä
mahdollisesti huoltoyhtiölle
ja hissifirmalle. Arolan mukaan
ylivoimaisesti eniten oven avauksia tehdään teleyhtiöiden
asentajille.
Hän tietää, että vikaa korjatessaan asentajat voivat joutua siirtymään kiinteistöstä toiseen.
– Linjassa voi olla useampi ta
lo, joissa korjaajien täytyy käydä. Mahdollisesti näillä on eri
huoltoliikkeet, joten he joutuvat operoimaan kaikkien kanssa, mikä harmittanee.

Virasto suosittelee
KTL1-järjestelmää

Kaba TouchGoTM
Kosketus- avain oveesi
Kaba TouchGoTM vapauttaa sinut
avaimen etsimiseltä.
On kyseessä sitten asunto, konttori
tai julkiset tilat on kaba TouchGoTM
täydellinen ratkaisu kaikille, jotka
vaativat turvalli-suutta ja parasta
mahdollista käyttömukavuutta.
Lue lisää Kaba TouchGoTM :sta
www.kaba.fi
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ietoliikenneasentaja Viljo Lindroos toivoo, että
taloyhtiössä kiinnitettäisiin avainasiaan huomiota: jos
patruunasta puuttuu avain, se
laitettaisiin paikalleen.
Lukitusta uusittaessa on hänen mielestään hyvä ratkaisu
Viestintävirastonkin suosittelema KTL1-avainjärjestelmä. Lyhenne tulee sanoista "kiinteistöjen teletilojen lukitus".
– Joskus on tehnyt mieli soit
taa Viestintävirastoon ja ehdottaa, että KTL1-järjestelmä tehtäisiin pakolliseksi, Lindroos
tuumaa.
Järjestelmässä kiinteistön ul
koseinässä olevan avainpatruu
nan saa auki ainoastaan KTL1avaimella, jota on sanottu
huip
puturvalliseksi eli sen
kopioiminen ei onnistu. Lindroos kertoo, että näitä KTL1avaimin avattavia patruunoita
on jo jonkin verran kerrostalojen seinissä. Sen sijaan suurin
osa talojen puhelinjakamoista
avautuu edelleen perinteisellä
avaimella.
Itsekin taloyhtiön puheenjohtajana toimiva Viljo Lindroos laskeskelee, ettei KTL1järjestelmään siirtyminen olisi

Tietoliikenneasentaja Viljo Lindroos esittelee avainpatruunaa, jonka voi avata ainoastaan KTL1-avaimella.

asunto-osakeyhtiölle rahallisesti kovin suuri satsaus. Sitä vastoin pitemmän päälle syntyisi
säästöä, koska asentaja pääsisi
taloon ilman, että paikalle tarvitsee kutsua huoltomiestä tai
että taloyhtiön täytyy muutoin
järjestää avauspalvelu.
Nykyaikaa edustavat lukitusjärjestelmät, joissa hyödynnetään elektroniikkaa. Avaimet
näyttävät samanlaisilta, mutta
jokaisessa on oma koodauksensa.
Jos avain katoaa teille tietämättömille, voidaan se mitätöidä. Lisäksi avain voidaan koodata toimivaksi vain tiettynä
aikana.
Sekä Lindroosia että Arolaa
mietityttää, sopisiko järjestelmä
avainpatruunaan. He odottavat
lukosta saatavia kokemuksia ja
kuinka paristolla toimiva avain
pelaa kylmään vuodenaikaan.
Viljo Lindroos on pohdiskellut lukitussysteemejä paitsi
työnsä puolesta myös omassa
kotitalossaan. Hän arvelee, että
uudenlainen "älylukitus" olisi
hyvä ratkaisu yhteisiin kellaritiloihin. Sen lisäksi, että avain
on helppo poistaa käytöstä, jää
lukkoon tiedot sen käyttäjistä.

Kiinteistön omistaja vastaa teletilojen lukituksesta

K

iinteistönomistaja vastaa kiinteistön yhteisten teletilojen lukituksesta ja niiden tietoturvallisuudesta.
Viestintäviraston määräys sisäjohtoverkostosta sisältää yleiset vaatimukset rakennusten
teletilojen lukitukselle.
Yhteisiä teletiloja ovat talojakamon lisäksi muun yhteisantenniverkon tähtipisteet sisältävät tilat, väli- ja kerrosjakamot,
vaihdehuoneet, nousukomerot
sekä nousu- ja jakorasiat.
Teleyrityksen ja teleurakoitsijan henkilöstön pääsy paitsi
talojakamoon myös sen ovelle
on järjestettävä. Reitillä tarvittava avain voidaan sijoittaa
esimerkiksi rakennuksen porrashuoneeseen tai rakennuksen ulkoseinälle asennettuun

Viestintäviraston
määräys sisäjohtoverkostosta sisältää
yleiset vaatimukset
rakennusten teletilojen lukitukselle..

avainsäilöön eli patruunaan.
Viestintäviraston suosituksen
mukaisessa KTL1-lukitusjärjestelmässä avainsäiliö avautuu
KTL1-sarjaan kuuluvalla avaimella. Avainsäilössä on reittiavain, jolla pääsee ainoastaan
talojakamon ovelle, joka aukeaa
KTL1-avaimella.
Jos teleyrityksellä tai -urakoitsijalla ei ole avaimia, on omista-

jan järjestettävä oven avauspalvelu. Asiattomien pääsy teletiloihin on oltava estetty.
Talojakamo on kiinteistön
tärkein teletila. Talojakamon lukitus voidaan järjestää painottaen lukitukselta vaadittavia
ominaisuuksia eri tavoin. Kiinteistön omistaja vastaa lukituksesta ja määrittelee käytetyn
lukitustavan. Perusvaihtoehtoja
on kolme:
1. Talojakamo lukitaan teleyritysten yhteiseen sarjaan kuuluvalla lukolla.
2. Talojakamo lukitaan kiinteistökohtaisella lukolla. Ei kuitenkaan sellaisella lukolla, joka
kuuluu samaan sarjaan kiinteistön muiden lukkojen kanssa.
3. Talojakamo lukitaan jonkun lukituspalveluita tarjoavan
yrityksen tai osapuolen sarjaa

olevalla lukolla.
Lukitusvaihtoehtojen
avainturvallisuusjärjestelyt
hoituvat vastaavasti:
1. Kiinteistö liittyy teleyritysten yhteiseen lukitusjärjestelmään. Järjestelmässä määritellään talojakamon lukitustapa
sekä miten avainturvallisuusjärjestelyt hoidetaan ja miten
avauspalvelu teleyrityksille ja
teleurakoitsijoille järjestetään.
Talojakamo lukitaan teleyritysten yhteiseen sarjaan kuuluvalla lukolla.
Useimmiten talojakamoon
pääsy hoituu toimijoiden hallus
sa olevilla avaimilla, mutta sujuvan sisäänpääsyn varmistamiseksi kaikissa tilanteissa tulee
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omistajan hankkia käyttöönsä

Sopisiko jopa 20 %
energiansäästö?

lukkokohtainen avain.
2. Jos talojakamo lukitaan
kiinteistökohtaisella lukolla,
vastaa kiinteistön omistaja talojakamon avainturvallisuusjärjestelyistä sekä järjestää avaus
palvelun teleyrityksille ja teleurakoitsijoille.
Talojakamon lukon avain voidaan myös sijoittaa esimerkiksi
talojakamon oven läheisyyteen
sijoitettuun teleyrityksen tai teleurakoitsijan avaimella avautuvaan avainsäilöön.
Omistaja voi myös luovuttaa
kuittausta vastaan teletilojen
avaimen kiinteistöön teleliittymiä toimittavalle teleyritykselle
tai sellaiselle teleurakoitsijalle,
jonka kanssa on tehty sopimus
kiinteistön sisäverkon rakentamisesta tai ylläpidosta.
3. Kiinteistön omistaja voi
tehdä talojakamon lukitusjärjestelyistä sopimuksen jonkin
paikkakunnalla lukituspalveluita toimittavan yrityksen kanssa.
Aiemmin yleisesti käytössä ol-

leilla teleyrityskohtaisilla lukoilla lukitut talojakamot kuuluvat
lähinnä tähän vaihtoehtoon.
Koska kiinteistön omistaja
vastaa rakennuksen yhteisten
teletilojen lukituksesta ja samalla niiden tietoturvallisuudesta,
hallituksen tai yhtiökokouksen
on hyvä luoda tiloihin pääsystä
selvät pelisäännöt. Esimerkiksi
asukkailla ei lähtökohtaisesti
pidä olla pääsyä kiinteistön yhteisiin teletiloihin.
Talojakamon ja avainsäilöjen
tulee olla riittävän murtolujia.
Teletilojen lukituksessa käytettävien lukkojen tulee olla
sellais
ta tyyppiä, joiden avaimia ei voi kopioida ilman kiinteistön omistajan tai haltijan
lupaa. Talojakamon ja muiden
yhteisten teletilojen lukkoja ei
saa sarjoittaa samaan sarjaan
kiinteistön muiden lukkojen
kanssa.

Lähde:
Viestintäviraston
suositus, 2006

Ylläpitokustannukset nousseet vuodessa yli 10 prosenttia
Ekohuolto on L&T:n tapa säästää energiaa, rahaa ja ympäristöä kiinteistöäsi huoltamalla. Aloitamme kartoittamalla
säästökohteet ja teemme ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Niiden toteuttamisen jälkeen seuraamme kiinteistösi
energiatehokkuutta jatkuvasti muiden huoltotöiden ohella.
Kokemuksemme perusteella Ekohuollon avulla voidaan
saavuttaa jopa 20 % energiansäästö! Tee ekotehokas päätös
ja anna meidän näyttää mitä osaamme.
Lue lisää www.ekohuolto.fi
myynti@lassila-tikanoja.fi
puh. 010 636 6540

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 10,2 prosenttia vuoden 2011 toisella neljänneksellä vuoden 2010 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon
kustannusindeksistä.
Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistui kevyt polttoöljy, 35,2 prosenttia. Erilliskustannukset nousivat 21,4 prosenttia,
käyttösähkön kustannukset 18,3 prosenttia, lämpökustannukset
17,6 prosenttia, kaukolämpökustannukset 11,8 prosenttia, käyttö- ja jätevesikustannukset 5,3 prosenttia, kunnossapitopalvelun
kustannukset 3,9 prosenttia, työkustannukset 3 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 2,9 prosenttia ja tarveaineiden kustannukset
0,2 prosenttia.
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin 2000=100 vuosimuutokset, %

Me huolehdimme, jotta sinä voisit olla huoleton.

K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Timo Routakan
kaan perheessä
ilmalämpöpumpun suhteen toimitaan kuten
isäntä muille
opettaa. Tämän
sisäyksikön imuroinnista ei ollut
pitkää aikaa,
mutta turhaan
Routakangas ei
ottanut imuria
esille suodattimen irrotusta
esitellessään.
Perheen kolme
isoa koiraa ovat
osallisia ”pölytuotannossa”.

Pölykertymät nakertavat
ilmalämpöpumppujen tehoa
• Ei vain merkki, tyyppi ja teho, vaan myös hoito
Moni ilmalämpöpumppu on monipuolisempi kuin sen käyttäjä
tietääkään. On vain niin, että
jos laatulaitettaan ei hoida ohjeiden mukaan, huipputoiminnot
hiipuvat pois ja putoaa toiminnoiltaan hiljalleen vaatimattomampien ilmalämpöpumppujen
luokkaan. Ylipäätään moni ilmalämpöpumppu on huonolla
hoidolla.
n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

-H

yvin usein ihmiset laiminlyövät ilmalämpöpumppujensa
säännöllisen huollon, koska
monille ne on myyty ajatuksella, ettei
heidän tarvitse tehdä laitteelle mitään.
Tällaisena 'kenttätilanteen' on nähnyt
Timo Routakangas, joka vielä joitakin
vuosia sitten itsekin toimitti talouksiin
ilmalämpöpumppuja. RM-Lämpöasennus Oy -yritystään Huittisista käsin pyörittävän Routakankaan tämän päivän
myynti- ja asennustoimintojen ydin on
vanhojen lämmitysjärjestelmien korvaamisessa maalämpöjärjestelmillä.
Ilmalämpöpumppujen puolesta
Routakangas on silti toiminut yhä, ei
laitteita myyden, vaan käyttäjiä laitevalmistajista riippumattomana opastaen.
ILMANKOS-projektin ja Ympäristötie-

tokeskus Moreenian yhteistyössä järjestämät "Opi hoitamaan ilmalämpöpumppusi" -illat ovat täyttyneet heti
osallistujista.
Asioita ei käsitellä niissä pelkästään
teoriassa, vaan paikalle tuodun laitteen
sisuksiin yhdessä konkreettisesti porautuen. Asiantuntemustaan Routakangas
on tarjonnut aihepiiristä aiemminkin
pirkanmaalaisen Ekokumppanit Oy:n
projekteissa.
Tällä hetkellä kuvio on Routakankaan
mukaan se, että itse asiassa monet ihmiset eivät tiedä, mitä ilmalämpöpumppu
oikeasti tekee. Eivätkä, mitä sille pitäisi
tehdä. Kun laitteiden myynti kävi kuu-
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– Kerran eräs yksikkö oli niin
tukossa, että se oli tuotava hallille ja purettava osiin putsattavaksi.
Tiukalla pölyn ja rasvan muodostamalla kakulla on taipumus
kertyä suodattimiin, jos sisäyksikkö on lähellä keittiötä. Jo lähtökohtaisesti tuhoon tuomittuja ratkaisuja ovat esimerkiksi
pikaruokapaikat, joissa ei ole
investoitu keittiöolosuhteisiin
tarkoitettuihin laitteisiin.
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mimmillaan vuosina 2007-2008,
liikkeellä oli jos jonkinnäköistä
yrittäjää ja asentajaa.
– Asiakkaille annetut lupaukset ja markkinointisysteemit
ovat olleet vähän yliammuttujakin.Asiakkaille saattoi jäädä laitteiden toiminnasta ja kyvyistä
myös epärealistisia kuvia.
Opetusilloissa osanottajamäärä piti rajoittaa 30:een, koska tilaisuuksiin tulleilla ilmeni riittävän paljon kysyttävää. Myydyissä laitteissa on eroja, joten aikaa
on hyvä varata yksilölliseenkin
neuvontaan. Pientaloissa - joiden asukkaista osallistujien valtaosa on ollut - on käytössä monenlaisia ilmalämpöpumppuja,
mutta niitä on myös sovellettu
monenlaisissa tiloissa.
Ilmalämpöpumppujen hoito
ei periaatteessa ole järin monimutkaista. Routakangas uskookin askareesta lipeämisen juontuvan enemmänkin siitä, että
laitteiden ohjekirjat tahtovat
jäädä käyttäjiltä lukematta. Onhan se toki oma ponnistuksensa plarata äidinkielisensä sivut
opuksesta, jossa kieliversioita
riittää pitkä litania, "mandariinikiinasta lähtien" !

Pölylle kyytiä
sisäyksiköistä,
ulkona jäätilanne
haltuun

S

isäyksikön suodattimen
tai suodattimien säännöllinen puhdistus ja ulkoyksikköön mahdollisesti kertyneiden liiallisten jäiden poisto
- nämä kaksi toimenpidettä kun
osaa ja viitsii tehdä, ilmalämpöpumpun toimintaedellytykset
ovat jo varsin hyvällä tolalla.
Lähes kaikissa ilmalämpöpum
puissa - kaikkein halvimpia lukuun ottamatta - on Routakankaan mukaan edes jonkinlainen
vikadiagnostiikka johdattamassa mahdollisten toimintahäiriöiden syyn jäljille. Vian tullen
kone laittaa ilmanpuhallusluukut kiinni sisäyksikössä ja siinä
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Mikrobeja poistava
suodatin
aurinkokylpyyn,

S
Puiden lehdet olivat vielä pääosin oksissa, mutta aivan roskaton
ulkoyksikön tausta ei ollut.

oleva valo alkaa vilkkua.
– Käyttöohjeesta on katsottava, miten kyseisessä koneesta
saadaan vikakoodi selville, Routakangas sanoo.
Yleisin vilkuttamisen syy lienee suodattimen tukkeutuminen. Imurointi on unohtunut,
ja laite anoo koodilla puhdistusta.
Jos käyttäjä ei tohdi lähteä itse laittamaan pumppua käyttökuntoon, järkevää olisi koettaa
selvittää vikakoodi ennen asentajalle soittamista. Aina laitteen
hoitaminen kuntoon ei edellytä
osien vaihtoa, mutta siihenkin
varautuminen ennalta on järkevää sekä ajan että kustannusten säästämiseksi. Kenelläkään
asentajalla ei ole aina kaikkia
varasosia mukanaan.
Joskus ilmalämpöpumppu
saattaa mennä vikatilaan sähkökatkon tai jännitevaihtelun

vuoksi. Siinä auttaa usein virran
kytkeminen pois 10 minuutiksi,
sitten takaisin.
Pahimmillaan ilmalämpöpumpun sisäyksikön suodattimien pölyjen poiston laiminlyönnin vuoksi voidaan joutua
isompiinkin toimenpiteisiin,
kun ilma ei enää pääse kiertämään lainkaan lauhduttimen
ympärillä.
Timo Routakangaskin on
uransa varrella törmännyt
laitteiden sisuksissa "hirmuisiin
pesiin". Käyttötilan yleissiisteys heijastuu pölyyntymiseen.
Muuten hyvinkin siisteissä talouksissa Routakangas on silti
joskus törmännyt suodattimien melkoisiin pölykertymiin.
Laite on ollut paikallaan ehkä
kolme vuotta, eikä sille ole koko aikana tehty mitään. Moni
kysyy yllättyneenä, että olisiko
pitänyt tehdä?

isäyksiköissä päällimmäiset suodattimet nappaavat
sisäilmasta karkeimman
pölyn, joka poistetaan imuroimalla. Jos kertymät ovat hurjat,
suodattimen voi myös irrottaa
pestäväksi.
Hienoimmissa ja kalliimmissa laitteissa voi olla lisäksi erilaisia sisäilman hienopuhtautta
edistäviä plasma-, ioni- ja fotokatalyyttisuodattimia, joiden
huol
toon ohjekirjoista löytyy
laitekohtaiset hoito- ja vaihtoohjeet. Esimerkiksi fotokatalyyttisuodin reagoi kemiallisesti
auringonvaloon poistaen ilmasta mikrobeja ja bakteereita, käytännössä myös hajuja.
Erään tällaisen laitteen huolto-ohje neuvoo Routakankaan
mukaan irrottamaan kyseisen
suodattimen neljän kuukauden
välein ja asettamaan sen päiväksi ikkunalaudalle auringonvaloon aktivoitumaan.
– Jos näin ei tehdä, koneen
se toiminto ei pidemmän päälle pelaa.
Ilmalämpöpumppua jäähdyttämiseen käytettäessä puhdistamattomat suodattimet eivät
ainoastaan vähennä ilmavirtausta.
Jäähdytystoiminnossa sisäyksikkö kondensoi vettä. Jos suodattimissa on pölyä, eläinten
karvoja ym., kostuvina kertymät ovat otollinen alusta homekasvustolle, joka puhaltuu
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”
40-vuotias perheyritys
Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen
palveluyritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuuriin kuuluu
ensiluokkainen asiakaspalvelu.
Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja punakeltaiset norsuautot
ovat aina puhtaita. Yrityksen
työntekijät ovat ammattitaitoisia,
kohteliaita ja joustavia kaikissa
olosuhteissa.
Eerola-Yhtiöt on täyttänyt 40
vuotta ja perheen omistamaan
yritysryppääseen kuuluvat
Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu
H.Eerola Oy, Kuljetusliike P.
Eerola Oy, Putkistosaneeraus
Eerola Oy, Lokapalvelu Häme Oy
sekä Lehile Oy.
Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia
vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden.

Ennakkohuoltaminen
kannattaa aina

Tarjoamme:

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

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

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 855 30 450

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713

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

Itä-Uusimaa:
Porvoo ja Loviisa

Nyt myös
Pohjois-Savo:
Kuopio/Leppävirta
040 123 9944

(019) 757 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 875 7215

Lahti (03) 875 7215

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

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

Kaikki numerot päivystävät 24h

Loka- ja viemärihuollot
Pumppaamohuollot
Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot
Ympäristönhuoltopalvelut
Suurtehoimuroinnit ja
puhallukset
Putkisto- ja viemärisaneeraukset
Norsu WC:t tilapäistarpeisiin
Puhdasvesipalvelut
Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut
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sisäilmaan. Laite toimii ilman
puhtauden suhteen silloin negatiivisesti - paha juttu etenkin
allergisille.
Ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköiden hyväksi voi omatoi
misesti poistaa näkyvillä olevat
puiden lehdet. Roskat haittaavat
sen sisuksissa olevan patterin
toimintaa.Yksikköä ei saa avata,
mutta roskia kannattaa ronkkia
poiskytketystä koneesta suojien raoista sen minkä saa.
Ulkoyksiköiden suojista,
myynnissä olevistakin, osa on
Routakankaan mukaan liian tiiviitä. Ilma ei pääse kiertämään
riittävän vapaasti, mikä pienentää laitteen hyötysuhdetta.
– Laite on tehty ulkokäyttöön, joten suojat ovat pelkästään esteettinen asia.

Tuulen
kyydittämä räntä
pahin jäädyttäjä

J

os ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ei muodosta talvella jäätä, se ei toimi. Lumikinosten ja maahan muodostuva
jääkerroksen ei saa antaa ulottua ulkoyksikköön saakka.
Monesti sulattamiseen riittää
laitteen kytkeminen jäähdytystoiminnolle. Tarvittaessa tehoa
voi lisätä samalla huputtamalla
ulkoyksikkö, jotta laitteen sisältä ottama lämpö pääsee muhimaan sen ympärillä.
Ääriolosuhteissa, kun tuuli is
kee ulkoyksikköön räntää vaa-

Timo Routakangas asuu ytimeltään 1800-luvun talossa, laajennetussa ja ajanmukaistetussa.
Ilmalämpöpumpun lisäksi lämmityssovelluksia talossa ja ulkorakennuksissa löytyy enemmänkin, jo mielenkiinnonkin vuoksi : aurinkopaneelit käyttöveden lämmittämiseen, yösähköllä varaavia pattereita, talon iso puu-uuni - ja halliin on valmistumassa hakelämmitin.

kasuorana, jäätyminen voi muodostua niin totaaliseksi, että on
otettava käyttöön kovemmat
konstit.
– Omakotiasuja voi tehdä sen
itse - irrottaa päällyskannen ja
kaataa kuumaa vettä yksikön
päälle. Ei kuitenkaan sähkökomponentteja sisältävän piirilevyn! Routakangas neuvoo, ja
varoittaa.
– Isoissa kiinteistöissä käyttäjällä ei mielestäni pidä olla
noin vain oikeutta avata kantta.
On päätettävä, kuka saa tehdä
ja mitä.
Asunto-osakeyhtiöissä pitäisi
ylipäätään aina miettiä vastuukysymykset. Myös vuokralaisel

le on oltava selvä, mitä hän
saa tai mitä hänen pitää tehdä
huoneistokohtaiselle laitteelle,
olipa ulkoyksikkö parvekkeella
tai rivitalohuoneiston ulkoseinällä.
– Jos ilmalämpöpumppuja
on hankittu taloyhtiössä kaikille vaikkapa jäähdytyslaitteiksi,
vastuukysymys tulisi mielestäni
määritellä yhtiöjärjestyksessä,
Routakangas painottaa.
Ilmalämpöpumppujen valikoimat laajenevat ja kehittyvät
Routakankaan mukaan kaiken
aikaa, muun muassa helpommin asennettaviksi, mutta myös
edullisemmiksi hankkia. Taloyhtiöissä ja muissa isommissa

kohteissa hän uskoo suuntauksen suosivan entistä enemmän
ratkaisuja, joissa esimerkiksi
katolla on yksi yhteinen, iso ja
kunnollinen ulkoyksikkö, taloyhtiön vastuulla lakisääteisine,
vuosittaisine tarkistuksineen
koskien esimerkiksi kylmäainemääriä.
– Sisäyksikön puhdistaminen - mikä ei vaikuta muiden
toi
mivuuteen - kuuluu ilman
muuta kullekin osakkaalle tai
asukkaalle. Kun isoissa kohteissa sähkönkäyttö mitataan kohteittain, hoitamattomuudesta
asukas aiheuttaa lisälaskua vain
itselleen.

Pirkkalassa 1. syyskuuta järjestetyssä illassa ilmalämpöpumpun huollosta kiinnostuneita riitti Timo Routakankaan ympärille tiivis
rinki, kuten muillakin paikkakunnilla. (kuva Ruusa Gawaza)
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Tiesithän, että huoneistokohtainen vedenmittaus on
nykyään lakisääteistä.

Vesiverrolla on aina tiedetty vedenmittauksen merkitys: Kolmanneksen
pienempi vedenkulutus ja lähes 10%
säästö energiankulutuksessa ovat
arkipäivää niissä taloissa, missä
vedenkulutusta seurataan
huoneistokohtaisesti.
Suomalaisella huipputekniikalla
luotettavaa vedenmittausta jo
30 vuoden ajan - www.vesiverto.fi

Internetissä toimiva
vedenmittausjärjestelmä
Vexve Oy Vesiverto
Pajakatu 11
38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800
vesiverto@vesiverto.fi
www.vesiverto.fi

Taloyhtiötiedottaminen

Kotisivuillaan As Oy
Liusketie 19 haluaa
viestiä olevansa
muun muassa lapsiystävällinen ja turvallinen taloyhtiö.

Taloyhtiön kotisivut palvelevat
asukkaita
Tieto kulkee Liusketie 19:ssä myös netissä
Tiedottaminen ja asukkaiden palveleminen
olivat päällimmäisiä
ajatuksia, kun helsinkiläisen As Oy Liusketie 19:n hallituksen
puheenjohtaja Marko
Hietala teki taloyhtiölle
ensimmäiset kotisivut
kolmisen vuotta sitten.
Tänä päivänä sivujen
päivittämisestä huolehtii hallituksen jäsen
Petra Schumacher.

n Teksti ja kuvat:

Irene Murtomäki
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A

sunto Oy Liusketie 19
haluaa viestiä sivuillaan
nuorekkaasta, turvallisesta, lapsiystävällisestä ja iloisesta taloyhtiöstä. Aurinkoista
ilmettä sivuille antaa oranssivalkoinen värimaailma. Samaa
kieltä kertoo myös etusivun
kuva viihtyisästä sisäpihasta
leikkivine lapsineen.
As Oy Liusketie 19:n kotisivujen ulkoasu on ollut melko samanlainen alusta alkaen. Etusivun palkkiin on otsikoitu muun
muassa Yhteystiedot, Ohjeet ja
tiedotteet, Taloyhtiön asukkaille, Asuntoa ostamassa sekä Galleria, jossa on kuvia taloyhtiön
talkoista ja muusta toiminnasta.
Lisäksi taloyhtiössä vieraileville
kerrotaan, kuinka Liusketielle
pääsee omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä.
Kotisivuilla on lähinnä ajatonta tietoa, ohjeita ja sääntöjä, jotka eivät juuri tarvitse
päivitystä. Ajankohtaiset asiat

löytyvät etusivulta. Petra Schumacher kertoo päivittävänsä
sivuja tavallisesti hallituksen
kokouksen jälkeen, jos esillä on
ollut sentyyppisiä asioita.

Helppo kanava
jakaa tietoa

-K

otisivut on helppo
kanava jakaa tietoa
taloyhtiön asioista,
Marko Hietala toteaa.
Niin sanottuja insinöörin taitoja niiden tekemiseen tai päivittämiseen ei tarvita.
– Kotisivujen pohjat ostetaan
palvelua tarjoavalta yritykseltä.
Oleellinen avaintekijä onkin,
että tarjolla on riittävän yksinkertaisia palveluja. Se madaltaa
kynnystä kotisivujen tekemiseen. Lisäksi palvelun pitää olla
kohtuullisissa hinnoissa.
Hankalinta on alkutyö mietit-

täessä, mitä materiaalia sivuille
laittaa ja miten sen jäsentelee.
Kun tämä on tehty, on päivittäminen Petra Schumacherin mukaan yksinkertaista. Tärkeintä
on, että työ on nimetty jonkun
vastuulle.
He kannustavat myös muita
taloyhtiöitä kotisivujen tekemiseen, sillä omat kokemukset ovat erittäin myönteiset.
He arvelevat, että yhdessä jos
toisessakin taloyhtiössä mietitään kotisivuja. Esteenä niiden
aikaansaamiseksi saattaa olla
ajatus siitä, että taloyhtiön asiat
tuntuvat mitättömiltä, tai taloyhtiön asioista ei haluta kaikille
ilmoitella.
– Meidän kotisivuillamme ei
ole salassa pidettävää tietoa.
Materiaalin tulee olla kaikille
suunnattua. Esimerkiksi hallituksen kokousten pöytäkirjoja
tai yksittäisiä osakkeenomistajia koskevia tietoja ja tapahtumia ei missään nimessä ladata

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

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

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

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

nettiin, Marko Hietala painottaa.
Niin ikään kuvien kanssa halutaan olla tarkkoja, eikä niissä
esiintyvien henkilöiden nimiä
mainita. Ja jos henkilö ei halua
olla mukana nettisivujen kuvissa, ilmoittaa hän tästä Schumacherille.
Kotisivut täydentävät perinteisesti kulkevaa paperipostia.
– On muistettava, että jokaisella ei ole käytössään nettiä,
eivätkä kaikki käy taloyhtiön sivuilla. Heidänkin tavoittamisekseen lähetetään kokouskutsut ja
muut virallisemmat tiedotteet
kirjepostina. Näin varmistetaan
tiedon kulku joka talouteen.
Myös esimerkiksi talkootiedotteet jaetaan paperilla.

As Oy Liusketie 19:n hallituksen puheenjohtaja Marko Hietala ja jäsen Petra Schumacher pitävät taloyhtiön kotisivuja erinomaisena tiedotuskanavana. Facebook-ryhmä toimii myös keskustelufoorumina. Se on uuden ajan ”pihaparlamentti” sekä tapahtumien viestintäkanava taloyhtiön ulkopuolisille.

Kotisivuista
myönteistä
palautetta
➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 7/2011

79

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

L

Puh. (02) 486 460

a-tiilikate.fi

RAKENNAMME
VALTAKUNNAN HIENOIMMAT
VARASTOT

Kellaritilojen varastokomerot rakennetaan
kiinteällä etuseinällä ja sisäseinät
verkkoseinillä tai rakennetaan kaikki
seinät kiinteiksi.
Partola Team Oy
Petikontie 14
01720 Vantaa, Finland

Laatuvarastojen ammattilainen
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0500 627 934 ja 050 364 38 17

iusketie 19:ssä ei ole ollut
yleisesti keskustelua kotisivujen tarpeellisuudesta,
eikä niitä ainakaan ole vastustettu.
– Kotisivujen ollessa uudet
kommentoivat taloyhtiössä pit
kään asuneet, että sivuilla oli
heillekin uutta asiaa. Kaiken
kaikkiaan palaute on ollut
myönteistä, tai ainakaan minun
korviini ei ole muuta kantautunut, Marko Hietala toteaa.
Taloyhtiön hallitus ei ole seurannut, kuinka paljon sivuilla
on kävijöitä. Joka tapauksessa
niihin viitataan sangen usein pihalla käydyissä keskusteluissa.
– Myös itse tulee silloin tällöin vinkanneeksi, että "hei,
oletteko käyneet kotisivuilla".
Hietala ja Schumacher toivovat kotisivujen lisäävän osaltaan
yhteisöllisyyttä. Aina ei tarvitse
osallistua "pihaparlamenttiin"
pysyäkseen taloyhtiön asioista
ajan tasalla.
Paitsi että taloyhtiön velvollisuus on tiedottaa mahdollisim
man hyvin, ovat kotisivut Marko Hietalan mukaan myös imagotekijä.
– Kun ihminen suunnittelee
huoneiston ostoa taloyhtiöstä,
voi hän käydä sivuilla katsastamassa, millaisesta paikasta on
kyse. Toivon mukaan hänelle
syntyy niiden kautta kuva aktiivisesta taloyhtiöstä, joka haluaa
palvella asukkaitaan.
Petra Schumacher kertookin
monien uusien asukkaiden olleen kiinnostuneita taloyhtiön
kotisivuista ja kertoneen tutustuneensa niihin ennen muuttoa.

Taloyhtiö myös
Facebookissa

P

etra Schumacher on
perustanut taloyhtiölle
oman ryhmän Facebookiin. Koska ryhmä on hänen
hallinnoimansa, voi hän päättää,
kuka sivuilla vierailee. Jäseniä
ryhmässä on tällä hetkellä vasta parikymmentä. Keskustelun

lisäksi Facebookissa kerrotaan
esimerkiksi myyjäisistä ja talkoista.
– Pyrin säännöllisesti myös
katsomaan, josko taloyhtiön
nettisivujen keskustelupalstalle on esitetty kysymyksiä ja
vastaamaan niihin hallituksen
puolesta. Lisäksi palstalla kommentoidaan erinäisiä asioita,
esimerkiksi jos villiviini ärsyttää tai rapussa säilytetään tarpeetonta tavaraa.
- Viime aikoina mieltä on kuohuttanut parkkipaikalla tehty
ilkivalta. Mutta kaiken kaikkiaan keskustelun taso on ollut
asiallinen. Keskustelupalstalla
tehdään myös hyväntekeväisyyttä sekä kierrätystä taloyhtiön sisällä.
Schumacher ja Hietala toivo
vat, että niin kotisivut kuin
Facebook-ryhmäkin luovat yhteisöllisyyttä.
– Netissä voi keskustella
myös niiden asukkaiden kanssa,
joihin ei törmää pihalla. Kaikkia
ei kuitenkaan pihajutustelussa
tavoita, sillä taloyhtiössä on 71
asuntoa ja 150-200 asukasta.

Yhteinen
laajakaista
harkinnassa

K

eskustelupalstalla viriteltiin viime keväänä
keskustelua yhteisestä
laajakaistasta.
– Asia on tällä hetkellä ikään
kuin hautumassa. Monella asukkaalla on määräaikainen sopimus palveluntarjoajan kanssa.
Ymmärrettävästi he eivät halua
maksaa kahdesta yhteydestä.
– Lisäksi taloyhtiön yhteistä
laajakaistaa kohtaan oli epäilyjä, riittääkö sen teho kaikkina vuorokauden aikoina, kun
nettiä käyttää yhtä aikaa paljon
porukkaa. Myös tietoturvasta
kannettiin huolta.
Marko Hietala ja Petra Schumacher arvelevat, että asiaan
palattaneen tuonnempana niin
ajoissa, että asukkaat voivat varautua tulevaan yhteiseen laajakaistaan.

taloyhtiötiedottaminen

Sosiaalisessa mediassa
kommunikoidaan ja kommentoidaan
– Sosiaalinen media
täydentää perinteisiä viestintäkeinoja.
Taloyhtiöitä ajatellen
esimerkiksi Facebookryhmä tavoittaisi
mahdollisesti ne asukkaat, jotka eivät vilkaisekaan ilmoitustaulua. Tulevaisuudessa
saattaa olla tarjolla
asunto-osakeyhtiöille
räätälöityjä uusmediapalveluja, arvelee varatoimitusjohtaja Tatu
Könönen Mediataivas
Oy:stä pohtiessaan,
miten taloyhtiömaailma voisi hyödyntää
sosiaalista mediaa.

n Teksti ja kuvat:

Irene Murtomäki

V

aratoimitusjohtaja Tatu
Könösen mukaansa nyt
ollaan menossa staattisista kotisivuista kohti keskusteltavuutta ja päivitettävyyttä.
Sosiaalista mediaa hyödynnetään tulevaisuudessa entistä
tehokkaammin kaikilla aloilla,
ja tätä päivää alkaa olla esimerkiksi työntekijöiden hakeminen
sosiaalisen median avulla.
Kysymykseen, mikä on sosi
aalinen media, Mediataivaan
uusmediapäällikkö Janne Pirko
la vastaa sen olevan kommunikointia digitaalisten kanavien
kautta.
– Ihmiset ovat yhä tottuneem
pia kommentoimaan lukemaansa ja kokemaansa verkossa.
Tämän suuntaisia palveluja ruvetaan myös vaatimaan, koska
enää ei haluta olla passiivisia
tiedon vastaanottajia.

Yhä useampi
haluaa olla
aktiivinen viestijä

-N

ykyiset "viralliset työ
kalut" eivät aina tarjoa
ympäristöä kommunikoida ja osallistua itse tiedon
jakamiseen, Pirkola toteaa.
– Tätä kaivattaneen erityisesti
taloyhtiöissä, joissa asuu nuorta
väkeä. Heille sosiaalinen media
on arkipäivää ja he haluavat kanavan, jossa keskustella, välittää
tietoa ja vaikuttaa. Sosiaalista
mediaa on helppo käyttää, eikä
se ole aikaan eikä paikkaan sidottu, hän perustelee.
Sosiaalisen median hyviä
puolia muun muassa sähköpostiin verrattuna on viestiketjun
välittyminen jokaiselle ryhmässä mukana olevalle. Ja hekin,

– Sosiaalinen media tarjoaa
mahdollisuuksia, joita myös
taloyhtiöt ja isännöitsijätoimistot voisivat hyödyntää
nykyistä enemmän,
Mediataivas Oy:n varatoimitusjohtaja Tatu Könönen
(vas.) ja uusmediapäällikkö
Janne Pirkola arvioivat.
Jyväskyläläinen yritys on
perehtynyt markkinointiin
sosiaalisessa ja digitaalisessa mediassa.

jotka ovat hiljattain liittyneet
mukaan, pääsevät jyvälle, kun
keskustelua on mahdollista katsoa taaksepäin.
Janne Pirkola toteaa, että sosiaalinen media toimisi hyvin
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keskustelufoorumina ja tiedon
jakajana myös vuokralaisen
suuntaan. Näin hänkin pysyisi
taloyhtiön tapahtumista ajan
tasalla.
Tatu Könönen ja Janne Pirkola ovat yhtä mieltä, että asuntoosakeyhtiössä tiedotus ei voi
tänä päivänä olla kokonaan
digitaalista. Sosiaalisen median työkalut eivät ole kaikille,
etenkään vanhemmalle väelle,
tuttuja. Lisäksi joku voi kokea
hankalaksi sen, että palveluun
pitää kirjautua erikseen, mihin
tärveltyy aikaa.
– Joukosta löytyy aina heitä,
jotka eivät käy netissä tai seuraa
ryhmän keskustelua.Tilanne on
huono, jos viidestä yksikin jättäytyy ulkopuolelle. Jotkut tykkäävät olla iltaisin tietokoneella
ja toiset eivät, Pirkola tietää.

Yhteisöpalveluissa
vaihtoehtoja

T

unnetuin ja käytetyin
yhteisöpalvelu on Facebook.
– Vaikka se ei välttämättä ole
työkaluna paras esimerkiksi ta
loyhtiön tarpeisiin, on se monelle helpoin ja tutuin käyttää.
Facebook-ryhmä voi olla avoin
tai suljettu, mutta osallistuminen vaatii käyttäjiltä Facebookprofiilin, mikä voi olla monelle
kynnyskysymys, Tatu Könönen
mainitsee.

– On olemassa myös muita
vaihtoehtoja. Wiki-tyyppisissä
palveluissa yhteisö voi olla suljettu tai avoin. Pohjan rakentaminen vaatii kuitenkin jonkin
verran perehtyneisyyttä, mutta
käyttö ja seuraaminen sujuvat
helposti. Wikin hyviin puoliin
kuuluu, että käyty keskustelu
säilyy sivustolla. Pitemmällä
tähtäimellä sivuille voi myös
tallentaa esimerkiksi taloyhtiön
dokumentteja, Pirkola mainitsee.
– Lisäksi uutena palveluna
on Google Plus, johon jokainen voi rakentaa omat suljetut
tai avoimet piirinsä sekä jakaa
ja seurata informaatiota näiden
kesken, Pirkola kertoo.
Jos taloyhtiöllä on omat kotisivut, on niille mahdollista luoda keskustelufoorumi.Tämä on
hänen mielestään hyvä vaihtoehto etenkin, jos ei haluta käyttää yhteisöpalveluja.
Oli kanava mikä tahansa, tiedon jakaminen ja keskustelun
seuraaminen vaatii resursseja.
– Taloyhtiön tai isännöitsijätoimiston on hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii ylläpidosta, Pirkola muistuttaa.

Sosiaalinen media
idealaarina

S

osiaalisen median keskusteluissa ihmiset tuovat
esille ideoitaan ja ehdotuksiaan, joita muut kommentoivat.

Ei elämää ilman SoMea ja verkkoa

-S

osiaalinen media eli SoMe
on tämän päivän sosiaalinen liima, Euro RSCG:n digitaalisen markkinoinnin asiakkuusjohtaja Hanna Forsström
kuvailee.
Sosiaalinen media tarjoaa
millenniaaleille, joita kutsutaan
myös iSukupolveksi, Y-sukupolveksi tai C-sukupolveksi, mahdollisuuden tyydyttää ihmisen
perustarpeisiin kuuluvat sosiaaliset ja seurustelun tarpeet.
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Tämä käy ilmi Euro RSCG:n
maailmanlaajuisesta tutkimuksesta, joka selvitti yli 3 000 nuoren sosiaalisen median käyttöä
Kiinassa, Ranskassa, Intiassa,
Iso-Britanniassa ja Yhdysval➺ JATKUU

– Sosiaalinen media on ilmiö,
joka on muuttanut maailman,
Euro RSCG:n digitaalisen
markkinoinnin asiakkuusjohtaja Hanna Forsström toteaa.

– Jos taloyhtiöllä on aktiivinen isännöitsijä, hän alkaa viedä ideoita eteenpäin. Vastaavasti pihakeskusteluissa syntyneet
ajatukset jäävät useimmiten
muutaman ihmisen tietoon
unohtuen ajan kuluessa, eivätkä
kantaudu isännöitsijälle saakka,
Tatu Könönen vertaa.
Hän suuntaakin katseensa
isännöitsijätoimistoihin. Ne
voisivat kehitellä mallia, miten
yhteisöpalvelut olisi mahdollista ottaa laajemmalti käyttöön
taloyhtiömaailmassa. Tämä voisi olla jopa toimistojen kilpailuvaltti, jolla nämä sitouttaisivat
asiakkaansa.
Pitemmälle vietynä verkkoon
voisi tallentaa taloyhtiön dokumentaation, esimerkiksi rakennuspiirustukset, ohjeistuksen
jäteasioihin ja tietoja vireillä
olevista asioista. Ne olisivat siellä tallessa ja poimittavissa.
- Paperia ei voida vielä täysin
korvata digitaalisella aineistolla. Toisaalta kuka olisi voinut

ajatella jokunen vuosi sitten,
että esimerkiksi pankkiasioiden hoito siirtyy lähes täysin
verkkoon, Janne Pirkola heittää
ilmaan ajatuksen.
- Jostain syystä verkkoa ei
pidetä luotettavana paikkana
säilyttää dokumentteja, vaikka
ne olisi salattuna. Mutta ehkäpä muutaman vuoden kuluttua
kuulostaa oudolta, että tiedot
ovat olleet tallessa vain yhdellä
tietokoneella.
- Pilvipalvelut tekevät tuloaan. Omaan tiedostoon pääsee
käsiksi missä päin maailmaa
tahansa, kunhan on nettiyhteys
käytettävissä.
- Sosiaalinen media tarjoaa
paljon mahdollisuuksia, kunhan ne tunnistaa ja niitä osaa
hyödyntää. Parasta mitä yhteisöpalvelu voi nykyisellään antaa taloyhtiöille ja isännöitsijätoimistoille, on mahdollisuus
avoimeen keskusteluun ja dokumenttien tallentamismahdollisuus,Tatu Könönen tiivistää.

12.–14.10.2011
Samanaikaisesti
Messukeskuksessa:

Kiinteistö- ja isännöintialan
kohtauspaikka
Kiinteistö 11 on kiinteistöalan ammattitapahtuma,
joka esittelee kiinteistöalan uusimmat tuotteet ja
palvelut. Messujen näyttelyalue ja monipuoliset
seminaarit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua alan uutuuksiin, verkostoitua ja
solmia kontakteja.

Virallinen messujulkaisu:

www.kiinteistolehti.fi

www.kiinteistomessut.fi

Helsingin Messukeskus

Rekisteröidy ennakkoon osoitteessa www.kiinteistomessut.fi ja voita iPad 2-taulutietokone!
Ennakkoon rekisteröityneiden kävijöiden kesken arvotaan iPad 2 -taulutietokone.

Avoinna: ke–to klo 9–17 ja pe klo 9–16. Sisäänpääsy rekisteröitymällä ennakkoon internetissä tai Messukeskuksessa sisäänkäyntien asiakaspäätteillä. Samalla rekisteröinnillä:
FinnSec, ViherTek, Puhtauspalvelu, Julkisivu sekä Väri ja Pinta.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

loissa.
– Millenniaaleiksi kutsutut
nuoret ovat ensimmäinen todellista digitaalisuuden aikakautta elävä sukupolvi. Heille
maailma on alusta saakka näyttäytynyt jatkuvan teknologisen
kehityksen jatkumona. Mikä
erottaa millenniaal-sukupolven
muista, ei suinkaan ole internet
tai muu tekniikka, vaan sosiaalinen media ja sen käyttö.
Suurin osa tutkimukseen
osallistuneista vastaajista kertoi
sosiaalisen median olevan heille yksi tärkeimmistä yhteydenpidon kanavista. Se on helppo
ja nopea tapa sekä ylläpitää että
kehittää ystävyyssuhteita.
- Millenniaaleille sosiaalinen
media kuuluu olennaisena osana arkipäivää. Heille se on tapa
kommunikoida, hoitaa ystävyyssuhteita ja työtehtäviä sekä tutkia maailmaa. Ja myös muuttaa
sitä, Forsström muistuttaa.

Sosiaalista mediaa hyödynnetään muutoksen edistäjänä.
- Se tarjoaa alustan kommunikoinnille ja yhteiselle toiminnalle. SoMea käytetään muun
muassa mielenilmaisuun, ja

”Millenniaaleiksi
kutsutut nuoret ovat
ensimmäinen todellista
digitaalisuuden aikakautta elävä sukupolvi.
Heille maailma on alusta saakka näyttäytynyt
jatkuvan teknologisen
kehityksen jatkumona.”

esimerkiksi Intiassa nuoret
hyödyntävät henkilökohtaisia
websivustoja, Facebookia, Orkut ja yhteisösivustoa iProtest

taistellessaan ihmisoikeusloukkauksia vastaan.
Millenniaalit ovatkin tutkimuksen mukaan lähes yksimielisiä siitä, että maailman täytyy muuttua. Jopa kahdeksan
kymmenestä vastaajasta myös
uskoo, että heidän sukupolvellaan on aidosti voimaa muutoksen aikaansaamiseksi.
Millenniaalit ovat Mycastingspesialisteja.
– He luovat uutisia, nostavat
esiin keskusteluaiheita sekä lähettävät tarinoita intuitiivisesti
ja orgaanisesti. He ovat aktiivi
sia luojia ja osallistujia, eivät
passiivisia vastaanottajia.
Hanna Forsströmin mukaan
aika, jolloin koko perhe kokoontui yhdessä tv-uutisten ääreen, on auttamattomasti ohi.
– SoMe yksinkertaisesti ajoi
tuon ajan ohi. Nyt ihmiset naputtavat koneillaan heidän
omissa universumeissaan lähettääkseen ja vaihtaakseen muiden kanssa ajatuksia, uutisia ja

mielipiteitä, hän summaa.
Suomessa Facebookissa on jo
lähes kaksi miljoonaa käyttäjää.
Maailmanlaajuisesti käyttäjiä on
melkein 700 miljoonaa, ja kasvu jatkuu kaiken aikaa. Eniten
Facebookin käyttäjiä on Yhdysvalloissa, Intiassa, Meksikossa ja
Filippiineillä. Euroopan maista
viime vuoden tilaston mukaan
kärjessä ovat Iso-Britannia ja
Ranska.
Euro RSCG:n digitaalisen
markkinoinnin asiakkuusjohtaja Hanna Forsström esitelmöi Kansainvälinen Telepäivä
-seminaarissa aiheenaan "Kuluttajakäyttäytymisen muutos.
Sosiaalinen media paljastaa
sukupolvet erottaneen kuilun kuinka selvitä alati muuttuvan
media viidakossa?".
Aalto-yliopistolla toukokuussa pidetyn seminaarin järjesti
Sähköinsinöörien liitto.

www.osram.ﬁ

MYÖS
VY
VÄRISÄ
840!

OSRAM DULUX®
INTELLIGENT FACILITY
Parasta valoa kiinteistöihin!
- voidaan kytkeä päälle ja pois
rajoituksetta
- porrasvaloautomaatit, käytävät, WC:t
- keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia
- pakkassyttyvyys -30 °C
- kirkastuu nopeasti
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A sunto - osakkaana taloyhtiössä

Asunto-osakkeenomistajien asemaa halutaan vahvistaa

SAO rakentamassa vertaisverkostoa
osakkaiden aktiivisuuden
kasvattamiseksi taloyhtiöissä
Asunto-osakkaat kokevat varsin usein olevansa yksin ja voimattomia taloyhtiöidensä
ongelmatilanteissa.
Mistä yksittäinen
osakkeenomistaja saa
apua, miten hän voi
vaikuttaa taloyhtiön
hallintoon, päätöksiin
tai korjaustapojen valintoihin?

n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

S

uomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n tärkeimpänä tehtävänä onkin
puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari Patrick Lindgrenin
mukaan saada aikaan kattava
liitto, jonka jäsenistö toimii aktiivisesti ja yksittäisten asuntoosakkeenomistajien vertaistukena ja -verkostona.
Tässä vaiheessa tuore liitto
pyrkii lisäämään tunnettuuttaan ja rakentaa jäsenpalveluverkostoa, sovittelutoimintaa,
puhelinneuvontaa, laatii isännöinti- ja kiinteistönhuoltosopimusmalleja jne.

As Oy -laissa
muutostarpeita

R

unsas vuosi sitten voi
maanastunut asuntoosakeyhtiölaki viritti
muutaman vuoden esiintuloan
sa odottaneen Suomen Asuntoosakkeenomistajat ry:n toimintaan.
Yksi tärkeä tehtävä liitolla
on puheenjohtaja Patrick Lindgrenin mukaan ottaa kantaa
asunto-osakeyhtiölain tuomiin
käytännön ongelmiin. SAO:n
nimissä onkin tarkoitus koota
kirjelmä, johon oikeusministeriön ja lain mahdollisen seu-

– Asunto-osakeyhtiöiden
toiminta on muuttunut.
Niistä on tullut niin suuria
toimijoita, joissa yksittäiset
osakkeenomistajat tuntevat
itsensä usein alistetuiksi,
Suomen Asunto-osakkeen
omistajat ry:n puheenjohtaja Patrick Lindgren arvioi.

rantaryhmän toivotaan ottavan
kantaa.
– Laki on sellainen kuin se
on ja yhtäältä meidän on nyt
elettävä sen kanssa. SAO:ssa on
kuitenkin hyvin vahva halu vaikuttaa siihen, että sitä muutettaisiin ongelmallisilta kohdin.
Tiedän, että lain muuttaminen
voi toistaiseksi olla hieman utopistinen ajatus, mutta mielestäni lainlaatijoidenkin pitäisi rehellisesti pystyä tunnistamaan
➺ JATKUU
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virheensä, Lindgren sanoo.
Laissa on Lindgrenin mukaan useitakin kohtia, jotka
ovat selvästi vaikeuttaneet ja
heikentäneet yksittäisen asunto-osakkeenomistajan mahdollisuuksia vaikuttaa asunto-osakeyhtiöissä.
Yhtenä esimerkkinä hän mai
nitsee osakkaan vastuulle tulleen velvollisuuden ilmoittaa
tekemistään kunnossapito- ja
muutostöistä.
– Laki velvoittaa osakkaita
noudattamaan tietynlaista byrokratiaa. Näin siitäkin huolimatta, että hallituksen esityksen mukaan ilmoitusmenettelyyn ei ole kaikissa tilanteissa
pakko mennä. Esimerkiksi jos
taloyhtiössä tiedetään riittävän
hyvin ja perustellusti, että jokin
muutostyö ei aiheuta yhtiölle
tai toiselle osakkaalle vahinkoa,
silloin muutostyöstä ei välttämättä tarvitse vaatia ilmoitusta.
Nyt niitä kuitenkin käytännös-
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Miksi taloyhtiöiden yhtiökokouksiin ei mennä samanlaisella innostuksella kuin
esimerkiksi Nokian tai
Sammon yhtiökokouksiin,
joihin osallistutaan, koska
halutaan kuulla, mitä
Wahlroos tai aikaisemmin
Ollila puhui? Toki sinne
mentiin myös kuulemaan,
onko luvassa osinkoja.
– Asunto-osakeyhtiössä
osakkeenomistajille ei voida
tarjota osinkoja, mutta voisi
ajatella, että taloyhtiön palvelut, asumisen taso, talon
toiminta ja muut asiat ovat
niitä osinkoja, joita saadaan
vastineeksi vastikkeiden
maksamisesta. Mitä läpinäkyvämmin taloyhtiön toiminnasta saa tietoa, sitä
parempi ja yhtiökokoukseen
osallistumisen kannaltakin
sen pitäisi olla kiinnostavampaa kuin nykyisin,
SAO:n varapuheenjohtaja
Jouko Taskinen pohtii.

sä useimmiten vaaditaan, hän
toteaa.
SAO:n varapuheenjohtaja
Jouko Taskisen mielestä alan
järjestötkään eivät osanneet
riit
tävästi varautua remonttiilmoitusvelvollisuuden tulkitsemisesta syntyneisiin ongelmiin.
Ristiriitaisia lausuntoja ja tulkintoja selkiinnyttämään laadittiin
myös opas "Kunnossapito- ja
muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta
ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista".
– Se laadittiin liian hätiköiden
ja se tietyiltä osin vain pahensi
tilannetta. Siellä oli mielestäni
naurettavuuksia, kuten ilmoittamisvelvollisuus ovisilmästä. Sitä
perusteltiin sillä, että ulko-ovi
on yhtiön vastuulla. Oppaassa
ei olisi mielestäni pitänyt käydä
asioita näin puhdasoppisesti läpi. En myöskään vielä tiedä, mikä oppaan asema käytännössä
on. Onko se laki, määräys, suositus vai vain joidenkin mielipide
asioista,Taskinen kysyy.

Vähemmistön
vaikutusmahdollisuudet
heikot

V

iime aikoina tiedotusvälineiden keskusteluissa
on pohdittu, uskaltaako
tavallinen matti- tai maijameikäläinen lähteä mukaan hallitustyöhön, koska vastuusäännöt
ovat nykyisessä laissa entistä
tiukempia.
– Mielestäni vastuusäännöt
ovat nykyisessä laissa aika pakottavia ja siksi niidenkin osalta
pitäisi voida tehdä lievennyksiä.
Esimerkiksi yhtiökokousta koskevat säännöt ovat osin kovin
puutteellisia ja niidenkin pitäisi
olla mieluummin tahdonvaltaista kuin pakottavaa lainsäädäntöä, Lindgren jatkaa.
– Laki ei anna mahdollisuutta suhteelliseen äänestysmenettelyyn eli vähemmistö ei näin
ollen voi koskaan saada edus-

tajaansa esimerkiksi hallitukseen. Tilintarkastuksesta laissa
on nyt sellainen säädös, että jos
yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava HTM- tai KHT
-tilintarkastaja, voidaan käyttää
ainoastaan Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Näin olleen osakkaat voivat
toki esittää heidän tilalleen toiminnantarkastajia, mutta eivät
saa sitä käytännössä läpi, koska
yhtiöjärjestys on määritellyt yksiselitteisesti, keitä käytetään,
Lindgren selittää lain tietynlaisia erityispiirteitä.
Kaiken kaikkiaan taloyhtiöiden hallinnon ja toiminnan pi
täisi olla nykyistä läpinäkyvämpää.
– Yksittäisellä osakkeenomistajalla on lain mukaan vain
kerran vuodessa mahdollisuus
esittää ja saada vastauksia kysymyksiinsä eli yhtiökokous. Näin
siinä tapauksessa, että hänellä
ei ole sitten takanaan kymmentä prosenttia osakkaista, joiden

turvin hän voi kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle.
Tämä on esimerkki juuri siitä
lain suomasta hyvin kapeasta
mahdollisuudesta saada tietoa
asioista, jotka koskevat hänen
huoneistoaan ja maksuvelvollisuuttaan, Lindgren vielä toteaa.
SAO:n varapuheenjohtaja Jouko Taskinen näkeekin
SAO:n tärkeäksi tehtäväksi lisätä ja tukea osakkaiden osallistumista yhtiökokouksiin, koska
siellä on käytännössä tärkein
edunvalvonnan paikka. Yhtenä
ajatuksena onkin, että liiton sivustolle laaditaan ohjeistusta,
miten toimin asunto-osakkeenomistajana taloyhtiöni yhtiökokouksessa.
Lisäksi Lindgrenin mielestä
on osakkaiden edun kannalta
väärin, että kiinteistönvälittäjällä on asuntokauppatilanteissa
helpompi saada koko taloyhti
ötä koskevaa tietoa kuin yksittäisellä osakkeenomistajalla.
Tästä syystä liitto pyrkii te-

kemään yhteistyötä myös kiinteistönvälittäjien kanssa, jotta
myyntitilanteissa turvattaisiin
paremmin tietojen saaminen
yksittäisten osakkeenomistajien, ostajakandidaattien ja kiinteistönvälittäjän välillä.

Kevennetään
isännöitsijän
työtaakkaa

-T

aloyhtiön hallinnon
pitäisi olla mahdollisimman läpinäkyvää,
jotta jokaisella osakkaalla olisi
mahdollisuus myös itse nähdä
taloyhtiön asioiden olevan kunnossa. Näin varsinkin siksi, ettei
missään taloyhtiössä voida olla
sataprosenttisen varmoja siitä,
minkälaisia ihmisiä on palkattu esimerkiksi isännöitsijöiksi,
Lindgren nostaa esiin.
Tämä ajatus kulkee hänen
mukaansa käsi kädessä isän-

nöitsijöiden ammattipätevyyden kanssa.
– Isännöitsijän pätevyys on
ollut ja on edelleenkin sen varassa, minkälaista koulutusta ja
minkälaisen ammattipätevyy
den hän on hankkinut esimer
kiksi järjestöjensä kautta. Lainsäädännössä isännöitsijän ammattipätevyydelle ei ole asetettu minkäänlaisia vaatimuksia,
Lindgren luettelee.
– Toisaalta ei voida edellyttää
sitäkään, että osakkaat valvoisivat isännöitsijän tehtävien suo
rittamista, vaan kyllä hänelle
on voitava uskoa niiden hoito
ja luottaa siihen, että ne myös
hoidetaan. Mielestämme isännöitsijöille pitäisi kuitenkin
asettaa myös muita kuin teknisiä ja taloushallintoon liittyviä
vaatimuksia, Lindgren toteaa.
Jotta isännöitsijän, hallituksen ja yksittäisten osakkaidenkin suhde saataisiin nykyistä
parempaan tasapainoon, pitäisi
➺ JATKUU
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Lindgrenin mielestä osakkaiden ottaa itse aktiivisemmin
osaa taloyhtiönsä hoitamiseen
ja hallintoon.
– Minun reseptini ei siis olekaan, miten voitaisiin uskoa
isännöitsijälle lisää töitä ja tehtäviä, vaan päinvastoin - uskoa
hänelle mahdollisimman vähän
tehtäviä ja osakkaiden pyörittää taloyhtiönsä hallintoa itse,
ilman ulkopuolisia. Uskon siihen, että osakkeenomistajat
pystyvät itse kantamaan huolen
oman taloyhtiönsä kunnosta ja
omista ja taloyhtiönkin varoista
paljon paremmin kuin ulkopuolinen, Lindgren vielä toteaa.
Osakkeenomistajilla on tärkeä roolinsa myös siinä, keitä
tulee valituksi taloyhtiön hallitukseen.
– Sinne pitäisi pystyä valitsemaan taitavia ihmisiä, joilla on
kiinnostusta, halua ja aikaa hoitaa taloyhtiön asioita, Taskinen
muistuttaa unohtamatta sitä, että valintoja on aina syytä myös
riittävästi valmistella etukäteen
yhtiökokousta varten.

Yhtiöjärjestyksen
rooli vahvemmaksi

Y

ksi keino selkiinnyttää
ja jakaa yhtiön ja osakkaiden vastuuta nykyistä yksityiskohtaisemmin on
muuttaa yhtiöjärjestyksiä.
– SAO korostaa yhtiöjärjestyk
sen merkitystä taloyhtiöissä.Yhtiöjärjestyksellä pitäisi pystyä
määräämään kiinteistökohtaisesti kaikki se, mikä on kyseisen
asunto-osakeyhtiön kannalta
olennaista, eikä esimerkiksi kopioida yhtiöjärjestys valmiista
malleista tai toisten yhtiöiden
yhtiöjärjestyksistä, Lindgren
sanoo.
Laki antaa mahdollisuuden
tehdä taloyhtiökohtaisia päätöksiä ja jakaa vastuuta toisin
ja yksityiskohtaisemmin kuin
mitä suoraan laista yhtiöjärjestykseen kirjattuina vastuita
määritellään yhtiön ja osakkaan
kesken.
– Osakkeenomistajien rah-
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keet eivät yleensä tahdo riittää
yhtiöjärjestyksen muuttamisprosessin läpiviemiseen. Me
kuitenkin voisimme SAO:ssa
toimia tältäkin osin jonkinlaisena katalysaattorina tai kannustajana ja tukea osakkeenomistajia näissä tilanteissa, Lindgren
sanoo.
Suomen asunto-osakkeenomistajien tärkeänä tehtävänä
on vahvistaa juuri yksittäisen
osakkeenomistajan asemaa ja
siksi yhtiöjärjestyksenkin si
sältöön liittyen olisi tärkeä
mahdollistaa se, että jokainen
osakas voi elää ja asua hankkimissaan osakehuoneistoissa
niin kuin haluaa ja mikä sopii
vapaan yhteiskunnan henkeen.

Asuitpa minkälaisessa taloyhtiössä tahansa korjaustarpeita
varmasti riittää. Korjaustarveselvityksiä koskeva säännös
asunto-osakeyhtiölaissa on Suomen Asunto-osakkeenomistajat
ry:n puheenjohtajan, asianajaja, varatuomari Patrick
Lindgrenin mielestä vesitetty sellaisiksi, että korjaustarpeista
muutamilla riveillä kerrottuna täytetään lain minimivaatimus.
– Taloyhtiö voi luistaa tiedonantovelvollisuuden laatimalla jonkinlaisen lain minimivaatimukset täyttävän selvityksen, mutta se ei ole silloin niin informatiivinen kuin pitäisi olla, jotta
sillä olisi todellista informaatioarvoa osakkaille ja mahdollisille
asunnonostajille tai kiinteistönvälittäjille, hän harmittelee.

– Tällä ei tietenkään tarkoiteta sitä, että osakkeenomistajilla pitäisi olla mahdollisuus
käyttäytyä taloyhtiöissä, miten
haluavat tai yksittäisellä osakkeenomistajalla olisi oikeus
ruveta öykkäriksi ja hankalak-

si asukkaaksi, vaan pitää voida
luottaa ihmiseen ja siihen, että
kukin käyttää hankkimaansa
omaisuutta niin, ettei sille aiheudu vahinkoa, Lindgren painottaa.

Geberit piilohuuhtelusäiliöt

Luotettu sukupolvesta
toiseen.
Geberitin piilohuuhtelusäiliöitä on menestyksekkäästi käytetty ympäri maailmaa jo yli 40 vuoden ajan. Tilaa säästävät Geberit WC-järjestelmät tunnetaan niiden luotettavuudesta sekä jatkuvasta kehityksestä kohti täydellisyyttä.
Ominaisuudet tulevat esiin niin asennuksen kuin huollon helppoudessa. Tiedostetun korkean laadun Geberit takaa
antamalla 25 vuoden varaosasaantitakuun piilohuuhtelusäiliöilleen. Lue piilohuuhtelusäiliöistä lisää osoitteessa
→ www.geberit.fi

Taloyhtiön järjestyssäännöt

n Teksti:

Hanna Rissanen

Kuvituskuvat:

Futureimagebank

Koti, rauhan tyyssija - no joo?!
Taloyhtiö kiusaamisen tantereena
Huutelua, parjaamista, uhkailua - häiriköintiä.
– Jos työpaikalla tapahtuisi tällaista, se luokiteltaisiin kiusaamiseksi, johon alkaa jo olla toimintatavat, huokaisee taloyhtiönsä hallituksen
puheenjohtaja. Eikä vain omasta puolestaan.
Elinpiiriinsä sopeutumaton osakaspariskunta
on löytänyt jatkuvan pommituksensa kohteiksi
asukkaita niin omasta kuin muistakin rapuista,
mutta myös talon ulkopuolisia. Mikä neuvoksi?
90
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S

opuisa puhe ei ainakaan
ole saanut pariskuntaa
lopettamaan riidan- ja
pahanmielen kylvöä taloyhtiössään. Menon jatkumiseen kiusaantunut hallituksen puheenjohtaja kertookin etsineensä jo
tilanteeseen soveltuvaa lakitietoa, tässä vaiheessa tosin vain
netistä. Tuloksetta. Hänellä on
aiempaakin kokemusta ison
taloyhtiön elämänmenosta ja
hallitustyöskentelystä noin

kymmenen vuoden ajalta.
– Sielläkin oli ongelmia, mutta ei tämänlaatuisia, vaan enimmäkseen meluhäirintää. Siihen
on helpompi puuttua.
Ennen nykyisen hallituksen
puheenjohtajan muuttoa taloon kyseinen pariskunta oli
käynyt taloyhtiön piirissä vuosikausia oikeutta eri asteissa,
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NÄIN HELPPOA ON
TALOYHTIÖLAAJA-TALOYHTIÖLAAJA
KAISTAN HANKINTA

Varmista, että DNA Welho Taloyhtiölaajakaista
on yhtiökokouksen esityslistalla päätösasiana.
Järkevään päätökseen riittää yhtiökokouksen
enemmistön tahto.
Säästösi?
Satasen vuodessa per talous? Vai enemmän? Nettimaksut voivat alentua jopa puoleen, kun DNA
Welho Taloyhtiölaajakaista kytketään kerralla
kaikkiin huoneistoihin sovitulla nopeusluokalla.
Netti toimii heti ja entistä pienemmät kuukausimaksut veloitetaan kätevästi yhtiövastikkeessa.
Asukkaat voivat myös halutessaan nostaa oman
liittymänsä nopeutta – vaikka 200M asti.
Paikallinen asiantuntija käytössäsi
Pääkaupunkiseutu
Harri Puro
Puh: 044 044 0020

Jouko Mönttinen
Puh: 044 044 0025

Krister Etzell
Teemu Karmakka
Puh: 044 044 0209 Puh: 044 044 5900

Sähköposti: etunimi.sukunimi@dna.fi

Jouko Teräsniemi
Puh: 044 044 1859

www.dna.fi
Kuopio, Siilinjärvi
Rauno Lehijoki
Puh: 044 404 4200

Turku, Pori, Lohja
Joosua Nikkinen
Puh: 044 505 5042

Turku, Rauma
Pasi Lehtinen
Puh: 044 731 3733

Turku ja Tampere
Jonne Ranki
Puh: 044 523 4567

Oulu
Sanna Suomela
Puh: 044 044 5085

Lahti
Pekka Luoma
Puh: 044 751 4777
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häviten kaikissa syytteissään. Se
ei kuitenkaan ole rauhoittanut
tilannetta lopullisesti.
Uudehkona asukkaana ja hallituksen puheenjohtajana nyt
puolitoista vuotta toiminut, toimitukseemme yhteyttä ottanut
henkilö kertoo omasta puoles
taan yrittäneensä suhtautua
pariskuntaan ennakkoluulottomasti ja tasapuolisesti.
– Nykyinen isännöitsijä ja
talon asukkaat eivät enää jaksa
uskoa, että asiaan saadaan mitenkään parannusta. Asiallinen
tuki alkaa olla vähissä. Muutaman kerran häiriötilanteissa poliisi olisi ollut paikallaan, mutta
asukkaat eivät ole uskaltaneet
koston pelossa tehdä mitään.

Solvauksen kohteita
ja aiheita
riittää ja riittää

M

inkälaisin teoin sitten
pariskunta on pysty
nyt ahdistamaan mui
den asukkaiden elämää kotiympäristössään?
Esimerkkejä riittää. Pariskunnan seinänaapuri, mies parhaassa iässään, on kertonut, että
hän ei pääse ulos asunnostaan
ilman, että hänelle huudetaan
jotakin. Naapurit ovat haukkuneet yhtiökokouksessa hänen
vieraansa siinä kuin jaelleet
siellä negatiivisia huomioitaan
myös talon vanhuksista, sairaista jne.
Hallituksen puheenjohtajan
mukaan pariskunta, etenkään

rouva, ei ylipäätään noudata yhtiökokouksessa mitään tapoja.
Talossa asuvan perhepäivähoitajan hoitolapset laskevat
pariskunnan mielestä mäkeä

loyhtiössään pyykkitupaan, roskikseen ja tuuletusparvekkeen
oveen. Oikeusjutuilla uhkailut
ovat tulleet muille asukkaille
tutuiksi.

”Nykyinen isännöitsijä ja talon asukkaat eivät enää
jaksa uskoa, että asiaan saadaan mitenkään parannusta. Asiallinen tuki alkaa olla vähissä. Muutaman
kerran häiriötilanteissa poliisi olisi ollut paikallaan, mutta asukkaat eivät ole uskaltaneet koston
pelossa tehdä mitään.”

väärässä paikassa. Ylipäätään
heidän mielestään perhepäivähoitajan työtä ei saisi harjoittaa
talossa.
Erinäisiä kielto- ja uhkauslappuja pariskunta on niittaillut ta-

– Etenkään saman portaan
asukkaat eivät uskalla elää nor
maalia elämää. Minuakin hän
on uhkaillut puhelimessa, lähinnä oikeusjutuilla, hallituksen puheenjohtaja kertoo.

Löytyykö keinoja laista?

A

sianajaja Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto
Oy:stä vastaa:
– Asiaan lienee aika vaikea
puuttua, etenkin asunto-osakeyhtiölakia ajatellen.Varoituksen
antaminen yhdistettynä osake
huoneiston hallintaanottomenettelyyn, mikäli häiritsevä elä
mä tai järjestyksen rikkominen
jatkuu kirjallisesta varoituksesta huolimatta, lienevät ainoa te
hokas keino asiantilan korjaa
miseksi.
– Osakkeenomistajalle ja
muulle huoneistoa hallitsevalle
on aina ennen hallintaanotto
menettelyä annettava kirjal
li
nen varoitus, josta päättää
yhtiön hallitus, ei esimerkiksi
isännöitsijä. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säännöstä siitä,
kuinka kauan annettu varoitus
on voimassa, mutta oikeuskäytännössä on katsottu, että varoitus on voimassa kohtuullisen
ajan.
– Huoneistoa ei ole oikeutta
ottaa hallintaan, jos varoituksen
kohde oikaisee menettelynsä,
mutta osakkeenomistajan on
kuitenkin tällöin korvattava varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koollekutsumisesta
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Asianajaja
Pasi Orava
Kalliolaw
Asianajotoi
misto Oy:stä
arvioi, että
asiaan puuttumiselle on
aika vaikea
löytää keinoja
asunto-osakeyhtiölaista.

yhtiölle jo aiheutuneet kustannukset. Näiden kulujen maksamatta jättämistä voidaan myös
käyttää hallintaanottoperusteena, mutta koska syy on eri kuin
edellä mainittu, on tästä taas
erikseen varoitettava.
– Hallintaanottopäätöksen
tekee siis yhtiökokous. Yhtiön

suorittaman osakashallinnassa
olevan osakehuoneiston hallintaanoton kesto on asunto-osakeyhtiölaissa rajattu maksimissaan 3 vuoteen, mutta mitään
vähimmäisaikaa sille ei ole laissa määritelty.
– Lisäksi on luonnollisesti
käytettävissä keinona tutkin-

tapyynnön tekeminen poliisille, mutta on korostettava, että
tutkintapyynnön tekemiseen
ei tule lähteä pikaistuksissaan,
harkitsemattomasti tai perusteettomasti.
– On myös otettava huomioon, että tutkintapyynnön tekeminen esimerkiksi asumisyhteisöissä tavanomaisesti esiintyvistä rikoksista, kuten kotirauhan
rikkomisesta, kunnianloukkauksesta tai väkivallalla uhkaamistilanteissa jopa laittomasta
uhkauksesta, ei kuitenkaan
poista varsinaista konkreettista
häiritsevää toimintaa, ja voi jopa olla sitä lisäävänä seikkana.
– Kaiken kaikkiaan tilanne
on järjestyshäirintätilanteissa
kuitenkin lainsäädännön kannalta ongelmallinen. Tähän on
nähdäkseni kaksi pääsyytä: ensinnäkin puuttumiskeinojen
niukkuus ja toisaalta näiden
ainoiden mutta järeiden puuttumiskeinojen soveltuminen
vähäisiin ja lieviin tilanteisiin.
Häiritsevän elämän ja järjestyksen rikkomistilanteissa tämä
nähdäkseni erityisesti korostuu.

Huutoja ja haukkuja on satanut hänen niskaansa niin
kokouksissa kuin pihalla. On
levitetty myös 'tietoa', että hän
on joutunut muuttamaan pois
entisestä taloyhtiöstään epäselvyyksien vuoksi.
Parin vuoden takaisen taloyhtiön ulkoremontin aikana pariskunnalle annettiin kirjallinen
varoitus myös rakennusmiesten
häirinnästä.
Häiritseväksi koetulta pariskunnalta puheenjohtaja on todennut löytyvän taitoa kasvien
kanssa puuhailuun, ja he tuntuvat mielellään muun muassa
haravoivan. Puheenjohtaja kertookin yrittäneensä hyödyntää
näitä heidän taitojaan pihan
kunnostuksessa.
Pidemmän päälle sekään ei
ole tuottanut tulosta, ainakaan

toivottua. Yhteisiä pihatalkoita
tässä taloyhtiössä ei ole järjestetty. – Arvaa vain miksi? puheenjohtaja heittää.
– Kokouksissa, joissa toimin
puheenjohtajana, olen tavannut kysyä jokaiselta osallistujal
ta erikseen mielipidettä kulloiseenkin käsiteltävään asiaan.
Kun asukkaat huomaavat, että
muut eivät ole häiriköiden takana, he rohkaistuvat ilmaisemaan oman mielipiteensä.
– Tukea saan paljonkin yksityisesti sekä kannustusta jatkaa
samalla tavalla, hallituksen puheenjohtaja kertoo.
Silti hän toivoisi hiertävään
asioiden tilaan neuvoja ja työka
luja myös asiantuntijoilta. Saattaisipa niistä olla avuksi muuallakin; tämä jutussa anonyyminä
käsitelty taloyhtiö ei liene lajis-

Uutuus!
Kuivausrumpu, jonka
voi asentaa jopa
siivouskomeroon!
Uusi Miele PT 5137WP
on lämpöpumpputoiminen,
energiaa säästävä
kuivausrumpu.
Tehokas, hellävarainen
ja kuivaustekniikkansa
ansioista helppo
asentaa.

Löytyykö apua poliisivoimista?

S

euraavalla tavalla tilannetta ja ratkaisumahdollisuuksia virkansa näkökulmasta pohti pyynnöstämme ylikomisario Mika Pöyry
Helsingin poliisilaitoksen poliisitoimintayksiköstä:
– Lähtökohtaisesti taloyhti
ös
sä tulee asua ja oleskella
siten, että naapureille aiheutuu mahdollisimman vähän
häiriötä. Häiriö voi aiheutua
paitsi metelöinnistä myös
muulla tavoin, kuten puuttumalla asukkaan tai asukkaiden
henkilökohtaisiin asioihin, tai
muutoin vaikeuttamalla taloyhtiössä asumista. Asumiseen
yleisesti kuuluu kuitenkin tiet
ty sietovelvollisuus normaa
liin asumiseen ja siihen liittyvään yleiseen toimintaan.
– Olennaista kiusaamisen
ja häirinnän osalta on poliisin
näkemyksen mukaan häiriön
toistuvuus. Yksittäisten ikävien huomautusten tai "puolitahattomien" ikävien ilmausten
käyttäminen ei sinänsä vielä
täytä kiusanteon tunnusmerkkejä.
– Lähtökohtaisesti isännöit

sijä johtaa taloyhtiötä ja sen
juoksevia hallintoasioita yhtiön hallituksen antamien
ohjeiden mukaisesti. Ensisijaisesti kiusaamiseen liittyvät kysymykset tulisi ottaa
esille isännöitsijän tai yhtiön
hallituksen puheenjohtajan
kanssa. Asiassa on syytä käyttää kirjallista menettelytapaa,
asian mahdollisen jatkoselvittelynkin kannalta.
– Mikäli nämä toimintamallit eivät johda toivottuun
lopputulokseen, on tietenkin mahdollista saattaa asia
poliisin tutkittavaksi, mikäli
kiusaaminen täyttää jonkin
rikoksen tunnusmerkistön.
Mahdollisina rikoksina tulevat
kysymykseen muun muassa
rikoslaissa mainitut kunnianloukkausrikokset.
– On aina syytä kuitenkin
huomioida, että asiattomat ilmoitukset voivat johtaa myös
ilmoituksentekijän omaan
vastuuseen, joten ilmoituksen
tekokynnystä viranomaiselle
on syytä kuitenkin pitää melko korkeana, Pöyry lopuksi
toteaa.

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

Myös tämä tuote esillä
FinnClean-messuilla
osastollamme D 10.
Tervetuloa!

turvallisuus

Kertakäyttögrillin käyttäkiellosta pelastussuunnitelmien laatimiseen

Taloyhtiöissä syytä kerrata
uuden pelastuslain velvoitteet
Asunto Oy Kannelmäen Pientalojen kotisivulla tiedotettiin
heinäkuussa, että esimerkiksi taloyhtiöiden
pihoilla ei voisi enää
grillata kertakäyttögrillillä, jos alueelle on
annettu metsäpalovaroitus.
n Teksti: Riina

Takala

S

isäasianministeriön halli
tusneuvos Mika Mättö oli
tiedotteen mukaan toden
nut näin liittyen heinäkuun
alussa voimaan tulleeseen pelastuslakiin. Sen mukaan metsäpalovaroitus ei koske enää
pelkästään metsiä ja niiden läheisyyttä, vaan kaikkia alueita
ja koska kertakäyttögrilli luokitellaan pelastuslaissa avotuleksi,
sen käyttö on kielletty metsäpalovaroitusaikana. Suojelujohtaja
Markku Toukola oli suhtautunut
asiaan niin vakavasti, että viestitti asukkaille suosittelevansa, ettei kertakäyttögrillejä käytettäisi taloyhtiön alueella laisinkaan,
koska paloriski on ilmeinen.

Pelastuslain
moninaiset
säännöt

K

ertakäyttögrillien käyttäminen avotuleksi luo
kiteltuna riskinä on kuitenkin vain yksi pieni säännös
laaja-alaisessa pelastuslaissa,
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Tämäntyyppisessä grillaamisessa ei ole vaaraa, kunhan toimii kuitenkin huolellisesti. Sen sijaan foliosta
tehtyjä laatikoita muistuttavat kertakäyttögrillit on uuden pelastuslain mukaan
kielletty - ainakin siis silloin
kun avotuli on metsäpalon
vuoksi kielletty. Tokkopa tälle syksylle enää ongelmia
tässä suhteessa tulee. Sen
sijaan tärkeämpää olisikin
paneutua siihen pelastuslain muuhun säännöstöön,
joka koskee taloyhtiöitä.
Kuva: Futureimagebank.

jossa rakennuksen omistajalle
ja haltijalle on asetettu entistä
selkeämpiä velvoitteita ehkäistä
tulipalojen syttyminen, varautua henkilöiden, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, varautua tulipalojen sammuttamiseen ja muihin
omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin sekä ryhtyä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi kiinteistöistä tulipaloissa ja
muissa vaaratilanteissa ja myös
pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Näin ollen huomiota on kiinnitettävä entistä tarkemmin esimerkiksi roskakatoksen sijain
tiin ja siihen, miten mahdolliset
tuhopoltot voidaan ennaltaehkäistä; lukitukseen, jotta taloyhtiön kellari- tai ullakkotiloihin

ei pääse talon ulkopuolisia
henkilöitä; poistaa taloyhtiön
porrashuoneesta kaikki tavarat, niin lastenvaunut, -rattaat
ja rollaattorit kuin vaikkapa vi
her- ja muovikasvitkin, koska
porrashuonessa ei saa pelastuslain mukaan säilyttää mitään;
merkitä pelastustie näkyvästi ja
poistattaa pelastuslakiin vedoten paikalle mahdollisesti pysäköidyt autot tai muut esteet.
Pelastuslaissa korostetaan
avainturvallisuutta ja muistutetaan käytävien ja uloskäyntien
hyvästä järjestyksestä.
Tärkeitä keinoja esimerkiksi
tahallisesti sytytettyjen tulipalojen estämiseksi ovat järjestyksen ja siisteyden ylläpitäminen
sekä helposti syttyvien tavaroiden asianmukainen säilyttämi-

nen.
Helposti syttyvää materiaalia
tai muuta tulipalon syttymisen
tai leviämisen vaaraa aiheuttavaa tavaraa saa säilyttää vain
siihen tarkoitetuissa paikoissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa
esimerkiksi räjähdysvaarallis
ten aineiden säilyttämistä tarkoitukseen suunnitelluissa lukittavissa kaapeissa tai vastaavissa paikoissa sekä roskien ja
muiden jätteiden säilyttämistä
vain tarkoitukseen varatuissa
paikoissa.

Vakutusala pitää
myönteisenä

-V

akuutusala on ollut
pitkään huolestunut
erityisesti suurpalojen jatkuvasta lisääntymisestä.
Palontutkinta on tärkeä vahingontorjuntaa ohjaava työkalu.
Uuden lain mukaan suurpaloissa on tehtävä palonsyyntutkinta. Pidämme velvoitetta

hyvänä uudistuksena, kertoo
vahingontorjuntapäällikkö
Seppo Pekurinen Finanssialan
Keskusliitosta.
Vakuutusalan mielestä onkin
tärkeää, että palotarkastukset
kohdistetaan riskialtteimpiin
kohteisiin pelastuslaitoksen
valvontasuunnitelman avulla.
Samalla se yhtenäistää maamme palotarkastustoimintaa.
– Uusi laki edellyttää myös
rakennuksen omistajalta ja haltijalta entistä parempaa omatoimista varautumista tulipalojen
varalta. Myös pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta on tarkennettu, Pekurinen toteaa.
Vakuutusalan kannalta merkittävä uudistus pelastuslaissa
on myös tulitöiden vaarallisuuden korostaminen. Tulityön
oikeaoppinen toteutus on kuvattu vakuutusalan suojeluohjeissa.

Pelastussuunnitelma
hyvä työväline

P

elastuslaki määrittelee,
että pelastussuunnitelma
täytyy laatia asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Erityisesti
laki painottaa suunnitelman
laatimisvelvoitetta rivi- ja kerrostaloille, koska monissa taloyhtiöissä kyseiset arkipäivänkin
riski- ja onnettomuustilanteissa
auttavat suunnitelmat ovat tekemättä tai puutteellisia.
Käytännössä pelastuslaki on
jo seitsemän vuoden ajan määrännyt, että vähintään viiden
asunnon taloyhtiöissä pitäisi olla kirjallinen pelastussuunnitelma, jota tarvittaessa päivitetään.
Heinäkuun alussa voimaan tulleessa pelastuslaissa pelastussuunnitelman laatimisvelvoite
siis laajeni koskemaan vielä
pienempiä kiinteistöjä.
Pelastussuunnitelmassa on
selvitettävä seuraavanlaisia asioita:
1) talossa mahdolliset vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
2) toimenpiteet vaaratilantei-

den ehkäisemiseksi
3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
4) talon turvallisuushenkilöstö ja kouluttaminen
5) asukkaiden perehdyttäminen pelastussuunnitelmaan
tarvittava alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet
sen mukaan kuin ennakoitujen
vaaratilanteiden perusteella on
tarpeen
6) ohjeet erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten
7) selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan
huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa
8) tarpeen mukaan huomioitava myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö.
➺ JATKUU
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VESIVAHINKO- JA JVT PÄIVYSTYS

24h/vrk

YKSI NUMERO KAIKKI PALVELUT
Pk-seutu 040 717 9330, Pirkanmaa 040 560 7300
Meiltä myös:

 kosteusmittaukset ja -kartoitukset
 kosteusvauriotutkimukset
 kuntokartoitukset ja -tutkimukset
 sisäilmakartoitukset
 ilmastoinnin kuntotutkimukset
 palokatkokartoitukset
 lämpökamerakuvaukset
 kuivauspalvelut
 palokatkoasennukset
 rakennuspurut
 home-, asbesti- ja haitta-ainepurut
 desinfioinnit ja hajunpoistot
 iv-huollot ja -puhdistukset
 korjausrakennuspalvelut
Lisätieto: www.asb.fi

p. 0207 311 140
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Asunto-osakeyhtiön turvallisuudesta ja siihen kuuluvista
toimenpiteistä vastaavat asunto-osakeyhtiön hallitus ja yhtiökokous. Isännöitsijän tehtävänä
on valvoa, että viranomaisten
antamia turvallisuusmääräyksiä
noudatetaan talossa. Asukkailla
on oikeus vaatia, että hallitus
hoitaa turvallisuuteen ja omatoimiseen varautumiseen liittyvät järjestelyt vähintään säädösten mukaisesti.

Julkiset rakennukset
pelastussuunnitelmien piiriin

P

elastussuunnitelman laatimisvelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia
kouluja, oppilaitoksia ja muita
vastaavia opetuksessa käytettäviä tiloja. Suunnitteluvelvoite
koskee jatkossa myös kaikkia
päiväkoteja ja tiloja, joissa lapsia
hoidetaan ryhmämuotoisesti
suunnitelmallisesti ja sovitusti
riippumatta siitä, mikä taho hoidon järjestää.
Pelastussuunnitelma tulee
laatia kaikkiin hoitolaitoksiin
sekä palvelu- ja tukiasumisessa
käytettäviin rakennuksiin.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on pitänyt hyvänä sitä,
että uuden pelastuslain avulla
on mahdollista parantaa merkittävästi ikääntyneiden ja muiden erityisryhmiin kuuluvien
asumisturvallisuutta. Lakihan
edellyttää toiminnanharjoittajalta selvityksiä, suunnitelmia
ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että asukkaat ja hoidettavat voivat turvallisesti poistua
tulipalossa.
Lisäksi laki velvoittaa viranomaisia tai esimerkiksi kotikäyntejä tekeviä henkilöitä kertomaan pelastusviranomaiselle
rakennuksessa tai asunnossa
olevista palonvaaroista tai onnettomuusriskeistä. Salassapitosäännökset eivät enää estä tätä
tiedonkulkua.
Pelastuslain mukaan palveluja tukiasumisen toiminnanhar-

joittajalla on nyt velvollisuus
huolehtia asuntoihin palovaroittimet ja pitää ne kunnossa.
Tähän saakka velvollisuus on
ollut asukkailla itsellään.
Uutta on, että pelastussuunnitelma tulee laatia jatkossa
myös sellaisiin rakennuksiin ja
kohteisiin, jotka ovat Suomea
sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määritelty kulttuuriomaisuudeksi tai muiden lakien
ja asetusten nojalla määritelty
kulttuuriomaisuutena suojeltaviksi rakennuksiksi ja kohteiksi.

Jos peruskorjataan,
väestösuojakin
korjattava

P

elastuslain mukaan väestönsuoja tulee jatkossa
rakentaa kaikkiin rakennuksiin, joiden kerrosala on yli
1 200 neliömetriä.Aikaisemmin
raja on ollut 600 neliömetriä.
Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja
kokoontumisrakennuksissa väestönsuojan rakentamisvelvollisuus nousee 1 500 neliömetriin.
Myös yleisten väestönsuojien
rakentamisvelvoitteesta luovutaan.
Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä ei enää tarvitse
rakentaa uutta väestönsuojaa.
Sen sijaan väestönsuoja tulee
kunnostaa muutos- ja korjaustyön yhteydessä.
Asetus väestönsuojista sisältää muun muassa säännökset
uusista suojaluokista ja väestönsuojien rakenteellisista vaatimuksista.

YRITYSUUTIS- JA TUOTEPOSTIA

Energiatehokkaita ja
hiljaisia Alphalämpöpumppuja
markkinoille
Suomalainen teknisen tukkukaupan maahantuonti- ja
myyntiliike Oy Callidus Ab
laajentaa tuotevalikoimaansa
saksalaisen Alpha-InnoTecin
lämpöpumpuilla.
Alpha-InnoTecin uusimpia
in
novatiivisia ratkaisuja on
Lux
tronik 2.0 -ohjain, joka
yhdessä AlphaWebin kanssa
antaa mahdollisuuden lämpöpumpun ja lämmityksen kauko-ohjaukseen ja -valvontaan
internetin kautta. Mitään erillistä lisälaitteistoa tai -ohjelmaa
ei tarvita, vaan lämpöpumpun
ohjain liitetään suoraan kodin
laajakaistaverkkoon. Näin lämpöpumppua ja sen toimintoja
voi hallita vaikkapa älypuhelimella Internetin välityksellä
mistä vain.
Vuodesta 1969 lähtien Suomessa toiminut Oy Callidus
Ab:n avaintuoteryhmiä ovat
läm
pöpumput, aurinko- ja
hybr idi-lämmitysjärjestelmät,
vedenpuhdistusratkaisut sekä
näihin liittyvät LVI-tarvikkeet.
Laaja lämpöpumppuvalikoima, 3 - 160 kW, mahdollistaa
oikean ratkaisun löytämisen
omakotitalosta aina kerrostaloihin asti. Calliduksen lämpöpumput asentaa aina Calliduksen kouluttamat ja valtuuttamat LVI-alan ammattilaiset.
Lisätietoja: Oy Callidus Ab,
Kimmo Pihlman,
puh. 09 374 751,
www.callidus.fi.

Avara
Isännöinnistä tuli
Arenna Oy
Avara Isännöinti on vaihtanut nimensä Arenna Oy:ksi.
Tarve uudelle nimelle ja identiteetille syntyi, kun Avara Isännöinnistä tuli itsenäinen yhtiö
Avara Suomi -konsernin jakautuessa vuonna 2010.
– Uuden nimen sekä huomattavien palveluprosessien
ja tietojärjestelmien kehittämiseen suunnattujen panosten avulla haluamme erottua
isännöinti- ja kiinteistömanageerausmarkkinoiden johtavana toimijana. Nimenmuutos ei
aiheuta muutoksia asiakassopimuksissa tai palveluliiketoiminnassa" toteaa Arenna Oy:n
toimitusjohtaja Kai Kosunen.

Fenestra Oy:lle CE-sertifiointi
Fenestra Oy:lle on myönnetty
CE-merkki. Fenestran Primusikkunat saivat kaikissa testatuissa
luokissa erinomaiset arvosanat.
CE-merkityt tuotteet ovat läpikäyneet mittavat testiohjelmat
eurooppalaisten testistandardien
mukaisesti, ja niillä varmistetaan
testien yhdenmukaisuus ja vertailtavuus valmistajien kesken.
– Varsinkin pohjoisissa olosuh
teissa ikkunan tekniset ominaisuu
det vaikuttavat oleellisesti asumismukavuuteen, energiankulu
tukseen ja jopa terveyteen. Asuk
kaiden kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa lämmöneristävyys, ilmanläpäisevyys,
vedenpitävyys, tuulenpaineen
kestävyys ja ääneneristävyys, kertoo Fenestran tuotekehityspäällikkö Juha Ruuskanen.
Testattavien ominaisuuksien
määritteleminen yhdenmukaisiksi ja testilaboratorioiden
sertifiointi antavat asiakkaalle varmuuden luvattujen tuoteominaisuuksien
täyttymisestä. Ikkunoiden
tuotestandardin mukaan
pakollisesti ilmoitettavat
ominaisuudet ovat: Tuulen-

Kuvassa osoitetaan, miten tuloilmaikkunassa ilma liikkuu
talvella.

painekestävyys, sateenpitävyys,
ilmanpitävyys ja lämmönläpäisevyys. Sateenpitävyydessä Fenestran Primus-ikkuna jopa ylitti luokitusasteikon ja kestävyys vastaa
ankaran myrskyn olosuhteita.
Lisätietoja: Fenestra Oy, tuotekehityspäällikkö, Juha Ruuskanen,
puh. 050 366 4745.

Harvia-kylpyhuonesaunat
suunniteltu
pieniin ja kosteisiin tiloihin
Harvian kylpyhuonesauna on
nimensä mukaisesti suunniteltu
erityisesti kylpyhuoneen kosteisiin ja pieniin tiloihin. Siitä on
saatavana kolme erilaista mallia ja
useita erilaisia pohjaratkaisuja.
Se on myös helppo ratkaisu,
koska sen asentamiseen ei tarvita
rakennuslupaa.
Kylpyhuonesauna on rakenteeltaan erillinen, kantava ja tiivis
yksikkö, jota ei kiinnitetä ympäröiviin rakenteisiin. Saunan runko
on valmistettu veden, kosteuden
ja lämmön kestävästä erikoislevystä. Sauna mahtuu olemassa olevaan kylpyhuoneeseen, joten se
ei vaadi muutoksia pesutilaan. Se
asennetaan säätöjalkojen varaan
irti lattiasta, jolloin kosteus valuu
kylpyhuoneen lattiakaivoon.
Saunan ilmanvaihto tapahtuu
saunan kattoon asennetun säätöventtiilin sekä saunan ja kylpyhuoneen lattian väliin jäävän ilmaraon
kautta. Saunaa ei kytketä kiinteästi
huoneiston ilmanvaihtokanavaan.
Kylpyhuoneen nykyinen ilman-

kierto ei muutu saunan johdosta, eikä saunan asennus
aiheuta minkäänlaisia muutostöitä
huoneiston rakenteisiin.
Selkeistä elementeistä koostuva
kylpyhuonesauna on asennettavissa kätevästi ilman ammattimiesten
apua jopa muutamassa tunnissa.
Se toimitetaan aina asennusvalmiina pakettina. Sauna saa sähkön-

sä kylpyhuoneen maadoitetusta
16A-pistorasiasta, joten sähköasentajaa ei tarvita. Sähkönkulutus on
samaa luokkaa kuin pesukoneella.
Jälleenmyynti: Hyvin varustetut
rautakaupat
Lisätiedot: Kullervo Harvia,
puh. 0207 464 013.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Ei halu halaamalla lähde,
eikä ruokahalu eineksillä.

”Salsa de passion”

Intohimosoossia & kalaa
Arvoisa lukijani, kädessäsi on historiallinen
Kiinteistöpostin numero. Ei se, että tämä lehti
on jaettu kaikkiin suomalaisiin taloyhtiöihin,
sen olemme tehneet aiemminkin, vaan siksi, että Kiinteistöpostia ei ole ikinä jaettu niin paljoa
kuin nyt. 95 000 kpl.
Se on niin paljon ja niin iso luku, että esimerkiksi isännöitsijäunionin jäsenaviisia pitää painaa
kokonainen vuosikerta, että pääsevät samaan
lukumäärään. Edellyttäen tietenkin, että julkisuuteen annetut luvut pitävät paikkansa. Heidän numeroniiloilla kun tuo matematiikan taito
tuppaa varsin usein ontumaan, mot.
98

KIINTEISTÖPOSTI 7/2011

S

en sijaan voimme hyvin
omatunnoin uskoa Tilastokeskuksen laatimia tilastoja, sillä ne perustuvat vailla
kaupallista tarkoitusperää kerättyyn dataan, toisin kuin kiinteistöalan unionistien ”tutkielmat”.
Jotka ovat vieläpä sangen usein
täysin nollatutkimuksia, tyyliin,
taloyhtiössä on tulossa valtavasti remontteja... jebu, jebu! Usko
tai älä, ”Nalle Puh-tatuointi lisää
leikkipuistouskottavuuttani”.
Tilastokeskuksen syyskuun
lopussa julkistetun asuntoosakeyhtiöiden vuoden 2010
korjauseuroja käsittelevän tilaston mukaan osakkeenomistajat korjauttivat kiinteistöjään
enemmän kuin koskaan. Viime

vuonna taloyhtiöt pyörittivät
kansantalouttamme 1,2 miljardilla eurolla. Se on iso summa,
toivottavasti joku suomalainenkin sai töitä.
Niin tai näin, Kiinteistöposti
on kuitenkin tämän valtaisan
korjausrakentamisen päätöksenteon ytimessä, täydellisesti.
Tämä pikkuvinkkinä kaikille taloyhtiöille palveluita ja tuotteita tarjoaville yrityksille ja muistutuksena Kiinteistöpostissa
mainostaville yrityksille.
Tuo tuore korjaustutkimus
paljasti, että koko valtaisasta
potista noin 40 % kului lvi-korjauksiin. Mistä tulikin mieleeni
rööri-insinööriopiskelijan otsikoituun ”Ei niin pientä putkea,

ettei reikää keskellä”-graduun
liitetyt seikkaperäiset havainnot.
* ”Putki on valmistettu pitkästä reiästä, joka on ympäröity metalli- tai muovikuorella.” *”Putken on oltava ontto koko matkalta, älä käytä
eripituista reikää kuin kuori
on.”. *”Putken sisähalkaisijan
on oltava pienempi kuin ulkohalkaisija, muuten reikä
jää ulkopuolelle.” *”Muista
määritellä, haluatko tasaisen maan, ylä- vai alamäen
putken, sillä jos alamäessä
käytetään ylämäen putkea,
vesi virtaa putkessa väärään
suuntaan.”
Olipa korkealentoista, nyt
tuli nälkä, joka tarkoittaa sitä,
että äijä Macin näppäimistöltä köökkiin. Kalaa ja valtaisan
intohimoisen hyvää kastiketta.
Salsa de passion & fisua.

le suurusteeksi vehnäjauhoja. Sekoita ja lorauta kattilaan
pari desiä kermaa. Valintasi
mukaan kevytketkua tai oikeaa maukasta.
Haudata sipulikermaa miedolla lämmöllä viitisen minuuttia ja lusikoi sitten mukaan yhden, maksimissaan
kahd en passionhedelmän
(Passiflora edulis, jota kutsutaan myös kärsimyshedelmäksi) liha. Sekoita ja anna
kastikkeen hautua edelleen
muutama minuutti. Mausta
suolalla ja myllytä mukaan
valkopippuria makusi mukaan.
Äkkiseltään voisi luulla,
että passionhedelmä antaa
kastikkees een makeutta,
mutta ei, sillä sen maku on
enemmänkin hapan kuin
makea.
Paista jonkin vähärasvaisen kalan (kuha, ahven, siika) fileet kuumalla
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tohimosoossia ja lisukkeeksi
keitinperunat. Mukaan jotain
salaatin tapaista, taikka niin
kuin meikäläinen, erivärisiä
pikkutomaatteja halkaistuna.
Jos leipälaatikossasi sattuu
olemaan Saaristolaisleipää,
niin sepäs sopii tälle ruoalle
kuin moniaan siviilipalvelussotakorkeakoulussa sotilasstrategiaa oppineen kansanedustajan sotilasjunttavitsi
globaaliin perussuomalaiseen
maailmankatsomukseen. Tar
joile ruoka siitä huolimatta
ulkomaisen valkoviinin tai
kylmän tumman oluen kera.
Kastike sopi paistetulle kuhalle hyrisevän hyvin.
Helppo ja nopea aito kotiruoka, eikä ihan kohtuuttoman kalorinenkaan.
Vielä perunoista - pistin
vasta heinäkuun alkupuolella
pottumaahani hyvin iduttuneita perunoita ajatuksena että
saan vielä syyskuussakin syödä uusia pottuja. Kaikki meni
muuten hyvin, mutta kun menin hakemaan ensimmäisiä
herkkuja pellosta, huomasin,
että joku muu oli ehtinyt ennen minua. Naapurini Wandapossu oli piipahtanut kylässä
ja popsinut lähes kaiken. Oli
sentään jättänyt minullekin
parin ruoan potut - melko reilu sika.

Kahvimaalla
Kullervon päivänä
25. syyskuuta 2011
Chef Karppa

Intohimosoossi
Pilko pienehkö sipuli pienen
pieneksi hakkelukseksi ja
kuullota se varovasti paistin
pannulla öljyn kera. Lisää sipulin joukkoon puolisen teelusikallista hunajaa ja muutama tippa soijaöljyä. Näin
saat sipuliin vähän makeutta
ja mahtavan maun.
Kun sipuli on läpinäkyvän
kuultavaa, ripottele sen pääl-

p.s.
Syksyinen herkullinen iltapala suppilovahveroista ja...
kurkkaa osoitteesta www.karpankeittio.fi
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T uote - ja yritysuutispostia

nimityksiä

Are-konserni

Are-konsernin
toimitusjohtaja
DI Heikki Pesu
on aloittanut
tehtävässään
1.9.2011.
Pesulla on
pitkä kokemus
talotekniikkaalan kehitys- ja johtotehtävistä, viimeksi
Lemminkäinen Talotekniikka
Oy:n aluejohtajana ja sitä ennen
Tekmanni Oy:n palveluksessa.

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy

Kaikki Skaalan myynti - ja palvelutoiminnot on keskitetty 1.7.2011
alkaen Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy:lle, jonka nimi on muutettu Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:ksi.
Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:n toimitusjohtajana toimii Jari Punkari.
Hän on toiminut ThyssenKrupp
Hissit Oy:n toimitusjohtajana ja
on aikaisemmin työskennellyt
muun muassa Kone Oyj:n palveluksessa.
Timo Aalto jatkaa Skaala Oy:n hallituksessa ja on vastuussa tietyistä strategisista kehityshankkeista. Konsernin toimitusjohtaja on
Markku Hautanen ja hallituksen
puheenjohtajana toimii Hannu
Hautanen.

Suomen Talokeskus

KTM Matti
Pasanen on nimitetty Suomen
Talokeskus Oy:n
talouspäälliköksi. Hän toimii
tehtävässään
myös laajennetun johtoryhmän jäsenenä.
Pasanen siirtyi Talokeskukseen
SOK Palveluässästä, jossa hän
on toiminut controllerina vuodesta 2010. Tätä ennen hän on
toiminut SOK Kiinteistötoiminnoissa vuosina
2007-2009.
Rosita Harju on
nimitetty Suomen Talokeskus
Oy:n Helsingin
toimistoon
projektiassistentiksi.
Ari Siikström on
nimitetty Suomen Talokeskus
Oy:n Jyväskylän
toimistoon
talotekniikan
asiantuntijaksi.
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Pekka Tikkanen
on nimitetty Suomen
Talokeskus
Oy:n Helsingin
toimistoon LVIsuunnittelijaksi.

RKM Arto
Taavila on nimitetty Suomen
Talokeskus Oy:n
Lahden toimistoon valvojaksi.

Ruukilta tulossa
turvallisuutta parantava älykatto
Kattoon asennettavat anturit
havaitsevat katon kuormituksessa
tapahtuvat muutokset. Ruukin kehittämä tekniikka voidaan asentaa
sekä uusiin että jo asennettuihin
kattoihin, joissa on käytetty kantavia poimulevyjä.
Poimulevyihin asennettavat
anturit antavat hälytyksen, kun
lähestytään korkeimpia sallittuja
kuormia. Tieto mitta-antureilta
siirtyy langattomasti www-verkon
reitittimellä, ja hälytys voidaan

ohjata matkapuhelimeen tai sähköpostiin. Ruukin kehittämällä
tekniikalla saadaan tieto myös
ajantasaisesta kuormituksesta ja
sen kehittymisestä halutulla aikavälillä.
Turhat lumenpudotukset ovat
älykaton ansiosta historiaa. Huoltoyhtiöt voivat myös
Lisätietoja:
Rautaruukki Oyj,
Jouni Metsämäki,
puh. 040 544 6775.

RI Kimmo
Koivunen on nimitetty Suomen
Talokeskus Oy:n
Lahden toimistoon valvojaksi.

Lujatalo

Lujatalon uudeksi toimitusjohtajaksi on kutsuttu diplomi-insinööri Arto Pohjonen (50).
Hän työskenteli aiemmin korjausrakentamisen liiketoimintajohtajana Are Oy:ssä. Arto Pohjonen
aloittaa Lujatalon toimitusjohtajana viimeistään joulukuussa.
Ennen Are Oy:tä Pohjonen on
työskennellyt lähes kymmenen
vuotta YIT Rakennus Oy:ssä muun
muassa yksikönjohtajana ja aluejohtajana. Pohjosella on lisäksi
pitkä kokemus kansainvälisistä
tehtävistä Ruotsissa, Venäjällä ja
Virossa.
Joulukuun alkuun asti toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa talousjohtaja Jukka Latvala.

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy:n
uudeksi toimitusjohtajaksi
on valittu DI
Harri Väänänen (50), joka
on aloittanut
tehtävässään
kesäkuussa. Hän on toiminut
aiemmin mm. Haahtela-kehitys
Oy:n toimitusjohtajana.
ISS Proko Oy kuuluu ISS Palveluiden Rakennuttaminen-liiketoimintayksikköön. ISS Proko on
rakennuttamisen, kiinteistöjohtamisen sekä käytönohjauksen
konsulttiyritys, jonka pääpalveluja
ovat projektipalvelut, työmaavalvonta ja asiantuntijapalvelut.
Nimitysuutiset:
toimitus@kiinteistoposti.fi

Uusia pyyhekuivainmalleja ja
uudenlaiset kiinnitystavat Rej Designilta
Rej Design -kuivaustelineiden
vesikäyttöisiin kuivaimiin on integroitu uudenlainen huomaamaton peitelaippakiinnitys, joka on
yhteensopiva Suomessa eniten
käytettyjen liitinvaihtoehtojen
kanssa.Varsinaiset kiinnityskohdat
ruuveineen peittyvät peitelaippojen alle.
Myös sähkökäyttöisissä kuivaimissa kiinnitystapa on muuttunut
huomaamattomaksi. Kiinnityspisteet ovat entistä pienemmät ja
sirommat, eivätkä kiinnitysruuvit
jää näkyviin.
Uudet kiinnitystavat tulevat
markkinoille loppusyksystä 2011.
Ne kuuluvat vakiona Tango-, Largo-, Bamboo- ja Duetto-malleihin.
Largo-tuoteperhe täydentyy
pyyhekuivauspatterilla, jossa kuivauspinta-alaa on erityisen paljon.
Largo BTH tai EH 100606 -mallin
kuivauspatterissa on kuusi vaakaortta, ja sen leveys on 1000 mm ja
korkeus 600 mm. Uutuuskuivain
on saatavana vesi- tai sähkötoimisena. Largo BTH 60404 on tuoteperheen kapein kuivauspatteri,
jonka leveys on 600 mm ja korke-

us 400 mm.
Tango-tuoteperheen uusin jäsen
on vesitoiminen BTH 40807. Tämä pyyhekuivausteline on suunniteltu siten, että pikkupyyhkeet
sijoitetaan yläorsille ja isommat
pyyhkeet taasen alemmas, jolloin
käytössä oleva tila tulee hyödynnetyksi tehokkaasti. Kuivaustelineen leveys ja kytkentäväli on 400
mm ja korkeus 800 mm.
Lisätietoja:
Rej-Design Oy,
tuotepäällikkö, Arto Halonen,
(09) 8689 3929,
040 538 9705.

Tule mukaan vaikuttamaan
asunto-osakkaiden
asemaan taloyhtiöissä!
Suomen Asunto-osakkeenomistajat
r.y. (SAO)
on asunto-osakkeenomistajien etujärjestö, jonka tavoitteena on nostaa
asunto-osakkaat taloyhtiöissä heille
kuuluvaan asemaan. SAO pyrkii hillitsemään asumiskustannusten kasvua
ilman, että asuntojen arvon säilyttämisen vaatimasta kunnossapidosta tarvitsee tinkiä.
Keille?
SAO on asunto-osakkeita omistavien,
asunto-osakkeita hankkimista harkitsevien ja asunto-osakeyhtiöasumisesta
kiinnostuneiden luonnollisten henkilöiden ja näiden rekisteröityjen yhdistysten aatteellinen ja sitoutumaton
valtakunnallinen etujärjestö. Liiton tarkoitus on valvoa ja edistää jäsentensä
ja jäsenyhdistystensä jäsenten yleisiä
ja yhteisiä etuja asunto-osakeyhtiöasumiseen ja asunto-osakeomistukseen
liittyvissä asioissa.
Mitä?
• Joukkoon kuulumisen. Osakas voi
verkostoitua ja saada apua muiden kokemuksista ja kiperistä tilanteista sekä
vaihtaa mielipiteitä.
• Tietoa, mistä apua saa. Kokoamme
verkostoa asianajo- ja lakiaisiaintoimistoista, valvojina toimivista rakennus- ja tekniikan alan ammattilaisista,
rakennusmestareista ja insinööreistä,
jotka voivat avustaa osakkaita näiden
hankkeissa.
• Opastusta, kuinka välttää eturistiriitojen kärjistymistä konikteiksi. Panostamme sovittelijana toimimiseen.
• Tavoitteena on myös luoda eri yhteisöille sopivat isännöinti-, talonmies- ja
kiinteistönhoitosopimuspohjat.

Leikkaa tästä

S U O M E N A S U N T O - O S A K K E E N O M I S TA J AT S A O R . Y.

Hakeudu jäseneksi tutustumalla ensin
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n
sääntöihin ja tavoitteisiin: www.asunto-osakkaat.
Voit liittyä jäseneksi myös netissä!

Haku on kaksivaiheinen

Vaihe 1) täytä jäsenhakemuslomake ja postita osoitteeseen
SAO, PL 360, 00151 HELSINKI.
Lisätietoa SAO ry:stä 09 278 3223/Hanna Ahtikoski.

Jäsenyystyyppi

❑ Varsinainen henkilöjäsen (23 e/vuosi, sis 5 e liittymismaksu)
❑ Kannattava henkilöjäsen (40 e/vuosi)
❑ Yhteisöjäsen (180 e/vuosi)
* Pakollinen tieto # Toivottava tieto

Nimi

*

Yhteyshenkilö
Syntymäaika

#

Yhteisötunnus
Lähiosoite

*

Postinumero

*

Matkapuhelin

#

Postitoimipaikka

*

Muu puhelin, josta tavoittaa
Sähköposti

*

Asunto-osakeyhtiön nimi
Ammatti tai tehtävä
Missä vaikutat
Oletko käytettävissä järjestötehtävissä
Näkyvyys netissä

*

❑ Nimeni saa näkyä netissä ❑ Nimeni ei saa näkyä netissä

Haluan tiedotukset mieluiten

❑ Sähköpostitse ❑ Postitse

Päiväys ja allekirjoitus:
Leikkaa tästä

Vaihe 2) Jäsenmaksut:
Varsinainen henkilöjäsen 23 €/vuosi,
Kannattava henkilöjäsen 40 €/vuosi,
Kannattava yhteisöjäsen 180 €/vuosi
Maksaessasi muista kirjata tiedonannot
-kohtaan nimesi. Mitään viitenumeroa ei
tarvitse mainita. Kiitos!

Jäsenmaksu suoritetaan tilille:
NORDEA 174530-122889
IBAN FI09 1745 3000 1228 89
BIC NDEAFIHH
Saaja: SUOMEN ASUNTOOSAKKEENOMISTAJAT R.Y.

Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry. • www.asunto-osakkaat. • Voit liittyä myös netissä

Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2011
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

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

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

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

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Maalauslaitteet

Parvekekaiteet

TURVALLISUUSMATERIAALIA

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

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

Kiinteistöpesulat

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

Savontie 349

Alumiini-ikkunat ja -ovet

Väestösuojat

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

Kiinteistön hoitokoneet

TUOTE- JA YRITYSUUTISPOSTIA

Yhdessä osaamistasi rakentaen
PU Eristeteollisuus ry haluaa lisätä
polyuretaanieristeiden
käyttöä ja tunnettuutta
Polyuretaanieristeiden valmistajat ja alan urakoitsijat ovat järjestäytyneet yhdistykseksi.
PU Eristeteollisuus ry:n tarkoi
tuksena on edistää ja kehittää
polyuretaanista valmistettujen
rakennuseristeiden käyttöä, valvoa alalla toimivien yritysten
etuja sekä kehittää jäsentensä
välistä yhteistyötä.
Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen
liittyvissä asioissa järjestämällä
kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla
tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.
Yhdistys on esillä Kiinteistöja julkisivumessuilla Helsingin
messukeskuksessa 10-12.10.
osastolla 6n84.
Polyuretaania on käytetty ra
kentamisessa jo monia vuosi
kym
meniä. PU-eriste säilyttää
eristyskykynsä ja muotonsa
muuttumattomana vuodesta
toiseen. PU-eriste ei mätäne, ho-

mehdu eikä pilaannu. Se on hajuton ja fysiologisesti haitaton.
Rakennuksen elinkaaren lopussa
eriste voidaan kierrättää tai polttaa energiaksi.
Ympäristöystävällinen PUeriste soveltuu hyvin niin uudiskuin korjausrakentamiseenkin.
PU-eristeen tyypillisiä käyttökohteita ovat hallit, kerrostalot, pientalot ja teollisuusrakennukset.
Myös kylmätekniikassa käytetään PU-eristeitä. Tunnetuimpia
polyuretaanituotteita rakentamisessa ovat eristelevyt, sandwichelementit sekä spray- ja valutekniikalla tehdyt eristeet.
Energiatehokkuusvaatimusten jatkuvasti kiristyessä, myös
polyuretaanin käyttö on kasvussa. PU-eriste soveltuu erityisen
hyvin passiivi- ja matalaenergiataloihin, sillä jo ohuilla eristepaksuuksilla saavutetaan hyvä
lämmöneristys.
Lisätietoa: www.pueristeet.fi

Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
26.–27.10. ja 29.–30.11.2011, HELSINKI
28.-29.11.2011 ja 16.-17.1.2012, OULU
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta on 1.150 €, näytön hinta
480 € Helsingin/Oulun seudulla. Ilmoittautuminen Helsinkiin
7.10. mennessä ja Ouluun 14.11. mennessä.

Pölynhallinnan suunnittelu ja toteutus
rakennushankkeessa
1.11.2011, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 375 €. Ilmoittautuminen 19.10.
mennessä.

Puhtausluokka P1
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä
30.11.2011 TAMPERE
Koulutuksen hinta on 375 €. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä.

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
Lisätietoja: www.rateko.fi tai Juha Krankka, 050 367 3267
ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264

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

Liukuestopinnat ehkäisevät työtapaturmia tehokkaasti
- Kun kehitin Vigil Antislipia,
päämääränäni oli edistää työturvallisuutta liukuestopinnalla, joka
on paitsi helppokäyttöinen myös
kustannustehokas. Vigil Antislip
on ensimmäinen liukuestepinta,
joka on todella kestävä ja tehokas. Karkeusasteita on kolme ja
karkeimmille myönnetään ainoana valmistajana maailmassa kymmenen vuoden takuu, McCorkill
kertoo.
Pintoja on porrasaskelmiin, tikaspuoliin ja lattiatasoille. Pintoja
saa myös valaisevina esimerkiksi
hätäteiden varrelle.

- Vigil Antislipin pohjana on
erikoisteräslaatu, joka kestää korroosiota erittäin hyvin. Vaikeisiin
olosuhteisiin on saatavana myös
pohjamateriaali ruostumattomasta
teräksestä ja alumiinista. Itse liukuestepinta on laminoitu kelluvan
kangaskerroksen päälle. Siten metallipohjassa tapahtuva lämpötilan
aiheuttama laajeneminen ja -supistuminen eivät murra kovaa pintaa.
Koska kelluvuus tekee pinnasta
joustavan, se kestää hyvin iskuja,
Suomessa jällenmyyjänä toimivan
Ergon Oy:n toimitusjohtaja Ari Lei-

nonen kertoo.
– Vigil Antislipin liukuestepinta
on piikarbidia, joka on yksi kovimmista ja tiheimmistä kaupallisista
materiaaleista. Se ei käytännössä kulu ja menetä tehoaan vuosienkaan kovan käytön jälkeen.
Piikarbidi-pinta on laminoitu metallipinnalle erikoishartsin avulla,
Leinonen jatkaa.
Lisätietoja: Ergon Oy,
toimitusjohtaja Ari Leinonen
Puh. 0500 732 185,
www.ergon.fi

Encore Ympäristöpalvelun liiketoiminta yhdistyy Paperinkeräykseen
Valtakunnallisia kierrätyspalveluita tuottavan Encore Ympäristöpalvelu Oy:n liiketoiminta yhdistyy emoyhtiöönsä Paperinkeräys
Oy:öön 30.9.2011. Muutos liittyy
Paperinkeräyksen käynnistämään
mittavaan organisaatiouudistukseen, jonka tavoitteena on koota
kaikki toiminnot aiempaa selkeämpiin kokonaisuuksiin.
Encore, jonka toiminta on ollut
nykymuotoista vuodesta 2004 al-

kaen, on ollut Paperinkeräyksen
100 %:sti omistama vuodesta
1989 alkaen.
Uudistuksen myötä Paperinkeräys-konsernin kaikkia asiakkuuksia ja palvelutuotantoa johdetaan
yhtenä kokonaisuutena paikkakunnasta riippumatta koko Suomessa.
"Tarjoamme jatkossa entistä
monipuolisempia ja valtakunnallisia kierrätyspalveluita, joita on

vaivatonta ostaa. Tehty järjestely
vahvistaa kilpailukykyämme ja
lisää asiakastyytyväisyyttä erittäin kilpailluilla markkinoilla.
Keskitymme innovatiivisuuteen
ja asiantuntevaan palveluun, joka perustuu asiakkaan nykytilan
ja ennen kaikkea tulevaisuuden
tarpeiden ymmärtämiseen", Paperinkeräyksen asiakkuuksista
vastaava johtaja Karel Nieminen
kertoo.

Uudistuksen yhteydessä Encoren logo poistuu ja se korvataan
Paperinkeräyksen logolla.
Encore-nimi kuitenkin säilyy
palvelujen nimissä: asiakas saa
jatkossakin esimerkiksi Encore
Tietoturvapalvelua ja Encore Jätehuoltopalvelua. Asiakkaiden
tuntemien palveluiden sisältö ei
myöskään muutu.
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OSOIT TEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
KIITOS!
Muutokset myös:
puh. (09) 223 8560 / Jutta Teriö
fax (09) 222 6515
t
sähköpostitse:
otisivu
neet k
.fi
Uudistu nteistoposti
jutta.terio@kiinteistoposti.
ii
www.k
www.kiinteistoposti.

03003
VASTAUSLÄHETYS

Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistavan Ekovillan
rakenneohjeet ovat nyt tarjolla
myös mobiilimuodossa.
Ekovillan mobiileja rakenneohjeita pystyy katsomaan kaikilla puhelimilla, jotka kykenevät
lukemaan pdf-tiedostoja. Mobiilimuotoisten rakenneohjeiden toimivuus on kokeiltu myös muun
muassa iPadillä ja Samsungin android-pohjaisilla
tablettitietokoneilla, joiden laajalla kuvapinnalla
pystyy kätevästi tarkastelemaan useitakin kuvia
samanaikaisesti.
Mobiiliversiossa rakennekuvien resoluutiota on
muutettu ja niitä on tehty
vektorikuviksi. Näin kuviin
on saatu riittävä tarkkuus ja mo-

biilikuvilta edellytettävä keveys.
Mobiilien rakenneohjeiden kuvia pystyy suurentamaan yksityiskohtien tarkastelua varten
joko kosketusnäytön painikkeita käyttäen tai kuviin tarttumalla. Näin kaikki yksityiskohdatkin
näkyvät selvästi mobiililaitteen
näytöllä.
Ekovillan mobiilimuodossa
olevat rakenneohjeet löytyvät
osoitteesta m.ekovilla.com.
Lisätietoja: Ekovilla Oy,
Ilkka Romppainen,
puh. 0400 393 202.
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Valo-messuilla palkittiin Suomen parhaat sisä- ja ulkovalaistuskohteet. Pyhän Laurin kappeli
Vantaalta palkittiin parhaana sisävalaistuskohteena. Ulkovalaistussarjan voitti Saunalahden lastentalo Espoosta.
Tuomariston mukaan parhaana
sisävalaistuskohteena palkitussa
Pyhän Laurin kappelissa keinovalaistus yhdistyy saumattomasti arkkitehtuuriin, taiteeseen ja
luonnonvaloon sekä on hieno esimerkki arkkitehtien, taiteilijoiden
ja erikoissuunnittelijoiden onnistuneesta yhteistyöstä. Valaisimet
on onnistuttu piilottamaan, eikä
kaunista kattopintaa ole joudut-

tu rikkomaan. Tuomaristo kiitteli
myös sitä, että esiasetellut tilannevalaistukset mahdollistavat tilan
erilaiset käyttötarkoitukset.
Parhaana ulkovalaistuksena
palkittu Saunalahden lastentalon
ulkovalaistus on tuomariston mukaan esimerkki persoonallisesta
ratkaisusta, joka luo tilaan hyvin
toimivan yleisvalaistuksen. Leikkisät sienimäiset valaisimet sopivat
hyvin tilaan. Valo ei karkaa heijastuspinnoista eikä näin häiritse ympäristön asuinrakennuksia. Lisäksi
ulko-ovien edustan voimakkaampi
valaistus ohjaa hyvin sisäänkäynneille.

5-19
<5
Asuntojen lukumäärä

kerrostalo
rivitalo
As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

Isänn.tsto

Osoite:

Uusi isänn.

Uusi puh.joht.

As. Oy:n Y-tunnus

As. Oy tai isän.tsto

OSOIT TEENMUUTOS

Ekovillan rakenneohjeet nyt myös
mobiilimuodossa

Pyhän Laurin kappeli ja Saunalahden
lastentalo parhaimmat valaistuskohteet

paritalo

Tunnus 5001396
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www.wrange.fi
• Markkinoiden laajin
kuntolaitevalikoima
• Suunnittelu ja rahoitus
• Tilaa ilmainen kuvasto!
Yhteydenotot ja lisätiedot:
Ville Sortava, ville.sortava@wrange.fi
Wrange, Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki, 010 4397 601, www.wrange.fi

Sokos Hotel Vaakuna Rovaniemi,
159 saneerattua kylpyhuonetta

Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi. Märkätilasaneeraukset vuonna 2009.

Kevyt homma
Litex-märkätilalevy sopii seinäpintojen lisäksi erinomaisesti myös märkätilojen
kalustuksen, kuten kylpyammeen kotelointiin tai suihkuseinän rakentamiseen.
Litex on materiaalina kevyt ja helppo työstää, leikkaamiseen sopii vaikka
mattoveitsi. Levy sisältää valmiin vedeneristyksen ja toimii myös höyrysulkuna.
Se on sellaisenaan valmis laatoitettavaksi. Kysy lisää rautakauppiaaltasi!
www.e-weber.fi

Laajakaista
ja kaapeli-tv
edullisemmin
Kiinteistösopimuksella

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

• www.sonera.ﬁ/kiinteistosopimus
• 0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30

TeliaSonera. Paikallisesti kansainvälinen, palveluksessasi.

