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Vauhtia talon täydeltä!
Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.
Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta
ja Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.ﬁ/taloyhtio
tai numerosta 0200 32 333 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

NYT!
Sadevesikaivojen
tyhjennykset.

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

Tarjoamme:
r
r
r
r

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Huollata viemärit ennakkoon

r
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”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.
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Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.
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Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 3310 02
Hanko (019) 2486 713

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 7666 22
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 8757 215

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08
Loviisa 040 912 8117

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

Kaikki numerot päivystävät 24 h

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666
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Rovaniemi: 050 3430 230
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Vaikka talvi on vielä kaukana....
Syksy on hyvää aikaa teettää katolle kuntoarvio ja
mahdolliset huolto- ja korjaustoimet talven varalta.
Se on myös hyvä ajankohta valmistella talveen ja
varsinkin lumenpudotukseen liittyviä kuvioita.
Minkälaisia lupia lumempudotuksessa tarvitaan,
sekin on hyvä tunnistaa jo etukäteen.

26
Taloyhtiö asukkaineen voi edistää kiertotaloutta
- uutta ajattelua palveluiden hankintaan
Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta - teeman johtaja Mari
Pantsarin kanssa pohdimme, mitä kaikkia toimintoja taloyhtiöissä voitaisiin kehittää kiertotalouden merkeissä.
Yksinkertaisimmillaan kysymys voi olla jakamisesta - voin kierrättää
minulle käyttämättömäksi ja tarpeettomaksi jääneitä tavaroita.
Kiertotalous voi uudistaa myös palvelukulttuuriamme.
Mitä sanot, jos ostaisitkin lamppujen sijaan valaistuspalvelua tai auton
renkaiden sijaan ajokilometrejä tai vuokraisit vaatekomeron?

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen
puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat,
sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut
sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 55 280 kpl.

42
Parvekelasituksia pitää huoltaa
Mika Artesola kantaa huolta osakkeenomistajista, että tietävätkö he vastuunsa parvekelasitusten huoltamisesta silloin, kun lasit eivät kuulu yhtiön vastuulle.

Pyydä tarjous huippunopeasta
taloyhtiölaajakaistasta ja Sonera
Kaapeli-TV:stä:
• www.sonera.ﬁ/taloyhtio
• 0200 32 333
(mpm/pvm) ma–pe 9–15.
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Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti
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Lakipostia-palstalla käsitellään
rahoitusvastikkeen kohtuullistamista
Varatuomari Pasi Orava esittelee tällä kertaa tuoreen
oikeustapauksen, joka liittyi rahoitusvastikkeeseen.

10

Miten on asianlaita?
Minkälaisia näkemyksiä taloyhtiön viestintäsuosituksesta?

12

"Muuttoilmoitusrumba" sujunut joustavasti
Mm. hallitusten jäsenten muutosilmoitukset siirtyivät
syyskuun alussa maistraateilta PRH:hon. Miten ensimmäinen kerta sujui?

16

20

Aiheuttavatko ilmalämpöpumput liikaa
tärinää ja melua?
Turkulainen asunto-osakeyhtiö pohtii ilmalämppöpumppujen hankkimista. Samalla mietitään, minkälaisia
häiriöitä niistä kenties voi aiheutua.

20

Uusiutuva energia kiinnostaa isännöitsijöitä
Feelback Groupin tekemä kyselytutkimus osoittaa, että
isännöitsijät ovat kiinnostuneita maalämmöstä ja aurinkoenergiasta sekä hybridiratkaisuista.

23

Pohjanmaalla valmistellaan taloyhtiöiden
energiatehokkuuskoulutusta

32

Taloyhtiöiden pitäisi saada mahdollisimman
paljon tietoa korjauspäätöstensä taustaksi

46

Mikä on oikea aika tehdä julkisivuremontti ja miten varmistaa oikea korjaustapa, ettei tehdä ali- tai ylimitoitettua julkisivuremonttia?

39

Liikaa huomiota rahaan - korjaamiselle
helposti väärä suunta
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Taloyhtiöiden leikkipaikat turvallisemmiksi
Harva leikkipaikka täyttää Marko Eskolaisen mukaan
sataprosenttisesti leikkipaikkastandardit.
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Vahinkosaneerausta kehitetään - tilaajille ja
tekijöille tulossa TUVASA-opas
Vahinkosaneeraustöiden tekijöille ja tilaajille on tulossa
Turvallinen VahinkoSaneeraus-ohje.
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.
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Ei talteenottoa kiinteistössä
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Economizer järjestelmä asennettuna
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pääkirjoitus

Yhteisöllisempää ja
riidattomampaa asumista

L

uin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Hekan asiakaslehteä, missä arkkitehti Risto
Urala kertoi asuntosuunnittelussa joutuneensa ensimmäisen kerran tekemisiin aivan uuden asumiseen liittyvän tarpeen kanssa – miten suunnitella taiteilijakoti ja ateljeetila, joka takaa
taiteilijalle luomisrauhan.
”Taitelijan työtilan on oltava selkeä. Luonnonvalon täytyy tulla tilaan oikeasta suunnasta eli sivulta seinää pitkin, joten valaistus on suunnittelussa
keskeisessä roolissa. Sisään tuleva auringonvalo ei
myöskään saa esimerkiksi värjäytyä pihan puiden
takia, vaan sen täytyy olla sävyltään neutraalia.”
Hima-lehdessä kerrottiin myös asunnottomille
nuorille suunnatusta oman muotoinen koti-hankkeesta. Siinä on tarkoitus muuttaa tyhjillään olevia
liike- ja muita tiloja asunnoiksi, joissa kokeiltaisiin
yhteisöasumista. Toistaiseksi sopivia hakijoita ei ole
ollut tarpeeksi.
Lehdessä kerrotaan myös,
miten paljon Heka korjaa – 1112 peruskorjausta vuosittain.
Yksi perusteelliseen peruskorjaukseen tulevista kohteista on
ns. Käärmetalo, joka on saanut
nimensä mutkittelevasta muodostaan. Vuonna 1951 valmistunut talo ja 110,4 miljoonaa
euroa sen korjaamiseen.
Kaikissa näissä esille ottamissani asioissa on kysymys
asumisesta ja siitä, miten oman
kodin ja taloyhtiön pitäisi tukea

kommentti

asumistasi, luoda turvallinen ja viihtyisä ympäristö.
Kiertotalouteen liittyvää haastattelua tehdessäni
huomasin, miten kiertotalous – eli taloyhtiötasolla
jakamistalous – voisi kenties palauttaa taloyhtiöihin
naapuriavun ja edistää yhteisöllisyyttä ja sitä kautta
luoda myös turvallista ja viihtyisää asumista.
Voisipa taloyhtiö vaikuttaa jopa ruokahävikkiin.
Sitä ainakin kokeiltiin kolmisen vuotta sitten eräässä
asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiön kylmäkellariin perustettiin ”Herkkupesä”, minne kuka vain sai tuoda
tai viedä ruoka-aineita.
Kiertotalouskeskustelussa nousi esiin monia muitakin – nimenomaan jakamiseen ja kierrättämiseen
liittyviä toimintamalleja: vuokraan asuntoni loman
ajaksi jollekin; majoitan sohvalleni, mutta voin tarjota myös ruokapalvelun – tarvitsija tilaa minulta ruokailuajan samaan tapaan kuin varaisi pöydän ravintolasta; kierrätän käyttämättömäksi jääneitä tavaroita taloyhtiössä jne.
Tulisiko ihmisistä näin onnellisempia ja asunto-osakeyhtiöelämästä sopuisampaa, toisia ihmisiä paremmin huomioonottavaa, riidattomampaa... ?

Riina Takala
päätoimittaja

Kun viestintä ei suju, tarvitaan viestintäsuosituksia?

ISÄNNÖITSIJÄN on oma-aloitteisesti annettava hallitukselle ja sen jäsenelle kaikki hallituksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Taloyhtiön viestintäsuosituksesta käydyssä
verkkokeskustelussa 29 puolsi kyseisen suosituksen kirjaamista ja 4 oli sitä vastaan.
Eikös tämän pitäisi olla itsestään selvyys, että isännöitsijä
o m a – a l o i t t e i s e s t i tiedottaa?

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet ja isännöitsijät vastaavat osakkaiden kysymyksiin. Taloyhtiön viestintäsuosituksesta käydyssä verkkokeskustelussa 37 puolsi kyseisen
suosituksen kirjaamista, 3 oli sitä vastaan.
Mitä tämä kertoo yhtiökokouskulttuuristamme ja osakkaiden välisistä suhteista hallitukseen ja isännöitsijään?
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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. Tällä kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:

Rahoitusvastikkeen
kohtuullistaminen
Tällä kertaa nostetaan esiin tuore oikeustapaus.
Helsingin hovioikeus arvioi 25.8.2015 antamassaan tuomiossa nro 1157, dnro S 14/1226 asunto-osakeyhtiön rahoitusvastiketta koskevan yhtiöjärjestyksen määräyksen kohtuullistamisen
edellytyksiä ns. Kampin kolmion -tapauksessa.
Tuomio on toistaiseksi vailla lainvoimaa eli
asianosaisilla on käytettävissään tuomioon
vielä muutoksenhakumahdollisuus.

OIKEUDENKÄYNNISSÄ kantajayhtiön vaatimus
oli, että oikeus kohtuullistaa asuntoyhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n rahoitusvastikkeen laskentaa koskevan kohdan, joka nykymuodossaan kuului: ”Rahoitusvastike lasketaan pinta-alojen suhteessa...”
kuulumaan seuraavasti: ”Rahoitusvastike lasketaan
pinta-alojen suhteessa, kuitenkin huomioiden autohallien osalta kerroin 0,2…”
Eli kantajan intressissä oli autohallien rahoitusvastikkeen vastikekertoimen pienentäminen yhtiöjärjestystä kohtuullistamalla.
Rahoitusvastikkeen määräytymisperuste oli ollut asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä vuodesta 1986 lähtien. Lisäksi oli selvitetty, että rahoitusvastikkeen määräytymisperusteen kohtuullistamistarve on ilmennyt vasta 2000-luvulla asuntoyhtiön
hallitsemien rakennusten ja rakenteiden remontointitarpeiden realisoiduttua.
RAHOITUSVASTIKKEEN määräytymisperuste on
sellainen osakkeiden arvoon välittömästi vaikuttava
seikka, jonka osakkeen ostajan voidaan yleensäkin
6

edellyttää selvittävän ennen asunto-osakeyhtiön
osakkeiden ostamista. Näin ollen asuntoyhtiön osakkeita hankkineiden tahojen voitiin tässäkin tapauksessa olettaa olleen tietoisia yhtiöjärjestyksen rahoitusvastikemääräyksestä ja että olivat
voineet osakkeita hankkiessaan ennakoida määräyksen vaikutukset ja myös varautua tuleviin vaikutuksiin.
Lisäksi osakkeita hankkineet tahot olivat voineet
yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella luottaa
siihen, ettei pysäköintihallista asunto-osakeyhtiön
muille osakkeenomistajille kuin kantajalle aiheutuva kustannusrasitus muodostu rahoitusvastikkeen
määräytymisperusteen ansiosta kohtuuttoman
suureksi. Edellä mainitut seikat puhuivat hovioikeuden mukaan yhtiöjärjestyksen kohtuullistamista
vastaan.
Hovioikeus piti sinänsä mahdollisena, että kaikki
Kampin kolmion muiden yhtiöiden osakkeenomistajat eivät ole osakkeita hankkiessaan tulleet tietoisiksi tämän asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen
rahoitusvastiketta koskevasta määräyksestä ja siitä,
että asunto-osakeyhtiön rahoitusvastikkeen määräytymisperuste poikkeaa muiden Kampin kolmion
yhtiöiden vastaavista.
KOSKA asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kohtuullisuutta on kuitenkin lähtökohtaisesti arvioitava
juuri tämän asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta, ei arvioinnissa hovioikeuden mukaan ollut merkitystä sillä, mikä oli
Kampin kolmion muiden yhtiöiden osakkeenomistajien tietoisuuden aste.
Asiassa selvitettiin, että asunto-osakeyhtiön rahoitusvastikkeen määräytymisperuste oli kantajan
kannalta epäedullinen ja että kantaja vastasi merkit-
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täviltä osin asunto-osakeyhtiön rahoitusvastikkeella
katettavista kustannuksista.
Kantajayhtiön vastuu asunto-osakeyhtiön kustannuksista pienenisi merkittävästi, mikäli yhtiöjärjestystä muutettaisiin kantajan esittämällä tavalla. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen olisi näin ollen
kantajayhtiön kannalta taloudellisesti edullista ja
tasapainottaisi asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajien vastuuta rahoitusvastikkeella katettavista kustannuksista.
HOVIOIKEUDEN näkemyksen mukaan yksin tasapainon saavuttaminen ei kuitenkaan riitä yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisperusteeksi, vaan kohtuullistamisen puolesta puhuvien seikkojen on oltava
erittäin merkittäviä suhteessa yhtiöjärjestyksestä
jollekin osakkeenomistajalle aiheutuviin haittoihin.
Hovioikeus totesi, että yhtiöjärjestyksen tulee olla
mahdollisen muutoksen jälkeen kohtuullinen kaikkien asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajien kannalta.
Vastikkeen määräytymisperusteen muuttaminen
kantajayhtiön esittämällä tavalla kasvattaisi huomattavasti asunto-osakeyhtiön muiden osakkeenomistajien eli käytännössä lähinnä asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita omistavien
yksityisten ihmisten vastuuta rahoitusvastikkeella
katettavista kustannuksista ja nostaisi heidän asumiskustannuksiaan merkittävästi.
Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaaditulla tavalla olisi asunto-osakeyhtiön muille osakkeenomistajille
olennainen ja täysin ennakoimaton tapahtuma ja
johtaisi todennäköisesti heidän kannaltaan yhtiöjärjestyksen kohtuuttomuuteen.
Hovioikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiselle vaaditulla tavalla ollut
perusteita.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN kohtuullistamisvaatimuksista voidaan yleisesti ottaen todeta, että ne kohdistuvat useasti juuri vastikkeenmaksuvelvollisuuteen. Ne ovat osakkeeseen liittyvinä velvollisuuksina helposti euromääräisesti mitattavissa ja useasti
osakkeenomistaja alkaa verrata, saako hän oikeantasoista vastinetta ja hyötyä maksamilleen vastikerahoilleen.
Vastikeperusteiden kohtuullisuutta arvioitaessa
on huomattava, että osakkeenomistajien velvoitteet
ja kunkin saamat hyödyt eivät käytännössä voi jakaantua, eivätkä jakaannukaan täsmälleen oikeassa
suhteessa, eikä osakkeenomistaja voi tätä täydelleen edellyttääkään.
Kysymys ei ole millimetrioikeudenmukaisuudesta. Yksittäisten tavallisten kunnossapitotöiden ja
muun tavanomaisen kiinteistönhoidon hyödyt ja
haitat saattavat jakaantua varsin epätasaisesti osakkeenomistajien välillä ilman, että lopputulosta voitaisiin pitää kohtuuttomana.
Pääsääntönä vastikkeiden suuruuden osalta on
se, että vastikkeiden erisuuruisuus tai suuruudeltaan erisuuruiset hoito- ja rahoitusvastikkeet eivät
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ole asunto-osakeyhtiölain nojalla kohtuullistamisperuste.
EI ole lainsäädännöllistä estettä yhtiövastikeperusteen määrittämiseksi siten, että huoneiston
osuus yhtiön kuluista ylittää huomattavastikin
sen osuuden yhtiön kustannuksista, joka voidaan kohdentaa kyseiselle huoneistolle. Tämä
on todettu myös korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä.
Esimerkiksi korkein oikeus on hylännyt kohtuullistamisvaatimuksen yksimielisesti tapauksessa, jossa liikehuoneistojen suurempi vastikekerroin perustui siihen, että niiden vain on haluttu yhtiössä vastaavan suhteellisesti suuremmasta hoitokuluosuudesta kuin asuinhuoneistojen.
KYSYMYS on vastikkeiden osalta yleensä ja ennen muuta siitä, onko hoito- ja rahoitusvastikkeen maksuvelvollisuus ollut ennakoitavissa ja
mitä yhtiön muut osakkeenomistajat ovat voineet odottaa ja ennakoida vastikkeiden maksuosuuksista yhtiössä. Suurikaan ennakoitavissa
oleva vastike-ero ei oikeuta kohtuullistamiseen.
Ennakoitavuudella onkin erityinen merkitys,
koska esimerkiksi yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen kohtuullistaminen johtaa yleensä siihen,
että muiden osakkeenomistajien vastikkeenmaksuvelvollisuus kasvaa tavalla, jota he eivät
yleensä ole osanneet ennakoida.
Osakkeenomistajien edellytetään ymmärtävän, tietävän ja siten voivan ennakoida osakkeita ostaessaan, että yhtiön tavanomaiset korjausja uudistustyöt rahoitetaan vastikkeilla.
Osakkeenostajaehdokkaan on syytä tutustua
yhtiöjärjestysmääräyksiin vastikkeenmaksuperusteidenkin osalta, sillä riippumatta siitä, tutustuuko tämä yhtiöjärjestykseen vai ei, voimassaolevien yhtiöjärjestysmääräysten katsotaan olleen hänen tiedossaan ostohetkellä.
On katsottava, että yhtiöjärjestyksessä määrättyjen vastikkeiden maksuperusteen suuruus
ja suhteellinen osuus on ollut osakkeenomistajien tiedossa yhtiöjärjestyksen voimaantuloajankohdasta arviointihetkeen saakka.
Ajan kulumisen ei voida katsoa vaikuttavan
tähän ennakoitavuuteen ja oikeuteen luottaa
vastiketta koskevien yhtiöjärjestysmääräysten
pysyvyyteen. Esimerkiksi se, että rahoitusvastikkeella maksettavia kunnossapitotyökustannuksia syntyy vanhoissa rakennuksissa uusia rakennuksia enemmän, on tieto, joka on ollut ennakoitavissa.
VASTIKKEIDEN erisuuruisuus johtaa käytännössä automaattisesti normaalitilanteessa siihen, että maksetut vastikkeet ja saadut hyödyt
eivät jakaannu oikeassa suhteessa.
Esimerkiksi liikehuoneisto-osakkeet osallistuvat asuinhuoneistojen hoito- ja rahoitusvastikkeella maksettaviin kuluihin oman yhtiöjär8

jestyksestä ilmenevän suhteellisen vastikkeen maksuperusteensa tai vastikekertoimen mukaisesti.
Vastaavasti asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet osallistuvat samalla tavalla hoito- ja
rahoitusvastikkeella maksettaviin liikehuoneistoihin kohdistuviin kuluihin oman yhtiöjärjestyksestä
ilmenevän maksuperusteen mukaisesti.
Tästä seuraa se, että vastikkeenmaksuvelvollisuuden suhde osakkeenomistajan saamaan suoraan hyötyyn on aina tapauskohtaista. Sen sijaan
maksuvelvollisuuden suhteellinen osuus on aina
yhtiöjärjestyksen hoito- ja rahoitusvastiketta koskevan määräyksen mukaan määräytyvä suhteellinen
ja siten myös ennakoitavissa oleva osuus.
SIIHEN, kuinka suuri eroavuus ennalta tiedetyissä
vastikekertoimissa on sallittua eli että ne eivät tule
eri vaatimuksesta kohtuullistettaviksi, on mahdotonta antaa.
Lähtökohtaisesti ne siis sitovat ja ovat sallittuja ja
siten on sallittua esimerkiksi yhtiöjärjestysmääräyksin määrätä uudet ullakkoasuinhuoneistot suhteellisesti suuremman vastikkeenmaksuvelvoitteen piiriin. Korkea vastikekerroin saattaa tosin laskea huoneiston arvoa ja heikentää sen myytävyyttä.
Toinen keino korottaa tietyn tai tiettyjen huoneistojen vastikkeenmaksuvelvoitetta on määrätä
pinta-alaperusteisen maksuvelvoitteen sijasta vastike kaikille maksettavaksi osakkeiden lukumäärän
mukaan ja todeta yhtiöjärjestyksessä tiettyyn huoneistoon kohdistuvan lukumäärältään suuri määrä
osakkeita. Tämä tosin antaa yhtiökokouksessa toisaalta kyseiselle huoneistolle määrällisesti paljon
ääniä käytettäväksi.
VASTIKKEET kerätään yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen mukaisesti kaikkia yhtiön menoja varten,
eikä niiden ole edes tarkoitus olla jyvitettynä kunkin
osakkeen yhtiölle aiheuttamia kustannuksia vastaavasti.
Tämä on omiaan synnyttämään osakkaiden keskuudessa omaa etua ajavia yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisvaatimuksia, mutta toisaalta samalla
asunto-osakeyhtiön kollektiivinen luonne toimii
perusteena kohtuullistamisvaatimusten hylkäämiselle. Eli yhteisöllisessä asumisessa tuleekin miettiä, mitä tämä esittämäni vaatimus aiheuttaa muille
osakkeenomistajille ja onko vaatimukseni oikeudenmukainen muiden osakkaiden kannalta.

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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Kuka taloyhtiössä päättää
Yhtiökokous

Hallitus

Isännöitsijä

Taloyhtiön ylin päättävä elin on
yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä vuosittain,
joissakin yhtiöissä kaksi kokousta
yhtiöjärjestyksen määräyksen
mukaisesti keväällä ja toinen syksyllä.
Lisäksi tarpeen mukaan – esimerkiksi
merkittävistä korjaushankkeista ja
hankinnoista - järjestetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä
kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja
muun toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Hallituksen valitsee
vuosittain varsinainen yhtiökokous.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu hänen kutsustaan
aina, kun yhtiön asiat niin vaativat.

Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen
valitsema isännöitsijä, joka hoitaa
päivittäiset rutiinit ja toimii yhtiön
hallinnollisena johtajana. Hallituksen on
ohjattava isännöitsijän toimintaa
sellaisin ohjein ja määräyksin kuin
yhtiön toiminnan kannalta on tarpeellista. Tavallisesti taloyhtiö tekee
isännöinnistä sopimuksen isännöintiyrityksen kanssa.

Miten on
asianlaita?

Viestintäsuosituksen eväiksi
saatiin paljon ehdotuksia
Miksi verkkokeskustelu viestintäsuosituksen
laatimiseksi toteutettiin?
Verkkokeskustelulla kerättiin kommentteja ja ehdotuksia taloyhtiöiden viestinnän kehittämiseksi.
Verkkokeskustelu pohjautui taloyhtiöiden viestinnän, hallinnon ja erimielisyyksien ratkaisemisen
kehittämiseksi syksyllä 2013 järjestettyjen verkkokyselyjen sekä keväällä 2014 käydyn verkkokeskustelun
palautteen perusteella laadittuun luonnokseen taloyhtiöiden viestintäsuosituksi.
Taloyhtiöiden viestintäsuositus julkaistaan syksyn
aikana. Tarkoitus on, että taloyhtiöt voisivat ensi vuoden yhtiökokouksissaan päättää, käyttävätkö suositusta viestinnässään vai eivät.
Kuinka moni osallistui 20.5.–30.6.2015
toteutettuun verkkokeskusteluun?
Siihen osallistui 566 henkilöä, joilta saatiin 1255
kommenttia, 3664 ääntä ja 45 uutta ideaa taloyhtiöviestinnän kehittämiseksi.

Minkälaisia ehdotuksia saatiin
tilikauden aikaisesta viestinnästä?
Verkkokeskustelussa toivottiin, että lopullisessa viestintäsuosituksessa painotettaisiin taloyhtiön
asioista tiedottamista tilikauden aikana. Osallistujat pitivät mm. viestinnän vuosikellon laatimista ja
taloyhtiön järjestämiä asukastilaisuuksia toimivina
tapoina lisätä asukkaiden ja osakkaiden tietoisuutta
taloyhtiön asioista.
Eniten keskustelussa kannatettiin suositusluonnosta, jonka mukaan taloyhtiön johto tiedottaa
osakkaille ja asukkaille hallituksen päätöksistä. Lisäksi taloyhtiössä pitää sopia, miten tilikauden aikainen asukasviestintä järjestetään.

Minkälaisia ehdotuksia esitettiin asukkaiden ja
osakkaiden viestinnän kehittämiseksi taloyhtiön
johdolle?
Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että myös asukkaat ja osakkaat viestivät taloyhtiön hallitukselle ja
isännöinnille huoneistojensa vioista ja vaurioista
Minkälaisia ehdotuksia verkkokeskustelussa nousi sekä kunnossapito- ja muutostöistään. Taloyhtiön
esiin esimerkiksi yleisesti taloyhtiöviestinnästä?
johdon syytä ohjeistaa osakkaita ja asukkaita ilmoiTärkeintä on, että viestinnästä sovitaan ja osakkaat tusvelvollisuudesta.
ja asukkaat otetaan mukaan sopimaan viestinnän toteuttamiskeinoista. Kaikkien asukkaiden huomioon
Minkälaisia näkemyksiä tuli esiin viestinnästä
ottaminen yhtiön ja asukkaiden välisessä viestinnäs- yllättävissä poikkeustilanteissa?
sä osallistaa ja sitouttaa myös osakkaiden vuokralaiPoikkeustilanteiden viestinnässä tulisi vastaajisia ja parantaa kaikkien asukkaiden asumisviihtyien mielestä varmistaa viestinnän ennakoitavuus ja
syyttä.
saavutettavuus. On tärkeää, että taloyhtiön johto ja
Verkkokeskustelun osallistujien mukaan viestinhuoltoyhtiö saavat tiedon taloyhtiössä tapahtuneisnän vastuunjako hallituksen ja isännöinnin välillä
ta yllättävistä poikkeustilanteista. Viestintäkanavistulisi olla selvä, jotta päällekkäisiltä toimilta vältyttäi- ta sovittaessa tulisi varmistaa, että myös asukkailla
siin. Eniten kannatettiin ehdotusta, jonka mukaan
ja osakkailla on mahdollisuus tiedottaa omaa huovanha hallitus siirtää tehtävien hoitamisen kannalta
neistoaan koskevista poikkeustilanteista.
olennaiset tiedot uudelle hallitukselle sekä huolehKeskustelijat pitivät tärkeänä, että asukkaille ja
tii toimikauden aikana siitä, että kaikki jäsenet saavat osakkaille tiedotetaan esimerkiksi taloyhtiön tiloiajantasaiset tiedot olennaisista asioista. Lisäksi kanhin kohdistuneista varkauksista ja ilkivallasta.
natettiin sitä, että isännöitsijän on oma-aloitteisesti
annettava hallitukselle ja sen jäsenille kaikki hallituk- Minkälaisia näkemyksiä esitettiin
sen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tätä velyhtiökokousviestinnästä?
vollisuutta pitäisi viestintäsuosituksessa korostaa.
Taloyhtiön johdon tulisi varmistaa, että osakLisäksi pidettiin tärkeänä, että isännöintisopimus kaille annetaan riittävästi tietoa ennen yhtiökokokäydään läpi hallituksen kokouksessa kerran vuodes- usta ja sen jälkeen. Päätöksenteon kannalta tarsa.
peelliset asiakirjat tulisi toimittaa osakkaille hyvissä
ajoin. Yhtiökokous tulisi järjestää siten, että kaikilla
Minkälaisia ehdotuksia saatiin hallituksen ja
osakkailla sekä taloyhtiön johdolla on mahdollisuus
isännöitsijän välisen viestinnän kehittämiseen?
osallistua.
Osallistujien mukaan tiedonjaon isännöinnin ja
Paljon kannatusta sai suositus, jonka mukaan
hallituksen välillä tulisi olla avointa taloyhtiön hallin- osakkaalla pitäisi olla mahdollisuus kysyä yhtiökonon ja tehokkuuden ja toimivuuden varmistamisek- koukseen liittyvistä asioista etukäteen hallitukselsi. Lisäksi hallituksen vaihtuessa olisi varmistettava,
ta. Eniten kannatettiin suositusta, jonka mukaan
että uudella hallituksella on tarvittavat tiedot hallintaloyhtiön johdon on vastattava osakkaiden kysynon hoitamiseen yhdessä isännöinnin kanssa.
myksiin yhtiökokouksessa. Lisäksi ehdotettiin, et10

tä mikäli osakkaan kysymykseen ei vastata kahden
viikon määräajassa, hallituksen pitäisi käsitellä kysymys seuraavassa kokouksessa ja toimitettava ote
asian käsittelystä osakkaille.
Keskustelijat pitivät kannatettavana myös sitä, että yhtiökokouskutsun mukana toimitettaisiin valtakirjalomake.
Lisäksi toivottiin, että toiminnantarkastajat saisivat lisää toimintavaltuuksia, yhtiökokouksen pöytäkirja toimitettaisiin osakkaille ja asukkaille hyvissä
ajoin, uusille asukkaille tiedotettaisiin huoneiston
käyttöön vaikuttavista aikaisemmin pidettyjen yhtiökokousten päätöksistä sekä ohjeita yhtiökokouksen muistiinpanojen tekemiseen.
Minkälaisia näkemyksiä esitettiin
korjaushankeviestinnästä?
Vastaajien mielestä taloyhtiön korjaushankkeiden yhteydessä on tärkeä sopia viestinnästä vastaava taho sekä käytettävät viestintäkanavat yhdessä
osakkaiden ja asukkaiden kanssa.
Verkkokeskustelussa pidettiin tärkeänä, että kaikki osakkaat ja asukkaat saavat ajoissa tiedon hankkeen vaikutuksista taloyhtiöön ja huoneistoihinsa.
On tärkeää, että viesti kulkee paitsi taloyhtiön johdolta ja urakoitsijalta osakkaille ja asukkaille, mutta myös toisinpäin. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että
viestintä toimii korjaushankkeen valmisteluvaiheessa, mutta sen etenemisestä myös tiedotetaan.
Keskustelijat kannattivat myös sitä suositusta, että taloyhtiön rakennusten ja kiinteistön kunnosta
viestitään osakkaille vuosittain.

Perinteisellä viestinnällä varmistetaan, että kaikilla
tietoa tarvitsevilla on yhtäläiset edellytykset viestin
vastaanottamiseen. Sähköiset viestintätyökalut tukevat perinteistä viestintää.
Mitä muita ehdotuksia viestintään liittyen
verkkokyselyssä tuli esiin?
Verkkokeskustelussa ehdotettiin mm. asuntoosakeyhtiölakiin liittyvien neuvontapalveluiden kehittämistä, järjestyssääntöjen päivittämistä taloyhtiön asumiskulttuurin ja yhteishengen parantamiseksi sekä kuntotarkastusraporttien laajentamista.
Hallintoa voitaisiin keskustelijoiden mukaan parantaa myös rajaamalla taloyhtiön hallituksen toimikausi määrävuosiin tai valita hallitukseen hallitusammattilainen – kuitenkin vain yksimielisellä päätöksellä. .
Lisäksi hallintoa voitaisiin parantaa laatimalla taloyhtiölle strategia. Myös hallituksen ja isännöitsijän rikkomukset pitäisi sanktioida.
Osallistujat kiinnittivät huomiota siihen, miten
lisääntyvä viestintä ja avoimuus voi lisätä isännöinnin ja hallituksen työmäärää ja kustannuksia. Avoimuuden toteutustapa vaikuttaa olennaisesti viestinnän laatuun, työmäärään ja kustannuksiin.

Teksti perustuu oikeusministeriön selvityksiin ja
ohjeisiin 49/2015: Taloyhtiöiden viestinnän kehittäminen

Mitä viestintäkanavia taloyhtiöissä
haluttaisiin käyttää?
Viestintäkanavia valittaessa on tärkeä kartoittaa osakkaiden ja asukkaiden tarpeet ja edellytykset.

– yhteenveto kesän 2015 verkkokeskustelusta.
Yhteenvedon voi ladata osoitteesta:
http://oikeusministerio.ﬁ/ﬁ/index/julkaisut/
julkaisuarkisto/1442215204835.html
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Teksti ja kuva: Riina Takala

”Muutosilmoitusrumba”
sujunut joustavasti
Asunto-osakeyhtiöiden muutosilmoitusten käsittely
on sujunut joustavasti, kun ilmoitusten käsittely
siirtyi syyskuun alussa maistraateilta Patentti- ja
rekisterihallitukseen. Näin siitäkin huolimatta, että
ilmoitukset ”ruuhkautuivat” kesään ja alkusyksyyn
samaan tapaan kuin maistraateissakin.

S

en sijaan sähköiseen maksamiseen liittyvää
ratkaisua etsitään vielä yhteistyössä kiinteistöalan toimijoiden kanssa. Ilmoitus ei
mene käsiteltäväksi ennen kuin se on maksettu, mutta kuka maksaa, miltä tililtä ja miten laskutetaan – sitä on erityisesti isännöintiyrityksissä
mietitty sähköisessä ilmoittamisessa.

Ilmoitukset ruuhkaantuivat
– Meille oli yllätys, että asunto-osakeyhtiöiden
muutosilmoitukset ruuhkaantuvat niin selkeästi kesään ja alkusyksyyn. Me kuitenkin pystyimme varautumaan siihen taloudellisesti ja henkilöresurssein, minkä ansiosta saimme purettua väliaikaisen
ruuhkan nopeasti, Patentti- ja rekisterihallituksen
linjajohtaja Olli Koikkalainen kertoo.
Ruuhkalla hän viittaa siihen monien isännöitsijöiden ”suosimaan” toimintatapaan, että kaikki
12

Jaakko PilliSihvola on yksi
PRH:n puhelinneuvonnassa
työskentelevistä henkilöistä,
jotka vastaavat
asunto-osakeyhtiöistä tuleviin kysymyksiin.

kevään ja kesän yhtiökokouksissa tehdyt henkilömuutostiedot ilmoitetaan paperisina ja samalla kertaa kesän kynnyksellä ennen lomille lähtemistä.
Aikaisemmin muutosilmoitukset on tehty 11 eri
puolella Suomea sijaitsevaan maistraattiin; syyskuun 1. päivästä alkaen PRH:hon.
– Meille siirtyi maistraateilta kaikkiaan noin
2 000 vireillä olevaa tai käsittelemätöntä muutosilmoitusta. Ne oli tehty heinä-elokuussa, rekisteripäällikkö Lalli Knuutila kertoo.
Ilmoitusten käsittelypaikan muutoksen vuoksi
maistraateista siirtyi PRH:lle ilmoitusten käsittelyyn
13 ja asiakaspalveluun 4 työntekijää.
– Harjoittelimme ruuhkan purkamista yhdistysten ilmoitusten kanssa. Niiden käsittelyaikoja mitattiin aikaisemmin kuukausissa tai viikoissa, mutta
nyt päivissä. On tärkeää, että ilmoitustyypit kulkevat samalla aikataululla. Lyhyisiin käsittelyaikoihin

pyrimme myös asunto-osakeyhtiöiden osalta. Ne
ilmoitukset, jotka tulivat syyskuussa meille suoraan,
on saatu käsiteltyä suunnilleen viikossa, Koikkalainen kertoo sähköisen asioinnin mukanaan tuomasta parannuksesta.
Ilmoitusten käsittely onkin Knuutilan mukaan
edennyt sujuvasti. Syyskuun ensimmäisellä viikolla oli käsittelyssä elokuun puolessa välissä tehdyt
muutosilmoitukset ja loput saadaan valmiiksi syyslokakuun vaihteeseen mennessä.

Ongelmanratkaisua
ja kehitystyötä tarvitaan
– Olisi ollut hyvä, jos asunto-osakeyhtiöt olisivat
tulleet meidän asiakkaiksemme aikaisemmin, koska
silloin olisimme osanneet paremmin varautua sähköisessä järjestelmässämme siihen, miten ilmoitusten maksaminen toteutetaan, Koikkalainen tuo
esiin asian, josta isännöitsijät ja alan järjestökin on
antanut kriittistä palautetta.
Ilmoituksen käsittelyn maksamiseen valittiin
valtion vetumaksu-järjestelmä, jonka yhteensovittaminen isännöitsijöiden käyttämiin monipankkijärjestelmiin aiheuttaa tietynlaisia ongelmia: lähinnä siis siinä, että ilmoitus täytyy maksaa, jotta se
tulee käsittelyyn, mutta ennen kaikkea siksi, että taloyhtiöt harvemmin käyttävät verkkopankkia pankkikortteineen tai omistavat luottokortin.

Ilmoituksen voi tehdä
puheenjohtaja tai jäsen
Miten menee, kun hallituksen puheenjohtaja haluaa ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta hallituksen kokoonpanossa tapahtuneet muutokset?
Hän kirjautuu sähköiseen asiointijärjestelmään
omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Järjestelmä tunnistaa, että hän on kyseisen asuntoosakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hänellä
on siten allekirjoitusoikeus. Hän valitsee asian eli
tässä tapauksessa ilmoittaa uuden hallituksen.
– Hän syöttää jäsenten tiedot järjestelmään henkilötunnusten kera eli henkilötunnukset täytyy olla tiedossa. Järjestelmä tarkistaa henkilötunnukset ja jos ne ovat väärin, se ei hyväksy tietoja. Tämä
takaa meille sen, että saamme oikeat tiedot, mitkä
nopeuttavat sitten ilmoituksen käsittelyä, Knuutila
mainitsee.
Järjestelmä päästää ilmoittajan myös eteenpäin,
vaikka hän olisi juuri tullut puheenjohtajaksi, eikä
hänen tietojaan järjestelmästä vielä löydy tai vaikka ilmoitukset olisi jätetty tekemättä aikaisemmilta
vuosilta.
– Tunnistimme yritysten ilmoituksissa sen seikan, että ilmoittaja on päästettävä järjestelmässä
eteenpäin, koska muuten ilmoituksen käsittelemiseen tulee tulppa. Järjestelmä huomauttaa tällaisessa tapauksessa, oletko varma tiedoista, mutta
päästää läpi, Knuutila kuvaa ilmoittamiseen liittyvää
prosessia.
– Meille tällainen ilmoitus tallentuu keskeneräisenä eli käsittelijä tietää, että tiedot pitää tarkistaa.
Suurin osa ilmoituksista on yleensä kunnossa, kun-
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TIAMMSATTAJIA!
TARKA

Kiinteistön vesikatto kannattaa
tarkastuttaa ennen syyssateiden tuloa,
sillä ajoissa tehty tarkastus mahdollistaa
havaittujen ongelmien korjaukset vielä
ennen talvea. Kattojen tarkastuksiin
SIVU 13
erikoistuneet ammattilaisemme tekevät
tarkastuksia ympäriKATTOTUTKA
Suomen.

010 680 4000
Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 sent/puhelu, + 7,02 sent/min. Matkapuhelimesta 8,35 sent/puhelu + 17,17 sent/min.

han sinne muistetaan liittää oikea yhtiökokouspöytäkirja, hän vielä muistuttaa.
Sen jälkeen kun puheenjohtaja on tiedot antanut, hän maksaa ilmoituksen – tässä tapauksessa
omalta pankkitililtään, ellei taloyhtiöllä ole pankkikorttia ja siihen liitettyä tiliä tai luottokorttia. Maksu
sähköisessä järjestelmässä 40,00 euroa.
Ja palaa sen jälkeen järjestelmään kuittaamaan
ilmoituksen valmiiksi ja allekirjoittaa sen. Maksun
hän laskuttaa sitten takaisin taloyhtiöltä.

Isännöitsijä tai
valtuutettu kiinteistösihteeri
Miten menee, kun isännöitsijä tai isännöitsijätoimisto haluaa ilmoittaa sähköisen järjestelmän kautta hallituksen kokoonpanoissa tapahtuneet muutokset?
– Prosessi ei muutu mitenkään muuten kuin
maksamisen suhteen. Isännöitsijäkin tunnistautuu
järjestelmään henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan, mutta maksamisessa voi käyttää mitä tahansa tiliä – siis jos taloyhtiöllä on pankkitili, josta on
mahdollisuus maksaa maksuja verkkopankin kautta, niin sieltä. Tai isännöitsijän henkilökohtaiselta
tililtä tai isännöintiyrityksen tililtä, Knuutila jatkaa.
– Tietojen antaminen voidaan myös valtuuttaa
jollekin, esimerkiksi kiinteistösihteerille. Järjestelmä
tarkistaa valtuusrekisterin ja kun on tarkistettu, että
kiinteistösihteerille on annettu valtuutus ja allekirjoitusoikeus, niin silloin kiinteistösihteeri voi tehdä
ilmoitukset. Maksun suorittaminen jää kuitenkin
isännöitsijälle, Knuutila jatkaa isännöintipuolella
tapahtuvasta prosessista. Tässäkin maksu voidaan
suorittaa miltä tilitä tahansa.
– Tai sitten voidaan tehdä niin, että kiinteistösihteeri tekee ilmoitukset kaikilta osin valmiiksi,
mutta isännöitsijä käy ne allekirjoittamassa ja maksamassa. Kun isännöitsijä kirjautuu järjestelmään,
hän näkee, mitkä ilmoitukset täytyy allekirjoittaa ja
maksaa. Ilmoitus pysyy järjestelmässä kuukauden,
ellei maksua ole maksettu, hän vielä jatkaa.
Joka tapauksessa isännöitsijä tai isännöintiyritys
joutuu näissäkin tapauksissa laskuttamaan ilmoitusten tekemisen taloyhtiöiltä.
– Meidän täytyy käydä maksamista läpi alan järjestöjen ja isännöintiyritysten kanssa ja etsiä ratkaisua. On tietysti huomioitavissa sekin, että ensimmäinen kerta tietojen ilmoittamisen kannalta on
työläin, minkä jälkeen se muuttuu rutiiniksi, Knuutila vielä pohtii.
Suositeltavin tapa lienee kuitenkin se, että taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä sopivat jo etukäteen,
kuka ja miten ilmoitus hoidetaan silloin, kun muutoksia on tullut.

Sähköistä ilmoittamista suositaan
Sähköistä ilmoittamista PRH suosittelee nimenomaan siksi, että se on edullisin ja nopein tapa saada ilmoitus käsittelyyn.
– Tavoitteena on, että ilmoitus tulisi käsittelyyn
vuorokauden sisällä siitä, kun se on saatu meille järjestelmään, Koikkalainen mainitsee.
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Ilmoituksen voi tehdä myös paperilla, mutta silloin kustannus on 85,00 euroa ja käsittelyaikakin
luonnollisesti pidempi.
Paperiset ilmoitukset on toimitettava seuraavaan
osoitteeseen: PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Vanha aineisto kansallisarkistoon
– Elokuun aikana rekka-autot kiersivät eri puolilla
Suomea keräämässä vuosien aikana eri maistraatteihin kertynyttä materiaalia ja nyt se on kansallisarkistossa Oulussa. Siellä materiaali seulotaan, digitalisoidaan tarpeellisilta osin, että tietoja saadaan
sähköiseen järjestelmään, ja paperisina säilyvät jäävät sinne arkistoon, Koikkalainen kertoo.
Jos asiakas tarvitsee esimerkiksi vanhan yhtiöjärjestyksen tai yhtiökokouspöytäkirjoja menneiltä
vuosilta, hän voi pyytää niitä PRH:n tietopalvelusta
tai tilata suoraan Oulusta.
– Taloyhtiöiden riidat voivat joskus olla pitkäaikaisia ja siksi voi tulla tarvetta saada vanhoja yhtiökokouspöytäkirjoja. Tai vanhoja yhtiöjärjestyksiä,
Koikkalainen mainitsee esimerkkinä arkistosta kaivettavina asiapapereina.
– Tässä voidaan toimia myös niin, että kun asiakaspalveluumme tulee pyyntö jonkin asunto-osakeyhtiön vanhoista asiakirjoista, ne skannataan
Oulussa ja siirretään sitten meidän sähköiseen arkistoomme asiakkaan saatavaksi, Knuutila vielä
mainitsee.

Yhtiöjärjestysten
muutoksetkin sähköisiksi
PRH:ssa valmistaudutaan asunto-osakeyhtiöiden
kohdalla myös siihen, että helmikuusta alkaen taloyhtiöt voivat tehdä yhtiöjärjestyksen muutokset
sähköisesti.
– Eri tilaisuuksissa on käynyt ilmi, että maistraateissa on ollut erilaisia kantoja yhtiöjärjestyksiin ja
meidän tehtävämme on yhdenmukaistaa käsittelykantamme, Knuutila tuo esiin.
– PRH:n yleislinja on tietenkin puuttua lainvastaisuuksiin. Mutta jos taloyhtiö haluaa muuttaa yhtiöjärjestyksen kovin kummalliseksi ja tulkinnanvaraiseksi, niin sillähän on tosiasiassa siihen oikeuskin. Onneksi tällaisia kuitenkin harvemmin tulee
eteen, Knuutila jatkaa.
Yhtenäisten käsittelykantojen luomisella viitataan siihen, että jossakin maistraatissa on voitu
vaatia yhtiöjärjestykseen tiukempia ja tarkempia
kirjauksia kuin jossakin toisessa maistraatissa.
– Uskon, että meille tulee eteen linjattavia kysymyksiä. Se on kuitenkin tärkeintä tässä kaikessa, että asiakas on meille tosi tärkeässä asemassa ja
PRH:ssa on siihen panostettu, että pystymme palvelemaan, Knuutila vielä mainitsee.
Asunto-osakeyhtiön on tehtävä PRH:lle ilmoitus, kun
hallituksen jäsenet, isännöitsijä tai tilintarkastaja vaihtuvat.
Lisäksi PRH käsittelee yhtiöjärjestyksen muutokset.
Lisätietoja: https://www.prh.ﬁ/ﬁ/kaupparekisteri/
asunto-osakeyhtio.html

Varaudu hyvän sään aikaan!
Muistathan, että katto kannattaa tarkastaa hyvän sään
aikana ja mahdolliset vauriot korjata ensi tilassa.
Matakin urakoitsijat tekevät kattosaneerauksia niin
pienissä taloyhtiöissä kuin suuremmissa kohteissakin.
Hyvä suunnittelu, oikeat materiaalit ja huolellinen asennustyö ovat onnistuneen kattosaneerauksen perusta.
Kun etsit luotettavaa tekijää katollesi, käy osoitteessa
mataki.ﬁ/urakoitsijat ja pyydä tarjous sinua lähellä
olevalta tekijältä.

www.mataki.ﬁ

Teksti: Irene Murtomäki

AIHEUTTAAKO TÄRINÄÄ JA MELUA?

Ilmalämpöpumppujen
asentaminen askarruttaa
Ilmalämpöpumppujen suosio niiden jäähdytysominaisuuksien
vuoksi on kasvanut kerrostaloasunnoissa. Laitteiston asentamiseen
vaaditaan lupa taloyhtiön hallitukselta, joka joutuu puntaroimaan
tukun kysymyksiä ennen luvan myöntämistä.
Turkulaisen asunto-osakeyhtiön puheenjohtaja Charles Stengårdin
mukaan on hankala saada tietoa esimerkiksi ilmalämpöpumppujen
mahdollisista tärinä- ja meluhaitoista.
KUVA: HANNA RISSANEN

A

jatus ilmalämpöpumppujen asentamisesta syntyi taloyhtiössä viime vuoden
hellekesän jälkimainingeissa.
– Lämpötila asunnoissa nousee kuumina päivinä 25 asteeseen, jopa lähelle 30 astetta. Ikkunoitakaan ei voi pitää määräänsä enempää
avoinna pölyn ja melun vuoksi, joten on haettava
muita keinoja asuntojen viilentämiseen. Kyse on
asumismukavuudesta, Charles Stengård sanoo.
– Kun asukkailta yhtiökokouksessa kysyttiin halukkuudesta asentaa ilmalämpöpumppu, oli ainakin puolet siitä kiinnostunut. Tästä heräsi kysymys,
mitä tapahtuu, jos kaikkiin asuntoihin asennetaan
ilmalämpöpumput. Osakkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi on varauduttava myös siihen, että joskus tämäkin tilanne voi olla edessä.
Stengårdin edustamassa asunto-osakeyhtiössä on 45 asuntoa, jotka ovat kahdessa kiinteistössä. Kymmenen vuotta sitten valmistuneet talot ovat
viisi- ja kuusikerroksisia. Parvekkeet sijoittuvat pääsääntöisesti kolme rinnakkain ja ne ovat päällekkäin.
– Miten käy, jos ilmalämpöpumppu neljässä
huoneistossa ei aiheuta häiriötä, mutta viides on jo
liikaa. Kuka purkaa siinä tapauksessa laitteet, joiden
asentamiseen taloyhtiö on antanut luvan? Myös ilmalämpöpumppujen vaikutus sähkönsyöttöön askarruttaa, riittääkö talossa tarpeeksi virtaa helleaallon ollessa päällä ja koneiden pyöriessä täysillä,
Charles Stengård pohtii kysymyksiä.
Melu- ja tärinähaittoihin ja energia-asioihin hän
on yrittänyt saada vastausta monelta eri taholta sii-

Viilentämiseen käytettävien ilmalämpöpumppujen asentaminen kiinnostaa entistä enemmän. Asentamiseen
pitää pyytää taloyhtiöltä lupa, ja on
hyvä varmistaa myös rakennusvalvonnan kanta asiaan.
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nä kuitenkaan onnistumatta. Stengård tuumaakin,
että tässä olisi jollekin insinööri-opiskelijalle hyvä
tutkimuskohde.

KAIKKI KORJAUSRAKENTAMISEN CONSTIT

Ilmalämpöpumpuista
paljon kyselyjä
Sitä mukaa kun kiinnostus ilmalämpöpumppuja
kohtaan on lisääntynyt, on myös tiedon tarve kasvanut. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n
toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen saa viikoittain
isännöitsijöiltä, taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajilta ja asukkailta yhteydenottoja, joissa kysytään muun muassa ilmalämpöpumpun sijoittamisesta, siihen liittyvistä luvista sekä laitteiston mahdollisesti aiheuttamista haitoista.
Hirvonen korostaa asennustyön teettämistä ammattilaisilla, jotta häiriöiltä vältyttäisiin.
– Kentältä ei ole kantautunut viestejä siitä, että
ilmalämpöpumpuista aiheutuisi esimerkiksi melutai tärinäongelmia. Yksikön asennuksessa käytetään kumivaimentimia, jotta siitä ei synny runkotärinää. Melutasosta voi todeta, että asianmukaisesti
asennettu laiteesta ei juuri ääntä kuulu. Nämä ovat
kuitenkin sellaisia asioita, joista ei ole tutkittua tietoa, jos kerrostalossa on toiminnassa useampi yksikkö. Mutta monet taloyhtiöt kuitenkin sitä tutkimustietoa kaipaisivat päätöksensä tueksi, Hirvonen
toteaa.
Niin ikään sähkön riittävyydestä saattaa olla epätietoisuutta varsinkin, jos taloyhtiössä useampi osakas asentaa huoneistoonsa ilmalämpöpumpun.
– Ilmalämpöpumppu ottaa enimmillään tehoa saman verran kuin lieden yksi levy eli on noin
yhden kilowatin. Näin ollen sähkön kanssa ei pitäisi olla ongelmia. Enimmillään sähköä kuluu yhtä
paljon kuin jokaisessa huoneistossa olisi keittolevy
päällä, Hirvonen vertaa.
Miten eri kaupungeissa ja kunnissa suhtaudutaan ilmalämpöpumpun asentamiseen, vaihtelee.
– Kaupungin keskustoissa ilmalämpöpumpun
ulkoyksikköä ja putkistoa koskevat julkisivumääräykset. Muutamissa kunnissa aiemmin vaadittiin
toimenpidelupa, mutta nyt siitä on tietääkseni luovuttu. Ilmeisesti se koettiin turhaksi ja aikaa vieväksi byrokratiaksi. Kunnan kanta ilmalämpöpumpun
asentamiseen on kuitenkin aina syytä tarkistaa,
Jussi Hirvonen opastaa.
Ilmalämpöpumpun vaikutus talon julkisivuun
on hänen mukaansa vähäinen. Kerrostalossa yksikön voi sijoittaa parvekkeelle lähelle lattiatasoa niin,
ettei se näy ulospäin. Putkistot koteloidaan talon
julkisivuun sopivaksi.
Suomessa asennetaan vuosittain noin 45 000 ilmalämpöpumppua, joista vajaat 10 prosenttia on
jäähdytyskäyttöön. SULPUn toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen arvioi, että suosio ei ole hiipumassa –
päinvastoin.

VIIDEN TÄHDEN
JULKISIVU-URAKOINTIA
Tutkimme kohteen. Teemme työmme
hyvin ja kilpailukykyisesti omin voimin.
Käytämme alan parasta kalustoa ja
materiaaleja.
• Julkisivuremontit
• Parvekeremontit
• Jälkiasennetut hissit
• Lisäkerrosrakentaminen
• Asuintalojen peruskorjaukset
• Piha- ja viherrakentaminen

JULKISIVUJEN IKINUORI
-YLLÄPITOPALVELU
Kunnostus ja ylläpitotakuu
12 vuodeksi

Tampereella ei ongelmia
Ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköistä asuintaloissa ei ole ollut Tampereen kaupunkikuva-arkkitehti
Jalo Virkin mukaan ongelmia. Koska ilmalämpö-

CONSTI.FI/ASUINTALOT

pumppu vaikuttaa talon julkisivuun, kyselyjä ilmalämpöpumpun sijoittamista tulee silloin tällöin.
– Yhteydenotot koskevat lähinnä sitä, mihin ulkoyksikkö on hyvä sijoittaa. Yleensä paras paikka on
parvekkeella, josta se ei juuri näy. Monesti keskustellaan myös putkiston väristä, että se olisi julkisivuun sopiva. Hyvällä suunnittelulla on iso merkitys
näissäkin asioissa.
Tampereen julkisivumuutosohje on ollut voimassa vuodesta 2012. Tampereella ilmalämpöpumppujen asentamiseen ei tarvita rakennusvalvonnalta lupaa. Tätä ei katsota tarpeelliseksi, koska
kyse on julkisivun kannalta pienestä muutoksesta.
– Turhaa lupabyrokratiaa tulee välttää, Virkki toteaa.
Ilmalämpöpumppujen yleisyydestä asuinkerrostaloissa ei ole kaupunkikuva-arkkitehdin mukaan
tietoa, koska asentaminen ei ole luvanvaraista. Niitä
koskevien kyselyjen määrä ei ole kuitenkaan kasvanut, vaan viime vuodet on ollut tasaista.

Asennus
ammattilaisen
hommaa
ILMALÄMPÖPUMPPU on laitteisto, jolla siirretään lämpöenergiaa ulko- ja sisäyksikön avulla.
Sisätilan lämpötilaa säädellään siirtämällä lämpöä
ulkoilmasta sisäilmaan ja tarvittaessa päinvastoin
sisäilman jäähdyttämiseksi.
Perustoimintaperiaate on samanlainen kuin esimerkiksi jääkaapilla. Tärkeimmät erot ovat puhaltimet,
nelitieventtiili ja ulko- ja sisäyksikön ohjauselektroniikka.
Jotta ilmalämpöpumppu toimisi energiatehokkaasti, tulee se asentaa oikein. Sisäyksikkö tulee
asentaa paikkaan, josta puhallusilma virtaa mahdollisimman esteettömästi laajalle alalle. Ilmalämpöpumpun sijoitukseen vaikuttavat myös muut
lämmönlähteet, kuten takka tai uuni.
Lisäksi sisäyksikköä ei suositella asennettavaksi
keittiöön, koska keittiön rasvaisessa ilmassa ilmalämpöpumpun suodattimet tukkeutuvat nopeasti
vähentäen laitteen tehoa.
Ulkoyksikkö pyritään asentamaan mahdollisimman lähelle sisäyksikköä. Ulkoyksikköä ei kuitenkaan suositella asennettavaksi makuuhuoneen
seinään, sillä sen aiheuttama pieni hurina saattaa
häiritä herkkäunisempia. Ilmansuunnalla ei ole
ulkoyksikön sijoittamisen suhteen merkitystä. Suositeltavaa kuitenkin on, että kesäaikaan ulkoyksikkö
sijaitsisi varjossa.
Ilmalämpöpumpun asennus tulee aina jättää
ammattilaiselle, sillä sen asennus vaatii erikoisosaamista muun muassa sähkötöiden osalta.
Lisäksi ammattilaisen asentamana ilmalämpöpumpusta saadaan maksimaalinen hyöty.
Lähde: Wikipedia
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– Asuintaloihin ilmalämpöpumput saadaan hyvin piilotettua parvekkeelle tai sisäpihan puolelle,
joten niistä ei ole haittaa katujulkisivulle. Sen sijaan matalissa siipirakennuksissa liiketilojen katolle
asennetut jäähdytyslaitteet on toisinaan sijoitettu
häiritsevästi, Jalo Virkki mainitsee.
Myös Espoossa ilmalämpöpumput on vapautettu
toimenpideluvan hakemisesta. Kerrostaloissa mahdolliset ilmalämpöpumput on sijoitettava parvekkeiden takaseinille tai muuhun ”näkymättömään”
paikkaan.
Kaupunkikuva-arkkitehti Anne Nurmion tietoon
ei ole tullut, että ilmalämpöpumppujen sijoittamisessa olisi ilmennyt ongelmia.

Suojellulle rakennukselle
tarvitaan lupa Turussa
Turussa ulkoilmalämpöpumpun tai jäähdytyslaitteen asentaminen olemassa olevaan rakennukseen edellyttää aina toimenpidelupaa, jos laite sijoitetaan asemakaavalla tai rakennussuojelulailla suojellun rakennuksen julkisivuun. Kaupunkikuva-arkkitehti Juha Kylliön mukaan tämä pykälä on jäänyt
monelta huomioimatta. Ilmalämpöpumppujen ulkoyksikköjä putkineen on asennettu näkyville paikoille esimerkiksi suojelluissa puutalokohteissa.
– Eräässä taloyhtiössä ulkoseinälle asennetut
neljä ilmalämpöpumppua oli kaikki sijoitettu eri
korkeuksille ja niiden johdotukset menivät pitkin ja
poikin. Onneksi ne olivat pihan, eivätkä kadun puolella.
– Toisaalta löytyy päinvastaisiakin esimerkkejä,
joissa ilmalämpöpumppujen ulkoyksikkö ja putket
on osattu sijoittaa hyvin, ja niitä peittävät rakenteet
ovat tyylikkäät ja julkisivuun sopivat. Johdotukset
voidaan asentaa myös talon sisäpuolelle, jolloin ne
eivät ole kaikkien nähtävillä, Kylliö mainitsee.
On myös kohteita, joissa laitteet on mahdollista laittaa parvekkeen kaiteen taakse, jolloin ne ovat
piilossa.
Ilmalämpöpumppuja koskevat varsinaiset valitukset ovat harvinaisia. Juha Kylliöllä tulee mieleen
yksi, joka koski meluhaittaa. Paikan päällä tehtyjen
mittausten mukaan ääni oli määräysten sallimissa
rajoissa, joten se ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.
Ilmalämpöpumpun asennuksessa hyvä suunnittelu ja toteutus ovat tärkeitä. Turun kaupunkikuvaarkkitehti Juha Kylliö kiittelee valveutuneita taloyhtiöitä ja suunnittelijoita, jotka osaavat tarvittaessa
hakea ilmalämpöpumpun asentamiselle toimenpideluvan.
– Ratkaisevaa on paikan valinta, sen jälkeen tulee laitteen ”naamiointi”. Reunahuomautuksena
voisi todeta, että valkoiset tai vaaleanharmaat koneet ovat tässä suhteessa hankalia. Markkinoilla on
tänä päivänä muunkin värisiä laitteita, joita tosin
harvoin näkee. Ne on kuitenkin helpompi sijoittaa
katseilta piiloon peiteritilän taakse.
Tampereen julkisivumuutosohje vuodelta 2012 löytyy
kaupungin sivuilta kohdasta ”Julkisivumuutokset”.
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Argeton-tiililaattajärjestelmä

HUOLTOVAPAA
JA KAUNIS TIILI

KEVYEMPI KERAAMINEN
JULKISIVUJÄRJESTELMÄ

Tiili on yleisin kerrostalojen julkisivumateriaali
Suomessa. Sen suosio perustuu kauniin
ulkonäön lisäksi moniin hyviin teknisiin ominaisuuksiin. Julkisivukorjausratkaisuna tiili
on hyvä vaihtoehto, kun haetaan pitkää
elinkaarta, huoltovapautta, tuulettuvaa ulkoseinärakennetta sekä hyvää ääneneristävyyttä. Lisäksi tiilijulkisivu säästää energiakustannuksia jopa 6–8 % lämmityskaudella.

Muurattavan tiilen sijasta julkisivukorjaus
voidaan tehdä myös kevyempänä ratkaisuna mekaanisesti kiinnitettävällä laattaverhousmenetelmällä.

TIILEN ÄÄNENERISTÄVYYS OMAA
LUOKKAANSA
Ääneneristävyys on laatutekijä, joka korjausratkaisua valittaessa usein unohdetaan.
Tutkimusten mukaan tiilellä korjatun
T
betonielementtitalon seinärakenteen
ääneneristävyys on jopa 10–15 dB kevytratkaisuja parempi. Tämä on ero, jolla on
asumisviihtyvyyden kannalta suuri merkitys.

www.wienerberger.fi

Argeton- tai Argelite-julkisivujärjestelmällä
saadaan aikaan näyttävä, huoltovapaa ja
kestävä julkisivuverhous, jonka etuna on
hyvä tuulettuvuus ja ohut rakennepaksuus
sekä asennus tarvittaessa suoraan vanhan
julkisivukuoren päälle.
Väri- ja pintavaihtoehtoja on lukuisia, mikä
antaa myös suunnittelijalle paljon mahdollisuuksia.

Puhtaaksimuurattu tiiliverhous

Otaniemen
kampusalueella
hyödynnetään
maansisäistä
lämpöenergiaa,
mikä on aivan
uusi energiaratkaisu Jorma
Puttonen kertoo.

Teksti ja kuva: Riina Takala

TIETOA, KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA
JA LASKELMIA TOIVOTAAN

Uusiutuva energia
kiinnostaa isännöitsijöitä
Maalämpö erityisesti, mutta enenevässä määrin myös
aurinkoenergia- ja hybdiriratkaisut kiinnostavat isännöitsijäkuntaa
isännöitävien kiinteistöjen tulevaisuuden energiaratkaisuina.
Oman alueen energiayhtiöiltä he toivovat isännöinnin tarpeisiin
räätälöityä neuvontapalvelua ja enemmän reaaliaikaista raportointia.

M

uun muassa tällaisia mielipiteitä nousee esiin ammatti-isännöitsijöille
suunnatussa tulevaisuuden energiapalveluiden markkinaselvityksessä.
– Kun kysyttiin, mitä energiamuotoja isännöitsijät uskovat hyödynnettävän tulevaisuudessa heidän isännöimissään kiinteistöissä, suurin osa vastasi, että kaukolämpöä (96 %). Mutta heti seuraavina
vaihtoehtoina pidettiin maalämpöä (82 %) ja aurinkoenergiaa (74 %), tutkimusjohtaja Jorma Puttonen
Feelback Groupista sanoo.
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Kaukolämmön ”suosio” selittyy yksinkertaisesti
sillä, että alkuperäinen ja olemassaolova energiaratkaisu määrittää, mitä muita energiaratkaisuja kannattaa kiinteistöihin rakentaa. Monissa tapauksissa
kaukolämpö on kiinteistöissä ainut vaihtoehto.
– Isännöitsijöiden vastauksista käy kuitenkin ilmi, että kaukolämmöstä pyritään nyt myös pääsemään eroon, koska kaukolämmön hinta on jatkuvasti noussut. Korotuksia on tullut tiuhaan tahtiin viimeisten 5-6 vuoden aikana. Korotukset ovat
myös olleet suuria, 7-8 prosentin luokkaa. Tällainen

Siirry päästöttömään St1-Lähilämpöön

Tilaa St1-lähilämmön
veloitukseton kartoituskäynti
www.st1maalampo.ﬁ/lahilampo
tai soita 029 000 1100.

Lisäksi hybridiratkaisut, joissa olemassaolevaan
energiajärjestelmään yhdistetään esimerkiksi aurinkoenergia tai ilmalämpöjärjestelmät, kiinnostavat isännöitsijöitä merkittävässä määrin (46 %).
– Isännöitsijät kuitenkin perustelevat vaihtoehtoisten energiamuotojen, siis esimerkiksi maalämmön tai aurinkoenergian, osalta sitä, että on tehtävä
tarkat laskelmat kannattavuudesta ja takaisinmaksuajoista. Isännöitsijät arvioivat, että takaisinmaksuaika vaihtoehtoisissa energiaratkaisuissa olisi
noin 7-8 vuotta, hän vielä mainitsee.

Kaupan päälle varaamme omasta tuulivoimatuotannostamme teille laitteiston kuluttaman sähkön, jolloin
kiinteistönne lämpenee täysin ilman CO2-päästöjä.

Yhdistelmäratkaisuilla
energiaa

www.st1maalampo.ﬁ

Aurinkoenergiaan suurin osa tutkimuksessa vastanneista isännöitsijöistä suhtautuu Puttosen mukaan erittäin myönteisesti.
– Aurinkoenergia koetaan tulevaisuuden energiamuodoksi. Toisaalta kysymys on siitäkin, miten
nopeasti siitä tulee nykypäivää. Vastausten mukaan kiinteistöissä on suunnitteilla aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyviä hankkeita, Puttonen
kertoo.
– Aurinkoenergian hyötysuhde tulee koko ajan
yleisemminkin esiin energiakeskustelussa, hän jatkaa.
– Aurinkoenergia on maakunnissa merkittävämpi vaihtoehto kuin Helsingissä, koska täällä esimerkiksi julkisivuja koskevat määräykset vaikuttavat siihen, voidaanko aurinkoenergiaa hyödyntää
vai ei eli voidaanko julkisivuihin tai katoille asentaa
aurinkopaneeleita, hän vielä toteaa.

energiamarket@st1.ﬁ

Aurinkoenergiahankkeita
suunnitteillakin

Espoo Fallåker 1, puh. 029 000 1100

Maalämpö näyttää Puttosen mukaan muuttuneen
kilpailukykyiseksi energiamuodoksi, jota isännöitsijät uskaltavat ehdottaa taloyhtiöissä energiaratkaisuja mietittäessä.
– Vastauksista käy ilmi, että maalämmön käytöstä ja sillä saavutetuista säästöistä on jo niin paljon
hyviä kokemuksia, että se on vakuuttanut isännöitsijät.
– Maalämpöä isännöitsijät pitävät hyvänä ratkaisuna paitsi Suur-Helsingissä. Se johtuu siitä, että Helsingissä maan alla on niin paljon kaivanteita
ja tunneleita, että täällä ei saa lupia maalämpökaivojen poraamiselle. Lupakäytäntö voikin rajoittaa
maalämmön hyödyntämismahdollisuuksia, Puttonen muistuttaa.

Teemme maalämpöinvestoinnin puolestanne
ja vastaamme laitteiden ylläpidosta

Maalämpö ”hovikelpoiseksi”

St1-Lähilämmössä taloyhtiö, yhteisö tai kunta ostaa maalämmöllä ja tuulivoimalla
tuotettua uusiutuvaa lämmitysenergiaa nykyistä edullisemmalla hinnalla.
St1 vastaa kaikista laitteiden huolto- ja ylläpitokuluista koko sopimuskauden ajan.
Investointi maksetaan kokonaisuudessaan St1-Lähilämpöratkaisun saavuttamilla
säästöillä, joten päätös kannattaa tehdä heti.

kehitys on luonut paineita siihen, että isännöitsijät
etsivät hanakammin kiinteistöille muita energiavaihtoehtoja, Puttonen sanoo.
– Isännöitsijät ovat hyvin tietoisia energiajärjestelmien elinkaarista ja periaatteesta, että tekniset
järjestelmät kannattaa käyttää loppuun, mutta sitten
jos tilanne tulee ajankohtaiseksi, silloin mietitään
erityisesti maalämpöön ja aurinkoenergiaan liittyviä ratkaisuja, hän vielä toteaa.
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– Hukkalämpöä kiinteistöissä yritetään käyttää hyväksi niin paljon kuin mahdollista, Puttonen
mainitsee energiaratkaisusta, jonka hyödyntämismahdollisuuksiin tulevaisuudessa uskoi 71 prosenttia vastaajista.
Isännöitsijät kuitenkin arvioivat, että hyödyntämismahdollisuuksia jarruttavat toistaiseksi usein
rakennustekniset syyt ja korkeat kustannukset.
Esimerkiksi Motiva on arvioinut, että teollisuustuotannon prosessi- ja savukaasut, poistohöyryt
sekä jäte- ja jäähdytysvedet sisältävät lämpöä, jota
voitaisiin ohjata esimerkiksi kaukolämpökäyttöön.

Uusiutuvasta
energiasta enemmän tietoa
– Isännöitsijät kaipaavat maalämmöstä, aurinkoenergiasta ja hybridiratkaisuista lisää tietoa. Sitä koko ajan haetaan ja kun kyetään tekemään vielä suhteellisen hyvin paikkansa pitävät laskelmat, niin sen
jälkeen näitä niin sanottuja tulevaisuuden energiaratkaisuja myös toteutetaan.
Energiayhtiöiden pitäisi Puttosen mielestä olla
kiinnostuneita uusista energiavaihtoehdoista ja tarjota tietoa niistä myös isännöitsijöille.
– Eivät maalämpöpumput, aurinkopaneelit tai
muut energiaratkaisut ole energiayhtiöiltä pois. Niiden kannattaisi hankkiutua yhteistyöhön alan toimittajien kanssa ja perustaa tälle liiketoiminnalle

HALUATKO SÄÄSTÄÄ JOPA

50%

ISÄNNÖINNIN KULUISTA VUONNA 2016?
Etsimme nyt asiakkaiksi erityisesti yli 30:n
huoneiston kerrostaloja Pirkanmaalla.

Ota yhteyttä!

vaikkapa tytäryhtiö energiayhtiön ”sateenkaaren”
alle, Puttonen ehdottaa.

Energiayhtiöltä
energiansäästöneuvontaa
Isännöitsijät arvioivat, että heidän isännöimissään
kiinteistöissä on moniakin erilaisia mahdollisuuksia säästää energiaa.
– Mutta sekin vastauksista näkyy, että he kokevat, ettei heillä itsellään ole välttämättä sitä ammattitaitoa, mitä energiansäästöratkaisujen toteuttamisessa tarvitaan. He käyttäisivät tässäkin mielellään
hyväkseen energiayhtiön asiantuntemusta, Puttonen nostaa esiin.
– Ja isännöitsijät haluaisivat energianeuvontaa
nimenomaan siltä omalta energiayhtiöltä. Varsinkin silloin kun kiinteistöissä etsitään energiansäästökohteita, niin silloin seitsemän kymmenestä isännöitsijästä kääntyisi nimenomaan sen oman energiayhtiön puoleen, Puttonen mainitsee.

Reaaliaikaisempaa
raportointia tarvitaan
Seuranta- ja raportointijärjestelmistä isännöitsijöiden toiveena on, että kaikki energian – siis lämmityksen, sähkön ja veden – kulutukseen liittyvä tieto
löytyisi yhdestä paikasta.
Energiayhtiöiltä isännöitsijät toivoisivat esimerkiksi reaaliaikasta energiankulutusseurantaa ja sitä,
että seuranta- ja raportointijärjestelmät voitaisiin
liittää osaksi isännöintiyrityksen omiin tai kaukovalvonnan järjestelmiin.
– Isännöitsijät toivoivat muun muassa sitä, että he saisivat kulutusraportit suoraan ja helposti
omaan käyttöönsä. Joidenkin mielestä kuukausittain saatavat seuranta- ja kulutusraportit eivät riitä,
vaan tarvittaisiin reaaliaikaista tietoa.
– Lisäksi isännöitsijät toivoivat, että kun energiayhtiö huomaa, että jossakin kaukolämpöverkossa
olevassa kiinteistössä on lämpövuoto tai jokin muu
kulutuspiikki, niin energiayhtiö ottaisi automaattisesti ja oma-aloitteisesti yhteyttä isännöitsijään.
Nythän se menee usein niin, että isännöitsijä koittaa tulkita kulutuslukuja ja arvioida, sisältyykö niihin mahdollisesti lämpövuotojen tai jostakin muista syistä johtuvia kulutuspiikkejä.
Energiayhtiöltä isännöitsijät toivoisivat saavansa heille ”räätälöityä” palvelua esimerkiksi niin, että energiayhtiössä olisi tietty henkilö, joka palvelee isännöitsijöitä. Tai olisi neuvontapalvelu, jossa
energiayhtiön asiantuntijat auttavat isännöitsijöitä
heidän kysymyksissään ja ongelmissaan.

Puhelinhaastatteluna toteutettuun tutkimukseen
osallistui valtakunnallisesti 200 ammatti-isännöitsijää.

Puh. 050 365 6446
tai 046 923 8211

Heistä suurin osa isännöi asuinkerrostaloja, mutta mukana

www.pirkanmaanlaatuisannointi.fi

mielipiteitä tulevaisuuden energiapalveluista . Tulokset on

oli myös kauppa-, liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä
isännöiviä sekä julkisia kiinteistöjä isännöiviä.
Tutkimuksessa kartoitettiin ammatti-isännöitsijöiden
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tarkoitettu palvelemaan energiayhtiöiden kehittämistä.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

ENERGIATEHOKKUUTEEN TÄHTÄÄVÄ
HANKE ETELÄ-POHJANMAALLA

Taloyhtiöille työkaluja
korjausrakentamiseen

Korjausrakentamisen osuus
rakentamisessa
kasvaa, siksi
tarvitaan myös
koulutusta, toteaa Sedussa
opettajana toimiva Esko Itäpalo.

Etelä-Pohjanmaalla vauhditetaan korjausrakentamista
energiatehokkuutta alleviivaten. Energiatehokas
korjausrakentaminen 2 -hankkeen projektipäällikkö
Esko Itäpalo Sedu Aikuiskoulutuksesta toteaa
hankkeen taustalla olevan tiedon siitä, että
korjausrakentamisvelkaa on kertynyt valtava määrä.

-L

ähienergian hyödyntämisessä riittää
työsarkaa, sillä esimerkiksi aurinkokennot ja -keräimet ovat vielä harvinaisia lakeuksien asunto-osakeyhtiöissä. Jotta asia löisi itsensä läpi, tarvitaan tietoa ja
hyviä esimerkkejä, projektityöntekijä Anja Uhlgrén
kertoo koulutushankkeen taustaksi.

Energiatehokas korjausrakentaminen 2 -hankkeeseen liittyen asunto-osakeyhtiöiden tarpeita
kartoitettiin kyselyllä, joka lähetettiin alle 20 huoneiston taloyhtiöille.
Kysely postitettiin Seinäjoen seudulla sijaitsevalle yli 200 asunto-osakeyhtiölle, joista vastasi viitisen prosenttia. Kyselyyn vastanneet taloyhtiöt olivat
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rivi- tai paritaloja. Viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys oli valtaosalle näistä tehty viimeisen kolmen vuoden aikana.
Taloyhtiöissä oltiin sitä mieltä, että selvityksen
tekemiseen tarvitaan asiantuntemusta ja tietämystä
paitsi korjausrakentamisesta myös siihen liittyvästä
lainsäädännöstä. Lisäksi kaivataan asioihin liittyvää
koulutusta.
Taloyhtiöissä todettiin olevan monenlaisia korjaustarpeita. Eniten nousivat esiin ikkunat ja ovet, ilmanvaihdon korjaus ja säätö sekä vesikatto.
Lisätietoon tai koulutukseen olisi tarvetta monella saralla. Ylivoimaisesti ykköseksi kyselyssä nousi
energiansäästömahdollisuudet.

tettava, että asiakkaiden vaatimukset kasvavat koko
ajan, mihin yritysten on kyettävä vastaamaan.
Sedu Aikuiskoulutus järjestikin ensimmäisen
Energiatehokas korjausrakentaminen -hankkeen
aikana korjausrakentajakoulutusta. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oli mukana 12 osallistujaa.
Paraikaa meneillään olevan hankkeen aikana
vahvistetaan yhteistyötä rakennusalan yritysten
kanssa ja kartoitetaan näiden korjausrakentamiseen
liittyvää koulutustarvetta.
Hankkeeseen on linkitetty myös maatalousyrittäjät: – Maatilojen tuotantosuuntausten muutokset
ja laajennuksetkin sisältävät paljon korjausrakentamista, kun rakennuksia muutetaan uusiin käyttötarkoituksiin sopiviksi.

Tiedolle ja osaamiselle kysyntää
EnerKo2 pyritään lisäämään korjausrakentamiseen
liittyvää tietoa ja osaamista niin tekijöiden kuin tilaajienkin keskuudessa. Projektipäällikkö Esko Itäpalo sanoo johtoajatuksena olevan, että korjausrakentamisessa huomioitaisiin energiatehokkuus.
Sedun aikuiskoulutuspäällikkö Leena Tuomisto
toteaa korjausrakentamisen puolella olevan koulutustarvetta. Tämä vaatii erilaista osaamista kuin uudisrakentaminen.
– Uudisrakentamisesta ollaan siirtymässä yhä
enemmän korjausrakentamiseen. Lisäksi on muis-

Ajoissa korjaamalla
vältetään kalliit remontit
Hankkeen vetäjä Esko Itäpalo on kouluttanut vuosikymmenet rakennus- ja eristyspeltiseppiä sekä
ilmastointiasentajia ja seurannut siten näköalapaikalta rakentamisen ja talotekniikan kehitystä. Itäpalo on havainnut, että taloyhtiöissä rakennusten ongelmatilanteet saattavat jäädä huomaamatta, mistä
aiheutuu ajan myötä kalliita korjausremontteja.
– Paljon on tietämättömyyttä, mutta myös välinpitämättömyyttä, hän tuumaa ja kertoo esimerkin.

Huoneistokohtaisen
vedenkulutuksen
mittaus on yksinkertaista
ja helppoa

Vuonna 2012 asensimme Kamstrupin MULTICAL® 21 etäluettavat huoneistokohtaiset vesimittarit.
Mittareiden tarkkuus, asennuksen helppous, diagnostiset ominaisuudet sekä etäluennan tuomat
mahdollisuudet olivat valinnan perusteet.
Vesimittareiden etäluennan suorittaa huoltoyhtiö. Luotettava mittaus takaa asukkaille oikeudenmukaisen veden laskutuksen. Huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittaaminen ja seuranta on
todellakin yksinkertaista ja helppoa!
Mauri Mäkinen, Hallituksen Puheenjohtaja, As Oy Espoon Reimantorni

Vieraile
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kamstrup.com tai soita meille +358 9 25 11 220

– Eräässä talossa oli ilmanvaihtokone ollut rikki
vuosikaudet, mikä oli heikentänyt sisäilman laatua.
Asiaan ei ollut kuitenkaan puututtu, koska koneen
moottori oli käynyt, eli ääni oli kuulunut. Kun ilmanvaihtokonetta mentiin viimein katsomaan, selvisi, ettei puhallin pyörinyt. Remmi makasi lattialla
paksun pölykerroksen alla.
Esko Itäpalo kääntää katseensa myös rakentajien
puoleen. Hänen mukaansa rakentamisen laadussa
on toivomisen varaa.
– Uudisrakennuspuolella laatu on laskenut. Tämän havainnon tein viimeksi erään kiinteistön
kattorakenteita tarkastaessani. Katolta löytyi yli sata korjattavaa kohdetta. Tosin muuta ei liene syytä
odottaakaan, jos aliurakoitsijan valintakriteerinä on
hinta, Itäpalo päättelee.

Lähienergiaa
monin tavoin
Projektityöntekijä Anja Uhlgrén puhuu vahvasti lähienergian puolesta.
– Se on taloudellisesti kannattavaa ja lisää omavaraisuutta. Esimerkiksi aurinkoenergiaa voitaisiin
hyödyntää nykyistä paljon enemmän. Sen käyttöön
ottoa jarruttanee yleinen harhaluulo, että aurinko
ei paista Suomessa riittävästi. Tosi asiassa pimeimpään vuodenaikaan on vain muutama kuukausi,
jolloin auringosta saatavan energian tuotanto on
vähäistä.
– Niin ikään tekniikka ja laitteisto ovat menneet
isoin harppauksin eteenpäin. Muun muassa lämpöisen veden tuotantoon tarkoitetut aurinkokeräimet ovat tänä päivänä laadukkaita ja pitkäikäisiä.
Lisäksi niiden hinta on kohtuullinen aikaisempaan
verrattuna.
Auringon lisäksi energiantuotannossa alkaa olla
monia muitakin vaihtoehtoja.
– Tulevaisuuden sana voisi olla mädätys. Taloyhtiössäkin kerättävä biojäte hyödynnettäisiin paikan päällä energiaksi, Anja Uhlgrén visioi.
Hänen mielestään yhä enemmän voitaisiin lisätä taajaman ja ympäröivän maaseudun yhteistyötä. Tiloilla tuotettaisiin bioenergiaa, polttoaineita,
sähköä ja lämpöä, mitä käytettäisiin lähialueen tarpeisiin.
Anja Uhlgrén toivoisi valtiovallan puuttuvan säädöksiä purkamalla siihen, että lähienergian tuotanto olisi kannattavaa.
– Suomessa käytettävästä energiasta 70 prosenttia tuodaan ulkomailta. Jos energia tuotettaisiin
omassa maassa, olisi kauppatase toisen suuntainen,
hän heittää ilmaan ajatuksen.
Taloyhtiöt ovat isossa roolissa, kun puhutaan
Suomen ilmasto- ja energiastrategiasta, joka patistaa energiatehokkuuteen. Strategian lähiajan tavoite on asetettu vuoteen 2020.
– Kiinteistöjen energiankulutuksesta menee tällä hetkellä 80 prosenttia vanhoihin ja 20 prosenttia uusiin rakennuksiin. Tämän tiedon valossa olisi
tärkeätä saada vanhojen rakennusten kulutusta pienemmäksi, Anja Uhlgrén muistuttaa.

Taloyhtiöille
tarjolla täsmäkoulutusta
NYT taloyhtiöillä on oiva tilaisuus saada koulutusta
kaipaamiinsa asioihin, kun Energiatehokas korjausrakentaminen 2 -hankkeen puitteissa järjestetään
pitkin syksyä korjausrakentamiseen ja energiaratkaisuihin paneutuvia seminaareja ja koulutuksia.
– Koulutuksissa tarjotaan asunto-osakeyhtiöille
ja muille toimijoille avaimia korjaushankkeiden
läpiviemiseen ja energian säästöön, Esko Itäpalo ja
Anja Uhlgrén tiivistävät.
Taloyhtiön hallituksen jäsenille järjestettävässä
Korjausrakentamisen työkalut -seminaarissa 6.
lokakuuta käydään läpi kunnossapitotarveselvityksen tekemistä sekä kerrotaan uusista energiaratkaisuista. Mukana on muun muassa aurinkolämpö- ja
lämpöpumppualan osaajia. Projektipäällikkö Esko
Itäpalo mainitsee, että tilaisuudessa esitellään myös
ikkunaan integroitu ilmanvaihtolaite, joka edustaa
uusinta innovaatiota.
Ajankohtaisia aiheita käsitellään myös lyhytkoulutuksissa, jotka järjestetään kolmena iltana. Ensimmäisen koulutuksen otsikkona oli Sisäilman laatu
ja homeet. Illan mittaan käytiin läpi muun muassa
rakenteiden ja materiaalien vaikutus sisäilmaan sekä
yleisimpien ongelmien aiheuttajat ja terveysvaikutukset.
Kuinka tehdään kunnossapitotarveselvitys
taloyhtiössä -kysymykseen vastataan lokakuun
15. päivänä järjestettävässä koulutustilaisuudessa.
Esko Itäpalo toteaa, että taloyhtiön hoitamisessa
tarvitaan monipuolista osaamista kiinteistöistä ja
asumista säätelevistä asioista. On hallittava talon
tekniseen kuntoon, erilaisiin sopimuksiin, asumiseen ja talouteen liittyviä asioita.
Taloyhtiötä koskevia säädöksiä tehdään tutuksi
22. lokakuuta. Illan mittaan käydään läpi asuntoosakeyhtiölakia, joka tuli voimaan viitisen vuotta
sitten.
Niille, joita aurinkoenergia kiinnostaa ja joiden kädentaidot riittävät, tarjotaan mahdollisuus
rakentaa itse aurinkokeräin. Laitteiston materiaalit
maksavat noin 400 euroa.
– Itse rakennettu keräin toimii, Esko Itäpalo
toteaa. Erään kokemuksen mukaan sen tuotto on
3 000 kilowattia, kun tehdasvalmisteiset keräimet
lupaavat tästä puolet.
Energiatehokas korjausrakentaminen 2 -hankkeen tavoitteena on myös tuoda yhteen korjauksien toteuttajat ja korjaustarpeet. Siihen tarjoutuu
tilaisuus muun muassa messuilla marraskuussa.
Messujen yhtenä vetonaulana on aurinkovarasto,
jossa yhdistyvät aurinkosähkö ja lämpöpumpputekniikka.
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Teksti: Riina Takala

Taloyhtiö asukkaineen
voi edistää kiertotaloutta

KUVA KUVATOIMISTO VASTAVALO

Taloyhtiön ilmoitustaululla ilmoitetaan, että saa tulla hakemaan
meiltä liian pieneksi käyneen lastensängyn. Taloyhtiön
kerhohuoneesta voi kuka tahansa hakea tai tuoda kirjoja tai lehtiä
luettavaksi. Muun muassa tällaista voisi olla pienen mittakaavan
kiertotalous taloyhtiöissä.
Suuremmassa mittakaavassa kiertotalous voisi tarkoittaa sitä,
että taloyhtiö myy naapuriyhtiölle ylimääräistä energiaa. Tai
kaupunkiin perustetaan suuri kierrätyskeskus, mistä voi hakea
tai minne voi tuoda tai haetuttaa kotoa käyttämättömäksi jääneitä
tavaroita.
Kiertotalous voi kuitenkin tarkoittaa Sitran Resurssiviisas ja
hiilineutraali yhteiskunta –teeman johtajan Mari Pantsarin
mukaan sitäkin, että omistettavien tavaroiden sijaan hankitaan
palveluita, jotka tuotetaan kiertotalouden periaatteilla.
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- Hei tuota me olemmekin etsineet ja joku heittänyt sopivasti pois vaihtolavalle. Tämä perhe
toteuttamassa kiertotalouden periaatetta:
Vältetään materiaalista hukkaa ja pyritään käyttämään luonnonvarat ja muut materiaalit uudelleen ja uudelleen muun muassa kierrättämällä.
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"Rakennukset pitäisi
suunnitella jo niin,
että ne voidaan
myöhemmin
purkaa ja erilaiset
materiaalit erotella."
Johtaja Mari Pantsar Sitra

KUVA: JAANIS KERKIS

Mitä kiertotalous tarkoittaa?

K

iertotalousajattelu kumpuaa globaalista
megatrendistä, luonnonvarojen voimakkaasta hupenemisesta. Jos kulutus jatkuu
tulevaisuudessa nykyiseen tahtiin, jotkin
luonnonvarat yksinkertaisesti loppuvat.
– Nykyinen materiaalien käyttö ja talousmalli,
minkä mukaan toimitaan, on lineaarinen. Käytämme luonnonvaroja, teemme niistä tuotteita, jotka
päätyvät lopulta kaatopaikalle tai polttoon. Se on
hirvittävää hukkaamista ja materiaalien tuhlausta.
Se on myös taloudellisesti kannattamatonta, johtaja
Mari Pantsar pohjustaa.
– Kiertotalous pyrkii siihen, ettei synny minkäänlaista materiaalista hukkaa, vaan kaikki, käyttöönotetut luonnonvarat ja muut materiaalit, säilyvät kierrossa ja niitä kyetään käyttämään uudestaan
ja uudestaan.
Kiertotaloutta tarkastellaan Sitrassa erityisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta.
Niitä on tutkittu mm. tekstiiliteollisuuden ja teknologiateollisuuden kanssa, mutta viimeaikoina selvitetty myös ravinteiden kiertotalouden mahdollisuuksia.

Kiertotalous kaupungin tasolla?
– Kaupungistuminen on mielettömän suuri haaste,
koska seuraavan 15 vuoden päästä yli miljardi ihmistä on muuttanut kaupunkeihin. Kaupungeissa
kulkee suuria materiaalivirtoja ja siellä käytetään ja
tuotetaan suurin osa energiasta.
Kaupungit pystyisivät muodostamaan helposti
kiertotalousyksiköitä, Mari Pantsar pohtii esimerkkinä suuremman mittakaavan kiertotaloudesta.
– Tai sitten kaupunkien sisällä voi olla pienempiä alueita, joissa lähdetään liikkeelle kiertotalouden
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yksiköitä perustamalla. Materiaalit kiertävät ensin
pienemmällä alueella ja kun toiminta on kehittynyt,
sitä voidaan laajentaa, hän sanoo.
– Uskon, että kaupungit ja yhteisöt ovat kiertotalouden ajureita, koska niiden sisällä on suuria materiaalimassoja ja ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaisia
materiaaleja, tuotteita ja palveluita, hän uskoo.
Yksi esimerkki voisi olla koko kaupunkia tai tiettyä aluetta palveleva kierrätyskeskus, minne ihmiset
voivat tuoda tarpeettomaksi jääneitä tavaroita.
– Ehkä vielä parempi olisi, jos turhat tavarat haettaisiin kotitaloudesta ja tuotaisiin kierrätyskeskukseen. Sieltä taas vastaavasti ihmiset voisivat hakea tavaroita, mitä tarvitsevat, hän jatkaa.
Digitalisaation kehittymisen ansiosta palvelu
voisi pelata niinkin, että valitsen kierrätyskeskuksen
tuotteista haluamani, tilaan ja saan kotiin kotiinkuljetettuna.

Ei omisteta, vaan vuokrataan
Leasing eli käyttöomaisuuden pitkäaikainen vuokraaminen on yksi tapa toteuttaa kiertotaloutta. Maailmalla esimerkiksi yhdysvaltalainen erilaisia rakennus- ja työkoneita sekä moottoreita ja turbiineja
valmistava Catepillar ja englantilainen moottoreita ja autoja valmistava Rolls-Royce käyvät tästä toiminnasta esimerkkeinä.
– Ne valmistavat erilaisia koneita, joihin käytetään metalleja. Valmistamiseen tarvitaan paljon
energiaa. Kun tuotteet ovat valmiit, niitä ei aina
myydä, vaan vuokrataan asiakkaille. Kun koneet palautuvat vuokra-ajan jälkeen takaisin, niistä hyödynnetään esimerkiksi runko ja käytettävissä olevat
komponentit ja valmistetaan kone ns. uudelleen ja
vuokrataan uudelleen, Mari Pantsar kuvaa.

Tämä säästää energiaa, ”uudiskoneen” materiaalit eivät maksa juurikaan mitään ja materiaalille saadaan moninkertainen kate.
– Kiertotaloudessa on hyvin tärkeää, että materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa.
Materiaalit ja tuotteet myös lähtökohtaisesti suunnitellaan niin, että ne olisivat kierrätettäviä. Eivät
siis sisällä esimerkiksi vaarallisia aineita tai joitakin muita aineita, mitkä voivat estää kierrättämisen,
hän vielä mainitsee.

Rakennusten tai
asuntojen kiertotalous?
Nykyään puhutaan siitä, että asuinkerrostalot pitäisi
rakentaa muuntautumiskykyisiksi ja niin, että sama
asunto voi palvella lapsiperhevaiheesta ikääntyneinä asumiseen saakka. Lisäksi talojen huoltamisen
pitäisi olla mahdollisimman helppoa.
– Rakennukset pitäisi suunnitella jo niin, että ne
voidaan myöhemmin purkaa ja erilaiset materiaalit erotella.
– Rakennuksen rakenteissa voi olla piilossa paljon esimerkiksi terästä, mikä on arvokas ja luonnonvarojen näkökulmasta katsottuna hupeneva
materiaali. Siksi rakennus pitäisi suunnitella niin,
että kun se puretaan, teräskomponentit saadaan
helposti erotettua muista materiaaleista ja voidaan
kierrättää.

Kiertotalous on
palvelua, ei pelkkä tuote
Kiertotalouden ymmärtäminen vaatii Mari Pantsarin mielestä ajattelutapojen ja asenteiden muuttamista.
– Kiertotaloudessa myyty tuote muuttuu ja myydään palveluna. Esimerkiksi Philips ei myy asiakkailleen enää lamppuja, vaan se myy valaistusta.
Yritys takaa kiinteistössä tietyn valomäärän ja monitoroi jatkuvasti lamppujen toimintaa. Jos huomataan, että yksi lamppu himmenee, se vaihdetaan
uuteen. Asiakas maksaa tietyn summan valaisemisesta ja lamppujen toimivuudesta huolehtiminen
on Philipsin vastuulla, hän konkretisoi palvelutuoteideaa.
Myytävä ”tuote” voi olla tämäkin: autoilijalle
myydään renkaiden sijaan esimerkiksi 50 000 ajokilometriä. Kun kilometrit tulevat täyteen, vaihdetaan uudet renkaat ja taas saadaan ajokilometrejä.
Asiakas maksaa kilometreistä, ei renkaista.
– Rolls-Royce valmistaa lentokoneisiin turbiineita, mutta myy lentotunteja. Kun lentotunnit tulevat
täyteen turbiinit vaihdetaan ja vanhat turbiinit kunnostetaan. Asiakas ei ole kiinnostunut siitä, ovatko
turbiinit uusia vai vanhoja, koska hän on maksanut tietystä tehosta ja käyttöajasta. Valmistajalle se
taas on hyvä asia, että vanhat turbiinit korjauksen
jälkeen voidaan taas siirtää uuteen käyttöön, Mari
Pantsar jatkaa palvelutuoteidean konkretisoimista.
Taloyhtiöiden huoltopalveluissa, esimerkiksi katoissa, se voisi tarkoittaa sitä, että yritys korjaa katon ja myy sille samalla 10 vuoden huoltopalvelun.
Mikäli kattoon tulee vika, yritys korjaa sen, mutta ei

veloita siitä taloyhtiöltä mitään, koska taloyhtiö on
maksanut 10 vuoden ylläpitopalvelun, millä saa toimivan katon.
Yhtälailla kiinteistönhuollon hankkiminen kimpassa tai korttelitalonmiespalvelut sopivat hyvin
Mari Pantsarin mielestä kiertotalouden teemaan.

Merkityksellisiä
asioita, kun ne tiedostaa
Kuluttajatasolla kiertotalous voi merkitä hyvin monia, yksinkertaisia asioita, joista tulee merkityksellisiä, kun niihin kiinnittää huomiota.
– Meidän perheessämme on kaksi autoa. Autojen käyttöaste on alle 5 prosenttia niiden iästä. Ihmiset jonottavat ruuhkissa vuosikausia elämänsä
aikana päästäkseen työpaikalle toimistoon, joka on
käytössä 40 prosenttia rakennuksen iästä. Yhtälö
on järjetön ja uskon, että kiertotaloudenkin nimissä
muutoksia tapahtuu. Esimerkiksi etätyö lisääntyy.
– Miksi rakennusten pitäisi olla koko ajan vajaakäytössä ja sidottu vain tiettyyn käyttötarkoitukseen? Minkälaisia koteja meillä tulevaisuudessa on,
koska ihmiset viettävät kotona vähän aikaa ja ovat
suurimman osan ajasta muualla? Miten tämä vaikuttaa asuntorakentamiseen, voidaan Mari Pantsarin mukaan aiheellisesti kysyä.

Jakamistaloutta
kehittämään taloyhtiöihin
Kiertotalous kuluttajatasolla on hänen mielestään
pitkälti jakamistaloutta, jossa itse ei tarvitse omistaa,
mutta voi jakaa ja kierrättää.
– Olen käyttänyt esimerkkinä porakonetta, mikä minulla on kotona siksi, että haluan kiinnittää
tauluja seinille. Kun minulle riittää, että voin käyttää porakonetta vaikkapa kerran kuukaudessa, niin
miksi se ei voisi olla yhteinen porakone naapureiden kesken.
Jakamistalous voisi palauttaa asumiseen naapuriavun, sen luontevan tavan lainata naapurista vaikkapa sokeria, kun oma on loppu, tai muuta vastaavaa.
Taloyhtiöissä kierto- tai jakamistaloutta on tai
voisi olla se, että kerhohuoneessa on lehtiä ja kirjoja, jotka joku asukkaista on sinne tuonut muiden
luettavaksi. Tai ilmoitustaululle ilmestyy lappu, jossa kerrotaan, että emme tarvitse enää lasten vaatteita, saa tulla hakemaan, kuka tarvitsee. Tai tiedoksi –
ylimääräinen sohva – tule ja hae pois.
Lisäksi taloyhtiöihin voisi kehittää pienimuotoisia palveluita, jotka palvelisivat taloyhtiön asukkaita.
– Taloyhtiössä voisi joku näppäräsorminen henkilö, joka voisi huoltaa ja korjata erilaisia laitteita.
Usein käy niin, että kun laitteeseen tulee vika, ostetaan uusi sen sijaan, että edes mietittäisiin, voiko
laitteen sittenkin korjata. Tai vaatteiden korjausompelua, hän hahmottelee.
– Uskon, että valmistus- ja tuotantoprosessien
automatisoituessa työpaikoille tulee entistä enemmän robotiikkaa ja työpaikat vähenevät. Se voisi
nostaa käsityöammattitaidon uuteen nousuun, sillä on monia korjaus- ja huoltotöitä, joita ei robot29

ti kykene tekemään. Vaikkapa vanhojen huonekalujen entisöinti onnistuu paremmin ihmiseltä kuin
robotilta

Taloyhtiö
pienensi ruokahävikkiä
– Taloyhtiössä voi jakaa vaikka ylijäämäruokaa, Mari Pantsar heittää. Näin itse asiassa tehtiin roihuvuorelaisen taloyhtiön aloitteesta eräässä asuntoosakeyhtiössä muutama vuosi sitten.
Taloyhtiössä päätettiin, että käyttämättömäksi
jäänyt kylmäkellari muutetaan asukkaiden ruuanjakopisteeksi. ”Herkkupesäksi” kutsuttuun kellarikomeroon sai tuoda vaihdettavaksi raaka-aineita
eli avaamattomia pakkauksia, vihanneksia, hedelmiä ja kuiva-aineita. Ruokaa sai tuoda ja hakea kuka tahansa taloyhtiön asukkaista. Tärkeintä oli, että
Herkkupesässä oli aina tuoreita ja syömäkelpoisia
raaka-aineita.
– Laskimme Sitrassa, kuinka paljon ruokahävikki
maksaa Suomelle. Päädyimme siihen, että vähintään 165 miljoonan euron arvosta ruokaa menee
hukkaan.
– On järjetöntä heittää ruokaa pois, kun ajattelee, miten paljon ruuan valmistukseen on kulunut
energiaa, ravinteita, pitänyt kasvattaa raaka-aineita
pellossa, lannoittaa, kuljettaa, valmistaa, pakata, kuluttaa pakkausmateriaaleja, kuljettaa kauppaan, laittaa kaupassa esimerkiksi kylmähyllyihin, viedä kotiin ja sitten kotona roskiin.
– Kun ruokaketjun purkaa tällä tavoin osiin, tuntuu järjettömältä, että ruoka lopulta päätyy roskikseen. Varsinkin, kun ruokatarvikkeita kuljetetaan
meillekin pitkin maailmaa, Mari Pantsar pohtii.

Vuokraan
asuntoni poissaollessani
Yksi esimerkki kiertotaloudesta on Airbnb-palvelu,
millä tarkoitetaan oman asunnon vuokraamista esimerkiksi turisteille siksi aikaa, kun itse on vaikkapa
lomamatkalla. Airbnb on vuonna 2008 Yhdysvalloissa perustettu maailmanlaajuinen nettipalvelu,
jossa kotinsa voi vuokrata tilapäisesti.
– Turisti ei halua mennä hotelliin, vaan mieluummin vuokraa yksityisen asunnon. Hotellit ovat
katsoneet tätä toimintaa kauhuissaan, mutta tässä
on kiertotalouden tai ennen kaikkea jakamistalouden näkökulmasta kuitenkin yksi yksityisen kulutuksen liiketoimintapotentiaaleista, Mari Pantsar
toteaa.
Myös WIMDU-nimisessä palvelussa ihmiset voivat vuokrata kotejaan lyhytaikaisesti.
Omenahotellit ovat toteuttaneet jakamistalouden
liiketoimintamallia viimeksi tänä syksynä siten, että
ovat vuokranneet osan hotellihuoneistaan opiskelijoille, jotka eivät ole löytäneet vuokra-asuntoa yleisiltä markkinoilta opiskelujensa alkuvaiheessa.
Homeaway on netissä toimiva palvelu, josta voi
vuokrata yksityisiä loma-asuntoja. Couchsurﬁng.
comin tarkoituksena on tarjota reissaajalle mahdollisuus ilmaiseen majapaikkaan ja majoittajalle ti30

laisuus tutustua uusiin ihmisiin ympäri maailmaa.
Palvelussa voi ilmoittaa kotisohvansa vapaaksi reissaajille ja etsiä itse majoitusta.
Onpa kehitetty palvelu, jonka kautta majoituspalveluiden lisäksi tarjotaan myös ruokaa kotiympäristössä. Pöydän voi varata verkosta kuin ravintolasta
ikään. bookalokal.com, eatwith.com
Myös kulkuvälineisiin on kehitetty Spinlisterpalvelu, minkä kautta voi vuokrata pyöriä, surffilautoja tai lasketteluvälineitä.

Vuokralaisten
yhteiskäyttöauto tarjolla
Myös Suomessa 24Rent on kehittänyt palvelun, jonka kautta on mahdollista vuokrata auto, kun sitä
tarvitsee. Lisäksi VVO:n Lumo-kotien asukkaiden
kanssa Espoon Suurpellossa ja Tampereen Hervannassa on toteutettu kokeilu, millä halutaan selvittää,
miten kiinnostuneita asukkaat ovat ekotehokkaasta autoilusta.
Kokeilua varten on luotu konsepti yhteiskäyttöautosta, joka eroaa kimppa- ja vuokra-autosta siten,
että taloyhtiö tai asukkaat eivät omista autoa, eikä
sitä tilata autovuokraajalta. Sen sijaan yhteiskäyttöauto on kaikkien asukkaiden varattavissa ja käytettävissä taloyhtiön merkitsemältä parkkipaikalta. Auton huoltamisesta ja hallinnoimisesta vastaa
24Rent.
– Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan yli
puolet nuorisosta on sitä mieltä, ettei halua omistaa
autoa, koska pitää omistamista järjettömänä. Niinpä
nuoriso suosii kimppakyytejä, Uber-takseja ja julkista liikennettä, Mari Pantsar kertoo.

Vuokraa
vaatekomero
Kuluttajatason kiertotalouden kehittämishankkeissa on Mari Pantsarin mukaan edetty aktiivisimmin
tekstiiliteollisuudessa.
– Olemme pyrkineet kehittämään muutaman
yrityksen kanssa kiertotalouteen perustuvia liikeideoita. Esimerkiksi Lahdessa on yritys, jolta asiakas voi lainata vaatteita ja asusteita kahdeksi viikoksi kerrallaan. Mari Pantsar kertoo.
Vastaavanlaista vuokraustoimintamallia on toteutettu muun muassa Hollannissa, missä asiakas
voi vuokrata farkut haluamakseen ajaksi, maksaa
vuokraa, palauttaa, vaihtaa ehkä toisiin farkkuihin,
maksaa vuokraa, palauttaa ja niin edelleen. Yritys
”purkaa” käytetyt farkut kuitutasolle ja kuituja käytetään uusien farkkujen valmistukseen.

Digitalisaatio edistää
kiertotalouden toteutumista
Mari Pantsar uskoo, että jakamis- ja kiertotalouden palveluita hankitaan tulevaisuudessa entistä
useammin sähköisistä, digitaalisista verkostoista.
– Palveluiden hankinta tulee digitalisoitumaan ja
siihen syntyy sovellus, mistä voit tilata kyydin, ruuat kotiin tai henkilön korjaamaan sohvasi tai jääkaappisi, hän vielä pohtii.

Suomi kiertotalouden
edelläkävijäksi

K

iertotalouden mahdollisuudet ovat Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta –
teeman johtajan Mari Pantsarin mukaan
suuret, kunhan asenteet muuttuvat ja näkökulmat avartuvat.
– Ei voi sanoa, että olisi yksi maa, missä kiertotalous toimii paremmin kuin muualla, vaan kaikkialla
vasta ollaan heräämässä.
Ensi vuonna EU neuvostonpuheenjohtajamaassa Hollannissa kiertotalous on nostettu hänen mukaansa ”ykkösprioriteetiksi” erityisesti tekstiiliteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa.
– Hollannissa ei ole kovin paljon omia luonnonvaroja, minkä vuoksi joudutaan tuomaan paljon
raaka-aineita ulkopuolelta. Tästä syystä ajatellaan,
että kerran Hollantiin tuotu pitäisi pitää siellä mahdollisimman pitkään, ettei tarvitsisi ostaa uutta ja
tuoda lisää. Hollannissa kiertotalous on tässä mielessä iso taloudellinen asia, Mari Pantsar mainitsee
yhtenä esimerkkinä.
– Ranskassa aiotaan käydä elintarvikehukkaa
vastaan kriminalisoimalla sitä. Hiljattain uutisoitiin,
että jos heittää ruokaa roskikseen, voi saada kovat
tuomiot, jopa vankeustuomion. Näillä toimilla yritetään pienentää ruokahävikkiä, hän mainitsee toisena tuoreena kiertotalouteen liittyvänä esimerkkinä.
– Kanadan Vancouverissa kotitalouksia on kielletty heittämästä ruokaa roskiin. Sitähän on mahdoton valvoa, mutta periaatteeksi se kuitenkin on
nostettu, hän vielä mainitsee.
– Nämä kaikki toimet ovat tavallaan kiertotalouden hengen mukaisia eli ei hankita sellaista, mitä ei
tarvita tai hankitaan vain se, mikä itse kulutetaan tai
pystytään kierrättämään, hän vielä toteaa.

Päättäjien silmiä avaamaan
Suomessa kiertotalouden mahdollisuuksia epäilevät pitävät kiertotaloutta ”downshiftaamisena ja toimintana, minkä mukaan ei osteta, eikä käytetä rahaa mihinkään, luovutaan kulutuksesta, sanoo Mari
Pantsar
– Tuon ajattelun mukaisesti kiertotalous merkitsisi huonoja asioita teollisuudellemme. Kiertotalous ei kuitenkaan tarkoita noita asioita, vaan sitä, että
käytetään materiaalisia tuotteita uudelleen ja uudelleen sekä korvataan tuotteita palveluilla, Mari Pantsar painottaa.
– Itseasiassa kiertotalous lisää taloudellista toimintaa. Eli ihmiset käyttävät rahansa, mihin käyttävät, mutta entistä enemmän palveluihin. Sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja, koska automatisoidut
prosessit eivät niitä kovin paljon tuo, hän korostaa.
Hänen mielestään on harmillista, miten suppeasti kiertotalous ja sen mahdollisuudet nähdään

– malliin ”kukaan ei lue enää lehtiä, paperiteollisuus kaatuu”…
– Maailma muuttuu kiertotalouden suuntaan aivan varmasti. Siksi on järjetöntä jarruttaa kehitystä.
Sen sijaan meidän pitäisi olla edelläkävijöitä luomassa uusia ratkaisuja, hän vielä muistuttaa.
Erittäin tyytyväinen hän kuitenkin on siihen, että kiertotalous ja sen teesit saatiin sisällytettyä hallitusohjelmaan. Sitrassakin tehdään vielä yli 2 vuotta
töitä sen eteen, että kiertotalouden mahdollisuudet
hyödynnetään Suomessakin mahdollisimman laajalti.

Sääntelyn purkamista
ja kannusteita tarvitaan tueksi
Yksi tärkeä asia kiertotalouden edistämisessä on
Mari Pantsarin mukaan sääntelyn purkaminen.
Keskustelemme siitä, kuinka taloyhtiöt voisivat tulevaisuudessa – käytännössä nykyisinkin jo
– tuottaa energiaa omaan käyttöönsä, mutta myös
myydä ylimääräisen energian vaikkapa naapuritaloyhtiölle tai lähiseudulle.
Työ- ja elinkeinoministeriössä pienimuotoisen
energiatuotannon edistämistä selvitettiin työryhmässä, jonka raportti valmistui viime vuoden lopussa. Sen puitteissa ei otettu minkäänlaista kantaa
siihen, miten myös asunto-osakeyhtiöt voisivat toimia pienimuotoisena energiantuottajana.
– Juuri tällaiseen toimintaan liittyvä sääntely pitäisi ehdottomasti purkaa. Verotus on siinä yksi tekijä. Siis se, että joudut maksamaan sähköstä veroa
kahteen kertaan. Kun sitä tulee ja kun johdat sitä
verkkoon, Mari Pantsar toteaa.
– Lähes päivittäin törmää siihen, että ihmiset
haluaisivat tehdä enemmänkin kestäviä valintoja, mutta törmäävät säädöksiin ja byrokraattisiin
hankaluuksiin, minkä vuoksi toteuttamisesta tulee
mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeaa. Meillähän
pitäisi nimenomaan olla kannusteita kestävien valintojen tekemiseen, hän vielä korostaa.

Toimittajan kommentti:

Kiertotalous-sanaa googlettamalla yhtenä sponsoroituna tuloksena löytyy otsikko ”Vuokraa isännöitsijä. Ammattilainen taloyhtiöön ilman pitkää sopimusta”. Mitä ihmettä?
Kyllä, toimitusjohtaja Antti Kovanen Kortteli-isännöinti Oy:stä on kehittänyt palvelukonseptin vuokraisännöitsijästä. Vuokraisännöitsijä tulee avuksi, kun kiinteistössä tarvitaan yksittäisen hankkeen
ajaksi tai sovitun toimeksiannon hoitamiseen isännöintialan ammattilaista – ilman, että kiinteistön
täytyy sitoutua palveluun pidemmäksi aikaa.
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Teksti ja kuvat: Riina Takala

KORJAUSTAPA JA SEN VAIKUTUS KESTOIKÄÄN

Korjauspäätösten
taakse paljon tietoa

Helsinkiläisen
asunto-osakeyhtiön klinkkerilaattajulkisivu on kunnossa. Sitä onkin pidetty
säännöllisesti
kunnossa mm.
uusintasaumauksilla.

Mikä on oikea aika tehdä julkisivuremontti ja miten
varmistaa oikea korjaustapa, ettei tehdä ali- tai ylimitoitettua
julkisivuremonttia?
Tähän laaja-alaiseen kysymykseen ei ole yksiselitteistä
vastausta, koska jokainen taloyhtiö arvioi korjaustarpeitaan omista
lähtökohdistaan ja omilla keinoillaan.
Se kuitenkin on havaittu, että liian usein korjaamisen
tarve ”yllättää” ja joudutaankin tekemään raskaita ja kalliita
julkisivukorjauksia kevyempien korjausten sijaan.

H

elsingin Lauttasaaressa vierekkäisillä
tonteilla sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt
Nahkahousuntie 6 ja Itälahdenkatu 10
auttavat konkretisoimaan, mikä merkitys ennakoivalla huoltamisella ja korjaamisella voi
olla rakennusten korjaustarpeen kannalta.
Toisaalta niiden avulla voidaan pohtia korjaustavan valintaan ja käyttöikään liittyviä näkökulmia,
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jotka olisi syytä ottaa huomioon, kun korjauksista
yleisesti taloyhtiöissä päätetään.

Kaksi tapaa toimia
Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, missä vaiheessa vuonna 1974 rakennettu As Oy Nahkahousuntie
6 on. Se on ”elvyttänyt” klinkkerilaattaisia julkisivuja
kaksi kertaa 40 vuoden aikana.

– Kun julkisivuja kunnostettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996, sillä arvioitiin saatavan julkisivuille 10 vuotta käyttöikää. Korjauksella päästiin kuitenkin 14 vuotta eteenpäin.
– Toisen kerran, vuonna 2009; tehdyllä ja tällöin
170 000 euroa maksaneella kunnostuksella on arvioitu julkisivujen kestävän vähintään 10 vuotta, isännöitsijä Vesa Itkonen AIT Isännöitsijätoimisto Itkonen Oy:stä kertoo taustaksi.
Vuonna 1974 rakennetussa Itälahdenkatu 10:ssä
on toteutettu toisenlaista toimintatapaa. Klinkkerilaattajulkisivuja ei ole juurikaan korjattu. Siksi ne
ovat päässeet sellaiseen kuntoon, että taloyhtiöllä
ei ollut viime vuoden kesäkuussa pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa muuta vaihtoehtoa kuin
päättää laajasta ja raskaasta julkisivuremontista.
Toki nyt toteutettavalla julkisivuremontilla saavutetaan varmasti vuosikymmenten, ellei jopa satojen vuosien käyttöikä.
Parvekkeita molemmissa yhtiöissä on laajennettu. Se tapahtui Nahkahousuntie 6:ssa vuonna 2003
ja Itälahdenkatu 10:ssä vuonna 2007.

TÄYDELLISEN
KYLPYHUONEEN
SALAISUUS

Korjaustarve ja -tapa
aina sidoksissa käyttöikään
Itälahdenkatu 10:ssä rakennesuunnittelijana ja valvojana toimivan Alpo Eskolan mielestä taloyhtiöissä pitäisi paremmin ymmärtää, miten olennaisesti
käyttöikä liittyy korjaustavan valintaan sekä korjauksen ajoittamiseen.
– Totta kai taloyhtiö voi päättää, että julkisivut
ajetaan niin sanotusti loppuun, eikä tehdä edes kevyitä huoltokorjauksia siinä välissä, mutta tuollainen päätös täytyy tehdä tietoisena ja ymmärtää,
mihin se pitkällä aikavälillä voi johtaa, hän korostaa.
Raskas korjaus maksaa enemmän kuin kevyt,
mutta tuo pitkän käyttöikän. Kevyemmällä korjauksella selvitään tietenkin halvemmalla, mutta saavutetaan lyhyempi käyttöikä. Raskas korjaaminen
tulee kuitenkin väistämässä aina jossakin vaiheessa
eteen rakennuksen elinkaaressa.
Taloyhtiöissä pohditaan Eskolan kokemuksen
mukaan korjaamista ja siitä aiheutuvia kustannuksia liian paljon tässä ja nyt –periaatteella huomioimatta käyttöikää tai elinkaarikustannuksia.
Pahimmillaan taloyhtiössä joudutaan molempien suurten remonttien, kuten julkisivujen ja vesi- ja viemärijärjestelmän, toteuttamiseen samaan
aikaan.
Alpo Eskola kertookin eräästä suunnittelussa olevasta taloyhtiöstä, missä taloyhtiö haluaisi tehdä nyt
vain kevyen korjauksen ja siirtää raskasta korjausta
10 vuoden tai ehkä muutaman lisävuodenkin päähän.
– Minä suunnittelijana ja hankkeen rakennuttajakonsultti olemme kysyneet taloyhtiön edustajilta, ovatko he varmasti tietoisia päätöksensä seurauksista. Nimittäin siitä, että jos nyt tehdään kevyt
julkisivuremontti, seuraava raskaampi julkisivuremontti on tehtävä melkolailla samaan aikaan putkiremontin kanssa, mikä sekin tulee olemaan ”järeä”,
Alpo Eskola kuvaa.

· kerralla laadukasta
ja kestävää
· valmistetaan Ruotsissa
· valmiiksi kasatut tuotteet

www.svedbergs.fi

· nopea ja helppo asennus
· nopeat ja täsmälliset toimitukset
· asunnoittain pakkaaminen

· kaikki yhdeltä toimittajalta

info@svedbergs.fi

p. 09-584 10 500

– En näe mitään estettä sille, jos taloyhtiössä halutaan käyttää jonkin rakennusosan loppuun,
mutta se on todellakin tehtävä tietoisena valinnan
seu- rauksista, Itkonen toteaa mainiten, että toki
isännöitsijätoimisto tukee taloyhtiön valintoja, kun
selvästi on nähty, että kunnostaminen ei kannata.
Silloin mietitään, milloin on oikeasti raskaamman
korjaamisen aika.
– Kun julkisivuun syntyneet vauriot pääsevät
etenemään liian pitkään, tietynlainen aika-akseli
korjaustavan valinnassa ylitetään. Siis kun raja ylittyy, ei yksinkertaisesti selvitä kevyillä korjauksilla,
vaan tarvitaan raskaita ja perusteellisempia korjauksia, hän jatkaa.
– Joissakin tapauksissa raskaaseen korjaamiseen
joudutaan kuitenkin liian aikaisin, vaikka aikaisemmin tehtynä kevyemmin ja pienemmin kustannuksin olisi voitu jatkaa esimerkiksi julkisivun käyttöikää, hän vielä toteaa.

Onko tarjonta laantunut tai taloyhtiöiden
ostohalut loppuneet - joka tapauksessa Alpo
Eskolan mielestä kiinteistöjen ylläpidossa
kannattaisi suosia erilaisia, esimerkiksi julkisivuihin liittyviä huoltopalveluita. Niiden
avulla monen julkisivun käyttöikää voitaisiin
jatkaa ja korjaustarvetta pienentää.

www.llum
mon.fifi//taloyhtiö

Lumon parvekelasitus pidentää kiinteistön huoltovälejä!

Sijoita asumisviihtyvyyteen ja rakennuksen hyvinvointiin
Lasitus vähentää tutkitusti melua ja säästää energiaa sekä suojaa parvekkeen sisäpintoja ja rakenteita.
– Viihtyvyisyyttä pitkälle tulevaisuuteen.

020 7403 200

(Puh. hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuh.)
tai + 17 snt/min (matkapuh.)

34

facebook.com/LumonSuomi
youtube.com/LumonOy

Ennakoivilla huolloilla lisäaikaa
– Jos halutaan pitää esimerkiksi 70-luvulla rakennettu rakennus kunnossa ja pidempään käytössä,
niin se vaatii määräaikaishuoltamista. Käytännössä esimerkiksi saumojen kunnostuksia, betonin terästen suojaamista, huoltomaalausta jne, Itkonen
muistuttaa toimintatavasta, mikä taloyhtiöissä jää
usein liian vähälle huomiolle.
Taloyhtiöille on Alpo Eskolan mukaan vuosien
aikana tarjottu ja hyödynnettekin erilaisia huoltosopimuksia, mutta nyt tarjontaan vaikuttaa hiipuneen.
– Jossakin vaiheessa esimerkiksi ikkunoiden
huoltosopimuksia tarjottiin todella aktiivisesti,
mutta nyt tuntuu, että palvelun tarjoaminen on lamaantunut täysin, hän arvioi.
Eri rakenneosia kannattaisikin hänen mielestä
huollattaa ja tarkistuttaa määräajoin. Esimerkiksi 5
vuoden päästä ensimmäinen tarkistus- ja huoltokierros, 10 vuoden päästä toinen.
– Jos huoltosopimuksella saadaan pidennettyä
takuuaikaa tai muuten parannetaan rakenneosien
huoltamista, niin sillä saadaan joka tapauksessa rakenteille aina lisää käyttöikää, hän vielä muistuttaa.

Kuntoarviosta
pitkän tähtäyksen suunnitelmiin
Taloyhtiöiden korjausten suunnittelemisen ja aikatauluttamisen apuvälineiksi kehitettiin erityisesti 90-luvulla kuntoarvio- ja PTS-menettely. Silloin
taloyhtiö teetti kuntoarvion, jossa silmämääräisesti
arvioitiin kiinteistön kunto ja laadittiin sen pohjalta
PTS eli pitkän tähtäyksen suunnitelma.
Sen tarkoituksena oli viitoittaa taloyhtiön 5-10
vuoden perspektiivissä olevat korjaustarpeet.
Asunto-osakeyhtiölaki toi taloyhtiöihin kunnossapitotarveselvitykset, minkä seurauksena kuntoarvioita ja PTS:iä ei taloyhtiöissä tehdä Eskolan mukaan enää samassa määrin kuin ennen.
Tämä muutos on vienyt hänen mielestään kehitystä taaksepäin. Ainakin siinä mielessä, että taloyhtiöiden hallitukset voivat innostua tekemään itse
kunnossapitotarveselvityksen. Tai sitten se teetetään edullisuutensa vuoksi isännöitsijällä tai teknisellä isännöitsijällä, eikä kuntoarviota teetetä laisinkaan. Näissä tapauksissa tekijältä tai tekijöiltä ei
välttämättä löydy laisinkaan samanlaista asiantuntemusta kuin kokeneelta kuntoarvioiden ja –tutkimusten tekijältä.
Tällainen suuntaus on Eskolan mukaan johtanut
myös siihen, että taloyhtiöissä ei tunnisteta yhtä
helposti oikeita korjaustarpeita kuin ennen.
– Tulevat korjaustarpeet ymmärrettiin paremmin, koska taloyhtiöstä oli ensin tehty peruskuntoarvio, siinä esitetty tarvittavat kuntotutkimukset
sekä pitkän tähtäyksen suunnitelma. Niihin oli korjauksia suunniteltaessa helppoa liittää vielä hankesuunnitelma, joka korjaushankkeissa olisi aina syytä tehdä, hän omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuen pohtii.
Kun päätöksentekijöiltä puuttuu tällaisia taustatietoja, voi olla vaikea konkretisoida, miksi korja-

taan, miksi on korjattava juuri nyt ja mitä vaihtoehtoja on käytettävissä.
Omatoimisesti tehdyissä kunnossapitotarveselvityksissä ei välttämättä oteta millään tasolla kantaa
korjausvaihtoehtoihin, toisin kuin esimerkiksi kuntotutkimuksissa tai kuntoarviossakin on voitu esittää alustavia näkemyksiä.
Sitä tärkeämpää korjaustarpeen ja korjausvaihtoehtojenkin ymmärtäminen nousee, mitä suuremmasta remontista on kysymys:
– Kun osakkeenomistajien päätettäväksi tulee
korjaushanke, minkä arvo on 20-30 prosenttia kiinteistön arvosta, niin se on kova paikka, ellei ole riittävästi taustatietoa, miksi korjataan, miksi juuri nyt
korjataan ja miten korjataan, Eskola vielä toteaa.

– Olen pitänyt
huolen siitä, että taloyhtiöissä
on tiedossa ja
mietittynä lyhyen ja pitkän aikavälin korjaustarpeet, yli 30
vuotta isännöinyt Vesa Itkonen sanoo.

Kuntoarvio hyvä apuväline
Itkosen toimistossa ei ole luovuttu, eikä luovuta
kuntoarvioiden tekemisestä.
– Päivitämme kuntoarviot noin 10 vuoden välein
edelleenkin. Olen 33-vuotisen uran aikanani aina
pitänyt huolen siitä, että taloyhtiöissä on tiedossa ja
mietittynä niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin korjaustarpeet, Vesa Itkonen korostaa.
– Lisäksi kaikissa isännöimissämme kohteissa olemme hyväksyttäneet yhtiökokouksissa hyvin
selkeän ja yksinkertaisen kiinteistönpitostrategian:
“Kiinteistöä ylläpidetään määrätietoisesti ja huolellisesti. Tarvittavat huolto- ja korjaustyöt tehdään ohjelmoidusti ajallaan ja siten, että kiinteistön arvo ja
asukkaiden asumisviihtyvyys säilyy.”
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Teksti: Riina Takala

12 REKALLISTA TIILIÄ JA LÄMPÖRAPPAUSTA

Uusi, hieno, tiivis
julkisivu rakenteilla

A

s Oy Itälahdenkatu 10:ssä julkisivuremontti käynnistyi tammikuussa. Työt
ovat edenneet teknisen isännöitsijän
Vesa Itkosen mukaan hyvin ja valmista
tullee etuajassa – marraskuussa.
– Taloyhtiö tuli meidän isännöitäväksemme
vuoden 2014 heinäkuussa. Emme olleet mukana
kesäkuussa 2014 pidetyssä ensimmäisessä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa taloyhtiö päätti
käynnistää julkisivuremontin toteuttamisen periaatetasolla, hän kertaa valmisteluvaiheita.
Sen sijaan toisessa, marraskuussa pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Isännöitsijätoimisto Itkonen Oy oli ”ruorissa” ja mukana päätöksenteossa.
– Kun taloyhtiön kanssa oli selvitetty, mitä tehdään ja päädytty raskaaseen korjaamiseen, totesimme kilpailutuksen jälkeen, että yhtiökokoukselle oli

kesäkuussa esitelty alimittainen kustannusarvio.
Se oli noin puolet siitä, mitä remontti oikeasti tulee
maksamaan, Itkonen jatkaa.
Lisäksi alkuperäisissä suunnitelmissa oli puutteellisuuksia, minkä vuoksi suunnittelijat vaihdettiin.
– Tämä korjaushanke on vaativa ja vaatii paljon
detaljisuunnittelua. Suunnittelijoilla täytyy olla kokemusta ja siksi meidän tultuamme mukaan hankkeessa on käytetty tavallaan kahta suunnittelijaryhmää, Itkonen kertoo.
Hankkeen kustannusarvio on nyt 1,9 miljoonaa
euroa. Sillä saadaan paikalla muuratut tiilijulkisivut
ja porrashuoneiden julkisivujen lämpörappaus, uudet ikkunat, leveämpi sokkeli sekä poistoilmakoneiden uusiminen ja pihatyöt.
Talossa on 7 asuinkerrosta ja kellarikerros, 3 porrashuonetta ja 70 asuntoa.

Käyttäjäystävällinen ja turvallinen kulunvalvontajärjestelmä kaikkiin käyttötarkoituksiin
Kaba evolo
Täysin digitaalinen kulunvalvonta- ja
hallintajärjestelmä erillaisiin käyttökohteisiin:
Kerrostalot • Toimistot • Yritykset • Koulut
Kulkutunnisteena käytetään sirullista avainta,
avaimenperää tai korttia. Jokainen kulkutunniste on yksilöllisesti poistettavissa järjestelmästä. Ylläpito on kustannustehokasta ja
helppoa. Oikein suunniteltuna Kaba evolo toimii
avainhallintaa itsenäisesti ylläpitävänä järjestelmänä, jonka turvallisuus on huippuluokkaa.
Kaba evolo -tuotteet on helppo yhteensovittaa
kiinteistön olemassa olevaan lukitukseen ilman
raskasta kaapelointia. Kaba experT pluS avain
patentoitu vuoteen 2033.

www.kaba.ﬁ
Ota yhteyttä, autamme lukitusjärjestelmän suunnittelussa!
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KABA AB
Klaus Björkman
myyntipäällikkö
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KABA AB
Jarmo Kvick
myyntipäällikkö
Puh. 040 043 43 17
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KUVA: RIINA TAKALA

Rantarakentamisen
ehdoilla tehtävä
Alpo Eskola Conditio Oy:stä tuli mukaan Itälahdenkatu 10:n julkisivuremonttiin tarjouslaskentavaiheen jälkeen täydentämään alkuperäistä rakennesuunnittelua. Lisäksi hän toimii valvojana.
– Korkea rakennus ja vaativat olosuhteet. Vaikka
talot eivät sijaitse ihan meren rannassa, niin suunnittelussa on kyse lähes rantarakentamisen vaatimuksista, hän toteaa.
Korjaaminen oli hänen mukaansa ajankohtaista
ja välttämätöntäkin, koska julkisivun kunto oli paikoitellen huono.
– Oli vesivuotoja, selvää rapautumista ja elementtien terästen ruostumista, hän vielä luettelee
syistä, miksi remonttiin oli syytä ryhtyä.

Klinkkerilaatat
tiilimuuraukseksi
Taloyhtiössä ei haluttu enää klinkkerilaattapintaa,
eikä lämpörappausta, vaan päädyttiin tiilimuuraukseen.
- Se on kallis, mutta ikuinen. Talo kestää 200
vuotta. Ja se sopii ympäristöönsä, Itkonen luettelee
perusteluita materiaalivalinnalle.
Kuriositeettina mainittakoon, että kahden talon
julkisivuihin käytetään 740 000 kiloa tiiltä eli 12 rekan verran. Tiiliverhouksen vuoksi sokkelia oli levennettävä, mutta se on usein normaali toimi tällaisissa tapauksissa.
Lisäksi tiili puolusti Itkosen mukaan paikkaansa,
, koska Lauttasaaressa teollisuuden jälkeisessä uudisrakentamisessa on suosittu paljon tiiltä.
Porrastorneihin oli ehdotettu kivijäljitelmämäisiä
julkisivulaattoja, mutta kustannussyistä niiden si-

jaan valittiin lämpörappaus. Myös sokkelissa julkisivulaattojen sijaan päädyttiin maalaamiseen.

Klinkkeririkin
säilyy, kun hoidetaan
Klinkkerilaattajulkisivut ovat pesubetonijulkisivujen
tapaan saaneet ”tuomionsa”: ongelmallisia. Hiljattain uutisoitiin, että esimerkiksi Helsingin PikkuHuopalahdessa on päätetty purkaa useita klinkkerilaattajulkisivuja klinkkerilaattojen putoamisten ja
kiinnitysongelmien vuoksi.
Itkonen tunnistaa ongelman, mikä on vaivannut
nyt työn alla olevassa Itälahdenkatu 10:ssä, mutta monissa muissakin isännöinnissään olevissa rakennuksissa esimerkiksi Lauttasaaressa.
Hänen mielestään ongelmia voi kuitenkin ennaltaehkäistä sillä, että huolehtii sekä klinkkerilaattojen saumojen että julkisivusaumausten kunnosta.
– Jos pidät klinkkerilaattajulkisivun kunnossa, klinkkerit pysyvät paikoillaan, mutta jos et pidä
kunnossa, niin klinkkerilaatat putoavat julkisivusta
ihan samaan tapaan kuin mikä muu materiaali tahansa, hän vielä muistuttaa.
– Klinkkerilaattojen irtoaminen on ollut alusta
alkaen ongelma. Klinkkerilaattoja ryhdyttiin käyttämään 70- ja 80-luvulla, koska pinta oli kestävä. Sitä ei kuitenkaan osattu ottaa huomioon, että kaikki
kosteus, mikä tulee julkisivun sisäpuolelta ja vuotovedet, jäävät klinkkerin taakse. Siksi niissä on tartuntaongelmia ja laatat irtoavat, Alpo Eskola tietää.

Tässä tehdään
ensimmäistä
eristekerrosta
puretun julkisivupinnan päälle. Janne Laiho
(vas.) ja Ari Nevalainen Exoteriko Oy:stä
työnsä äärellä.

Ei mitään järkeä
siirtää ikkunoita
– Ikkunoiden siirtämistä julkisivussa ei kannata
miettiä, koska siinä ei ole taloudellisesti mitään jär37
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Kuva yllä: Tältä näytti toisen talon julkisivu elokuun loppupuolella. Ikkunoiden detaljiikasta käytiin pitkään keskustelua rakennusvalvonnan kanssa, mikä lopulta hyväksyi esitetyn ratkaisun.
Kuva alla: Vanhat julkisivut purettu ja korjaaminen
voi alkaa. Tältä julkisivut näyttivät maaliskuussa.

keä. Siirtäminen johtaa asuntojen sisäpuolelle suureen määrän tasoitus- ja maalaustöitä. Itälahdenkadun ikkunat olivat 15 vuotta vanhoja ja ne kannatti
heittää pois. 15 vuodessa myös ikkunoiden u-arvot
ovat muuttuneet 1,5:stä 0,8:aan, joten mikä järki olisi ollut säilyttää vanhat ikkunat, Itkonen ykskantaan
toteaa.
Rakennusvalvonnan kanssa ikkunoiden sijoittamisesta julkisivuun ja detaljiikasta keskusteltiin
paljon.
– Ikkunoihin liittyy valtava määrä detaljisuunnittelua ja miten ne asemoidaan julkisivuun. Jos ikkunat jäävät liian syvälle, voidaan joutua tekemään
tolkuton määrä pellityksiä. Mielestäni tässä kokonaisuus on onnistunut hyvin, hän toteaa.
– Julkisivurakentaminen on muutenkin senttija millimetripeliä, ettei julkisivun paksuus kasva liikaa, hän vielä mainitsee.

Uudella
eristemateriaalilla ohut rakenne
Vaikka ruiskutettavaa PU-lämmöneristettä on käytetty toistaiseksi vielä aika vähän, Itälahdenkadulle
se tuntui Itkosen mukaan ainoalta oikealta vaihtoehdolta:
– Voi sanoa, että tällainen kokenut isännöitsijä
oli joutunut aikaisemmin yllättymään siitä, minkälainen betoniteollisuuden elementtituotannon laatu
on ollut. Korjaamisen kannalta suuri ongelma tulee siitä, että sisäkuorielementin ulkopinta aaltoilee
useiden senttimetrien syvyydeltä, eikä sitä saa villalla tasoitettua, hän toteaa.
– Itälahdenkadulla eristemateriaaliksi valittu polyuretaani sen sijaan täyttää ja tasoittaa pinnan ja
tiivistää seinän kosteudelta. Tosin ensin eriste tiivistää vanhan muodon, minkä jälkeen sitä on ruiskutettava uudelleen ja taas välillä leikattava ylimääräisiä kerroksia pois, että pinnasta tulee suora, hän
kuvaa tekotapaa.
Julkisivukorjauksissa usein pyritään siihen, ettei rakennepaksuus kasva, koska se vaikeuttaa esimerkiksi ikkunoiden asemointiin julkisivussa ja sitä
kautta detaljiikkaan.
– Tämä rakenneratkaisu oli olemassa vaihtoehtona jo niissä edellisissä suunnitelmissa. Olen nähnyt, miten tämä eristemateriaali luo hyvät mahdollisuudet juuri siihen, että julkisivurakenne pysyy
ohuena ja sitä kautta helpottaa rakenteiden ja detaljiikan toteuttamista, Eskola vielä suunnittelijan näkökulmasta toteaa.
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JULKISIVUKORJAUSTEN SUDENKUOPPA

Teksti ja kuva: Riina Takala

Liikaa huomiota rahaan korjaamiselle väärä suunta
Liiallinen kustannuspainotteisuus voi viedä julkisivukorjauksen
kokonaisuudessaan väärään suuntaan. Kun säästetään
kuntotutkimuksessa, ei saada riittävän luotettavaa kuvaa julkisivujen
kunnosta, suunnittelija tekee mahdollisesti ali- tai ylimitoitetun
korjaussuunnitelman ja kuviteltu säästö voi aiheuttaa moninkertaiset
kustannukset.

M

uun muassa tällaisen johtopäätöksen
teki Johan Pellikka julkisivukorjausten nykytilaa Suomessa selvittäneessä
kandidaatintyössään Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelmassa.
”Tilaajilta toivotaan jonkinlaista pisteytysjärjestelmää, jossa huomioitaisiin hinnan lisäksi hankkeen onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä esimerkiksi aiempi kokemus vastaavista hankkeista,
luotettavuus, laatu ja vastuunkanto”, Pellikan yhteenvedossa yhdeksi keinoksi ehdotetaan.

Arto Köliö (vas.)
ja Johan Pellikka seisomassa yliopiston
uuden Kampusareenan
edustalla. Sen
odotetaan tiivistävän yliopiston ja yritysten välistä
yhteistyötä.

Aikaisempi
markkinaselvitys innosti
Julkisivuyhdistys r.y. on selvittänyt julkisivukorjausten nykytilaa 20 vuoden toimintansa aikana
useamman kerran. Tuorein selvitys tehtiin vuonna
2005. Tämä markkinaselvitys oli kandidaatintyön
tarkastajana toimineen Arto Köliön mukaan Johan
Pellikan työn taustalla.
– Totesimme, että koska uudempaa tietoa ei ole,
koitetaan itse selvittää omin keinoin, minkälaisia
julkisivujen korjaustarpeita kiinteistöissä tällä hetkellä on, Arto Köliö kertoo.
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– Tutkimuksesta selviää, että julkisivukorjaukset
painottuvat nyt raskaampiin korjauksiin ja niissä
peittävät, purkavat korjaukset edustavat jo suurta
osaa, Arto Köliä toteaa.
Tutkimuksessa arvioidaankin, että tulevaisuudessa korjaukset kehittyvät raskaampaan suuntaan,
sillä monissa tapauksissa tarvittavia huoltotoimia ei
ole osattu tai haluttu tehdä tarvittavassa määrin.
– Tosin tässä on merkittäviä alueellisia eroja.
Kasvukeskuksissa ja arvokkailla alueilla kiinteistöjen
huolto ja korjaukset ovat taloudellisesti kannattavia
ja niihin panostetaan. Muuttotappio alueilla tarvittavia raskaita korjauksia ei ole taloudellisesti kannattavaa toteuttaa, joten kyse on lähinnä rakennuksen saattohoidosta, Pellikka toteaa.
Hänen mukaansa on myös nähtävissä, että tulevaisuudessa myös korjausmäärät kasvavat, koska
rakennuksista entistä useampi tulee korjausikään.

Myös eroavaisuuksia käyttöikäarvioissa löytyi. Levyverhouksen käyttöikä oli kirjallisuusselvityksen
mukaan 30-40 vuotta, kun kyselytutkimuksen arvio
oli optimistisempi 40-50 vuotta. Kuorielementeillä
saavutetaan kirjallisuusselvityksen mukaan 50-100
vuotta, kun kyselytutkimuksen perusteella arvio oli
realistisemmin 50 vuotta.
– Pinnoitus mielletään joissakin tapauksissa
huoltomaalaamiseksi, mutta se voi tarkoittaa myös
impregnointityyppistä, suojaavaa pinnoitetta, Pellikka mainitsee.
– Korjaushankkeen yhteydessä käyttöikä tulisi määritellä. Onko se aikaväli, mitä tavoitellaan vai
maksimiaikaa, mihin pyritään? Toteutumaahan ei
voida ennalta nähdä, mutta ero on siinä, että ensimmäinen sisältää myös laatuvaatimuksen – käyttöiän alarajan. Käyttöikään liittyy sekin, että meillä
on jo jonkinlaista kokemusta lyhytaikaisista korjaustavoista, mutta pitkäaikaisista vasta karttumassa
kokemusta, Köliö huomauttaa.
Pellikka havaitsi, että joka tapauksessa pinnoituskorjauksella saavutettu käyttöikä riippuu pitkälti
valitusta pinnoitteesta, alapuolisen rakenteen kunnosta ja pinnoituskorjauksen laadullisesta toteutuksesta.
”Mikäli pinnoitettavassa betonijulkisivussa on
laaja-alaisesti pakkasrapautumaa, ei pinnoituksella
useinkaan saavuteta edes viiden vuoden käyttöikää,
kun hyväkuntoisen betonijulkisivun pinnoituksella
voidaan saavuttaa 15 vuoden käyttöikä”, hän tutkimuksen tulosten valossa toteaa.
Myös toteutuksen laadulla on huomattava merkitys saavutettuun käyttöikään. Huolellisesti ja hyvillä materiaaleilla toteutettu pinnoituskorjaus antaa pitkän käyttöiän.
Käyttöikätarkasteluun liittyy sekin, että korjaustavat ovat muuttuneet.
– Esimerkiksi eristerappauksissa 90-luvulle asti on tehty villan päälle paksu kolmikerrosrappaus, kun nykyisin rappaus voidaan tehdä erilaisille
alustoille lamellivillan tai EPS:n päälle järjestelmästä
riippuen ohut- tai paksurappaustekniikalla. Nämä
ovat erilaisia korjaustapoja, Pellikka toteaa.
– Ja vaikka materiaalivalmistajat tekevät laboratoriokokeita ja testejä, reaalinen käyttökokemus
materiaalista voi olla aika lyhyt, hän jatkaa.
– Kuinka paljon sääolot ovat muuttuneet ja miten vaikuttavat? Julkisivujen kosteusrasitus on kasvanut todella paljon etenkin, kun talvet ovat sellaisia kuin nykyisin ovat, Pellikka vielä mainitsee seikoista, jotka vaikuttavat korjaustapojen valintaan ja
käyttöikään.

Korjaustavat
kehittyneet

Liikaa
keskitytään kustannuksiin

Tutkimuksen eräänä tavoitteena oli selvittää eri
korjaustavoilla tavoitellut käyttöiät. Kirjallisuusselvityksestä ja markkinaselvityksestä saadut tiedot eri
menetelmien tavoitelluista käyttöiästä olivat hyvin
samansuuntaisia: pinnoituskorjauksella tavoitellaan
5-15 vuoden käyttöikää, laastipaikkauskorjauksella 15-20 vuotta ja eristerappauksella 30-50 vuotta.

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella korjausten painottuminen raskaisiin korjaustapoihin johtuu kustannusten liiallisesta kilpailuttamisesta.
– Kuntotutkimuksessa ja hankesuunnittelussa painotetaan liikaa kustannuksia. Kuntotutkimuksessa pienennetään näytemääriä säästämisen vuoksi, eikä siten saada riittävää kokonaiskuvaa

Tutkimuksessa tietoja kerättiin sekä kyselyllä että
henkilökohtaisilla arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja rakennuttajien haastatteluilla, joista saatuja vastauksia verrattiin laajaan kirjallisuusselvitykseen perustuvaan tietoon esimerkiksi korjattavan rakennuskannan iästä, julkisivujen
korjaustarpeista, menetelmistä ja kustannuksista.

Julkisivujen
korjaustarve kasvaa
– Vaikuttaa siltä, että korjausrakentaminen on
noussut esimerkiksi sisäilmaongelmien vuoksi voimakkaasti esiin. Ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi siitä, että kiinteistöjä pitää korjata, Johan Pellikka
kertoo havainnostaan, mikä vahvistui myös kesätyöpaikassaan suunnittelutoimistossa.
– Joidenkin talojen korjaushistoriasta näki, miten taloissa – vanhoissakin - oli tehty 2000-luvulle mennessä vain kevyitä korjauksia, mutta viime
vuosina suunta on muuttunut, hän toteaa.
Tällä hetkellä tutkimuksen mukaan korjataan
tyypillisimmin 1960- ja 1970 –luvulla rakennettuja
betonielementtirakenteisia asuinkerrostaloja. Valtaosa korjauksista on kevyitä, säilyttäviä korjauksia,
esimerkiksi pinnoituskorjauksia tai perusteellisempia paikkaus- ja pinnoituskorjauksia.
”Näiden yhteenlaskettu suoritemääräinen osuus
tutkimuksen mukaan on noin kaksi kolmasosaa
kaikista korjauksista. Kolmasosa korjauksista on
raskaampia peittäviä tai purkavia korjauksia”, tutkimuksessa arvioidaan.

Suunta
raskaampiin korjauksiin
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julkisivun kunnosta, Pellikka selittää ilmiötä, mikä
taloyhtiön tasolla voi merkitä tuhannen euron säästöä kuntotutkimuksessa, mutta 100 000 euron remonttikustannuksia, vaikka pienemmälläkin summalla olisi voitu urakka tehdä.
– Tai pahimmassa tapauksessa toisin päin eli alikorjataan, tehdään liian levyt korjaus, mikä kostautuu lyhentyneenä huoltovälinä myöhemmin, Köliö
jatkaa.

Kannattaa
tutustua tilaajan ohjeeseen
Suunnittelijoiden toiveena on, että kuntotutkimukset tehtäisiin Betonijulkisivun – parvekkeiden kuntotutkimuksen BY 42:n määrittelemien normien
mukaan.
– Tilaajien kannattaisi huomata se, että Betoniyhdistyksen sivustolla on vapaasti saatavilla BY 42
Betonijulkisivun ja –parvekkeiden kuntotutkimuksen tilaajan ohje. Sitä kannattaisi käyttää. Se antaa
kuntotutkimuksen kilpailuttamiseen myös laadullisia mittareita, Arto Köliö vinkkaa.
Suunnittelijoiden työssä korostuvat kuntotutkimuksen antaman tiedon lisäksi rakennuksen lähtötiedot ja niiden paikkansa pitävyys sekä esimerkiksi
haitta-aineiden selvittäminen. Tässä viitataan pcb-,
lyijy- ja asbestipitoisuuksien selvittämiseen tietyn
aikakauden rakennusten julkisivuista.
Arkkitehdit toivat kyselytutkimuksessa esiin sitä,
miten tärkeää on valita oikea korjaustapa kohteen
mukaan.
– Heidän mielestään korjauksissa pitäisi ottaa
enemmän huomioon vanhan rakennuksen ominaispiirteet, Köliö jatkaa.
Toisaalta arkkitehdit näkivät Pellikan mukaan
tärkeänä tulevaisuudessa, että kehitetään ja jatkojalostetaan materiaaleja ja toimintatapoja.
– Sekin tuli toiveena esiin, että voitaisiin korjata talvisinkin luotettavasti ilman lisäkustannuksia. Nythän talvikorjaus merkitsee vähintään 15 -20
prosentin kalliimpaa hintaa lämmitys- ynnä muiden kustannusten vuoksi, hän vielä toteaa.
Urakoitsijoiden ja rakennuttajien näkemykset
vahvistivat sitä, että korjaukset keskittyvät edelleenkin 60 – 70 -luvun kerrostaloihin, joita maassamme
on paljon.
– Toisaalta korjausmenetelmät ovat myös erilaisia uudemmassa rakennuskannassa. Niiden julkisivujen vaurioaste on pienempi ja selvitään pienemmällä korjaamisella. Rakennuksen julkisivujen lähtötilanne vaikuttaa ja vaihtelee tässäkin mielessä,
Johan Pellikka vielä toteaa.

B ETONIRAKENTEIDEN
KUNTOTUTKIMUKSET!

Vaurioanalyysit olemassaoleviin rakenteisiin (ohuthieessä pakkashalkeilua, kuva-ala n. 2 mm x 5 mm).

Betonin pakkasenkestävyyden varmistus korjauskohteissa ja uudisrakentamisessa (kuvassa pallomaisia suojahuokosia, kuva-ala n. 2 mm x 5 mm).

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio
www.ohuthiekeskus.com

usden kunto- ja korja
Maksuton ikkunoi
0500 603 953.
tarvearvio. Soita

Miksi vaihtaisit koko ikkunan
vain kuluneen ulkopuitteen vuoksi?
Jeti-menetelmässä ikkunan vanha ulkopuite uusitaan säänkestäväksi
alumiinipuitteeksi. Yhdessä karmiosan kanssa se muuttaa puuikkunan
rakennuksen käyttöiän kestäväksi puualumiini-ikkunaksi.
Korjaus on nopea, osakkaille vaivaton ja oikeudenmukainen.

Betonijulkisivun ja –parvekkeiden
kuntotutkimuksen tilaajan ohjeen
voit ladata tästä osoitteesta:
http://www.betoniyhdistys.ﬁ/julkaisut/

Lisätiedot
www.jeti-ikkuna.fi
0500 603 953/ Jouni Ruuska
info@jeti-ikkuna.fi

by42-tilaajan-ohje-2014-ja-2012.html
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Tekstit ja kuvat: Riina Takala

TIEDOSTAKAA VASTUUNNE
TALOYHTIÖT JA OSAKKEENOMISTAJAT

Huolletut parvekelasit
asumisen turvallisuutta

Julkisivuremontin yhteydessä parvekkeet usein lasitetaan ja siirretään vastuu
niistä taloyhtiölle. Se vaatii
kuitenkin myös
yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Kun taloyhtiö on asennuttanut parvekelasitukset, ne kuuluvat
taloyhtiölle. Hallituksen tehtävä on pitää huolta siitä, että ne
myös jossakin elinkaarensa vaiheessa huolletaan.
Tilanne kuitenkin muuttuu, kun parvekelasitus onkin
osakkeenomistajan vastuulla. Miten hyvin osakkeenomistajat
ovat tiedostaneet vastuunsa ja teettävät huoltoja?

K

enen vastuulla parvekelasitukset ja mitä
siitä seuraa, on kysymys, jonka useiden
hallitusten puheenjohtajana toimiva Mika
Artesola haluaa nostaa esiin.
Kun taloyhtiö on asennuttanut parvekelasitukset,
silloin taloyhtiön ja sitä kautta hallituksen tehtävä
on huolehtia niiden huoltamisesta.
- Tällöin kokonaisuus pysyy hyvin hallinnassa,
huolto tehdään ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.
Mutta ongelmallisemmaksi tilanne muuttuu silloin,
kun osakkeenomistajat itse vastaavat parvekelasitusten kunnosta ja huoltamisesta, myös Puheenjohtajien Klubia Turussa vetävä Artesola toteaa.

Parvekelasitustaival luotiin 80-luvulla
Kun parvekelasituksia 80- ja 90-luvulla hankittiin,
42

yleinen tapa oli se, että luvan kaupungilta tai kunnalta hankki taloyhtiö, mutta osakkeenomistajat itse
hankkivat ja asennuttivat omat parvekelasituksensa.
Tämä johti siihen, että osalla asukkaista oli parvekelasitukset, osalla ei.
- Ne maksettiin siis itse. Vuosien saatossa parvekkeille tuli myös eri yritysten valmistamia lasituksia. Yritykset markkinoivat niitä myös sillä tyylillä,
että ”hanki ja asennuta sinäkin, kun tulemme taloyhtiöön”, Artesola muistelee.
Koska parvekelasitukset ovat yleistyneet ja niiden
määrä kasvanut, on aika luonnollistakin, parvekelasikirjo voi olla hyvin moninainen – osakkailla on eri
yritysten valmistamia lasituksia tai yhdellä saman
toimittajan aikaisempi tuotemalli, toisella tuoreempi parvekelasitustyyppi.

Kun parvekelasitusten asentamisesta on kulunut
lähes 20 vuotta tai kenties sitäkin enemmän, miten
huoltaminen enää onnistuu.
– Parvekelasitustoimittajat huoltavat yleensä
vain omia tuotteitaan. Se johtunee vastuukysymyksistä, mutta myös siitä, ettei esimerkiksi 25 vuotta
sitten asennettuihin parvekelaseihin ole enää varaosia. Tai lasitukset toimittanutta yritystä ei enää ole,
Artesola mainitsee mahdollisina ongelmatekijöinä.

Isännöitsijä ja
hallitus ”viestintämoottoreiksi”
– Vuosien saatossa asunto on voinut myös vaihtaa
kerran tai useammankin kerran omistajaa. Nykyinen omistaja katselee tyytyväisenä parvekelasejaan,
mutta ei välttämättä tule ajatelleeksi, että ne kuuluvatkin hänen vastuulleen, koska taloyhtiö ei ole niitä asennuttanut, Artesola jatkaa.
Tällaisissa tilanteissa taloyhtiö ei voi huollattaa sellaisia parvekelasituksia, jotka eivät kuulu sen
kunnossapitovastuulle.
– Jos yhtiö huollattaisi niiden osakkeenomistajien parvekelasitukset, joita yhtiö ei ole asentanut, se
toimisi väärin niitä kohtaan, joilla ei ole lasituksia,
hän vielä pohtii.
Sen sijaan taloyhtiö, sen hallitus ja isännöitsijä
voisivat Artesolan mielestä toimia ”moottoreina” ja
tiedottaa siitä, että parvekelasitusten kunto pitää aika ajoin tarkistaa, lasitukset pitää toimivina ja huoltopalveluitakin on saatavilla.
Kun vastuunjako ei ole selvillä, osakkaat tai asukkaat saattavat valittaa isännöitsijälle tai huoltomiehelle, että parvekelasitukset eivät toimi. Silloin kuitenkin pitäisi ymmärtää, että huoltovelvollisuus on
osakkaalla ja asukkaalla itsellään ja heidän täytyy itse hankkia huoltopalvelu ja maksaa siitä.
Osakkeenomistajien lisäksi pitäisi infota vuokralaisia siitä, että tarkkailisivat parvekelasitusten toimivuutta.
– Ja sitten, jos havaitsisivat ongelmia, niin yhteys omistajaan tai huoltomieheen.
– Ja onhan mahdollista, että asunnon omistaa
sellainen sijoittajaomistaja, joka ei ole välttämättä
käynyt asunnossa, eikä siis välttämättä tiedä omistavansa parvekelasitukset.
- Mielellään soisi tapahtuvan vielä niin, että kun
yksittäiset osakkeenomistajat ja asukkaat ovat huollattaneet parvekelasituksensa, he ilmoittaisivat siitä
isännöitsijälle. Näin taloyhtiökin olisi tietoinen siitä,
miten paljon parvekelasituksia on huollettu.

Julkisivuremontti
luonteva kohta muuttaa vastuuta
Kuinka paljon parvekelasituksista sitten tänä päivänä on vielä osakkeenomistajan vastuulla, on kysymys, johon voi etsiä jonkinlaista tuntumaa vaikkapa
katselemalla talojen parvekejulkisivuja.
Ainakin silloin, kun parvekejulkisivu on lasitusten suhteen ”palapelimäinen”, voi ounastella, että

PRESS!

KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY
VIIKOITTAIN. SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

TILAA UUTISKIRJE
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ
TUOREISSA
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä
aikaisemmin julkaistuista
Kiinteistöpostin artikkeleista,
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

www.kiinteistoposti.ﬁ/uutiskirje
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Julkisivukorjaamisen asiaa Oulussa
Julkisivuyhdistyksen RoadShow pysähtyy
8. lokakuuta Oulussa ja kutsuu Constin kanssa
järjestettävään seminaariin niin rakennusalan
ammattilaisia kuin asunto-osakeyhtiöväkeäkin.
Tilaisuudessa puhutaan mm. julkisivujen
korjaustarpeen selvittämisestä, julkisivukorjauksen
suunnittelusta ja urakoinnista.
Tilaisuus on maksuton. Saliin mahtuu 70 henkilöä.
Katso tarkemmin www.julkisivuyhdistys.¿
ja ilmoittaudu mukaan.

Ainutlaatuinen julkisivumarkkinaselvitys valmistunut
Julkisivuyhdistyksen Foreconilla teettämä laaja tutkimus
julkisivumarkkinoiden tilanteesta on valmistunut.
Tutkimus antaa vastauksia kysymyksiin eri materiaalien
jakaantumisista, esimerkiksi siitä, kuinka suuri osuus
Suomen vuotuisesta 12 miljoonan neliön julkisivurakentamisesta on tehty ohutrappausjärjestelmällä.
Lisätietoja: Riikka Töytäri, puh. 040 582 1949

Kotisivuilta löydät
apuvälineitä ja yhteyksiä:
Jos julkisivuremontti on edessä:
Tutustu JUKO-ohjeistoon ja Betonivauriovideoon.
Jos etsit tietoa materiaaleista tai tekijöistä:
Jos etsit tietoa julkisivumateriaaleista, kuntotutkimuksen tekijää, yhteistyökumppania tai muuta
julkisivualan asiantuntijaa, niin jäsenyritykset
yhteystietoineen löytyvät Jäsenistö-otsikon alta.

Toiminnanjohtaja Riikka Töytäri, puh. 040 582 1949,
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi
Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy,
puh. 0400 57 66 33, mikko.tarri@ains.fi

Julkisivu on kaikkien asia

www.julkisivuyhdistys.¿
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tässä tapauksessa lasitukset ovat mitä ilmeisemmin
osakkaiden vastuulla.
– Parvekelasitusten hankinta ja kunnossapitovastuun siirtyminen tapahtuu luontevasti julkisivuremontin yhteydessä. Suunnittelijatkin nostavat
usein esiin kysymyksen, tehdäänkö samalla lasitukset vai ei, Artesola mainitsee.
Sitä ei kuitenkaan saa unohtaa, että muutos kunnossapitovastuusta täytyy kirjata yhtiöjärjestykseen
eli taloyhtiön on tehtävä yhtiöjärjestyksen muutos.
– Jossakin tämä asia, että vastuu on siirretty
osakkaalta yhtiölle on tehtävä, hän vielä korostaa.

Entäs
vanhat lasitukset remontissa?
Kun julkisivuremontissa päätetään lasittaa parvekkeet, ne, joilla lasitukset jo ovat, usein peräävät
mahdollisuutta hyvityksiin – säästäähän yhtiö siinä, jos sen ei tarvitse lasittaa niitä parvekkeita, joissa
lasitukset entuudestaan on.
– Olemassa olevat lasitukset ja niistä hyvittäminen remontin yhteydessä on hyvin yhtiökohtainen
asia. Toisissa pidetään hyvänä, että lasitukset tulevat ja sillä saadaan pidennettyä julkisivun käyttöikää ja nostettua asumisen arvoa. Mutta silloin, kun
kaikilla ei ole edes parvekkeita, asiasta tulee yleensä
suurin vääntö, Artesola kuvaa.
Lisäksi hyvityksen suuruuden arvioiminen on
hyvin vaikeaa. Kuinka paljon taloyhtiölle tulisi remontin yhteydessä säästöä vai tulisiko ollenkaan?
Voihan olla niinkin, että vanhoja ei voida edes jättää
teknisistä syistä – esimerkiksi vanhoja ei voida liittää uuteen kaideratkaisuun - vaan on pakko lasittaa
kaikki parvekkeet uusilla lasituksilla.
Tai vanhoja, eri yrityksen toimittamia ja aikanaan asentamia lasituksia ei vain yksinkertaisesti voida jättää julkisivun ”aikapommeiksi” tai uutta
hienoa julkisivua ”rumentamaan”.

Asuinturvallisuuttakin
turvataan
– Minun mielestäni hallituksen ja isännöitsijän velvollisuus on tuoda esiin parvekelasitusten kunnossapitovastuuseen liittyvät asiat, koska parvekelasituksetkin ovat yksi asumisen turvallisuuteen liittyvä
asia. Jos parvekkeelta putoaa jotakin alas, erittäin
suuri todennäköisyys on, että loukkaantunut on taloyhtiön asukas tai vahingon kärsinyt auto tai jokin
muu turmeltunut tavara jonkun taloyhtiön asukkaan, Artesola jatkaa.
Suurin uhkakuva on, että onnettomuudella voi
olla vastuiden näkökulmasta samanlainen vaikutus
kuin on katolta putoavalla jäälohkareella.
– Toki me kaikki voimme huolehtia parvekelasitusten toimivuudesta sillä, että aika ajoin puhdistamme lasitusten kiskot märällä rätillä tai harjalla,
koska sinne väleihin kertyy vuoden mittaan pölyä
ja hiekkaa ja muita epäpuhtauksia. Ehkä lasitukset
pysyvät paremmassa kunnossa tästäkin syystä, kun
puhdistamisen ansiosta niitä ei tarvitse repiä, eikä
kiskoa, Mika Artesola vielä miettii.

Autohuoltovertaus käyttöön
parvekelasituksissakin

-O

lin hiljattain eräässä kohteessa
huoltamassa parvekelasituksia,
joista ei kukaan ollut huolehtinut
16 - 17 vuoteen. Tein kaikkiin tarkistus- eli perushuollon. Yhden parvekelasituksen
proﬁili oli yläreunasta enää kahdella pultilla kiinni ja kaikki rakenteeseen kuuluvat kiilat pudonneet
pois. Lasi heilui käsissä.
– Kävin tietenkin sen jälkeen kaikki parvekelasitukset läpi ja korjasin ne. Isännöitsijälle sanoin, että
jos teillä on paljon tällaisia taloja ja niissä tämänikäisiä parvekelasituksia, joita ei ole huollettu, niin
pistäkää huoltomies kiireesti tarkistamaan kaikkien
lasitusten kiinnitykset.
– Huoltomiehelle tällainen t-avain käteen ja sen
kanssa tarkistamaan, että parvekelasituksen yläproﬁilin pultit edes ovat kiinni. Kiilat niistä lasituksista
ovat varmastikin jo pudonneet pois, minkä vuoksi
ne eivät toimi kunnolla, mutta pysyvät ainakin paikoillaan.
– Lisäksi kehotin isännöitsijää tilaamaan huollon
kaikille sellaisille parvekelasituksille, joista huoltomies löytää vikaa.
Tällainen on yksi esimerkki Lumon Oy:n parvekelasitusten huoltoja tekevän Olli Taivaisen kokemuksista, joita on karttunut vajaan vuoden ajan eri
puolilta Etelä-Suomea.
Yli kahdeksan vuoden kokemus asennustöistä
on antanut hyvän perustan huoltokorjausten tekemisiin, koska hänelle ovat siten tuttuja kaikki yrityksen 2000-luvulla valmistamat ja asentamat parvekelasitusmallit.
– Koskaan ei tiedä etukäteen, miten kauan kohteessa menee. Eräs taloyhtiö oli tilannut perushuollon, mutta siellä pitikin tehdä niin sanottu uudistava huolto, koska parvekelasitukset eivät olleetkaan
toimintakunnossa, Taivainen toteaa tapauksesta, jossa vasta paikan päällä näki, minkä tasoinen
huolto lasituksille on oikeasti tehtävä.
Parvekelasirakenteeseen kuuluu saranoita, pyörästöjä, liukuosia, tiivisteitä ja avausmekanismi,
mitkä kaikki ajan kuluessa kuluvat. Huollettaessa
kuluneet osat vaihdetaan ja voidellaan ja lasituksen
toimivuutta säädetään.

Autovertaus
ohjenuoraksi tässäkin
Niin kauan kuin parvekelasitukset toimivat kunnolla, niihin ei kiinnitetä huomiota. Mutta sitten kun
ongelmia ilmenee, sitten ilmoitetaan isännöitsijälle
tai huoltomiehelle asiasta.
Parvekelasituksissa pitäisi Lumon Oy:n tuotepäällikkö Olli Kuutin mukaan vaalia samaa periaatetta kuin auton huoltamisessa – huolletaan ennakoivasti, ei vasta sitten, kun on jo vikoja.
–Parvekelasituksenhan pitäisi olla aina toimintakunnossa. Mutta kun esimerkiksi lasit liikkuvat
huonosti tai rullastosta kuuluu ääniä, joita ei nor-

maalisti sieltä kuulu, tai linnut ovat nokkineet tiivisteet rikki, niin silloin on huollon ja osien vaihtamisen paikka, Kuutti toteaa.
Huoltopalvelun hankkiminen käsitellään Kuutin
kokemuksen mukaan yleensä kevään tai syksyn yhtiökokouksissa, koska taloyhtiön kunnossapitovastuulla olevien kaikkien parvekelasitusten huoltaminen voi maksaa sen verran paljon, että sille tarvitaan yhtiökokouksen hyväksyntä.
Yksittäiset osakkeenomistajat ”löytyvät” asiakkaiksi Kuutin mukaan esimerkiksi isännöitsijän
kautta tai taloyhtiön osakasluettelon avulla, mutta
hehän maksavat huollon itse.

Parvekelasituksessa on paljon
osia, jotka kuluvat ja joita pitää säätää. Siksi
Olli Taivainen
kehottaisi taloyhtiöissä tekemään lasituksille säännöllisesti
huoltoja, jotta
ne toimivat,
kuten pitääkin.

Kymmenen
vuoden välein hyvä tahti
Mitä vanhemmat parvekelasitukset ovat, sitä vaikeammaksi voi niiden huoltaminen tulla: – Tai jopa niin, että huoltaminen ei onnistu laisinkaan. Esimerkiksi meillä ei ole enää yli 20 vuotta sitten asennettuihin parvekelasituksiimme varaosia, Kuutti
mainitsee korostaen sitä, että ylipäätäänkin yritys
tekee huoltoja vain omiin parvekelasitusmalleihinsa.
Parvekelasien laskennallinen ikä huollettuna on
25-30 vuotta, mutta Kuutin mukaan suositeltava
huoltoväli on 5-7 vuotta.Lisäksi olisi tärkeää, että taloyhtiön vastuulla olevien lasien huolto kirjattaisiin
huoltokirjaan ja viisivuotisiin kunnossapitotarveselvityksiin.
– Me emme tee suullisia sopimuksia huoltamisesta, vaan aina kirjallinen dokumentti siitä, mitä
on sovittu, mitä tehdään ja mitä maksaa, Kuutti sanoo mainiten, ettei tarjousta myöskään anneta käymättä ensin paikalla katsomassa, minkälaiset lasitukset ja miksi ne huoltamista tarvitsevat.
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Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

KOVA ALUSTA JA MUUT RAKENTEET YLEISIMMÄT PUUTTEET

Taloyhtiön leikkipaikat
turvallisemmiksi

Väärin asennetun liukumäen
tyypillinen ongelma on ns.
hupparinarurako. Marko Eskolainen esittelee testauksessa käytettävää
välinettä. Tässä
liukumäessä ei
ole huomautettavaa.

Keinun putoamisalusta on kova. Pihassa on riskialttiita ns. muita
rakenteita, joissa lapset leikkivät. Leikkivälineet ovat liian lähellä
toisiaan. Leikkivälineen turva-alue ei ole tarpeeksi suuri.

N

ämä ovat tyypillisimmät virheet kiinteistöosakeyhtiöiden leikkipaikoilla, tietää ulkoleikkipaikkojen tarkastaja Marko
Eskolainen. Hän muistuttaa, että taloyhtiön leikkipaikkaa koskevat samat määräykset kuin
julkisia leikkipaikkoja.
Harva leikkipaikka täyttää Marko Eskolaisen havaintojen mukaan standardit sataprosenttisesti. Hänellä on runsaan 15 vuoden kokemus leikkipaikoista ja -välineistä toimittuaan Viherympäristöliiton
koulutuspäällikkönä ja nyt neljä vuotta Pro Park Palvelut Oy:ssä yrittäjänä.
– Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa etenkin kuntien ylläpitämillä leikkipaikoilla. Sen
sijaan kerros- tai rivitalojen pihoilta löytyy yhä karkeitakin puutteita, eikä moni uusikaan leikkipaik-
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ka selviä täysin puhtain paperein, Eskolainen toteaa
taloyhtiöiden leikkivälinetilanteesta..
– Yleisesti ottaen mitä vanhemmasta leikkipaikasta on kyse, sitä todennäköisemmin jokin asia
on vialla. Leikkipaikka on saanut rapistua rauhassa,
koska sille ei ole ollut käyttöä talon väestön ikääntyessä. Silloin olisi taloyhtiössä syytä miettiä, puretaanko välineet kokonaan pois vai vähennetäänkö
niitä sattumanvaraisia käyttäjiä varten ja laitetaan
ne jäljelle jäävät kuntoon.
Mistä leikkipaikan puutteet johtuvat, siihen voi
olla monta syytä.
– Puutteita saattaa olla itse leikkivälineessä, joka ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Tämä pätee
etenkin vanhoihin välineisiin. Kyse voi olla myös
asennusvirheestä eli leikkivälineen ja sen putoa-

JÄTEKATOS HAUKKAA
YKSIÖN VERRAN

misalustan rakentamisessa ei ole noudatettu niille
laadittuja ohjeita.
– Leikkivälineet voivat olla alueelle väärin sijoitettuna, mikä on yleensä seurausta siitä, ettei ole
käytetty ammattitaitoista suunnittelijaa eikä rakentajaa. Valitettavan usein törmää siihen, että rakennuttajat pitävät leikkipaikkaa ikään kuin välttämättömänä pahana. Eihän rakennusarkkitehti piirrä
taloon sähkö- tai lvi-asennuksia, niin miksi piirtäisi
erikoisosaamista vaativan leikkipaikan, Eskolainen
heittää kysymyksen.
Vaikka suunnitelmat olisivat olleet asianmukaiset, on jotain voinut mennä pieleen asennusvaiheessa. – Rakentajat eivät ole noudattaneet ohjeita, vaan oikaisseet jonkin kohdan. Tässä vaiheessa
nousee esille rakentajan ja valvojan vastuu, osaaminen ja moraali.
Se mitä suunnittelijat tai rakentajat eivät ole huomanneet, pitäisi paljastua viimeistään leikkipaikan käyttöönottotarkastuksessa. Siitä syystä se olisi
Eskolaisen mukaan paras tilata ammattitaitoiselta
henkilöltä ja parhaassa tapauksessa henkilöltä, joka
ei ole itse leikkipaikkaa rakentanut.

TILAA
PIHALTA.
IHAN TURHAAN.

TopLine
Classic

Kova alusta
on tyypillinen epäkohta
Leikkipaikkojen tyypillisimmät viat ja puutteet ovat
Marko Eskolaisen mukaan pysyneet samoina vuosien varrella.
– Putoamisalusta on edelleen ykkönen. Alusta
kovettuu liian nopeasti, se on väärästä materiaalista tai sitä ei huolleta. Monesti kyse on näistä kaikista
yhdessä.
Taloyhtiön pihalla on myös muita kuin leikkiin
tarkoitettuja välineitä ja rakenteita, kuten tamppausteline ja puutarhakeinu.
– Lapsi ei erottele pihan rakenteita, vaan leikkii
halutessaan niissä kaikissa. Pienellä pihalla puutarhakeinut ja tamppausteline ovat usein leikkipaikan
vieressä, mihin sisältyy riskinsä. Esimerkiksi puutarhakeinussa on monenlaisia leikkaus- ja liiskausrakoja. Matontamppaustelineessä on puolestaan lähes aina pään juuttumisrakoja ja lisäksi se on yleensä pystytetty kovan alustan päälle.
Kolmas yleinen virhe leikkipaikoilla on pieni
turva-alue, eli joku toinen rakenne on liian lähellä. Tähän liittyen asiantuntija neuvoo kiinnittämään
huomiota myös siirrettäviin kalusteisiin, kuten
penkkeihin.
– Tavanomaisessa tapauksessa penkki on tuotu
liian lähelle hiekkalaatikkoa. Lapsen pudotessa tai
horjahtaessa hiekkalaatikon reunalta hän voi satuttaa päänsä penkin kulmaan, Eskolainen mainitsee
esimerkin.
Hän kääntää katseensa suunnittelijoiden puoleen: – Pihan välineiden sijoittelussa pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että leikki ei puolivahingossa
siirry puutarhakeinuun tai tamppaustelineelle, Eskolainen korostaa.

L&T:n astiasuojat
tuovat kierrätyspisteeseen
tyylikästä ilmettä.

Nyt astiasuojat tarjoushintaan:
TopLine 1 700 € / kpl
Paloturvallinen TopLine 2 500 € / kpl
Classic 1 200 € / kpl
Hinnat alv 0 %, toimituskulut lisätään hintaan. Toimi
pian! Tarjous voimassa 31.12.2015 asti. Mainitse
tilatessasi koodi ”TAR15”.
Tee tilaus:
www.lassila-tikanoja.ﬁ/asioi
010 636 7000

www.lassila-tikanoja.fi
JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS
KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA
SIIVOUS JA TUKIPALVELUT
VIEMÄRIHUOLTO
KORJAUSRAKENTAMINEN
PROSESSIPUHDISTUS
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Jousieläimen ympäriltä löytyy
pari puutetta. Turvasora on kovettunut korpuksi ja leikkivälineen turva-alue jää 85 senttiin,
kun sen pitäisi olla 150 senttiä.

Eniten vahinkoja
keinusta tippumisesta
Kuinka paljon loukkaantumisia leikkivälineissä tapahtuu, ei ole Marko Eskolaisen mukaan tilastoitu.
Vaikka pihojen leikkipaikoissa on puutteita, ovat ne
useimmiten senkaltaisia, ettei niistä aiheudu vakavaa vaaraa.
Tyypillisimmät leikkipaikoilla sattuneet vahingot
liittyvät putoamisalustaan.
– Useimmiten vahinko tapahtuu, kun lapsi putoaa keinusta kovalle alustalle. Keinussa on liikettä ja
vauhtia ja siitä luonnollisesti hypätään. Vahinkojen
esiintymiseen vaikuttanee myös se, että keinu on
suosituin leikkiväline.
Kovalle alustalle putoamisen lisäksi vakavampien vahinkojen saralla esiintyy vahinkoja, joissa
leikkivälineeseen on jääty kiinni päästä, kaulasta tai
jostain muusta vartalon osasta. Näitä tapauksia on
Marko Eskolaisen tietojen mukaan huomattavasti
vähemmän.
Oma lukunsa ovat tilanteet, joissa pienimmät
lapset pääsevät karkaamaan leikkipaikalta läheiselle
tielle tai vesistöön. Silloin seuraukset saattavat olla
todella pahat.
– Jos leikkipaikka sijaitsee lähellä vilkasta tietä tai vesistöä, on syytä harkita aidan ja hyvällä lukituksella varustetun portin rakentamista. Koko
leikkipaikkaa ei tarvitse välttämättä aidata, vaan se
suunta, jossa vaara piilee.

Tarkastus neljä kertaa vuodessa

Keinun ketjun pituus määrittää vaadittavan turva-alueen
laajuuden, joka näillä keinuilla on Marko Eskolaisen
mittauksen mukaan riittävä.
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Leikkipaikka rapistuu ajan saatossa käytön, ilkivallan ja sään vuoksi. Leikkipaikka on siten tarkastettava säännöllisesti - sitä useammin mitä ahkerammassa käytössä välineet ovat.
Silmämääräinen tarkastus pitää tehdä jopa viikoittain, jos käyttöä on paljon. Tarkastuksessa käydään läpi välineiden eheys ja katsotaan, onko alueella roskia tai vaikka rikottuja pulloja. Jos leikkipaikalla on irtokalusteita, kuten penkkejä, pöytiä ja
roskapönttöjä, niiden pitää olla riittävän kaukana
leikkivälineistä.
Perusteellisempi tarkastus on tehtävä neljä kertaa
vuodessa, mikä koskee myös taloyhtiöiden leikkipaikkoja.
– Monelle asunto-osakeyhtiölle saattaa olla yllätys, että niinkin usein. Mutta jos leikkipaikan käyttö
on vähäistä ja välineet eivät kulu, voidaan isompien tarkastusten määrää perustellusti vähentää. Silmämääräisiä tarkastuksia ei kuitenkaan kannata
unohtaa.
Niin kutsutussa toiminnallisessa tarkastuksessa käydään läpi leikkivälineiden kunto. Tämä vaatii
osaamista, ja se on syytä antaa ammattilaisen käsiin. Lisäksi on tehtävä yksi vuositarkastus, joka voidaan kytkeä toiminnalliseen tarkastukseen.
– Jos leikkivälineistä ei pidetä huolta, voi pahimmassa tapauksessa sattua vahinko. Sen jälkeen
kysytään kuka on vastuussa leikkivälineen turvallisuudesta. Ja vastaus on, että leikkipaikan omistaja,
mikäli vahinko on johtunut olosuhteessa olevasta
puutteesta, Eskolainen sanoo.

Leikkipaikkoja
koskevat monet standardit
Leikkivälineistä Marko Eskolainen toteaa, että julkisille leikkipaikoille tarkoitetut uudet välineet täyttävät tänä päivänä hyvin niille asetetut vaatimukset. Jotta kaikki menisi oikeaoppisesti, pitää niiden
asennus antaa ammattilaisten tehtäväksi, eikä lähteä puuhastelemaan pystyttämistä talkoilla.
– Vaikka talkoilla olisi hyvä tarkoitus: ne vähentävät kustannuksia ja lisäävät yhteisöllisyyttä, liittyy
niihin iso ”mutta”. Leikkivälineet on nimittäin helppo asentaa väärin hyvistä asennusohjeista huolimatta. Jos ei ymmärretä, miksi jokin osa pitää asentaa johonkin paikkaan ja asennetaan se sinne päin,
saattaa tulla virhe, joka kostautuu myöhemmin.
Yksityiseen käyttöön tarkoitettuja leikkivälineitä
ei saa missään nimessä asentaa taloyhtiön pihalle.
Ne täyttävät useimmiten lelustandardin vaatimukset, mutta eivät julkisen leikkipaikan standardistoa,
Eskolainen toteaa.
Leikkivälineisiin liittyvät turvallisuusstandardit
määrittää Euroopan standardoimisjärjestö CEN.
– Euroopan laajuisena standardit tulivat voimaan viime vuosituhannen lopussa ja niitä päivitettiin vuonna 2008. Sen jälkeen viranomaismääräyksiä on tippunut silloin tällöin ja on tullut uusia
rinnakkaisstandardeja liikunnallisempiin tuoteryh-

miin. Näillä näkymin laaja leikkivälineiden standardeista koottu paketti päivittyy ensi vuoden lopussa.
Kiinnostus leikkipaikkojen ylläpitoa kohtaan on
Marko Eskolaisen mukaan noussut viime vuosina.
– Koulutustilaisuuksissa on enenevässä määrin osallistujia kiinteistöhuoltopuolelta, toisin kuin
kymmenkunta vuotta sitten. Peruskurssin käyneitä
on tällä hetkellä toista tuhatta, ja heidän osaamisensa riittää moneen paikkaan.
Muutaman päivän peruskurssilla ei kuitenkaan
pätevöidytä todelliseksi turvatarkastajaksi, vaan se
vaatii myös kokemuksen kautta hankittua osaamista. Viherympäristöliiton pätevöittämiä turvatarkastajia on noin 25, jotka ovat kouluttautuneet viime
vuosikymmenellä.
Nyt puhaltavat uudet tuulet ja käyttöön on otettu
leikki- ja lähiliikuntapaikkojen ammattilaisten sertiﬁointi. Viherympäristöliitto ry ja Safe to Play Oy solmivat kesällä tätä koskevan sopimuksen. Sen mukaisia sertiﬁoituja tarkastajia on jo muutamia ja heidän nimensä löytyvät Viherympäristöliiton ja Safe
to Play Oy:n verkkosivuilta.
Henkilösertiﬁkaatti ei ole pakollinen, mutta yhdenlainen tapa vaatia ja osoittaa osaamista. Sertiﬁkaatin lisäksi kannattaa ehdottomasti aina selvittää
myös henkilön referenssit.

Ammattitaidolla jo vuodesta 2008.
Moderni viemärisaneeraus

Uudenveroinen putki sukittamalla!
SUKITUS

&

RUISKUVALU

sĂŶŚŽũĞŶǀŝĞŵćƌĞŝĚĞŶƐƵŬŝƩĂŵŝŶĞŶŽŶŬƵƐƚĂŶŶƵƐƚĞŚŽŬĂƐũĂ
ĂƐŝĂŬĂƐǇƐƚćǀćůůŝŶĞŶƚĂƉĂƐĂŶĞĞƌĂƚĂǀŝĞŵćƌŝƉƵƚŬŝƐƚŽƚ͘

Sukituksen edut:
Kustannustehokas ratkaisu
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Ota yhteyttä!
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KUVA AIMO HOLTARI

Teksti: Irene Murtomäki

VAHINKOSANEERAUSTA KEHITETÄÄN

Tilaajille ja tekijöille
TUVASA-opas

Vahinkosaneeraajien työt
vasta alkavat,
kun palokunta
poistuu paikalta. Tärkeää on,
että estetään lisävahinkojen
syntyminen.

Vahinkosaneeraustöiden tilaajille ja tekijöille on tekeillä
TUVASA - Turvallinen VahinkoSaneeraus -ohje, joka ilmestyy
tänä vuonna. Ohjeiston laatimistyössä on mukana Suomen
JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry yhteistyössä muun muassa
Työterveyslaitoksen kanssa.
Liiton toiminnanjohtaja Kirsi-Marja Kuusisto ja hallituksen
puheenjohtaja Kari Korpi pitävät työn alla olevaa opasta
erittäin tervetulleena.

O

hjeessa muun muassa kerrotaan tilaajalle, minkälaisia vähimmäisvaatimuksia tilaajan on edellytettävä työn suorittajalta vahinkosaneeraustyömailla.
Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liitossa on 45
jäsenyritystä, joiden käyttöön kootaan myös yksityiskohtaisempi opas, jossa kerrotaan saneeraustyön edellyttämästä henkilökohtaisesta suojauksesta, altistumisen arvioinnista sekä työntekijöiden ja
työnantajan velvollisuuksista.
Liitto pitää tärkeänä, että ohje on aikanaan kaik-
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kien jäsenyritysten saatavilla netissä ja sitä on mahdollista täydentää ja päivittää tarpeen mukaan.

Kuivaus- ja
JVT-töihin vitkastelematta
Jälkivahinkojen torjunnan tarkoitus on varmistaa,
ettei lisävahinkoja pääse syntymään varsinaisen vahingon lisäksi. Näin ollen vesi- tai viemärivahingon
sattuessa on tärkeää aloittaa kuivaus- ja saneeraustyöt mahdollisimman nopeasti, jotta vältytään suuremmilta vahingoilta.

– Isännöitsijän tulisi ottaa mitä pikimmin yhteyttä auktorisoituun kuivausliikkeeseen, joilla on
24 tunnin päivystys, ja yrityksen on oltava tarvittaessa paikalla kahden tunnin sisällä tehtävän saatuaan, Kari Korpi kertoo.
Kohteessa työt aloitetaan irtoveden poistolla ja
kuivauksella sekä muiden rakenteiden suojauksella.
Toimenpiteillä estetään vaurion laajeneminen. Tämän jälkeen tehdään vauriotarkastus, jossa selvitetään mitä on tapahtunut, missä laajuudessa ja miten kohde tulisi korjata. Jos vesi on päässyt tippumaan tai vuotamaan kohteeseen pitemmän aikaa,
tulevat vastaan homeongelmat ja niiden poisto.
Tulipalon sattuessa ovat paikalla olleet ensimmäisenä palokunta, mahdollisesti poliisi ja useimmiten myös vakuutusyhtiön edustaja. JVT-liikkeen
kutsuu yleensä paikalle päivystävä palomestari tai
isännöitsijä. Töihin päästään kuitenkin käsiksi vasta sitten, kun palokunta tai poliisi antaa siihen luvan.
Kirsi-Marja Kuusisto toteaa, että lupa saadaan
yleensä päivystävältä palomestarilta ja vastuu kohteesta siirtyy siinä vaiheessa JVT-liikkeelle.

HUONEISTOKOHTAINEN
VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ

Tulipalossa vahinkoa
aiheuttavat myös noki ja vesi
Palovahinko ei ole yksinomaan tulen aiheuttama,
vaan siihen kuuluvat myös jälkivahingot, kuten esimerkiksi korroosio-, vesi-, savu- ja nokivahingot.
Ja ne voivat olla merkittävä osa vahingon määrästä.
Tulipalon sattuessa pelastuslaitos keskittyy pelastukseen ja sammutukseen. Kun viranomainen
on sammutustöiden jälkeen luovuttanut kohteen
JVT-liikkeelle, alkavat vahingon jälkeiset toimet.
Tilannearviossa selvitetään muun muassa tulen,
kuumuuden, savun ja noen sekä sammutusveden
aiheuttamat vahingot. Vahingon jälkeisiin JVT-töihin kuuluvat esimerkiksi vahinkopaikan rajaaminen, vartioinnin järjestäminen, irtoveden poistaminen, kuivauksen järjestäminen ja palojätteiden
siivoaminen sekä tulipalon jälkihajujen poisto. Saneeraustoimet vaativat erikoisosaamista ja -menetelmiä, mikä edellyttää auktorisoidun JVT-liikkeen
käyttämistä.
– JVT- ja kuivausliikkeet tekevät vesivahinkojen ja tulipalojen jälkeisten saneeraustöiden lisäksi myös kalmasaneerauksia, Kirsi-Marja Kuusisto
mainitsee.

Isännöitsijän
tiedostettava vastuunsa
Vastuukysymysten vuoksi ei ole yhdentekevää,
minkä yrityksen kanssa sopimus vahinkosaneerauksesta tehdään. Kirsi-Marja Kuusisto ja Kari Korpi korostavat, että Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden liiton jäsenyritysten kanssa toimiminen on
isännöitsijän kannalta turvallista.

Vakuutusyhtiön
rooli on tapauskohtainen.
– Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole koskaan tilaajan
roolissa, vaan isännöitsijä päättää kuka tulee paikal-

VERTO SÄÄSTÄÄ
VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA
Etäluettava ja aina ajan tasalla oleva Verto on ﬁksun
taloyhtiön valinta vedenmittaukseen.
Verton avulla vedenmittaus on helppoa, tarkkaa ja
vesikulut pysyvät kurissa.
Liity yli 100 000 tyytyväisen Verto-kodin kasvavaan joukkoon ja valitse taloyhtiöösi huoleton ja luotettava Verto.

Takuu:
5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

WWW.VERTO.FI
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Suomen JVTja Kuivausliikkeiden Liittoa
luotsaavat
toiminnanjohtaja Kirsi-Marja
Kuusisto ja
hallituksen
puheenjohtaja
Kari Korpi.

le. Ja hän on vastuussa tilaamastaan urakoitsijasta.
Urakoitsijan on noudatettava korjaustöistä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Kari Korpi nostaa esille työturvallisuusmääräykset. Aina ei nimittäin tiedetä, onko rakenteissa esimerkiksi asbestia.
– Jokaisessa remonttikohteessa tila on alipaineistettava ja työntekijöiden käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Näillä toimenpiteillä suojataan
asukkaiden ja työntekijöiden terveyttä sekä torju-

taan asuntojen ja muiden tilojen pöly-, home- ja
asbestihaitat.
Saneerauskohteessa tarvitaan toisinaan myös
valvojaa.
– Hallinnollisen isännöitsijän ei kannata itse toimia valvojana. Isännöitsijällä ei välttämättä ole rakennuspuolen ammattitaitoa. Eikä ehkä vakuutustakaan tällaiseen toimintaan, jolloin toimiminen tapahtuu omalla riskillä, Kari Korpi muistuttaa.

Tiedottaminen
hoidettava hyvin

Mitkä ovat JVT- ja
kuivatustöitä?
JVT-ALAN yritys hoitaa jälkivahinkojen torjunnan
A:sta Ö–:hön. Työt vaihtelevat palojälkien raivauksesta, väliaikaisten suojausten rakentamisesta,
sammutusvesien poistosta aina huonekalujen ja
kalusteiden kosteusvaurioiden ehkäisyyn.
Varsinaisten JVT-ensitoimien jälkeen hoidetaan
mm. palojälkien puhdistuksia, kuivausta, hajunpoistoa, rakenteiden ja sisustuksen uusimista aina
maalaustöihin asti.
Teollisuuspalojen yhteydessä esimerkiksi tilojen
lämpimänä pitämiseen tai varasähkön saamiseen
JVT-yrityksistä löytyy esimerkiksi 400-500 kW:n
tehoisia lämmityspuhaltimia tai varasähkön tuotantoon soveltuvia tehokkaita generaattoreita.
Kuivauspalveluissa JVT-yritysten henkilökunta
on koulutettua. Henkilö on voinut hankkia VTT:n
Rakenteiden kosteudenmittaajan henkilösertiﬁoinnin. He ohjaavat uudis- ja korjausrakennustyömaiden kosteudenhallintaa sekä määrittelevät oikeat
kosteusolosuhteet eri pinnoitteiden asentamiseksi.
Tai henkilö on suorittanut kosteudenmittaajan
PKM-tutkinnon. Henkilö mm. tekee esityksen vaadittavista ja riittävistä jatkotoimenpiteistä vuotovahinko- tai kosteusvauriotapauksissa.
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Viestinnän on toimittava saneeraustöiden aikana hyvin. Tavallisesti tiedottamisen hoitaa JVT- tai
kuivausliike, jolle kokonaisvastuu kohteesta on siirtynyt.
– Tilauksen saatuamme vauriotarkastaja käy paikalla ja hän on kohteessa käytyään yhteydessä isännöitsijään. Tämän kanssa sovitaan, miten asiassa
edetään, jotta työ saadaan mahdollisimman nopeasti käyntiin. Samalla kerätään niiden henkilöiden
yhteystiedot, joille asiasta pitää saneerauksen aikana viestiä, Korpi toteaa.
Tiedottamisen tärkeyttä ei voi Kari Korven mielestä kylliksi korostaa. Hän on huomannut, että
asiakas jaksaa kyllä odottaa, kun tämä tietää mitä
tapahtuu ja milloin. Huoneiston asukkaalle syntyy
tunne siitä, että katastroﬁn jälkeen homma on hallinnassa ja työt etenevät, mikä rauhoittaa mieltä.
Ja jos tiedotus toimii kunnolla, helpottaa se myös
isännöitsijän työtä.
Kuinka nopeasti tila tai huoneisto saadaan vesivahingon jäljiltä kuivattua ja kunnostettua riippuu
tapauksesta.
– Jos esimerkiksi kylpyhuoneessa on sattunut
vesivahinko, menee sen kuivaamiseen ja kunnostamiseen aikaa yhteensä kolmisen viikkoa edellyttäen, että kuivaus tehdään pikakuivauskoneella. Mutta jos urakoitsijalla on käytössä perinteinen
kuivauskone, menee pelkästään kuivaukseen aikaa
kolmesta neljään viikkoa, Kari Korpi laskee.

Vahinkoja voidaan
estää ennakoivilla toimilla
Vahinko ei tule kello kaulassa, kuuluu sanonta. Paljon on tehtävissä ennakolta, jotta esimerkiksi vesivahingoilta vältyttäisiin. Niiden torjumiseksi
Kari Korpi suosittelee taloyhtiötä käymään säännöllisesti läpi kylpyhuoneiden ja saunan sekä keittiöiden kunnon mittaamalla kosteudet ja tarkastamalla
vesipisteet.
– Samalla voi silmäillä materiaaleja: onko niiden
suhteen riskejä, esimerkiksi kylpyhuoneen muovimatossa repeämiä.
– Näin osataan varautua korjauksiin etukäteen ja
jo olemassa vahingot ja vuodot havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Keittiö on riskialtis paikka vesivahingolle, jonka
aiheuttaa usein astianpesukoneen liitoksen pettäminen. Tämän vuoksi Kari Korpi neuvoo asentamaan koneen alle muovimaton tai kaukalon, jossa
olisi sen verran kaatoa, että siihen kertynyt vesi ohjautuisi lattialle ja kastelisi saman tien sukat. Paras
ratkaisu olisi lattiakaivo astianpesukoneen alle.
Ennakoiviin toimiin kuuluu myös asukkaille tiedottaminen siitä, mitä pitää tehdä ja mihin ilmoittaa vesivahingon sattuessa. Kari Korpi alleviivaa, että asukkaalla on ilmoitusvelvollisuus. Mitä laajemmaksi vesivaurio pääsee, sitä isompia purkutöitä
tarvitaan, ja homevaurioiden riski kasvaa. Siitä voi
puolestaan seurata entistä vakavampia sisäilmaon-

gelmia, jotka ovat vaaraksi ihmisen terveydelle.
Asukkaiden suuntaan Kari Korpi korostaa, että vakuutukset kannattaa pitää kunnossa. Lasku on
melkoinen, jos talossa sattuu esimerkiksi laaja viemärivahinko ja asukas joutuu muuttamaan saneeraustöiden ajaksi muualle.
Tavanomaisimmissa vesivahinkotapauksissa
huoneistoissa pystyy asumaan kuivauksen ja remontin aikana.

Liiton johto uudistui
Vuonna 2003 perustetun Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n uusi johto, toiminnanjohtaja Kirsi-Marja Kuusisto ja hallituksen puheenjohtaja Kari Korpi, aloitti tehtävissään vuoden alussa. He
ovat olleet pitkään jäseninä liiton hallituksessa, joten toiminta on heille entuudestaan tuttua.
Molemmilla on rakennusalan vankka kokemus.
Tekniikan lisensiaatti Kirsi-Marja Kuusisto on toiminut rakennusalalla 25 vuotta ja työskentelee nykyisin AAVI Technologies Oy:n liiketoiminnan johtajana. Yritys valmistaa sisäilman puhdistimia.
Kari Korpi on koulutukseltaan rakennusmestari
ja toimi valmistuttuaan kymmenen vuotta VVO:lla
kunnossapitorakennusmestarina. Ammatti-isännöitsijän tutkinnon hän suoritti vuonna 1990, jolloin hän perusti kuivausliikkeen Korpikorpi Oy:n.
Tänä päivänä Kari Korpi on pikakuivaukseen erikoistuneen yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

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

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
• Sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.¿
• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen
kautta osoitteessa www.kiinteistoposti.¿.
Sieltä sivun oikeasta reunasta painike
Tee osoitteenmuutos

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa
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Teksti: Riina Takala

VOI TUNTUA VIELÄ LIIAN AIKAISELTA, MUTTA
ONKO LUMENPUDOTUSSOPIMUS JO TEHTY?

Nyt viimeistään katolle
tarkastusta teettämään

Vielä ei lumisateita ole tiedossa, mutta yllättävätkö ne sittenkin. Nyt
kannattaa luoda selvät sävelet mahdollisiin
lumenpudotuksiin.

Oikea-aikaisuus, urakan riittävä laajuus ja ammattitaitoiset
tekijät – siinä tuttu ohjeistus taloyhtiöille korjaushankkeiden
toteuttamiseen. Ohje on hyvä ottaa vaarin vesikattojen
korjaamisessa.
Nyt on kuitenkin hyvä ajankohta tarkistaa ja huoltaa katto
tulevaa talvea varten. Peruslähtökohtahan aina on, että
vesikaton täytyy aina olla vedenpitävä, olipa sen alla minkä
ikäinen tai kuntoinen rakennus tahansa.

E

räs kattourakoitsija on arvioinut, että noin
kymmenessä prosentissa taloyhtiötapauksista huoltomies käy määräajoin katolla
tarkistamassa, onko siellä esimerkiksi paljon roskia tai miltä katto muutoinkin näyttää.
Suurilla isännöintitoimistoilla tai suurkiinteistönomistajilla kattohuollot hoidetaan vuosisopi-
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muksilla, minkä ansiosta katot tulevat tarkastetuiksi
säännöllisesti.
Yksittäisten taloyhtiöiden kohdalla tilanne voi olla toinen. Ehkä katon kunto paljastuu vasta sitten,
kun ylimmän kerroksen asukas ilmoittaa vesivahingosta asunnossaan.

Luotettavaan
PTS:ään kannattaa panostaa
Kun taloyhtiöissä laaditaan pitkän tähtäyksen suunnitelmia tai tehdään useamman vuoden päähän
ulottuvia kunnossapitotarveselvityksiä, katon säännöllistä huoltamista ei saisi unohtaa korjaustarpeen
kannalta.
Mitä paremmin taloyhtiöllä on tiedossa, missä
kunnossa katto on nyt ja miten kauan sen arvioidaan kestävän, auttaa myös varautumaan tulevaan
korjaamiseen ajoissa.
Katossa on rakennusosana omat erityispiirteensä. Sen vuoksi suositellaan, että katon kuntoarvion
tai –tutkimuksen tai muun selvityksen tekee kattoalan ammattilainen. Tai ammattilaisen apua kannattaa käyttää myös PTS:n sisällön tarkistamisessa
– hän arvioi, ovatko PTS:ssä esitetyt toimenpiteet
katon osalta oikeat.
PTS:n tekeminen kannattaisi jakaa eri osa-alueisiin ja teettää oma asiantuntija arvioimaan korjaamisen tarvetta kunkin rakennusosan osalta – siis
kattoasiantuntija kattoarviointia tekemään.
Sitten yksi henkilö kokoaisi kaiken tiedon yhteen, priorisoisi hankkeet ja laatisi siltä pohjalta talousarvion. Silloin kattokin saisi arvoisensa ”kohtelun” ja korjaaminen perustuisi oikeaan tietoon, eräs
urakoitsija ehdottaa.
Taloyhtiöissä saatetaan toisinaan havahtua kattoasioihin siinä vaiheessa, kun lumi peittää katon.
Järkevintä kuitenkin olisi teettää katselmukset silloin, kun katto on paljas – esimerkiksi näin syksyllä.
Toki nyt on hyvä ajankohta teettää katselmus
myös myöhempää syksyä ja tulevaa talvea ennakoiden, ettei oikein runsaat kaatosateet tai ensimmäiset lumipyryt paljasta katon huonon kunnon.

Hyvissä ajoin
huomioon talvenkin vaatimukset
Kattolumista, lumenpudotuksista ja turvallisuudesta on parina viime vuotena keskusteltu taloyhtiöissä
vilkkaasti – erityisesti valitettavien onnettomuuksien ja vastuisiin liittyvien oikeuskäsittelyiden vuoksi.
Kiinteistötyönantajat ry:n toimitusjohtaja Pia
Graménin mielestä talvikunnossapitoon kannattaisi
varautua riittävän ajoissa ennen ensilumia.
– Näitä asioita olisi hyvä ajatella jo kesällä, viimeistään alkusyksystä etenkin kiinteistöissä, joiden katoilta lumi tulee helposti alas. Niin kutsuttuja riskikattoja ovat peltipintaiset harjakatot, joita on
muun muassa kaupungin keskustoissa sijaitsevissa
vanhoissa kerrostaloissa, hän sanoo.
Sopimuskumppanit ja suunnitelmat lumenpudotukseen tulisivat siis olla valmiina ennen talvea.
– Vaikka taloyhtiöt ostavat talvikunnossapitopalvelun aurauksineen ja liukkaudentorjuntoineen
huoltoyhtiöltä, ei sopimukseen yleensä kuulu lumenpudotus. Se on erikseen tilattavaa työtä, ja lumenpudotus ostetaan siihen erikoistuneelta yritykseltä. Esimerkiksi monet kattoyritykset tarjoavat
palvelua.
Tosin lumenpudotus voi sisältyä huoltoyhtiön kanssa solmittuun palvelusopimukseen, mutta

silloin tämä hoitaa sen useimmiten alihankintana.
Harvalla huoltoyhtiöllä nimittäin on lumenpudotusta varten ammattitaitoista työvoimaa. Huoltomiehet eivät saa työsuojelumääräysten mukaan
mennä katolle, koska siihen tarvitaan oma pätevyytensä.
Kiinteistönomistajan tehdessä sopimuksen lumenpudotusﬁrman kanssa tulisi ensin varmistua
tämän ammattitaidosta.
– Jos yritys ei ole ennestään tuttu, liikkeelle voi
lähteä vaikkapa tarkistamalla sen tiedot Tilaajavastuu.ﬁ-palvelusta. Lisäksi on hyvä haastatella yrityksen edustajaa ennen kuin tekee sopimuksen. Lumenpudotusﬁrmalla pitää olla esimerkiksi vakuutukset kunnossa. Jälleen olisi muistettava kiinteistönomistajan vastuu kiinteistön turvallisuudesta,
ettei käyttäisi epäpäteviä tekijöitä.

Mitä lupia pitää olla
lumenpudotukseen Helsingissä?
Eräs isännöitsijä kritisoi Helsingin rakennusviraston toimintatapaa lumenpudotuksiin liittyen. Pinna
paloi eräänkin kerran, kun taloyhtiössä piti lumet
pudottaa nopeasti, työtä tehtiin hätätyönä ja virastosta ruvettiin kyselemään lupien perään muistuttaen, että lupa pitäisi yleensä pyytää etukäteen.
Miten voit pyytää luvan etukäteen, kun tärkeintä
oli toimia heti, ettei aiheudu vaaratilanne, isännöitsijä puuskahtaa.
Helsingin rakennusvirasto on laatinut lumenpudotusten lupia varten ohjeet, jotka 22.12.2014 päiväyksellä kuuluvat seuraavasti:

Tilapäistä liikennejärjestelylupaa
ei tarvita
Jos kevyenliikenteenväylä katkaistaan suoja-aidalla, mutta pudotustyö keskeytetään siksi ajaksi, että kevyenliikenteenväylän käyttäjät päästetään
alueen lävitse. Työssä on käytettävä liikenteenohjaajaa aitojen luona. Lisäksi on varmistettava, etteivät kevyenliikenteenväylän käyttäjät siirry ajoradalle. Jos kevyenliikenteenväylän käyttö on vilkasta tai
pudotusalueella on paljon esim. liikkeiden sisäänkäyntejä, on lumenpudotus tehtävä ilta- tai yötyönä.
Jos kevyenliikenteenväylän käyttö ei ole vilkasta ja se voidaan ohjata kadun vastakkaisella puolella olevalle kevyenliikenteenväylälle. Tällöin liikenteenohjaajien on huolehdittava kevyenliikenteen
ohjauksesta pudotusalueen vieressä olevien suojateiden kautta.
Yleissääntönä voidaan mainita, että kevyenliikenteenväylillä pudotusalue eristetään tehokkaasti esim. aidoilla aivan pudotusalueen läheisyydessä.
Lisäksi sulkuaitojen kohdalle tarvitaan liikenteenohjaajat varmistamaan ja opastamaan. Suositeltavaa olisi asentaa aitoihin infotaulu, jossa kerrotaan
mitä ollaan tekemässä (esim. lumenpudotustyö).
Mikäli kiertomatka on kohtuuttoman pitkä, keskeytetään pudotustyö siksi ajaksi, kun kevyenliikenteenväylien käyttäjät päästetään alueen lävitse.
Jos kevyenliikenteenväylän käyttö on vilkasta, työ
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Julkisivujen
Taitajat 2015

Nämä ilmoittajat
edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2015

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 p
pulmiisi.
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a
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Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut
Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi
P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI
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Outdoor
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti
Betonirakenteiden kuntotutkimukset
www.ohuthiekeskus.com

Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.
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TFSPD

Porraskuja 1, 01740 Vantaa
Puh. (09) 2525 2425, fax. (09) 2525 2426
www.contesta.fi
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TALOYHTIÖPALVELUT

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh.   
Janne Sievänen

www.42.ﬁ

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ

Asiantunteva kumppanisi suunnitteluun,
projektinjohtoon, valvontaan, viestintään
ja kuntotutkimuksiin.
email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

WWW.SWECO.FI/TALOYHTIOPALVELUT

Laajamäentie 4, 13430 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 6523 545
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1-
,FSBWB
1VI 
JOGP!TFSPDGJ

www.lahiokunnostajat.ﬁ

www.julkisivuyhdistys.ﬁ

tehdään illalla tai yöllä. Erityisesti on huolehdittava,
etteivät kevyenliikenteenväylän käyttäjät joudu ajoneuvoliikenteen sekaan. Mikäli tätä ei pystytä estämään, on työ keskeytettävä välittömästi ja liikennejärjestelyjä on parannettava.

Tilapäinen liikennejärjestelylupa
tarvitaan
Tämä lupa maksaa 60,00 euroa.
Jos kevyenliikenteenväylän käyttäjät siirretään
kiertoreitille ja suojatiet ovat yli 30 m päässä pudotusalueen aidoista, on suojateiden kohdalle asennettava kevyenliikenteen opastemerkit. Opastamiseen käytetään virallisia kevyenliikenteen opastusmerkkejä.
Jos ajoradan kaistoja joudutaan sulkemaan, tai
pysäköintiä rajoittavia merkkejä joudutaan muuttamaan tai lisäämään, esim. siirtokehotus- infotaulu.
Jos ajoradalle, jalkakäytävälle tai pyörätielle tuodaan nostolaite, jonka avulla lumenpudotus suoritetaan.
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Raksystems palvelee
Betonirakenteiden kuntotutkimukset
Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
Rakennuttamistehtävät
Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi

KUNTOARVIOT JA
KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN
JA VALVONTA
VAHANEN-YHTIÖT

ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI
LAPPEENRANTA | PORI | SALO | TAMPERE | TURKU
www.vahanen.com

Luvan tilapäisiin liikennejärjestelyihin myöntää
rakennusviraston alueidenkäyttö.
Lupaa haettaessa määritellään, millaisilla liikennejärjestelyillä työ voidaan tehdä turvallisesti ja liikennettä mahdollisimman vähän haittaavasti. Luvanhakija esittää hakemuksessa tarvittavat liikennejärjestelyt esim. erilliselle liitteelle tehdyllä karttapiirroksella.
Luvan voi hakea ennakolta, jolloin ennen töiden
varsinaista aloitusta riittää ilmoitus (soitto / sähköposti) alueidenkäyttöön (luvat@hel.ﬁ).
Työn aikana vastuu työn turvallisuudesta kuuluu
työnsuorittajalle.
Ohje: http://www.hel.ﬁ/www/hkr/ﬁ/luvat/katutyoluvat/
tilapaiset-liikennejarjestelyt
Kattoliitto tutkii kermikattojen kestävyyttä
Kattoliitto teetti viime vuonna kermikatetutkimuksen,
missä tutkittiin uudelleen vuosina 1994 ja 2004 tutkittuja
kattoja sekä kartoitettiin niiden nykykunto.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä
Tietokannassa on tällä hetkellä
• 49 895 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 086 sivutoimista isännöitsijää
• 3 651 ammatti-isännöitsijää
Kun haluat puhutella heitä suoraan,
soita meille 09 223 8560
ja tehdään yhdessä tehokas ja toimiva suorakampanja.

Tutkimus osoitti kattojen käyttöiän pidentyneen, sillä
tehtyjen kokeiden perusteella katteiden ominaisuudet eivät ole merkittävästi huonontuneet edellisistä tutkimuksista ja ne ylittävät edelleen uusien tuotteiden vaatimukset.
Kohdejoukosta oli jouduttu uusimaan vain muutamia
kattoja, jotka olivat katettu nykyisten laatuluokkien mukaan luokittelemattomilla bitumikatemateriaaleilla.
Yleisimpinä syinä ongelmiin olivat selkeät käyttövirheet
ja vaillinaiset huoltotoimenpiteet, joiden puutteellisuudesta johtuen vesi lammikoituu katolle.
Koska nykyiset katemateriaalit kestävät erinomaisesti
vedenpainetta, ei itse katemateriaali vuoda seisovasta

www.sir.ﬁ
Since 1991.

vedestä. Katolle lammikoitunut vesi saattaa kuitenkin
aiheuttaa vaurioita vähitellen jäätymisen seurauksena.
Katemateriaalien ja työtapojen kehittymisestä huolimatta
säännöllinen huolto on edelleen välttämätöntä kattojen
toimivuuden kannalta.
Kattoliitto on teettänyt kermikattojen kuntotutkimuksia
kerran vuosikymmenessä vuodesta 1988 alkaen.
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Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
"Vaimoni on dieetillä. Kookospähkinöitä ja banaaneja. Hän ei
ole laihtunut yhtään, mutta puuhun hän osaa kiivetä! "

Työmarkkinaihmettelyä
ja possunﬁleetä
Suomen työmarkkinoilla eletään hyvin erikoista aikaa.
Hallitus ja työntekijäpuoli, etunenässä ay-liike, ovat tiukasti
napit vastakkain.
Hallitus yritti kaksi kertaa saada yhteiskuntasopimuksen
aikaiseksi, mutta tuloksetta.

S

itten hallitus uhkauksensa mukaisesti löi
pöytään ”madonluvut” talouden palauttamiseksi järkevään suuntaan. Ja sehän suututti työntekijäpuolen perin pohjin, mistä
esimerkkinä 18. syyskuuta pidetty suuri mielenilmaus Helsingissä.
Pääministeri Sipilä piti harvinaisen televisiopuheen, missä hän perusteli kansalle, miksi näin jyrkkiin toimenpiteisiin on jouduttu. Puhe tuntui osaa
työntekijäpuolen väkeä vain ärsyttäneen tyyliin ”isi
ojentaa” meitä.
Leikkauksilla on ainakin kaksi puolta. Ketä tahansa suututtaa, kun omalla kukkarolla käydään.
Mutta vaihtoehtoja ei leikkauksille ole olemassa:
Suomi velkaantuu noin miljoonan euron tuntivauhtia, 24/7.
Siksi tuntuu uskomattomalta, että näinä talouden ankeina aikoina ay-liike laittaa Suomen päiväksi seisomaan. Lento- ja junaliikenne seis, samoin kumipyöräliikenne ja satamat. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n laskelmien mukaan suomalaiset yritykset menettivät mielenilmauspäivänä noin 100 miljoonan euron tulot. Se
on paljon rahaa se ja sen paikkaaminen vie
aikaa.
Nyt toivoisi pääministeriltä ja hallitukselta selkärankaa siihen, että kun tähän on
ajauduttu, niin periksi ehdotuksista ei
annettaisi. Ay-liikkeen on päivitettävä rootelinsa nykypäivään, unohtaen
vanhat toimintamallit.

Eräs toimija tarjoaa vuokraisännöitsijäpalvelua taloyhtiöille vaikkapa peruskorjaushankkeen aikaiseen
hallinnolliseen koordinointiin, oman isännöitsijän
sijaistamiseen taikka yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen johtamiseen.
Hallitusammattilaisia taloyhtiöt ovat voineet
hankkia taloyhtiön palvelukseen jo pitkään, mutta vuokraisännöitsijä on ainakin allekirjoittaneelle
ihan uusi ilmiö.
Tervetullut vaihtoehto esimerkiksi silloin kun
taloyhtiön isännöitsijävastuu on ns. osakasisännöitsijällä tai oman toimensa ohella isännöintitöitä tekevällä ja yhtiöön tulee iso korjaushanke, missä
tarvitaan ammattilaisen näkökulmaa ja apua hankkeen läpiviemiseen.
Tunnetustihan on kokemuksia siitä, että ns. sivutoimisesti isännöityjen yhtiöiden on vaikea saada edes tarjouksia korjaushankkeista. Yritykset karsastavat tällaisia yhtiötä sen vuoksi, että osaaminen,
esimerkiksi tarjouspyyntöjen osalta, on heikkoa,
mikä aiheuttaa vaikeuksia korjaushankkeen
läpiviemiseen. Samalla tavalla nuokin kiinteistöt rapistuvat ja kaipaavat remontteja,
isojakin.
Suomessa on yli 7 000 sellaista taloyhtiötä, joissa isännöinti on hoidettu oman
toimen ohessa toimivalla isännöitsijällä. Yleensä ne ovat pieniä tai
pienehköjä taloyhtiöitä, joissa
myös osa kiinteistönhuollosta,
kuten lumityöt tehdään talkoovoimin.

Vuokraa isännöitsijä
Kehitys kehittyy myös isännöintialalla. Nyt taloyhtiö voi vuokrata
isännöitsijän väliaikaisesti.

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coffeeland@kolumbus.ﬁ
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Possunﬁleetä
• possun sisäfilee
• inkivääriä
• valkosipulia
• soijaa
• suolaa
• pippuria

Soija-inkiväärimarinoitua possunﬁleetä
POSSUn sisäﬁlee on hyvänmakuinen ja vähärasvainen liha, eikä hintakaan ole paha, tarjouksesta
sitä saa usein alle kympin kilohintaan.
Kuori ja pilko peukalonpään kokoinen inkiväärin palanen ja pari-kolme valkosipulin kynttä.
Hiero ﬁleen pintaan soijaöljyä, vähän suolaa ja
pippuria. Ripottele päälle inkivääri ja valkosipuli.
Anna marinoitua tunnin verran ja paista sitten
lihan pinta kuumalla pannulla kiinni. Pannulle
voi-öljyseos, niin saat hienon ruskean pinnan.
Laita sitten ﬁlee uunivuokaan ja vuoka 175 asteiseen uuniin, puolisen tuntia riittää. Jos käytät paistomittaria, niin 68-70 astetta on sellainen
lukema, että liha on kypsää, mutta ei kuivaa. Ja
muista, että annat lihan tekeytyä foliossa kymmenisen minuuttia ennen lihan leikkaamista.

niiden hyvistä mauista.
Pilko porkkana, sipuli, palsternakka, perunat,
lanttu ja nauris sopivan kokoisiksi suupaloiksi ja
aseta ne uunivuokaan. Päälle loraus oliiviöljyä,
suolaa ja hunajaa. Sekoita ja laita vuoka 200 asteiseen uuniin. Juurekset ottavat reilun tunnin verran kypsyäkseen.
Allekirjoittanut teki kermaisen sipulikastikkeen
lihalle. Sipuli kuullottaen pannulla, loraus soijaa,
ripaus sokeria, suolaa, mustapippuria ja kermaa.
Kymmenisen minuuttia hauduttaen ja hyvää tuli.
Kevyttä punaviiniä tai olutta, molemmat käyvät ruokajuomaksi mainiosti.

Hunajaiset uunijuurekset

Kahvimaalla
20. syyskuuta 2015
Chef Karppa

Nyt tähän aikaan suomalaiset juurekset ovat parhaimmillaan. Niitä sopii laittaa ruoaksi ja nauttia

Uunijuurekset
ovat maukkaita
ja terveellisiä ja
nyt on sesonki
parhaimmillaan, joten niistä kannattaa
nauttia. Malttia
kypsentämisessä, että niistä
tulee pehmeitä.

www.facebook.com/karpankeittio
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Tasakatoille sähköinen tiiviystarkastus
KATTOTUTKA OY ja Scandinavian Leak Detection Oy ovat
solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Kattotutka on
alkanut tarjota asiakkaillensa
Suomessa uutta menetelmää
tasakattoisten rakenteiden tiiviystarkastuksille.
Tämä Euroopassa laajasti käytössä oleva menetelmä perustuu
ns. EID-menetelmään (Electric
Impuls Detection), jossa voidaan
todentaa sähköisen potentioeron mittaamisella myös hyvin
pienet, pitkän ajan kuluessa ne
haasteellisimmat epäjatkuvuuskohdat, joiden aiheuttamien vahinkojen korjaaminen on usein
se kallein toimenpide vesikaton
vastuullisessa kunnossapidossa.
Menetelmä täydentää ammattimaisen tarkastajan työtä,
antaen merkittävästi aiempaa
luotettavamman lopputuloksen.
Tasakatoille pienet vuotokohdat ovat haitallisimpia, eikä
niitä voi havaita silmämääräisesti tavanomaisen tarkastuksen yhteydessä. Mutta vuodon
jatkuessa epäsuorat vahingot
ylittävät moninkertaisesti, tai
jopa monikymmenkertaisesti,
vuodon oikea-aikaisen toteamisen ja korjaamisen kustannukset. SLD-menetelmällä voidaan
tarkastaa niin uudiskohteet kuin
myös korjausrakennuskohteet.
Lisätietoja:
http://www.kattotutka.ﬁ/ﬁ/
tasakaton-sld-laatutarkastus/

Opiskelijoille
huonekalupalvelua
HELSINGIN SEUDUN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ Hoas ja
Isku tarjoavat huonekaluja opiskelijahintaan. Iskun olemassa
olevasta huonekaluvalikoimasta
voi valikoida tuotteita, jotka
sopivat opiskelija-asuntojen
sisustamiseen.
Myöhemmin muotoilu- ja
sisustusalaa opiskelevia opiskelijoita otetaan mukaan suunnittelemaan uusia huonekalumallistoja.
Suunnitteilla on lisäksi mahdollisuus sisustaa virtuaalisesti
uutta kotiaan etukäteen. Tai
mahdollisesti syntyy avaimet käteen -malli, jossa kalusteet saisi
valmiiksi paikoilleen asennettuina kotiin ennen muuttoa.
Lisätietoja:
HOAS, Matti Tarhio,
puh. 0400 800 255
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Vältä vesivahingot itsesulkeutuvalla hanalla
KIINTEISTÖOMISTAJAT ovat
ryhtyneet varustamaan uusia
opiskelija-asuntoja kahdella
lattiakaivolla vahinkojen estämiseksi. Sen sijaan vanhojen
asuntojen muuttaminen kaksikaivoisiksi vaatisi niin mittavat
rakennustekniset työt, ettei
niihin ole ryhdytty kuin peruskorjausten yhteydessä.
- Halpa ja helppo keino estää
nukahtamisista johtuvat vesivahingot on asentaa riskialttiisiin

asuntoihin itsesulkeutuvat hanat,
joiden virtausaika on rajoitettu.
Hinta on jonkin verran perinteistä sekoittajaa kalliimpi, mutta
selvästi kahta lattiakaivoa halvempi, LVI-Tekniset Urakoitsijat
LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari
Syrjälä sanoo.
Kun nukahtanut juhlija tukkii
lattiakaivon, vesi voi valua
monta kerrosta alas ja aiheuttaa
kymmenien tuhansien eurojen
vahingot. Tavallinen kiinteis-

tövakuutus ei yleensä korvaa
tämän kaltaisia vahinkoja, koska
kyse ei ole äkillisestä ja ennalta
arvaamattomasta tapahtumasta,
joka on johtunut LVI-tekniikan
rikkoutumisesta.
- Asukas on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Mutta
mikäli hänellä ei ole kotivakuutusta tai maksukykyä, vahinko
jää viime kädessä yhtiön ja muiden osakkaiden maksettavaksi,
Syrjälä toteaa.

Isännöitsijälle uusi digitaalinen työväline
KOTIMAINEN Premis on isännöintialalle suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, joka
korvaa alalla käytössä olevat
useat eri ohjelmistot.
Premiksen avulla isännöitsijät
pääsevät yhden järjestelmän
avulla hallinnoimaan ja hyödyntämään kaikkea taloyhtiöitä ja
kiinteistöjä koskevaa tietoa ja
dokumentteja.
Tiedot viedään järjestelmään kerran ja niitä ylläpidetään yhdessä paikassa, mutta
niitä hyödynnetään moneen eri

tarkoitukseen. Kun lain vaatimat
tiedot vastikkeiden maksutilanteesta, lainaosuudesta, osakkaan muutostöistä sekä yhtiön
korjaussuunnitelmasta ovat
järjestelmässä ajan tasalla, saa
isännöitsijäntodistuksen yhdellä
näppäimen painalluksella.
Isännöitsijätoimisto voit tarjota myös hallituksen jäsenille,
osakkaille ja asukkaille ”talosivuja” ilman erillistä päivitystyötä.
Järjestelmän kautta voidaan
reaaliaikaisesti seurata budjetointia. Se helpottaa myös las-

kutusta: Asunnosta rikkoontuu
vesihana, järjestelmään viedään
laskutuksessa tarvittava tieto
työn tilausvaiheessa.
Kun työ on tehty hintahaarukan puitteissa ja asukas on
kuitannut omassa palvelussaan
työn suoritetuksi, maksu menee
laskutukseen automaattisesti.
Lisätietoja:
Kanava Tietopalvelut
Sakari Kalske,
puh. 0400 465 044
Jukka Tola, puh. 040 575 828

Pihaurakka onnistui – neuvot taloyhtiöoppaasta
TALOYHTIÖILLE tarkoitetun
oppaan tarkoituksena on opastaa taloyhtiöitä pihahankkeen
sujuvaan kulkuun. Pihahankkeessa on syytä käyttää apuna
ammattitaitoisia pihasuunnittelijoita, rakennuttajakonsultteja ja
viherrakentajia.
Usein kunnostustyöt ajoitetaan muuhun kiinteistöön
liittyvään remonttiin, kuten

julkisivu-, putki- tai kuivatustyön
yhteyteen. Silloin voidaan hyödyntää samoja koneita ja laitteita
työmaalla, eikä pihaa tarvitse
kaivaa useita kertoja auki.
Uudessa pihaoppaassa
käydään yksityiskohtaisesti läpi,
miten onnistutaan viemään
pihaurakka läpi ja millaisia vaiheita prosessiin sisältyy. Oppaan
lopussa on myös muutamia

hintaesimerkkejä toteutuneista
pihojen peruskunnostuksista.
Oppaan, Opas taloyhtiöille –
miten onnistun pihaurakassa?,
on kirjoittanut kiinteistöpihojen
korjaushankkeisiin erikoistunut
Marko Pirttijärvi ja kustantanut
Viher- ja ympäristörakentajat ry.
Opas on ladattavissa
www.vyra.ﬁ/
kiinteisto-ja-taloyhtiot
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nimityksiä

Raksanapin kautta
tilaamaan vaihtolavoja
L&T on laajentanut kattohuovan, purkukipsin, ikkunalasin ja
valkoisen posliinin erilliskeräystä.
Lisäksi yhtiö on pilotoinut
sähköistä vaihtolavojen tilaus- ja
hallinnointipalvelua.
Rakennusjätteen kierrätyksen
lisäämisessä tavoitteena on saada mahdollisimman suuri määrä
kierrätyskelpoisia materiaaleja
talteen jo työmaalla. Useilla
työmailla yli puolet jätteistä
pystytään ohjaamaan suoraan
työmailta hyödynnettäväksi
ensisijaisesti uusien tuotteiden
raaka-aineena.
Erilliskerätty pahvi paalataan
L&T:n kierrätyslaitoksilla ja toimitetaan lähinnä hylsykartongin
raaka-aineeksi.
Kattohuovat toimitetaan asvaltin raaka-aineeksi ja kipsilevyt
hyödynnetään uusien kipsituotteiden valmistuksessa.
Ikkunalasista tehdään muun
muassa lasivillaa tai vaahtolasia.
Betoni ja tiilet hyödynnetään
maantäytöissä ja puu toimitetaan toistaiseksi lähinnä hyödynnettäväksi energiana.
Myös puun kierrätysmahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti.
L&T toimittaa rakennus-

ja purkutyömaille tuhansia
vaihtolavoja vuosittain. Helpottaakseen eri materiaaleille
sopivien lavojen tilausta ja
sujuvoittaakseen noutopalvelua,
yhtiö on kevään ja kesän aikana
pilotoinut aivan uudenlaista sähköistä hallinnointijärjestelmää,
jonka avulla asiakkaat pystyvät
mobiililaitteitaan hyödyntäen näppärästi tilaamaan juuri
omiin tarpeisiinsa sopivat lavat
työmailleen.
Raksanappi-palvelu on tarkoitus saada laajamittaiseen käyttöön porrastetusti loppuvuoden
ja ensi vuoden alun aikana.
Jos rakennusjätettä ei ole
huolellisesti lajiteltu työmaalla, pystytään siitä vielä L&T:n
kierrätyslaitoksilla erottelemaan
materiaalikierrätykseen soveltuvaa materiaalia teollisuuden
käyttöön. Jäljelle jäävä sekalainen rakennusjäte prosessoidaan
kierrätyspolttoaineeksi, jolla
korvataan fossiilisia polttoaineita
teollisissa prosesseissa ja energiantuotannossa.
Lisätietoja:
L & T,
Vesa Launo,
puh. 050 3857232

Älykäs avainkaappi
auttaa avainhallinnassa
TRAKA on Abloyn älykäs avainhallintajärjestelmä, jonka avulla
yrityksessä on jatkuvasti ajantasainen tieto avainten käyttäjistä.
Kun avainten jako ja palautus on keskitettyä sähköisen
avainkaapin avulla, ei kenenkään
tarvitse olla luovuttamassa ja
vastaanottamassa avaimia.
Avaimet liitetään turvasinetillä
iFobiin, joka sopii avainkaappiin. Jokaisen iFobin sisällä on
yksilöllinen sähköinen tunniste,
jonka avainkaapin ohjelmisto
tunnistaa. Avaimia ei tarvitse
vaihtaa Traka-järjestelmään
siirryttäessä.
Lisäksi Abloy tuo markkinoille
uuden Traka21-avainkaapin,
joka on suunniteltu erityisesti pienten ja keskisuurten
toimitilojen avainhallintaan.
Esimerkiksi koulut, palvelutalot,
virastot, kiinteistönvälitysliikkeet
ja siivousliikkeet parantavat
merkittävästi turvallisuuttaan,
kun avaimia ei tarvitse viedä
työpaikan ulkopuolelle.
Traka21-järjestelmään voi

liittää 21 avainta tai avainnippua.
LED-indikointi kertoo väreillä, mihin avaimiin käyttäjä on
oikeutettu.
Sisäänrakennettua avainhallintaohjelmistoa käytetään
kosketusnäytöltä, joka kertoo,
kenellä on hallussaan avaimia sillä hetkellä. Täydellinen
kulkurekisteri kertoo myös, kuka
avainta on viimeksi käyttänyt ja
milloin.
Lisätietoja:
Abloy, Harri Makkonen,
puh. 020 599 4285

Pirkanmaan AmmattiIsännöinti Oy (Pamis)
Kiinteistöpäälliköksi
1.8.2015 alkaen on
nimitetty Jussi Korja,
kiinteistönpitotekniikan insinööri (ylempi
AMK), AIT.
Jussi Korjan vastuualueeseen
kuuluvat kiinteistöjohtamisen
ja -manageerauksen palvelut ja
niiden kehittäminen.
Jussi Korja on aikaisemmin
toiminut mm. Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinöörinä.
Yhteyspäälliköksi
1.8.2015 alkaen on
nimitetty Esko Sivula
AIT, FMA.
Esko Sivulan vastuualueeseen kuuluu yhteydenpito
asiakkaisiin, sidosryhmiin ja
yhteistyökumppaneihin.
Isännöitsijäksi
22.6.2015 alkaen
on nimitetty Juha
Toivanen, IAT.
Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöjen kiinteistökehitys
ja -myynti -toimialan
johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on
nimitetty diplomiinsinööri Mauri Sahi (synt. 1973).
Sahilla on monipuolinen ja laaja
kokemus sekä kiinteistökehittämisestä että kiinteistöjen myynneistä. Senaatti-kiinteistöille
Sahi siirtyi NCC:n palveluksesta.
ISS Palvelut
KTM Tuomo Saramaa, 40,
on nimitetty ISS Palveluiden
strategiajohtajaksi 1.10. alkaen.
Saramaa vastaa johtoryhmässä
Service Excellence –yksiköstä eli
koko yrityksen strategiatyöstä
sekä eri palveluiden kehityksestä. Saramaa on viimeksi
vastannut SSAB:n Aasian alueen
strategiasta ja jakelijamyynnistä.
A-Insinöörit
A-Insinöörit on
nimittänyt 1.9.2015
alkaen DI Kati
Lahtisen rakennuttamisen yksikönjohtajaksi Tampereelle.
Hänellä on myös aktiivinen rooli
Tampereen seudun asiakasrajapinnassa ja resurssina projekteissa valtakunnallisesti.
Ostnor Finland Oy
Ostnor Finland Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Aki
Helminen, joka aloittaa toimitusjohtajana lokakuussa. Aki
Helmisellä on vahva kokemus
jälleenmyyjien kautta tapahtuvasta kuluttajamyynnistä, ennen
kaikkea Whirlpool-yhtiössä.

Peab Oy
Arkkitehti SAFA Riku Patokoski
on nimitetty 17.8.2015 alkaen
Peab Oy:n asuntoliiketoiminnan
johtajaksi. Hän vastaa erityisesti
Peabin pääkaupunkiseudun
asuntomarkkinan kehittämisestä
sekä valtakunnallisen asuntoliiketoiminnan johtamisesta. Hän
siirtyi Peabille Skanska Kodit
hankekehitysjohtajan tehtävästä.
Halton Group
Halton Groupin toimitusjohtaja
Heikki Rinne siirtyy eläkkeelle
tammikuun alussa 2016. Rinteen
seuraajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Kai Konola, Vaisala
Oyj:n Weather-liiketoimintaalueen johtaja ja Vaisala Oyj:n
johtoryhmän jäsen.
RPT Docu Oy
FM Jaana Ahti-Virtanen on nimitetty
päätoimittajaksi
1.9.2015 alkaen.
Ahti-Virtasen vastuulla ovat julkaisut
Projektiuutiset,
Rakenna oikein sekä CityMark.
Päätoimittaja on myös RPT
Docu Oy:n johtoryhmän jäsen.
Ahti-Virtanen on työskennellyt
viimeksi Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n palveluksessa
Rakennuslehden tuottajana ja
sitä ennen Talotekniikka-Julkaisut Oy:llä Talotekniikka-lehden
toimituspäällikkönä.
Kiilto Oy
KTM Anssi Asikainen on nimitetty Kiilto Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja TkT Mikko Viljanmaa
varatoimitusjohtajaksi nykyisen
toimitusjohtajan FT, dos. Antti
OK Niemisen jäädessä eläkkeelle
syksyn 2015 aikana.
Asikainen on työskennellyt Kiilto
Oy:ssä vuodesta 1998. Viljanmaa
on työskennellyt Kiilto Oy:ssä
vuodesta 1995, viimeksi teknologiajohtajana.
Granlund Saimaa Oy
Granlund Saimaa Oy:n, toimitusjohtajaksi on nimitetty Risto
Havo. NCC:ltä siirtyvä Havo
aloittaa työt syyskuussa 2015 ja
ottaa toimitusjohtajan vastuun
1.1.2016.

Julkaisemme
nimitysuutisia.
Toimita tiedot ja kuvat
osoitteeseen
toimitus@kiinteistoposti.ﬁ
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KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2015
PARVEKEKAITEET

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet

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

Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:
Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
p. (09) 875970
www.miele-professional.fi

TURVALLISUUS
Asukkaan turvallisuusopas
Opas on tarkoitettu
kaikkien asukkaiden
ja taloyhtiöiden käyttöön turvallisuuden
parantamiseksi!

Hinta 15,50 euroa
(sis. alv 10 %)
Tilaa opas ja tutustu myös muihin Suomen
Palopäällystöliiton turvallisuusmateriaaleihin:
WTTP½ZIVOOSOEYTTE

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

KIINTEISTÖPALVELUT

ILMANVAIHTO

Meille kiinteistösi
kunto on
kunnia-asia
Tarjoamme yhden katon alta kaikki
kiinteistöpalvelualan työt aina siivouksesta
ja kiinteistöhuollosta vaativiin teknisiin
palveluihin.

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

PUUIKKUNAT JA -OVET

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat,
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit
alan johtavasta järjestöstä.
dƵƚƵƐƚƵƚƵŽƩĞŝƐŝŝŶ͗
verkkokauppa.spek.fi
^ƵŽŵĞŶWĞůĂƐƚƵƐĂůĂŶ<ĞƐŬƵƐũćƌũĞƐƚƂ^W<ͻǁǁǁ͘ƐƉĞŬ͘Į
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Isännöitsijät voivat pätevöityä nyt
Auktorisoiduiksi isännöitsijöiksi
ISÄNNÖINTIALALLE on laadittu
uusi henkilöpätevyysjärjestelmä,
minkä kautta isännöitsijät voivat
osoittaa kouluttautuneensa ja
hankkineensa laajan kokemuksen päätoimisesta isännöinnistä.
Uudet auktorisoidut isännöitsijät
ovat myös sitoutuneet itsensä
jatkuvaan kehittämiseen ja noudattamaan isännöinnin eettisiä
ohjeita.
Henkilöpätevyysjärjestelmä
täydentää ISA-yritysauktori-

sointia, joka on jo ottanut oman
paikkansa isännöintialalla.
Hakujärjestelmä avataan
vuoden lopussa. Isännöitsijä
hakee auktorisointia sähköisellä
lomakkeella, jolla hän raportoi
koulutustietonsa, työkokemuksensa ja toteuttamansa projektit.
Tämän jälkeen hakija kutsutaan
sähköiseen kokeeseen, jossa
testataan isännöintiin liittyvien
lakien ja säädösten hallinta.
Tentin läpäisyn jälkeen hakija

– isännöitsijä – on oikeutettu
käyttämään itsestään nimikettä
auktorisoitu isännöitsijä.
- Isännöitsijä-sanaa haluttiin
käyttää, koska se on hyvä ja
vakiintunut nimike. Auktorisoitusana viittaa siihen, että ulkopuolinen neutraali taho on tunnustanut henkilön pätevyyden,
Isännöinnin auktorisointi ISA:n
hallitus perustelee valintaa.

Kiinteistötahkolalla kaksi yrityskauppaa
KIINTEISTÖ-TAHKOLA Tampere
Oy on ostanut Tampereella
sijaitsevan Isännöitsijätoimisto
Pelto Oy:n. Yrityksen taloyhtiöasiakkaat siirtyivät Kiinteistötahkolan vastattavaksi 1.9.2015
alkaen.
Isännöintitoimisto Pelto Oy:n
entiset omistajat Irma ja Tapio
Pelto siirtyvät kokonaan uusiin
haasteisiin ja kirjanpitäjä Sari
Kuusela siirtyy Kiinteistötahkolan

palvelukseen vanhana työntekijänä.
Lisäksi Kiinteistö-Tahkola
Helsinki Oy on ostanut Acropole
Oy:n isännöintiliiketoiminnan
sen aikaisemmalta omistajalta
Keijo Viljamaalta Helsingissä.
Acropolen taloyhtiöasiakkaat siirtyivät Kiinteistötahkolan
vastattavaksi 1.9.2015 alkaen.
Keijo Viljamaa luopuu kokonaan
isännöintityöstä ja siirtyy toisiin

tehtäviin.
Näin ollen Kiinteistö-Tahkolan
palveluksessa pääkaupunkiseudulla työskentelee lähes 50 kiinteistöalan työntekijää kahdessa
eri toimipisteessä, Helsingissä ja
Nurmijärvellä.
Kiinteistötahkola-konsernissa
työskentelee kaikkiaan 150
isännöintialan ammattilaista
kuudessa eri toimipisteessä.

VVO:n asumisneuvontaa
pk-seudullekin
VVO-KONSERNi on laajentanut
vuoden 2014 elokuussa aloittamansa asumisen neuvontapalvelun myös pääkaupunkiseudulle.
Asumisneuvonnan konseptissa keskeistä on auttaa Lumo- ja
VVO-kotien asukkaita löytämään itse ratkaisuja asumiseen
liittyvissä kysymyksissä. Yhtiöllä
on yli 40 000 asuntoa.
– Esimerkiksi kotona asuvia
muistisairaita on tärkeää auttaa
muodostamaan tarvittavia
tukiverkostoja, jotta kotona
asuminen onnistuu mahdollisimman pitkään.
Asumisneuvonta ehkäisee
vaihtuvuutta, vähentää häiriöitä
ja tarjoaa ratkaisuja vuokranmaksuun liittyen.
Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj,
Petteri Puolanne,
puh. 020 508 3803.

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

Telinemies

Korjausrakentamisen
sietämätön keveys
Ulkona sataa. Tänä kesänä onkin satanut, ei ainoastaan
laariin, vaan myös jo laarista ylitse. On siis hyvä päivä kirjoittaa ensimmäinen kriittinen kolumni, sellainen vaatiikin
sopivan tummaa mielialaa ja huonoa säätä. Toista kun ei ole
ilman toista. Kolumnistilla pitää tietysti olla nimi. Kaksi kuukautta sitä olen jo pohtinut ja päätynyt seuraavaan - Telinemies. Vähän tuossa kyllä valehtelin, keksin nimen minuutti
sitten.
Mistä nimi sitten on lähtöisin, selitän hieman. Telineethän tunnetusti pitää pystyttää, kun hommiin ryhdytään. Joskus tuntuu, että kaupunki on täynnä telineitä, kesät ja talvet.
Niistä näkee, että on hommia. Jos niissä on pressut edessä,
niin kuin melkein aina, ovat ne samanlaiset kuin näyttämö
ennen näytöksen alkua. Näyttelijät takana ja katselijat edessä. Takaa kuuluu ääniä, jotain siellä valmistellaan. Toisin
kuin näyttämöllä, siellä valmistellaankin tosi pitkään. Menee
yleensä kuukausia siihen, kun työn tulos paljastetaan. Siinä
on kaikki kohdallaan, värit mietitty, pinta sileä ja uusi. Voi olla jotain uuttakin tullut, mutta todennäköisesti ei.
Tässä näytelmässä on myös huolella laadittu käsikirjoitus.
Vähän kuin CSI-sarjoissa, vain paikka vaihtuu ja muuten on
melkein aina sama tarina. Näytelmän nimeksi sopii hyvin
otsikossa oleva Korjausrakentamisen sietämätön keveys. Ja
mitä se siten tarkoittaa, no tehdään niin kuin ennenkin. Tämä on oikein hyvä asia, kaikki on tuttua ja helppoa seurata.
Eduksi voidaan laskea myös se, ettei näytelmä myöskään ole
liian lyhyt. Pääsylippujen hinta kun määräytyy melkein kokonaan näytelmän ajallisen keston perusteella.
Telinemies on vallitsevaan olotilaan tyytyväinen, mutta ei
ihan. Pitäisi pystyä myymään enemmän telineitä, mutta kaiken maailman uudet härpäkkeet yrittävät nakertaa bisnestä. Onneksi telineet pitävät pintansa, niillä on puolensa, ovat
halpoja, kestäviä ja muuttumattoman takuumiehiä. Olisi
mukava tietää, missä on Suomen vanhin Haki-telineen osa
vielä käytössä. Se pitäisi museoida kertomaan suomalaisen
telinetyön historiasta ja esittämään rakentamisen yhtä vielä
jatkuvaa kehitysvaihetta. Kovasti viime vuosina onkin kehitytty. Telineillä liikkuu monenlaista eri kieliryhmän edustajaa, ollaan näet globaalissa taloudessa ja pitää olla nykyään
enemmän vauhtia hommissa. Tavarat liikkuvat ripeästi ja
Kango jyskyttää vähän kiivaammin, pidempään ja jos sallitaan, vaikka joka päivä. Roinatkin menevät nykyään painovoiman avulla torvea pitkin lavalle, melkein pölyttömästi.
Ennen vanhaan puoli kaupunkia tiesi ainakin pölystä, missä
korjattiin.
Mitäpä jos ei olisi telineitä? Miltä maailma näyttäisi ikkunan takaa tai kadulta tai auton ratista tai naapuritalosta? Mel-

kein mahdoton ajatus, telinemiehelle ainakin. Jos olisikin
vaikka jokin robotti tai liikuteltava lava - niin, sellainen kyllä
on jo - mutta jos se olisikin ﬁksu, vähän kuin ne teollisuuden
linjojen robotit. Tietävät mitä pannaan kiinni ja minne. Olen
kuullut ja melkein elävänä nähnyt, että purkutöihin on jo
kauko-ohjattavia robotteja, mitäpä jos niitä olisi myös muihinkin tarkoituksiin? Vielä surkeampi juttu telinemiehelle
olisi, jos joku alkaisi valmistamaan melkein valmista jossain
tehtaalla, silloin pitäisi laittaa lappu lopullisesti kannettavan
näytölle. Ei olisi telinejutuille tarvetta.
Telinemiehen onni on, että kaikki tykkäävät telineistä.
Niissä on jotain miehistä, sellainen karhea ja rosoinen kädenjälki. Ajan patinaa, lommoja, roiskeita ja pikkaisen repsottavia pressun kulmia. Alkeellinen telinehän syntyy puusta
ja nauloista. Kun meni raksalle aikoinaan töihin, melkein ensimmäinen homma oli tehdä itselleen pukki, teline tai tikkaat. Pukkia kantaessaan tiesi olevansa jotain. Jos telineitä ei olisi koskaan keksitty, olisi pitänyt keksiä jotain muuta
värkkiä tilalle.
Kuukaudesta toiseen paikoillaan seisovat telineet kertovat
edelleen kaikille, että homma on hanskassa. Jos telineitä ei
olisi, tyhmempi saattaisi luulla, ettei tehdä mitään. Mutta, se
hienoin rakentamisesta koskaan otettu valokuva on kuitenkin miehistä ilman telineitä, ei telineistä ilman miehiä. Olisi
muuten aika järkyttävän kokoiset telineet tarvittu sen pilvenpiirtäjän ympärille.
Tässä koko telinejutussa on vain yksi pieni ongelma. Telineiden ja pressujen takana on talo, jollaisissa tunnetusti
asuu ihmisiä. He ottavat omalta osaltaan osaa tähän näytelmään, eivät näyttelijöinä vaan pysyväisluontoisina katselijoina. Se, että tehdään niin kuin ennenkin, väkisinkin on jo
jossain vaiheessa alkanut herättämään heissä kysymyksiä.
Niistä tärkein on, miksi? Kyllä sellainen kysymys herää varmasti, kun on koko kesän istunut pimennetyssä asunnossa kaikki reiät tukittuina. Telinemiestä tämä kiinnostaa sen
vuoksi, että on aina parempi tietää telineettömän argumentit
osatakseen iskeä sopivalla telinefaktalla takaisin. Nyt kun kynä on teroitettu ja vähän sormia lämmitelty näppäimistöllä,
seuraavassa kolumnissa päästäänkin jo sen tärkeän miksikysymyksen äärelle.
Telinemies, jo 40 vuotta telineillä ja ilman. Ikää ja harmautta on jo
riittävästi ja tullut katseltua rakentamista aika monesta vinkkelistä
saaden jotain aikaankin, ainakin ensimmäiset 70-luvun tekeleet on jo
purettu tai korjattu. Rakennusfysiikka on Telinemiestä aina kiinnostanut, varsinkin kun siitä ei juuri mitään tiedetä. Motto, rakentaminen
on materiaalin varastoimista paikoilleen.

Telinemies on Kiinteistöpostin uusi kolumnisti, joka kirjoittaa rakennus- ja kiinteistöalan ilmiöistä.
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Sivusto on tarkoitettu taloyhtiöpäättäjille, osakkeenomistajille, asukkaille ja kaikille asumisesta kiinnostuneille.
Maksuttomia lomakkeita rekisteröityneille jäsenille
Sivustolta voi tulostaa maksutta
r
r
r
r
r
r
r

Isännöitsijäntodistuksen
Vuokrasopimuksen
Taloyhtiön lainatarjouspyynnön
Autopaikan vuokrasopimuksen
Autotallin vuokrasopimuksen
Paloturvallisuusohjeet pienelle autosuojalle
Paloturvallisuusohjeet yli 60 m2:n autosuojalle

Tietoa
Sivustolta löytyy paljon tietoa ja artikkeleita liittyen asumiseen,
kiinteistönpitoon, korjausrakentamiseen ja alan lainsäädäntöön.
Jäsenet saavat aika-ajoin myös sähköpostitse lähetettäviä jäsenkirjeitä,
joissa on kiinteistönpitoon liittyvää ajankohtaista tietoa.

Mainostaja
Kun haluat tavoittaa Kiinteistöklubin kävijät, ota yhteyttä ja sovitaan
sivustolle yrityksellenne tehokas mainospaikka.
Kiinteistöklubi – Matti Karppanen – puh. 0400 464 236
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K AIKKEA EI TARVITSE
TEHDÄ ITSE.

Isännöitsijä, anna DNA Taloyhtiökumppanin päivittää taloyhtiölaajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

DNA Taloyhtiökumppanuus helpottaa arkeasi:
■

Oma paikallinen yhteyshenkilö DNA:n kaapeliverkon alueella

■

Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten kokemuksella

■

Käytössäsi on oma Taloyhtiöpalvelu: yksilöllinen palvelukokonaisuus, jossa vastaa ihminen

■

Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta

■

Asukkaalle huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava
viihdetarjonta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: taloyhtiomyynti@dna.fi
dna.fi/taloyhtiokumppani
*EPSI Rating -tutkimus 2014. Kiinteän laajakaistan kuluttaja-asiakkaat.
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