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Varsinkin, jos kotonasi on huippunopeat nettiyhteydet ja runsas
valikoima tv-kanavia. DNA Welholta saat ne kerralla koko
taloyhtiöön, myös HD:na sekä kaapeli- että antennitalouksiin.
Katso lisää www.dna.ﬁ/taloyhtio
tai ota yhteyttä taloyhtiomyynti@dna.ﬁ

76 000 KPL

92 % valokuituasiakkaista
on tyytyväisiä palveluun
ja yhteyden laatuun

Pyydä heti
edullisempi tarjous:
www.sonera.fi/kiinteistosopimus
0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30

TV- ja laajakaistapalvelut fiksummin
Nyt voit kiinteistöpäättäjänä tarjota taloyhtiösi asukkaille toimintavarman laajakaistan
ja monipuoliset tv-palvelut huippuedullisesti.
Soneran edistyksellinen valokuituverkko tuo jopa 1 000 Mbit/s nopeudella aivan
uusia mahdollisuuksia netin käyttöön, musiikin kuunteluun ja television katseluun.
Yhteishankinta Sonera Kiinteistösopimuksella on asukkaille puolet edullisempi
kuin yksittäiset hankinnat. Silti palvelut voi valita yksilöllisesti.
Olemme juuri uudistaneet Kiinteistösopimuksen hinnoittelua. Kysy lisää ja pyydä tarjous!
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Myös Facebookissa.
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Taitavan tilaajan ohje avuksi s. 64

Vuokrataloja vapautuu aravarajoituksista . 75

Taloyhtiöt varautukaa: veronumero ja
ilmoitusmenettely käyttöön

Jokaisella uudella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on
täytynyt olla 1. syyskuuta lähtien näkyvissä henkilötunniste, johon on
merkitty myös veronumero.
Uutena asiana tulee myös ilmoittamismenettely, jonka mukaan työ
maan päätoteuttajan on ilmoitettava Verohallinnolle kuukausittain tie
dot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaa
jista urakoitsijoiden antamien tietojen perusteella. Jollei työmaalle ole
määrätty päätoteuttajaa, ilmoittamisvelvollinen on rakennuttaja ja tilaaja
eli asunto-osakeyhtiö itse.
Ylitarkastaja Sari Wulff kehottaa myös asunto-osakeyhtiöitä varautu
maan ilmoittamismenettelyyn, kun taloyhtiössä toteutetaan remonttia.
– Näillä näkymin ilmoittamismenettely tulee voimaan vuoden 2013
syksyllä. Se tietää muutoksia esimerkiksi rakennuttajan tietojärjestel
miin, joten siihen on syytä valmistautua ajoissa.
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Keisarin Naapurin julkisivuremontti s. 32
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Taloyhtiöissä syytä varautua tulevaan
ilmoittamismenettelyyn

Myös osakkeenomistaja tulee olemaan ilmoitusvelvollinen
siinä tapauksessa, että hän teettää huoneistossaan raken-	
nuslupaa edellyttävän remontin. Ilmoitus Verohallinnol-	
le remontin tehneistä yrityksistä ja näille maksetuista suotuksista sekä remontoijan mahdollisesti maksamista palkois-	
ta tulee tehdä ennen rakennusvalvontaviranomaisen
tekemää loppukatselmusta.
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26
– Rakennusterveydessä asiat ovat
äärimmäisen monimutkaisia ja syyyhteyksien löytäminen terveysoi
reille on vaikeaa. Ala on menossa
eteenpäin valtavasti ja jatkuvasti, on
kyettävä olemaan ajanhermolla,Reijo
Pesonen (oik). korostaa. Risto Kar
naattu (vas.) työskentelee rakennus
terveyden hyväksi Kotkassa.

Kuntotutkimuksen Tilaajan ohje luomaan uutta
toimintatapaa

Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimuksen
tilaamiseen on ilmestynyt uusi ohje valmiine lomakkeineen.

16

56

Ulokeparvekkeita uuteen uskoon
kehittynein keinoin

Vanhojen, ratakiskokannattimilla olevien ulokeparvekkeiden korvaaminen uusilla käy nopeasti ja hallitusti vuodenajasta riippumatta, kun tilalle asennetaan hallituissa tehdasolosuhteissa valmistetut uudet parvekkeet. Entiset
kannattimet pystytään usein hyödyntämään. Myös rakennuksen alkuperäinen ilme on vaihdosta huolimatta säilytettävissä, jos se koetaan tärkeänä.

26

Asunnontarkastuksiin saatu yhtenäiset ohjeet

Rakennuksissa piilevien kosteusvaurioiden selvittely- ja
eliminointitöissä on tarvetta monenlaiselle osaamiselle.
Onnistuneen työn ja lopputuloksen kannalta tähdellistä on
yhteistyön sujuvuus. Toimintatavoille on rakenteilla
yhtenäinen linja.

32

Keisarin Naapurin uudet ”vaatteet”
- kotkalaisen taloyhtiön julkisivuremontti

38

Lähiökerrostalojen korjaaminen ENTELKORhankkeen mukaan

42

Teräväpiirtokausi kannattaa ennakoida jo nyt
- antenniurakoitsijan käynnistä liikkeelle

56

Sata megaa kaikille kautta maan
Tulevien sukupolvien laajakaistaverkko rakentuu

62

Lakipostia-palsta

64

Taloyhtiöille tietopaketti korjaushankkeen vaiheista

67

Yllätyksistäkin selvitään, kunhan perustekijät
ovat kunnossa

Työnaikaiset yllätykset eivät ole harvinaisia korjausrakentamishankkeissa. Joskus odottamattomat käänteet antavat
alkupotkun sellaisiinkin parannuksiin, josta muuten olisivat
jääneet toteuttamatta. Miten julkisivuremontti sujuu
vantaalaisessa As Oy Myyrinlepässä?

75

Vuokrataloyhtiön muuttuu omistusosaketaloksi
- mitä ottaa huomioon arjessa ja asuntokaupassa?

Kun vuokratalo muuttuu omistusosaketaloksi, se muuttaa
asumisen, hallinnon ja korjaamisen kulttuuria. Tarpeen voi
olla myös asunto-osake-yhtiölain pelisääntöjen selventämi
nen entiselle vuokralaiselle, nykyiselle osakkeenomistajalle.
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Sata megaa kaikille -hanke
etenee tähtäimessä tulevien
sukupolvien tarpeet kattava
laajakaistaverkosto.
64
Taloyhtiön korjaushankkeen etene
mistä hankesuunnitteluvaiheesta ta
kuuaikaan on käsitelty Taitava tilaaja
- pätevä palveluntuottaja -oppaassa.
Juha Terho kertoo, että opas on tar
koitettu apuvälineeksi taloyhtiöille ja
taloyhtiön korjaushankkeisiin osallis
tuville ja se löytyy netistä.
67
Puheenjohtaja Juha Huotisen mukaan
hallitukseen on ollut vaikea löytää ha
lukkaita, vaikka huoneistoja on 125.
Isot hankkeet edellyttävätkin jokaiselta
hallituksen jäseneltä aktiivista yhtey
denpitoa, silmää ja kuulolla oloa hank
keen eri osapuoliin ja tapahtumiin.

75
Vuokratalon uusi elämä omistus
osaketalona aiheuttaa monenlaisia
muutoksia. Asuntokauppaa tehdessä
kannattaa tutustua perusteellisesti
taloyhtiön korjaushistoriaan ja ym
märtää, että asunnon halpa hinta voi
kertoa suoraan taloyhtiön kunnosta.

84
Ostereita ja latva-artisokkaa. Kar
pan Keittiössä herkultiin jälleen.
Osterit rakkausruoan aatelistoa ja
latva-artisokka mielenkiintoisen
makuinen dipattava.

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

Sopivasti
kuivaa
Uusi Esteri ilmankuivaaja tekee pyykistäsi sopivasti
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen
mankelikosteasta erittäin kuivaan, ja aina Esteri
tietää kun pyykki on valmista. Se ei käy turhaan, ja
säästää näin sähköä.
Helppokäyttöinen
Selkeät näppäimet ja opastava
näyttö tekevät käytöstä helppoa.
Pyykin mukaan on valittavissa
kolme eri kuivausohjelmaa.

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon
uusia, käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia. Katso www.esteri.com tai
ota yhteyttä edustajaamme.

Alue-edustajat:
Uusimaa

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
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871

PÄÄKIRJOITUS

Osakkeenomistaja
harmaan talouden torjujaksi
En oikein usko, että tyypillinen asukkaan aiheuttama vesivahinko johtuu siitä, että asukas on sammunut suihkussa ollessaan lattiakaivon päälle. Ehkä se tyypillinen syy on
muunlainen huolimattomuus ja ajattelemattomuus - jätetään
astianpesu- tai pyykinpesukone pesemään pyykkiä, kun lähdetään kauppaan; koneiden vesihanat ovat koko ajan auki;
vuoto jää huomaamatta, koska se on rakenteissa tai valtavan
tavaramäärän takana jne.
Taloyhtiöissä joudutaan maksamaan - yhteisestikin - paljon näistä vuotovahingoista. Ensisijaisestihan korvausta
haetaan vuotovahingon aiheuttaneen kotivakuutuksesta - jos sellainen on. Kinkkiseen rajapintaan tullaan, kun auki
unohtuneen hanan vuoksi alakerroksen asunnot kastuvat. Kaaos on valmis.
Mitäpä tuumata sitten tästä: ”Minulla on veljeni kaiman serkku, joka tulee tekemään kylpyhuoneremonttimme.
En viitsi siitä taloyhtiölle ilmoittaa, koska muuten isännöitsijä tai joku muu änkeää työmaalle, eikä saada hommia
hoidettua nopeasti ja mahdollisimman hys hys”, sanoo osakas, joka aikoo toteuttaa remonttinsa pimeästi.
Asunto-osakeyhtiölaki pyrkii nämä tekijät taltuttamaan sillä, että osakkaalla on nyt selkeästi remontista ilmoitusvelvollisuus.Tilanteet ennakoinut taloyhtiö on laatinut hallituksen ja isännöitsijän yhteistyönä toimintamallin,
miten osakas voi tehdä ilmoituksensa helposti ja remontti tulee asianmukaisesti yhtiön tietoon.
Ensi vuoden alusta mukaan astuu myös verottaja, joka harmaata taloutta torjuen ulottaa ilmoitusvelvollisuuden
myös osakkeenomistajan tasolle silloin, kun osakas tekee kunnan rakennusvalvonnalta rakennusluvan vaatineen
remontin.
Tämä liittyy rakennustyömailla ensi vuonna käyttöön otettavaan ilmoittamismenettelyyn, jonka mukaan asuntoosakeyhtiönkin on ilmoitettava kuukausittain työmaalla työskentelevät työntekijät ja muut suorituksensaajat.
Ilmoituksesta on käytävä ilmi remontin tehneet yritykset, työntekijät ja heille maksetut palkat. Tämä tieto täytyy
antaa verottajalle ennen kuin rakennusvalvonnan tarkastaja on tehnyt loppukatselmuksen.
Osakkaan on esitettävä verohallinnolta saamansa todistus tarkastajalle. Ellei sitä esitetä, tarkastajan on ilmoitettava remontoijan laiminlyönnistä verohallinnolle, joka voi määrä remontin tehneelle osakkaalle laiminlyöntimaksun.
Haasteellinen kuvio toteutumisen kannalta, koska osakkailla on varmasti monin paikoin ollut opettelemista
pelkästään taloyhtiölle tehtävän ilmoituksen kanssa. Jos ei ole aikaisemminkaan omista huoneistoremonteista
ilmoiteltu, tuskinpa sitä nytkään, vaikka laki niin määrää ja sanktioillakin uhataan. Ehkä myös oman toiminnan
merkitys harmaan talouden edistäjänä on jäänyt puntaroimatta.
Jos taas toimitaan, kuten laki määrää ja ollaan kunnon kansalaisia, ei pitäisi minkään estää sitä, että veljen kaiman
serkku tekee asianmukaisen remontin, kaikki luvat ja ilmoitukset ovat kunnossa ja ihminen vain nauttii elämästään.
Voisiko tämä olla totta?
Riina Takala

kommentti

Lama- ja kriisipuheet kyllästyttävät

Suomalaiset ovat kyllästyneet jatkuvaan lama- ja
kriisipuheisiin, varsinkin ne, joilla omassa taloudessa
mikään ei ole muuttunut.
Kiinteistönvälittäjien mukaan asuntokauppoja tehtiin
kesän ja alkusyksyn aikana jopa enemmän kuin viime
vuonna.
Lainojen matalat korot ruokkivat asuntokauppaa.
Myös vuokrien voimakas nousu pistää monen nuoren
pohtimaan oman asunnon hankintaa.
Mitähän tuleman pitää, sillä Finanssivalvonta uutisoi, että syksyn aikana asuntolainojen luottosuhteen
rajoittamista pohtiva työryhmä esittänee lakimuutosta,

jolla rajoitettaisiin pankkien suurinta
mahdollista luototussuhdetta.
Eli Suomeksi. Pankit eivät voisi rahoittaa ostettavaa asuntoa kuin tiettyyn
prosenttiin saakka hinnasta. Näin
ostajalla pitäisi olla nykyistä selkeämpi omarahoitusosuus.
Pitkässä juoksussa viisasta, jos sillä
estetään kotitalouksien ylivelkaantuminen. Mutta jos näin käy, toivotaan, että maksukyvyn arvioiminen
olisi tapauskohtaista.
KIINTEISTÖPOSTI 7/2012
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Veronumero käytössä uusilla työmailla

Taloyhtiöissä
syytä varautua tulevaan
ilmoittamismenettelyyn
Jokaisella uudella rakennustyömaalla työskentelevällä
henkilöllä on täytynyt olla 1. syyskuuta lähtien näkyvissä
henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Ennen syyskuun alkua aloittaneilla työmailla veronumero on
pakollinen siirtymäajan jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.
maaliskuuta 2013.
Veronumero on yksi niistä toimista, joilla pyritään kitkemään rakennusalan harmaata taloutta ja turvaamaan
yritysten kilpailu.
- Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään varmistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työskentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen
työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja
heidän työnantajiensa verovalvonnalle, ylitarkastaja Sari
Wulff Verohallinnosta korostaa.

n Teksti: Irene
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Murtomäki

R

akennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä on työmaalla
liikkuessaan oltava esillä kuvallinen tunnistekortti, jossa on merkittynä veronumero. Menettely koskee
kaikkia työmaita, myös saneerauskohteita.
Tämä on syytä huomioida myös
asunto-osakeyhtiössä, jos työmaa muodostaa yhteisen työmaan, esimerkiksi
julkisivuremonttia tehtäessä.Yhteinen
työmaa muodostuu silloin, kun rakentamistyötä tekee enemmän kuin yksi
yritys samanaikaisesti tai peräkkäin.
– Asunto-osakeyhtiön ollessa rakennuttajana on tämä vastuussa siitä, että
työmaan kaikilla työntekijöillä on tunnistekortit veronumeroineen, Wulff
alleviivaa.
Rakennustyömailla tunnistekortteja,
joihin veronumero on merkitty, valvoo
Aluehallintovirasto ja Verohallinto.
Veronumero on 12-merkkinen yksilöllinen numerosarja, josta ei voi
päätellä henkilön ikää, sukupuolta tai
syntymäaikaa. Verohallinnosta saatu

Uusilla rakennustyömailla
työskentelevillä täytyy nyt
olla näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty
myös veronumero.
Tässä kuvassa, joka on
otettu viime vuoden keväällä Atlas-talon korjaustyömaalta Helsingistä,
asianmukainen henkilötunniste löytyy mm. EteläSuomen Julkisivupalvelu
Oy:n työnjohtaja Janne
Paason (oik.) liivistä.
Veronumeron käyttöönotolle on annettu siirtymäaika - se on oltava käytössä viimeistään 1.3.2013.
Tällä työmaalla henkilötunnisteet ja muutkin työturvallisuuteen liittyvät
asiat olivat tilaajan vaatimuksesta tarkassa seurannassa.
Kuva: Riina Takala

veronumero ei vaihdu tai muutu henkilön vaihtaessa esimerkiksi työnantajaa tai työmaata.
Työntekijät saavat tunniste
kortin veronumeroineen työn
antajan tai päätoteuttajan kautta. Työnantajalla on mahdolli
suus tilata työntekijöidensä
veronumerot keskitetysti Vero
hallinnolta toimittamalla Vero
hallintoon työntekijöidensä
henkilötunnukset.
Verohallinto lähettää työntekijöiden veronumerot työnantajalle. Samalla työnantaja pyytää, että työntekijät merkitään
rakennusalan veronumerorekisteriin. Myös työntekijä voi
pyytää oman veronumeronsa
Verohallinnolta.
Veronumeroa koskevia kysymyksiä varten Verohallinnossa
on perustettu puhelinpalvelulinja.
– Veronumero on aiheuttanut paljon kysymyksiä, ja soit-

toja on tullut kymmeniä tuhansia, Wulff toteaa.

Veronumerorekisterissä
163 000 henkilöä

V

eronumeroon liittyen
avattiin julkinen veronumerorekisteri elokuun alussa. Vasta merkinnän
jälkeen työntekijä on oikeutettu työskentelemään työmaalla.
Rekisteristä voi tarkistaa rakennustyömaalla työskentelevän henkilön etu- ja sukunimen
sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot
merkitty veronumerorekisteriin. Rekisteriin oli syyskuun
puolivälissä merkitty 163 000
henkilöä, joista ulkomaalaisia
on 14 000.
– Vaikka työntekijälle on an-

nettu veronumero, häntä ei
automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen.
Työntekijä voi esittää pyynnön
myös itse puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa henkilökohtaisesti, ylitarkastaja Sari
Wulff Verohallinnosta kertoo.
Alle vuodeksi Suomeen töihin tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät ovat
voineet hakea henkilötunnuksen ja veronumeron kesäkuun
alusta lähtien verotoimistosta.
Verohallinto on antanut noin
1 000:lle henkilötunnuksen ja
veronumeron kesäkuun alun
jälkeen.

Ilmoittamismenettely
voimaan
ensi vuonna
➺ JATKUU
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steni julkisivu
TIBE Drammen

®

Saneerauskohde Tuusulassa

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 6h78 FinnBuild
–messuille 2012!

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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www.steni.fi

uu t i sp o s t i a
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

R

akennustyömailla otetaan ensi vuonna käyttöön työntekijöitä ja
rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoittamismenettely.
Ylitarkastaja Sari Wulff kehottaa myös asunto-osakeyhtiöitä
varautumaan ilmoittamismenettelyyn, kun taloyhtiössä toteutetaan remonttia.
– Näillä näkymin ilmoittamis
menettely tulee voimaan vuoden 2013 syksyllä. Se tietää
muutoksia esimerkiksi rakennuttajan tietojärjestelmiin, joten siihen on syytä valmistautua ajoissa.
Ilmoittamismenettelyssä
työmaan päätoteuttajan on il
moitettava Verohallinnolle
kuukausittain tiedot työmaalla
työskentelevistä työntekijöistä
ja muista suorituksensaajista
urakoitsijoiden antamien tietojen perusteella. Jollei työmaalle ole määrätty päätoteuttajaa,
ilmoittamisvelvollinen on rakennuttaja ja tilaaja eli asuntoosakeyhtiö itse.
– Myös osakkeenomistaja
on ilmoitusvelvollinen siinä
tapauksessa, että hän teettää
huoneistossaan rakennuslupaa
edellyttävän remontin. Ilmoitus Verohallinnolle remontin
tehneistä yrityksistä ja näille
maksetuista suorituksista sekä
remontoijan mahdollisesti maksamista palkoista tulee ennen
rakennusvalvontaviranomaisen
tekemää loppukatselmusta. Rakennusvalvontaviranomaiselle
on esitettävä loppukatselmoinnissa osakkaan Verohallinnolta
saama todistus ilmoitetuista tiedoista. Jollei rakennustarkastajalle esitetä todistusta, tarkastajan on ilmoitettava remontoijan
laiminlyönnistä Verohallinnolle,
joka voi määrä remontin tehneelle osakkaalle laiminlyöntimaksun.
Verohallinto hyödyntää ilmoittamismenettelyllä saatavia
tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Lisäksi tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaiden
verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta.

Omistus- ja
vuokrataloyhtiöitä
korjattiin viime
vuonna noin 1,7
miljardilla eurolla
Asunto-osakeyhtiöt ja aravalainoitetut asuntoyhteisöt käyttivät viime vuonna noin 1,7
miljardia korjaamiseen. Se on 4
prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi
tuoreesta Tilastokeskuksen tutkimuksesta, joka perustuu noin
2 500 asunto-osakeyhtiön ja 16
suurimman kunnallisen ja muutaman valtakunnallisen vuokrataloyhtiön korjaustietoihin.
Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset muodostivat reilun kol
me neljännestä koko asuntoyhteisöjen korjauksista, kaikkiaan
noin 1,3 miljardia euroa. Niiden
arvo kasvoi noin 7 prosenttia
edellisestä vuodesta.
Runsas 40 prosenttia kaikista asunto-osakeyhtiöiden korjauskustannuksista kohdistui
rakennusten LVI-järjestelmien
korjauksiin, kuten putkiremont
teihin. Noin neljännes kaikista
korjauksista kohdistui rakennusten ulkopuolisten rakenteiden korjauksiin, kuten ulkoseinien, kattorakenteiden, ikku-

Julkisivuremontti 2012
-kilpailu
ratkennut
Julkisivuyhdistys r.y.:n ja
Asunto- ja kiinteistöyhtiöi
den hallitusasiantuntijat AK
HA ry:n yhteistyössä Kiin
teistöposti-lehden kanssa
järjestämän Julkisivuremont
ti 2012 -kilpailun voittajat
ovat selvillä. Kilpailussahan
et
sittiin esimerkillisiä, laadukkaasti toteutettuja julki
sivuremontteja, joiden kor
jausprosessi käy malliksi
muillekin julkisivukorjauksia suunnitteleville asunto-

Asunto-osakeyhtiöiden korjaukset korjauskohteittain 2011

noiden, ulko-ovien ja parvekkeiden korjauksiin. Huoneistojen korjaukset ja rakennuksen
sisärakenteiden korjauskustannukset olivat 7-8 prosenttia
kaikista asunto-osakeyhtiöiden
korjauksista.
Loput korjauskustannukset
kohdistuivat ulkoalueiden, rakennuksen pohjarakenteiden,
sähköjärjestelmien ja muihin
korjaustoimenpiteisiin.
Korjaukset painottuivat ennen ja 60-luvulla valmistuneisiin kerrostaloihin sekä 70-luvun kerrostaloihin.
Huomio kiinnittyy myös siihen, että 2000-luvun rakennuksiakin korjataan ja itse asiassa
vuonna 2011 hieman enemosakeyhtiölle.
Tuomaristo, johon kuuluvat AKHA:n edustajina RI,
ekonomi Juhani Siikala FM
Siikala Ky:stä ja Ben Grass
sekä Julkis ivuyhdistyksen
puolesta Mikko Tarri, Maritta
Koivisto ja Riina Takala, kiinnitti huomiota muun muassa
siihen, miten hanketta on viety läpi osakkaiden kannalta,
miten päätetty ja tiedotettu,
miten rahoitus on järjestetty,
miten osakkaat ovat päässeet
vaikuttamaan julkisivun ulkonäköön jne.
Ympäristöministeriön kans
liapäällikkö Hannele Pokka on
lupautunut puhumaan korjausrakentamisesta voittajien
julkistamistilaisuuteen. Se,

män kuin vuonna 2010.

Aravatalojen
korjaamistahti
hidastui
Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin noin 391
miljoonalla eurolla. Vähennystä
edelliseen vuoteen oli 6 prosenttia.
Etenkin pääkaupunkiseudun
aravatalojen edellisen vuoden
suuri peruskorjausten arvo vaikutti vuoden 2011 aravatalojen
korjausrakentamisen arvon
laskuun. Pääkaupunkiseudun
aravatalojen korjausten arvot
laskivat lähes neljänneksellä
edelliseen vuoteen verrattuna.
pidetään tiistaina 9.10.2012
FinnBuild-messujen yhteydessä Helsingissä.
Lisäksi taloyhtiöiden edustajat esittelevät tilaisuudessa
hankkeitaan, joten tule paikal
le kuulemaan, miten korjaus
meni ja mitä opittavaa siitä
kenties olisi omassa taloyhtiössä suunnitteilla olevaan
julkisivukorjaushankkeeseen.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Julkistamistilaisuus on klo 10.00-12.00
Messukeskuksessa, toisessa
kerroksessa salissa nro 203
Pressitilan vieressä. Samallahan on tilaisuus käydä tutustumassa myös FinnBuild-messujen antiin.

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

www.turvaykkoset.fi
puh. 020 7800 200
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Suunnitteleeko
taloyhtiönne
parvekkeiden
uusimista
hitaimmalla
mahdollisella
tavalla? Jos, niin
ottakaa heti
yhteyttä meihin,
puh. 040 900 5271.
Palkkio
ilmoittajalle
on NOPEA
parvekeremontti
hitaan hinnalla.

www.lorakenne.fi
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Tilaajan ohje
Taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallituksille
valmistui kevään aikana käytännönläheinen
työväline betonielementtitalojen julkisivujen ja
parvekkeiden kuntotutkimusten tilaamiseen. Se
on Kosteus- ja hometalkoiden puitteissa tuotettu
Kuntotutkimuksen tilaajan ohje, joka tarjouspyyntölomakkeineen ja muine liitteineen löytyy
toistaiseksi internetistä.
n Teksti ja kuva: Riina

Takala

J

ulkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri pi
tää julkisivujen ja parvekkeiden tilaajan ohjetta tärkeänä
ja ennen kaikkea ”tietynlaista
tolkkua” käytäntöön ja markkinoille tuovana työkaluna.
Tilaajan ohjeen käyttämisen
suurimpana kimmokkeena pitäisi Tarrin mukaan olla se, että
kuntotutkimus on kuitenkin
aina kaiken perusta julkisivujen ja parvekkeiden korjausta
suunniteltaessa.
Toisaalta - huonon tai puutteellisen kuntotutkimuksen
seurauksena voidaan tehdä miljoonavahingot sen sijaan, että
esimerkiksi noin 10 000 euroa
maksavalla kuntotutkimuksella saadaan luotettava perusta
oikeiden korjaustapojen valinnalle.
Uutta ohjetta esiteltiin Julkisivuyhdistyksen jäsenistölle
elokuussa järjestetyssä lounastilaisuudessa ja jo aikaisemmin
toukokuussa yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa ohjeen
laatija Matti Herranen Vahanen
Oy:stä kertoi sen tekemisestä
tarkemmin.

Lisää tietoa
tilaajille

Matti Herranen, joka työskentelee Vahanen Oy:ssä, laati
kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen diplomityönään.

O

hjeen laatimisen taustaksi tehtiin Matti Her
rasen mukaan kysely
tutkimuksia ja haastatteluja
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten, isännöitsijöiden, kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden keskuudessa.
Tulokset vastasivat hyvin ennakkokäsityksiä: taloyhtiöiden
ja ei-teknisten isännöitsijöiden
tietämys on usein heikkoa,
olemassa oleva ohjeistus koetaan riittämättömäksi ja alan
yrityk
siltä puuttuvat yhteiset
pelisään
nöt, minkä seurauksena tarjoukset eivät ole ver-

luomaan uutta toimintatapaa

Julkisivun ja parvekkeen kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen tärkeänä antina ovat valmiit lomakkeet, joita käyttämällä taloyhtiöllä on nykyistä paremmat mahdollisuudet saada riittävän laaja ja
kattava kuntotutkimus ja kyetä myös vertailemaan palveluntarjoajien antamia tarjouksia.

tailukelpoisia. Tilaajan ohjeen
laatimisen taustalla oli myös
yleinen huoli kuntotutkimusten luotettavuudesta.
– Asunto-osakeyhtiöt ovat
oh
jeen suurin kohderyhmä.
Siellä tiedontarvetta on varmasti kaikkein eniten, koska taloyh
ti
öissä on maallikkoja, jotka
tarvitsevat informaatiota kuntotutkimuksen ”syvemmästä
olemuksesta”.Tilaajan ohjeessa
tarjousten vertailukelpoisuus
on ollut suuri kuningastavoite.
Ohjeen avulla saadaan tekijät
samoille viivoille samoilla taustoilla ja samoilla tiedoilla, Tarri

totesi.

Valmiit
lomakkeet

K

oska ohjeen tekemisen tärkein tehtävä on
antaa tietoa ja tukea
luotettavan ja riittävän laajan
kuntotutkimuksen saamista,
ohje kertoo tietysti perusasiat:
mikä kuntotutkimus on, miksi
kuntotutkimus tehdään, milloin
se tehdään ja kuka niitä tekee.
Jotta isännöitsijän tai hallituk
sen kannalta saataisiin mahdol-

lisimman kattava ja vertailukelpoinen tarjous, ohje sisältää valmiin tarjouspyyntölomakkeen.
Tarjouspyyntölomakkeen liitteeksi tulee ohjeen mukainen
kuntotutkimuksen ohjesisältölomake, johon tilaaja merkitsee
kuntotutkimusluokan.
Näin tilaaja jo tarjouspyyntöä
tehdessään määrittelee tarjouksen antajalle, minkä tasoista
kuntotutkimusta tarvitaan ja
minkälaiseen tarpeeseen kuntotutkijan tarjouksen pitäisi
vastata.
Toinen tarjouspyyntöön liitettävä lomake koskee pora-

näytteiden määrää.
– Minun mielestäni tilaajan
ohjeen suurimpia ”karamellejä”
on lomake poranäytteiden ohjeellisista määristä. Sen perusteella hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä pystyy laskemaan, kuinka monta näytettä
julkisivujen ja parvekkeiden
kuntotutkimuksessa pitäisi suurin piirtein ottaa,Tarri toteaa.
Ohjetta valmisteltaessa on
kiinnitetty huomiota siihen, et
tä vaikka kuntotutkimukseen
sisältyy paljon mittaamattomia
➺ JATKUU
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asioita, niin luotettavan kuntotutkimuksen yksi tunnusmerkki on riittävä näytemäärä erilaisista rakenteista.
Poranäytemäärälomake ja
siihen liittyvät laskelmat antavatkin taloyhtiölle näytemäärien arvioimiseen tietynlaisen
nollatason, johon tarjoajien
näytemääriä voidaan sitten verrata ja sitä kautta arvioida tutki
muksen luotettavuutta - kuka
tarjoaa näytteiden vähimmäismäärän, kuka sen alle tai yli sen.
Näytteiden vähimmäismäärän laskentamalli soveltuu ohjeen mukaan parhaiten 60-80
-lu
kujen kerrostaloihin. Siinä
on kuitenkin pyritty huomioimaan myös kohteiden koko ja
monimuotoisuus.
Poranäytteiden määrään liittyvän lomakkeen soveltamisoh
jeessa on myös käytännön esimerkki, joka auttaa konkretisoimaan, kuinka monta näytettä

pitäisi eri rakenteista ottaa.
Malliesimerkkinä on viisikerroksinen elementtitalo, jonka
julkisivut ovat käsittelemätöntä pesubetonia. Parvekkeita on
25, jotka muodostuvat parvekelaatasta, pieliseinistä ja betonikaiteista. Mallilaskelma suosittelee tässä kohteessa poranäytteiden vähimmäismääräksi
15 näytettä: Näytemäärä julkisivuista 6 kpl (2 erilaista pintatyyppiä, 3 näytettä kustakin) ja
näytemäärä parvekkeista 9 kpl
(3 erilaista rakenneosaa, joista
3 näytettä kustakin).
Ohjeen laskentamalli vähimmäisnäytemääristä perustuu
soveltaen vuonna 2002 päivi
tettyyn Betoniyhdistyksen jul
kaisuun Betonijulkisivun kuntotutkimus BY 42:ään ja sen
mukaiseen toimintatapaan.
Tämähän on ollut kuntotutkimuksia tekevien yritysten ohjenuorana jo pitkään.

Kaikki ei ole
Cuporia,
mikä kiiltää
Nykyaikaisella kupariputkijärjestelmällä teet putkiremontin hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan.
Kromatuilla ja maalatuilla kupariputkilla toteutat
myös pinta-asennukset tyylikkäästi. Mutta
tiesitkö, että kupariputkillakin on eroja? Kun
haluat kestävän ja hyvän putkiston taloosi valitse
kotimainen, laadukas Cuporin kupariputki.
Tervetuloa osastollemme 6a55 Finnbuild
-messuille.
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Vaikutus palvelun
tarjoajiin

-O

n tehty kuntotutkimuksia, joissa kansi
lehdessä lukee betonirakenteiden kuntotutkimus
ja siihen kuntotutkimusosuus
sitten loppuukin. Loppuosa on
nollatutkimusta. Tällaisia tulee
huolestuttavan usein vastaan ja
niihin on joutunut suunnittelijana kohdekohtaisesti puuttumaan, Mikko Tarri A-Insinöörit
Suunnittelu Oy:ssä työskentelevänä kuvaa käytännön kokemuksiaan nykytilanteesta.
Kyselytutkimukset ja haastat
telut osoittivat selkeästi sen,
että kuntotutkimustarjousten
kilpailuttamisessa tutkimuksen
sisältö ei useinkaan vaikuta valintaan, vaan taloyhtiö valitsee
useimmiten halvimman.
– Eihän taloyhtiöasiakkaalla
ole minkäänlaista pätevyyttä,
eikä se voi edes kuvitella kykenevänsä arvioimaan sitä, minkälainen oikeanlainen kuntotutkimus on. Näytemäärät, tekijän
pätevyys, laboratoriokokeet nehän ovat suurimmalle osalle
rakennusalan ammattilaisistakin puhdasta hepreaa, saati sitten taloyhtiöiden maallikoille.
Kun mitään muuta ei ymmärretä, niin sitten katsotaan hintalappua, Tarri kuvaa nykyistä
menoa.
Ohje tuo nyt tähänkin apua –
kuntotutkimusten vertailemis
ta helpottavan lomakkeen.
Sen toimivuuteen vaikuttavat
ratkaisevasti tietenkin alan yritykset itse eli miten hyvin ne
sitoutuvat antamaan tarjouksensa saamiensa pyyntöjen ja
liitteiden määrittämien asioiden perusteella.
– Onhan alan yrityksillä ohje
nuoranaan ollut jo pitkään Betonijulkisivun kuntotutkimus
BY 42 ja sen määrittelemä
toi
mintatapa. Uskallan sanoa,
että Julkisivuyhdistyksen jäsenyritykset tekevät aikalailla samantasoisia kuntotutkimuksia,
mutta markkinoilla on mukana
myös ”villejä kortteja ja mustia

hevosia”, jotka voivat sekoittaa
taloyhtiön hallituksen jäsenten
päät hetkessä. Sen seurauksena hallitus ei välttämättä pysty
rehellisesti vertailemaan tarjouksia ja vaikka isännöitsijäkin
asiasta jotakin saattaisi tietää,
hän ei välttämättä puutu tilanteeseen mitenkään, Tarri jatkaa
valintavaiheeseen liittyvää pohdintaansa.

Taloyhtiöväelle
tietoa

-T

ilaajan ohjeen tarkoitus on antaa tutkimuksen tilaajalle se
selkänoja, mihin nojautua - perustelut, miksi kuntotutkimus
tehdään, miten ja minkälaisilla näytemäärillä se tehdään ja
mitä kuntotutkimuksen pitäisi
ylipäänsä sisältää. Lainsäädäntöönhän tätä menettelyä tuskin saadaan menemään, enkä
usko, että kuntotutkimusala tai
Julkisivuyhdistys sitä haluaisi,
koska se aiheuttaisi toisenlaisia
ongelmia. Jos nykytilanteen parantamiseksi ei kuitenkaan mitään tehdä, ei mitään muutoksiakaan taatusti tapahdu, Tarri
vielä totesi muistuttaen siitä,
että myös alan yritysten toivotaan osaltaan vievän ohjeen
olemassaoloa taloyhtiöiden tietoisuuteen.
Tämä tilaajan ohje ei ole siinä mielessä ainutlaatuinen, että
sellainen sisältyy myös vuonna
2002 päivitettyyn Betonijulkisivun kuntotutkimus BY 42 -ohjeeseen.
– Kun olen sitä ohjetta lukenut, en välttämättä itsekään
osaisi tehdä tarjousta sen perusteella, Tarri sanoo iloiten
siitä, että on nyt on saatu kansantajuinen ja valmiiden lomakepohjien ansiosta käyttökelpoinen työväline taloyhtiöiden
käyttöön.
Linkki, josta Tilaajan ohje löytyy: http://www.betoniyhdistys.fi/default/www/julkaisut/
by_42_tilaajan_ohje/

K U NTOT U TKIM U K S ET

Kuntotutkimusten nykytila:

Liian vähän näytteitä - korjaussuositukset usein varman päälle
Liian vähän näytteitä
suosituksiin verrattuna. Näytemäärä
sama, vaikka pitkälle
ja laajalle edenneet
vauriot ovat silmämääräisestikin havaittavissa. Kevyesti tehty
kuntotutkimus voi
johtaa ylikorjaamiseen
sekä mahdollisesti
yllätyksiin ja ylimääräisiin kustannuksiin
korjausvaiheessa. Tutkimus liian myöhään,
eikä voida enää käyttää edullisempia korjausmenetelmiä.

T

ällaisia johtopäätöksiä
on syntynyt Tampereen
teknillisen yliopiston
tutkimuksessa, jossa selvitettiin
kuntotutkimusten toteutuneita
näytemääriä ja näkyvien vaurioiden vaikutusta näytemääriin.

BeKo-tutkimuksen
tietoa taustalla

T

ampereen teknillisen yliopiston ja tekniikan tohtori Jukka Lahdensivun
BeKo-tutkimuksen sisältämästä
kuntotutkimusaineistosta on
saatu hyödyllistä tietoa keväällä
valmistuneeseen betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotut-
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Näytteidenotto käynnissä.

n Teksti: Riina

Takala

kimuksen tilaajan ohjeeseen.
BeKo-tietokannassa on kuntotutkimusraportit 262 kerrostalosta, jotka on rakennettu
vuosien 1948-1993 aikana. Kun
tarkastellaan kohteista otettujen kuntotutkimusten näytemääriä, käy ilmi, että kuntotutkimuksissa on rakennuksesta
otettu keskimäärin 12 näytettä.
Julkisivuista näytteitä on otettu
keskimäärin 7 ja parvekkeista
keskimäärin 6.
– BeKo-tietokannassa tyypillinen rakennus on tehty vuonna 1978, siinä on viisi kerrosta, kaksi porrashuonetta ja 28
parveketta. Kuntotutkimuksen

vähimmäisnäytemäärä BY 42:n
mukaan on kolme rinnakkaista
näytettä jokaisesta elementtityypistä eli se tarkoittaisi 15-21
näytettä per rakennus riippuen siitä, miten paljon erilaisia
elementtityyppejä julkisivussa
ja parvekkeissa on, Lahdensivu
totesi Julkisivuyhdistyksen jäsenistölle pidetyssä tilaisuudessa
elokuussa.
Yllä olevaan tutkimustulokseen ja BY 42:n suosituksiin
verrattuna näyttää siis siltä, että
näytteitä otetaan keskimäärin
vähemmän kuin on suositeltu. Kaavio tutkimusraporttien
sisältämistä näytemääristä ker-

too sen, että suurimmassa osassa kohteista näytteitä on otettu
6-10 tai 11-15. 1-5 näytettä sisältäneiden tutkimusraporttien
osuus on 18 prosenttia ja samaa tasoa on yli 15 näytemäärien osuus.
Näkyvien vaurioiden määrä
ei tässä tutkimuksessa näytä
vaikuttavan näytemääriin.
– Kuntotutkijoiden haastattelussa tämä kävi aika selvästi
ilmi, miksi näin tapahtuu - on
tehty sopimus kuntotutkimuksen laajuudesta ja määritelty
siinä näytemäärät, jotka otetaan. Niitä ei muuteta, Lahdensivu totesi.

Yhdenkin näytteen
perusteella...

T

utkimuksessa vedettiin
yhteen myös se, minkä
laisilla näytemäärillä
minkinlaisia korjauksia esitetään julkisivuille ja parvekkeille.
Yleishavainto on, että kuntotutkimuksessa, jossa esitetään
tehtäväksi kevyempiä korjauksia, pitäisi olla suurempi näytemäärä kuin mitä tutkituissa
kohteissa on tehty. Lisäksi sama
linja näytemäärissä - liian vähän
näytteitä - näkyy myös silloin,
kun on esitetty julkisivun uusimista tai ei tehdä mitään korjauksia.
– Julkisivujen paikkauspinnoituskorjausta on ehdotettu
pienimmillään yhdellä näytteel
lä, enimmillään 20-23 näytteellä. Parvekkeissa suurin piirtein
sama tilanne. Parvekkeissa
korjaussuosituksia annetaan
keskimäärin 5-6 näytteellä. Siellä kuitenkin ei tehdä mitään
-suositusta on yleensä tutkittu
perusteellisemmin kuin julkisivuissa, Lahdensivu jatkaa.

Kuntotutkijan
suositusta
noudattaen

T

utkimuksessa haastateltiin myös 12 kohteen
suunnittelijaa, omistajaa, valvojaa ja kuntotutkijaa
11 paikkakunnalla. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään
myös kuntotutkijan vastuuta
tai osuutta korjauspäätöksistä.
Yleishavaintona oli se, että
lähtökohtaisesti kuntotutkimus
tehdään aina silloin, kun julkisivuissa tai parvekkeissa on jo
jotakin näkyvää vauriota.
– Tämän seurauksena on se,
että silloin vauriot ovat jo edenneet pidemmälle, minkä vuoksi
kevyemmät korjaustavat eivät
tule kysymykseen, ne on niin
sanotusti pelattu pois, Lahdensivu totesi.
– Esimerkkikohteista noin
puolet oli sellaisia, joissa kiin-

teistönomistajalla on strategia
na teettää kuntotutkimus rakennuksen tullessa 25 tai 20
vuoden ikään riippumatta siitä, onko näkyviä tai ei-näkyviä
vaurioita. Tämä tietysti johtaa
siihen, että silloin kuntotutkimuksessa ei välttämättä tule
esiin mitään välittömiä korjaustarpeita, ja antaa mahdollisuuden suunnitella tulevia huolto- ja korjaustoimia väljemmin
pitkälle aikajaksolle.

Maksuvalmiutta
puuttuu

H

aasteltavien mukaan
kuntotutkimusten sisältö on aina BY 42:n
mukainen ja aina edellytetään,
että tutkimus tehdään sen mukaan.
– Se on sinällään ok, mutta
näytemäärät eivät täsmää laisinkaan ohjeen antamiin vähimmäismääriin. Se on sinänsä hyvä asia, että kuntotutkijat ovat
ammattitaitoisia ja kuntotutkimuksissa saadut tiedot pitävät
yleensä hyvin paikkansa, mutta
tilaajien puolelta koetaan, että
kuntotutkijat ottavat korjaussuosituksissaan liikaa varmuutta ja ehdotetaan raskaita korjauksia liian aikaisin, Lahdensivu
jatkaa.
– Kuntotutkijat ja suunnittelijat haluaisivat tehdä perusteellisempia tutkimuksia, mutta se
ei onnistu. He kertoivat, että yhden päivän kuntotutkimuksen
pystyy vielä tilaajalle myymään,
mutta kahta päivää ei. Tässä tulee myös se dilemma - tilaaja
kaipaisi tutkijalta varmempaa
kannanottoa, paljonko aikaa on
jäljellä, päästäänkö viisi vuotta
vielä korjaamatta, mutta maksuvalmius lisätiedon saamiseksi
puuttuu.
➺ JATKUU

JULKISIVU PRO
ENERGIA PRO
PUTKIREMONTTI PRO

Kokonaispalvelua kiinteistön osakkaiden ja
asukkaiden tarpeisiin. Suunnittelu-,
rakennuttamis- ja viestintäpalvelut vahvalla
kokemuksella ja osaamisella.
JULKISIVU PRO lisää kiinteistön käyttövuosia.
Kestävämpi rakennus julkisivun, parvekkeiden ja vesikaton korjaushankkeilla.
ENERGIA PRO tuottaa arvokasta tietoa
kiinteistöhuollon ja -saneerauksen tarpeisiin.
Parempaa energiatehokkutta ja kustannussäästöjä.
PUTKIREMONTTI PRO uusii asukkaille
elintärkeät vesi- ja viemärirakenteet.
Terveempää ja viihtyisämpää asumista.

FMC PRO
KIINTEISTÖPOSTI 7/2012
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Yhdessä osaamistasi rakentaen
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

KOSTEUDENHALLINTA
Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
13.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 29.10. mennessä.

Kosteusmittaustulosten tulkinta
kosteusvauriotapauksessa
22.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 8.11. mennessä.

Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
29.–30.11.2012 ja 7.–8.1.2013, OULU
12.–13.12.2012 ja 9.–10.1.2013, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.200 €, näytön hinta
480 € Oulun seudulla / pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen
Oulun koulutukseen 15.11. ja Helsingin koulutukseen 23.11.
mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
12.–13.12.2012 ja 15.–17.1.2013,
HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.800 €. Ilmoittautuminen 23.11.
mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU
Asbestityön tilaaminen ja valvonta
31.10.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 15.10. mennessä.

Puhtausluokka P1
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä
- Työmaan olosuhteet ja sisäilmariskit
hallintaan
14.11.2012, OULU
20.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen Oulun
koulutukseen 31.10. ja Helsingin koulutukseen
5.11. mennessä.

TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuuskortti
–peruskoulutus/täydennyskoulutus
Peruskoulutuksen hinta on 130 € ja täydennyskoulutuksen 75 €.
Katso päivämäärät ja ilmoittautumisohjeet: www.rateko.fi.
Myös yrityskohtaisena.

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
Lisätietoja: www.rateko.fi tai Juha Krankka, 050 367 3267

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264

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

T

utkimus kertoi selkeästi
sen, että kuntotutkijan
suosituksella korjaustavasta ja ajankohdasta on suuri
vaikutus päättäjiin - yleensä aina valitaan kuntotutkijan suosittelema korjaustapa ja ajankohta.
– Ainoastaan tekniset syyt
vaikuttavat korjaustavan valintaan. Se on pääsääntö.Arkkitehtuurilla on aivan toissijainen
merkitys, Lahdensivu totesi
mainiten kuitenkin yhtenä
poikkeuksena kuopiolaisen taloyhtiön, jossa haluttiin myös
muuttaa olemassa olevaa arkkitehtuuria.
–
Kiinteistönomistajien
point
tina on, että korjausten
pitäisi olla kokonaistaloudellisia, niillä pitäisi päästä pitkään
käyttöikään. Silloin voi korjausten toteuttamisajankohta hieman muuttua, jos kohteessa on
muutakin korjattavaa.
Kuntotutkimuksen suosittelemien korjaustapojen riskejä

kartoittaessa todettiin, että esimerkiksi laastipaikkauskorjauksissa yleisenä toimintamallina
on, että näkyvät vauriot korjataan.
– Paljonko silloin jää korjaamatta ja mikä on käyttöikä, Lahdensivu heittää pohdittavaksi.
– Kukaan ei kertonut, että
kuntotutkimus olisi ollut puutteellinen. Kaikki epäilivät ja
moni sanoikin, että kuntotutkijat ovat suositelleet korjauksia
niin sanotusti varman päälle,
jos kuntotutkimus on jäänyt
kovin kevyeksi. Aineistossa olikin kaksi esimerkkikohdetta,
joissa oli selvästi valittu väärä
korjaustapa, joka ei soveltunut
kohteeseen.
Taloudellisista riskeistä ja
kuntotutkimusten luotettavuudesta kiinteistönomistajat olivat yleisesti sitä mieltä, että korjauksia tehdään yleensä liian
varhain tai korjaukset eivät ole
oikeassa suhteessa jäljellä olevaan käyttöikään.Toisaalta kiinteistönomistajilla ei tuntunut
olevan kiinnostusta aktiiviseen
vaurioiden seurantaankaan.

uu t i sp o s t i a

Energiatehokkaassa talossa
matkaviestinongelmia
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän
selvittämään matalaenergiataloissa esiintyviä matkaviestinverkon kuuluvuusongelmia.
Työryhmän tehtävänä on
arvioida radiosignaalien kuulumattomuusongelman ratkaisumahdollisuuksia sekä ra
kennusteollisuuden että tele
yri
tysten näkökulmista. Mahdollisuuksien mukaan ryhmän
on pyrittävä esittämään myös
konkreettisia toimia.
Ongelmana on, että uusien
matalaenergiatalojen eli niin sanottujen passiivitalojen eristys
perustuu paljolti myös metallirakenteisiin, joita radiosignaalit

läpäisevät erittäin huonosti.
Tukiasematiheyden jatkuva
kasvattaminenkaan ei välttämättä riitä kompensoimaan
uudisrakennusten kasvavia radiovaimennuksia.
On mahdollista, että ilman
erityistoimenpiteitä matkavies
tin
täverkon mahdollisuus läpäistä uudisrakennusten eristeitä on lähes olematon.
Ryhmässä ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriön
lisäksi suurimmat teleoperaattorit, FiCom, Rakennustuoteteollisuus RTT, Talonrakennusteollisuus ry, Viestintävirasto ja
ympäristöministeriö. Työ päättyy 1.10.2013.

k o rjausra k e n ta m i n e n

Korjausrakentaminen hallittuihin olosuhteisiin, ainakin osin

Ulokeparvekkeita
uuteen uskoon kehittynein keinoin
n Tekstit: Hanna

Rissanen

Parvekeremonteissa
riittää työmaata summamäärin ympäri
Suomenmaan. Osin
kyseistä korjausrakentamisen siivua on siirretty jo hyvin tuloksin
teollisuustuotannon
pakeille, ja kehitystyö
jatkuu, esimerkkinä LO
Rakenne Oy:n ja TEKESin menossa oleva
yhteishanke.

R

akennusten kietominen
suojapeittein varustettu
jen kiintotelineiden sisään on monessa korjaushank
keessa liki väistämätöntä, jotta
suunnitellut työt pystytään
to
teuttamaan turvallisesti ja
laadukkaasti. Vaihtoehtoisen
menettelyn mahdollisuus kannattaa silti kartoittaa.
Riesattomamman ja nopeamman saneeraustyön eteen on
tehty ja tehdään yhä määrätietoista työtä.
➺ JATKUU

Funkkis-parvekkeiden pilottina
olleessa turkulaisessa taloyhtiössä parvekkeiden uusiminen
kävi juuri niin kivuttomasti ja
nopeasti kuin oli luvattu, vaikka tilaajat jälkikäteen myönsivät olleen sen suhteen etukäteen hieman epäuskoisia.
KIINTEISTÖPOSTI 7/2012

19

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Parvekepuolella esimerkiksi
LO Rakenne Oy:ssä on otettu
lupaavia edistysaskelia. Yrityksen tuoreimmasta tarjonnasta
löytyy tutustumisen arvoisia
ratkaisuja etenkin taloyhtiöille,
joissa tuskaillaan vuosikymme
nien nakertamien pikku ulokeparvekkeiden kehnoa nykykuntoa ja tämän päivän asuk
kaan kokemana heikkoa käytettävyyttä.
Kokonaan rakennuksen julkisivun ulkopuolisia parvekkeita
paikalla valettuine betonilaattoineen ja ratakiskokannattimi
neen on tyypillisimmillään 40ja 50-lukujen sekä 60-luvun
alkupuolen kerrostaloissa.
Parveketeollisuuden markki
noinnin näkökulmasta kyseisen parveketyypin tilannetta
ja korjaustarpeita selvitelleen
Martti Karimiehen mukaan ra
ta
kiskoja on ollut parvekkeiden tukirakenteina jopa joissakin 2000-luvun alun kohteissa,
kunnes niiden käyttö kiellettiin
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– Parvekkeiden uusimismenetelmämme ei välttämättä hakkaa perinteisimpiä menetelmiä
kohteessa kuin kohteessa hinnallisesti, LO Rakenne Oy:n
Martti Karimies tähdentää.
– Mitä hankalampi maasto ja/
tai enemmän kerroksia, sitä
paremmat mahdollisuudet on
saavuttaa etua siinäkin mielessä.

Oulunkylää halkovan
Mäkitorpantien varteen viime
keväänä valmistuneen asuintalon kadunpuolelle haluttiin
50-lukulaisuutta henkivät ulokeparvekkeet, jotka tuotiin
asennusvalmiina tehtaalta.
Pihanpuolen huoneistoilla on
normaaleja paikalla rakennettuja betoniparvekkeita.

Nykytekniikka
käyttöön
tiedonsiirtoja ja
-tallennusta myöten

P

Huputettu
asuminen
vältettävissä

P

urkuyritys pääsee raken
neselvitysten ja -mittaus
ten valmistuttua poistamaan kohteesta vanhat parvekkeet kaiteineen ja betonilaattoi
neen. Koska paikan päällä ta
pahtuvaa betonin valua ei ole
odotettavissa, rakennustelinei
den ja sääsuojien pystytystä,
eikä mahdollisia lämmittimiä
jne. tarvita.
Etenkin keskusta- ja taajamaalueilla mahdollisten katualueen vuokrakustannusten välttäminen voi merkitä kustannus
ten suhteen paljon. Lisäksi
lumisina talvina telineet ovat
mel
koinen riesa lumitöiden
suorittamiselle. Muutenkin niukat autopaikat saattavat vähetä
entisestään.
Rinnetonteilla tai muuten telineiden pystyttäjien työtä koettelevilla seinustoilla monelta
pulmalta säästytään, jos parvekkeiden purku ja uusien
pai
kalleen asennus onnistuu

lakka.fi

Lakka®
– yhteistyökumppani
kaikkeen
rakentamiseen
Korkealuokkaiset
Lakka Pihakivet pihan viimeistelyyn ja
Lakka Laastit ja tasoitteet
monipuoliseen rakentamiseen.

täynnä
vi

lämpöä

arvekekorjauksiin lisää
sujuvuutta, hallittavuutta, teollistamisen luonnetta ja kustannustehokkuutta
- siinä LO Rakenteen johtavat
ajatukset kehitysponnistuksilleen, joille yritys on saanut tukea TEKESiltä.
TEKESin Rakennettu ympä
ristö -ohjelmaan kuuluva projekti nimellä Kehittyneet parvekejärjestelmät käynnistyi
huhtikuun alussa 2012 ja päättyy 31.3.2013.
Hallittavuuden ja sujuvuuden
perustan korjausrakennuskohteessa muodostavat täsmälliset
tiedot kyseisen rakennuksen
parvekejulkisivuista. Tärkeää
on saada tarkat mittalukemat
kunkin parvekkeen sijainnista, samoin olemassa olevista
parvekkeiden tukirakenteiden
mitoista, sijainnista ja kunnosta.
Alkuperäiset, vuosikymmen
ten takaiset rakennuspiirustukset auttavat liikkeelle, mutta välttämättä rakenteet ja
parvekkeiden paikat eivät aina
vastaa täysin todellisuutta. Siksi
mittauskäytännön kehittäminen ja mitta- ja rakennetietojen
tallentaminen digitaaliseen,
korjaussuunnittelijoille käyttökelpoiseen muotoon on nähty
perustavanlaatuiseksi osaksi
kehitystyössä.
Tapauksesta riippuen uloke
parvekkeiden alkuperäiset tu
kirakenteet voivat siirtyä kor
jausrakennussuunnittelijan kä

sittelyssä saneeraustyöpiirroksiin entisenlaisina.
Toisinaan niiden kunto edellyttää vahvistamista, tai mittoja
on ehkä myös muutettava tilalle haluttavan, entisestä poikkeavan parvekkeen edellytyksiä
vastaavaksi. Tukirakenteet saatetaan joutua uusimaan myös
kokonaan.
Niin tai näin, kun uusien toi
veiden mukaisten parvekkei
den ja niiden edellyttämät tu
kirakenteiden mitat ovat piir
roksina, parvekkeiden tuotanto asennusvalmiiksi voi käyn
nistyä tahollaan tehdashallien
suojassa vaikka heti.
Myös betonilaatat valetaan
tehtaalla, joten säät eivät koettele sen suhteen aikatauluja
eikä laatutasoa.
Parvekkeen korjaustyöstä yli
70 prosenttia siirtyy pois talon
seinältä ja se kaikki voidaan
tehdä etukäteen.

Ki

energiasäästösyistä.
Etenkin edellämainittujen rakennustyyppien vanhempaan
kategoriaan kuuluvista rakennuksista monissa parvekkeita
on jo ehdittykin uusia ja korjata, missä milläkin menetelmällä,
myyntijohtaja Karimies tietää.
Silti todellakaan pieni joukko
ei ole sekään, joissa alkuperäisten parvekkeiden ’päivittämisen tarve’ tikittää yhä kiivaammin.

Olemme tavattavissa

FinnBuildissa
osastolla 6h89
Tervetuloa!

PIHAKIVET
➺ JATKUU

•

LAASTIT JA TASOITTEET

JULKISIVULAATAT
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

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

nostimilla ja nostureilla. Nykytekniikka tarjoaa monipuolista
ulottuvuutta, jopa rakennusten
yli ahtaiden sisäpihojen puolelle.
Parvekkeiden purkuvaiheessa mahdollisesti käytettäviä
suo
jauksia lukuun ottamatta
täysin suojapeitteetön ja enti
siin menetelmiin verrattuna toteutusaikataulultaan ehkä vain
neljänneksen kestävä parveke
remontti säästää asukkaita näköalattomilta päiviltä.
Parveke-elämään pääsy käy
nopeimmillaan muutamassa
viikossa, ja usein bonuksena
on entistä väljempi tila. Tähän
päästään sillä, että uudet kevyemmät betoniparvekkeet ovat
valmiina odottamassa asennusta purkutöiden alkaessa eikä
niin, että niitä aletaan silloin
vasta valmistaa.
Parvekkeessa on tarvittava
määrä säätövaraa ja asennusnopeus niin huima, että siitä on
jo Karimiehen mukaan välillä
vitsailtu tyyliin, ”miten parvekkeen nostamiseen paikalleen
voi mennä 7 minuuttia aikaa?”
– Ratakiskoilla julkisivuun
tuetut parvekkeet ovat usein
tavattoman kapeita ja niiden
kalustettavuus siksi heikko, Karimies toteaa tyypillisimmistä
kohteista, joihin LO Rakenteen
elementtiparvekejärjestelmää
on kehitetty.
– Jos poispuretun parvekkeen tilalle tuodaan puolet en
tisestä parvekkeesta painava
elementtiparveke, se voi entisten tukiterästen kantavuuden
puolesta olla 20-30 senttimetriä entistä parveketta syvempi.
Pienessä parvekkeessa se on
iso etu.
Perinteistä, massiivista umpi
betonivaluun perustuvaa korjaustapaa soveltamalla kannatuskiskojen teräkset eivät kuntonsa puolesta aina välttämättä
edes sallisi enää entisen kokoista ja painoista parveketta, eivät
ainakaan ilman lisävahvistuksia.
Kotelomaisen laattarakenteen
soveltaminen ja laatassa käytet-
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ty kevyt, silti kestävä kuitubetoni ovat perusoivallukset, joilla
tehdastuotantoon kehitetyn
parvekkeen painoa on rajoitettu.

Pieni mittalisä,
iso ero
käytettävyydessä

M

onissa yrityksen kehit
tämälle parvekkeen
käytölle otollisissa rakennuksissa paitsi arkkitehdit
myös omistajat haluavat vaalia
rakennustensa alkuperäistä olemusta.
– Vaikka parvekkeemme on
paljon kevyempi, se on lattiapinnaltaan betoniparveke ja
näyttää täysin betoniparvekkeelta. Muutosta vanhaan ei
välttämättä edes huomaa, Karimies sanoo.
Ulkomuoto on varioitavissa
tuotannossa suunnittelijoiden
ja toiveiden mukaan, sovellettavia kaidemateriaaleja on paljon.
Myöskään ristiriita alkuperäisyyden säilyttämisen pyrkimyksen ja asukkaiden entistä
väljempien parvekkeiden toivomisen välillä ei välttämättä
ole ylitsepääsemätön.
Martti Karimies on havainnut
arkkitehtien ja rakennuslupia
myöntävien virkamiesten piirissä hyväksynnän henkeä parvekkeiden pientä syventämistä
kohtaan myös rakennuksissa ja
alueilla, joissa ulkonäön alkuperäisyyden säilyttämisessä ollaan
tarkkoja.
Parvekkeen lisäsyvyyden on
ymmärretty merkitsevän paljon niiden käytettävyydelle ja
asukkaille.

Mikä projekti ja miksi?
Kehittyneet parvekejärjestelmät -yritysprojektin tähtäin on kehittää kustannustehokas, kevyt ja nopeasti asennettava parvekejärjestelmä sovellettavaksi vanhoihin
rakennuksiin, mutta myös uusiin. Projektissa rakennetaan arkkitehdeille ja rakennusyhtiöille kokonaan uusi suunnittelumalli, joka antaa heille alkuvaiheesta lähtien
käytettäväksi parvekemoduuleista luodut ’kirjastot’.
Suunnittelijoilla on mahdollisuus sujuvasti ja digitaalisessa muodossa muodostaa
moduulikuvista valmistusdokumentit parveketuotannolle, aina lujuuslaskelmia ja
työstökoneiden CNC-ohjelmien automaattista aikaansaamista myöten.
Osana projektia kehitystyö kohdentuu rakennusten mittausjärjestelmien kehittämiseen, jossa tutkitaan laserkeilauksen sekä röntgen- ja magneettikuvausten
mahdollisuudet, valmistuksen puolella puolestaan mm. laserleikkauksen hyödyntämisen. Teknologisella kehityksellä tähdätään myös parvekerakentamisen toimialan kilpailukyvyn turvaamiseen ja kehittämiseen myös kansainvälisen kilpailun
haasteessa.

Teidänkö taloyhtiöstänne
kumppani kehitystyöhön?

-M

ittaukseen käytetyt palikat
on testattu ja käytetty monessa muussa tarkoituksessa, mutta haluamme kokeilla niitä tässä
tarkoituksessa vielä, LO Rakenne Oy:n
myyntijohtaja Martti Karimies kuvaa vaihetta, johon yhteistyössä uudenlaisen,
kehittyneen parvekejärjestelmän luomisessa TEKESin kanssa on edetty.
Hämeenlinnalaisyritys on päättänyt
laittaa ’etsintäkuulutuksen’ sopivasta, yhteistyömielisestä ulokeparvekeremonttia
havittelevasta taloyhtiöstä.
Porkkanana taloyhtiölle on ilmainen
parvekejulkisivujen mittaaminen ja parvekkeiden tukirakenteina olevien ratakiskojen sijainnin määritys. Korjaustapa on
nopea ja vähän häiriötä aiheuttava, vaikka
vanhat parvekkeet puretaan pois. Vanhat
ratakiskot voidaan kunnosta riippuen
hyödyntää, uudet täysin tehdasvalmisteiset parvekkeet ’pujottaa’ niihin nostimilta työskennellen.
– Teemme tämän työn mielellämme
taloyhtiölle myös suoraan, heidän ehkä
jo tilaamiensa suunnitelmien mukaan tai
omien yhteistyökumppaniemme kanssa.
Sama toimintamalli tulee olemaan jatkossakin käytössämme. Haluamme, että
taloyhtiöt saavat varmasti oikean kuvan
järjestelmiemme mahdollisuuksista, hinnasta, laadusta ja nopeudesta, Karimies
kertoo.
Menettelytapa sallii parvekeremontin
toteuttamisen vuodenajasta riippumatta.
Yrityksen referenssikohteista on saata-

Kunkin tehdasvalmisteisen parvekkeen
kiskokotelon ja sitä vastaavan kannatinkiskon välissä tarvitaan jokunen millimetri asennustoleranssina, mutta liikaväljyyttä ei sallita.

vissa jo suuntaa-antavaa kokemustietoa
samantapaisista hankkeista korjausrakentamisen puolella mm. Turun Eerikinkadulta, Kotkan Papinkadulta, Helsingin
Ulvilantieltä ja Oikokadulta sekä uudisrakennuksesta Oulunkylästä.
Kehitystyöhön halukkaat voivat ottaa
yhteyttä Martti Karimieheen.
➺ Aiheesta lisää seuraavalla sivulla

Kaikki palvelut
samasta talosta
•
•
•
•

tarkastuspalvelut
suunnittelupalvelut
rakennuttamispalvelut
ylläpidon asiantuntija- ja
energianhallintapalvelut
• kiinteistötiedon hallinta
Suomen Talokeskus Oy
• HELSINKI • TAMPERE
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ • KUOPIO

www.talokeskus.fi

Röntgeniä, ultraa ja matematiikkaa
parvekkeiden pakeilla

-T

uhteja rakenteita, kyl
lä ne yleensä kestä
vät! Pekka Friberg
In
specta Oy:stä tietää sanoa
kokemuksensa pohjalta 50-60
vuotta sitten valmistuneiden
kerrostalojemme ulokeparvekkeiden ratakiskokannattimista.
Useimmissa tapauksissa ne
ovat uhmanneet aikaa hyvin.
Silti jokaisen kunto on syytä sel
vittää, kun parveke remontoi
daan tai samoille kannattimille
asennetaan täysin uusi parveke.
Pekka Fribergillä on monipuolinen tietämys sekä rakennusten kuntotutkimusmenetel
mistä että kriittisimmistä rakenneosista, joiden kunnon
selvittäminen kulloinkin on
tähdellistä.
Ulokeparvekkeiden teräskannakkeiden kunnon selvittäminen on katsottu ajankohtaiseksi monissa kerrostaloissa joko
betonilaattojen haurastumisen
ja niiden raudoitteiden korroosion vuoksi.
Ainakin osakimmokkeena
alkuperäisten parvekkeiden
otta
misessa tarkempaan syyniin saattaa olla myös niiden
kokeminen epäkäytännöllisiksi.
Vanhat mielitään korvata täysin
uusilla, usein tehdasolosuhteissa asennusvalmiiksi tuotetuilla.
Monesti myös entisiä hiukan
syvemmillä.
Teollisten parvekkeiden tuot
tajan etu on saada mahdolli
sim
man aikaisessa vaiheessa
tieto paitsi olemassa olevien
kannakkeiden kestävyydestä
ja mahdollisista vahvistustarpeista myös täsmällistä tietoa
niiden sijainnista julkisivulla
ja suhteessa toisiinsa. Paikalla
muuratuissa rakennuksissa parvekkeet näyttävät ehkä päällisin puolin identtisiltä.
Todellisuudessa kiskojen keskinäiset etäisyydet toisistaan
vaihtelevat parvekkeittain, siksi
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Ylimmän parvekkeen alapuoliset rakenteet on avattu kannatinpalkkien lujuuden määrittämiseksi.

mittaus on välttämätöntä.
Fribergillä ja kollegoilla kyseisessä selvitystyössä on työvälineinään sekä röntgen- että
ultraäänilaitteistoa.
Vertikaalitasossa terästen
paikantaminen rakenteista käy
Pekka Fribergin mukaan helposti. Horisontaalisten sijaintien määritystyö on hankalampaa. Siinä mittoja on otettava
hiukan vinottain molemmin
puolin joko röntgenillä tai ultraäänellä.
Lopuksi kiskojen syvyydet ja
asennot betonirakenteissa saadaan selville lukemien pohjalta

geometrisin laskelmin.

Huolella
valmisteltuna
sujuvasti tuloksia

T

aloyhtiöistä tarjouspyyntö parvekkeiden kuntotutkimus- ja rakennemittauksista tulee usein isännöitsijöiltä. Tarjouksen antaminen
sujuu, kun tarjouspyynnöstä
ilmenevät kaikki oleelliset lähtötiedot. Aina näin ei ole.
Monissa tapauksissa ennen

tarjouksen antamista on jouduttu tarkentamaan asiakkaalta,
mitä nämä haluavat kohteesta
selvitettävän.
Kun toimeksiannosta sovi
taan taloyhtiön kanssa, on tarpeen varmistaa mittaajien pääsy parvekkeille sisäkautta.
Ti
lannetta hankaloittaa se,
että vuosikymmenien saatossa
huoneistojen lukitukset ovat
mo
nesti eriytyneet kirjavaksi
valikoimaksi.
Lisäksi työn kannalta on huolehdittava ennakolta, että röntgenlaitteita käytettäessä asukkaat ja mahdolliset kotieläimet
tullaan ohjaamaan säteilyn ajaksi suojaetäisyydelle.
Röntgenmenetelmä on ollut
sekä käyttäjilleen että tilaajille tutumpana ja helpomman
tulkittavuutensa puolesta käytetympi kuin ultraäänilaitteet.
Etenkin viimeisen viiden vuoden aikana ultraäänilaitteistot
ovat kuitenkin kehittyneet mm.
teholtaan.
Asiakkaat saavat ammattilaisilta tutkimuksista ja selvityksis
tä tietoa lukemina, valo- ja
röntgenkuvina, mahdollisesti
otettujen koepalojen laboratoriotuloksina tulkintoineen,
yhteenvetona lisäksi kattavan
sanallisen raportin.
Valtaosa parvekkeiden kuntotutkimuspyynnöistä on Fribergin mukaan ajoitukseltaan
suhteellisen oikeita. Kun raken
teiden kunto ei ole päässyt
vielä katastrofaaliseksi, parvekkeen totaalisen uusimisen lisäksi korjausvaihtoehtojakin vielä
löytyy sovellettavaksi.
Sellaisiinkin tapauksiin Friberg on törmännyt, joissa parvekkeenovi on pitänyt sulkea
välittömästi turvallisuussyistä,
useimmiten kuitenkin heikkojen kaiteiden, ei niinkään
laattarakenteiden hataruuden
vuoksi.

Älyhanat kotiin
Kosketusvapaat Oras-älyhanat ovat monellakin tapaa
melko fiksuja hanoja. Esimerkiksi uusi kosketusvapaa
Oras Vienda antaa vettä aina juuri sen verran ja sen
lämpöisenä kuin tarvitset – nostaen hygienian samalla
uudelle tasolle. Helppoa, hygieenistä ja aina miellyttävän siistiä.
Tuloksena on paitsi ylivertainen hygienia, myös merkittävästi vettä ja energiaa säästävä ratkaisu. Koska käytät vettä aina sen verran kuin tarvitset. Ajattelematta.
Uusi Oras Vienda –
pesualtaan älyhana
Oras nro 1714F
Design Kirsi Svärd, suositushinta 220 euroa

Tällaista on käyttäjäystävällisyys ja huippumuotoilu
Oraksen tapaan. Ei teknologiaa ilman ekologiaa.
Katso hauskat videot webbisivuillamme www.oras.com!

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoro

Kuntotutkimuksen ohjeistusta
Betonijulkisivujen kuntotutkimusten tarpeellisuudesta, niiden tekemisestä sekä tutkimusten riittävyydestä ja laadusta on tällä(kin) palstalla kirjoitettu aina silloin tällöin. Allekirjoittanut on tehnyt aiheeseen
liittyen jonkin verran myös tieteellistä tutkimusta, jonka tuloksia on
julkaistu Kiinteistöpostissa jo aiemmin.
Betonijulkisivujen kuntotutkimustoiminta käynnistyi 1990-luvun alkupuolella ja vuonna 1997 julkaistiin ensimmäisen kerran kuntotutkimusohje Betoniyhdistyksen sarjassa. Sittemmin tuosta julkaisusta,
BY 42, on tullut jo käsite kuntotutkijoiden ja korjaussuunnittelijoiden
piirissä.
Ohjetta uudistettiin vuonna 2002. Perusperiaate pysyi muuttumattomana, keskeiset muutokset koskivat mm. uutta tietoa eri tutkimusmenetelmistä ja niiden tarkkuudesta sekä ympäristölle ja terveydelle
haitallisten aineiden huomioonottamista.
Yhtenäisestä ja yleisesti käytössä olevasta kuntotutkimusohjeesta
huolimatta kuntotutkimusten laajuudessa on ollut merkittävää hajontaa. Kuntotutkimuksissa otetut näytemäärät ovat jääneet noin puoleen
siitä, mitä ohjeistuksessa suositetaan.
Vaikka näytteiden lukumäärä ei olekaan mikään kuntotutkimuksen
laaduntae, on se kuitenkin selkeä indikaattori tutkimuksen laajuudesta, sillä alkuvaiheessa oleva vaurioituminen sekä betonin säilyvyysominaisuudet, siis kyky kestää pakkasrasitusta ja raudoitteiden
suojaamismahdollisuudet, selviävät vain ja ainoastaan laboratoriotutkimuksilla.
Ja tämä edellyttää siis riittävää näytteenottoa, jotta päätelmiä ei
tehdä yksittäisten tulosten perusteella.
Alusta alkaen kuntotutkimusohjeessa on ollut mukana lyhyt tilaajan ohje. Useista kuntotutkimusten tarjouspyynnöistä voi päätellä, että
tilaajanohjeeseen ei ollut tutustuttu tai sitten siitä ei ole ymmärretty
mitään. Valitettavan usein vain kuntotutkimuksen hinta on ollut valintakriteerinä, eikä sisältöön ole kiinnitetty huomiota.
Edellä mainittujen kokemusten perusteella kuntotutkimuksen tilaajanohje on nyt uudistettu kokonaisuudessaan ja se on julkaistu Betoniyhdistyksen toimesta erillisenä vihkosena. Uuden tilaajanohjeen
kirjoittajan Matti Herrasen sanoin ”tämä on nyt ensimmäinen versio,
jota voidaan kokemusten mukaan parantaa”.
Eräs keskeisimmistä uudessa ohjeessa olevista asioista on näytemäärän arviointi. Ohjeistuksen mukaan taloyhtiön hallituksen
puheenjohtaja tai isännöitsijä pystyy laskemaan, minkälainen näytemäärä kuntotutkimustarjouksissa tulisi vähintään olla, jotta se on
oikein mitoitettu kohteen laajuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen. Ohjeen käyttäjän tulee toki tunnistaa, paljonko rakennuksessa on
erilaisia elementtityyppejä.

Jukka Lahdensivu,
Tampereen
teknillinen
yliopisto,
Rakennustekniikan
laitos
Toinen kuntotutkimuksen laatuun vaikuttava seikka on se, paljonko kuntotutkija ”viettää aikaa” kohteessa ja laboratoriotutkimusten
parissa. Eli laatua arvioidaan aiempien referenssien lisäksi myös alihankinnan määrällä. Mitä enemmän kuntotutkija tekee kenttätutkimuksia ja näytteenottoa itse, siitä yleensä seuraa myös laadukkaampi
kuntotutkimus.
Myös itse kuntotutkimusohjetta ollaan päivittämässä. Edellä mainitun tilaajanohjeen lisäksi kuntotutkimusohjeeseen on tulossa uusinta tutkimustietoa betonirakenteiden säilyvyysominaisuuksista,
niiden todellisesta vaurioitumisesta sekä säärasituksesta Suomen
eri puolilla, millä on suuri merkitys vaurioitumisen ilmenemiseen
sekä etenemiseen.
Näiden lisäksi ohjeeseen tulee kuntotutkijalle esimerkkejä näytemääristä erilaisissa tapauksissa sekä näytteiden ottamisesta kattavasti eri julkisivuilta ja julkisivun osilta.
Kuntotutkimusohjeistus on siis monelta osin uudistunut ja uudistumassa. Ohjeistuksen mukaan tehdyissä kuntotutkimuksissa laajuus
usein kasvaa selvästi nykykäytännöstä, mikä myös nostaa kuntotutkimuksen kustannuksia.
Kiinteistönomistajan on kuitenkin hyvä muistaa, että kuntotutkimuksen perusteella tehdään korjauspäätökset, jotka ovat moninkertaisia kuntotutkimuksen hintaan verrattuna. Oikein mitoitettu korjaus
on kuitenkin se kaikista edullisin vaihtoehto.

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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A S U MI S EN TE R V E Y S H A ITAT

Kosteusongelmaepäilyjen yhteydessä tehty, hyvä rakennevaurioiden perustutkimus tuottaa samalla jo korjaussuunnittelijalle äärettömän hyvää tietoa.

Rakenteiden avaamiseen
entistä ripeämmin

Sisäilmaongelmat eivät ole uusi asia.
Niitä on tutkittu pitkään, ratkaisuja
pyritty löytämään eri keinoin. Aiemmin tärkeässä roolissa yleisesti oli
sisäilman mikrobinäytteiden ottaminen. Nyttemmin niistä on luovuttu
jokseenkin kokonaan, osittain siitä
syystä, että menettely vie paljon aikaa ja on kallista.
n Tekstit: Hanna
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isäilmanäytteistä analysoitujen tulosten tulkitseminen on
nähty hankalaksi. Ongelma
kun ei ratkea pelkästään sillä, että hai
talliset mikrobit saadaan selville, jos ei
tiedetä, mistä ne kussakin tapauksessa
sisäilmaan tulevat, rakennusterveyden
asiantuntijaksi kouluttautumisensa
yhteydessä tilannetta kartoittaneet
Reijo Pesonen ja Risto Karnaattu toteavat.
Nykymenettelynä yleisempi on
asukkaiden haastattelun ja rakennuk
sen asiakirjojen ja rakennetietojen
hankinnan jälkeen pyrkiä heti raken-

teiden kunnon tarkastamiseen. Ja kun
ongelmien aiheuttajat ovat selvinneet, poistamaan ne.
– Se on nopeampaa, tarkempaa ja
halvempaa, Pesonen sanoo.
Toisin kuin sisäilmanäytteiden otto
rakennetekniset selvitykset palvelevat samalla korjausvaihetta tuottaen
jo tietoa, kuinka mahdollinen rakennevika tulisi poistaa. Tähdellistä tietysti on korjata oikein.
Rakenteiden tutkimiseen ja korjaamiseen eteneminen viivyttelemättä
on edullisempaa myös kustannuksellisesti verrattuna ongelman lähesty-

miseen sisäilmanäytteiden keräilyn kautta. Sisäilmanäytteitä
voidaan tarvittaessa edelleen
ottaa, jos on tarvetta arvioida
altistuksen määrää sisätiloissa
tai oireilulle pitää yrittää löytää
syy-yhteys.

Isännöitsijäkunta
tärkeä lenkki

T

aloyhtiöissä isännöitsijät
ovat äärettömän keskei
sessä roolissa sisäilma
ongelmiin puututtaessa, Reijo
Pesonen ja Risto Karnaattu ovat
nähneet. Isännöitsijöiden ja terveysviranomaisten välien he
ovat kokeneetkin parantuneen
huomattavasti.
– Etenkään ammatti-isännöitsijät eivät enää kyseenalaista
sisäilmaan liittyviä ongelmia,
Pesonen toteaa.
Taloyhtiöiden asukasisännöitsijöissä hänen mukaansa
on useammin heitä, joille saattaa yhä joutua ”vääntämään
rautalangasta”, että jos rakennuksen asukkailla on ilmennyt
terveydellisiä oireiluja, niiden
mahdollisia syitä on selvitettävä - vaikka kustannuksia aiheutuukin. Joskus selvityksiä
tunnutaan kaihdettavan myös
pelossa, että taloyhtiön maine
kärsii.
Usein yhteyttä terveystarkas
tajiin ensimmäisenä ottaa oirehtiva asukas.
– Niinkin on käynyt, että isän
nöitsijät ottavat yhteyttä mei
hin ja sovimme tarkastuksesta.
Toi
sinaan taloyhtiössä on jo
tehty jotain ongelman löytämiseksi.
Välttämättä kosteusvaurioiden ei tarvitse tulla terveystar
kastajien tutkittavaksi. Isojakin vaurioita voidaan ja niitä
kannattaakin hoitaa suoraan
- onhan paljon erittäin päteviä
asiantuntijoita, jotka pystyvät
tekemään sekä syyselvitykset
että korjaussuunnitelmat.
– Valtakunnan tasolla on
ollut jo pitkään voimassa, että
ulkopuolinen asiantuntija voi
tehdä terveydensuojeluviranomaiselle tutkimuksen - mutta
tekijän ja käytettyjen menetel-

mien pitää olla viranomaisten
hyväksymiä. Vaikka taloyhtiö
maksaa tutkimuksen, konsultti
tekee sen terveystarkastajille,
jotka myös tekevät päätöksen
terveyshaitasta. Eli joudumme
neuvottelemaan isännöitsijän
ja taloyhtiön kanssa, miten prosessi viedään läpi.
– Konsulttien on pystyttävä
osoittamaan meille kokemuk
sensa, ammattitaitonsa ja päte
vyytensä, Risto Karnaattu sanoo.
– Samoin laitteidensa kalibroinnit ja käyttämänsä laboratoriot.Asiat ovat niin vaikeita ja
niissä puhutaan isoista rahoista, että konsulttien on oltava
äärettömän luotettavia.
– Pöydälleni tulee myös ra
portteja, joissa on käytetty mui
ta kuin hyväksymiämme konsultteja. Niitäkin olemme kyllä
käyttäneet hyväksi, mutta silloin meidän on oltava päätök
senteossa keskeisemmin mukana, Reijo Pesonen täydentää.
Etenkin isoissa kouluissa ja
julkisissa laitoksissa kaupunkien tilapalvelut tms. asioista
vastaavat teettävät yleisesti
tutkimuksia isoilla insinööritoimistoilla. Tekipä selvitykset
terveystarkastaja tai ulkopuolinen taho, pienessä tai isossa
kohteessa, Karnaatun ja Pesosen mukaan suuntaus on selvä
molemmissa. Pääpaino on rakennusteknisissä selvityksissä.

Riskiyhdistelmä:
valesokkeli ja
kehno salaojitus

K

errostaloissa vakavaa
haittaa aiheuttavia
kosteusvaurioita on
kohtuullisen vähän, ainakin
verrattuna esimerkiksi kouluihin, joissa ihmismäärä on pintaaloihin nähden huomattavasti
suurempi. Selvästi enemmän
ongelmiin törmätään rivitaloissa, etenkin 1960-1970 -luvuilla
rakennetuissa.
– Aina ei mielletä, että jokaisella rakennusmateriaalilla on
tietty aikansa, Kouvolan ympä
➺ JATKUU

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ristöterveystarkastaja Reijo Pesonen sanoo.
– Melkein uskallan sanoa, et
tä kun menen 70-luvun rivitaloon, osakkaat eivät tiedä sen
salaojien kuntoa, tai onko salaojitusta ollenkaan.
Vuosikymmeniä palvelleet
salaojat eivät välttämättä toimi
enää kunnolla, ehkä eivät ollenkaan. Silti uusimista pitkitetään,
koetetaan päästä tuurilla eteenpäin.
Toimimaton salaojitus yhdis
tettynä riskirakenteisiin on
usein yksi osatekijä suhteellisen yleisissä alapohjien kosteusongelmissa. Rivitalossa terveysongelmat ovat ehkä ilmenneet yhdessä huoneistossa ja
syy paikannettu kostuneeseen
alapohjaan. 60-70- luvulle tyypillisissä matala/valesokkelisissa rakennuksissa kosteuden
vioittamaksi osoittautuu yleisimmin sokkelin päällä oleva
alaohjauspuu.
Hyvin mahdollista on, että
sama ongelma piilee myös yhtiön muissa asunnoissa, vaikka
asukkailla ei ilmenisi oireita,
ainakaan vielä.
Pesonen ja Karnaattu ovat
todenneet epäkohdan, että
asuntokauppojen yhteydessä
suurin huomio kiinnitetään pesuhuoneiden mahdollisiin kosteusvaurioihin. Verrattuna alapohjiin, joissa vauriota voi olla
kauttaaltaan, pesuhuoneiden
vauriot ovat paikallisia, siinä
mielessä helpompia. Alapohjien kosteusvauriot ovat hankalia terveysongelmien kanalta ja
myös vaikeampia korjattavia.
Lisäksi kustannuksia voi tulla
useita kymmeniä tuhansia euroja asuntoja kohden.

Terveystarkastajien
moniulotteinen
työkenttä

I

sännöitsijöiden korjauskuvioissa asemaa on helpottanut kiinteistöjä koskevan
viisivuotissuunnitelman pakollisuus, Karnaattu ja Pesonen
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Jokaiselta aikakaudelta löytyy rakennustapoja, jotka ovat täyttäneet silloiset määräykset, mutta aikojen kuluessa ovat osoittautuneet ongelmia tuottaneiksi, eivätkä kaikin osin enää täytä nykyisiä
määräyksiä.

kertovat havainneensa.
– Heidän ei enää tarvitse erik
seen perustella jokaista asiaa,
kun kunto ja korjaustarpeet on
asetettu tärkeysjärjestykseen.
– Olen oppinut arvostamaan
isännöitsijöitä, vaikka joskus
yhteenkin on otettu. Heidän
työnsä ei ole helppoa, Reijo Pesonen toteaa.
Terveystarkastajien toimintakenttä on kehittynyt yhä moniulotteisemmaksi. Yhden henkilön on vaikea hallita kaikkea
eteen tulevaa. Pesonen ja Karnaattu katsovatkin, että joka
seutukunnalla ja suuremmalla
kaupungilla tulisi olla erikseen
rakennusterveyden asiantuntijansa.
– Olemme kannustaneet
porukkaa Kuopioon opiskelemaan. Uhrattu raha tulee pian
takaisin.
Vaikka rakennuksissa tuntuu
riittävän terveysongelmia aiheuttavia kosteusongelmia, niistä
suurin osa on kuitenkin korjattavissa. Internetissä ja muissa
välineissä Karnaattu ja Pesonen
ovat todenneet olevan asioista
paljon hyvää tietoa, mutta myös
roskaa ja perusteettomiakin,

pelon ilmapiiriä luovia kirjoituksia. Aina ei kyse ole kosteudesta ylipäätään, vaikka siitä
epäilyksiä tuodaan esiin.
Joskus terveystarkastajien on
vaikea saada ihmisiä ymmärtämään, että kostuneet rakenteet
eivät ole ainoa ongelmalliseksi
koettujen hajujen syy. Lähteeksi
voivat osoittautua myös vaikkapa eksoottisista maista tuodut
kalusteet tai sisustusmateriaalit. Aina omistaja ei ole halukas
uskomaan sitä, edes sen vertaa
että kokeilisi poistaa ne väliaikaisesti.

Perustellen,
järjestyksessä,
laadukkaasti,
ylimitoittamatta

K

uopion koulutuksessa
Reijo Pesosen ja Risto
Karnaatun kurssilla
terveysvalvontaviranomaisia
oli vähemmistö, kymmenisen
prosenttia. Enemmistö oli alan
yksityisiä ammatinharjoittajia.
Sielläkin tuli ilmi, kuinka
heikosti oli tiedossa jo vuonna

2002 voimaan saatettu menettelytapa, joka suo terveysviranomaisille mahdollisuuden käyttää ulkopuolisia, päteviksi arvioituja asiantuntijoita. Toisaalta
konsulttiyrityksistä koulutukseen osallistuneista kaikille ei
ollut selvää, miten hyväksyntää
haetaan.
Arkikäytännössä terveysvi
ranomaisten ja yritysasiantun
ti
j oiden välinen yhteistyö
asumisterveysasioissa onkin
ke
hittynyt kunnittain eri tavoin, persoonistakin riippuen.
Yhd enmukaistamisen tarve
on tiedostettu, ja nyt Pesosen
ja Karnaatun opinnäytetyön
pohjalta sitä ohjaamaan on saatu yksityiskohtainen, ”rautalangasta väännetty” malli.
Lähtökohta on ensinnäkin
saada heti ongelman ilmettyä
saman pöydän ääreen kaikki
kolme tahoa: terveystarkastaja, mahdollinen ulkopuolinen
asiantuntija sekä taloyhtiön tai
muun asiakkaan edustaja. Siinä
sovitaan menettelytavat: mitä
tutkitaan ja millä rahalla. Hankkeiden ylimitoittamista on syytä välttää, vaikka tavoite tietysti
olisi hoitaa asia kunnolla.

Jos pyrkimyksistä huolimatta
yhteistyö ei lähde etenemään,
terveystarkastajilla on valtuudet tehdä asiassa päätös tarvittavista selvityksistä.
Pahimmissa pattitilanteissa
peliin voivat tulla juristit. Tämänkaltaisiin, kustannuksia
reippaasti paisuttaviin tilanteisiin Pesonen ja Karnaattu eivät
ole tänä päivänä käytännössä
juurikaan joutuneet. Ratkaisevaa niiden välttämisessä on, että terveysviranomaiset osaavat
järkevästi perustella kantansa
tarvittaviin toimenpiteisiin.
– Pakkokeinoja rakennusten
korjaamiseksi tarvitaan yhä
harvemmin.Taloyhtiöt päinvastoin tekevät jo isojakin vaurio-

korjauksia ilman että ne edes
tulevat terveystarkastukseen
tietoon. Ja niin sen pitääkin olla. Ei niitä välttämättä tarvitse
kierrättää kauttamme.
Positiivisena huomiona Pesonen ja Karnaattu ovat työnsä
kautta saaneet tuntuman myös
kosteusvaurioiden korjaustöiden laadun parantuneen.
– Ymmärretään, että ei riitä pelkästään että kosteuden
vaurioittama paikka korjataan.
Myös sen kostumiseen johtanut syy on poistettava.
Silloin tällöin kosteusvaurion
korjaaminen osoittautuu työnä
niin vaativaksi, että se edellyttää rakennusvalvonnalta haettavaa rakennuslupaa.

Asunnon
tarkastuksiin
saatu
yhtenäistävät
toimintaohjeet

R

akennusten tuottamiin
terveyshaittoihin työssään tavalla tai toisella
törmäävistä ammattilaisista monet ovat hakeneet vuosien varrella lisäoppia rakennusterveysasioista Itä-Suomen yliopistosta.
Kyseisen asiantuntijakurssin antia tuoreimmasta päästä
edustaa opinnäytetyö, joka pyrkii rakentamaan yhtenäistä linjaa, kuinka toimia rakennusten
piilevien ja terveyttä koettelevien kosteusvaurioiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi.
Rakennuksissa asukkaiden
kokemien terveyshaittojen syy
pääksi osoittautuu usein rakennusvirhe tai useampikin.
Val
taosin nuo virheet ovat
piileviä. Tällöin syiden löytäminen ja eliminoiminen vaatii
rakenteiden avaamisen.

Jotta vikapaikka tai -paikat
ensinnäkin ylipäätään löytyisivät, saati että myös ymmärrettäisiin se, mikä niissä aiheuttaa
haitallisen kehityksen, kysytään useanlaista ammattitietä
mystä ja -osaamista sekä eri
toimijoiden sujuvaa yhteistyötä. Puhumattakaan vaiheista,
joiden kautta rakennus lopulta
saadaan korjatuksi terveellisen
asumisen edellyttämään kuntoon. Valtaosassa tapauksista
törmätään kosteuteen kohdassa, missä sitä ei tulisi olla.
Edellä mainittujen osaajien
yhteistyön merkitys oli tullut vuosien myötä aina vain
selvemmäksi omakohtaisesti
myös Risto Karnaatulle ja Reijo
Pesoselle. Kaakkoissuomalaisista terveystarkastuksen ammat➺ JATKUU

Kuntaliitoksen myötä
2009 laajentuneessa
Kouvolassa terveystarkastajia on kymmenkunta, mikä on parantanut ammattikunnan
erikoistumismahdollisuuksia. Reijo Pesonen
(oik.) on saanut keskittyä viime vuodet puhtaasti rakennusten sisäilma-asioihin.
Risto Karnaattu (vas.)
työskentelee rakennusterveyden hyväksi
Kotkassa.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tilaisista kumpaisellakin on
urallaan takana jo parin kymmenen vuoden työkokemus.
Viimeiset pari vuotta kollegat
ovat työnsä ohessa syventäneet
ammatillista osaamistaan ja näkemystään entisestään lisäkoulutuksella.
Kotkan terveystarkastaja Kar
naatun ja Kouvolan ympäristö
terveystarkastaja Pesosen koulutukseen liittyvä opinnäytetyö
”Piilevien kosteusvaurioiden aiheuttamat terveyshaitat, Selvittäminen terveydensuojelulain
mukaisilla asunnontarkastuksilla” päätettiin jo tekovaiheessa liitää osaksi Ympäristöministeriön viisivuotista, 2014 päättyvää Kosteus- ja hometalkoot
-toimenpideohjelmaa.
Valvirassa kootaan terveystarkastajille suunnattu asunnontarkastukseen liittyvä materiaali yhdeksi ohjeeksi, jossa
hyödynnetään Karnaatun ja
Pesosen Kosteus- ja hometal
koiden puitteissa tekemää työtä rakenteissa olevien piilovaurioiden selvittämiseksi. Jatkossa
on tarvetta koulutukselle, jonka
avulla varmistetaan menettelytapoja yhtenäistävän ohjeen
jalkauttaminen käytännön kentälle.

Verkostona
toimien
kokonaiskuva
selväksi

A

ducate on Suomessa
ainoa rakennusterveysasiantuntijoita kouluttava taho. Kurssi, jolle myös Risto Karnaattu ja Reijo Pesonen
osallistuivat, oli järjestyksessä
kymmenes.
Opinnot läpikäyneitä on tällä hetkellä noin 170. Osallistuneissa on ollut koulutukseltaan
paitsi teknisissä oppilaitoksissa
enimmäkseen kemian ja mikrobiologian opintoja kartuttaneita terveystarkastajia, rakennusinsinöörejä, mikrobiologeja,
erilaisia tutkijoita jne.
Niin koulutuksiltaan kuin
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työkokemuksiltaan varsin monipuolinen osallistujien joukko
oli myös Karnaatun ja Pesosen
kurssilla. Sille seikalle miehet
antavat suuren arvon: asioita
tuli tarkasteltua poikkitieteellisesti.
– Rakennusterveydessä asiat
ovat äärimmäisen monimutkaisia ja syy-yhteyksien löytäminen terveysoireille on vaikeaa.
Terveysoireiden takana on
usein monia tekijöitä. Ala on
menossa eteenpäin valtavasti ja
jatkuvasti, on kyettävä olemaan
ajanhermolla. On tunnettava
rakennusfysiikkaa, kosteuden
käyttäytymistä ja mikrobeja,
Reijo Pesonen korostaa.
Laajalla sektorilla ei enää
tahdokaan pärjätä vain ja ainoastaan oman osaamisen varassa.
On tärkeää saada ymmärrystä

myös muiden saman ongelmavyyhdin hoitamiseksi painivien
osaamisesta, jotta tarvitessaan
löytää lisätiedon lähteille. Erilaisilta pohjilta tulevien yhteiset opinnot ovat vahva pohja
verkostoitumiselle.
Myös kurssinsa opettajat Pesonen ja Kaarnattu kokivat kovan luokan tekijöinä.
Työkenttäänsä liittyvä yhteistyö ei sinänsä ollut tuntematon
käsite Pesoselle Ja Karnaatulle
entuudestaankaan. Sitä he olivat mm. harjoittaneet keskenäänkin, omien työnantajakaupunkiensa välisenä toimintana.
Kouluttautuminen Kuopiossa avasi kuitenkin selkeästi laajemman mahdollisuuden luoda
verkostoa, josta löytää neuvoa
antavaa kokemusta kaikkein
hankalimpiinkin tapauksiin. Eri

tahojen välillä toimivan, selkeän yhteistyömallin luomisesta
muodostuikin yksi oleellinen
osio heidän lopputyötänsä.
		

Reijo Pesosen ja Risto
Karnaatun opinnäytetyö
löytyy internetistä mm. linkillä http://www.aducate.fi/
rakennusterveyskoulutus/
julkaisut/kurssi2010-2012.
Asiantuntijayhteistyön kehittämisen kannalta oleellisin osuus löytyy alkaen
osasta viisi.

Tervetuloa toimivuuden
ja muotoilun maailmaan.
DuoFix

Geberitin piilohuuhtelusäiliöt asennetaan seinän taakse, jolloin kylpyhuone saa uuden ilmeen
ja yksinkertaisen, tasaisen designin. Järjestelmä koostuu asennuselementistä, mikä yhdistää
huuhtelusäiliön seinään niin, että näkyville jää vain seinään kiinnitettävä WC-istuin ja painike
huuhtelua varten. Piilohuuhtelusäiliöt voidaan yhdistää moniin yleisimpiin WC-istuimiin.
Mahdollisuus myös kulma-asennukseen tai kahden seinän väliin.

Luotettavaa vahvuutta ja lujuutta

Seinään kiinnitettävän WC-istuimen voi nopeasti ja turvallisesti kiinnittää mihin tahansa
seinään Geberitin asennusjärjestelmän avulla. Tukeva rakenne kestää jopa 400 kg:n painon.
Tuote on erittäin turvallinen ja varaosille on toimitustakuu 25 vuotta.

Helppo puhdistaa

Huuhtelusäiliön asentaminen seinän taakse ja WC-istuimen kiinnitys seinään ei ole vain
täydellinen esteettinen ratkaisu; kylpyhuoneen puhdistaminen on myös yksinkertaisempaa,
nopeampaa ja hygieenisempää.

Moderni ilme

Geberitin järjestelmä antaa sinulle rajattomat mahdollisuudet vapaaseen luovuuteen. Putket ja
huuhtelusäiliöt ovat piilossa ja kylpyhuoneesi on ilmavampi ja avarampi, siksi Geberitin
järjestelmä on viehättävä, virtaviivainen ja tyylikäs ratkaisu.

Yksilöllinen korkeus

Geberitin piilohuuhtelusäiliöillä on tukeva kehys, minkä korkeuden voi säätää yksilöllisesti.
WC-istuimen voi kiinnittää sinulle sopivimpaan korkeuteen.

Säästää vettä

Geberitin kaksoishuuhtelu antaa sinun päättää: riittääkö 3 litraa vettä vai tarvitaanko
kaksinkertainen määrä? Tämä tarkoittaa, että käyttäessäsi WC:tä vaikutat myös veden
kulutukseesi. Lisäksi suojelet ympäristöä päivittäin.

Tässä näet uuden kylpyhuoneen rungon – Geberitin järjestelmän – mikä on suunniteltu nopeasti asennettavaksi
runkojärjestelmäksi ja on kaikkien saniteettijärjestelmien perusta; pesualtaasta WC:hen.

Katso lisätietoja www.geberit.fi tai puh. 09 - 867 8450

Geberit Oy, Tahkotie 1, 01530 Vantaa

KO R J A U S R A KENTA MINEN

Keisarin Naapurin uudet ”vaatteet”

Mittavassa remontissa
uudet ikkunat ja julkisivut
Kotkassa Lankilan alueel-

n Teksti ja kuvat: Irene

Murtomäki

la sijaitsevan As Oy Keisarin Naapurin talot ovat
kokeneet parin vuoden
aikana mittavan remontin. Ikkunat on vaihdettu
ja eteläpäätyjen julkisivut
kunnostettu. Lisäksi ilmanvaihdon puhdistus ja
säätö sekä lämmönsäätö
on uudistettu ja mitattu.
Ykköstavoitteena on pysäyttää energiakustannusten nousu.
34
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uinka paljon energiaa säästyy, se voidaan laskea tulevan
lämmityskauden jälkeen. Odotukset ovat korkealla, mutta varsinaisia lukuja ei ole uskallettu
asettaa, asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo
Karjalainen toteaa.
Koskenniskantiellä sijaitsevat kerrostalot on rakennettu
vuonna 1971.
– Kolme kahdeksankerroksis
ta ja yksi neljäkerroksinen
asuintalo olivat tuolloin ainutlaatuinen kovalla rahalla raken-

nettu kokonaisuus. Komean
nimensä asunto-osakeyhtiö
on saanut lähellä olevasta Keisarinmajasta, jonka Suomen
suurruhtinas Aleksanteri III rakennutti Langinkoskelle, Karjalainen kertaa historiaa.
As Oy Keisarin Naapurissa
on 76 huoneistoa, ja asukkaita
on noin sata. Neljän asuintalon
lisäksi kokonaisuuteen kuuluu
yksikerroksinen rakennus, jossa ovat pesutupa, mankeli- ja
kuivaushuoneet sekä sauna ja
uima-allas.
Kotkassa meri on lähellä, mi-

kä tuo omat rasitteensa rakennuksille.
– Sääolosuhteet ovat talojen
rakenteille äärimmäisen julmat.
Meri on lähellä ja talot kor
kealla paikalla. Siitä huolimatta
vanhoilla ikkunoilla ja entisellä julkisivuilla pärjättiin tähän
saakka. Ilmeisesti ennen vanhaan osattiin kasvattaa puita
ja tehdä puuikkunoita, jotka
kestivät suhteellisen hyvin. Lisäksi muuraustaito oli hanskassa, mutta laastinteon kanssa oli
niin ja näin, Karjalainen arvioi.
Energiakustannusten hillit-

Laadukkaat talotekniikan
järjestelmät
As Oy Keisarin Naapurin taloihin asennettiin uudet ikkunat,
yhteensä lähes 700 kappaletta.

semiseksi alkoi kuitenkin olla
korkea aika toteuttaa remontti.
– Energiamenot vuonna
2010 olivat jo noin 90 000 euroa. Lisäksi tehdyssä energiaselvityksessä saatiin huonot arvosanat. Lämpö karkasi harakoille.

Tarvittiin vuosien
kypsyttely

K

erratessaan remontin
vaiheita hallituksen
puheenjohtaja Seppo
Karjalainen ja isännöitsijä Risto
Helanne Realista tuumaavat sen
käynnistyneen hitaasti.
– Vuosien varrella oli useita
yrityksiä. Taloyhtiön papereissa todettiin jo 70-luvulla, että
ikku
nat olisi syytä uusia 15
vuoden sisällä, eli 80-luvulla.
– Vaikka remontti rasittaa
osakkaan taloutta, pitää se nähdä samalla omaisuutta turvaavaksi toimenpiteeksi, Karjalainen painottaa.
– Huoneiston arvoon ei vaikuta pelkkä sijainti, kuten usein
kuulee väitettävän. Ostajan
vaa’assa painavat myös asunnon kunto ja talon energiataloudellisuus.
– Remontin myötä myös asumisviihtyvyys kasvaa, Karjalainen ja Helanne alleviivaavat.
Talojen kaksilasisten ikkunoiden uusimisesta alettiin keskustella nelisen vuotta sitten.
– Niiden erikuntoisuus aiheutti osaltaan sen, että päätök
senteko remontin suhteen oli
tahmeata. Toiset asukkaat totesivat ikkunoiden kunnon tyydyttävän, kun toisaalla pokien
huonon kunnon vuoksi lasit
olivat irtoamaisillaan ja talvella
lumi puski ikkunoitten väliin.
Eri huoneistojen välillä lämpö-

tilojen vaihtelu saattoi olla jopa
kymmenen astetta.
Uusimista kaipasivat kipeästi
myös korkeitten talojen eteläpäädyt, jotka olivat varsinaisia
energiasyöppöjä. Niissä oli kosteita eristyksiä ja asuntoihin oli
suoria läpivientejä, jotka toivat
sisään kosteutta.
Järkisyyt remontin tarpeellisuudesta puhuivat puolestaan ja taloyhtiön yhtiökokous
hyväksyi koko paketin, jossa
ikkunoiden ja julkisivujen lisäksi päätettiin laittaa kuntoon
ilmanvaihdon säätö. Vanhat
lämmönvaihtimet oli uusittu
edellisvuonna.

Nähdään osastolla 6g81 !

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

CE-merkitty AQUASAFEviemäröintijärjestelmä
Valurautaiset putket ja putkiyhteet
Valurautaiset lattiakaivot

Julkisivuihin
elementit

Äänitekniset pannat ja tarvikkeet

I

kkunoita ja julkisivuremonttia koskeva suunnittelu aloitettiin vuonna 2009.
Tarjoukset remontista pyydettiin 2010.
– Julkisivuremontissa valitsimme tiililaattaelementtiratkaisun. Toisena vaihtoehtona
olisi ollut uusien tiiliseinien
muuraaminen, mutta se kaatui
alkumetreille, koska emme saaneet kilpailukykyisiä tarjouksia.
– Elementtien puolesta puhui muun muassa ne seikat,
että saimme viisi senttiä lisää
eristystä ja reilun ilmaraon, joka ennen oli olematon. Joitain
osakkeenomistajia uusi ratkaisu epäilytti: voiko niinkin
tehdä ja kestääkö se, mutta 20
vuoden takuuaika hälvensi nämä ajatukset.
Keisarin Naapurin remontti
aloitettiin päätyjen julkisivujen
purkamisella vuoden 2010 joulukuussa.
– Purkutyö tehtiin rännässä
ja pakkasessa, sillä energia-avus
tuksen ehtojen vuoksi homma
piti saada alkuun ennen vuodenvaihdetta, isännöitsijä Risto
Helanne mainitsee.
– Rakenteista ilmaantui yllätyksiäkin. Jokaisen talon seinässä oli poikittainen betonipalkki,
jota ei näkynyt piirustuksista.

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

Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.
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Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Karjalainen (oik.) ja
isännöitsijä Risto Helanne tutkivat kellarin uutta ikkunaa. Se pieneni remontissa jonkin verran, sillä vanhassa ikkunassa oli ikkunalaudan kaato väärään suuntaan, ja nyt se on niin kuin pitääkin.

Kunnostuspalvelut

• Palokatkoasennus
• Home-, asbesti- ja haitta-ainepurut
• Rakennuspurut
• Jälkivahinkojen torjunta
• Kuivauspalvelut
• Korjausrakennuspalvelut
• IV-huollot ja -puhdistukset
• Kuntokartoitukset ja -tutkimukset
• Sisäilmatutkimukset
• Haitta-ainekartoitukset

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Palkki sisälsi ratakiskon pätkiä,
joidenkin päät tulivat” tupaan
asti” aiheuttaen kylmäsiltoja. Ilmeisesti ne oli tehty tukemaan
seinää, ettei tuulenpaine työnnä tiilivuorausta sisäänpäin.
Julkisivuja purettaessa löytyi
monenlaista eritysmateriaalia,
viittäkin erilaista yhdessä seinässä.
Julkisivuista saatiin C-talon
pääty valmiiksi kevättalvella
2011. D- ja E-talot urakoitiin
kevään ja kesän mittaan niiden
valmistuessa elokuussa.

Lisätietoa palveluistamme löydät kotisivuiltamme.
Purku / Puhdistus / Jätteenkäsittely / Kunnostus

www.delete.ﬁ
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Energiatehokkaat
ikkunat

-I

kkunoista saatiin niin
sanottuja kunnollisia tarjouksia neljä kappaletta,

KIINTEISTÖPOSTI 7/2012

2012 delete kunnostuspalvelut kiinteistoposti 2.indd 1

18.9.2012 12:07:55

joiden perusteella valitsimme
Skaalan ikkunat. Energialuokaltaan ryhmään A kuuluvissa
ikkunoissa on kaksi elementtiä
ja neljä lasia. Yleisissä tiloissa
on kolmilasiset ikkunat, samoin
porrasnousuissa, joissa ikkunat
eivät ole avattavia.
– Puntaroimme myös huurtumattomien energiaikkunoiden
asentamista, mutta päädyimme
siihen, että hinta olisi noussut
liian korkealle laskettuun hyötyyn nähden.
Uusien ikkunoiden asentaminen aloitettiin loppiaisena
2011.
– Malliasennus tehtiin yhteen
huoneistoon, jossa asennustapa
hyväksyttiin ja asukkaat pääsivät tutustumaan uusiin ikkunoihin. Tämä osaltaan kuvastaa
talon henkeä, että joku antaa

asuntonsa tällaiseen käyttöön.
Etenkin isoissa korjaushankkeissa tarvitaan niitä asukkaita,
jotka sitoutuvat konkreettisesti
remontin kovaan ytimeen, Seppo Karjalainen mainitsee.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja toteaa, että asukkaat ovat kaiken kaikkiaan
valittaneet remontista hyvin
vähän.
– Ikkunoiden kohdalla ongelmia aiheutti se, että pylväsnosturilla ei päästy liikkumaan
kahdessa talossa kuin toisella
puolen taloa. Huoneistossa
saattoi käydä melkoinen puhuri, kun toisella puolella asuntoa
olivat ikkunat irrotettuina ja
uusia tuotiin toiselta puolelta
parvekkeen kautta sisään. Yhden huoneiston ikkunoiden
asentamiseen meni aikaa keskimäärin kaksi päivää, Karjalainen laskeskelee.
Lisätöitäkin ilmaantui, sillä
vesipeltien kallistuksen takia
jouduttiin asentamaan ns. lisäkarmeja.
– Jokaisen remonttia harkitsevan on syytä ajatella mahdollisen lisätyön kustannukset.
Meillä se oli ikkunoissa noin
kymmenen prosenttia. Urakkaa
sopiessa on tärkeätä käydä läpi
kaikki mahdolliset yksityiskohdat siitä, mitä urakkaan liittyy.
Taloissa vaihdettiin kaikkien
huoneistojen ja yhteisten tilojen ikkunat mukaan lukien kellarikerrokset. Lisäksi asunnoissa vaihdettiin parvekkeiden
ovet ja siihen liittyvät ikkunat.
Keisarin Naapurin taloihin
asennettiin yhteensä lähes 700
ikkunaa. Urakka saatiin päätökseen viime vuoden lokakuussa.
Keisarin Naapurin julkisivuja ikkunaremontin taloyhtiön
edustajana suunnittelussa ja
valvojana toimi rakennusinsinööri Lasse Kilpinen.
– Hänelle reipas hatunnosto,
sillä hän hoiti homman hyvin.
Hyvälle valvojalle kannattaa
maksaa, mitä hän pyytää, sillä tunnetusti markan suutari
tekee kahden vahingot. Hyvä
suunnittelu pitää kustannukset
kurissa, ja kun yksityiskohdat
ovat selvillä, ei yllätyksiäkään
isommalti tule.

Ilmansäätö ja
lämmönsäätö
kohdalleen

I

lmanvaihdon puhdistuksen ja perussäädön sekä
lämmönsäädön uusimiseksi
laadittiin suunnitelmat ja pyydettiin tarjoukset viime vuoden
puolella.
Työ aikataulutettiin niin, että
ilmanvaihdon puhdistuksen ja
perussäädön sai aloittaa maaliskuussa 2012.
– Urakan toteutti paikallinen
yritys. Yllätyksenä tuli, ettei
kaikkiin paikkoihin oltu aikaisemmin edes menty. Puhdistuksen ja säädön jälkeen ilmamäärät pienenivät selvästi, joten
lämmitettyä ilmaa ei puhalleta
turhaan ”harakoille”. Huoneistoihin asennettiin uudet venttiilit.
Lämmönsäädön tarjouspyynnössä viime keväänä asetettiin
aikataulu, että lämmityskauden
alettua työ pitää olla tehtynä.
– Näin saimme järkeviä tarjouksia, koska työllä ei ollut
hoppua ja urakoitsija sai sovittaa sen joustavasti ohjelmaansa. Työ on edennyt siihen vaiheeseen, että syyskuun alussa
asennettiin huoneistoihin ensimmäiset patteriventtiilit.
– Kunhan lämmönsäädöt
saadaan valmiiksi, päästään
keskustelemaan kaukolämpöyhtiön kanssa perusenergian
tarpeesta. Lämmityskulut laskevat tilausvesivirtauksen pienentyessä, Risto Helanne summaa.
Yhtenä keinona energian
säästämisessä on lämpötilojen
laskeminen talojen yhteisissä
tiloissa.
– Esimerkiksi pyöräkellarin
lämpötila voidaan laskea jopa
15 asteeseen, Karjalainen suunnittelee.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja kiinnittäisi huomiota veden kulutukseen. Miten
sen käyttö saataisiin pienenemään?

PATENTTIRATKAISU
Umpeutuuko avaintesi patenttisuoja?
Onko lukitusjärjestelmäsi ylläpito
kallista ja hankalaa?
Entäs ne kadonneet avaimet?
iLOQ on ratkaisu. Maailman
ensimmäinen elektroninen
lukitusjärjestelmä, joka toimii ilman
paristoja tai kaapeleita.
www.iLOQ.com
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– Henkilöä kohti kuluu paljon vettä, josta lämpimän veden
osuus on melkoinen. Nyt on
syytä laskea, paljonko energiaa
kuluu veden lämmittämiseen.

Tiedottaminen
avainasemassa

T

aloyhtiön remontoidessa asukastiedotuksen
merkitystä ei Seppo
Karjalaisen mukaan voi kylliksi
korostaa.
– Asukkaille pitää tiedottaa,
mitä tapahtuu milloinkin. Mielellään kartan kanssa on kerrottava, mistä ovesta saa milloinkin
kulkea ja mihin autotalleihin ei
pääse tiettynä ajanjaksona. Se,
joka luottaa urakoitsijan hoitavan tämän, tulee pettymään
pahasti. Taloyhtiöstä jonkun
täytyy tietää, mitä tapahtuu seu-

raavaksi. Ylitiedottaminen on
parempi kuin alitiedottaminen.
Taloyhtiön suunnitellessa
remonttia on syytä kiinnittää
huomiota myös logistiikan hallintaan, Seppo Karjalainen tietää kokemuksesta.
– Varsinkin kun on kaksi
urakkaan päällä yhtä aikaa, on
paras piirtää aluekartta, johon
merkitsee, mihin mitäkin tavaraa voidaan purkaa niin, että
se on siitä helposti vietävissä
eteenpäin.
– Jos haluaa hallita logistiikan, pitää taloyhtiöstä jonkun
olla kaiken aikaa tavoitettavissa.Toki urakoitsijat ovat omalta
osaltaan vastuussa logistiikasta,
mutta yllätyksiä tulee mitä todennäköisimmin vastaan.

Energiakulujen
nousu kuriin

S

ilmäillessään paria viimeistä vuotta hallituksen
puheenjohtaja Seppo Karjalainen toteaa näyttävän siltä,
että kaikki tehdyt toimenpiteet
ovat olleet viisaita ja päätökset
hyviä.
Remontin kokonaiskustannuksiksi isännöitsijä Risto Helanne laskee noin 800 000 euroa.
– Se on iso summa, mutta
miten olisi käynyt, jos remontteja ei olisi tehty. Energian kokonaiskulut olisivat koko ajan
kasvaneet eikä energian hinta
ainakaan laske. Kustannusten
nousu vuositasolla on ollut vähintään kymmenen prosentin
luokkaa.
– Kukin voi laskea, miten käy,
kun 100 000 euron päälle lisätään vuosittain 10 prosenttia.
Hän myöntää, että päätökset
isoista remonteista ovat kovia,

sillä ne koskettavat asukkaiden
kukkaroa.
– Tilannetta loiventaakseen
yhtiökokous päätti olla korot
tamatta tälle vuodelle vastiket
ta. Tämä perustui siihen olettamukseen, että jo tehdyt toimenpiteet synnyttävät energiansäästöä. Nyt voidaan todeta,
että taloustilanne on hyvä ja
tulot riittävät kuluihin.
Pienemmät kunnostustyötkään eivät ole jääneet isojen
jalkoihin.Taloissa on lisätty asumisturvallisuutta muun muassa
vaihtamalla 40 vuotta vanhat
lukot uuteen ja ajanmukaiseen
lukkojärjestelmään.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

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

Tubus-menetelmä sertiﬁoitu nyt myös Suomessa.

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

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

www.ew-liner.ﬁ
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Laske hissilaskurilla, miten kustannukset
jakaantuvat hissin jälkiasennuksessa
Korjaustieto.fi-sivustolta
löytyvällä hissilaskurilla voit
laskea, kuinka hissin jälkiasennuksen kustannukset jakautuvat asunto-osakeyhtiön osakkaiden kesken. Ympäristö- ja
oikeusministeriön avaama
palvelu on tarkoitettu lähinnä
asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijöiden, hallitusten jäsenten ja osakkaiden käyttöön.
Hissilaskuri soveltuu kustannusten jakamisen selvittämiseen taloyhtiölle, jotka ovat
rakentamassa uutta hissiä
vähintään kolmikerroksiseen
vanhaan taloon tai vain osaan
porrashuoneista. Laskuria ei
sovelleta vanhan hissin kun-

nossapito- ja uusimiskulujen
jakoon.

Päätöksentekoa
helpotettiin
Uusi asunto-osakeyhtiölaki
tuli voimaan vuonna 2010.
Laissa on muun muassa helpotettu hissien jälkiasennusta koskevaa päätöksentekoa.
Päätös hissin rakentamisesta
tehdään enemmistöpäätöksellä, kun aiemmin suuri osa päätöksistä tehtiin yksimielisesti.
Uudessa laissa hissin jälkiasennuksesta aiheutuvat
kustannukset jaetaan vastike-

perusteen (esim. huoneiston
pinta-ala) ja huoneistojen sijaintikerroksen mukaan.
Eduskunta edellytti lain hyväksyessään, että internetiin
luodaan palvelu, jonka avulla
hissin jälkiasennuksen kustannukset voidaan jakaa taloyhtiössä. Hissilaskuri helpottaa
osaltaan rakennuskannan kehittämishankkeita, joilla vastataan väestön ikääntymisestä
aiheutuviin tarpeisiin.
Suomenkielinen hissilaskuri löytyy osoitteesta www.
korjaustieto.fi/hissilaskuri ja
ruotsinkielinen osoitteesta
www.korjaustieto.fi/sv/hisskalkylator.

Vuokraaminen
ei poista oman
asunnon myynnin
verovapautta
Asunnon myynnistä syntyvää
luovutusvoittoa ei veroteta, jos
asunto on ollut myyjän omana
tai hänen perheensä vakituisena asuntona myyjän omistusaikana yhtäjaksoisesti vähintään
kahden vuoden ajan.
Oman asumisen jälkeinen
muu käyttö, esimerkiksi asunnon vuokraaminen ulkopuoliselle tai pitäminen tyhjillään
ennen myyntiä, ei poista saavutettua oikeutta myydä asunto verovapaasti. Toisin sanoen
asuntoa ei tarvitse myydä välittömästi oman asumiskäytön
jälkeen. Henkilöllä voi olla
omistuksessaan samanaikaisesti useampiakin asuntoja, joiden
myyntiin soveltuvat oman asunnon verovapaussäännökset.

Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y.
www.saumausyhdistys.net
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

■ 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

■ Saumapojat Oy

Siltamäenkatu 31,15300 Lahti
puh. 03-871 260
fax 03-871 2620

■ Vantaan Saumaus Ky
Rauhaniementie 5
12380 Leppäkoski
puh. 0400-508 422
fax 03-688 3771

■ Consti Julkisivut Oy

Atomitie 5 A, 00370 Helsinki
puh. 010-288 6000
fax 010-288 6200

■ Saumalaakso Oy

Kääpätie 7, 00760 Helsinki
puh. 09-476 14700
fax 09-476 14744

■ Saumaus & Saneeraus
Ritala Oy
Tukapaktu 9, 15700 Lahti
puh. 040-748 2526

■ RA-Urakointi Oy
Tullikirjurinkuja 4
00750 Helsinki
puh. 09-350 9590
fax 09-350 95950

■ Elementtisaumaus
Pärnänen Oy

Länsi-Suomen lääni
■ PP-Sauma Ky

Osaavia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan.
■ Pohjanmaan
Elementtisaumaus Oy

Kyykönmaantie 95,
32260 Kojonperä
puh. 0400-538 446

Jaakonkatu 50,
68600 Pietarsaari
puh. 0400-867 006

■ SWT Sealing
Teamwork Oy

■ Tampereen
Elementtisaumaus Ky

Loukkurantie 6 A,
28450 Vanha-Ulvila
puh. 0400-945 110

■ Saumaus ja Maalaus
Väljälä Oy

Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

Kokonkatu 9, 33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

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

■ Ruskon Saumaus Oy

Laurintie 88
01420 Vantaa
puh. 0400-457 866
puh. 0400- 457 867

■ Rakennus ja Saumaus
Sälli Oy

Muuttolantie 3, 41340 Laukaa
puh. 0400-746 568

Stenlundintie 4, 21290 Rusko
puh. 02-432 1300
fax 02-432 1301

■ Saumausliike
T. Heikkinen Ky

■ Saumauspalvelu
Tommi Valkila Oy

Itä-Suomen lääni

Torivoudintie 3 K 13
00640 Helsinki
puh./fax 09-754 2200

■ PSP-Palvelut Oy

Arosuontie 46, 03400 Vihti
puh. 045-232 2257

■ TR Saumaus Oy

Tilakatu 4, 15810 Lahti
puh. 0400-840 931
fax 03-751 2151

Kuntokatu 12, 37130 Nokia
puh. 03-342 2226

■ Turun ja Ympäristön
Saumaustekniikka Oy

Vogulinkuja 1, 20750 Turku
puh. 02-244 0074

■ KH Saumaus Oy

Kuuselantie 4, 61400 Ylistaro
puh. 0400-668 036

■ Puijon Saumaus Oy

Luistelijantie 4, 70200 Kuopio
puh. 017-282 1001
fax 017-282 125

Oulun lääni
■ Saumaset Oy

Ratamestarintie 1
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

Valtuutetut
tavarantoimittajat
● Bostik Oy

Joentaustankatu 11, PL 46
33311 Tampere
puh. 010-843 8800
fax 010-843 8822

● Flexotec Oy

Manttaalitie 8
01530 Vantaa
puh. 010-320 5530
fax 010-320 5539

● Joint-Nauha Oy
Jäähdytintie 6
00770 Helsinki
puh. 09-388 2528
fax 09-388 2530

● Sika Finland Oy

Koskelontie 23 C
PL 49, 02921 Espoo
puh. 09-511 431
fax 09-511 43300

● Tremco illbruck
International GmbH
sivuliike Suomessa
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
puh. 09-549 94500
fax 09-549 94555
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Lähiökerrostalojen energiatehokas
korjaaminen ENTELKOR-tutkimuksen mukaan
Energiatehokas lähiökorjaaminen (ENTELKOR) oli Tampereen
teknillisen yliopiston
(TTY) Rakennetun ympäristön tiedekunnassa vuosina 2009-2012
toteutettu tutkimus,
jossa yhdistyivät Arkkitehtuurin laitoksen
ja Rakennustekniikan
laitoksen korjausrakentamisen osaaminen.

Kuva 1. Asuinkerrostalojakauma Suomessa eri vuosikymmenillä sekä tietokantaan kerättyjen kerrostalojen valmistuminen.

Jukka Lahdensivu,
tekniikan tohtori,
Tampereen teknillinen
yliopisto,
Rakennustekniikan laitos

E

NTELKOR-hankkeen ta
voit
teena oli kehittää
innovatiivisia ratkaisuja
suomalaisten lähiöiden energiatehokkaaseen korjaamiseen.
Rakenteiden Elinkaariteknii
kan tutkimusryhmän osuudes
sa tarkasteltiin lähiöiden korjaustarpeita yleisesti, lähiökerrostalojen kokonaisenergiankulutusta sekä erilaisten korjaus- ja
säätötoimien vaikutusta rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen.
Mitä tutkimuksesta jäi käteen
ja mitkä ovat keskeisimpiä kon
kreettisia tuloksia? Näistä tuloksista kerrotaan tässä lehdessä
yhteensä seitsemässä erillisessä
artikkelissa.Tässä ensimmäisessä avataan tutkimuksen tavoitteita sekä taustoja.
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Kuva 2. Tietokannassa olevien korjattujen kohteiden valmistumisvuosikymmenet (n=119).
Korjaustoimet ovat kohdistuneet erityisesti 1970-luvulla valmistuneisiin rakennuksiin.

Kansallisvarallisuus
rakennetussa
ympäristössä
Suomen rakennuskanta on
rakennettu pääosin toisen
maailmasodan jälkeen. Rakennuskannan kokonaiskerrosala

oli vuonna 2005 noin 510 miljoonaa neliömetriä. Suurimman
yksittäisen ryhmän muodostivat erilliset pientalot 29 %
osuudella. Asuinkerrostalojen
osuus on 17 % sekä teollisuusja varastorakennusten osuus 13
%.
Eurooppalaisittain tarkastel-

tuna Suomen rakennuskanta
on varsin nuorta, suurin osa on
rakennettu 1960-luvulla ja sen
jälkeen.
Julkisivukorjaamisessa koros
tuvien erilaisten betonijulkisivujen osuus on vain 18 % kaikista julkisivuista. Korjaustoiminta on aktiivista myös beto-

niparvekkeiden osalla, jotka on
yli 90 prosenttisesti rakennettu
1960-luvulla ja sen jälkeen.
Parvekkeita on rakennettu lähinnä asuinkerrostaloihin, joita
rakennettiin eniten betonielementtirakentamisen valtakaudella 1960-luvun puolivälistä
lähtien.
Tilastokeskuksen mukaan
Suomessa on asuntoja kaikkiaan reilut 2,7 miljoonaa, joista
1,2 miljoonaa on kerrostaloissa.
Kerrostaloasuntokannasta noin
50 % on rakennettu varsin lyhyessä ajassa välillä 1960-1979.
Vuonna 2008 kaikkiaan 62 %
Suomen kansallisvarallisuudesta on ollut sitoutuneena rakennuksiin. Ei siis ole aivan yhdentekevää miten kiinteistöjämme
hoidamme.

Energiatehokkuusvaatimukset tulevat myös
korjausrakentamiseen
Rakennusten korjaamista on
tapahtunut aina. Korjaamisen
syynä on ollut ensisijaisesti rakenteiden vaurioituminen, erilaiset tilamuutostarpeet tai rakennuksen käyttötarkoituksen
muuttaminen.
Korjaustoiminta on kasvanut
tasaisesti 1990-luvulta lähtien
ja oli vuonna 2009 Rakennusteollisuus RT:n tilastojen mukaan
arvoltaan noin 9 miljardia euroa, eli suunnilleen samaa luokkaa kuin uudisrakentaminen.
TTY:n aiempien tutkimusten
mukaan pääosin lähiöissä sijaitsevien betonielementtikerrostalojen julkisivuista on tähän
mennessä korjattu noin 19 %.
Tähän mennessä on korjattu lähinnä 1960- ja -70 lukujen
kerrostalokantaa, joissa niiden
suuren määrän vuoksi on korjaustarvetta myös tuleville vuosille.
Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien kansainvälisten
ilmastosopimusten hiilidioksidipäästörajoitteiden myötä
kiinnostus korjausrakentamista ja sen avulla saavutettavia
energiansäästömahdollisuuksia
kohtaan on lisääntynyt merkit-

tävästi aivan viime vuosina.
Rakennuskannan hitaan uu
siutumisen vuoksi koko rakennuskannan energiataloutta ei
voida parantaa vain uudisraken
tamisen keinoin, vaan myös
olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta on parannettava.
Korjausrakentamisessa energiatehokkuuden parantaminen
yhdistetään yleisimmin julkisivujen ja yläpohjan lisälämmöneristykseen sekä ikkunoiden
uusimiseen.
Suomen kansainvälisistä
sitoumuksista johtuen rakennusten energiatehokkuus on
ollut Ympäristöministeriön
agendalla jo useita vuosia lähinnä uudisrakentamista koskien.
Tähän liittyen Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin toimesta on laadittu raportti ERA
17, Energiaviisaan rakennetun
ympäristön aika 2017, jossa on
määritelty tiekartta Suomen
kasvihuonekaasujen ja energiankulutuksen vähentämiseksi
merkittävästi vuoteen 2017
mennessä.
Raportissa esitettyjä tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa
pelkästään uudisrakentamisen
keinoin, joten korjausrakenta
misella tulee olemaan myös
merkittävä osuus näissä talkoissa. Tätä kirjoitettaessa uudet
korjausrakentamista koskevat
energiatehokkuusmääräykset
ovat juuri lausuntokierroksella.

ENTELKOR-tutkimuksen
tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena
oli selvittää elementtikerrostalojen todellista energiankulutusta laajalla otannalla sekä
vertailla sitä laskennalliseen
kulutukseen. Laskennallisessa
tarkastelussa varioitiin mm. rakenteiden ilmanpitävyyttä sekä
ilmanvaihtomääriä. Laskennallisissa tarkasteluissa selvitettiin
myös maan lämmönvastuksen
vaikutusta energiankulutuksen
laskentaan.

Julkisivuremontti 2012 -kilpailu
on ratkennut.
Tule julkistamistilaisuuteen ti 9.10.2012

Helsingin Messukeskus
klo 10.00-12.00, 2. krs., sali 203.
Tilaisuus maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.
Samaan aikaan FinnBuild-messut.
Tervetuloa.
Lisätietoja: Riina Takala puh. 040 502 1769.

Julkisivuyhdistyksen
kotisivut ovat uudistuneet
Käy tutkimassa, minkälaisia ohjeita esimerkiksi
JUKO-ohjeistokansio antaa hallitun ja laadukkaan
julkisivukorjaushankkeen läpiviemiseen.
Tai katsele betonivauriovideo, jossa kerrotaan perusasioita betonijulkisivujen vaurioitumismekanismeista. Tieto auttaa etsittäessä korjausratkaisuja
elementtitalon korjaamiseen, kun tietää, miten ja
miksi rakenteet vaurioituvat.
Sivustolla on myös Palvelut-osiossa Julkisivuyhdistyksen jäsenyritysten yhteystiedot. Sieltä löydät kuntotutkimus- ja korjaussuunnittelupalveluita tarjoavien
yritysten yhteystiedot sekä alan materiaalitoimittajia
ja julkisivu-urakoitsijoita.
Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!

Hinta

15,-

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

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

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

www.julkisivuyhdistys.fi
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Toisena tavoitteena oli selvit
tää tehtyjen korjausten sekä
erilaisten säätötoimien vaikutuksia kerrostalon kokonaisenergiankulutukseen.
Kerätyn tutkimusaineiston
lisäksi erilaisten korjaustoimi
en vaikutusta kokonaisenergiankulutukseen tarkasteltiin
dynaamisella simuloinnilla
kahdessa erityyppisessä kerros
talossa: ns. lamellitalossa ja pistetalossa.
Yhtenä osatavoitteena oli
asettaa eri korjaustoimenpiteet
edullisuusjärjestykseen niiden
kustannusten ja mahdollisesti
saavutettavan energiansäästön
perusteella.
Tutkimuksen käytännön toimenpiteitä olivat:
- Rakennusten energiankulutustietokannan luominen
- Kulutustietokannan luominen kohteista, joihin oli tehty
erilaisia korjaus- ja säätötoimia
- Asukasmäärien ja kulutustottumusten muutosten tarkastelu
- Ilmaston lämpötilojen muutosten vaikutukset lämmitysenergiantarpeeseen.
Tutkimus oli osa Ympäristöministeriön rahoittamaa lähiöohjelmaa, missä rahoituksen
koordinoinnista vastasi ARA.

Todellisesta energiankulutuksesta koottu laaja
tietokanta

Tutkimuksessa koottu raken
nusten energiankulutustietokanta koostuu yhteensä 727
lähiökerrostalon lämmitysenergian, kiinteistösähkön sekä vedenkulutustiedoista koko
rakennusten olemassaolon ajalta. Tiedot on kerätty KuluNetjärjestelmästä, johon tutkijoilla
on ollut käyttöoikeudet tutkimuksen ajan.
Tietokannassa olevat vanhimmat kerrostalot ovat 1900
-luvun alussa rakennettuja ja
uusimmat 2000-luvulla valmistuneita.
Suomen asuinkerrostalokantaan nähden 1960- ja 1980-lukujen kerrostalokanta on tietokannassa aliedustettuna ja
vastaavasti 1990-luvulla ja sitä
uudempien asuinkerrostalojen
osuudet ovat liian suuria.
Tästä syystä kovin laajoja
yleistyksiä 1960-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen
kulutuksesta ei voida tehdä.
Rakennuksia on käsitelty lämmöneristysmääräysten muutosten mukaisesti erilaisissa
ryhmissä siten, että jokaisessa
ryhmässä on vähintään 30 rakennusta.
Tietokannassa olevat kiinteistöt kattavat lähes koko
Suomen, suurin osa aineiston
kiinteistöistä on kuitenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa
suurissa Suomen kaupungeissa,
kuten rakennukset yleensäkin.
Kaikkien rakennusten todellinen energiankulutus on normeerattu Jyväskylän ilmastoa

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!

OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEEN
Torpankatu 4, 24100 Salo
vaihde 020 729 1600, 0400 503 078
Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa
vaihde 020 729 1605
www.sarttila.fi
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vastaavaksi, jotta eri paikkakunnilla sijaitsevista rakennuksista
kerätty tieto on keskenään vertailukelpoista.
Yhteensä 119 kohteeseen oli
tehty erilaisia korjaus- ja säätötoimenpiteitä, joista muodostettiin oma tietokanta. Näihin
rakennuksiin oli tehty yhteensä 643 erilaista toimenpidettä
vuodesta 1986 vuoteen 2009
mennessä.
Suurin osa korjauksista on
tehty 1970-luvulla valmistuneisiin kohteisiin. Erilaisten korjausten suuren kirjon vuoksi
korjaustoimenpiteet jaoteltiin
suurempiin ryhmiin, jotta yksittäisiä toimia saatiin vähintään kymmenen rinnakkaista.
Pienemmistä ryhmistä tarkasteluja ja päätelmiä tehtiin vain
yksittäistapauksina. Kohteiden
kulutustietoja tarkasteltiin ennen ja jälkeen korjaus- tai säätötoimenpiteen.
Rakennusten asukasmäärien
muutoksia verrattiin rakennusten kokonaisenergiankulutukseen, jolloin oli mahdollista
saada selville energiankulutus
asukasta kohden ja erilaisista
asukkaista aiheutuvia vaihteluja koko rakennuksen energiankulutukseen.
Tarkastelussa olivat myös
huo
neistoissa asuvien kotitalouksien koko ja niiden muutokset rakennuksen elinkaaren
aikana. Asukasta kohden kuluvan veden määrällä arvioitiin
käyttötottumusten eroja eri rakennuksissa.
Rakennuksen sijaintipaikkakunta vaikuttaa suuresti sen
tarvitsemaan lämpöenergiankulutukseen. Pohjois-Suomessa
sijaitsevien rakennusten lämmitystarve on selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa sekä
rannikolla.
Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehotarpeen
laskenta tehdään Suomen Rakentamismääräyskokoelman
osan D5 mukaan.
Ilmaston lämpötilojen muutosten tarkastelulla selvitettiin
alueellisesti lämmitystarvetta
eri vuosina, mitä verrattiin to-

teutuneeseen energiankulutukseen. Ilmatieteen laitoksen havaintotilastoista voidaan todeta,
että välillä 1960-2006 lämpötilat ovat nousseet keskimäärin
1,3 °C. Keskilämpötilojen vuotuinen vaihtelu on suurta mutta trendi on samansuuntainen
kaikilla havaintopaikkakunnilla.
Lämmitystarveluvun (astepäiväluvun) avulla eri ajankohdat saadaan yhteismitallisiksi
ener
giankäytön suhteen sekä
erilämpöiset vuodet verrannollisiksi keskenään energiankulutuksen suhteen.

Tilastollinen
tarkastelu
Rakennusten energiankulutuksessa sekä asukkaiden kulu
tuskäyttäytymisessä esiintyy
hyvin suurta hajontaa vaikka
tarkastellaan rakenteiltaan, läm
möneristävyydeltään ja teknisiltä järjestelmiltään rakennusmääräystasoltaan samanlaisia
kohteita. Kohteita on jokaisessa ryhmässä vähintään 30, joten
yksittäisellä suuren tai pienen
kulutuksen kohteella ei ole kovin suurta merkitystä kulutusjakaumiin.
Kaikki tutkimuksessa tehdyt
tarkastelut ja jakaumat ovat tilastollista tarkastelua, eikä niitä
siten voida suoraan soveltaa
yksittäistapaukseen. Jokaisen
rakennuksen korjaustarve tulee
aina selvittää kattavalla kuntotutkimuksella ja tarkasteltava
tapauskohtaisesti rakennuksen
kulutustietoja verrattuna korjauksella mahdollisesti saavutettaviin säästöihin.
Sen sijaan tietokannasta tehtyjen havaintojen perusteella
voidaan tunnistaa rakennuskannasta selvimmät energiansäästömahdollisuudet. Tällä
perusteella on mahdollista
suunnata energiansäästötoimia
kannattavimpiin säätö- ja korjaustoimiin.

OnkO SuOmeSSa
Sallittua kääriä ihmiSten
kOdit palavaan
eriSteeSeen?

Valitettavasti on! Julkisivuremontteja saatetaan tehdä
hyvin arveluttavin tavoin, elleivät suunnittelijat ja urakoitsijat ole tietoisia eräästä paloluokituskäytäntöihin
liittyvästä kauhistuttavasta puutteesta.
Mistä on kysymys? Skannaa
oheinen koodi tai vieraile verkossa:
www.paroc.fi/paloturva.
Huomaat, miltä kaikelta Paroc pelastaa.

a n t e n n i järj e s t e l m ä t

Teräväpiirtoaikakausi kannattaa ennakoida jo nyt

Antenniurakoitsijan
tarkastuskäynnistä liikkeelle
Vaikka taloyhtiöllä voi

n Tekstit ja kuva: Riina

Takala

olla nyt tarve laittaa
teräväpiirtokanavien
vuoksi vain VHF-taajuusaluetta käyttävä
antenni kuntoon, sen
kannattaa huolehtia,
että myös nykyinen,
ensisijaisesti perustelevisiokanavia välittävä
UHF-antenni tulee tekniikaltaan ajantasaistetuksi ja on toimintakykyinen vuonna 2016.
- Silloin nykyiset televisiotoimiluvat loppuvat kaikilta nykyisiltä
televisiotoimijoilta. Se
merkitsee isoa muutosta ja sen seurauksena
iso osa kanavista ja
lähetyksistä muuttuu
teräväpiirtokanaviksi ja
-lähetyksiksi, tekninen
asiantuntija Olli Knuuttila DNA:sta kertoo.
- Nyt tehtävä työ ei mene hukkaan, kunhan se
tehdään laadukkailla
komponenteilla, ja silloin taloyhtiön antennijärjestelmä toimii ongelmitta myös uudessa
tilanteessa.
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Ne ongelmat, joista on asiantuntija Olli Knuuttilan mukaan raportoitu DNA:lle rivi- ja kerrostalojen
osalta ovat liittyneet eri etäisyyksillä oleviin lähettimiin. On tarvittu signaalitasojen säätämistä.
- Ongelmat ovat johtuneet siitä, että meidän VHF-lähetin on ollut lähempänä kuin UHF-lähetin ja
siksi VHF- teho on ollut paljon korkeampi kuin kauempaa tulevan UHF-lähettimen. Ongelman korjaamiseksi on tarvittu säätötoimia taloyhtiön päävahvistimessa, Knuuttila toteaa.

T

aloyhtiön kokoisessa
kiinteistössä on hyvä
olla Olli Knuuttilan mukaan erillinen antenni nykyisille
UHF-kanaville ja teräväpiirtokuvaa välittäville VHF-kanaville.
Taloyhtiön kannattaa kutsua
antenniurakoitsija tekemään
tarkastus, millä edellytyksillä
teräväpiirto-ohjelmat saadaan
näkyviin. Samalla tulee tarkistettua UHF-antennin kunto.
– Neuvottelimme pitkään
Digitan kanssa, että olisimme
voineet käyttää teräväpiirtolähetyksissä heidän mastojaan,
mutta se jäi rahasta kiinni. Sen
takia me rakensimme oman
VHF-verkon, jossa lähettimet
on kiinnitetty matkapuhelinmastoihin.
– Sen seurauksena lähetyspaikat ovat eri suunnissa kuin
Digitan. Antennit saattavat siis
osoittaa eri suuntiin, minkä
vuoksi ne pitää suunnata uudelleen. Ja samalla lailla kuin
ennenkin niissä pitää signaalien tasot säätää. Antenniurakoitsijoille nämä ovat ihan tuttuja asioita, koska onhan näitä
UHF- ja VHF -taajuuksia käytetty ennenkin, Knuuttila kertoo.

Tarkastuskäynti
riittänee

K

nuuttilan arvionsa
mu
kaan yli puolessa
ta
loyhtiöistä ja ko
titalouksista saadaan terävä
piirtokykyisiksi sillä, että antenniurakoitsija tarkastaa VHF
-antennin kunnon, tekee mittaukset, suuntaukset ja säätää
päävahvistimesta signaalin tason oikeaksi.
DNA on koonnut antenniurakointia tekevistä ammattilaisista VHF Pro -verkoston, jonka kautta taloyhtiö voi löytää
nimenomaan teräväpiirtotekniikan ja DNA:n palveluiden
toteuttamiseen ”koulutetun”
ammattilaisen. Verkostossa on
nyt kolmisenkymmentä urakoitsijaa ja määrä kasvaa koko
ajan.
– Meidän verkostossa olevil
le urakoitsijoille menneissä
tietopaketeissa korostetaan si

tä, että teräväpiirtokuvassa on
viisi kertaa enemmän pikseleitä kuin nykyisissä televisiokuvissa. Suuri pikselien määrä
tarkoittaa sitä, että teräväpiirto-ohjelmissa on enemmän
bittivirtaa. Signaalin käsittely
ja säätäminen on sen vuoksi
tarkkaa työtä. Kun bittivirran
määrä on paljon nykyistä isompi, niin silloin myös virheet
näkyvät helposti. Huonoon
käyttökokemukseen voi johtaa
yksikin heikkotasoinen liitin
tai johdonpätkä järjestelmässä.
Siksi kaikkien niiden elementtien, jotka antennijärjestelmään
laitetaan, pitää olla laadukkaita
ja laadukkuuden merkitys täytyy ymmärtää, Knuuttila konkretisoi teknisiä vaatimuksia,
joiden kuntoon laittamisesta
VHF Pro-urakoitsijat erityisesti
huolehtivat.
– Onhan Suomen ilmastokin
sellainen, että katolla olevat antennijärjestelmät eivät ole ikuisia. Moni ongelma on oikeasti
johtunut siitä, että antennin
kaapelit ovat hapettuneet tai
on muita sään rasittamia osia,
jotka ovat menneet huonoon
kuntoon, Knuuttila toteaa vielä normaaleista antennien kor
jaustarpeista.

Ei kannata
siirtää

A

ntennijärjestelmän päivitystä ei Knuuttilan
mielestä kannata jättää
odottamaan taloyhtiön tulevaisuudessa häämöttävää putkiremonttiakaan, koska kaikki
tarvittava tekniikka on jo käytettävissä.
– Mutta silloin kun putkiremontti on ajankohtainen, kannattaa selvittää, kuinka monta
televisionkatselupistettä huoneistoissa tarvitaan. Kulutustottumukset ovat johtaneet siihen,
että televisiolle halutaan useampia katselupaikkoja ja siksi
voisi olla tarpeen tehdä niitä
3-4 per huoneisto. Silloin putkiremontti voisi olla erinomainen kohta tehdä tarvittavat
lisäykset antennijärjestelmään

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

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

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

www.peltaco.com | www.PeltacoShop.com

➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 7/2012

45

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ja talon tekniikkaan, Knuuttila
mainitsee.

Lähetinverkon
toiminnan
kipupisteet

T

estijakelua Vaasassa ja
Seinäjoella, teräväpiirtolähetykset alkavat Lappeenrannassa... Kouvolassa...
Ylivieskassa... Mikkelissä.... tiedotteita, jotka kertovat antenniverkon teräväpiirtolähetysten etenemisestä vaiheittain.
Verkko valmistui kesäkuussa
nykyiseen laajuuteensa eli 34
lähetinaseman verkostoon, jolla
katetaan nyt noin 85 prosenttia
kotitalouksista.
Suurimmassa osassa taloyhtiöistä teräväpiirtokuvan signaali on saatu vastaanotettua
ja välitettyä VHF-antennin kautta ongelmitta, mutta joitakin
”kipupisteitäkin” on matkan
varrella ollut. Muutamissa kerrostaloissa signaalin vastaanottovaikeudet johtuivat siitä, että
VHF-vastaanotto oli toteutettu
virheellisesti. Lappeenrannassa
Venäjän rajan läheisyys aiheutti
kanavien näkymisessä häiriöitä.
– Meille raportoidut ongelmat tai kysymykset, joita meille
on esitetty, ovat aika usein liittyneet omakotitaloihin. Siellä
ei ole otettu huomioon sitä,
että vaikka vanha antennijärjestelmä on toiminut ikiajat
moitteettomasti, nyt on tullut
uusia lähettimiä, jotka ovat uusissa suunnissa ja eri etäisyyksillä. Siksi kuvasignaali saattaa
talon antennijärjestelmässä
summautua kontroloimattomalla tavalla ja aiheuttaa kuvan
näkyvyydessä häiriöitä, Knuuttila kertoo.
– Kun puhutaan kiinteistö- ja
asunto-osakeyhtiöistä, niin siellä antennijärjestelmät ovat toimineet pitkään ja varmasti niissä on parempi teknologinen
tasokin kuin omakotitalojen antennijärjestelmissä. Rivi- ja kerrostalojen ongelmat ovat enem-
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TERVETULOA
FINNBUILD-MESSUILLE
9.-12.10.2012
OSASTOLLE 3f14.
Messut pidetään Helsingin Messukeskuksessa.
Tule tutustuman, juttelemaan ja
tuomaan juttuvinkkejä toimituksellemme.
Päätoimittaja Riina Takala messuosastolla
ti 9.10. klo 12.00-17.00 ja
pe 12.10. klo 9.00-17.00.
Tai tule kuulemaan
ensi vuonna 20 vuotta täyttävän
Kiinteistöpostin juhlavuoden kuulumisia.
Markkinointihenkilökuntamme palvelee
yrityksiä koko messujen ajan
mainontaan ja markkinointiin
liittyvissä kysymyksissä.
Tule ja suunnitellaan yrityksellesi
toimiva mainoskampanja kohdistaen se vaikka
parhaassa korjausiässä oleviin taloyhtiöihin.
Kiinteistöposti ja SIR Tietokanta,
alan tarkin ja tehokkain kaksikko
taloyhtiöpäättäjiin - yli 57 000 päättäjää
eri puolilta Suomea.

Tervetuloa.

Kiinteistöposti
Kiinteistöposti mukana yhteistyössä Julkisivuyhdistys r.y:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
hallitusasiantuntijat AKHA r.y:n kanssa
Julkisivuremontti 2012 -kilpailussa. Voittajat
julkistetaan messuilla 9.10. klo 10.00 -12.00
salissa 203 (2. krs).

män liittyneet eri etäisyyksillä
oleviin lähettimiin. On tarvittu
signaalitasojen säätämistä, hän
mainitsee.
– Ongelmat ovat johtuneet
siitä, että meidän VHF-lähetin
on ollut lähempänä kuin UHFlähetin ja siksi VHF- teho on ollut paljon korkeampi kuin kauempaa tulevan UHF-lähettimen.
Ongelman korjaamiseksi on
tarvittu säätötoimia taloyhtiön
päävahvistimessa. Sen pitää olla sellainen, että sillä voidaan
säätää VHF- ja UHF-signaalien
vastaanottoa erikseen, Knuuttila jatkaa vielä tilanteista, joissa
on tarvittu antenniurakoitsijan
apua.

Testattuja laitteita
kannattaa käyttää

V

iestintäministeriön odotetaan antavan - jos ei
ihan sitovia määräyksiä
tai ohjeita - niin ainakin vahvan suosituksen siitä, millainen
on nykyiset ja tulevat palvelut
mahdollistava antennijärjestelmä. Tarve selventää vastuun jakaantumista johtuu siitä, että itse tehdyistä antenniratkaisuista,
”henkariviritelmistä”, on syntynyt joissakin paikoissa häiriöitä,
eikä ole oikein, että operaattori
velvoitetaan korjaamaan virheet, jotka omatoimiasentaja
on saanut aikaan.
Knuuttilan kokemuksen mukaan myös halpakauppojen
halpahintaisilla antennivahvistimilla on saatu aikaan radiotaajuuksissa häiriöitä, joiden
korjaamiseen palveluita tarjoavat operaattorit ovat saattaneet
tahtomattaan joutua.
– Operaattoria ei saa laittaa
tilille siitä, että joku rakensi jotakin, radioympäristö muuttui
ja häiriötä syntyi, Knuuttila vielä selventää ajatusmallia.
Knuuttila kertoo esimerkin:
kymmenen euron antennivahvistin vahvistaa kaiken mahdollisen ympäristössä olevan
radioliikenteen. Sen kautta

DNA:n antenniverkon lähetykset vastaanotetaan VHF-antennilla. VHF-antenneja käytettiin aiemmin analogisten tv-lähetysten vastaanottoon, ja niissä on tyypillisesti harvemmat piikit sekä pienemmät takaheijastimet.
UHF-antennien takaheijastimet ovat järeämpiä ja vaakapuomin piikit ovat tiheämmässä.
Yhdistelmä- ja laajakaista-antennien käyttöä
ei suositella antenniverkon nykyisessä monioperaattoriympäristössä.

kuuluu esimerkiksi pelastusviranomaisten Virve-verkon radioliikenne, 450 megahertzin
dataverkon signaalit ja muut.
– Tällainen laajakaistainen
vahvistin ”imuroi” kaiken ympärillä olevan radioliikenteen
antennijärjestelmään ja aiheuttaa häiriöitä.Tällaiset häiriöt halutaan nyt pois. Se liittyy siihenkin, että taajuuksista on pulaa
ja ne halutaan mahdollisimman
tehokkaaseen käyttöön, Knuuttila toteaa.
HD-television katselemiseen
liittyvien laitteiden toimintakykyisyydestä ja -varmuudesta on
muutenkin haluttu varmistua
jo etukäteen - toisin kuin kävi
digiboksien kanssa. Kuluttajan
avuksi on koottu lista HD-testatuista laitteista. Listaan osoitteessa www.testatutlaitteet.fi
kannattaa ehdottomasti tutustua tai tulostaa se mukaan, kun
lähtee laiteostoksille.
Tuote ei saa esimerkiksi AntennaDVB--Ready-HD -tarraa,
ellei se täytä sertifioinnin edellytyksiä, Knuuttila toteaa.

Sertifioidut laitteet merkitään
tällaisilla tarroilla

Teräväpiirtotarjonta lisääntyy jo
muutaman vuoden päästä

M

olemmat antennit
kannattaa suunnittelija Olli Knuuttilan
mukaan laittaa samanaikaisesti
kuntoon, koska sillä taloyhtiö
varautuu vuonna 2016 tapahtuviin muutoksiin, jotka lisäävät
teräväpiirto-ohjelmien tarjontaa
merkittävästi.
Tämänhetkinen käsitys tulevista muutoksista liittyy
nimenomaan viestintäpoliittiseen strategiaan, jonka mukaan
nykyiset televisiotoimiluvat
lak
kaavat ja sen seurauksena
television kanavanipuista kaksi osoitettaisiin Yleisradiolle ja
yleisen edun ohjelmiston ka
naville, joita olisivat kaupalliset
pääkanavat (MTV3, Nelonen ja
FOX). Strategian mukaan toisen näistä kanavanipuista tulisi
jatkaa ohjelmien lähettämistä
nykyisellä tekniikalla vuoteen
2026 saakka. Muut kanavaniput
siirtyisivät teräväpiirtotekniikkaan pääsääntöisesti vuonna
2017.
– Voi käydä niinkin, että nykyiset peruspalvelukanavat
toim ivat DVB-T-lähetyksinä
jopa vuoteen 2026 asti, mutta
suurin osa kanavista todennäköisesti siirtyy jo vuonna 2016

teräväpiirtotekniikkaan. Oma
tuntumani on, että silloin teräväpiirtotekniikkaan siirtyy noin
puolet kanavista, Knuuttila arvioi.
Tämän tulevaisuusnäkymän
vuoksi ei Knuuttilan mukaan
tarvitse joutua paniikkiin. Nyt
puhutaan pitkästä siirtymäajasta ja siitä, että ihmisiä luonnollisen kehityksen kautta saatetaan uuden tekniikan suomien
mahdollisuuksien ja palveluiden äärelle. Kenenkään ei tarvitse ”heti huomenna” hankkia
HD-laitteita sen vuoksi, että televisiokuva sammuu.
– Uskoisin, että vuoteen
2026 mennessä moni suomalainen on ”ihan vahingossa”
ostanut T2-kyvykkään eli teräväpiirtokanavat mahdollistavan laitteen, koska pelkästään
T-tekniikkaa tukevia laitteita ei
parin vuoden päästä enää myydä. DVB-T2 vastaanottimilla
pystytään kuitenkin vastaanottamaan niin T- kuin T2 -lähetyksiä, Knuuttila vielä vakuuttaa.

Vancouverista
aloitettiin

V

ancouverin talviolympialaisista vuonna 2010
voidaan DNA:n tarjoa
man teräväpiirtoaikakauden
sanoa alkaneen. Kuvaa olympialaisista lähetettiin teräväpiirtona ja koelähetysten testiverkko
kattoi 30 prosenttia väestöstä.
Silloin käytettiin Knuuttilan
mukaan DVB-T-tekniikkaa ja
kotitaloudessa piti olla hieman
uudempi viritin, jolla teräväpiirtokuvaa pystyttiin katsomaan.
– Toimilupaehtojen mukaan
meillä piti olla vuoden 2009
lopussa T2-verkko otettuna
käyttöön. Ehdoissa oli määrätty
myös, että vuoden 2011 loppuun mennessä meidän pitää
kattaa teräväpiirtokanavilla 60
prosenttia suomalaisista. Tällä
Teräväpiirtotarjonta lisääntyy
jo muutaman vuoden päästä
hetkellä - syyskuussa - meidän
verkkomme näkyvyysalueella on 85 prosenttia väestöstä,
Knuuttila kertaa.
– Valtiovalta määrää kanavien määrän ja mitkä kanavat
saavat ohjelmatoimiluvan mihinkin antennitelevisiojärjestelmään.
➺ JATKUU
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DNA Welhon kaapelitelevisio
tarjonta toimii eri periaattein.
Verkkoon voidaan laittaa mitä
tahansa teräväpiirtokanavia,
joiden uskotaan kiinnostavan
katsojia. Yhteisantennijärjestelmissä verkon toiminnasta ja
sisällöistä määrätään toimiluvissa.
DNA:n antenniverkossa VHFtaajuuksilla on tällä hetkellä
kaikkiaan 19 kanavaa, joista 9
on teräväpiirtoisia. DNA:n kaapeliverkossa tarjonnassa on yli
160 tv-kanavaa, joista yli 30 on
teräväpiirtoisia.
Suomalaisten päivittäinen television katseluaika on pysytellyt vajaassa kolmessa tunnissa
muutaman viime vuoden aikana.
Siinä missä 4-24 -vuotiaat käyttivät viime vuonna noin puolitoista
tuntia päivässä television katseluun, oli vastaava aika 65 vuotta
täyttäneiden keskuudessa lähes
neljä ja puoli tuntia.

Teräväpiirto ”koukuttaa” sen äärellä jo olevaa
n Teksti: Riina

J

Takala

os katselit viime kesänä
Lontoon olympialaisia Yle
HD -kanavalta, etkä nykyiseltä Yle 1:n kanavalta, saatoit
kokea, miten paljon parempi
kuva HD- eli teräväpiirtokanavalla oli normaaliin kuvaan verrattuna.
– Olemme selkeästi havainneet sen, että teräväpiirtokoke
mus välittyy ihmisille hyvin pitkälti urheilulähetysten kautta.
Ne tuotetaan laadukkaasti ja
välitetään aitona teräväpiirtona.
– Kun ihminen pääsee vaikka
vain kerran näkemään jääkiekon tai jalkapallon pelaamista
tai olympialaisia oikeana teräväpiirtona, ero on niin valtava,
että se avaa silmät näkemään ja
tulee oivallus ”kuvan laatu on
niin hyvä, että tässähän näkee
yksityiskohdatkin - esimerkiksi

kiekon”, DNA:n televisioliiketoiminnan johtaja Mikko Saarentaus kuvailee katsojien teräväpiirtokokemuksia.
Oivallukseen tarvitaan usein
juuri se oma kokemus. Tämän
suuntaista tietoa katsojista antoi myös DNA:n toukokuussa
tekemä tutkimus, jonka mukaan teräväpiirtokanavien äärellä olevat eivät enää halua
palata vanhojen kanavien katselemiseen. Perusteluna on nimenomaan kuvan hyvä laatu.
Teräväpiirtokanavia katsoo
DNA:n HDTV-tutkimukseen
vastanneista joka kolmas. Erityisen kiinnostuneita teräväpiirto-ohjelmatarjonnasta ovat
alle 24-vuotiaat, joita kanavien
pariin vetää ennen kaikkea laaja elokuvatarjonta.
Toinen ”koukuttaja” varsin-

kin miehille on urheilu. Tutkimukseen vastanneista miehistä
50 prosenttia kertoi, että juuri
urheiluohjelmat kiinnostavat
heitä teräväpiirtona kaikkein
eniten.
– Tutkimuksen mukaan suhteellisesti innokkaimpia kanavien suosittelijoita ovat iäkkäimmät television katsojat, jotka
muutoin suhtautuvat uuteen
televisiotekniikkaan keskimääräistä varovaisemmin. Kaikista
tutkimukseen osallistuneista
joka kolmas oli jo suositellut
kanavia, Saarentaus kertoo tutkimustuloksiin tukeutuen.

Tekniikkatietämyksessä
puutteita

Avaimia kadonnut ja patenttisuojakin päättynyt?
Pyydä Kabalta
fiksu ja kustannustehokas ratkaisu!
Elektroninen oviyksikkö Kaba C-Lever etälukijalla
- Sirukäyttö mahdollistaa avainjärjestelmästä
riippumattoman ratkaisun
- Etäluku parantaa käyttömukavuutta ja lukon
mekaanista kestävyyttä
- Ulko-oviin ja yhteisiin tiloihin kuorisuojaksi, jolloin
kadotetulla avaimella ei pääse taloon sisään
- Kadotetut sirut on helppo ohjelmoida pois käytöstä
Siruavain voidaan liittää
mihin tahansa avainjärjestelmään.
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T

utkimustulosten analysointivaiheessa Saarentauksen mukaan syntyi
myös käsitys, että ne jotka eivät
ole teräväpiirtotarjonnasta kiinnostuneita, eivät välttämättä tiedä, eikä heillä ole omakohtaista
kokemusta teräväpiirtokuvan
laadusta - siksi siitä ei olla kiinnostuneita tai suhtaudutaan
epäilevästi.
– Kun ostetaan hieno fullHD-televisio, asennetaan ja
viritetään se ja todetaan, että
televisiokuva on huonompilaatuinen kuin vanhassa televisiossa. Syntyy negatiivinen kokemus. Ihmiset eivät välttämättä
tiedä sitä, että televisiosta pitää
katsoa teräväpiirtokanavaa, että kuvakin on teräväpiirtotasoinen, Saarentaus pohtii selityksenä sille, miksi teräväpiirtotelevisioon saatetaan suhtautua
negatiivisesti.
– Toinen asia on se, että kun
katselet teräväpiirtokanavaa,
niin valitettavasti kaikki sisältö
ei ole vielä sitä aitoa teräväpiir-

toa. Siitä voi myös syntyä negatiivinen kokemus, että eihän
tämä teräväpiirtokuva olekaan
niin hyvä kuin sen on sanottu
olevan. Varsinkin vanhempaa
ohjelmatarjontaa ei ole tehty
alunperinkään teräväpiirtoina.
Ei edes Nelosen HD -kanavalla
ole kaikki niin sanotusti aitoa
teräväpiirtoa. Sen vuoksi teräväpiirtokuvan katsominen voi
tulla lupaukseksi, joka ei sitten
kuitenkaan lunastu, vaikka olisi
oikeanlainen televisiokin käytössä, Saarentaus jatkaa.
– Luulen, että negatiiviset
kokemukset ja kommentit syntyvät siitä, että ensin on suuret
odotukset, jotka eivät täytykään. Tiedämme, että näinhän
asiat menevät monessa muussakin tilanteessa, hän vielä toteaa.

Teräväpiirtoa
tehdään,
mutta ei välitetä

V

iestintäpoliittisen strategian mukaan Suomessa
siirrytään entistä enemmän teräväpiirtokanaviin ja -lähetyksiin vuoden 2017 alussa.
– Olemme tulossa omituiseen tilanteeseen. Kotimaiset
televisiokanavat uusivat tuotantokalustojaan ja studioitaan
ja esimerkiksi Yle suunnittelee
siirtyvänsä kokonaan teräväpiirtotuotantoon. He joutuvat
kuitenkin tarjoamaan sen rin
nalla SD- eli T1-tekniikan kanavaa, koska kuluttajien päätelaitteet eivät ole teräväpiirtokelpoisia. Eli he joutuvat tekemään teräväpiirto-ohjelmista
huonompia, jotta ne näkyvät ja
välittyvät kuitenkin niin sanotuilta peruskanavilta, Saarentaus jatkaa.
Sama tilanne on MTV 3:lla.
Tämän vuoden lopusta alkaen
MTV 3 tuottaa ohjelmansa teräväpiirtona, mutta kuva huononnetaan normaalilaatuiseksi,
jotta katsojat voivat katsoa ohjelmia ilman teräväpiirtotelevi-

sioita tai -virittimiä.
– Kehitystä hidastava tekijä
tällä hetkellä on siis asiakkaiden päätelaitteet. Suomessa
myydään joka vuosi noin 400
000 telkkaria tai enemmänkin ja pääosa niistä jo sisältää
HD-teräväpiirtovirittimen. Sitä
kautta päätelaitekantaa tulee
koko ajan lisää, Saarentaus mainitsee.

Kaapeli- ja maksutv
suunnannäyttäjänä

T

eräväpiirto-ohjelmien
tie kotien televisioihin
alkoi maksutv:n ja kaapelitelevisioverkon kautta.
– Kanavien määrä on koko
ajan lisääntynyt. Seuraava kehityssuunta maksutv-puolella
on uskoakseni se, että HD- ja
ei-HD -kanavat sisältyvät samaan ohjelmapakettiin ja ne
hinnoitellaan samaksi. Ei ole
➺ JATKUU
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n Teksti ja kuva: Riina

Takala
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enää tarpeen erotella niitä, Saarentaus mainitsee ja kertoo,
että esimerkiksi DNA Welholla on ollut kaapelissa ns. mixkanavapaketti, jossa asiakas on
voinut vaihtaa vaikka kuukauden välein ohjelmapakettiinsa
liittyviä kanavia. Vastaava ohjelmapaketti teräväpiirtoversiona
on maksanut hieman enemmän
kuin ”tavallinen” mix-ohjelmapaketti.
- Teräväpiirtokanavia laitetaan tarjolle samalla lailla kuin
muutakin ohjelmatarjontaa, eikä teräväpiirrosta tarvitse enää
välttämättä erikseen maksaa,
koska ”HD alkaa olla massaa”,
hän vielä arvioi tulevasta kehityksestä. Tätä näkemystä tukee
myös se, että noin puolella
DNA:n maksutelevisioasiakkaista on jo nyt teräväpiirtokanavia ohjelmapaketeissaan.

Taloyhtiö pääsee usein
pienin toimin teräväpiirto-ohjelmien äärelle
Osakkeenomistaja
hankkii HD-virittimellä
varustetun television,
ostaa DNA:n teräväpiirto-ohjelmien katselemiseen tarvittavan
ohjelmakortin, virittää

Tässä asennetaan DVB-T2lähetintä maston huippuun
mobiiliverkon
antennien yläpuolelle.
Kuva: DNA.

laitteen ja kokee suuren
pettymyksen - ei näy mitään. Isännöitsijä joutuu
hetimiten tulilinjalle ja
taloyhtiöltä saamastaan
valtuutuksesta riippuen

Suomalaisissa kotitalouksissa oli vuoden 2011 lopussa
noin neljä miljoonaa televisiolaitetta ja reilulla 40 prosentilla tv-talouksista oli
vähintään kaksi televisiota
kotonaan.
HD-vastaanottimia (Full HD
tai HD Ready) oli vuoden
2011 lopussa reilulla miljoonalla kotitaloudella. HDviritin löytyi puolestaan
noin 300 000 erillisestä digisovittimesta

hän joko kutsuu antenniurakoitsijan paikalle
tekemään korjaukset tai
siirtää päätöksen toimenpiteistä hallituksen
käsiteltäväksi. Tutulta
tapaukselta kuulostaa,
sanoo Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n
hallituksessa istuva
Hannu Liimatainen.
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A

mmatti-isännöitsijöillä
on Taloverkko Oy:n toimitusjohtajana työsken
televän Hannu Liimataisen kokemuksen mukaan yleensä jonkinlainen tietämys teräväpiirtoohjelmatarjonnasta, mutta mitä
HD- eli teräväpiirtokanavien
katsominen taloyhtiön yhteisantennijärjestelmältä vaatii,
siitä ei tiedetä riittävästi.
Kun taloyhtiöissä katsottiin
analogisia televisio-ohjelmia,
niitä katsottiin yhteisantennijärjestelmissä harava-antennilla,
jossa oli kaksi taajuusaluetta:
UHF ja VHF. Digiaikaan siirtyminen merkitsi sitä, että VHFantenni jäi pois käytöstä. Joissakin taloyhtiöissä se on edelleen
UHF-antennin rinnalla, joistakin voitu poistaa aikaa sitten

huonon kunnon tai uusittaessa
antennimastoa esimerkiksi kattorakenteiden vesivahinkoriskien vuoksi.
– Nyt VHF-antenneille on
tullut uutta tarvetta ja käyttöä,
Liimatainen selittää tilanteesta, joka syntyi DNA:n saatua
toimiluvan ja käyttöönsä VHFtaajuuksia, joiden kautta teräväpiirtokanavia nyt välitetään.

Antennisuuntaus
kuntoon

M

istä sitten aloitetaan,
että teräväpiirtokana
vien katselu olisi
mahdollista? Liimatainen kertoo, että ensimmäiseksi pitää
VHF-antenni suunnata kohti

T

DNA:n lähetintä.
– DNA:lla on netissä hyvät
karttasivut, mistä voi katsoa ja
tarkistaa lähettimien sijainnit,
Liimatainen kertoo tietolähteestä, jota varsinkin DNA:n kokoamaan VHF Pro -verkostoon
kuuluvat antenniurakoitsijat
käyttävät.
Urakoitsijoiden työsarkana
onkin Liimataisen mukaan ollut
juuri tätä antennien uudelleensuuntausta, koska DNA:n välittämien teräväpiirtokanavien
vastaanottamiseen käytetään
DNA:n omissa mastoissa olevia
lähettimiä.
Sen sijaan Digita Oy:n
välittä
mien niin sanottujen
peruskanavien (Yle TV1 ja Yle
TV2, MTV 3, Nelonen) UHFtaajuuksia. UHF-taajuuksilla on
kaksi T2-kanavanipppua, jotka
mahdollistavat myös HD-kuvan
jakelun.

aloyhtiön talojakomossa
sijaitsevan päävahvistimen pitää soveltua teräväpiirtokanavien välittämiseen.
Se tarkoittaa, että on oltava esimerkiksi riittävästi kanavapaikkoja uusille kanaville.
– Jotta päävahvistin toimii
oikein, se ohjelmoidaan uudestaan tai sitten se on uusittava
kokonaan uusien teräväpiirtokanavien näkymiseksi taloyhtiön antenniverkossa. Arvioisin,
että noin puolessa tapauksista
joudutaan vahvistinlaite uusimaan kokonaan, Liimatainen
sanoo.
Uusimisen puolesta puhuu
usein sekin, että jos taloyhtiö
haluaa varautua myös tulevaan
teräväpiirtotarjontaan ja kanavien lisääntymiseen, silloin
uuden päävahvistimen hankkiminen on ohjelmointityötä
järkevämpi toimenpide.

Päävahvistimen
nykyaikaistaminen

Urakoitsija
tarkastuskäynnille

D

NA:n teräväpiirtokanavien näkyvyysalue on
laajentunut koko ajan.
– On paikkakuntia, joissa
VHF-antenni sattuu olemaan
suunnattuna oikein DNA:n lähettimelle tai ainakin riittävän
lähelle suunnattu, niin silloin
teräväpiirtokanavat näkyvät
taloyhtiössä. Mikä tilanne on,
sen selvittäminen taloyhtiön
kannalta on helppoa - isännöitsijä pyytää antenniurakoitsijan
tarkastamaan tilanteen tai jopa
toteuttamaan samalla käyntikerralla tarvittavat muutokset,
Liimatainen toteaa.
Joskus tarkastuskäynti johtaa
siihen, että on pakko vaihtaa
uusi VHF-antenni tai koko antennimasto tiivisteineen antennien kera, koska vanha VHF-antenni on päässyt niin huonoon
kuntoon. Tämä luonnollisesti
maksaa enemmän kuin jos
selvitään antennin uudelleensuuntauksella.
– Taloyhtiöissä ei aina tiedetä, missä kunnossa antenni ja

koko järjestelmä ovat. Senkin
takia olisi hyvä käyttää sellaista
urakoitsijaa, joka tuntee kohteen entuudestaan, joka voi
ulkomuistista tai papereista tai
tietokoneelta tarkistettuaan antaa suosituksia, mitä taloyhtiön
kannattaisi tehdä, Liimatainen
jatkaa.
Hänen mukaansa urakoitsijana on tärkeä olla mukana alan
am
mattipiireissä, koska sieltä
saa aina tietoa ajankohtaisista,
mutta ennen kaikkea näkemyk
siä siitä, mitä tulevaisuus tuo
tullessaan. Se helpottaa urakoitsijan mahdollisuuksia kertoa
taloyhtiön tekemien valintojen
ja päätösten vaikutuksista suhteessa esimerkiksi tuleviin televisiotoiminnan ja kanavauudistuksiin ym.
Tällaisia verkko-operaattori
sidonnaisia asennusyritysverkostoja ovat mm. DNA:n VHF
Pro ja Digitan DigitaPro. Lisäksi ammattitaitoiset antenniura➺ JATKUU

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

Mora MMIX –hanassa on nämä kaikki!

A

ENERGI
Klassning för

tappva enarmatur

A
B
C
D
E
F
G

≤ 1,6

B

> 1,6 ≤ 2,2
> 2,2 ≤ 2,8
> 2,8 ≤ 3,4
> 3,4 ≤ 4,0
> 4,0 ≤ 4,6
> 4,6

Energiprestanda
Energy Performance

3 bar

Mora MMIX
moraarmatur.fi

enligt SS 820000

4L

17 sek

Köksblandare Mora MMIX K5 7321xx.TT
strålsamlare 1002383
Ce ﬁkatnummer: 1074

2,2
kWh

Energiamerkintä
Ruotsissa on alettu sertifioida
myös vesikalusteita energialuokituksin. Mora MMIX sarjan
vipuhanat on merkitty erittäin
energiatehokkaaseen B-luokaan.
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koitsijat ovat yleensä mukana
Satelliitti- ja antenniliitto SANT
ry:n toiminnassa, joka ajaa antennialan etuja. Pätevillä antenni- ja teleurakoitsijoilla on Seti
Oy:n myöntämä AT-, A- tai T- teleurakoitsijapätevyystodistus.
Setin nettisivuston www.seti.fi kautta voi tarkistaa, onko
urakoitsija sertifioitu ja minkälaisia töitä sertifikaatti koskee.

Yle HD:llä
voi testata

T

eräväpiirtokanavien nä
kyminen ei Liimataisen
mukaan välttämättä
vaa
di korjauksia huoneistoihin ulot
tuvaan taloverkkoon,
vaan selvitään vain antenniin ja
päävahvistimeen kohdistuvilla
toimilla. Joskus ei tarvita tätäkään, vaan urakoitsijan tarkastuskäynti ja vahvistimen viritys
riittää.
– Yleensä antenniverkon
osalla ei tarvitse tehdä muutok
sia, jos Digitan välittämät
UHF-alueen kanavaniput ovat
näkyneet ongelmitta. Toisaalta Digitan välittämän UHFalueen E-kanavanipun häiriöt
voivat kuvastaa suurempaakin
korjaustarvetta antenniverkossa. Liimatainen kertoo.
– DNA:n kanavanippujen
välittämiseksi on VHF-antenni

saatettava oikeaan suuntaan ja
päävahvistimeen on viritettävä kyseisten kanavanippujen
taajuudet. Yksi helppo keino
testata oman television ja antennijärjestelmän teräväpiirtovalmius on virittää televisioon
kanavapaikalle 22 Ylen HD-kanava. Se on testikanava, joka ei
vaadi mitään salausta, eikä ohjelmakorttia, hän jatkaa.
– Jos kanavan saa näkymään, se kertoo siitä, että sekä
vastaanotin, että antennijärjestelmä ovat teräväpiirtokykyisiä
ja teräväpiirtokanavia voidaan
järjestelmässä välittää. Tosin
tällöinkin on taloyhtiön syytä
tarkastuttaa järjestelmä, koska
vahvistimien säädöt saattavat
olla analogisen ajan perua tai
vahvistin ei ole soveltuva kaikkien nykyisin ilmassa olevien
kanavanippujen välittämiseen,
hän vielä toteaa.

Hyvä digivalmius
ei toteutunut
kaikkialla

J

oskus teräväpiirtokanavien näkymiseksi joudutaan
kuitenkin tekemään myös
isompia korjaustoimia.
– Siirryttäessä analogisesta televisiosta digiaikaan suositeltiin
sitä, että jokainen taloyhtiö tarkastuttaa antennijärjestelmänsä
laajemmin kuntotutkimuksella,
onko se digivalmiudessa ja mitä

Perustason palvelua
Digitelevisioon siirryttiin tietyllä tavoin pakon sanelemana, koska analogiset televisiokanavat oli päätetty lakkauttaa
maanpäällisessä verkossa vuonna 2007. Virallinen digitelevisioon siirtyminenhän tapahtui jo vuoden 2001 syyskuussa.Teräväpiirtokanavia sen sijaan ei ole pakko ottaa käyttöön, mutta
Kiinteistöliiton kannanoton mukaan ne voidaan rinnastaa television niin sanottuun perustarjontaan, jonka vastaanottamiseen taloyhtiön pitää luoda tekniset mahdollisuudet. Näin ollen jos yksikin osakas haluaa katsoa teräväpiirtokanavia, mutta
se vaatii antennijärjestelmään korjauksia, taloyhtiössä on asia
käsiteltävä yhtiökokouksessa. Päätös järjestelmän korjaamisesta voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä.
- Siirtymispakkoa ei siis sinänsä ole - nyt on vain mahdollisuuksia. Kyse on palveluista ja elämyksistä ja mahdollisuuksista, Liimatainen toteaa.
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pitää tehdä. Nythän se infra, antenniverkon ja koko antennijärjestelmän, pitäisi olla kunnossa.
Valitettavasti käytännössä näin
ei kuitenkaan kaikilta osin ole,
Liimatainen toteaa ja viittaa
siihen, että taloyhtiöissä on
paljon digitelevisiosiirtymän
aikana syntyneitä ”sinne päin”
-ratkaisuja, joiden seuraukset
voivat realisoitua nyt.
– Suurempien korjaustarpeiden ilmeneminen perustuu
taas siihen, että nyt ollaan tekemässä merkittävää uudistusta aivan, kuten digisiirtymän
aikaan. Asioihin, puutteisiin ja
häiriöihin kiinnitetään enemmän huomiota television kautta saatavan palvelutarjonnan
kasvaessa ja muuttuessa, Liima-

tainen kuvaa.
– Teräväpiirtovastaanoton
mahdollistaminen ei yleensä itsessään tuo taloyhtiössä
verkkojen ongelmia esiin, vaan
ihmisten entistä suuremmat
vaa
timukset saada televisiosta elämyksiä ja kokemuksia,
minkä seurauksena häiriöitä
ei siedetä niin kuin ennen, hän
vielä pohtii.
– Voi olla, että isännöitsijällä,
eikä edes taloyhtiön hallituksella ole välttämättä tietoa siitä, että joidenkin asukkaiden
televisioista eivät nykyisetkään
kanavat näy kunnolla, Liimatainen kertoo vielä kokemuksista,
joihin törmää varsin usein antennijärjestelmien kunnostustarpeita selvitettäessä.

Kuntotutkimuksen paikka, kun....
Teetä kuntotutkimus, jos
taloyhtiö kaavailee kaapelitelevisioverkkoon liittymistä
tai yhteisen, vastikkeella maksettavan taloyhtiölaajakaistan
hankkimista.
– Minusta on hieno asia,
et
tä osa isännöitsijöistä on
omaksunut sellaisen tavan,
että jos tulee eteen puhelintai antenniverkkoasioita kos
kevia kysymyksiä, he kutsu
vat urakoitsijan hallituksen
kokoukseen kertomaan korjausvaihtoehdoista. Esitän
näkemykseni, mitä taloyhtiö
milläkin ratkaisulla voi saada
ja millaisin edellytyksin. Päätöksenhän taloyhtiö tekee
sitten itse. Minä olen mukana
vain asiantuntijana kertomassa asioista, Liimatainen kertoo
toimintatavasta, jolla voidaan
hälventää hallitusten jäsenten
epätietoisuutta esimerkiksi
antennijärjestelmään kohdistuvista korjaus- ja investointitarpeista.
Monissa taloyhtiöissä pääte
tään hankkia yhteinen laajakaista, josta maksetaan vastiketta taloyhtiölle. Liimatainen
suosittelee kuitenkin tekemään puhelin- ja antenniverkolle ensin kuntotutkimuk-

sen ja vasta sen jälkeen sopimuksen operaattorin kanssa.
Muuten voi käydä huonosti.
– Nolo juttu hallitukselle,
jos sopimuksen solmimisen
jälkeen osakkaille tulee 10
000 euron lasku maksettavaksi korjauksista, jotka on
pitänyt taloverkkoon tehdä,
että laajakaista toimii, hän perustelee.
– Sama tilanne antennijär
jestelmissä. Jos taloyhtiö ha
luaa siirtyä kaapelitelevisio
verkkoon, silloin kannattaa
selvittää antenniverkon kunto. Tutkimus on helppo teetättää hankinnan taustaksi,
eikä se maksa paljoakaan verrattuna siihen, että tietämättä
tilanteesta kaapeloitaisiin koko talo. Verkon toimivuus siis
kannattaa ensin varmistaa, on
Liimataisen toinen neuvo taloyhtiöille.
– Ja tuleehan kuntotutkimuksessa myös ilmi haravaantenniverkon mahdolliset
puutteet antennien ja vahvistimien osalta. Lisäksi kuntotutkimus on oiva lisä taloyhtiön PTS-suunnitelmaan,
jolloin isompia remontteja
pystytään mahdollisesti yhdistämään.

Been anywhere interesting lately?

Discovery 4: Vetokyky 3500 kg • Terrain Response -järjestelmä • Hienostunut 3.0 litrainen
TDV6 tai SDV6 (teho 256 hv, vääntö 600 Nm) • Uusi 8-portainen CommandShift-automaattivaihteisto
Saatavana myös käytännöllisenä kaksipaikkaisena pakettiautona (Discovery 4 LCV Commercial).
Kulutus- ja päästötiedot: CO2 224 g/km, EU/Yhd. 8,5 l/100 km. Takuu 3 vuotta tai 100.000 km. Discovery 4 henkilöauto-malliston hinnat alk. 81.492,62 € (hinta alv 23 %
50.900,00 € + autoveroarvio 30.592,62 €). Discovery 4 LCV Commercial pakettiauton hinnat alk. 62.197,09 € (hinta alv 23 % 50.900,00 € + autoveroarvio 11.297,09 €).

Why get a car when you can get a Land Rover?
landrover.fi
Drive responsibly on and off-road.
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Antenniurakoitsija Teemu Vallasvuon näkemys:

Nyt on turvallista toimia ja laittaa
antennitekniikkaa kuntoon,
koska tekniikan kehitys on hidastunut

F

innpanelin vuosittaisen
TV-mittaritutkimuksen
mukaan Suomalaiset katsovat televisiota lähes 3 tuntia
päivässä.Television katselu korreloi määrällisesti iän kanssa
siten, että iäkkäämmät ihmiset
käyttävät suhteessa enemmän
aikaa television katseluun kuin
nuoret.
Etelä-Suomen Antenniurakointi Oy:n toimitusjohtaja,
Teemu Vallasvuo ennustaa kat-
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sojamäärän reilua kasvua, siitä
huolimatta, että vuoden 2013
alussa voimaan astuu yksityishenkilöiden ja yritysten verotettavaan tuloon perustuva
Yleisradiovero.
– Kiinnostus televisiokanavatarjontaa kohtaan luultavasti
kasvaa, kun siitä joutuu maksamaan, omisti television tai ei.
Myös vuoden loppua kohti laskevat digitelevisioiden hinnat
vaikuttavat asenteisiin.

Henkilökohtaisesti Vallasvuo
ei asetu hallituksen puolelle
Yleisradiotoiminnan rahoitukseen liittyvässä päätöksessä.
– Muitakin vaihtoehtoja onnistuneen rahoituksen toteuttamiseen olisi ollut olemassa,
Vallasvuo toteaa.
–Nyt on mielestäni kuitenkin keskityttävä siihen miten
saamme kanavatarjonnasta,
josta maksamme, kaiken mahdollisen hyödyn irti, Vallasvuo

jatkaa.

Tekniikan kehitys
hidastunut

V

allasvuon arvion mukaan seuraavan kymme
nen vuoden aikana ei
tule tapahtumaan merkittäviä
muutoksia televisio- ja radiopalveluiden jakeluun liittyvissä

todella haastavaksi. Käytännössä yhtiöt pärjäävät kolmella eri
antennilla (UHF, VHF ja ULA)
pitkälle tulevaisuuteen.
– Lisäkanavatarjontaa hake
ville antennijärjestelmän rinnal
le rakennettu satelliittivastaan
ottojärjestelmä on 100 prosent
ti
sesti varma valinta: kanavamäärä sekä kuvan ja äänen
laatu ovat hintaan nähden ylivoimaisesti parhaat.
Antenni-TV tulee olemaan
myös lähitulevaisuudessa edullisin ja varmatoimisin vaihtoehto tarjolla olevista tekniikoista.

Hyvin tehty järjestelmä palvelee ongelmitta usein yli 10
vuotta.
– Uskallan luvata, että tällä
hetkellä on turvallista investoida antennijärjestelmään ilman
pelkoa muutaman kuukauden
➺ JATKUU

Koe työmme tulos – www.rtkpalvelu.fi

tekniikoissa.
Vaikka valtataistelu perinteisten jakelutekniikoiden (antenni, kaapeli ja satelliitti) sekä Internet-pohjaisen IPTV:n välillä
säilyy, ovat perinteiset tekniikat
kuitenkin vahvoilla, sillä IPTVpalveluiden yleistymistä hidastaa muun muassa kasvava pula
Suomen Internet-runkoverkon
siirtokapasiteetissa.
– Tällä hetkellä maanpäällises
sä jakeluverkossa (antennitv) on käytössä taajuusalueet,
joista edelleen lähetyspuolen
laajentaminen tulisi teknisesti

Käytännössä taloyhtiöt pärjäävät kolmella eri antennilla
(UHF, VHF ja ULA) pitkälle tulevaisuuteen.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tai vuoden päästä odottavista
yllätyksistä, Vallasvuo vannoo.

Tulevaisuus
huomioon,
vähemmälläkin
pärjää

–I

lman epäillystä uskallan sanoa, että siirrymme ennemmin tai
myöhemmin IP-teknologiaan
pohjautuviin jakelujärjestelmiin. Tällöin televisio-, radio- ja
muut multimediapalvelut vastaanotetaan Internetin kautta,
Vallasvuo raottaa television tulevaisuutta.
Jos taloyhtiö haluaa varautua
tulevaisuuteen, Vallasvuo suosittelee yhtä asiaa: perinteisen
antenniverkon sijaista rakennetaan kuitupohjainen monipalveluverkko, joka mahdollistaa

perinteisten tv- ja radiolähetysten lisäksi myös super-nopean
Internet-yhteyden ja vaikka
tuhansia huoneistokohtaisesti
valittavissa olevia kuukausimaksuttomia satelliittikanavia.

Pienet ja keskisuuret
”digipyykkivuorolistan” kärjessä

V

allasvuo kääntää katseensa erityistesti pienten ja keskisuurten
taloyhtöiden suuntaan, joissa
antennijärjestelmän peruskorjausta on siirretty, yleensä
kustannuksia peläten, keinolla
millä hyvänsä. Vastaamme on
myös tullut pieniä taloyhtiöitä, joissa yhteisantennin sijasta huoneistot ovat hankkineet
oman, yhtiöstä riippumattoman
antennin, Vallasvuo kertoo.
– Nämä ovat ääritapauksia.

Hanki ammattikirjat nyt
– pysyt ajan tasalla!
Pelastussuunnittelu – Opas
asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon
Opas on tarkoitettu työkaluksi
asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laatijoille. 2012.

• 15,90 € (sis. alv)
Kerrostalon paloturvallisuus
Oppassa käsitellään tapoja, joilla
voidaan vähentää tulipalon riskiä etenkin vanhoissa asuinkerrostaloissa. Opas on tarkoitettu
taloyhtiöiden isännöitsijöiden,
hallitusten ja talon turvallisuuspäälliköiden käyttöön. 2012.

• 19 € (sis. alv)
Tilaa:

verkkokauppa.spek.fi
Puh. 09 4761 1300

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK • www.spek.fi
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Usein taustalla on pitkään jatkuneet ongelmat kanavapalveluiden toimivuudessa ja yhtiön
hallituksen kyvyttömyys löytää
pitkäaikainen ratkaisu ongelmiin.
Tärkeänä lähtökohtana Vallasvuo pitää sitä, että niin pienet kuin isotkin taloyhtiöt ymmärtäisivät liittää myös antennijärjestelmää koskevan kuntotutkimuksen lakisääteiseen
kunnossapitotarveselvitykseen
ja huomioida antennijärjestelmää koskevat ylläpitotarpeet
säännöllisin väliajoin.
– Kuntotutkimus antaa selkeän nykytilannekuvan lisäksi
tietoa tapauskohtaisesti tulevaisuuden korjaustarpeista
sekä muutos- ja laajennusmahdollisuuksista.Tutkimuksen
pohjalta voidaan myös vastata
taloyhtiön asukkaiden tarpeisiin kanavapalveluiden osalta
niin yksilöllisellä kuin yhteisöllisellä tasolla.

Oikean urakoitsijan
haastava valinta

O

ikean urakoitsijan valitseminen on usein
haaste, sillä antennialalla on toimijoita joka lähtöön.
Osalla ei ole edes riittävää alan
perustietoa, saati kalustoa.
Yleisen käytännön mukaan
valitaan edullisin urakoitsija
jonka uskotaan voivan toimittaa sovittu palvelu. Koska antennialalla ei ole yhteistä standardia, vaihtelee palveluiden
sisällöt urakoitsijakohtaisesti.
Vakuuttavana voidaan pitää
urakoitsijaa, joka tarjoutuu tekemään tarjouksen / kustannusarvion vain kuntotutkimuksen pohjalta, tai mikäli sellaista
ei vielä ole, tekemään sen, jotta
tilaajalla olisi esittää yksi ja sama tavoitetaso kaikille kilpailutukseen valitsemilleen urakoitsijoille.
Urakoitsijalta tulisi edellyttää
riittävä vastuuaika tekemästään
työstä; takuu, joka on tilaajan
turvana tilanteissa joissa ongelmia esiintyy kohtuulliseksi

luokiteltavan ajan sisällä palvelun toimittamisesta. Yleisin
takuuaika on 1 vuosi, pidempi
takuu on yleensä merkki siitä,
että urakoitsija uskoo ja luottaa
pätevyyteensä.

Kuntotutkimus
antennijärjestelmälle

K

untotutkimus sisältää
täsmällistä ja tutkittua
tietoa taloyhtiön antennijärjestelmän nykykunnosta ja sen asukkaille nykyhetkellä
mahdollistamista palveluista.
Tutkimustiedon pohjalta
voidaan esittää ratkaisut palveluissa mahdollisesti esiintyviin
ongelmiin sekä uusien palveluiden käyttöönottoon liittyen.
Antennijärjestelmän kuntotutkimuksen tekeminen edellyttää erityisammattitaitoa,
kuten vanhojen rakenneosien
ja laitteiden asiantuntemusta
sekä laajaa kenttätutkimuksen
hallintaa. Kokenut antennialan
ammattilainen pystyy arvioimaan järjestelmän eri rakenneosien ja laitteiden käyttöiän
hyvin tarkasti.
Kuntotutkimuksessa käytetään silmämääräisen tarkastuksen tukena teknisiä mittauksia
ja testauksia, joilla arvioidaan
muun muassa laitteiston ja sen
eri rakenneosien käyttöikää sekä niiden teknisiä edellytyksiä
suoriutua nykyisten palveluiden häiriöttömästä jakelusta.
Kuntotutkimuksessa selvinneet asiat esitetään Kuntotutkimusraportissa. Hyvin toteutettu raportti sisältää asiat myös
kuvitettuna, sillä kuvat kertovat
lukijalle, jolla ei ole perustuntemusta antennitekniikasta,
usein enemmän kuin tuntemattomia termejä ja tekniikkaa
täynnä oleva selostus.
Vallasvuo nostaa esille myös
määräaikaishuoltojen merkityksen antennijärjestelmän toimivuuden säilyttämisessä sekä
toimintahäiriöiden ennaltaehkäisemisessä.

Kansainväliset rakennusalan
ammattimessut

9.–12.10.2012

Helsingin Messukeskus
Mediayhteistyössä:

• Suomen suurin ja tärkein rakennus- ja talotekniikka-alan tapahtuma
• Alan ajankohtaisimmat uutuudet ja puheenaiheet
• Ammattilaisten kohtaamispaikka
• 500 näytteilleasettajaa
• Laadukas seminaaritarjonta

www.finnbuild.fi
Aukioloajat ja sisäänpääsy: ti 9.10. klo 9–17, ke 10.10. klo 9–18, to–pe 11.–12.10 klo 9–17.
Rekisteröidy veloituksetta kävijäksi joko ennakkoon netissä tai Messukeskuksen sisäänkäynneillä.
Samanaikaisesti: InfraExpo, Ympäristö ja Yhdyskunta, Vesi ja Viemäri, Jäte ja Kierrätys ja Arena.
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Sata megaa kaikille kautta maan
Tulevien sukupolvien verkko rakentuu
Huippunopeita laajakaistayhteyksiä on
ollut saatavilla lähinnä
kaupungeissa. Tilanne
on muuttumassa ja
nopeita yhteyksiä rakennetaan myös hajaasutusalueille. Hankkeita on vauhdittanut
Sata megaa kaikille
-hanke.
- Nyt rakennetaan
tulevien sukupolvien
verkkoa. Valokuitukaapelin kapasiteetti on
liki rajaton ja riittää
useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin, rakennusneuvos Juha Parantainen liikenne- ja
viestintäministeriöstä
toteaa.
n Laajakaistajuttujen tekstit:

Irene Murtomäki

T

aajamiin operaattorit
rakentavat nopeat yhteydet markkinavetoisesti.
Näin saavutetaan noin 95 prosentin väestöpeitto.Yhteyksien
turvaamisesta haja-asutusalueille perustettiin nelisen vuotta
sitten Sata megaa kaikille -hanke. Nopeat yhteydet rakennetaan noin 130 000 kotitalouteen osaksi julkisella tuella.
– Tavoitteena on, että kaikki
vakinaiset asunnot sekä yritys-
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ten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat vuoden 2015 loppuun
mennessä enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 megabitin yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta, Juha Parantainen kertoo.
Taloyhtiöiden laajakaistayh
teyksiä Sata megaa kaikille
-hanke ei suoranaisesti kosketa,
sillä kerros- ja rivitalot sijaitse
vat pääsääntöisesti taajama-alu
eella, jonne valokuitu on kaupallisesti toteutettavissa.
Välillisesti hanke voi kuitenkin edesauttaa yhteyksien saamista. Juha Parantainen mainitsee esimerkkinä Karvian. Koko
kunnan alueelle on rakennettu
valokuituverkko Sata megaa
kaikille -hankkeen siivittämänä.

Puolet hankkeista
työn alla

Rakennusneuvos Juha Paran
tainen liikenne ja viestintäministeriöstä

S

ata megaa kaikille -hankkeen puitteissa maakuntaliitot ovat kilpailuttaneet
operaattoreilla 260 hanketta,
joista puoleen on löytynyt toteuttaja.

Rakennusneuvos Juha Paran
tainen toteaa operaattorien lähteneen odotettua nihkeämmin
mukaan hankkeisiin. Finnetryhmän puhelinyhtiöt ovat olleet innokkaimmin liikkeellä.
Niiden osuus meneillään olevasta noin sadasta hankkeesta
on puolet.
Nopeat laajakaistayhteydet
koetaan paikallistasolla tärke
äk
si. Jos operaattoria ei ole
kiin
nostanut, on perustettu
verk
ko-osuuskuntia tai kuntien omistamia verkkoyhtiöitä
toteuttamaan hankkeita.
Esimerkkinä osuuskunnista
Parantainen mainitsee Kuus
kaistan, joka toteuttaa valokuidun rakentamista usean kunnan alueella Keski-Suomessa.
Pohjois-Savossa 22 kuntaa on
puolestaan perustanut tietoverkkoyhtiö Savon Kuituverkko Oy:n.
Lapissa Sata megaa kaikille

-hanke näytti pitkään polkevan
paikallaan. Nyt tilanne näyttää
Parantaisen mukaan paremmal
ta. TeliaSonera on tehnyt tarjoukset noin 20 hankkeen toteuttamisesta. Monissa kunnissa
pohditaan myös kunnan verkkoyhtiön perustamista.
Valokuitu on ylivoimaisesti
käytetyin tekniikka nopeissa
laajakaistayhteyksissä. Aivan
joka paikkaan rakentaminen ei
kuitenkaan onnistu tai liittymismaksu nousee liian korkealle.
Ratkaisu tämäntapaisiin kohteisiin on luvassa.
– Joillakin alueilla avuksi
tulee mobiililaajakaista. Vuoden 2013 alkuun suunnitellun
800-taajuusalueen huutokaupan valmistelu etenee, Parantainen kertoo.
Toimiluvat huutokaupattaisiin siten, että yksi yritys voisi
saada itselleen korkeintaan
2x15 megahertsiä taajuuksia.
Operaattorit saisivat näin käyttöönsä riittävän leveän taajuuskaistan, joka mahdollistaa jopa
26 megan yhteyksien tarjoamisen langattomasti.

Julkista tukea
kaksi kolmannesta

S

ata megaa kaikille -hankkeessa laajakaistaverkon
rakentamiseen käytettävän julkisen rahan osuus on
kaksi kolmasosaa, joten operaattorin maksettavaksi jää
kolmannes. Julkinen tuki on
yhteensä 130 miljoonaa euroa,
joka tulee valtiolta, Euroopan
unionilta ja kunnilta.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun julkista tukea käytetään
laajakaistan rakentamiseen. Nyt
on hyvä tilaisuus laittaa verkkoyhteydet ajan tasalle. Vastaavia
tilaisuuksia ei välttämättä tule
uudelleen, Parantainen huomauttaa.
Kunnan osuus kustannuksis
ta on 8, 22 tai 33 prosenttia
riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydestä, laajakaistahankkeen laajuudesta ja teknisestä toteutustavasta sekä asukasta kohden
lasketuista kustannuksista.

Julkisesti tuettuihin haja-asutusalueiden laajakaistahankkeiden rahoitukseen haetaan
uutta joustavuutta. Tukimäärärahan maakuntakiintiöistä
luovutaan ja varoja voidaan
kohdentaa todellisen tarpeen
mukaan. Pienten teleyritysten,
kuten osuuskuntien, investointirahoitusta ja uusien toimijoiden tarvitsemaa pääomarahoitusta helpotetaan.
Maan hallitus haluaa edistää
kustannustehokasta laajakaistarakentamista. Tämä tarkoittaa
käytännössä muun muassa sitä,
että esimerkiksi tele- ja sähkökaapeleiden asentamista teiden
varsiin ja kaapeleiden yhteisrakentamista helpotetaan.
Jopa 80 prosenttia kaapelei
den rakentamiskustannuksista
tulee kaivamisesta ja sen vuoksi useamman kaapelin asentaminen samaan ojaan tuo säästöjä kaikille. Myös uusien, edullisempien kaivumenetelmien
käyttöönottoa edistetään. Tätä
koskevaa ohjeistusta on päivitetty loppukesästä.

Yleispalvelunopeus
entisellään

M

aan hallituksen linjauksen mukaan laa
jakaistan yleispalve
lunopeus säilyy toistaiseksi entisellään, mutta sen nostamista
kymmeneen megaan selvitetään. Tällä hetkellä perustasoinen, yleispalveluna tarjottava
yhteys on nopeudeltaan 1
Mbit/s.
Hallitus pitää korkeamman
nopeuden selvittämistä perusteltuna siksi, että vaalikauden
lopulla jopa useiden kymmenien megojen langattomia laajakaistayhteyksiä on todennäköisesti kaupallisesti tarjolla
suurimmassa osassa maata.
Arvioitavana on myös, miten
parhaiten edistetään vapaaajanasuntojen laajakaistayhteyksien tarjontaa ja kysyntää.
Tämän selvityksen on määrä
valmistua maaliskuun 2013
loppuun mennessä.

MASTERPIPE - LUOTETTAVA
KUMPPANI PUTKIREMONTTIIN
Masterpipe toteuttaa linjasaneeraukset ammattitaidolla ja kokemuksen tuomalla varmuudella.
Toteutamme saneeraukset kokonaisuuksina ensitiedottamisesta loppusiivoukseen saakka. Perinteisen putkimiestyön lisäksi käytämme putkien sukitusta, sekä kehittämäämme mastermenetelmää,
jossa yhdistyvät kustannustehokkuus, laadukkuus
sekä ympäristöystävällisyys.
Myönnämme tekemällemme sukitustyölle 40 vuoden vuotamattomuustakuun.
Arvostamme asiakkaitamme ja otamme asukkaat
huomioon putkiremontin keskelläkin.
Tutustu palveluvalikoimaamme, ja ota yhteyttä.
Suunnitellaan yhdessä sujuva linjasaneeraus!
Patrik Åkerstedt
Puh. 050 565 0940
patrik@masterpipe.fi
Jari Nyholm
Puh. 050 408 6009
jari.nyholm@masterpipe.fi
Masterpipe Finland Oy
Niittytie 25 B 7, 01300 Vantaa

www.masterpipe.fi
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Taloyhtiölaajakaistojen suosio jatkuu

T

aloyhtiölaajakaistojen
kysyntä jatkuu vahvana,
DNA:n laajakaistaliiketoiminnan johtaja Jarno Haikonen toteaa.
– Kysyntä lähti nopeasti kasvuun pari vuotta sitten, eikä se
ole ainakaan hiipumassa. Taustalla on asunto-osakeyhtiölain
muutos, jonka mukaan yhtiökokous voi päättää peruslaajakaistan yhteishankinnasta normaalilla enemmistöllä ja kattaa
kustannukset yhtiövastikkeella.
– Laajakaistapalvelu on nykyi
sin yhtä oleellinen osa asumista
ja huoneiston varustelua kuin
sähkö, vesi ja viemäri. Kasvavassa määrin asunnonostajat
tiedustelevatkin ”mitä laajakaistapalveluja kiinteistöön on saatavissa?”, Haikonen mainitsee.
Taloyhtiölaajakaistan kysynnässä on nähtävissä jonkin verran alueellisia eroja.
– Erityisesti pääkaupunkiseudun ja Oulun alueen taloyhtiöt
ovat olleet hyvin kiinnostuneita taloyhtiölaajakaistapalveluis
ta. Mutta myös esimerkiksi
Kuopissa ollaan toteuttamassa
mittavaa taloyhtiölaajakaistaprojektia kaupungin kiinteistöissä.
Kuopiossa DNA Oy toimittaa
kaapeli-tv- ja laajakaistapalvelut
Kiinteistö-KYS Oy:n, Kuopion
Opiskelija-asunnot Oy:n (Kuopas) ja Niiralan Kulma Oy:n
omistamiin vuokra-asuntoihin.
Sopimuksen piirissä on yli 10

Taloyhtiölaajakaista
000 huoneistoa.
Laajakaistaverkot toteutetaan
tänä päivänä pääsääntöisesti
kuituratkaisuina.
– Tämä koskee myös kaapeli
verkkoa, joka siis sekin perustuu valokuiduilla rakennettuihin yhteyksiin. Ethernetiä
käytetään erityisesti uudiskohteissa.
– Kaapelilaajakaista on merkittävässä roolissa suurimmassa
osassa taloyhtiöitä, kun niihin
toteutetaan huippunopeita taloyhtiölaajakaistoja. DNA:lla on
käytössä molemmat tekniikat
sekä lisäksi DSL, ja toteutustapa valitaan kohteen sisäverkosta riippuen.
– Kaapelilaajakaistassa tarjoamme nopeutta aina 350 Mb/s
saakka. Tämä nopeus on saata-

vissa DNA:n koko kaapeliverkossa, kaikkiaan noin 600.000
kaapelikotiin eri puolilla Suomea.

Mahdollisuus
hankkia
lisänopeutta

T

aloyhtiön yhteisen laajakaistan tyypillisimmät
perusnopeudet vaihtelevat 2-10 Mb/s:n välillä.
Asukkaan näkökulmasta tarkasteltuna taloyhtiön hankkiman peruslaajakaistan kustannukset ovat hänelle edullisemmat kuin jos hän tilaa itselleen
yksittäisen laajakaistan.
Mikäli taloyhtiön hankkiman

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

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

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

Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi
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laajakaistan nopeus ei riitä
asukkaalle, on hänellä mahdollisuus ostaa lisänopeutta.
– Koteihin tarvitaan jatkuvas
ti enemmän kapasiteettia ja se
näkyy siinä, että asukkaat tilaavat huoneistokohtaisia nopeudennostoja hyvin mielellään.
Lisänopeudesta on hyötyä eri
tyisesti silloin, kun kotona on
useita samanaikaisesti verkkoon liitettyjä laitteita, kuten
tietokoneita, tabletteja, puheli
mia, pelikonsoleita ja televisioita. Käyttäjät odottavat, että
verkkoyhteys toimii sujuvasti,
ja tällainen ”multikäyttö” vaatii
liittymältä riittävää nopeutta,
laajakaistaliiketoiminnan johtaja Jarno Haikonen kertoo.
– Myös asukkaiden hankki
mat lisänopeusluokat ovat
edullisempia kuin vastaavaa
nopeusluokkaa yksittäisenä laajakaistapalveluna hankittaessa,
Haikonen huomauttaa.

Kiinteä laajakaista
säilyttää roolinsa

L

aajakaistaliiketoiminnan
johtaja Jarno Haikonen
arvioi, etteivät mobiiliyhteydet syrjäytä kodeissa kiinteää laajakaistaa.
– Kotona tietoliikennekapasiteetin tarve on niin suurta, että
Ethernet- ja kaapelipohjaiset
laajakaistat tulevat jatkossakin
säilyttämään roolinsa, kun kotiin tarvitaan huippunopeaa
laajakaistaa erilaisten viihdepalvelujen käyttöön. Kodeissa tarvitaan nopeita yhteyksiä muun
muassa hyvätasoisen liikkuvan
kuvan katseluun ja vaikkapa
musiikin lataamiseen.
– Mobiiliyhteydet täydentävät kodin tietoliikennetarpeita,
ja peruslaajakaista onkin 4Gtekniikan myötä siirtymässä
huippunopeaan liikkuvaan
laajakaistaan. Kotona käytetään
huippunopeita kiinteän verkon
yhteyksiä ja liikkuessa käytössä
on operaattorin tarjoama mobiilidatayhteys.

Päätös enemmistöpäätöksellä

Kuluttajaliitolta kysytään yhä
tietoa taloyhtiölaajakaistoista

K

uluttajaliittoon tulee
edelleen jonkin verran taloyhtiölaaja
kaistoja koskevia yhteydenottoja. Niiden määrä ei ole
kuitenkaan viimeisen vuoden
mittaan kasvanut.
–
Osakkeenomistajien
yh
teydenottojen syynä on
lähinnä laajakaistahankinnan
päätöksentekomenettely. Läh
tö
kohtana on, että asuntoosakeyhtiön yhtiökokous
voi enemmistöpäätöksellä
päättää yhteisen laajakaistan
hankkimisesta, lakimies Ilkka Salminen Kuluttajaliitosta
kertoo.
Näin ollen yksittäisen osakkeenomistajan on tyydyttävä enemmistön päätökseen,

vaikka hän ei laajakaistaa tarvitsisikaan.
– Yhteisen laajakaistan kustannukset ovat niin sanotusti
yhtiön ja talon nykyaikaistamisesta johtuvia kustannuksia, ja jos uudistuksia voidaan
pitää ajankohdalle tavanomaisina, katetaan ne yhtiövastikkeella, Salminen perustelee.
Taloyhtiön suunnitellessa
yhteistä laajakaistaa lakimies
Ilkka Salminen neuvoo kilpailuttamaan hankinnan.
– Taloyhtiölaajakaista kannattaa ja pitääkin kilpailuttaa
sekä etsiä parhaita tarjouksia
ja esitellä yhtiökokoukselle
vaihtoehtoja.Ylimääräisiä palveluita ja lisämaksuja ei pidä,
eikä voi ottaa ”pakettiin” si-

ten, että ne koituvat osakkaiden maksettavaksi, elleivät
kaikki osakkaat sitä hyväksy
tai tarjous on huomattavan
edullinen verrattuna siihen,
mitä yksittäinen osakas saisi
palveluntarjoajalta.
– Tietotekniikkayhteyksiin käytettävän laitteiston
hankinta, tekniset muutokset
yhtiön tiloissa sekä kertaluonteinen liittymämaksu voidaan
rahoittaa yhtiövastikkeella.
Jokaisen osakkaan on osallis
tuttava yhtiövastikkeella ka
tettavien tietotekniikkainvestointien ja laajakaistan liitty
mämaksun kustannuksiin,
Salminen summaa.

Laajakaistan yleispalvelun laajentamista
selvitetään
Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi kesäkuussa Viestintävirastoa selvittämään laajakaistayhteyksien yleispalvelun laajentamista. Selvitystyö koskee
sekä vähimmäisnopeuden nostoa että palvelujen kattavuutta.
Viestintävirasto selvittää,
missä aikataulussa uusien taajuusalueiden käyttöönotto
mahdollistaisi yhteyksien vähimmäisnopeuden nostamisen
yhden megabitin sekuntinopeudesta kymmeneen megaan.
Tämän selvityksen määräaika
on 28.12.2012.
Toinen selvitys koskee laajakaistayhteyksien yleispalvelun
laajentamista vapaa-ajan asuntoihin. Myös tässä selvityksessä
arvioidaan kustannuksia, tekniikkaa, hinnoittelua sekä tarkoituksenmukaista aikataulua.
Selvitys valmistuu 30.9.2012
mennessä.

Tikkurilan Finngard-TuoTTeeT– kestävien kivipintojen puolesta
Kotimaiset Tikkurila Finngard -tuotteet on kehitetty kiviainespinnoille pohjoismaisiin olosuhteisiin,
ammattilaisten käyttöön. Finngard-menetelmien avulla löydät helposti ja nopeasti oikean käsittelyyhdistelmän kivipinnoille. Tutustu tarkemmin: www.tikkurila.fi/finngard
Tikkurilan www-palvelussa toimivalla Profe-hakukoneella löydät projektiisi tarvitsemasi
pintakäsittelyalan erikoisosaajat: www.tikkurila.fi/ammattilaiset/profe-haku

V

Valokuitu pystyy vastaamaan
tulevaisuudenkin vaatimuksiin

alokuitu syrjäyttää tulevaisuudessa dsl-tekniikan, eikä mobiilista ole
sille haastajaksi, arvioi Finnetliiton toimitusjohtaja Jarmo
Matilainen.
Nopea laajakaistayhteys tar
vitaan uuden ajan palveluihin
- sen kautta muun muassa ti
lataan pelejä sekä elokuvia
katsottavaksi tietokoneella tai
televisiolla. Valokuitu mahdollistaa teräväpiirron lisäksi 3Dlähetykset.
Tarve suuriin, yli 200 megan
nopeuksiin kasvaa.
– Tänä päivänä puhutaan jopa 1 000 megan nopeuksista,
joita on toteutettu muun muassa Salossa. Maailmalla on jo
käytössä useiden terabittien
nopeuksia.

Laajakaistayhteyksissä
alueellisia eroja

K

iinnostuksessa nopeisiin laajakaistayhteyksiin on Jarmo Matilaisen havaintojen mukaan alueellisia eroja.

Taloyhtiölaajakaista
– Esimerkiksi Pietarsaaren
ja Loviisan seuduilla niin omakotitaloissa kuin kerros- ja rivitaloissakin kuituverkko on jo
puolella asiakkaista. Niin ikään
Tampereella ja Kuopiossa kiinteistöjen kuiduttaminen uusilla
asuntoalueilla on tätä päivää.
Joillakin alueilla kuidun rakentaminen saattaa edetä huomattavasti hitaammin, esimerkiksi
Savonlinnan alueella.
Pohtiessaan syitä tähän Matilainen päätyy siihen, että väestön bruttokansantuote vai

kuttaa asiaan. Hyvätuloisilla
seuduilla ihmiset ovat valmiita
taloudellisiin satsauksiin myös
tietoliikenneyhteyksien osalta.
– Toisena syynä ainakin ItäSuomessa lienee se, että operaattorit ovat kohdentaneet
alueelle voimakkaasti liikkuvan
laajakaistan markkinointikampanjoita, ja kiinteät yhteydet
ovat siten jääneet vähemmälle
huomiolle.
Matilaisen mielestä mobiili ei
pärjää teholtaan, eikä toimintavarmuudeltaan kiinteälle laaja-

kaistalle.
– Mikään mobiiliratkaisu ei
ole täysin varma. Ajatellaanpa
tilannetta, että pieneen parin
tuhannen asukkaan pitäjään
pakkautuu jonkun tapahtuman ajaksi 10 000 henkeä. Voidaan olettaa, että moni heistä
käyttää yhtä aikaa langatonta
verkkoa, joka todennäköisesti
tukkeutuu. Piikki haittaa myös
paikallisia langattoman verkon
käyttäjiä. Jos on kiinteä laajakaistayhteys, tällaista ongelmaa
ei ilmene.
– Kuitu on osa tulevaisuuden
infraa siinä missä sähkökin - eikä se maksa investointina kuin
joitakin kymmeniä senttejä päivässä käyttöiän ollessa useita
kymmeniä vuosia.
– Lisäksi wlan-reitittimen
avul
la yhdellä liittymällä voidaan käyttää useita koneita.
Jos kaikilla perheenjäsenillä on
oma 4G-liittymä, ovat kuukausimaksut aivan toista luokkaa
kuin yhden laajakaistaliittymän,
Matilainen vertaa.
Matilainen nostaa esille myös
mobiiliyhteyden kuuluvuusongelmat passiivitaloissa. Radiosignaalit läpäisevät huonosti
uusien matalaenergiatalojen

Asunto-osakeyhtiölain muutos
vauhditti laajakaistakysyntää

T

aloyhtiölaajakaistojen
kysyntä on ollut Elisan
liiketoimintajohtaja Matias Castrénin mukaan selvässä
kasvussa viime vuosina.
Tämä on seurausta vuonna
2010 tapahtuneesta asuntoosakeyhtiölain muutoksesta,
joka helpotti merkittävästi
taloyhtiöiden päätöksentekoa
taloyhtiölaajakaistan hankinnassa.
Laajakaistaa käyttävän osakkeenomistajan kannalta taloyhtiölaajakaistasta on etuja,
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mutta voi olla toisinkin.
– Parhaimmillaan asukkaat
saavat hyvälaatuisen ja tehokkaan yhteyden edullisesti. Li
säksi asukkaat voivat halutessaan hankkia lisänopeuksia ja
palveluita normaalia edulli
semmin. Toisaalta asukkaan
mahdollisuudet valita itselleen
parhaiten sopiva palveluntarjoaja heikkenevät ja asukkaat
voivat joutua luopumaan jo
hankkimistaan palveluista,
Castrén mainitsee.
Taloyhtiölaajakaistan tyypil-

lisin nopeus on 2-10 Mbit/s.
Tämän lisäksi asukkaat ostavat
Castrénin mukaan lisänopeutta kasvavassa määrin.
– Tällä hetkellä kiinteistöön
kytketään pääsääntöisesti valokuitu, ja palvelut kiinteistössä
toteutetaan joko sisäverkon
puhelinkaapeloinnin (VDSL2)
tai yleiskaapeloinnin (Ethernet) avulla. Edelleen toimitetaan myös kaapelimodeemitekniikkaan perustuvia ratkaisuja.
Kiinteän laajakaistan rinnal-

la myös mobiililaajakaistalla
riittää kysyntää.
– Asiakkaat ovat kiinnostu
neita sekä kiinteästä että mobiililaajakaistoista. Kotona ha
lutaan hyödyntää nopeaa ja
luotettavaa kiinteää yhteyttä,
joka takaa tasalaatuisen pal
velun. Kodin ulkopuolella yhteystarpeet hoidetaan mobiililaajakaistalla, Castrén sanoo.

eristyksen. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin asettanut
työryhmän selvittämään passiivitalojen kuuluvuusongelmia.

Etätyöhön uusia
mahdollisuuksia

V

alokuitu tarjoaa Jarmo
Matilaisen mukaan uusia mahdollisuuksia sekä etätyöhön että -opiskeluun
tied onsiirtokapasiteettinsa
ansiosta. Monet oppilaitokset
hyödyntävät tänä päivänä tietoliikennetekniikkaa.
Työpaikoille tekee tuloaan
Teleprecence (etäläsnäolo). Videoneuvottelujärjestelmillä kokouksen osanottajat välittyvät
kaikille osallistujille sekä äänin
että kuvin.
Myös julkiset palvelut ja sitä
kautta kuntalaiset hyötyvät laajakaistayhteyksistä.
– Nopean alueellisen verkon ekosysteemi mahdollistaa
palvelun tuomisen kuntalaisen
luo.Tämä on yksi tapa parantaa
palvelujen laatua ja tehostaa

toimintaa.

Monipalveluliittymä tulossa

-Y

hdellä ainoalla monipalveluliittymällä välittyvät kaikki tietoliikennepalvelut, kuten tv-kuva,
internet ja puhelin. Tulevaisuuden ”älykodissa” lämmitys, valaistus, ilmastointi, kuluvalvonta, kiuas ja muu tekniikka ovat
pitkälle automatisoituja, Jarmo
Matilainen visioi.
Nopean ja toimintavarman
laajakaistan avulla toimintoja
voidaan hallita ja valvoa etänä.
Myös vapaa-ajan lisääntyminen
tuo uusia vaatimuksia palveluille ja ne taas tuovat uusia vaatimuksia infrastruktuurille.
Finnet muodostuu 27 jäsenyhtiötästä sekä Finnet-liitto ry:stä. Finnetiin kuuluvat yritykset tarjoavat
monipuolisia tietoliikennepalveluja.
Finnet-liitto ry toimii jäsenyhtiöiden
elinkeino- ja toimintapoliittisena etujärjestönä sekä yhteistyöfoorumina.

KORJAAMME

JULKISIVUT
CONSTI JULKISIVUT PALVELEE

LUOTETTAVASTI JA MONIPUOLISESTI:
• Julkisivujen uusinta
• Parvekekorjaukset ja –uusinnat

Taloyhtiölaajakaista
Melkein neljäsosalla kotitalouksista on sekä kiinteä laajakaista- että mobiililaajakaistayhteys ja näiden kotitalouksien osuus on lähes kaksinkertaistunut
viime vuodesta. Yksi selittävä tekijä mobiililaajakaistan voimakkaalle kasvulle
on sen edullisempi hinta verrattuna kiinteään laajakaistaan.
Käyttäjät arvostavat kuitenkin enemmän kiinteää laajakaistaa. Mikäli kotitalouksilla on käytössään sekä kiinteä laajakaista että mobiililaajakaista, noin 80
prosenttia kuluttajista pitää kiinteää laajakaistaa pääasiallisena internetyhteytenään. Vastaajien arvostusten perusteella voidaan arvioida, että kotitaloudet
eivät kovin herkästi luovu kiinteästä laajakaistasta hankkiakseen tilalle pelkän
mobiililaajakaistan.
Katsaus perustuu Viestintäpalvelujen kuluttajatutkimus 2011 tietoaineistoon.

• Rappaus ja arvokiinteistöjen entisöinti
• Hissit ja julkisivumuutokset
• Saumaus- ja pienkorjaustyöt
• Piha- ja viherrakentaminen
• KVR-toimintamalli
• Ikinuori -ylläpitopalvelu

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA.

WWW.CONSTI.FI/JULKISIVUT

VOITA IKK
SUOSI EESI
U
JOUKK ORTIT:
K
I
S
KAU
.com/

ebook
www.fac welho
dna

Tule DNA Kauppaan tai
soita maksuttomaan
myyntipalveluumme
0800 550044.

URHOtv DNA WELHO -kanavapaketissa:
www.dna.fi/smliiga
DNA Welho TVS- ja DNA Welho TV Antenni S -kanavapaketti 4,95 €/kk (norm. 9,90 €/kk) 2 kk:n määräaikaisella sopimuksella. Lisäksi TV-kortti 2 kk 0 € (norm. 2,52 €/kk) ja avausmaksu 0 € (norm. 30 €). Tilaus on voimassa toistaiseksi. Kahden
kuukauden jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetettuja ja uudelleen samaan talouteen avattuja. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitus- ja
erityisehtoja. Kampanja on voimassa DNA:n kaapeli- ja antenniverkossa. www.dna.fi

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä mitä erilaisimmissa tilanteissa.
Tällä Lakipostia -palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä.

Tilinpäätöksen laatimisesta
Tällä kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:
”As Oy on ollut koko tili
kauden 2011 toisen isännöin
tiyhtiön hoidossa ja isännöin
titoimisto vaihtuu kaudelle
2012. Kenen kuuluu tehdä
tilinpäätös ajatellen ISE2007
ja/tai asunto-osakeyhtiöla
kia? (esimerkissä se on kuu
lunut isännöintitehtäviin
edeltäjällä).”
Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta asunto-osakeyhtiössä sääntelevät lähtökohtaisesti
asunto-osakeyhtiölain 10 luku
3§ ja 10 luku 5§. Tilinpäätös ja
toimintakertomus on asuntoosakeyhtiössä niiden mukaan
aina laadittava.
Asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 17 § puolestaan ohjaa isännöitsijän vastaamaan siitä, että
yhtiön kirjanpito ja tilinpäätös
täyttävät muun muassa asuntoosakeyhtiölain ja kirjanpitolain
vaatimukset.
Tämän lisäksi myös yhtiön
hallituksella on oma roolinsa
näissä asioissa, mikä on syytä
muistaa.
Käytännössä isännöitsijän
tehtävien yksityiskohdat määräytyvät yhtiön ja isännöitsijän
välisen isännöintisopimuksen
perusteella unohtamatta kuitenkaan näihin liittyviä yhtiön/
hallituksen ohjeita ja hyvää
isännöintitapaa.
Jos sopimuksessa käytetään
Isännöintipalvelujen yleisiä ISE

2007 -ehtoja, on isännöitsijällä
näiden ehtojen mukaan oikeus
käyttää esimerkiksi kirjanpidon
ja tilinpäätöksen käytännön laadinnassa apuna alihankkijaa.
Todettakoon kuitenkin, että
isännöintisopimuksella tai alihankintasopimuksella ei voida
rajoittaa isännöitsijän lakimääräisiä tehtäviä esimerkiksi poistaa vastuuta kirjanpidosta ja
tilinpäätöksen laatimisesta.
ISE 2007 -ehtojen kohdassa
15 §:ssä on määritelty menettelystä sopimuksen päättyessä:
”Sopimussuhteen päättyessä
toi
meksisaaja on velvollinen
luovuttamaan toimeksiantajal
le ajantasaisen kirjanpidon suo
riteperusteisesti laadittuna ja
tätä vastaavan talousarviovertai
lun, ellei asiasta sopimuksen
päättymisen yhteydessä muuta
erikseen sovita.”
Asiassa on annettujen alkutietojen vähäisyyden vuoksi
nostettava esiin eri vastausvariaatioita.
Isännöitsijä siis vaihtuu annetun alkutiedon mukaan tilikauden päättyessä.
Koska tilinpäätös laaditaan
vasta tilikauden jälkeen ja koska uusi isännöitsijä tulee isännöitsijäasemaan astuessaan
asunto-osakeyhtiölain mukaan
vastuulliseksi huolehtimaan
kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ja koska tämä vastuu poistuu edelliseltä isännöitsijältä
isännöitsijäaseman päättymisen jälkeiseltä ajalta, vastaa

uusi isännöitsijä näistä tämän
jälkeisistä toimenpiteistä lain
mukaan riippumatta siitä, mitä
isännöintisopimuksessa asiasta
on sovittu.
Jos asiassa on sopimussuhteen päättymistilanteessa noudatettavana vain edellä mainittu ISE 2007 sopimusehto, ei
edellinen isännöitsijä ole käytännössäkään velvollinen tilinpäätöstä laatimaan.
Toki isännöintisopimuksessa
on voitu sopia niin, että tilinpäätöksen laatimisesta huolehtii isännöimältään tilikaudelta
juuri tämä isännöitsijä. Tämä ei
kuitenkaan poista uuden aloittaneen isännöitsijän lakimääräistä vastuuta tästä samaisesta
seikasta, koska isännöitsijän
lakisääteisiä tehtäviä ei voida
rajoittaa.
Edellisen isännöitsijän vastuu
tilinpäätöksen laadinnasta suhteessa asunto-osakeyhtiöön on
tällöin sopimusperusteista.
Asiassa on kuitenkin syytä
muistaa edellisen isännöitsijän
velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että uusi isännöitsijä pystyy mahdollisimman joustavasti
jatkamaan siitä, mihin edellinen
on jäänyt.

Kiinteistöpostin
Lakipostia
Kiinteistöposti-lehdenLakipostia-palstalla käsitellään lakiaiheita, joita
lukijat ovat lehden toimitukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyi
hin kysymyksiin koskien
asunto-osakeyhtiölakia
ja sen tulkintaa tai sitten
kymyksiä käytetään lakiaiheisen jutun aiheena.
Jotta tietäisimme, mitkä
ovat tällä hetkellä erityisiä
taloyhtiöväkeä, hallitusten puheenjohtajia, sivutoimisia isännöitsijöitä ja
ammatti-isännöitsijöitä
askarruttavia asioita asunto-osakeyhtiölaissa tai sen
tulkinnassa, niin lähettäkää postia - kysymyksiä,
joihin toivoisitte vastausta,
kommentteja asunto-osakeyhtiölakiuudistuksesta,
vinkkejä, mistä toivoisitte
palstalla kirjoitettavan jne.
Sähköpostia voi lähettää
osoitteeseen riina.takala@
kiinteistoposti.fi tai postitse Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100
Nummela.
Kaikkiin viesteihin on
liitettävä mukaan yhteystiedot.
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KO R J A U S R A KENTA MINEN

Taloyhtiöille tietopaketti korjaushankkeen vaiheista

Rakennuttamisen
hyvät toimintatavat syytä muistaa

Taloyhtiön korjaushankkeen etenemistä hankesuunnitteluvaiheesta takuuaikaan on käsitelty Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja
-oppaassa. Opas on tarkoitettu apuvälineeksi
taloyhtiöille ja taloyhtiön korjaushankkeisiin
osallistuvilla. Tietopakettiin on koottu korjausrakentamishankkeen hyvät toimintatavat,
joita asunto-osakeyhtiön olisi hyvä noudattaa
remonttiin ryhtyessään. Oppaaseen voivat tutustua kaikki halukkaat, sillä se on luettavissa
netissä ilmaiseksi.
n Teksti ja kuva: Irene

Murtomäki

Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja -opas kertoo korjaushankkeen vaiheista taloyhtiössä.
Tekijäryhmään kuuluva varatuomari
Juha Terho
Talonrakennusteolli
suudesta toivoo, että mahdollisimman
moni löytäisi internetissä yleisesti
saatavilla olevan
oppaan.
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O

ppaan tekijäryhmään
kuuluva varatuomari
Juha Terho Talonrakennusteollisuus ry:stä toteaa
lähtökohtana olleen ammattimaisen kunnossapidon edistämisen.
– Halusimme laatia kaikille
ta
loyhtiöille suunnatun opaskirjasen helpottamaan valmistelua, päätöksentekoa ja toimimista korjaushankkeissa. Kirjoja, joissa korjausrakentamista ja
sen eri vaiheita käsitellään, on
runsaasti.Taitava tilaaja - pätevä
palveluntuottaja -oppaasta oli
tavoitteena tehdä kirjoja ”kevyempi” tietopaketti.

– Opas käsittelee yleisellä
tasolla minkälaista teknistä, ju
ridista, taloudellista ja viestin
näl
listä osaamista vaaditaan
onnistuneen hankkeen toteuttamiseen.
– Toisaalta urakoitsijatkaan
eivät aina tiedosta, miten hanke
etenee taloyhtiössä. Oppaasta
toivotaan siten olevan hyötyä
myös urakoitsijapuolelle.

Ammattilaisten
apua
kannattaa käyttää

-T

aloyhtiöiden osaami
nen korjausrakentamishankkeissa on
vaih
televaa. Näin ollen olisi
ensiarvoisen tärkeätä, että taloyhtiöt ymmärtäisivät käyttää yhteistyökumppaneina korjausrakentamisen ammattilaisia, niin
suunnittelijoita kuin urakoitsijoitakin, Juha Terho alleviivaa.
– Taloyhtiöiden remonttimaailma on toisinaan kuin villi
länsi, jonka vaiheita urakoitsijat
eivät osaa ennakoida, hän kuvailee.
Terho on seurannut tilannetta näköalapaikalta toimittuaan
ennen Rakennusteollisuuteen
siirtymistä 15 vuotta lakimiehenä kiinteistönomistajien edunvalvontajärjestössä.
– Yksi suurimpia epäkohtia
lienee se, että taloyhtiöissä ei
aina kunnioiteta urakoitsijan
jättämiä tarjouksia, mikä ilmenee tinkimiskierroksina ja vastaavana epäammattimaisena
toimintana.
Toimittaessa hyvien toiminta
tapojen mukaisesti häivytetään
vastakkainasettelua, jota saattaa
syntyä tilaajana toimivan taloyhtiön ja urakoitsijan välillä.
Tärkeintähän olisi löytää yhteistyössä ratkaisu ongelmiin ja
puhaltaa yhteiseen hiileen.

Viestintä on
oleellinen osa

O

ppaassa on korostettu
asukkaiden mahdolli
suutta saada tietoa
hankkeen etenemisen joka
vaiheessa.
– Koskaan ei pidetä liikaa
tie
dotustilaisuuksia tai asiaa
valmistelevia yhtiökokouksia.
Asukkaat ja osakkaat tulee ottaa jo hankeselvitysvaiheessa
mu
kaan keskusteluun, mihin
suuntaan kohdetta halutaan
vie
dä. Suuria hankkeita ei
pysty
tä yhdessä kokouksessa
viemään läpi, vaan tarvitaan
useita yhtiökokouksia. Tämä
varmistaa myös sen, että hanke

etenee asianmukaisesti eikä tule moitittavia yhtiökokouspäätöksiä.
– Puntaroitaessa remonttia taloyhtiön kokouksissa on
yleisin kommentti, ”kyllä tämä
minun elinikäni kestää”. Taloyhtiön hallitukselta ja hankkeeseen valitulta projektipäälliköltä kysytäänkin ammattitaitoa,
jotta remonttia vastustaville
saadaan vakuutettua sen tarkoi
tuksenmukaisuus. Onhan kyse
heidänkin omaisuutensa arvon
säilyttämisestä, Terho muistuttaa.
Laaja korjaushanke on talo
yhtiölle iso haaste vaatien osakkailta taloudellista panostusta
ja aiheuttaen työn aikana haittaa asumiselle.
– Asukkaille pitää välittää
tietoa remontin joka vaiheessa,
mitä tullaan tekemään ja milloin tehdään mitäkin.
Terhon mukaan on ymmärrettävää, että osakkaiden pinna
saattaa kiristyä, kun remonttiin
alkaa mennä rahaa ja asuminen
häiriintyy.
– Asiallinen ja oikea-aikainen
viestintä lieventää mahdollista
eripuraa.

Suunnittelu
kaiken a ja o

T

aloyhtiön korjaushankkeessa ammattimainen
suunnittelu on varatuo
mari Juha Terhon mukaan kaiken a ja o. Suunnittelijan valinnassa on syytä painottaa koulutusta ja pätevyyttä.
– Suunnittelijan on perehdyttävä kohteeseen hyvin. Suunnittelu nimittäin määrää kaikki
ne tekniset dokumentit, joiden
pohjalta urakoitsija antaa urakkatarjouksen. Asianmukaisella
suunnittelulla ja kohteeseen
perehtymisellä voidaan välttää
moni lisäkustannuksia aiheuttava muutostyövaihe remontin
aikana.
➺ JATKUU

Vesikaton
peruskorjaukset
Vuotava vesikatto on yksi suurimmista kiinteistöjen
ongelmien aiheuttajista. Riittävän ajoissa tehdyillä
katon täsmäkorjauksillaa
ja säännöllisellä huollollaa
saavutetaan merkittäviää
kustannussäästöjä, kun
estetään ongelmien leviä-minen muihin rakenteisiin.
n.
Samalla myös
y vesikaton
elinkaari pitenee.
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Vaihde 010 680 4000
Helsinki 010 680 4010
Porvoo 040 752 9620
Kouvola 010 680 4020
Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

Tampere 010 680 4040
Jyväskylä 010 680 4060
Joensuu 010 680 4070
Kuopio 010 680 4050
Oulu 010 680 4030
Rovaniemi 010 680 4080

www.kattotutka.fi
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– Tosin hyvälläkään suunnit
telulla ei aina voida poistaa
kaikkia rakennusteknisiä yllätyksiä, joita ilmaantuu etenkin
vanhoissa kiinteistöissä.

Urakkakilpailun
hyvät toimintatavat
kunniaan

H

yvään toimintatapaan
kuuluu ensinnäkin, että taloyhtiö pyytää tarjoukset vain sellaisilta urakoitsijoilta, joiden kanssa ollaan valmiita solmimaan itse sopimus.
– Taloyhtiön tulisi toimia mah
dollisimman ammattimaisesti ja
rakennusalan hyvien urakkakilpailuperiaatteiden mukaisesti.
Niihin eivät kuulu vedätys ja
perusteeton tinkiminen.
– Urakoitsijan valinnan ratkaisuperusteet tulee ilmoittaa
avoimesti tarjouspyyntöasiakirjoissa, ja valinnat tehdä reilusti
niiden perusteella, Terho tähdentää.
– Minulle on jäänyt mielikuva, että taloyhtiöissä pelätään toimia avoimesti ja
ennakoitavasti, ikään kuin asunto-osakeyhtiötä ei haluttaisi sitoa minkäänlaisiin sääntöihin.
Se ei ole omiaan luomaan alalle
hyvää henkeä.
Ohjeistukset urakkakilpailun
hyviin toimintatapoihin ovat
olemassa KH- ja RT-kortteina.
Terho arvelee, että harva tietää
niiden olemassaolosta.
– Kortteja on julkaistu jo 30
vuotta sitten, mutta ne pätevät
edelleen. Niihin on kirjattu tilaajien ja urakoitsijapuolen
yhteisesti hyväksymät eettiset
toimintamallit.

Työturvallisuudesta
huolehdittava

T

aloyhtiön tulee huolehtia omalta osaltaan myös
työturvallisuudesta.
– Taloyhtiölle on asetuksella
määritelty rakennuttajana tietyt
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työturvallisuusvelvoitteet. Mikäli vahinkoja sattuu ja taloyhtiön turvallisuusvelvoitteet on
laiminlyöty, voivat taloyhtiön
johtohenkilöt olla vastuussa tapahtuneesta.
Työturvallisuusasiat tulee ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun pyydetään urakkatarjouksia.
– Urakkaohjelmaan tai tarjouspyynnön liitteeksi laaditaan kirjallinen turvallisuusasiakirja ja turvallisuussääntöjen
menettelytapaohjeet. Turvallisuusriskit saattavat aiheuttaa
velvoitteita ja kustannuksia, jotka urakoitsijan on syytä ottaa
tarjouslaskennassa huomioon.
Asunto-osakeyhtiön on vastattava myös harmaata taloutta
torjuvan tilaajavastuulain noudattamisesta. Laki velvoittaa
eräin poikkeuksin pyytämään
kaikilta sopimuskumppaneilta
asianmukaiset selvitykset ennen sopimusten solmimista.
– Jos ei ole toimittu tilaajavastuulain mukaisesti, eikä
pyydetty vaadittavia selvityksiä,
voi seurauksena olla useiden
tuhansien laiminlyöntimaksu
aluehallintoviranomaisen tehdessä tarkastuksen työmaalla,
Juha Terho muistuttaa.
Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja -opas on luettavissa netissä osoitteessa http://issuu.com/mediat/docs/taitava_
tilaaja.

jul k i s i vu k o rjaa m i n e n

Ennen harmaata pesubetonipintaa, vastaisuudessa kellertävän vaaleaa tiilimuurausta; rakennusten kaksivärisyys säilyy.
Ikkunariveille ilmettä antaa väliosien poikkiraidallinen muuraus.

Yllätyksistäkin selvitään, kunhan perustekijät ovat kunnossa

Luotettavat yhteistyökumppanit korjaushankkeen kivijalka
Työnaikaiset yllätykset eivät
ole harvinaisia korjausrakentamishankkeissa. Joskus odottamattomat käänteet antavat
alkupotkun sellaisiinkin parannuksiin, jotka muuten olisivat
ehkä jääneet toteuttamatta.

n Teksti ja kuvat: Hanna

Rissanen

O

dottamattomiin havaintoihin
saattaa törmätä työn tuoksinassa
myös kohteissa, joissa esitutkimuksiin, eri toteutustapojen ennakkovertailuun ja suunnittelija- ja urakoitsijavalintaan on paneuduttu toden teolla. Kolmen
kerrostalon muodostamassa myyrmäkeläisyhtiössä, As Oy Myyrinlepässä, yllätystekijä paljastui yhden rakennuksen itäseinällä sokkelin anturaa esiin kaivettaessa.
Oletetun metrin sijasta sillä kohdin oli kaivauduttava neljän metrin syvyyteen. Vasta
sitten saatiin suunniteltu tuenta tehtyä.
Vuosina 1972-1973 valmistuneiden talo-

jen piirustukset eivät siltä osin vastanneet
rakennusaikaista toteutusta.
Tilanne heijastui heti julkisivujen korjaushankkeen aikataulun venähtämisenä.
Riesa käännettiin kuitenkin hyödyksi: syvä kaivanto tarjosi oivallisen tilaisuuden
rakentaa syvällä olevan väestönsuojan tasolle asennettavien salaojien vesille pumppaamo.

Vauriorakenteet pois
eikä peitettäväksi
➺ JATKUU sivulla 69
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Elysator ja FM-Antikalkki -vedenkäsittelylaitteet
Kemikaaliton korroosiosuojaus taloyhtiöiden ja
kiinteistöjen lämmitys-, sekä jäähdytysjärjestelmiin

ELYSATOR

Elysatorin hyödyt:
- Antaa lähes 100% korroosiosuojan
- Poistaa ilman, liuenneen hapen
ja vedessä olevat metallit
- Nostaa pH:n suositustasolle
- Soveltuu kaikkiin suljettuihin vesikiertoihin
- Markkinoiden tehokkain ja taloudellisin
- Pidentää laitteiston ja putkiston käyttöikää
- Antaa merkittäviä säästöjä huolto-, korjausja energiakuluissa
- Lyhyt takaisinmaksuaika

Elysator on maailman tunnetuimpien tutkimuslaitosten mm. Det Norske Veritas sertifioima
Esim. 5-25 huoneiston taloyhtiöön vain 3383,00€ (sis. alv. 23%).
Elysatorin edut:
- Ei kemikaaleja
- Ei sähköliitäntää
- Lähes huoltovapaa
- Erinomainen vedenlaatu
- Luontoystävällinen

Takuu 3 vuotta.
Laitteilla yli 40 vuoden käyttökokemus.
Pyydä tarjous taloyhtiöönne!

FM-ANTIKALKKI
Näin FM-Antikalkki toimii:
FM-Antikalkki suojaa kalusteet
kalkilta ja korroosiolta, sekä estää
tehokkaasti kalkkikiven muodostumista putkistoihin, lämmönvaihtimiin ja lämpövastuksiin.
FM-Antikalkki estää niin saniteettikuin keittiökalusteidenkin kalkkeutumisen, myös keittiökoneiden
venttiilit ja muut osat pysyvät
vapaina kalkista.

FM-Antikalkki kalkkiprotektori käyttöveden käsittelyyn:
- Saniteettitilat puhdistuvat kerrostumista
- Suihkujen päät puhdistuvat
- Lämpöä siirtävät pinnat pysyvät puhtaina
- Mahdollinen korroosio pysähtyy
- Helppo asentaa
- FM-Antikalkki voidaan toimittaa paikalleen asennettuna
- Ei vesi- eikä putkikatkoksia
- Sopii kaikille putkimateriaaleille
- Estää kerrostumien synnyn ja poistaa vanhat
- Estää korroosion ja metallien liukenemisen käyttöveteen

www.ferromil.fi 040 547 9220 Hallimestarinkatu 23 20780 Kaarina
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S

yy, miksi As Oy Myyrinlepän julkisivu-urakka aloitettiin anturoiden tasalta,
oli se, että rakennusten alkuperäiset pesubetonielementit oli päätetty purkaa pois ja
muurauttaa tilalle tiilijulkisivut.
Muurauksen tueksi sokkelia oli
kasvatettava ulospäin.
Tiilimuuraus ei ollut Myyrinlepässä alunperin ainoa ajateltu vaihtoehto hoitaa teknisen
elinkaarensa lopussa olleiden,
osittain käyristyneiden pesubetonielementtien aiheuttamat
haitat ja tekniset ongelmat historiaan.
Yhtiön hallitus alusti hanketta kiertämällä tutustumassa eri
tavoin toteutettuja julkisivukorjauksia vastaavanlaisissa rakennuksissa lähialueilla ja kauempanakin.
Ratkaisua punnittiin myös
asiantuntijoita kuulemalla. Hylkäyspäätöksen taloyhtiö antoi
mm. vaihtoehdolle, jossa pesubetonirakenteet alla olevine
eristeineen olisi jätetty uuden
eristekerroksen ja sen päälle
työstetyn rappauspinnan alle.
Kyseinen ratkaisu olisi kyllä ollut halvempi, mutta As Oy Myyrinlepän hallituksen puheenjohtaja Juha Huotisen mukaan
vain lyhyellä aikavälillä tarkastellen.
– Jokin arvio oli, että tiilivaih
toehto on 30 prosenttia kalliimpi. Kuitenkin, kun otetaan
pidempi aika huomioon, kyllähän tämä tulee edullisemmaksi.
Ja talo tulee ihan eri näköiseksi.
Alkuperäisten kuorielementtien ja niiden alla olevien eristeiden poistamisen Huotinen
kertoo kokeneensa hyväksi
siitäkin syystä, että eristeiden
kostumiselle tiedetään monissa
kohteissa vallinneen otolliset
olosuhteet.
Seitsemänkymmentäluvullakin pintaelementin ja eristeen
välille toki edellytettiin jonkinlainen ilmarako. Tuolloisten
ilmatilojen on nykykatsannon
mukaan todettu käytännössä
vaihtelevan jokseenkin välillä
auttava - olematon.

Yläkuvassa: Neljä vuosikymmentä on koetellut elementtien
pintaa, osittain myös taustan
eristeitä - molemmat rakenneosat väistyvät korvaavien tieltä. Vanhan kerrokset kätkevä
korjausvaihtoehto torjuttiin As
Myyrinlepässä.

Tiili sinällään ei ole autuaaksi tekevä materiaali julkisivussa, kokonaisrakenne ratkaisee
rakenteen toimivuuden siinäkin. Tämä myös Myyrinlepässä
oli todettu omakohtaiseesti jo
vuosituhannen vaihteessa.
Rinnetontilla alempana sijaitsevissa kahdessa talossa
etelä- ja pohjoispäädyt ovat
alun
perinkin olleet tiiltä, Lmuotoisessa rakennuksessa
puolestaan länsi- ja itäjulkisivut.
Kovimmalla säärasituksella
olevissa eteläpäädyissä olleet
tiilet ja alkuperäiset eristeet
otettiin alas jo vuonna 2003, samassa yhteydessä, kun yhtiössä
tehtiin parvekeremontti.
Tiilet olivat osoittautuneet
laadultaan vaihteleviksi, pintoja oli pongahdellut alas sieltä täältä. Tuolloin uudestaan
työstettyihin tiilipäätyihin nyt
menossa olevassa remontissa
ei kajota.

Herkkänahkaisuus
työnnettävä syrjään

Pesubetonielementit ja vanhat
eristeet ovat lähteneet.
Ikkunasuojien ja huputettujen
rakennustelineiden hämärtämissä huoneistoissa on lupa
odottaa lämpimämpää asumista, kun uusi, tehokkaampi eristys ja tiilimuuraus ovat suojaamassa. Myös pohjakerrosten osalta energianhukka pistetään kuriin.

A

s Oy Myyrinlepässä vuo
desta 1983 asuneen Ju
ha Huotisen hallitustyöskentely juontaa vuodesta 1986.
Taukojakin hän on pitänyt.
– Toisen kerran jäin hallituksesta pois vuonna 2006. Ajattelin, että tässä iässä jo riittää.

Jo parin vuoden päästä hän
kuitenkin taas lupautui uudelleen, kun kysyttiin.
Ensimmäisenä ongelmana
hallitukselle tuli tuolloin, vuonna 2008, eteen yksi ’kolmostalon’ huoneisto. Sisäilmassa
todettujen mikrobien takia se
oli todettu asuinkelvottomaksi.
Asukkaat olivat aiemmin valittaneet julkisivun ja räystään
väliin menneistä linnuista ja
tuo väli oli tukittu eristeellä,
minkä Huotinen katsoo samalla
tukkineen eristetilan vähäisetkin tuuletusraot.
– Siitä se lähti. Teetimme ensin kuntotutkimuksen pelkästään kolmostaloon. Ongelmaasunto saatiin asumistasoon
tiivistämällä se niin, että mikrobeja ei enää päässyt sinne. Tiesimme, että tiivistys toimii viisi
vuotta, sitten tilanne olisi taas
katsottava.
Kahden muun talon kuntotutkimukset toteutettiin vuonna 2010. Tulokset niidenkin
osalta puolsivat laajempaa julkisivuhanketta.
– Hallitusten vastuut ovat lisääntyneet, mutta arvostus ei.
Jokunen asukkaista on täysin
negatiivisia, joka asiasta ”marmattavia”, kuten todennäköisesti on lähes kaikissa taloyhtiöissä. Asia, jonka Huotinen on
kokenut korjausrakentamis➺ JATKUU
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paineissa sompailevien taloyhtiöiden harmillisena ilmiönä.
Vastuita kantaakseen ottavien
onkin parasta opetella suodattamaan valituksia, jotta jaksaa.
Sekin tosin on jo todettu,
että negatiivisuudella on taipu
mus taittua sitä mukaa, kun
paikat korjaantuvat. Vaikka
Myyrinlepässä elokuun lopulla
ensimmäiset pesubetonijulkisivuja korvaavat tiilipinnat olivat
vielä telineiden suojapressujen
peitossa, täystiilitaloiksi muuttuminen vasta aluillaan, osakkaiden äänissä oli jo havaittu
uutta, arvostavaa henkeä.
Huolenaiheista päällimmäisenä isoissa hankkeissa monilla
osakkailla ymmärrettäväsi ovat
siitä koituneet kustannukset.
Urakka-aikataulussa helmikuun 2013 lopulle valmistuvaksi ajoitettu julkisivutyö,
kolmostalon porrashuoneisiin
tehtävät savunpoistoluukut,
salaojitusten uusiminen sekä
seuraavaksi kesäksi jäävät nurmikoiden ja asfalttialueiden
kunnostaminen sekä pelastusteiden ongelmakohtien eliminoiminen - tämä kaikki tietää
taloyhtiölle reilun 2 miljoonan
euron lainataakkaa.
Myyrinlepässä on paljon alkuperäisiä, jo eläkkeelle ehtineitä osakkaita. Jotta maksurasitus ei nousisi kohtuuttomaksi, takaisinmaksuaika haluttiin
neuvotella 25 vuodeksi.
Kustannuspuolen vastapainona oletettavasti tulevaisuudessa Myyrinlepässä asutaan
paitsi ulkonäöllisesti arvokkaammassa ympäristössä myös
energiatehokkaammissa ja hiljaisemmissa olosuhteissa.
Kallioisella mäellään kohoavissa taloissa autoliikenteestä ei
ole haittaa, mutta tuulen suunnasta riippuen lentoliikenne
viistää yläpuolelta. Vahvempi
eriste, nykymääräysten mukainen ilmarako ja umpitiilimuuraus leikannee kohinaa.
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Aikaisemmin As Oy Myyrinlepän hallitusvastuut olivat kolmen, nykyisin neljän henkilön harteilla.
Puheenjohtaja Juha Huotisen mukaan hallitukseen on ollut vaikea löytää halukkaita, vaikka huoneistoja on 125. Isot hankkeet edellyttävätkin jokaiselta hallituksen jäseneltä aktiivista yhteydenpitoa, silmää ja kuulolla oloa hankkeen eri osapuoliin ja tapahtumiin.

Yhteistyökumppaneiden
valinnassa tarkka seula

S

eitsemälle etukäteisselvityksin (referenssit, omistusrakenteet jne.) varteenotettaviksi haarukoidulle
suunnitteluyritykselle As Oy
Myyrinlepästä lähetettiin tarjouspyynnöt. Kolmelta saatiin
tarjoukset. Jokaisen tarjoajan
kanssa käytiin neuvottelut.
Yhteistyökumppaniksi arkkitehti-, pää- ja rakennesuunnittelussa sekä valvonnassa
päätettiin Nexon Consulting.
Vielä sopimuksen jälkeen hallituksen ja suunnittelijoiden
useammissakin neuvotteluissa
varmennettiin, että asiat oli ymmärretty samalla tavalla puolin
ja toisin. Jopa valvojan omasta
historiasta otettiin selvää. Valvojan kokemukselle myös rakennusyrittäjänä hallitus antoi
painoarvoa. Alan laaja-alainen
tuntemus nähtiin vahvuustekijänä.
Sekä suunnittelutoimistojen
että isännöitsijätoimistojen asiantuntemusta hyödynnettiin

puolestaan haarukoidessa urakoitsijoita, joille voisi lähettää
tarjouspyynnöt. Siinä vaiheessa
omakohtaisinkin havainnoin
oli jo todettu ainakin yksi yritys, jonka nimi raksattiin yli ilman muuta.
Silmät avoinna kulkiessa Vantaalla on voinut nähdä monenkarvaista ilmiötä korjauskohteissa: avoimiksi purettuja rakenteita ilman suojia, eristeitä
sateiden armoilla, rakennusporukoita, joissa vain harvoilla on
kielitaitoa kommunikoida työnjohtajan saatikka asukkaiden
kanssa. Suojavälineiden käyttö
hataraa, jos ollenkaan - rakennuttajataloyhtiön hallituksen
kannalta sekin on seikka, jonka
suhteen on syytä olla tarkkana.
Urakkatarjouksia lähetettiin
alun toista kymmentä. Vastauksia hallituksen puheenjohtaja
Juha Huotisen mukaan saatiin
”oletettua vähemmän, mutta
riittävästi”. Sopimus allekirjoitettiin NHK Rakennus Oy:n

kanssa. Urakkahinta painoi
valinnassa, mutta ei ainoana.
Myös muut seikat rakensivat
luottamusta.
Edellinen suurempi korjaushanke vuonna 2003 toi yhtiöön
uudet ikkunat ja katolle uuden
pinnan, sekä raudoituksiltaan
ruostuneiden betonisten parvekkeiden etulevyjen tilalle
lasilevyt. Myös silloin kiertely
laajalti muissa kohteissa vahvisti näkemystä mitä halutaan,
mitä ei. Valitun mustan lasin
sisäpinnan röpelöisyys estää
näkyvyyden parvekkeelle. Huotinen on yhä varsin tyytyväinen
tuolloiseen ratkaisuun.
- Myyrmäen tyylikkäimmät!

maksuton
keräysPalVelu:
www.PaPerinkerays.fi

hyVin järjestetystä
kierrätyksestä on etua!
Paperinkeräys on tuottajayhteisö, joka vastaa paperin keräyksestä edustamiensa tuottajien puolesta. edustamme yli 90 % vastuullisista tuottajista.
tekemällä sopimuksen Paperinkeräyksen kanssa takaat kiinteistöllesi lainmukaisen ja maksuttoman paperin keräyspalvelun.
kun sovit keräyspalvelusta kanssamme vuoden 2012 loppuun mennessä, tarjoamme taloyhtiöllesi maksuttoman keräyssäiliön! helpoimmin sovit
palvelusta verkossa: www.paperinkerays.fi.

Paperinkeräys palvelee
kaikkialla Suomessa

Vastuullisuus ohjaa meitä ja materiaaleja. siksi PaPerinkeräys.

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

Vain nimi lyheni:
Vesiverto on nyt Verto!

Vexve Verto
Pajakatu 11, 38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800, www.vexve-verto.fi

k i i n t e i s t ö o m i s ta m i n e n

Kun vuokrataloyhtiöstä tulee omistusosaketalo

Asumisen, hallinnon ja korjaamisen
kulttuurit muuttuvat
Entisen vuokratalon
muuntuminen asuntoosakeyhtiöksi merkitsee hyvin monia muutoksia, joihin on syytä
varautua tai ainakin
tiedostaa mahdolliset
sudenkuopat, kun ostaa taloyhtiöstä asunnon tai taloyhtiössä
päätetään isännöinnistä ja kiinteistönhuollosta.
Muutos vuokratalomaailmasta omistusasumisen maailmaan
merkitsee usein myös
pitkäaikaista kulttuurinmuutosta, joka
vaatii erityisesti entisiltä vuokralaisilta,
joista on tullut omistusasujia, uudenlaista
asennetta esimerkiksi
taloyhtiön korjauksista
päättämiseen.

T

ässä kaksi esimerkkitapausta, joista vantaalaisen isännöinti- ja kiinteistönhuoltoalan yrityksen
Pähkinähoito Oy:n toimitusjohtaja Henry Engblom kertoo
- toisessa entisestä vuokrataloyhtiöstä osakehuoneiston
ostaneena ja hallituksessa toimineena, toisessa isännöitsijän
kokemuksina.

Vesiliittymäsopimus puuttui

A
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

sunnonosto- ja hallituksessa työskentelykokemus liittyvät tapauk
seen, jossa teollisuusyritys
UPM luopui työntekijöidensä
vuokra-asunnoista ja seitsemästä taloyhtiöstä tehtiin omistusasuintaloja. Myyntiä varten ta-

Pellervon taloustutkimuksen
tekemän selvityksen mukaan joka neljäs aravavuokrarajoitteista vapautuneista
vuokra-asunnoista oli muutettu omistusasunnoiksi ja
hakemuksesta vapautetuista kohteista vajaa puolet oli
muutettu vuokra-asunnoista omistusasunnoiksi.
Helsingissä muiden kaupunkien joukossa on paljon
vuokratalokantaa. Kuntien
omistamien vuokra-asuntojen arvioidaan säilyvän tulevaisuudessakin vuokraasuntoina, mutta miten käy
yleishyödyllisten yhteisöjen
asunnoille. Lakimuutosten
tarvettakin kyseisessä selvityksessä ennustetaan.

loissa tehtiin mittava saneeraus,
koska talot olivat rappiokunnossa, ja huoneistot korjattiin
korkeatasoisiksi. Saneeraukset
alkoivat taloissa vuonna 2000,
Henry Engblomin taloyhtiössä
saneeraus valmistui pari vuotta
myöhemmin.
– Viime vuoden kesällä ihmettelimme, kun vesijohdoista
tuli huonosti vettä. Syyksi paljastui verkostossa oleva vuoto.
Vuotokohta sijaitsi pihapiirissä
sijaitsevan päiväkodin leikkivälineiden alla. Leikkivälineet
vaikuttivat hinnakkailta, joten
mietittiin kustannuksia ja sitä,
joudutaanko maata kaivamaan,
että saadaan putket näkyviin ja
voidaan korjata vuoto, Engblom
kuvaa osakkaat yllättäneestä tapahtumasta, johon myös kun➺ JATKUU sivulla 77
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni- Eerolan hoidettavaksi”

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

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

Tarjoamme:

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

•
•
•
•

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

Kaikki numerot päivystävät 24 h

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00
Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666
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nallisen vesiliittymäsopimuksen puutekin lopulta nivoutui.
Koska samalla oli käynyt ilmi,
että taloyhtiöillä ei ole kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen
kanssa voimassa olevaa vesiliittymäsopimusta, ruvettiin asunnot myyneeltä ja niitä hallinnoivalta yritykseltä peräämään
vastuuta ja esitettiin, että se
maksaisi taloyhtiöiden puolesta uusista vesiliittymäsopimuksista aiheutuvat kustannukset.
Yritys katsoi, ettei sillä ole
asunnot myyneenä tahona
asuntok auppalain mukaan
mitään velvollisuutta maksaa
uusien vesiliittymäsopimusten
vuoksi syntyviä kustannuksia,
vaan ne taloyhtiöiden täytyy
hoitaa itse.
Kaupungin virkamiesjohdossa ymmärrettiin, että virhe oli
syntynyt jo siinä vaiheessa, kun
kaupungin vesi- ja viemärilaitos ei ollut perännyt rakennusluvan yhteydessä sopimusta.
Taloyhtiöiden kanssa käydyissä
neuvotteluissa päästiin siihen,
että kaupunki tuli vastaan hinnanalennuksella - vesiliittymä
maksaa puolet normaalista hinnasta.
– Liittymäsopimuksen puute
oli jotenkin jäänyt huomioimatta, koska yhtiöissä oli talokohtaiset sulut ja vesimittarit ja
laskutkin taloyhtiöihin tulivat,
Engblom toteaa.

siitä olisi tullut talojen välille
riitoja nimenomaan siksi, että
kuka maksaa ja kuinka paljon
maksaa. Siksi oli hieno asia, että
kaupunki otti myönteisen kannan ja verkoston kontolleen,
Engblom toteaa.
Taloyhtiöt yrittivät saada
myyjää asuntokauppalain perusteella vastuuseen kustannuksista, koska sekään ei ollut
tarkistanut tai huolehtinut siitä,
että sopimukset olisivat siirtyneet niin sanotusti talojen
mukana taloyhtiöiden hallinta-

yllättäneestä noin 4 500 euron
maksurasituksesta.
– Kun ajatellaan 4 500 euroa jaettuna noin 30:lle, niin ei
maksu ollut kovin suuri yhtä
osakkeenomistajaa kohti. Tietysti voi ajatella niinkin, että
jos liittymä olisi asianmukaisesti tehty, niin se kustannus
olisi ollut asuntojen hinnoissa.
Ainahan me yritämme hankkia
jonkun toisen maksumieheksi
ja etenkin tässä tapauksessa,
kun todettiin, että kysymys oli
selvästi virheestä.

muodon muututtua.
– Asuntokauppalaista ei oikeastaan löytynyt turvaa tällaisten
tapausten varalle. Tämähän oli
asuntokauppaan liittyvä virhe,
mihin yhteisö saattoi vedota,
mutta myyjän lakimiehen kir
joittamassa vastineessa se tavallaan kumottiin, Engblom
vielä pohti noin 30:tä osakasta

Isännöinnin
erot

Asuntokauppalaki
ei tuonut turvaa

L

iittymäsopimuksen puute
tuli yllätyksenä osakkaille, mutta niin taisi tulla
kaupungin virkamiehillekin.
Engblomin mielestä oli tärkeää,
että asia selvisi, koska muuten
olisi oltu samanlaisten ongelmien edessä joka kerta, kun seitsemän talon välissä sijaitsevassa
verkostossa olisi ollut ongelmia
- kuka maksaa.
– Meillä olisi pitänyt kenties
olla jatkuva extravaraus, varakassa, tällaisia ongelmia varten. Voi vain kuvitella, miten

H

enry Engblomin koke
muksen mukaan vuok
ratalon muuttuess a
omistustaloksi on tarpeen
miettiä, mitä muutostarpeita se
aiheuttaa myös isännöintiin ja
kiinteistönhuoltoon. Tässä ta-

pauksessa nousi esiin kysymys,
mikä merkitys oli sillä, että ensin vuokra-asunnot myi omistusasunnoksi sama henkilö,
joka ryhtyi niitä myös isännöimään muutosten tapahduttua.
– Vaikka huoneistot myytiin
asunto-osakkeiksi, isännöintitoiminta ei kuitenkaan muuttunut heti. Meitä isännöitiin kuin
talot olisivat olleet edelleen
vuokrataloja ja asukkaat vuokralaisia, Engblom mainitsee.
Lisäksi käytännön tilanteet
paljastivat, ettei asunto-osakeyhtiön päätöksentekojärjestelmä ole isännöitsijälle tuttu.
Esimerkiksi - osakkaat saivat
yksiselitteisen viestin, että jat
kossa ostatte sähkön Fortumil
ta, koska se on nykyinen sähköntoimittaja aiemmin sähköä
toimittaneen UPM Sähkön
siirryttyä Fortumille. Isännöintiyritys on tehnyt taloyhtiöiden
puolesta sähkösopimukset.
– Olin hallituksessa ja selitin
isännöitsijälle, että tämä ei nyt
mene näin, koska on kyse asunto-osakeyhtiöstä. Asia kuuluu
asunto-osakeyhtiön hallitukselle ja me päätämme, mistä sähkö ostetaan. Sitten ostimmekin
sen paikalliselta energialaitokselta, Engblom kertaa.
Yhteistyö isännöitsijän kanssa rupesi kuitenkin sujumaan.
Se oli tärkeää, koska Engblomin
mukaan muuten olisi saattanut
tapahtua selviä virheitä, joihin
hallituksen taholta olisi jouduttu puuttumaan.
– En sitten tiedä, miten suuria virheitä olisivat olleet tai
olisiko niillä ollut kovin suurta
merkitystäkään, mutta oli puututtava asioihin, joista tiesin,
että muuten ne eivät olisi menneet asunto-osakeyhtiölakikirjan mukaan, Engblom vielä
kertoo.
– Jos henkilö on isännöinyt
taloyhtiötä sen vuokrataloaikana, hän on oppinut vuokratalokulttuurin, ja siinä tarvittavat
isännöintitaidot, eikä hänellä
ole välttämättä edes ammattitaitoa muunlaiseen isännöin➺ JATKUU sivulla 79
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tiin. En minäkään osaisi tänä
päivänä vuokrataloa isännöidä
ennen kuin kävisin taas hankkimassa oppia siihen, Engblom
tunnustaa.

Vuokralaisen
muuttunut
asema

J

oskus entisen vuokralaisen,
nykyisen osakkeenomistajan, voi olla vaikea tiedostaa
oma asemansa.
Eräässä tapauksessa Engblomin mukaan uusi osakas istui
ensimmäisessä yhtiökokouksessa talon omistussuhteissa
tapahtuneiden muutosten
jälkeen ja ihmetteli, kenen
alaisuudessa hän oikein on vakuutusyhtiö Tapiolaan oli aikaisemmin maksettu vuokra ja
alueellinen huoltoyhtiö Pähkinähoito hätyytteli milloin milläkin asumiseen liittyvällä asialla.
Kyse oli aikaisemmin vakuutusyhtiö Tapiolan omistuksessa
olleesta talosta, josta oli myyty
asuntoja mm. entisille vuokralaisille.
Vuokralaisen kannalta olisi
tärkeä ymmärtää, mitä hallintaaseman muutos merkitsee korjaustoiminnassa.
–- Tämä näkyy siinä, minkälaisia palveluita uusi osakas on
vailla. Jos hän on vuokralaisena
tottunut saamaan vuokraisännältään määrättyjä palveluja,
niin asunto-osakeyhtiössä hän
ei niitä samalla tavalla saa. On
ymmärrettävä, että itse on kiinnitettävä hylly tai hankittava
jääkaappi. Huoltomies ei enää
tule hyllyjä kiinnittämään tai
vuokraisäntä hanki jääkaappia.
Engblom muistuttaa.

Huoltopalveluiden
sisällöt uusiksi

V

uokratalon muuttumi
nen omistustaloksi vai
kut
taa myös kiinteis

ARA-kohteisiin ja asuntoihin kohdistuvat alkuperäiset käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat rahoitusmuodosta riippuen voimassa 20-45 vuotta.

tönhuoltopalveluihin ja niiden
hinnoitteluun. Tämänkin ko
ke
muksen Pähkinähoito on
saanut Pähkinärinteen alueella,
kun asuntojen omistussuhde
on muuttunut.
– Olimme hinnoitelleet ja
teh
neet vuokratalon kanssa
huoltosopimuksen, johon sisäl
tyi myös huoneiston sisäpuoli
sia korjauksia. Kun talosta tuli
asunto-osakeyhtiö, niin me jou
duimme tarkistamaan palvelu
kuvaukset ja tarkistamaan hintaa, käytännössä alentamaan
hi
ntaa. Selitys on siinä, että
vuok
ralaisille tehdään enemmän huoltotöitä kuin osakkeenomistajille, Engblom vielä
mainitsee.

Hinta kertoo
talon kunnosta

J

oskus myyntitilanteet menevät hyvin ja ongelmitta,
joskus voi tulla ongelmia-

kin.
– Kun esimerkiksi vakuutus
yhtiö Tapiola myi Vantaan
Pähkinärinteessä ensimmäiset
vuokratalot omistusasuntotaloiksi, niin tiedän, että joissakin

taloissa tehtiin esimerkiksi tarkistusmittauksia huoneistojen
pinta-aloista, Engblom mainitsee.
Entisiä vuokrataloja myydään
omistusasunnoiksi joko siinä
kunnossa kuin ne ovat tai tehdään perusteellistakin remonttia, että asunnoista saa kunnon
hinnan. Engblom kehottaa ostajia aina suhteuttamaan asunnon
hinnan talon käyttöhistoriaan
ja ennen kaikkea sen kuntoon.
– Jos taloyhtiössä on tehty
myyntiä varten vain kevyt pintaremontti, ja huoneistoja kaupataan edulliseen hintaan, niin
hinta kertoo kohteen kunnosta
jotakin, Engblom sanoo.
Edullisen hinnan ei kannata
antaa sokaista luulemaan, että
tulipa tehtyä hyvät kaupat, kun
tosiasiassa taloyhtiössä on paljon korjattavaa, korjausvelkaa
on vuosikymmenten aikana
syntynyt. Sama ohje tutustua
taloyhtiön korjaushistoriaan ja
paneutua tuleviin korjausaiesuunnitelmiin kannattaa ottaa
vakavasti, olipa sitten tekemässä kauppoja entisestä vuokraasunnosta tai vanhasta omistusasunnosta.

Sopimusten ja
velvoitteiden
tarkistamista

J

oskus taloyhtiön saama uusi muoto voi yllättää kokeneen isännöitsijän ja hallituksen. Henry Engblom kertoo
vantaalaisesta taloyhtiöstä, joka
siirtyi Osuuspankin Eläkekassan omistuksesta sijoitusyhtiölle.Taloyhtiön siirryttyä Pähkinähoidon isännöintiin, Engblom
rupesi tarkistamaan sähkösopimuksen tilaa. Oli tieto, että sopimus on tehty Fortumin kanssa.
Soitto sinne ja vastauksena tieto, että kyllä sopimus on ja hyvä
sopimus onkin.
Jonkin ajan kuluttua isännöitsijän pöydälle tuli kyseistä yhtiötä koskeva sähkölasku, mutta laskuttajana Vantaan Energia.
– Soitin Vantaan Energiaan,
että mikäs juttu tämä on. Asian
selvittely on vielä kesken. Onko
joku tehnyt tämän taloyhtiön
puolesta sähkösopimuksen sittenkin Vantaan Energian kanssa
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla
toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä sekä
edistää alan yleistä kehitystä mm:
* Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja
suuren yleisön keskuudessa
* Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
* Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
* Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
* Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
* Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
* Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja muita tiedotteita
* Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla,
os. 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
• Delete Vahinkoturva 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
• Kartanon Vahinkopalvelut
• Korpikorpi Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Polygon Finland Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy

• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek 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:

KIINTEISTÖCONTROL OY
www.vahinkopalvelu.com

Auktorisoitu ja ammattitaitoinen jälkivahinkoliike vuodesta 1989
Kiinteistöcontrol Oy:n palvelut:
-

Kaikki rakennus– ja saneeraustyöt
Vesi– ja palovahinkojen korjaus
Homevahinkojen korjaus ja siivoustyöt
Hajunpoistot ja kalmavahinkojen korjaus
Kuivaustyöt
PKM– kosteusmittaukset ja raportoinnit
Graffitien poistot
Ikkunoiden pesut ilman nostimia

- Kiinteistöhuollot
- Näytteiden otot
- Injektoinnit
- Lämpökamerakuvaukset
- Asbestityöt
- Vahinkopyykkien pesut
- Kiinteistöjen siivoukset
- Elche antimikrobi jälleenmyynti

Lounais-Suomessa
Vahinkopalvelun päivystys 24H 044 556 1116
Helsingin talousalue
Vahinkopalvelun päivystys 24H 045 - 878 8480
Kotkan talousalue
Vahinkopalvelun päivystys 24H 050 - 596 3799
AT Kiinteistöcontrol Oy
Markulantie 3
20300 Turku
Vaihde 0400 966 111
Y-tunnus 1058586-6

PKS-KiinteistöControl Oy
Kyläsaarenkatu 14
00580 Helsinki
Y-tunnus: 2402890-5

Original ELCHE
antiMicrobi ™
Elche antiMicrobi mahdollistaa mikrobien
tuhoamisen elektrokemiallisella sähköllä
siten, että mikrobit kuolevat nopeasti ilman,
että aine näkyy, tuntuu tai tuoksuu. Tämä
pätee myös resistenteille bakteereille ja
viruksille.

www.elche.fi

➺ JATKOA sivulta 79

- siitä ei ole isännöitsijällä, eikä
hallituksella tietoa.
Tämän esimerkin opetus on
isännöitsijän kannalta se, että
aina kun tulee uusi kohde isännöitäväksi, olipa tausta mikä tahansa, niin on paljon sopimuksia ja muita velvoitteita, jotka
on tärkeä käydä läpi ja saattaa
ikään kuin oman isännöintitiedon tasalle.
– Pähkinärinteen alueella on
ollut paljon vakuutusyhtiö Ta
piolan kiinteistöjä. Kun talot
ovat olleet samalla omistajalla,
ei ole yleensä tehty esimerkiksi pyykinkuivatuspaikoista yhteiskäyttösopimuksia. Yhdessä
talossa sijaitseva kuivaushuone
voi palvella useamman talon
asukkaita. Sitten kun talot myydään omistusasunnoiksi, niin
hyvin usein tällaiset yhteiseen

käyttöön liittyvät asiat jäävät
sopimatta ja sitten vasta jälkikäteen niitä ruvetaan setvimään.
Yleensä taloyhtiöt kuitenkin
pääsevät niistä sopimuksiin,
Engblom mainitsee.
Myös perehtyminen taloyhti
ön historiaan on tärkeää erityisesti silloin kun talon omistusjärjestelyissä on tapahtunut
muutos. Näin Engblom totesi
ainakin eräässä kohteessa, josta
sijoittaja oli aikoinaan ostanut
myyntiin tulleista vuokra-asuntoja ja tehnyt niihin huoneistosaunat - ilman lupaa.
– Sitä on nyt selvitetty muiden töiden ohessa. Sauna olisi
vaatinut rakennusluvan, niin
myös märkätilojen laajentaminen, joka sekin oli asunnoissa
tehty. Asuntokauppatilanteessa
tämä asia aiheuttaa ongelman,
koska ei tiedetä, milloin huoneistomuutos on tehty. Sitä ei

tiedä ilmeisesti edellinenkään
isännöitsijä, jolta kohde siirtyi
meidän isännöintiin. Saunoista
sinällään ei ole ollut ongelmia.
Ainoastaan isännöitsijätodistuksessa lukee nyt, että on tehty muutos, jota taloyhtiö ei ole
valvonut, Engblom kertoo esimerkistä, jonka arvelee olevan
kuitenkin aika harvinaisen.

Vuokratalokauppoja
tehdään

E

rityisesti vakuutusyhtiö
Tapiola on myynyt Pähkinärinteestä 2000-luvulla useita vuokrataloja omistusasunnoiksi. Henry Engblom
laskeskelee, että hänen Pähkinähoidossa olonsa aikana
ainakin 6-7 taloa on tällaisen

muutoksen käynyt läpi sitten
vuoden 2002, jolloin ensimmäinen vuokratalo alueelta myytiin
omistustaloksi. Siinä Engblomin
muistin mukaan vaihtoi omistajaa noin 135 asuntoa.
Tapiola on yleensä myynyt
vuokra-asunnot niissä asuville
vuokralaisille, mutta tuoreimmassa talokaupassa asunnot
menivät Engblomin mukaan
sijoitusyhtiölle perustettavan
yhtiön lukuun. Siinä kaupassa
noin 100 asuntoa vaihtoi omistajaa.
Lisäksi Tapiola on myynyt
kaksi taloa VVO:lle, koska niissä
oli vielä voimassa aravarajoitukset. Muissa ”talo- ja asuntokaupoissa” puhutaan Engblomin
mukaan noin 50 huoneiston
taloyhtiöistä.

Kymmeniä tuhansia aravavuokraasuntoja vapautuu rajoituksista
Kerran vuokratalo, tulevaisuudessakin vuokratalo - näin
vaikuttaa hyvin todennäköiseltä Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti, kauppatieteiden tohtori Petri Mäki-Fräntin
ja projektitutkija, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tuula
Laukkasen tekemän selvityksen perusteella. Selvitys tehtiin vuonna 2010 ja siinä pyrittiin valottamaan sitä, mitä
aravavuokra-asunnoille on tapahtunut niiden vapauduttua
rajoituksista tai kun ARA on ne
vapauttanut.
Selvityksen antamista johtopäätöksistä yksi oli, että
aravarajoituksista vapautuvat
asunnot tulevat pääsääntöisesti säilymään tavallisten kotitalouksien asuntoina.
”Osa ehkä muutetaan omistusasunnoiksi, sillä jo vapautuneista kohteista joka neljäs ja
hakemuksesta vapautetuista
kohteista vajaa puolet oli muutettu vuokra-asunnoista omis-

tusasunnoiksi. Tosin ARAn
yleishyödyllisiksi nimeämien
yhtiöiden vuokra-asuntojen
muuttaminen omistusasunnoiksi ei ole mahdollista nykyisten lakien voimassa ollessa, mutta voi olla, että paineet
säädösten muuttamiseen kasvavat”, selvityksessä todetaan.
Suurimpien valtakunnallisten yleishyödyllisten yhtiöiden (SATO ja VVO) hallussa
olevat, jo vapautuneet kohteet
olivat säilyneet vuokra-asuntoina. Niitä ei ollut muutettu
omistusasunnoiksi, eikä liioin
erityisryhmien käyttöön.
Vuokra-asuntoja omistusasunnoiksi ovat viime vuosina
myyneet erityisesti suuret teollisuusyritykset ja vakuutusyhtiöt. Esimerkiksi UPM luopui
2000-luvun alussa noin 4 000
aravarahoitteisesta vuokraasunnosta, jotka sijaitsevat 80
paikkakunnalla. Silloin arvioitiin, että konserni tarvitsee
käyttöönsä vain 1 700 vuokra-

asuntoa 10 paikkakunnalla.

Voimallisin vapautumisjakso meneillään
Vuodesta 1949 alkaen tuotetuista tavallisista ARA-vuokraasunnoista on käyttö- ja luovutusrajoitusten piiristä vuoden
2009 loppuun mennessä poistunut noin 62 400 asuntoa.
Poistuma koskee lähinnä vain
vuokra-aravalainoilla rahoitettua tuotantoa, ja se koostuu
määräaikaisista rajoituksista
vapautumisista, ARAn vapauttamisista ja talojen purkamisista.
Säädösten mukaisten vapautumisten voimallisin ajanjakso
näyttäisi osuvan vuosiin 20092014, kun taas ARA teki eniten
vapautuspäätöksiä vuosina
2004-2007.
Poistuma käyttö- ja luovutusrajoituksista jatkuu: vuosina 2010-2014 määräaikojen

perusteella vapautuu noin 500
vähintään 20 asuntoa käsittävää kohdetta, joissa on yhteensä 22 150 asuntoa.
Vuonna 2014 alkaa nk. pitkäaikaisilla korkotukilainoilla
rahoitettujen 36 000 asunnon
vapautuminen. Vuosien 2010
ja 2020 välillä käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuvaksi
ennakoitu ARA-asuntokanta
sisältää noin 780 kplvähintään
20 asuntoa käsittävää kohdetta.Taloja on 1 450 taloa ja asutnoja 36 800.
ARA-kohteisiin ja asuntoihin
kohdistuvat alkuperäiset käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat
rahoitusmuodosta riippuen
voimassa 20-45 vuoden ajan,
minkä lisäksi vuonna 1997 tuli voimaan 10 vuoden jatkorajoitus. Jatkorajoitus koskee ennen vuotta 1980 lainoitettuja
rakentamiskohteita ja myös
myöhempiä peruskorjaus- tai
perusparannuslainoitettuja
kohteita.
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NIMIT Y K S I Ä

Asuntoverstas

Rkm Toimi Niesniemi on nimitetty
toimialajohtajaksi
Verstaalle Asuntoverstas Kiinteistökehitys Oy:n sekä Asuntoverstas
Saneeraus Oy:n toimialajohtajaksi.
Niesniemellä on yli 30 vuoden kokemus saneeraukseen ja rakennuttamiseen liittyvistä johtotehtävistä,
mm. Rakennusliike R. Muhonen Oy:n
toimitusjohtajana sekä Delete Group
Oy:n toimialajohtajana.

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja
Suomen AsuntoHypoPankki Oy:n
varatoimitusjohtaja ja hallituksen
jäsen, oikeustieteen kandidaatti Ari
Pauna (45) on nimitetty Suomen Hy
poteekkiyhdistyksen toimitusjohtajaksi 1.1.2013 lukien. Paunalla on 20
vuoden pituinen työura erilaisissa
pankkialan johto- ja asiantuntijatehtävissä.
Toimitusjohtajana yli 10 vuotta toiminut 63 vuotta täyttävä rahoitusneuvos Matti Inha jää eläkkeelle toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti
keväällä 2013.

Picote Oy Ltd H.Q.

MBA Katja LindyWilkinson on nimitetty Picote UK
Ltd:n myyntiyhtiön toimitusjohtajaksi 1.7. alkaen.
Vastuualueenaan
sukitustyökalujen
myynti ja markkinointi. Lindy-Wil
kinson vastaa myös Picoten kansainvälisen strategian suunnittelusta
ja toteutuksesta. Hän on yrityksen
johtoryhmän ja hallituksen jäsen.

Consti Korjausurakointi

Consti Korjausurakoinnin Turun
aluejohtajaksi on
nimitetty raken
nusinsinööri Jukka Lehtonen. Tehtävän aikaisempi
haltija Janne Lundén jatkaa Constin
osakkaana.
Jukka Lehtonen siirtyy Constille
YIT:ltä. Hän on vastannut monista Turun seudun näkyvistä rakennusprojekteista muun muassa TYKS:n laajennushankkeen ja NCC-vuosinaan
Kauppakeskus Myllyn rakentamisen
yhteydessä. Sitä ennen hän työskenteli GSP Westin toimitusjohtajana.

ISS Palvelut

ISS Palveluiden Uudenmaan asiakkuudet -liiketoimintayksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on
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nimitetty 1.9.2012 alkaen Matti Ranne,
joka on toiminut asiakkuusjohtajana
Uudenmaan asiakkuudet -liiketoimintayksikössä.
Anna Tapio on nimitetty 1.8.2012 alkaen ISS Palveluiden siivous- ja toimistopalveluiden tuotejohtajaksi liiketoiminnan kehitys -yksikköön Vantaalle.
Hanna-Mari Utunen on nimitetty
6.8.2012 alkaen ISS Palveluiden lii
ketoiminnan kehitys -yksikköön
ruokailupalveluiden aluepäälliköksi
Vantaalle.
Outi Niskanen on nimitetty 8.8.2012
alkaen ISS Prokon hankesuunnittelijaksi Helsinkiin.
Mikko Peltola on nimitetty 20.8.2012
alkaen ISS Palveluiden talousyksikköön palkkahallinnon asiantuntijaksi
Vantaalle.
Pia Forsstedt on nimitetty ISS Palveluiden siivouksen Business Analystiksi 1.9.2012 alkaen.
Lasse Forsman on nimitetty ISS Palveluiden teknisten palveluiden Business Controlleriksi 1.9.2012 alkaen.
Petri Sund on nimetty ISS Palveluiden
kiinteistöhuollon Business Controlleriksi 1.9.2012 alkaen.

EMC Talotekniikka Oy

Tomi Leinikka on
nimitetty 13.8. al
kaen LV-projek
t ip ä ä l l i k ö k s i
E t el ä - S u o m e n
talotekniikkaliike
toimintayksikköön.
Hän on aikaisemmin toiminut mm. YIT Kiinteistötekniikassa ja Amplit Oy:ssä.
Jussi Saari on ni
mitetty 1.8. alka
en LV-urakoinnin
asennuspääll i
köksi Etelä-Suo
men talotekniikka-liiketoimint a y k s i k ö n LVosastolle. Hän on toiminut aikaisemmin LV-osaston projektipäällikkönä.
Roope Mutenia
on nimitetty 1.8.
alkaen Sähkön
projektipäälliköksi. Hän on aikaisemmin toiminut
Lemminkäinen
Tal o t e k n i i k k a
Oy:ssä.

TalPron Oy

Mikko Sahikallio on nimitetty
1.9.2012 alkaen
TalPro Oy:n liiketoimintajohtajaksi
vastuullaan johtaa
TalPron projektijohtopalveluiden
liiketoimintaa valtakunnallisesti.

Hallitusjäseniä vaikea saada

O

sakkaiden halukkuus
asunto-osakeyhtiön
hallituksessa on selvästi vähentynyt. Se johtuu
monista syistä, mutta päällimmäisinä ovat vilkas julkinen
keskustelu taloyhtiöiden vastuista, jota käytiin erityisesti
viime talvena lumiongelmien
yhteydessä; yleinen halutto
muus osallistua yhteisten asi
oiden hoitamiseen ajanpuutteen ja kokemattomuuden
vuoksi sekä haastavien, aikaa
ja osaamista vaativien isojen
remonttihankkeiden lisääntyminen.
Neljässä taloyhtiössä oli turvauduttu ongelmien vuoksi
ulkopuoliseen hallitusammattilaiseen.
Tällaisen kuvan piirsi asunto-osakeyhtiöiden hallitusten
työskentelystä Puheenjohtajien Klubin perinteeksi muodostunut kesäkysely, jonka 12
kysymyksen kysymyspatteri

toimitettiin Klubin 157 postituslistalla olevalle taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille.
Päinvastaisestakin ilmiöstä kerrottiin, sillä joka viides
vas
taajista kertoi hallitushalukkuuden parantumisesta.
– Parhaimpana esimerkkinä
kerrottiin uudenlaisesta ratkaisusta; tulevaa linjasaneerausta varten oli perustettu asukasraati auttamaan hallitusta
suunnittelutyössä. Loistava
tapa saada lisää yhteistyötä
ja vaikutusmahdollisuuksia
taloyhtiöön, Puheenjohtajien
Klubin vetäjä Mika Artesola
iloitsee.
Ratkaisuna hallitustyöskentelyn parantamisessa pidettiin
koulutusta, mutta tärkeäksi
tiedonlähteiksi mainittiin
kiin
teistöalan mediat, jotka
kirjoittavat ajankohtaisista
asioista.
Asunto-osakeyhtiölain vai-

WC-pytty ei ole roskis
Pian sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat uutisoi SOK:n
kiinteistön rasvakaivon tukkeutumisesta aiheutuneesta mittavasta viemäriongelmasta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY katsoi aiheelliseksi
muistuttaa hyvästä pyttyetiketistä. Käytännössä se tarkoittaa
sitä, että wc-pyttyä saa käyttää
vain siihen mhin se on tarkoitettu, ei roskiksena.
Wc-pytyn käyttämisessä siis
kannattaa ottaa huomioon seuraavanlaisia asioita:
Roskien heittäminen vessanpyttyyn aiheuttaa ongelmia
sekä kiinteistöille että viemäriverkostolle. Hygieniatuotteiden
ja biojätteiden, kuten ruuantähteiden ja paistorasvan laittaminen pyttyyn voi aiheuttaa kalliin tukoksen kodin putkistossa.
Useimmat viemäritukokset
todetaan taloyhtiöiden omissa
putkistoissa. Kun viemäri tuk-

keutuu, vesi nousee nopeasti
lattiakaivoista, pesualtaista ja
wc-pytystä. Haju on kamala ja
siivoaminen sotkuista puuhaa.
Roskat on syytä heittää lajiteltuna roskikseen. Ikäviltä ja
kalliilta putkitöiltä voi välttyä
laittamalla roskakorin kylpyhuoneeseen ja vessaan.
Pyttyyn ei myöskään saa
heittää wc-paperirullia tai kuituliinoja, vaikka niissä olisi flushable-merkintä. Vessapaperi ei
aiheuta ongelmia, koska se on
valmistettu viemärissä hajoavaksi.
Jos rasvaa joutuu viemäriin,
se jähmettyy ja rasvatukos pitää
pahimmillaan leikata putkistosta pois. Tämä vie ajan lisäksi rahaa, ja maksumieheksi joutuu
ongelman aiheuttaja.
Rasvan voi laittaa biojäteastiaan esimerkiksi talouspaperiin
imeytettynä. Isomman rasvamäärän voi kerätä tiiviiseen

kutuksista puheenjohtajat ar
vioivat, että laki on toiminut
hyvin ja pitänyt huolta asukkaiden remonttien ilmoitusvelvollisuudesta huoneistoremonttien osalta.Tätä pidettiin
tärkeänä erityisesti kosteiden
tilojen remonttien osalta.

Taloudellinen tilanne
rajoittaa remonttihaluja
Puheenjohtajien suurin
uhkakuva kohdistui isojen ja
kalliiden remonttihankkeiden
lykkääntymiseen osakkaiden
taloustilanteen takia. Vastaajista runsas enemmistö totesi
taloudellisen tilanteen muuttuneen huonommaksi.
Ensisijaisena syynä pidettiin kiinteiden kustannusten
kuten, lämmitys, vesi ja jäteve
si ja energia, voimakkaita hinnannousuja. Myös kiinteistö
veron käyttöä kuntien talouden paikkaajana pidettiin
huolestuttavana. Huomiota
kiinnitettiin myös osakkaiden

astiaan, kuten maitopurkkiin, ja heittää sen
sekajätteisiin.
Rasvat ja muut kiinteät biojätteet ovat myös
rotille kelpaavaa ravintoa. Pehmeät ruuantähteet kuten puurot ja
keitot eivät tuki viemäreitä, mutta ovat herkkupaloja viemäriverkoston
sivuputkissa liikkuville
rotille.
WC-pyttyyn ja viemärikaivoon ei myöskään
saa kaataa vaarallisia
jätteitä, kuten maaleja,
liuottimia tai lääkkeitä. Nekin voivat tukkia
viemärin, mutta viemäristä läpi
päästessään jätevedenpuhdistamolle ne häiritsevät jätevedenpuhdistuksen biologista
prosessia.
Kemikaalien kaataminen
viemäriin lisää myös vesistöjen kuormitusta, sillä kaikkia
vaarallisia jätteitä ei jäteveden-

ikääntymisen ja kasvavien
vastiketarpeiden epäsuhtaan.
Vastaajista joka kuudes koki
taloustilanteen parantuneen
tai pysyneen ennallaan.
Remonttien lykkäämisen
kan
nalta tilanne on huolestuttava: Monet taloyhtiöistä
ovat tulleet ikään, jossa pitäisi
tehdä sekä putkistokorjauksia
että julkisivuremontteja. Molemmat hankkeet ovat kalliita
ja rasittavat osakkaita.
Muita mainittuja korjauskohteita olivat hissit, pihat ja
ilmastointijärjestelmät.
Uhkia löytyi myös ympäröivän maailman epävarmuudesta, piittaamattomuudesta,
yksityisen pysäköinninvalvonnan tulevaisuudesta sekä
osakkaiden ikääntymisestä.
Monissa pienemmissä taloyhtiöissä hommia on tehty
talkoohengellä ja nyt väestön
vanhetessa ei enää jakseta
osallistua. Työt jäävät yhä harvempien harteille.

puhdistamolla pystytä puhdistamaan. Vessasta vedetyt vaaralliset jätteet päätyvät lopulta
kuormittamaan Itämerta.
www.hsy.fi/vesi/
kodinvesiasiat/pyttyetiketti
www.pytty.fi
www.vaarallinenjate.fi
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Kiistaton totuus on, että parahultaisesti
ottaen naisen vartalossa pyöreyttä ei ole
yhtään liikaa, eikä liian vähän.

Ostereita, rakkausruoan aatelistoa
& latva-artisokkaa
Kesä alkaa olla takana
päin. Illat pimenevät,
ilmat viilenevät, toppahousuja sovitellaan
ja valmistaudutaan
tulevaan talveen.
Nähtäväksi jää, missä jamassa yläkerran
isännän lumivarastot
ovat ja tarvitaanko
taas kaikki kynnelle
kykenevät ”lumimiehet” kiipeilemään,
kuka minkäkinlaisin
turvavälinein talojen
katoille.
Mutta onhan lähiviikkoina myös pientä

N

ykyisin Manner-Suomessa on 320 kuntaa.
Mitenkähän kuntakartta mahtaakaan muuttua uusien
kunnallispäättäjien nelivuotiskauden aikana? Nyt valitaan
noin 10 000 valtuutettua. Jos
kuntien määrä putoaa radikaalisti, riittääkö kaikille koko valtuustokaudeksi hommia? Olisihan se aika metkaa,
jos kuuden kunnan
yhteenliittymä aloittaisi kunnanvaltuutettuja
koskevat yt-neuvottelut.
Taannoin julkisuuteen tulleen kuntakartan perusteella on
laskettu, että neljän
vuoden päästä olevissa
vaaleissa valtuutettujen
määrä olisi noin 3 000.
Ilmankos kepulaiset
repivät maakunnissa
voimallisesti lappuhaalareitaan.

mediarumbaa tiedossa, sillä 28. lokakuuta
mannersuomalaiset
pääsevät taas äänestämään. Tällä kertaa
valitaan pikkuruisen
kuntaliitospaineen alla
oleviin kuntiin uudet
valtuutetut.
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Kaikki
ei muutu

M

itähän Taksitai Kuormaautoliiton
jäsenet tuumaisivat, jos
heidän oma unioninsa
kysyisi heiltä, että hyvä
yrittäjä, mikä on tärkein työkalusi? Saattaisi siinä isäntien kalliilla
hankitut yläleuan tekohampaat pudota vielä
kalliimmalla hankitun
työkalun rapaiseen jalkatilaan moista kysymystä hämmästellessä.

Tämä tuli mieleeni, kun sattui jostakin lehdestä silmiini
otsikko, että tietokone on isännöitsijän tärkein työkalu. Jutun
pätkää lukiessani aavistukseni
osui kohdalleen, isännöitsijäunionihan se jatkaa nollatutkimustensa sarjaa. Nyt nämä
ikuiset ropellipäät olivat päättäneet kartoittaa jäsenistöltään

työkalusalkun tärkeimmät vempaimet. Yhdeksän kymmenestä
unionin jäsenestä käyttää tietokonetta. Mikä uutinen! Hohtimet taisivat olla toisella sijalla.
Jos kuntamaailma muuttuukin, on kuitenkin vielä jotakin
mikä pysyy...

KEITETYT
LATVA-ARTISOKAT
• YKSI ISOHKO
ARTISOKKA
KAHDELLE
• SUOLAA
• SITURUUNAN
MEHU
• VETTÄ
• BEARNAISEKASTIKETTA

Osterit syödään
elävänä
Pääkaupunkiseudun Stockmanneissa oli syyskuun puolessa välissä
osterikampanjana. Ostereita pääsi
maistamaan kaupassa ammattilaisen
opastamana ja luonnollisesti herkkuja oli myös myynnissä. Opastusta sai
myös osterin oikeaoppiseen avaamiseen, mikä ei sinänsä ole vaikeaa,
mutta vaatii pikku niksinsä.
Kotikokin kengät kuljettivat allekirjoittaneen Espoon Tapiolaan kyseisiä herkkuja hankkimaan. Kaupan
herrahenkilö oli hyvin miellyttävä
ja neuvoi niksit osterin avaamiseen
ja tarjosi mereltä tuoksuvan herkun
pienen sitruunarutistuksen kera.
Tarjolla olisi ollut myös salotti- ja
punasipulista sekä vinegretestä tehtyä salsaa, mutta tahdoin maistaa
mahdollisimman naturel. Enkä pettynyt. Reipas ryystäisy suoraan simpukan kuorelta suuhun, pieni pyöräytys
suussa ja sitten puraisu, jotta koko
suu saa osansa tästä makunautinnosta... makumaailman täytti herkullinen liemi ja osterin liha aavistuksen
sitruunalla ryyditettynä - merellistä.
Tuli mieleen männätalvinen reissu
Seychelleille. Erinomaista.
Älä koskaan nielaise osteria puraisematta sitä kahtia, se olisi kuin

helmiä sioille, menettäisit ison makuelämyksen.
Eipä allekirjoittanutta ollut maistiaisen jälkeen vaikea saada ostamaan
näitä nilviäisiä myös kotiin (2 e/kpl).
Makumatkojen varrella ostereita on kyllä tullut syötyä maailman
ravintoloissa useampaan otteeseenkin, mutta tällä kertaa kaikki tuntui
natsaavan niin mainiosti kohdalleen,
että oksat pois.
Kotona ei satu olemaan osteriveistä ja enkä raaskinut sellaista osteritiskiltä ostoskoriin nostaa - no, yhden
katkenneen keittiöveitsen jälkeen

Artisokan lehdet riivitään hampailla
Katkaise ennen keittämistä artisokasta varsi pois kääntämällä vartta
pöydän reunaa vasten. Leikkaa artisokan kärjestä 2-3 senttiä pois ja
leikkaa saksilla uloimpien lehtien
kitkerät kärkiosat pois.
Huuhdo ”hetelmä” juoksevan
kylmän veden alla ja laita artisokka
kiehumaan runsaaseen veteen, jo-

hon olet rutistanut yhden sitruunan
mehun ja ripottanut vähän suolaa.
Sitruunassa oleva happo estää artisokan tummumisen.
Kiehumisen aikana kannattaa artisokkien päällä pitää vaikka vähän
kattilaa pienempää kantta, jotta ne
pysyvät upoksissa. Näin herkku ei
tummu ja kypsyy paremmin kauttaaltaan. Keittoaika on reilu puoli tuntia,
riippuen artisokan koosta. Kypsyyttä
voit kokeilla vaikka puisella grillivar-

siirryin järeämpään kalustoon ja
tempaisin kehiin tämäkän Marttiinin valmistaman lapinleuku-puukon.
Sitä varovasti käyttäen kansi aukesi
oikein nätisti ja ohuella keittiöveitsellä sain katkaistua saamani opin
mukaisesti simpukan sulkijalihaksen
ja irroitettua myös lihaksen simpukan pohjasta. Enkä edes pahasti läikyttänyt kuoren sisällä olevaa herkullista nestettä. Kaikki osterit auki, ne
laatikossa olevan jäämurskan päälle
ja pieni rutistus sitruunaa ja sitten
hörstämään... ei vaan nauttimaan.
Kyytipojaksi lasillinen täyteläistä

samppanjaa.
Tämä kaikki tapahtui aurinkoisessa syyssäässä ulkona ja olo oli kuin
Casanovalla aikoinaan. Legendan
mukaanhan Casanova söi 60 osteria
päivittäin ja ammensi siitä itselleen
legendaarisen mieskunnon. Ostereita pidetäänkin rakkausruoan aatelina. Joten veljet, osterikauppaan
sieltä tietokoneen ääreltä tilailemasta niitä humpuukisia poronsarvi- tai
muita lumepillereitä, joita viagrana
spämmätään meille ruudun täydeltä
päivittäin.

rastikulla. Artisokka on kypsä, kun
pohja on pehmeä ja alimmat kukkalehdet irtoavat helposti.
Valuta ylimääräinen vesi pois
kääntämällä artisokat leikkuulaudalla
tai puhtaassa tiskialtaassa nurin päin.
Voit tarjoilla artisokat irrottamalla
lehdet lämmitettyyn kulhoon tai laittamalla kokonaisen artisokan kahden
syöjän välille pöytään.
Tarjoile tämä herkku sitruunavoikastikkeen tai kuten allekirjoittanut,
hollandaise-kastikkeen kera.
Artisokassa on syötävää kahdessa
kohdin, lehtien kärjessä ja artisokan
pohjassa sijaitseva sydän. Lehdet
dipataan kastikkeeseen ja lehti vedetään riipimällä hampaiden välissä
niin, että lehden kärjessä oleva pehmeä tahna tulee suuhun.
Artisokan sydämen päällä on
melkoisen ”tuuhea karvoitus”, joka

leikataan tai revitään pois ja sydän
syödään kastikkeen kera haarukalla
ja veitsellä. Artisokan voi syödä kylmänä tai kuumana.
Erittäin hyvää ja helppoa. Eikä
maksa paljoa. Ostamani ”käpyset”
maksoivat tasan 2,49 euroa kilolta.
Sopii alkupalaksi, leffankatselunaposteltavaksi tai muun ruoan lisukkeeksi.
Näitä syödessä kannattaa pöytään
kattaa myös iso ”risteilijä”, sillä artisokan lehtiä jää tolkuttoman paljon.
Allekirjoittanut tarjosi artisokat
loistavasti marmoroituneesta härän
ulkofileestä leikattujen ja grillattujen
pihvien kera. Ei pöhkömpää.

www.karpankeittio.fi
karppa.coffeeland@kolumbus.fi

Kahvimaalla
Miisan päivänä
23.9.2012
Chef Karppa

myös Facebookissa.

Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2012
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat

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

Ulko-ovet

Sisäovet

Vantaa

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Seminaarit

Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari

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

Toukokuussa 2013
www.ti-seminaari.fi

Maalauslaitteet
Väestösuojat

Parvekekaiteet

TURVALLISUUSMATERIAALIA
+IILANIITYNTIE  (VSRR
3XK(09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Kiinteistöpesulat

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

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
MEILTÄ LISÄKSI MYÖS
MYÖS:
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ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

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

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 476 112, faksi (09) 4761 1400
www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi
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Kiinteistöposti täyttää 20 vuotta ensi vuonna
Juhlaseminaari Finlandia-talossa 10.4.2013
Ensi vuosi on Kiinteistöpostille juhlavuosi, sillä lehti täyttää
jo komeat 20 vuotta. Matka on
ollut mielenkiintoinen, paljon
ovat kiinteistönpito ja korjausrakentaminen menneet sinä aikana
eteenpäin, taloyhtiöiden päättäjien tietämys kiinteistöjen ylläpidosta kasvanut, paljon on koettu
ja korjattu, vaikka korjausvelka
edelleenkin kasvaa.
Tulevaan vuoteen mahtuu monenlaisia tapahtumia, 20-vuotisjuhlaseminaari pidetään Finlandiatalossa 10. huhtikuuta. Seminaariin kutsutaan lehden lukijoita eli
taloyhtiöpäättäjiä ja siellä kuullaan
monia ajankohtaisia kiinteistönpitoon ja korjausrakennuttamiseen
liittyviä luentoja.
Kiinteistöpostin yhteistyökumppanit ovat juhlissa mukana,
sillä seminaarin yhteyteen järjestetään joustavarakenteinen näyttely,
jossa lehden 20 hyvää ja osaavaa
yhteistyökumppania esittelevät
seminaarivieraille tuotteitaan ja
palveluitaan.
Seminaari on kutsutuille maksuton ja päivän aikaan tarjotaan
aamukahvit, lounas ja päivän päätteeksi ”kippistetään” juhlasankaria
kuohuviinilasillisella.

Myös messuosallistumisia
Juhliva Kiinteistöposti osallistuu myös alan messuille. Helmikuussa Helsingin Wanha Satama
täyttyy Korjausrakentaminen
2013-tapahtumasta, maaliskuussa
on ohjelmassa Jyväskylän Paviljon-

■ Teksti: Hanna Rissanen kuvat: Aimo Holtari

Tiedonnälkää ja –tarjontaa
juhlan merkeissä

Viidessätoista vuodessa ammattilehti ennättää viestittää lukijoilleen
aikamoisen määrän asiaa. Tuhdin tietoannoksen tarjosivat myös asiantuntijaluennoitsijat yleisölleen kuudessa tunnissa, Kiinteistöpostin
juhlaseminaarissa Finlandia-talolla 23. huhtikuuta. Vieraat, noin 300
taloyhtiöiden edustajaa kuuntelivat keskittyneesti. Keitä ja mitä, siitä
alla lähinnä maistiaispaloja. Tarkemmin antiin palaamme elokuun
PääkaupunkiseutuExtra-numerossa.
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gissa Rakentaminen & Talotekniikka 2013-messut ja marraskuussa
lehti on mukana Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla Helsingin Messukeskuksessa.
Jyväskylään rakennetaan 3-4 yhteistyökumppanin kanssa pienimuotoinen KiinteistöTori ja
syksyn Kiinteistömessuille on
suunnitteilla isompi, 20 yrityksen muodostama KiinteistöTori.
Syksyn toriin liittyvät neuvottelut
ovat parhaillaan käynnissä Suomen Messujen kanssa.

Wise Group Finland Oy ostanut
Insinööritoimisto Creo3 Oy:n
Wise Group Finland Oy on allekirjoittanut sopimuksen, jolla
yhtiö hankkii yrityskaupalla rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelupalveluihin erikoistuneen Insinööritoimiston Creo3 Oy:n osakekannan.Yritys toimii Mikkelissä
ja Savonlinnassa. Se on perustettu
vuonna 2004 ja toimii uudis- ja
korjausrakentamisen, rakennuttamisen, valvonnan ja suunnittelupalveluiden parissa.
Yritys työllistää tällä hetkellä
14 henkilöä Mikkelissä ja Savonlinnassa.
Yrityksen liikevaihto vuonna
2012 tulee olemaan noin 1.3 miljoonaa euroa.
Insinööritoimisto Creo3 Oy:n

nykyiset omistajat Pasi Honkanen,
Pasi Piispa ja Timo Härkönen jatkavat yhtiön palveluksessa entisissä
tehtävissään. He tulevat merkittäviksi vähemmistö-osakkaiksi Wise
Group Finland Oy:öön.
Wise Group Finland Oy on
suomalainen yritys, joka tarjoaa
talonrakennusalan konsultointi-,
suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut uudis- ja korjauskohteisiin
Suomessa, Venäjällä ja Baltian
maissa. Wise Group kuuluu talonrakennussektorin kymmenen
suurimman asiantuntijapalveluita
tarjoavan yrityksen joukkoon Suomessa.

Finlandiatalossa oli
runsaasti
väkeä Kiin
teistöpostin
juhliessa
15-vuotistaivaltaan
Helsingissä
vuonna
2008.

Kaksi
laivaseminaaria
Toukokuussa Kiinteistöposti järjestää jo kahdeksatta kertaa Tulevaisuuden Isännöinti -huippuseminaarin, joka on perinteisesti
Helsinki-Tukholma-Helsinki välillä
pidettävä meriseminaari.
Syyskuun lopussa kokoontuvat Kiinteistöalan naispäättäjät
neljättä kertaa Helsinki-TallinnaHelsinki välillä pidettävään meriseminaariin.

Fenestra keskittää
ikkunatuotantonsa Kuopioon
Ikkuna- ja ovitoimittaja Fenestra keskittää ikkunatuotantonsa Kuopioon. Sillä haetaan
toiminnan kannattavuuden
parantamista sekä parempaa
asiakaspalvelua esimerkiksi
lyhyempien toimitusaikojen
muodossa.
Fenestra valmistaa vuosittain
noin 230 000 ikkunayksikköä
ja noin 320 000 ovea. Liikevaihto on noin 110 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin
700. Fenestran tuotantolaitokset sijaitsevat Forssassa, Kuopiossa, Viitasaarella, Alavudella,
Posiolla ja Tallinnassa.

Malkit Oy myi
toimintojaan
Hakonen Solutions
Oy:lle
Malkit Oy on myynyt liiketoimintakaupassa pesula-, kodinkone- ja lukitustoimintonsa Hakonen
Solutions Oy:lle. Liiketoimintasiirto koskee toimialakokonaisuutta,
johon kuuluvat pesulakoneet, kodinkoneet, lukitukset, varausjärjestelmät ja niiden asennukset sekä
huoltotoiminnot.
Kaikki toiminnoissa työskentelevät 32 työntekijää siirtyvät kaupan yhteydessä vanhoina työntekijöinä Hakonen Solutions Oy:n
palvelukseen.
Hakonen on vuonna 1918 perustettu perheyritys ja Suomen
vanhimpia logistiikkayrityksiä.
Kaupan myötä se voi tarjota saman katon alta jakelu- , asennus- ja
käyttöönotto-, huolto- ja ylläpitopalvelut sekä koulutus- ja kierrätyspalvelut.

Kiinteistötahkolalla
kaksi
yrityskauppaa
Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy
on ostanut 26 vuotta Nurmijärvellä toimineen Isännöitsijätoimisto
Mehto Oy:n liiketoiminnan Terho
Mehtolta. Mehto Oy:n kaikki isännöintiasiakkaat siirtyivät Kiinteistötahkolan vastattavaksi 1.9.2012
alkaen.
Terho Mehto sekä muu henkilöstö siirtyvät samalla päivämäärällä vahvistamaan Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy:n isännöintijoukkuetta, työskentely heillä jatkuu
edelleen Nurmijärven toimipisteessä.
Lisäksi Kiinteistö-Tahkola Rovaniemi Oy on ostanut Rovaniemellä sijaitsevan Isännöintipalvelu E.
Viitanen Ky:n isännöintiliiketoiminnan Ermo Viitaselta.
Isännöintipalvelu E. Viitanen
Ky:n kaikki isännöintiasiakkaat
siirtyivät Kiinteistötahkolan vastattavaksi 1.9.2012 alkaen. Ermo
Viitanen siirtyy samalla päivämäärällä vahvistamaan Kiinteistö-Tahkola Rovaniemi Oy:n isännöintijoukkuetta.
Kiinteistötahkola-konsernissa
työskentelee 110 isännöintialan
ammattilaista kuudessa toimipisteessä Helsingissä, Nurmijärvellä,
Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Kuusamossa.
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HSY jätehuollon
verkkopalvelussa
voit päivittää tyhjennysvälitiedot
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden asiakkaat voivat nyt itse
muuttaa jätekuljetuspalveluidensa
tietoja.Asiakkaat voivat netissä esimerkiksi pidentää tyhjennysväliä
tai vähentää jäteastioiden määrää.
Asiakkaat ovat aiemmin voineet
tilata HSY:ltä uuden jätekuljetuspalvelun sähköisesti, mutta voimassaolevien kuljetuspalveluiden
tiedot on pitänyt muuttaa puhelimitse tai sähköpostilla. Kaikki
muutokset eivät vielä jatkossakaan ole mahdollisia netin kautta.
Verkkopalvelua kehitetään edelleen. Se on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaille ja isännöitsijöille.
Palvelua voi käyttää suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi ja sinne
kirjautumista varten tulee olla tiedossa kiinteistön jätepalvelutunnus sekä postinumero.
Lisätietoja: HSY,
Hanna Rantanen,
puh. 09 1561 2417,
hanna.rantanen@hsy.fi

Pöllö Energiapalvelusta vinkit
taloyhtiöiden energiansäästämiseen
Isännöintiverkko osallistui
joulukuussa 2011 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja
Ajatushautomo Demos Helsingin järjestämään Peloton-innovaatiokilpailuun.
Kilpailuun lähetetty idea poiki paikan Peloton Innovation
Camp leirillä, jossa idea energiaasioihin paneutuvasta isännöintipalvelusta kiteytettiin.
Kisassa idea sijoittui hienosti
toiselle sijalle ja sitä lähdettiin
viemään eteenpäin yrityksessä.
Palvelu on nyt valmis taloyhtiöiden käyttöön. Se tarjoaa
säästömahdollisuuksia kolmella
tavalla:
Pöllö Energiasäästö: tarjoaa
jokaiselle taloyhtiölle räätälöidyt
talotekniset ratkaisut energiansäästöön.Takaisinmaksuajat ovat
lyhyitä, 6-36 kk.
Ratkaisulla saadaan säästöjen lisäksi asumismukavuutta;
tasainen ja oikea lämpötila sekä vedontunteen loppuminen.
Oikean lämpöinen, vedoton ja
sisäilmaltaan laadukas asuminen

on mahdollista myös vanhemmissa kiinteistöissä.
Pöllö Energiavahti: vuosittainen tekniikan seuranta ja raportointi yhtiölle takaa säästöjen ja
asumismukavuuden jatkumisen.
Taloyhtiölle toimitetaan lista
tehdyistä toimenpiteistä ja esitetään mahdollisia uusia säästötoimenpiteitä vuosittain. Tällä
taataan jatkuva säästö ja ajan
hermolla pysyminen, asumismukavuudesta tinkimättä.
Pöllö Energiavinkit: Säännöllisellä asukasviestinnällä muistutetaan asukkaita erilaisista,
yksinkertaisista säästömahdollisuuksista. Kiinteistön energiankulutusta voidaan tehostaa
tekniikalla, mutta paras tulos saavutetaan vasta, kun myös talon
asukkaat tiedostavat energiansäästön hyödyt ja keinot.
Lisätietoja:
Isännöintiverkko Oy,
Unni Holm,
puh. (09) 8190 5565,
unni.holm@isannointiverkko.fi

Huoneistokeskuksen
Aikakone näyttää
myytävät asunnot
ennakkoon
Aikakone™ näyttää yhden vuorokauden ennakkoon myyntiin
tulevat asunnot. Facebookissa toi
mivan palvelun avulla aktiivinen
asunnonetsijä voi löytää unelmiensa kodin ennen sen virallisen
markkinoinnin alkamista. Näin
hän voi varata esimerkiksi asunnon yksittäisesittelyn ennen muita.
Facebookissa voi myös keskustella LiveChat -palvelussa Huoneistokeskuksen asiakaspalvelijoiden
eli Liidereiden kanssa.
”Aikakone ja LiveChat -palvelut
ovat ensimmäisiä asunnonvaihtajan hyötypalveluitamme sosiaali
sessa mediassa. Ne ovat jatkoa
kesäkuussa loistavasti menestyneelle Unelmien asuntoesittely
Facebook -kampanjalle, joka avulla saimme lähes 10 000 uutta tykkääjää”, kertoo Huoneistokeskuksen Brand Manager, Eija Miehola.
Lisätietoja: Huoneistokeskus,
Eija Miehola, puh.0500 443 229
eija.miehola@huoneistokeskus.fi

NÄISSÄKIN FENESTRAN

PUITTEISSA ON LASI.
ET VAIN EROTA SITÄ, KOSKA SE ON PILKINGTON OPTIWHITETM.

Fenestran puitteet ja Pilkington Optiwhite™, vähärautaisuutensa ansiosta erittäin
kirkas, erinomaisesti valoa läpäisevä ja käytännössä väritön floatlasi. Energiatehokas
ja ylivertainen yhdistelmä silloin, kun laatu ratkaisee.

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 15 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
• Uusimaa
Raisa Varis, 050 357 4933
Sari Kuokka, 050 555 8004
raisa.varis@elisa.fi
sari.kuokka@elisa.fi

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

• Uusimaa, Tampere, Joensuu
Juha Niva, 050 506 5706
juha.niva@elisa.fi

