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Kansallinen energiatehokkuusdirektiivi
halutaan lausuntokierrokselle vielä tänä vuonna

Suomalaisessa uudis- ja korjausrakentamisessa vuonna 2013
sovellettavan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin val-	
mistelutyötä tehdään kiivaaseen tahtiin. – Tavoitteena on,
että ne valmistuisivat vielä tämän vuoden puolella. Aikataulu
on tosi tiukka ja haastava, mutta se on edelleen tavoitteemme, sanoo rakennusneuvos Erkki Laitinen.

11

Julkisivuremontti 2011 -kilpailun voittajat
julkistettiin Julkisivu 2011 -tapahtumassa

21

6
– Toivottavasti pääsemme kansallisissa säädöksissä kirjauksiin,
jotka ovat suomalaisten kannalta
toimivia ja tukee pitkäjänteistä
kiinteistönpitoa, rakennusneuvos
Erkki Laitinen Ympäristöminis
teriöstä totesi Julkisivuremontti
2011 -kilpailun julkistamistilaisuudessa.

21

Naisenergialla ja –osaamisella on selvitty ja selvitään ankarissakin oloissa,
meillä ja muualla. Lenita Airisto
kannusti kiinteistöalan naisammattilaisia tavoitteiden asettamiseen ja
oppimiseen työssään, mutta tähdensi
myös mm. riittävän unen tärkeydestä.

Lenita Airisto puhutti kuulijoitaan Kiinteistöalan
päättäjänaiset merellä - seminaarissa

– Maailman naiset muodostavat jättimäisen käyttämättömän
voimavaran joka alalla. Tätä mieltä on Lenita Airisto, jonka
omista voimavaroista ja niiden käytöstä on saatu monipuolista näyttöä vuosikymmenten varrella. Baltic Princess -laivalla pitämänsä luennon monitoiminainen määritteli sotahuudoksi naisen puolesta, mutta ei miestä vastaan.

24

Naisilla asemansa isännöintialalla – ja hyvä niin!

Naisjohtajista on monissa tutkimuksissa saatu näyttöä hyvinä
päätöksen- ja tuloksentekijöinä ja myös taitavina ihmisten
johtajina. Siihen nähden voisi olettaa, että heitä olisi yritysten johtotehtävissä nykyistä enemmänkin. Fakta ja Fiktio
Oy:n Kristiina Harju on osaava luennoija, ja toimitusjohtaja.

27

24
Mitä mm. työelämän valmentajana toimiva Kristiina Harju tarkoitti varoittaessaan kiinteistöalan
päättäjänaisia ottamasta toisten
marakatteja hoitoonsa?

AsOy-lakipykälissä riittää mietittävää edelleenkin

34
Siltamäessä on pohdittu joukolla,
RT:n Ketterä-kehityshankkeeseen
liittyen, minkälaiseen suuntaan
asukkaat toivoisivat kotialueensa
kehittyvän. Alueesta on tehty
myös useampia opinnäytteitä.

Isännöitsijöiden keskuudessa tehdyn kyselyn mukaan uusi
asunto-osakeyhtiölaki on lisännyt isännöinnin työmäärää
keskimäärin seitsemän prosenttia. – Eivätkä isännöitsijät
katso sitä vain työmäärän kantilta, vaan myös vastuukysymyksenä, Riitta Uotila Isännöitsijäkonttori Oy:stä painotti
kertoessaan omia kokemuksiaan Kiinteistöalan päättäjänaiset
- seminaarissa.

30

Työvälineet onnistuneeseen julkisivukorjaukseen

– Pärjääkö ilman kuntotutkimusta? Pärjää, jos nähdään, että
korjaaminen ei ole enää järkevää ja rakenteet puretaan. Silloinkin tarvitaan joitain esiselvityksiä, jotta tiedetään, millaisten rakenteiden purkuun ollaan ryhtymässä, Saija Varjonen sanoi puhuessaan Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaarissa.

34

Helsingin Siltamäessa haetaan ketterää korjausmallia Ketterä-kehityshankkeessa

40
– Pinnoitusmenetelmä tulee merkittävästi
helpottamaan edessä olevan putkiremonttisuman purkamisessa. Se edellyttää kuitenkin
kaikilta osapuolilta rakentavaa suhtautumista, joka tukee menetelmien hyödyntämistä,
Lars Lundström sanoo.

48
Kiinteistöalan järjestöt ovat
julkaisseet ohjeet, miten talvikunnossapidosta pitäisi sopia
kiinteistönhuoltoalan yritysten
kanssa huomioiden kiinteistönomistajan ja tilaajan vastuut.

Helsingin pohjoisrajalle rakennetussa Siltamäessä on kiinnostavaa omaleimaisuutta. Taloyhtiöissä mietitään nyt, mitä
ja miten rakennuksissa pitäisi korjata. Selvitys- ja pohdintaapua on ollut tarjolla ulkopuolisilta tahoilta.

40

Putkien pinnoittamismenetelmät merkittävä
vaihtoehto ”putkiremonttisuman” purkamisessa

– Lupaviranomaisilla ei ole selkää yhtenäistä kantaa, vakuutusyhtiöt hakevat omaa linjaansa ja suunnittelutoimistot
antavat ristiriitaista informaatiota. On valitettavaa, että yksittäiset taloyhtiöt joutuvat paneutumaan myös näihin asioihin,
sanoo Lars Lundström, helsinkiläisen taloyhtiön edustajana.

48

On syytä varautua hyvillä kiinteistönhuoltosopimuksilla tähänkin talveen
2
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Karpan Keittiössä:
Hirveä sekä katajanmarjakastiketta ja munakoisoinkivääripyreetä.

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

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

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

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista
www.esteri.com

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

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

PÄÄKIRJOITUS

Talonmies Pikkaraisesta
kansallisvarallisuuden hoitamiseen
Onko teidän taloyhtiössänne se tuttu ja turvallinen "talonmies Pikkarainen"?
Vai onko teillä huoltomies, jolla on kuvalla varustettu tunnistekortti kaulassa,
mutta nimeä et muista, koska miestä ei kovin usein taloyhtiössä nykyisin näe?
Anteeksi kiinteistönhuoltoalan yritysten edustajat, että käytän näin karrikoituja esimerkkejä pohtiakseni, missä jamassa kiinteistönhuoltoala oikein on
ja varsinkin sitä, miltä se näyttää tavallisten asunto-osakeyhtiöiden näkökulmasta katsottuna.
90-luvun lopulla kiinteistönhuoltoyritysten keskittyminen alkoi. Suuret yritykset ostivat keskisuuria. Pienet eivät niitä kiinnostaneet, joten pienille yrityksille jäi toimintatannerta paikalliset asiakkaat ja erityispiirteet tuntevina
toimijoina.Taloyhtiöiden kannalta vaakakuppiin jäi silloin kiinteistönhuoltopalveluita etsittäessä ne pienet paikalliset ja toisaalta suuret, isojen pörssinoteerattavien yritysten pitkät palveluketjut.
Keskustelin tällä viikolla siitä, minkälainen imago kiinteistönhuoltoalalla on ja miksi useimmat mielikuvat palveluiden tuottamisesta ovat aika negatiivisia.Yksiselitteistä vastausta ei löytynyt. Pohdittavakseni kuitenkin tuli
idea, olisiko nyt aika myös kiinteistönhuoltoalalla tehdä tai teettää vastaavanlainen selvitys kuin isännöintialalta
tänä vuonna tehtiin? Sillä piirrettäisiin realistinen kuva siitä, minkälaista palvelua kiinteistönhuoltoala tarjoaa
asiakkailleen - huom! myös niille yksittäisille taloyhtiöille - missä merkittävimmät kehittämisen esteet ovat.
Sen pohjalta laadittaisiin tulevaisuuteen tähtäävä kehittämisstrategia.
Näinhän tehtiin isännöintialalla Jan Vapaavuoren asuntoministerikautena. Alkuvuodesta julkaistiin raportti
Isännöinnin tulevaisuus, jossa todettiin, että isännöintialalla merkittävimmät kehittämisen esteet liittyvät sellaisiin asioihin kuin: aidon asiakassuhteen rakentaminen on hankalaa, laadukas palvelu ei erotu huonolaatuisesta
ja hinnoitteluperusteet ovat epäselvät. Kehitysehdotuksiakin oli: muun muassa asiakassuhteen kehittäminen,
hintojen ja palveluiden vertailtavuuden parantaminen ja isännöinnin tehtävien uudelleenjärjestely sekä verkostoituminen.
Isännöintiselvityksessä otettiin kantaa myös siihen, mikä on ja mikä voisi olla isännöitsijän rooli energiatehokkuuden parantamisessa ja miten sitä roolia voitaisiin vahvistaa. Kiinteistönhuoltoalallahan tähän olisi jo nyt
erittäin suuret mahdollisuudet. Eli palveluntarjoaja ja taloyhtiö isännöitsijöineen muodostaisivat yhteistyö- ja
kumppanuussuhteen, jonka päämääränä olisi kehittää taloyhtiön energiatehokkuutta olemassa olevan talotekniikan ja erilaisten järjestelmien tehostamisen ja oikeaoppisen käytön kautta.
Yhteistyö voisi konkreettisesti olla ensin sitä, että otetaan talotekniset järjestelmät kunnolla haltuun, pidetään
huolta, että ne ovat teknisesti ajan tasalla, huolletaan ja käytetään oikein ja energiatehokkaasti. Sen jälkeen
osakkaille ja asukkaille annettaisiin vaikka kädestä pitäen konkreettisia neuvoja, miten käyttää vettä, saunoa tai
tuulettaa energiatehokkaasti. Avoimen ilmapiirin energiansäästötalkoilla voitaisiin ehkä paremmin saavuttaa
sekin tavoite, että asumisen olosuhteet ovat kunnossa: huoneistossa on riittävän lämmintä, sopivan viileää,
hyvä sisäilma, terveellistä asua.
Riina Takala

KOMMENTTI

Kiinteistöalan katselmuksen tulevaisuus?

Helsingissä pidettiin hiljattain kiinteistöalan palveluntarjoajien ja tavarantoimittajien yhteiset messut, jota nimitetään
myös kiinteistöalan katselmukseksi ja kiinteistöklusteriksi.
Nämä "bakkanaalit" koostuivat kahdeksasta asumiseen
tavalla tai toisella liittyvästä tapahtumasta.
Tapahtumien taustalla on järjestöjä sekä yhdistyksiä ja
Osuuskunta Suomen Messut koordinoi paketin kasaan.
Tapahtumakokonaisuus järjestetään kahden vuoden välein.
Kaksi vuotta sitten kokonaisuus keräsi 30 000 kävijää, tällä
kertaa määrä romahti lähes neljänneksellä, 23 000:een.
Miksi näin, on aiheellinen kysymys, jota tapahtuman pääpu-

kareiden, kiinteistöalan
järjestöjen ja messuorganisaation on syytä
pohtia parikin kertaa?
On nimittäin niin, että
kalliita paikkavuokria
maksavat näytteilleasettajat miettivät vakavasti sitä, onko messuille
osallistuminen enää sen arvoista. Sellaista puhuttiin jo nyt
messujen lähes tyhjillä käytävillä ja osastoilla.
KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA 8/2011
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Korjausrakentamisen kansallisten energiatehokkuusdirektiivin
säädösten valmistelutyössä tiukka aikataulutavoite:

Säädökset
lausuntokierrokselle
vielä tämän vuoden puolella?
Suomalaisessa uudis- ja korjausrakentamisessa
vuonna 2013 sovellettavan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin valmistelutyötä tehdään kiivaaseen tahtiin. Rakennusneuvos Erkki Laitinen Ympäristöministeriöstä totesi Julkisivuremontti 2011
-kilpailun voittajien julkistamisseminaarissa, että
siihen liittyen useita erilaisia selvityksiä on valmistumassa ja muutamia vielä tarkoitus käynnistää
ennen kuin niin sanotut tekniset määräykset saadaan lausuntokierrokselle.
– Tavoitteena on, että ne valmistuisivat vielä tämän
vuoden puolella. Aikataulu on tosi tiukka ja haastava, mutta se on edelleen tavoitteemme, Laitinen
totesi.

-E

n muista aikaisemmalta ajalta sellaista hallitusohjelmaa, jossa oli
rakennuskantaa ja korjausrakentamista käsitelty siinä laajuudessa kuin tässä
nykyisessä hallitusohjelmassa on. Hallitusohjelmassa on tosi paljon korjausrakentamista
koskevia asioita, rakennusneuvos Erkki Laitinen totesi puhuessaan korjausrakentamisen
nykypäivästä ja tulevaisuudesta Julkisivuremontti 2011 -kilpailun voittajien julkistamisen yhteydessä pidetyssä seminaarissa.
Seminaari pidettiin Julkisivu 2011-messujen
yhteydessä lokakuun alussa.
– Meillä on muun muassa valtioneuvoston
periaatepäätös korjausrakentamisen strategiasta ja siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta, Laitinen jatkoi.
– Kaikki tämä mielestäni osoittaa myös
sen, että olemassa olevan rakennuskannan
kehittäminen nähdään viranomaisten ja valtiovallan taholta tärkeäksi asiaksi.

Korjausdirektiivi
n Teksti: Riina
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Takala
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valokeilassa

A

jankohtainen, paljon
keskustelua aikaansaa
nut ja hallitusohjelmaan
kin kirjattu asia on se, että myös
korjausrakentamiselle tullaan
säätämään energiatehokkuusvaatimukset. Suomen lähtökohtana on, että vaatimusten
toteuttamisen pitää myös olla
kustannustehokasta.
Tehtävän taustalla on EU-lain
säädäntö, jonka mukaan uudistetun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin kansallisten
säädösten on oltava julkaistuina ensi vuoden heinäkuuhun
mennessä. Kansallisia säädöksiä
sovelletaan sitten osin vuoden
2013 alusta lähinnä energiatodistusmenettelyssä, ja muilta
osin vuoden 2013 heinäkuun
alkupuolelta alkaen.
– Tämä on iso ja haastava asia
siinä mielessä, miten saadaan
aikaan kansallinen lainsäädäntö

– Meillä on hyvin isoja asioita valmisteltavana. Kat
sotaan, miten hyvin siinä
onnistumme. Toivottavasti
pääsemme kansallisissa
säädöksissä kirjauksiin,
jotka ovat suomalaisten
kannalta toimivia ja tukee
pitkäjänteistä kiinteistönpitoa, rakennusneuvos
Erkki Laitinen Ympäris
töministeriöstä pohti esitelmöidessään Julkisivu
remontti 2011 -kilpailun
julkistamisseminaarissa.
Kuva: Eetu Karppanen

järkevästi ja niin, että se tukee
suunnitelmallista ja oikea-aikaista korjaamista, Erkki Laitinen painotti.
Järkevyyttä ja monia muita
näkökulmia direktiivin käytän
nön toteuttamisessa pohtii
muun muassa rakennusten
energiatehokkuusdirektiivin
kansallisen toimeenpanon seurantaryhmä. Siinä istuu 26 eri
ministeriöiden, järjestöjen, rakennusteollisuuden ja kiinteistöalan edustajaa. Esimerkiksi
kansallisten säädösten teknisten määräysten lähtökohdista
on Laitisen mukaan käyty keskusteluja esimerkiksi Kiinteistöliiton ja Raklin kanssa.
EU:n komissio julkaisi jo viime keväänä esityksen tulevan
direktiivin sisällöstä. Ehdotuksia on nyt tarkasteltu myös seurantaryhmässä ja monilla muilla
tahoilla.

Yksi komission esityksen sisältämistä tavoitteista on, että
julkisen sektorin on peruskorjattava omia rakennuksiaan kolmen prosentin osuus rakennuskannastaan vuosittain.
– Suomen kanta on ollut, että
korjausvelvoite ei olisi ehdote
tussa muodossa kustannusteho
kas, koska jouduttaisiin korjaa
maan rakennuksia, jotka eivät
muutoin olisi peruskorjaustarpeessa, Laitinen huomauttaa.
– Tuo kolme prosenttia on
todella iso vaatimus. Kun viime
kesänä arvioitiin sen toteuttamisen kustannusvaikutuksia,
puhutaan helposti miljardin
euron lisäkustannuksista vuositasolla. Suomessa tavoitteen
toteuttamista pidetään tästäkin
syystä kustannustehottomana,
eikä laisinkaan tarkoituksen-

➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

mukaisena. Sehän tarkoittaisi
käytännössä sitä, että julkisen
sektorin nykyinen peruskorjausvolyymi kaksinkertaistuisi,
Laitinen jatkaa.
Sen sijaan vaihtoehdoksi on
esitetty, että kolmen prosentin
korjausvelvollisuus toteutettai
siin vastaavan suuruisena energiatehokkuuden parantamise
na muilla olemassa olevilla
rakennuskantaan kohdistuvilla
toimenpiteillä.

”ENERGIATODISTUKSET
TULEVAT MERKITTÄVÄSTI
MUUTTUMAAN. NIIDEN ROOLI JA PAINOARVO VARMASTI
LISÄÄNTYVÄT JA MENNÄÄN
SELKEÄSTI SIIHEN SUUNTAAN, ETTEI ENÄÄ RIITÄ,
ETTÄ TODETAAN RAKENNUKSEN OLEVAN B- TAI
C- TAI JOTAKIN MUUTA
LUOKKAA, VAAN HETI
PERÄÄN KYSYTÄÄN, MILLÄ
ENERGIATEHOKKUUTTA
VOIDAAN PARANTAA JÄRKEVÄSTI, MITKÄ OVAT NE
TOIMENPITEET.”

Suurempien
korjausten
yhteydessä kustannustehokkaasti

L

isäksi Suomen näkemys
on, että energiatehokkuut
ta parantava korjaaminen
on luontevaa muun korjaamisen yhteydessä ja siinä pitää
huomioida myös huolto ja ylläpito sekä rakennuksen koko
elinkaari.

8

– Olen ollut korjausrakenta
misen kanssa niin pitkään tekemisissä, että energiatehokkuuden parantaminen on lähtökohtaisesti aina järkevää vain
suurempien korjausten yhteydessä. Silloin on todella tärkeää
katsoa, mitä energiatehokkuuden suhteen tehdään. Lisäksi
on aina tarkasteltava, miten
järkevää ja kustannustehokasta korjaaminen on. Yksittäisen
energiatehokkuutta parantavan
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korjauksen kannattavuus on
todella huono,, Laitinen totesi
omana näkemyksenään.

Lämmityksen
mittarointi ei
ole kannattavaa

D

irektiiviehdotuksen
mukaan sähköä ja vettä, mutta myös lämmitystä pitäisi mitata huoneisto-

Energiatehokkuusvaatimusten
toteuttaminen tulevissa korjaushankkeissa tulee olemaan
haasteellista, koska on puntaroitava, mitä tehdään, mikä on
järkevää, miten yhdistää energiatehokkuusvaateet muutenkin jo tehtäviin remontteihin ja
niin edelleen. Korjaamiselle
asetettavat tavoitteetkin kun
ovat erilaisia lähiötaloissa verrattuna esimerkiksi tällaisen
satavuotiaan As Oy Saariston
kaltaisen arvotalon korjaamiseen. Kuva: Riina Takala

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

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

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

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

kohtaisesti. Tässä siis esitetään
sitä, että huoneistokohtaisten
sähkö- ja vedenkulutusmittareiden lisäksi asuntoihin pitäisi
asentaa lämmitysenergiankulutusta mittaava laite.
Suomen kanta tässä on Laitisen mukaan ollut se, että sähkön ja veden mittarointivaatimus on yleisesti ottaen hyvä ja
kannatettava, lämmitysmittareiden ei.
– Lämmityksen mittaaminen
ei tunnu järkevältä ajatellen
olemassa olevaa kerrostalokan
taamme. Se olisi hankala toteuttaa ja tulisi huomattavan kalliik
si verrattuna siitä saatavaan
hyötyyn, hän totesi.
Lisäksi energiatodistus tarjo
aisi joka tapauksessa rakennuksen käyttäjälle mahdollisuuden
vertailla samassa käyttötarkoituksessa olevien rakennusten
energiatehokkuutta keskenään.

Korjaaminen ei ole pelkkää
energiatehokkuutta

K

orjausrakentamisen
määrä tulee Erkki Laitisen mukaan kasvamaan
entisestään. On aivan selvää, että se määrä rakennuskannasta,
joka on menneinä vuosikymmeninä rakennettu, tulee tietyssä
vaiheessa korjausikään. Tiedetään, milloin on korjattava putket, milloin julkisivut, milloin
jotakin muuta isompaa.
– Se merkitsee siis sitä, että
tulevina vuosina remontteihin meidän euromme pitkälti
menevät. On toki paljon muitakin asioita, mihin rahaa menee,
mutta on varmasti hyvä tiedostaa, miten paljon korjausrakentamista on edessä, Laitinen
totesi.
Lisäksi hän korosti sitä, että
vaikka energia-asiat ovat nyt
hyvin voimakkaasti esillä, ei

pitäisi unohtaa niitä muita tärkeitä tavoitteita ja korjaamisen
kohteita, jotka rakennuksissa
on huomioitava.
– Energiatehokkuuden tavoitteet pitäisi siis suhteuttaa niihin
muihin asioihin, korjata järkevästi kokonaisuus huomioiden,
hän muistutti.
Suurin potentiaalihan energiatehokkuuden parantamisen
kannalta katsoen on nimenomaan suuressa 60-70 -luvun
kiinteistökannassa.
– Niissä pitäisi energiatehok
kuuden suhteen toimia samalla
tavoin kuin muunkin korjaamisen kanssa. Kun mietitään
esimerkiksi julkisivujen korjaamista, ensin on tarpeen selvittää niiden kunto, tehdä tarvittaessa tutkimuksia ja vasta
sitten lähteä viemään korjaus-

suunnittelua eteenpäin. Näin
pitäisi menetellä myös energiatehokkuuteen liittyvissä korjauksissa. Meiltä löytyy varmasti
erittäin hyviä energiatehokkaita 60-luvun talojakin, hän vielä
muistutti huomiona siitä, ettei
energiatehokkuuden parantaminen ole koskaan itsestäänselvyyskään.

Oikea-aikaisen
korjaamisen
merkitys

-V

oi myös sanoa, että
korjausrakentaminen
koskettaa meitä kaikkia - kiinteistöjen ja rakennetun
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ympäristön kautta. Lisäksi kun
korjataan oikea-aikaisesti, voidaan säilyttää kiinteistöjen hyvä
palvelutaso ja tehdä se kustannustehokkaasti, Laitinen totesi.
Hän viittasi tässä aikoinaan
VTT:llä teetettyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin, mitä
korjausrakentaminen voisi äärimmillään maksaa. Laskelman
pohjana käytettiin vuokratalokantaa ja sen huonoja, liian
myöhään tehtyjä korjausesimerkkejä.
– Laskelmassa päädyttiin siihen, että jopa kolmannes voidaan säästää rakennuksen koko
elinkaaren aikana, kun tehdään
isot korjaukset ajallaan. Siinä
mielessä jokaisen kiinteistönomistajan ja asukkaan intressinä ja ymmärryksenä pitäisi olla
se, että kun tehdään korjaukset
suunnitelmallisesti ja oikeaaikaisesti ja vaikka se silloin
maksaakin, niin se maksaa kuitenkin lopulta huomattavasti
vähemmän kuin liian myöhään
korjaten, hän vielä painotti.

Suurimman energiansäästöpotentiaalin on sanottu löytyvän 60ja 70 -luvun lähiökerrostalojen korjaamisesta. Rakennusneuvos
Erkki Laitisen viesti kuitenkin oli, että korjaamista on aina tarkasteltava kokonaisvaltaisesti, ei pelkän energiansäästötavoitteen
kannalta. Kuva: Riina Takala

Hallitusohjelmassa:
”Määritellään todelliset päästövähennysmahdollisuudet rakennuskannassa, erityisesti julkisissa rakennuksissa ja asuntokannassa, sekä millä
aikataululla, rahoitusja kilpailutusmalleilla
sekä teknisillä ratkaisuilla ne on saavutettavissa.”

Kunnossapitotarveselvitys
työkaluksi

A

sunto-osakeyhtiölakiuudistuksen mukanaan
tuoma kunnossapitotarveselvitys on Erkki Laitisen
mielestä oikein ymmärrettynä
erinomainen työkalu taloyhtiöissä ja jolla voidaan viestittää
myös ulospäin, mitä kyseisessä
taloyhtiössä on edessä.
– Kunnossapitotarveselvitys,
joka tuli käyttöön asunto-osakeyhtiölain uudistuksen myötä vuonna 2010, on mielestäni
erinomainen osoitus myös siitä,
miten tärkeänä se nähtiin myös
viranomaispuolella ja haluttiin
siksi kirjata lakitasolle, Laitinen
totesi.
Kysehän on siis taloyhtiön
hallituksen selvityksestä, joka
esitetään vuosittain kirjallisesti
yhtiökokouksessa ja jossa selvitetään ne korjaustarpeet, jotka
ovat nähtävissä seuraavan vii-
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”OLEN NÄHNYT ISON JOUKON ERILAISIA HARJOITELMIA JA
LASKUHARJOITUKSIA, JOISSA ON PÄÄDYTTY MITÄ SUUREMPIIN JA SUUREMPIIN LUKUIHIN, MITÄ PÄÄSTÖVÄHENNYSMAHDOLLISUUDET VOISIVAT OLLA.
MINUSTA NIISSÄ ON KUITENKIN OLLUT YKSI ONGELMA
TAI PUUTE ELI SE, ETTÄ NIISSÄ EI OLE OTETTU EUROJA
MUKAAN. EI OLE LASKETTU, MITÄ PÄÄSTÖVÄHENNYSTEN
TOTEUTTAMINEN ITSE ASIASSA MAKSAA JA MIKÄ NIIDEN TALOUDELLISUUS TODELLISUUDESSA ON. EUROJEN
MUKAAN OTTAMINEN LASKELMIIN MUUTTAA KOKO KUVAN
AIKA TOISENLAISEKSI.”
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den vuoden kuluessa.
Selvityksen tekemisestä tai
sen muodosta ei lakiin tehty
tarkempia määrittelyjä, mutta
Laitisen mielestä on selvää, että selvityksen antamisvelvollisuus kuitenkin tukee kuntoarvioiden, kuntotutkimusten ja
erilaisten selvitysten tekemistä
taloyhtiöissä.

• Uudistettu rakennusten
energiatehokkuutta parantava direktiivi tuli voimaan alkukesästä 2010. Kansallisten
säädösten tulee olla valmiina
kesällä 2012.
• Direktiivin mukaan energiatehokkuutta on edistettävä
sekä uudisrakentamisessa
että jo olemassa olevassa rakennuskannassa.
• Korjausrakentamiselle on
asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset.
• Direktiiviä sovelletaan kansallisella tasolla ottamalla
huomioon maan ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet, sisäilmastolle asetetut
vaatimukset ja kustannustehokkuus.

J U L K I S I V U R E M O N T T I 2 0 1 1 - K I L PA I L U

Julkisivuremontti 2011 -kilpailussa
palkittiin kolme onnistunutta julkisivukorjausta
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n ja Julkisivuyhdistys r.y.:n
yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa järjestämässä Julkisivuremontti 2011 -kilpailussa
päädyttiin palkitsemaan kolme onnistunutta,
20-luvun, 50-luvun ja 70-luvun arkkitehtuuria
edustaneiden kerrostalojen julkisivuremontit.

n Teksti: Riina

Takala

E

nsimmäisen sijan jakoivat
1970-luvulla valmistunut
Asunto Oy Vattuniemenkatu 4 ja 1950-luvulla valmistunut Asunto Oy Mannerheimintie 83-85. Kunniamaininnalla
palkittiin Asunto-osakeyhtiö
Pääskylänkatu 7:n julkisivuremontti.
Palkinnot julkistettiin loka
kuun alussa Julkisivu 2011
-messuilla seminaarissa, jonka
teemana oli ”Kuinka taloyhtiö
onnistuu julkisivuremontissa”.

Julkisivuremontti 2011 -kilpailun voittajia julkistamassa ja palkitsemassa kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Juhani Siikala AKHA ry:stä (vas.), rakennusneuvos Erkki Laitinen Ympäristöministeri
östä sekä Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri. Kuva: Eetu Karppanen.

Moderni muutos

T

uomariston mielestä
Asunto Oy Vattuniemen
katu 4:n remontissa hanke valmisteltiin erittäin perusteellisesti huomioiden myös
asunto-osakkaiden yhdenvertaisuus. Tämä korostui erityisesti
ikkunoiden ja parvekkeiden
korjaamisessa, koska esimerkiksi parvekkeita haluttiin laajentaa. Tiedottamisen kannalta
erinomainen keino oli se, että
suunnittelija ja isännöitsijä järjestivät hallituksen jäsenille
erillisiä katselmuksia remontin
aikana.
Korjaustapojen valinnassa taloyhtiö tasapainoili säilyttävän
ja uudistavan korjauksen välimaastossa, mutta taloyhtiössä
selkeästi syntyneen tahtotilan
ansiosta talojen ulkoasun haluttiin muuttuvan. Näin ollen
kuntotutkimukseen perustuen ja esimerkiksi Lauttasaaren
korjaustapalinjauksen mukaiset
ulkonäkö- ja värisävyvaateet
huomioiden kuusikerroksista
kerrostaloista saatiin ikkuna- ja
parvekeuudistukset tehden sekä eristerappauksella modernit
2000-lukulaiset talot.
Taloyhtiössä on, kuten suositeltavaa onkin, vuosittain päivitettävä pitkän tähtäyksen suunnitelma, joka jaetaan osakkaille
tilinpäätöksen osana sekä annetaan isännöitsijätodistuksen
mukana kiinteistövälittäjille ja
sitä kautta ostajakandidaateille.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jorma
Nieminen ja remontin aikana
taloyhtiön isännöitsijänä toimi Petteri Soini ASA-Isännöinti
Oy:stä.

Olympiatalon
uudistuminen
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Asunto Oy Vattuniemenkatu 4:n kunniakirjan ottivat vastaan hallituksen puheenjohtaja Jorma Nieminen (vas.) ja isännöitsijä Petteri
Soini ASA-Isännöinti Oy:stä. (Kuva: Eetu Karppanen). Vieressä kuva nykypäivästä - minkälaisiksi talot muuttuivatkaan.
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

50

-luvun olympialai
siin rakennetuissa
Asunto Oy Mannerheimintie 83-85:ssä piti
löytää kestävä ja pitkäaikainen
tekninen ratkaisu julkisivujen
korjaamiseksi. Hankesuunnitteluvaihe venyi harvinaisen pitkäksi, koska sen aikana tehtiin
koekorjauksia ja seurattiin, miten uusi julkisivurappauspinta
kestää Mannerheimintien vilkkaan liikenteen aiheuttamaa
tärinää.
Arkkitehti- ja rakennesuunnit
telijat tulivat hankkeeseen mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa, minkä ansiosta suunnittelu
oli perusteellista, kiireetöntä ja
lukuisat erilaiset tekniset ja arkkitehtoniset asiat huomioivaa.
Osapuolten välinen yhteistyö
toimi hyvin: Hallitus oli mukana kokonaisuudessaan kaikissa
vaiheissa, samoin isännöitsijä.
Myös suunnittelijat olivat tiiviisti mukana toteutusvaiheessa ja urakoitsijalla oli korkeat
laatutavoitteet.
Osapuolten yhteistyö oli vilkasta, ongelmia rakentavasti
ratkova ja toisiaan arvostavaa.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Pasi Ros
nell ja isännöitsijänä Anita Pie
tikäinen Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:stä.¨
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Arvotalon
julkisivua
arvostava korjaus

T

uomaristo halusi palkita
Asunto-osakeyhtiö Pääskylänkatu 7:n kunniamaininnalla erinomaisesti läpiviedystä julkisivukorjauksesta,
jonka hankesuunnittelussa paneuduttiin erityisesti korjauskustannusten hallittavuuteen
ja aikataulussa pysymiseen sekä laadukkaan lopputuloksen
aikaansaamiseen.
Erityispiirteenä mainittakoon, että 82-vuotiaan talon
julkisivurappaukset korjattiin
ensimmäistä kertaa näin laajasti, perinteisellä julkisivueristerappausmenetelmällä ja talon
hienot koristeelliset yksityiskohdat huomioiden.
Taloyhtiössä käytetään pitkän tähtäyksen suunnitelmaa
esimerkillisellä tavalla hyödyksi. Perustavoitteeksi on asetet-

Asunto Oy Mannerheimintie
83-85:lle osoitetun kunniakirjan vastaanottivat hallituksen
puheenjohtaja Pasi Rosnell
(vas) ja isännöitsijä Anita
Pietikäisen puolesta Matti
Aunola Helsingin Seudun
Isännöitsijät Oy:stä.( Kuva
Eetu Karppanen). Yllä kuva nykyisestä näkymästä.

Yllä nykyisen puheenjohtaja Ville Sinisalon ottama kuva Asuntoosakeyhtiö Pääskyläntie 7:n korjatusta julkisivusta.
Kunniamainintaan liittyvän kunniakirjan vastaanottivat silloinen
hallituksen puheenjohtaja Paavo Marttila (vas.) ja isännöitsijä
Harri Puolakanaho Realia Isännöinti Oy:stä. (Kuva: Eetu
Karppanen).

tu kokonaisvastikerasituksen
pitäminen mahdollisimman
kohtuullisena. Nykyisen asunto-osakeyhtiölain edellyttämä
kunnossapitotarveselvitys muo
dostaa pitkän tähtäyksen suunnitelman ensimmäisten viiden
vuoden osan.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja on nykyisin Ville
Sinisalo, mutta remontin aikana
Paavo Marttila. Isännöitsijänä
toimii Harri Puolakanaho Realia Isännöinti Oy:stä.

Kilpailun taustaa

J

ulkisivuremontti 2011 -kilpailu järjestettiin nyt toisen
kerran. Tällä kertaa ehdotuksia tuli 11 julkisivukorjauskohteesta.

– Kilpailun tarkoituksena on
edistää asunto-osakeyhtiöiden
julkisivukorjausten hyviä käytänteitä ja viedä median avulla
➺ JATKUU
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tietoa niistä niille tahoille, jotka
tarvitsevat julkisivukorjaamista, tekevät julkisivukorjaamista
koskevia päätöksiä, suunnitte
levat tai toteuttavat hyviä ja
laadukkaita julkisivuja, kilpailutoimikunnan puheenjohtajana
toiminut Juhani Siikala AKHA
ry:stä totesi julkistamistilaisuudessa.
– Valintaperusteissa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi
korjaushankkeen onnistuneisuuteen ja kestävän kehityksen
periaatteisiin, joista rakennusneuvos Erkki Laitinenkin puhui esityksessään julkistamisseminaarissa.
– Lisäksi arvioimme muun
mu
assa hankesuunnittelun ja
päätöksentekoprosessin onnistumista, kustannusten, tiedonkulun ja aikataulujen hallintaa
korjaushankkeen aikana sekä
lopputuloksen laadukkuutta,
muun muassa arkkitehtuurin
kannalta.
– Valinta oli hyvin haasteelli
nen, koska rakennukset oli rakennettu eri vuosina. Mietimme, pitäisikö kilpailuun tehdä
kenties omat sarjat 70-luvun,
50- luvun ja sitä vanhemmille
rakennuksille. Kohteet olivat
niin erityyppisiä, eri aikakauden rakennuksia. Jossakin oli
päällimmäisenä säilyttämisen
periaate, jossakin taas haluttiin
saada modernia, nykyhetken
arkkitehtuuria ja julkisivunäyttävyyttä.
– Totesimme myös, että tavallaan meidän olisi pitänyt antaa
ensimmäinen palkinto kaikille
näille ehdokkaille, mutta päädyimme kuitenkin siihen, että
jaamme kaksi ensimmäistä palkintoa ja yhden kunniamaininnan, Siikala vielä totesi.
Kilpailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Juhani Siikala ja Ben Grass AKHA (Asunto- ja Kiinteistöyhdistysten
ammattihallitusjäsenet) ry:stä,
Julkisivuyhdistyksestä puheenjohtaja Mikko Tarri, sihteeri,
päätoimittaja Riina Takala sekä
Betoni-lehden päätoimittaja,
arkkitehti Maritta Koivisto.
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”EI TARVITSE OLLA MIKÄÄN
TALOUSNERO, MUTTA KUN
NOUSUKAUSI ALKAA, NIIN
SE ALKAA MITÄ LUULTAVAMMIN SUUREN JA MAHTAVAN
VENÄJÄN KAUTTA. ÖLJYN
HINTA NOUSEE KOKO AJAN,
VENÄJÄ RIKASTUU, SEN
PITÄÄ INVESTOIDA, SE
RAKENTAA, SE VIE BALTIASTA TYÖNTEKIJÄT. MITÄ
SUOMALAINEN TYÖNANTAJA SILLOIN TEKEE? SILLÄ
ON SORMI SUUSSA, KOSKA
SILTÄ HÄVISI TYÖVOIMA, EIKÄ
TIEDÄ, MISTÄ OTTAA UUTTA
TILALLE.”

Korjausrakentamisen
työvoiman saanti
vaikeutuu tulevaisuudessa
n Teksti ja kuva: Riina

-J

Takala

ulkisivuremontti 2011
-kilpailussa oli mukana
mahtavia projekteja, joista Asunto Oy Vattuniemenkatu
4 oli kuitenkin lähimpänä minun sydäntäni - kunnon perinteinen elementtitalo, jonka julkisivusaumat oli uusittu vuonna
2000. Siellä oli loppujen lopuksi
tehty järkevä päätös, vaikkakin
matkan varrella hieman pihistelty. Toivon, että taloyhtiöissä
tehdään jatkossakin hyviä päätöksiä. Lisäksi Vattuniemenkadun julkisivukorjausta olivat
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toteuttamassa ammattitaitoiset
ja luotettavat yhteistyökumppanit ja urakoitsija.
Näin totesi Julkisivuremontti
2011 -kilpailua tukenut toimi
tusjohtaja Boris Panschin Saumalaakso Oy:stä kilpailun julkistamistilaisuudessa. Se pidettiin Julkisivu 2011 -messujen
yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa.
Tätä ennen hän pohti vakavaan sävyyn muun muassa sitä,
minkälaiseen tilanteeseen ajaudutaan, kun korjausrakentami-

sen määrä entisestään kasvaa, ja
varsinkin Baltiasta suomalaisille rakennustyömaille tullut työvoima palaa "kotikonnuilleen".
– Korjausrakentaminenhan
ei ole hiipunut samalla tavalla
kuin uudisrakentaminen tämän
laman aikana. Viime vuonna
korjausrakentaminen työllisti
noin 75 000 työntekijää. Korjausrakentamisen liikevaihto
oli viime vuonna jo lähes yhtä
suurta kuin uudisrakentamisen.
Puhuttiin 1,2 miljardista eurosta. Ja kuten rakennusneuvos

Erkki Laitinen esityksessään
totesi, niin meillä on hallitusohjelmaan kirjattuna direktiivin
asettama 3 prosentin energiansäästötavoite, joka tarkoittaisi
korjausrakentamisessa sitä, että
sen määrä tuplaantuisi. Jos siis
saisimme kaikki nämä rahat
säilytettyä Suomessa - korostan Suomessa - niin meillä olisi
kaikilla parempi olo, se on ihan
varma, Panschin sanoi puheenvuorossaan.
– Mutta jotkut yritykset käyttävät ulkomaista, edullisempaa
työvoimaa. Jotkut jopa ketjuttavat urakoita ulkomaalaisille
yrityksille. Näin suomalaiselle
ammattikunnalle jää niukemmin töitä. Huolestuttavaa tässä
on se, että näinä vuosina työelämästä poistui suuri määrä
ammattimiehiä, joiden korvaaminen ei ole nyt, eikä jatkossakaan kovin yksinkertaista. Meiltä loppuu kotimainen ammattiväki. On väistämätön tosiasia,
että uuden nousun alkaessa
työvoiman saatavuus muuttuu
tosissaan kapeaksi, mistä tekijät
työmaille otetaan, hän jatkoi.
– Ei tarvitse olla mikään talousnero, mutta kun nousukau
si alkaa, niin se alkaa mitä luultavammin suuren ja mahtavan
Venäjän kautta. Öljyn hinta nousee koko ajan, Venäjä rikastuu,
sen pitää investoida, se rakentaa,
se vie Baltiasta työntekijät. Mitä
suomalainen työnantaja silloin
tekee? Sillä on sormi suussa,
koska siltä hävisi työvoima, eikä
tiedä, mistä ottaa uutta tilalle.

Ammattitaidolla
laatua

-J

ulkisivuremontit eivät tule tulevaisuudessa loppumaan. Se on aivan varma.
Jos meidän uudisrakentamisen
rakentamismoraalimme on sitä,
mitä se tällä hetkellä on ja on
ollut jo pidemmän aikaa, niin
me emme voi sillä puolella taata parasta mahdollista lopputulosta. Uudisrakentamisessa
mennään sieltä, missä rima on
matalimmalla, aikataulut kaikki
kaikessa kuin raamattu, jonka mukaan kulkien ei katsota

sääolosuhteita, eikä huomioida
muitakaan haittatekijöitä, Pans
chin pohti.
Yksi uhka tässä mielessä pii
lee hänen mukaansa rakennusten sisäpuolisissa saumaus- ja
tiivistystöissä.
– Kosteita tiloja tehtäessä
vaaditaan lupa ja sertifikaatti,
että päästään tekemään esimerkiksi laatoitusta. Mutta omalla
alallani eli elementtisaumauksia ja sisäpuolella tiivistystöitä
tehtäessä, miksei siellä vaadita
työntekijöiltä lupaa tehdä näitä
töitä, hän pohti.
– Meillä on meneillään kansalliset kosteus- ja hometalkoot,
energiamääräykset muuttuvat
koko ajan tiukemmiksi ja tiukemmiksi, meille tulee passiivitaloja ja sitten kun talkoot
ovat loppuneet, mitä sitten
tapahtuu. Ei tule olemaan mikään ihme, että näitä sisäpuolisia tiivistystöitä täytyy tehdä
tulevaisuuden passiivitaloissa.
Sisäsaumaus on erittäin tärkeä
työvaihe. Sisäilman pitää kulkea, mutta ei kuitenkaan niin,
että sitä kulkeutuisi yhtään sisälle rakenteisiin. Tällaisiä töitä
kuitenkin tehdään tänä päivänä
täysin ammattitaidottomasti.
Samalla unohdetaan sisäilmaluokitukset ja muut. Niitä sitten
tulevaisuudessa korjataan.
– Käykää työmailla. Toivon,
että varsinkin viranomaiset,
tehkää työmaille ratsioita ja vaatikaa, että työ tehdään kunnolla, ettei tarvitse tulevaisuudessa
tehdä tarpeettomia korjauksia,
joissa kulutetaan aivan turhaan
koko kansan rahaa. Uskon, että
virheet saadaan vähenemään,
mutta se vaatii valvontaa, Pans
chin päätti puheenvuoronsa.

Optimaalista
vedenkäyttöä
Hansgrohen innovatiivinen ja energiaasäästävä
suihkutekniikka. EcoSmart-tekniikan ansiosta voit säästää

vettä tinkimättä suihkun tehosta. Pitkälle kehitetty virtauksen
rajoitin, erikoissuihkusuuttimet ja ilman lisäys toimivat yhdessä
Esittelemme
Julkisivuremontti 2011
-kilpailussa
palkitut kohteet tarkemmin
marraskuun loppupuolella
ilmestyvässä
Kiinteistöposti-lehdessä.

vähentäen veden kulutusta jopa 60 prosentilla. AirPowertekniikkalla vedenkäyttöä saadaan tehostettua lisäämällä
veteen ilmaa, jonka ansiosta runsaammaksi saadusta vedestä saat enemmän nautintoa suihkuun. Kaikissa Raindance
suihkuissa on AirPower-tekniikka ja saatavana normaali- tai
EcoSmart- versioina. Lisätietoja www.hansgrohe.fi
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Julkisivu 2011 -tapahtuman satoa
Julkisivu 2011 -tapahtuma on nyt onnellisesti ohi. Tunnelmat
messulattialla olivat vaihtelevia, mutta uskallan väittää, että tapahtuma oli kuitenkin onnistunut. Tavattiin vanhoja tuttuja ja luotiin
uusia kontakteja - ja mikäpä muu olisikaan tämän tyyppisen tapahtuman tarkoitus? Erään kokeneen messukonkarin sanoin, ”ammattilaisille suunnatuilla messuilla jo yksikin luotu kontakti ja sen
tuoma tilaus tai kauppa riittää”. Tämä unohtuu päivänpolttavassa
keskustelussa turhankin usein.
Julkisivuyhdistyksen näkökulmasta tärkeimpänä tavoitteena on
hyvän julkisivurakentamisen esille ja hyvien toimintatapojen esille tuominen. Tätä tavoitetta tukeakseen yhdistys järjesti kaikkina
messupäivinä seminaareja; keskiviikkona julkistettiin Julkisivuremontti 2011-kilpailun voittaja, torstaina käytiin läpi energiatehokasta julkisivurakentamista ja perjantaina tutustuttiin Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinnon voittajaan.
Lisäksi perjantain seminaarin päätteeksi järjestettiin yhdistyksen historian toinen paneelikeskustelu aiheesta ”Onko julkisivu
tulevaisuudessa trenditakki vai vanha ulsteri?”. Keskustelu oli vilkasta ja loppuvaiheessa myös seminaariyleisö osallistui keskusteluun innokkaasti - kiitokset tästä sekä panelisteille että yleisölle!
Lisäksi suuret kiitokset kuuluvat myös YLE:ssä toimittajana päivätyötään tekevälle Jussi-Pekka Rantaselle, joka toimi seminaarin
puheenjohtajana ja paneelikeskustelun vetäjänä. Ammattilaisen
työskentelyä on aina ilo seurata!
Suurella ilolla kuuntelin myös Rantasen seminaarin avauspuheenvuoroa - kun insinööri avaa seminaarin, yleensä kuullaan tietoja millimetreistä, kuutioista tai sekunneista, mutta muun alan
edustaja näkee asiaa (onneksi!) hiukan erilaisin silmin, kuten alla
olevista Jussi-Pekka Rantasen avauspuheenvuoron otteista voidaan todeta:
”Paneelikeskustelun ja oikeastaan koko päivän kantava
teema on julkisivujen tulevaisuus: minne olemme menossa
niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin, mitkä
ovat meidän suurimmat haasteemme, missä on parannettavaa, mistä
hyvistä asioista meidän kannattaa pitää kiinni eli mitä säilyttää.”
”Kun hetkeksi pysähtyy miettimään, tässä ollaan aika
isojen asioiden äärellä. Ainakin näin toimittajan näkökulmasta
- oma päivätyöni on uutistoimituksessa. Niin kuin tiedätte, uutiset
ovat usein kertakäyttötavaraa: sanomalehti muuttuu aika äkkiä
kukkapaperiksi ja meillä TV:n puolella on vielä karumpaa, kun
oma työ on vain radioaaltoja tai nollia ja ykkösiä bittiavaruudessa.”
”Kun tätä ajattelin, ajatus julkisivuista tuntui hurjalta. Tässä
meillä on jotain, joka on silmiemme edessä sananmukai-

16

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA

Mikko Tarri, DI
Suunnittelupäällikkö,
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Julkisivuyhdistyksen
puheenjohtaja

sesti ei vain vuosia, vaan vuosikymmeniä jopa vuosisatoja
tai pidempäänkin. Julkisivu on jotain pysyvää. Jotain joka vaikuttaa meihin ihmisiin pysyvästi monella eri tasolla.”
”Julkisivuyhdistys - joka on tämän tapahtuman järjestäjä
- määrittelee itse, että yhdistyksen tavoitteena on edistää
kestävää ja kaunista julkisivurakentamista. Ja tässä tavoitteessa kiteytyy minun mielestäni hienosti koko paletti, mistä julkisivuissa oikein on kyse. Mitä julkisivu on? Se on tekniikkaa ja
rakennustaitoa, mutta se on myös taidetta ja psykologiaa. Julkisivuhan on rakennuksen kasvot, se osa, joka antaa ensivaikutelman,
joka on kosketuspintaa katseelle, joka sanoo, mitä tämä rakennus
edustaa, joka perustelee sen olemassaolon myös tunnetasolla.”
”Eli kun rakennetaan talo tai korjataan julkisivu, ei ole
kyse vain yksittäisestä kohteesta ja sen toimivuudesta. Siinä rakennetaan kaupunkikuvaa ja mielenmaisemaa, rakennetaan
tunnelmia ja vaikutelmia. Ja kuten kaikki taide, tämäkin jakaa mielipiteitä ja herättää ristiriitoja. Ajatelkaa Finlandia-talon marmoriseiniä, ajatelkaa Musiikkitalon julkisivua. Mistä näiden
merkkirakennusten yhteydessä on kiivaimmin keskusteltu? Ei
akustiikasta - siitä kaikki ovat suurin piirtein yhtä mieltä. Julkisivusta? Näyttääkö Musiikkitalo isolta marketilta vai henkistyneeltä
zen-temppeliltä? Sopiiko italialainen käpristyvä kivi Suomen ilmastoon? En sano tähän muuta kuin sen, että julkisivu on niitä
harvoja rakennusalan sektoreita, joista jokaisella on mielipide. Ja
voi olla mielipide. Saa olla mielipide. Koska julkisivu on piste, jossa tekniikka ja estetiikka kohtaavat ehkä kaikkein näkyvimmin.
Ja niin kuin kenties tänäänkin tulee esille, se kohtaaminen ei ole
aina ihan kivuton.”
Ei siis tämän enempää, eikä vähempää.
Uskallan taas väittää, että me julkisivualalla toimivat ihmiset
olemme jo monella eri tavalla unohtaneet tämän tyyppiset ajattelutavat ja oli kertakaikkisen hienoa olla kuulemassa, miten julkisivu teemana näyttäytyy alan ulkopuolella. Me olemme suurten
asioiden äärellä ja meidän vastuullamme on itse asiassa koko valtakunnan fasaadi - ja tästä pitää olla myös ylpeä!
Kiitokset Jussi-Pekalle, kaikille panelisteille ja seminaareihin
osallistuneille asiantuntijoille sekä kaikille seminaarien ja messujen yleisölle.Te kaikki teitte Julkisivu 2011:stä Tapahtuman!

Yksi media

-monta mahdollisuutta.
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Aikataulu ja teemat vuonna 2012
Kiinteistöposti ilmestyy 10 numeroa vuonna 2012. Kiinteistöpostin suurimman lukija- ja kohderyhmän muodostavat asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät.
Hallituksen puheenjohtajia Kiinteistöpostin lukijoina on yli 45 000 – lukijatutkimuksen (IROResearch) mukaan
heistä 68 % kertoi, että Kiinteistöposti on ainoa alan media, jota he lukevat säännöllisesti.
Kiinteistöpostin keskimääräinen lukuaika on huippukorkea, peräti 41 minuuttia.
Lehden sisältö on kohderyhmänsä tarkasti huomioon ottava. Kattoteema, korjausrakentaminen, tulee esille
kaikissa numeroissa. Se on pilkottu numerokohtaisiksi teemoiksi niin, että sisältö palvelee koko kiinteistönpidon,
isännöinnin ja korjausrakentamisen päättäjäketjua parhaalla mahdollisella tavalla.
NUMERO 1

24 000 kpl

Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra
Ilmestyy

20.01.

Aineistot

13.01.

Varaukset

11.01.

NUMERO 2

64 000 kpl

Kiinteistöposti

Teema:
Korjausrakentaminen I

Ilmestyy

24.02.

Aineistot

17.02.

Varaukset

15.02.

Teema:
Talotekniikka

Lehti on jaossa Korjausrakentaminen 2012 -tapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa.

Lehti on jaossa Rakentaminen & Talotekniikka 2012
-messuilla Jyväskylän Paviljongissa.

NUMERO 3

NUMERO 4

62 932 kpl

Kiinteistöposti

13 471kpl

Kiinteistöposti Professional

Ilmestyy

30.03.

Aineistot

23.03

Varaukset

21.03.

Teema:
Korjausrakentaminen II

NUMERO 5

6 797 kpl

Ilmestyy

11.05.

Aineistot

04.05.

Varaukset

02.05.

Teema:
Isännöinti

NUMERO 6

23 014 kpl

Kiinteistöposti
Tulevaisuuden Isännöinti Extra

Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra

Ilmestyy

15.06.

Ilmestyy

24.08.

Aineistot

08.06.

Aineistot

17.08.

Varaukset

06.06.

Varaukset

15.08.

NUMERO 7

Teema:
Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari 23.-25.5.

76 000 kpl

Kiinteistöposti

Teema:
Lähiöiden lisä- ja
täydennysrakentaminen

NUMERO 8

23 014 kpl

Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extra

Ilmestyy

28.09.

Aineistot

21.09.

Varaukset

19.09.

Teema:
Korjausrakentaminen III

Ilmestyy

26.10.

Aineistot

19.10.

Varaukset

17.10.

Teema:
Turvallisuus

Lehti on jaossa FinnBuild 2012 -messuilla Helsingin
Messukeskuksessa.
NUMERO 9

62 932 kpl

Kiinteistöposti

2

NUMERO 10

13 471 kpl

Kiinteistöposti Professional

Ilmestyy

23.11.

Aineistot

16.11.

Varaukset

14.11.

Teema:
Korjausrakentaminen IV

Ilmestyy

14.12.

Aineistot

07.12.

Varaukset

05.12.

Kiinteistöposti mediatiedot 2012

Teema:
Kiinteistönhuolto ja
isännöinti

Yksi media

– monta mahdollisuutta
Kiinteistöposti tavoittaa taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset eli niin sanotut osakasisännöitsijät. Kohderyhmän, joka todellakin päättää korjausrakentamisesta. Kohderyhmän, joka itse maksaa
remonttinsa ja hankintansa.
Siksi tämä Kiinteistöpostin tavoittama 52 500:n päättäjän joukko on kaikille alalla toimiville yrityksille
merkityksellinen. Lisäksi edellisessä lukijatutkimuksessa kävi ilmi, että tästä joukosta yli kaksi kolmannesta ei
seuraa säännöllisesti mitään muuta alan mediaa.
Kiinteistöpostin vuosi 2012 starttaa tammikuussa ilmestyvällä Pääkaupunkiseutu Extralla. Osallistumme 1.
helmikuuta Helsingin Wanhassa Satamassa järjestettävään Korjausrakentaminen 2012–tapahtumaan, jossa
myös tämä numero on jaossa.
Maaliskuun puolessa välissä olemme Jyväskylän Rakentaminen&Talotekniikka–messuilla. Siellä on jaossa
vuoden ensimmäinen valtakunnallinen puheenjohtajanumeromme.
Toukokuun loppupuolella risteilemme ammatti-isännöitsijöiden kanssa Tukholmaan laadukkaan Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin merkeissä ja syyskuun alkupuolella naispäättäjät kokoontuvat Tallinnan laivalle
Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä –seminaariin.
Lokakuussa Helsinkiin kokoontuu suomalainen rakennusosaaminen FinnBuild-messuille. Kiinteistöposti on
mukana messuilla ”heiluttamassa lippua” korjausrakentamisen puolesta. Messuilla on jaossa Kiinteistöpostin
Suuri kerrostalonumero. Se lehti jaetaan kaikkiin suomalaisiin kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin. Kyseinen
numero on vuoden laajalevikkisin – 76 000 kpl.
Hyvä yhteistyökumppani, kuten huomaat, Kiinteistöposti tavoittaa, osallistuu ja näkyy - laajasti - ensi
vuonnakin. Tee sinäkin hyvä päätös ja valitse yhteistyökumppaniksesi luotettava, sitoutumaton ja päätöksentekoon vahvasti vaikuttava Kiinteistöposti.
Palveluksessasi.

Matti Karppanen
P.S. Kiinteistöpostia lukee säännöllisesti myös 3 665 ammatti-isännöitsijää eri puolelta Suomea.

Kuka taloyhtiössä päättää
Yhtiökokous
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
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.
Isännöitsijä
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.
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SIR Tietokanta
Yli 56 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

SIR Tietokanta on Kiinteistöpostin käyttämä
tarkka ja luotettava jakelurekisteri.
SIR mahdollistaa lehden liitteistämisen
mainosesitteillä monin eri keinoin ja
erilaisille kohderyhmille vaikkapa
maantieteellisesti.
Rovaniemi

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

Oulu

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

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

39 kpl
77 kpl
482 kpl

Kajaani

Jyväskylä

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

103 kpl
186 kpl
1301 kpl

Kuopio

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

Tampere

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

Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

Joensuu

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

149 kpl
160 kpl
1315 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
545 kpl
1164 kpl
5687kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
4
hallitusten puheenjohtajat

166 kpl
905 kpl
2957kpl

Vantaa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

ammatti-isännöitsijät
115 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
490 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1819 kpl
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51 kpl
102 kpl
625 kpl

56 kpl
48 kpl
709 kpl

82 kpl
87 kpl
875 kpl

23 kpl
58 kpl
393 kpl

– Muhammad Yunus on sanonut, että köyhyys voidaan puolittaa vuoteen 2015 mennessä, vuonna 2030 köyhyyttä voidaan käydä katsomassa vain köyhyysmuseossa. Se on kova haaste, koska paljon naisia, nimenomaan naisia, elää vielä köyhyysrajan alapuolella.

Naiset meillä ja muualla
Osaamista, voimaa, viisautta, potentiaalia
– Maailman naiset muodostavat jättimäisen
käyttämättömän voimavaran joka alalla.
Tätä mieltä on Lenita Airisto, jonka omista
voimavaroista ja niiden käytöstä on saatu monipuolista näyttöä vuosikymmenten varrella.
Baltic Princess -laivalla pitämänsä luennon monitoiminainen määritteli sotahuudoksi naisen
puolesta, mutta ei miestä vastaan.

Teksti ja kuvat:
Hanna Rissanen

Kiinteistöalan päättäjänaiset
merellä -seminaari 8.–9.9.2011

S

yyskuisessa Kiinteistöalan
päättäjänaiset merellä -seminaarissa Lenita Airisto
kannusti kuulijoitaan kehittämään ammattitaitoaan ja katsomaan rohkeasti eteenpäin. Hän
vyörytti esityksessään sanoin
ja kuvin esimerkkejä uskomattoman rohkeista, viisaista ja
sitkeistä naisista, Suomesta ja
maailmalta.
– Kun mietitään, mitä on olla
suomalainen nainen, roolimal
lia ei löydy Big Brotherista, eikä
MTV:n Music Videosta. Näet
tekö, kuinka siistiä porukkaa:
hiukset on kammattu, mikä
ryhti ja mikä tuima ilme - näistä
naisista löytyy raskaan sarjan
roolimallit teille! Heidät on
koulutettu ja ohjeistettu Lotta

Svärdin oppien mukaan, Lenita
Airisto heijasti 70 vuoden takaisia kuvia 2010-luvun isännöintialan päättäjänaisille.
– Lotat toimivat sodan aikana lääkäreinä, sairaanhoitajina,
sotilaskotisisarina ja työvelvolli
sina. Joillekin näistä naisista se
tarkoitti isänmaan palvelua koti- ja sotarintamalla vuodesta
1939 vuoteen 1945. Sotatoimialueilla oli talvi- ja jatkosotien
aikana komennuksella yhteensä noin 100 000 naista, jotka
vapauttivat divisioonan verran
miehiä etulinjaan. Talvet, kesät
ilmavalvonnan lotat tarkkailivat
vihollisten koneita, ilmoittivat
niiden tulosuunnat ja tyypit
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ilmavalvontakeskukseen. He
eivät saaneet poistua tornista,
vaikka viholliskoneet risteilivät pään yläpuolella. Kaikkein
kovimman ja vaikeimman työn
suorittivat lotat, jotka palvelivat
kaatuneiden evakuointikeskuksissa.
– Uskomattoman tiukkia ja
hy
viä liikenaisia, liike-elämän
merkittäväksi vaikuttajaksi tunnustettu Lenita Airisto laajensi
lottien kuvaa.
– Lotat omistivat myös 200
yritystä: elokuvateattereita, virvoitusjuomatehtaita, hotelleja,
kahviloita, leipomoita, kioskeja
ja niin edelleen. Sodan päätyttyä heidät painostettiin luopumaan koko omaisuudestaan. He
lahjoittivat sen hyväntekeväisyystarkoituksiin, muun muassa
sotaorpojen koulutukseen.
Lenita Airisto sanookin olevansa tyrmistynyt tutkimustiedosta, jonka mukaan tämän ajan
työikäisestä väestöstämme vain
kaksi prosenttia tietää lottatyöstä yleensä mitään. Tuntematon
lotta vaiettiin kuoliaaksi - mutta ei lopullisesti. Nyt ajat ovat
muuttuneet. Lapsena sota-ajan
pelot kokenut Airisto on etsinyt
tietoja näistä poikkeuksellisista
naisista ja myös kirjoittanut
heistä kirjassaan Saanko luvan?
Ei kun omin luvin!. Kirjan tekijänoikeuksistaan hän kertoi

22

Seminaarilaisista eräs halusi kuulla Lenita Airistolta
muun muassa tämän suhtautumisesta mentorointiin.
Mentoroinnila on arvonsa,
mutta liian pitkälle sitä ei
Airiston mukaan pidä viedä. – Nuorille naisille ei pitäisi antaa harhakuvaa, että kaikki tehdään hänelle
valmiiksi. Etsimisen iloa ei
pidä ottaa pois.

lahjoittaneensa puolet lotille.
Eikä koe sitä uhrauksena.
– Se on maapähkinän tasoa
verrattuna siihen, mitä olen
näiltä naisilta saanut!

JOS NAISISTA LÖYTYY
POTENTIAALIA SUOMALAISELLE ISÄNNÖINTISEKTORILLE, KYVYKKYYTTÄ
RIITTÄÄ MUUALLAKIN.
”NIISSÄ KEHITTYVISSÄ
MAISSA, JOISSA NAISTEN
KOULUTUSTASO NOUSEE,
VÄKILUKU LASKEE. MAISSA, JOISSA NAISTEN YRITTÄJYYS NOUSEE, MYÖS
TALOUSKASVU NOUSEE.”
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Mikrolaina
viisaalle naiselle,
apua monelle
kylälle

A

ivan uskomattomiin
tyyppeihin - naisiin - Le
nita Airisto kertoi saaneensa tutustua myös tämän
päivän maailmassa, muun muassa keskellä Afrikkaa Ugandassa. Vuonna 2006 Nobelin rauhanpalkinnon sai Muhammad
Yunus, jonka käynnistämän
mikroluottotoiminnan merkityksellisyyden hän pääsi näkemään omin silmin tavattuaan
Ugandassa mikrolainoilla yrityksiä perustaneita naisia. Sukellettuaan maasturilla "suoraan
Ugandan puskaan", etäiseen
maalaiskylään, hän tutustui
muun muassa Teo Buvumboon,
45-vuotiaaseen seitsemän lapsen äitiin.
Hankittuaan mikrolainalla
käsipuhelimen rouva Buvumbo ryhtyi myymään puheaikaa
kyläläisille ensin itse, sitten
työllistäen sillä kaksi pojistaan.
Lainanlyhennysten ja korkojen
maksun jälkeen kertyneistä tuloista hän on vähitellen hankkinut puhelimia myös muihin
kyliin, mahdollistaen franchise-ajatuksella yritystoimintaa
myös muille. Itse hän perii

heiltä kuukausittaisen kiinteän
maksun.Yrittämisellään hän on
nostanut perheensä köyhyystason yläpuolelle.
– Kyläpuhelin yhdistää ystäviä ja sukulaisia, auttaa ihmisiä
hätätilanteissa, luo kyläläisille
uusia mahdollisuuksia kaupankäynnille ja palveluille sekä
mahdollistaa päivittäisten maataloustuotteiden kierron, Lenita
Airisto korostaa puhelintoiminnan laajaa merkitystä.
Sähköttömissä kylissä puhelimien akut ladataan joko autojen akuista, mutta myös aurinkoenergialla.
Yritystoimintaan ottamilleen
lainoille (suuruudeltaan 30 –
3300 dollaria, korolla 3,5%)
köyhillä naisilla ei ole tarjota
mitään takauksia - paitsi ystävänsä, jotka he tuovat lainaa
nostaessaan näytille pankkiin.
Takaajina nämä naiset eivät
Lenita Airiston mukaan olekaan
mitään tyhjänpantteja, vaan "he
vahtivat kuin haukat, että lainan
saanut hoitaa velvoitteensa".
Köyhät naiset onkin todettu
kaikista parhaiksi velkojen takaisin maksajina. Parasta luokkaa he ovat niin ikään - Airiston
kertoman mukaan tieteellisesti tutkitusti - yrittämisestään
saamiensa tulojen sijoittajina.
Niillä hankitaan lapsille ruokaa,
vaatteita ja koulutusta, mutta

myös laajennetaan yritystoimia,
Teo Buvumbon lailla.

Lahjakkuus esiin
kaapujen peitosta

V

altavan voimakkaita,
upeita, työteliäitä ja
reippaita naisia Lenita
Airisto tietää löytyvän myös arabimaailmasta, jossa uskonnon
ja tradition sanelemana miehet
ovat omineet työt itselleen.
Muutos on raivannut jo tilaa
muun muassa Yhdistyneissä
Arabi Emiraateissa, jonka neljästä miljoonasta asukkaasta vain
800 000 on omia kansalaisia.
Siellä miehet ovat nähneet, että
jotain on tehtävä toisin. Naiset
on päästetty kouluun. Lahjakkaita ja reippai
ta tyttöjä on
edennyt opiskelun kautta julkiselle alalle, etenkin opettajiksi.
Maassa on naistalousministeri,
naisia on taiteilijoina, pankin
johdossa jne. Muutoksen tuulista kertoo hänen kertoma esimerkki nelilapsisen perheen
yrittäjäisästä, joka koki poikan-

sa luusereiksi ja nosti tyttärensä
johtajaksi.
– Mustien kaapujen alla on
kovan luokan menestyjänaisia.
Raporttien mukaan esimerkiksi
Algeriassa juristeista jo 70 prosenttia on naisia, tuomareita 60
prosenttia.Yliopiston tiedekunnissa tytöt ovat enemmistönä.
Esimerkkejä alistetusta asemasta tasa-arvoisiksi nousseista
ja kykyjään myös työelämässä
käyttämään päässeistä tytöistä
ja naisista on osoitettavissa jo
paljon.
Silti myös uskomattoman karmeita kohtaloita riittää ja riittää.
Ihmiskauppaa Lenita Airisto
kuvaa nopeimmin kasvavaksi
alaksi maailmassa. Vuosittain
yli 800 000 ihmistä ostetaan ja
myydään yli rajojen eri puolilla
maailmaa. Seksiorjakaupan uhreiksi pakotetaan tai huijataan
muka työtä tarjoamalla naisia,
mutta myös lapsia ja nuoria,
tyttöjä, mutta myös poikia. Eikä
Suomi suinkaan ole poikkeus.
– Suomalainen lehdistö on
käsitellyt tätä aihetta hyvin vähän!

TeliaSonera.
Paikallisesti
kansainvälinen,
palveluksessasi.

Laajakaista
ja kaapeli-tv
edullisemmin
Kiinteistösopimuksella

Opi, kehity, yritä
- unta ja nautintoja unohtamatta
– Opiskele, kehitä ammattitaitoasi. Aseta elämällesi tavoite. Ole
avoinna muutoksille ja katso rohkeasti eteenpäin. Rakenna itsellesi
verkosto, jonka kautta saat tietoa. Ole luotettava, diplomiekonomi
Lenita Airisto kannusti laivaseminaariin lähteneitä kiinteistöalan
päättäjänaisia, osa yrittäjinä, osa palkollisina toimivia isännöitsijöitä ja kirjanpitäjiä.
Jos jonkinlaisissa toimissa elämänsä aikana mukana olleella luennoitsijalla oli kuulijoilleen annettavana myös varoituksen sanoja.
– Älä haali itse epärealistista työtaakkaa työpaikallasi ja kotonasi. Älä kuvittele olevasi supernainen. Naisten on opittava myös
delegoimaan, kaikkea ei tarvitse osata itse.
Eikä jaksettava äärimmäisyyksiin!
– Ihmisen on pidettävä huolta myös itsestään ja kehostaan, Lenita Airisto korosti.
Vähintään kahdeksan tunnin unien tärkeyttä hän korostaa jo
aivojen hyvinvoinnin kannalta. Ja jos liika valvominen jo sinällään
nakertaa aivojen kuntoa, vielä suurempi uhka on valvominen ja
ryyppääminen. Lenita Airisto kokee nuorten naisten runsaan alkoholinkäytön erittäin vakavana asiana, josta ei puhuta suoraan.
Niin tärkeää kuin menestystä haluavalle naiselle onkin hankkia
tietoa ja osaamista ”päähänsä”, lupa on nauttia myös naiseudestaan ja kauneudesta. Oma tyyli ja kyky olla sinut itsensä kanssa, se
on jo paljon. Eikä ikääntymistä pidä odottaa, eikä pelätä.
– Vanhuus tulee etsimättäkin!
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Yhteinen hankinta tuo
yksilölliset palvelut
taloyhtiöösi!
Asukkaat saavat huippunopean laajakaistan ja monipuolisen kaapeli-tv:n
edullisemmin yhteishankintana. Jokainen voi räätälöidä omat palvelunsa.
Toimintavarmojen valokuituyhteyksien
lisäksi tarjolla on palveluja, joita ei
muualta saa: Vain Soneran asiakkaana
ulottuvillasi on kanavavalikoima, josta
näet joka ikisen SM-liigaottelun omasta
televisiostasi.
Tutustu Sonera Kiinteistösopimukseen
ja pyydä tarjous:
• www.sonera.fi/kiinteistosopimus
• 0200 11611
(mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30

Kuka olikaan hän, joka
Kuka olikaan
hän, tärkeän
joka
kuulijoista
totesi
kuulijoista
totesi
tärkeän
pointin, joka auttaa naisia
pointin,
joka auttaa- nai- jos
toki miehiäkin
saavusia
jos
toki miehiäkin
tuksiin työelämässä?
- Emmesaavutuksiin
työelämäshän menesty, jos meillä ei ole
sä? tarvetta
– Emmehän
menesty,
omaa
menestyä!
jos meillä ei ole omaa
tarvetta menestyä!

Naisilla on jo sijansa isännöintialalla

- ja hyvä niin!
– Naisten osaamisella
luodaan uudenlaista bisnestä, taatusti
myös isännöintialalla!,
johtaja ja johtajien
valmentaja, FM Kristiina Harju loi uskoa
naiskuulijakuntaansa
Kiinteistöpostin merel-

J

ohtajuus kiinnostaa, myös
tutkimuksen aiheena. Tutkijat ovat porautuneet aihealueeseen jos joltakin kantilta, Suomessa ja muualla maailmassa. Myös eri sukupuolten
eroista ja 'paremmuudesta'
johtajina löytyy monissa nimissä tutkimustietoa ja tulosten
tulkintoja.
Fakta ja Fiktio Oy:tä toimitusjohtajana luotsaavan Kristiina Harjun mielestä ja mapeista

lisessä seminaarissa.

Teksti ja kuvat:
Hanna Rissanen
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Kiinteistöalan päättäjänaiset
merellä -seminaari 8.–9.9.2011
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nousi kiinteistöalan päättäjänaisten pohdittavaksi erilaisia
tutkimuksista ja niistä kirjoitetuista artikkeleista kertyneitä
toteamuksia ja väitteitä, faktaa
tai fiktiota, kuten:
"Naispuoliset johtajat lisäävät työpakkakiusaamisen
riskiä" (Uusi Suomi vuodelta
2009).
"Naiset ovat parempia johtajia" (Tekniikka ja Talous
25.9.2007).
"Naisten johtama yritys
tuottaa jopa 41 % paremmin kuin miesten johtama!"
(Kauppalehti 18.11.2010).
Viimeksi mainittuun, pääoman tuottoa koskevaan tulokseen oli päädytty kansainvälisen jättiyrityksen McKinseyn

tutkimuksessa. Se pohjautui eri
toimialoilta ja eri maista olevien 1500 yritysjohtajan haastatteluun.
Vielä paremmin naisten joh
tamissa yrityksissä tulosta teh
tiin liikevoittoina. Voittopro
sentti naisten johtamissa yrityksissä ylitti miesten tason 56
prosentilla.
Erityisen tehokkaiksi naisjoh
tajat osoittautuivat suhteessa
mieskollegoihinsa henkilöre
surs
sien kehittämisessä, odotuksissa ja palkitsemisessa sekä
päätöksentekoon osallistumisessa. Mutta kaikesta tästä huo
limatta:
– Tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä kolmasosa ei
tehnyt mitään sen hyväksi, et-

tä heillä olisi enemmän naisia
johdossa, Kristiina Harju kertoi
joutuneensa hämmästelemään.

Arvolähtöisiä
organisoijia,
päätöskyvyissä
löytyy

-U

sein naisia kiitetään
ihmisten johtamises
ta. Tämän tutkimuksen näkökulmasta se ei ole
ainoa hyveemme, Kristiina
Har
ju viittasi australialaisen
tutkimuslaitoksen (Australian
Institute of Management, AIM)
tutkimukseen.
Sen mukaan ylemmän tason
johtajanaiset selvisivät mieskollegoitaan paremmin myös
päätöksenteossa. Ongelmanratkaisukyvyissä eri sukupuolten
kesken ei tässä 3 000 mies- ja
naisjohtajan osaamista 16 eri
mittarilla kartoittaneessa tutkimuksessa ilmennyt eroa.
Tulokset herättivät kysymyk
sen: Miksi sitten naisia ei ole liiemmin yritysjohdossa? Siihen
vastanneista naisjohtajista huomattavan moni totesi tyyliin
"Työpaikan kulttuuri vain on
sellainen". 59 prosenttia heistä osoitti syyttävän sormensa
myös "joustamattomiin työjärjestelyihin".
Myös palkkapolitiikka vaikuttanee; 40 prosenttia naisvastaajista koki, että epätasa-arvoisuus
palkoissa ei kannusta naisia
johtajuuteen.
Miesjohtajista 45 prosenttia
oli sitä mieltä, että naisten vähyys johtoasemassa on naisten
oma valinta: he eivät hakeudu
ylempiin johtotehtäviin. Samaa
mieltä haastatelluista naisista
oli 32 prosenttia.
– Tunnistatteko itsenne tuloksista?, Kristiina Harju halusi
kuulla isännöintialan naisilta.
Hän laittoi kuulijansa pohti
maan pienryhminä naisten ominaisuuksia, joista isännöintitoimistossa johtavassa asemassa
käytettynä on hyötyä. Poimintoina vastauksista kuului mm.
seuraavanlaisia ajatuksia:
– Olemme yleensä aika arvo-

lähtöisiä - vaikka emme osaisi
arvojamme niin luetella.
– Meitä pidetään aika hyvinä
organisoijina.
– Naiset ovat hyviä ihmisjohtajia ja hyviä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
– Naisilla on kyky kuunnella ja rakentaa ratkaisuja, joissa
kumpikin osapuoli voi voittaa
- win win.
– Naiset menestyvät siksi, että
ovat aidosti kiinnostuneet toi
sesta ihmisestä, osaavat asettau
tua toisen asemaan. He osaavat
olla myös todellisuudentajuisia,
he ymmärtävät puhetta ja toimivat niin, etteivät lannista toista ihmistä.
– Kun toinen tulee sanomaan,
että minun mielestäni asia on
näin, nainen sanoo jaa-a, se on
sinun näkemyksesi, se on ihan
hyvä - mutta oletko miettinyt
tätä asiaa näin ja näin ja näin.
Tai mietitäänkö tätä vielä yhdessä ja palataan asiaan.
– Naiset eivät vie toiselta kasvoja.
– Mehän olemme säästäväisiä, ymmärrämme tarkan talouden ja säästöjen päälle!
– Naiset eivät tee asioita sinne päin, vaan perusteellisesti ja
hyvin, koska tällä alalla meiltä
myös odotetaan enemmän ja
meidän on näytettävä oma asiantuntemuksemme.
– Naiset ovat tottuneet tekemään monia asioita yhtä aikaa
ja kantamaan vastuuta.
Viimeksi mainittuun kommenttiin Kristiina Harjulla - joka totesi suhtautuvansa torjuvasti suuriin yleistyksiin - oli
antaa havaintopsykologisista
tutkimuksista saatua, kommenttia tukevaa tietoa. Niiden mukaan naisilla todella on miehiä
parempi kyky käsitellä useita
asioita samanaikaisesti. Naisten
ja miesten neurologisissa aivotoiminnoissa on oikeasti eroja.
– Laittakaa nämä seikat itsellenne oikeasti takaplakkariin
sen päivän varalle, kun tuntuu
ettette jaksa hommaanne, Harju kannusti seminaarilaisiaan.
– Ne ovat tärkeitä asioita, ei-
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Kansainvälisesti sertifioitu työelämän valmentaja, coach,
Kristiina Harju kertoo saaneensa todisteita naisten taitavuudesta johtajina. - Erityisesti
naisista löytyy tiukkojen aikojen voittajia.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

vätkä ne menetä arvoaan huomennakaan.

Jokainen hoitakoot
omat marakattinsa

N

aiset ovat tunnistaneet
sukupuoleensa liitty
viä, voimia johtajuu
del
taan syöviä ansoja. Aikaa
tekemiseltä voi syödä alttius
tarjoutua hoitamaan esimerkiksi ovesta sisään astelevien
tuomat tehtävät heti - toinen
toisensa jälkeen. Organisaation
perustehtävä on niin toimien
vaarassa unohtua.
– Jos tunnistatte itsessänne
tä
män, miettikää, mitä voitte
tehdä sille jatkossa, Harju tähdensi.
Hän uskoo mieskollegojen
osaavan herkemmin sanoa: tämä ei kuulu tontilleni, tee sinä
se.
– Asiat ovat marakatteja, jotka vilistävät ympärillämme ja
haluavat koko ajan huomiotam
me. Älä ota toisten marakatteja
hoitoosi. Kun työpisteesi vie
reen tulee joku ja sanoo, että olisi yksi juttu, katso, onko hänen
sylissään marakatti. Jos sanot,
okei, laita se tuohon pöydän
reunalle, hoidan sen, käy niin,
että olet lisännyt jälleen yhden
marakatin omaan marakattilaumaasi. Kenen työvalo on sitten
päällä pisimpään iltaisin? Sen,
jolle laumaa on kertynyt eniten
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”ASIAT OVAT MARAKATTEJA, JOTKA VILISTÄVÄT YMPÄRILLÄMME JA HALUAVAT KOKO AJAN HUOMIOTAMME. ÄLÄ OTA
TOISTEN MARAKATTEJA HOITOOSI. KUN TYÖPISTEESI VIEREEN
TULEE JOKU JA SANOO, ETTÄ OLISI YKSI JUTTU, KATSO, ONKO
HÄNEN SYLISSÄÄN MARAKATTI. JOS SANOT, OKEI, LAITA SE
TUOHON PÖYDÄN REUNALLE, HOIDAN SEN, KÄY NIIN, ETTÄ
OLET LISÄNNYT JÄLLEEN YHDEN MARAKATIN OMAAN MARAKATTILAUMAASI. KENEN TYÖVALO ON SITTEN PÄÄLLÄ PISIMPÄÄN ILTAISIN? SEN, JOLLE LAUMAA ON KERTYNYT ENITEN
HOIDETTAVAKSI JA RUOKITTAVAKSI.”
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hoidettavaksi ja ruokittavaksi.
Empaattisuudella, josta naisia
paljon kiitetään, on myös varjopuolensa. Sitä voidaan käyttää
hyväksi. Se on syytä tiedostaa.
– Saattaa olla, että emme ole
maailman parhaita sanomaan,
että empatia loppui kyllä nyt.
Ymmärtämisemme on vaarassa
mennä liian pitkälle, jos emme
pistä sille rajoja ja siirry asiatasolle.
Tutkimusten pohjalta Kristiina Harjun mukaan on todettu,
että vahvasti asiaorientoituneillekin naisille hyvä työilmapiiri
on tärkeä arvo.
– Meille on tärkeää vuoropu
helu, myös kuuntelu. Kriittiseen
kin kommenttiin voi vastata eri
tavoin, ei ainoastaan sanomalla:
ei käy! Ihmisen ei tarvitse menettää kasvojaan, vaikka olemme asiasta eri mieltä.
– Kokekaa itsenne johtajaksi. Se on kivaa. Siinä on monia
asioita, joiden vuoksi työnsä
voi kokea merkitykselliseksi.
Toivottavasti tuette myös toinen toisianne ammatissa, jossa
nainen johtajana on vielä vähemmistönä.

”Lapsi” jo toisella vuodella

AsOy-lakipykälissä
yhä mietittävää kentällä

Isännöintiliitto julkaisi kesäkuussa 2011 tulokset kyselytutkimuksesta. Vastanneiden mukaan uusi asunto-osakeyhtiölaki
on lisännyt isännöinnin työmäärää keskimäärin seitsemän
prosenttia.
– Eivätkä isännöitsijät katso sitä vain työmäärän kantilta,
vaan myös vastuukysymyksenä, Riitta Uotila painotti.

Heinäkuussa 2010 uudistuneella asunto-osakeyhtiölailla oli laatijoinaan paljon asiantuntijoita.
Reilu vuosi on takana. Vaikuttaa siltä, että lakiuudistus on tuonut isännöitsijän ja isännöitsijätoimistojen työhön yhtä ja toista pohdittavaa.

Teksti ja kuvat:
Hanna Rissanen

Kiinteistöalan päättäjänaiset
merellä -seminaari 8.–9.9.2011
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äytännön elämässä soveltamista
on riittänyt paljon. Senkin puolesta vuosi on
ollut työntäyteinen, lakiuudistuksen seurannaisvaikutuksista
puheenvuoron seminaarissa
pitänyt Riitta Uotila totesi.
Riitta Uotilan näkemys asiasta
on karttunut Isännöitsijäkonttori Oy:ssä isännöitsijänä, kiinteistöjohtajana sekä 30 vuotta
täyttäneen, reilut 40 henkilöä
työll istävän perheyrityksen
osakkaana ja ISA-vastaavana.
Yrityksellä on kolme toimipistettä pääkaupungissa.
Isännöitsijäkonttorissa lakimuutokseen valmistauduttiin
jo ennakolta mm. laista laadittuja vihkosia lukemalla. Selväksi

tuli, että yrityksen vetovastuussa olevien oli syytä varautua
moneen.
– Tuli ohjelmakehitystarpeita, henkilöstön koulutustarvetta, asiakkaille tiedottamista ja
palveluiden hinnoittelua, Riitta
Uotila luetteli.
Harmittavana hän sanoi kokeneensa sen, että lain tultua
voimaan mediassa tilaa tuntui
saavan vain ja ainoastaan vaikutus isännöitsijätoimistojen
hinnoitteluun.
– Paljon tärkeämpiäkin osaalueita olisi voitu nostaa mielestäni esiin kuin se, mitä isännöitsijä veloittaa käydessään
tarkastamassa esimerkiksi ve-

➺ JATKUU
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”Isännöitsijätoimistoon tulvii osakkailta
kysymyksiä
koskien heidän
muutostyöaikomuksiaan,
ja myöhemmin
muutosilmoituksia.
Ilmiössä on
ongelmansa,
Riitta Uotila
tunnustaa.”

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

sieristyksen.
Puoli vuotta lain voimaan astumisen jälkeen ministeriö julkaisi tiedoteluontoisen oppaan
kunnossapito- ja muutostöitä
koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä
maksuista. Se selkeytti hänen
mielestään tilannetta "himpun
verran".
– Edelleen olemme silti ovisilmäsyndroomassa, kuten sitä
nimitän. Oppaan luettuamme
mietimme, onko meidän valvottava ovisilmän asentamistakin.
Tai toisaalta, jos vakavammissa
asioissa jätämme valvomatta,
voimmeko joskus saada asiakas
yhtiöltä kannevaateen.
Riitta Uotila katsoo isännöitsi
jöiden hoitaneen nyt lain vaati
mia töitä pitkälti jo ennen laki
uudistustakin. Ero on siinä, että
mitä ja miten tehdään, nyt sitä
säätelee laki. Ja nyt töistä on
oltava esittää todistusaineistoa. Laissa velvoite on sälytetty asunto-osakeyhtiölle, mutta
käytännössä ne ovat valtuuttaneet sen isännöitsijöille.
– Tässä tullaan laatuun ja laadunvalvontaan. Töitä on tullut
enemmän.

Suukopu
tuskin katoaa

R

iitta Uotila kertoi kuunnelleensa KHT-tilintarkastajien luentoja sekä
lukeneensa asianajajien lausuntoja tilintarkastusvelvollisuuksista ja toiminnantarkastajan
uuden lain mukaisesta roolista.
Silti hän näkee tilanteen hiukan
selkiytymättömänä. Toiminnantarkastuksen hän kokee vastaavan lähinnä aiempaa maallikkotarkastusta - ja kyseisestä
tarkastuksesta annettavan kertomusmallin hän tietää olevan
paraikaa hiottavana.
– Ammattilaisina pyrimme
siihen, että myös tilintarkastus
on ammattiasia, lähestyisimme
seikkaa sitä kautta.
Riitta Uotila on kuitenkin
huomannut, että toisinaan
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taloyhtiöissä koetaan vaikeaksi luo
pua turvallisina koettujen luottomiesten tai -naisten,
riviosakkaiden, käyttämisestä
tositetarkastajina, jotka käyvät
vähän katsomassa, mitä isännöitsijätoimistossa tapahtuu.
Taloyhtiössä yhtiöjärjestys
on määrännyt tarkemmin, miten kutsu yhtiökokoukseen lä
hetetään. Joillakin tahoilla on
ehkä jäänyt hieman epäselväksi
lakiuudistuksen tuoma muutos
siltä osin, mitä tietoja ja kuinka
paljon osakkaille on tarjottava
nähtäväksi ennen kokousta sekä millä tavoin ja kuinka paljon
ennen kokousta. Ainahan ennakkoon on oltava nähtävillä
viimeinen tilinpäätös - mutta,
voidaanko yhtiökokousta jatkossa moittia tai tehdä siitä jopa kantelu, jos jotain on jäänyt
ennakkoon toimittamatta?
Äänileikkurin tulkintaan lakiuudistus toi tiukennusta, mutta
se on yhtiöjärjestysmääräyksillä
muutettavissa.
Kipakoita keskusteluita on
käyty jo ennen lain muuttumista, ja Riitta Uotilan arvion mukaan tullaan käymään vastedeskin osakkaiden mahdollisesta
hyvittämisestä heidän teetettyä
itse kylpyhuoneissaan korjauksia vastaavaan tasoon, mihin
yhtiön kattavassa putki- ja märkätilaremontissakin tähdätään.
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Tilanne ei ole helppo.
– Miten se vastaavuus voidaan
todeta? Entä se, miten osakkaan
teettämät työt vähentäisivät yhtiön kustannuksia?
Siitä hän on vakuuttunut, että
mikäli osakas tinkimättä torjuu
kajoamisen korjauttamaansa
tilaan -useimmiten uusien kaakeleiden vuoksi - hänellä on oltava esittää taloyhtiölle erittäin
hyvät dokumentaatiot tehdyistä töistä.
Uuden lain tulkinta yhtiön
autopaikkojen jaosta, sopimuksista ja irtisanomisista on selkeä.
Kuten se, että vuokralaisena
yhtiössä asuva on nyt lain mukaan samanarvoinen osakkaan
kanssa. Vaikka laki tähtää kaikkien asukkaiden tasa-arvoon,
eripuralta Riitta Uotila ei usko
säästyttävän jatkossakaan.
– Kun yksi jonottaa tallipaikkaa, toinen avopaikkaa, kolmas
avopaikkaa, mutta ei lumikinoksen vieressä olevaa... kyllä siitä
suurta tiedettä yhä saamme aikaan, hän nauratti kollegoitaan.

Työ lisääntynyt,
puheluita tulvii

K

orjaustarveselvitykset
kaiken kaikkiaan ovat
iso asia taloyhtiöissä ja
isännöinnissä.

– Varmaan teilläkin on ollut hyvin erilaisia asiakkaita
- tekeekö korjaustarveselvityksen hallitus, tekeekö sen isännöitsijä, tehdäänkö yhdessä
tai teetetäänkö asiantuntijalla?
Lakihan selvästi suosittelee yhtiötä varamaan rahaa, jolla ostaa asiantuntijapalvelu. Siihen
viitattiin jo, kun lakia lähdettiin
uudistamaan.
– Kuinka monella teidän asiakasyhtiöistänne keskimäärin
korjaustarveselvitykset on tehty pakolliselle viidelle vuodelle? Vai onko tehty vähän pidemmälle, kymmenelle vuodelle?
Riitta Uotila nostatti kollegoiden käsiä pystyyn.
– Joo, aika yleistä on, että lain
minimi, viisi vuotta, on pyritty
täyttämään. Isännöitsijäkonttorissa olemme pyrkineet, että jos
ei ole kyse uudistuotannosta,
korjaustarveselvitys tehtäisiin
heti vähintään 10 vuodelle. Sitä
sitten päivitetään. Asiakas, totta
kai, on silti tässäkin kuningas.
Hänen kanssaan on neuvoteltava ja otettava yksilölliset seikat
huomioon.
Matematiikkaa uusi asuntoosakeyhtiölaki tarjoaa hissien
jälkiasennukseen ryhtyville
taloyhtiöille. Hissilakina Riitta
Uotila lakitulokkaasta on kuullut monen puhuneenkin.
– Mielenkiintoista laskentavii
dakkoa, kun vanhaan rakennus
kantaan asennetaan hissejä,
hintakertoimia huoneistojen
kerrosten mukaan. Tulkintaa
kerrakseen on tarjolla, kun
määritellään, mikä on pohjakerros ja niin edelleen.
Selvästi isoimmaksi tantereeksi isännöitsijätoimistoille
Riitta Uotila nimesi kuitenkin
osakkaiden muutostöiden ilmoitusvelvollisuudesta seuraa
vat toimet. Miten osakkaiden
antamat ilmoitukset tulisi vastaanottaa, miten käsitellä ja
miten hoitaa niihin liittyvät
tarkastukset? Muiden isännöitsijöiden kanssa keskusteltuaan
hän on todennut, että ammattikunta on saanut käyttää melkoisesti työaikaansa jo pelkästään
vastatessaan vasta muutostöitä
suunnittelevien osakkaiden kyselyihin.

Liike- ja erikoiskiinteistöjen
isännöintiin erikoistunut Riitta
Uotila on lähtenyt alalle määrätietoisesti. Pohjana hänellä
on liiketalouden tradenomin
tutkinto, suuntautumisvaihtoehtona kiinteistötalous, lisävahvuutena suoritettuna IAT
sekä johtamisen ammattitutkinto, JET.

Tietoa tiedon perään talteen, mutta ..
entä, jos isännöintitoimisto vaihtuu
– Laki sanoo, että muutostyöt pitää dokumentoida kirjallisesti,
mutta ei kerro, miten muuten se tapahtuu. Itseäni erityisesti huolestuttaa, miten käy, kun tulevaisuudessa isännöintiyritys vaihtuu,
isänsä Pentti Laitisen aikoinaan perustaman Isännöintikonttori
Oy:n osakasomistajiin kuuluva Riitta Uotila sanoo.
– Me olemme kehittäneet Tampuuri-järjestelmästä oman Talo
salkku-järjestelmän, jonne dokumentoimme ensin asiakkaalta tulevan muutosilmoituksen ja jatkossa prosessin kaikkinensa.
Kun huoneistoja on tuhansia ja rakennuskanta lisäksi suureksi
osaksi 1960-1970 -luvuilta, voi hyvin uskoa, että muutosilmoituksia riittää. Riitta Uotila kertoo kysyneensä lakimieheltä, mikä olisi
hyvän isännöintitavan mukainen menettely tilanteessa, jossa taloyhtiö vaihtuu toisen yrityksen asiakkaaksi. Vastaus on toistaiseksi
saamatta.
Koko dokumentaation siirtäminen asiakkaan uuteen isännöintiyritykseen ei käy noin vain. Eri järjestelmät eivät keskustele keskenään. Yritys, jolta sen rukkaaminen ehkä onnistuisi, ei varmasti
tee sitä ilmaiseksi.
– Mennäänkö isännöitsijätoimistoissa niissä tilanteissa siihen, et
tä painetaan printtinappulaa. Jo muutaman vuoden päästä muutos
työilmoituksista voi kertyä jokusia laatikollisia. Entä vastaanottajatoimisto, aletaanko siellä kirjoittaa tai skannata niitä tulosteita?
– Tämä koskee meitä kaikkia. Jos joku on keksinyt tähän lääkkeen, haluan kuulla sen heti! Riitta Uotila heitti kollegoilleen.
– Hirmu hyvä juttu, jos saamme siihen jonkin yhteisen pelisäännön. Itse olen jo lupautunut sellaiseen projektiin mukaan.
Onko niin, että isännöintiyritys hinnoittelee kaiken mahdollisen
muutostyöilmoituksiin liittyvän jo tarjouksessaan. Riitta Uotilan
mukaan vuosien päästä velvoite ei hoidu pikku euroilla. Silloin
puhutaan jo ”ihan isojen poikien euroista”, koska kyse ei enää ole
mistään pikkujutusta.
– Sehän tiedetään, mikä on seuraamus, jos muutokset jäisivät
kirjaamatta. Kun tehdään kaupat, sitten aletaan setviä, kuka jätti
kertomatta huoneistosta ja mitä, ja kuka kirjaamatta.
– Se on aivan järkyttävää nyt jo! kuului kollegayleisön joukosta.

Epätietoisia on ymmärrettä
västi paljon. Kun osakas ei tiedä, miten edetä, tartutaan puhelimeen ja kysytään isännöitsijältä, mitä saa tehdä ilman lupaa
mitä ei, kuka tarkastaa ja koska,
ja mitä valvonta maksaa. Niin
myös vinkkejä, miten muutoksen toteuttaisi tai isännöitsijän
mielipidettä hyvästä vaihtoehdosta.
– Miten pystyisimme hallitse
maan kysymystulvaa, kun isännöitsijätoimisto ei kuitenkaan
ole konsulttitoimisto? Tarkoitus
han ei ole, että ryhdymme remonttihankkeeseen yhdessä
osakkaan kanssa.

– Prosessi sisältää sekä tek
nis
tä että hallinnollista isän
nöintityötä.Taloyhtiön hallituk
sen kanssa on sovittava selvät
pelisäännöt ilmoitusten vastaanotosta, käsittelystä ja valvontaperiaatteesta. Sovittava
siitäkin, toteuttaako valvonnan
isännöintiyritys tai joku ulkopuolinen rakennustekninen
palvelu.
220 asiakasyhtiötä palvelevassa Isännöitsijäkonttori Oy:ssä
henkilöresursseja on nähty tarpeelliseksi vahvistaa muutosilmoitusrumban seurauksena
rakennusteknisellä puolella.
Joissakin isännöitsijätoimistoissa Riitta Uotila on kuullut
otetun kannan, jossa osakasta
laskutetaan jo muutostyöilmoituksen sisäänotosta. Toisissa se
on sisällytetty hallintopaketin
kuukausiveloitukseen, vasta
valvontatyöstä laskutetaan.
– Käytännöt ovat hyvin sekalaisia.
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– Pärjääkö ilman kuntotutkimusta?
Pärjää, jos nähdään, että korjaaminen ei ole enää järkevää ja rakenteet
puretaan. Silloinkin tarvitaan joitain
esiselvityksiä, jotta tiedetään, millaisten rakenteiden purkuun ollaan
ryhtymässä, Saija Varjonen sanoo.
Kuvassa esitystä tietokoneelle laittamassa Kiinteistöpostin myyntijohtaja
Raili Stenberg (vas.)

Onnistuneeseen julkisivuhankkeen lopputulokseen

Vaihe vaiheelta harkinnalla
ja ammatillisella otteella
Suomen suurin ra
kennuskanta, 19601980-lukujen asuinkerrostalot, ovat tar
jonneet jo paljon töitä
betonijulkisivujen
korjausrakentajille.
Eivätkä ne ihan äkkiä
lopu. Mahdollisimman
hyvään lopputulokseen
tähtäävä rakennuttaja
etsii ammattitaitoiset
tekijät hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Teksti ja kuvat:
Hanna Rissanen
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A

-Insinöörit Suunnittelu
Oy:n ammattilaiskaartiin kuuluva DI Saija
Var
jonen selvitti oikeaoppisen julkisivukorjaushankkeen
avainasiat kohta kohdalta kuulijoilleen Kiinteistöpostin kiinteistöalan päättäjänaiset -laivaseminaarissa.
Kuntotutkimuksen ja korjaus
suunnittelun projektipäällikkönä toimivan Varjosen ammatil
lis
ta vahvuutta tukee mm.
yhdeksän vuoden jakso betonivaurioiden ja korjausrakentamisen tutkijana Tampereen
teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksella.
Toisiaan muistuttavina sanoina kuntoarvio ja kuntotutki-

Kiinteistöalan päättäjänaiset
merellä -seminaari 8.–9.9.2011
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mus mieltyvät herkästi samaa
tarkoittaviksi asioiksi. Ammattiisännöitsijöistä tosin suurin
osa on jo asiakasyhtiöidensä
korjaushankkeissa kokemusta
kerryttäneitä, joten termit ovat
hallussa.
Kuntoarvio perustuu julkisi
vujen osalta yleensä maasta
käsin tehtävään silmämääräiseen tarkasteluun. Sen pohjalta
saadaan julkisivujen ja siihen
liittyvien parveke- ja muiden rakenteiden kunnosta tietoa vain
näkyvien vaurioiden osalta.
Useimmiten kuntoarvio tuottaa suosituksen teettää kuntoarvion lisäksi tarkempi rakenneosakohtainen kuntotutkimus.
Päätöksen kuntotutkimuksen
teettämisestä tekee taloyhtiö.
Kuntoarvion perusteella ei
juuri koskaan voida lähteä tekemään korjaussuunnittelua.
Vasta kuntotutkimus antaa riittävän kattavat lähtötiedot kor-

jaussuunnittelun perustaksi.
Siinä kunto ja korjaamisen tarve selvitetään systemaattisesti,
erikseen kaikista rakennusosista ja rakennetyypeistä.
– Parvekkeen kaidetta tutki
malla ei voida sanoa mitään esi
merkiksi parvekelaatan korjaustarpeesta, Varjonen toteaa.
Jos rakennuksen julkisivu
koostuu useasta erilaisesta
elementtityypistä, mahdollisten vaurioiden olemassaolo
ja luonne on siis selvitettävä
erikseen elementtityypeittäin.
Kenttämittauksissa saadaan jo
pitkälti selville, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja vaurioita
julkisivuilla on.
Yksi vauriotyyppi vaarantaa
turvallisuutta, toinen on ehkä
pelkästään esteettinen haittatekijä. Luotettavampi selvyys
vaurion luonteesta ja mahdollisesta etenemisuhasta selviää
kuitenkin vasta timanttiporalla

URBANNATURE
otetuista näytteistä tehdyin laboratoriokokein. Myös vaurion
aiheuttaja on selvitettävä, jotta
vaurio osataan korjata oikein.
Näin saadaan käsitys myös tulevien korjausten kustannustasosta.
– Suositus on, että ensimmäiset kuntotutkimukset tehtäisiin
jo noin 20-vuotiaalle rakennukselle ja siitä eteenpäin sitten
säännöllisesti, Saija Varjonen
toteaa.
– Ideaalisinta olisi, että ensim
mäinen tutkimus ajoittuisi niin,
että vaurioita ei ole vielä näkyvissä. Jos kunto selvitetään vasta
vaurioiden jo näkyessä, joitakin
kevyimpiä korjausvaihtoehtoja
on jo menetetty, väistämättä
edessä on jo askel raskaampien
vaihtoehtojen suuntaan.
Monen talon kohdalla todellisuutta on, että ensimmäinen
julkisivun kuntotutkimus teetetään vasta 40 vuoden iässä.

Ajatteluun aikaa,
rahoille vastiketta

K

untotutkimus antaa
hyvän pohjan korjaussuunnitteluun aikataulutuksineen ja budjettikartoituk
sineen. Sen ansiosta vaara vasta
korjausvaiheessa ilmenevistä, aikataulua ja kustannuksia venyttävistä yllätyksistä pienenee.
Ulkopuolisten betonirakenteiden tyypillisiä vaurioita ovat
raudoitusten korroosio, be
to
nin pakkasrapautuminen ja
rakenteiden kosteustekniset
puutteet ja vauriot esimerkiksi
sadevesijärjestelmissä, pellityksissä ja liitoskohdissa.
Turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa aiheuttavat ongelmat
kuuluvat kiireellisimmin korjattaviin. Niitä ovat esimerkiksi
elementtien kannatusten vauriot. Kuntotutkimuksissa tulee
selvittää myös materiaalien
mahdollisesti sisältämät haittaaineet, kuten maalipinnoitteiden asbesti, vedeneristeiden
PAH-yhdisteet sekä saumamassojen lyijy- ja PCB-yhdisteet.
Kuntotutkimuksen tutkimustulosten analysoinnille tulee va-

rata riittävästi aikaa siksikin, että joskus kenttätutkimusten ja
laboratoriotutkimusten tuloksissa ilmenee ristiriitaisuuksia.
– Ammattitaitoisen tutkijan
on tehtävä niistä johtopäätökset, mietittävä, mitkä korjaustavat juuri tähän rakenteeseen
ovat soveltuvimmat, Varjonen
sanoo.
Julkisivu- ja parvekekorjauspäätökset ovat taloyhtiöille
aina tärkeitä. Niissä puhutaan
isoista rahasummista, joissa
kun
totutkimuksen osuus on
varsin pieni.
Kuntotutkimuksissa pihistäminen säästämisen nimissä kostautuu herkästi myöhemmissä
vaiheissa isompina kustannuksina. Jos ilman kuntotutkimusta tai liian kevyellä kuntotutkimuksella valitaan liian kevyt
korjaus, eikä vaurioitumisen
syytä tiedetä, vaurioituminen
voi jatkua korjauksesta huolimatta. Esimerkkinä tästä Saija
Varjonen mainitsee muun muassa parvekkeet, joissa laatan
alapinnan rapisevat ja hilseilevät maalit poistetaan ja pinta
maalataan uudelleen, uusimatta
laatan yläpinnan vedeneristettä.
Sellaista maalausta hän kuvaa
laastarointina; vaurioituminen
tulee jatkumaan edelleen.
Niinkin voi käydä, että ilman
kuntotutkimusta julkisivuun
valitaan turhankin raskas korjaustapa.Ylikorjattaessa vanhan
rakennuksen käyttöikää ei hyödynnetä, mikä on ehkä taloudellisesti huono päätös, mutta toki
teknisesti turvallinen ratkaisu.
– Lähtötietojen selvitykseen
panostetut resurssit ovat paras
sijoitus hankkeen tulevaisuuteen. Liian vähäisillä analyysimäärillä tulos heikkenee, Varjonen tähdentää.
		
➺ JATKUU

Yksi media
-monta mahdollisuutta.
Myös Facebookissa.
Kiinteistöposti

JULKISIVULEVYT
LUOVAAN
ARKKITEHTUURIIN
Cembritin kuitusementtilevyt
mahdollistavat kaiken luovuutesi.
Saat tyylikkään pintakuvioinnin,
haluamasi värin, voit leikata ja
rakentaa millaisia muotoja haluat
– ja koska levyt on helppo asentaa,
voit toteuttaa huikeimmatkin
suunnitteluideasi käytännön
vaatimusten vaarantumatta.
Paloluokka A2, s1-d0.

Cembrit Fusion
10 väriä

Cembrit True
9 väriä

Cembrit Edge
12 väriä

Cembrit Metro
18 väriä + NCS S

Helppo rakentaa
paloturvallinen
E15-parvekerakenne
Urbannature-julkisivulevyillä ja
True Balcony -parvekelevyillä on
kätevä tehdä paloturvallisuutta
parantava E15-parvekerakenne
tyylikkyydestä tinkimättä.
Palotestattu VTT:llä
(VTT-S-00688-11).

www.cembrit.ﬁ
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MYYNTI: RAKENNUSTARVIKELIIKKEET KAUTTA MAAN

Kiinteistöalan
päättäjänaiset
merellä
-seminaari
8.–9.9.2011

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Mallinnuksia,
pintoja,
papereita ja
neuvotteluita

K

un korjausta kaipaavas
ta julkisivusta kuntotutkimus on tehty ja ta
loyhtiö on päättänyt korjaukselle tavoitteensa, hanke etenee.
Hankesuunnitteluvaiheessa
punnitaan erilaisia, kuntotutkimuksen pohjalta soveltuviksi
pääteltyjä korjausvaihtoehtoja eri näkökulmista. Siinä vaiheessa Saija Varjosen mukaan
taloyhtiössä on viisasta järjestää asukasinfoja, joilla osakkaat
saatetaan ajan tasalle.
– Kustannuksia ei pidä tarkas
tella pelkästään investointien
osalta. Myös elinkaarikustannukset, huollon tarve, energiavaikutukset, käyttöikä - ehkä 20
vuotta, ehkä 50 vuotta eteenpäin -arkkitehtuuri ja kaupunkikuvalliset näkökohdat tulee
ottaa huomioon, Saija Varjonen
listaa.
Hankesuunnitteluvaihe on
otollinen myös 3D-mallinnustekniikan hyödyntämiseen.
Kolmiulotteisen visualisoinnin
avulla taloyhtiön osakkaat saavat paremman käsityksen siitä,
miltä rakennus tulee näyttämään korjauksen jälkeen. Mallinnus voidaan toteuttaa myös
yksityiskohdittain, esittää vaikkapa parvekkeiden uusia kaiteita vanhojen kaiteiden rinnalla.
– Toteutussuunnittelussa
laa
ditaan varsinaiset, tilaajan
ta
voitteet täyttävät suunnitelmat. Niissä tärkeää on arvioida
mahdollisimman tarkasti korjattavat määrät, esimerkiksi laastipaikattavat määrät ja ennen
kaikkea sopia näihin liittyvät
pelisäännöt. Esimerkiksi miten
toimitaan, jos korjausten määrä
ei olekaan etukäteen arvioidun
mukainen. Siltä varalta tietyille
korjaustavoille on aina hyvä so-
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Kiinteistöpostin toisBetonin sisään vuosien kuluessa tunkeutuva ilman hiilidioksidi
muuttaa betonia happamampaan suuntaan, jolloin korroosio voi
saada otteen sisäisissä raudoitteissa. Samantapainen vaikutus
raudoitteisiin on joissakin betoneissa aikoinaan lisäaineena käytetyillä klorideilla. Ne mahdollistavat raudoitteiden korroosion
myös betonissa, joka on yhä emäksinen.

ta kertaa järjestämä
Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä
-seminaari keräsi
noin 40 naisisännöitsijää Etelä-Suomesta. Seminaari
järjestettiin Tallinnan-risteilynä Baltic
Princesillä.
Toisena päivänä
järjestetyssä Koh-

pia yksikköhinta.
Korjaussuunnittelussa määri
tellään myös työn aikana tehtävät mallipinnat, joiden avulla
varmistetaan, miltä esimerkiksi
rapattu julkisivu tulee näyttämään. Erikseen on mainittava
erityistä laadunvarmistusta
edellyttävistä työvaiheista ja
laadunvarmistusmenetelmistä.
Korjaussuunnitelmien valmistuttua siirrytään valmistelemaan rakentamisvaihetta: urak
kakilpailun suunnitteluun, johon kootaan tarjouspyynnössä
tarvittavat tekniset ja kaupalli
set asiakirjat, valitsemaan urak
kamuoto ja urakoitsijat, joille
tarjouspyyntö lähetetään.
Yritykset, jotka eivät urakan
laajuuden huomioiden ehkä
selviä työstä, kannattaa jättää
pois postituslistalta.
Seuraavat vaiheet ovatkin
urakka- ja tarjousneuvottelut,
joiden jälkeen seuraa urakkasopimuksen teko.
Sitten rakentamaan ...
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Luotettavan kuntotutkimuksen piirteet

tauspaikassa tuot-

Luotettava kuntotutkimus
muodostuu tutkijan ammattitaidosta, kuntotutkimuksen
sisällöstä, siitä, onko tutkittu
oikeita asioita ja oikealla laajuudella.
Työ on asiantuntijatyötä,
edellyttää tekijältään vaurioiden syntytapojen, rakenteiden
ja erilaisten korjaustapojen
tuntemista.
Kuntotutkimuksia tarjoavat
useat alaa tuntevat suunnittelutoimistot sekä alan tutkimuslaitokset ympäri Suomea.
FISE-pätevyyden (www.fise.
fi) saavuttaneita betonirakenteiden A-vaatimusluokan kuntotutkijoita Suomessa on tällä
hetkellä 39, joista 18 betonirakennusten kuntotutkijoita,
loput siltojen kuntotutkijoita.

esittelivät seuraavat

teitaan ja palveluita
yritykset:

Pääyhteistyökumppanit

Muut yhteistyökumppanit

Kristiina Harju laittoi kuulijansa töihin. Naisten hyödyllisiä ominaisuuksia isännöintialalla ...hmm, niitähän löytyi. Miettimässä Katja
Uhlenius (vas.) ja Eija Ahonen Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:stä sekä kolmen kimppana Stina Kolehmainen (Olarin Huolto Oy)
(vas.), Eija Honkanen (Isännöitsijätoimisto Taipale Eija) ja Tuula Haajanen (Perkkaan Huolto Oy).
Kotimainen kuitulevyjen tuottaja Cembrit Oy on luonut tuotteidensa värivalikoimat yhdessä muotoilun ammattilaisten
kanssa. Suojaa ja ulkonäköä
yrityksellä on tarjota erilaisiin
tarpeisiin sekä julkisivuilla että
sisätiloissa. Minna Kaipaisen
(oik.) ja Virpi Riekkisen sävymallein kattama esittelypöytä
houkutteli .
– Johtoryhmästämme puolet on
naisia, myyntijohtaja Virpi
Riekkinen totesi.

Ei sellaista isännöitsijää, jolla ei olisi syytä tuntea putkisaneerauksen vaihtoehtoisia menetelmiä. Consti PutkiReformi
Oy:n laatureformaattori Marjo Kaustell kertoi seminaarilaisten halunneen kuulla etenkin pinnoitus- ja sukitusmenetelmien käytännön toteutuksista. Sukkaan otettiin myös
kosketustuntumaa.

Kyrö, Helsinki, Klaukkala, Vantaa, Espoo, Sastamala, Vastila, Tampere,
Helsinki, Järvenpää, Tuusula, Viiala, Lahti, Pertunmaa – tässä paikkakuntia, joiden edustajia naisisännöistijäkunnassa oli mukana.
Yhteistyökumppanit mukaan lukien mukana oli siis 50 osanottajaa.
Hyvän palautteen perusteella Kiinteistöpostin suunnitelmissa on naispäättäjä- seminaarin järjestäminen ensi syksynäkin.
KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA
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Kumpujen kätköissä omaleimaisen tiivisti ja matalana

Siltamäen tulevaisuus
mietinnässä

Kirjahyllyrunkoisia
taloja rouhebetonisin
julkisivuin, selkeää
elementtitekniikkaa,
lähiörakentamista
1970-luvulta. Korjaustarpeita, joihin
pitäisi löytää rahaa,
esimerkiksi rakennuttamalla tonteille ja /
tai olemassa olevien
rakennusten päälle tai
jatkeeksi uusia asuntoja myytäviksi? Vaan
kärsiikö lähiön omaleimaisuus muutoksista?

Arkkitehti Johanna Mutanen näkee Siltamäen hienona alueena, vaikka 1970-luvun betonielementein rakennettu lähiö onkin - Talot ovat hyvin suunniteltuja, lasiset porrashuoneet ja isot ikkunat.
Kuva: Aimo Holtari.

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

O

maleimaisuus, 70-luvun betonilähiössä? Ei
taida omaleimaisuus
ensimmäisenä tai toisenakaan
arvona nousta mieleen tuossa
yhteydessä. Ei se silti niinkään
ole, että omaleimaisuutta olisi
aivan turha etsiä aikakauden
lähiöistä.
Osa-alueena Suutarilan kaupunginosaan kuuluva Siltamäki
Helsingin pohjoisrajalla ei ole
mikään läpikulkulähiö, eivätkä
sen 44 kerrostaloa nouse silhu
etteina taivasta vasten lähimmiltä vilkkailta liikenneväyliltä
bongattaviksi, enää. Ei siis ihme, että suurelle osalle aamuin
illoin muutaman sadan metrin
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Saveen juntatuille paaluille rakennetut Siltamäen talot ovat pysyneet korkeudessaan. Painumat ovat
rajoittuneet piha-alueille.
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päästä ohi kiitäville Siltamäki on "löytämättä oleva lähiö".
Siltamäen rakentamisen aikaan,
70-luvun alussa tilanne oli toinen.Vaikka arkkitehti Pentti Aholan alueelle
suunnittelemista taloista korkeimmat
ovat vain kolmikerroksisia, niiden nouseminen jokseenkin tiiviiksi rykelmiksi tasaiseen peltomaisemaan ei jäänyt
huomaamatta. Siinä vaiheessa Siltamäen omaleimaisuutta verrattuna valta
osaan muihin saman ajan lähiöihin
merkitsivät juuri nuo kaksi seikkaa: sitä ei rakennettu koskemattomaan metsään, eikä sitä rakennettu väljästi. Myös
alueen asemakaava oli Pentti Aholan
työtä, jo 1960-luvun puolelta.
– Mielenkiintoinen yhdistelmä, asemakaava ja rakennukset ovat samaa
paria, arkkitehti Johanna Mutanen toteaa alueesta.
Hänellä on syntynyt viime vuosina
tiivis yhteys asunto-osakeyhtiöistä
koostuvaan Siltamäkeen, jonka asema
kaavoituksesta hän nykyisellään vastaa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavoittajana hänelle
kuuluu myös muita alueita.
– Pentti Ahola ei ole yleisesti kovin
tunnettu nimi, vaikka hän oli suunnit
te
lijana varsin arvostettu ja hänen
suunnittelemiaan kohteita on mm. Tapiolassa, Mutanen kertoo 1950-luvulta
1970-luvun alkuun vaikuttaneesta kollegastaan.
Siltamäen kerrostaloalueessa Pentti Ahosen on kerrottu tähdänneen
"kom
paktikaupunkiin", joka toimisi
"kontaktikaupunkina". Alueen talojen
ryhmittelyllä tiiviisti pihojen ympärille hän tavoitteli asukkaiden välille yhteisöllisyyttä, minkä on koettu myös
toteutuneen.
– Se oli aikansa mallilähiö, Johanna
Mutanen kertoo.
Laajassa mitassa mallilähiönä Siltamäki tuli sittemmin tutuksi televisiosarja Naapurilähiön kuvauspaikkana,
mitä kaikki katsojat tuskin sinänsä
tiesivät.

Kenelle merkitystä,
kenelle ei: hissitalot

P

entti Ahosen suunnitteleman
kerrostaloalueen läheisyydessä
Siltamäkeen lukeutuu pientaloalue, jota on jälleenrakennuskaudelta
alkaen vuosikymmenten kuluessa rakennettu vaihtelevaan tyyliin. Toisena
naapuristossa on 1980-luvulla vuok-

ra-asumiseen rakennettu monimuotoisten pienkerrostalojen alue. Myös
niiden asemakaavoitus on Johanna
Mutasella.
Pientaloalueella on kaavaa jo tiivistetty ja osittain lisärakennettukin
sen mukaisesti. Myös etelänpuoleisen
1980-luvun alueen täydennysrakentamistarpeita ja -mahdollisuuksia, esimerkiksi hissillisten talojen saamista
alueelle, on tutkittu. Kiinteistöyhtiöiden omistamilla tonteilla asemakaavamuutosten aikaansaaminen ja täydennysrakentaminen käykin helpommin
ja nopeammin kuin päätöksenteoltaan
ongelmallisemmilla asunto-osakeyhtiötaloalueilla.
Siltamäen kompaktikaupunginosassa ei ole myöskään yhtäkään hissillistä
taloa, eikä olemassa olevien taloyhtiöiden pienillä tonteilla ole tilaa sellaisten
rakentamiseksi. Tonttien suhteellisen
tiiviin rakentamistavan takia uusien
rakentamispaikkojen järjestämiseen
tonteilla ei juuri ole mahdollisuuksia.
Talojen korottaminen ei todennäköisesti tulisi taloudellisesti kannattavaksi. Näin siitä huolimatta, että iäkkäille,
usein isoihin asuntoihin asumaan jääneille siltamäkeläisille hissitalo tai -talot merkitsisivät jossain vaiheessa ehkä ainoaa vaihtoehtoa jatkaa asumista
tutuilla kulmilla.
Lisärakennusoikeuden myyminen jos se olisi mahdollista - olisi toisaalta
keino hankkia rahoitusta noin 5 - 10
vuoden aikajänteellä vääjäämättä edessä olevien julkisivu- ja putkiremonttien
kustannuksiin.
Rakennustekniset toteutukset eivät
varsinaisesti ole asemakaavaan kuulu
va asia, mutta jos korjaukset vaikutta
vat myös kaupunkikuvaan, tulee asi
asta asemakaavan kannalta merkittä
vä. Mutanen näkeekin arvon tämän
vuoden lopulla päättymässä olevan,
rakennusteollisuuden vetämän, Ketterä-hankkeen tavoitteessa löytää Siltamäen kerrostalojen rouhebetonisille
julkisivuille yhtenäisin suunnitelmin
toistettavissa oleva ja alkuperäistä ilmet
tä kunnioittava korjaustapa.
Vaikka taloyhtiöitä on monta ja niillä
kaikilla on oma päätöksentekonsa, rakennuksia ei ole ehditty kirjavoimaan
erilaisin julkisivukorjauksin. Siinä mielessä lähtökohta on hyvä.
– On suuri arvo, että alueen ilme on
säilynyt ja sitä on hoidettu niin hyvin.
Peruuttamattomia muutoksia ei ole

Kaikki palvelut
samasta talosta
•
•
•
•

tarkastuspalvelut
suunnittelupalvelut
rakennuttamispalvelut
ylläpidon asiantuntija- ja
energianhallintapalvelut
• kiinteistötiedon hallinta
www.talokeskus.fi
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• HELSINKI • TAMPERE
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ

PÄÄTÖS, JOSTA
HYÖTYY KOKO
TALOYHTIÖ

150

tv-kanavan valikoima.

Nopeus

200M

asti.

DNA Welho Taloyhtiölaajakaista on edullinen tapa tarjota kaikkiin huoneistoihin huippunopea laajakaista.
Lisäksi taloyhtiöllä on mahdollisuus hyödyntää valtakunnan laajinta tv-kanavavalikoimaa. Jokainen asukas voi itse
päättää millä nopeudella haluaa surffata ja mitä tv- ja HD-kanavia haluaa katsoa. Lue lisää edullisesta ja
huippunopeasta koko taloyhtiön tietoliikenneratkaisusta osoitteessa dna.fi/taloyhtiolaajakaista. Varmista, että
DNA Welho Taloyhtiölaajakaista on yhtiökokouksen esityslistalla ja kysy lisää paikallisilta asiantuntijoiltamme.
Paikallinen asiantuntija käytössäsi
Pääkaupunkiseutu
Harri Puro
Puh: 044 044 1220

Jouko Mönttinen
Puh: 044 044 1125

Krister Etzell
Teemu Karmakka
Puh: 044 044 5209 Puh: 044 044 5900

Sähköposti: etunimi.sukunimi@dna.fi

Jouko Teräsniemi
Puh: 044 044 1859

Kuopio, Siilinjärvi
Rauno Lehijoki
Puh: 044 404 4200

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

Turku, Rauma
Pasi Lehtinen
Puh: 044 731 3733

Turku ja Tampere
Jonne Ranki
Puh: 044 523 4567

Oulu
Sanna Suomela
Puh: 044 044 5085

Lahti
Pekka Luoma
Puh: 044 751 4777

Aina parasta kotiin.
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tehty, Mutanen sanoo.
Ansion hän osoittaa paljolti
sille, että alueen isännöinti on
ollut yksissä käsissä, Siltamäen
Huolto Oy:llä.

Tukea ja
ratkaisumalleja
välillisesti muillekin

K

aupungin asemakaavaarkkitehtina Johanna
Mutasen rooli Ketterähankkeessa - ja muutenkin - on
joka tapauksessa etsiä asemakaavan keinoin rahoittamisen
mahdollisuuksia. Raha on tarpeen rakennuskannan kunnossapitämiseksi ja korjaamiseksi,
ylipäätään kehittämiseksi.
Päiväkotialuetta lukuunottamatta 1970-luvun kerrostaloalue on lähes kokonaan yksityistä tonttimaata. Niiden asemakaavoituksen oma-aloitteiseen muuttamiseen kaupunki
ei ryhdy ilman maanomistajan
hakemusta ja maanomistajan
kanssa tehtävää yhteistyötä. Se
tulee kyseeseen ainoastaan, jos
maanomistaja haluaa lisätä tehokkuutta tonttiaan koskevaan
asemakaavaan. Siis myös tontti-

Siltamäen ostoskeskuksessa asioidaan myös Suutarilan muilta osilta. Asemakaavaa tarkasteltaessa
tontissa on nähty potentiaalia täydennysrakentamiselle. Siinä tapauksessa ’ostarin’ olisi siirryttävä
askel - suuritöinen tosin - pääväylään päin.

maalleen arvon nousua.
– Olemme ilmoittaneet, että
kaupunki on kyllä mielellään
tämän alueen kehittämisessä
mukana, Mutanen sanoo.
Kaupungin kädenojennukseksi Siltamäelle hän nimeää
kaupungin teettämän, alueen
arvoja esiin nostaneen Siltamäen kontaktikaupunki -inventointi- ja kehittämisselvityksen,

joka sisältää myös korjaustapaohjeet.
Lisäksi kaupunki on teettänyt ja kustantanut alueen rakennuksille betonijulkisivujen
alustavan kuntotutkimuksen.
Tutkimus osoitti oikeaksi ennakkoarvelut, että korjaukset
ovat välttämättömiä 5-10 vuoden sisällä.
Aika näyttää, tulevatko Kette-

Ratkaisuvaihtoehtoja
muhimaan
– Tämän kerrostaloalueen
kohdalla täydennysrakentamisen ideointiin ei ole helppoja
ratkaisuja tarjolla. Muualla se
on helpommin totutettavissa, kaava-arkkitehti Johanna
Mutanen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta kuvaa Siltamäen kerrostaloalueen poikkeuksellisuutta moniin muihin
lähiöihin verrattuna.
Jonkinlaisena, joskaan ei
suinkaan ongelmattomana ja
pikaisesti toteutettavana mahdollisuutena saada Siltamäkeen
täydennysrakentamalla myös
hissitaloja, Johanna Mutanen
näkisi jonkinlaiset järjestelyratkaisut alueen laajoilla pysäköin-

Siltamäkeä koskevaa selvitysaineistoa löytyy Johanna Mutasen
käsissä olevasta julkaisusta Siltamäki kompaktikaupunki. Kuva:
Aimo Holtari.

tialueilla. Osassa niistä on arkkitehti Pentti Aholan alunperin
suunnittelemia, pitkämuotoisina pysäköintialueita kiertäviä
autotallirakennuksia. Osalle

aukioista on myöhemmissä
vaiheissa rakennettu olemassa
olevan autotalliyhtiön nimissä
pääosin peltiaineksista rakennuttuja vuokratalleja.

rä-hankkeen vaikutukset näkymään siinä vaiheessa sopiviksi
punnittuina betonijulkisivujen
korjauksen ratkaisumalleina,
tuotteineen ja tekniikoineen.
Siltamäessä ehkä kokeiltavista ratkaisumalleista toivotaan
mahdollisessa "monistettavuudessaan" apua myös muiden lähiöiden vastaaviin hankkeisiin.

Ongelmallisena Mutanen
on nähnyt sen, että monet pitkäaikaisin vuokrasopimuksin
vuokratut tallit ovat tosiasiassa
muussa käytössä kuin auton
säilyttämisessä. Tallin vuokranneidenkin autoja jää siis yhä
avokentälle. Siten ne oikeastaan
vievät kahden auton tilan.
Helsingin kaupunki lunasti
käyttöönsä myös arkkitehtiylioppilas Konsta Lehden laatiman
diplomityön, jossa ideoidaan
pysäköinnin uudelleenjärjestelyä ja käytetään vapautunutta
tilaa täydennysrakentamiseen.
Siinä nykyisille vuokrapaikoitusalueille on ideoitu uudisrakentamista. Tämä merkitsisi
autojen osalta joko maanalaista
pysäköimistä tai pysäköinnille
muuten rakennettua tehokasta
tilaa. Se, mikä ehkä onnistuisi
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kannattavana vaikkapa korkeiden neliöhintojen Lauttasaaressa, ei kuitenkaan ole sama juttu
Siltamäessä.
– Siltamäen hintatasolla paikoituksen järjestäminen rakennettuun tilaan on tosi vaikea
yhtälö, ikävä kyllä.
Yhtenä vaihtoehtona Johanna Mutanen kertoo mietityn, että monessa eri vaiheessa rakennettu ostoskeskus siirtyisikin
pysäköintialueelle, pääkadun
varteen. Silloin sen nykyinen
paikka vapautuisi rakentamiselle. Kaupunki ei voi siinäkään
olla päätöksentekijänä, tonttimaa kun on monien omistajatahojen Ostoskeskusyhtiö Siltakeskuksen. Ostoskeskuksen ja
siihen muun muassa kuuluvan
uimahallin kunto on huono,
mahdollinen korjaaminen olisi
kallista.
Idea siirtymisestä tullaan kuitenkin esittämään yhtiölle, niin
vaikeaa kuin päätöksenteon liikekiinteistöbisneksessä uskotaan sille olevankin.
– Tällaiset hankkeet eivät ole
nopeita, vaan vaativat sulatteluaikaa, Johanna Mutanen perustelee. Monien asioiden pitäisi
loksahtaa paikoilleen.
Toisaalta hän näkisi, että kehittämisen mahdollisuuksien
arvioinnissa olisi paikallaan jokin ulkopuolinen investori.
– Siksihän kaupunki on teettänyt Siltamäelle selvityksen ja
konsulttityönä etsityttänyt täydennysrakentamisen paikkoja.
Täydennysrakentamisen merkitystä hän ei näe parempien
palveluiden tuojana asukasluvultaan vähentyneille alueille.
Sen sijaan keinona säilyttää jo
olemassa olevat palvelut sen
uskotaan purevan.
Siltamäessä asukasmäärä on
hivuttautunut rakennusten
valmistumisen ajan 3 000 asukkaasta 2000: een.

Lisätietoja Ketterä-hankkeesta: http://www.teeparannus.fi/
parhaatkaytannot/tutkimusjakehitys/kettera/
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Isot ikkunat sekä valoisat ja tilavat huoneet ovat Siltamäen kerrostaloille luonteenomaista. Osa on
kaksi-, osa kolmikerroksisia.

Omaleimaisessa Siltamäessä
on retrohenkeä

S

iltamäen Huolto Oy:n toi
mitusjohtajalle ja isännöit
sijälle Helena Tammistolle
Keravajoen mutkaan 1970-luvun alussa rakennetut Siltamäen kerrostalot ovat olleet työympäristöä jo vuodesta 1986.
n Teksti ja kuvat: Hanna

– Olen viihtynyt, kuten vuosistakin voi päätellä.
Helena Tammiston aloittaessa silloisen Siltalämpö Oy:n toimistonhoitajana 80-luvulla alue
näytti hyvin toisenlaiselta kuin
nykyään, joskaan ei rakennus-

Rissanen

Tiiviillä alueella aika ei kulku matkoihin. Asiakasmääräänsä
nähden Siltamäen Huolto Oy:n henkilöstö on varsin pieni: huoltomiehet, siivoojat sekä kuvan toimitusjohtaja ja isännöitsijä
Helena Tammisto (oik.) ja toimistonhoitaja Tarja Kolehmainen.
Tekninen isännöitsijä on Jarmo Haapalehto.
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kannaltaan.Vaikka Puolimatkan
rakentamia elementtitaloja on
vuosikymmenten aikana korjattu, ulkoisesti ne ovat säilyttäneet alkuperäisen ja keskenään
yhtenäisen ilmeensä. Muutos
alueen näössä onkin noussut
maasta.
Savipellolle rakennetun Siltamäen puusto oli alkuun vain ja
ainoastaan taimia, eivätkä latvat
vielä 80-luvullakaan juuri räystäiden korkeudella huiskineet.
Nyt vehreyttä riittää, enemmänkin kuin Siltamäen asemakaavan ja rakennukset suunnitellut
arkkitehti Pentti Ahola aikoinaan oli kaavaillut, ja millaisina
istutukset myös toteutettiin.
Vuo
sikymmenten aikana niin
taloyhtiöt kuin yksittäiset asukkaat lapioineen ovat lisänneet
alueen kasvikantaa.
– Liian lähellekin taloja puita
on lisäilty, vuonna 2006 isännöitsijän tehtäviin siirtynyt
Tammisto toteaa.
Mitään ryhmäkorjauksia Siltamäen taloyhtiöissä ei ole toteu-

tettu vuosikymmenten varrella,
mutta periaatteeltaan hankkeissa on ollut samansuuntaista
ajatusta hyvinkin. Silloin tällöin
taloyhtiöissä on teetetty samoja korjaustoimenpiteitä samaan
aikaan tai peräkanaa, ja usein
vieläpä samoilla, luotettaviksi
todetuilla tekijöillä.Tärkeä taustavaikuttaja kustannuksiakin
säästävässä menettelytavassa
on ollut se, että taloyhtiöillä on
sama isännöitsijä.
– Kaikissa taloyhtiöissä korjattiin katot 1990-luvulla. Kaikissa taloissa alunperin kaksilasisiin ikkunoihin on lisätty
etuikkuna. Parvekekorjauksia
on teetetty, Helena Tammisto
listaa toteutettuja korjauksia.
Paikoittain talojen väliset viemärit olivat painuneet. Niissä
linjat uusittiin aikoinaan perinteiseen tapaan kokonaan.
– Nyt loput taloyhtiöt ovat
korjauttamassa vastaavat viemä
rit sukittamalla. Olemme kilpailuttaneet työt taloyhtiöille, mutta päätöksen valinnasta tekevät

taloyhtiöt.
Haastatteluvaiheessa urakkatarjouksen antaneista yrityksistä loppuneuvottelutasolle
oli edennyt kaksi. Periaatepäätöksenä oli valita niistä toinen
toteuttamaan työ joka taloyhtiössä.

Asuinalueemmehan
on arvokas!

R

akennusten julkisivuista
silmiin osuu siellä täällä
betonista esiin nousseita ruostuneita rautoja.Vaikka lähenevä korjaustarve on tiedostettu, yhdessäkään taloyhtiössä
ei ole kiirehditty minkäänlaiseen julkisivuremonttiin ennen
muita, saati alkuperäistä ilmettä
selkeästi muuttavaan. Onneksi näin on sittemmin todettu.
Helena Tammisto on kokenut, että viimeistään Siltamäestä tehty inventointi- ja kehittämisselvitys ja kiinnostus ovat

saaneet asukkaat huomaamaan
alueen yhtenäisyyden arvon ja
sen, kuinka hienossa ympäristössä he asuvatkaan.
– Etenkin hallitusten tahoilla
on ollut ajatusta, että kun julkisivukorjauksiin lähdetään, linja
pidetään edelleen yhtenäisenä,
Tammisto tietää.
Joitakin vuosia sitten alueen
julkisivurakenteiden kuntoa
selvitettiin syvemminkin poraamalla näytteitä mm. vetolujuusja ohuthientutkimuksia varten.
Isännöinnin kannalta Siltamäen asuntokannan yhtenäisyys
on nähty eduksi. Tietoa on, miten talot on tehty, mitkä ovat
niiden viat, ja miten ne ovat
korjattavissa. Isännöinnissä pystytään käyttämään hyväksi toistoa, vaikka esimerkiksi putkistotutkimukset on luonnollisesti
teetetty kaikissa taloyhtiöissä
erikseen. Hälyttävää kiirettä remonttiin siltä osin ei ole.
Yhteistyö asiakasyhtiöiden
kanssa on sikälikin sujuvaa, et
tä kaikki taloyhtiöt ovat kävely

matkan päässä alueen ostoskes
kuksen suojissa olevasta isännöitsijätoimistosta.
– Voimme hyvinkin nopeasti käydä katsomassa tilanteet
paikan päällä, aikaa ei mene
kulkemiseen. Ja asukkaiden on
helppo poiketa meillä.
Alueen noin tuhannessa huoneistossa asuu paljon iäkkäitä asukkaita, osa alkuperäisiä
siltamäkeläisiä. Talojen kylpyhuoneista onkin vuosien myötä mm. kannettu pois suuret
määrät turvallisuuden kannalta
hankaliksi käyneitä ammeita, ja
kylpyhuoneita uusittu samalla
muutenkin.
Helena Tammisto kertoo Sil
tamäen Huolto Oy:ssä nouda
te
tun jo 2000-luvun alusta
menettelytapaa, jonka asuntoosakeyhtiölain muutos 2010
määräsi pakolliseksi. Jos vain
muutostyöstä on saatu isännöitsijätoimistoon tietoa, työt on
käyty tarkastamassa ja kirjattu
tiedot ylös.
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PUTKISTOSANEERAUKSET

Putkien pinnoittamismenetelmät
merkittävä vaihtoehto
”putkiremonttisuman” purkamisessa
60- ja 70-luvun lähiötaloissa muhii mittava ”putkiremonttisuma”, jota taloyhtiöiden pitäisi alkaa purkaa
pikaisesti. Toinen iso suma
on keskustan vanhoissa taloissa, joissa putkiremontti
on kertaalleen tehty 50- tai
60- luvulla.
– Käyttövesiputkien pinnoittamisella on Keski-Euroopassa jo pitkät perinteet,
mutta Suomeen menetelmä
rantautui vasta viisi vuotta
sitten eli on vielä suhteellisen uutta. Lupaviranomaisilla ei ole selkää yhtenäistä
kantaa, vakuutusyhtiöt
hakevat omaa linjaansa ja
suunnittelutoimistot antavat ristiriitaista informaatiota. On valitettavaa, että
yksittäiset taloyhtiöt joutuvat paneutumaan myös näihin asioihin. Olisi tärkeää,
että menettelyt selkeytyvät
ja yhtenäistyvät niin, että
myös suomalaisilla taloyhtiöillä on mahdollisuus
hyödyntää uusia menetelmiä laajassa mitassa, sanoo
Lars Lundström, joka jo
vuonna 2005 perehtyi pinnoitusmenetelmiin helsinkiläisen taloyhtiön silloisena
puheenjohtajana.
40

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA

– Olen vakuuttunut siitä, että pinnoitusmenetelmä tulee merkittävästi helpottamaan edessä
olevan putkiremonttisuman purkamisessa. Se edellyttää kuitenkin kaikilta osapuolilta rakentavaa suhtautumista niin, että suunnittelu, lupamenettely ja valvonta tukevat pinnoitusmenetelmien hyödyntämistä, sanoo Lars Lundström, joka toimi hallituksen puheenjohtajana, kun
As Oy Tunturikatu 3 kuusi vuotta sitten päätti pinnoittaa sekä viemärit, että käyttövesiputket.

n Teksti ja kuvat: Riina

-M

Takala

eillä on kaksi erittäin isoa aikapommia.Toinen aikapommi tikittää 60- ja 70-luvun kerrostaloissa
ja toinen keskustan vanhoissa kerrostaloissa.
60-luvulla siirryttiin ns. elementtirakentamiseen ja 70-luvun haettiin lisää kustannustehokkuutta niin innokkaasti, että rakentamisessa käytettiin halvempia materiaaleja kuin
edellisellä vuosikymmenellä. Monissa 70-luvun lähiötaloissa on tämän seurauksena heikompilaatuiset vesi- ja viemäriputket kuin
60-luvun taloissa. Ja iso osa 70-luvun taloista
on tulossa putkiremontti-ikään yhtä aikaa tai
jopa aikaisemmin kuin 60-luvun talot.
– Toinen iso korjaamisen tarve kohdistuu
Helsingin kantakaupungin jugendtaloihin,
joissa raskas putkiremontti on jo kertaalleen
tehty 50- tai 60- luvulla. Nyt on siis edessä toinen putkiremontti. Asunnot ja kylpyhuoneet

on ainakin kertaalleen remontoitu ja putket
ovat syvällä rakenteissa. Koko taloa ei haluta
repiä uudestaan auki.
– Meillä on siis tällä vuosikymmenellä kaatumassa syliin maaltamuuton synnyttämien
lähiöiden ja satavuotiaiden kerrostalojen putkiremonttien tekemisen tarve.Tästä syystä on
kansantaloudellisestikin merkityksellistä, että
suuri putkiremonttimassa saadaan tehdyksi
ja voidaan hyödyntää myös näitä nykypäivän
pinnoitusmenetelmiä laajassa mitassa.
Näin taloyhtiöiden putkiremonttien tekemisen tarvetta ja menetelmien kehittymistä
tarkastelee helsinkiläisen As Oy Tunturikatu
3:n pinnoitusurakan aikaan puheenjohtajana
toiminut Lars Lundström.
Hän asuu vuonna 1914 valmistuneessa taloyhtiössä, jossa on tehty ensimmäinen täysimittainen putkiremontti vuonna 1956 ja

uudestaan vuonna 2006 - pinnoittamalla sekä vesijohdot että viemäriputket.

Lykkääminen voi
rajoittaa
vaihtoehtoja

60

- ja 70 -luvun lähiö
taloista osa on jo
ryhtynyt korjauksiin, mutta osassa hankkeita lykätään erilaisista syistä.
– Yksi tapa lykätä on se, että
päätetään ensin teettää kunto
kartoitus ja kuntotutkimus. Minun hieman provokatiivinen
näkemykseni on, että kuntotutkimuksen voi tehdä kalenteria
tutkimalla. Jos putkiston ikä on
yli 40 vuotta kannattaa pinnoittaa, Lundström toteaa.
– Tilannetta voi verrata auton
peltien ruostesuojaukseen. Tänä päivänä uudet autot ruostesuojataan jo tehtaalla. Kun olin
nuori, ruostesuojattiin vanhoja
autoja. Mutta eihän sitä silloinkaan harkittu siltä pohjalta, että
jos pellit eivät ole vielä ruostuneet puhki, lykätään ruostesuojauksen tekeminen ainakin
vuodella eteenpäin. Mitä aikaisemmin auton pellit suojataan,
tai vesi- ja viemäriputket pinnoitetaan, sitä enemmän tervettä tavaraa jää pinnoitteen alle,
hän korostaa.
– Kun olen ollut puhumassa
Tunturikadun kokemuksista
erilaisissa yhteyksissä, olen
"saarnannut" siitäkin, että putkia voitaisiin korjata pinnoittamalla vieläkin aikaisemmassa
vaiheessa kuin taloyhtiöissä nyt
tehdään. Pinnoitettaisiin silloin
kun on sen aika.
– Taloyhtiössä on myös taipumus lykätä kaikkia remontteja siihen maagiseen hetkeen,
kun perinteinen putkiremontti tehdään. Talo revitään auki
ja tehdään kaikki mahdolliset
remontit kerralla. Jos putket
pinnoitetaan, voidaan muut
remontit, sähköjärjestelmien
uusiminen, kaapelitelevision
modernisointi ja niin edelleen,
tehdä silloin kun niiden aika
on. Kylpyhuoneremontit on

luontevinta jättää osakkaiden
vastuulle kuitenkin niin, että
taloyhtiö valvoo, että remontti
täyttää voimassaolevat rakennusvaatimukset, hän mainitsee.

Skeptikosta
"uskovaiseksi"

L

ars Lundström myöntää
aluksi epäilleensä pinnoitusmenetelmien käyttömahdollisuuksia - ja erityisesti
käyttövesiputkissa.
– Totesimme oman taloyhti
öni hallituksessa, että putkiremontti lähestyy ja käynnistimme suunnitelmien teettämisen.
Eräs hallituksen jäsen mainitsi
siinä yhteydessä, että viemäri
putkia korjataan jo Dakki-menetelmällä. Totesin, että niin
pinnoitetaankin, mutta entäs
käyttövesiputket. Ei viemäreiden pinnoittaminen paljoa auta, jos käyttövesiputkien uusimisen takia talo joudutaan repimään auki, Lundström kuvailee
vuoden 2004 vaiheita.
Onneksi löytyi sillä hetkellä
Suomessa ainoa käyttövesiputkia pinnoittava yritys, Poxytec.
Tästä käynnistyi aikoinaan
fyysikon ja tietotekniikan koulutuksen saaneen ja liike-elämän johtamistehtävissä toimineen miehen "ristiretki" käyttövesiputkien pinnoittamisen
maailmaan.
Suomessa epäiltiin, mutta palaute eurooppalaisista referens
sikohteista, muun muassa hotelleista, joilla oli pinnoitettu
käyttövesiputket jo 15 vuotta
sitten, oli: – No problems, ei
ongelmia.

Hanke etenee
Tunturikadulla

T

unturikadulla oli käyn
nistetty suunnitelmat
perinteisen putkire
montin toteuttamisesta. Lars
Lundströmin mukaan suunnittelutoimisto ja isännöitsijäkin
viestittivät erittäin vahvasti,
että pinnoittaminen ei olisi

VESIVAHINKO- JA JVT-PÄIVYSTYS
YKSI NUMERO KAIKKI PALVELUT
040 717 9330 (24h / 7vrk)
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oihin.
Lundström viittaa myös ympäristöministeriön alaisuudessa
toimivaan työryhmään ja VesiInstituutti Wanderissa meneillään olevaan vesijohtopinnoitteiden turvallisuus -tutkimukseen, jonka tulokset julkaistaan
ensi vuoden helmikuussa.
– Toimeksianto on mielestäni turhan suppea. Käytettävien
pinnoitteiden turvallisuus on
tutkittu moneen kertaan aineen valmistajien ja tunnettujen eurooppalaisten laboratorioiden toimesta. Laajentamalla
toimeksiantoa voisi työryhmä
laatia ohjeistusta, joka auttaa
rakennusvalvontaa kuntatasolla
ja yhtenäistää käytäntöjä. Ennakoitavissa oleva lupamenettely
on myös taloyhtiöiden ja urakoitsijoiden etu, hän mainitsee.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

käyttökelpoinen menetelmä,
vaan siinä taloyhtiöitä huijataan, putkia vain maalataan ja
niin edelleen.
– Perehdyttyäni perusteellisesti sekä käyttövesi- että viemäriputkien pinnoitusmenetelmiin totesin hallituksessa, että
jos hallitus on yksimielinen,
viemme eteenpäin pinnoittamisvaihtoa perinteisen putkiremontin toteuttamissuunnitelman rinnalla, Lundström kertoo
vaiheista.
– Peilasimme siis vaihtoehto
ja rinnakkain. Hallituksen kokouksessa, joka pidettiin ilman
isännöitsijää, totesimme, että
meidän tehtävämme ei ole
käännyttää epäilijöitä, suunnittelutoimistoa ja isännöitsijää,
vaan tehdä talon kannalta paras
valinta.
– Vertailimme siis toisiinsa
parasta tarjousta perinteisestä
korjausmenetelmästä ja pinnoittamisesta ja päädyimme
esittämään pinnoitusta. Yhtiökokouksessa päätös oli läpihuutojuttu, pinnoittaminen
valittiin.

Työn laatu
puhuttanut
alusta pitäen

Esimerkiksi Tunturikadun ympäristössä ja Helsingin
Töölössä on paljon vanhoja taloja, joissa puntaroidaan kiivaasti, tehtäisiinkö perinteinen
putkiremontti vai pinnoitettaisiinko putket. Lars Lundström
onkin kiertänyt taloyhtiöissä
kertomassa oman taloyhtiönsä
kokemuksista.

Rakennuslupa
tarvitaan,
vai tarvitaanko?

M

onipolviseksi episodiksi Lars Lundström
kuvaa 2005-2006 vuodenvaihteessa käytyä rakennuslupaprosessia.
– Rakennusvalvonta oli siihen aikaan vielä aika ymmällään putkien pinnoittamisesta,
koska heillä ei ollut siitä kokemusta. Pyydettiin lausuntoa ja
vedettiin lausuntopyyntö pois
ilmeisen tarpeettomana. Rakennusvalvonta ei ottanut kantaa,
vaan jätti vastuun menetelmän
käyttökelpoisuudesta ja työn
valvonnasta taloyhtiölle. Se oli
meille OK, Lundström kertoo.
– Myöhemmin kanta on
muuttunut ja eriytynyt kuntakohtaiseksi. Espoossa rakennusluvan saanti oli vaikeaa,
Helsingissä ei lupaa tarvittu ja
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monessa pienemmässä kunnassa ei pinnoittamista ole tunnettu ollenkaan.
– Tilanne on siis kunta- ja sa
noisinko vielä virkamieskohtainenkin. Rakennusvalvonnoissa
ei ole yhtenäistä kantaa. Henkilöillä on erilaisia kantoja,
mikä sekin on ymmärrettävää
ja inhimillistä. Olisi kuitenkin
toivottavaa, että saataisiin yhtenäinen käytäntö koko maahan,
Lundström jatkaa.
Samansuuntaisia kokemuksia
hänellä on myös vakuutusyhtiöistä, joilla ei toistaiseksi ole
vielä yhtenäistä kantaa, minkälaista vakuutuskäytäntöä pinnoittamalla toteutettuihin put-
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kiremontteihin sovelletaan.
Hänen mielestään myös ympäristöministeriön pitäisi tavalla tai toisella ottaa yleisellä
tasolla kantaa putkien pinnoitusmenetelmiin ja ohjeistaa,
minkälaisia asioita vaaditaan
kiinteistön sisäpuolisia putkia
pinnoitettaessa, mikä on korjausmenetelmien hyväksyttävyys
ja minkälaisen koulutuksen
saaneita työntekijöitä toteuttamiseen tarvitaan.
– Viranomaisiin päin vaikuttamisessa ei yksittäisten yritysten
ääni juurikaan kuulu. Tarvitaan
koko alaa edustava yhdistys,
joka saa äänensä kuuluviin
paremmin ja voi vaikuttaa asi-

P

innoitusmenetelmiin
yhdistettiin varsinkin alkuvaiheessa epäilyksiä,
miten kestävä ja laadukas lopputulos sillä saadaan. Lars Lundströmin mielestä tosiasia on
tässä, kuten monissa muissakin
menetelmissä se, että "laatu on
niin hyvää kuin alimman tason
työntekijän ammattitaito on".
Tärkeintä nimenomaan käyttövesiputkien pinnoittamisessa
on varmistaa, että pinnoitus on
ohut, mutta kattava.
– Pinnoitteen tulee olla sellai
nen, että veden ja raudan väliin
saadaan ruostumisen estävä
kattava epoksikerros. Samalla
pinnoituksen tulee olla ohut
niin, ettei se pienennä putken
poikkipintaa. Puhaltamalla levitetty kalvo ei ole, eikä sen tarvitsekaan olla, tasainen, vaan nimenomaan kattava.Tämäkin on
asia, josta syntyy helposti keskustelua valvojan kanssa, koska
valtakunnallisia ohjeita ei ole.
Lopputulos varmennetaan ja
dokumentoidaan sitten putkien sisään mahtuvalla pienikokoisella kameratähystimellä.

Kiinteistöposti digitaalisena

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

Tulosta maksutta.

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

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

Lars Lundströmin huomio:

”Kiinnittäkää
huomiota
toteuttamisen
rytmitykseen”

A

s Oy Tunturikatu on vuonna 1914 rakennettu taloyh
tiö, jossa on 17 huoneistoa.
Kuumavesiputket ovat kuparia
ja kylmävesiputket perinteistä
sinkittyä rautaputkea ja viemärit vanhaa vahvaa valurautaa.
Putkiremontissa kaikki pinnoitettiin.
– Maallikkona opin muun
muassa sen, että ruosteen alta
löytyy aivan kirkas putken pinta. Putkea ei siis pidä verrata
lahoon puuhun, joka lahoaa
kauttaaltaan, vaan ruoste on
putken pinnassa putkea suojaava kerros, Lundström mainitsee esitellessään putkistosta

otettuja näytekappaleita, jotka
osoittavat, miten paksusti ”tervettä” materiaalia putkessa on
ollut ja joka on ensin puhdistettu ja sen jälkeen pinnoitettu
epoksilla.
– Jos putki on kuitenkin selkeästi puhki ja vuotaa monesta
kohdasta, niin silloin tietenkin
alkaa olla rajoilla, voidaanko
putkea pinnoittaa. Kun katsoo
esimerkiksi menetelmien kehittäjien nettisivuja, niin sieltä
löytyy lause ”if done in time”
eli jos korjataan ajoissa. Se on
avainsana näiden menetelmien
käytössä, Lundström painottaa.
Tunturikadulla remontti sujui Lundströmin mukaan hyvin,
nopeasti ja asukkaita hyvin vähän häiriten. Työ suoritettiin
kellarista käsin, eikä asunnoissa
ollut kuin letkuja.
– Suosittelen muillekin sellaista rytmitystä, ettei tehdä
vesijohtojen ja viemäriputkien
pinnoittamista yhtä aikaa. Meillä korjaus kesti 4-5 viikkoa per

www.kiinteistoposti.fi
Viemäriputkien erilaisia
pinnoitussaneerausmenetelmiä edustavia
yrityksiä

laji ja välissä oli kuukauden,
puolentoista tauko.
– Emme halunneet sitä tilannetta, että jos käyttövesiputkien
pinnoittamisen aikataulu venyy,
urakoitsijalle tulee kiire, koska
toinen ryhmä on jo painamassa
päälle.
– Näin ollen teimme sopimuk
senkin sillä tavoin väljästi, että
emme laittaneet siihen käyttövesiputkien pinnoitusten valmistumiselle tarkkaa takarajaa,
koska meille oli tärkeämpää,
että urakoitsija käyttää ylimääräisen ajan laatuun sen sijaan,
että yrittää välttää myöhästymissakot.
– Lähtökohtana tässä oli sekin, että myös urakoitsija varmasti haluaa tehdä työn niin
nopeasti kuin osaa ja pystyy,
Lundström vinkkaa.

Aarsleff Oy, Are Oy, Consti Talotekniikka PutkiReformi Oy,
EW-Liner Oy, Lemminkäinen
Talotekniikka Oy, NewLiner
Oy, NRG eli Nordic Renovation
Group, Nu Flow Nordic Oy, Picote Oy, Pipeliner Systems Oy,
Proline Oy, Putkistosaneeraus
Eerola Oy, Relino Pipe Oy, RePipe Oy, Sewerex Oy, Suomen
Putkipinnoitus Oy ja Suomen
Putkisto Palvelu Oy.

Vesijohtojen erilaisia pinnoitussaneerausmenetelmiä edustavia yrityksiä
Are Oy, Nu Flow Nordic Oy, Pipeliner Systems Oy ja Poxytec
Oy.
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Pykälänikkarit nostamassa asumiskustannuksia
Asunto-osakeyhtiölakia on muokattava osakkaan näkökulmasta

J

ulkisuudessa on kiinnitetty huomiota muutamaan asunto-osakeyhtiölaissa olevaan heikkouteen, kuten lakitekstissä olevaan
huolellisuus-termiin. Tämä on juristien suosima tapa sanoa asia
epämääräisesti, kun ei selväkielisesti haluta tai osata sanoa. Kentällä se aiheuttaa suurta hämmennystä, eikä asia ratkea kuin oikeusteitse, jos sielläkään. Siihen asti hallitukset joutuvat olemaan
"löysässä hirressä" eli jännittämään, mistä päätöksistä joutuu korvausvelvollisuuteen.
t t t
Lain asumiskustannuksia nostavasta vaikutuksesta ei kellään ole
epäselvyyttä. Laissa ja sen tiukoissa tulkinnoissa on liikaa byrokratiaa, ilmoittelua, tuplavalvontaa sekä asumisen hankaloittamista,
joista aiheutuvat turhat kustannukset valuvat kankkulan kaivoon.
Yhtenä esimerkkinä on osakkaan pikkutarkka ilmoitusvelvollisuus remonteistaan. Isännöitsijätoimistot kiirehtivät välittömästi
ulosmittaamaan lain suoman mahdollisuuden rahastukseen. Kun
laista vastuussa olevat sitten ilmoittivat, että on havaittu pöyristyttäviä ylilyöntejä, isännöitsijätoimistot vetivät osan takaisin ja loput
on sitten ympätty kuukausikorvaukseen.
t t t
Epäselvien pykälien takia ilmoitusvelvollisuudesta lipsutaan. Se
on myös järkevää hallitusten ja isännöitsijöiden työmäärän kannalta. Kalliin ja työlään tietojärjestelmän vaativa ilmoitusrekisteri
ei tule koskaan olemaan täydellinen, joten siitä saadaan siis isännöitsijätodistukseen vääriä tietoja.
t t t
On myös epäilty, että meillä on kohta tuhansia taloyhtiöitä, joissa ei ole hallituksia. Näin todennäköisesti tulee käymään, jollei
lakia pikaisesti korjata. Säädökset ja alan kulttuuri on muokattava
sellaiseksi, että tavalliset, täysjärkiset asunto-osakkaat voivat päättää taloyhtiönsä asioista.

Jouko Taskinen
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry (SAO)
hallituksen jäsen

www.asunto-osakkaat.fi
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Ei ole oikea suunta, että päätöksiä tekemään joudutaan värväämään konsulttiveloituksella toimivia hallitusasiantuntijoita.
Heidän määränsä ei mitenkään riitä lähes 100 000 asunto-osakeyhtiön hallituksiin, eikä päätöksentekoa muutenkaan ole syytä
päästää luisumaan yhtiön ulkopuolisten käsiin. Tällöinhän koko
asunto-osakeyhtiöjärjestelmä menettää merkityksensä osakkaiden
keskinäisenä hallintamuotona.

Asumisterveys ja kansallinen etu mukaan
energiadirektiivin soveltamiseen

K

un puoli Eurooppaa on konkurssissa, EU voisi lopettaa näpertelyn ja uhkailun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin
Energy Performance Directive of Buildings (EPBD 2010/31/EU)
kaltaisilla ukaaseilla.
Ajatellaan, että kun tehdään direktiivi / laki / asetus / rakentamismääräys, niin asiat on hoidettu, vaikka ne olisivat kuinka kaukana tahansa käytännön elämästä. Vain virkamiesten päiväunissa
voi kuvitella, että pikavauhdilla tehdyillä rakentamissäädöksillä
sekä valvontaa ja byrokratiaa lisäämällä, poistettaisiin merkittävästi laatuvirheitä.
Meidän yli 70 asteen ulkolämpötilavaihtelu on aivan toista kuin
Keski- ja Etelä-Euroopassa ja se rasittaa rakenteita ja talotekniikkaa
aivan eri tavalla. Näissä olosuhteissa koneiden varaan jättäytymiseen liittyy riskejä, joita ei ymmärretä ja passiivitaloissa kosteuden
ja lämpötilan hallinta on sääolosuhteissamme vähintäänkin epävarmaa. Pitkäaikaista kokemusta kun ei ole.
t t t
Ympäristöministeriön virkamiesten mantraksi on muodostunut
kaikkitietävän VTT:n tuella: "Hyvään rakentamisen laatuun päästään vain hyvällä suunnittelulla, toteutuksella ja valvonnalla".Tätä
tyypillistä "teoriaherrojen" höpinää on hoettu vuosikymmeniä, eikä mikään juuri ole muuttunut. Pikemminkin päinvastoin, monet
VTT:n suosittelemat ratkaisut ovat myöhemmin osoittautuneet
susiksi, joista muun muassa Rakennuslehti on kertonut.
t t t
Määräysten monimutkaistuessa ja jatkuvasti muuttuessa laatutavoitteet ovat yhä kauempana, eivätkä suunnittelijat ja työmaat
pysy kärryillä.Tulee huonoa ja kallista jälkeä, jonka asunnon omistajat maksavat rahallaan ja terveydellään. Homeastmapotilaita hoitaville lääkäreille on annettava sananvaltaa näissä asioissa.

SAO järjestää ajankohtaiskatsauksen muun muassa asunto-osakeyhtiölain oikeuskäytännöstä, muutostarpeista ja osakkaiden kunnossapito- ja muutosilmoitusmenettelystä keskiviikkona 23.11.2011 klo
17 Nordean Kaivari-sali, Mannerheimintie 7 (kulmaovi; 3. krs).
Ilmoittautumiset viimeistään torstaina 17.11.2011 Hanna
Ahtikoskelle tsto@asunto-osakkaat.fi tai puhelimitse 09-2783223.

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

1.

2.

3.

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

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

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

www.ains.fi

A-Insinööri ratkaisee
visaisen pulmasi
Kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille korjaushanke on usein ainutkertainen, A-Insinöörin
kokemus ja ammattitaito takaavat tämän
hankkeen häiriöttömän
ja sujuvan etenemisen.

VA R A A A N
M
A IK A O ÖÖRISI
IN
S
IN
ASA!
K A NS

Tampere ja Espoo, A-Insinöörit p. 0207 911 777
Turku, Turun Juva, p. puh. (02) 278 3000

INSINÖÖRITOIMISTO

CCONDITIO
ONDITIO
TO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

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

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

BASF OY
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki

puh. (09) 615 981

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

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

TAMPERE
010 7787 247

TURKU
020 7738 470

VANTAA
020 7738 471

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat
Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2011

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

Julkisivusaneeraukset
ja nostolavapalvelut 10-46m
saakka suorittaa

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

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

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

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

www.knauf.fi

www.talokeskus.fi

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

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

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

Suomen Julkisivuurakoitsijat r.y.

JULKISIVUKORJAUKSET

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

Julkisivutyöt
www.suju.fi

• HELSINKI • TAMPERE
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

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

Pidä pintasi,
vaadi

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

www.e-weber.fi

TUTKITTUA TIETOA !
Kiinteistöjen elinkaarenhallintaan erikoistunut
tutkimus- ja suunnittelutoimisto.

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

www.

.fi
– asiakaslähtöistä palvelua

Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti

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

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

www.kiinteistoposti.fi
Parhaat
julkisivuratkaisut

KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset

-kuitubetonilevyt
-korkeapainelaminaatit

LABORATORIO
Betoni ja asbesti
Mikrobi
Maa- ja kiviaines

-alumiinilevyt

KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS

-keraamiset laatat
-alumiinirankajärjestelmät

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

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

seroc
www.seroc.fi

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

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

www.julkisivuyhdistys.fi

K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Minkälaisten talvisten olosuhteiden kanssa ensi talvena taistellaan, sitä ei tiedetä. Varautua kuitenkin kannattaa myös tekemällä
asianmukaiset, erilaiset tilanteet ja tarpeet huomioiva kiinteistönhuoltosopimus. Kuvat: Riina Takala ja Aimo Holtari.

On syytä varautua hyvillä
		 kiinteistönhuoltosopimuksilla
tähänkin talveen

K

iinteistöpalvelusopimukset tulee laatia
riit
tävän kattaviksi ja
niissä on otettava huomioon
kiinteistön omistajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen,
jos ne halutaan siirtää kiinteistöpalveluyritykselle.
Sopimuksessa on määriteltävä kiinteistön ja sen edustalla
olevan jalkakäytävän liukkauden ehkäisemisen laatutaso
ja mihin aikaan esimerkiksi
ar
ki- ja viikonloppuaamuisin
liukkauden ehkäiseminen on
oltava tehtynä. Jos halutaan
varmistua myös siitä, että liukkautta estetään myös iltaisin
tai vastaavina ongelma-aikoina
sääolosuhteiden vaihdellessa,
kuten esimerkiksi keväällä, tulee tästäkin olla maininta.
Näin ohjeistetaan taloyhtiöitä
kiinteistönhuoltosopimustensa
tekemisessä Kiinteistöpalvelut
ry:n ja muiden alan järjestöjen
tuottamassa Miten sopia kiinteistön talvikunnossapidosta
-tiedotteessa.

Sopimukset
ohjaavat toimia
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K

attojen lumi- ja jäätilanteen valvonnasta
on perinteisesti sovittu
hyvin vaihtelevasti. Joissakin sopimuksissa on selkeästi todettu,
että kiinteistöpalveluyrityksen
tulee valvoa kattojen lumi- ja
jäätilannetta ja tarvittaessa ryhtyä olosuhteiden edellyttämiin
toimenpiteisiin vaaratilanteiden ehkäisemiseksi asettamalla
puomit, lippusiimat ja varoituskyltit.
On myös mahdollista sopia,
että kiinteistöpalveluyritys ryh
tyy automaattisesti toimenpiteisiin lumen tai jään pudottamiseksi.
Sopimukset ja niihin liittyvät
velvoitteet tulee määritellä niin
tarkasti, että kumpikin osapuoli
tietää, miten tehtävät ja vastuu
sopijapuolten kesken jakautuu.
Esimerkiksi talvikunnossapitotehtävien osalta tulee sopimuksessa määritellä riittävän
yksityiskohtaisesti, kenen vastuulla on kattojen lumi- ja jäätilanteen tarkkailu sekä lumen ja
jään pudotus.
Lisäksi tulee sopia, mitä lumi- ja jäätilanteen tarkkailu
käytännön toimenpiteiden ta-
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solla tarkoittaa eli kuinka usein
esim. viikossa kiinteistöllä käydään tarkistamassa kattolumien
ja jään tilanne tai mitä valvonta
"24/7" konkreettisesti pitää sisällään.

Hiekoitus ja
lumenauraus

K

iinteähintaisiin sopimuksiin tulisi määritel
lä talvikausi, joka alkaa
1. lokakuuta ja päättyy 30. huhtikuuta, osalta hiekoituskertojen
sekä lumilähtöjen lukumäärät.
Sopimuksen mukaisten lukumäärien ylittävät hiekoituskerrat ja lumilähdöt talvikauden
ajalta tulee kiinteistönomistajan
aina tilata ja korvata erikseen.
Palveluntoimittajan tulisi
kirjata suorittamansa hoito- ja
ylläpitotehtävät (esimerkiksi
hiekoituspäiväkirja, aurauspäiväkirja), josta tehdyt työt voidaan helposti todentaa myös
jälkikäteen.

Kattolumissa
tarkkana

K

attolumien pudotuksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota työturvallisuusmääräysten riittävään
hallintaan. Palveluntoimittaja ei
saa päästää kokemattomia henkilöitä lumenpudotustehtäviin.
Palvelujen laajuus, sopimukseen kirjattavat ehdot ja niistä
maksettava korvaus on aina
sovittava yhteisesti osapuolten
kesken, eikä toinen osapuoli
voi yksipuolisesti lisätä tai vähentää velvoitteita.

Älä aiheuta
vaaratilannetta

V

aikka erillisiä sopimusehtoja talvikunnossapitoon liittyen ei olisikaan,
mutta sopimuksessa on sovittu
noudatettavaksi Kiinteistöpalvelualan yleisiä sopimusehtoja
(KP YSE 2007), palveluntoimittaja on näiden ehtojen mukaan
velvollinen viipymättä ilmoittamaan tilaajalle kiinteistöllä
havaitsemansa viat ja puutteet,
jotka saattavat aiheuttaa haittaa
tai vahingonvaaran kiinteistölle
tai henkilölle.

Palveluntoimittajalla on oikeus myös havaittuaan välitöntä
korjausta vaativa vika tai puute
tehdä tai teettää korjaus tilaajan lukuun, mikäli se suuremman vahingon välttämiseksi
on tarpeellista, eikä tilaajan
vastuuhenkilö ole välittömästi
tavoitettavissa.
Jos havaittu vika tai puute
voi aiheuttaa hengenvaaran,
palveluntoimittajalla on oikeus
ja velvollisuus eristää vaarallinen alue, tai jos se ei ole mahdollista, järjestää opastus, jonka
perusteella vaarallinen paikka
voidaan turvallisesti kiertää.

Jos vahinko sattuu

M

ahdollisessa vahinko
tapauksessa - sopimuksista huolimatta
- ensisijainen korvausvastuu
vahingon kärsineeseen nähden
on kiinteistönomistajalla. Jos
siis osakas tai muu kiinteistön
vastuualueella liikkuva liukas-

tuu ja loukkaa itsensä, joutuu
kiinteistöosakeyhtiö tai kiinteistönomistaja korvaamaan syntyneen vahingon, yleensä lääkäritai sairaanhoitokustannukset ja
mahdollisesti vaatteet.
Kiinteistönomistaja voi vaatia puolestaan sopijakumppaniltaan korvausta. Korvauksen
saaminen edellyttää luonnollisesti, että kiinteistöpalveluyritys ei ole noudattanut sopimusta, vaan on laiminlyönyt

Kiinteistönomistajalla
”raskas” vastuu
Ohjeet on laadittu nimenomaan siksi, että kiinteistönomistajat olisivat tietoisia vastuustaan kiinteistöjensä talvikunnossapidosta ja toisaalta
vastuunjaosta esimerkiksi
kiinteistönhuoltoyrityksen
suuntaan.

siihen liittyviä velvoitteitaan.
Tämän vuoksi on tärkeää, että
sopimukset laaditaan riittävän
kattaviksi ja niissä otetaan huomioon kiinteistön omistajalle
kuuluvien velvoitteiden hoitaminen.
Taloudellisen riskin minimoi
miseksi tilaajan tai omistajan
kannattaa hankkia ja pitää voi
massa kiinteistön vakuutus
ja toimeksisaajan puolestaan
vastuuvakuutus. Myös kiinteis-

töpalvelualan yleiset sopimusehdot edellyttävät osapuolilta
asianmukaisten vakuutusten
ottamista.
Vahinkoja voi tapahtua kaikesta varautumisesta ja hyvästä hoidosta huolimatta, mutta
tuolloin ei voi tulla henkilökohtaista vastuuta vahingosta
- rikosoikeudellisesta vastuusta
puhumattakaan.

Perusperiaate on, että kiinteistönomistajan tulee huolehtia liukkauden ehkäisemisestä
eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta
kiinteistöllä ja tontin kohdalla
olevalla jalkakäytävällä, ellei
kunta ole ottanut jalkakäytävän talvikunnossapitoa vastuulleen.
Lisäksi järjestyslaki edellyttää, että kiinteistönomistaja
vastaa mm. siitä, että katolta
putoava lumi tai jää ei aiheuta

vaaratilanteita.
Tämän kiinteistönomistajalle kuuluvan turvallisuusvelvoitteen täyttäminen voidaan
siirtää sopimuksella esimerkiksi kiinteistöpalveluyritykselle,
jolla on edellytykset tehtävien
asianmukaiseen hoitamiseen.
Kiinteistönomistajalla on
kuitenkin ensisijainen vastuu
kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta ja kiinteistöllä tapahtuvista vahingoista!
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UUTISPOSTIA

Ympäristöministeriö esittää korjaus- ja energiaavustuksiin 55,5
miljoonaa euroa
Hissien rakentamista aiotaan
ensi vuonnakin tukea avustuksin, mutta hissien korjaamiseen,
eikä niiden peruskorjausten
suunnitteluun saisi enää avustusta. Muun muassa tällainen
asia sisältyy ympäristöministeriön ensi vuoden talousarvioeh
dotukseen, jossa kuitenkin
esitetään, että ensi vuonnakin
jatkettaisiin korjaus- ja energiaavustusten myöntämistä. Niihin
ehdotetaan varattavaksi yhteensä 55,5 miljoonaa euroa.
Korjausavustusten painopis
teinä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen

Isännöitsijä tai
hallituksen
puheenjohtaja,
hankkikaa
käyttöönne kaksi
käytännönläheistä
apuvälinettä
julkisivukorjaamisen suunnittelun taustaksi:
• Julkisivujen
korjausopas ja

korjaaminen kotona asumisen
mahdollistamiseksi. Energiaavustukset taas kohdennettaisiin kohdennetaan kannustamaan uusiutuvaa energiaa
hyödyntävien lämmitystapojen
käyttöönottoa.
Lisäksi talousarviossa pitäisi
varautua 15 miljoonalla eurolla
kattamaan aikaisemmin myönnettyjen suhdanneluonteisten
korjausavustusten maksaminen.
Osa näistä avustuksista maksetaan talousarvion ulkopuolisesta valtion asuntorahastosta.
Talousarvioehdotuksessa on
lisäksi varauduttu siihen, että
valtion asuntorahastosta tuetaan yhteensä noin 7 000 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Lisäksi on varauduttu
2 000 sellaisen yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisten
ns. välimallin mukaisen vuokraasunnon rakentamiseen, jolle
myönnettäisiin täytetakaus.
Omistusasuntojen korkotu-

kilainoja voitaisiin myöntää
edelleen sellaisten omakotitalojen rakentamiseen, jotka ovat
1.7.2012 voimaan tulevia uusia
energiamääräyksiäkin huomattavasti energiatehokkaampia.
Vuoden 2012 valtion talousarvioesityksessä hallitus
esittää ympäristöministeriön
hallinnonalalle yhteensä 270,9
miljoonaa euroa. Ympäristönja luonnonsuojelun menoihin
ehdotetaan 119,5 miljoonaa
euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 78,4 miljoonaa euroa.
Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 73,0 miljoonaa
euroa, mikä sisältää myös pääosin päätöksentekoa palvelevien selvitysten rahoituksen.
Talousarvion ulkopuolisen
valtion asuntorahaston varoja
arvioidaan lisäksi käytettävän
noin 480 miljoonaa euroa mm.
asuntotoimen korkotukien ja
avustusten maksamiseen.

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan
ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta..
Toisessa osassa esitellään eri korjaustavatt
ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin,
rakenteisiin ja olosuhteisiin.
Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia suunnitteluohjeita lähinnä
korjaussuunnittelijoiden käyttöön.
Tilaa Riina Takala sihteeri
puh. 040 502 1769 tai
info@julkisivuyhdistys.fi
(sis. alv. 9 %)
+ postimaksu 2,95 e.

Hinta

15,-

www.julkisivuyhdistys.fi
Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen
ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin
vaurioitumisen taustalla olevia syitä. Erityisesti 60- ja
70-luvulla rakennetut betonisandwich-elementtitalot ikääntyvät ja vaativat nyt korjaamista. Oikeiden
korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi on hyvä
ymmärtää, mistä vaurioituminen johtuu ja miten
siihen voidaan vaikuttaa.
Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapidon ja korjaamisen kanssa toimiville henkilöille, kuten taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan opiskelijoille.
Tilaa veloitukseton cd: info@julkisivuyhdistys.fi

• Betonivauriovideo

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

(veloituksetta)

• Sihteeri Riina Takala, Suomen Media-Kamari Oy, puh. 040 502 1769
• Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

www.julkisivuyhdistys.

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta
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Työ- ja elinkeinoministeriö
on asettanut kaksi työryh
mää, joista toinen valmiste
lee tilaajavastuulain osittaisuudistusta erityisesti rakennusalalla. Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2011.
Tilaajavastuulakiuudistuk
sessa valmistellaan selvitys
velvollisuuden
sisällön
muutt amista, korotettua
laiminlyöntimaksua ja julkisista hankinnoista poissulkemista sekä toiminnan ja
sopimussuhteen vakiintuminen -kohtien tarkistamista
rakennusalalla.
Lisäksi se tarkastelee tilaajavastuulain soveltamisalan
laajentamista majoitus- ja
ravitsemisalalle.

Käy katsomassa
Betonivauriovideo
Julkisivuyhdistyksen
kotisivulla

(Hinta 15,00)
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Tilaajavastuulaki
uudistustyön alla

NIMITYKSIÄ

YRITYSUUTIS- JA TUOTEPOSTIA

A-Insinöörit haastaa rakennustekniikan
opiskelijat suunnittelukilpailuun
A-Insinöörit Oy haastaa rakennustekniikan opiskelijat suunnittelukilpailuun, jossa avainsanana
on energiatehokkuus. Kilpailun
tavoitteena on löytää uusia rakenteita tai materiaaleja energiatehokkaaseen ja taloudelliseen
rakentamiseen.
Kilpailuidea sai alkunsa Tiedekeskus Heurekan 20X0 Matka
tulevaisuuteen -näyttelystä, jossa
A-Insinöörit on päätukijana.
Opiskelijoiden halutaan suunnittelevan tulevaisuuden rakennustekniikoita. Tätä kautta heitä
pyritään ohjaamaan omatoimiseen, luovaan ja energiataloudellisesti kestävään suunnittelutyöhön. Edellä kuvatulla osaamisella
on yrityksen mukaan kasvavaa
kysyntää.

– Kilpailuun voivat osallistua
korkeakoulujen tai yliopistojen
rakennustekniikan opiskelijat.
Pääpaino kilpailuehdotusten arvostelussa on niiden sisällössä ja
innovatiivisuudessa. Suunnittelukilpailun voittaja saa valita palkintonsa kahdesta vaihtoehdosta:
vauhdittaakseen uraansa hän saa
mahdollisuuden tutustua alan
kansainvälisiin messuihin tai vaihtoehtoisesti löytää paikkansa konsernissamme.Tämä tarkoittaa voittajan osaamista vastaavaa työ- tai
harjoittelupaikkaa A-Insinöörien
toimipaikoista Espoossa, Tampereella tai Turussa, tekninen johtaja
Olli Saarinen kertoo.
Kilpailuaika päättyy 7.11.2011.

Malmin asema kansainvälisen
suunnittelukilpailun kohteena
Kuitusementtisiin tasolevyihin
erikoistunut Cembrit Oy järjestää
kansainvälisen suunnittelukilpailun, jonka teemana on urbaani
liikkuminen.
Suunnittelukohteena on Malmin
asema, yksi Helsingin suurimmista
joukkoliikenteen keskuksista.
Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Lähiöprojektin kanssa.
Helsingin kaupunki kehittää
Malmin aluetta aktiivisena ja kilpailukykyisenä aluekeskuksena.
Sen nykyisiä toimintoja ja asuinmahdollisuuksia vahvistetaan mm.
Ormuspeltoon rakennettavalla
uudella asuinalueella sekä tulevalla joukkoliikenteen poikittaisella
runkolinjalla, Jokeri II:lla.
- Rakennusmateriaalien valmistajana Cembritillä on vastuu tuottaa elementtejä tulevaisuuden
rakennettuja ympäristöjä varten.
Onnistuaksemme siinä tarvitsemme näkemyksiä ja visioita

ihmisiltä, jotka hyödyntävät tuotteitamme työssään - kuten arkkitehdeiltä ja muotoilijoilta", linjaa
Cembrit-konsernin toimitusjohtaja Jan Deding.
Kilpailun käytännön toteutuksessa ovat mukana Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Teollisuustaiteen liitto Ornamo sekä Pentagon
Design.
Kolme parasta kilpailutyötä palkitaan yhteensä yli 20 000 euron
rahapalkinnoilla. Niistä toteutetaan yhteistyössä Cembritin kanssa prototyypit, jotka esitellään osana World Design Capital Helsinki
2012 -tarjontaa ja myöhemmin Euroopassa kiertävässä näyttelyssä.
Kilpailutyöt on jätettävä sisään
viimeistään 15.1.2012. Tulokset
julkistetaan toukokuussa 2012.
Tarkemmat tiedot kilpailun
säännöistä, kilpailuohjeet ja muuta tietoa löytyy netistä: www.cembrit.com/bullhorn

Puhelinneuvonta
auttaa kodinkoneiden valinnassa, käytössä ja hoidossa

asiantuntijat.
Maksullinen puhelinneuvontapalvelu on avoinna kaksi kertaa
viikossa, tiistaisin ja torstaisin klo
9 – 12.00. Neuvonnan numero on
0600303023 ja puhelun hinta on
1,99 e/min + pvm.
– Koneiden todelliseen energiankulutukseen vaikuttavat monet
seikat, kuten laitteen sijoituspaikka ja omat käyttötottumukset.
Koneiden runsas markkinatarjonta ja terminologia asettavat myös
haasteita kuluttajalle, kertoo TTS:n
tutkija Tarja Marjomaa.

Työtehoseura käynnisti lokakuun alussa maksullisen puhelinneuvontapalvelun, jonka kautta
kuluttajat saavat kodinkoneiden
valintaan, energiatehokkaaseen
käyttöön ja hoitoon liittyvää erikoisneuvontaa. Kuluttajien kysymyksiin vastaavat TTS:n tutkijat ja

Kiinteistöposti Oy
Eetu Karppanen on nimitetty Kiinteistöpostin ilmoitusmarkkinoinnin myyntipäälliköksi 1.10.2011 alkaen. Hänen
toimenkuvaansa kuuluvat lisäksi lehden
digitaalisen sisällön ja siihen liittyvän
markkinoinnin kehittäminen. Hän osallistuu myös Kiinteistöposti Oy:n emoyhtiön, Suomen Media-Kamari Oy:n ylläpitämän SIR Tietokannan kehittämiseen.
Aiemmin Eetu on työskennellyt Heinon Tukku Oy:ssä ja Verkkokauppa.
com:ssa.

Fenestra Oy

Oy Swegon Ab

Aikaisemmin muun muassa Primulan kaupallisena johtajana
toiminut Jari Lehkonen (46) on
nimitetty 1.10.2011 alkaen myyntijohtajaksi vastaamaan Fenestra
Oy:ssä myynnistä ja markkinoinnista. Hän on johtoryhmän jäsen
ja raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Simo Tunkelolle.
Diplomi-insinööri Timo Hämäläinen (46) on aloittanut 1.10.2011
kehitysjohtajana ja vastaa uudessa tehtävässään asennuksesta,
tuotekehityksestä, logistiikasta ja
jälkimarkkinoinnista. Hänellä on
yli 20 vuoden kokemus Fenestran
eri liiketoiminnoista.
Jälleenmyynnin myyntipäällikkö
Arto Hyödyn siirtyessä eläkkeelle tammikuussa 2012 on uudeksi
jälleenmyynnin myyntipäälliköksi
nimitetty 1.1.2012 alkaen insinööri (AMK) Jussi Kairtamo (35). Hän
toimi aiemmin jälleenmyynnin
aluemyyntipäällikkönä. Hänen
toimipaikkanaan on Tampereen
konttori.
Projektiliiketoiminnan johtaja
Timo Pernu siirtyy eläkkeelle
helmikuussa 2012. Saneerausliiketoiminnan uutta tulevaisuutta
rakentamaan on nimitetty 1.1.2012
alkaen aikaisemmin saneerauksen projektipäällikkönä toiminut
rakennusinsinööri Taneli Lunden
(38). Hänen toimipaikkansa on
Turussa.

Nina Lindholm on
nimitetty 1.1.2011
myyntiassistentiksi
pääkonttoriin Kirkkonummelle.
Johan Rönnblad on
nimitetty aluepäälli
köksi vastuualueenaan Swegon-ilmankäsittelykoneet,
toimialueena EteläSuomi.
Esa Pulkkinen on
nimitetty 1.4.2011
aluepäälliköksi vastuualueenaan Swegon-ilmankäsittelykoneet, toimialueena
Pohjois-Suomi.
Mika Ylisirniö on
nimitetty 15.8.2011
aluepäälliköksi vas
tuualueenaan Asuntoilmanvaihto, toimialueena Pohjois-Suomi.
Aki Löfgren on nimitetty 1.5.2011 alue
päälliköksi, vastuualueenaan Asuntoilmanvaihto, toimialueena Länsi-Suomi.
Jussi Holappa on
nimitetty 15.8.2011
myynnin tekniseksi
tueksi, vastuualuee
naan Asuntoilmanvaihto.
Hannu Laurikainen
on nimitetty 5.9.2011
Blue Box-jäähdytyskoneiden ja -lämpö
pumppujen tuotepäälliköksi, asemapaikkanaan
Kirkkonummi. Laurikainen siirtyy
tehtävään B.Boxista.

Yhtyneet Insinöörit Oy
Juha Kiviniemi on nimitetty varatoimitusjohtajaksi 1.10.2011 alkaen. Juha Kiviniemi on toiminut aiemmin Yhtyneet Insinöörit Oy:ssä
suunnittelijana, projektipäällikkönä ja laatupäällikkönä.

Nimitysuutisia voit toimittaa: toimitus@kiinteistoposti.fi
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K A R PA N K E I T T I Ö S S Ä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Optimisti näkee munkkirinkilän,
pessimisti reiän.

Hirveä

katajanmarjakastikkeella ja
munakoiso-inkivääripyreetä
Kiinteistöposti osallistui kiinteistöalan
tämän vuoden ”suurtapahtumaan”, Kiinteistömessuille. Suurta
kolmipäiväisessä tapahtumassa oli puolitoista hehtaaria uutta
näyttelytilaa ja leveät
käytävät.

Naarashirvi
sarvet on
Hoitelin nöösipoikana opettajan sijaisuuksia syntymäkunnassani Kuhmossa. Kerran
eräässä pienessä perukan koulussa minulle avautui tilaisuus
olla opettajana ykkös-kolmosluokkalaisille. Siis, tunnit vedettiin läpi kaikille samassa
luokkatilassa.
Oppilaat opettelivat lukemaan. Pieni lettipäinen tyttö
tavaa aapistaan ja loihtii hienosti lauseen: ”Naarashirvi
sarvet on”. Siis ei niin, että
naarashirvi on sarveton. Ihan
luonnollista: pieni tyttönen oli
nähnyt ainoastaan sarvipäisiä
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eitä näytteilleasettajia taisi olla noin 500,
mutta suuruuden käsitys kokee ”lievän” inflaation,
kun katsoo kävijämäärää - vain
vajaat 23 000 ihmistä! Sehän on
Ojalan tasalaskuopin mukaan
vain 15 kävijää per yritys per
messupäivä. Suurimmilla osastoilla oli saman verran henkilökuntaakin...
Mikä mättää? Valistunut veikkaukseni on, että alan unionit
eivät saa joukkojaan liikkeelle.
Elvistelevät kyllä aktiivisesta

toiminnasta ja kovasta kiinnostuksesta unionitoimintaa
kohtaan, mutta sehän on vain
järjestöpoliittista liturgiaa, kuin
veteen piirrettäisiin se kuuluisa
viiva.
Kiinteistöpostin viisitoistavuotinen yhteistyökumppani,
Julkisivuyhdistys, oli ensimmäistä kertaa Julkisivumessujen toimeksiantajana. Tapahtuman ”yya-henkiseen” messupolitiikkaan kuului sellainen kummallisuus, että Kiinteistöposti,
yhdistyksen tiedotuslehtenä ei

soveltunut Suomen Messujen
(lue = kiinteistöalan unionistien) mielestä julkkarimessujen
päämediaksi. Mediaksi valittiin
täysin ulkopuolinen toisen alan
järjestölehti, Rakennuslehti.
Julkkarimessujen kävijämäärä jäi niin vähäiseksi, etten edes
tässä viitsi sitä paljastaa. Ehkä
medialla, joka tavoittaa tarkasti
ja laajasti tavoitellun kohderyhmän, kävijöitä olisi saatu enemmän.

hirviä.
Yhtä luonnollista kuin se,
että Kiinteistöposti olisi ollut
yhteistyökumppaninsa toimeksiantamilla messuilla ”se”
media, mot.

perheessä, jossa isät ja pojat
ja nykyisin myös tytöt käyvät
hirvijahdissa, laitetaan varmastikin juuri sitä maailman parasta paistia. Juuri niillä oikeilla ja
perinteisillä mausteilla valmistettuna.
Toiset käyttävät pippurisekoituksia, rosmariinia, timjamia, valkosipulia, sinappia, pekonia ja ties mitä, kunhan
eivät vaan peittäisi lihan
ominaismakua liiallisella
maustamisella.
Sitä kotkotusta allekirjoittanut ei myöskään ymmärrä, että jotkut sotkevat
hirven jauhelihan sekaan
possua. Perustelevat hirven makua "liian riistamaiseksi" tai kuivaksi. Kitin-

katturat, hirvi on riistaa ja kun
lihaa kypsentää hitaasti maltillisella lämmöllä, niin hyvää
siitä tulee, sillä siisti. Lihassa
on oma hieno makunsa, eikä
sitä pidä mennä puten lihalla
sotkemaan. Sanoo suuri valkoihoinen, entinen hirvimies.

Hirvestä hyvää
Hirvi on suurin riistaeläimemme. Suurimmat uroshirvet voivat painaa jopa 700 kiloa. Hirveä myös metsästetään
paljon. Tälle vuodelle kaatolupia on myönnetty lähes 56
000. Hyvä niin, sillä mieluummin hirvi pakastimessa ja sieltä ruokapöytään kuin nokkakolarissa henkilöauton kanssa.
Hirvenpaistin valmistusohjeita löytyy Suomestakin
varmasti tuhansia. Jokaisessa
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HIRVIPAISTI
LIHAA NOIN 2 KG
SUOLAA
KATAJANMARJOJA 2
MUSTAPIPPURIA
OLIIIVÖLJYÄ

Hirvipaistia
pöytään
Hirvenliha on hyvin vähärasvainen, joten ihan ensimmäiseksi kannattaa paisti voidella
reippaalla määrällä oliiviöljyä.
Hiero sen jälkeen paistin
pintaan huhmareessa hienonnettu katajanmarja-mustapippuri-suolaseos. Anna
paistin maustua jääkaapissa
vähintään viisi-kuusi tuntia,
mieluummin seuraavaan päivään.
Pistä huoneenlämpöinen
paisti uunivuokaan ja tökkää
paistomittari lihan paksuimpaan osaan. Paista 130-150
asteisessa uunissa niin, että
mittari näyttää 60-65 astetta.
Silloin liha on keskeltä vielä
vähän punertavaa, eikä ole
päässyt kuivahtamaan.
Kun mittari näyttää sopivaa
lämpötilaa, nosta paisti uunista ja kääräise se folioon ainakin kymmeneksi minuutiksi.
Näin liha jatkaa vielä hieman
kypsymistä ja ”rauhoittuu” ennen viipalointia.

Katajanmarjakastike
Aloita kastikkeen valmistus
pilkkomalla salottisipulit terävällä veitsellä mahdollisimman pieneksi hakkelukseksi.

KATAJANMARJAKASTIKE
KERMAA 2 DL
KATAJANMARJOJA
GINIÄ LORAUS
HUNAJAA 1 TL
LIHALIENTÄ 1 DL
PARI SALOTTISIPULIA
MUSTAPIPPURIA
SUOLAA
VOITA

Kuullota hakkelus kuumalla
pannulla voinokareen kera.
Lisää hunaja ja sekoita se
kunnolla sipulin sekaan. Sitten desin verran paistista irronnutta lihasnestettä ja kaksi
desiä oikeata kermaa. Anna
kiehahtaa ja mausta soossi
muutamalla (kymmenkunta)
karkeasti rouhitulla katajanmarjalla ja pienellä lorauksella giniä. Konjakkikin käy,
kunhan muistat tarkastaa
konjakin kunnon.
Suurusta kastike sulaan voihin
sekoitetulla vehnäjauholla tai
Maizenalla ja keitä kastiketta
hiljaisella lämmöllä vähän
kasaan. Viimeistele kastike
pippurilla ja suolalla.

koiso-inkivääripyreetä. Paistoin kokonaiset munakoisot
180 asteisessa uunissa reilun
tunnin.
Halkaisin koisot keskeltä kahtia ja raavin lusikalla sisuksen
irti, murskasin yhden valkosipulin kynnen ja raastoin
mukaan peukalonpään kokoisen inkiväärinpalan. Sekoitin
mössön sauvasekoittimella
ja maustoin mustapippurilla,
muutamalla Tabasco-pisaralla
ja suolahippusella.
Yksi munakoiso per ruokailija on hyvä satsi. Inkivääriä ja
muita mausteita maun mukaan.

Tarjoa hirvenpaisti ohueksi leikattuina viipaleina, mu
na
koison, karpaloiden ja
kastikkeen kera. Hyvä viini
kruunaa aina hyvän lihan
maun. Karpan Keittiön pöytään hankin uuden tuttavuuden Italian Toscanasta, La
Villa Vino Nobile di Montepulcianon.
Viini istui hirven kanssa
kuin juuri hankittu pehmeästä vasikannahasta valmistettu hansikas pieneen kätöseen.
Viinin täyteläinen, tanniininen ja mausteinen sekä
ryhdikkään rehellinen ja rodukas maku kruunasi riistanautinnon. Hrrrr...

Munakoiso
-inkivääripyre
Lisukkeeksi valmistin muna-

Kahvimaalla
Anniinan päivänä
22.10.2011
Chef Karppa

Viikon vinkki:
Karpan Keittiö
löytyy nyt myös
Facebookista.
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Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2011
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

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

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

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

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Maalauslaitteet

Parvekekaiteet

TURVALLISUUSMATERIAALIA

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

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

Kiinteistöpesulat

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

Savontie 349

Alumiini-ikkunat ja -ovet

Väestösuojat

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

Kiinteistön hoitokoneet

KIINTEISTÖ- JA JULKISIVUMESSU-UUTISIA

Kiinteistöposti messuilla

K

iinteistöposti osallistui
lokakuun puolessa välissä järjestetyille Julkisivu ja Kiinteistö 2011-messuille. Tällä kertaa Kiinteistöpostin
osasto sijaitsi Julkisivumessujen
puolella, koska Julkisivumessujen toimeksiantajana on Julkisivuyhdistys r.y., jonka tiedotuslehtenä Kiinteistöposti on
toiminut jo 15 vuotta.
Kiinteistöpostilla oli avara,
80 neliöinen oma osasto, jossa
lehti lanseerasi uutta sloganiaan, Yksi media -monta vaihtoehtoa.
Lehden lisäksi osastolla oli
näkyvästi mukana myös lehden
jakelurekisteri SIR Tietokanta.

Lukijavieraita ja
Lakiklinikka
Kiinteistöposti oli kutsunut
lukijoitaan käymään osastolla
tervehtimässä lehdentekijöitä
ja keskustelemassa ajankohtaisista kiinteistöalan asioista ja
ilmiöistä. Heitä vierailikin osastolla kiitettävän paljon.
Yhtenä messupäivänä lehti
järjesti lukijoilleen Lakiklinikan, jossa varatuomari Pasi
Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä jakoi neuvoja taloyhtiöiden ja kiinteistöjuridiikkaan
liittyvissä asioissa.
Kiinteistöposti oli mukana
myös Julkisivuremontti 2011
-kilpailussa, joka toteutettiin
nyt toista kertaa. Kilpailun järjestäjinä toimivat Julkisivuyhdistys r.y. ja AKHA r.y..
Kiinteistöposti toimii kilpailun markkinointikanavana ja
tiedottajana.

Kiinteistöpostin
vuosi 2012
Kiinteistöposti ilmestyy ensi vuonnakin kymmenen eri
numeroa, joilla lehti tavoittaa
taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat sekä ammatti- ja
sivutoimiset isännöitsijät hyvin

Suomen Media-Kamari Oy:n
SIR Tietokannan osoitearvonnan luovuttamistilaisuudessa
vasemmalta lukien kattoasiantuntija Saana Kivistö Kattocen
ter Oy:stä, aluemyyntipäällikkö
Timo Nurminen Weckman Steel
Oy:stä, myyntijohtaja Raili
Stenberg ja toimitusjohtaja
Matti Karppanen Kiinteistö-
postista.

kattavasti.
Jo pelkästään puheenjohtajien ja sivutoimisten isännöitsijöiden kautta lehden peittoprosentti taloyhtiökentässä on
noin 60 %. Kun huomioidaan
lehden yli 3 600 säännöllistä
ammatti-isännöitsijälukijaa,
Kiinteistöposti tavoittaa pitkästi yli 90 prosenttia kaikista
Suomen taloyhtiöistä.
Kiinteistöposti osallistuu
ensi vuonna Korjausrakentaminen 2012 -tapahtumaan ja
FinnBuild-messuille Helsingissä
sekä Rakentaminen & Talotekniikka-messuille Jyväskylässä.
Lehti järjestää kaksi omaa ammattilaisseminaaria, toukokuussa Tulevaisuuden Isännöinti- ja
syyskuussa Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä -seminaarin.

Kiinteistöpostilla oli tyylikäs 80 neliöinen osasto
Julkisivumessujen puolella.

Kiinteistöpostin lukijoilleen järjestämällä Lakiklinikalla varatuomari Pasi Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä opasti taloyhtiöpäättäjiä juridisissa kysymyksissä.
KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu EXTRA
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OSOIT TEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
KIITOS!

KIINTEISTÖPOSTIN
IRTONUMEROTILAUKSET
KIINTEISTÖPOSTIN
IRTOTILAUKSET

50>
20-49
<5
Asuntojen lukumäärä

5-19

rivitalo
As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

Isänn.tsto

Osoite:

Uusi isänn.

Uusi puh.joht.

As. Oy:n Y-tunnus

As. Oy tai isän.tsto

kerrostalo

paritalo

03003
VASTAUSLÄHETYS

KIINTEISTÖPOSTI

Tunnus 5001396

3,50 € ( sis. alv 23%) + postikulut

KIINTEISTÖPOSTI
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Tulityöluvan
myöntäjällä tulee
olla voimassa
oleva tulityökortti
Tänä vuonna voimaan tullut pelastuslaki määrää ensimmäistä kertaa myös tulitöistä.
Merkittävä muutos on, että
voimassa oleva tulityökortti
tulee olla sekä tulityöluvan
myöntäjällä että tulityön tekijällä. Tämä varmistaa sen, että
tulityöluvan myöntäjä tuntee
tulitöihin liittyvät riskit. Jos
työn tilaajalla ei ole riittävästi
asiantuntemusta tulityöluvan
myöntämiseen, hän voi käyttää apunaan tulityökortillista
asiantuntijaa. Tulityön tekijä
voi joskus myöntää luvan itse itselleen tehtyään ensin
tilapäisellä tulityöpaikalla tu-

Muutokset myös:
puh. (09) 223 8560 / Jutta Teriö
fax (09) 222 6515
t
sähköpostitse:
otisivu
neet k
.fi
Uudistu nteistoposti
jutta.terio@kiinteistoposti.
ii
www.k
www.kiinteistoposti.

OSOIT TEENMUUTOS

UUTISPOSTIA

lityöstä aiheutuvien vaarojen
selvityksen ja arvioinnin.
Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt,
polttoleikkaustyöt, metallien
hionta ja katkaisu laikkaleikkurilla sekä kuumailmapuhaltimen käyttö.
Aina kun on mahdollista,
tulityöt on tehtävä vakituisella tulityöpaikalla tai palovaarattomia työmenetelmiä
käyttäen. Jos tulitöitä joudutaan tekemään tilapäisellä
tulityöpaikalla, vaaditaan aina
riskien arvioinnin perusteella
laadittu kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan tulityösuunnitelmassa nimeämä
henkilö. Tulityölupa on aina
määräaikainen ja tulityöpaikkakohtainen. Lupa oikeuttaa
vain luvassa mainittujen tulitöiden suorittamisen.

Ikkunoiden energiamerkinnät täydentyivät

www.motiva.fi/energifonster
www.topten-suomi.fi - Ikkunat

Viime vuosien aikana luokiteltavat ikkunat ovat pääsääntöisesti kuuluneet A-luokkaan,
vain muutama ikkuna on saanut B- tai C-luokan.
Nykyisen asteikon täydentyminen A+ ja A++ -luokilla auttaa valitsemaan energiatehokkaimmat ikkunat.
Uudet energialuokat määritellään saman periaatteen
mukaan kuin aikaisemmatkin
luokka-arvot: E-arvo kuvaa ikkunan laskennallista vuotuista
energiahäviötä ikkunaneliömetriä kohden yhdessä kalenterivuodessa (kWh/m2,a).
Luokittelussa A+ -luokassa
ikkunoiden E-arvot ovat välillä
64-45 kWh/m2,a ja ja A++ -luokassa välillä 44-25 kWh/m2,a.
Muiden energialuokkien arvot
säilyvät ennallaan.
Kaikki voimassa olevat ikkunoiden energiamerkit on
päivitetty uuden merkinnän
mukaisesti.
Lisätietoa ikkunoiden
energialuokituksesta:
www.energiaikkuna.fi,

Vuokra-asuntojen
osuus 30 prosenttia
Tilastokeskuksen tietojen
mukaan vakinaisesti asutuista
asunnoista 30 prosenttia oli
vuokra-asuntoja vuoden 2010
lopussa. Kaikkiaan vakinaisesti
asuttuja asuntoja oli 2 537 000.
Suhteellisesti eniten vuokraasuntoja oli Helsingissä, lähes
puolet (47 %) asutusta asuntokannasta. Myös muissa yliopistokaupungeissa opiskelija-asunnot nostavat vuokra-asuntojen
määrää. Yli 40 prosenttia vakinaisesti asutusta asuntokannasta oli vuokra-asuntoina myös
Tampereella, Turussa, Oulussa
ja Jyväskylässä.
Koko maassa oli vakinaisesti
asuttuja vuokra-asuntoja vuoden 2010 lopussa yhteensä
772 000, joista hieman vajaa
puolet on arava- tai korkotuettuja vuokra-asuntoja. Vuokraasunnoissa asui 1,28 miljoonaa
henkilöä ja näistä 51 prosenttia
asui arava- ja korkotuetuissa
vuokra-asunnoissa.

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”
40-vuotias perheyritys
Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen
palveluyritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuuriin kuuluu
ensiluokkainen asiakaspalvelu.
Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja punakeltaiset norsuautot
ovat aina puhtaita. Yrityksen
työntekijät ovat ammattitaitoisia,
kohteliaita ja joustavia kaikissa
olosuhteissa.
Eerola-Yhtiöt on täyttänyt 40
vuotta ja perheen omistamaan
yritysryppääseen kuuluvat
Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu
H.Eerola Oy, Kuljetusliike P.
Eerola Oy, Putkistosaneeraus
Eerola Oy, Lokapalvelu Häme Oy
sekä Lehile Oy.
Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia
vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden.

www.eerolayhtiöt.fi
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450
Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 757 2777
Mäntsälä (019) 643 408
Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 875 7215

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888
Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666
Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä
norsu WC:t
Espoo (09) 8553 0460
Mäntsälä (019) 643 408
Lohja (019) 331 002

Kaikki numerot päivystävät 24h

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

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

Laajakaista
ja kaapeli-tv
edullisemmin
Kiinteistösopimuksella

Yhteinen hankinta tuo yksilölliset
palvelut taloyhtiöösi!
Asukkaat saavat huippunopean laajakaistan ja monipuolisen kaapeli-tv:n edullisemmin yhteishankintana.
Jokainen voi räätälöidä omat palvelunsa. Toimintavarmojen valokuituyhteyksien lisäksi tarjolla on palveluja,
joita ei muualta saa: Vain Soneran asiakkaana ulottuvillasi on kanavavalikoima, josta näet joka ikisen SMliigaottelun omasta televisiostasi.
Tutustu Sonera Kiinteistösopimukseen ja pyydä tarjous:

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

TeliaSonera. Paikallisesti kansainvälinen, palveluksessasi.

