Energiatodistuslaki

Käynnistysavusta lupailtu

Toiminta hakee vielä uomiaan

lähiötalojen perusparannuksiin

20

VUOTTA
V
VU
UO
OT
TTA
T
TA
TA
KIINTEISTÖPOSTI

KIINTEISTÖNPIDON, ISÄNNÖINNIN JA KORJAUSRAKENTAMISEN AMMATTILEHTI

NUMERO 7/2013

DNA Welholtta saatt kerraalla koko
talooyhtiööön HUIP
PPUNO
OPEAT
AAJAN
N
NETTIYHTEY
YDET sekkä LA
VALIIKOIMAN TV-K
KANAV
VIA, myös
HD:na sekä kaapeli- etttä antenniitalouksiin.

Ota yhteyttä: taloyhtiomyynti@dna.fi

Teemme taloyhtiöllesi kilpailukykyisen tarjouksen! Tai katso lisää: www.dna.fi/taloyhtio

sisältö

7/2013

Taloyhtiön
arjessa ja juhlassa

30
Tarttukaa heti kiinni käynnistysavustuksiin, kun niitä tulee tarjolle
Näin kehotti asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen taloyhtiöiden edustajia toimimaan, kun päätös
ns. suhdanneluonteisista käynnistysavustuksista
saadaan. Rahaa halutaan ohjata nimenomaan lähiökerrostalojen perusparannuksiin.
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Oikeat uomat löytyvät kokemusten karttuessaenergiatodistuksen käyttöä hiotaan vielä
"Minä olen nyt käynyt asuntonäytöissä, eikä niissä ole ollut energiatodistuksia. Mitä ARA aikoo tehdä?" Näin kysyi median edustaja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn virkamieheltä sunnuntaina,
kun uusi laki energiatodistuksista oli ollut voimassa seitsemän päivää.
Nyt laki on palvellut meitä runsaat kolme kuukautta. Minkälaisia ovat
kokemukset, siitä kertovat ylitarkastaja Ritvaliisa Rinnemaa ARAsta ja
yli-insinööri Maarit Haakana ympäristöministeriöstä? Yleinen keskustelu todistusten tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä käy kuumana eri
medioissa.

34
Työturvallisuus "hanskaan"
putkiremonttityömailla
Työterveyslaitoksen Beatrice Bäck (vas.) ja Erja Mäkelä kertovat, miksi heitä huolestuttaa putkisaneeraajien työturvallisuus.

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen
puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat,
sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut
sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 64 576 kpl.
1

Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti

sisältö
5

Pääkirjoitus

6

Lakipostia-palstalla vesimaksun
suorittamisen velvollisuuksista

10

Hallitustyöskentelyyn lisää laatua
yhteistuumin

20

VUOTTA
KIINTEISTÖPOSTI

Keskustelut samankaltaisissa tilanteissa olevien taloyhtiöiden edustajien kesken on mukava tapa jakaa tietoa
ja kokemuksia. Tällainen toiminta synnytti Jyväskylään
Hallitusforumin.
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Taloyhtiöremontteihin etsitään uusia
toimintamalleja Tekesin hankkeessa
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Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähankkeessa on mukana 8-9 piloteissa korjaamisen käytäntöjen
kehittämiseen pyrkivää hanketta.
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Remontinaikaista asumista tukevia keinoja
perätään Soukan ryhmäkorjauksessa
Kolmen yhtiön ryhmähankkeessa kärkitavoitteiksi on
otettu muun muassa: repimistä vain, jos se on välttämätöntä, ja töiden organisointi siten, että häiriöt asunnoissa jäävät mahdollisimman lyhytaikaisiksi
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Energiatodistuksen käyttöä hiotaan vielä
Miten energiatodistuksia ja tekijöitä valvotaan? Mitä
myynti- ja vuokrailmoituksissa näkynyt H-tunnus tarkoittaa? Pitääkö todistus hankkia, kun on vuokraamassa
asuntoa? Paljon kysymyksiä ja paljon vastauksiakin.
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kun viet putket maaseudulle

P

utkiremonttien kustannuksissa hurja nousu
pääkaupunkiseudulla. Kustannukset ovat
nousseet vuodesta 2012 noin 17 prosenttia. Muualla maassa hinnan nousu on ollut
noin 3 prosenttia. Tuoreita uutisotsikoita, joihin eräs
kommentoi hauskasti: ”Pääset halvemmalla, kun viet
putkiremonttisi maaseudulle, putket kainaloon ja
Kainuuseen”.
Tällaisen uutisoinnin ongelma on se, että siinä
puhutaan hintatasosta kuitenkaan määrittelemättä
riittävän tarkasti, minkälaisesta putkiremontista on
kyse tai mikä olisi se ns. keskiverto putkiremontti.
Hintatason eroavuutta pääkaupungin ja muun
Suomen kesken selitettiin esimerkiksi kantakaupungin vanhan rakennuskannan haasteellisuudella. Uskon kuitenkin, että varsin moni putkiremontti kohdistuu tänä päivänä pääkaupunkiseudulla 60- ja 70
-luvun lähiötaloihin. Niissäkin on omat haasteellisuutensa ja usein esimerkiksi iso asuntomäärä.
Tässä putkiremonttibarometrissa tietonsa jakoi
287 isännöitsijää 126:sta viimeisen kahden vuoden
aikana toteutetusta putkiremontista. Edelleenkin, määrittelemättä mitä korjattiin! Mikä on
suuri puute tutkimuksen tuloksille.
Muistan ensimmäisen putkiremonttijuttuni 90-luvun lopulta vuonna 1920
valmistuneesta taloyhtiöstä, jossa oli satakunta huoneistoa. Asuntojen erityispiirre oli se, että ne muodostuivat pienistä huoneista, koska oli talon alkuperäisen hengen mukaisesti piian huonetta ja isäntäparin huonetta jne.
Joistakin asunnoista puuttui vessa ja siksi tarpeilla käytiin käytävällä sijaitsevassa vessassa - 90-luvulla.
Mahtoi olla riemuisaa saada omaan
kotiin vessa.
Kysyin suunnittelijalta, mitä remontti tulee maksamaan neliömetriä

kommentti

kohden. Tämä tieto kiinnosti, koska asuntosijoittajat olivat käyneet vilkasta keskustelua siitä, mikä on
kohtuullinen hinta putkiremontista.
Suunnittelija puuskahti, ettet voi verrata neliöhintoja, koska ne eivät kerro, mitä remontissa tehdään.
Onko mukana tonttiviemärien tai pohjaviemäreiden
uusiminen? Tehdäänkö perinteinen linjasaneeraus
ja uusitaanko kylpyhuoneita ja keittiöitä? Tehdäänkö
pinnoittamalla ja sukittamalla vai perinteisellä tavalla? Sähköjärjestelmän uusiminen samassa? Ymmärsin yskän... ei voi verrata hintoja sellaisinaan. Jokainen remontti on ainutlaatuisensa.
Hinta edellä näissäkin hankkeissa edelleen mennään. Sen sijaan, että asetettaisiin hankkeelle tavoitteet, joita urakoitsija sitoutetaan toteuttamaan.
On keinot valvoa työtä; tieto siitä, keitä työmaalla
oikeasti työskentelee; on avoin ilmapiiri ja aktiivista tiedottamista; sanktioita, jos tarvitaan; palkkioita,
kun on niiden aika.
Arvioiden mukaan vuosina 2010-2020 uusitaan
noin 300 000 asuinhuoneiston vesi- ja viemäriputket. Rahassa sen arvio olisi noin 6 miljardia euroa. Valvonnan osuus tästä kakusta olisi noin
60 miljoonaa euroa.
Onnistuakseen se tarvitsee suunnitelmallisen laadunvarmistamisen, jossa on
mukana tilaajan, valvojan ja urakoitsijan yhteinen tahtotila tehdä laadukas
ja kummallekin sopijapuolelle hyvä
urakkasuoritus. Onpas hieno lause
ja tavoite.
Pitkä matka tällä tiellä edessä
niillä, jotka vasta suunnittelevat..

.
Riina Takala
päätoimittaja

Taloyhtiön vaiko isännöintiyrityksen etu ensin?

Yrityksen ensisijainen tehtävä on tuottaa sijoitetulle pääomalle voittoa. Yrityksen toimitusjohtaja on palkattuna työntekijänä ajamassa yrityksen ja yrityksen omistajien etua.
Taloyhtiöillä on harvoin palkattua työväkeä, harvoissa yhtiöissä verokortilla työskentelevä talonmies. Useimmiten siivous, korjaukset, kiinteistönhuolto ja isännöinti on ulkoistettu ja niitä tekevät yritykset laskuttavat taloyhtiöitä niistä töistä. Näin on ja näin pitää ollakin.
Yksi tulokulma asiaan on, kenen etua isännöitsijä ensisijaisesti ajaa? Taloyhtiön vai isännöintiyrityksen?

Oikea vastaus varmaankin kuuluu, että molempien... mutta. Yritykset eivät ulkoista toimitusjohtajuutta. Se on täysin
absurdi ajatuksenakin. Taloyhtiöillä ei ole oikeastaan vaihtoehtoa, isännöinti hankintaan ostopalveluna tai tehdään se
itse.
Suomessa on yli 7 000 oman toimen ohella toimivaa osakasisännöitsijää, yleensä pienissä yhtiöissä. Markkinoilla
on lähes pari tuhatta isännöintipalvelua tarjoavaa yritystä.
Asunto-osakeyhtiöitä on yli 85 000, joten isännnöitävää kuitenkin riittää yllin kyllin.
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lakipostia

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.

Vesimaksun

suorittamisvelvollisuus
”Taloyhtiössämme on kiinteä vesimaksu,
joka perustuu huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärään. Yhdestä kaksiosta muutti
perhe pois ja osakkeen osti yksinäinen henkilö.
Hän omistaa myös omakotitalon, jossa hän on
virallisesti kirjoilla.
Nyt uuden osakkaan mielestä hänen ei tarvitse
maksaa taloyhtiön määräämää 20 euron
kuukausittaista vesimaksua, koska hän ei ole
taloyhtiössämme kirjoilla, eikä omasta
mielestään käytä juurikaan taloyhtiön vettä,
koska käy asunnossaan korkeintaan
viikonloppuisin tai ylipäänsä muutaman
kerran kuussa, eikä silloinkaan pese pyykkiä
tai astioita.
Mitä sanoo laki? Milloin vesimaksun suorittamisvelvollisuus poistuu tapauksessa, jossa
henkilö käyttää omistamaansa asuntoa vain
vähäisesti asumiseen vai poistuuko se
koskaan? Onko vesimaksun maksamisvelvollisuus sidonnainen asunnossaolopäivien
määrään kuukaudessa?”

YLEISESTI ottaen on todettava, että jos yhtiöjärjestykseen ei ole lainkaan otettu määräystä vesimaksusta, yhtiö ei voi velvoittaa osakasta erillisen vesimaksun suorittamiseen. Osakas voi toki suostua
sellaisen maksamaan, mutta mitään pakkoa siihen ei ole.
Jos yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa vesimaksusta, kuuluvat vedestä yhtiölle aiheutuvat kustan6

nukset katettavaksi, kuten muutkin yhtiön hoitokulut hoitovastikkeella, jonka määrästä päätettäessä
on siis muistettava ottaa huomioon muiden ohella
vesikustannuksetkin.
JOS kuitenkin oletamme, että yhtiöjärjestyksessä
on vesimaksun perusteena määräys, jonka mukaan
vesimaksua maksetaan huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän perusteella, muuttuu tilanne toiseksi. Tällöin osakkaat ovat velvollisia maksamaan vesimaksua mainitun perusteen mukaan.
Henkilöiden lukumäärään perustuva vesimaksu
on tulkinnanvaraisuutensa vuoksi ongelmallinen ja
oikeuskäytännössäkin tuomioistuimia mietityttänyt asia. Tällaisissa tilanteissa asiassa on arvioitava,
asuuko osakas yhtiön huoneistossa yhtiöjärjestyksen määräyksen tarkoittamalla tavalla.
KYSYMYKSESTÄ selviää, että uuden osakkaan virallinen asuinpaikka ei ole kyseinen huoneisto. Toisaalta on kuitenkin niin, että henkilön voidaan katsoa asuvan huoneistossa, vaikka hänen virallinen
väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikkansa
olisi toisaalla, mikäli asuminen pystytään jollakin
tavalla osoittamaan.
Nyt osakas on itse ilmoittanut käyttävänsä asuinhuoneistoa ja tällöin kysymys on luonnollisesti
asuinhuoneiston kohdalla asumisesta. Muu käyttöhän olisi käyttötarkoituksen vastaista.
Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajilta perittävä vesimaksu on luonteeltaan vastikkeenomai-

nen osakkaan maksuvelvoite. Vastikkeella katetaan
osaltaan yhtiölle kiinteistön ylläpidosta ja hoidosta
aiheutuneita kustannuksia.
Osakkeenomistajan vastikkeenmaksuvelvollisuuden kannalta merkitystä ei ole sillä, missä määrin hän tai joku muu tosiasiassa käyttää huoneistoa
asumiseensa.
Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys, jonka mukaan vesimaksua on suoritettava huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärän perusteella, tällaista
määräystä on maksun vastikkeen luontoisuudesta
johtuen perusteltua tulkita siten, ettei vesimaksunkaan osalta merkitystä ole sillä, kuinka aktiivisesti
huoneistossa asuvaksi merkitty henkilö tosiasiassa
käyttää huoneistoa asumiseensa.
Siten asukkaan pelkästään tilapäiset tai epäsäännöllisesti toistuvat tai pitkäaikaisetkaan poissaolot
asunnosta eivät sellaisenaan merkitse, että hänen ei
voitaisi katsoa asuvan huoneistossa siten kuin yhtiöjärjestyksessä tarkoitetaan.
Yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaan vesimaksun maksuvelvollisuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, missä määrin huoneistossa asuva tosiasiallisesti käyttää vettä. Maksuvelvollisuus on sidottu
vain siihen, asutaanko huoneistossa vai ei.
Tällainen yhtiöjärjestyksen määräys on tavanomainen ja tarkoitettu turvaamaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta katettaessa asunto-osakeyhtiölle aiheutuvia menoja. Määräystä ei sinänsä
voida pitää kohtuuttomana.

KAIKKI KORJAUSRAKENTAMISEN CONSTIT

ON esitetty myös poikkeavaa tulkintaa siten, että
hallitus voisi joissakin tilanteissa vapauttaa osakkaan vesimaksun maksamisesta. Jos vesimaksun
kuitenkin katsotaan olevan vastikeluontoisen, niin
on vaikea nähdä, että mihin tällainen hallituksen
toimivalta perustuisi.
Ei käsittääkseni ainakaan asunto-osakeyhtiölain
vastikkeenmaksusta vapauttamisperusteisiin, jotka
sinällään ovat tasoltaan yhtiökokousasioita ja koskevat muita toimenpiteitä kuin vesimaksuja.
LOPUKSI on syytä muistuttaa, että osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle huoneistossa asuvien
tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä, jos henkilömäärä on vastikkeen maksuperusteena. Tämä velvoite on asetettu myös erityisesti niitä
tapauksia varten, että osakas ei virallista muuttoilmoitusta väestörekisteriin tee.

KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla
käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimitukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin
kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen
tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen
jutun aiheena.
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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HALLITUSTYÖSKENTELYYN LISÄÄ LAATUA YHTEISTUUMIN

Terästäytymistä
jyväskyläläisittäin
Taloyhtiöiden hallituksen osaaminen punnitaan
viimeistään laajoissa korjaushankkeissa. Riittääkö silloin
jäsenien mielenkiinto ja osaaminen? Tai soveltaako
hallitus lähinnä ’kyllähän isännöitsijä hoitaa’ -strategiaa?

Y

llä mainitut kysymykset ovat mietityttäneet As Oy Jyväskylän Puistotori 4:n
hallituksen puheenjohtajaa Heikki Savolaista jo pidemmän aikaa. Eikä hän ole
jättänyt sitä pelkästään miettimisen tasolle. Jokunen vuosi sitten hän oli vaikuttajana Jyväskylän
Hallitusforumin käynnistämisessä. Taloyhtiöiden
hallitusten vetäjille vertaistukea ja apua erilaisten
kanssakäymisten muodossa tarjoava "forum" on tähän mennessä vetänyt mukaansa noin 30 henkilöä.
Etupäässä osallistujat ovat olleet Jyväskylän ydinkeskuksen ympäriltä muutaman kilometrin säteellä
sijaitsevista taloyhtiöistä.
– Spontaani, vapaamuotoinen ja notkea viiteryhmä, Savolainen luonnehtii toimintatapaa.
Esimerkiksi jäsenmaksut eivät hallitusforumin
kuvioihin kuulu. Kokoontumiset erilaisten teemojen ääreen keskustelu- ja koulutusmielessä sen sijaan ovat tuttua. Johtoajatus on entistä määrätietoisemmin pyrkiä omaksumaan ja noudattamaan
hyvää hallintotapaa taloyhtiöiden johtamisessa ja
hallitustyöskentelyssä, yhdessä ja erikseen.

Menettelytapojen
kirjossa löytyy
Heikki Savolainen on toiminut 25 vuoden ajan taloyhtiöiden vastuutehtävissä ja puheenjohtajana. Viimeiset kymmenen vuotta As Oy Jyväskylän Puistotori 4 on ollut hänelle kotitalo, ja sen hallituksen
puheenjohtajuus vastuullaan.
Nelisen vuotta sitten Savolainen kertoo innostuneensa niistä tehtävistä enemmänkin, hakeutuneensa tuolloin tietoisesti useammankin taloyhtiönkin vastuunkantajaksi. Samanaikaisesti hän on
ollut hallituksen puheenjohtaja ja / tai hallituksen
jäsenenä enimmillään kuudessa taloyhtiössä. Kokemus on avannut jotain uutta, vaikka hänellä kaup10

patieteen maisterina ja kiinteistönkehittäjänä tietopohja on ollut hyvä.
– Se on lisännyt laajemmin näkemystä, miten
hallitukset taloyhtiöissä toimivat, ja miten koko palvelutuottajakoneisto, kuten isännöitsijät, huolto- ja
siivouspalveluita tarjoavat ym. tahot. Myös menettelytavoista, kun prosessit käynnistetään korjausrakentamishankkeissa, kun valitaan suunnittelijoita ja
pää- ja aliurakoitsijoita ja valvojia - miten silloin taloyhtiön ääni kuuluu?
Osoittautui, että eipä aina kovin kummoisesti kuulunut. Ulkopuolisena hallitukseen tulleena
Heikki Savolainen saattoi todeta, että taloyhtiön
keskeisistä asiakirjoista ei välttämättä ollut tietoa
yhdelläkään hallituksen jäsenellä, ei aina edes vastuuisännöitsijällä. Isännöintisopimus, huoltosopimus, siivouspalvelusopimus; ehkä joskus palvelujen ostamisesta oli tehty kirjallinen sopimus, tai sitten ei. Oli se tiedossa tai ei, myöhemmät hallitukset
olivat jatkaneet periaatteella ’tehdään niin kuin ennenkin’, sopineet palveluista suullisesti.
– Vaikka isännöinti olisi pysynyt samassa yrityksessä, sen avainhenkilöt ovat ehkä vaihtuneet. Kun
myös osakkaat ja hallitukset ovat vaihtuneet, sen
tietää, miten siinä käy: tuuliajolla ollaan! Jos sitten
jotain sattuu, miten selvitetään, kuka on vastuussa
ja mistä?

Asukaskyselyt osaksi
hyvää hallintotapaa
Noin 85 000 suomalaisessa taloyhtiössä asuu parikin
miljoonaa henkilöä, ja osakkaiden rahat ovat niissä
kiinni. Osakkaiden valitsemista hallituksista tulisi siis
löytyä kykyä pitää langat käsissä taloyhtiön toiminnoista ja taloudesta, Heikki Savolainen painottaa.
Besserwisser-asennetta hän ei koe hyväksi lähtökohdaksi hallitustyöskentelyssä. Tuskin kukaan

”Talouden keskeiset tunnusluvut on hyvä
hallita, jotta osaa lukea tilinpäätöstä ja
tasetta. Ulkoa ei tarvitse oppia, kunhan
tietää, miten talouden lainalaisuudet
toimivat asunto-osakeyhtiössä.”
Heikki Savolainen

Korjausrakentamista on yhä enemmän ja
pitkälle eteenpäin Jyväskylän alueella.
Siihen nähden Heikki Savolaista arveluttaa mm. ammattitaitoisten suunnittelijoiden ja korjausrakentamiseen erikoistuneiden urakoitsijoiden riittävyys.

tietää kaikkea, yhdessä enemmän, ja lisäoppia on
tarjolla vaikka koulutusilloissa.
– Talouden keskeiset tunnusluvut on hyvä hallita, jotta osaa lukea tilinpäätöstä ja tasetta. Ulkoa ei
tarvitse oppia, kunhan tietää, miten talouden lainalaisuudet toimivat asunto-osakeyhtiössä. Kaikkea ei
välttämättä näe konkreettisena rahana, osa voi olla
rahastoituna.
Myös kustannustietoisuutta voidaan kehittää.
Tarpeen tullen myös rohkeus kyseenalaistamiseen
on paikallaan. Vaikkapa - ovatko pitkään käytössä olleet metodit rakentamis- ja korjaustoimialalla,
huollossa ja kunnossapidossa yhä ajan tasalla? Vai
pitäisikö niiltäkin edellyttää kilpailukykyä ja uudenlaista sekä aiempaa tavoitteellisempaa kehittämisotetta.
Ennen kuin lähtee laatimaan taloyhtiölle toimintasuunnitelmaa ja määrittelemään painopisteitä,

hyvää hallintotapaa noudattava hallitus kysyy asukkailta ja osakkailta, miten näiden mielestä ’hommat
ovat pelanneet’ ja mihin halutaan parannusta. Jyväskylän Hallitusforumissa on kehitetty A4:lle mahtuva kyselykaavake. Sen täyttämällä kukin asukas
voi pisteyttää asumistyytyväisyyteen vaikuttavat
yhdeksän keskeistä osa-aluetta (asteikolla 1-5): esimerkiksi huoltotyöt, piha- ja ulkoalueiden siisteyden, porrassiivouksen jne.
Kohtaan 10 vastaaja voi vielä lisätä vapaamuotoiset tärkeäksi kokemansa kommentit , mitä listassa
ei ole.
Savolainen on kokenut hyväksi teettää kysely jo
kuukausi pari ennen vuosikokousta. Jos tai kun sitten
kokouksessa takapenkiltä heitetään kipakkaa kommenttia asiasta tai toisesta, taloyhtiön puheenjohtajalla on ehkä kyselytulosten pohjalta esittää keskiarvo,
miten vastanneet ovat kyseisen tilanteen nähneet.
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– Etukäteen kerätty asukaspalaute toimii tavallaan ukkosenjohdattimena, hän kuvaa.
Erityisen mielenkiintoisia näkemyksiä ja toiminnan kehittämisehdotuksia Savolainen kuvaa saaneensa kunkin vapaamuotoisesti, sanallisesti täytettävissä olevasta Lisätietoja -kohdasta.
Asiakaspalautteen kerääminen ja raportointi
kannattaisikin hänen mukaansa ottaa yhtä elimelliseksi osaksi vuosikokousta kuin erikseen nimetyt
lainsäädännön vaatimat asiat. Pisteytykseen kannattaa patistaa heitäkin, jotka vetoavat ehtimättömyyteen tai toteavat, että ’tiedetäänhän, että se tai
se asia on näin’,
Tiedotus ja viestintä ovat toiminto, jonka tarve
asukkaiden palautteiden pohjalta vaikuttaa olevan
kyltymätön. Asukaskyselyt, mustaa valkoisella, ovat

Savolaisen mukaan selvästi saaneet hallitusforumissa mukana olleet puheenjohtajat aktivoitumaan
vuorovaikutuksessa, kehittämään muitakin tietokanavia kuin ilmoitustaulut.

Tule kommentoimaan tai
kertomaan omista
kokemuksistasi hyvästä
hallitustyöskentelystä ja
yhteistyöstä
isännöitsijöiden kanssa
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Rotia kokouksiin ja
menettelytapoihin

K

etkä ja millä taholla valvovat taloyhtiöiden etuja, ja miten? Asiaan on kiinnitetty erityishuomiota myös Keski-Suomessa.
Jyväskylän Hallitusforumin aktiivi Heikki
Savolainen siinä kuin taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat suuremmallakin joukolla ovat havahtuneet epäkohtaan. Seudun taloyhtiöiden etujärjestössä, Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:ssä,
12-jäsenisen hallituksen enemmistö on isännöitsijöitä.
Kiinteistöyhdistyksen ja sen jäsentaloyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajien näkemys on, että paikallisen kiinteistöyhdistyksen hallituksen jäsenistä vähintäänkin puolet tulisi olla talonomistajien
edustajia. Näin tilanne vastaisi paremmin hyvää
järjestötapaa.
Toinen juttu on, miten korjausliike saadaan tehtyä. Yritetty on, onnistuttu ei, koska kokemuksen
mukaan isännöitsijöiden yliedustus yhdistyksen
hallituksessa torpedoi systemaattisesti kaikki jäsentaloyhtiöiden puheenjohtajien tekemät taloyhtiöiden edunvalvontaan liittyvät toiminnan kehittämisehdotukset.
”Vuosikokouksessa jokaisella jäsentaloyhtiön
hallituksen puheenjohtajalla on ensisijainen oikeus
edustaa taloyhtiötään. Mikäli taloyhtiöt eivät oivalla
oikeuksiaan, niin nykyinen meno jatkuu. Siinä tapauksessa isännöitsijät edustusoikeutensa perusteella voivat äänestystilanteissa kaataa kaikki jäsentaloyhtiöiden tekemät esitykset määräenemmistöllä, koskevatpa ne henkilövalintoja tai muuta taloyhtiöiden edunvalvonnan kehittämistä”.

Näin Heikki Savolainen ja Juha Solin, taloyhtiön
hallituksen puheenjohtaja hänkin, taannoin kritisoivat isännöitsijöiden toimintaa sanomalehti Keskisuomalaiseen lähettämässä kirjoituksessaan.
– Emme tarkoita, etteivätkö taloyhtiöiden hallitukset olisi valmiita yhteistyöhön isännöitsijöiden
kanssa. Yhteistyötä pitääkin tehdä, mutta tällainen
palvelutuottajien yliedustus ei ole paikallaan, Savolainen toteaa ja toteaa sinällään arvostavansa maakunnan isännöitsijöiden entistä ammattimaisempaa otetta.
Savolainen korostaa, että kiinteistöyhdistyksen
kokouksiin osallistuvilta isännöitsijöiltä on jatkossa
edellytettävä vähintään edustamiltaan taloyhtiöiltä saatua yksilöityä valtakirjaa, saadakseen äänestää
taloyhtiöiden etujärjestön kokouksessa.
– Printti, jossa on listattuna isännöitsijän edustamat taloyhtiöt, ei riitä. Kuka äänestystilanteessa
pystyy niistä tarkistamaan, ovatko kyseisistä taloyhtiöistä kaikki edes yhdistyksen jäseniä?
Kiinteistöliitto Uusimaa on vastaavan tilanteen jo
korjannut osaltaan. Koska Keski-Suomessa päästään
samaan, aika näyttää.
”Taloyhtiöiden tavoitteena on saada niille kuuluva tila oman yhdistyksen päätöksenteossa, sillä
meillä osakkeenomistajina on huoli taloyhtiöiden
korjausvelan lisääntymisestä ja asumiskustannusten voimakkaasta kasvusta”, Savolainen ja Solin kirjoittivat.

Heikki Savolainen ja Juha Solin toimivat taloyhtiön

Tilaa Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
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hallituksen puheenjohtajina sekä aktiivisesti vuoden
taloyhtiöpalkinnolla palkitun Jyväskylän Hallitusforumin
verkostossa.

Mitä Sinä vaadit kiinteistöjesi
vesikalusteilta?
- Kestävää ja turvallista tekniikkaa?
- Helppoa huollettavuutta?
- Veden- ja energian kulutusta pienentäviä
toimintoja?
- Modernia ulkonäköä?
- Helppoa käytettävyyttä?
- Edullista hintaa?

Mora MMIX - hanasarjassa
on nämä kaikki!
Käy tutustumassa www.moraarmatur.fi

Teksti: Riina Takala Kuvat: As Oy Mäkilinnan julkisivuremontista vuodelta 2011

KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN -HANKE
ETENEMÄSSÄ VAIHEITTAIN PILOTOINTIIN

Uusia toimintamalleja
taloyhtiöremontteihin
Korjausrakentamisesta paremmin tilaajaa palvelevaa
teollista toimintaa on Tekesin asettama tavoite, johon
suuntautuvalla polulla on nyt otettu uusia askeleita.
Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähankkeessa
on mukana 8-9 eri vaiheessa olevaa korjaushanketta.
Ilahduttavasti joukossa on myös 2-3 projektia, jotka
liittyvät taloyhtiöiden korjaamisen kehittämiseen.

K

orjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähanke käynnistyi Tekesissä Rakennettu ympäristö -ohjelman alla viime vuonna
ja se päättyy ensi vuoden lopussa. Tähän
saakka on tehty ns. perustyötä eli haettu sopivia tilaajaorganisaatioita, joilla on halu kehittää korjausrakentamista varsinkin uusia innovaatioita hyödyntämällä ja nimenomaan tilaajan kannalta.
Tärkeä osa hankkeessa on todellisten pilottikohteiden antamat kokemukset, joita on tarkoitus - niin
hyviä kuin huonojakin kokemuksia esille nostaen tuoda julkisuuteen palvelemaan myös muita tilaajia
ja korjaamisen parissa työskenteleviä yrityksiä.
Ryhmähanketta koskevassa infotilaisuudessa
esiteltiin ne yhdeksän tilaajaa ja heidän hankkeensa, jotka ovat nyt mukana.

– Projektissa ollaan nyt siinä vaiheessa, että tilaajat ja tilaajapuolta edustavat yritysryhmät ovat
pääosin kasassa. Joitakin hankkeita on suunniteltu
jo vuoden, osalla ne ovat vasta käynnistymässä. Yksi kolmasosa tilaajahankkeista on jo koonnut yrityskumppaneita ympärilleen, kaksi kolmasosaa tekee
sen pian. He ovat hakemassa arkkitehtejä, suunnittelutoimistoja, rakennusliikkeitä, tuoteteollisuuden
asiantuntijoita ja muita konsultteja, joita tarvitsevat
hankkeissaan. Me olemme Tekesin kanssa välittämässä tästä tietoa teille ja muille ja autamme etsimään sopivia yhteistyökumppaneita, kertoi hankkeen koordinaattori Jani Saarinen Vison Alliance
Partners Oy:stä.
– Pilotteja lähtee nyt liikkeelle yksi toisensa jälkeen ja tavoitteena on, että ensi vuoden loppuun
mennessä kaikki pilotit olisivat vähintään käynnistetty ja niistä voitaisiin jakaa tietoa muillekin, Saarinen vielä totesi.

Asunto-osakeyhtiöt tärkeä ryhmä
Tilaajaryhmä valikoitui Jani Saarisen mukaan niistä
31 eri yrityksen ja organisaation joukosta, joissa vierailtiin ryhmähankkeen merkeissä.
– Yksi ryhmä, joka meillä on edelleenkin selvästi aliedustettuna, on asunto-osakeyhtiöt. Se johtuu

Hallituksen puheenjohtaja Antti Elonen
kuvattu julkisivuremontin keskellä. Tällä
taloyhtiöllä toiminnan suuntalinjat löytyvät taloyhtiölle laaditusta strategiasta.
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As Oy Mäkilinnassa tehtiin mittava julkisivuremontti vuonna 2011. Nyt halutaan
kehittää Valvontakonsulttien kanssa linjasaneerauskonseptia. Hankkeella on
hauska nimi: Pohjaviemäristä pilvipalveluihin.

osin siitä, että asunto-osakeyhtiöt voidaan nähdä
kertatilaajina ja ne sijoittuvat markkinakentässä aika
lähelle kuluttajarajapintaa, Saarinen kertoi tilaajaryhmän kokoamiseen liittyvistä näkemyksistä.
Koska asunto-osakeyhtiöitä kuitenkin haluttiin
mukaan laajemmin, yritettiin sopivia tilaaja- ja pilottikohteita etsiä isännöitsijätoimistojen kautta.
– Asunto-osakeyhtiöiden saaminen mukaan tätä
kautta osoittautui kaikkein hankalimmaksi verrattuna muihin sektoreihin. Asunto-osakeyhtiöitä me
kuitenkin halusimme mukaan siksi, että noin puolet korjaamisesta on tänä päivänä asuntojen peruskorjaamista, Saarinen vielä jatkoi.
Asunto-osakeyhtiöiden osaamista tilaajina ja
korjausten läpiviemisessä pitäisi kehittää ja luoda
aivan uudenlaisia toimintamalleja. Tämä kävi ilmi
myös ammattilaisten kommenteista, koska asuntoosakeyhtiöiden koetaan olevan korjausrakentamisen markkinoilla kaikkein heikoimmassa asemassa.
– Ne ovat siellä ”ravintoketjun” loppupäässä ja
korjaamisen rajapinnassa toimivat isännöitsijät, jotka eivät useinkaan ole rakennuttajia, eivätkä edusta puhtaimmillaan tilaajaakaan. He eivät myöskään
välttämättä hallitse projektijohtamista muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta, Saarinen totesi.
Putkiremonteista suurella osalla ammatti-isännöitsijöitä ei ole välttämättä minkäänlaista koke-

musta ja nekin, joilla on, voi takana olla vasta yksi
tai kaksi linjasaneerausta.
– Ja heille, niin kuin taloyhtiöllekin, muut ammattilaiset tarjoavat linjasaneerauksiin perinteisiä
sopimus- ja urakkamalleja. Tämä on selvästi yksi haasteistamme, miten muuttaa näitä käytäntöjä,
Saarinen vielä pohti.
Hänen mielestään yksinkertaisin tavoite, joka
näyttää yhdistävän jo nyt kaikkia tilaajatahoja on
se, että kun tilataan, hankitaan osaamista, pätevyyttä, kokemusta ja pystytään tekemään asiat hyvin. Hankkeessa puhutaan myös siitä, miten sopimuksissa ja toteutuksessa pitäisi päästä siihen, että
sanktioiden sijaan voitaisiinkin palkita ja kannustaa, kun onnistutaan paremmin kuin on ennalta
ajateltu, esimerkiksi kun hanke valmistuu etuajassa tai liikenneaseman myynti ei ainakaan laske remontin vuoksi jne.

Uutta ajattelua linjasaneerauksiin
Rohkeaksi taloyhtiöksi Jani Saarinen nimitti vuonna 1927 rakennettua suurta helsinkiläisyhtiötä As
Oy Mäkilinnaa, jonka mukaan lähtemiseen on voimakkaasti vaikuttanut Juuso Hämäläinen Valvontakonsultit Oy:stä.
Hankkeella on huikea nimi: ”Pohjaviemäristä pilvipalveluihin” ja siinä on tarkoitus kehittää linjasa15

neerauskonseptia, joka huomioi erityisesti elinkaariajattelun.
– Mäkilinna on Helsingin Torkkelinmäellä sijaitseva iso taloyhtiö , jossa on 102 asuntoa. Siellä
lähdetään tekemään linjasaneerausta uudella konseptilla. Koko korjausrakentamisen prosessissa on
tarkoitus käyttää mallintamista ja visualisointia ja
dokumentoida kaikki toiminta mahdollisimman
hyvin, Saarinen mainitsee.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Elonen.
Tämän hankkeen suunnitteluryhmää ja urakoitsijaa
ei ole vielä kilpailutettu.

Julkisivukorjaamisen
kehittämisen tarve
Hiljattain hankkeeseen ilmoittautui myös turkulainen KOy Jyrkkälänpuisto, jossa on palkattu hankesuunnittelijaksi Jyrki Alonen RTC Vahanen Oy:stä.
Vuokrataloyhtiö haluaisi toteuttaa alueellaan julkisivukorjaamista uudenlaisella yhteistoimintamallilla. Yhtiö osallistui pilottihankkeellaan vuonna 2011
Energiatehokas lähiöuudistus teollisin menetelmin
-hankkeeseen.
KOy Jyrkkälänpuisto on itsenäinen yleishyödyllinen kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa ja hallinnoi
alueellaan 644 asuntoa 17 erillisessä kerrostalossa.
Yhtiötä vetää toimitusjohtaja, isännöitsijä Marjatta Roth.
Sato Oyj on mukana kehittääkseen vuokratalon
peruskorjauksen konseptia, jossa voidaan edistää
energiatehokkuutta ja elinkaaritaloudellisuutta. Pilottikohteessa hankesuunnittelu on jo alkanut.

Hankesuunnitteluprosessista
liiketoimintaa
Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy haluaa kehittää hankesuunnitteluprosessia ja kehittää siitä konseptin, jota voidaan käyttää asunto-osakeyhtiöiden
remonttien toteuttamisessa. Isännöintitoimisto on
nyt suunnittelutoimisto Pen & Hammerin kanssa
siinä vaiheessa, että pilottikohteeksi etsitään sopivaa asiakasyhtiötä.
– Kärjistäen voisi sanoa, että varsinkin Helsingin
seudulla hankkeiden käynnistäminen menee liian usein niin, että hankesuunnittelu kilpailutetaan
hinnalla, keskihinta on 6 500 euroa ja sillä saadaan
yhden suunnittelijan näkemys siitä, mitä kannattaisi tehdä. Ei keskustella siitä, onko tässä kaikki, eikä
oteta kantaa mihinkään toteutusmuotoon, vaihtoehtoihin, eikä tavoitteisiin, Saarinen totesi.

Julkista tahoa edustavat
tilaajat myös mukana
Pisimmällä ollaan Helsingin yliopiston hankkeessa,
jossa suojeltu rakennus Franzenia on tarkoitus peruskorjata päiväkodiksi ja vuokrata Helsingin kaupungille. Suunnittelu on tehty ja toteutus alkanut
niin, että päiväkoti olisi valmis vuonna 2015.
– Kun tilaajalla on tavoitteita, ne pitää kertoa, ne
pitää ulottaa hankintaprosessiin, valintakriteereihin, tarjouspyyntöihin jne. Ensimmäinen tällainen
todennäköisesti paperille vietävä ja dokumentoitava
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hanke näistä nyt mainituista tulee olemaan Helsingin yliopiston pilotti. He kutsuvat sitä partnerimalliksi. Kysymys ei ole uudesta ismistä, vaan siitä, että
vaikka työ toteutetaan perinteisellä urakkajohtomallilla, siinä on käytetty erilaista kilpailutusmallia.
Kannustinmallia eli kun menee hyvin tai jopa paremmin kuin ennalta ajateltiin, silloin yrityksiä palkitaan, Saarinen kuvasi tilaajaideologiaa, jota Franzenian päiväkotihankkeessa on testattu.

Kouluja, uimahalli ja
liikenneasemat mukana
Oulussa halutaan kehittää koulujen peruskorjauskonseptia ja tarkoitus on, että vuoropuhelu markkinoiden kanssa alkaisi vielä tänä syksynä. Pilottikohteena tulisi olemaan Leppävaaran koulukokonaisuus.
Myös Espoo on mukana kehittääkseen sekin
koulukiinteistöjen peruskorjauskonseptia. Tämä
hanke on myös tarkoitus käynnistää yhteistyökumppaneiden etsinnällä tänä syksynä ja kohteeksi valittavan koulun peruskorjaussuunnittelu alkaisi
ensi vuonna.
Lisäksi mukana on Rajamäen uimahallin peruskorjaus ja laajennus, joka on tarkoitus toteuttaa
vuosina 2013-2015. Tavoitteena on muuttaa vuonna
1974 rakennettu uimahalli Suomen ekotehokkaimmaksi uimahalliksi. Tässä hankkeessa erikoissuunnittelijat on jo kilpailutettu ja urakoitsijan kilpailutus
tehdään syksyllä.
ABC-liikenneasemat on tarkoitus korjata ja uudistaa hankkeessa, jota kutsutaan ABC-liikenneasemien ”Fresh up” -hankkeeksi. Tavoitteena on luoda konsepti, jota voidaan monistaa ja jolla voidaan
kehittää liiketoiminnan tila- ja kiinteistöratkaisuja,
pienentää hankinta-, kiinteistö-, energia- ja elinkaarikustannuksia sekä hyödyntää uusia innovaatioita. Pilottikohteita tulee olemaan satakunta 3-5
alueosuuskaupan liikenneasemasta, jotka uudistetaan ensi vuonna.

Työpajatyöskentely
ollut hyödyllistä
Ryhmähankkeessa on järjestetty teematyöpajoja,
joista yhdessä käsiteltiin energiatehokkuutta, kesäkuussa pidetyssä työpajassa elinkaaritaloutta ja seuraava on tulossa todennäköisesti marraskuussa.
– Ovet ovat auki. Jos teillä on hyvä tilaaja ja hyvä
projekti, niin tulkaa mukaan kerhoon. Kukin hakee
omat yhteistyökumppaninsa. Hankkeita pyritään
saamaan liikkeelle nimenomaan sellaisten toimijoiden kanssa, jotka uskovat samoihin asioihin korjausrakentamisen kehittämisessä, Saarinen vielä
evästi kuulijakuntaa.

Lue 11.4.2013 pidetyn työpajan antia:
http://www.slideshare.net/Tekesslide/korjausrakentamisenkehittminen-teemapaja-saarinenvison1142013
Korjausrakentamisen kehittäminen -ryhmähankkeen esittely
löytyy tästä osoitteesta:
http://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2013/tekes-puskee-korjausrakentamista-teolliseksi-toiminnaksi/

Tekstit ja kuvat: Hanna Rissanen

REMONTINAIKAISTA ASUMISTA TUKEVIA KEINOJA PERÄTEN

Ryhmäkorjaamista
kolmen kimppana

Kun rakenteet,
pohjat ja tekniset järjestelmät
olivat hyvin samankaltaisia,
päätettiin tehdä kimpassa.
Kukin kohde
sai kuitenkin eri
urakoitsijan.

Ryhmähankkeeseen päätymistä espoolaisyhtiöissä
puolsivat rakenteiden, pohjien ja teknisien
järjestelmien samankaltaisuus. Tuskin yhdelläkään
osakkaalla oli vastalausetta sille, että prosessin yhdeksi
lähtötavoitteeksi asetettiin asukaslähtöisyys.

K

olme vierekkäistä taloyhtiötä 1960-luvun lopulta, kolme rakennusta, 196 huoneistoa, kaikissa samoja korjaustarpeita:
viemärit, vesijohdot, sähkönousut ja 150
asunnossa myös kylpyhuoneet.
– Meille ei ole merkitystä, kauanko koko homma
kestää. Mutta sillä on väliä, kuinka kauan se häiritsee asunnossa!
Soukassa sijaitsevaan As Oy Satoreimariin kolme
-neljä vuotta sitten muuttanut Juhani Kiiras päätyi
suoraan taloyhtiönsä puheenjohtajaksi, vaikka toteaa, ettei hänellä siihen ’ kauheaa hinkua’ ollut. Ryh-

mähankkeen rakennustoimikunnan puheenjohtajankin tehtävä hänelle sittemmin lankesi, pyytämättä. – En kieltäytynyt, kun olen eläkkeellä, Kiiras
tuumaa.
Siitä ei ole epäilystä, etteikö Kiiraksella olisi ollut
kuvaa työmäärästä, minkä tehtävä tarjoaisi. Asukkaiden osoittama luottamus merkitsi, että se olisi
myös lunastettava. Se, että toimikunnan vetäjä itsekin asuu yhdessä korjauksen alle menevistä rakennuksista, antaa toki luottamusta.
– Koska tuskin isoa vahinkoa kukaan itselleen
tahallaan tekee, Kiiras itsekin myöntää.
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tontti- ja pohjaviemärinsä jo aiemmin korjauttaneissa As Oy Satoreimarissa ja As Oy Yläkonnussa
kahteen, As Oy Satoväylässä kolmeen vaiheeseen.

Linja kerrallaan

Ryhmäkorjaushankkeen
taloyhtiöistä
Harri Rajantaustan (vas.)
isännöimiä ovat
kaksi pienempää, 54:n huoneiston taloyhtiötä, Kristian
Wikströmin
isännöinnissä
isoin, 84-huoneistoinen.
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Vähäinen painoarvoltaan valinnassa ei tietysti
ollut sekään, että hänen myötään As Oy Satoreimarin, As Oy Satoväylän sekä As Oy Yläkonnun osakkaat saivat samalla peliin professoritason tietämystä ja osaamista paitsi rakentamisesta myös rakennustaloudesta, ja nimenomaan asumisystävällisyyden näkökulmaa korjausprosesseissa painottavassa
hengessä.
Omakohtaisesti Juhani Kiiras kertoo saaneensa
ensituntuman ja oppia, asumisen näkökohdat huomioon ottaen ripeäksi organisoidusta remontista
1980-luvulla Englannissa, Greater London Cityssä.
Asuntoa kohden homma oli selvä neljässä päivässä, joskin teknisesti remontti oli selvästi suppeampi
kuin soukkalaistaloihin suunniteltu, eikä käsittänyt
esimerkiksi viemäreiden korjausta.
Ollakseen asukaslähtöisen remontin nimityksen
arvoinen hankkeen on täytettävä Juhani Kiiraksen
mukaan kolme ehtoa: 1. Turhaa repimistä on vältettävä. Pääosin sen mahdollistaa viemäreiden korjaaminen sujuttamalla. Lisäksi kyseinen tekniikka on
hiukan halvempikin kuin perinteiset vaihtoehdot.
2. Asuntokohtaisen läpäisyajan on oltava lyhyt. 3.
Huoneistossa on voitava asua koko ajan.
Jotta nämä määreet olisi mahdollista täyttää,
Soukan ryhmäremontissa korjaushanke jaotettiin

Isännöintiverkko Oy:n Kristian Wikströmin isännöimässä, kolmiportaisessa ja 84 huoneiston As Oy
Satoväylässä ensimmäinen vaihe käsitti pohja- ja
tonttiviemäreiden kunnostamisen sujutustekniikalla, mikä ei häirinnyt asumista. Sen sijaan kakkosvaihe eli pysty- ja hajoitusviemäreiden sukittaminen, jonka keston ylärajaksi oli edellytetty kolme
viikkoa, merkitsi häiriötä asumiselle: viemärit eivät
tällöin olleet sen viemärilinjan huoneistoissa käytettävissä, käyttöveden saanti kyllä toimi.
Asuminen viemärittä voi olla mahdollista useimmille jonkin aikaa, korvaavia keinoja soveltaen. Silti
heistäkin osa hakeutui väliaikaisesti muualle. Poikkeustilasta ja mahdollisesta järjestelyavun tarpeesta oli informoitu etukäteen myös omaisille, mikäli
jonkun asukkaan pärjäämisestä oli epävarmuutta.
Hankkeessa kutakin vaihetta viedään eteenpäin porras kerrallaan. Satoväylän viimeisen eli Crapun viemäritöiden valmistuminen on aikataulutettu lokakuun loppupuoliskolle. A-rapussa oli jo
syyskuun toisella viikolla aloitettu seuraava vaihe,
käyttövesiputkistojen ja sähkönousujen uusiminen.
Pintavetoina asennettavissa putkistoissa nousulinjat sijoittuvat portaikkojen puolelle. Kun uusia asennetaan, asunnoissa veden saanti pelaa vielä vanhojen kautta, ja viemärithän toimivat siinä vaiheessa
jo uusine sisäpintoineen.
– Meillä työt alkavat sitä mukaan kun Wikströmin kohteista vapautuu porukkaa, kertoo As Oy Satoreimaria ja As Oy Yläkontua isännöivä Harri Rajantaus, hänkin Isännöintiverkko Oy:stä.
Satoreimarissa ja Yläkonnussa tosin kyse on oikeastaan korjausten jatkumisesta, sillä niissä pihaviemärit laitettiin kuntoon jo pari vuotta sitten, ja
viime keväänä myös rakennuksissa viemäreiden
pystylinjat, joten niissä ryhmäremonttiin sisältyviä työvaiheita on vähemmän. Viimeisimpänä ryhmäremontissa suunnitelmien mukaan etenee As
Oy Satoreimari, jossa viimeisen vaiheen on määrä
käynnistyä kesäkuussa 2014.

Asukaslähtöisyys saa kannatusta
Etenkin Satoreimari ja Yläkontu ovat rakennuksina ’aikalailla sisaruksia’. Satoväylässäkin on niihin
yhteneväisyyttä siksi paljon, että suunnitelmissa on
voitu edetä koko lailla samoilla linjoilla. Taloyhtiöiden puheenjohtajista muodostettu rakennustoimikunta on vastannut suunnittelupuolen ohjauksesta,
mutta tehnyt paljon sellaistakin työtä, mikä muuten olisi voinut langeta isännöitsijöiden harteille. Rakennustoimikunta on huolehtinut hyvinkin
tarkkaan projektin onnistumisen kannalta kriittisistä henkilövalinnoista, esimerkiksi projektipäälliköstä ja valvojasta. Siitä huolimatta isännöitsijöillekin
ryhmähanke teettää paljon työtä.
– Vaikka osakkaille on pidetty useampia infotilaisuuksia, aika paljon heiltä tulee kyselyjä vielä kes-

60 000 oikeaa osoitetta.

Alueellinen täsmämedia

Kaikki
taloyhtiöpäättäjät
SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden
• hallitusten puheenjohtajia 49 251
• ammatti-isännöitsijöitä 3 856
• sivutoimisia isännöitsijöitä 7 168
Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Sir päivittyy jatkuvasti. Sopimus Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa
takaa päivityksen luotettavuuden ja tuoreuden. Lisäksi Kiinteistöposti
käyttää jakelurekisterinään SIR Tietokantaa.
Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 19.9.2013.
Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

188 kpl
982 kpl
3329 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

54 kpl
88 kpl
698 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

594 kpl
1239 kpl
6187 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

109 kpl
111 kpl
1336 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

61 kpl
44 kpl
780 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

51 kpl
46 kpl
551 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

114 kpl
189 kpl
1403 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

225 kpl
227 kpl
2175 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

27 kpl
48 kpl
431 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

164 kpl
155 kpl
1398 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

73 kpl
99 kpl
917 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
73 kpl
574 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

88 kpl
83 kpl
987 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

135 kpl
555 kpl
2057 kpl

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi

Jokseenkin
päittäin rinteelle1968 ja 1969
valmistuneet
As Oy Yläkontu
ja As Oy
Satoreimari
ovat rakennuksina pitkälti samanlaiset.
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keneräisistäkin ja vaikeista asioista, kuten hyvityskäytännöistä, kun joku on myymässä asuntoaan.
Kiinteistövälittäjälle, myyjälle ja ostajaehdokkaalle pitäisi pystyä antamaan summittainen arvio remontin hinnasta, mitä olemassa olevista kalusteista
hyvitetään jne, Kristian Wikström sanoo.
– Jos tietyn tyyppisiä kyselyjä alkaa tulla kovinkin paljon, joutuu miettimään taas tiedotetta.
As Oy Satoväylän puheenjohtaja Jari Juutiselle
Wikström tosin antaa erityiskiitoksen tämän loistavasti järjestämästä tiedottamisesta taloyhtiönsä
osakkaille. Juutinen on ottanut tavaksi mm. järjestää joka toiselle viikolle päivän, jolloin hän on lämmönjakohuoneessa tavattavissa sen varalta, että
osakkaille on tullut kysyttävää remonteista.
– Hän vastaa kaikesta, mistä tietää. Ja hän tietää
todella paljon!
Kerran parissa viikossa työmaalla järjestetään kokoukset, joita pitkän rupeaman aikana kertyy paljon. Nekin työllistävät isännöitsijöitä. Sekä Wikströmillä että Rajantauksella on kokemuksesta tiedossa, etteivät remonttien aiheuttamat lisätyöt pääty
siihenkään, kun valvoja on jo poistunut työmaalta.
Pahimmillaan jälkihoito vie todella paljon aikaa.
Silloinkin, kun työt ovat sujuneet asianmukaisesti, rahoitusvastikkeiden selvittelyssä ja laskemissa riittää joka tapauksessa tekemistä. Samaan aikaan isännöitsijöillä on säännönmukaisesti menossa pienempää tai suurempaa korjaushanketta muissakin asiakasyhtiöissään, mitä missäkin....
Juuri siksikin Wikström ja Rajantaus antavat arvon, kun mukaan on saatu oikeat henkilöt, osaavat
ja urakasta kiinnostuneet.
– Tämä asukaslähtöinen putkiremontti on sitä, josta pidän, jo termistä lähtien. Se on poikkeuk-

Kolmen taloyhtiön ryhmähankkeen putkityöryhmän vetäjä
Juhani Kiiras otti alun alkaen tiukan linjan urakalle luvatun
läpäisyajan suhteen: ajan ylittäminen tietää sakkoa.

sellista, ja se antaa oppimista. Yleensähän ne ovat
suunnittelija- ja urakoitsijalähtöisiä, Kristian Wikström sanoo.
Harri Rajantaustan kohteet käynnistyvät myöhemmin, mutta myös hän on tehnyt huomionsa
pelin hengestä.
– Juhani Kiiras miettii aina, mitä asukkaat ajattelevat. Ja hän neuvoo mielellään, Rajantaus toteaa.

Sovitusta
ajasta ei livetä
- tai sakko
rapsahtaa!
- IHAN normaali kilpailutus, paitsi että tarjouspyynnöissä oli selvästi ilmoitettu urakan läpäisyaika ja
sakollisuus, mikäli se ylitettäisiin, As Oy Satoreimarin hallituksen puheenjohtaja, emeritusprofessori
Juhani Kiiras toteaa Soukassa käynnissä olevan
ryhmähankkeena toteutettavan putkiremontin urakoitsijavalintamenettelystä. Sen hän kyllä
myöntää, että lyhyt läpäisy ei heti saanut konsultin
kannatusta.
– Pidin pääni, haluan kaikki tehtäväksi kerralla
valmiiksi, Kiiras korostaa.
Tiukasti ohjeistetut ja kunnollisin asiakirjoin
varustetut tarjouspyynnöt tuottivatkin tulosta.
Tarjouskiinnostusta riitti, ja tarjoukset tulivat myös
toiveiden mukaisina - lukuun ottamatta yhtä, joka
ei antanut lupausta läpäisyajasta.
– Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset eivät voi
olla huolettomia kilpailutuksessa! Kiiras tähdentää.
Niinpä ryhmähankkeessakin on hyödynnetty myös
asiantuntijoita, koko ajan.
Asukaslähtöisyyteen tähtäävän ryhmäkorjauksen
hankesuunnittelussa Kiiras ei koe olleen erityistä
poikkeavuutta.
– Hankesuunnittelukonsultit tekevät työnsä
ihan hyvin. Budjettikaan ei petä kuin vähän, vaikka
hanke on pitkäaikainen!
Vaikka tarjouspyynnöt laadittiin ja lähetettiin
yhdessä, kunkin taloyhtiön hallitus on päättänyt
sopimusosapuolista itse, kuten ovat myös tehneet
omat sopimuksensa. Sikäli menettelytavan voi
katsoa luonteeltaan lähinnä yhteistyöksi. Mitään
sopimusta ei yhtiöiden kesken ollut. Viemäreiden
sujutuksissa hanke jakautuikin kolmen urakoitsijan kesken: Aarslef Oy, Consti Talotekniikka Oy ja
Picote Oy.
Urakoitsijoiden suhteen laatua kannattaa punnita myös tiedottamisen hallinnan kantilta.
– Nykyiset, hyväksyttävät urakoitsijat kyllä huolehtivatkin siitä hyvin, Kiiras sanoo.
Niin kattavasti ei kuitenkaan voi tiedottaa, etteikö asukkailla kysyttävää riittäisi.
Korjaushankkeessa olevassa taloyhtiössä itse
asuvana ja asukkaiden luottohenkilönä Kiiras
itsekin on jo tottunut mennen tullen kulkiessaan
vastailemaan ’pihaparlamenttien’ esittämiin kysymyksiin.
– En koskaan aikaisemmin kuvitellut, että puhuisin jokaisen ihmisen kanssa. Minusta on tullut
ihan sosiaalinen! Kiiras heittää.

Kohdistettu
suorakampanja
avaimet käteen

Tämän helpommaksi asiakashankinta ei voi
tulla. Olemme räätälöineet kolme eri suuruista
suoramarkkinointipakettia helpottamaan juuri
sinun asiakashankintaasi.
Kampanjat kohdistetaan haluamallesi alueelle
ja kohderyhmä muodostuu taloyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajista sekä ammatti- ja
sivutoimisista isännöitsijöistä.
Kuhunkin pakettiin kuuluu:
•
•
•
•
•

laadukkaat ja päivitetyt SIR-osoitteet
A4-kokoisen neliväriesitteen painattaminen
omalla logollasi painetut kirjekuoret
postitustyö- ja postihuolinta
postimaksu

Korttelin kunkku
500 kpl
1.150,00
+alv

Kyläpäällikkö
1000 kpl
1.890,00
+alv

Lääninherra
3000 kpl
4.380,00
+alv

www.sir.fi
09 2238 560
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Tekstit ja kuvat: Riina Takala

OIKEAT UOMAT LÖYTYVÄT KOKEMUSTEN KARTTUESSA

Energiatodistuksen
käyttöä hiotaan vielä

”Minä olen nyt käynyt asuntonäytöissä,
eikä niissä ole ollut energiatodistuksia.
Mitä ARA aikoo tehdä?” Näin kysyi
median edustaja Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARAn virkamieheltä sunnuntaina, kun uusi laki
energiatodistuksista oli ollut voimassa
seitsemän päivää.

U

usi energiatodistuslaki onkin saanut aikaan monenlaista keskustelun kuhinaa
ja mielipiteiden vaihtoa, kärkeviä kannanottoja ja Omakotiliiton tarttumaan
nimien keruuseen kansalaisaloitteeseen, jolla saataisiin laki kumottua.
Ympäristöministeriö vastaa lainsäädännöstä ja
lain tulkinnasta. ARAn tehtävänä on valvoa tekijöitä ja todistuksia. Neuvonta ja tiedottaminen on ulkoistettu Motivalle, jolla on mm. energiatodistuksiin
liittyvä sivusto ja puhelinpalvelu. Kaikki tahot ovat
varmasti saaneet yhteydenottoja, joissa on haluttu
selventää milloin mitäkin asiaa.

Kuvapankki Plugi Oy
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M

utta palataanpa tuohon ARAn valvontatehtävään. ARAn sivustolla on
lukenut 31.5.2013 alkaen, että ”Energiatodistuksen laatijan tulee toimittaa
1.6.2013 jälkeen laatimansa energiatodistus sähköpostiosoitteeseen energiatodistus@ara.fi. Energiatodistus tulee toimittaa mahdollisimman pian
laatimisen jälkeen, allekirjoitettuna ja pdf-muodossa. Muista säilyttää energiatodistuksen laadinnassa
käyttämäsi aineisto ja todistus vähintään 12 vuotta.”
Tässä todistusten laatijoille annetut ohjeet, joita
ylitarkastaja Ritvaliisa Rinnemaan mukaan on noudatettu hyvin.
– Todistuksia tulee meille kymmenittäin päivittäin. Viime viikolla laskimme, että noin 2 000 todistusta on toimitettu meille, kun laki on ollut voimassa nyt noin 3 kuukautta. Sekin on selvä, etteivät
kaikki vielä tiedä, että todistus pitää meille toimittaa. Tiedottaminen on aina haaste, vaikka kuinka
paljon ja mahdollisimman laajasti yritetään tietoa
jakaa, hän toteaa.

Tarkkana
todistuksen täyttämisessä

ARAn valvontatehtävä perustuu rakennusten energiatehokkuutta koskevaan EU-lainsäädäntöön.
Ritvaliisa Rinnemaan mukaan valvontatyö on
kaksijakoista: toisaalta valvotaan energiatodistusten
laatijoita ja heidän toimintaansa ja todistusten laatua sekä toisaalta sitä, että energiatodistuksia käytetään asuntokaupassa ja vuokraustilanteissa.
– Laki on ollut voimassa vasta 3 kuukautta, joten on aivan selvää, että kaikkialla vielä haetaan toimintatapoja. Uskon siihen täysin, että energiatodistuksen laatimisesta ja käyttämisestä tulee normaali
käytäntö, kukaan ei kyseenalaista todistuksen käyttämistä, eivätkä myyjä ja ostaja toimi keskinäisellä
sopimisellakaan lainvastaisesti, koska siitä voi tulla
heille myöhemmin ikäviä seurauksia.
– Meillä on lain mukaan tiedonsaantioikeudet muiltakin viranomaisilta. Me voimme selvittää
esimerkiksi verottajalta jälkikäteen, onko todistuksia käytetty asuntokaupassa vai ei, Rinnemaa vielä
mainitsee.

Aran rekisteriin on toimitettu tähän mennessä
energiatodistuksia hyvin erilaisesta kiinteistökannasta.
– Siellä on siis kaikentyyppisistä kohteista - on
olemassa olevia ja uusia rakennuksia, kerrostaloja, rivitaloja, omakotitaloja - kirjo on oikeastaan se,
mikä pitääkin olla. Sen tarkempaa tietoa meillä ei
kuitenkaan ole esimerkiksi siitä, kuinka paljon todistuksista on kohdistunut olemassa oleviin rakennuksiin tai uudisrakennuksiin. Vasta kun saamme
sen tietokannan, saamme paremmin myös ”yksilöityä” todistusten kohteena olleet rakennustyypit.
Kun todistusten hallintaan saadaan tietojärjestelmä, se tarkistaa todistuksen sisältöä automaattisesti.
Nyt ollaan välivaiheessa, jossa ARA voi pyytää laatijaa laatimaan todistuksen uudelleen, jos siinä havaitaan olennaisia puutteita.
– Kahdeksansivuisessa lomakkeessa on aika
monta täytettävää kohtaa. On selvää, että jos olennaisia tietoja puuttuu, se vaikuttaa ja laskelmat
voivat jossakin kohdassa heittää. Lisäksi on tärkeä
muistaa, että olemassa olevasta kohteesta pitää lomakkeeseen täyttää aina toimenpide-ehdotukset eli
miten rakennus voi parantaa energialuokkaa, Rinnemaa kertaa.

Tietojärjestelmä
tulossa ensi vuonna

Kulutustiedot edelleen
merkittävä todistukseen

Miten valvonta käytännössä tapahtuu, siitä Ritvaliisa Rinnemaa ei kovin avoimesti kerro, koska eihän
esimerkiksi verottajakaan tutkimuksistaan julkisesti
kerro valvonnan uskottavuuden turvaamiseksi.
– Mutta sen verran voin sanoa, että jo laissakin on säädetty, että määräosa energiatodistuksista
otetaan meille tarkempaan tarkasteluun eli tietystä
otannasta todistuksia pyydetään lähtö- ja laskentatiedot sekä kaikki syntynyt data tänne meille.
Toistaiseksi tarkastelun suhteen ollaan tietynlaisessa välivaiheessa, koska tietojen tarkastamiseen ja
arkistoimiseen tarkoitettua energiatodistustietojärjestelmää ei ole käytettävissä. Siksi todistukset toimitetaan toistaiseksi sähköpostitse pdf-muodossa.
– Tietojärjestelmä tulee tekemään automaattisesti tiettyjä tarkistuksia jo siinä vaiheessa, kun to-

Energiatodistusta on kritisoitu monissa yhteyksissä siitä, että se tehdään ensisijassa laskennallisesti, eikä kulutukseen perustuvana, kuten esimerkiksi
isännöitsijäntodistuksen osana olleessa todistuksessa voitiin toimia.
– Tavalliselle kuluttajalle tällainen laskennallinen
todistus ei ehkä ihan heti aukene, mutta joka tapauksessa laskennalla syntyy luku, joka vastaa näitä
tuttuja kodinkonemerkintöjäkin, energialuokkia.
Tällä menettelyllä on haettu sitä, että pystytään selkeämmin vertailemaan rakennuksia ja niiden ominaisuuksia, Ritvaliisa Rinnemaa korostaa.
Toisaalta uuteenkin energiatodistukseen pitää
merkitä toteutunut kulutus aina kun tieto on saatavilla ja siihen on kirjattava toimenpidesuosituksetkin energialuokan parantamiseksi.

Toimintatapoja hiotaan
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distuksen tiedot syötetään järjestelmään. Lisäksi
saamme arkistoitua todistukset järjestelmään, mistä
ne ovat helpompi ottaa käsittelyyn. Tämänkin asian
suhteen on käynyt niin, kuten monesti muulloinkin, että ensin tulee laki ja vasta sitten käytännön
toimet, Rinnemaa vielä toteaa arvioiden, että ensi
vuoden aikana uusi järjestelmä saadaan käyttöön.
Se onkin tarpeen, sillä miten muuten hallita
kymmenien tuhansien todistusten määrää. Todistuksia arvioidaan tulevan rekisteriin keskimäärin
55 000 kappaletta, kun siirtymäajat ovat ohitse.
Vuosittain määrä voi tietenkin vaihdella.
Lisäksi uudet todistukset ovat voimassa 10 vuotta, joten siltäkin osin tarvitaan järjestelmää, millä
hallita pitkään suurta tietomassaa.

Uskon siihen, että
kukaan ei kyseenalaista todistuksen
käyttämistä, eivätkä
myyjä ja ostaja
toimi keskinäisellä
sopimisellakaan
lainvastaisesti.
Ritvaliisa
Rinnemaa

H-tunnusta
käytetty väärin
Asuntojen myynti- ja vuokrausilmoituksissa pitää
näkyä rakennuksen energialuokka. Pikainen silmäys osoittaa, että varsin moni olemassa oleva talo
on energialuokassa E tai D. Joissakin ilmoituksissa
on energialuokaksi merkitty H, mutta sellaista kirjainta ei energiatodistusten energialuokitus näytä
tuntevan.
– Meillekin selvisi vasta myöhemmin, että ilmoituksissa on käytetty energialuokka H:ta. Se johtui
kiinteistönvälittäjien toimintaa valvovan aluehallintoviraston AVIn antamasta ohjeistuksesta. Ohjeistusta on nyt täsmennetty ja tilanne tulee varmasti
muuttumaan, Rinnemaa kertoo
Maallikko tietysti ajattelee, että H vastaa huonoa,
mutta Rinnemaa oikaisee, että se liittyy niin sanottuun kevennettyyn menettelyyn.
– Nyt kuitenkin näyttää siltä, että sitä on käytetty myös sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole laadittu
energiatodistusta laisinkaan, hän vielä mainitsee.
Yli-insinööri Maarit Haakana ympäristöministeriöstä toteaa, että H-kirjain ei todellakaan ole minkään energialuokan tunnus.
– Sitä käytetään myynti- tai vuokraustilanteessa,
jos kohteelle on käytetty ns. kevennettyä menettelyä
todistuksen laatimisessa. Kevennetyssä menettelyssä
rakennuksen energiatehokkuutta ei luokitella, eikä
lomake sisällä tunnistetietoja lukuun ottamatta mitään tietoja rakennuksesta. Lomakkeen täyttää kohteen myyjä tai vuokraaja, Haakana toteaa.

Lain mukaan kevennetyn menettelyn käyttö on
sallittua Haakanan mukaan vain tarkasti rajatuissa
tilanteissa.
– Lomakkeessa tulee ilmoittaa peruste, mihin
kevennetyn menettelyn käyttö perustuu. Sitä voidaan haluttaessa käyttää silloin, jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä
asuinrakennuksessa (omakoti- tai paritalo) on arvoltaan hyvin vähäinen. Vähäisenä arvona pidetään
tilannetta, jossa myyntihinta on alle 50 000 euroa.
– Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös
edellä lueteltuja kohteita vuokrattaessa, jos vuokra
jää alle 350 euroon kuukaudessa. Jos samasta kohteesta (paritalossa yksittäisestä asuinhuoneistosta),
peritään useampia erillisiä vuokria, perittyjen vuokrien yhteensä tulee jäädä alle mainitun enimmäisrajan.
– Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös
muun erityisen syyn tilanteissa. Nämä ovat lähisukulaisten välinen myynti tai vuokraus tai se, että
kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti.
Nämä ovat siis tilanteet, joissa voidaan kevennettyä menettelyä käyttää ja merkitä myynti- tai
vuokrausilmoituksiin tunnus H.
– Tässä lain alkuvaiheessa H-tunnusta on näkynyt tilanteissa, joihin se ei kuulu. Jatkossa ministeriön, ARAn ja alan toimijoiden on tarkoitus jakaa
mahdollisimman paljon oikeaa tietoa aiheesta, jotta
tunnusten käyttö ilmoituksissa tulisi kuntoon, Maarit Haakana kertoo tulevista toimista.

Noin 3 kuukauden aikana
ARAan on toimitettu noin
2 000 energiatodistusta, jotka
ovat edustaneet
kattavasti uuden energiatodistuslain mukaisia kohteita,
ylitarkastaja
Ritvaliisa Rinnemaa kertoo.
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Energiatodistuksen tarkoituksena on
auttaa vertailemaan rakennusten energiankulutusta,
josta asukkaiden käyttötottumusten vaikutus on ”eliminoitu”.

Vanhat energialuokat
voimassa olevissa todistuksissa
Asuntojen myynti-ilmoituksissa energialuokka A
tai B näyttää löytyvän vain uudiskohteista.
– Käytännössä uudisrakentamisen tulee täyttää
vähintään C-taso. Olen ymmärtänyt, että nykysäännöksillä olisi hyvin harvinaista olemassa olevassa
rakennuskannassa yltää A- tai B -luokkaan, Ritvaliisa Rinnemaa aukaisee tätä kohtaa.
Vaikka luokitus sinällään on ymmärrettävä, sekaannuksia on kuitenkin tullut, koska meillä on voimassa vielä vuoden 2007 energiatodistuslain mukaisesti laadittuja energiatodistuksia ja niiden luokituksia.
– Vanhan lain mukaan laaditut todistukset voivat
vielä hieman sotkea tässä. Me törmäsimme tapaukseen, jossa vanha talo oli merkitty energialuokkaan
A. Kun ihmettelimme sitä, ettei vanha talo voi olla
energialuokaltaan uudisrakentamisen tasoa, selvisi,
että todistuksesta puuttui vuosilukumerkintä. Vuosi
2007 todistuksessa olisi heti kertonut, että kyse on
vanhan lain mukaisesta todistuksesta ja sen energialuokituksesta, ei uuden lain mukaisesta, Rinnemaa kertoo.
Tällaista päällekkäisyyttä tulee olemaan mahdollisesti vuoteen 2023 saakka, koska vanhan lain
mukaan on voitu laatia vielä vuoden 2013 toukokuussa erillinen energiatodistus, joka on voimassa
10 vuotta.
– Vuosilukumerkintä todistuksessa on tässä
mielessä tärkeä, että voimme erottaa, kumman aikakauden todistuksesta on kysymys, Rinnemaa toteaa.

Pätevöityneet rekisterissä
Jos tietojärjestelmän toimittamisessa on viivettä,
noin kuukauden mittainen viive tuli myös todistusten laatijoiden pätevöitymisprosessissa. Ensimmäiset uuden lain mukaiset pätevöitymiskokeet järjestettiin kesäkuun alkupuolella, mutta pätevyyksien
hyväksyntä vierähti kesäkuun loppupäähän. Pätevyyksiähän toteavat Kiinteistöalan Koulutussäätiö
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ja FISE Oy. Tämän jälkeen koulutusta ja kokeita on
pidetty noin kuukauden välein, joten pätevien tekijöiden määrä kasvaa koko ajan.
Ritvaliisa Rinnemaa arvioi, ettei pätevöityneitä energiatodistuksen laatijoita löydy välttämättä
ihan kaikilta paikkakunnilta. ARAn rekisterissä oli
16. syyskuuta perustason pätevöityneitä energiantodistuksen laatijoita yhteensä 1 208 ja ylemmän
tason energiatodistuksen laatijoita 13. syyskuuta tilanteen mukaan 81.
ARAn sivustolta laatijoita voi hakea paikkakunnan tai sukunimen mukaan. Mitä yritystä he edustavat, sitä tietoa rekistereistä ei saa.

Markkinatilannetta seurataan
Energiatodistuksen voi laatia vain siihen pätevöitynyt henkilö. Laissa on määritelty, minkälaisen koulutuksen omaava voi hakea pätevöitymistä, mutta sitä ennen on läpäistävä tentti. Tästä huolimatta ilmaan jää kysymys, mistä tilaaja tietää, onko
päteväksi todettu käytännössä hyvä. Ehkä tässäkin
toimii ns. ”kotipiirimarkkinat” - tiedätkö hyvän tekijän...
– Mekin olemme tilanteessa, että seuraamme,
miten markkinat kehittyvät. Yllätyksiä on jo nyt tullut vastaan ja kuten sanoin vuoden päästä olemme
varmasti tekijöidenkin suhteen viisaampi. Kestää
aikansa ennen kuin me löydämme valvontatyössä
omat uomamme. Laadimme vuosittain valvontasuunnitelman, jonka ministeriö hyväksyy. Uskoisin,
että siinäkin tulee varmasti olemaan erilaisia painopistealueita eri vuosina.
Alalla toimivien yritysten yhteydenotot ovat Ritvaliisa Rinnemaan mukaan olleet joissakin tapauksissa hämmentäviä, koska niissä on selvästi yritetty herättää valvojan kiinnostus kilpailevaa yritystä
kohtaan, mutta ei ole kuitenkaan riittävän tarkasti
yksilöity, mistä yrityksestä, kenestä tai minkälaisesta toiminnasta on kysymys.
– Kilpailua on ilmeisesti paljon. Meille on valitettu siitä, että kaikki eivät teetä todistuksia, vaikka pitäisi ja toisaalta sitä, että tekijöistä on pulaa. Jännä

tilanne, koska samaan aikaan sanotaan, ettei ole
riittävästi pätevöityneitä todistusten laatijoita. Ja
kuitenkin toisaalta tulevat viestit kertovat siitä, että
yritysten välillä kilpailua on paljon ja kilpailutilanne
on kiristynyt.

Uhkasakkosanktiolla ei aloiteta
ARAn valvontaroolista on nostettu turhankin korostetusti esiin, että sillä on oikeus määrätä uhkasakkoja. Toki ARAlla on tämä oikeus: uhkasakkolaissa
on määritelty menettelyt ja sakkojen suuruus voidaan tapauskohtaisesti arvioida kohtuullisen suuruiseksi toimenpiteeseen nähden.
Olennaisempaa Ritvaliisa Rinnemaan mielestä
kuitenkin on se, että asiassa voidaan edetä kehotuksen ja määräajan asettamisen kautta seuraavaan
”portaaseen” eli varoitukseen ja määräajan asettamiseen. Vasta ääritapauksessa arvioidaan, pitääkö
käyttää uhkasakkomenettelyä tai laadituttaa todistus kiinteistönomistajan kustannuksella.
– Tähän mennessä olemme ottaneet muutamissa tapauksissa yhteyttä asianomaisiin ja antaneet
ohjeita, mutta yhtään sakkoa ei ole vielä jouduttu antamaan. Täytyyhän meidän tässä vähän aikaa
katsoa, miten järjestelmä alkaa toimia.
ARAlla on mahdollisuus tarvittaessa sanktioida
myös todistusten laatijoita: – Jos energiatodistuksen laatijan toiminnassa huomataan virheitä, voidaan edetä vaiheittain - kehotus ja määräaika, varoitus ja määräaika ja pyydetään korjaamaan toiminta. Jos kuitenkin havaitaan todistuksen laatimisessa tai todistuksessa olennainen tai vakava virhe,
niin silloin voidaan todistuksen käyttö kieltää ja
tekijä laittaa laatimiskieltoon. Tässä taas on huomioitava, että energiatodistusten laatijat harjoittavat elinkeinoa, joten ei sitä automaattisesti tartuta
kovimpiin keinoihin, vaan lievemmistä aloitetaan,
Rinnemaa vielä toteaa.
Ritvaliisa Rinnemaan mielestä viranomaisen on
tärkeä ensisijaisesti selvittää asioita neuvonnan ja
ohjauksen avulla.
– Mutta jos näyttää siltä, että tietyt samat tahot eivät usko, niin totta kai silloin viranomaisen on myös
puututtava. Meillä on lain puitteissa konkreettiset keinot ja porrastus, miten asiat etenevät tarvittaessa.

Todistusta laadittaessa pätevä energiatodistuksen laatija
kokoaa tiedot rakennuksesta ja sen energiankulutuksesta sekä
asiakirjoista että käymällä rakennuksessa paikanpäällä. Hän
laskee niiden perusteella rakennukselle E-luvun ja määrittää
energiatehokkuusluokan.
Hintataso vakiintunee ajan kanssa. Motivan sivulla
esitetään arvio, että olemassa olevan pientalon energiatodistuksen laatimiskustannus olisi noin 500-700 euroa. Rakennusluvan yhteydessä uudisrakennukselle laaditun todistuksen
hinnan arvioidaan olevan noin 150-200 euroa. Asuinkerrostalokohteen energiatodistuksen arvioidaan maksavan noin
1 000-1 500 euroa. Hinnat ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia. Esimerkiksi matkakustannukset voivat vaikuttaa energiatodistuksen hintaan jonkin verran maantieteellisestä sijainnista
riippuen.
Energiatodistus on voimassa 10 vuotta, joten todistuksen
hinta kannattaa suhteuttaa todistuksen käyttöikään, Motivan
sivulla vielä muistutetaan.

Kerrataanpas taloyhtiön
energiatodistusasiat

K

errataanpas energiatodistusasiat taloyhtiöiden Energiatodistus isännöitsijätodistuksen liitteenä vai erillinen energiatodistus, vanhan lain vai uuden lain mukainen
energiatodistus, tekijänä isännöitsijä vai energiatodistuspalveluita myyvä yritys, perustason pätevöitynyt energiatodistuksen laatija vai ylemmän tason
energiatodistuksen laatija...
Viimeisen kolmen kuukauden aikana on käyty
vimmattua keskustelua yleisönosastoilla uudesta
energiatodistuksesta, sen sisällöstä, laatijoista ja ennen kaikkea hinnoista.

Mitä ja milloin -kertaus
paikallaan
Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriöstä auttaa meitä kertaamaan taloyhtiöiden energiatodistuksiin liittyviä käytäntöjä vanhan ja uuden
energiatodistuslain merkeissä.
Kun energiatodistusten laatimista koskeva edellinen laki tuli voimaan vuonna 2007, taloyhtiöt erittäin monessa tapauksessa turvautuivat ns. kevyempään ja edullisempaan ratkaisuun eli teettivät
todistuksen isännöitsijällä ja se liitettiin isännöitsijäntodistuksen liitteeksi. Tekijänä oli isännöitsijä ja
laskuttajana isännöitsijätoimisto. Todistus oli voimassa vuoden sen laatimisesta.
– Tässä on hyvä huomata, mistä oikein oli kyse
edellisen lain aikana. Energiatodistus oli OSA isän28

nöitsijätodistusta, ei siis pelkästään isännöitsijätodistuksen liite. Siksi kyseinen todistus ei sisältänyt
esimerkiksi päiväyksiä tai tekijän nimeä. Kyseinen
todistus ei sisältänyt myöskään energiansäästösuosituksia, Maarit Haakana aloittaa.
Toinen vaihtoehto oli ns. erillinen energiatodistus, joka edellytti rakennuksen tarkastamista ja
energiasäästökeinojen esittämistä. Rakennuksen
tarkastus voitiin tehdä lainsäädännön edellyttämällä karkeammalla tasolla tai sitten perusteellisemmin, käyttäen hyväksi energiakatselmus-käytäntöjä. Näillä menettelyillä tuotettiin 10 vuotta voimassa
oleva energiatodistus.
– Energiakatselmus on laaja rakennuksen energiatekninen tutkimus, johon sisältyy mittauksia ja
joka kestää useamman päivän. Energiakatselmuksen tekijä saattoi tehdä myös energiatodistuksen.
Lainsäädännön edellyttämässä rakennuksen tarkastuksessa ”erillisen energiatodistuksen” laatimista
varten ei mittauksia vaadittu.
– Hinta ”erillisen energiatodistuksen” tekemisessä, tehtiinpä se karkeamman tason rakennuksen tarkastuksella tai energiakatselmuksen
yhteydessä,oli olennaisesti erilainen kuin vuoden
voimassa olleessa todistuksessa, Haakana sanoo.
Nyt uuden lain mukaan isännöitsijät eivät voi
enää laatia todistuksia, elleivät pätevöidy, eikä järjestelmä myöskään tunne isännöitsijäntodistuksen
osaksi liitettävää todistusta.

Energiatodistuksen voi laatia vain pätevöitynyt ja
valvontaviranomaisen eli ARAn rekisteriin merkitty
tekijä. FISE Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö vastaavat tekijöiden hyväksynnöistä.
Energiatodistuslomake on kaikissa tapauksissa
samanlainen.

Siirtymäjaksoja olemassa
– Jos isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistus oli voimassa uuden lain voimaantullessa, voi
tällaista todistusta käyttää vielä vuoden 2014 loppuun asti uudessa laissa olevan siirtymäsäännöksen perusteella, Maarit Haakana toteaa.
Niinpä niissä taloyhtiöissä, joissa oli voimassa
oleva energiatodistus ennen 1.6.2013, energiatodistuksen laatiminen tulee vastaan vuonna 2015 .
– Energiatodistusta ei tarvitse teettää, jos rakennuksesta ei myydä tai vuokrata tiloja. Se pitää tehdä vasta siinä tilanteessa. Lisäksi täytyy huomioida,
että uusi energiatodistus on rakennuskohtainen, ei
yhtiökohtainen. Uusi todistus on voimassa 10 vuotta, Haakana jatkaa ohjeistamista.
Kun energiatodistuksen laatimisvelvoite tulee eteen, niin silloin uuden lain mukaan se täytyy
teettää pätevöityneellä, ARAn rekisterissä olevalla
tekijällä.
– Vanhan lain aikana pätevöityneet ammattilaiset saivat uuden lain mukaan suoraan perustason energiatodistuksen laatijan pätevyyden. Tämä
pätevyys on heillä voimassa enintään vuoden 2017
loppuun asti. Käytännössä nämä vanhan lain aikana pätevöityneet todistusten laatijat voivat tehdä energiatodistuksia kaikille muille rakennuksille paitsi jäähdytetyille uudisrakennuksille, Haakana
vielä mainitsee.

Muutosta ennakoitiin
Keväällä jotkut isännöitsijätoimistot ennakoivat lakimuutosta ja teettivät kaikille hoidossaan oleville
taloyhtiöille energiatodistukset.
– Vanhassa laissa oli erilaiset energiatodistuslomakkeet eri tilanteisiin. Jos energiatodistus on tehty lomakkeella, joka on tyypiltään ”isännöitsijätodistukseen sisältyvä energiatodistus”, tämä ei ole voimassa 10 vuotta. Jos tällainen todistus oli voimassa uuden lain tullessa voimaan 1.6.2013, niin silloin
todistus on pätevä vielä enintään vuoden 2014 loppuun asti, Haakana kertaa.
– Jos vanhan lain mukainen todistus on tehty
ns. ”erillisenä energiatodistuksena” eli sen on tehnyt
pätevöitynyt, FISEn tai Kiinkon pätevöittämä laatija,
todistus on tehty tähän tarkoitukseen säädetyllä lomakkeella ja sisältää energiansäästösuositukset, silloin todistus on voimassa 10 vuotta sen laatimisesta, Maarit Haakana vielä jatkaa.
Pitääkö minulla ihan oikeasti olla energiatodistus,
kun vuokraan asuntoni jollekin? Entäs myytäessä?
Mitä ajattelet luokittelusta? Niinpä - onko sinulla
kommentoitavaa tai kysyttävää energiatodistuslaista. Tule Kiinteistöpostin uudistuneille kotisivuille:
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Teksti ja kuvat: Riina Takala

ASUNTO- JA VIESTINTÄMINISTERI PIA VIITASEN
KANNUSTUS KORJAAMISEN EDISTÄMISEKSI

”Tarttukaa heti kiinni
käynnistysavustuksiin”

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n
toimitusjohtaja
Mauri Kivilaakso esitteli kiinteistönhoitoa
kansanedustaja
Eeva-Johanna
Elorannalle
(etualalla) ja
asuntoministeri
Pia Viitaselle
(takana) lähiökierroksella.

Taloyhtiöille on jälleen luvassa suhdanneluonteisia
korjausavustuksia, joiden työllisyyden edistämistäkin
tärkeämpää asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen
mukaan on se, että avustusrahat kohdentuvat lähiötalojen
perusparannuksiin. Varsinkin 70-luvun lähiötaloissa on
paljon tekemätöntä työtä.

K

annattaa tarttua tilaisuuteen, asunto- ja
viestintäministeri Pia Viitanen kehotti.
– Teillä on vuosi aikaa, minä aikana
valtio ”jelppaa” lähiötalojen korjaamisessa.
Sen jälkeen suhdanneluonteiset korjausavustukset
ja niiden jakaminen on loppu, hän totesi ja patisti liikkeelle heti, kun taloyhtiöille tulee tarjolle tänä
syksynä ja ensi vuonna suhdanneluonteisia korjausavustuksia.
Budjettiriihessä päätettiin esittää tämän vuoden
lisätalousarvioon ja ensi vuoden budjettiin, että ns.
määräaikaisiin käynnistysavustuksiin varattaisiin
115 miljoonaa euroa lähiötalojen perusparannuksiin. Tänä vuonna ajatellaan käytettävän enintään
15 miljoonaa euroa ja ensi vuonna enintään 100
miljoonaa.
– Avustukset koskevat niin vuokrataloja, asuntoosakeyhtiöitä kuin asumisoikeusasuntotalojakin,
Pia Viitanen kertoi lähiökierroksella, jonka kolmas
kohde Turun Varissuo oli.
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Avustusta voi saada enintään 10 prosenttia korkotukilainan perusteeksi hyväksytyistä perusparannuskustannuksista.
– Avustuksissa on vastaavanlainen idea kuin
edellisen taloustaantuman aikaan, jolloin suhdanneluonteiset korjausavustukset olivat edellisen kerran käytettävissä. Erona on tällä kertaa kuitenkin se,
että perustelutekstienkin mukaan avustukset suunnataan erityisesti lähiötaloille, Pia Viitanen kertoo.
Edellisen kerran suhdanneluonteiset korjausavustukset olivat käytössä vuosina 2009 ja 2010.
Silloin avustukset myönnettiin kunnista, mutta nyt
myöntämisvaltuutta käyttää Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA.
Lomakkeet vielä tälle vuodelle kohdistuvien
avustusten hakemiseen tulevat ARAn kotisivulle
heti, kun eduskunta on käsitellyt lisätalousarvion.
– Nyt kun avustukset myönnetään ARAn kautta,
saadaan kokonaisvaltaisempi käsitys perusparantamisen tarpeesta. Näihin avustuksiin ei liity mitään

erityisiä energiaehtojakaan, vaan kyse on peruskorjaukseen tarkoitetuista suhdanneluonteisista avustuksista, hän vielä kertaa.
Määräaikaisilla käynnistysavustuksilla halutaan
Viitasen mukaan pitää huolta ihmisten asunnoista
ja kansallisvarallisuudesta.
– Koska korjausurakkaan ei ole aina kovin helppo lähteä mukaan, siksi valtio haluaa nyt kannustaa korjaamaan. Korjaaminen on teillä edessä joka
tapauksessa, jossakin vaiheessa tulevina vuosina,
mutta nyt kannattaa tarttua tähän tilaisuuteen, joka on tarjolla, koska tämän ja ensi vuoden jälkeen ei
ole tätä apua tiedossa, Viitanen painotti.
Työllisyyden edistäminen ja tietynlaisen ”vipinän” saaminen talouteen ovat tietysti myös tavoitteina.
– Haluamme tukea korjausrakentamista isolla
summalla, 115 miljoonalla eurolla. 10 prosenttia kokonaiskustannuksista kuhunkin hankkeeseen. Kun
siihen pistää nollan perään, voi laskea, että avustusten antama kokonaissyke talouteemme tulee olemaan yli miljardi euroa.

Tempoilevuus vaikeuttaa avustusten
hyödyntämistä
Vaikka ministerin uutinen ei vastannutkaan suoraan Varissuon alueella toimivan Akseli Kiinteistöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mauri Kivilaakson
esittämään kritiikkiin, tietenkin perusparannuksia
edistävät avustukset otetaan iloisina vastaan.
Kritiikkiä 27 vuotta alueen isännöinnin ja kiinteistönhuollon kanssa tekemisissä olleena Kivilaakso esitti siitä, että valtiovallan linja korjaus- tai
energia-avustusten myöntämisessä on ollut tempoilevaa.
– Avustusten myöntämiseen toivoisi pitkäjänteisyyttä. Kun päätetään antaa avustusrahaa johonkin
tiettyyn korjaamiseen, niin se usein johtaa siihen,
että samanaikaisesti korjaamisen hinta nousee.
Isännöintipäällikkömme totesi hiljattain, että avustuksen saamisen ehdot voivat johtaa siihen, että
korjaamisen hinta kasvaa kolme kertaa suuremmaksi kuin mitä korjausavusta saadaan, Kivilaakso
tilitti.
Esimerkiksi sinällään hyvää tarkoittavat ehdot
energia-avustuksissa ja säästötavoitteista voi kuitenkin käytännössä merkitä sitä, että hinta nousee
niin korkeaksi, ettei avustusta kannata edes hakea.
Pitkäjänteisyyden tarve avustuskäytännössä korostuu Kivilaakson mielestä erityisesti asunto-osakeyhtiöissä, joissa muutoinkin korjaamispäätösten
tekeminen vie aikaa.
– Jos asunto-osakeyhtiö haluaa rahoittaa korjaamista myös avustuksella, niin se ei onnistu lyhyellä aikavälillä. Päätöksenteko vaatii usein ainakin
vuoden, kun ihmiset haluavat ns. ”suruajan” ennen
kuin toteavat, että korjata täytyy ja se maksaa tosi paljon, Kivilaakso vielä kuvaili erityisesti asuntoosakeyhtiöille ominaista toimintaa.
– Ehkä ongelmalähiöihin voisi osoittaa avustusrahoja korkeammalla kertoimella kuin muihin kohteisiin, Mauri Kivilaakso ehdotti.

Asuntoministeri
Pia Viitanen tutustui TVT
Asunnot Oy:n
juuri valmiiksi
saatuun peruskorjaukseen.
Samalla toimitusjohtaja
Teppo Forss
kertoi ministerille vuokratalojen kehittämiseen liittyvistä
suuntaviivoista
ja käytännön
ongelmistakin.

Lähiöiden kehittäminen tavoitteena
Ministeri Pia Viitasen lähiökierrosten tarkoituksena
on ollut kuulla ihmisten kokemuksista asumisesta
lähiöissä sekä kerätä ideoita, miten lähiöitä voitaisiin kehittää.
Turun Varissuo oli kierroksen kolmas kohde,
jossa nousivat esiin etenkin monikulttuurisuus
ja vuokra- ja omistusasumisen suhde. Varissuon
asuntokannasta noin 40 prosenttia on vuokraasuntoja ja omistusasuntoja noin 53 prosenttia.
Joissakin puheenvuoroissa todettiin, että vuokra-asuntokanta on todellisuudessa ehkä vieläkin
isompi, koska omistusasuntojakin vuokrataan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille suomalaisille.
Yksi tärkeä näkökulma lähiöiden kehittämisessä
Viitasen mukaan on uudenlaisten rahoitusmallien
sekä täydennys- ja korjausrakentamisen kehittäminen. Aikaperspektiivi toimenpiteille on asetettu
vuosille 2015-2025.
Selvitystyötä varten on koottu ns. remonttiryhmä, joka puolen vuoden toimeksiantonsa aikana
selvittää, miten lähiöiden viihtyvyyttä korjaamisen
ja täydennysrakentamisen keinoin voidaan parantaa ja minkälaisia rahoitus- ja tukimalleja voidaan
luoda korjaamisen edistämiseksi.

Vuokratalon uusi elämä
Suurpäänkatu 47:n vastavalmistunut peruskorjaus johdatti ministerin seurueineen konkreettisesti niiden kysymysten ja toimenpiteiden äärelle, joita
vuokra-asumisen kehittämiseksi nykypäivänä selvästi tarvitaan.
– Me uudistimme talot teknisesti vastaamaan tämän päivän asumisen tarpeita. Taloissa tehtiin pe32

ruskorjaus, jossa mm. huoneistokokoja muutettiin
ja toteutettiin vuokratalon yhteinen höyrysaunakin, joka ei sinällään lisännyt kustannuksia, mutta toi hyvää fiilistä taloon ja asukkaille, kunnallisen
vuokrataloyhtiön TVT Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teppo Forss kertoi.
– Suurin asia, mikä täällä remontilla saatiin aikaan, oli asukasrakenteen muuttaminen. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten osuus talossa oli aikaisemmin 50-90 prosenttia, mikä on aika hankala suhde monessa mielessä. Asukasrakenteeseen
päästään kuitenkin käsiksi vain peruskorjauksen
kautta, hän totesi.
Talon aikaisemmat asukkaat eivät kuitenkaan
joutuneet perusparannuksen vuoksi hunningolle,
vaan heille tarjottiin muualta TVT:n asunto.
- Toimintamme on onnistunut siinä mielessä, että meille on muodostunut vuokrataloja, joissa
enintään 25 prosenttia asukkaista on maahanmuuttajataustaisia, Forss jatkaa.
- Valitettavaa näin toimittaessa on, että jotkut
ihmiset kokevat tulleensa syrjityiksi. Me vedämme tietynlaista rajaa, mutta siinä onkin samalla yksi niistä haasteista tai ongelmista tai miksi sitä nyt
nimitetäänkin, joka pitäisi kyetä ratkaisemaan. Me
emme halua synnyttää syrjinnän tunnetta, Forss
vielä vakavana pohti.
Monikulttuurisuuden vaikutus asumiseen ja siihen, miten ihmiset oman lähiönsä kokivat nousi
keskustelun aiheeksi tutustumiskäyntiä edeltävässä
paneelikeskustelussa.
Varissuolla asuu paljon maahanmuuttajataustaista väestöä. Siellä on kuitenkin tehty aktiivisesti
myös töitä sen eteen, että tämäkin osa suomalais-

väestöstä voisi työllistyä. Niinpä alueella on parhaillaan meneillään esimerkiksi Triangeli-hanke ja
Kuntakokeilun Varissuo-hanke.
- Ihmisillä on oikeus valita asuinpaikkansa ja Varissuo nauttii suosiota ulkomaalaistaustaisten keskuudessa. Se johtuu erilaisista syistä, siitä että vuokrat ovat edullisia, asumisen ja liikkumisen kustannukset ovat alhaiset, on hyvä opetustarjonta jne,
Forss vielä taustoitti.

Peruskorjatun vuokratalon vetovoima
TVT:ssä halutaan myös korostaa sitä, että vuokraasuminen on samanlaista asumista kuin omistustaloissakin. Esimerkiksi peruskorjatun taloyhtiön porrashuoneesta ei todellakaan voi huomata eroa, onko tullut vuokra- vai omistusasuntotaloon.
– Stailasimme asuntoja näyttöjä varten, koska
halusimme tuleville vuokralaisille osoittaa, miten
kalusteet huoneistoon sijoittuvat. Sen perusteella he
pystyvät jo etukäteen suunnittelemaan oman asuntonsa kalustamista. Näytöissä on käynyt paljon väkeä, ensimmäisellä kerralla 120, toisella kerralla 200
ihmistä, Forss kuvailee nykypäivän vuokranantajan
toimintamalleja.
– Asuntonäytöissä kuuli, miten ihmiset suunnittelivat taktivoivansa päästäkseen asumaan tähän
taloon. Minusta se kertoo siitä, että tällaisia perusparannuksia kannattaa tehdä, hän vielä toteaa.

Purkamalla uutta vai peruskorjaten?
Purkaako kokonaan ja rakentaa uusi vai tehdä perusteellinen nykyaikaistava peruskorjaus? Tätä kysymystä Forssin mukaan puntaroidaan parhaillaan
esimerkiksi Varissuolla sijaitsevan vuonna 1983 rakennetun vuokratalon, Konradinkuja 1:n kohdalla.
– Korjaamisen kustannukset ja sen perusteella
muodostuva vuokrataso on aika korkea, Forss pohtii
korjaamisvaihtoehdon merkitystä vuokralaisille.
– Tai sitten Konradinkujasta tulee Turussa ensimmäinen purettava vuokratalo, jonka tilalle rakennetaan uusi vuokratalo.
– Nykyisten korkotukiehtojen mukaan talo on
mahdollista purkaa ja rakentaa uusi talo. Silloin voitaisiin uudistaa asuntorakennetta vastaamaan paremmin vuokralaisten tarpeita.
Tällä Forss viittaa siihen, että kolmioiden osuus
Konradinkujalla, kuten monissa muissakin taloissa,
on suurempi kuin todellinen tarve ja kysyntä.
– Toki meidän pitää kuunnella herkällä korvalla asumistukiuudistustakin ja mikä on asumistuen
tulevaisuus. Uudistus voi nimittäin synnyttää tilanteen, että asuntopolitiikan tavoite asumisväljyyden kasvamisesta toteutuu ja silloin vuokralaisten
kysyntä kohdistuukin tulevaisuudessa enemmän
kaksioihin ja kolmioihin, Forss vielä pohtii vuokraasuntokannan kehittämisen kannalta.

PIDÄ OSOITETIEDOT
AJAN TASALLA
Kiinteistöposti on ajantasainen ja käytännöllinen ammattilehti. Siitä saa tärkeää taloyhtiötietoa ja siksi se on hyödyllinen.
Haluamme lähettää lehden kunkin yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle ja isännöitsijälle. Siksi on tärkeää, että
saamme tiedon, kun puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtuu.
Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
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Pidä luottamushenkilöiden osoitetiedot ajan tasalla.
Tiedot voit toimittaa kätevästi sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
Tai netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa
www.kiinteistoposti.fi. Sieltä ylävalikosta painike
Kiinteistoposti/Osoitteenmuutos.

KIINTEISTÖPOSTI

PS.
Isännöitsijä. Päivitä sinäkin yrityksenne isännöitsijätiedot
sekä hoidossasi olevien taloyhtiöiden puheenjohtajatiedot.
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Kuva Hanna Rissanen

Tekstit: Riina Takala

PUTKISTOSANEERAAJIEN KÄYTTÄMIEN
MATERIAALIEN VAIKUTUKSISTA UUTTA TIETOA

Työturvallisuus ”hanskaan”
putkiremonttityömailla

Suojakäsineet
käsissä työskennellään tällä
viemärisaneeraustyömaalla.
Työterveyslaitos on julkaissut malliohjekortit suojautumisesta.

Viemäriputkien pinnoitus- ja sukitusmenetelmien
yleistyminen on nostanut esiin työturvallisuusmielessä
uuden työntekijäryhmän, josta Työterveyslaitos on
nyt huolissaan - nuoret putkistosaneeraajat, jotka ovat
altistuneet menetelmissä käytettäville kemikaaleille ja
saaneet niiden seurauksena voimakkaita iho-oireita.

T

yöterveyslaitos on ensihätään laatinut
työntekijöille malliratkaisuja turvallisista
työtavoista ja suojautumiskeinoista. Lisäksi se on käynnistänyt tutkimushankkeen,
jossa selvitetään tarkemmin epoksin aiheuttamia
ammatti-ihotauteja ja keinoja niiden ehkäisemiseksi rakennusalalla.

Työntekijät tiedostamaan tilanne
”Työterveyslaitoksen mukaan uusissa putkisaneerausmenetelmissä käytettävät kemikaalit aiheuttavat terveyshaittoja asentajille. Tutkimuksessa käsitellyt kemikaalit ovat epoksi ja uretaani. Ne eivät
ole myrkkyjä, vaan rakennuskäyttöön hyväksyttyjä
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kemikaaleja, mutta niiden käytössä on noudatettava
turvaohjeita, kuten minkä tahansa kemiallisen tuotteen kanssa.”
Näin kirjoitetaan erään putkisaneerausyrityksen
sivustolla kiteyttäen juuri ne asiat, mistä käytännössä Työterveyslaitoksen esiin nostamassa asiassa on
kysymys. Toki kyseisessä yrityksessä suojautuminen on normaali käytäntö ja valmistajalta saatuja
ohjeita noudatetaan ja asentajien työturvallisuutta
valvotaan.
– On tärkeää, että epoksia juoksevassa muodossa käsittelevät työntekijät tiedostavat suojauksen
tarpeen ja että urakoitsijat ja työnjohto valvovat niiden käyttöä. Se ei kuitenkaan edellytä kovin laajaa

koulutusta tai paksua kirjallista materiaalia, vaan
yksinkertaisen selkeän ohjeistuksen ja sen noudattamisen valvonnan. Vastuu tästä on ensisijaisesti
epoksia käyttävillä urakoitsijoilla, moderneja viemärisaneerausmenetelmiä edustavan MoMent ry:n
puheenjohtaja Lars Lundström painottaa.

Visiiri suojaa kasvot vaarallisilta roiskeilta. Silmien suojana on aina käytettävä vähintään sangallisia suojalaseja.
Käsivarsisuojus ja
muoviesiliina antavat
lisäsuojaa likaavissa
työvaiheissa. Tavalliset työvaatteet eivät
suojaa kemikaaleilta.

Muovikemikaalit tuttuja
- käyttäjät uusia
Epoksin on todettu aiheuttavan erityisesti ihoallergiaa. Voimakkaan hajuiset ja syövyttävät kovetinaineet voivat aiheuttaa myös ylähengitystie-, silmäja astmaoireita. Niitä voi ilmetä hyvinkin lyhytaikaisen altistumisen seurauksena.
Työterveyslaitoksella viemäriputkien saneerausmenetelmissä käytettävien kemikaalien haitallisiin
vaikutuksiin havahduttiin kahdesta eri näkökulmasta: putkisaneerausyritykset ja työterveyshuolto pyysivät neuvoa ja toisaalta Työterveyslaitoksen
ammatti-ihotautien poliklinikalle alkoi tulla potilaita, jotka olivat lyhytaikaisenkin altistumisen vuoksi
saaneet vakavia iho-oireita.
Työterveyslaitoksella valmistui putkisaneerausalaakin koskenut tutkimus: Ihosuojauksen ja turvallisten työtapojen merkitys MDI-uretaanityössä.
Tutkimuksessa oli mukana erityyppisiä yrityksiä rakennus- ja venealalta, yksi viemärisaneerausalankin yritys.
– Me tutkimme ihoaltistumista. Tässä yhdessä viemärisaneerausalan yrityksessä suojautumisen taso oli hyvä, mutta se tiedetään, että kaikissa
työpaikoissa tilanne ei ole missään tapauksessa yhtä hyvä, erikoistyöhygieenikko Erja Mäkelä Työterveyslaitokselta toteaa. Hän toimii Työympäristön
kehittäminen -osaamiskeskuksessa erityisalueenaan suojautuminen kemikaaleilta.
Tutkimus osoitti, että kaikkiaan polyuretaanin
kanssa tekemisissä olevista työntekijöistä vain 41
prosenttia käytti työssään asianmukaisia kemikaalisuojakäsineitä.
– Viemärisaneerauskohteessa työskennelleet
työntekijät käyttivät oikeanlaisia suojakäsineitä. He
toki altistuivat uretaanille, mutta pitoisuudet olivat
vähäisiä. Saimme tällä näyttöä siitä, että oikeanlaisilla suojaimilla pystytään pitämään altistuminen
vähäisenä, hän jatkaa.
Polyuretaania käytetään hyvinkin laajasti rakennusalalla. Valmis polyuretaanipinnoite tai liima
valmistetaan työkohteessa sekoittamalla kahdesta
komponentista. Komponenteista toinen on kovetin,
joka on MDI-isosyanaattia, joka voi aiheuttaa herkistymisen. Viemäriputkisaneerauksissa sekoitettu
uretaanimassa ruiskutetaan viemärin sisäpintaan,
jolloin syntyy uusi muoviputki vanhan putken sisään.

Pitkähihainen työvaate.
Kuumissa olosuhteissa
työskenneltäessä on
käytettävä vähintään
käsivarsisuojuksia.

Butyylikäsineet
välineiden
pesuun.

Käytä ruiskutuksessa
kaksia nitriilikumikäsineitä päällekkäin.
Käsineet suojaavat
roiskeilta ja työvälineiden pinnoilla olevilta kemikaaleilta.
Varmista, että ranne
pysyy suojattuna
työskenneltäessä.

Turvajalkineet vähentävät liukastumisriskiä ja suojaavat jalkoja roiskeilta.

Yhdeksän ammattitautitapausta jo liikaa
Kuinka moni viemärisaneerausalalla arviolta 200300 työntekijästä on herkistynyt epoksille, sitä on
vaikea arvioida. Erja Mäkelä sanoo, että on arvioitu, että viemärisaneerauksessa työntekijöistä noin

Lähde: Työterveyslaitos Malliratkaisu Henkilösuojailmet
Kuvaaja: Susanna Mäki, Työterveyslaitos.
Kuvan malli: Jari Lehtinen
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”Me emme ole viranomainen,
vaan tutkimuslaitos, joka antaa neuvoja ja tutkii, miten voi
tehdä työtä turvallisesti.”
Beatrice Bäck

Vanhempi
asiantuntija
Beatrice Bäck
(vas.) ja erikoistyöhygieenikko
Erja Mäkelä
Työterveyslaitoksella Työympäristön kehittämisen
osaamiskeskuksesta osallistuivat hankkeeseen, jossa laadittiin epoksia
ja polyuretaania
käsitteleville
työntekijöille
suojautumisen
malliratkaisut.

puolella on työterveyshuolto, joten kaikki herkistymistapaukset eivät tule tutkituiksi.
– Osa työntekijöistä voi myös vaihtaa työpaikkaa tai alaa mieluummin kuin lähtevät ammattitautitutkimuksiin. Tällaiset tapaukset jäävät kokonaan
rekisteröimättä.
Ammattitautitapauksissa ihoaltistumista tutkitaan kaikissa keskussairaaloissa, vain osa tapauksista ohjautuu Työterveyslaitokselle ja sen ammattiihotautien poliklinikalle.
– Meidän poliklinikallamme on todettu yhdeksän epoksiallergian aiheuttamaa ammatti-ihotautitapausta viemärisaneerauksen toimialalta viime
vuosina, hän toteaa.
Hän pitää lukua suurena, vaikka ei olekaan tarkkaan tiedossa, kuinka paljon keskussairaaloissa on
tutkittu ja hoidettu putkisaneerauksen epoksiallergiatapauksia ja kuinka hyvin ne on ilmoitettu ammattitautirekisteriin.
– Parhaiten tilanteen tällä hetkellä tietävät ehkä
vakuutusyhtiöt, hän arvelee.
Tapaturmavakuutuslehdessä julkaistussa artikkelissa 2/2013 esitettiin arvio, että vuosien 2005 ja
2010 välisenä aikana on tullut esiin 145 uutta epoksi-ihottumatapausta.
– Tässä luvussa on mukana muidenkin alojen
tapauksia, vaikkakin rakennusalalla käytetään paljon epoksia, hän vielä pohtii.
Työterveyslaitos on Erja Mäkelän mukaan ollut
kiinnostunut muovikemikaaleista, joihin epoksimuovien ja uretaanien valmistuskemikaalit luetaan.
– Ne ovat koko ajan olleet allergioita aiheuttavia
aineita, hän mainitsee ja arvioi, että epoksi on käytössä kaikilla viemärisaneerausyrityksillä, polyuretaani ehkä harvemmilla.

Iho suojattava tarkoin
– Epokseissa on herkistäviä yhdisteitä, epoksihartsi, reaktiiviset liuottimet ja amiinit. Voi sanoa, että
oikeastaan kaikki komponentit saattavat herkistää,
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vanhempi asiantuntija Beatrice Bäck jatkaa. Hän
työskentelee myös Työympäristön kehittäminen
-osaamiskeskuksessa erityisalanaan kemiallinen
työhygienia.
Mutta olipa kyse nyt sitten epoksimuovin valmistuskemikaaleista tai polyuretaanin isosyanaattikovetteesta, tärkeintä on, ettei kemikaalia pääse ihmisen iholle - eikä edes vaatteisiin.
– Teknisten välineiden ja suojainten pitää olla sellaisia, että työntekijä voi suojautua kokonaan.
Projektissamme yritimme päätellä, kuinka paljon
esimerkiksi MDI-isosyanaattia on liikaa ihoaltistumisen kannalta. Totesimme, että jos takin hihalle leviää MDI-isosyanaattia ja hiha koskettaa ihoa,
niin se voi jo aiheuttaa ihon herkistymisriskiä. Tämä siis koskee MDI-isosyanaattia silloin kun se on
”tuoreena”, ei kovettuneena putkessa, Erja Mäkelä
sanoo.
Tästä tiedosta syntyivät malliratkaisukortit, ohjeet, joissa suositellaan, että viemärisaneeraustyötä
tekevä suojaisi itsensä niin hyvin, että MDI-isosyanaatti ja epoksikemikaalit eivät pääse missään kohdin kosketuksiin ihon kanssa, eikä edes vaatteiden
kautta.
Jos työvaiheessa saa epoksia vaatteilleen tai iholleen, se pitää pestä nopeasti pois, ettei aine ehdi kovettua varsinkaan iholle. Tämä taas edellyttäisi sitä,
että työpisteissä on aina kaiken varalta vesipiste tai
suihkumahdollisuus, mutta monella putkiremonttityömaalla siihen on huonosti mahdollisuuksia.

Riskikartoitusta etukäteen
Beatrice Bäck ja Erja Mäkelä kertovat katsoneensa
valokuvia putkistosaneeraajista, joissa toinen kaataa astiasta kemikaaleja esimerkiksi suppilon kautta
toiseen astiaan. Missä ovat silmiensuojaimet? Entäs
käsineet? Onko ajateltu työasentoa ja menetelmää
riskien kannalta?
– Yhdessäkin kuvassa polvistunut nuori mies
katsoo ylös, ei ole silmiensuojaimia, ei ole käsinei-

tä. Entäs jos yläpuolella seisova kemikaaleja kaatava
kaveri horjahtaa, liukastuu, kärpänen tulee häiritsemään... Beatrice Bäck tuskailee ja sanoo heti, että
tällaiset työtapoihin ja menettelyihin liittyvät riskit
pitäisi tiedostaa ennen kuin töihin edes ryhdytään.
Hän kehottaa tarttumaan myös ”vähältä piti” - tilanteiden antamaan oppiin.
– Urakoitsijan pitää huolehtia siitä, että työntekijöillä on asianmukaiset varusteet ja että niitä myös
käytetään. Lisäksi pitäisi turvata käytetyn menetelmän turvallisuus. Voisi esimerkiksi huolehtia siitä,
että kemikaalien kaatokorkeus ei ylitä vyötärötasoa
tai suppilo kiinnitetään telineeseen, minkä ansiosta
työntekijän ei tarvitse pitää siitä käsin kiinni toisen
kaataessa. Koko systeemi voisi olla automatisoitu painat nappia ja ainekset sekoittuvat, Mäkelä pohtii.
Beatrice Bäckin mielestä huomiota pitäisi kiinnittää myös siihen työvaiheeseen, kun aineita punnitaan tai sekoitetaan esimerkiksi autossa.
– Pitäisi olla niin sanottu kohdepoisto. Olen
nähnyt sellaisenkin tapauksen, jossa kohdepoisto ei
toiminut laisinkaan. Laite oli ollut toimimattomana
pitkän aikaa, eikä kukaan ollut viitsinyt korjata sitä.
– Tyypillistähän on, että laitetaan pakettiauton
ovet auki, mutta eihän ilma ulos kulkeudu, ja tuulikin voi päinvastoin painaa sen auton sisälle. Kyse

on amiineista , jotka haisevat voimakkaasti ja ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä emäksisyytensä takia,
hän korostaa ja kehottaa työntekijöitä käyttämään
hengityksen- ja silmien suojaimia.

Puhdistamisvaiheessa
työsuojelu yhtä tärkeä asia
Työt ovat siltä päivältä valmiit ja ryhdytään puhdistamaan työvälineitä.
– Työvälineiden puhdistamisessa käytetään
usein asetonia tai muita liuottimia. Haitalliset aineet liukenevat asetoniin, joka imeytyy helposti ja
voi aiheuttaa ihokosketuksessa erityistä herkistymisriskiä. Se vaatii myös suojavälineiltä paljon, Erja
Mäkelä korostaa.
Käytännössä viemärisaneeraajalla pitäisi olla
kahdenlaisia hanskoja. Ohuita nitriilikumihanskoja voi laittaa vaikka parit hanskat päällekkäin, jolloin
sormi- ja käsinäppäryys vielä pelaa ja voidaan tehdä pinnoitus- ja sukitustyöt. Mutta kun työvälineitä
puhdistetaan, silloin pitäisi olla ns. butyylikäsineet.

Käyttöturvallisuustiedotteet
ja turvallisuussuunnitelmat
Malliratkaisukorteissa on hyvin selkeästi kirjattu,
miten työ voidaan tehdä turvallisesti. Korteissa on
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selkeät ohjeet suojautumisesta, miten varautua ennakolta mahdollisesti tapahtuvaan vahinkoon ja
miten toimia vahingon sattuessa.
– Malliratkaisujen käytännönläheisyys pyrittiin
varmistamaan sillä, että putkisaneerausyrityksen
asiantuntijoita oli auttamassa niitä tehtäessä, toteaa
Beatrice Bäck.
– Valmistajan, maahantuojan tai myyjän pitää
antaa asiakkailleen myös tuotteesta käyttöturvallisuustiedot. Heillä on vastuu antaa tiedot kyseisen
maan kielellä ja Suomessa siis tarvittaessa myös
ruotsiksi. Käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan,
miten tuotetta käytetään turvallisesti ja miten pitää
suojautua, Beatrice Bäck muistuttaa.
Käyttöturvallisuustiedotteen pitäisi sisältää mm.
tietoa kemikaalin luokituksesta, päällysten merkinnöistä, koostumuksesta, aineiden vaarallisista ominaisuuksista ja terveysvaaroista, ohjeet turvallisesta
käyttämisestä ja mahdollisesti tarvittavista henkilönsuojaimista sekä kemikaalin varastoinnista, kuljetusmääräyksistä ja jätteiden käsittelystä.

maan astuneen rakennustyön turvallisuutta koskevan asetuksen (205/2009). Siellähän mainitaan mm.
työturvallisuuskoordinaattori ja velvollisuus laatia
työmaasta turvallisuusasiakirja sekä tarvittaessa kirjalliset työturvallisuussäännöt.
Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet voidaan kiteyttää tähän lauseeseen:
Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan
yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei
työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Jos kemikaalia roiskuu silmiin tai iholle

- Huuhdo silmää silmähuuhteella tai puhtaalla vedellä
vähintään 15 min. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Matkalla lääkäriin tulee huuhtelua jatkaa.
- Iho on pestävä heti, kun putkituskemikaaleja on joutunut

Tilaajan vastuut

iholle.

Taloyhtiössä tehtävää putkiremonttia ajatellen on
tietysti syytä pohtia myös tilaajan vastuuta, taloyhtiön ja isännöitsijän tai urakoitsijan asemaa. Tässä
kohdin Beatrice Bäck kaivaa esiin vuonna 2009 voi-

- Jos työvaatteelle tulee roiskeita, ne on vaihdettava ja iho
on pestävä välittömästi.
- Tapaturmat ilmoitetaan esimiehelle.

Vexve Verto
Huoneistokohtaisen
vedenmittauksen
edelläkävijä jo 30 vuotta
Vexve Verto on huoneistokohtainen
vedenmittausjärjestelmä, jonka
avulla käyttäjä pystyy tarkkailemaan
koko kiinteistön tai yksittäisen asunnon kulutuslukemia.
Järjestelmään kuuluvat virtausanturit, huoneistoyksiköt ja -näytöt sekä
Internetissä toimiva kulutustietojen
seurantatyökalu VertoLive.
Vexve myöntää Verto-järjestelmälle
viiden vuoden takuun.

Vexve Verto
Pajakatu 11, 38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800
www.vexve.com
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Tiesithän, että huoneistokohtaiset vesimittarit on nyt asennettava myös vanhoihin
rakennuksiin putkiremontin yhteydessä.

Netissä toimiva kulutustietojen
seurantatyökalu VertoLive on
uudistunut!
Katso esittelyvideo täysin
uudesta VertoLivestä!
www.vexve.com/vertolive

Lisää tietoa tutkimus-, koulutusja kehittämishankkeella

M

ielenkiinto erityisesti viemäriputkistosaneeraajien altistumiselle epoksille
ja uretaanille sai alkunsa Pintaurakoitsijat ry:n ja Rakennusliiton yhteydenotosta. Heidän tietoonsa oli tullut onnettomuus,
jossa työntekijä oli joutunut vetämään käsin epoksilla jo kyllästetyn sukan pois viemäriputkesta. Hän
sai vakavia ihovaurioita.
– Rakennusliitto pyysi meiltä ohjeita, miten tällaiset työt voisi tehdä turvallisesti, Beatrice Bäck
vielä mainitsee.
Hanke on saanut nyt jatkoa. Syyskuussa käynnistyi 2,5 vuoden mittainen, Epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla - niminen tutkimus- ja koulutushanke. Hankkeen projektipäällikkö on erityisasiantuntija Katri Suuronen.
– Tarkoitus on, että saisimme rakennusalalla työskenteleville ohjeet epoksin käsittelemisestä. Lisäksi teemme kirjallisuuskatsauksen epoksiallergiatapauksista ja työpaikkakäyntejä ja tutkimme kohteissa aineiden ihokosketuksia, työtapoja ja
niiden turvallisuutta. Hankkeeseen mahtuu ehkä
vain putkistosaneerausten osalta 1-2 kohdetyömaata, jotka ovat arvokkaita, koska saamme niistä käytännön tietoa ja juuri sellaista tietoa, mitä asukkaidenkin kannalta on hyvä tietää. Lisäksi on tarkoitus
tehdä suojainselvitys eli minkälaiset suojaimet suojaavat epoksilta ja tarvittaessa tehdään vielä testejäkin niistä, Erja Mäkelä luettelee.
– Meillä on iso osuus myös hankkeeseen sisältyvästä koulutuksesta, Beatrice Bäck muistuttaa.
Tarkoitus onkin tuottaa koulutusmateriaalia, joko
kansion muodossa tai julkaista koulutusmateriaalia
internetissä. Sen tarkoituksena on auttaa esimerkiksi työterveyshuollon työntekijöitä ymmärtämään,
mitä pitää tehdä, jos eteen tulee tällaisia tapauksia
tai minkälaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota
esimerkiksi työpaikkaselvityksissä ja terveystarkastuksissa jne.
– Lisäksi koulutusaineisto tulee pitämään sisällään vastaavanlaisia työohjeita malliratkaisuohjeiden muodossa, kuten nytkin jo tehtiin, Erja Mäkelä vielä mainitsee tutkimuksesta, jonka rahoittavat
Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos.

Työtapaturmien ja
ammattitautien kallis hinta
Työnantajien ja jossakin määrin työntekijöidenkin
suhtautuminen allergisiin oireisiin hämmästyttää
Erja Mäkelää. Hänen kokemuksensa mukaan liian
herkästi iho-oireisiin ja allergioihin suhtaudutaan
vähätellen, ”jotakin näppylöitä on tullut” - asenteella. Kuitenkin kysymys voi olla erittäin voimakkaasta
ja ärhäkästä ihottumasta, joka usein johtaa työnkuvan tai ammatinvaihtoon.

– Oireiden parantuminen vaatii usein pitkän
ajan. Jos oireita aiheuttavaan kemikaaliin ei ole
kosketuksessa, oireet eivät uusi. Työn vaatimilta kemikaaleilta on monilla työpaikoilla hankala välttää
kosketusta, minkä vuoksi herkistyminen usein johtaa ammatinvaihdokseen, Erja Mäkelä vielä toteaa.
– Yritykset ovat vähitellen oppimassa, että ammattitaudit ja työtapaturmat tulevat kalliiksi. Ne
maksavat yrityksille valtavia summia. Toki vakuutuksilla katetaan tietty osa, mutta vakuutusmaksutkin nousevat, mitä enemmän on ongelmia, hän
vielä mainitsee.
- Vaikka vakuutusyhtiöt korvaavat ammattitautitapauksista aiheutuvia kustannuksia, niistä seuraa
silti rahanmenoa sekä työnantajalle, työntekijälle ja
yhteiskunnalle Beatrice Bäck muistuttaa.

Asukkaan riski
altistua
minimaalinen
TYÖTERVEYSLAITOKSEN tutkimuksen julkistamisen jälkeen herätti Beatrice Bäckin ja Erja Mäkisen mukaan paljon kysymyksiä myös asukkaiden
mahdollisesta altistumis- tai herkistymisriskistä.
Vastaus on yksiselitteisesti, että saneerausmenetelmien muovikemikaalit eivät aiheuta terveyshaittaa
asukkaille. Tässä perustelut:
- Hyvin hoidetulla viemärisaneeraustyömaalla
kemikaaleja käsitellään ullakko- tai kellaritiloissa
tai ulkona autossa. Vain tarvittava määrä valmiiksi
sekoitettua pinnoitusmassaa tuodaan asuntoon.
- Ennen saneerausta asunto suojataan, jottei
roiskejälkiä jäisi. Asunnossa voi jonkin aikaa olla
kemikaalien hajua, mutta lyhytaikainen altistuminen
ei näillä pitoisuuksilla aiheuta terveyshaittoja. Lisäksi
normaali tuulettaminen vähentää hajua.
- Kun menetelmässä käytettävät kemikaalit,
epoksi tai polyuretaani, kovettuvat, ne eivät aiheuta
terveyshaittaa. Kovettuneina näitä samoja muoveja
käytetään hyvin yleisesti myös erilaisissa hyödykkeissä.
- Asukkaan kannalta on todennäköisesti mukavampi olla pois huoneistosta sen ajan kun työ tehdään omassa asunnossa pelkästään työkoneiden
melunkin vuoksi, he vielä muistuttavat.
Viemäriputkien saneeraaminen näillä menetelmillä on nopeaa ja työ valmistuu maksimissaan
yhden päivän aikana. Asukas ei myöskään jälkikäteen joudu tekemisiin kemikaalien kanssa, koska
ne kovettuvat viemärinputken sisälle ja ovat sen
jälkeen vaarattomia.
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Tekstit: Hanna Rissanen

Asiaa aurinkoenergiasta
Otollinen sijainti ja sopivat kattorakenteet, siinä pari perusedellytystä rakennukselle, jossa voisi ajatella hyödynnettäväksi
aurinkoenergiaa - ehkä, jos ja kun. Muitakin lisätietoja,
selvityksiä, laskelmia, vertailua ja asiantuntija-apua tarvitaan
ennen kuin voi tehdä loppupäätelmän, kannattaako ajatus
muuttaa todeksi vai ei.

T

ietoa ja auttamishalua löytyy arvatenkin aurinkopaneeleita ja -inverttereitä
myyvistä yrityksistä, mutta hälventävätkö
myyntihalut joitakin osa-alueita. Kiinnostunut, mutta myös kriittinen asiakas kaivaa tietoa
laajemmalla ja puolueettomalla kammalla, eri näkökulmista.
Karkkilassa alkuvuodesta järjestetty tilaisuus otsikolla ”Aurinkoenergian käyttömahdollisuudet kerrostalojen energialaskun alentamisessa” veti Kiinteistö Oy Tammelantie 8:ssa toimivan Osuuspankin
kokoustilan täyteen väkeä. Luennoitsijaksi kutsutun
DI Asko Rasinkosken työhistorian aurinkosähkö on
täyttänyt jo vuodesta 1987 alkaen.
Perustettuaan kaksi vuotta sitten oman Solerasyrityksensä mies mahdollisti omien sanojensa mukaan itselleen vapauden sanoa rehellisen mielipiteensä niissäkin aurinkosähköhankkeissa, joissa ei
koe olevan taloudellista järkeä - toisaalta hintatason
huima lasku on tehnyt siitä paljon entistä järkevämpää myös Suomessa.
– Asennusteknisesti aika otollinen kattomuoto
tässä on, mutta suunta on hiukan hankala, Asko Rasinkoski määritteli ensivaikutelmansa rakennuksesta, johon oli saapunut luennoimaan.
Katutason pankki- ja muiden liiketilojen päällä
on kolme kerrosta. Kakkoskerroksessa on sekä toimistoja että asuntoja. Puhtaasti asuinkäytössä ovat
kolmas ja neljäs kerros.
Kiinteistön katolla pinta-alaa riittää 670 neliömetrille. Loivan pulpettimallinsa ansiosta sinne
mahdollisesti asennettavien aurinkopaneeleiden
tueksi ja suuntaamiseksi ei tarvitsisi miettiä kovin
kummoisia telineitä. Hinnaltaan edulliset ja asennettavuudelta helpot ja nopeat alumiinitelineet riittäisivät.
– Vähän enemmän kun olisi vielä etelään suunnattuna! Rasinkoski harmitteli päälappeen suuntaa.
Myöhemmin samana iltana pidetyssä erillisessä kokouksessa kyseisessä kiinteistöyhtiössä tehtiin päätös tilata Rasinkoskelta esiselvitys mahdollisuuksista soveltaa aurinkosähköjärjestelmää rakennuksessa.
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Vaikka ei vielä, ehkä myöhemmin?
Ennakointia, ennakointia ...
Aurinkosähköjärjestelmän asennuttamisen järkevyyttä punnittaessa, kohteesta riippumatta oleellinen tieto on, onko järjestelmällä tuotetulle sähkölle
kiinteistössä riittävästi käyttöä.
– Rakennukseen asennettavan järjestelmän
asennukseen liittyvät tietyt peruskulut ovat jokseenkin samat, olipa se pieni tai iso, asennuskuluissa koko toki vaikuttaa jonkin verran, Rasinkoski sanoo.
Lisäbonuksena aurinkosähköpaneeleiden hankkimisen puolesta voi nähdä mahdollisuuden yhdistää niiden asentaminen osaksi joitain muuta, samanaikaista projektia. Mikäli kyse on uudisrakennuksesta, potentiaalinen aurinkoenergia kannattaa
ottaa huomioon kokonaissuunnittelun osana, vaikka mahdollinen asennus ja käyttöönotto jäisikin
myöhemmäksi, hän jatkaa.
Aurinkoenergian hyödyntäjiksi etujoukoissa lähteneille tähdellisimpiä kimmokkeita ovat saattaneet
olla imagotekijät ja kiinnostus teknologisiin kokeiluihin. Järjestelmien hintojen tultua sittemmin
alaspäin kannattavuutta voi nähdä siinä, että rakennusta koskevat energiamääräykset ovat helpommin
täytettävissä uusiutuvaa energiaa käytettäessä. Sekä
siinä, että aurinkosähköjärjestelmällä kiinteistön
tarvitsema sähkö saadaan tuotettua edullisemmin.
Ennen kuin lähtee selvittämään aurinkoenergiajärjestelmien (aurinkopaneelit/sähköntuotto tai aurinkokeräimet/lämmöntuotto) mahdollisuutta syvemmin, on hyvä tarkistaa kaupungin tai kunnan
lupakäytäntö niiden suhteen, mahdolliset ulkonäkörajoitteet ennen kaikkea.
Jo lähitulevaisuudessa Asko Rasinkoski toivoo
näkevänsä jonkin ison kiinteistön, ehkä kauppakeskuksen tai toimistotalon, jossa olisi aurinkoenergian hyödyntämisen kannalta ideaalisen paljon ikkunapintaa ja ikkunoiden varjostuslipat toimisivat
oleellisena osana aurinkoenergiasysteemiä.
Ne estäisivät aurinkoa nostamasta sisälämpötilaa
sietämättömäksi - eli minimoisivat kesäaikaisen,

Palveluasumiskäyttöön 2011 valmistuneessa Jampankaaressa aurinkoenergialla on merkittävä rooli, joskin ns.
nollaenergiarakennuksena toimimiseen on tarvittu useita muitakin teknisiä ratkaisuja.

Kuva Asko Rasinkoski

koneellisen jäähdytyksen tarpeen - ja samalla tuottaisivat siihen tarvittavaa sähköä.
Optimaalisimmillaan aurinkolippojen asentaminen olisi aikataulutettu yhteen mahdollisten
muiden seinille asennettavien ’palikoiden’ kanssa - nostin- tai telinekustannuksien nipistämiseksi.
Vielä jos hankkeeseen saisi investointitukea, vaikkapa 30 prosenttia, sähkö olisi ääritapauksessa jopa
ilmaista.
– Pessimistisemmässäkin laskelmassa sähkönhinnassa päästäisiin ehkä tasolle 4-5 senttiä kilowattitunnilta. Silloinkin lisäetuna rakennuksen Eluku paranisi oleellisesti.
Vantaalla Rasinkoski tietää pohditun mm. mahdollisuutta rakennuttaa päiväkoteja, joissa aurinkoenergiajärjestelmä tuottaisi energiaa saman verran
kuin kiinteistö kuluttaisi. Heinäkuussa, kun energiaa olisi eniten saatavilla, kyseistä päiväkotia ei tosin
kannattaisi sulkea lomien vuoksi.
Karkkilassa kuulijoille esiteltiin kuvaa myös kaukolämmön piirissä olevasta 15 000 kuution rakennuksesta, jossa lämmityspatterit laitetaan kiinni

huhtikuussa, avataan vasta lokakuussa. Ajatuksena
on ollut, että väliin jäävällä ajanjaksolla käyttövesi
ryhdyttäisiin lämmittämään aurinkopaneelin tuottamalla energialla. Jos ja kun tarve olisi vain lämpimästä vedestä, aurinkokeräin olisi tarkoitukseen
kannattavampi kuin aurinkopaneeli.
Oletuksella, että kesäaikaan rakennuksessa tarvittaisiin myös jäähdyttämistä, tilanne olisi toinen.
Järkevin olisi silloin yhdistelmä, jossa olisi sekä aurinkopaneeli että aurinkokeräin.

... ja pientä painostusta
nettomittarointimenettelyn puolesta
Jos aurinkopaneelein varustettavassa kiinteistössä sähköntuotto kykenisi ylittämään omat tarpeet,
olisiko mahdollista myydä ylijäämäsähkö kaapelilla
naapurin jakamoon?
Rasinkoski uskoo, että hankalaksi menisi. Paikallinen sähkönjakeluyhtiö ensinnäkin luultavammin
torppaisi aikomukset.
Toisekseen naapurusten välinen liiketoimi saattaisi tuoda veroseuraamuksia. Jos kyse olisi naapu41

Väitteitä ja
vastaväitteitä
aurinkoenergiasta
VAIKKA Suomessa riittää kiinnostusta aurinkoenergiaa kohtaan, myös epäileviä kommentteja Asko
Rasinkoski on kuullut ja lukenut monissa muodoissaan. Kuten väitteen, että Suomessa auringonpaistetta ei riitä energiaksi.
Järkevästi asennetun aurinkosähköjärjestelmän
vuosituoton hän tietää kuitenkin yltävän oloissamme samaan luokkaan kuin esimerkiksi Englannissa,
Puolassa, Itävallassa ja suurimmassa osassa Saksaa.
- Valtaosa Pohjois-Euroopasta on tuoton
suhteen samalla tasolla kuin Saksa, vain eteläisimmässä Saksassa se on parempi. Luoteis-Saksa, joka
saa mereltä paljon sateita, on siinä suhteessa jopa
huonompi kuin Suomi.
Auringon merkitystä kuulee mitätöitävän myös
toteamuksella, että säiden vaihtelun vuoksi aurinkoenergia tuotantokykyä ei voi ennakoida, siksi
kallista säätövoimaa tarvitaan joka tapauksessa.
Sähkövoimaloita, jotka samalla tuottavat energiaa,
Rasinkoskikaan ei lähtisi sulkemaan auringon antamiin mahdollisuuksiin vedoten. Silti hän toteaa:
- Joka aamu koen suunnatonta iloa, kun voin
lukea Hesarista minuutin tarkkuudella, milloin aurinko nousee ja laskee.
Auringonpaiste on siis ennakoitavissa, Suomessakin. Pilvisyyttäkin esiintyy, mutta varsin tavanomainen puolipilvisyys ei vielä energiantuottoa
leikkaa olemattomiin.
Aurinkosähkön tuotanto keskittyy aikaan, jolloin
yli 20 prosenttia Suomessa käytettävästä sähköstä
tuodaan ulkomailta, ”säätövoimana” toimisi siis
tuontisähkö, jota voitaisiin ostaa vähemmän.
Lumenkin epäillään verottavan auringonenergian
määrää. Keskitalvella tuotto onkin vähäistä, myös
silloin kun lunta ei edes ole. Aurinko kun on tuolloin
näkyvillä vain vähän aikaa, silloinkin enimmäkseen
matalalla. Rasinkosken mielestä järjestelmä onkin
yleensä järkevintä suunnitella kesäajan tuottoa
silmällä pitäen.
Aurinkosähköjärjestelmien tuottaminen vie
enemmän energiaa kuin järjestelmät tuottavat
energiaa - tämäkin ekologisuuspuolta mitätöivä
väite on Rasinkoskelle tuttu.
Paikkansa se pitänee esimerkiksi saariston
kesämökeillä, joissa sähkölinjat ovat ulottumattomissa ja aurinko on valjastettu käyttöön mukavuustekijänä. Näissä systeemeissä hyödynnetään vain
murto-osa siitä energiamäärästä, jonka järjestelmä
voisi tuottaa. Muuten Suomessa on tuotettavissa
aurinkoenergiaa 5-6 -kertaisesti verrattuna kyseisen
järjestelmän valmistukseen ja elinkaaren mahdollisten käyttötarpeiden edellyttämään energiaan.
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ritaloista, jotka olisivat samaa yhtiötä, näitä ongelmia ei olisi.
– Aina jos mahdollista, kannattaa keskustella silmäätekevien kanssa, kuinka hyvä olisi saada Suomeenkin aurinkosähkön syöttötariffi tai nettomittarointi, Asko Rasinkoski kannusti kuulijoitaan.
Niiden käyttö ratkaisisi pientuottajan kannalta
suurimman ongelman, ylijäämäsähkön myymisen
ja siitä saatavan korvauksen. Kohteissa, joissa sähkö
voidaan käyttää itse, investointituki on toki toimiva
ratkaisu, kunhan niiden myöntämiselle on selkeät
ja yhtenevät pelisäännöt.
Nettomittaroinnin puolesta puhuisi se, että uusiutuvalla energiantuotannolla saadun, yli oman
tarpeen menevän sähkön myynnillä ei pääsisi rikastumaan. Korvaus olisi vain kohtuullinen ja sillä ikään kuin voisi varastoida ylijäämää päivä- tai
viikkotasolla myöhempään käyttöön.
Menettelytapa leikkaisi siivet kateudelta, joissa
naapurin pelätään rikastuvan sähköä myydessään,
toisten joutuvan maksamaan sähkölaskuissaan siitäkin.

Kuva Asko Rasinkoski

Aurinkosähkön ”veturissa” Saksassa oli vuoden 2012
lopussa noin 1,3 miljoonaa aurinkosähköjärjestelmää,
yhteensä 32 000 megawatin verran aurinkopaneelitehoa.
Vuoden 2012 aikana uutta tehoa otettiin käyttöön Saksassa lähes 8 000 MW, ja koko maailmassa noin 31 000
MW. Koko maailman aurinkosähköteho on ylittänyt
100 000 MW rajapyykin.
Suomessa sähköverkkoa syöttävää aurinkosähköä on
noin 2 MW. Ruotsikin on pinkaisemassa tässä kilpailussa
vauhtiin, vuonna 2012 siellä asennettiin noin 8 MW kokonaistehon kasvaessa 16 MW:iin.
Saksan vuotuisesta sähköenergian tuotannosta aurinkosähkön osuus on noin 5 %, mutta vuonna 2020 osuuden on arvioitu olevan jopa 20 %. Suomen sähkönkulutuksesta tämä noin 28 000 GWh:n energia olisi kattanut
kolmanneksen.
Vuonna 2013 aurinkosähkön uusien asennusten painopiste on siirtymässä Euroopan ulkopuolelle. Esimerkiksi
Kiinassa on tavoitteena ottaa tänä vuonna käyttöön
10 000 MW uutta aurinkosähköä ja vuoteen 2015 mennessä nostaa aurinkosähkön kokonaisteho 40 000 MW:iin.
Vaihtosuuntaaja eli invertteri on laite, joka muuntaa
tasavirtaa vaihtovirraksi.
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Tilaa numerosta 0800 550044 tai dna.fi/smliiga

Nelonen Pakettiin kuuluu: Nelonen Prime, Nelonen Nappula, Nelonen Maailma, Nelonen Pro 1*, Nelonen Pro
2*, Nelonen Pro 1 HD, Nelonen Pro 2 HD (* vain kaapelitaloudessa). Nelonen Paketti -kanavapaketti 12 kk
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väh. 274,20 €. Tilaus jatkuu 12 kk:n jälkeen toistaiseksi voimassaolevana hinnaston mukaisella hinnalla. Tarjous koskee uusia kanavapakettitilauksia. Tarjous ei koske kampanjan aikana lopetettuja ja uudelleen samaan
talouteen avattuja palveluita. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitus- ja erityisehtoja. Kampanja on
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2013 huhtikuuhun 2014. Lisätiedot www.dna.fi

Kuva Hanna Rissanen

Otollisempaa aurinkoaikaa odottaen

M

onissa maissa on jo käytössä uusioenergian tuotantotuki myös aurinkosähkölle. Jos näin olisi myös Suomessa, saattaisi hyvin olla, että Kiinteistö
Oy Tammelantie 8 saisi jo lähiaikoina katolleen aurinkokennoja.
Esiselvityksiä potentiaalisille aurinkoenergian
hyödyntäjille laativa Asko Rasinkoski päätyi Tammelantie 8:n sähkönkulutustietojen pohjalta ehdottamaan kiinteistölle aurinkoenergiajärjestelmää,
jonka huipputeho on noin 25 kWh. Paneeleiden
asennuskulmasta ja kesäaikaisesta lämpenemisestä
johtuen käytännössä järjestelmän huipputeho tulisi
käytännössä olemaan noin 18 kWh.
Tuulikuormien minimoinen edellyttäisi sitä, että katon reunoilta tulisi jättää paneeleitta noin 1,5
metrin kaistat, joten sähköntuotolle jäisi käytettäväksi noin 420 neliömetrin alan. Tästä ehdotettu
järjestelmä veisi noin 170 neliömetriä, joten laajennusvaraakin vielä jäisi.
Rakennuksen tyypillinen sähkönkulutus on ollut
124 MWh. Koska järjestelmän tuotto keskittyy kesäkauteen, järjestelmän teho kannattaa mitoittaa kohteen kesäaikaisen touko-syyskuu - päiväkulutuksen mukaan. Heinäkuisen päiväsajan tuntikulutus
on todettu huomattavan tasaiseksi, tehovälillä 12-16
kW ja lähes kaikki tuotettu sähkö saataisiin käytettyä kiinteistössä. Ehdotetun järjestelmän arvioidaan
tuottavan keskimäärin noin 18 MWh vuodessa.
Koska paneelit ovat asennettavissa katon lappeen
suuntaisesti, ulkonäöllisesti niillä ei tulisi olemaan
vaikutusta rakennuksen julkisivuun tai kaupunkikuvaan. Kiinnitys alumiiniprofiileilla on kustannuksiltaan edullista. Kuormitus, alle 15 kiloa neliömetrille, ei ole merkityksellistä katon keston suhteen.
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Kohteen sijainnin ja helpon asennettavuuden
ansiosta järjestelmän hinnan asennettuna (alv 0%,
ilman mahdollisia tukia) arvioitiin jäävän selkeästi
alle kaksi euroa /Wp (Watt peak = huipputeho).
Mikäli tilaajalla on mahdollisuus saada investointitukea (EM/ELY), nettokustannukset voivat pudota tästä vielä merkittävästi. Valitettavasti TEM:n
investointitukea eivät voi saada taloyhtiöt tai asukkaat.
Edes sellainen yritys, joka asentaisi voimalan tavallisten talojen katolle, ei voi saada tuota tukea,
koska sen katsottaisiin hyödyntävän asukkaita.
Järjestelmän reilusti yli 25 vuoden elinkaaren aikana on syytä varautua vaihtamaan invertterit kerran. Kustannukset vaihtotöineen esiselvityksessä
arvioitiin alle 10 prosenttiin investointikustannuksista. Muita huoltokustannuksia ei käytännössä ole.
- Seuraavassa hallituksen kokouksessa tulemme
käsittelemään esityksen pohjalta, miten menettelemme, totesi kiinteistöä isännöivä Vesa Ryyppö
Isännöinti M. Ryyppö Ky:stä.
- Nykyisellään sähkön hinta on vielä suhteellisen edullista. Jos se alkaa nousta, ja varsinkin jos
tulevaisuudessa taloyhtiön olisi luvallista myydä
järjestelmän tuottamaa sähköä kiinteistöstä puolet
omistavalle ja siinä toimivalle pankille eli järjestelmä tulisi koko kiinteistön käyttöön, päätöksenteko
olisi helppo.
Noin viiden vuoden sisällä Ryyppö uskoo jotain
tapahtuvan, laitehintojen todennäköisesti putoavan, ehkä valtion säädöksien muuttuvan nettomyynnille suotuisiksi. Sitä ajatellen pioneerihommana teetetyt valmistelut ovat paikallaan.
Toimeen on helpompi tarttua, jos ja kun tilanne
puoltaa siihen ryhtymistä.

Karkkilalaisen
Osuuspankin
kiinteistön kattomuoto on
otollinen aurinkopaneelien
asentamiseen.
Kuva: Hanna
Rissanen

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 Kunnostuspalvelut Oy
• Delete Puhdistuspalvelut Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-Yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• Genano Oy
• ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Kartanon Vahinkopalvelut
• Korpikorpi Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy

• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• Polygon Finland Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Rakennustoimisto Taitoneliö Oy
• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• Satakunnan Rakennekuivaus Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja
Vahinkopalvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen
Kiinteistökuivaus Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT 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
Ja

tähän

RKM

Kuivaustekniikka

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

Lounais-Suomessa
Vahinkopalvelun päivystys 24H 044 556 1116
Helsingin talousalue
Vahinkopalvelun päivystys 24H 040 1764759
Kotkan talousalue
Vahinkopalvelun päivystys 24H 040 1764759
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

VAHINKOPALVELUT

- Kiinteistöhuollot
SUOMEN JVT- JA KUIVAUSLIIKKEIDEN LIITTO RY JÄSEN
- Näytteiden otot
- Injektoinnit
VAHINKOALAN AUKTORISOINTIRYHMÄ
- Lämpökamerakuvaukset
VAR
- Asbestityöt
- Vahinkopyykkien pesut
- Kiinteistöjen siivoukset
Original ELCHE
- Elche antimikrobi jälleenmyynti

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

Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

NUORUUDESSA RETKIPAIKKA, MYÖHEMMIN KOTIYMPÄRISTÖ

Pohjoispuolen
yhden huoneen
seiniä peittävät
kirjahyllyt.
Lukutuoli on
Matti Savolalla
ahkerassa käytössä.

Neljä vuosikymmentä
As Oy Alisalaxissa
Matti Savola oli 1940-luvun loppupuolella lähtenyt
partioporukassa retkelle. Patikointi Helsingistä Espoon
metsiin ja kallioille vei tuolloin päivän. Nuotio viritettiin
mäelle niille main, missä Savola nyt, reilut kuusi
vuosikymmentä myöhemmin, voi todeta asuneensa jo
40 vuotta. Talo, johon hän elämänsä seitsemännessä
muutossa vuonna 1973 asettui, oli vasta valmistunut.

O

lariin As Oy Alisalaxin kuudenteen kerrokseen päätyneessä muuttokuormassa
Matti Savolan mukana saapuivat myös
hänen Ulla-vaimonsa ja kaksi tytärtään.
Edelliseen, Tapiolassa sijanneeseen kotiin verrattuna uudessa oli tuplasti tilaa, jolle levittäytyä: 136 neliötä ja todella reilu parveke päälle. Kumpikin tytöistä sai nyt oman huoneen.
Muiden samaan aikaan Kuutamotie 4:ään muuttavien perheiden mukana taloon virtasi nuorta väkeä siihen malliin, että kavereitakin tytöille riittäisi.
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Sellainenkin aika tuli, että yksiportaisen B-talon
portaikoissa ei juuri lapsen ääntä kuulunut.
– Kymmenisen vuotta sitten oli kausi, jolloin
näissä taloissa asui lähinnä eläkeläisiä, kaksi vuotta
sitten asunnon ainoaksi asukkaaksi jäänyt 81-vuotias Savola muistelee.
Vaimon sairaus oli edennyt vaiheeseen, jossa kotona asuminen kävi liian hankalaksi.
Nyt Matti Savola taas saattaa ilokseen kuulla lasten ääniä. Taloyhtiössä kolmeen asuntoon on asettautunut lapsiperheitä.

Hellahuonetta, pommien räiskettä
ja ’autoja puissa’
Jos asunto tarjosi tilaa nelihenkiselle perheelle, yksin asuvalle sitä vasta riittääkin. Matti Savola esittelee seinällä olevasta grafiikkataulusta Pasilan kallioilla sijainneen puutalon. Siinä olleeseen hellahuoneeseen perhe muutti Mechelininkadulta Mattivauvan ollessa vain muutaman kuukauden ikäinen.
Vuosi 1932 oli todellisen laman aikaa, ja tuberkuloosiin sairastuneita vietiin maaseudulle raittiiseen
ilmaan. Perheen tyttö oli kuollut hiukan aikaisemmin. Lääkäri katsoi pojan olevan niin huonon näköisen, että suositteli Savoloitakin muuttamaan.
Pasila kyllä kuului silloin jo Helsinkiin, vaikka
maaseutumaisempaa olikin.
Puotila Itä-Helsingissä oli perheen seuraava kotipaikka vuosina 1939-1944. Sinne Lauttasaaressa asunut Siiri-tätikin tuli sittemmin sotaa pakoon.
Kävi kuitenkin niin, että kolme vuorokautta helmikuun lopulla 1944 juuri Itä-Helsinkiin satoi pommeja. Suurin osa putosi lähes asumattomaan Vuosaareen ja mereen. Jäälle sytytellyt roihut erehdyttivät vihollisen uskomaan aluetta keskikaupungiksi,
kuten pitikin. Savoloiden kotona rikki menivät ainoastaan ikkunat.
Puotilasta muutettiin vielä samana vuonna Roobertinkadulle.
– Se ei ollut lapsille ollenkaan hyvä paikka, Matti
Savola muistaa.
Syntymäkulmille, Lastenkodintielle, sittemmin
muuttaessaan Matti Savola oli jo naimisissa. Vuonna 1959 sitten rahaa oli saatu säästöön jo niin, että
Tapiolasta ostettiin oma asunto.
Puutarhakaupungiksi suunnitellussa Tapiolassa
autoistuminen parkkipaikkoineen alkoi jo 60-luvulla nakertaa tilaa. Savola muistaa, että ennen pitkää
parkkialueet olivat niin täynnä, että ”puissakin oli
autoja”.

Mitäpä hyvää
huonesijoittelua muuttamaan...
Ennen kuin Rakennustoimisto A Puolimatka ja Rakennus Oy Arjatsalo aloittivat kerrostalojen rakentamisen, nykyisen Kuutamotien tienoo tunnettiin
Ruomelana.
Matti Savola kertoo, että idea Olari-nimen käyttöön siirtymisestä silläkin alueella olisi ollut Arjatsalon markkinoitsijan. Tämä oli sitä mieltä, että eihän
kukaan asuntoa Ruomelasta osta.
Jos rakentajien alkuperäiset kaavailut Olarista olisivat toteutuneet, näkymät olisivat toista kuin
ovat. Matti Savola kertoo nähneensä suunnitelmia,
missä korkeita taloja oli liki kiinni toisissaan.
– Kaupunki oli aikoinaan viisas, kun kaatoi ne
aikeet.
Silti, vaikeista rahoituskuvioista tiemmä johtuen, Kuutamotie 2:n ja Kuutamotie 4:n rakennukset
nousivat varsin lähelle toisiaan. Kahden nelostalon
leikkipaikka oli sijoitettu varjoisalle pohjoispuolelle, jossa lapset eivät viihtyneet. He kirmaisivat valoisammalle kakkostalon keinuihin ja hiekkalaatikoille,
mikä tahtoi aiheuttaa taloyhtiöiden välille hiertoa.

JULKISIVU

KUVITTELE TÄMÄ
KOHDE ILMAN
JULKISIVUKUNNOSTUSTA

RAKENTAMISEN JA JULKISIVUSANEERAUKSEN AMMATTILAISET
KOHTAAVAT 13.–15.11.
Julkisivu 2013 on julkisivurakentamisen suurin ammattitapahtuma Suomessa. Tapahtuma kokoaa yhteen
kiinteistönomistajat, taloyhtiöiden edustajat, rakentamisen
ammattilaiset ja päättäjät sekä suunnittelijat ja arkkitehdit.
Seitsemän samanaikaisen ammattitapahtuman ansiosta paikalla on myös runsaasti muita kiinteistöalan ammattilaisia.

JULKISIVU
–7

O N O S A KIINTEISTÖ + TURVALLISUUS - M E S S U J A

A M M AT T I TA PA H T U M A A Y H D E L L Ä K E RTA A !

JULKISIVU
KIINTEISTÖ

VIHERTEK

VÄRI&PINTA

Varmista sisäänpääsysi rekisteröitymällä ennakkoon:
www.kiinteistomessut.fi
Voit myös rekisteröityä paikan päällä Messukeskuksessa.
Aukioloajat: ke 13.11. ja to 14.11. klo 9–17,
pe 15.11. klo 9–16
OIKEITA KOHTAAMISIA.
AITOJA ELÄMYKSIÄ.

OIKEITA
KOHTAAMISIA.
AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.
KOSKETUS
TULEVAISUUTEEN.

1970-luvun
kerrostalotuotantoa, joskaan
ei tavanomaisinta takkoineen ja pylväineen. Etelään
suuntaavista ikkunoista virtaa
valoa, kesähelteillä myös
lämpöä enemmän kuin riittämiin.

– Lapsia oli paljon, mikäpä heitä olisi estänyt!
Olarin pääarkkitehti Simo Järvisen suunnitelmin laatoille ja pylväille rakennettu talo oli lajissaan uutta. Huoneistoihin rakenneratkaisu heijastuu siten, että niiden väliseinät ovat poistettavissa
ja rakennettavissa uusiin paikkoihin, miten kukin
osakas haluaa. Savolat katsoivat hyviksi alkuperäiset suunnitelmat, eivätkä myöhemminkään kaivanneet muutosta. Olohuoneessa ilmettä antavat takka
ja tuhti pylväs.
– Silloin uutta oli sekin, että huoneistoissa oli
saunat.
Väljään sauna-, pesu- ja kodinhoitotilaan on
käynti sekä eteiskäytävältä että parvekkeelta.

Pohjoinen julkisivu
uhmannut aikaa
Punatiilet ovat ominaista Olarissa. As Oy Alisalaxin
julkisivuihin rakennusliike käytti tiilitehtaan konkurssin jäljiltä edullisesti saamiaan tuotteita - sisätiiliä.
Pohjoisseinällä ne ovat Kuutamotie 4:n B-rakennuksessa uhmanneet aikaa. Suolaisten merituulien
koettelemina muut julkisivut on jo hyvän aikaa sitten muurattu ulkokäyttöön tarkoitetuin tiilin.
Myös ikkunat on ennätetty uusia, parvekkeita kor-

Tilaa Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
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jattu jo pariinkin otteeseen ja sen myötä myös lasitettu. Putkiremontin vuoro tulee olemaan seuraavaksi.
Ja pohjoisellekin sivulle on tarkoitus uusia tiilet.
1990-luvulta 2000-luvulle taloyhtiön hallituksessa ollut Matti Savola ei luottotehtävään enää haikaile. Kerrosta ylemmäksi niin ikään vuonna 1973
taloon muuttaneen naapurin Savola muistelee hoitaneen puheenjohtajuutta aikoinaan parikin vuosikymmentä - ja hyvin. Kovin montaa vuotta ei ole
vielä siitäkään, kun kyseinen asunto sai vasta toiset
asukkaat.
– Enää en ole käynyt taloyhtiön kokouksissakaan, Savola myöntää.
– Tietysti tiedän nytkin, mitä on tekeillä, mutta
en juuri puutu. Talon henki on hyvä.
Putkiremontinkaan Matti Savola ei myönnä itseänsä mietityttävän.
– Minä en kuule mieti kuin huomiseen. Enkä
enää muualle muuta.
Liikkumiseen mieltyneinä Savola ja vaimonsa
ovat ulkoilleet paljon. Lähimailta he viime marjareissullaan olivat poimineet mustikoita ja puolukoita yhteensä 120 litraa. Siitäkään syystä muualle
muuttaminen ei ole tullut mieleen koskaan.
– Tänäänkin menen taas sauvakävelylle.

Kattoratkaisut

Aito tiilikatto
erottuu edukseen

Aito keraaminen Koramic-kattotiili:
• Ekologinen
• Säilyttää värinsä ja patinoituu kauniisti
• Pitkäikäinen
• Kaunis
• Kestävä

Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi

Tekstit ja kuvat: Riina Takala

LASITETAAN PARVEKKEET TAI KORJATAAN KOKO ULKOVAIPPA
- PALJONKO SÄÄSTETÄÄN LÄMMITYSKULUISSA?

Uusia apuvälineitä kehitetty
energiansäästötarkasteluun
Ammattimaisessa kiinteistönpidossa korjausrakentamisen
energiamääräystenkin vuoksi kaivataan investointien
perusteiksi entistä yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa
tietoa, miten erilaiset korjaustoimet vaikuttavat
energiankulutukseen ja miten kannattavia korjaustoimet
ovat. Tarkastelujakson pituutena teknis-taloudellisessa
arvioinnissa pidetään yleensä 30 vuotta.

K

orjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten mukaan rakennusten on täytettävä peruskorjattavien, uudistettavien ja
uusien rakennusosien sekä teknisten järjestelmien osalta määräyksissä asetetut vaatimukset, mikäli erillisellä selvityksellä ei osoiteta, että toimenpide ei ole järkevä teknisten, toiminnallisten ja/
tai taloudellisten syiden takia.
Korjaustoimenpiteillä saavutettavan energiansäästön suuruus vaihtelee huomattavasti tapauskohtaisesti. Tästä johtuen keskimääräiset arviot
energiansäästöstä eivät anna yleensä luotettavaa
kuvaa kohteen energiansäästöpotentiaalista, vaan
säästö tulee selvittää aina tapauskohtaisesti.
Luotettavin menetelmä korjaustoimenpiteiden
energiansäästövaikutusten arviointiin on kohdekohtainen energiasimulointi esimerkiksi IDA ICE
-ohjelmalla. Näillä simuloinneilla luodaan edellytykset luotettavan teknis-taloudellisen arvioinnin
tekemiseen.

Yhteistyöprojektina kehitetty
Edellä on karkeasti kuvattuna perusta Rambollin
energia-asiantuntija Kimmo Hilliahon ja energiasuunnittelija Eerik Mäkitalon sekä VVO:n projektipäällikkö Lauri Parkkisen yhteistyöprojektille. Siinä
tarkasteltiin kahden VVO:n vuokratalon saneerausten energiansäästövaikutuksia.
Tamperelaisessa Hallituskatu 7:ssä laskettiin
energiansäästövaikutuksia mittavan, lisäkerrosrakentamistakin käsittäneen saneerauksen jälkeen.
Näin laskentaohjelmaan saatiin tietoa, miten energiankulutuksen taso on muuttunut remontin jälkeen.
Jyväskyläläisessä Kolikkotie 2:ssa taas tarkasteltiin eri korjaustoimien energiansäästövaikutuksia jo
siinä vaiheessa, kun hankepäätös VVO:ssa oli vasta
tekeillä. Tarkastelun ansiosta saadaan ennakkotie50

toa korjausten vaikutuksesta kiinteistön energiakulutustasoon kannattavuuden arvioinnin pohjaksi.
Pelkkä energiansäästö ei kerro vielä korjauksen
kannattavuudesta, vaan kannattavuus arvioidaan
vertaamalla korjausten kustannuksia saavutettavaan energiansäästöön arvioitu korkotaso ja energian hinnannousu huomioiden.

Korjaustoimet erikseen ja yhdessä
Kalibrointimallien ollessa riittävän tarkkoja toteutettiin korjausvaihtoehtojen energiansäästötarkastelut
kohderakennuksille. Jokaisen toimenpiteen energiansäästövaikutusta tarkasteltiin sekä erikseen, että yhdessä. Esimerkiksi Hallituskadulla kokonaistarkastelussa arvioitiin, miten paljon lämmönkulutuksessa säästettiin, kun uusittiin kaikki ikkunat
ja ovet, vanhat ja uudet parvekkeet lasitettiin, rakennettiin lisäkerros sekä muutettiin ilmanvaihto
poistoilmanvaihdosta huoneistokohtaiseen tulo- ja
poistoilmanvaihtoon.
Tässä tarkastelu osoitti, että kaikki korjaukset tekemällä vuonna 1952 valmistuneen kahdeksankerroksiseksi muuttuneen kerrostalon lämmönkulutus
pienenee 37 prosenttia kalibrointivuoteen eli vuoden 2010 lähtötilanteeseen nähden.
– Energiansäästön arvioiminen oli Hallituskadun osalta aika haastava tehtävä, kun mietittiin lähtötilanteeseen verrattuna, mitä vaikutuksia milläkin
toimenpiteellä on. Saadaanko esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän muutoksella säästöä aikaan tai
mitä lisäkerros vaikuttaa kokonaisenergiankulutukseen, Kimmo Hilliaho toteaa taustalla ajatus, että toisinaan lisärakentaminen voi myös kasvattaa
energiankulutusta säästämisen sijaan.
Oman lisänsä laskelmille asetti sekin, että Hallituskadun ulkoseinärakenteissa oli käytetty kahdeksaa erilaista rakenneratkaisua ja huonekorkeudetkin
vaihtelivat rakennuksessa todella paljon.

Kolikkotiellä kokonaistarkastelussa oli mukana
ikkunoiden ja ovien uusiminen, lisäeristys, uusien
lasitettujen parvekkeiden vaikutus sekä yläpohjan
lisäeristäminen nykymääräysten mukaiseksi. Yläpohja saadaan kyseisessä kohteessa nykymääräysten mukaiseksi lisäämällä 250 mm puhallusvillaa.
Siellä tarkastelu osoitti, että jos tehdään vuonna
1977 rakennettuun nelikerroksiseen elementtikerrostaloon kaikki edellä mainitut toimet 100 mm:n
lisälämmöneristeellä, pienenee rakennuksen lämmönkulutus 27 prosenttia.
Jos lämmöneristettä tulee 150 mm, silloin kaikkien toimien kokonaisvaikutus pienentää suhteellista
lämmönkulutusta 28 prosenttia.

Eristepaksuus ei
olekaan niin ratkaiseva
Kimmo Hilliaho ja Eerik Mäkitalo kertovat hämmästyneensä sitä, miten vähän lisälämmöneristeen
paksuudella on loppujen lopuksi vaikutusta energiansäästöön.
Tämä havainto tuli esiin siinä, että jos Hallituskadun ja Kolikkotien peittävissä julkisivukorjauksis-

sa lisätään lämmöneristettä 150 mm, se säästää vain
yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin mihin päästään 100 mm:n lisäeristeen asentamisella.
Joka tapauksessa julkisivun lisälämmöneristäminen 100 mm:n paksuisella eristeellä tuo molemmissa kerrostaloissa 8 prosentin säästön ja 150 mm:n
paksuinen eriste 9 prosentin säästön lämmönkulutuksessa.
Lisäeristyksen myötä myös rakennuksen ilmanpitävyys yleensä paranee, mutta sitä ei ole laskelmissa huomioitu.
– Lisäksi oli aika mielenkiintoinen havainto, että niillä on saman suuruinen energiasäästövaikutus
vuodessa kuin ulkoseinän 100 mm:n lisälämmöneristyksellä, Eerik Mäkitalo mainitsee.
– Paras tilanne on etelään päin suuntautuneella
parvekkeella, josta otetaan myös tuloilma asuntoihin. Silloin saavutetaan tällainen optimitilanne, jossa lämmönkulutus vastaa 100 millin lisälämmöneristyksellä aikaansaatua lämmönkulutusta. On
kuitenkin huomioitava, että tarkastelussa on ollut
hyvin tiivis lasikaideratkaisu ja parvekelasien oletetaan olevan jatkuvasti kiinni, Hilliaho tarkentaa.

Tampereella
Hallituskadun ja
Aleksis Kiven
kadun kulmauksessa sijaitsevan talon energiansäästötarkastelusta saatiin hyödyllistä
tietoa muiden
VVO:n vuokratalokohteiden
korjaamiseen.
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Hallituskatu 7:n
”parvekemaailma” uudistui
täysin. Energiasäästötarkastelussa voitiin todeta, että lasitetuilla parvekkeilla voidaan
pienentää lämmityskuluja 8
prosenttia.
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Tärkeä tieto tulevia korjauksia ajatellen

Kannattaa vaihtaa ikkunat ja ovet

Hallituskadun korjaamisessa lisälämmöneristyksen
lisääminen otettiin mukaan tarkasteluun, vaikka sitä ei todellisuudessa tehty. Energiansäästölaskelmat
tehtiin sekä 100 mm:n että 150 mm:n lisäeristämistoimille.
– Halusin lisälämmöneristämisen mukaan, koska näin saimme tietoa, mikä vaikutus niillä olisi ollut Hallituskadun lämmönkulutuksessa. Joudumme tekemään julkisivukorjauksia betonirakenteiden
vaurioitumisen vuoksi joka tapauksessa. Tarkastelun avulla saimme nyt tietoa siitä, missä määrin
niitä on järkevä tehdä vain energiansäästön perusteella, Lauri Parkkinen kertoo noin 40 000 asunnon
ylläpidosta ja korjaamisesta vastaavan VVO:n näkökulmasta.
Yksi näkökulma eristeen paksuuteen on sekin,
että 150 mm:n paksuisen lisäeristeen toteuttaminen
ei ole Parkkisen kokemuksen mukaan kaikissa kohteissa ongelmatonta, jossakin ehkä mahdotontakin.
Lisäksi kysymys on taloudellinen, 150 mm eristyspaksuus kasvattaa materiaalikustannusten lisäksi
myös työkustannuksia
– Joissakin kohteissa se pakottaa jopa tekemään
myös ikkunaremontin, jotta ikkunat saadaan riittävään tasoon ulkopintaan nähden, kun ulkovaippa
kasvaa ulospäin.
Toki tässä on syytä muistaa sekin, kuten Eerik Mäkitalo muistuttaa, että korjausrakentamisen
energiamääräysten mukaan voidaan myös myöntää vapautuksia teknisiin, toiminnallisiin tai taloudellisiin perusteisiin vedoten.

Kun tarkasteltiin muita yksittäisiä korjaustoimia,
niin havaittiin, että ikkunoiden ja ovien vaihtamisella uusiin voidaan merkittävästi vaikuttaa lämmönkulutukseen.
Hallituskadulla laskelma osoitti, että uusien ikkunoiden ja ovien asentaminen koko rakennukseen, jonka katutasossa on myös paljon ikkuna-alaa
omaavia liiketiloja, tuo 23 prosentin säästön lämmönkulutukseen. Kolikkotiellä sama toimi tuo 12
prosentin säästön lämmönkulutuksessa.

Parvekkeiden lasittaminen
järkevä toimi
Parvekkeiden lasittamisen vaikutusta tutkittiin
myös. Hallituskadulla uusittiin 36 vanhaa ulokeparveketta. Lisäksi rakennettiin 32 uutta parveketta niihin asuntoihin, joissa parvekkeita ei ole aikaisemmin ollut.
Rakennusosakohtaisessa tarkastelussa voitiin
todeta, että kaikkien lasitettujen parvekkeiden ansiosta lämmönkulutus laskee 8 prosenttia, kun oletetaan parvekelasituksen olevan jatkuvasti kiinni.
Kun arvioitiin 36 vanhojen ulokeparvekkeiden tilalle rakennettujen uusien, lasitettujen parvekkeiden
vaikutusta, säästö oli 4 prosenttia. Samaan säästöön
tarkastelussa päästiin myös 32 uudella lasitetulla
parvekkeella. Ne rakennettiin huoneistoihin, joissa
ei parvekkeita aikaisemmin ollut laisinkaan.
Jyväskylän Kolikkotiellä havaittiin, että siellä lasitetuilla parvekkeilla on yhtä suuri vaikutus energiankulutukseen kuin mitä 150 mm:n lämmön-

eristyksellä saadaan. Eli parvekkeiden lasittaminen
pienentää suhteellista lämmönkulutusta 9 prosentin verran.

Yläpohjan lisäeristämisen
vaikutus aika pieni
Kolikkotiellä laskettiin myös yläpohjan lisäeristämisen vaikutusta energiankulutukseen. Lauri Parkkinen hämmästelee sitä, miten vähän lämmöneristeen lisääminen yläpohjaan vaikuttaa energiankulutukseen Kolikkotiellä. Usein sen merkitystä korostetaan.
Tarkastelu nimittäin osoitti, että yläpohjaan puhallettu 250 mm:n lisälämmöneriste pienentäisi yksittäisenä toimena vain 3 prosenttia rakennuksen
lämmönkulutusta.
– Tosin yläpohjan lämmöneristyksen vaikutus
korostuu 1-2 kerroksisissa rakennuksissa, joissa yläpohjan osuus vaipasta on merkittävästi suurempi.

Lämmöntalteenoton
vaikutus kiinnostaa
Hallituskadun kerrostalossa oli aikaisemmin vain
poistoilmanvaihto, joka muutettiin saneerauksessa
huoneistokohtaiseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi.
Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon asentaminen säästää laskelmien mukaan 14 prosenttia
lämmitysenergiaa. Ilmanvaihdon remontin myötä rakennuksen keskimääräinen ilmanvaihtuvuus
kasvoi arvosta 0,3 1/h arvoon 0,5 1/h, jolloin asumismukavuus siis myös parani.
– Yleisesti lämmöntalteenotosta ja sen kannattavuudesta voisi heittää kommentin, että se on kaikkein heikoimmin kannattava toimi, kun energiansäästöä vertaa investointihintaan. Parkkinen sanoo.

Korjausten kannattavuus
kiinnostaa entistä enemmän
– Hanke lähti liikkeelle diplomityöstäni, jossa selvitin kenttämittauksilla ja IDA ICE -simulointimallilla,
miten paljon parvekelasit vaikuttavat rakennuksen
energiankulutukseen. Siihen aikaan ajateltiin, että
parvekelasit suojaavat kyllä hyvin rakenteita, mutta
energiatalousmielessä niistä ei ole mitään hyötyä,
Kimmo Hilliaho kertaa vuoteen 2010 ajoittuvaa diplomityötään.
Tulos oli kuitenkin energiatalousmielessä positiivinen - lasituksilla voidaan säästää sen tutkimuksen mukaan keskimäärin 5,9 prosenttia, parhaimmassa tapauksessa jopa 10,7 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiankulutuksessa.
Myöhemmässä vaiheessa hän selvitti myös,
kuinka suuri parvekelasitusten hiilijalanjälki on.
Näiden tutkimustensa perusteella Kimmo Hilliaho arveli, että ammattimaisilla kiinteistönomistajilla voisi olla tulevaisuudessa tarvetta sellaiselle ohjelmalle tai laskentamallille, jolla voidaan simuloimalla arvioida erilaisten energiatehokkuutta parantavien toimien vaikutusta energiankulutukseen.
VVO:lla kiinnostus energiansäästölaskentatarkasteluun heräsikin Lauri Parkkisen mukaan juuri
noista Hilliahon aikaisemmin tehdyistä tutkimuk-

Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.
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sista. Kiinnostusta lisäsi se, että VVO antoi muutamia kohteita mukaan tutkimuksiin, joissa simulointimallilla laskettiin juuri esimerkiksi parvekelasituksen vaikutusta energiankulutukseen.
– VVO:lla korjaustoimien energiatehokkuuden
arvioiminen perustui aluksi osin paljolti ”minusta tuntuu” -menetelmään, koska luotettavia tietoja
todellisista vaikutuksista ei ollut saatavilla, eivätkä
korjaukset kaikissa kohteissa energiansäästön kohdalta osuneet kohdalleen, Parkkinen sanoo
– Kiinteistöjen energiankulutusseurannalla on
kuitenkin viimeisen 10 vuoden aikana saatu luotettavaa tietoa eri korjausten energiankulutusvaikutuksista ja jälkikäteen voidaan todeta, ettei tuo mutu-menetelmä ihan huono ole ollut.
– Tämä tutkimus vahvistaa VVO:n omaa näkemystä korjausten kannattavuudesta esimerkiksi ikkunoiden uusimisen, lämmöneristyksen lisäämisen
ja ilmanvaihdon lämmöntalteenoton osalta, Parkkinen jatkaa.
Samalla hän kertookin, että on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojensa lopputyössä
tarkastelemassa yksityiskohtaisemmin energiatehokkuutta parantavien korjausten taloudellisuutta,
kustannuksia ja takaisinmaksuaikoja. Lopputyö on
tarkoitus saada valmiiksi ensi talven aikana.
– Tarkoitus on, että sen jälkeen energiansäästötarkastelun lisäksi voitaisiin paremmin arvioida investointien kannattavuutta, mutta ennen kaikkea
kohdentaa korjaukset sinne, missä niistä on suurin
hyöty, Parkkinen vielä toteaa likimain tuhannen
kiinteistön ylläpitoa ja perusparannustarpeita ajatellen.

lämmitykseen ja viilennykseen

Avaimet käteen
– lämpöpumppuratkaisut
kiinteistökohteisiin
• kerrostalot, rivitalot
• julkiset rakennukset
• teollisuuskiinteistöt
• hallit, varastot

Ammattilaisemme suunnittelevat ja asentavat vuosittain yli 4000 lämpöpumpputeknologiaan perustuvaa lämmitys- ja viilennysratkaisua. Tarjoamme vankkaan
kokemukseen perustuvan konseptin suunnittelusta asennukseen ja huoltoon.

Pyydä alueesi edustajalta ilmainen esittelykäynti
Etelä-Suomi, Sauli Tervo 040 043 4182 • Lahden seutu, Olli Göös 044 5266 940
Keski-Suomi ja Savo, Martti Jaakonmäki 0400 644 390 • Pirkanmaa,
Esa Kannisto 045 8560 252 • Oulun seutu, Sami Hautakoski 0400 884 501

Miten energiasäästötarkastelu toimii?

Tarkastelussa simulointimalli kalibroidaan vastaamaan
mahdollisimman tarkasti tarkasteltavan rakennuksen
lähtötilannetta rakennuspiirustusten, energiakatselmusraporttien sekä muiden rakennusta ja sen käyttöä koskevien
dokumenttien avulla.
Näitä tietoja täydennetään vielä tarvittaessa haastatteluilla.
Kaikki toimenpiteet tehdään ilman rakenneavauksia ja
laajoja kenttätutkimuksia.
Kalibroitu simulointimalli saadaan riittävillä lähtötiedoilla vastaamaan todellista energiankulutusta 5-10 %:n
tarkkuudella.
Mihin energiansäästötarkastelua käytetään?

Energiatehokkuustarkastelujen avulla voidaan hakea
kaikkein taloudellisimmat korjaustoimenpiteet kuhunkin

p. 020 7424 100 • www.lampoykkonen.fi
Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1717 €/min.
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perusparannuskohteeseen. Lisäksi voidaan valita kaikkein
edullisin vaihtoehto korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten asettamista vaihtoehdoista.

”Vuokratalon uusi elämä kaupunkiasumista parhaimmillaan”

V

uonna 1952 valmistunut Tampereen Hallituskatu 7 on kirkastanut ulkoisen ilmeensä, mutta sisältää paljon uutta myös
sisuksissaan.
Peruskorjaus valmistui kahdessa vaiheessa. Ensin valmistui 60 peruskorjattua ja 8 uutta yläkerroksen asuntoa marraskuussa 2012. Liiketilat katutasoon (9 kpl) valmistuivat tammikuussa 2013.
Tekninen isännöitsijä Sami Uusi-Niemi kertoo,
että tasokkaille vuokra-asuinnoille on ollut kasvava
kysyntä. Valmistumiseen mennessä asunnoista oli
vuokrattuna noin 80 prosenttia ja viimeiset asunnot
vuokrattiin helmikuussa 2013.
Liiketiloista kolme varattiin jo rakennustöiden
aikana.
– Tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen
nähden vuokralaisia on saatu paremmin kuin osattiin odottaa. Korjaustyöt valmistuivat tammikuussa
ja nyt reilu puoli vuotta myöhemmin kaikki liiketilat
on vuokrattu, hän iloitsee Keskustorin ja Laukontorin välissä sijaitsevan talon vetovoimaisuudesta.
Remontin ajaksi kiinteistön vuokralaiset irtisanottiin, mutta Sami Uusi-Niemen mukaan muutamia paluumuuttajiakin on ollut.
Lisäkerrokseen tehtiin 8 uutta asuntoa, joilla on
sisäpihan puolella parvekkeet ja Hallituskadun puolella terassit. Ylimmän päätyasunnon terassilta on
kuulemma mahtavat näkymät niin Keskustorin
kuin Laukontorinkin suuntaan.
– Me pyrimme tarjoamaan vuokralaisille korjauksen ajaksi asuntoa meidän muista kohteistamme, mutta asuntoja ei välttämättä riitä kaikille, Lauri
Parkkinen kertoo VVO:n toimintalinjasta.

– Lahdessa ns. Hakatornien remontissa, jossa
korjattiin kaikkiaan seitsemän tornitaloa sekä kuusi lamellitaloa yhteensä 543 asuntoa, vuokralaisten
muutto meni hyvin. Siellä nimittäin rakennettiin
uusi talo, jota voitiin käyttää vuokra-asuntoina sen
aikaa, kun kutakin taloa korjattiin. Se oli iso hanke, noin 20 miljoonan euron remontti, Parkkinen
VVO:sta toteaa muistuttaen, että harvemmin tällaisia mahdollisuuksia tarjoutuu - sen verran vähän
täydennysrakentamista kuitenkin tehdään.

Investointipäätöksen
vaikeus
Hallituskatu 7 siirtyi VVO:lle kymmenkunta vuotta
sitten. Lauri Parkkisen mukaan remontointipäätöstä jouduttiin siirtämään alkuperäisestä aikataulusta.
Alunperin remontti piti käynnistää vuonna 2007,
mutta kiireellisimmiksi arvioitujen muiden kiinteistöjen korjausten ja osin vuoden 2008 rahoituskriisin vuoksi aloittaminen siirtyi. Lopulta se toteutui vuosina 2011-2012.
– Teimme Tuomiokirkonkadulla sijaitsevan
vuokratalon saneerauksen ensin ja siellä rakennettiin peruskorjauksen yhteydessä kahdeksan ullakkoasuntoa. Tästä saatu kokemus kenties vaikutti siihen, että tämän hankkeen investointipäätöstä
mietittiin pitkään. Kustannuksiltaan täälläkin tehty
remontti vastaa kutakuinkin uustuotannon kustannuksia.
– Toisaalta talo on nyt jopa laadukkaampi kuin
tavalliset gryndauskohteet, koska tänne tuli mm.
laadukkaat kodinkoneet, 12 huoneistokohtaista
saunaa, Parkkinen vielä luettelee.

Hallituskadun peruskorjauksen lopputulosta esittelemässä Sami Uusi-Niemi VVO,
Kimmo Hilliaho Ramboll Oy
sekä Lauri Parkkinen VVO.
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Kuva Riina Takala

Ilmanvaihto hallintaan
ikkunaremontissa

Kun talossa on
tehty ikkunaremontti, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä täytyy säätää uuden tilanteen mukaiseksi.

Ilmanvaihtoon liittyvänä selvityksenä ei riitä se, että
asuntojen poistoilmanvaihdon ilmamäärät käydään
mittaamassa. Hyvälaatuisen sisäilman varmistamiseksi
on myös selvitettävä, mitä reittiä pitkin asunnoista
poistetun ilman tilalle tulee korvaava ilma.

N

äin sanoo korjausrakentamiseen ja erityisesti ikkunoiden kuntokartoituksiin
erikoistunut Jussi-Pekka Launne.
– Ilmanvaihdon asiantuntemusta
tarvitaan kunnostushankkeen suunnittelussa ja ilmamäärät sekä painesuhteet on todettava myös ikkunaurakan jälkeen, Launne muistuttaa.
– Yhteisen tavoitteen lisäksi ikkunalla julkisivun rakennusosana ja ilmanvaihdolla talotekniikan
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järjestelmänä on muukin merkittävä yhteys. Usein
- joskaan ei aina - on ilmanvaihdon tarvitsemalle
korvausilmalle järjestetty hallittu reitti ikkunoiden
yhteyteen. Hyvin toimiva ilmanvaihto on puolestaan aina edellytys sille, että ikkuna voi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla, Launne toteaa.
Sisäilman laatuongelmat johtuvat usein siitä, että
korvausilman tulo asuntoihin ei toimi. Ikkunoiden
huurtuminen pakkasella taas on merkki huonosti

toimivasta ilmanvaihdosta. Ikkunoiden ja ilmanvaihdon hyvä toimivuus ovat yhteydessä toisiinsa.

Korvausilman merkitys
– Ennen 1960-lukua rakennetuissa asuinkerrostaloissa voi vieläkin löytää ikkunoiden karmeihin ja
puitteisiin sijoitettuja korvausilmaventtiileitä. Asian
merkitys on silloin ymmärretty ja siihen on pyritty
löytämään ratkaisu, Launne toteaa.
– Kun elementtirakentaminen sitten valtasi
asuntorakentamisen markkinat, tämä tärkeä osa ilmanvaihtojärjestelmistä unohtui. Korvausilmareitit
järjestettiin esimerkiksi vain jättämällä ikkunan sisäpuitteen yläsarjasta tiiviste pois lyhyeltä matkalta. Näin toteutettuna ilmamäärät jäävät kuitenkin
vähäisiksi ja ilman nopeus pienissä tiivisteraoissa
kasvaa.
– Toisaalta vanhojen punostiivisteiden teho katosi melko nopeasti, joten korvausilmaa saatiin lopulta sekä tiivisteiden raoista että muita ei niin hallittuja reittejä, joka tapauksessa vähän miten sattui.
– Asian tärkeys oli kuitenkin niin ilmeinen, että
vuonna 1986 tuli voimaan määräys, että koneellisen
poistoilmanvaihdon tarvitsema korvaava ilma on
otettava asuntoihin venttiilien kautta. Osa suunnittelijoista sijoitti venttiilit julkisivujen seinärakenteisiin ja osa ikkunoiden yhteyteen, erilaisiin umpiosiin, hän jatkaa.
– Uusin kehitys ovat ns. tuloilmaikkunat, joissa ilma otetaan ulkoa ikkunoiden sisä- ja ulkopuitteiden väliin, josta se esilämmitettynä johdetaan
asuinhuoneeseen. Tällä järjestelyllä vähennetään
selvästi muiden korvausilmaventtiilien aiheuttamaa vedontunnetta kylmänä vuodenaikana. Näin
todennäköisyys sille, että asukkaat sulkevat tehokkaasti korvausilmaventtiilit, tässä järjestelyssä vähenee, hän toteaa.

– Jos ilmanvaihdon säädöt ovat sellaiset, että
huoneissa vallitsee ylipaine, seurauksena on aikaisemmin mainittu lasivälien huurtuminen. Huurtuminen ei välttämättä kerro ikkunan kunnostamisen
epäonnistumisesta. Ikkunapuitteiden tiivisteet voivat olla suunnitelman mukaiset ja oikein asennettu, mutta sisäilman reittejä lasiväliin voi olla muita;
sälekaihtimen asennusreiät, ikkunalukot, karmien
asennusvirheet ym.
Kun ikkunat kunnostetaan asunnoissa, joissa on
erilliset korvausilmaventtiilit, voidaan ikkunoiden
sisäpuitteet aina tiivistää täysin tiiviiksi.
– Tiivistämisen periaatteiden mukaisesti ikkunan tiiveyden tulee vähetä ulospäin, jolloin ulkopuitetta ei tiivistetä tai tiivisteissä tulee olla sopiva
määrä rakoja. Näin tiivistettäessä vältetään ikkunan
huurtuminen, kun sen lasien välitila pääsee riittävästi tuulettumaan, Launne opastaa.
– Tässäkin tapauksessa voi huurtumista esiintyä, jos ilmanvaihto ei toimi oikein. Näissä asioissa
kaikki on todella ”pienestä kiinni”, hän vielä muistuttaa.
– Kun ikkunat päätetään vaihtaa karmeineen
uusiin tuloilmaikkunoihin, tai kun uudessa asunnossa on sellaiset, on ilmanvaihdon oikea toiminta
yhtä tärkeä kuin edellä kuvatuissa kunnostustapauksissa. Jos ilmanvaihdon säädöt eivät ole kohdallaan ja asunnossa vallitsee ylipaine, tuloilmaikkunan sisäpuitteessa olevan venttiilin takaiskuventtiili ei välttämättä kykene estämään lämpimän
sisäilman pääsyä lasiväliin. Ja seurauksena on taas
lasivälin huurtuminen.
– Ikkunan venttiilissä voi siis olla vähäinen vika,
mutta huurtumista ei tapahtuisi, jos tila olisi aina ja
kaikissa olosuhteissa alipaineinen, hän vielä toteaa.

Painesuhteet kuntoon
– Kaikissa tapauksissa, joissa asuinrakennuksen ilmanvaihto perustuu koneelliseen poistoon, on järjestelmän toimivuuden kannalta välttämätöntä, että
painesuhteet on säädetty oikein, Launne korostaa.
Korvausilmaa voi tulla asuntoihin venttiileistä
vain, jos tilat ovat suunnitelmallisesti alipaineisia: Ellei näin ole, ei asunnon sisäilma vaihdu tarkoitetulla tavalla ja ikkunoiden toimivuus vaikeutuu; ne
huurtuvat tietyissä olosuhteissa.
Tässä tarkoitetaan ikkunan ulkopuitteen lasin sisäpinnan huurtumista, joka johtuu siitä, että lämmin sisäilma pääsee lasiväliin ja tiivistyy kylmän
pinnan kohdattuaan.

Ikkunaremontin yhteydessä
– Kun ikkunoita kunnostetaan, minimiratkaisu ja
”huono, mutta parempi kuin ei mitään”, on sisäpuitteen yläsarjan tiivisterako. Venttiilivalmistajat ovat
kyllä tuoneet markkinoille saneerauskohteisiin sopivia venttiiliratkaisuja, myös tuloilmaikkuna-tyyppisiä, Launne sanoo.
Tällaisessa kunnostustapauksessa toimiva ikkuna edellyttää toimivaa ilmanvaihtoa.

MSK- ja MSE-ikkunat rakennuskannassa

Kun määräys korvausilmaventtiileistä tuli 1986 voimaan, oli silloin jo noin kymmenen vuoden ajan
valmistettu ja asennettu uudisrakennuksiin kolmelasisia ikkunoita.
Aluksi tehtiin ns. MSK-tyyppisiä ikkunoita. Näissä ikkunoissa on kolme puitetta, joista kaksi sisintä
on kytketty yhteen. 1980-luvun alussa alettiin sitten
valmistaa nykyäänkin yleisintä ikkunatyyppiä, ns.
MSE-ikkunoita, joissa sisäpuitteessa on umpiolasielementti.
Vuosina 1975 - 1985 rakennetuissa rivitaloissa ja
asuinkerrostaloissa on yhteensä reilut viisi miljoonaa neliömetriä ikkunoita, ”normi-ikkunoina” 12M x
12M tuo määrä tarkoittaa yli kolmea miljoonaa ikkuna-aukkoa. Suuri osa noista ikkunoista on edelleen
hyväkuntoisia ja sellaisina ne voi ja ne kannattaa
kunnostaa.
Kunnostussuunnitteluun tuo oman haasteensa
se, että tässä ikkunajoukossa ei korvausilmalle ole
järjestetty mitään hallittua reittiä.
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Vaihtoehdottomuus
pahinta
”TIETOJA ja keinoja melun vähentämiseksi on,
mutta meluntorjuntaan ei ohjata riittävästi voimavaroja. Sen sijaan melualueilla asujien määrää
kasvatetaan rakentamalla niille asuntoja. ”
Yllä oleva toteamus on poiminta ympäristömelusta useasta näkökulmasta vuonna 2007
väitelleen FT Outi Ampujan Helsingin Sanoman
Vieraskynä -palstalle kirjoittamasta artikkelista.
(15.8.2010) Kirjoituksen lopussa todetaan:
”Kaikkialla ei tietenkään pidä eikä voi olla hiljaista. Elämän äänet ja humu ovat merkkejä siitä,
että kaupungissa tapahtuu ja naapuri on kotona.
Äänet tuovat myös turvallisuuden tunnetta. Ongelmat alkavat silloin, kun melulle ei ole vaihtoehtoja.
Oleellista on, että hiljaisuus ja melu saatetaan
nykyistä paremmin tasapainoon. Kaavoittajille on
olemassa selvät määräykset siitä, että melualueille
ei tule rakentaa asuintaloja. Näitä määräyksiä pitää
myös noudattaa.”

Ympäristömelun hallitseminen
haasteena
Asuntojen rakentamiseen kohdistuva paine
pääkaupunkialueella lienee sen kuin kasvanut Outi
Ampujan edellä mainitun kirjoituksen jälkeen.
Helsinginseutu.fi -sivun tilastojen mukaan
väestömäärä alueella vuoden 2011 lopussa oli
reilut 1,3 miljoonaa, ennusteeksi vuoden 2015 väestöluvuksi on annettu reilut 1,4 miljoonaa ja vuodelle 2050 1,8 miljoonaa. Silloin Helsingin seudun
14 kunnan alueella asuisi 2 miljoonaa ihmistä.
Se tietää yhä enemmän asuinrakentamista,
mutta myös lisää liikenneväyliä ja liikennettä,
maan alla, maan päällä ja ilmassa. Ympäristömelun hallitsemisen kannalta yhtälö on vähintäänkin
haasteellinen.
Nykyisin Kaupunkiympäristön ja -luonnon
kokeminen ja niihin liittyvät odotukset -tutkimusprojektissa työskentelevän Outi Ampuja nimen
avulla netistä löytyy vihjeitä mielenkiintoisista
äänimaailmaan liittyvistä kirjoista ja tutkimuksista.
Positiivisestikin koetuista ja muistetuista äänistä,
ei ainoastaan meluina koetuista. Kenelle sitten mikäkin ääni melua onkaan; äänien kokemistavoissa
vaikuttavia tekijöitä on useita.

Ikkunan meluntorjuntakyky
usean
tekijän summa
IKKUNAN meluntorjuntakyvyn kaksi vahvaa vaikuttajaa ovat äärimmäisten lasien etäisyys toisistaan sekä ikkunalasien massa neliömetriä kohden.
Mitä suurempi etäisyys ja mitä suurempi lasien kokonaismassa, sitä parempi ääneneristyskyky.
Ensiarvoisen tärkeää on myös, että sekä ikkunapuitteiden keskinäiset että karmin ja seinän välit
ovat moitteettoman tiiviit. Vuotavat rakenteet ovat
väylä myös äänille.
Pieniä vaikuttajia kokonaisuudessa ovat myös
ikkunoiden umpiolasin välissä olevat kaasut. Ääneneristyslisää ikkunoiden valmistajat saavat myös
käyttämällä lasin huoneenpuoleisena lasina laminoitua lasia.

Melututkimustakin on tehty
Arkkitehti Safa Eija Halme-Salo on työssään suunnitellut, tutkinut ja mittaillut äänien kulkuun vaikuttavia asioita asuinrakennuksia huikeasti vaativammissakin kohteissa korkeantason konserttitaloja myöten.
Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy:n asiantuntijuudelle on riittänyt kysyntää niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Toimisto on tukenut
yhteistyöllään myös ikkunanvalmistajia tuotekehityksissään.
– Nyt ikkunanvalmistajilla löytyy jo varsin hyvät
valikoimat ikkunoita, Halme-Salo viittaa tuotteisiin,
joissa ulkomelun torjunta on otettu huomioon erityisasiana.
Tieliikenteen ja lentoliikenteen tuottamaa melua verrattaessa tieliikenne sisältää vaikeammin ikkunarakenteilla eristettävää matalataajuista ääntä
enemmän kuin lentoliikenne. Tästä huolimatta esimerkiksi Vantaalla on vuodesta 2003(* lähtien kaikilla meluvyöhykkeillä on käytetty samaa matalaa
ääntä painottavaa, Rw+Ctr -arvoa käyttävää laskukaavaa.
Ulkoa rakennuksen sisään johtuvan melun eristystaso on riippuvainen tietysti kaikista rakenteista:
ikkunoista, ovista, korvausilmaventtiileistä sekä seinistä ja katoista. Seinien ja katon läpi tulevat äänet
saattavat muodostua merkityksellisiksi lähinnä kevyempirakenteisissa rivitaloissa. Uudisrakentamisessa mahdollisesti käytettävissä harkoissa Eija Halme-Salo tietää olevan tuotteista riippuen hyvinkin
suuria ääneneristyseroja.
– Betonitaloissa ulkoseinillä ja katoilla ei yleensä
ole ääneneristävyyteen suurta merkitystä, Eija Halme-Salo toteaa tutkimuksiinsa perustuen.
*) Vuonna 2003 ilmestyi Ympäristöministeriön
”Rakennuksen julkisivun ääneneristämisen mitoittaminen”
ympäristöopas, 103
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PARAS ENERGIARATKAISU ETSINNÄSSÄ?

Energiatietopalvelu
valmistumassa
Espoossa on kehitetty määrätietoisesti verkkopalvelua,
jota soveltamalla on tuotettavissa kiinteistökohtaista tietoa
potentiaalisten energiaratkaisuvaihtoehtojen vertailemiseksi.
Selainpohjainen, kenen tahansa vapaasti käytettäväksi tarkoitettu
tietopalvelu pyritään julkistamaan vielä tämän vuoden puolella.

O

lisiko omassa kiinteistössä mahdollista
ja kannattavaa siirtyä aurinko-, geo- tai
ehkä jonkin muun uusituvan energian hyödyntäjäksi, edes osittain? Tämän
suuntaisia kysymyksiä on arvatenkin pyöritelty niin
pien- kuin kerrostalojen kupeilla, koetettu kaivaa
vastauksia kuka millaisinkin lähtötiedoin, laskentataidoin ja apuvoimin.
– On selvästi nähtävissä, että uusiutuvan energian
käyttäminen tai tuottaminen tontilla tulee koko ajan
todennäköisemmäksi, Tiina Sekki sanoo.

Energiatietopalvelu halutaan julkiseen
käyttöön. Esimerkiksi korjausrakennushanketta ennakoivat rakennuttajat voivat
etukäteen tutkailla ja vertailla
sen avulla mahdollisia energiaratkaisuja.
Tiina Sekki
(vas.) Visa
Koivu, Jussi
Lehtonen ja
Antti Rousi.

Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitoksen
energiainsinööri Tiina Sekki on neljän vuoden ajan
pureutunut kaupungin omien julkisten rakennusten energiaratkaisuiden tehokkuuden parantamiseksi, myös ympäristön hyväksi.
Samanaikaisesti Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksen vetämässä energiasuunnittelun työkalun kehitystyössä hän kertoo toimineensa osaltaan lähinnä sen hyödynnettävyyden kommentoijana. Työkaluun oleellisena osana kuuluvat
kartta-aineistot (www.hri.fi/fi/data/espoon-aurin59

kertoo Espoon alun perin hyödyntäneen Göteborgin yliopiston kehittämää ohjelmistoa, jonka avulla
aurinkoenergiakartat luotiin.
– Ostimme taidon sieltä.
Siinä missä ruotsalaisilla edellä mainittu kartoitus jäi lopulta käsittämään vain pienen osan Göteborgia, espoolaiset ovat ottaneet vetäjän aseman,
vieneet hanketta pidemmälle.
Jonkin verran aurinkoenergian saatavuuteen
liittyvää karttatietoa on kehitetty myös Yhdysvalloissa, muualla tiettävästi ei. Geoenergiakartoituksessa puolestaan Espoo on tiettävästi täysin edelläkävijä, maailmalta ei ole löytynyt esimerkkejä.
Siinä missä muualla paikkatietoa löytyy lähinnä
siitä, miten energiaa missäkin on kulunut, Espoossa
on otettu toinen lähtökohta.
Energiasuunnitteluun liittyvän päätöksenteon tukemiseen tähtäävässä hankkeessa on pyrkimykseksi otettu, että saatavissa olisi avointa tietoa
myös potentiaalisista paikkakohtaisista uusiutuvan
energian mahdollisuuksista - ja luoda työvälineeksi
edellämainittu laskuri. Kehitystyötä on eri vaiheissa
jo esitelty palautteen ja näkemysten saavuttamiseksi mm. erilaisissa asiantuntijaseminaareissa.
Vaikka pitkällä ollaan, energiatietopalvelun antamisen aika yleiseen käyttöön ei ole vielä tullut.
– Ennen laajamittaista julkistamista haluamme
testata ja saada sen mahdollisimman luotettavaksi,
työryhmän energiasuunnittelija Antti Rousi perustelee. Arvioiksi hän esittää, että käyttöön energiatietopalvelu saadaan vuodenvaihteeseen mennessä.

Objektiivista tietoa
laitetoimittajilta saatava rinnalle
Otaniemen tutkijahotelli on
suunniteltu
osittain energiaomavaraiseksi hyödyntämällä aurinkokeräimiä, -paneeleja jamuita
ympäristöystävällisiä teknisiä
ratkaisuja.
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koenergiakartta) ovat sinällään olleet jo käytössäkin
Tilakeskus-liikelaitoksen päätöksenteossa.

Pioneerityön hengessä
ja yhteiseen käyttöön
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa paikkatiedon avoimen datan asiantuntijana sekä tutkimus- ja kehittämistehtävissä myös energia-asioihin liittyen vuosia työskennellyt Jussi Lehtinen

Aurinko- ja geoenergiakartat värjättyine alueineen
eivät sinällään paljoakaan valaise energiavaihtoehtoja miettiviä kiinteistönomistajia.
– Karttojen data on itsessään irrallista tietoa:
pelkkiä värejä kartoilla. Kun karttojen sisältämä data
liitetään oikeisiin ja havainnollisiin asiayhteyksiin,
muuttuu tämä data kullanarvoiseksi informaatioksi.
Nyt kun kiinteistöjen omistajilla on käytettävissään
verraten objektiivinen sovellus tämän informaation käsittelemiseksi ja analysoimiseksi, he saavat
karttadatasta päätöksenteon tueksi tietoa ja voivat
optimoida kiinteistölleen oman energiaratkaisun,
Antti Rousi sanoo.
Työkalun kehittäjät toivovat, että energiatietopalvelua vietäisiin muihinkin kuntiin käytettäväksi
ja kehitettäväksi. Palvelun lähdekoodi ja laskentatiedot ovat kaikkien saatavilla avoimen datan hengessä.
Tekemällä aurinko- ja geoenergia-aineiston
palvelu on otettavissa käyttöön, ja käyttöönoton
voi tehdä kunta, yritys tai tietoteknisesti valveutuneet asukkaat. Tämän jälkeen palvelu on kiinteistöomistajien, isännöitsijöiden ja asukkaiden käytössä myös muualla kuin Espoossa. Maaperäkarttojen
soveltamisessa geoenergialaskelmiin tarvitaan toki
mukaan asiantuntijatietoa ja -tulkintaa.
Lehtinen, Rousi, Sekki sekä energianeuvojana
ja -asiantuntijana pientalojen omistajiin Espoossa

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY
keskittynyt Visa Koivu toteavat hankkeensa yhdeksi oleelliseksi motiiviksi sen, että kiinteistöomistajat saavat sen myötä mahdollisuuden hankkia myös
objektiivista tietoa.
Toistaiseksi esimerkiksi aurinko- tai maalämpöä
rakennuksiinsa asennuttaneet ovat olleet lähinnä
laitetoimittajien armoilla.
Espoon kaupungin julkisien kiinteistöjen energiaratkaisuja pääosin seurannut ja kehittänyt Tiina
Sekki toteaa tosin lisähaasteeksi uusiutuvan energian - käyttöön kytkemisen etuja pohdittaessa, miten
sovittaa tekniikkaa yhteen olemassa olevien, rinnakkaisten teknisten järjestelmien kanssa, toimivuuden ehdoin. Hän korostaakin, että myös laitetoimittajat olisi saatava sitoutettua mukaan työhön,
etenkin alkuvaiheessa.
Antti Rousi painottaa, että sovellus laskee kiinteistöjen tuntitasoisen energiankulutuksen ja uusiutuvan energian tuotannon. Sovelluksesta nähdään siten vuoden jokaisen tunnin energiatase, eli
milloin energiaa pitää ostaa kiinteistöön lisää tai
milloin sitä tuotetaan yli oman tarpeen; myytäväksi.
Oma miettimisen arvoinen kysymyksensä tulee
olemaan, mitä tehdä tapauksissa, joissa kiinteistön
uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä tuottaakin tarvettaan enemmän energiaa, esimerkiksi
kesällä - vaikkapa kesäajaksi hiljentyvät koulut.
Paikallaan olisi laajempikin keskustelu, miten
mahdollistaa ja optimoida liikaenergian siirtämisen
naapurikiinteistöön ja laajemmallekin alueelle.

Henkilökohtaisesti lisätietoa tarvittaessa ovat lupautuneet antamaan Antti Rousi (antti.rousi.espoo.fi) ja
Jussi Lehtinen (jussi.lehtinen@espoo.fi)

Suositun HB-Priima
-tuoteperheen uusin!
HB-Priima 130 Silence on uusi ratkaisu kohteisiin, joissa väliseinältä odotetaan poikkeuksellisen hyvää ääneneristävyyttä. Sen
ilmaääneneristävyysluku on huippuluokkaa eli 48 dB siitäkin
huolimatta, että sen levypaksuus on vain 130 mm! HB-Priima
130 Silence on muiden HB-Priima-väliseinälevyjen tapaan erittäin mittatarkka ja helposti työstettävä, nopeasti asennettava
huipputuote. HB-Priima 130 Silence soveltuu myös kantavien
väliseinien rakentamiseen.

Asiasta lisää tietoa myös täältä:
Energiatieto | Energiaa maasta ja auringosta
energiatieto.wordpress.com

HB-Priima130 Silence
- väliseinälevy sekä
kulmaharkko

Uusiutuvan energian direktiivi (RES-direktiivi)
Euroopan unionin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin energian loppukulutuksesta vuoteen
2020 mennessä. Uusiutuvia energialähteitä ovat muun
muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, puuenergia, peltoenergia, biovoima ja lämpöpumput. Uusiutuvan
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Koot: 398 x 198 x 130 mm,
334 x 198 x 130 mm
Painot: 15,5 kg / kpl, 15 kg / kpl
Tiheys 2200 kg / m3, lujuus 12 MPa
Menekki 12,5 m2, 15 m2,
laastimenekki n. 3-4 kg / m2

energian direktiiviin on kirjattu jokaiselle jäsenvaltiolle
omakohtaiset tavoitteet ja maat voivat itse päättää toimista, joilla tavoitteisiin pyritään pääsemään.
Geoenergiakartta kuvaa maa- ja kallioperän soveltuvuutta
geoenergian tuotantoon. Kartta pohjautuu Espoon kaupungin maaperäkarttoihin, Geologian tutkimuskeskuksen
maa- ja kallioperätietoihin, maanmittauslaitoksen karttaaineistoihin sekä geologin näiden pohjalta tekemään
tulkintaan.

HB-BETONITEOLLISUUS OY
Laastitie 1 I 40320 Jyväskylä I Puh. (014) 3348 200,
Fax (014) 3348 292 I www.hb-betoni.fi

Julkisivujen
Taitajat 2013

Tämän aukeaman
ilmoittajat edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2013

Kattavaa rakenneteknistä suunnittelua ja
monipuolista korjausrakentamispalvelua

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

• Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot
ja kustannusarviot
• Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
• Betonitekniikan asiantuntemus
• Suunnittelu ja toteutuksen valvonta

Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi

Espoo
Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki • Vaasa
www.fmcgroup.fi
Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
www.contesta.fi

Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
on usein ainutkertainen
A-Insinöörin kokemus ja
ammattitaito takaavat
tämän hankkeen
häiriöttömän ja sujuvan
etenemisen. Meiltä saat
yksilöllisiä vastauksia
visaisiin pulmiisi.
Espoo, Tampere, Turku, Pori
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Julkisivukorjausten erikoisosaaja

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
...VARMUUS LUO LAATUA.
Liiketie 1, 21870 Riihikoski
p. 02 244 0426, fax 02 242 6075

www.exoteriko.fi
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Outdoor

-

Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

p. 0207 911 888
www.ains.fi

INSINÖÖRITOIMISTO

CONDITIO

Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

Ratavallintie 2, 00720 Helsinki
Puh: (09) 2238 220 www.conditio.�i

www.julkisivuyhdistys.fi

www.knauf.fi

Rakennushanke H. Lumivirta Oy
www.korjausasiantuntijat.fi
www.fmcgroup.fi
*
*
*
*

Kuntoarviot ja -selvitykset
Kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta

CEMBRIT
JULKISIVUT
[[[GIQFVMX½

- yli 20 vuoden kokemuksella -

20100 TURKU

PUH. 02 - 4690 744

www.42.fi

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN
Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen
Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Laajamäentie 4, 13430 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 6523 545

www.lorakenne.fi

VAHANEN-YHTIÖT
Linnoitustie 5 | FI-02600 Espoo
vaihde 020 769 8698 | www.vahanen.com

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen
Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski
email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

www.lahiokunnostajat.fi

Pidä pintasi,
vaadi
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Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
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Julkisivuyhdistys
– asiantuntemusta
alan huipulta

www.e-weber.fi
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TUTKITTUA TIETOA!
KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset
LABORATORIO
Betoni
Haitta-aineet (asbesti, PAH, PCB)
VOC ja pölyt
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS
Laboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

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

Hinta

15,(sis. alv. 10 %) + pm
JUKO-aineistoon perustuvan
erustuvan käsikirjan
ll
ll
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.¿

Asiantuntija-apua
www.julkisivuyhdistys.¿

Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Vastustan vain niitä paheita, mitkä eivät minua kiinnosta.

Kaalilaatikko on
syksyn herkkua
Eletään vuoden sitä aikaa, että me kaiken maailman
hamsterit keräilemme luonnon antimia ja itse viljeltyjä
juureksia peruna- ja muihin kellareihin.
Efloppikin napsii omansa - mikä ei oikeasti kuulu
kenellekään muulle kuin kyseiselle yritykselle.

S

en sijaan monille kuuluu ammattiyhdistysliikkeen jatkuva nokittelu työnantajia kohtaan. Kansalle kuuluu myös virkakoneiston,
maan hallituksen sekä eduskunnan puuttuminen yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Yrittäjät ovat tärkeä voimavara?
Näkyy usein otsikoissa ja kuulee liturgianomaisesti poliitikkojen puheissa. Käytännössä homma on
usein muuta. Kauppias ei saa myydä kaupassaan itse halkaisemaansa kaalia, eikä määrätä yrityksensä
aukioloaikoja. Kuljetusyrittäjän työaikaa on rajoitettu niin, että kun viikkotyötunnit tulevat täyteen,
hän ei saa huoltaa kalustoaan omalla pihallaan,
edes sunnuntaina.
Hallitus moukaroi päätöksiä pöytään huonolla
valmistelulla ja sitten niitä ”valuvikoja” eli suomeksi
vääriä päätöksiä paikkaillaan miten kuten.
Aika näyttää, mitä loma-ajalla sairastamisen karenssiajan poistaminen tuo tullessaan. Monellako
työpaikalla huomataan että lomakausi jatkuu, varsinkin jos kelit ovat töihin paluun kynnyksellä aurinkoiset? Vuoden päästä se nähdään.
Tekemättömän työn kustannukset eli lomarahat ovat kaikkea muuta kuin nykyaikaa.
Suomen Yrittäjien laskelmien mukaan
niiden poistaminen toisi kuuden prosentin säästöt työvoimakustannuksiin,
millä jo olisi merkitystä työpaikkojen
pysyvyyteen niukkoina aikoina.
Kun Oy Suomi Ab velkaantuu tällä hetkellä noin miljoonan euron
verran tunnissa, 24/7, niin miten

olisi jos kajottaisiin myös ay-liikkeen tukijalkaan
- jäsenmaksujen vähennysoikeuksiin? Vuositasolla tuo ammattiliittojen verotuksellinen etuoikeus
merkitsee 200 miljoonan välittömiä veromenetyksiä
valtiolle. Miksi näin?
Ja kun vauhtiin pääsin, niin samaan hengen vetoon tapetille myös tolkuttomasti pöhöttynyt julkinen sektori eli jengi, joka saa palkkansa verovaroista.
Suomessa yksityinen sektori työllistää nyt vähemmän ihmisiä kuin vuonna 1950, vaikka meitä
suomalaisia on 1,5 miljoonaa enemmän.
Kyllä vuolukirveelle tuolla julkisella puolella on
töitä. Esimerkkinä juuri julkisuuteen tullut tieto
kuntaliitosten mahdollistamasta jopa viidentoista
vuoden irtisanomissuojasta.
Kun kuntaliitos tehdään, siinä taataan virkamiehille viiden vuoden työt. Kun liitoskuntaan liittyy
uusi kunta vaikkapa neljän vuoden päästä edellisestä, taas napsahtaa viisi vuotta suojatyötä lisää ja niin
edelleen. Se vasta reilua sopimuspolitiikkaa on,
melkein kuin ”kotona Kreikassa”.

Tarvitaanko isännöitsijää?
Erään käsityksen mukaan isännöitsijä tekee
kahdeksan tuntia töitä kuukaudessa yhtä taloyhtiötä kohden. Talo ja osakkaat elävät aina.
Jos taloyhtiö valitsee toimeliaan sähköisiä palveluita tarjoavan tilitoimiston ja jos yhtiöllä
on aktiivinen hallitus, mitä lisäarvoa isännöitsijä silloin
tuo yhtiölle?

www.karpankeittio.fi • karppa.coffeeland@kolumbus.fi
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Kaalilaatikko
• keräkaalia 1 kg
• naudan jauhelihaa 500 g
• iso keltasipuli
• pari valkosipulin kynttä
• siirappia 3-4 rkl
• meiramia 2 rkl
• suolaa
• mustapippuria
• oliiviöljyä
• voita

Kaalilaatikkoa ja alkupalaksi tiikerivoikkari
SILPPUA kaali suikaleiksi tai pienehköiksi palasiksi. Lorauta ison kattilan pohjalle reilu loraus
oliiviöljyä ja hauduta kaalisilppu kannen alla kattilassa. Sekoita välillä.
Paista silputut sipulit ja valkosipulit voinokareen kera paistinpannulla. Mausta suolalla ja
mustapippurilla.
Kun kaali on vähän pehmennyt ja jauheliha
kypsää, kaada kamat isoon voilla voideltuun uunivuokaan, sekoita ja töräytä siirappi ja meirami
mukaan. Sekoita kunnolla ja vuolaise muutama
tömäkkä voinokare sörsselin päälle.
Paista 180 asteisessa uunissa vähintään puolitoista, jopa pari tuntia ja tarjoile puolukkasurvoksen kera.
Kaalilaatikko on siitä mukava soppa, että se
kestää lämmittämisen seuraavina päivinäkin, eikä maku kärsi. Jopa päinvastoin.

Alkupalaksi tiikerivoikkari
Kun saat laatikon uuniin, niin siinä jää hyvin aikaa väkertää ja nauttia pieni alkupala. Allekirjoittanut osti pussillisen isoja kuorittuja tiikerikatkarapuja ja kokkailin niistä maukkaat leivät.
Wokkipannuun valkosipulimurskaa, inkivääriä, chiliä, salaattia tai kaalia.
Ruskista ensin öljyssä kevyesti valkosipuli,
chili ja inkivääri. Lisää sitten rehut ja katkan pyrstöt. Katkoille riittää pari-kolme minuuttia. Sekoita
wokkia heiluttamalla tai varoen paistinlastalla.
Paahda yksi ruisleipäpala per ruokailija, sipaise
leivälle vähän voita ja kauho wokista katkoja tykötarpeineen leivän päälle.
syömisHelppo, nopea ja maukas alkupala on syömis
tä vaille valmis.

Kaali on tavallisuudestaan
huolimatta superruokaa, sillä
se sisältää vähän hiilihydraatteja, eikä
siinä kaloritkaan jyllää.
100 grammassa kaalia on
vain 24 kcal.
Lisäksi kaali sisältää
monia eri vitamiineja.
Hyvä puoli on
myös kaalin
edullinen hinta
ja että, kotimaista kaalia
on hyvin tarjolla.

Kahvimaalla
21. syyskuuta 2013
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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Uutispostia
Asunto-osakeyhtiöt aravataloja aktiivisempia korjaamaan
YHTEENSÄ 1,5 miljardia euroa
käytettiin viime vuonna asuntoosakeyhtiöiden ja aravalainoitettujen asuntoyhteisöjen
rakennusten korjaamiseen. Se
on prosentin enemmän kuin
vuonna 2011.
Asunto-osakeyhtiöiden
korjauksiin käyttämä rahasumma kasvoi 5,1 prosenttia eli
nousi 1,2 miljardiin euroon. Sen
sijaan aravatalojen korjaaminen
laski 12 prosenttia ja rahaa meni
korjauksiin noin 343 miljoonaa
euroa.
Julkisivut ja lvi-järjestelmät
kärjessä edelleen
Korjauskustannuksista yli 60
prosenttia kohdistui rakennusten julkisivuun ja LVI-järjestelmien korjauksiin kuten putkiremontteihin. Julkisivukorjauksia,
rakennuksen ulkovaippaan
kohdistuvia korjauksia, parvekeremontteja, kattokorjauksia,
ikkunoiden ja ulko-ovien korjauksia tehtiin noin 400 miljoonalla eurolla.
Noin viidennes asunto-osakeyhtiöiden kaikista korjauskustannuksista kohdistui rakennusten pohja- ja sisärakenteisiin,
huoneistoihin ja sähköjärjestelmiin.
Sekä kerros- että rivitaloissa
valtaosa korjauskustannuksista
kohdistui kahteen pääkorjausluokkaan, julkisivu- ja LVI-järjestelmien korjauksiin. Rivitaloissa
näiden kahden pääkorjausluo-

kan osuus oli noin 70 prosenttia
kaikista rivitaloihin kohdistuneista korjauksista.
Talotyypeittäin tarkasteltuna
kerrostalojen korjauskustannukset pysyivät lähes vuoden
2011 tasolla, 900 miljoonassa
eurossa. Korjaukset kohdistuivat vanhoihin 1970-luvulla
rakennettuihin kerrostaloihin ja
tätä vanhempiin rakennuksiin.
Rivitalojen korjauskustannukset
olivat noin viidennes kaikista
asunto-osakeyhtiöiden korjauksista. Vuoteen 2011 verrattuna
rivitalojen korjauskustannusten
kokonaisarvo nousi 42 prosenttia. Korjaukset kohdistuivat

1970- ja 1980-luvulla valmistuneisiin taloyhtiöihin.
Perusparannuksissa laskua
aravataloissa
Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjattiin noin 343
miljoonalla eurolla. Vuoteen
2011 verrattuna laskua oli 12
prosenttia. Perusparannuskustannukset laskivat noin neljänneksen, mutta vuosikorjaukset
pysyivät samalla tasolla kuin
edellisenä vuonna. Vuoden 2012
aineistossa pääkaupunkiseudun
perusparannuskustannukset
ovat alipeittäviä, koska aineistosta puuttuu yksi iso toimija.

Muualla Suomessa vuokratalojen korjauskustannukset laskivat
noin 5 prosenttia.
Asunto-osakeyhtiöiden
korjaukset -tilasto perustuu
noin 2 500 asunto-osakeyhtiön
otokseen. Aravalainoitettujen
asuntoyhteisöjen tilasto perustuu 16 suurimmalta kunnalliselta
vuokrataloyhtiöltä sekä muutamalta suurelta valtakunnalliselta
vuokrataloyhtiöltä kerättyihin
tietoihin.
Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Asuntoyhteisöjen korjaukset 2012 -tutkimuksesta.

Hissien jälkiasennusrahaa käyttämättä 20 miljoonaa euroa
ASUMISEN rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lla on 20 miljoonaa euroa tarjottavana hissien
jälkiasentamiseen. Esteetöntä
asumismukavuutta kaiken ikäisille tuovien hissien jälkiasennukseen kannattaisi nyt ryhtyä
ripeästi, Hissi - Esteetön Suomi
2017 -hankkeesta muistutetaan.
Hissittömiä, vähintään kolmekerroksisia taloja on Suomessa
edelleen reilut 18 400.
– Hissi - Esteetön Suomi
2017 -hanke ja kymmenen
maakunnallista hissityöryhmää
aktivoi syksyn aikana taloyhtiöitä
yhdessä suunnittelutoimistojen,
rakennusliikkeiden ja hissiyritysten kanssa, kertoo valtakunnallisen hankkeen projektipäällikkö
Tapio Kallioinen Lahden Seudun
kehitys LADEC Oy:stä.
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– Jokainen jälkiasennushissiprojekti suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Tavoitteena on
löytää taloyhtiölle optimaalisin
vaihtoehto. Samalla toteutamme myös muut esteettömyyttä
edistävät toimenpiteet, kuvailee
joensuulaisen suunnitteluryhmän Karrak Oy:n toimitusjohtaja
Ville Vänskä hissien jälkiasennukseen luodun yritystiimin
toimintatapaa.
Jälkiasennushissiprojektissa
talossa asutaan koko ajan, joten
häiriöiden minimointiin ja asukkaiden viihtyvyyteen kiinnitetään
erityisesti huomiota.
– Samalla kun hissiremontti
tulee ajankohtaiseksi, kannattaa taloyhtiöiden suunnitelmiin
sisällyttää rakennusten muitakin
korjaustoimenpiteitä. Näiden

yhteensovittaminen säästää ja
kompensoi syntyviä korkokuluja,
muistuttaa Insinööritoimisto
Jormakka Oy:n toimitusjohtaja
Jussi Jormakka.
– Esimerkiksi kun talotekniikan runkojohdot kulkevat pystysuuntaisesti, ovat samanaikaisesti tehtävät muut mahdolliset
korjaukset aina kokonaistaloudellinen vaihtoehto. Käytännössä antenni- ja telejohtoja
sekä ovipuhelinkaapelointeja
uusitaankin jo lähes kaikkien
hissiasennusten yhteydessä, hän
toteaa.
Joensuun kaupungilla on
vahva kokemus jälkiasennushissien rakennuttamisesta jo
yli kymmenen vuoden ajalta.
Jälkiasennushissien määrä
suhteutettuna kaupungin väkilu-

kuun nostaa Joensuun hissirakentamisen edelläkävijäksi.
Maakunnallisen hissityöryhmän puheenjohtaja, kehityspäällikkö Ilpo Saukkonen Joensuun
Tiedepuistolta rohkaisee juuri
nyt toteuttamaan hissiremontteja. Tämänhetkinen taloustilanne
kannattaa hyödyntää urakoitsijakilpailutuksissa.
– Valtio avustaa kerrostalojen
hissin rakentamista 50 prosentilla. Lisäksi Joensuun kaupunki
voi vuosittain myöntää 10
prosentin jälkiavustuksen, jolloin
asunto-osakeyhtiön maksettavaksi jää 40 prosenttia kuluista,
hän korostaa.
Valtakunnalliseksi tavoitteeksi
on asetettu jälkiasennushissien
kaksinkertaistaminen vuoteen
2017 mennessä.

Uutispostia
Kiinteistöverotuksen perusteisiin tasokorotuksia
HALLITUS esittää asuinrakennusten verotusarvon laskentaan
muutosta.
Varojen arvostamisesta verotuksessa annettua lakia muutettaisiin siten, että käytössä olevan
asuinrakennuksen verotusarvoa laskettaessa rakennuksen
jälleenhankinta-arvosta vuosittain tehtävien ikäalennusten

enimmäismäärää alennettaisiin.
Verotusarvo olisi vähintään
30 prosenttia jälleenhankintaarvosta nykyisen 20 prosentin
sijasta.
Ehdotus lisäisi kuntien verotuloja vajaalla 10 miljoonalla
eurolla. Muutos koskisi myös
vapaa-ajan asuntoja.
Kuntien kiinteistöveropohjaa

vahvistettaisiin lisäksi tekemällä
rakennusmaan verotusarvoihin
sekä rakennusten jälleenhankinta-arvoihin tasokorotukset,
joiden myötä kuntien verotulot
kasvaisivat noin 90 miljoonalla
eurolla.
Muutokset vähentävät empiiristen selvitysten osoittamaa verotusarvojen jälkeenjääneisyyttä

suhteessa käypiin arvoihin.
Muutoksia sovellettaisiin
ensimmäisen kerran määrättäessä vuoden 2013 verotusarvot.
Muutokset vaikuttaisivat siten
ensimmäisen kerran vuonna
2014 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Kerrostaloasukas maksaa 150 vesiämpärillisestä
keskimäärin 4,18 euroa
KERROSTALOSSA asuva maksoi
noin 150 vesiämpärillisestä eli
vesikuutiometristä keskimäärin
4,18 euroa ja omakotitaloasukas keskimäärin 5,08 euroa.
Hinnat sisältävät mahdolliset
arvonlisäverot. Tämä käy ilmi
Vesilaitosyhdistyksen vuosittain
julkaisemasta vesihuoltolaitoksen maksutiedoista. Tiedustelu
tehtiin maaliskuussa.
Suomalainen käyttää
keskimäärin 155 litraa vettä vuorokaudessa. Vaihtelut
veden käytössä ovat suuria.
Vertailuhinnan avulla voidaan

määritellä, että suomalainen
kolmehenkinen perhe maksaa
vesihuollosta noin 600 - 2 100
euroa vuodessa riippuen siitä,
missä asuvat. Edullisimmillaan
vesihuolto maksaa 2-3 euroa/
kuutio ja kalleimmillaan yli 7
euroa/kuutio.
– Vesihuoltomaksujen
perusteella ei oikeastaan voi
päätellä, miten tehokkaasti tai
taloudellisesti vesihuoltolaitos
toimii, sillä maksujen suuruuteen
vaikuttavat useat tekijät, kuten
kunnan taksapolitiikka, valtion
avustusten määrä, vedenhankin-

tamahdollisuudet sekä yhdyskuntarakenne, sanoo Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika
Rontu.
Koska vesihuoltotaksojen rakenne vaihtelee hyvinkin paljon
eri laitoksilla, raportissa käytetään käsitettä ”vertailuhinta”.
Vertailuhinnassa on otettu
huomioon käyttömaksun ohella
perusmaksun ja mittarivuokran
sekä liittymismaksun vaikutus
asiakkaalta perittävään veden ja
jäteveden hintaan.
Vertailuhinta antaa käyttömaksuun verrattuna paremman

kuvan asiakkaan maksamista
maksuista käytettyä vesikuutiometriä kohden.
Vesihuoltomaksujen kehittymistä on yleensä tarkasteltu
vesilaitosten käyttömaksujen ja
viemärilaitosten käyttömaksujen
perusteella. Molemmat maksut
perustuvat kuluttajalle myytyyn
vesimäärään. Maksut vesikuutiometriä kohden ovat laitoksen
toiminta-alueella käytännössä
samat kuluttajasta ja kulutetusta
vesimäärästä riippumatta.

KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2013
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

Tehokasta tuholaistorjuntaa
• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt
• jyrsijätorjunta • luteet ja sokeritoukat
• lintutorjunta jne…

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet
Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

Soita 040 514 5026
Pertti Jumppanen
asiakaspalvelu@estorjunta.¿
www.estorjunta.¿

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

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
p. (09) 875970
www.miele-professional.fi

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

AUTOTALLIT

BETONI-INJEKTOINTI
s kopo-laattojen kiinnitys
s betoni- ja tiilirakenteiden
korjaukset ja pinnoitukset
s vedentiivistyskorjauksia
s injektointiletkuasennuksia

Eskon Oy
KORJAUSRAKENTAMISTA 25 v.

Katso esittelyvideo:
www.eskon.fi

Ajomiehentie 13
00390 Helsinki
puh. 09-863 4161

ALUMIINI-IKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät
AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset
Puh 06-781 9000
Fax 06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat,
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit
alan johtavasta järjestöstä.
dƵƚƵƐƚƵƚƵŽƩĞŝƐŝŝŶ͗
verkkokauppa.spek.fi
^ƵŽŵĞŶWĞůĂƐƚƵƐĂůĂŶ<ĞƐŬƵƐũćƌũĞƐƚƂ^W<ͻǁǁǁ͘ƐƉĞŬ͘Į

tuote- ja
yritysuutispostia

nimityksiä

Kiinteistöpostin
Puukstaavi on sähköinen
allekirjoituspalvelu
SOPIMUSTEN, pöytäkirjojen ja
muiden asiakirjojen sähköinen
allekirjoitus on huomattavan
paljon nopeampi, varmempi
ja kustannustehokkaampi tapa
verrattuna siihen, että papereita
kierrätetään esimerkiksi taloyhtiön hallitusten jäsenillä postitse
tai viemällä henkilökohtaisesti.
Puukstaavin avulla voidaan allekirjoittaa pöytäkirjoja, vuokra-,
työ- tai urakkasopimuksiakin eli
mitä tahansa ns. asiakassopimuksia.
Sähköinen allekirjoitus on
aukottoman luotettava: Asiakirjojen allekirjoittajat tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä
tunnistamisella eli käytännössä
verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai sähköisen
henkilökortin perusteella.
Lisäksi palvelu tarkistaa automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä

kyseisen henkilön aseman ja
nimenkirjoitusoikeuden.
Allekirjoituskutsu asianosaisille
menee sähköpostitse ja järjestelmä vielä muistuttaa allekirjoittamisen tarpeellisuudesta tietyn
ajan kuluttua.
Kiinteistöpostin Puukstaavi
sähköinen allekirjoituspalvelu on
helppo ottaa käyttöön. Palvelu
sopii kaikille yrityksille ja yksityishenkilöille.
Kiinteistöposti Puukstaavi
-palvelu starttaa tämän syksyn
aikana. Lehden kotisivuille tulee
lomake, jolla yritys voi aktivoida
palvelun itselleen.
Palvelun lanseeraus tapahtuu Kiinteistömessuilla
13.-15.11.2013 Kiinteistöpostin
osastolla.
Palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä
on Signom Oy, joka on johtava
kotimainen sähköisiin allekirjoituksiin erikoistunut yritys.

Säästö-Flex palvelusopimuksella helpostusta
energianhallintaan
SUOMALAISEN energia-asiantuntija Skapat Energian Säästötuoteperhe tarjoaa helppoja ja
kustannustehokkaita työkaluja
kaukolämmitteisten taloyhtiöiden energiakulujen hallintaan.
Säästö-Flex -palvelusopimuksen myötä rivi- tai kerrostaloyhtiöt saavat kiinteällä
kuukausimaksulla kiinteistöönsä
niiden tarpeita vastaavan kiinteistönvalvontalaitteiston sekä
laitteiston säädöistä ja seurannasta vastaavan Skapat Energian
asiantuntijapalvelun.
Laitteiston avulla seurataan muun muassa kiinteistön
energian- ja vedenkulusta,
optimoidaan säätöjä ja reagoidaan nopeasti myös kulutuksessa tapahtuviin mahdollisiin
poikkeamiin.
– Mukautuva, avaimet käteen
-konseptilla toteuttava palvelu

on helppo, riskitön ja kustannustehokas verrattuna siihen,
että taloyhtiö hankkii ja asentaa
laitteiston itse. Alkuinvestointeja
ei ole, kustannukset ovat heti
tiedossa ja niiden ennakoitavuus
helpottaa budjetointia, energiahallinnan johtaja Karri Kylliö
sanoo.
Syntyvät säästöt ovat kiinteistökohtaisia, mutta keskimääräinen säästö vuositasolla on noin
13 %.
Palvelun perusmaksu määräytyy kiinteistön lämmönkulutuksen sekä muiden sopimukseen mahdollisesti liitettävien
palveluiden mukaan.
Lisätietoja:
Skapat Energia,
Karri Kylliö
puh. +358 50 385 3387
karri.kyllio@skapatenergia.fi

Tilaa Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
Ajankohtaisia uutisia kiinteistöalalta
ja taloyhtiömaailmasta

Peab Oy
Peab Oy:n
toimitusjohtajaksi on 20.8.
nimitetty Mika
Katajisto, 44.
Hän toimii
myös Länsi- ja
Keski-Suomen
yksikön
aluejohtajana.
Katajisto on toiminut Peabilla
johtotehtävissä vuodesta 2005.
Inwido Finland Oy
KTM Jerkko
Eskelinen on
nimitetty 6.8.
alkaen
myyntipäälliköksi
vastuualueenaan ikkuna- ja
oviteollisuuden
älytuotteet. Hän on toiminut
aiemmin yrittäjänä.
Pihlavan Ikkuna Oy
Myyntipäälliköksi
kuluttajamyyntiin on
nimitetty 1.6.
alkaen Jaakko
Laitinen. Hän
on toiminut
aiemmin
Pihlavan
Ikkuna Oy:ssä ja Inwido
Finland Oy:ssä myynti- ja
markkinointitehtävissä.
Tiivituote Oy
Myyntipäälliköksi
suurkohdemyyntiin on
nimitetty 1.8.
alkaen Peitsa
Juujärvi. Hän
on aiemmin
toiminut
Pihlavan
Ikkuna Oy:ssä myynti- ja
esimiestehtävissä.
Eskopuu Oy
Insinööri
Seppo
Viljanen on
nimitetty 15.7.
alkaen
työpäälliköksi
vastuualueenaan
erityisesti
rakennusliikkeet. Hän on
toiminut aiemmin yksikön
johtajana Domus Yhtiöt Oy:ssä
ja tuotantojohtajana Fenestra
Oy:ssä.

Nimitysuutisia:
toimitus@
kiinteistoposti.fi

Saint-Gobain
Rakennustuotteet Oy
Gunnar Forsman on nimitetty
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n ISOVERin Suomen ja
Baltian maiden liiketoimintajohtajaksi.
Oy Cronvall Ab
Oy Cronvall
Abn toimitusjohtajana on
aloittanut 6.8.
DI Petri
Silvennoinen
(50), joka on
aiemmin
toiminut
yrityksen
palveluksessa kehitysjohtajana. Hän on tätä ennen
toiminut maajohtajana
Tremco-illbruck Oy:ssä.
Cronvallin johtoryhmän
muodostavat projektipäällikkö
Jyrki
Hämäläinen
(maahantuonti ja
projektit),
varatoimitusjohtaja Ola
Salonen
(talous,
hallinto ja
logistiikka)
sekä toimitusjohtaja
Petri
Silvennoinen
(myynti ja
markkinointi).
Yhtiön edellinen toimitusjohtaja ja yhtiön
omistaja DI Jussi Masalin (58)
siirtyy Oy Cronvall Abn hallituksen puheenjohtajaksi.
Sweco Finland Oy
Markku Varis on nimitetty
Sweco Finlandin uudeksi
maajohtajaksi 1. 9. alkaen.
iLOQ Oy
iLOQ on nimittänyt Jari
Sopasen myynti- ja markkinointijohtajaksi.
Sopanen on toiminut aiemmin Suomessa Exel Oyj:n
myyntijohtajana ja Saksassa
Maschinenbau Haldenwang
GmbH Co. KG:n alueellisena
myyntijohtajana.
Rakennusteollisuuden
Koulutuskeskus RATEKO
Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKON uudeksi
rehtoriksi on nimitetty
5.8.2013 alkaen MBA, rakennusarkkitehti Heidi Husari.
Hän siirtyi RATEKOON Uusi
Insinööriliitto UIL ry:stä, jossa
toimi elinkeinoasioiden päällikkönä.

69

tuote- ja
yritysuutispostia
Constin putki- ja kylpyhuoneremontti kymmenessä päivässä
CONSTI Yhtiön uudenlainen
putki- ja kylpyhuoneremonttiratkaisu nopeuttaa remonttia
ja laskee sen hintaa. Tavallisesti
kuukausia kestävä remontti
saadaan valmiiksi kymmenessä
päivässä, ja asukas voi asua koko
remontin ajan kotonaan.
Constin Ideal Putki -ja
kylpyhuoneremontti(tm) -ratkaisussa kylpyhuone rakennetaan
vanhan kylpyhuoneen sisälle.
Tällöin rakenteita ei tarvitse
purkaa ja kylpyhuone uusine
putkineen on valmis kymmenessä päivässä.
- Menetelmä on asukkaalle
vaivaton. Pöly- ja meluhaitat
ovat niin minimaaliset, että
remontin ajan voi asua kotona.
Remontti voidaan alustavien
arvioiden mukaan tehdä 10-15
prosenttia edullisemmin, Consti
Talotekniikan toimitusjohtaja
Marko Holopainen kertoo.
Ratkaisu sopii taloyhtiöihin
ja asuintaloihin, joissa kylpyhuoneet sijaitsevat päällekkäin.
Tehokkuus perustuu siihen, että
remonttiin vaadittavat osat ja
kylpyhuoneet valmistetaan tehtaalla asennusta vaille valmiiksi
asiakkaan sisustustoiveiden
mukaan.
Ensimmäinen Ideal-remontti
valmisteilla

Helsingin Oulunkylässä VVO:n
kiinteistössä (Risupadontie 6)

haetaan rakennusvalvontaviraston päätöstä putki- ja kylpyhuoneremontista. Remontti on
Consti Asuintalopalveluiden ja
VVO:n yhteishanke.
Kun se saa myönteisen päätöksen, Oulunkylässä käynnistyy
vuodenvaihteessa Suomen
ensimmäinen Ideal-ratkaisun
mukainen remontti.
- Uudenaikaisesta toteutustavasta huolimatta putkiremontti
on käytännössä perinteinen, eli

putket vaihdetaan täysin uusiin,
sanoo Consti Talotekniikan
myyntijohtaja Karl Jensen.
Consti Yhtiöiden Ideal Putki
-ja kylpyhuoneremontti -ratkaisu perustuu ruotsalaisen Prefab
AB:n PreBad-tuotekonseptiin.
Konseptille on myönnetty heinäkuussa 2013 VTT-sertifikaatti,
ja sillä on Ruotsissa ja Norjassa
vastaavat sertifikaatit. PreBadtuotekonsepti on ollut Ruotsissa
käytössä vuodesta 1989, ja

tekniikalla on tehty jo lähes
80 000 kylpyhuoneasennusta.
Lisätietoja:
Consti Talotekniikka,
Marko Holopainen,
puh. 0400 458 158,
marko.holopainen@consti.fi
Karl Jensen, puh. 020 794 0050,
karl.jensen@consti.fi
Tapio Virta, 050 583 9473,
tapio.virta@consti.fi

Palveluntarjoajia hakemaan Realia Hankintapalvelun kautta
TALOYHTIÖT tilaavat vuosittain
miljardeilla euroilla erilaisia palveluita sekä hankkivat valtavat
määrät erilaisia tuotteita ja tarvikkeita. Näistä suurimman osaa
kilpailuttaa ja tilaa yksittäinen
isännöitsijä taloyhtiön hallituksen valtuuttamana, jolloin hänen
ammattitaitonsa ja kontaktinsa
ratkaisevat, saako taloyhtiö
parhaat mahdolliset kumppanit
käyttöönsä ja millä hinnalla.
Realia Isännöinti tuo nyt
ensimmäisenä isännöintiyrityk-

senä ammattimaisen palvelujen ostamisen isännöimiinsä
taloyhtiöihin, jotta palvelujen ja
tuotteiden hankintaprosessiin
saadaan tehokkuutta ja ennen
kaikkea läpinäkyvyyttä.
Tämä tarkoittaa sitä, että
Realia Isännöinnin asiakkailla
on käytössään markkinoiden
luotettavimmat, kustannustehokkaimmat ja kehityshaluisimmat palveluntuottajat, jotka
seulotaan palveluverkostoon
erillisen Realia Hankintapalvelut

-liiketoiminnon kautta.
– Me hyödynnämme suuruutemme ja valtakunnallisuutemme tarjoten asiakkaillemme
mahdollisuuden tehdä hankintoja ostovolyymimme avulla.
Keskitetyn kumppaniverkoston
avulla pyrimme entistä parempaan laadun ja kustannustason
varmistamiseen asiakkaidemme hankinnoissa, selkeytämme hankinnan prosessia sekä
torjumme harmaata taloutta,
kiteyttää Realia Isännöinnin lii-

ketoimintajohtaja Timo Aarvala.
Realia Isännöinnin keskitetyn
Hankintapalvelun kumppaneilta
edellytetään laadun ja kustannustehokkuuden lisäksi eettistä
toimintaa ja heitä valvotaan
Suomen Tilaajavastuu Oy:n
Valvoja -palvelun kautta.
Lisätietoja:
Realia Isännöinti,
Timo Aarvala
puh. 040 596 5973
timo.aarvala@realia.fi

Hedengrenin sähköurakointi Suomen Sähköhuolto Oy:lle
HEDENGREN-KONSERNI luopuu sähköurakoinnista myymällä Oy Hedengren Security Ab:n
osana toimineen Hedengren
Asennus -liiketoiminnan Laiho
Sähkö -konserniin kuuluvalle
Suomen Sähköhuolto Oy:lle.
12.9. tehdyn liiketoimintakaupan
mukaisesti henkilöstö, toiminnot
ja sitoumukset siirtyvät ostajalle
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lokakuun alusta lukien.
– Konsernimme strategian
mukaisesti keskitymme talotekniikan myyntiyhtiöidemme
kehittämiseen ja toimimme
yhä vahvemmin järjestelmä- ja
tavarantoimittajana talotekniikan sähkö- ja turvateknisissä
ratkaisuissa, Oy Hedengren
Ab:n hallituksen puheenjohtaja

Berndt Johansson sanoo.
Hedengrenillä on pitkä
asennusperinne jo 1940-luvulta
lähtien, ja yhtiö on tehnyt sähköurakoita lukuisiin merkittäviin
uudis- ja peruskorjauskohteisiin
erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Suomen Sähköhuolto Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Ismo
Ilola kertoo ostettavan liiketoi-

minnan kasvattavan selkeästi
yhtiön osuutta pääkaupunkiseudun sähköurakoinnissa.
- Kaupan myötä vahvistuu
myös osaamisemme mittavien
julkishallinnon, toimistorakentamisen ja kaupanalan kohteiden
sähköurakoinnista, Ilola sanoo

Kiinteistöposti tuo Kiinteistö- ja Julkisivumessuille
KiinteistöTorin ja uusia palveluita taloyhtiöille
KIINTEISTÖPOSTI rakentaa
13.-15.11.2013 pidettäville
Kiinteistö- ja Julkisivumessuille
jälleen Kiinteistötorin.
Kiinteistötori on yhteisosasto, jossa neljä yritystä esittelee
kiinteistönpitoon ja korjausrakentamiseen liittyviä tuotteitaan
ja palveluitaan.
Tässä vaiheessa mukaantulonsa ovat vahvistaneet Molok
Oy ja Julkisivukonsultointi JK
Oy.
Molok Oy valmistaa ja markkinoi jätteiden syväkeräyssäiliöitä.
Niiden perusidea on, että säiliöt
upotetaan maahan. Sen ansiosta jätteet säilyvät normaalia
pinta-astiakeruuta pitempään ja
tyhjennysväli saadaan normaa-

lia pidemmäksi. Molok toimii
globaalisti.
Julkisivukonsultointi JK Oy on
erikoistunut julkisivututkimuksiin, kuntoarvoihin, korjaussuunnitteluun ja kunnostustöiden
valvontaan sekä laadun varmistukseen. Jouni Kourulan kipparoima yritys toimii VarsinaisSuomen, Satakunnan, Hämeen
ja Uudenmaan alueilla.
Kiinteistötorilla on vielä yhdelle yritykselle tilaa. Kiinnostuneet
yritykset voivat ottaa yhteyttä
Kiinteistöpostin markkinointiin.
Kiinteistöposti lanseeraa
messuilla uusia palveluita

Suomen laajalevikkisin kiinteistöalan ammattilehti Kiinteis-

töposti lanseeraa messuilla kaksi
uutta tuotetta.
Toinen on Kiinteistöpostin
Puukstaavi, joka on sopimusten
ja asiakirjojen sähköinen allekirjoituspalvelu.
Puukstaavin avulla voidaan
allekirjoittaa pöytäkirjoja,
urakkasopimuksia tai mitä
tahansa ns. asiakassopimuksia.
Palvelun avulla päästään eroon
sopimusten postittamisista tai
henkilökohtaisista papereiden
kuljettamisista. Näin säästyy
aikaa ja rahaa.
Palvelu soveltuu erinomaisesti
isännöitsijätoimistoille ja taloyhtiöille sekä yrityksille.
Toinen lanseerattava tuote on
taloyhtioremontoi.fi -portaa-

Kiinteistötahkola Helsinki jälleen yritysostoksilla
KIINTEISTÖ-TAHKOLA
Helsinki Oy on ostanut 30
vuotta Helsingissä toimineen
Houseservice Remia Oy:n
isännöintiliiketoiminnan Ossi
Pollarilta.
Houseservice Remia Oy:n
kaikki isännöintiasiakkaat
siirtyivät Kiinteistötahkolan
hoidettavaksi 2.9.2013 alkaen.

Ossi Pollari jatkaa uusiin haasteisiin heti lyhyen siirtymäajan
jälkeen.
Tehty yrityskauppa tukee
konsernin isännöintiin ja vuokraasuntovälitykseen keskittynyttä
kasvuajatusta.
Tällä kaupalla Kiinteistötahkola kasvattaa markkinaosuuttaan
pääkaupunkiseudulla.

Konsernissa työskentelee yli
120 isännöintialan ammattilaista
kuudessa toimipisteessä Helsingissä, Nurmijärvellä, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja
Kuusamossa.
Jokaisella paikkakunnalla
palvellaan isännöinnissä ja asuntovuokrauksessa.

li. Portaali on taloyhtiöiden ja
taloyhtiöille mitä erilaisimpia
korjausurakoita tai palveluita
tarjoavien yritysten kohtaamispaikka netissä.
Taloyhtiöt voivat hakea portaalin kautta maksutta remontintekijöitä. Yrityksille se tarjoaa
kustannustehokkaan ja suoran
kanavan päästä mukaan tarjouskilpailuihin ilman sen kummempia markkinointiponnisteluita.

Angry Birds
-meininkiä
Oittaan
ulkoilualueella
ESPOON toinen Angry Birds
-leikkipuisto on valmistunut
Oittaan ulkoilualueelle Bodominjärven rannalla. Leikkipuisto
on kaikille avoin ja maksuton.
Se on osa Oittaan ulkoilualueen kunnostusremonttia, joka
parantaa alueen toimivuutta ja
lisää julkisia palveluja, erityisesti
leikki- ja lähiliikuntapalveluja.
Puiston on suunnitellut Studio
Terra Oy, teemaa ja leikkivälineitä yhteistyössä kaupungin,Rovio
Entertainment Ltd.:n sekä Lappset Oy:n kanssa.

OSOITTEENMUUTOS

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,
missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

Asunto-osakeyhtiö

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:

Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy
puh. 09 223 8560
email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
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Asunto-osakeyhtiön talotyyppi

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta
Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden
päivittämiselle. Uutiskirje on maksuton palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu
Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökumppaneiden viesteistä jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista,
tarjouksista sekä tapahtumista.

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

Julkisivuyhdistyksen
puheenvuoro

Korjausrakentamiselle
tukea - mutta mistä?

T

ulimme juuri Julkisivuyhdistyksen (lähes) jokavuotiselta jäsenmatkalta, joka suuntautui tällä kertaa
Norjaan ja Osloon. Kyllä sitä sai ihmetellä öljyn ja
muiden maasta saatavien rikkauksien merkitystä
yhteiskunnassa liikkeellä olevien varojen määrään.
Melkeinpä tuli mieleen erään sketsiohjelman määritelmä
”ei parasta, mutta kalleinta”, kun kävelin Oslon suht uuden
oopperatalon mereen suistuvalla, luonnonkivellä päällystetyllä kattopinnalla tai kun katselin liikkuvaa kuvaa paikallisen
öljy-yhtiön pääkonttorin ulokemaisen rakennussiiven alapinnassa. Hiukan oli itsellä olo kuin kehitysmaasta tulleella...,
mutta toki sitten taas molempien osalta ei voinut kuin haukkoa henkeään ko. rakennusten arkkitehtuurin ja estetiikan
edessä. Niissä ei arkkitehtuuria ainakaan oltu säästetty kuoliaaksi.
Samaan aikaan täällä meillä Suomessa poliitikot miettivät päänsä puhki, miten yhteiskunta saadaan pysymään tolpillaan ja edes kohtuullisen hyvinvoivana. Siinä sitä onkin
tuumailtavaa! Iloksemme olemme kuulleet myös viestiä siitä,
että hiipuva rakennuskantamme on tässä yhtälössä huomioitu: hallitus päätti elokuun budjettiriihessä, että se osoittaa
yhteensä 115 miljoonaa euroa käynnistysavustuksiin asuinrakennusten korjausrakentamiseen vuosina 2013-2014.
Avustuksen suuruus on tälläkin kertaa 10 % korjaustöiden
hyväksyttävistä kustannuksista ja sitä voivat saada vuokratalot, asumisoikeustalot ja asunto-osakeyhtiöt. Avustuksen
myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja
ajatuksena näissä korjausavustuksissa on se, että ne kohdennetaan ensisijaisesti lähiöiden asuinrakennusten perusparantamiseen. Näissä taloissa on suurin korjausvelka, erityisesti asunto-osakeyhtiöissä - myös valtioneuvoston edustajien mielestä. Hyvä niin!
Mutta: tämän me olemme kuitenkin jo nähneet ja 20082009 suhdanneavustuksen aikoihin voitiin ainakin todeta,
että avustusten kohdistamisessa olisi paikoin parantamisen
varaa. Kun jotain arvostelee, niin pitää
aina olla jotain parempaa ehdottaa tilalle.
Ja Julkisivuyhdistyksellä on.
Olemme jo (ainakin) neljän asuntoministerin aikana pyrkineet vaikuttamaan sekä näiden suhdanneavustusten
että ylipäätään suunnitelmallisen korjaustoiminnan tukemisen ohjaukseen,
kuitenkin valitettavan heikoilla tuloksilla.
Useimmiten vastaan on noussut erityyppisiä ”poliittisia muureja”, joskin Kiurun
kaudella pääsimme asiasta jopa asiallisesti keskustelemaan itse ministerin kanssa.
Tästä viimeisimmästä tukipaketista kuultuamme otimme jälleen kerran yhteyttä,
lähinnä sen takia, että haluaisimme esit-

tää kehittäviä ehdotuksia asian suhteen.
Hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti esim. lähiökorjaukset fokusoidaan tärkeäksi käynnistysavustusten kohteeksi. Lähiöissä on myös huomattava osa heikkokuntoisista
kerrostalojen julkisivuista ja parvekkeista, mitkä tulisi pikaisesti korjata, jos halutaan välttyä betoniulkokuorien ja parvekkeiden mittavalta purkamiselta ja uusimiselta. Kyse on
kansantaloudellisesti merkittävästä asiasta.
Villakoiran ydin tavoittelemassamme ponnessa on se, että noin 10.000 euron arvoinen kuntotutkimus tuottaa tietoa,
millä voidaan ajoittamalla ja mitoittamalla korjaus oikein,
säästää monasti satoja tuhansia euroja / kohde. Siten, mikäli esim. kuntotutkimusten suorittamiseksi myönnettäisiin
esim. 30 % käynnistysavustus (keskimäärin n. 3.000 euroa/
kohde), voitaisiin n. 5 miljoonan euron määrärahalla saada n.
1.600 kuntotutkimusta suoritetuksi.
Mikäli se johtaisi esim. 800 julkisivukohteen korjaukseen,
missä tarkan ajoituksen ja korjausohjelman tuottama säästö olisi keskimäärin 200.000 euroa / kohde, voisi sen ajatella säästävän noin 5 miljoonan euron panostuksella noin 160
miljoonaa euroa liian myöhäisestä tai tarpeettomasta ylikorjaamisesta johtuvat kustannukset.
Myös, mikäli nuo 800 korjauskohdetta saataisiin kuntotutkimuksen tuottaman tiedon johdosta rakenteille, tarkoittaisi
se keskimääräisellä 400.000 euron kohdekohtaisella korjausbudjetilla noin 300 miljoonan euron liikevaihdon lisäystä rakennusalan yrityksille, noin 1.500 henkilötyövuoden työllisyyspanosta rakentamiseen ja noin 80 miljoonan euron verotuloa - valtiolle.
Eli sen lisäksi, että asia on insinöörimäisesti ja ideologisesti kohdallaan, olisi se myös melkoista bisnestä meille Suomen valtion osakkaille. Tietääkseni aika harvaan sijoitukseen
on tarjolla 1.500 % tuottoa?
Ennen kuin kukaan ehtii ajattelemaan, että tuo sataa lähinnä kuntotutkijoiden laariin, niin totean, että kyllä kunnon
lähtötiedot ovat ihan itse kunkin toimijan
etu - jo pelkästään sen takia, että tällä tavoin saadaan asioita eteenpäin ja liikkeelle. Jos tuosta avustussummasta ohjattaisiin edes tuo esimerkin mukainen 5 miljoonaa euroa vain kuntotutkimuksiin, yli
puolet kyseisestä avustussummasta tulisi
takaisin ennen pitkää valtion kassaan. Tätä mieltä on julkisivualan johtavista asiantuntijoista koostuva Julkisivuyhdistys kuunteleeko kukaan?
Mikko Tarri, DI,
Suunnittelupäällikkö,
A-Insinöörit Suunnittelu Oy,
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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82 % suomalaisista pitää tärkeimpinä
välineinä kotona viihtymiseen
tietokonetta, nettiä ja televisiota.
Sonera kiinteistölaajakaistan valokuituyhteys
on oikotie salamannopeaan surffailuun, monipuoliseen tv-kanavavalikoimaan ja asukkaille
edullisiin hintoihin.

Pyydä heti
edullisempi tarjous:
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Valokuitu on kirkkaasti paras internetyhteys myös kiinteistöille:

1

2
Laajakaista

1. Suomen luotetuin, jopa 1 000 Mbit/s laajakaistayhteys
2. Valtava kanavavalikoima kaapeli-tv:n kautta
3. Asukkaille yksilöllisesti valittavat tv:n lisäpalvelut, kuten videovuokraamo, ohjelmakirjastot ja tallennuspalvelut.

3
Kaapeli-tv

Viihdepalvelut
televisioon

Taloyhtiösi voi valita Soneran laajakaista- ja
tv-palvelut tai halutessaan vain jommankumman.
Pyydä taloyhtiöllesi sopivinta tarjousta jo tänään!

%;

NYT ON PIHAKAIVOJEN SYYSHUOLLON AIKA.

JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
09 855 30 450
www.eerolayhtiot.

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”

Kaikki numerot päivystävät 24 h

