NUMERO 8 LOKAKUU 2012

Pääkaupunkiseutu EXTRA

KOTONA ON
HELPPO VIIHTYÄ.

OKOHTAIS
IST

P

AVAT •

AN

• NO

EU

ET

HUON
E

DNA Welholta saat kerralla koko taloyhtiöön huippunopeat
nettiyhteydet sekä Suomen laajimman valikoiman tv-kanavia,
myös HD:na sekä kaapeli- että antennitalouksiin.
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Katso lisää www.dna.ﬁ/taloyhtio
tai ota yhteyttä taloyhtiomyynti@dna.ﬁ

Mielen mankeli nykyaikaiseen kiinteistöpesulaan
Miele HM 16-83 kuumamankeli on erittäin helppo käyttää, sillä
mankeloitava tekstiili syötetään koneen edestä ja se laskostuu telan
alla olevalle tasolle. Lämpötilan valinta tehdään silitysmerkein varustetulla termostaatilla ja telan pyörimisnopeus valitaan viisiportaisella
valitsimella mankeloitavien tekstiilien mukaiseksi.
Työskentelyleveys on 83 cm eli yleisimmät lakanat ja pöytäliinat
kulkevat mankelitelalla kaksin kerroin. Kuumamankelissa voidaan
tekstiiliä oikoa koko mankeloinnin ajan, sillä jalkakytkimen vapauttamalla telan ja kourun väliin jää n. 2,5 cm:n väli.
- taukoteline mankeloidulle pyykille
- kostutettu pyykki kuivuu mankeloituessaan,
erillistä riippukuivausta mankeloinnin
jälkeen ei tarvita
- pehmeä mankelointitulos
- pistotulppaliitäntä 1 x 16 A
- miellyttävin käyttää laitteen äärellä istuen
- käyttö kolmiasentoisella jalkakytkimellä
- varustettu lisäksi kuljetuspyörin
- turvavarusteina sormisuoja ja hätäkatkaisin

Miele Oy
Porttikaari 6, 01200 Vantaa
Puhelin (09) 875 970
Faksi (09) 875 97 299
asiakaspalvelu@miele.fi
www.miele-professional.fi
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Helsingin kaupungin rakennusvalvonta uutisoi
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Vesijohtopinnoituksista hankitaan käyttökokemuksia koerakentamisena Helsingissä

- Me toteutamme ainakin toistaiseksi käyttövesiputkien
pinnoittamista koerakentamisena. Sittenhän tilanne olisi
helppo, jos jokin vakuuttava asiantuntijataho pystyi sanomaan, että pinnoittaminen on terveellistä ja turvallista, mutta
kun sellaista lausuntoa ei ilmeisesti kukaan pysty tällä hetkellä antamaan, Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston talotekniikkayksikön päällikkö Tomi Marjamäki toteaa.

21

Vesi-Instituutti Wanderissa odotetaan muiden
tutkimusten ja selvitysten valmistumista

23

Kameravalvonnasta todettu olevan hyötyä

26

Asuntovarkauksien torjunnan avainasiat:
Tasokkaat ja ajan tasalla olevat lukot ensin

Arjen tiimellyksessä useimmille meistä asioita riittää hoidettaviksi vähintäänkin riittävästi. Päivittäin kotiovista tulee
kuljettua vuosia, vuosikymmeniäkin, mennen tullen sen
kummemmin pohtimatta lukkojen pitävyyttä – mitä nyt
tarkistaen, että ovi ylipäätään loksahti lukkoon ja avain tuli
mukaan. Jossain vaiheessa yksi ja toinen on joutunut ikävästi
toteamaan, että lukko on avautunut ei toivotuillekin kävijöille. Olisipa ollut edes turvalukko vanhan lukon rinnalla!

32

Energiatehokkuusmääräykset ”raamittavat”
pian korjausrakentamista

- Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä koskeva
asetus oli kesän aikana lausuntokierroksella. Siitä saatiin
monenlaista palautetta, osin varsin kriittisiä näkökantoja ja
varsin hyviä kommenttejakin. Ne kaikki käydään läpi ja
mietitään varmasti moneen kertaan ennen kuin asetus
viedään valtioneuvoston käsiteltäväksi, kansliapäällikkö
Hannele Pokka arveli myös lausuntokierroksen aikana saatujen 65 lausunnon käsittelystä puhuessaan Julkisivuremontti
2012 -kilpailun voittajien julkistamistilaisuudessa.

40
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Käyttövesiputkien pinnoittamisurakoissa on noussut keskusteluun,
liukeneeko pinnoitetuista putkista
mahdollisesti ihmisen terveyden
kannalta haitallisia aineita juomaveteen vai ei. Tutkimustietoa ei ole
riittävästi. Siksi neuvo tällä hetkellä
kuuluu: joka tapauksessa juomavedestä kannattaa ottaa näytteitä.

26

Jossain vaiheessa yksi ja toinen on
joutunut ikävästi toteamaan, että lukko
on avautunut ei toivotuillekin kävijöille.
Olisipa ollut edes turvalukko vanhan
lukon rinnalla!
Finanssialan Keskusliiton trvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen (vas.) ja
Turvaurakoitsijaliiton toimitusjohtaja
Ilkka Laine antavat lukitusneuvoja.
34
Asunto Oy Näsinamurin puheenjohtaja Juhani Huupponen
vastaanottaa kunniakirjan kansliapääölikkö Hannele Pokalta taloyhtiön voitettua Julkisivuremontti
2012 -kilpailun. Palkinto tuli
esimerkillisesti toteutetusta julkisivukorjaushankkeesta.

40
Naisisännöitsijöillä oli Kiinteis
töalan päättäjänaiset merellä
-seminaarissa tarjolla useiden
yhteistyökumppaneiden standejä
tutustuttavana. Esityksissä keskityttiin korjaamiseen, viestintään,
henkiseen hyvinvointiin ja tulevaisuuden ennakointiin.

Kiinteistöalan naispäättäjät merellä -seminaari:
Arvojulkisivujen korjaamista, viestintää ”kotoilun”
näkökulmasta, Minäaika ja nyt-hetki, tulevaisuudesta kommunikointia

Kiinteistöpostin kolmatta kertaa järjestämään seminaariin
osallistui viitisenkymmentä isännöitsijää ja yhteistyökumppania. Seminaarissa eväitä arkiseen työhön ja työssä jaksamiseen antoivat yrittäjäneuvos, hallituksen puheenjohtaja
Riitta Antinmäki Entisöinti Pulla Oy:stä, brändirakentaja
Eeva-Liisa Ylälahti, yritysvalmentaja Anu Vihonen Annanetistä sekä futuristi Elina Hiltunen.

56

Talvi työllistää - kesälläkin

- Henkisellä tasolla aloitimme talveen varautumisen jo
ennen kesälomia, suunnitelmallisemmin loppukesästä.
Syksyn aikaan asioita on tehty jo paljonkin: taustatyötä,
hankintoja, sopimuksia, Matinkylän Huolto Oy:n huoltopäällikkö Aki Moilanen kuvaa työyhteisönsä suhdetta
vuodenaikojen vääjäämättömään vaihteluun. Joskus talvi
tulee hiljalleen, joskus humauttaa yhdessä yössä. Jos ei ole
pihat kunnossa, asiakaspalaute on sen mukaista.
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56
Kiinteistönhuoltosopimusten lisäksi
talvea varten konekannan pitää olla
viimeisen päälle iskussa. Talvi kun
tuppaa aina meidät yllättämään.
Näin talveen on varauduttu Matinkylän Huollossa.

60
Tällä kertaa Karpan Keittiössä on
perehdytty luomu-käsitteeseen.
Ruokana tarjottavana karhua
valurautapadassa.

Ford Ranger Super Cab ja Double Cab -mallisto alkaen 31.958,21 € (autoveroton suositushinta 26.330 €
+ arvioitu autovero CO2-päästöllä 219 g/km 5.628,21 €). Hintaan lisätään toimituskulut 600 €. Ford
Ranger Super Cab ja Double Cab CO2-päästöt 219–274 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 8.3–10.4 l/100km.
Kuvan auto erikoisvarustein.

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

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

Alue-edustajat:
Uusimaa

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa
Jan Lehtonen, 03-233 3236

Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

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

PÄÄKIRJOITUS

Korjausraha tiukassa
Taloyhtiön putkiremontti on juuri saatu valmiiksi ja vastaanottotarkastus tehty.
Talossa asuvan iäkkään mummon pesukone liitetään järjestelmään viallisella liitoksella. Muutaman viikon päästä alakerran asukkaat ihmettelevät, miksi juuri
tehdyn putkiremontin jälkeen kylpyhuoneen seinät ovat märkinä. Nyt on vettä
jossakin sellaisessa paikassa, missä ei pitäisi! Tositarina.
Alakerran osakas teettää kylpyhuoneremonttia ja rakennusmies poraa viemäriputkeen ammottavan reiän. Korjaustyö joudutaan tekemään yläkerran asunnon
kautta, joten tämä naapuri joutuu syyttömänä sijaiskärsijäksi.Tositarina.
Joskus ajateltiin, että kun taloyhtiössä tehty putkiremontti on valmis, sitten eletään auvoista, remontitonta aikaa eteenpäin. Ehkä tässä olisi kuitenkin asumisen
opettamisen paikka. Kerran korjattu ei tarkoita, etteikö pitäisi korjata jossakin
aikajanassa uudelleen. Ja mitä vähemmän on korjauksia tätä ennen tehty, sitä todennäköisempää on, että yhden remontin jälkeen tulee toinen, sitten kolmas ja neljäs. Joko korjataan isosti tai sitten tiettyjä rakenneosia
kerrallaan.
Mitä perusteellisemmin osakkaiden ja asukkaiden kanssa on laadittu korjaustarveselvitys tai muuten listattu
tulevia korjaustarpeita, sitä parempi asumisen ja talouden kannalta. Järkevä osakas yhdistää oman remonttinsa
johonkin taloyhtiön remonttiin tai ainakin ymmärtää, että kylpyhuonetta ei kannata rempata ennen taloyhtiön
putkiremonttia, jos se väikkyy lähitulevaisuudessa.
Taloyhtiön remontit eivät putkahda esiin yllättäen, vaan kyllä niistä merkkejä ja tietoa saa vaikkapa ihan vain
katselemalla ympärillensä, miettimällä rakennusten ja rakenneosien käyttöikää ja suhteuttaa niitä remonttihistoriaan. Osakkaalla on velvollisuus hankkia tarvittavaa tietoa, joten osallistuminen yhtiökokouksiin, asukastilaisuuksiin tai vaikkapa pihaparlamentteihin kannattaa.
Tieto luo turvaa, auttaa ennakoimaan, luo pohjan järkeville päätöksille ja valinnoille. Ja kyllä niissä omissakin
remonteissa pitää tiedostaa tilaajanvastuun ja rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut, hyvän laadun tavoitteet
jne.
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämä tutkimus piirtää huolestuttavan kuvan kosteus- ja homevaurioiden
korjaustarpeista. Raportissa todetaan, että 1,5 miljardin panostus nykyisten kosteus- ja homevaurioituneiden
rakennusten korjaamiseksi maksaisi itsensä kolmessa vuodessa takaisin kansantaloudellisena hyötynä.Yhtenä
keinona ehdotetaan, että ”kiinteistöjen omistajien tulee lakisääteisesti säästää tietty osa rakennuksen hankintahinnasta vuosittain kunnossapitokustannusten ennakointiin ja toiminnallisiin muutostöihin.”
Miltäs tuntuisi toimintamalli, että korjausrahaa varataan jo silloin kun uudessa talossa vasta opetellaan elämään?
Se ei - surku kyllä - ratkaisisi olemassaolevan rakennuskannan murheita, koska rahat eivät riitä kaikkiin korjauksiin missään, otettiinpa ne sitten mistä kukkarosta tahansa. Miksi?
Riina Takala

kommentti

Järjestön jäsenmaksuja
vaalimarkkinointiin?

Kiinteistöliitto julkaisi hiljattain Helsingin
Sanomien välissä ilmoitusliitteenä teemalehden. Sen sisältöä tutkaillessa tuli väistämättä
mieleen, tukiko liitto taloyhtiöiltä perimillään
jäsenmaksuilla yhteysjohtajansa ja lakimiehensä kunnallisvaalikampanjaa.
Yhteysjohtaja oli teemalehden ”apinalaatikon”
mukaan osallistunut lehden tekemiseen tuottajana ja ilmoituskauppiaana. Liekö sattumaa
sekin, että hän ja liiton lakimies olivat valikoituneet lehden vaaliehdokasgallupin vastaajiin.

Takasivua koristi sitten varsinainen
vaalimainos, jossa tosin oli teksti, että ehdokas maksaa ilmoituksen itse.
Taitava taloyhtiö ei tuhlaa, luki teemalehden etusivulla. Nyt ilkeämielinen
voisi kysyä, tukiko liitto taloyhtiöiltä
perimillään jäsenmaksuilla yhteysjohtajansa ja lakimiehensä kunnallisvaalikampanjaa.
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Vesijohtopinnoituksista
hankitaan käyttökokemuksia
koerakentamisena
Kun helsinkiläinen taloyhtiö päättää saneerata vesijohtoputket pinnoittamalla, sen täytyy varautua rakennuslupaprosessiin, jossa rakennusvalvontavirasto puntaroi
erityisen tarkkaan sitä, miten saneeraus täyttää terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Jos hanke
saa luvan, se toteutetaan tällä hetkellä koerakentamishankkeena. Sen myötä hankkeeseen kohdistuu normaalia
enemmän mittaus-, seuranta- ja raportointivelvollisuuksia
- esimerkiksi vesinäytteiden ottamista ja niistä raportointia saneerauksen valmistuttua, mutta myös vuosittain sen
jälkeen.
n Teksti ja kuvat: Riina

Takala

H

elsingin kaupungin rakennusvalvonta uutisoi heinäkuussa,
että se on myöntänyt käyttövesiputkien saneerauspinnoittamista
koskevan rakennusluvan, joka edellyttää hankkeen toteuttamista koerakentamishankkeena.
Luvan saaneessa haagalaisessa taloyhtiössä saneeraustyöt ovat käynnissä.
Niiden valmistuttua pinnoitetusta vesijohtoverkostosta otetaan näytteitä, jotka analysoidaan ja raportti toimitetaan
rakennusvalvontavirastolle.Toki koerakentaminen on tuonut hankkeeseen
myös muita erityispiirteitä.
Rakennusvalvontavirastossa on talo-

8
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tekniikkayksikön päällikön Tomi Marjamäen mukaan käsittelyä odottamassa 3-4 vastaavanlaista vesijohtoputkien
pinnoittamista koskevaa saneerauslupaa. Jos luvat myönnetään, nämäkin
kohteet on toteutettava Helsingin kaupungin rakennusjärjestykseen määriteltynä koerakentamisena.

Maankäyttö- ja
rakennuslaki ohjaa

O

lipa kyse minkälaisesta luvan
varaisesta rakentamisesta tahansa, sitä ohjaavat vahvasti

maankäyttö- ja rakennuslain määräyk
set ja asetukset vaatimuksineen ja vel
voitteineen.
Kun ryhdymme Tomi Marjamäen
kanssa selvittämään konkreettisesti,
mitä keskeiset lainpykälät, määräykset
ja asetukset edellyttävät taloyhtiöltä
rakennushankkeeseen ryhtyvänä ja
tilaajana, suunnittelijalta, valvojalta ja
urakoitsijalta vesijohtojen pinnoitussaneerauksessa, päädymme tutkailemaan kymmenen kohdan ”muistilistaa”.
Normaaliin rakennusluvan alaiseen
korjaamiseen verrattuna koerakentaminen tuo muutamia lisävelvoitteita,
kuten tuotteen rakennuspaikkakohtaisen selvittämistarpeen, mittaus-,
tarkkailu- ja raportointiohjelman, juomaveden laadun seurannan sekä osakastiedottamisen todentamisen.
Tämä perustuu Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä jo pitkään
olleeseen pykälään. Normaalia rakentamista koskien pykälässä sanotaan,
että rakentamisessa on käytettävä materiaaleja, joiden kestävyydestä, huollettavuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on pitkä kokemus
tai luotettavaa tietoa.
Koerakentamisessa taas voidaan
käyttää - tässä tapauksessa asunto-osa
keyhtiön vastuulla - muitakin materiaaleja edellyttäen, että niiden käyttämistä seurataan asiantuntijan laatimalla mittaus, tarkkailu- ja raportointioh-

siis luvanvaraista ja vaatii rakennusluvan, Marjamäki aloittaa.
Maankäyttö- ja rakennuslaki
puhuu rakennushankkeeseen
ryhtyvästä ja asettaa tälle erilaisia vaatimuksia esimerkiksi siitä, että rakennetaan säännösten
ja määräysten sekä myönnetyn
luvan mukaisesti.
– Kaiken ydin on se, että vii
me kädessä taloyhtiö on vas
tuus
sa kaikesta. Tietysti taloyhtiö palkkaa asiantuntijoita,
jakaa ja delegoi vastuuta ensivaiheessa suunnittelijalle, myöhemmässä vaiheessa valvojalle,
urakoitsijalle ja työnjohtajalle.
He toimivat taloyhtiön ”työrukkasina” ja huolehtivat siitä, että
taloyhtiö täyttää velvoitteensa,
Marjamäki jatkaa.
Taloyhtiö on vastuussa myös
rakentamisen valvonnasta, tek
nisestä tarkastamisesta ja to
den
tamisesta sekä rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisesta.
– Taloyhtiöillä ei tietenkään
ole sitä henkilöä, joka voisi
todeta rakennustuotteiden kelpoisuuden, vaan käytännössä
sekin osaaminen löytyy suunnittelijalta, työnjohtajalta tai
asiantuntijalta, jota hankkeessa
käytetään, Marjamäki muistuttaa.

Laatuvaatimukset
täytettävä aina

V
jelmalla. Seurannan tulokset on
toimitettava rakennusvalvontavirastoon.

Rakennusluvan
vaativaa
- taloyhtiöllä
vastuu

Adolf Lindforsintien varressa sijaitsevissa taloyhtiöissä
on käytetty erilaisia vesi- ja
viemärijärjestelmän saneerausmenetelmiä. Asunto Oy
Adolf Lindforsintie 7 valitsi
käyttövesiputkien ja pystyviemärilinjojen pinnoittamisen. Pinnoitustyö on meneillään ja siihen liittyvä kompressori hurisee talon takapuolella.

M

aankäyttö- ja rakennuslain mukaan korjaus- ja muutostyöhön tarvitaan rakennuslupa
silloin, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien
turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin.
– Silloin on selvää, että kun
vesijohdon sisään laitetaan jotakin materiaalia, niin se on
terveellisyyteen liittyvä asia, on

esijohtoverkostoa koskee rakentamismääräyskokoelman osa D1,
jonka yksi olennainen perusvaatimus on se, että kaikista
veden kanssa kosketuksissa
olevista materiaaleista - kulkipa vesi sitten putkissa, venttiileissä, kattiloiden, siirtimien tai
sekoittajien kautta lasiin, altaaseen tai mihin tahansa - ei saa
irrota, eikä liueta haitallisessa
määrin terveydelle haitallisia
tai vaarallisia aineita.
– Vesijohtovedessä on erilaisia pitoisuuksia, esimerkiksi
metallipitoisuuksia, mutta ne
eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa. Lisäksi määräyksessä todetaan heti perään pitkäaikaiskes-
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

”Tilanne olisi helppo, jos jokin vakuuttava asian-

tävyys eli veden on täytettävä
jatkuvasti nämä terveys- ja laatuvaatimukset, Marjamäki mainitsee.
Taloyhtiöissä näytteitä vesijohtovedestä tuskin otetaan, ellei sitten ilmaannu jokin haitta,
minkä takia vesi on analysoitava. Laatuvaatimusten täyttämisvelvollisuus on kuitenkin kirjattu asetuksen määräykseen.

tuntijataho pystyisi sanomaan, että pinnoittaminen

Rakennuspaikkakohtainen
selvittäminen

R

akentamista ohjaavissa
vaateissa todetaan, että
vesilaitteiston materiaaleina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia, laadultaan testattuja ja tarkastettuja materiaaleja.
Tällä viitataan CE-merkittyihin
tai kansallisen tyyppihyväksynnän saaneisiin tuotteisiin.
– Vuoden 2013 heinäkuussa rakentamiseen on tulossa
pakolliseksi CE-merkintä niille
tuotteille, jotka on mahdollista
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on terveellistä ja turvallista, mutta kun sellaista
lausuntoa ei ilmeisesti kukaan pysty tällä hetkellä
antamaan.”

CE-merkitä, Marjamäki pohjustaa.
Silloin kun tuotteella ei ole
CE-merkintää tai tyyppihyväksyntää, rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään rakennuspaikkakohtaisesti. Vesijohtojen
pinnoituksissa tuotteen rakennuspaikkakohtaiseen selvittämiseen joudutaan Marjamäen
mukaan väistämättä, koska pinnoituksilla ei ole CE-merkintää
- jos sitä on edes mahdollista
saadakaan - eikä niitä pystytä
tyyppihyväksymäänkään.
– Jos tuotteella on CE-merkintä tai tyyppihyväksyntä, on
tuotteen ominaisuuksia testattu ja selvitetty standardien mukaisesti. Tuotteesta todettujen
ominaisuuksien perusteella on
varmistettava, että tuote täyttää
kohteen vaatimukset. CE-mer-
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kintään ja tyyppihyväksyntään
liittyy myös tuotteen jatkuvan
laadunvalvonnan vaatimuksia,
Marjamäki toteaa.
Näin siis toimitaan myös haagalaisessa taloyhtiössä.

Suunnittelija vastaa
paljosta

T

aloyhtiön hallituksen on
tarpeetonta pohtia, miten se pystyy rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamaan tai tekemään rakennuspaikkakohtaista selvittämistä,
koska käytännössä selvittämisja todentamisvelvoite koskee
pääsuunnittelijaa ja hänen
apunaan olevia asiantuntijoita,
jotka tarvittavat selvitykset tekevät ja lausunnot antavat.

– Hankkeessa on aina pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelman kokonaisuudesta, ko
ko paketista. Uskoisin, että ta
lotekniikkaan liittyvissä remon
teissa pääsuunnittelija on pääsääntöisesti lvi-alan edustaja,
harvoin arkkitehti, Marjamäki
toteaa.
Hänen kokemuksensa mukaan suunnittelijan roolia ei
ko
rosteta riittävästi, eikä varsinkaan mielletä, miten tärkeä
tehtävä suunnittelijalla on esi
merkiksi vesijohtoputkien pinnoittamissaneerauksissa.
Taloyhtiöiden edustajien
kanssa käydyissä keskusteluissa
kiinnitetään hänen kokemuk
sensa mukaan liian paljon huomiota pinnoitusmateriaaliin ja
pinnoittamistyöhön. Sen sijaan
pitäisi keskittyä pätevän suunnittelijan palkkaamiseen ja sen
ymmärtämiseen, että suunnittelija on se henkilö, joka kuntotutkimukseen ja muuhun
tausta-aineistoon tutustuneena
kykenee ottamaan kantaa, voiko taloyhtiön vesijohtoputkia
pinnoittaa vai ei.
– Pinnoittamisen taustaksi
tarvitaan siis aina kuntotutki-

Juhlaseminaari
Finlandia-talossa 10.4.2013
Kiinteistöposti 20 vuotta

Yhteistyökumppaneille Juhlanäyttely

Kiinteistöposti viettää ensi vuonna juhlavuotta lehden
täyttäessä komeat 20 vuotta. Matka on ollut mielenkiintoinen, paljon on kiinteistönpito ja korjausrakentaminen
menneet sinä aikana eteenpäin.

Finlandia-talon Helsinki-salin aulaan rakentuu 20 Kiinteistöpostin hyvän yhteistyökumppanin voimin Juhlanäyttely,
jossa taloyhtiöpäättäjät voivat päivän aikana vierailla, tavata yritysten edustajia ja tutustua heidän edustamiinsa
tuotteisiin ja palveluihin.

Kiinteistöposti kokoaakin taloyhtiöpäättäjät juhlavissa
merkeissä Finlandia-taloon 10.4.2013 pidettävään Juhlaseminaariin. Tarjolla on ajankohtaisista aiheista koostuva
päivän mittainen seminaari.

Merkitse päivä jo nyt kalenteriisi, tiedotamme ilmoittautumisista alkuvuodesta.
Tervetuloa juhlimaan Kiinteistöpostin kanssa.

Seminaariannin lisäksi tarjoamme aamukahvin pienen
suolaisen palan kanssa sekä lounaan. Seminaarin päätteeksi skoolataan kuohuviinin kera juhlivalle lehdelle.

mus ja suunnittelijan lausunto
sen soveltuvuudesta kyseiseen
kohteeseen, Marjamäki kertaa.
Sen jälkeen kun vesijohtoputkien pinnoittamismahdollisuus
on todettu, mietitään menetelmää, materiaalia ja urakoitsijaa.
Tässäkin kohdin suunnittelijan
täytyy selvittää erityisesti materiaalin liittyviä tutkimuksia ja
materiaalin ominaisuuksista ja
käyttökelpoisuudesta annettuja
lausuntoja.
Rakennusvalvontavirasto
edellyttää suunnittelijalta selkeän kannanoton myös siitä, että
valitulla menetelmällä rakentamismääräyskokoelman D1:n
perusvaatimukset täyttyvät.
– Suunnittelijalla on vahva
rooli ja tehtävä osoittaa, että
terveellisyys- ja turvallisuusasiat ovat kunnossa. Minun
mielestäni tämä vastuunkanta
ja
porras, mitä suunnittelija
edustaa, usein ohitetaan tai
sitä ei riittävästi korosteta. On
ihan sama, onko kyse uudisra-

kentamisesta tai korjaamisesta,
peruslähtökohta on kaikissa
aina sama - suunnittelijat ovat
vastuussa, Marjamäki painottaa.

Käyttö- ja huolto
-ohjeet jatkoa varten

P

innoitussaneerauksissa
rakennusvalvontavirasto vaatii selkeät suunnitelmat ja tietoa työn aikaisista
laadunvarmistusmenettelyistä
ennen kuin aloituskokouskaan
pidetään.
– Muina suunnitelma-asiakirjoina tarvitaan selvitys, mitkä
putkisto-osuudet pinnoitetaan
ja mitkä uusitaan mahdollisesti
uusilla putkilla sekä mitä rakenteita avataan remontin vuoksi,
Marjamäki kertaa.
Kaikissa korjaushankkeissa
tulee muutoksia, joita tehdään
työn kuluessa. Näin siis suunnit
telijan on toimittava myös näissä tapauksissa. Erityisen tärke-

ää on todentaa sekin, miten eri
työvaiheet toteutetaan ja miten
pinnoitustyön onnistuminen ja
laatu todetaan.
– Suunnittelija on velvollinen
huolehtimaan suunnittelusta
koko ajan ja määrittelemään
kor
jaustapoja uudelleen, jos
esi
merkiksi jokin putkiosuus
joudutaankin korjaamaan uusimalla. Hänen on myös otettava
kantaa siihen, miten saadaan
liitettyä yhteen vanhat pinnoitetut putket ja uudet putket,
Marjamäki korostaa.
Erityisen tärkeää on, että taloyhtiölle jää suunnitteludokumentit putkiremontin jälkeistä
tulevaisuutta varten.
– Asunnoissa eletään ja tarve
tehdä muutoksia huoneistoissa
voi tulla eteen hyvinkin pian
putkiremontin jälkeen. Halutaan remontoida kylpyhuonetta tai rakentaa wc johonkin
toiseen paikkaan. Silloin täytyy
olla tietoa, miten tehdään putkiremontin jälkeiset liitokset.
Ne pitää määritellä ja laatia pe-

riaatteet ja sisällyttää ne talon
käyttö- ja huolto-ohjeisiin, Marjamäki painottaa.

Tiedotuksen
perillemeno
varmistettava

K

oska koerakentaminen
antaa mahdollisuuden
käyttää tuotteita ja
materiaaleja, joista ei ole esimerkiksi tyyppihyväksyntöjä,
eikä välttämättä kovin pitkää
käyttökokemustakaan, rakennusvalvontavirasto haluaa varmistaa sen, että myös maksajat,
asunto-osakeyhtiön osakkaat,
ovat tietoisia koerakentamisluonteesta ja siihen liittyvistä
erityispiirteistä.
Haagalaista taloyhtiötä koskevassa tiedotteessa todettiin näin:
Koerakentamiseksi luokiteltavasta pinnoitustyöstä on rakennusvalvontaviraston pyynnöstä

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu Extra 8/2012

➺ JATKUU

11

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tiedotettu luvan saaneen asuntoosakeyhtiön osakkaille.”
– Tiedämme, että taloyhtiössä tehdään putkiremonttihankkeissa remontin valmistelutyötä pitkään ennen kuin
hanke päätyy hakemuksena
meille. Siitä huolimatta esimerkiksi näissä käyttövesiputkien
pinnoittamistapauksissa meille
on toimitettava dokumentti,
mistä käy ilmi, että osakkaita
on informoitu putkisaneerauksen toteuttamisesta koerakentamishankkeena, pinnoitusmenetelmän valitsemisesta ja siitä,
että taloyhtiö on hyväksynyt
remontin ja korjaustavan - onpa
se sitten syntynyt minkälaisella
enemmistöllä tahansa - tärkeintä, että päätös on siellä takana,
Marjamäki sanoo.
Tällaisen vakuutuksen antavat ja allekirjoittavat pääsuun-

nittelija ja taloyhtiön edustajina
isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja. Haagalainen taloyhtiö on ensimmäinen kohde,
jossa tätä menettelyä on käytetty.
Putkiremonteissa yleisestikin
ottaen tarvittaisiin Marjamäen
mielestä parempaa tiedottamista.
– Perusasiat eri korjaustavoista pitäisi osata kertoa yksinkertaisesti. Siinä on koko alalla
vielä tekemistä, että osataan
kertoa ruohonjuuritasolla, mitä remontissa tehdään, miten
vesijohtoverkostoa uusitaan ja
mitä se kullekin asukkaalle tarkoittaa, Marjamäki evästää.

Terveellisyys ja
turvallisuus
päämääränä

M

arjamäki perustelee
koerakentamista nimenomaan sillä, että
kaikki hyvä koituu taloyhtiön
eduksi, esimerkiksi laadunvarmistuksen kautta.
– Kysymys ei ole siitä, että
lait ja asetukset olisi laadittu
kiusaksi, vaan perusteena on se,
että niillä suojellaan rakennuttajia, taloyhtiötä, rakennusten
käyttäjiä.
– Taloyhtiöiden edustajien
kanssa käymissäni keskusteluis
sa on ymmärretty meidän lähtökohtamme ja se, mistä korjauksissa on varmistuttava, että
se on turvallista ja lopputulos
terveellinen. Ne liittyvät isoihin
asioihin. Esimerkiksi terveyshaitoista johtuvat haitat ja kustannukset ovat suuret, jos turvallisuuteen ja terveellisyyteen
liittyvät vaatimukset jätetään

hoitamatta, Marjamäki korostaa.
Juoma- ja käyttöveden turvallisuudesta varmistutaan
haagalaisessa taloyhtiössä tietynlaisen mittaus-, seuranta- ja
raportointiohjelman turvin.
Ohjelmassa on määritelty, mitä
vesinäytteitä, mistä ja kuinka
usein niitä otetaan, kuka ja missä ne analysoidaan ja miten ne
raportoidaan.
– Rakennuslupa myönnettiin
heinäkuussa. Ensimmäiset vesinäytteet ja analyysit otetaan
sen jälkeen, kun pinnoitukset
valmistuvat ja raportoidaan
meille. Analyysit jatkuvat sen
jälkeen vuosittain.Taloyhtiö voi
ottaa ja analysoida vesinäytteitä taajempaankin, jos haluavat
ja on tarvetta, mutta meille on
raportoitava jatkossa vähintään
joka vuosi, Marjamäki kertoo.

Vesijohtojen pinnoittamissaneerauksissa vielä
paljon tutkittavaa ja kehitettävää

T

omi Marjamäen mielestä nykyistä tilannetta helpottaisi huomattavasti, jos käyttövesiputkien
pinnoittamiselle ja ennen
kaikkea siinä käytettäville
materiaaleille olisi saatavissa
rakennustuotedirektiivin mukainen CE-merkintä tai kansallinen tyyppihyväksyntä.
Oma kysymyksensä tietysti
on, voidaanko pinnoitusmateriaalit tuotteina ylipäänsä
rinnastaa esimerkiksi CE-merkittäviin vesikalusteisiin tai
vesijohtoihin tai muihin vesihuoltojärjestelmän tuoteosiin.
– Tällä hetkellä vaikeutena
tuntuu olevan se, että vesilaitteistoon liittyvä standardisointi ja sen myötä mahdollistuva CE-merkintä putkistoille,
vesikalusteille ja muille vesihuoltojärjestelmän osille on
vireillä, mutta hyvin auki. En
tiedä, onko ministeriöissä tai
missään muuallakaan olemassa henkilöä, joka osaisi sanoa,
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kuinka monta N vuotta menee ennen kuin eri EU-valtiot
saavat sovittua rakennustuotteiden standardoimisesta ja
saattamisesta ne yhteismitallisiksi, jonka jälkeen ne olisi
mahdollista merkitä CE-merkinnällä. Ilmeisesti se on vielä
vuosien prosessi, Tomi Marjamäki pohtii.

Pinnoitussaneerauksesta
lisää tietoa ja
tutkimusta
On arveltu, että esimerkiksi
pääkaupunkiseudun rakennusvalvontaviranomaisten
kantaan vesijohtoputkien pinnoitussaneerauksista vaikutti
suuresti viime keväänä VesiInstituutti Wanderin julkaiseman raportin tulos, jonka
perusteella esitettiin lisätutkimuksen tekemistä esimerkiksi
bisnefoli A-nimisen aineen liukenemisesta vesijohtoveteen
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pinnoitetuista putkista.
– Ympäristö- ja sosiaali- ja
terveysministeriön alullepanema tutkimus oli hyvä alku.
Vesi-Instituutti Wanderin selvitys vesijohtoputkien pinnoittamisesta Suomessa, mitä
meillä on ja miten pitäisi edetä, oli hyvä, mutta selvitystyötä
ja tutkimusta pitäisi jatkaa.Tietoa ei ole tarpeeksi, Marjamäki
toteaa.
Hän viittaa erityisesti raportin siihen osioon, jossa todettiin, että lisätutkimusta tarvitaan esimerkiksi bisfenoli A:n
mahdollisesta liukenemisesta
ja terveyttä uhkaavan raja-arvon määrittämiseksi.
Hänen toiveena on, että
asiat etenisivät nopeammalla tahdilla ja EU-valtiot saisivat aikaan tutkimusta, jossa
otettaisiin kantaa esimerkiksi
bisfenoli A-pitoisuuksiin, rajaarvoihin ja laadunvalvontaan.
– Kun vuodet kuluvat ja asioita enemmän tutkitaan, niin

toivottavasti saadaan aikaan
sellainen menettelytapa, jonka mukaan kaikki toimivat,
testaukset pystyttäisiin toteuttamaan ja esittämään, että
tuotteet täyttävät vaatimukset.
– Toistaiseksi menemme
eteenpäin tällä koerakentamismenettelyllä, Marjamäki
vielä sanoo todeten, että joka
tapauksessa niistä kohteista,
minne lupapäätökset saadaan
tehtyä, saadaan kaivattua käytännön kokemusta ja kohdekohtaista selvittelyä.
Hänen mielestään oli harmillista, että tiedotusvälineissä raportista eivät nousseet
pinnoitussaneerausten kehittämisen kannalta tärkeät asiat,
kuten pinnoitteille ja pinnoitusmenetelmille käyttöön liittyvien yhtenäisten hyväksyntä- ja laadunvalvontamenettelyiden aikaansaaminen tai
henkilö- ja/tai yrityskohtaisen
sertifioinnin aikaansaaminen
pätevyyden osoittamiseksi.

putkistosaneeraukset

Haagalaisen taloyhtiön pihamaalla meneillään olevasta vesi- ja viemäriputkien pinnoittamisesta kertoo muun muassa urakoitsijana
toimivan Pipeliner Systems Oy:n työmaakoppi sekä varastokontti. 90 huoneiston kerrostalo on rakennettu vuonna 1956.

Putkiremontti sujuu haagalaisyhtiössä
koerakentamishankkeena kitkattomasti
- Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston toiminta meidän taloyhtiömme putkiremontissa on ollut jossain määrin ailahtelevaa.
Joihinkin asioihin, kuten bisfenoli A:n liukenemisriskiin, on minun näkemykseni mukaan ylireagoitu, koska epäilyksen alaiset asiat, jotka on
mitattavissa, todennettavissa ja siten poissuljettavissa, eivät ole ongelmia, sanoo haagalaisen
asunto-osakeyhtiön putkiremontin pääsuunnittelijana toimiva Keijo Karlsson.

n Teksti ja kuvat: Riina
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T

ästä putkiremontista
on tullut viranomaisten
määrittelemänä koerakentamishanke, koska siinä mm.
käyttövesiputket pinnoitetaan.
Miksi tällaisista remonteista
vaaditaan rakennuslupia vasta
nyt ja toteutetaan koerakentamisena, Karlsson kysyy sen tiedon perusteella, että Suomessa
on jo vuodesta 2005 käyttövesiputkistoja pinnoitettu ja tehty
noin 3 000 - 4 000 huoneistoa,
niistä suurin osa pääkaupunkiseudulla – eli kokemusta siis on
olemassa.
– Luotettavia erikoismenetelmään perustuvia ja laatukriteerit täyttäviä vesijohtopinnoituksia tekee Suomessa kaksi yritys

tä. Laatukriteereitä täytetään
sillä, että putkistot kuvataan, on
erikoislaittein tehtävä pinnoite,
tehdään tarkastukset, urakoitsijalla on palveluksessaan putkiasentajakoulutuksen omaavat
erikoiskoulutetut pinnoittajat.
On myös huomioitava, että
Sveitsissä ja Saksassa näistä menetelmistä on yli 25 vuoden kokemus, Karlsson jatkaa.

Täytetään
viranomaisten
vaatimukset

H

aagalaisen taloyhtiön
vesijohto- ja viemäriputkiremontissa pää-

suunnittelijana toimiva, mutta
ta
loyhtiössä myös asuvana
osakkaana Keijo Karlsson toteaa rauhaisaan tyyliin, että ”kun
tekee sen, mitä rakennusvalvonta pyytää, niin ei ole mitään
ongelmia”. Tällä hän kuittaa ne
vaiheet, joihin taloyhtiö ajautui
toimittuaan hyvässä uskossa
syksyllä 2011 viranomaisilta
saamansa suullisen informaation mukaan.
Karlsson kertaa vaiheita: Alkukeväästä taloyhtiössä suoritettiin saadun rakennusluvan
mukainen näkyvien runkovesijohtojen uusinta.
Välittömästi sen jälkeen aloitettu kiinteistön rakenteissa
olevien vesijohtojen saneeraus
eli pinnoitusurakka keskeytettiin 14.6.2012. Samassa tilaisuudessa rakennusvalvontaviranomaisen suullisten ohjeiden
mukaan taloyhtiön täytyi hakea
rakennuslupa töiden jatkamiseksi.

Rakennuslupahakemuksessa
oli esitettävä mm. suunnitelma,
mitä tehdään, asiantuntijalausunto pinnoituksen soveltumisesta kohteen käyttövesiputkiin, nimettävä pääsuunnittelija
ja nimettävä rakennushankkeeseen ryhtyvä eli vastuussa olevan asunto-osakeyhtiön edustaja, joksi taloyhtiössä lupautui
isännöitsijä, sekä asemapiirros.

Vesinäytteitä
ennen ja jälkeen

E

nnakkoon taloyhtiössä
oli jo haluttu varmistaa
käytettävän veden laatu
pinnoituksen jälkeen.
– MetropoliLab Oy on tehnyt
pinnoitetuille vesijohdoille testiohjelmat, joissa on 14 kohtaa
kylmälle käyttövedelle, myös
bisfenoli A, ja 6 kohtaa lämpimälle käyttövedelle, Karlsson
kertoo vesianalyyseistä.

Pinnoittamattomista vesijoh
doista taloyhtiö sai ensimmäiset 18. huhtikuuta päivätyt ana
lyysit. Sen lisäksi taloyhtiö sai 2.
heinäkuuta päivätyt analyysit
ensimmäisistä valmistuneista
pinnoitetuista vesijohdoista.
– Rakennuslupa jätettiin 20.
kesäkuuta ja tapaaminen raken
nusvalvontavirastossa oli 5. heinäkuuta, johon edellä mainitut
vesianalyysit saatiin toimitettua. Tämä antoi ”lisäpotkua”
rakennuslupakäsittelylle, Karlsson vielä toteaa.
Lisäksi täydennettiin rakennuslupahakemusta erilaisilla
dokumenteilla mm. valvontasuunnitelmalla.
– Rakennuslupa hankkeelle
saatiin 24. heinäkuuta ja töitä
tehdään nyt sillä tavoitteella, että kaikkien asunto-osakeyhtiön
90 huoneiston viemärit ja käyttövesiputket on pinnoitettu
valmiiksi marraskuun puolessa välissä, Karlsson vielä toteaa.

Koerakentamisena
tehdään

V

aikka putkiremontti
määriteltiin tässä tapauksessa koerakentamiseksi, se ei ole Karlssonin
mielestä vaatinut mitään ylipääsemättömän hankalia asioita taloyhtiöltä.
Rakennusvalvontavirasto on
edellyttänyt taloyhtiön esityksen perusteella, että pinnoitetuista käyttövesiputkista otetaan vesinäytteitä tietynlaisen
mittaus-, tarkkailu- ja raportointiohjelman perusteella.
– Vesinäytteet otetaan tuon
ohjelman mukaan kaikista
pinnoitetuista linjoista niiden
valmistuttua ja raportoidaan
tulokset rakennusvalvontavirastoon, Karlsson kertaa.
Tällä toimella rakennusvalvontavirasto haluaa varmistua,
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että pinnoitetuissa käyttövesiputkissa kulkeva vesi on turvallista juoda, eikä sisällä esimerkiksi bisfenoli A:ta.
Verkostovedestä otetuilla
vesinäytteillä on jo nyt voitu
osoittaa, että vesi täyttää juomavesiasetuksen vaatimukset,
eikä haitta-aineita ole.
– Vesi-Instituutti Wanderin
vuonna 2007 julkaisemassa tut
kimusraportissa ”Talousveden
kanssa kosketuksissa olevat
verkostomateriaalit Suomessa” sivulla 85 on todettu, että
”Liuotteettomia, mutta kovettumista nopeuttavia aineita
sisältäviä epoksihartseja voidaan pitää sopivina käytettäviksi talousveden kanssa, jos
pinnoite valmistetaan tarkoin
määräysten mukaisesti”. Mutta
niinhän kaikki korjaukset on
tehtävä huolellisesti ja tarkasti
määräysten mukaisesti. Tässäkin ensisijaiseksi asiaksi nousee pinnoitusurakoitsijan oma
työnlaatu ja valvonta, Karlsson
vielä toteaa.

Vesinäytteenottoon
varaudutaan
jatkossakin

T

aloyhtiö on velvoitettu
tilaamaan laboratoriolta vesinäytteiden otot
tämän jälkeen vuosittain ja raportoimaan niistä rakennusvalvontavirastoon.Tämäkään ei ole
Karlssonin mielestä ongelma tai
hankaluus.
Nyt vesinäytteet otetaan linjojen valmistuttua sekä kuumasta että kylmästä vedestä
taloyhtiön A-portaan kahdesta
linjasta ja B-portaan kolmesta linjasta. Jatkossa ne otetaan
vuosittain yhdestä sattumanvaraisesti valitusta vaihtuvasta
linjasta.
Näytteet ottaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
omistama elintarvike-, vesi- ja
ympäristönäytteitä tutkiva laboratorio MetropoliLab Oy:n
tutkija. Näin näytteet lasiseen
näytepulloon ottaa ulkopuo-
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Taloyhtiön pihamaalla risteilee putkia, joiden olemassaolosta varoitetaan mm. huomiopaaluin. Kyse
on Keijo Kalrssonin mukaan väliaikaisesta ohitusviemärijärjestelmästä, jolla pohjaviemärit voitiin
erottaa vapaasti sukitettavaksi ja pinnoitettavaksi työalueeksi keskeyttämättä talon asuntojen viemäreiden käyttöä. Kulmassa sijaitsee taloyhtiön sauna- ja pesutilat, jotka ovat olleet remontin aikana erityisesti lapsiperheiden käytetävissä.

linen ammattilainen, jolla on
myös valmiudet näytteiden
nopeaan analysointiin ja raportointiin.
Vesinäytteiden ottaminen,

analysointi ja raportointi maksaa noin 800 - 900 euroa per
linja, joten tulevaisuudessa on
hyvä, ettei näytteitä tarvitse ottaa kaikista linjoista.

– Lisäksi näytteenotosta aiheutuvat kustannukset voidaan
jo ennakolta budjetoida, mikä
sekin on tärkeä asia, Karlsson
mainitsee.

Laaja putkistosaneeraus
loppusuoralla

A

sunto Oy Adolf Lindfor
sintie 7:n -pihalla risteilee erikokoisia putkia
ja korkean talon seinän läheisyydessä sijaitsevasta kaivosta
kuuluu ääniä. Se edustaa Keijo
Karlssonin mukaan väliaikaista
ohitusviemärijärjestelmää, jolla
pohjaviemärit voitiin erottaa
vapaasti sukitettavaksi ja pinnoitettavaksi työalueeksi keskeyttämättä talon asuntojen
viemäreiden käyttöä.
– Pohjaviemärien saneeraustyö on jo valmis, mutta haluamme kytkeä ne kiinteistön sisäiseen viemäriverkostoon vasta
sit
ten, kun viemärikuvaukset
on tarkastettu pohjaviemärien
osalta ja mahdolliset korjaukset tehty, Karlsson kertoo.
Talossa on jo tehty mittava
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saneeraus pihalla maan sisällä
ja talon kellarikerroksessa kulkeville viemäriputkille.
Tonttiviemäri on saneerattu
muotoputkisujutuksena van
haan betoniviemäriin, runko
pohj aviemäri sukittamalla
liittymäkohtineen ja pohjavie
mä
rien haarat pinnoittamalla
kaksikomponenttimassalla.
Kaivuutöitä tai pohjakerroksen laatan avauksia ei ole tarvinnut tehdä.
– Liittymäkohta kadun alla
olevaan kunnalliseen viemäri
verkostoon vaati kuvausten pe
rusteella korjausta ja kustannus
kohdistui siten katuviemäri
verkoston ylläpitäjään, Karlsson sanoo.
Lisäksi työ on sujunut erittäin nopeasti - 23 metrin mit-

taisen tonttiviemärin osalta
3,5 tuntia, 36 metrin pohjarunkolinjan osalta puoli päivää ja
pohjaviemäreiden haaraviemäreiden osalta muutamiin päiviin kahden viikon aikana.

Luonnonöljypohjaista massaa
putkien pintaan

T

alon sisäisten pystylinjojen ja asuntojen viemärit on pinnoitettu
urakoitsijan käyttämällä luonnonöljypohjaisella kotimaisella
TKR-massalla, jolla muodostetaan viemärin sisälle elastinen
putkimainen pinta.
– Tämän aineen käytöstä ei

Asukkaille on järjestetty kuivakäymälöitä remontin ajaksi. Tämä
odottaa käyttäjäänsä tällä porrastasanteella. WC-käynnit ja peseytyminen ovat olleet mahdollista myös pihamaalla sijaitsevissa
konteissa, oma kontti miehille ja oma naisille.

Ykkösturvaa
kiinteistöllesi.
Marraskuun puoliväli, milloin remontin pitäisi olla valmiina, häämöttää. Sen jälkeen käytävien varoituslaputkin ovat historiaa.

Vesijohtoputkien pinnoittamisessa ovat
veden laatu ja terveellisyys tärkeitä
asioita. Adolf Lind
forsintiellä vesinäytteitä on otettu sekä
ennen pinnoitusta ja
pinnoittamisen jälkeen. Juomavesi on
kunnossa.

muodostu pinnoitusvaiheessa
hajuhaittaa, Karlsson vielä mainitsee.
Talon takana umpiseinien
osittain rajaamassa tilassa hurisee kompressori, suurehko

Meiltä saat ammattitaitoisen palvelun,
parhaat tuotteet ja pätevimmät ratkaisut
niin asuin-, liike- kuin teollisuuskiinteistöjen turva- ja lukitustarpeisiin. Ota yhteyttä!
Lukitusjärjestelmät • Avainhallinta
Hälytyslaitteet • Kulunvalvonta
Ovi- ja porttiautomatiikka
Kameravalvonta • Ovipuhelimet

laite, joka Karlssonin mukaan
liittyy viemäriputkien ja käyttövesiputkien puhdistukseen
ja pinnoittamiseen.

Ideaalinen ratkaisu taloyhtiöihin
helpottamaan avainten hallintaa ja
kulunvalvontaa.

www.turvaykkoset.fi
puh. 020 7800 200
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– ”Mikseri” on lämpimään
tilaan sijoitettava erikoislaite,
joka on kehitetty vesijohtojen
pinnoitusmassan valmistukseen. Laitteessa annostellaan
oikeassa suhteessa epoksimassaa ja kovetinta, jotta saadaan
varmasti tasalaatuista pinnoitemassaa vesijohtoihin. Kylmävesiputkiin tulee massaa kaksi
kerrosta (suuremmat putkikoot) ja kupariputkiin yksi kerros, Karlsson kertoo työmenetelmästä.
Pihalla seisoo viemäri- ja
käyttövesiputkien pinnoittamistyötä tekevän urakoitsijan
työmaakoppi, mutta myös erikseen naisille ja miehille tarkoitetut saniteettikontit, joissa voi
käydä suihkussa tai WC:ssä remontin aikana. Myös kuivakäymälöitä on toimitettu asukkaille huoneistoihin. Lapsiperheille
on järjestetty pesumahdollisuu-

det taloyhtiön saunatiloihin.

Kuntotutkimuksen
tärkeys

-V

inkiksi muille putki
remonttia suunnitteleville taloyhtiöille,
että kannattaa teettää kuntotutkimus, johon sisältyy ultraääni- ja röntgentutkimus ainevahvuustietoineen sekä viitteellinen käyttöikäarvio.
– Olen saanut rakennusalan
ammattilaisilta hajatietoa sellaisista tutkimusraporteista, että
taloyhtiö on saanut tutkijan allekirjoittamana kasan paperia,
mutta ei ole ollut varmuutta,
onko tutkimus tehty ja miltä
osin kyseisestä taloyhtiöstä vai
ei, Karlsson korostaa.
Haagalaisyhtiöstä joulukuussa 2007 tehdyssä VTT:n kunto-

tutkimusraportissa vesijohdoille annettiin käyttöikää neljästä
seitsemään vuoteen, jonka jälkeen vuotojen todennäköisyys
lisääntyisi merkittävästi. Viemäriputkille käyttöikä oli vastaavasti noin 10 vuotta.
Viides vuosi on nyt menossa
ja kaikki putket muutaman viikon päästä korjattu.
– Hankesuunnittelussa meillä
oli mukana kolme korjausvaihtoehtoa: pinnoitus, pystylinjojen kotelointi porrashuoneen
puolelle ja perinteinen putkiremontti.
– Kun saimme tarkempia
kustannusarvioita ja vesi- ja viemäriputkien pinnoittaminen
alkoi osakkaita kiinnostaa, taloyhtiössä päätettiin, että pinnoitusmenetelmällä saneerataan.
–Kustannusarvioksi laskimme noin 200,00 euroa per
asuinneliömetri. Vesikalusteita

myös uusittiin tarveharkinnan
mukaisesti eli karkeasti noin
puolet on uusittu sekä vesiettä viemärikalusteissa, Karlsson kertoo jo tässä vaiheessa siitä, että todennäköisesti
hankesuunnitelman mukainen
kustannusarvio alitetaan.
– Pinnoittaminen on asukas
ystävällinen korjaustapa ja
50- ja 60 -luvun kerrostaloissa
suorastaan riskittömämpi korjaustapa kuin perinteinen - rakennuspölyn ja asbestin vuoksi.
Tämän aikakauden rakennuksissa törmätään varmasti asbestiin, jos ruvetaan purkamaan
rakenteita auki tai laajemmin
poraamaan läpimenoja. Eikö
olisi parempi jättää asbesti koskemattomana rakenteisiin kuin
putkiremontin purkutöiden
vuoksi avata rakenteita, Karlsson vielä esittää pohdittavaksi.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

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

Tubus-menetelmä sertiﬁoitu nyt myös Suomessa.

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

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

www.ew-liner.ﬁ
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Kaiken repivään vaihtoehtoon
ei alistuttu töölöläistaloyhtiössä
n Teksti: Hanna

Rissanen

-T

aloyhtiössämme on
melkein 30 omistajaa.
Onhan siinä joukossa
tietysti ollut pelkoja, että tämä
ei tule onnistumaan. Sanoisin
kuitenkin, että soraääniä on
ollut vain muutama. Aikalailla
olemme olleet yksimielisiä. Tälle matkalle olemme lähteneet,
ja näin työ on tarkoitus toteuttaa.
Puhe on Helsingin Töölössä
sijaitsevan taloyhtiön putkiremonttihankkeesta ja ennen
kaikkea siitä, minkälaisia selvittely-, ajatus- ja keskustelukuvioita taloyhtiössä on käyty siitä,
lähdetäänkö kiinteistön käyttövesiputkistot kunnostuttamaan
sisäpuolisella pinnoitusmenettelyllä vai ei.
Yhdeksi vahvimmista argumenteista pinnoituksen puolesta taloyhtiössä on koettu se,
että suurimmaksi osaksi hyvässä ja erinomaisessa kunnossa
olevat huoneistojen kylpyhuoneet ja vessat välttyisivät sen
myötä repimiseltä ja ”valtavalta
hävitystyöltä”, joka liittyy perinteisempään, putkistojen totaaliseen vaihtamiseen perustuvaan korjaustapaan.
Suomessa kyseistä pinnoitustekniikkaa on sovellettu, mutta
vähänlaisesti verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, jossa
menetelmän kerrotaan olleen

Kuva: Riina

Takala

käytössä vuosikymmeniä.

Keskustelua on
käyty pitkään

T

öölöläistaloyhtiön hallituksessa puheenjohtajana toimiva Johan Horelli kertoo taloyhtiön painineen
ratkaisuvaihtoehtojen kanssa jo
kolmen vuoden ajan.
Kevättalvella hän oli mm.
mukana YLE TV 1:n MOT -oh
jel
massa purkamassa tuntojaan, kuinka vaikea taloyhtiöiden on lähteä keskustelemaan
asiantuntijoiden kanssa vaihto
ehdoista, siinä vaiheessa kun
hallituksista harvemmin löytyy
entuudestaan tietämystä putkiremonteista.

Suuren insinööritoimiston
hankesuunnitelma, jonka töölöläiset ensin teetättivät, esitti
kaikki putket uusittavaksi, samoin sähkölinjat. Toteutus olisi
tuonut tilojen nurkkiin uusia
kotelointeja ja ”vessaa olisi pitänyt siirtää tähän suuntaan ja
myöskin kaappi olisi täytynyt
pienentää”.
– No, ensin olisi tietysti revitty kaikki pois, Horelli kertoi
MOT:issa.
Ehdotus ei siis vastannut sitä, mitä Horelli muistaa esittäneensä toiveena hankesuunnittelun toteuttajille.Toive oli, että
kun työ on valmis, tilat ovat entisellään.
Kesän aikana taloyhtiö kysyi tarjouksia moneen osaan
jaetuille korjausurakoilleen;

muutakin on tarkoitus teettää
kuin putkistojen pinnoitus.Varsinaiselle pinnoitustyölle yhtiö
sai neljä tarjousta.
– Sitä olemme kyllä ihmetelleet kovasti, kuinka nihkeitä
rakennusvalvontaviranomaiset
ovat olleet tämän asian suhteen, Horelli toteaa ja laittaa
näiden karsastuksen uusia menetelmiä kohtaan osittain tietämättömyyden, osittain pelon
piikkiin. Hänen on vaikea uskoa pinnoituksen aiheuttavan
myrkytysriskiä, vaan pitää sitä
lähinnä tuulesta temmattuna
uhkana.
Pitkä valmisteluvaihe on nyt
takana, sillä työt yhtiössä käynnistyivät lokakuussa.

Helsingin Töölössä on paljon
vanhoja kerrostaloja, joissa perinteinen putkiremontti aiheuttaa jo etukäteen suurta pelkoa
ja huolta. Siksi taloyhtiöissä
varmasti tarkkaan seurataan
naapureiden tekemisiä ja etenkin vaihtoehtoisten menetelmien käyttömahdollisuuksia ja
käytännön kokemuksia niillä
toteutetuista remonteista.
KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu Extra 8/2012
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Vantaa: Vaadittavat selvitykset esitetty,
edellytykset täyttyvät - rakennuslupa saatavissa
M E I LT Ä L Ö Y D Ä T
KOTISI SYDÄMEN

KEITTIÖN suunnittelu,
kalusteet, kodinkoneet
ja asennus.
Yhdestä paikasta ja
yhdellä kertaa.
Vastaamme ammattitaidolla ja
monivuotisella kokemuksella
projektien läpiviennistä.
Hoidamme joustavasti asukasmuutokset sopimuksen mukaan.
Meillä on 1000 m2:n näyttelytila
käytettävissä asukasiltoihin.

keittiomaa.fi
remonttimaailma.com

Keittiömaa Tammisto
Valimokuja 2
01510 Vantaa
Puh. 010 231 1811
Keittiömaa Varisto
Martinkyläntie 53, II krs
01720 Vantaa
Puh. 010 231 1810
Myymälät avoinna
Ma-Pe 10-18, La 10-15

keittiömaa n
remonttimaailma n

V

antaalla taloyhtiöillä on
mahdollisuus saada rakennuslupa käyttövesiputkiensa
kunnostamiseen sisäpuolisella
pinnoituksella.
Luvan saannille on kuitenkin useita edellytyksiä, kuten
selvitys vesijohtojen kuntotutkimuksesta sekä pinnoituksen
vaikutuksesta vesijohtojen mitoitukseen.
Lupahakemuksessa on esitettävä myös lausunto järjestelmän terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä suunnitelma talousveden laadun seurannalle.
Käytettävästä pinnoitusmenetelmästä on oltava esittää
tutkimusseloste, esimerkiksi
VTT:n tekemä.
Pinnoitustyöstä ja työn tarkastuksesta on oltava esittää
dokumentoinnit, ja lupahakemuksessa on selvitettävä myös
mahdollisesti myöhemmin tehtävien muutostöiden suoritus-

tapa.
Tarvittaessa rakennuslupahakemuksessa on oltava esittää
tiedot suoritetusta asbestikartoituksesta.
Pinnoitustyön suorittaminen
edellyttää lisäksi, että myös urakoitsija on sertifioitu työn suorittamiseen (esim. VTT).
LVI-tarkastaja Jorma Sulanderilla Vantaan kaupungin rakennusvirastosta on tuntuma, että
potentiaalisten hakijoiden parissa mainittujen selvitysten kokoaminen on koettu vaikeaksi.
Sulanderin käsityksen mukaan vakuutusyhtiöt eivät täysin rinnasta pinnoitettuja vesijohtoja uusiin, eivätkä siten
alenna työn jälkeen vesijohtoihin kohdistuvia vakuutusmaksuja. Tämän seikan hän uskoo
osittain vähentävän pinnoittamismenettelyn suosiota potentiaalisten asiakkaiden parissa.
– Mikäli edellä mainitut

selvitykset on toimitettu, rakennusluvan myöntämiseen
käyttövesiputkien ja -johtojen
pinnoittamistyölle ei ole estettä, Sulander sanoo.
Silti hän kokisi selkeyttäväksi, jos ympäristöministeriö antaisin lupakäytännöstä kannanoton. Vantaalla edellä mainittuja lupahakemuksia käsitteleviä
virkamiehiä on neljä.
Rakennusluvan hakemisen
ajoittaminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Jos kyseisistä putkistoista johtuen sattuu vesivahinko ajankohtaan,
jolloin lupahakemus on jätetty,
mutta viranomaispäätös ei ole
vielä valmis, vastuu on kiinteistöllä.

Teksti: Hanna Rissanen

Espoo: - Enää emme myönnä, paitsi jos ...
Pallo materiaali- ja tuotevalmistajille

-K

oska Vesi-Instituutti Wanderin raportin mukaan
asiantuntijat ovat sitä mieltä,
että pinnoittamisen terveysvaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi, niin eihän viranomainen voi
myöntää sellaiseen lupaa.
Näin Kari Pajanne linjaa Espoon rakennusvalvonnassa
tällä hetkellä vallitsevan linjan
käyttövesiputkien pinnoitushankkeisiin.
Ainoa asia, joka saattaisi hänen mukaansa muuttaa suhtautumista Espoon rakennusvalvonnassa olisi jonkun asiantuntijatahon esittämä lausunto,
joka kumoaisi Vesi-Instituutti
Wanderin lausunnon. Eikä minkä tahansa asiantuntijan, vaan
esimerkiksi VTT:n.
– Siinä on oltava hirveä mää-

rä osaamista ja auktoriteettia
takana, hän edellyttää.
Pinnoituslupia käyttövesiputkistoille Espoon rakennusvalvonnasta on kyllä myönnetty pari kolme.
– Mutta enää emme myönnä.
Voiko käyttövesiputkistoja
pinnoittaa vai ei - Pajanne toteaa näkevänsä vallitsevan tilanteen nyt niin, että asia ei oikeastaan edes kuulu rakennusvalvontapuolen pohdittavaksi.
– Mielestäni on materiaali- ja
tuotevalmistajien asia saada toimitettua tutkimukset niin, että
voimme pinnoitusluvat myöntää. Jos ne yleensä ovat myönnettävissä.
Niissäkin taloyhtiöissä, joissa
on jo saatu lupa käyttövesiputkien pinnoittamiseen, Pajanne

kehottaisi perehtymään tarkoin Vesi-Instituutti Wanderin
raporttiin, tekemään johtopäätökset vasta sitten.
Tai vähintäänkin menettele
mään siten kuin Espoossa
luvan saaneiden tahojen on
edellytetty toimivan pinnoittamisen jälkeen: veden laatua on
seurattava. Sen suhteen Espoon
soveltama lupaehto on Pajanteen mukaan ollut yhtenevä
Helsingin linjan kanssa.
Espoossa taloteknisiä rakennuslupa-asioita käsittelemässä
on neljä virkamiestä. Kuitenkin kaikki tekniset tulkinnat
tehdään yhdessä ja tarvittaessa
yksikön päällikön tehtävänä on
linjata asia, kuten Helsingissä.

Teksti: Hanna Rissanen
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Ympäristöministeriö kannustaa raportin lukemiseen

– Ei virallista suositusta
rakennusvalvontaviranomaisille

-S

kenaario on, että siinä
saattaa olla pieni terveysriski. Sen tarkemmin
tällä hetkellä asiasta ei osata sanoa. Jos osattaisiin, olisi paljon
helpompaa ja yksinkertaisempaa.
Rakennusneuvos Matti J. Virtanen Ympäristöministeriöstä
viittaa tutkimustulokseen, joka
antoi viitettä, että kiinteistöjen
käyttövesiputkistojen sisäpuolisessa saneerauspinnoittamisessa käytetystä materiaalista
saattaisi liueta veteen mahdollisesti pienen terveysriskin
aiheuttavaa bisfenoli A:ta.
Mitään virallista kantaa ympäristöministeriöllä ei ollut
esittää käyttövesiputkien pinnoittamiseen talvella, jolloin
Vesi-Instituutti Wanderin tutkimusraportti tuli julki. Tilanne
on yhä sama.
– Jossain vaiheessa oli puhe, että bisfenoli A:sta tulisi
tarkempia tutkimuksia tai muuta. On vaikea sanoa, tuleeko
näin tapahtumaan, ainakaan lyhyemmällä tähtäimellä. Mitään
erikoista ei ole talven jälkeen

Tutkimus
raportti ”Vesi
johtojen saneerauspinnoitus”, jota Mat
ti J. Virtanen
kuvaa seikkaperäiseksi.
Hän kehottaa
myös taloyhtiöiden ihmisiä
lukemaan sen
huolella.
Kuva: Foto
lafka / YHA
Kuvapankki

tapahtunut. On paikallisen rakennusvalvonnan harkinnassa,
miten he suhtautuvat asiaan,
Virtanen viittaa rakennuslupakäytäntöön.
– Virallista suositusta meillä
ei rakennusviranomaisille ole.
Raportti on se työkalu, jota to-

dennäköisesti tulemme heille
suosittelemaan, hän tähdentääkin nykytilanteen pohjalta.
– Putkistosaneerauksessa on
kyse hyvin pitkäaikaisesta ja
isosta investoinnista, Virtanen
sanoo.
Siihen nähden hän näkisi

syytä miettiä, kannattaako ottaa
pientä riskiä, että joskus jatkotutkimuksissa tulee esiin jotain
sellaista, että taloyhtiön talousveden käytölle tulee rajoituksia.
Raportin ilmestymisen jälkeen jotkut pinnoitusvaihtoehtoa käyttäneet taloyhtiöt ovat
teettäneet ammattimaisilla tutkijoilla selvityksiä työn teknisestä laadusta.
Kontrollivälineistä tarkastaminen ei ole kiinni, niitä löytyy. Virtasellekin toimitetuissa
raporteissa on tullut esiin, että
ainakaan kaikki projektit eivät
ole onnistuneet teknisessä mielessä.
– Joihinkin paikkoihin pinnoitetta on kertynyt paljon,
joihinkin ohuesti. Lopputulos
ei aja tarkoitustaan ainakaan
teknisessä mielessä, jos jossain
pinnoitetta on vähän, jossain
paljon, jossain ei ollenkaan.
Raportti löytyy osoitteesta
http://www.prizz.fi

Teksti: Hanna Rissanen
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Tuleeko jatkotutkimus? Mitä sanoo ECHA? Syntyykö yhtenäisiä hyväksymismenettelyitä?

Käyttövesiputkien pinnoittamisessa
edelleen paljon avoimia kysymyksiä

J

otta käyttövesiputkien
pinnoitussaneerauksessa
päästään hyvään lopputulokseen, pitää suunnittelun
olla huolellista ja toteutuksen
ammattitaitoista. Pinnoite pitää
valmistaa tarkoin valmistajan
ohjeiden mukaan ja putkistosta
on tehtävä kuntotutkimus, jolla
voidaan todentaa, että putkisto
on riittävän hyväkuntoinen pinnoitettavaksi. Putkisto on puhdistettava ennen pinnoittamista huolellisesti ja pinnoitetusta
putkistosta on laadittava huolto- ja kuntotarkastussuunnitelmat, jotka palvelevat erityisesti
tulevissa muutostöissä.
Tässä Vesi-Instituutti Wanderin keväisestä raportista esiin
nostettuja selkeitä tavoitteita,
joiden perusteella taloyhtiö
voi onnistua käyttövesiputkien
pinnoittamissaneerauksessa.
Kukaan ei varmastikaan niiden
merkitystä ja toteuttamisen tarvetta kiistä, mikäli mielii saada
remontissa hyvän lopputuloksen.
Raportilla viitataan Aino Pelto-Huikon ja Tuija Kauniston
viime vuonna tekemään tutkimukseen, jonka tarkoituksena
oli selvittää vesijohtojen saneerauspinnoitusten turvallisuutta.
Projektissa kartoitettiin saneerauspinnoittamisen tilanne
Suomessa ja tarkasteltiin hyväksyntämenettelyjä muualla
Euroopassa. Lisäksi tarkasteltiin
pinnoitteille, työsuorituksille ja
laadunvalvonnalle asetettavia
vaatimuksia ja mahdollista kansallista hyväksyntämenettelyn
tarvetta. Selvitykseen ei sisältynyt laboratorio- eikä kenttätutkimusta.

n Teksti: Riina

Takala

Lisätutkimusten
tarvetta

J

Kehittämispäällikkö
Tuija Kauniston
mukaan on toistaiseksi odottamisen
aika. Keväällä julkaistussa loppuraportissa esitetyt jatkotoimenpiteet odottavat mm. bisfenoli
A:han liittyviä lisäselvitysten tuloksia,
joita odotetaan
Ruotsista ja Euroo
pan kemikaaliviraston selvityksistä.
Kuva: Irene
Murtomäki

atkotoimenpiteinä keväällä
julkaistussa loppuraportissa esitettiin, että pinnoitteille saataisiin aikaan kansallisesti
ja kansainvälisestikin yhtenäiset hyväksymismenettelyt sekä
pinnoituksia tekeville yrityksille ja/tai myös työtä suorittaville
henkilöille sertifiointimenettely.
– Vaikka Suomessa käyttövesiputkien pinnoitteilta hyväksyntämenettely puuttuukin, ei
se tarkoita sitä, etteivätkö ny
kyiset tuotteet ja käytössä ole
vat materiaalit olisi turvallisia,
kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto korosti Kiinteistöpostin
artikkelissa, joka julkaistiin viime vuoden lopulla tutkimuksen ollessa vielä käynnissä.
Keväällä julkaistussa loppuraportissa päädyttiin kuitenkin
esittämään, että pinnoitusten
turvallisuuden ja kestävyyden
arvioimiseksi pitäisi käynnistää
kansallinen, puolueeton tutkimus, joka sisältäisi myös konkreettisia, kohdekohtaisia putkija vesinäytteitä.
Tämä jatkotutkimuksen tarve
liittyy tutkijoiden näkemykseen
siitä, että haitallisten aineiden,
kuten esimerkiksi Ruotsissa kohua herättäneen bisfenoli A:n,
mahdollisesta liukenemisesta
juomaveteen pinnoitetuista
putkista ei ole riittävästi tietoa.
Keväällä julkaistussa raportissa asiasta todettiin näin: ”Suomessa VTT Expert Services
Oy:n laboratoriotestauksissa
➺ JATKUU
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testattujen epoksipinnoitteiden on todettu soveltuvan käytettäväksi talousvesijohdoissa.
Tällä hetkellä ei kuitenkaan
tiedetä, liukeneeko saneerauspinnoitteista käytön aikana
veteen aineita, joista voisi olla
haittaa ihmisten terveydelle.
Myöskään kaikkien pinnoitteista mahdollisesti liukenevien aineiden terveydelle haitallisista pitoisuuksista ei ole
riittävästi tietoa.
Epoksipinnoitteista mahdollisesti liukenevan bisfenoli A:n
turvallisuusriskiä ei voida nykytiedon pohjalta luotettavasti arvioida, mutta toivottavasti lisätietoa saadaan jo vuoden 2012
aikana Euroopan kemikaalivirasto ECHAn selvityksistä.”
Bisfenoli A nousi esiin Suomessakin, kun Ruotsissa käynnistyi keskustelu, liukeneeko
epoksipinnoitteesta mahdolli

sesti bisfenoli A:ta.
Kemikaali taas nousi koko
Euroopan tietoisuuteen EU:n
komission kieltäessä polykarbonaatti-tuttipullot, koska niistä voi kuumennettaessa liueta
imeväisikäiselle haitallista bisfenoli A:ta.

Erilaisia selvityksiä
valmistumassa
ja tuloksia odotetaan

-J

atkotutkimusta ei ole
toistaiseksi käynnistynyt,
mutta asiasta on keskusteltu sosiaali- ja terveys- sekä
ympäristöministeriöiden kanssa. Toivottavasti ensi vuodeksi
saadaan rahoitusta kenttätutkimuksiin, joissa voidaan ottaa
vesi- ja putkinäytteitä pinnoitetuista putkilinjoista, kehit-

tämispäällikkö Tuija Kaunisto
Vesi-Instituutti WANDERista ja
Prizztech Oy:stä sanoo.
Raportissa mainitaan, että Euroopan kemikaalivirasto ECHA
on tekemässä omaa selvitystään
bisfenoli A:n liittyvästä turvallisuusriskistä, mutta selvityksestä
ei Tuija Kauniston mukaan ole
toistaiseksi saatu lisätietoa.
Suomessa viranomaistahona
tässä asiassa toimii Turvallisuusja kemikaalivirasto (TUKES),
jonka tehtävänä on valvoa ja
edistää teknistä turvallisuutta
ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuuden osalta Suomessa.
– Ruotsin hallitus käynnisti
keväällä 2012 tutkimukset bisfenoli A:ta sisältävien epoksipinnoitteiden käytöstä vesijohtojen saneerauksissa. Käytännön selvitysten ja analyysien
pitäisi olla tehtynä tämän vuoden loppuun mennessä, mutta
riskinarviointi ja raportointi
tehdään vasta vuoden 2013 aikana,Tuija Kaunisto kertoo.
– Pinnoitteiden laboratoriotestauksissa määritetään kunkin tuotteen sisältämät spesifiset kemikaalit, joilla voi olla vaikutusta veden terveydelliseen
laatuun. Kenttätutkimuksissa
pitäisi toki analysoida muitakin
kemikaaleja kuin bisfenoli A,
mutta pinnoitetuotteen tarkka
koostumus on tuotesalaisuus
ja yleensä vain testauslaboratorion tiedossa. Kenttätutkimuksiin liittyvä vesinäytteiden
ottaminen ja analysointi tulisikin tehdä luottamuksellisena
asiantuntijatyönä, Tuija Kaunisto toteaa vastauksena siihen
kysymykseen, olisiko myös
Suo
messa tarpeen keskittyä
pelkästään bisfenoli A:n raja-arvopitoisuuksien asettamiseen
liittyvään tutkimukseen.

Laadunvalvonta- ja
hyväksymismenettelyt vielä auki

V

esijohtoputkien pinnoittamisen yhteydessä
on puhuttu tuotteista ja
tuotteiden kelpoisuuden todentamisesta CE-merkinnällä tai
tuotehyväksyntämenettelyllä.
– CE-merkintä itse pinnoitemateriaalille voisi teoriassa olla
mahdollinen, mutta käytännössä varsin epätodennäköinen.
Paikalla tehtävien töiden, kuten pinnoituksen työsuorituksen valvonta, edellyttää joka
tapauksessa kansallisia viranomaissäädöksiä, Tuija Kaunisto
esittää näkemyksenään.
Pinnoitustöiden yhtenäisiä
laadunvalvonta- tai hyväksyntämenettelyitä ei ole toistaiseksi
saatu aikaan. Tuija Kaunisto arvioi sen johtuvan siitä, että alalla odotetaan kenttätutkimuksia,
joiden avulla hänen mukaansa
saataisiin tietoa pinnoitteiden
turvallisuudesta ja kestävyydestä.
Tuloksia on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa, mm. Tavoitteena turvallinen juomavesi 2012
-seminaarissa helmikuussa
2012, missä projektin tulokset
ja loppuraportti esiteltiin.
Tuija Kauniston mukaan silloin esitettiin toive, että ympäristöministeriöltä saataisiin
viranomaislähtöistä ohjeistusta
siitä, miten käytännössä pitäisi
toimia ennen kuin muut toimet
- mahdollinen jatkotutkimus
Suomessa, ruotsalaiset selvitykset, ECHAn selvitykset ja CEmerkintäprosessi - tuottavat viranomaisten kaipaamaa tietoa
heidän lupapäätöstensä tueksi.

Aino Pelto-Huikon ja Tuija Kauniston tekemän tutkimuksen
ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kiinteistöliitto
ry ja Finanssialan Keskusliitto.
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Kameravalvonnasta
todettu olevan hyötyä

Yhteensä noin 50 helsinkiläistä asunto- ja

Muun muassa helsinkiläisessä taloyhtiössä Adolf Lind
forsintiellä päädyttiin valvontakameran hankintaan
noin viisi vuotta sitten, lisääntyneen ilkivallan takia.
Tallenteita on myös
käytetty ilkivallantekijöiden selvittämiseksi.

kiinteistöosakeyhtiötä
isännöivän Pauli Molinin asiakaskunnassa
on joitakin kiinteistönomistajia, jotka ilkivalta- ja omaisuusrikoksien seurauksena ovat
päätyneet asennuttamaan valvontakameroita. Eivätkä turhaan:

-T

apausten määrissä on
heti havaittu muutoksia kameravalvonnan
käynnistyksen jälkeen, viidettä
vuottaan alalla oleva Pauli Molin sanoo. Näkyvillä olevat kamerat ja kyltit ovat toimineet
ennaltaehkäisijöinä.
Se on tullut kokemusten
kautta selväksi, että erityisesti
tihutöiden tekemiseen houkut
tavat kiinteistöt, joissa on autohallit.
–- Niissä tapahtuu erityisen
paljon ikivaltaa ja rötöstelyä.
Taloyhtiöille valvontakameroista aiheutuvat kustannukset
ovat Realia Isännöinti Oy:ssä
isännöitsijänä toimivan Pauli
Molinin mukaan merkittävää
tasoa, joten ennen hankintaa
niiden hyödyt ja haitat kannattaa toki harkita tarkkaan.
Kiinteistöyhtiöissä valvontakameroihin turvautumisesta
päättää omistaja, asunto-osakeyhtiöissä asia kuuluu yhtiökokouksen alaisiin päätöksiin.
Kilpailuttamisien kautta saadut
tarjoukset ovat laittaneet ostajaehdokkaat tutustumaan selvästikin toisistaan poikkeaviin

ratkaisuihin. Osa tarjouksen
antajista on ilmaissut lisäksi
valmiutensa myös vartiointipalveluun.
Parhaillaan Pauli Molin kertoo olevansa hankkimassa

kameravalvontaa kahteen autohalliin Helsingin Konalassa,
Seltterinkujalle sekä Soodakujalle.
Realia Isännöinti Oy:n Helsingin toimipisteessä työsken-

televistä kahdeksasta isännöitsijästä toistaiseksi kolmen asiakaspiirissä on kameravalvontaan turvautuneita.
Aiheesta lisää
seuraavalla sivulla
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Kameravalvontatekniikkaa ja -tarjontaa
riittää paljon, kuten asiakkaitakin
Luvatta sisään murtautumisia, töhrintää
ja muuta ilkivaltaa
- tokko löytyy paikkakuntaa, missä kiinteistöjenomistajat eivät
törmäisi näihin ongelmiin.

L

ukitus- ja turvallisuustuot
teita ja niihin liittyviä
palveluita tarjoavan AM
Security Oy:n Turun toimiston
tekninen päällikkö Klaus Tuominen kertoo valvontakameratilausten lisääntyneen viime
vuosina, myös taloyhtiöissä.
Valvontakameran hankintaan osakkaita ovat herätelleet
muun muassa tapaukset, joissa
ulkopuolisten on epäilty kuljettaneen jätteitään taloyhtiön
roska-astioihin. Niidenkin poiskuljetuksesta lankeaa taloyhtiölle laskua - puhumattakaan
paikalle rahdatuista isoista tavaroista, jotka eivät edes mahdu
astioihin.
Tuomisen mukaan tavanomaisia kameroiden sijoituspaikkoja ovat myös taloyhtiöiden pysäköintialueet ja pyöräkatokset, sisätiloissa varastot.

Parkkipaikat ja -katokset tahtovat vetää puoleensa pieniä, mutta myös kalliiksi käyviä rötöksiä tekeviä. Valvontakamerat ovat estäneet monia varkausaikeita, töhräämisiä ym. toteutumasta.

– Laki tietysti asettaa rajoituk
set. Joka paikkaan kameroita ei
saa asentaa.
Kotirauhan piiriin kuuluvat
taloyhtiöiden porraskäytävät.
Niissä valvontakameraa saa
hyödyntää ainoastaan, jos siihen saadaan lupa kaikilta porraskäytävän asukkailta. Tuomisen mukaan porraskäytävävalvonta ei kovin yleistä olekaan.
Valvontakamerahankinnat
päätetään taloyhtiöiden yhtiö-

kokouksissa, joissa valtuudet
kohteeseen soveltuvan järjestelmän valinnasta ja kilpailuttamisesta luotetaan yleensä
isännöitsijän hoidettavaksi. Tallenninjärjestelmien skaala on
varsin laaja. Edullisimmillaan
1-2 kameran järjestelmän saattaa saada noin 2 000 eurolla.
Hintaan vaikuttaa paitsi laitteissa sovellettu tekniikka, mm.
niiden tallennuskapasiteetti.

Älä unohda
huoltoa ja ylläpitoa

V

aikka taloyhtiöihinkin
valvontalaitteet järjestelmineen yleensä hankitaan asiantuntevalta taholta,
Tuomisen mukaan asiakaspiirissä on taipumusta herkästi jättää
huolto- ja ylläpitosopimukset
hankkimatta, kustannussyistä.
Laite kuin laite edellyttää joka

Uudet
HD-kameravalvontaratkaisut Boschilta

Lisätietoa www.boschsecurity.fi
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tapauksessa niissäkin kohteissa jonkun, esimerkiksi yhtiön
asukkaista nimetyn henkilön,
tarkastamaan toimivuuden
ajoittain. Oman onnensa varaan
jättäminen voi kostautua.
Investoitiinpa valvontakame
ra-asioissa sitten vain hankintaan ja asennuttamiseen tai
myös ylläpitoon, pidemmässä
juoksussa toimivat järjestelmät
säästävät taloyhtiöiltä paitsi vaivaa myös rahaa. Kameravalvonnalla on huomattu jo sinällään
olevan selvästi ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ja jos pihapiirissä tai sisäpuolen valvotuissa tiloissa sitten jotain ikävää
tapahtuu, kameroista saadaan
dokumenttia asioiden kulusta.
Kameravalvonnan alalla vallitsevaa kilpailua Klaus Tuominen kuvaa aika kovaksi. Rintamasta löytyy niin vartioimisliikkeitä, turva-alan yrityksiä kuin
lukkoliikkeitäkin.
– Kovin pitkältä toimittajaa ei
tarvitse lähteä hakemaan.

Kameravalvontaopas neuvoo alkuun
”Kameravalvonnasta on
tullut osa päivittäistä kaupunkikuvaa, ja sen käyttöala on
laajentunut rikoksia ennaltaehkäisevästä ja selvittävästä
roolista. Tekniikan kehittymisestä huolimatta Suomessa ei
ole kameravalvontaa koskevaa erityislakia, joka säätelisi
yksityiskohtaisesti valvonnan
suorittamista. Kameravalvonnan laillisuus riippuukin eniten valvonnan suorittajasta,
paikasta ja tarkoituksesta. ”
Näin todetaan sisäasiainministeriön nimeämän työryhmän laatimassa kesän 2010
lainsäädäntöön ja tietoihin
perustuvassa Kameravalvontaoppaassa, joka on löydettävissä myös netistä osoite:
www.turva-alanyrittajat.fi/
kameravalvontaopas
Kameroiden käyttämisestä,
sijoittelusta ja tallenteiden säi-

lytyksestä säädetään pääosin
rikoslaissa, yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa
laissa sekä henkilötietolaissa.
Asennustoiminnan harjoittamiseen liittyviä asioita säädellään puolestaan yksityisistä
turvallisuuspalveluista annetussa laissa.
Vastuu teknisen valvontajärjestelmän käytön lainmukaisuudesta kuuluu yleensä järjestelmän omistajalle,
haltijalle ja käyttäjälle. Siksi
järjestelmän omistajan ja haltijan on oltava tietoisia heitä
koskevista vastuista ja velvollisuuksista.
Kameralaitteistojen sijoitusta suunnittelevien sekä
laitteistoja myyvien ja asentavien henkilöiden on syytä
opastaa tilaajia ja käyttäjiä
kameravalvonnan lainmukaiseen käyttöön. Jos esimerkiksi

taloyhtiö tilaa kameravalvontajärjestelmän, on tilaajalle
syytä mainita, että kotirauhan
suojaamia paikkoja ovat myös
asuintalojen porraskäytävät
ja asukkaiden yksityisaluetta
olevat pihat.
Tallenteita käytetään lähtökohtaisesti vain niihin tarkoituksiin, joita varten valvontaa
on suoritettu. Tallenteiden
käsittelyssä on noudatettava
henkilötietolain periaatteita.
Opas kannattaa etsiä tutkittavaksi, jos taloyhtiössä
harkitaan valvontakameran
hankkimista. Sen avulla voi
pohjustaa tietämystään erilaisista tekniikoista ja käsitteistä.
Omat lukunsa löytyvät myös,
kuinka edetä hankinnassa, mitä seikkoja sisältyy ylläpitoon,
käyttöön, huoltoon ja tarkastuksiin.
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Asuntovarkauksien torjunnan ’avainasiat’:

Tasokkaat ja ajan tasalla olevat lukot
ja sisäistetty avainturvallisuus
n Teksti ja kuvat: Hanna

Rissanen
Kodin ja siellä olevan omaisuuden
turvaaminen varkailta ei ole tänä
päivänä kiinni ainakaan siitä, etteikö pitäviä lukkoja ja lukitusjärjestelmiä olisi saatavissa. Luihuissa
aikeissa liikkuvien toimien ennaltaehkäisemisen kannalta oleellista
laatulukkojen käytön lisäksi on se,
että kaikilla kiinteistön avaintenhaltijoilla on tiedossaan avainturvallisuuden periaatteet.
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F

inanssialan Keskusliiton turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläiselle aihepiiri on tuttu työn
kautta. Suomessa yleisesti käytössä
olevista kolmesta avainturvallisuustasosta tinkimättömimmäksi hän nimeää
Tehdastason. Sen tasoisia lukitusjärjestelmiä suositaan tyypillisimmillään
yritysmaailmassa, joskin kyseiseen
asiakasryhmään kuuluvia löytyy myös
taloyhtiöistä.
Käytännössä avainturvallisuuden
tehdastaso tarkoittaa systeemiä, jossa lisäavaimia saa tilattua ainoastaan
kyseisen lukkomerkin valmistajalta.
Lisäksi avaintilauksen voi tehdä ainoastaan nimetty vastuuhenkilö, jolla on
oltava esittää teettämisoikeuden todis-

tava avainkortti.
Lukkoseppätason avainturvallisuus puolestaan tarkoittaa menettelytapaa, jossa lisäavaimen voi teetättää
lukkovalmistajan valtuuttamassa lukkoliikkeessä. Teetättäminen onnistuu
ainoastaan henkilöltä, jolla on esittää
lukkoliikkeelle kyseiseen avaimeen
liittyvä avainkortti. Jokainen teetetty
avain merkitään avainkorttiin. Taloyhtiöissä näiden avaimien teetättäminen
on yleensä organisoitu tapahtuvaksi
isännöitsijän kautta.
Lukkoseppätason lukitusjärjestelmät ovat nykyisin taloyhtiöissä yleisiä,
mutta runsain mitoin käytössä on yhä
myös avainturvallisuudeltaan perustasoa olevia lukostoja. Perustason luk-

P

koihin lisäavaimen teettäminen
onnistuu keneltä tahansa siihen
sopivan malliavaimen tavalla
tai toisella käsiinsä saaneelta.
Avaimen pystyy teetättämään
myös esittämällä alkuperäisen
avaimen mukana toimitetun
peitenumeron, ilman konkreettista malliavainta.

Suurremontin
jälkeen lukot tai edes
sarjoitus uusiksi

O

man haasteensa asiat
tomien kulkijoiden
pit ämiselle poissa
asunnoista ovat tuoneet hurjas
ti yleistyneet linjasaneeraukset.
Kuukausia kestävien remonttien myötä taloyhtiöiden tiloissa asuntoja myöten kulkee
jos jonkin yrityksen edustajia,
heidän aliurakoitsijoitaan, ehkä myös monen sortin keikkatyöntekijöitä, joiden nimistäkään ei aina jää tietoa. Etenkin
avainturvallisuudeltaan perustasolla olevissa taloyhtiöissä
töiden tuoksinassa avaimien
määrä lisääntyy mahdollisesti
paljonkin, avainkopion teettäminen kun onnistuu suit sait
ohimennen keneltä vain.
Monet taloyhtiöt uusituttavatkin lukostonsa tällaisten
suurten remonttihankkeiden
päätteeksi, mikä onkin vähintään järkevää myös Turvaura
koitsijaliitto ry:n toimitusjohtaja Ilkka Laineen mukaan.
Säästösyistä vanhojen lukko
jen varaan ei Laineen mukaan
ole perusteltua jättäytyä. Putkiremontti itsessään tulee helposti maksamaan kymmeniä
tuhansia euroja huoneistoa
kohden, joten sen rinnalla tuleva lukkojen uusimisen osuus
on pieni, huoneistoa kohden
ehkä 200-300 euroa. Kun lukot uusitaan kautta taloyhtiön,
hankkeesta vastaa taloyhtiö.
Aku Pänkäläinen puolestaan
kertoo, että myös vakuutusyhtiöt suosittavat - joskaan eivät
vaadi - saattamaan lukitukset
ajan tasalle suuren remontin
jälkeen. Vääriin käsiin korjaus-

Aku Pänkäläinen (vas.) ja Ilkka Laine toimivat kumpikin tahoillaan lukitusasioiden, joskin myös muiden turvallisuuteen liittyvien asioiden parissa. Näkemys on yhteinen: lukkojen iän, kunnon
ja avainturvallisuuden suhteen varsin monissa kiinteistöissä ja
yksittäisissä kodeissa olisi päivittämisen tarvetta.

rumbassa jäänyt avain voi houkuttaa epärehellisen etsimään
varastettavaa ehkä pitkänkin
ajan, vuoden tai parin päästä.
Tällöin rikosta ei enää välttämättä hoksata yhdistää mahdollisesti remontin seurannaiseksi.
Lukkoliikkeitä edustavana
Ilkka Laine näkisi lukostojen
uudelleensarjoittamisen ilman
suuria rakennushankkeitakin
olevan perusteltua jopa kymmenen vuoden välein, lukituksen uusimisen puolestaan noin
20 vuoden välein, mikä on kaikkia lukkovalmistajia koskeva
tuotepatenttiaika.
Todellisuudessa lukituksia ei
sarjoiteta ja uusita läheskään
Laineen esittämään tahtiin. Hän
itsekin tietää olevan suurin jou-

koin asuintaloja, joiden lukot
ovat varsin vanhoja ja kuluneita, jopa 40-luvulta. Välttämättä
niitä ei ole edes huollettu vuosikymmenten aikana.
– Käytössä on paljon jopa
lukkoja, jotka eivät mene takalukkoon automaattisesti, Laine
kertoo.
Hämärissä aikeissa liikkuville
edellä mainitunlaisten lukkojen
aukaiseminen ei tuota kummoistakaan päänvaivaa, vaikka
avaintakaan ei olisi. Konsteissa
löytyy, se on todettu.

Varmuuslukko pieni teko,
suuri vaikutus

itkään jo käytössä olleen
ovilukon tueksi Ilkka Laine suosittaisi yksittäisiä
asuinkuntia laitattamaan lisäturvaksi varmuuslukon, varsinkin
jos taloyhtiön kattavaa lukkojen
uusimista ei lähiaikoina ole tiedossa.
Vaikka varmuuslukotkaan
eivät ehkä ole rikollisille täysin ylitsepääsemättömiä, varmuuslukollisiin asuntoihin ei
arvatenkaan pyritä ainakaan
ensimmäisenä, jos varmuuslukottomiakin vaihtoehtoja on
tarjolla. Lukuun ottamatta ehkä
tapauksia, joissa murtautujaa
houkuttaa nimenomaan jokin
kyseisessä huoneistossa tiedossa oleva saalis.
– Varmuuslukon murtaminen
vie joka tapauksessa enemmän
aikaa ja aiheuttaa meteliä, Aku
Pänkäläinen sanoo.
Hänen käsityksensä mukaan
ihmiset ovatkin melko hyvin
oivaltaneet varmuuslukkojen
edukkuuden. Hänen tietoonsa on tullut vain pari tapausta,
joissa varmuuskotkaan eivät
ole estäneet varkautta, vaan ne
on väännetty rikki. Niissä murtautujalla lienee ollut aavistus
huoneistossa olevasta tavanomaista arvokkaammasta anastettavasta.
Tapauksissa, joissa huoneistossa on ilmoitettu käyneen
varkaita ilman, että käynnistä
on jäänyt oviin tai lukkoihin
murron merkkejä, vakuutusyhtiöiden näkökulma on, että
murtoa ei ole tehty. Välttämättä
huoneiston haltijan vakuutuskorvausten saaminen ei silti
kaadu jälkien puuttumiseen. Jo
rikosilmoituksen tekemisen on
nähty olevan useimmille ihmisille melkoinen kynnys. Saati
että siihen lähdettäisiin perusteitta, korvausten toivossa,
mistä kiinni jäänyt saisi tuomion petoksesta vakuutusyhtiötä
kohtaan.

➺ JATKUU
- aiheesta lisää seuraavalla sivulla
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PATENTTIRATKAISU
Umpeutuuko avaintesi patenttisuoja?
Onko lukitusjärjestelmäsi ylläpito
kallista ja hankalaa?
Entäs ne kadonneet avaimet?
iLOQ on ratkaisu. Maailman
ensimmäinen elektroninen
lukitusjärjestelmä, joka toimii ilman
paristoja tai kaapeleita.
www.iLOQ.com
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Kenelle, miksi ja
mille ajalle
avain käyttöön?

T

avalliset ihmiset eivät
missään tilanteessa tarvitse taloyhtiönsä yleisavaimia, eikä heillä niitä koskaan
saa ollakaan.
Tätä mieltä ovat sekä Turvaurakoitsijaliiton toimitusjohtaja
Illkka Laine että Finanssialan
Keskusliiton turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen. Asukkaille riittää kotirappunsa alaoveen sekä taloyhtiönsä yhteisiin tiloihin sekä omaan asuntoonsa ovet avaavat avaimet.
Suuntaus, jossa ikäihmisten
kotona asumista suositaan entistä enemmän, asettaa avainturvallisuuden suhteen entistä
enemmän tarkkuutta. Taloyhtiöissäkin tulee olemaan yhä
enemmän vanhuksia, joiden
luona pistäytyjiä riittää monenlaisilla asioilla päivittäin. On
kodinhoitajia, ruuantoimittajia,
terveydenhoitajia ja siivousliikkeen työntekijöitä.
– Meidän Avainturvallisuusoh
jeemme mukaan isomman kerrostaloyhteisön yleisavainta on
säilytettävä kassakaapissa, Pänkäläinen tähdentää entistäkin
parempaan terästäytymiseen.
Suojattu avainjärjestelmä on
hyvä etenkin taloissa, joiden
asukkaille toimitetaan kotiin
erilaisia palveluita. Avaimen saa
ainoastaan kuittauksella.
Jos kuittauksellaan avaimen
saanut kadottaa sen, asiasta on
ilmoitettava heti. Mikäli avaimen kadottanut ei hoida siitä
ilmoittamista, siitä voi joutua
myöhemmin korvausvastuuseen, mikäli asiakkaan huoneistosta paljastuu varkaus.
– Avaimen kuitannut on huolellisempi, koska tietää että sen
kadottaessaan joutuu tilille,
Pänkäläinen sanoo.
Paikkakunnilla, joilla lehtijut
tujen mukaan on ilmennyt luvattomasti useidenkin taloyhtiöiden huoneistoissa käyneitä
oviin jälkiä jättämättä, jopa
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asukkaiden nukkuessa kodeissaan, on arveltu johtuvan siitä,
että talojen yleisavaimia on joutunut vääriin käsiin.
Ilkka Laineen teorian mukaan tilanne voi johtua kahdesta syystä: sisään on tultu joko
kiinteistönhoidon tai vartioliik
keen käyttöön luovutetuilla
yleisavaimilla.
Vastaavanlaiset tilanteet olisi
hänen mukaansa torjuttavissa,
jos yritysten edustajille annettaisiin kerrallaan - isännöitsijätoimiston tai kiinteistöhuoltoyrityksen lukitusta kaapista
- ainoastaan sen taloyhtiön
yleisavain, jota kyseisellä keikalla tarvitaan. Silloinkin avaimen saavan kuittausta vastaan,
ja velvoittamalla tätä palauttamaan avaimen heti työn suoritettuaan.
– Ei niin, että kokonaiset
avainniput kulkevat huolto- ja
vartiomiesten autoissa, pahimmillaan perässään tekstit, mihin
avaimet käyvät!
Ilkka Laineen luottamus avaimien asialliseen säilyttämiseen
isännöinti- ja kiinteistöhoitoyrityksissä nykyisellään ei vaikuta
kovin järin vahvalta.
– Lukkoliikkeet ovat ainoita,
joilla on kulttuuri avainten turvalliseen säilyttämiseen, Laine
uskoo omiin joukkoihinsa.
Avainturvallisuusohje 2010
Finanssialan Keskusliitto
www.fkl.fi/vahingontorjunta

Uudet lukitusvaihtoehdot tervetulleita

-O

Lukitus uusiksi,
sitten urakoimaan

len sitä mieltä, että
toimivat lukot tarvitaan jo silloin, kun
urakkaa tehdään, isännöitsijä
AIT Petri Lampinen Isännöitsijätoimisto Talohallinta Oy:stä
sanoo.
Urakalla tässä yhteydessä
Lampinen tarkoittaa kokonaisten kerrostalojen kattavia lin
jasaneerauksia. Hänellä on tiedossaan, että monien mielestä
oikea ajoitus lukitusjärjestelmän uusimiseen on linjasaneerauksen valmistuttua.
Itse hän on katsonut putkiremontin olevan turhan hankalaa
ja riskialtistakin taloissa, joissa
olemassa olevat lukitukset ovat
usein vuosikymmenten aikana
muuntuneet monenkirjavaksi
koosteeksi.
Osassa huoneistoja alkupe
räi
siä lukkoja on vaihdettu
mis
sä minkäkinlaisiin. Kun
suunnitteilla oleva, taloyhtiön
kattava korjaushanke sisältäen
jos jonkinlaisia toimenpiteitä, ja
sen myötä myös työntekijöitä
liikkeellä useista yrityksistä, tällaisissa taloyhtiöissä käytännössä heille pitäisi olla availemassa
ovia kaiken aikaa.

Elektroninen
lukitusjärjestelmä
palveli hyvin

P

etri Lampisen isännöimä,
linjasaneeraukseen kaksi ja puoli vuotta sitten
valmistautunut valtava taloyhtiö oli hänelle ensimmäinen,
josta hän sai käytännön tasolla kosketuksen kotimaiseen
elektroniseen lukitusjärjestelmään. Samassa kokouksessa,
missä taloyhtiön hallitus päätti
putkiremontista, hallitus päätti
myös asennuttaa uudenlaiset,

Avainturvallisuuteen on kiinnitettävä aina huomiota.
Taloissa käy säännöllisesti paljon ulkopuolisia, mm. postinjakajia, joiden sisäänpääsyä varten heillä on avaimet.
Kaupunkien keskustoissa on paljon taloyhtiöitä, joiden ulkoovet on varustettu esimerkiksi sähköisillä ovipuhelinjärjestelmillä, joilla taas asukkaat voivat ”kontroloida” taloon sisälle pyrkiviä.

Urakoitsijoille remontin aikaan annetuista 25 yleisavaimesta kaksi jouduttiin poista
maan lukitusjärjestelmästä
työntekijän hukattua haltuunsa
annetun avaimen. Parissa päivässä lukkoliike hoiti kyseisen
avaimen pois sarjoituksesta
koodijärjestelmän avulla.
Vaihtoehdot lukkosylinterin uudelleen sarjoittamisessa
ovat kooditusavaimen käyttö,
ohjelmointilaite tai etähallinta
verkkomoduulilla kiinteistöön
asennettavan avainten ohjelmointipisteen kautta.
Kaikissa avainasioissa asiointi tapahtuu isännöintiyrityksen
kautta. Ohjelmointilaite on lukkoliikkeiden sijasta sijoitettavissa myös isännöitsijätoimistoon
tai huoltoyhtiöön, miten kussakin tapauksessa sovitaan.

Tarvetta lukituksen
uudistamiseen

V
oululaista alkuperää olevat lukot kautta taloyhtiön - ennen
korjausurakan aloittamista.
Järjestelmä mahdollistaa
pääsyoikeuksien ohjelmoinnin
monipuolisesti, kuhunkin avaimeen tarpeen mukaan. Paitsi
tiloittain, pääsyoikeutta voi rajoittaa myös kellonaikoihin sitoen, esimerkiksi saunatiloissa,
pyykkituvissa jne.
Mahdollisten erilaisten tilanteiden selvittämisen kannalta
järjestelmään myös tallentuu
tietoja, mitä yksittäistä avainta
käyttäen milloinkin on kuljettu
ja missä.

Lukitusjärjestelmä on elektroninen. Lukitus saa tarvitsemansa sähköenergian liikkeestä, kun avain työntyy lukkoon.
Siinä vaiheessa, kun kyseinen
taloyhtiö teki päätöksen järjestelmän hankinnasta, se oli
vielä suhteellisen uusi, ja entisiin, mekaanisiin järjestelmiin
verrattuna hinnallisesti puolitoistakertainen. Siinä mielessä
taloyhtiön voi katsoa ottaneen
riskiäkin. Jo nyt, Petri Lampinen
isännöitsijänä uskoo, sijoitettu
raha tulee takaisin lukitusjärjestelmän monipuolisuuden
kautta.

anhoistakin hukatuista
avaimista tulee ilmoituksia isännöitsijöille.
Niissä tapauksissa keinot avainturvallisuuden varmistamisessa
ovat Lampisen mukaan olemattomat: avaimien teettäminen
kun onnistuu keneltä vain ja
millä tahansa suutarilla.
–Silloin en puhuisi edes avain
turvallisuudesta!
Petri Lampisen johtaman toimiston isännöimissä noin 150
kiinteistössä riittää todella paljon vanhojen lukkojen varassa
olevia asukkaita. Hän kannustaakin kaikkia vanhojen lukitusten varassa olevia laitattamaan
huoneistojensa lisäturvaksi turvalukot. Niihin sopivat avaimet
on parasta toimittaa tietysti
avaimen hukkumisen varalta
myös isännöitsijäntoimistoon.
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T urvallisuus

Lukituskonsultointia?

Kun avaimen patenttiaika päättyy - mitä se merkitsee?

P

aljon käytössä olevien Abloyn Exec -avaimien 20
vuoden patentti on päättymässä ensi maaliskuussa. Miten kyseisen lukituksen varassa olevien pitäisi reagoida siihen?
– Normi-ihmiselle riittää, että tiedostaa asian ja kartoittaa,
ovatko kodin avaimet luotettavissa käsissä. Syytä paniikkiin
ei ole, turvallisuusasiantuntija
Aku Pänkäläinen sekä toimitusjohtaja Ilkka Laine viestittävät.
– Yrityksissä, joissa on Execlukitus ja joko yrityksen sisäi
sissä ohjeissa tai jonkin ulkopuolisen toimijan auditoinnissa on edellytetty avainturvallisuuden Tehdastasoa, voi tulla
eteen, että patentin päättymisen vuoksi lukkosarja tulee uusittavaksi, Pänkäläinen arvelee.
Lähinnä hänen mukaansa
kyseessä on yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi viranomais-

ten, puolustuslaitoksen tai ul
komaisten yritysten kanssa.
Määräksi Pänkäläinen arvioi
joitakin kymmeniä, korkeintaan sata.
Muut käyttäjäkunnat voivat
pohtia uusia mahdollisia lu
kitusjärjestelyitä - ja profiileja
rauhassa. Vaikka muillakin kuin
kyseisten lukkojen valmistajalla
tai valtuutetulla lukkoliikkeellä
on patentin laukeamisen jälkeen oikeus tehdä niihin uusia
avaimia, Pänkäläinen ja Laine
uskovat toiminnan jäävän varsin rajalliseksi.
Tätä he perustelevat sillä,
että kyseisten avainten teettämiseen tarvittavat erityiskoneet ovat alemman turvatason
avaimia kopioiville suutarinliikkeille bisneksen kannalta liian
kalliita hankkia ja käyttää. Näin
ainakin aluksi.
– Jossain aikataulussa niitä

voi kyllä tulla.
Tietynlaisen jyrsinkoneen
lisäksi upotuksiltaan ja sivutapeiltaan yksilöllisen avaimen
kopioijalla on oltava saatavilla
juuri oikeanlainen avainaihio.
Kun aika katsotaan otollisek
si siirtyä Exec-lukitusjärjestel
mästä johonkin muuhun, tar
jouksia kannattaa pyytää useammalta taholta.
Lukkojen vaihdattamisen
yhteydessä voi miettiä samalla
mahdollisten varmuuslukkojen, turvaketjujen ja ovisilmien asennuttamisen mahdolli
suutta. Yhteishankintana samassa yhteydessä huoneistoa
kohden kustannukset tulevat
yksittäishankintaa edullisemmaksi.
Etenkin vanhuksille ovisilmän Pänkäläinen ja Laine katsovat hyväksi lisäturvaksi.

”Lukitustaan uudistava taloyhtiö saa lukitussuunnitelman,
suosituksen tarvittavasta lukituksesta ja tarjouksen uudistamisesta lukkoliikkeeltä. Asiaan
perehtymättömän taloyhtiön
hallituksen tai isännöitsijän on
hyvin vaikea arvioida, täyttääkö
tarjottu lukitus taloyhtiön tarpeet. Myös tarjouksessa esitettyyn hintaan sisältyvien töiden,
osien ja muiden kustannusten
arviointi voi olla haastavaa. ”
Näin on kirjoittanut Joachim
Miinalainen Sähköturvallisuusjärjestelmät - opas taloyhtiöille
opinnäytetyössään Laurea Ammattikorkeakoulussa 2010.
Siinä hän esittää lukijalle
mietittäväksi, josko lukitusten
uudistamishankkeissa olisi tarvetta lukkoliikkeiden ulkopuolisellekin konsultoinnille.
Miinalaisen työ löytyy
osoitteesta http://urn.fi/URN:
NBN:fi:amk-201103173275

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

32

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu Extra 8/2012

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

Tilintarkastaja vai
toiminnantarkastaja
”Yhtiömme on kuuden perheen rivitaloyhtiö, perustettu
vuonna 1973. Yhtiöjärjestyksen mukaan tulee valita
kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Uuden lain mukaan tällaiselle
asunto-osakeyhtiölle voidaan
valita toiminnantarkastaja
ja tälle varahenkilö. Tuleeko
nyt edelleen valita kaksi + yksi toiminnantarkastajaa vai
riittääkö laissa sanottu yksi
ja hänelle varahenkilö? Pitääkö yhtiöjärjestystä muuttaa,
että voidaan toimia uuden
lain mukaan?”
Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja, jos yhtiön rakennuksessa
tai rakennuksissa on vähintään
30 huoneistoa, jotka ovat osakkaiden hallinnassa.
Tilintarkastuslaista taas johtuu, että huoneistojen lukumää
rästä huolimatta yhtiössä on oltava tilintarkastuslaissa tarkoi
tettu tilintarkastaja, jos sekä
päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella
yhtiössä on täyttynyt vähintään
kaksi seuraavista edellytyksistä:
1) taseen loppusumma yli
100.000 euroa,
2) liikevaihto yli 200.000 euroa tai
3) yhtiön palveluksessa on
keskimäärin yli kolme henkilöä.
Lisäksi määrävähemmistöillä
voidaan tilintarkastajia käsittelevässä yhtiökokouksessa vali
ta tilintarkastaja. Myös yhtiö-

järjestyksessä voidaan määrätä
tilintarkastajasta, vaikka tätä ei
muutoin tarvitsisi yhtiössä ollakaan. Yhden tilintarkastajan
valinta riittää, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä useammasta
tilintarkastajasta.
1.7.2010 voimaan tullut asun
to-osakeyhtiölaki toi mukanaan
toiminnantarkastaja-nimikkeen
tilien tarkastustehtävineen.
Jos yhtiöllä ei tarvitse olla
edellä kerrotuilla perusteilla tilintarkastajaa, voidaan yhtiössä
valita toiminnantarkastaja tai
yhtiöjärjestyksellä määrätä, että
yhtiössä ei ole tilintarkastajaa
eikä toiminnantarkastajaa.
On syytä selvyyden vuoksi painottaa, että yhtiössä on
oltava aina vähintään toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei
ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin eli
”tarkastajavapaasta” yhtiöstä.
Toiminnantarkastusta koske
vat säännökset soveltuvat myös
ennen 1.7.2010 olemassa ollei
den ns. vanhojen yhtiöiden
toimintaan ja niiden ennen
1.7.2010 rekisteröityihin yhtiö
järjestysmääräyksiin tilintarkas
ta
jasta ja tilintarkastuksesta
ilman yhtiöjärjestysmuutosta,
jos tällaisella vanhalla yhtiöllä
ei ole minkään lain perusteella
velvollisuutta valita tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilintarkastajaa ja tuolloin tilintarkastusta
koskevien yhtiöjärjestyksen
määräysten katsotaan koskevan sekä tilintarkastusta että
toiminnantarkastusta. Silloin on
esimerkiksi:
1) Yhtiöjärjestyksen tilintarkastajaa ja tilintarkastusta kos-

kevien määräysten perusteella
yhtiön on valittava joko toiminnantarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja.
2) Jos yhtiöjärjestyksessä
mää
rätään esimerkiksi kahdesta tilintarkastajasta, yhtiö
on velvollinen valitsemaan joko kaksi tilintarkastajaa, kaksi
toiminnantarkastajaa tai yhden
kumpaakin.
3) Jos yhtiöjärjestyksessä
määrätään, että yhtiöllä ei ole
velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiö ei ole velvollinen
valitsemaan toiminnantarkastajaakaan.
4) Jos yhtiöjärjestyksessä
määr ätään tilintarkastajas
ta si
ten, että yhtiössä on ol
tava KHT- tai HTM- tai JHTT
-tilintarkastaja, ei yhtiöjärjestys
määräystä voi sivuuttaa, vaan
yhtiöllä on aina oltava ja yhtiökokouksen valittava tilintarkastaja. Tällöin ei siis yhtiöjärjestyksen vastaisesti milloinkaan
toiminnantarkastajaa voida va
lita.
Esimerkiksi alle 30:n osakashallinnassa olevan huoneiston
yhtiöissä vaaditaan tällöin yhtiöjärjestysmuutos toiminnantarkastajan valitsemiseksi tilintarkastajan sijasta.
Oletan, että kysyjän yhtiö
ei ole tilintarkastuslain nojalla
velvollinen valitsemaan tilintarkastajaa, eikä yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole määräystä KHT- tai
HTM- tai JHTT -tilintarkastajasta.
Yhtiön perustamisvuodesta
oletan, että yhtiöjärjestysmääräys on ollut olemassa rekisteröitynä ennen ajankohtaa

Kiinteistöpostin
Lakipostia
Kiinteistöposti-lehdenLakipostia-palstalla käsitellään lakiaiheita, joita
lukijat ovat lehden toimitukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyi
hin kysymyksiin koskien
asunto-osakeyhtiölakia
ja sen tulkintaa tai sitten
kymyksiä käytetään lakiaiheisen jutun aiheena.
Sähköpostia voi lähettää
osoitteeseen riina.takala@
kiinteistoposti.fi tai postitse Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100
Nummela.
Kaikkiin viesteihin on
liitettävä mukaan yhteystiedot.
1.7.2010.
Toiminnantarkastusta varten
ja siitä päätettäessä yhtiöjärjestystä ei tarvitse muuttaa, mikäli
yhtiö valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja näille yhden varatarkastajan.
Jos yhtiö haluaa luopua kokonaan toiminnantarkastuksesta tai valita vähemmän tarkastajia, vaatii tämä yhtiöjärjestysmuutoksen.
Tosin suositeltavaa toiminnantarkastuksesta luopumiseen kokonaisuudessaan on
korkeintaan sellaisten pienten
yhtiöiden kohdalla, jossa käytännössä kaikki osakkaat ottavat osaa yhtiön hallintoon,
kuten esimerkiksi paritaloyh-
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julkisivut

Hyvät esimerkit parhaita tiedonvälittäjiä julkisivukorjaamisessa

Energiatehokkuusmääräykset
”raamittavat” pian korjaamista
Miten sovelletaan käytännössä olemassa olevan rakennuskannan
korjaamisessa energiatehokkuusdirektiivin sitä kohtaa, jonka
mukaan energiatehokkuustoimenpiteitä
ei tarvitse toteuttaa,
mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti
ja taloudellisesti toteutettavissa?
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

-J

oudumme varmasti miettimään, mitä kaikkea
tämä kohta voi käytännössä tarkoittaa, koska energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet pitää myös toteuttaa
rakennuksen ominaispiirteet ja
käyttötarkoitus huomioiden,
kansliapäällikkö Hannele Pokka
pohti yhtenä korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiin liittyvänä kysymyksenä.
Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset nousivat luonnollisesti esiin kansliapäällikkö Hannele Pokan
puheessa FinnBuild-messujen
yhteydessä, jossa hän osallistui
Julkisivuremontti 2012 -kilpailun voittajien julkistamistilai-
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– Toivotaan, että hyvät julkisivukorjaamisen käytännöt kuitenkin kiinnostavat
niitä, jotka seuraavaksi
suunnittelevat julkisivuremonttia. Tässä asiassa tarvitaan varmastikin myös
tutkimus- ja kehitystyötä.
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suuteen.
– Julkisivukorjauksia voidaan
tehdä, kuten tilaisuuden alussa
todettiin, hyvin tai huonosti.
Hyviä esimerkkejä on kuitenkin
olemassa ja minusta on erittäin
hieno asia, että hyviä käytäntöjä

ja osaamista tuodaan kaikkien
tietoon ja käyttöön tällaisen Julkisivuremontti-kilpailun kautta,
Hannele Pokka totesi.
Vaikka voittajien julkistaminen ei selvästikään saanut mediaa liikkeelle, Pokan toiveena

oli, että kilpailussa palkittujen
asunto-osakeyhtiöiden toteuttamat remontit kiinnostaisivat
niitä, jotka suunnittelevat seuraavaksi julkisivuremonttia.
Käytännön esimerkit, jotka kertovat taloyhtiön osakkaiden ja
asukkaiden yrittämisestä, kernaasti tehdyistä virheistäkin,
mutta hyvästä lopputuloksesta,
pitäisi saada mahdollisimman
laajan ”korjausvelkaisen” taloyhtiöjoukon tietoon.

Omistaja päättää
korjaamisesta

K

orjausrakentamisen
energiamääräyksiä on
valmisteltu pitkään ja
työ jatkuu. Tarkoitus on saada
ne eduskuntakäsittelyyn sillä
aikataululla, että määräykset tulisivat asetuksena voimaan julkisten rakennusten osalta ensi
vuoden tammikuussa ja muiden
osalta heinäkuussa.
EU-lähtöisen energiatehokkuusdirektiivin ”suomalaisessa
sovelluksessa” on Hannele Po
kan mukaan haluttu kunnioittaa suomalaista peruskorjaamiskäytäntöä - sitä, että omistaja

päättää, milloin rakennukselle
jotakin pitää tehdä ja tehdään.
– Ja kun omistaja tekee olennaisia muutoksia, laajoja peruskorjauksia, niin silloin energiatehokkuusmääräykset täytyy
ottaa huomioon, Pokka linjasi
korjausrakentamisen energiamääräysten perusperiaatteita.
Laajoilla peruskorjauksilla
tarkoitetaan tässä esimerkiksi
ulkovaippakorjauksia tai teknis
ten järjestelmien uusimista,
joihin joudutaan yleensä kunnalliselta rakennusvalvonnalta
pyytämään lupa.
–Korjausrakentamisen ener
giatehokkuusmääräyksiä koskeva asetus oli kesän aikana
lausuntokierroksella. Siitä saatiin monenlaista palautetta,
osin varsin kriittisiä näkökantoja ja varsin hyviä kommenttejakin. Ne kaikki käydään läpi
ja mietitään varmasti moneen
kertaan ennen kuin asetus
viedään valtioneuvoston käsiteltäväksi, Pokka arveli myös
lausuntokierroksen aikana saatujen 65 lausunnon käsittelystä.

Kuuden prosentin
energiasäästö?

E

nergiatehokkuuden paranemisesta syntyvästä
energiansäästöstä on
esitetty erilaisia laskelmia ja
arvioita. Ympäristöministeriö
on VTT:n kanssa tekemissään
”harjoitelmissa” arvioinut, että
realistisimman vaihtoehdon
mukaan vuonna 2020 asuin-,
liike- palvelurakennusten energiankulutus olisi 6 prosenttia
pienempi kuin tänä vuonna.
Tämän arvion taustalla on
ne uudisrakentamista koskevat
energiatehokkuusmääräykset,
jotka tulivat voimaan tämän
vuoden heinäkuussa ja korjausrakentamista koskevat energiamääräykset, jotka tulisivat
voimaan julkisten rakennusten
osalta ensi vuonna.
– Tiedän, että energiansäästöl
le voidaan asettaa paljon kunniahimoisempiakin tavoitteita,
mutta me olemme lähteneet
VTT:n kanssa kuitenkin siitä,
että ihmiset eivät turhan päiten
lähde tekemään isoja remontteja, joiden yhteydessä energiatehokkuusvaatimuksia laitetaan
täytäntöön, vaan korjaaminen
etenee sitä mukaan kuin se
tulee välttämättömäksi, Pokka
vielä totesi.

Energiatodistus
uudistuu

T

oinen vireillä oleva
lainsäädöshanke liittyy
energiatodistukseen,
jo
ka on tulossa pakolliseksi
esimerkiksi kerrostalo- ja rivitaloasuntojen omistajien lisäksi
omakotitalon omistaville silloin,
kun he myyvät tai vuokraavat
taloaan.
Asunto-osakeyhtiöiden kannalta uusi laki tuo mukanaan
uudet energiatodistuksen voimassaoloajan ja todistuksen
laatijan pätevyysvaatimukset.
Uuden lain mukaan esimerkiksi isännöitsijä ei voi antaa
todistusta, ellei ole pätevöitynyt energiatodistuksen antamiseen. Isännöitsijöiden pätevyysvaatimuksille on uudessa laissa
kuitenkin tietty siirtymäaika.
– Uskon, että myös Suomessa energiatodistus tulee ohjaamaan asuntokauppaa ja vuokraustoimintaa, Pokka arveli.

Julkistamistilaisuudessa kokoonnuttiin yhteiskuvaan, jossa oikealta eturivistä lukien voittaneen taloyhtiön, Asunto Oy Näsinamurin
hallituksen puheenjohtaja Juhani Huupponen, rakennesuunnittelusta vastannut Stina Linne A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä, isännöitsijä Olli-Pekka Juvalainen REIM Tampere Oy:stä, tuomariston puheenjohtaja Juhani Siikala FM Siikala Oy:stä AKHA:n edustajana,
kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä sekä kunniamaininnan saaneen Asunto Oy Kupittaankartion hallituksen jäsen
Ari Pikala. Takarivissä oikealta vasemmalle: Asunto Oy Näsinamurin osakas ja hallituksen tekninen asiantuntija Heikki Käkönen, Ari
Mielty Jatke Oy:stä, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri ja Asunto Oy Kupittaankartion rakennuttajana ja valvojana toiminut Jouni Kourula Julkisivukonsultointi JK Oy:stä
KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu Extra 8/2012
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Julkisivuremontti 2012 -kilpailun voitto Asunto Oy Näsinamurille
- kunniamaininta Asunto Oy Kupittaankartiolle

-T

ämä oli kunnia, jota emme osanneet
odottaa ja oli hieno
kokemus osallistua kilpailuun,
kun tiesi, että varsinainen kilpailusuoritus on jo tehty. Tässä yhteydessä haluan julkisesti
kiittää kaikkia tekijöitä. Taloyhtiöissä ollaan, kuten me kaikki
hyvin tiedämme, maallikoita,
eikä meillä ole omasta takaa
useinkaan rakennusalan osaamista. Meidän pitää siis hankkia rakennusalan ammattitaito
muualta, mutta siihen meillä
pitää olla osaamista. Tässä tapauksessa olemme onnistuneet.
Näillä sanoilla tamperelaisen
Asunto Oy Näsinamurin puheenjohtaja Juhani Huupponen
kuvasi taloyhtiönsä puolesta
tunnelmia saatuaan käsiinsä Julkisivuremontti 2012 -kilpailun
voitosta kertovan kunniakirjan
ja seinälaatan.

Näsinamurin
korjaus
selkeästi voittaja

J

ulkisivuyhdistys r.y.:n ja
Asuntoyhteisöjen hallitusasiantuntijat AKHA ry:n
(kuten nimi nykyisin kuuluu)
järjestämässä kilpailussa ei ollut
tällä kertaa mitään epäselvyyttä, mikä saaduista ehdokkaista
täyttäisi Julkisivuremontti-kilpailun tavoitteet ja vaatimukset
- niin esimerkillisesti oli Asunto
Oy Näsinamurin julkisivukorjaushanke kokonaisuudessaan
hoidettu.
Perusteluissa todetaan muun
muassa: ”Yhdeksänkerroksisesta, vuonna 1977 rakennetusta
kerrostalosta on tullut ilmeeltään moderni ja asuinalueen
”harmaudesta” myönteisesti
erottuva rakennus. Vanha osin
klinkkerilaattapintainen, osin
maalattu julkisivu on muuttunut piilokiinnitykselliseksi
keraamiseksi julkisivulaataksi,
ikkunat ja elementtirakenteiset
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Vuonna 1977 valmistunut
Asunto Oy Näsinamuri ennen
ja jälkeen julkisivukorjauksen.
Julkisivukorjauksen vaikutuksina on asetettu mm. 15 prosentin energiansäästötavoite,
jonka arvioidaan jo nyt toteutuvan, mutta aika näyttää.
Oikeanpuoleisessa kuvassa
hallituksen puheenjohtaja
Juhani Huupponen (vas.) vastaanottaa tuomarin puheenjohtajan Juhani Siikalan ojentaman seinälaatan kansliapäällikkö Hannele Pokan seuratessa
tilannetta.

parvekkeet on korjattu perusteellisesti, pinnoitettu uudelleen ja osin verhoiltu. Näsinamurin toivotaan innostavan
myös naapuritaloyhtiöitä julkisivukorjauksiin alueella, jossa
vanhimmat rakennukset ovat
1960-luvun loppupuolelta, nuorimmat 70-luvun lopulta.
Taloyhtiössä on ollut aktiivinen hallitus, osakkaat ovat
osallistuneet ja esittäneet toiveitaan, on käytetty 3D-mallinnusta eli korjausvaihtoehtojen
visualisointia apuna, pidetty
kymmenkunta asukastilaisuutta, pysytty aikataulussa ja alitettu kustannusarvio. Lisäksi on
saavutettu tavoitteet, jotka asetettiin etukäteen: parannettu
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asumisviihtyisyyttä, huomioitu
energiatehokkuus rakenneratkaisuissa ja asetettu selkeä 15
prosentin energiansäästötavoite, parannettu ääneneristävyyttä ja tehty hyvää yhteistyötä
avoimessa hengessä yhteisen
tavoitteen eteen.”
Erityisansiona tuomaristo
piti turvallisuustiedottamista.
Urakoitsijana toiminut Jatke
Oy järjesti asukkaille tiedotustilaisuuden, jossa pohjapiirroksen avulla hahmotettiin, miten
työmaa piha-alueeseen ja siellä
kulkemiseen vaikuttaa. Lisäksi
oli ratkaistava, miten kulku taloon tai talosta ulos turvataan,
koska 31 huoneistoa käsittävään kymmenkerroksiseen ta-

loon on vain yksi sisäänkäynti.
Ratkaisuksi löytyi tavarakontti,
jonka läpi kuljettiin.

Tiedottaminen
olisi voinut olla
parempaa...

K

unniamaininnan saaneen turkulaisen Asunto Oy Kupittaankartion
hallituksen puheenjohtajan Bo
Granholmin ollessa estyneenä
kunniakirjan vastaanotti hallituksen jäsenenä aktiivisesti
toimiva Ari Pikala, joka yhtälailla kuvasi tunnustuksen yllättäneen.

– Todella hieno asia. Kun
näin jälkikäteen ajattelee, niin
olisimmehan me voineet hoitaa
joitakin asioita vieläkin paremmin, jos olisimme tienneet....
Pikala hauskuutti julkistamistilaisuuteen saapunutta yleisöä,
mutta vakavasti ottaen tunnusti, että esimerkiksi tiedottamisen suhteen olisi voitu toimia
vielä paremmin kuin nyt toimittiin.
Julkisivukorjauskohteena
vuonna 1982 valmistunut
klinkkeripintainen sandwichelementtitalo oli tuomariston
mielestä teknisesti ja arkkitehtoonisesti erittäin haasteellinen talon monimuotoisuuden
ja korjaushankkeen laajuuden
vuoksi.
Lisäksi rakennuksessa oli vakavia kosteusvaurioita, joiden
syyt selvitettiin ja vauriot korjattiin. Korjaushankkeessa eri
osapuolet kuitenkin onnistuivat hyvin ja hanke vietiin läpi
hallitusti ja taidokkaasti.

Jatketaan
ensi vuonna

J

ulkisivuremontti-kilpailu
toteutettiin nyt kolmannen kerran. Siinä haetaan
asunto-osakeyhtiöitä, jotka ovat
toteuttaneet julkisivuremontin
tavalla, joka kelpaa esimerkiksi
myös muille julkisivukorjausta

suunnitteleville taloyhtiöille ja
toteuttaville tahoille.
Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys r.y. ja Asuntoyhteisöjen hallitusasiantuntijat ry
AKHA yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa.
Tuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana RI, ekonomi Juhani Siikala FM Siikala Oy:stä
ja rakennusneuvos Ben Grass
AKHA:n edustajina, puheenjohtaja Mikko Tarri A-Insinöörit
Suunnittelu Oy:stä ja päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti-lehdestä sekä arkkitehti,
SAFA Maritta Koivisto Betonilehdestä ja Rakennusteollisuus
RT:stä Julkisivuyhdistyksen
edustajina.
Järjestäjätahojen tarkoitukse
na on katsastaa kilpailun merkeissä taas ensi vuonna hyviä
julkisivukorjaushankkeita. Mar
raskuussa Helsingin Messukeskuksessa pidettävät Julkisivumessut on oivallinen paikka
myös esitellä hyvin toteutettuja
julkisivukorjaushankkeita.
Esittelemme palkitut asuntoosakeyhtiöt marraskuussa ilmestyvässä Kiinteistöpostissa.

Kunniamaininnan saanut Asunto Oy Kupittaankartio ennen ja
jälkeen remontin. Vaikka julkisivun väritys ei remontissa kovin
paljon muuttunut, remontin suuri merkitys olikin kosteusvaurioiden aiheuttamien syiden ja vaurioiden poistaminen sekä rakenneteknisesti ja arkkitehtoonisestikin kestävän julkisivun aikaansaaminen.

1. palkinto Asunto Oy Näsinamuri:
Vuonna 1977 rakennettu betonisandwich-elementtitalo,
jossa 31 huoneistoa ja 10 kerrosta + ullakko.
Julkisivukorjaus valmistunut elokuu 2012.
Hallituksen puheenjohtaja: Juhani Huupponen
Isännöinti: Olli-Pekka Juvalainen REIM Tampere Oy
Suunnittelu: Stina Linne A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Rakennuttaminen: Mikko Tarri A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Urakoitsija: Jatke Oy, työnjohtaja Pasi Vuori
Valvoja: Markku Vuorio A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Tekninen asiantuntija: Heikki Käkönen

Kunniamaininta Asunto Oy Kupittaankartio:
Vuonna 1982 valmistunut klinkkerilaattapintainen
sandwich-elementtitalo, jossa 64 huoneistoa ja 8 kerrosta.
Julkisivuremontti valmistunut tammikuussa 2012
Isännöitsijä: vuonna 2010-2011 Crister Balthasar
Hallituksen puheenjohtaja: Bo Granholm
Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto ArkA´boa Pia Helin ja
arkkitehti Ilkka Soini
Pääurakoitsija: Jatke Oy, aluepäällikkö Kari Grönfors,
projektipäällikkö Arto Unga ja työpäällikkö Karri Saarinen
Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Tuomo Hinkkanen Oy,
T. Hinkkanen
Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvoja:
Julkisivukonsultointi JK Oy:stä Jouni Kourula rakennuttajakonsultti
ja valvoja sekä Antti Seppänen suunnittelija

Kilpailun yhteistyökumppaneina
toimivat Kiinteistöposti,
Julkisivukonsultointi JK Oy,
Skaala Ikkunat ja Ovet Oy sekä
Hämeen Rakennuskone Oy.
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Julkisivuyhdistyksen puheenvuoro

Uudet haasteet rakennusten
saumojen tiivistämiselle
Rakennuksille määritetyt kiristyneet energiatehokkuus-, ilmatiiveys-, ääneneristävyys- ja palonkestovaatimukset asettavat myös
haasteita saumausten ja tiivistysten suunnittelulle ja toteuttamiselle.
Esimerkiksi runkomateriaalit ja ikkunat ovat jo nyt U-arvoltaan
erinomaisia. Niiden paksuutta / U-arvoa ei voida enää parantaa kustannustehokkaasti. Sen sijaan sisä- ja julkisivusaumausten ja ikkuna- sekä oviasennusten huolellisella suunnittelulla ja toteuttamisella
voidaan vielä parantaa huomattavan edullisesti rakennuksen energiatehokkuutta.

Miksi tiivistämiseen ei kiinnitetä huomiota?
Usein tämä jää kuitenkin tekemättä, sillä vaikka ikkuna- ja julkisivutoimittajat hallitsevat oman tuotteensa, niin liitospaikoista ei vastaa
kukaan rakenneosatoimittaja.
On hyvin tyypillistä, että asennetaan moderni (U-arvoltaan alle 1)
ikkuna paksuun (U-arvoltaan alle 0,17) julkisivuun 36 vuotta vanhalla
asennusmenetelmällä. Vuonna 1976 vastaavat U-arvot olivat ikkunalle
2,1 ja julkisivulle 0,4.
Kenties ajatellaan, että vaikka rakenneosien U-arvot ovat parantuneet moninkertaisesti, niin asennusmenetelmät pysyvät vuodesta
toiseen samoina. Kun tämän lisäksi pääurakoitsijalla on kiire, suunnittelijalla uusia määräyksiä ja tuotteita opeteltavana, eikä rakennusvalvojakaan pysty valvomaan kaikkea, niin lopputuloksena on sinänsä hyvistä komponenteista rakennettu vuotava rakennus.
Saumojen ja liitosten tiivistäminen voidaan toteuttaa kohteesta ja
rakenteesta riippuen erilaisilla ratkaisuilla ja tuotteilla. Saumaamalla
ja tiivistämällä parannetaan rakennuksen ilmantiiveyttä, ääneneristävyyttä ja palonkestoa sekä estetään lämmönhukkaa ja kosteuden
sekä epäpuhtauksien pääsyä rakenteisiin.
Saumojen ja liitosten suunnitteleminen edellyttää laaja-alaista eri
rakenneosatoimittajien rakenteiden ja detaljien tuntemusta sekä saumaus- ja tiivistysmateriaalien tuntemusta.
Saumaamis- ja tiivistämistyössä tulee noudattaa huolellisuutta eri
työvaiheissa. Usein hankalat olosuhteet työmailla ja tiukentuneet rakentamisaikataulut asettavat vielä omat haasteensa saumauksen ja
tiivistämisen onnistumiselle.

On osattava valita oikea materiaali
kohteen ja rasituksen mukaan
Pursotettavia saumausmassoja on vähintään viittä eri päätyyppiä:

Suomen rakennussaumausyhdistys ry:n edustajina
Boris Panschin (vas.) ja Petri Silvennoinen.
Suomen rakennussaumausyhdistys
on Julkisivuyhdistyksen jäsen.
akryylejä, butyylejä, hybridejä, polyuretaaneja ja silikoneja.
Sen lisäksi saumojen tiivistyksiin voidaan käyttää läpi-impregnoituja paisuvia nauhoja, ilmatiivistysteippejä tai jopa tiivistysvaahtoja tai
näiden eri tuotteiden yhdistelmiä.
Ammattilaisen pitää tuntea tuotteiden ominaisuudet ja sallitut käyttökohteet, jotta oikea tuote tulee valituksi. Ei pidä valita esimerkiksi
”säänkestävää akryyliä” ulkosaumauksiin tai ”elastista akryyliä” joustavaan sisäsaumaan, sillä akryyli ei ole Suomen säänkestävää, eikä
elastista.

Kuka saa/osaa tehdä saumaustyöt sisätiloissa ?
Tästä huolimatta on paljon työmaita, joissa ei huomioida, että saumaustyö vaatii korkeaa ammattitaitoa ja oikeiden materiaalien valintaa.
Oletetaan, että kun saumat jäävät listojen alle piiloon, niin ei tarvita
”kalliita” ammattimiehiä, eikä M1-luokiteltuja massoja.
Märkätilojen työntekijöiltä kyllä vaaditaan henkilösertifikaatti ja
aineille tuotesertifikaatti, mutta kun pitäisi hallita ilmatiiveystyöt varsinkin matalaenergisissä ja passiivitaloissa, niin silloin ei vaadita
minkäänlaista ammattitaitoa kyseisestä työstä.
Näillä näkymin kosteusvaurioita tulee olemaan enemmän kuin
tarpeeksi, jos viranomaiset eivät pikapuolin puutu tähän epäkohtaan.

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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ViihDy W-Tyylillä.

Menikö TV:n kanssa sukset ristiin?
hanki täyslaidallinen talviurheiluviihdettä kotiin.

Tule DNA Kauppaan tai soita maksuttomaan
myyntipalveluumme 0800 550044.
DNA Welho TVS- ja DNA Welho TV Antenni S -kanavapaketti 4,95 €/kk (norm. 9,90 €/kk) 2 kk:n määräaikaisella sopimuksella. Lisäksi TV-kortti 2kk 0 € (norm. 2,52 €/kk) ja avausmaksu 0 € (norm. 30 €). Tilaus on voimassa
toistaiseksi. Kahden kuukauden jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Tarjouskampanja voimassa 31.12.2012 saakka. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetettuja
ja uudelleen samaan talouteen avattuja. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitus- ja erityisehtoja. Kampanja on voimassa DNA:n kaapeli- ja antenniverkossa. www.dna.fi

Arvotalon julkisivujen säilyttämisen aakkoset:

Huolletaan säännöllisesti, eikä
anneta repsahtaa huonoon kuntoon
Kun korjataan ennen
kuin on pakko ja kun
huolletaan säännöllisesti, säästetään
rahaa ja asukkaiden
ja osakkaiden hermoja. Yksinkertainen
sääntö, jonka noudattamatta jättämistä
taloyhtiöiden osakkaat
eivät useinkaan kestävästi pysty perustelemaan - ymmärtämättömyys, tiedon puute,
säästämisen vimma.
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

Y

rittäjäneuvos, Entisöinti
Pulla Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Riitta
Antinmäki kuitenkin nosti erityisesti arvojulkisivujen korjaamisesta esiin sellaisia käytännön vinkkejä, joiden avulla oltaisiin tekemässä oikeita asioita
oikeaan aikaan ja säästettäisiin
rahaa.
Esitystään aloittaessaan Riitta
Antinmäki kuitenkin tunnus
ti toimivansa arvojulkisivujen
huoltamista ja korjaamista kä
sit
televässä esityksessään sanansaattajana tai viestinvälittä
jänä, koska esityksen sisältö
perustuu yrityksen työntekijöiden ammattitaitoon ja käytännön tietoon siitä, miten arvojulkisivuja korjataan ja huolletaan.
Riitta Antinmäestä tuli Entisöinti Pulla Oy:n hallituksen
puheenjohtajaksi vuonna 2010,
kun A-Saneeraus Oy osti Jorma
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Pullan vuonna 1969 perustaman, perinteikkään rakennusja maalauskoriste-entisöinteihin erikoistuneen yrityksen.

Ennakolta ja
säännöllisesti

-V

aurioiden ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeä ja järkevällä huoltovälillä säästetään
selvää rahaa eli osakkaiden ja
asukkaiden asumiskustannuksissa, Riitta Antinmäki pohjusti muistilistaa, jossa kerrattiin
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– Meidän kokemustemme - meillä on ollut tänä vuonna hieman yli sata kohdetta - mukaan lisätöiden osuus urakasta on
noin 10-15 prosenttia eli se summa, joka tulee urakan hinnan
päälle. Lisätöille ei useinkaan mahda mitään. Joissakin huonosti suunnitelluissa korjauksissa lisätöiden osuus on voinut
nousta jopa 20 prosenttiin. Tässäa kohdin on tärkeää, että kun
tarjouspyyntöjä urakoitsijoille lähetätte, katsokaa, kenelle laitatte, että urakoitsijalla olisi kokemusta tällaisista korjauksista, Riitta Antinmäen neuvo kuuluu.
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varmasti isännöitsijöille erittäin
tuttuja juttuja, mutta tärkeitä
kuitenkin.
– Näkyvät vauriot kertovat
siitä, että tilanne on pahassa
jamassa ja vaurioihin on syytä
viimeistään nyt suhtautua vakavasti, Antinmäki muistuttaa
tilanteesta, johon valitettavan
usein arvojulkisivujenkin kanssa ajaudutaan.
Kaikkein suurin virhe erityisesti näin syksyisin on se, että
sadevesijärjestelmän kuntoa
ja tilannetta ei tarkisteta, eikä
huolehdita siitä, että veden
poistuminen ja ohjaaminen toimii teknisesti oikein ja järjestelmät ovat hyvässä kunnossa.
– Pojat käskivät korostaa sitä, että ennen lumentuloa pitää
tarkistaa, että rännit on puhdistettu ja varmistaa, että sadevesikouruihin ja syöksytorviin
mahdollisesti laitetut lämmittimet toimivat oikeasti. Hyvin
usein ongelmat johtuvat siitä,
että lämmitys- ja sulatusjärjestelmä ovat olemassa, mutta ei
kuitenkaan toimi.
Julkisivua voidaan huoltaa
myös pesemällä.
– Kaupunkilika on julkisivuille myrkkyä ja siksi julkisivupesuilla voidaan vaikuttaa korjaamisen tarpeeseen ja siirtää
sitä pidemmälle. Pesu tehdään
lämpimällä vedellä ja tietynlaisilla pesuaineilla, Antinmäki
mainitsi.
Säännölliseksi huoltotoimenpiteeksi voi nimetä varmasti
senkin, että julkisivun kuntoa
ylipäänsä koko ajan seurataan
ja reagoidaan nopeasti mahdollisiin muutoksiin. Säännöllinen
seuranta ja huoltaminen vaikuttavat merkittävästi myös julkisivun kestoikään.
– Miten kauan julkisivu kestää? Me olemme korjanneet
tänä kesänä yli sata vuotta vanhojen rakennusten julkisivuja,
joten kun julkisivu tehdään oikein ja sitä huolletaan, niin kyllä se kestää yli satakin vuotta.

Ammattitaitoista ja
kokemusperäistä
suunnittelua

S

uunnittelu on korjaami
sessa avainasemassa - totuus, jota aina korostetaan. Riitta Antinmäki muistutti
”poikiensa neuvomana”, että
vanhan arvotalon julkisivun
korjaajaksi kannattaa etsiä
suunnittelijatoimisto, jolla on
käytännön kokemusta vastaavanlaisista kohteista.
Lähtökohdat ja -tiedot julkisivun korjaamiselle saadaan rakennuksen kuntotutkimuksista
ja korjaushistoriasta.
– Taloyhtiöstä pitäisi löytyä
aina tietoa ja dokumentteja, mitä sille on tehty. Kuntokartoituksesta on iso apu ja sitäkin
suurempi hyöty, jos me olemme sen itse tehneet kyseisestä
kohteesta esimerkiksi muutamaa vuotta aikaisemmin. Silloin
tiedämme paremmin, mitä korjauksia ja mistä johtuvia korjauksia pitää tehdä.
Korjaustyön järkevään suunnittelun ja eri työvaiheiden
oikea-aikaisuuteen liittyvät jul
kisivun korjaamisen yhteydessä tehtävät muut työt eli jos
pitää roilottaa antennijohdot
tai jotakin muuta piilottaa julkisivurappauksen alle , se pitää
suunnitella sen mukaisesti ja
myös toteuttaa ennen rappausurakkaa.

INSPIROIDU.
IDEOI.
LUO.
FAVETON
Faveton-tiililaatat antavat
luovuudelle lähes rajattomat
mahdollisuudet. Faveton
kestää hyvin vaihtelevassa
ilmastossa.

CEMBRIT ROCK
Rock. Rock. Tämä luonnonkivipintainen sokkelilevy takaa
viimeistellyn ja pitkäikäisen
sokkelin taloosi.

CEMBRIT ZENIT
Sileä, yhdenmukainen Zenit
tarjoaa ajatonta tyylikkyyttä.
Zenitin värinkestävyys on hyvä
ja huollontarve vähäinen.

Tutustu näihin ja muihin inspiroiviin
Cembrit-ratkaisuihin

www.cembrit.fi

Käsityön arvo

J

ulkisivurappaus on monivaiheista ja moniosaamista
vaativaa erikoistyötä, minkä
vuoksi se maksaa enemmän.
Tärkeää vanhojen arvotalojen julkisivujen korjaamisessa
Antinmäen mukaan on sekin,
että julkisivurappauksessa noudatetaan rakennuksen vanhaa
henkeä ja ilmettä.
Muun muassa Helsingissä on
asuinalueita, joille on laadittu
erityisesti korjaustapaohjeet,
jotka nekin voivat asettaa julkisivujen korjaamiselle tietynlaisia erityisvaateita materiaalien,
työtapojen ja värityksen suhteen.
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Suosi hissin sijaan portaita

Käytä vettä säästeliäästi

Valitse ja käytä energiatehokkaita laitteita

Lajittele jätteet

www.lumon.fi/kampanja

Nauti luonnon valosta – mieti,
riittäisikö vähempi sähkövalo

Nauti talven tulosta
– lasitetulla terassilla
ja parvekkeella!

020 7403 200
(Puhelun hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuhelin) tai + 17 snt/min (matkapuhelin).
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kipsikoristeita tai julkisivujen
reliefejä puhumattakaan siitä,
että niitä tuodaankin uusina,
kauniina yksityiskohtina koristamaan korjattua julkisivua.

Sammuta valot kun
et niitä tarvitse

Älä lämmitä ja
viilennä samaan aikaan

Sammuta sähkölaitteet, sillä
valmiustilakin kuluttaa sähköä

Antinmäen mielestä korjaamisessa, varsinkin puuikkunoiden kohdalla, pitäisi olla
enemmän ymmärrystä sille, että puun lahovaurioita voidaan
korjata ja ikkunoita kunnostaa
sen sijaan, että ne vaihdetaan
uusiin ikkunoihin. Ja mitä kaikkea voidaan saada aikaan uusimalla ja korjaamalla vanhoja
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Naisrohkeutta peliin
Koska Riitta Antinmäki Entisöinti Pullaan liittyvissä asioissa liikkuu hyvin miesvaltaisella
alalla, kuten isännöintialallakin
on totuttu ajattelemaan, hän
evästi seminaarilaisia painokkaasti:
– Onko minulla ongelmia
toimia naisena tällaisella alalla,
jota edustan? Ei ole, päinvastoin, naiseudesta on hyötyä.
Sen olen kuitenkin huomannut,
että hommat pitää osata paljon
paremmin kuin yhdenkään
miehen. Uskokaa siis itseenne
ja opetelkaa ne asiat, joita ette
osaa.

– Olen absoluuttisesti myös
sitä mieltä, että naiset huolehtivat omaisuuteen liittyvistä asioista paremmin kuin miehet.
Tietysti on monenlaisia miehiä,
enkä voi sanoa olevani miesvihaajakaan, mutta aina haluan
kannustaa naisia luottamaan
omaan itseensä ja tekemään
omaa työtään kunnialla ja ylpeydellä. Kun joku teille naureskelee, antakaa sen mennä
ohi ja nostakaa nokka pystyyn.
Joskus tulee se hetki, kun voitte maksaa niin sanotusti potut
pottuina.

Tasavallan presidentti myönsi Riitta Antinmäelle yrittäjäneuvoksen arvonimen viime toukokuussa.
Entisöinti Pulla Oy:n hallituksen puheenjohtajuuden lisäksi
hän on tällä hetkellä Riitta´s Marketing -nimisen yrityksen
toimitusjohtaja ja Yrittäjä päivä -säätiön puheenjohtaja.
Hänen ansiotaan on, että 1990-luvun loppupuolella alettiin
viettää Yrittäjän päivää (5. syyskuuta 1997 ensimmäisen
kerran) ja vuonna 2000 yrittäjyys sai oman patsaan
Helsinkiin Narinkkatorille.

”Kotoilu” ja ihmisen hyvinvointi ovat trendikkäitä juuri nyt

Positiivista ja yllätyksellistä
asukasviestintä
Isännöitsijöiden on
helppo perustella
osakkaille ja asukkaille suunnatuissa
viesteissään erilaisia
asioita faktoilla, mutta voidaan vedota
myös viihtyisyyteen
ja asuinympäristön
turvallisuuteen. Liiketoimintastrategi ja
brändikonsultti EevaLiisa Ylälahti kehotti
isännöitsijöitä hyödyntämään asukasviestinnässä myös trendikkääseen ”kotoiluun” eli
kotona viihtymiseen ja
ihmisen hyvinvointiin
liittyviä näkökulmia.
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

O

sakkaille ja asukkaille
suunnatussa viestinnässä pelaavat samat
lainalaisuudet kuin missä muussa viestinnässä tahansa: on selkeästi ja yksinkertaisesti ilmaistava asioita, kyettävä kertomaan
niiden vaikutuksista konkreettisesti, lyhyesti ja ytimekkäästi
- kenties kerätä ns ”lisäpisteitä”
viestinnän yllätyksellisyydellä
tai osallistamisella.
Viestintään on löydettävissä
myös uusia näkökulmia esimerkiksi trenditutkimusten kautta.
Yhdeksi uudeksi näkökulmaksi
Eeva-Liisa Ylälahti tarjosi koto-

– Yksisuuntaisesta viestinnästä, niin sanotusta tööt-viestinnästä, on siirrytty entistä enemmän
vuorovaikutteiseen, keskustelunomaiseen viestintään. Siihen päästään, kun viestin lähettäjä on valmis myös kuuntelemaan viestin vastaanottajaa niin sanotusti herkällä korvalla eli saadaan palautetta, joka vaikuttaa, Eeva-Liisa Ylälahti muistutti.

na viihtymisen trendiä, ”kotoilemista”.
– Tuoreimpien suomalaisten
trenditutkimusten mukaan yli
80 prosenttia suomalaisista rakastaa ”kotoilua”. Siihen kuuluvat kaikki asumisviihtyisyyteen,
kotiin ja ympäristöön liittyvät
asiat, Ylälahti totesi ja evästi,
että tämän tiedon hyödyntäen
isännöitsijän viestinnässä voidaan vedota entistä vaikuttavammin esimerkiksi kodin viihtyisyyteen tai turvallisuuteen.
Toinen, melkein yhtä vahva
trendi suomalaisten keskuudessa on hyvinvointi ja tasapainoi-

nen elämä. Niiden merkitys on
noussut entistä tärkeämmiksi
viimeisten viiden vuoden aikana.
– Mistä se johtuu? Onko syy
löydettävissä siitä, että ”me
juok
semme nyt paikasta toiseen niin paljon”. Yhtäkkiä on-

kin ruvettu arvostamaan hetkeen pysäyttämistä ja sitä, voinko hyvin, pitäisikö minun tehdä
itselleni tai perheelleni jotakin
hyvää. Hyvinvoinnista on tullut
trendi, eikä hyvinvoinnista huo➺ JATKUU
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nen viesti, jolla tilannetta voitaisiin parantaa? Mitä isännöitsijä
voisi ehdottaa? Keksin, että se
voisi vapaaehtoinen roskapoliisitoiminta. Minä ilmoittauduin
heti meidän yhtiökokouksessamme, että minä olen tehtävään valmis.
– Minut on hallitus nyt oikein
virallisesti nimennyt meidän taloyhtiömme jätehuoltoyhteyshenkilöksi. Siitä on tiedotettu
asukkaille ja minä olen jakanut
asukkaille henkilökohtaisen
kirjeen, jossa on viiden kohdan
roskisetiketti, Ylälahti iloitsee
muutaman viikon takaisesta tapahtumasta, joka on myös oiva
esimerkki monipuolisesta viestinnästä.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

lehtimista voi pitää enää heikkona signaalina,Ylälahti jatkoi.

Viestinnän voima
ja vaikutus?

E

eva-Ylälahti kertoi haastatelleensa erästä hallituksen puheenjohtajaa
ja muutamaa isännöitsijää saadakseen tarkempaa kuvaa siitä,
minkälaisia asioita osakkaat tai
isännöitsijät pitävät viestinnässä tärkeinä. Isännöitsijöiden
mielestä yksinkertaisen, ymmärrettävän, lyhyen ja ytimekkään viestin aikaansaaminen
asukasviestinnässä on suuri
haaste. Vieläkin vaikeampi tehtävä saada viestinnällä aikaan
muutoksia.
– En tiedä, onko teillä tässä
kohdin mahdollisuuksia hyödyntää viestinnässä esimerkiksi
osakkaiden ja asukkaiden osallistamista.Tai miten yllätyksellisyys voisi toimia?
Osallistamisella tarkoitetaan
Ylälahden mukaan sitä, että ihmiset otetaan mukaan viestin
nän tekemiseen. Sellaisia esimerkkejä löytyy esimerkiksi
sairaalamaailmasta, jossa tiettyä
sairautta potevat potilaat ovat
tuottaneet aineistoa vertaispotilaiden käyttöön.
– He osaavat kuvailla esimerkiksi kipua paremmin tai mitkä
asiat ovat olotilaa parantaneet,
mitkä asiat auttaneet ja mitkä
taatusti eivät, koska heillä on
käytettävissään oma kokemuksensa,Ylälahti otti esiin.
Media on hyödyntänyt osallistumisen toimintamallia esimerkiksi pyytämällä kuvia ja
juttuvinkkejä toimituksen käyttöön tai matkatoimisto kokoamalla matkakohteissa olleiden
perheiden toimittamia valokuvia muidenkin katsottaviksi.
Toinen positiivisen viestinnän keino on yllättää viestin
vastaanottaja tavalla tai toisella.
Parhaimmillaan se on sitä, että
viestin vastaanottaja yllättyy
positiivisesti, kun hänelle kerrotaan jostakin asiasta jo ennen
kuin osasi itse sitä odottaa.
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Avoimella
mielellä

V

Viestintää ja erityisesti positiivisen viestinnän voimaa EevaLiisa Ylälahti tarkastelee monipuolisesti johtamis-, markkinointi- ja myyntikokemuksensa kautta. Hänellä on reilun 20
vuoden kokemus johtotehtävistä eri yrityksistä ja yrittäjätaustaa.
Hänen erityisosaamistaan on liiketoiminnan kehittäminen tuotekehityksen, markkinoinnin ja myynnin kautta, mutta seminaariyleisö sai hyvän käsityksen myös siitä, että hän tuntee
median, monikanavaisuuden, kuluttaja- ja päättäjätutkimukset sekä erilaiset tutkimustyövälineet liiketoiminnan ja brändien kehittämisessä.

”Roskapoliisitoimintakin”
on viestintää

Y

ksi esimerkki käytännön viestinnästä liittyi
Eeva-Liisa Ylälahden
omiin kokemuksiin taloyhtiönsä ”roskapoliisiksi”, hienommin
ilmaistuna jätehuollon yhteyshenkilöksi, ryhtymisestä.
– Asuin neljä vuot
ta Hert-
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toniemessä ja sen taloyhtiön
katoksessa oli useita energiajaeroskiksia ja vain yksi sekajätteille tarkoitettu roskis. Kun
asukkaat oppivat lajittelemaan,
taloyhtiö säästi ”tsiljoonan”,
Ylälahti kertoi.
– Nyt asun Lauttasaaressa ja
tuntuu, että meidän jätehuoltomme on kuin lastentarha, jossa ylikoulutettuja ihmisiä täytyy
paimentaa jätehuoltoasioiden
vuoksi. Mikä olisi se positiivi-

iestintää tarvitaan tänä
päivänä kaikessa toiminnassa, eri ammateissa ja erilaisissa työtehtävissä.
– Viestinnän kanssa ei olla
koskaan valmiita, koska aina tulee uutta, uusia asioita ja uutta
opittavaa,Ylälahti muistutti.
Uuden oppimisessa avoin
mieli parantaa oppimiskykyä:
– Perusasenteesta riippuen oppimiskykysi voi olla 70
prosenttia parempi, jos sinulla
on avoin mieli. Avoimuudella
tarkoitetaan nöyryyttä, uteliaisuutta ja positiivisuutta siinä
mielessä, että ei suljeta pois
mahdollisuuksia ajatella toisin.
On positiivinen asenne kaikkeen,Ylälahti muistutti.
Näin toimien ikävät ja vaikeat asiat voidaan muuttaa jopa
vahvuuksiksi, kuten kävi norjalaiselle kuusikauppiaalle, joka
ei saanut vänkyröitä kuusiaan
kaupaksi. Hän keksi, että annetaan jokaiselle kuuselle nimi,
otetaan kuva ja pistetään huutokauppamyyntiin Internetiin.
– Kuuset kävivät kaupaksi
niin hyvin, että asiakkaat olivat
suorastaan pettyneitä, kun eivät saaneet omaa pörrimörriä
tai ujoa poikaa tai villiä tyttöä.
Tämä on hauska tositarina,
Eeva-Liisa Ylälahti vakuutti.

Erään tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa työssä käyvistä ihmisistä kokee tällä hetkellä niin, että heillä ei ole töissä riittävästi aikaa. Puolet työntekijöistä toivoo, että heillä olisi enemmän vapaa-aikaa. - Vauhti kiihtyy yhä ja ainoa asia, mihin me itse pystymme
vaikuttamaan, on se, miten me itse suhtaudumme eteen tuleviin asioihin ja miten pidämme itsestämme huolta. Nämä alkavat olla
ainoita keinoja, joilla selvitään, Anu Vihonen jatkoi.

Minäaika, nyt-hetkeen keskittyminen ja aikajanan venyttäminen

Hallitsen ajankäyttöäni
ja voin paremmin

K

ahden-kolmen minuu
tin keskittyminen nythetkeen auttaa jaksamaan paremmin, vähentää
teidän stressiä, ja tekee luovemmaksi.Tämän voi tehdä aamulla
ennen töihin lähtöä.Tai jos teette sen kesken työpäivän ja kiireiden, teillä on ihan erilainen
olo loppupäivän. Nyt-hetkeen
keskittyminen tapahtuu niin,
että ota oikein hyvä olo tuolissasi, jalat tukevasti maahan,
ota hyvä asento ja pidä kädet
hyvässä paikassa, missä haluat
ne pitää. Laita silmät kiinni ja
keskity hengittämään, hengitä
sisään, hengitä ulos. Jos tulee
ajatus, joka ei kuulu tähän het-

Kiinteistöalan päättäjänaiset
merellä -seminaari 6.–7.9.2012

keen, puhalla se ulos uloshengityksellä....
Viitisenkymmentä Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä
-seminaarin isännöitsijää ja yhteistyökumppanien edustajaa
istuvat silmät kiinni, rauhassa
hengitellen ja kiireettömän
tuntuisesti paikoillaan istuen
Tallink Siljan Princess Balticin

kokoustilassa.
Meneillään on henkilöstöval
mentaja, NLP Trainer Anu Viho
sen vetämä harjoitus, jossa
konkreettisesti mielentilaan
vaik uttamalla rauhoitutaan,
poistetaan mielestä kiireen
tun
tua ja stressiä aiheuttavat
ajatukset ja keskitytään vain tähän, olemassa olevaan hetkeen.

– Puhuimme äsken siitä, miten tärkeitä asioita tulevaisuus
ja menneisyys ovat. Menneisyydestä otamme kaiken oppimamme ja kokemuksemme,
jotka ovat hyvin tärkeitä. Kuitenkin äärettömän tärkeää olisi
keskittyä tähän hetkeen, koska
eihän meillä todellisuudessa
ole muuta.
– Kun keskitytte tähän hetkeen, esimerkiksi työpäivänä
neuvottelussa, ettekä ajattele
menneitä asioita tai seuraavaa
tuntia tai päivää, niin olette täydellisesti läsnä siinä, missä juuri
istutte.
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Luotettavasti ja laadukkaasti

– Harvardin yliopistossa tehdyssä kokeessa todettiin, että
kun ihminen keskittyy parinkolmen minuutin ajan nythetkeen, se auttaa jaksamaan
paremmin, vähentää stressin
tunnetta ja tekee ihmisestä luovemman, Anu Vihonen konkretisoi yhden toimintatavan, jolla
voi vaikuttaa mieleensä ja hallita aikaansa.

Tekniikassamme yhdistyvät
kehittynyt teknologia ja
huolellisesti testatut materiaalit.
Lisäksi oma erikoiskoulutuksemme
takaa vahvan ammattitaidon sekä
ruiskuvalumenetelmälle että
sukitukselle.
Tarjoamme nyt myös laajempaa
viemärisukitusta sekä uutuutena
muoviviemärien saneeraus
ruiskuvalulla! Ota yhteyttä niin
kerromme lisää!

Alan parhainta asiakaspalvelua

T
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PERT SERVICE
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Huolehdimme tiedottamisesta projektin joka vaiheessa. Näin
ollen remontti sujuu helposti ja vaivattomasti niin asukkaalle kuin
kiinteistön omistajalle.
Tavoitteenamme on 100% asiakastyytyväisyys!

VTT-C-6460-11
OT

ESERTIFIK A A

TT

I

Se. Kotimainen. Luotettava.

Se. Kotimainen. Luotettava.
info@newliner.fi

www.newliner.fi

020 790 2000

Yhdessä osaamistasi rakentaen
Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
13.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen heti.

Puhtausluokka P1 rakennus- ja
ilmanvaihtotyössä
14.11.2012, OULU & 20.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen Ouluun 31.10.
ja Helsinkiin 5.11. mennessä.

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

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

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
LISÄTIETOJA KOULUTUKSISTA JA ILMOITTAUTUMINEN:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264

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

E

sityksen aiheena oli aika
ja ajankäytön hallinta, jota tarkasteltiin erityisesti
neurolingvistisen ohjelmoinnin
eli tietynlaisen psykologisen
prosessoinnin kautta.
– NLP:ssä oletetaan, että
menneisyyteen, nykyhetkeen
ja tulevaisuuteen - aikaankin liittyvät asiat ovat meidän mielissämme mielikuvina, ääninä
tai tuntemuksina. Kun ne ovat
mielessä, niitä voidaan muuttaa,
Anu Vihonen selitti NLP-tekniikan taustaa, jota sovellettiin
esityksen käytännön harjoituksissa.
Jokaisella on henkilökohtainen käsitys ajasta ja aikakäsitys
on kaikilla erilainen. Tätä Anu
Vihosen esittämää perusasiaa
voi testata vaikkapa kysymällä
työkaverilta, kuinka pitkä aika,
montako minuuttia, sinulle on
”kohta” tai ”heti” tai ”aikanaan”.
Jokaisen vastaus on erilainen.
– Meidän täytyy ruveta suodattamaan sitä tietoa, mitä haluamme ottaa vastaan, oli Anu
Vihosen neuvo tietotulvan hillitsemiseen ja ajankäytön hallitsemiseen.
Erään tutkimuksen mukaan
kolme neljäsosaa työssä käyvistä ihmisistä kokee tällä hetkellä niin, että heillä ei ole töissä
riittävästi aikaa. Puolet työntekijöistä toivoo, että heillä olisi
enemmän vapaa-aikaa. Tämän
tutkimuksen tulosten käytännön viesti Vihosen mukaan on
taas se, että vain ihminen itse
pystyy vaikuttamaan - miten
itse suhtaudumme eteen tule-

viin asioihin ja miten pidämme
itsestämme huolta.

Minäaika
tulee

T

ulevaisuuden tutkija Ilkka Halava ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar
tekivät pari vuotta sitten sitten
Elinkeinoelämän valtuuskunnalle tutkimuksen, jonka nimi
oli Kuluttajakansalaiset tulevat.
Siellä esitetään työelämän Minäaika-käsite ja kuvataan, miten
kuluttajakansalaiset toimivat
työpaikoilla ja yhteiskunnassa.
– Minäaika on sellaista työaikaa, kun teillä on tunne, että työt hoituvat, on riittävästi
resursseja ja te näette kokonaisuuden, mihin kuulutte ja mitä
työtä olette tekemässä. Minäaika saa teidät viihtymään töissä.
– Jos taas koette, että Minäaikaa on vähän, silloin joku toinen ihminen työpaikallanne sanelee, mitä teette, siellä on liian
vähän resursseja, ette ymmärrä
kokonaisuutta, johon kuulutte
tai ette pysty vaikuttamaan työhönne, Anu Vihonen esitti.
Kun ihmisellä on töissä hyvin
vähän Minäaikaa, sitä etsitään
vapaa-ajasta.
– Olisi hyvä löytää Minäaikaa
edes sieltä vapaa-ajasta, koska
silloin pääsette tekemään sitä,
mistä oikeasti nautitte, mikä
saa pysymään teidät hyvinvoivina ja omana itsenänne, juuri
sellaisina kuin olette, Anu Vihonen jatkoi.
Suurin uhka Minäaika-yhtälön hyvälle toteuttamiselle on,
kun töitä on liikaa, päivät venyvät pitkiksi, tulee ylitöitä, eikä
itse pysty vaikuttamaan tilanteeseen.
– Sitten kun tulet kotiin, olet
niin väsynyt, ettet jaksa tehdä
enää niitä omia vapaa-ajan juttuja, toteuttaa sitä Minäaikaa.
Tämä tilanne on teille signaali,
mitä kannattaa kuunnella omas
sa itsessänne, koska se aiheut
taa uupumista pidemmän päälle, Anu Vihonen muistutti.

Kuinka pitkä aika sinulle on kohta, heti tai ajallaan? Naisisännöitsijät ja yhteistyökumppanit keskustelivat vilkkaasti Anu Vihosen
esittämistä kysymyksistä ja osallistuivat aktiivisesti käytännön NLP-harjoituksiin.

– Me kestämme tällaista jon
kin aikaa, mutta jos tilanne
jatkuu ja jatkuu, kuukaudesta
tai jopa vuodesta toiseen, niin
miettikää silloin, mitä itse voitte tehdä tilanteelle, hän herätteli kuulijakuntaa miettimään,
minkälainen Minäajan edustaja
kukin on.
Ja sitten seuraavaksi tärkein
neuvo: – Kuka on se tärkein
henkilö tässä maailmassa. Se ei
ole työnantaja, se ei ole teidän
perheennekään, vaan se on te
itse. Kun te voitte hyvin, niin
teidän työpaikallanne ihmiset
voivat hyvin ja myös läheisenne perheessä voivat hyvin. Panostakaa siis omaan hyvinvointiinne.

Lineaarisuuden
yllätyksellisyys

Y

hteiskunnassa ja työelämässä on tutkijoiden
mukaan siirrytty sykli
ses
tä aikakäsityksestä entistä
enemmän lineaariseen aikakäsitykseen, jossa on hyvin vähän
ennustettavuutta. Tämäkin voi
osaltaan vaikuttaa siihen, miten
ihmiset jaksavat työelämässä
huonommin ja ajankäytön hallitseminen on vaikeaa.
– Lineaarisessa aikakäsityksessä on paljon asioita, joita
ei pystytä ennustamaan, koska
maailma on niin erilainen kuin
ennen. Lineaarinen aikakäsitys

on myös aika kuluttavaa, koska
tapahtuu niin paljon ennaltaarvaamattomia asioita.

Taito elää
nykyhetkessä

-A

ikakäsitys on myös
siinä mielessä mielenkiintoinen, että
lähes 90 prosenttia ihmisistä
elää koko elämänsä ajan joko
menneisyydessä, murehtii menneisyyden juttuja, mitä tuli sanottua, mitä tuli tehtyä tai sitten
elää tulevaisuudessa. Olemme
keskimäärin vain 10 prosenttia
elämästämme tässä hetkessä,
keskitymme tähän hetkeen, mikä nyt on olemassa.
Tätäkin mielikuva-asiaa harjoiteltiin käytännössä. Muutaman naisisännöitsijän käsi nousi kuuliaisesti, kun Anu Vihonen
pyysi nostamaan käden, jos oli
eksynyt miettimään harjoituksen aikana ensi viikon työasioita.
– Jos vähänkin tuntuu siltä,
että mietitte ensi viikon juttuja,
nyt kirjoitatte ne asiat paperille,
pistätte paperin käsilaukkuun
ja otatte sen sieltä esiin vasta
maanantaiaamuna. Ne asiat eivät kuulu tähän hetkeen. Sitä
enemmän pystytte nauttimaan
tästä risteilystä ja tulevasta vapaasta viikonlopustanne, kun
toimitte näin.
– Käsittelette asian vasta sit-

ten, kun sen aika on. Jos mieleenne putkahtaa jokin tähän
hetkeen kuulumaton asia, palauttakaa se sille kuuluvaan ai-

kaan. Tämä on ajan kanssa leikkimistä, mutta tärkeintä, että te
vaikutatte mieleenne ja voitte
hyvin.

”On katsottu, että syklinen aikakäsitys rauhoittaa
mieltä, koska se sisältää rutiineja, vaikkei niistä
välttämättä pitäisikään silloin kun ne ovat työn alla. Lineaarinen aikakäsitys taas on aika kuluttavaa,
koska tapahtuu niin paljon ennalta-arvaamattomia
asioita.”

Anu Vihonen on Annanet-nimisen yrityksen vetäjä, NLP
Trainer ja henkilöstövalmentaja, jonka vetämissä harjoituksissa opeteltiin ajankäytön hallintaa mm. venyttämällä aikajanaa ja harjoittelemalla nyt-hetkeen keskittymistä.
”Kiire tarttuu helposti. Yksi keino välttää kiirettä, on itse
pysyä rauhallisena kiireisessä ympäristössä ja keskittyä vain
olemassa olevaan hetkeen ja siinä tekeillä oleviin työtehtäviin”, oli yksi Anu Vihosen isännöitsijäkunnalle jättämistään
käytännön neuvoista, kuinka hallita omaa ajankäyttöä.
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Futuristi Elina Hiltunen:

Harrastakaa tulevaisuudesta ajatusleikkejä ja herättäkää keskustelua
Kun ihminen tai yritys
tiedostaa megatrendit,
havaitsee heikkoja signaaleja, ennakoi, keksii
uutta ja kommunikoi,
voi syntyä edelläkävijämäistä toimintaa ja
varautumista tulevaisuuteen.
Tulevaisuuden tutkija,
futuristi Elina Hiltunen
kehotti Kiinteistöalan
päättäjänaiset merellä
-seminaarissa kuulijoitaan kommunikoimiseen ja tulevaisuuden
visioimiseen.
- Pitäkää asiat ja viestit yksinkertaisina ja
olkaa provosoivia - siitä keskustelu syntyy,
hän evästi.

n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

S

uomessakin on jo paljon
yrityksiä, jotka kuuntelevat erittäin herkällä korvalla tulevaisuuden tutkijoiden
ajatuksia ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Yritykset ovat tänä
päivänä myös entistä valmiimpia käyttämään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden
avulla tutkitaan megatrendejä
ja trendejä, tunnistetaan erilaisia heikkoja signaaleja ja villejä
kortteja.
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– Meillä on tapana aliarvioida heikkoja signaaleja, nauramme kenties niille, emme halua puhua
niistä, emme usko niiden mahdollisuuksiin. Heikot signaalit ovat kuitenkin mielenkiintoisinta tietoa tulevaisuudesta, sillä ne kertovat parhaiten tulevaisuuden muutoksista, Elina Hiltunen totesi.

Havaintojen ja keskusteluiden pohjalta syntyy innovatiivisia ideoita ja konkreettisia
keinoja, joilla ennakoidaan tulevaisuutta ja varaudutaan siihen. Niitä voidaan hyödyntää
esimerkiksi yrityksen strategisessa suunnittelussa tai tuotekehityksessä.
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Kiinteistöalan päättäjänaiset
merellä -seminaari 6.–7.9.2012

Trendit antavat
suuria suuntaviivoja

-M

egatrendit ovat eri
puolilla maailmaa
tapahtuvia asioita,
jotka vaikuttavat suureen määrään ihmisiä ja jotka ovat meille
kaikille tuttuja.
Esimerkkejä megatrendeistä
- resurssit ja luonnon resurssit
vähenevät, maailman populaatio kasvaa, teknologia kehittyy,
kaupungistuminen lisääntyy, on
kansainvälistymistä ja ilmastonmuutosta, globaali keskiluokka
kasvaa jne. Nämä ovat hyvin
tärkeitä megatrendejä ja ne
kannattaa ottaa huomioon, tunnistaa ja tiedostaa, kun lähtee
miettimään tulevaisuutta.
– Jos haluaa olla ihmisenä
tai yrityksenä edelläkävijä,
niin näiden edellä mainittujen
megatrendien pohjalta ei etene kovin pitkälle. Nämä ovat
sellaisia asioita, jotka kaikki jo
tietävät.
– Eli jos yrityksessä vasta tässä vaiheessa reagoidaan esimerkiksi väestön ikääntymiseen,
niin ollaan myöhässä. Kaupalliselta tai yritysten kilpailuedun
kannalta yritysten pitäisi olla aina askelen edellä kilpailijoitaan
ja muita. Silloin ollaan jo myöhässä, jos vasta nyt reagoidaan
tai tiedostetaan tällaiset megatrendit, Elina Hiltunen toteaa.

Ennakointi ja
ennakoimisen
työvälineet

M

iten isännöintitoimis
tossa tai isännöitsijä
omassa työssään voisi miettiä, miten selvitä tule
vai
suudesta, Elina Hiltusen
vinkkilistalla on kolme asiaa:
ennakointi, innovointi ja kommunikointi.
Tulevaisuuden ennakointi
on sitä, että mietitään erilaisia
vaihtoehtoja, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua. Kysymys on
yksinkertaistettuna vaikkapa
siitä, että ennakoimme sadepäivää, otamme mukaan sateenvarjon, varaudumme sateeseen.

Mietimme vaihtoehtoja - miten
toimin, jos sataa, mitä teen, jos
aurinko paistaa.
– Tämä on ennakoinnin perusjuttu eli hyvin pienillä teoilla ja resursseilla pyrimme
estämään ikävän tulevaisuuden,
Elina Hiltunen sanoo.
Työpaikalle sovellettuna tulevaisuutta ennakoiva ajatusmalli
voisi tarkoittaa sitä, että mietitään erilaisia asioita ja muutoksia, joita työssä ja työpaikalla
voi tulevaisuudessa tapahtua.
Ja etsiä vastauksia miten ne vaikuttaisivat omaan työhön tai
koko työpaikkaan.
– Tässä työskentelyssä on
kaksi avainsanaa - entä jos - mitä jos.
Tulevaisuuden ennakoimisessa on kysymys myös tervejärkisestä varautumisesta tulevaisuuden asioihin ja siihen,
että voimme tehdä positiivista
tulevaisuutta.
– Lähdetään miettimään sitä,
mitä todella hyvää tulevaisuus
meille voisi tuoda tai mitä me
itse voisimme tehdä päästäksemme positiiviseen tulevaisuuteen, hän vielä totesi.
– Voisitte kysyä itseltänne esimerkiksi sitä, pitäisikö minun
isännöintityössäni kouluttautua johonkin erityisosaamiseen
tai tiettyyn alaan tulevaisuutta
ajatellen. Tämä liittyy juuri tällaisiin yksilötason ja yritystason
tulevaisuusskenaarioihin siitä,
mitä tarpeita isännöintialalla
tulevaisuudessa on tai mitä taitoja isännöitsijältä tarvitaan tulevaisuudessa, jos asuminen on
tällaista, tällaista ja tällaista - siis
erilaisia vaihtoehtoja ajatellen,
Elina Hiltunen opasti.

Herkkänä heikoille
signaaleille

J

otta tällaisia tulevaisuusskenaarioita voisi ajatuksellisesti rakentaa, pitäisi osata
havaita ja tiedostaa esimerkiksi
heikkoja signaaleja.
– Voisitko nähdä heikkoja
signaaleja tietynlaiseen tulevai
suuteen menemisestä tai voi➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

sitko kenties estää jotenkin tietynlaisen tulevaisuuden tapahtumasta, Elina Hiltunen kysyi
kuulijoiltaan.
Mielenkiintoista pohdintaa
herättivät Elina Hiltusen esittelemät esimerkit heikoista signaaleista. Esimerkiksi pelihalli
vammaisille, kasvihotelli, poliittisten matkojen järjestämiseen
erikoistunut matkatoimisto ja
robottihylje, joka on tarkoitettu terapiavälineeksi esimerkiksi
alzheimerin tautia sairastaville.
– Kasveille oma hotelli on
pilottikonsepti, jonka bongasin
Espanjasta Internetin kautta.
Siellä oli kehitetty hotelli kasveille, jotka voi viedä sinne siksi aikaa, kun on matkoilla. Ajatelkaa, miten usein meillä on
ongelma, kuka kastelee kukat
sillä aikaa kun olet matkoilla.
Miksei kasvihotelleja voisi olla joka paikassa - taloyhtiössä
kasvihuone ja talonmies tai
joku asukas kävisi hoitamassa

ja kastelemassa hoitoon jätetyt
kasvit, Elina Hiltunen innostuu.
– Heikkoja signaaleja löytyy
kaikkialta, mutta niille täytyy
olla avoin - niiden taajuudelle
niin sanotusti virittäytyä. Kun
näet uusia juttuja, älä kävele
ohi ja kohauta olkapäitäsi, vaan
pysähdy miettimään näkemääsi
ja kokemaasi, ota kenties valokuvakin ja sitten työpaikalla
herätä asiasta keskustelua, Elina
Hiltunen vinkkaa.

Tulevaisuutta myös
luodaan itse

-M

inun ajatukseni
mu
kaan me pys
tym
me itse tekemään tulevaisuuttamme. Jos
jokin asia tökkii sinua henkilökohtaisesti, niin ei siihen kukaan muu voi vaikuttaa kuin sinä itse, teet asialle itse jotakin.
Sama asia työorganisaatiossa.

– Kun lähdet tekemään tulevaisuuttasi, niin sinun täytyy
uskaltaa tehdä asioita ja väitellä
kovasti, Elina Hiltunen evästi ja
kehotti myös rohkeuteen - innovaatioiden esteet kun tulevat
varsin herkästi vastaan ilmaisuina ”ihan hyvä idea, mutta ei
sovi meidän strategiaan; ihan
hyvä idea, mutta ei toimi, on jo
testattu silloin ja silloin; hyvä
idea, mutta on liian kiire”.
Hulluista ideoista tai innovaatioiden esteet ylittämällä voi
syntyä merkityksellistä kaupallista toimintaakin. Tämän Elina
Hiltunen todisti esimerkillä yrityksestä, joka ratkaisi aina pesun jälkeen kadoksissa olleiden
sukkien ongelman: myydään
kolme kappaletta sukkia, jotka
ovat kaikki erilaisia. Trendikästä. Käy kaupaksi.
– Kun ryhdymme miettimään
tulevaisuutta, avainkysymys on

se, mitä sinä voisit tehdä tulevaisuuden eteen. Pitää kommunikoida, keskustella siitä, minkälainen tulevaisuus voisi olla.
Kommunikoikaa ja visioikaa,
Elina Hiltunen lopuksi kehotti.

”Minusta on tärkeä
puhua tulevaisuudesta,
jakaa omia ajatuksia ja
ottaa vastaan muiden
kommentteja siitä, mitä
mieltä olette minun tai
meidän tulevaisuusajatuksistamme, voisiko
tapahtua tällaista....”

Elina Hiltusen mielestä tulevaisuuden kommunikointi on oiva
työväline massojen viisauden keräämiseen. Kommunikoinnissa
kannattaa keskittyä erityisesti palautteen analysoimiseen ja tästä
oppimiseen tulevaisuuden suhteen.

Elina Hiltunen on erikoistunut tulevaisuuden ennakointiin ja
heikkoihin signaaleihin, joiden parissa hän on tehnyt työtä
vuodesta 1998 alkaen. Hiltunen väitteli vuonna 2010 Aalto
yliopiston kauppakorkeakoululle aiheesta ”Heikot signaalit organisaation tulevaisuusoppimisessa”.
Hän on tulevaisuuskonsultointiin keskittyvän What’s Next
Consulting Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.
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Kiinteistöalan
päättäjänaiset
merellä
-seminaari
6.–7.9.2012
Cembrit Oy
Maisa Piesala karstulalaisesta PTS Isännöinti Oy:stä (etualalla) keskustelemassa ikkuna- ja oviasioista Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:tä edustavan Terhi Saijtesin (vas.) kanssa. Helsinkiläisen
Laajasalon Isännöinti Oy:n Sari Rissasen (toinen oikealta) katse on jo suunnattuna seuraavan yhteistyökumppanin pöytään, jonka äärellä myös viialalainen Rauni Mokka (oik.) Kiinteistövälitys
Vanaja Oy:stä. Taustalla Kohtauspaikan standillä istumassa Lassila & Tikanoja Oyj:tä edustava
Anu Kuokka.
Salla Willberg (vas.) Vesi
vek Oy:stä Pirkanmaalta
kertomassa Irma Heikki
lälle yrityksen uusimmista tuotekehityksistä sadevesijärjestelmiin ja kattoturvatuotteisiin liittyen.

Satu Korkalainen (oik.)
Isännöitsijäpalvelu Nord
lund Oy:stä Hyvinkäältä
tapaamassa julkisivu-urakointia tarjoavan Exoteri
ko Oy:n edustajat Leena
Salmisen (vas.) ja Heidi
Bymanin.

Sari Rissanen Laajasalon Isännöinti Oy:stä (vasemmalta lukien),
Hilkka Ikonen Tilitoimisto Ikonen Ky:stä Lahdesta, Rauni Mokka
Kiinteistövälitys Vanaja Oy:stä, Pia Roth ja Anne Laakkonen
Etelä-Espoon Huolto Oy:stä kuuntelemassa tarkkaavaisina, kun
Sari Kaakkolammi kertoo Newliner Oy:n edustamasta viemäriputkien saneerausmenetelmästä.

Exoteriko Oy
Lassila &
Tikanoja Oyj
Lumon Oy
NewLiner Oy
Rakennusteollisuuden
Koulutuskeskus
RATEKO
Skaala
Ikkunat ja Ovet Oy
Vesivek
Pirkanmaa Oy

Mira Laurila (selin) Lumon Oy:stä kertoi Kohtauspaikalla yrityksen edustamista parvekelasitus- ja terassilasitusjärjestelmistä.
Kirsti Kymäläinen Isännöinti KkK Oy:stä Klaukkalasta (kesk.) ja
Sirpa Tonteri KH-Isännöinti Oy:stä Helsingistä kuuntelemassa
Merja Aittolan Isännöinti KkK Oy:stä täyttäessä arpalipuketta.
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kiinteistönhuolto

Talvi työllistää - kesälläkin
Puolentoista sadan

Matinkylässä on
paikkoja, joihin herkästi kertyy vaikeasti
poistettavaa jääpolannetta. Ongelman
vuoksi hankittiin pari kolme vuotta sitten
kotimainen polannemurtaja. Tuhdit teräspiikit survovat
jään palasiksi.
Perässä ajava kauhalla varustettu kone
hoitaa murskeen
väylältä pois.

kiinteistön huoltotöistä
vastaavassa yrityksessä talvisia tuiskuja ja
jäitä ei parane kesänkorvallakaan työntää
totaalisesti mielensä ömappeihin. Syystalven
ensimmäisistä lumimyräköistä annettavat
säätiedotukset eivät
stressaa, jos kelien
muutos on ennakoitu
hyvissä ajoin.

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

-H

enkisellä tasolla
aloitimme talveen
varautumisen jo ennen kesälomia, suunnitelmallisemmin loppukesästä. Syksyn
aikaan asioita on tehty jo paljonkin: taustatyötä, hankintoja,
sopimuksia - sitähän se käytännössä on, Matinkylän Huolto Oy:n huoltopäällikkö Aki
Moilanen kuvaa työyhteisönsä
suhdetta vuodenaikojen vääjäämättömään vaihteluun.
Joskus talvi tulee hiljalleen,
joskus humauttaa yhdessä
yössä niin tuhdit kinokset, että lumityökaluston on oltava
iskukunnossa oitis. Jos ei ole,
asiakaspalaute on sen mukaista.
– Konekantamme on nyt aika
uutta. Sen suhteen en ole huolissani, Moilanen sanoo.
Jo edeltäneellä lumityökaudella, ennen uusien koneiden
hankintapäätöksien lukkoon
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lyömistä huoltopäällikkö, kolme työnjohtajaa sekä toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi ovat
kuulleet herkin korvin koneiden kuljettajien mielipiteitä.
Aiempien
traktoreiden,
pyörökuormaajien ja muiden
moottorityökoneiden vahvistukseksi viime kesä-heinäkuussa Euroopassa valmistetut kaksi
uutta konetta saatiin Matinkylään syyskuussa.
Tiivisteiden pitävyys ym. tar-
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kistukset sekä sisäänajot ehditään hoitaa ennen lumen tuloa.
Kaluston rinnalla perustekijä usein hyvinkin hektisistä
lumityötilanteista selviämisestä
on riittävä, osaava ja kunnossa
oleva työväki. Omia kiinteistönhoitajia Matinkylän Huollolla
on 21.
Paria edellistä talvea Mikko
Peltokorpi kuvaa ’haastavina
ja raastavina’. Kun työtä painetaan viisikin vuorokautta put-

keen, kovilla ovat sekä koneet
että niiden käyttäjät.
Konerikot sattuvat silloin,
kun niitä eniten käytetään, sairaudet iskevät, kun ponnistelut
ovat kovimmillaan. Henkilöstön hyvinvoinnista, motivoinnista ja iskukykyisyydestä on
pyritty huolehtimaan ennalta
siinä kuin koneidenkin.
– Tuemme todella monin keinoin ihmisiä pitämään huolta
itsestään myös vapaa-aikana.

Kuljettajien kunnossa pysy
mistä edesauttaa nykyisen
kaluston korkeatasoinen ergo
nomia. Koneiden hytit ovat
lämpimiä, äänieristettyjä, tärinättömiä, istuimet ilmajousitettuja ja säädettävissä, ohjaimissa
tehostimet jne.

Koneet ja taito
kohteiden mukaan

M

ikko Peltokorpi vertaa omaa henkilöstöään jääkiekkomaailmasta tuttuun ykköskenttään.
Jos kokeneista, omat koneensa
ja hoidossaan olevan alueensa
läpikotaisin tuntevista ykkösremmin kuljettajista pari kolme
sairastuu ja heidät on korvattava tuuraajilla, se näkyy herkästi
lopputuloksessa sekä ajallisesti
että lopputulokseltaan.
Jokaisella alueella on työn
kannalta huomionarvoisia yksityiskohtia, lumen alle jääviä
kaivonkansia, kulmia ym. varottavaa. Ajosuunnillakin on
merkityksensä. Kaikkea on
mahdoton laittaa huoltokirjoihin. Myös riskit konerikoista
kasvavat.
Oman kaluston ja henkilöstön lisäksi joka talvelle - nimenomaan lumitöille - Matinkylän
Huollossa on ennakolta neuvoteltu hyvissä ajoin sopimuksia
alihankkijoiden kanssa. Heidät
valikoidaan mm. sen mukaan,
kuinka heiltä löytyy hoidossa
oleville kiinteistöille soveltuvaa
kalustokantaa ja kykyä selvitä
sovituista toimitusajoista.
– Koneiden koot on suhteu
tet
tava alueiden mukaan. Sopivien löytämisessä on omat
haasteensa. Kapeilla piha-alueilla ja sokkeloisilla väylillä ei kannata käyttää kovin leveitä koneita. On pystyttävä tekemään
tehokkaasti, mutta pitää pystyä
myös kääntymään pienissä väleissä, Aki Moilanen kuvaa.
Alihankkijoista osan kanssa
sopimukset neuvotellaan loppukesästä vuosittain. Joidenkin

kanssa on allekirjoitettu kahden ja kolmenkin talven sopimuksia.

Nuoret valmiita
työntekoon

L

isäksi tarpeelliseksi koetun kausityövoiman saamisessa Aki Moilanen
kertoo suuntaudutun lähialueen oppilaitoksiin ja urheiluseuroihin.
Niistä saadut nuoret kaipaavat lisäansioita, mutta osaavat
arvostaa myös lumiöiden liikunnallisuutta. Käteen saadun
palkan kylkiäisenä saa fyysistä
treeniä.
– Nuoret näyttävät nauttivan
siitä, että saavat tehdä työtä
pyräyksittäin, Peltokorpi on todennut.
Itse vuodesta 1982 alalla olleena hän sanoo edustavansa
ikäluokkaa, joka olisi kokenut
’hyppyhommissa’ olemisen
kauheana.
Matinkylän Huolto on ostanut Ilmatieteenlaitokselta sääpalvelun jo vuosia. Ennusteiden
luvattua lumisateita vuorokauden sisällä työnjohtajat selvittävät puhelimitse kausityöntekijöiltä, ketkä ovat käytettävissä,
ketkä mahdollisesti kiinni muualla, luennoillaan, kursseillaan
tms.
Kausityöntekijöistä jokainen
perehdytetään tehtäviinsä, lähtien siitä, mitä työssä oleminen
tarkoittaa. Myös käsityökalujen,
kolien, työntimien ja lapioiden
käyttäjillä on hyvä olla tietoa
kunkin välineen mukaisesta
työtekniikasta.
– Viime talvena järjestimme
fysioterapeutin pitämään porukalle ihan fysiikkaharjoitukset,
Peltokorpi kertoo.
– Etteivät ala heittää lunta
työntimellä. Se on varma keino
saada selkänsä rikki!

Aiheesta lisää
seuraavalla sivulla

Tilaa nyt
katon syyshuolto!
Ovatko kiinteistön vesikatto ja -kourut kunnossa
talvea varten? Kattotutkann
syyshuollolla varmistat,
että kevään sulamisvedet
pääsevät poistumaan
kiinteistön katolta juuri
niin kuin on tarkoitus.
Puhdistamme vesikaton
jja kourut irtoroskista
pintoja vahingoittamatta.
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Vaihde 010 680 4000
Helsinki 010 680 4010
Porvoo 040 752 9620
Kouvola 010 680 4020
Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

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

www.kattotutka.fi
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Miten kiinteistönhoitotöistä
sovittiinkaan?

M

atinkylän Huolto
Oy:n asiakaskunnassa on 28 kiinteistöä,
noin 1 500 huoneistoa, Espoon
Asunnot Oy:n, joka tunnettiin
aikaisemmin Espoonkruunu
Oy:nä, vuokrataloja, mutta
myös matinkyläläisiä asunto- ja
kiinteistöosakeyhtiöitä.
Espoon kaupungin tekniselle
toimistolle huoltoyhtiö hoitaa
alueen kevyen liikenteen väyliä, bussipysäkkejä ja parkkitaskuja. Missä aikataulussa ja mitä
toimenpiteitä missäkin kohteessa tehdään, se määritellään
sopimusta laadittaessa.
Osassa taloyhtiöistä huoltopäällikkö Aki Moilasen mukaan
halutaan, että yöllä sataneet
lumet on oltava luotuina aamuseitsemään mennessä, toisissa
aika on rajattu vuorokaudeksi,
kustannuksienkin säästämiseksi.
Toisissa taloissa hiekoitustyöt on päätetty hoitaa omatoi
misesti, toisissa työ sisällyte
tään palvelusopimukseen.
Sopimukset neuvotellaan ja
laaditaan yhdessä asiakasyhtiöiden kanssa, mutta käytännössä
huoltoyhtiö hoitaa sopimukset
isännöitsijöiden kanssa. Sopimukset ovat pitkälti toistaiseksi
voimassa olevia, ja luonnollista
liikkumaa on ollut puoleen ja
toiseen.
– Tällä hetkellä kysyjiä meille on riittänyt, Aki Moilanen
sanoo.
Sellaisistakin taloyhtiöistä,
joiden kanssa on voimassa oleva sopimus, joistakin varmistellaan jo syksyisin, että tulettehan
taas ensi talvenakin. Moilanen
kokee jatkuvan yhteydenpidon
positiivisena.
– Se parantaa sopimussuhdetta ja välejä, kanssakäyminen
on luontevaa.
Reklamaatioitakaan Moilanen ei sano kokevansa peikkona.
– Jos kokee jonkin asian ole-
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Pitkin Matinkylää on hiekkasiiloja, joiden täytöistä solmitaan
sopimukset hyvissä ajoin ennen talvea ja liukkaita. Viime
talvena liukastumisia torjuttiin
toimitusjohtaja Mikko Peltokor
ven mukaan 500-700 tonnilla
mursketta. Keväällä poissiivottaville kertymille on löytynyt
ottajia, jotka hyödyntävät aineita täyttömaana.

Aki Moilanen on perehtynyt Matinkylään ja sen asukkaisiin ennen huoltoyhtiön päälliköksi pestautumistaan teknisenä isännöitsijänä. Hänelle Matinkylä on myös kotikylä.

van vinksallaan, siitä on hyvä
sanoa nopeasti, että se voidaan
korjata. Ei niin, että palautetta
annetaan jälkikäteen kevään
yhtiökokouksessa.

KIINTEISTÖPOSTI Pääkaupunkiseutu Extra 8/2012

Kaikilla palautteenantajilla
tosin ei selvästikään ole tiedossa - tai he eivät siitä piittaa - mitä
heidän taloyhtiönsä on sopinut
lumitöiden tekemisestä. Saman

kadun varressa olevista taloista
joku soittaa ja valittaa aikaisista lumitöistä, jotka herättävät
hänet. Kohta läheisestä talosta
soittaa toinen ihmetellen, miksi hänen pihastaan lumet ovat
vielä ajamatta. Mikko Peltokorven mukaan asukkaissa on niin
ikään heitä, jotka närkästyvät,
kun eivät tuiskuaamuina pääse

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.

autolleen ’nappaskengissä’.
– Harvoin he ajattelevat, minkälainen se sopimus onkaan.

Vahingot korvataan,
mutta ei muiden
aiheuttamia

P

arkkipaikoilla tahtoo olla
myös heitä, jotka pyrkivät saamaan työkierroksillaan ajavia koneenkäyttäjiä
poikkeamaan pyöräyttämässä
pelin välissä juuri heidän parkkiruutunsa puhtaaksi.
Aikatauluissa pysymisenkään
kannalta yksittäistoiveiden
kuunteleminen ja täyttäminen
ei käy päinsä. Parhaiten parkkiruutujen puhdistaminen käy
kello 9 ja 15 välillä, kun autot
ovat enimmäkseen poissa.
– Arviointi pitää suhteuttaa
siihen, mitä on tilattu, katsoa
sitten, mikä on lopputulos, Moilanen sanoo.
Tarkimmat toimitusajat ja

sopimuksen muutenkin hänen
mukaansa on sovittu yleensä
kiinteistöosakeyhtiöiden kanssa.
Ahtailla väylillä, pihoissa ja
parkkipaikoilla koneilla pyörittäessä vahingotkin ovat
mahdollisia. Huoltoyhtiöllä on
niihin varautuen vakuutukset,
kolhujen kieltämiseen ei ole
mitään syytä.
Silloin tällöin ilmenee yrityksiä maksattaa korjauskuluja
sellaisistakin autojen kolhuista,
jotka on todistettavasti aiheutuneet jossain muualla. Matinkylän Huolto Oy:n kaikissa
koneissa on nimittäin parin
vuoden ajan ollut käytössä
GPS- eli satelliittipaikannuslaitteet, joiden avulla päällystö ja
työnjohto voivat seurata reaaliajassa, missä mikin kone on liikkeellä - mutta koneiden reitit ja
liikkumisajat tallentuvat myös
tietokantaan. Onko valituksen
tehneen auton läheisyydessä
tehty lumitöitä epäiltyyn kolhimisaikaan vai ei, se pystytään

tarkistamaan tietokannasta jälkikäteen.

Tasakatoillakin
riskikohtansa

T

alveen varauduttaessa huoltoyhtiöissä on
muistettava nostaa katse maanpinnalta myös katoille.
Matinkylän alueen kiinteistöt
ovat pääosin tasakattoisia. Senkaltaisia uhkia ei juuri ole kuin
esimerkiksi Helsingissä, missä
kaltevalta peltikatolta pudonnut jää aiheutti pahimmanlaatuisen onnettomuuden.
Aki Moilanen kertoo osallistuneensa työryhmään, jonka
jäljiltä täksi talveksi on ilmestymässä kattoturvallisuutta ajava
KH-kortti. Sielläkin, missä kaltevat katot puuttuvat, tarkkailtavaa on.
Matinkylän asiakaskiinteistöissä, vaikka tasakattoisia ovatkin, on tietyissä rakennuksissa
räystäspaikkoja, johon tuulen

työntämä lumi tahtoo kinostua
ulkopuolelle roikkuvaksi patiksi. Niiden mahdollista ilmestymistä seurataan.
Riskitilanteet kiirehditään
ensitilassa eliminoimaan puomittaen tai rajaten alustat kulkijoilta lippusiimoin. Sitten
tilataan kattotöihin sovituilta
urakoitsijoilta, ammattitaitoiset,
asianmukaisin varustein ylös
nousevat työntekijät pudottamaan paakut alas kulkijoille
vaaraa aiheuttamatta.
Talvenkorvalla Aki Moilasen
mukaan hänen sähköpostinsa
tahtoo täyttyä kattotöihin tarjokkaiden viesteistä. Yrityksiä
syntyy ja häipyy.
Osalla niistä ei ole esittää mitään vakuuksia työntekijävelvoitteiden ja työturvallisuuden
hoitamisesta, työvälineistä tai
ammattitaidosta. Pitkäaikainen
kumppanuus hyväksi todettujen kanssa on katontasaisissakin töissä turvallisinta.
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Kerrostalokanta ja kulutustottumukset
Suomalainen kerrostaloasuntokanta on ra-

Taulukko 1: Suomen rakennusmääräyskokoelman mukaiset rakennusosien lämmönläpäisykertoimien vertailuarvot 1976-2002.

kennettu suurelta osin
1960 ja 1979 välisenä
aikana. Tuolloin on
valmistunut kaikkiaan
vajaa 600 000 kerrostaloasuntoa. Vuonna
2008 Suomessa oli
kaikkiaan 1,2 miljoonaa kerrostaloasuntoa,
joten varsin merkittävä osuus on rakennettu hyvin lyhyessä
ajassa suomalaisiin
lähiöihin.

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

B

etonielementtijulkisivut
ovat olleet yleisin julkisivurakenne suomalaisissa asuin- ja liikerakennuksissa
1960-luvun lopulta lähtien aina
2000-luvulle saakka.
Elementtirakentamisen suurimmat volyymit ajoittuvat
1960-luvun lopusta 1980-luvun
alkuun.
Tyypillisin julkisivuelementti
on ollut ns. sandwich-elementti. Se koostuu betonisesta ulkokuoresta, jonka suunnittelupaksuus on ollut aikakaudesta
riippuen 40-85 mm, lämmöneristekerroksesta, joka on tyypillisesti ollut mineraalivillaa,
sekä sisäkuoresta, jonka suunnittelupaksuus on ollut joko
70 mm (ei-kantava) tai 150 mm

58

(kantava). Betonin lujuus on
elementtirakentamisen alkuvuosina ollut melko alhainen,
luokkaa K20.

Mitatut betonielementtien lämmöneristepaksuudet rakennuksen
valmistumisvuosien mukaan (n=2161).

Lämmöneristysmääräysten
muutokset
Vuoden 1960 Rakentajain kalenterissa oli annettu lämmönläpäisyluvut (k-arvo) erikseen
eri materiaaleista rakennetuille
seinille, mitkä nykyvaatimuksiin nähden olivat varsin vaatimattomia. Lukuja tarkasteltaessa ei voi välttyä ajatukselta,
että Rakentajain kalenteriin on
pikemminkin kirjattu yleisesti
käytössä olleiden rakenteiden
toteutuneet lämmönläpäisyluvut, sillä annetut arvot ovat kovasti toisistaan poikkeavia.
Lähiökerrostalojen kannalta
oleellisempia lämmöneristyslukuja ovat Rakennusinsinööriyhdistys ry:n (RIY) vuonna 1962
julkaisemat ja sitä uudemmat
lämmöneristysnormit. Näissä
ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on 0,81 W/m2°C ja yläpohjan 0,47 W/m2°C.
Vuoden 1974 rakennushallituksen ohjeiden mukaiset ra
kennusosien suurimmat sallitut
k-arvot ohjasivat varsin merkittävästi asuntolainoitettavaa rakennustuotantoa, sillä RIL 66
b:ssä julkaistut ohjeet olivat
velvoittavia.
Näissä ohjeissa lämmönläpäisykertoimet riippuivat edelleen
rakennusmateriaalista, mutta
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Lämmöneristepaksuus (mm)

olivat aikaisempia oleellisesti
tiukempia: Ulkoseinissä 0,29
W/m2°C (puurakenteinen) ja
0,35 W/m2°C (kivirakenteinen)
sekä yläpohjissa 0,23 W/m2°C
(puurakenteinen) ja 0,29 W/
m2°C (kivirakenteinen).
Vuodesta 1976 lähtien raken
nusten lämmöneristysmääräykset on esitetty Suomen Rakentamismääräyskokoelman
osassa C3, missä on annettu eri
rakennusosien lämmönläpäisykertoimien vertailuarvot, ks.
taulukko.
Merkillepantavaa on, että ikkunoiden ja ovien lämmönläpäisylle ei ole annettu mitään
määräyksiä tai ohjeita ennen
vuoden 1976 Rakentamismääräyskokoelman julkaisua.
Ikkunoiden U-arvot ovat
monikertaisia verrattuna ulkoseinien U-arvoihin, kuten
oheisesta taulukosta voidaan

todeta. Asuinkerrostaloissa sekä toimistorakennuksissa, joissa ikkunapinta-alaa julkisivujen
kokonaispinta-alasta on paljon,
ikkunoiden kautta tapahtuva
lämpöhäviö on merkittävä.
Lähiökerrostalorakentamiskauden aikana ulkoseinien Uarvovaatimukset ovat laskeneet
0,81 W/m2°C 0,29 W/m2°C.
Tapahtunut muutos on ollut
merkittävä sekä rakenteiden
että lämmöneristeiden kehittymisen kannalta.
Betonijulkisivujen kuntotutkimuksissa on tarkasteltu yhtenä asiana myös toteutuneita
lämmöneristepaksuuksia, lämmöneristeen materiaalia sekä
lämmöneristeen kuntoa kuntotutkimushetkellä näyteporareikien kautta.
Kaikkiaan 2161 havainnon
perusteella on voitu todeta, että
pääasiassa betonielementeissä

on käytetty lämmöneristeenä
mineraalivillaa EPS:n ja lastuvillalevyjen ollessa yksittäistapauksia. Merkittävä havainto oli
myös se, että lämmöneristeet
olivat yleisesti tutkimushetkellä kuivia.
Betonielementtien lämmöneristepaksuudet on tyypillisesti
valittu täyttämään voimassaolevat lämmöneristysmääräykset.
Lämmöneristepaksuuksissa
esiintyy hajontaa suunnittelupaksuuden molemmin puolin.
Huomattavaa on, että alle 60
mm lämmöneristepaksuuksien
osuus on kaikkiaan vain noin 3
%. Laskennallinen keskimääräinen ulkoseinien lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on ennen
vuotta 1976 rakennetuissa elementtikerrostaloissa 0,47 W/
m2
K, vuosina 1976-1985 0,37
W/m2K ja vuosina 1986-1996
rakennetuissa elementtikerrostaloissa 0,31 W/m2K.
Sandwich-elementit on valmistettu vaakamuoteissa, jolloin toinen betonikerroksista
valetaan lämmöneristeiden
päälle, mistä aiheutuu eristeiden tasaista kokoonpuristumista.
Betonin levitys on usein kuitenkin aiheuttanut paikallisesti
enemmän eristeiden painumista, koska betoni on usein kaadettu elementin keskelle, josta
se on sitten levitetty tasaiseksi
lapiolla samalla eristekerroksen päällä seisten, josta on aiheutunut edelleen paikallisia
saappaankokoisia painumia.
Jälkimmäinen betonikerros on
siten monin paikoin suunnittelupaksuutta jonkin verran paksumpi.
Lämmöneristeiden kokoonpuristuminen on ollut suurempaa 1970-luvulla, jolloin
käytettiin yleisesti pehmeämpiä mineraalivillalaatuja kuin
1980-luvulla ja sen jälkeen.

Yhden ja kahden hengen kotitalouksien määrä Suomessa välillä 1986-2009.

Tarkaslteva vuosi

Suomessa on jo pitkään jatkunut trendi kohti pienempiä
asuntokuntia. Yksinasujien
määrä on koko Suomessa kaksinkertaistunut vuosien 1986
ja 2009 välillä.Vuonna 1986 yksinasujia oli Tilastokeskuksen
mukaan noin 320000 ja vuonna 2009 620000.
Samaan aikaan kahden hengen kotitaloudet ovat kasvaneet vain noin 50 000 kotitalouden verran.
Kahden hengen talouksia oli
vuonna 2009 noin 310 000.Vastaavana aikana kolmen ja neljän
hengen kotitaloudet ovat radikaalisti pienentyneet.
Lähiörakentamisen kultakaudella 1960-70-luvuilla lähiökerrostaloihin rakennettiin erityi-

sesti perheasuntoja maalta kaupunkiin muuttaville perheille.
Tuohon aikaan rakennettujen
kerrostalojen asuntojakauma
ei siten vastaa kovinkaan hyvin
tämän päivän kysyntään, vaan
suurempia perheasuntoja on
kysyntään nähden liikaa.

Vedenkulutus
Kirjallisuuden perusteella
asukkaiden käyttötottumusten
muutoksilla on vaikutusta eri
vuosien väliseen energiankulutukseen noin 2 %. Yksittäisissä
kohteissa voi kuitenkin tapahtua myös tätä suurempia muutoksia energiankulutuksessa,
joihin ei löydy selvää teknistä
syytä. Muutoksia syntyy myös,

jos suuri osa asukkaista vaihtuu
tarkasteltavan ajanjakson aikana. Asukkaiden vaihtuvuus on
usein vuokrataloissa omistustaloja tiheämpää.
Tietokannan rakennuksissa
veden kokonaiskulutus laskee
kaiken aikaa ominaiskulutuksen pysyessä samalla tasolla
eri mittareilla mitattuna (l/vrk/
asukas tai l/vrk/rakennus-m3).
Keskimäärin vedenkulutus on
143 l/vrk/asukas.
Vedenkulutuksessa esiintyy
kuitenkin huomattavaa vaihtelua, alhaisin kulutus on 82
l/vrk/asukas ja korkein 225 l/
vrk/asukas.
Kun lämpimän käyttöveden
osuudeksi oletetaan kirjalli➺ JATKUU

Tietokannan kerrostalojen vedenkulutus eri vuosikymmeninä.

Kotitalouksien koko
pienentynyt
merkittävästi
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

suudessa mainittu 40 %, lämmitysenergian kulutuksessa
on jo tästä syystä merkittävää
talokohtaista vaihtelua. Keskimääräinen vedenkulutus on
kuitenkin hyvin samalla tasolla
koko tietokannan taloissa.
Kaikki tietokannan kerrostalot kuuluvat KuluNET-etäseurantajärjestelmään, jonka
kautta kulutustiedot on kerätty.
Järjestelmässä ei kuitenkaan
seurata tai ollut käytettävissä
asuinhuoneistokohtaisia lämpötilatietoja, ilmanvaihtomääriä, eikä huoneistoissa kuluvaa
sähköenergian määrää.

Kiinteistösähkön
kulutus on
varsin tasaista

Helsingin kaukolämpöverkkoon liitettyjen asuinkerrostalojen ominaiskulutus vuonna 2008
(Helsingin Energia).

Kuvaajassa näkyy kunkin vuosikymmenen rakennusten kokonaistilavuus sekä rakennusten ominaiskulutusjakauma kullakin vuosikymmenellä.

Kerätystä kulutusaineistosta
voidaan havaita kiinteistösähköön kuluvan varsin tasaises- tekijästä, muun muassa raken- kulutustilaston mukaan suu- 1950- ja 1960-luvun rakennusti energiaa. Kiinteistösähkön nusajankohdasta, rakennuksen rimpia 1950-70-luvuilla. Tällöin kannassa esiintyy eniten suukulutus on suurimmillaan paikallisesta ja maantieteelli- valmistuneissa rakennuksissa ren ominaiskulutuksen rakenkohteissa, joissa on taloyhtiön sestä sijainnista sekä kiinteis- on runsaasti paljon kuluttavia nuksia, kuten edellä esitetyssä
yhteissaunat. 1980-luvulla ja tön omistuspohjasta, koosta ja (yli 60 kWh/m3) kiinteistöjä. Ra- laajemmassa otannassa.
sitä uudemmissa rakennuksis- muodosta. Myös samanlaisten kennuskannan lämmitysenerRakennusmääräykset ja rasa kiinteistösähkön osuus on kiinteistöjen välillä voi olla yk- giantarpeen kannalta saman kennustavat ovat olleet koko
muita pienempi, mikä selittyy silöllisiä eroja lämmön ominais- ikäluokan rakennuksissa 50- Suomessa yhtenevät, joten siihuoneistokohtaisten saunojen kulutuksessa, joihin vaikuttavat 60 kWh/m3 kuluttavien raken- nä mielessä Helsingin Energian
yleistymisellä. Näissä sähkön- esimerkiksi asukkaat ja raken- nusten osuus on huomattavan keräämä tilasto kertoo yleisesti
kulutus mitataan ja laskutetaan nustyön laatu.
Suomalaisten asuinkerrostalosuuri.
asukkailta huoneistokohtaisesENTELKOR-tutkimusta var- jen ominaislämmönkulutukPääkaupunkiseudun kaukoti, joten se kulutusosuus ei näy lämpöön liitettyjen asuinraken- ten tietokantaan kerättyjen 727 sesta.
kiinteistön ostoenergiankulu- nusten ominaiskulutukset ovat asuinkerrostalon ominaiskulutuksena. Kaikkiaan kiinteistö- Helsingin Energian keräämän tuksista voidaan havaita, että
sähkön osuus on kerrostalon
kokonaisenergiankulutuksesta
varsin vähäinen.
ENTELKOR-tietokannan kerrostalojen lämpöindeksien jakautuminen (n=727 rakennusta).
Myös muut huoneistojen
sähkölaitteet, kuten jääkaapit,
pakastimet, liedet, televisiot,
tietokoneet, valaistus jne., kuluttavat energiaa, mikä ei näy
kiinteistön ostoenergian kulutuksessa. Samalla kaikki sähkölaitteet tuottavat huoneistoihin
lämpöä, mikä osaltaan vähentää
huoneistojen lämmitystarvetta.

Ostoenergia yleisesti
eri vuosikymmenten
rakennuksissa
Rakennusten ominaislämmönkulutus riippuu useasta eri
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Kiinteistöposti Julkisivu 2013
-messujen media
Kiinteistöposti toimii Julkisivu 2013 -messujen virallisena
messulehtenä. Lehtivalinta on
luonnollinen, sillä messujen toimeksiantajana on Julkisivuyhdistys r.y., jonka tiedotuslehtenä
Kiinteistöposti on toiminut yli
15 vuotta.
Julkisivumessujen järjestäjänä
toimii Suomen Messut ja ne pidetään ensi vuoden marraskuussa Helsingin Messukeskuksessa.
Samaan aikaan Messukeskuksen täyttävät kahdeksan muuta
messutapahtumaa muun muassa
Kiinteistö-, Väri ja Pinta-, ViherTek- ja FinnSec-messut.
Kiinteistöpostin messujen alla ilmestyvä numero on lehden
historian suurijakeluisin, 100
000 kpl. Jakeluun kuuluvat kaikki asunto-osakeyhtiöt.

Lehti käyttää jakelurekisterinään SIR Tietokantaa. Jättinumeron jakelua laajennetaan tarkasti
kohdennetuilla ulkopuolisilla
osoiterekistereillä, mitkä täydentävät jakelun kattamaan
kiinteistönpidon, isännöinnin ja
korjausrakentamisen koko päätöksentekoketjun.
Kiinteistöposti järjestää messuille myös KiinteistöTorin, joka on alalla toimivien yritysten
yhteisosasto. Torille tavoitellaan
kahtakymmentä yhteistyökumppania noin 450 neliömetrin osastokokonaisuuteen.
Kiinteistöposti Oy on Suomen
Media-Kamari Oy:n 100 prosenttisesti omistama yhtiö. MediaKamari on perheyritys ja se on
Suomen Yrittäjien jäsenyritys.

Karttakeskuksen ParasKartta-palvelusta
räätälöityjä karttoja kaikille
Karttakeskuksen kaikille avoimesta ParasKartta-palvelusta voi
ensimmäistä kertaa Suomessa tilata omiin tarpeisiin räätälöityjä
karttatulosteita omilla merkinnöillä varustettuna.
ParasKartta-palvelussa käyttäjä
voi itse määrittää alueen, josta haluaa kartan. Jos esimerkiksi oma
mökki jää normaalisti kartan reunaan, nyt mökkeilijä voi tilata kartan, jossa mökki on keskipisteenä.
Karttaan voi myös tehdä omia
merkintöjä, kuten lisätä pisteitä, symboleja ja viivoja ja nimetä
omat merkintänsä.
”Esimerkiksi metsästysseurat
voivat laittaa passipaikkansa karttaan tai matkailuyrittäjät korostaa
reittejä tai kohteiden sijainteja selvästi. Yritys voi sijoittaa toimipisteensä kartalle tai kuvata viivoilla
vaikkapa myyntialuejakojaan”,
Karttakeskuksen myyntipäällikkö
Jaakko Virkkala sanoo.

ParasKartasta tilaaja voi valita
haluamansa koon vapaasti aina
maksimikokoon 292 cm x 152 cm
asti.
Tulosteen materiaali voi olla
säänkestävä kestokartta maastoon
tai vaikkapa kehystetty taulu yrityksen seinälle tai kodin sisustukseen. Tulosteen voi tilata myös vihoksi tehtynä.
Tulosteiden ohella ParasKartasta saa myös painettuja karttoja ja
ammattilaisille suunnattuja digitaalisia aineistoja.
Karttakeskus toimittaa tilatut
tulosteet postissa. Tilauksia voi
tehdä verkossa sivulla www.karttakauppa.fi tai siellä listattujen jälleenmyyjien kautta.
Lisätietoja: Kartttakeskus.
Jaakko Virkkala,
puh. 0205 777 583,
jaakko.virkkala@karttakeskus.fi

Kiinteistöpostin Yritysuutisposti-, nimityksiä- ja tuoteuutispostiapalstat ovat teidän käytettävissänne silloin, kun haluatte kertoa
yrityksessänne tapahtuneista muutoksista, yrityskaupoista, henkilövaihdoksista jne.
Tuoteuutispostia-palsta taas on tarkoitettu uusien tuotteiden ja
palveluiden esittelemiseen.
Yritys toimittaa palstalle materiaalin ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Myös kuvia voi toimittaa.Toimitus valitsee ja stilisoi palstalla
julkaistavat materiaalit.
Materiaalit osoitteeseen: toimitus@kiinteistoposti.fi

NIMITYKSIÄ

Molok Oy

Fira Oy

Jätteiden syvä
keräysmenetel
män kehittäneen
Molok Oy:n
toimitusjoh
tajaksi on
nimitetty Hannu
Jokinen, 46.
Jokinen on työskennellyt Molok
Oy:ssä vuodesta 2007 lähtien ja
hän siirtyy toimitusjohtajaksi yhtiön teknisen johtajan tehtävistä.
Molok Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jari Salli.

Hengitysliitto ry.
Hengitysliiton uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty OTK, VTM
Veikko Korpela (61). Hän aloittaa
tehtävässä toimitusjohtaja Vesa
Kukkosen siirtyessä eläkkeelle
ensi vuodenvaihteessa.
Hän tuli Hengitysliiton palvelukseen vuonna 1990. Hän toimi
kuntoutusjohtajana, sitten palvelutoiminnan johtajana ja viime
vuodet hallinnosta ja lakiasioista
vastaavana johtajana. Ennen Hengitysliittoon tuloaan hän työskenteli yli 15 vuotta sosiaali- ja terveysministeriössä.

Suomen
Hypoteekkiyhdistys
Suomen
AsuntoHypoPankki Oy
Kauppatieteiden maisteri Sanna
Schoultz (synt. 1975) ja varatuomari Sami Aarnio (synt. 1968) on
nimitetty myyntijohtajiksi Suomen
Hypoteekkiyhdistykseen.
Schoultz siirtyy Hypoteekkiyhdistyksen palvelukseen Handelsbankenista ja raportoi toiminnastaan
9.11.2012 lukien Hypon yksityispankkitoiminnasta vastaavalle
pankinjohtaja Jouni Lehtiselle.
Aarnio on puolestaan siirtynyt jo
aiemmin kesällä Sampo Pankista
ja raportoi toiminnastaan Hypon
yleispankkitoiminnasta vastaavalle pankinjohtaja Elli Reunaselle.

LVIS Hokka

Marko Korhonen
on nimitetty
1.9.2012 alkaen
LVIS-Hokka Oy:n
liiketoimintajoh
taksi vastuualu
eenaan yrityksen toimintojen
johtaminen ja kehittäminen. Hän
on toiminut aikaisemmin OVL
Tekniikka Oy:ssä työpäällikkönä.

Jari Koivu
(s. 1961) on
nimitetty Fira
Oy:n tuotanto
johtajaksi ja
hän aloitti
3.10.2012.
Koivu siirtyy Firan palveluk
seen Skanskalta, jossa hän on
viimeksi vastannut pohjoismaisista talotekniikkahankinnoista. Koulutukseltaan Koivu on
diplomi-insinööri Teknillisestä
korkeakoulusta.
Koivu on toiminut aikaisemmin
myös Skanskan talotekniikkatoiminnan ja korjausrakentamisen
yksikön vetäjänä.

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
DI Ulla Marttila nimitetty
projektipäälliköksi asuin- ja
liikeraken
tamisen
yksikköön
Tampereelle.
Ullan erityisosaamisaluetta ovat jännitetyt
rakenteet.
RI Riikka Kaarakainen on
nimitetty
projektipäälliköksi asuin- ja
liikerakentami
sen yksikköön
Tampereelle.
Riikan erityisosaamista on
tietomallintaminen.
DI Liisa Färm on nimitetty
projektipäälliköksi asuin- ja
liikerakentamisen yksikköön
Tampereelle.
Liisa on erikoistunut rakennusliikkeiden
omaperusteisiin kohteisiin.
RI Joonas
Taipale on
nimitetty
suunnittelijaksi
asuin- ja liike
rakentamisen
yksikköön
Tampereelle.

Saint-Gobain
Rakennustuotteet Oy

Lauri Lehtonen on aloittanut
ISOVERin controllerina 30.7.2012
Mikko Ropponen on aloittanut
ISOTEC-myyntipäällikkönä
ISOVERilla 6.8.2012
Henri Peltonen on aloittanut
ISOVERin myynti-insinöörinä
2.5.2012.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Syö, juo ja rakasta,
mikään muu ei ole vaivan arvoista.

Se on luomua nyt

Karhua valurautapadassa
Vaikka Eviran mukaan riistalihaa ei
saa kutsua luomuksi,
pähkähullu direktiivi,
sillä mielestäni karhu,
hirvi, peura, riistalin-

lohi luonnossa syövät - eli virkamies ei näe - niin sitä lihaa
ei silloin voi varustaa luomustatuksella.
Eviran ylitarkastajan mukaan
eläimet voivat popsia suihinsa
vaikkapa retkeilijöiden roskaruokaeväitä tai eineksiä. Tai

Ajattelepa veli, kun mainosrahoitteisella vedenalaiskanavalla tulee tutun oloinen mainos: ”Hei Siika, (nimi muutettu, oikea nimi on Jarmo) mikä
toi on?” ”Tuplaplankton (nimi
muutettu, oikea on tuplajuusto). ” ”Vauuuuuuu!”

metsästäjän kaatama hirvi on
voinut täyttää masunsa ei-luomuomenilla tai tehokasvatetulla viljalla. Ja ties, mitä kalat
vedessä syövätkään.
Selkeä on linjaus ja lienee
melkoisen yleistäkin villieläinten kohdalla, että kurvaavat
Mäccärin kautta kotiin. Mitähän pikaruokapaikkaa Tenolle
kutemaan vaeltavat merilohet
suosivat?

Näin luovasti markkinavoimien pitää toimia, jottei mörködirektiivi ja Eviran tädit tai sedät
mätkäise sakolla taikka taluta
markkinatuomioistuimeen. Tämä höhlä luomudirektiivi on
jatkumoa taannoisille kurkkuja kalakukkodirektiiveille.
Äly hoi! En valita, että ihmisen järki on rajallinen, mutta
se minut tekee epätoivoiseksi,
että virkaihmisen tyhmyydellä
ei ole rajoja.

Luomukarhua
pataan
Allekirjoittanut sai hyvältä
ystävältään karhunpaistin,

nut ja tunturijoesta
kalastettu tammukka
ovat täyttä luomua.
Siis luomua, sanan
varsinaisessa merkityksessä!

M

utta EU-direktiivin
ja Eviran mukaan
norjalainen, altaassa
kasvatettu ja viranomaisten
”tuttelidirektiivin” mukaisella
rehulla ruokittu lohi sen sijaan
on luomua.
Ja sitten tätä luomua myydään tuoreena meidän marketeissamme - mitenkähän tuoretta se onkaan? Kalan tuoreus
kun on niin suhteellista.
Lokakuun puolessa välissä
uutisoitiin kauppojen myyvän
kalaa härskisti tuoreena, vaikka
tiskin päällä oleva taulu paljasti
eräässä tapauksessa kalan olevan kahdeksan päivää vanhaa.
Laki sanoo, että luomupaisteja tulee eläimestä, jota on ruokittu valvotusti ja tarkistetusti
ainoastaan luomurehulla ja -ravinnolla. Ja kun kukaan ei pysty
valvomaan, mitä hirvi, karhu tai
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luomusellaisen, mur mur. Ja
kun leivinuunini sattui tarkoituksenmukaisesti olemaan
sopivan lämpöinen, niin mikäs sen parempaa.
Leikkasin paistin reilunkokoisiksi paloiksi ja laitoin
ne valurautapataan. Kyytiin
mukaan lanttua, palsternakkaa, porkkanaa, sipulia, katajanmarjoja ja lihalientä sekä suolaa ja vähän pippuria.

Mausteita maltillisesti, jottei
lihan aito maku sotkeennu.
Vettä pataan niin, että ainekset juuri ja juuri peittyvät. Sitten pata uuniin. Meikäläisen
uunin lähtölämpötila oli vajaat
170 astetta ja kun otin padan
pois neljän tunnin päästä, asteita oli vielä reilut 140.
Siinä kolmen ja puolen tunnin kohdalla lorautin pataan
vähän kermaa ja lusikoin
pari-kolme ruokalusikallista
Koskenlaskija-sulatejuustoa
liemen aromeja täydentämään.
Tarjosin varsin murean
karhupadan keitinpottujen ja
puolukka-variksenmarjasurvoksen kera. Juomana puolukkamehua, ihan luomuna.
Ei muuten maistunut yhtään hampurilaisjätökseltä tai
teolliselta rehulta. Tosiasiassa
pahuksen hyvältä.
Jos sinulla ei satu olemaan
ystäväpiirissä yhtään sellaista
kaveria, joka kiikuttaisi köökkiisi karhunpaistin, niin kyllä
hyvin varustetuista kaupoista
nykyisin saa riistalihaa ostettua ja pata valmistuu mainiosti myös sähköuunissa. Ja jos
riista tuntuu liian eksoottiselta, niin ainahan voit pyöräyttää
Evakkopadan, tuttavallisemmin Karjalanpaistin.

KARHUNPAISTI PADASSA
KARHUNPAISTIA
LANTTUA
PORKKANAA
PALSTERNAKKAA
SIPULIA
KATAJANMARJOJA
LIHALIENTÄ
SUOLAA
MUSTAPIPPURIA

Kunkin pataan tulevan ainesosan määrä on suhteellista, allekirjoittaneen paisti oli noin kilon painoinen ja laitoin pataan pari porkkanaa, parisataa
grammaa palsternakkaa, lanttua vähän reilummin,
yhden sipulin ja kymmenkunta katajanmarjaa.

Kahvimaalla
21. lokakuuta 2012
Chef Karppa

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

myös Facebookissa.
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Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2012
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat

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

Ulko-ovet

Sisäovet

Vantaa

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Seminaarit

Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaari

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

Toukokuussa 2013
www.ti-seminaari.fi

Maalauslaitteet
Väestösuojat

Parvekekaiteet

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

Kiinteistöpesulat

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

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

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

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

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

Alumiini-ikkunat ja -ovet

Jäteastiat

-jäteastiat

SIR.ﬁ
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FinnBuild Highlights esitteli 7 rakennusalan uutuutta
FinnBuild Highlights 2012 oli
kolmannen kerran erikoisnäyttely, jossa esiteltiin puolueettoman tuomariston valitsemat
seitsemän merkittävää uutuutta
FinnBuild-messuilta. Ehdotuksia
jätettiin yhteensä 59.
Tuomaristo kiinnitti valinnoissaan erityisesti huomiota ehdotuksen loppukäyttäjälle, yksilölle
tai yhteiskunnalle koituviin käytännön etuihin ja hyötyihin.
Highlights-näyttelyyn valitut
seitsemän uutuutta:
KLIK väliseinärunko,
Muotolevy Oy
KLIK on nopein ja helpoin
tapa tehdä väliseinärunko. Pystyrangat asennetaan kiilamenetelmällä ilman nauloja tai ruuveja.
Kiilakiinnitys linjaa rungon ja
levytyspinta on aina suora. KLIK
on patentoitu kotimainen puutuote.
Säädettävä Sorkkarauta
Hultafors
Ergonominen sorkkarauta
on helposti säädettävissä 9 eri
asentoon. Hyvä otepinta ja puristumisvammoja ehkäisevä ai-

nutlaatuinen muotoilu takaavat
parhaan työskentelyasennon.
RUUKKI® smart roof
Ruukki Construction Oy
Ruukki® smart roof mittaa lumikuorman kehitystä reaaliajassa
ja hälyttää sähköpostiin tai puhelimeen, kun on lumenpudotuksen aika.
Lindab InCapsa
Oy Lindab Ab
Lindabin uusi InCapsa-järjestelmä tuo ratkaisun siihen, miten esimerkiksi saneerauksessa
ongelmaksi muodostuvat muun
muassa ilmakanavien reititykset
ja tilantarve toteutetaan ja säästetään saneerauskustannuksissa.
InCapsa-järjestelmä yhdistää kanavan asennuksen ja koteloinnin
yhteen työvaiheeseen.
Uponor KOTI
Uponor Suomi Oy
Uponor KOTI on uusi verkkopalvelu omakotirakentajille ja
Uponorin kumppaneille, josta
rakentaja voi kätevästi hankkia
LVI-ratkaisut. Palvelu toimii myös
LVI-urakoitsijoiden ja jälleenmyy-

Fenestra panostaa
designiin sisäovimallistossa

jien työkaluna.
Etäluettava vesimittari
Vexve Oy
Vexve Verto on kotimainen
etäluettava vesimittari, jonka
avulla käyttäjä pystyy tarkkailemaan koko kiinteistön tai yksittäisen asunnon kulutuslukemia.
Järjestelmään kuuluvat virtaus
anturit, huoneistoyksiköt ja
näytöt sekä internetissä toimiva
kulutustietojen seurantatyökalu
VertoLive. VertoLive-palvelu siirtää kulutustiedot pilvipalveluun
automaattisesti kerran vuorokaudessa, jolloin laskutuksen perusteena voidaan aina käyttää todellista kulutusta.
Fitfire / Fitfire+ ja HT 1000º
Suomen Hormistokeskus Oy
Fitfire+ ja HT1000º on uutuusmenetelmä savu- ja ilmanvaihtohormien kunnostamiseen.
Sukitus on helppo ja nopea tapa
kunnostaa vanhoja hormeja. Putkisukka lasketaan hormiin ja paisutetaan tai kovetetaan höyryn
avulla. Tuloksena on tiivis, yhtenäinen ja sileä hormin pinta.

tarjolla vaihtoehdoksi kaikkiin Fenestran oviin ja ikkunoihin.
Ville Witka on tunnettu muun
muassa modernien hirsitalojen
suunnittelijana.
Eleettömän tyylikkäiden Witka
Wood -ovien värivaihtoehdot ovat
tällä hetkellä valkoinen, musta ja
harmaa. Ovia saa joko vanerireunaisena tai peiliovien tapaan useammalla jaolla.
Sisustuksen yhtenäisen linjan
voi täydentää Witka Wood -ovenkarmeilla. Witka Wood -tuotteet
ja Randin helat ovat saatavilla Fenestran valikoimissa vuoden 2013
alusta lähtien.
Lisätietoja: Fenestra Oy,
Jari Lehkonen,
puh. 0400 445 184

Kotimainen ikkuna- ja ovivalmistaja Fenestra on tehnyt yhteistyösopimuksen suunnittelija
Ville Witkan kanssa. Yhteistyöstä
on syntynyt Witka Wood -sisäovimallisto, jonka persoonallisen ulkonäön luo materiaalina käytetty
vaneri.
Skandinaavisen tyylin täydentää
Fenestran toisen uuden yhteistyökumppanin Randin painikkeet,
jotka ovat tanskalaista designia.
Fenestralla on Suomessa Randin
tuotteisiin yksinoikeus ja ne ovat

Ammattilehtien
”Wäärinkäsityksiä”
koottu elämänkerralliseen kirjaan
Useissa ammattilehdissä, Kiinteistöpostissakin, julkaistut Wäärinkäsityksiä ovat vuosien saatossa
tulleet tutuiksi. Tänä vuonna kirjoitusten ”isä” Keijo Wääri julkaisi
kirjan nimeltä Romanin puolikas,
joka sisältää useita eri ammattilehdissä julkaistuja pakinoita ja
kolumneja.
Kirjan toinen osa kertoo Keijon,
paremmin Kekenä tunnetun miehen omaelämänkertaa, tarinan orvosta puolimustalaispojasta, joka
lähti Ypäjältä maailmalle.
”Lemminkäisen vuoden 1988
Pikipoika tempaistiin pääkaupunkiseudun julkisivusaneerauksiin.
Oman firman ohjaksissa suurehkon maalausliikkeen johtajana
vauhtisokeus repii hänet hajalle.
Välillä ollaan korkealla nosturin
nokassa, kunnes palataan sokkelin tasalle.
Työn ja yksityiselämän raja hämärtyy.... Vauhti kasvaa, seuraa
romahdus, menetys, konkurssi ja
uusi alku.... Katsoessaan kuolemaa silmiin unelmat muuttuvat....
Nyt hän tietää, ettei rahalla saa
rakkautta. On aika jälleen kerran
aloittaa uusi elämä”, kirjan esittelytekstissä kerrotaan.
Uusi elämä pitääkin tällä hetkellä Keijon itsensä kertomana
mm. paljon yleisö- ja kannanottokirjoittelua eri sanoma- ja paikallislehdissä, mm. Forssassa sekä
kirjoittamisen opiskelua erilaisissa
kirjoittajapiireissä.
Kirjan on kustantanut loimaalainen Kustannus HD, joka toimii
yleiskustantanona, joka koko ajan
etsii kustannettavaksi erilaisia, yksityisten kirjoittajien, kirjailijoiden
yhdistysten tai sukuseurojen käsikirjoituksia.

Kierrätyskeskuksen noutoauto tulee kutsusta
myös taloyhtiökeikalle
”Hyvä kiertää” -auton voi tilata
taloyhtiön pihaan sovittuna aikana, jolloin kaikki talon asukkaat
voivat tuoda siihen itselleen tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.
Taloyhtiöiden turhat jätekustannukset vähenevät, kun käyttötai korjauskelpoisen tavaran voi
laittaa kiertoon poisheittämisen
sijaan.
Myös taloyhtiön varaston tyhjentäminen ja vanhoista polku-

pyöristä eroon pääseminen on
helpompaa.
Samalla noutoautopalvelu auttaa autottomia ja kiireisiäkin kierrättämään, kun tavarat haetaan
kotipihalta.
Autoon voi lahjoittaa ehjää ja
hyväkuntoista pientavaraa, kuten
astioita, kenkiä, vaatteita, kirjoja,
levyjä ja harrastevälineitä. Se ottaa vastaan myös kaikenkuntoisia
polkupyöriä.

Huonekaluille ja suurille esineille kannattaa tilata erillinen
noutoauto.
Noutoauto tulee tilata nouto
lomakkeella tai puhelimitse
vähintään kaksi viikkoa ennen
sovittua aikaa. Se päivystää sovitussa paikassa sovitun ajan, mutta
korkeintaan tunnin.
Lisätietoja: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy,
puh. 0400 348 104.

Lisätietoja:
Arto Pietilä puh. 050 3639 195
arto.pietila@kustannushd.fi
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Y ritys - ja tuoteuutispostia

FinnBuild kokosi 32 500 kävijää -lvi tekniikka kiinnosti
Suomen suurimpina pidetyt rakennusalan FinnBuild -messut sekä viisi muuta messutapahtumaa
kokosivat lokakuun puolessä välissä Helsingin Messukeskuksessa
neljän päivän aikana 32 500 kävijää. Tapahtumissa oli 630 näytteilleasettajaa, jotka täyttivät 21 000
näyttelyneliömetriä.
Messujen ensimmäinen päivä
oli hiljainen ja se sai näytteilleasettajat pohtimaan, pitäisikö messujen olla jatkossa kolmipäiväiset.
Myös Kiinteistöposti oli mukana FinnBuildissa. Lehden osastolla
vieraili kiitettävän paljon lehden
lukijoita ja yhteistyökumppaneita.
Kiinteistöposti-lehden lisäksi osastolla sai tietoa lehden käyttämästä
jakelurekisteristä SIR Tietokannasta, Tulevaisuuden Isännöinti- ja
Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä -seminaareista sekä Kiinteistöklubista.
Ensi vuonna Kiinteistöposti
osallistuu Korjausrakentaminen
2013 -tapahtumaan helmikuussa,
Rakentaminen ja Talotekniikkamessuille maaliskuussa ja Kiinteistö- ja Julkisivu-messuille marraskuussa.
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Lehti tekee yhteistyötä kaikkien
messutapahtumajärjestäjien kanssa. Kiinteistöposti toimii marraskuussa pidettävien Julkisivumessujen virallisena messulehtenä.
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Markkinoiden nopein muurattava väliseinä
Leca® EasyLex on edistyksellinen, valmiiksi mietitty kokonaisjärjestelmä kevyisiin väliseiniin.
CE-merkityistä Leca® EasyLex -harkoista muuraat hämmästyttävän nopeasti ja helposti seinän,
joka on kestävä, palamaton ja kosteusvarma. Ympäripontatut harkot ovat kevyitä käsitellä ja
valmis seinä vaivaton tasoittaa. Leca® EasyLex on väliseinäjärjestelmä onnistuneeseen urakkaan
– lue lisää sen monista ainutlaatuisista ominaisuuksista: www.e-weber.fi/vauhtiponteissaan

Taloyhtiösopimuksella
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista
Eli Kaapeli-TV
K
li TV
Elisa

Elisa HD -kanavapaketti
ka

Elisa Vahti

Elisa Viihde

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille
ja kiinteistöille, joissa on vähintään 15 huoneistoa. Samalla taloyhtiö voi tilata myös laadukkaan
Elisa Kaapeli-TV:n. Laajakaistayhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan,
esim. Elisa Viihde, HD-kanavat ja Elisa Vahti.
Laajakaistan perusnopeuden hinta laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja voidaan sisällyttää
yhtiövastikkeeseen tai vuokraan. Kukin asukas voi tarpeidensa mukaan vaivattomasti nostaa
liittymänsä nopeutta ja hankkia Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan.
Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
Edullinen perusnopeus
kaikille taloyhtiön
asukkaille

Helppo ottaa
käyttöön,
ei avausmaksua

Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa 250
Mbit/s/huoneisto

Lisää asuntojen
houkuttelevuutta ja
nostaa taloyhtiön arvoa

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

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

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

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

• Pirkanmaa
Heikki Kuuloja, 050 655 30
heikki.kuuloja@elisa.fi

• Jyväskylä, Joensuu
Juha Peltomäki, 050 570 1986
juha.peltomaki@elisa.fi

