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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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– saumaakaan tinkimättä

Nyt 30 väriä!
19 Black

24 Sahara

14 Antracit

39 Choco

13 Medium Grey

9 Elephant

6 Grey

7 Smoke

210 Silver Grey

34 Mocca

11 Light Grey

640 Terracotta

1 White

28 Nubuk

22 Beige

23 Honey

26 Light Brown

30 Leather

31 Brown

21 Cream

44 Brick

2 Marble

45 Mist Blue

29 Salmon

50 Ocean

36 Flamingo

51 Mint

25 Lemon

56 Forest

47 Aqua

weber.vetonit PROF 19 Black

Musta laattasauma on nyt todella mustaa.
Uusien kotimaisten weber.vetonit DECO ja PROF -laattasaumojen avulla teet kylpyhuoneesta
mieleisesi. Valikoimaamme kuuluu peräti 30 väriä! Valitse silmäämiellyttävät, kestävät ja
helposti puhdistettavat saumat. Kysy weber.vetonit -laattasaumoja jälleenmyyjältäsi.
Tutustu lisää osoitteessa www.rakenna.fi
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Geberitin piilohuuhtelusäiliöt asennetaan seinän taakse, jolloin kylpyhuone saa uuden ilmeen
ja yksinkertaisen, tasaisen designin. Järjestelmä koostuu asennuselementistä, mikä yhdistää
huuhtelusäiliön seinään niin, että näkyville jää vain seinään kiinnitettävä WC-istuin ja painike
huuhtelua varten. Piilohuuhtelusäiliöt voidaan yhdistää moniin yleisimpiin WC-istuimiin.
Mahdollisuus myös kulma-asennukseen tai kahden seinän väliin.

Luotettavaa vahvuutta ja lujuutta

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

Helppo puhdistaa

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

Moderni ilme

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

Yksilöllinen korkeus

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

Säästää vettä

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

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

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

Geberit Oy, Tahkotie 1, 01530 Vantaa

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
Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Jan Lehtonen, 03-233 3236
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871

PÄÄKIRJOITUS

Oppikirjamaisesti onnistuen
On ollut ilo tavata taloyhtiöiden ihmisiä, jotka ovat tyytyväisiä taloissaan tehtyihin
remontteihin. Vaikka matkan varrella on ollut hankaluuksia, niistä on selvitty.
Taloyhtiöihmiset kertovat tyynen rauhallisesti myös niistä remonteista, jotka ovat
edessä - hissiä korjattava, kattohuopa uusittava, viemärijärjestelmänkin saneeraus
on edessä. Koska taloyhtiössä on käytössä pitkän tähtäyksen suunnitelma tulevat
korjaushankkeet ovat tiedossa, eikä niiden vuoksi tarvitse joutua paniikkiin. Tulevia hankkeita suunnitellaan ja valmistellaan niin kuin julkisivuhankettakin - perusteellisesti ja riittävän ajoissa. Miten taloyhtiö tulee toimeen, ellei sillä ole edes
jollakin tasolla haarukoituna tulevia korjaustarpeita, en ymmärrä.
Tamperelainen Näsinamuri halusi huolehtia korjaushankkeessa osaamisestaan ja
vaihtoi isännöitsijän julkisivukorjauksia kokeneeseen. Lisäksi hallituksessa tehtiin
henkilövaihdoksia, minkä ansiosta hallitus oli esimerkiksi koko ajan tietoinen
rakennustyömaan vaiheista. Kun taloyhtiöllä oli osakkeenomistajana rakennusalaa tunteva, niin teknisen
asiantuntijan löytyminen läheltä tuki hallituksen toimintaa.
Toimintamalli - siis henkilövaihdoksilla turvataan osaamista - vaikuttaa järkevältä ja hyödylliseltä. Hallitukset koostuvat useimmiten maallikoista, mutta se ei korjausasioissa riitä perusteluksi pieleen menneessä
remontissa.
Muistan vuosia sitten epäilleeni, miten ns. hallitusammattilaiset voisivat toimia taloyhtiön hallituksissa.
Olen pyörtänyt epäilyni ja olen sitä mieltä, että ehdottomasti kannattaa käyttää ulkopuolista, korjauksista
ja hallinnosta kokemusta hankkinut henkilö tuomaan kaivattua osaamista.
Tamperelaisessa taloyhtiössä hyödynnettiin myös toista hyvin yksinkertaista keinoa varmistua tekijöistä tutustuttiin referensseihin. Hallitukselle ei riittänyt urakoitsijakandidaattien esittämät listat kohteista, vaan
hallituksen jäsenet selvittivät muilta, minkälaisia kokemuksia heillä on urakoitsijoista.
Tamperelaisyhtiössä asuu nyt tyytyväisiä ihmisiä, joiden mieltä lämmittää naapuriyhtiöiden ja ohi kulkevien
ihmisten kehut - hyvännäköinen, hieno talo. Hallitus on hoitanut tehtäväänsä hyvin - saattanut taloyhtiön
teknisesti erinomaisen hyvään kuntoon ja saanut aikaan merkittävän odotusarvon myös energiankulutuksen pienenemisestä.
Onko hienompaa asiaa hallituksen kannalta kuin se, että lisäarvona ison korjaushankkeen onnistumisesta
saadaan omasta talosta ylpeitä osakkaita ja asukkaita? Jatkossakin toimitaan samoilla hyväksi koetuilla
eväillä - tietoa annetaan, valmistelu tehdään ajoissa, turvataan hyvillä suunnitelmilla hyvä toteutus - näin
tulevistakin korjauksista selvitään. Hyviä esimerkkejä onnistumisesta tarvitaan - oppikirjamaista toimintaa
siis hankkeisiinne.
Riina Takala

kommentti

Estä remonttiriidat sopimuksella
Kun haluat ongelmia, niin tee suullinen
sopimus esimerkiksi kylppäriremontista.
Suurella todennäköisyydellä saat pahan
mielen ja pahimmillaan joudut viemään asian
raastupaan.
Kuluttajavalvontaan on tullut tämän vuoden
aikana lähes 3 000 yhteydenottoa remonttija huoltopalveluista. Ja vain sen takia, ettei
remonteista ole sovittu kirjallisesti.
Sopimuksen tekeminen ei ole rakettitiedet-

tä. Sopimus voi olla vapaamuotoinen. Siinä
sovitaan remontin sisällöstä, hinnasta, aikataulusta, kuka hankkii materiaalit ja miten
toimitaan, jos jälki ei vastaa sovittua tai työ
viivästyy.
Kuluttajaviraston verkkosivustolta löytyy
yksinkertainen pienremontin sopimusmallikaavake. Kannattaa ottaa käyttöön.
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Pohjavesialueelle sijoittuvien maalämpökaivojen
riskien ja lupatarpeen tulkinta ristiriitaista

Joutuuko
vihtiläinen taloyhtiö
lupasotkun maksumieheksi?
Saako vihtiläinen kerrostaloyhtiö jälkikäteen vesilain
mukaisen vesitalousluvan jo toteutetun maalämpöjärjestelmän lämpökaivoille? Jos saa, silloin Etelä-Suomen aluehallintoviraston on luovuttava vaatimuksestaan, jonka
mukaan taloyhtiön pitäisi purkaa ja poistaa maalämpöjärjestelmän rakenteet ja täyttää jo tehdyt lämpökaivot pohjaveteen kohdistuvien uhkien poistamiseksi.

n Teksti ja kuvat: Riina

T

Takala

aloyhtiössä ei toistaiseksi vielä
tiedetä, milloin vastauksia yllä
oleviin kysymyksiin saadaan.
Taloyhtiön osakkaat ja asukkaat joutuivat epätietoisuuden valtaan jo viime
vuoden lokakuussa, kun rakennustarkastaja vaati maalämpöjärjestelmään
liittyvien kaivojen poraamisen keskeyttämistä.
Sen jälkeen uhkaksi on noussut, että

6
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vesilain mukaisen luvan puuttuminen
johtaa ääriratkaisuun - olemassa oleva
lämmitysjärjestelmä täytyy purkaa.
Järjestelmän purkamista on vaatinut
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka
eväsi haetun vesilain mukaisen vesitalousluvan 15.10.2012 antamassaan
päätöksessä.
Taloyhtiö on nyt laatinut Vaasan hal
lin
to-oikeudelle valituksen, jossa se

hakee muutosta tähän Etelä-Suomen
aluehallintoviraston tekemään päätökseen.
Taloyhtiötä isännöivä Vesa Ryyppö
M. Ryyppö Ky:stä ei ole kovin toiveikas asioiden etenemisen ja käsittelyaikojen suhteen. Hän arvelee, että
taas menee kuukausia ennen kuin
viranomainen on käsitellyt muutoshakemuksen ja tiedetään, miten asiassa
edetään.

Toimittu ohjeiden
mukaan ja lupa saatu

”T

aloyhtiö on rakennushankkeen toteuttamisessa toiminut vilpittömässä mielessä noudattaen viranomaisten sille
antamia ohjeita”,Vaasan hovioikeudelle tehdyssä valituksessa todetaan.
Taloyhtiön ryhtyessä vuonna 2010
suunnittelemaan maalämpöjärjestel
män rakentamista se pyysi Vihdin kun

nalta mahdollisia ohjeita rakentamisen toteuttamiseen.
Vihdin kunnan ympäristötarkastajan toimittamissa ohjeissa
todettiin yksiselitteisesti, että
kyseisen järjestelmän rakentaminen ei vaadi rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Ohjeessa
kuitenkin todettiin, että rakentajan on syytä ottaa yhteyttä
viranomaiseen ennen rakentamista, koska ”joillakin alueilla
on rajoituksia rakentamisessa,
esimerkiksi vedenottamoiden
suoja-alueilla”.
Vaikka taloyhtiö sijaitsee
Nummelassa Luontola-nimisen
vedenottamon läheisyydessä,
se ei sijaitse suoja-alueella, jon
ka Länsi-Suomen vesioikeus
määritteli vuonna 1993.

Ei estettä
- lupa tulee

Vihdin Nummelassa sijaitseva kerrostaloyhtiö on tehnyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Etelä-Suo
men aluehallintoviraston
päätöksestä, jonka mukaan
virasto ei myönnä olemassaolevan maalämpöjärjestelmän kaivoille puuttuvaa
vesitalouslupaa.
Vesitalouslupaa hankkeelle
ei alunperin haettu, koska
sitä eivät rakennusviranomaiset Vihdin kunnassa
vaatineet. Vesilaki tuli voimaan 1.1.2012 - maalämpöhanke toteutettiin vuoden
2011 lokakuussa.

T

aloyhtiö toimi hankkeessa ohjeiden mukaan.Yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen otettiin. Urakoitsijan edustaja varmisteli vielä,
onko 1.5.2011 voimaan astunut
asetus maalämpökaivojen po-

raamisen luvanvaraisuudesta
jotenkin vaikuttanut vireillä oleviin neljän taloyhtiön maalämpökaivojen poraushankkeisiin.
Rakennustarkastajan antaman vastauksen mukaan Nummelassa on vain yksi kohde ja
alue, jolle asetuksen astuttua
voimaan ei saa lupaa. Mikään
urakoitsijan listalla olleista neljästä porattavasta kohteesta ei
ollut kyseisellä alueella.
Näin ollen taloyhtiön hanket
ta jatkettiin rakennustarkas
tajan ohjeiden mukaan. Eli porausten aloitusluvan saaminen
on mahdollista, kun ennen
aloitusta rakennusvalvonnalle
toimitetaan vastaavan työnjohtajan hakemus ja ilmoitus
porattavista kohteista. Rakennustarkastajalle toimitettiinkin
pian vastaavan työnjohtajan
tiedot, kohdetiedot, alustavat
suunnitelmat ja lopulliset lupa-

hakemuspaperit.
Toimenpide- ja aloituslupa
maalämpökaivojen poraamisten aloittamiselle ja siten järjestelmän rakentamiselle Vihdin
kunnan rakennustarkastajalta
saatiin 5.10.2011.
Noin viikko toimenpide- ja
aloitusluvan myöntämisestä
ja töiden jo ollessa käynnissä
toinen Vihdin kunnan rakennustarkastaja lähetti isännöitsijälle sähköpostitse määräyksen
töiden keskeyttämisestä. Siinä
ei mainittu keskeytyksen syytä,
eikä annettu valitusosoitetta.
Siinä vaiheessa suunnitelluista 14 maalämpökaivosta oli porattu jo 12.
Tämän jälkeen taloyhtiötä
kehotettiin tekemään uusi hakemus Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle, jossa se
hakisi vesilain mukaista vesita➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Maalämpöjärjestelmissä hyödynnetään maahan tai kallioon
varastoitunutta aurinkoenergiaa.Yleisimmässä menetelmässä
porataan 150 - 200 metrisiä reikiä. Reikään sijoitettavissa putkistoissa kulkee nestettä, jota maaperä lämmittää. Uusia lämpökaivoja tehdään vuosittain noin 4 000 - 5 000 kappaletta.

Piirros: : SYKE - Ympäristöopas - Lämpökaivo 2009

louslupaa järjestelmän rakentamiseksi.
Taloyhtiön edustajaa tilanne
ihmetytti, koska järjestelmä oli
niin valmis, että se voitaisiin ottaa käyttöön ja toisaalta alkuperäinen lupa, jonka mukaan työt
oli tehty, oli lainvoimainen.

Yllättikö
vesilaki?

A

sianosaisten mielessä
käykin nyt kysymys,
oli
ko kenties uuden
vesilain astumisella voimaan
vuoden 2012 alussa jotakin vaikutusta asiaan.
Nyt voimassa olevan vesilain
mukaan maalämpöjärjestel
mään liittyvien kaivojen raken
tamiseen ei voida myöntää
lupaa, jos ”hanke olennaisesti
vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa
sen käyttökelpoisuutta taikka
muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai
veden käytölle talousvetenä”.
Siinä vaiheessa, kun kunnan
rakennusviranomaiset käsittelivät taloyhtiön lämpökaivojen
rakentamista koskevat suunnitelmat ja antoivat luvat, taloyhtiön hankkeen ei ole katsottu
vaarantavan pohjavesivaranto
jen laatua tai muutenkaan aiheuttavan haittaa tai uhkaa normaalille vedenkäytölle.
Uudenmaan ELY-keskus ei
ole puoltanut taloyhtiön hanketta, koska sen mielestä suunnittelussa maalämpökaivojen
porauksessa suurena riskinä
on likaantuneen pohjaveden
virtaaminen hallitsemattomasti
kohti lämpökaivoja tai johonkin ennalta-arvaamattomaan
suuntaan. Sen seurauksena
puhtaana säilynyt pohjavesi
voisi likaantua.

Pohjavesi ei ole
pilaantunut
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V

aasan hallinto-oikeudelle nyt tehdyssä valituksessa todetaan, että kaivojen porauksista ja 12:sta olemassa olevasta lämpökaivosta
ei ole tähän mennessä syntynyt
mitään vahinkoa pohjavedelle
tai ympäristölle. Tätä tukevat
vesinäytteiden analyysin tulokset ja muut tiedot.
Lisäksi suunnittelija esitti jo
aikaisemmissa suunnitelmissa,
miten pohjavesien pilaantumisriskiä on pienennetty, esimerkiksi porarei´ät betonoidaan
maakerrosten välisten vesien
sekoittumisen estämiseksi.
Maalämpöreikiin on asennettu suojaputket, joiden tehtävänä on estää vesien ja irtoaineksen pääsy maalämpökaivoon.
Järjestelmä on myös varustettu
vuodonilmaisimella, joka antaa hälytyksen, mikäli järjestelmään syntyisi vuoto.
Taloyhtiö on valmis - tai oli
jo aikaisemmassakin lupahakemuksessaan valmis - tarkkailemaan pohjaveden laatua eli
järjestämään niin, että yhdestä
lämpökaivosta voidaan ottaa
tarvittaessa pohjavesinäytteitä.
Tällainen tarkkailuvelvoitehan
voidaan liittää haettavana olevaan vesitalouslupaan.

Entäpä toimet
purkamisen jälkeen?

E

telä-Suomen aluehallintovirasto on vaatinut järjestelmän purkamista ja
maalämpökaivojen täyttämistä.
Taloyhtiön valituksessa todetaan hankkeen suunnittelijan
näkemykseen tukeutuen, ettei
järjestelmän purkaminen tässä
vaiheessa ole sekään riskitöntä.
Jos maalämpökaivoista joudutaan poistamaan lämmönkeruuputkistot, ne voivat vaurioi
tua. Lisäksi maaporausten putkien poisto voisi johtaa siihen,
että maakerrokset sekoittuisivat koko putkitetulta osuudelta
ja syntyisi otollinen reitti maaaineskerroksen ja kallioperän
välisten vesikerrostumien sekoittumiselle.

Lämpökaivojen
poraaminen
muuttui runsas
vuosi sitten
luvanvaraiseksi

Porareikien betonoinnilla
voidaan suunnittelijan mukaan
parhaiten varmistua siitä, että
eri kerrosten väliset vedet eivät sekoitu ja sitä kautta pilaa
pohjavettä.

Kuka korvaa,
jos käy huonosti?

V

alituksessa tuodaan
luonnollisesti esiin
myös se, minkälaisia
kustannuksia mahdollisesta
järjestelmän purkamisesta talo
yh
tiölle koituisi. Purkamisen
seurauksena taloyhtiön olisi
ratkaistava uudelleen myös
lämmitysmuoto - paluu sähkölämmitykseenkö?
Osakkaiden mieltä on koko
ajan kalvanut se, joutuvatko he
syyttöminä maksamaan viranomaisten toiminnan seuraukset.
Tähän mennessä sähkölämmitysjärjestelmästä maalämpöön siirtyminen on maksanut
taloyhtiölle noin 320 000 euroa. Järjestelmän purkaminen
ja siirtyminen johonkin toiseen
lämmitysjärjestelmään maksaisi
arviolta 150 000 euroa lisää.
Taloyhtiötä isännöivä Vesa
Ryyppö on ihmeissään tapahtuneesta. Taloyhtiö on toiminut avoimesti. Vihdin rakennusvalvontaviranomaisella on
ollut toimenpideluvasta päättäessään käytettävissä kaikki
insinööritoimiston tekemät
suunnitelmat ja kuvat sähköjärjestelmän muuttamisesta maalämpöjärjestelmäksi.
– Kuka korvaa? Me olemme
toimineet kunnalta saadun virallisen toimenpideluvan turvin.Viranomaisen lupaan täytyy
voida luottaa, Ryyppö sanoo.
Hänen arvionsa on, että ellei
Vaasan hovioikeus nyt päädy
vesilain mukaisen vesitalousluvan myöntämiseen eli nykyinen järjestelmä saisi siltäkin
osin lopullisen hyväksynnän,
taloyhtiö vie riidan oikeuden
ratkaistavaksi vastuu- ja vahinkokysymysten osalta.

Energiatehokas
ja taloudellinen
Vuonna 1980 rakennetut
kaksi kerrostaloa, joissa on
39 asuntoa, lämpiää tänäkin
syystalvena maalämmöllä.
Niin on tapahtunut viime
vuoden marraskuusta alkaen, vaikka viranomainen
lämpökaivojen poraukset
lokakuussa keskeyttikin.
Järjestelmään suunnitelluista 14 maalämpökaivoista oli saatu porattu 12, joten järjestelmä ja laitteisto
olivat niin pitkälle valmiit,
että lämmitys voitiin ottaa
käyttöön.
Taloyhtiössä oli aikaisemmin suora sähkölämmitys.
Vuonna 2010 osakkaat
ja asukkaat rupesivat etsimään sille vaihtoehtoja ja
totesivat, että maalämpö on
toteuttamiskelpoinen lämmitysjärjestelmä muutos- ja
rakentamiskustannuksista
huolimatta.
Maalämmön käyttö on
ollut Vesa Ryypön mukaan
sekä energiankulutuksen
kannalta että taloudellisesti
järkevää, koska sen ansiosta
lämmityskustannukset ovat
laskeneet tähän mennessä
60 prosenttia suoraan sähkölämmitykseen verrattuna.

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon
poraaminen muuttui luvanvaraiseksi toukokuussa vuonna
2011. Luvanvaraisuus koskee
myös maaperään tai vesistöön
sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksen mukaan
toimenpidelupa vaaditaan silloin, kun rakennuksen lämmitysjärjestelmä vaihdetaan tai
uusitaan maalämpöä hyödyntäväksi tai kun maalämpöä
halutaan käyttää lisälämmön
lähteenä.
Toimenpidelupaa haetaan
kunnan rakennusvalvonnasta
ja luvan hinnoittelu on kunnan omassa päätösvallassa.
Toimenpidelupa ei koske
uudisrakentamista, sillä uuden rakennuksen lämmitysjärjestelmä ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.
Kunnissa oli ennen asetuksen voimaantuloa erilaisia käy
täntöjä - suurin osa
kunnista ei vaatinut maalämpöä keräävien kaivojen poraamiseksi minkäänlaista lupaa,
osa kunnista vaati toimenpideluvan, osa rakennusluvan.
Yhtenäisellä käytännöllä
pyritään huomioimaan mah
dolliset riskit. Asetuksen mu
kaan toimenpidelupa myönnetään, ellei sille ole estettä.
Asetuksen mukaan lupa voidaan evätä esimerkiksi silloin,
kun kaivo on suunniteltu merkittävälle pohjavesialueelle tai
liian lähelle toista kaivoa.
Toimenpideluvan myötä rakennusvalvonnat ovat saaneet
paremmin tietoa maalämpökaivojen sijainnista.
Rekisteriin kirjautuneiden
tietojen perusteella on myös
helpompi arvioida, voidaanko
uusia lämpökaivoja porata tai
sijoittaa lämmönkeruuputkistot suunniteltuun paikkaan.
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H A R M A A N TA L O U D E N T O R J U N TAT Y Ö

Ylitarkastaja Pekka Muinonen:

Harmaalle taloudelle
halutaan musta tulevaisuus

• Lainsäädännöstä halutaan voimaa harmaan
talouden torjuntaan: Tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007 ja tätä lakia ollaan jo uudistamassa. Vuonna 2011 tuli voimaan käännetty
arvonlisävero. Vuonna 2012 on tullut voimaan
laki veronumerosta ja veronumerorekisteristä. Vuonna 2013 on tulossa laki rakennusalan
urakka- ja kulkulupatietojen ilmoittamismenettelystä.
• Tämän lisäksi muuttuvat tai ovat muuttuneet laki väestötietojärjestelmästä ja Väestöre
kis
terikeskuksen varmennepalveluista, laki
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, laki verotusmenettelystä ja maankäyttö- ja
rakennuslaki.
• Työturvallisuuslaki on myös muutoksen
kourissa esimerkiksi työmaalla käytettävien
pakollisten kuvallisten tunnisteiden osalta.
Uusi lainsäädäntö koskee koko rakennusalaa
ja lähes kaikkea rakentamista.
Verotarkatusyksikön ylitarkastaja Pekka
Muinonen kertaa.
Kuva: Liisa Takala

-H

armaan talouden
torjunnan kannalta
uusi lainsäädäntö
muodostaa merkittävimmän ja
laajimman toimialalle koskaan
tehdyn säädöskokonaisuuden.
Lainsäädäntö on hyvin merkittävä ja se koskee koko rakennusalaa. Lakiuudistukset ovat
merkittäviä siksi, että nyt häiriöyrityksille ja vilpin tekijöille tavoitellaan todennäköistä
kiinnijäämisriskiä, verotarkastusyksikön ylitarkastaja Pekka
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Muinonen sanoo.
– Lainsäädäntö mahdollistaa
reaaliaikaisen valvonnan ja viranomaisten paremman yhteistoiminnan. Rakennusalalle tehdyt uudistukset ja keinot voivat
olla tehokkaita myös harmaan
talouden torjunnassa muilla
toimialoilla. Suomessa kehitetty harmaan talouden torjuntaan tarkoitettu lainsäädäntö ja
siihen liittyvät menettelyt on
kansainvälisestikin mitaten hyvin edistyksellinen, hän jatkaaa.

Taloyhtiöt hyötyvät
uudesta
lainsäädännöstä

T

ilaajan etu vaatii sopimuskumppanin luotettavuuden tarkistamisen
tietolähteistä. Tilaajavastuulain
toteuttaminen ja sähköisyys
luovat mahdollisuudet valvoa
sopimusehtojen noudattamista
myös pienillä rakennustyömailla, joissa laadun tai harmaan ta-

louden riskien tunnistaminen
olisi muutoin usein hankalaa.
Tilaajana voi toimia taho, joka ei
välttämättä tunne rakentamista
tai siihen liittyvää säännöstöä
riittävällä tavalla.
– Tilaajavastuulain ja uuden
rakennusalaa koskevan lainsää
dännön vaateet tulisi käydä läpi jo sopimusmenettelyssä ja
huomioida, että tilaajallakin on
vastuu menettelyjen toteutta
mi
sesta. Uudet käytännöt ja
rakennusalan lanseeraama luo-

tettava työmaa -konsepti sisältävät paljon menettelyjä, jotka
auttavat tuomaan jämäkkyyttä
rakentamiseen ja sen valvontaan, Muinonen jatkaa.
Hän arvelee isännöitsijäkunnan tietoisuuden esimerkiksi
ver onumerokäytännöstä ja
työntekijäluetteloiden ylläpito
velvoitteista olevan hyvällä tasolla. Ehkä toistaiseksi epäselvyyttä on siinä, miten toimitaan
ja miten hyödynnetään kon
kreettisesti taloyhtiöiden remonttitilanteissa erilaiset lain
säädännölliset keinot taloyh
tiön eduksi ja varmuudeksi.
– Rakennustyömaiden tarkastuksissa on todettu harmaan
talouden riskin olevan erityisen suuri asuntojen korjaus- ja
perusparannustöissä. Tilaajilla
ei ole riittävästi tietoa siitä, miten voidaan hyödyntää lainsäädännölliset keinot taloyhtiön
eduksi ja varmuudeksi. Omasta
rahasta sopivasti kiinni pitäen
kasvatetaan laatua ja samaan
aikaan toteutetulla harmaan
talouden torjunnalla vähennetään riskejä, jotka vaarantavat
myös työturvallisuuden hallinnan, hän sanoo.
– Taloyhtiöiden remonteissa
isännöitsijöiden ja hallitusten
ammattitaito tulee uuden lain
myötä kasvamaan. Laki antaa
tilaajataholle merkittäviä mahdollisuuksia tarkistaa ja valvoa
työn toteuttamista ja tekemistä.
Tilaajavastuulain toteuttaminen
yksistään pitää huolta siitä, ettei taloyhtiön korjaustyömaalle
pääse urakoitsijaksi yritys, jonka yhteiskunnalliset velvoitteet
tai työturvallisuusvaatimukset
on laiminlyöty, hän vielä toteaa.

Suuria ongelmia
urakkaketjujen
hännissä

P

ienet rakennuskohteet
ja urakkaketjujen loppupäät ovat olleet harmaan
talouden riskipesäkkeitä.

– Verohallinnon Raksa-hank
keessa on todettu, että 90 prosenttia harmaasta taloudesta
tarkastettujen yritysten osalta
on yrityksissä, joiden liikevaih
to on alle 6 miljoonaa euroa.
– Tarkastusten mukaan 90
prosentissa pimeitä palkkoja
maksetaan yrityksissä, joiden
liikevaihto on alle 3 miljoonaa
euroa. Tämä havainto ei tarkoita, että näin suuri osa kaikista
pienistä yrityksistä olisi harmaan talouden toimijoita, Muinonen korostaa.
– Nämä tarkastukset on tehty kehittyneen kohdevalinnan
avulla. Harmaan talouden määrä pienissä yrityksissä aiheuttaa suuren taloudellisen riskin
niille yrityksille, jotka haluavat
toimia oikein.

Lisää tarkastuksia
- yhteistoiminnassa

V

erohallinnon marraskuussa rakennustyömaille toteuttamat valtakunnalliset tehovalvontaiskut
tukevat reaaliaikaista valvontaa
ja ovat samalla osa viranomaisten harmaan talouden torjuntakampanjaa.
Marraskuun tarkastuksia toteutettiin yhdessä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kanssa. Valvontaan osallistui myös Eläketurvakeskuksen
tarkastajia.
– Syksyn ja talven työmaakäynneillä pääpaino on ajankohtaisessa ohjauksessa ja neuvonnassa liittyen veronumeron
käyttöön ottamiseen sekä tulevaan urakka- ja kulkulupatietojen ilmoittamismenettelyyn. Samalla keräämme tietoa lainsäädännön ja harmaan talouden
vastaisten torjuntamekanismien toteutumisesta. Tavoitteena
on työmaakäynneillä myös aina
puuttua reaaliaikaista ja muuta
valvontaa vaativiin yksittäisiin
tapauksiin, Muinonen kertoo.
– Työmaalla samanaikaisesti
muiden viranomaisten kans-

sa toteutetut tarkastukset on
todettu reaaliaikaisen valvonnan kannalta hyvin toimiviksi.
Rakennusalakin on todennut
tällaiset työmaalla tehtävät tarkastukset hyödyllisiksi. Kaikki
osapuolet hyötyvät yhteistyöstä ja myös näin toteutetusta
harmaan talouden torjunnasta,
hän lisää.

myös eri sidosryhmien kanssa.
Uusi lainsäädäntö on tarkoitus
ottaa käyttöön yhteistyössä
koko rakennusalan kanssa ja
tällöin merkittävässä roolissa
ovat mm. Rakennusteollisuus
ja kaikki rakennusalan järjestöt,
Rakennusliitto, Rakentamisen
Laatu ry sekä Suomen Tilaajavastuu Oy, hän luettelee.

Reaaliaikaista
yhteistyötä
tarvitaan

Tehovalvontaiskut
osa Raksa-hanketta

T

ehovalvontaiskuissa ei
ole kyse pelkästään verohallinnon tarpeista
valvoa yritysten toimintaa ja
torjua harmaata taloutta, vaan
olennaisena osana rakennusalan toiminnan tarkastuksiin
on liittyneet työturvallisuusasiat, joihin aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat
omissa tehovalvontaiskuissaan
keskittyneet.
– Tämänkertainen tehovalvontaiskumme eri puolilla
maata kattoi hyvin pienen osan
rakennusalaa, mutta saimme
kuitenkin luotua jonkinlaisen
yleiskuvan siitä, että ohjausta ja
tiedottamista on huomattavasti
lisättävä, Muinonen kertoo.
– Valvontatyön toteuttaminen yhteistyössä aluehallintoviraston työsuojelun ja Eläketurvakeskuksen kanssa laajentaa
valvonnan kenttää ja havainnoinnin mahdollisuuksia. Tehovalvonta jatkuu, sillä työsuojelutarkastajat toteuttavat myös
poliisin kanssa tehovalvontaa
rakennustyömaille, hän pohtii.
Harmaan talouden tuloksellinen torjunta vaatii viranomaisilta reaaliaikaista ja valtakunnallista yhteistyötä. Valvonta tehostuu veronumeron käyttöön
ottamiseen liittyvän siirtymäajan päätyttyä.
– Valvontaan liittyvä yhteistyö tarkoittaa viranomaisten
yhteistoiminnan hyödyntämisen lisäksi sujuvaa yhteistyötä

V

altakunnalliset tehoval
vontaiskut ovat osa Verotarkastuksen vuonna
2008 käynnistynyttä Rakennusalan verovalvonta -hanketta
(Raksa), jolla pyritään löytämään tehokkaita toimintatapoja
harmaan talouden karsimiseen
rakennusalalta.
Elokuun 2012 loppuun mennessä Raksa-hankkeen tiimoilta
on valmistunut 3 189 verotarkastuskertomusta, joiden perusteella on tehty maksuunpanoesityksiä yhteensä 182,6
miljoonan euron edestä.
Harmaata taloutta on löydetty 31,2 prosentissa tarkastuskohteista, joista suurin osa oli
pieniä tai keskisuuria yrityksiä.
Mustia palkkoja, eli palkkoja,
joista ei ole toimitettu ennakonpidätyksiä ja työnantajan
sosiaaliturvamaksuja, on löydetty 202,6 miljoonaa euroa.
Tarkastuksissa on paljastettu
4 489 ns. pimeää työntekijää.
Peiteltyjä osinkoja on löydetty 86,7 miljoonan euron arvosta ja puuttuvaa yritystuloa
133,5 miljoonan euron arvosta.
Kuittikauppaa on paljastettu
106,3 miljoonan euron arvosta.
Tekaistuja kuitteja on löydetty
14 818 kappaletta.
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julkisivu R E M O N T T I 2 0 1 2 - K I L PA I L U

Asunto Oy Näsinamurin remonttikokemuksia vinkiksi muille

Varatkaa riittävästi aikaa ja
tehkää perusteellinen valmistelutyö
n Teksti ja kuvat: Riina

Takala

Julkisivuremontti 2012
-kilpailussa hiljattain
palkitun Asunto Oy
Näsinamurin hanke
toteutettiin niin oppikirjamaisesti, että sitä
kelpaa esitellä vinkiksi
muille taloyhtiöille.
Taloyhtiön edustajien kanssa tähän on
koottu käytännön kokemukseen perustuva
”vertaisvinkkilista”,
johon on kirjattu julkisivukorjausta suunnittelevia taloyhtiöitä ajatellen seuraavanlaisia
asioita: aloittakaa valmistelu riittävän aikaisin ennen toteuttamista, teettäkää kuntotutkimus ja sen pohjalta
hyvät suunnitelmat,
asettakaa tavoitteita,
huolehtikaa hallituksen ja isännöitsijän
osaamisesta, pyytäkää
urakkatarjoukset vain

Nyt kun tamperelaisen vuonna 1977 rakennetun Asunto Oy Näsinamurin ulkovaippa on kunnossa ja energiatehokkuuden voitu todeta jo nyt parantuneen, taloyhtiössä selvitetään lämmöntalteenottojärjestelmän hyödyntämismahdollisuuksia. Teknisessä mielessä lämmöntalteenottojärjestelmän käyttöönotto olisi helppoa, koska taloyhtiössä on vain yksi poisto ja yksi
porrashuone, jonne uusi kanavisto voitaisiin toteuttaa. Tarkoitus olisi hyödyntää LTO lämpimän käyttöveden lämmittämiseen kaukolämmitetyssä talossa.
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hyväksi todetuilta urakoitsijoilta ja jakakaa
tietoa ennen remonttia
ja sen aikana.

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.

-T

aloyhtiön ison korjaushankkeen valmistelu pitää aloittaa hyvissä ajoin - mieluummin useita
vuosia aikaisemmin ennen kuin
on toteuttamisen aika. Asiaa
pitää tuoda tutuksi osakkaille
ja asukkaille ja siten muokata
maaperää niin, että lopulliset
päätökset voivat syntyä yksimielisesti yhtiökokouksessa,
Asunto Oy Näsinamurin isännöitsijänä toimiva Olli-Pekka Juvalainen REIM Tampere Oy:stä
aloittaa.
Hänen kokemuksensa mukaan korjausten vastustamiseen ajaudutaan heti, jos hanke tuodaan yhtiökokoukseen
yllättäen tai asioita viedään
valmistelussakin liian nopeasti
eteenpäin.
– On paljon sellaisia tapauksia, joissa joudutaan oikeudessa
taistelemaan, koska iso korjaushanke on tuotu osakkaiden
tietoisuuteen vasta yhtiökokouksessa. Osakkaita täytyy ”peh-

mittää”, selvittää tarkkaan ja
perusteellisesti, miksi korjaus
pitää tehdä, mitä hyötyä siitä on
ja mitkä ovat seuraukset, ellei
korjausta tehdä. Pitäisi ajatella näin, että yhtiökokouksessa
tehdään ne lopulliset päätökset, kaikki muu työ pitää tehdä
sitä ennen, Juvalainen toteaa.
Suunnittelutoimistossa ovat
tuttuja tähän aikaan vuodesta
tilanteet, että taloyhtiö kysyy
suunnittelutarjousta julkisivuremontista, joka on aikomus
toteuttaa ensi kesänä.
– Vastaus on, että onnistuu siis tekniset asiakirjat saadaan
aikaan. Mutta samalla voimme
kokemukseemme perustuen
tuoda kysyjälle esille, että talo
yhtiön päätöksenteko aikataulu ja päätösten eteneminen
liian kiireisellä aikataululla voi
osoittautua kompastukseksi
eikä näin ollen tarvittavia päätöksiä synny yhtiökokouksessa.
Korjausten aikataulu ei synny
siitä, miten nopeasti tekniset

suunnitelmat ja paperit saadaan kuntoon, vaan henkisestä
valmistelusta ja päätöksenteosta, taloyhtiössä osakkaana, tässä julkisivukorjaushankkeessa
teknisenä asiantuntijana ja korjaussuunnittelijana ja rakennuttajakonsulttina toimiva Heikki
Käkönen painottaa.

Kuntotutkimus
kaiken perusta

O

saavatko taloyhtiöt
teettää kuntotutkimuksia korjaushankkeidensa pohjaksi - tässä asiassa isännöitsijän ja suunnittelijan
näkemykset menevät käytännön antaman kokemuksen perusteella hieman ristiin:
– Taloyhtiöissä on edelleen
vallalla sellaiset käsitykset, että
kuntotutkimukset ovat humpuukia, konsulttien keino rahastaa taloyhtiöitä, eikä niillä
ole mitään virkaa. Pahimmillaan

tilanne on se, että kokouksessa
joku rakennusalaa tuntematon,
jo eläkkeelle siirtynyt henkilö
sanoo, että otamme julkisivuremontin tekemiseen ammattimiehen...., Juvalainen puuskahtaa harmistuneena.
– Tänä päivänä mikään korjaushanke ei etene, eikä onnistu ilman suunnitelmia. Taloyhtiöiden asukkaille ja varsinkin
päättäjille pitäisi jotenkin saada
selvennettyä, että tutkimukset
ja suunnittelu ovat korjausprojektien kaikkein tärkeimpiä asioita, hän jatkaa.
Heikki Käkösen suunnittelutoimiston kokemukseen perustuva näkemys taas puhuu sen
puolesta, että kaikkihan kun
totutkimuksen tekevät korjaus
suunnitelmiensa pohjaksi. Selitys näkemyserolle löytynee
siitä, että toimistoon ottavat
yhteyttä juuri ne taloyhtiöt, jotka haluavat hankkeidensa poh➺ JATKUU
KIINTEISTÖPOSTI 9/2012
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jaksi kuntotutkimuksen.
– Meidän toimistomme ei ota
suunnitteluun kohdetta, josta
ei ole tehty kuntotutkimusta.
Sellaisiakin suunnittelutarjouksia meiltä kysytään. Silloin
me kerromme linjastamme ja
tarjoamme kuntotutkimuksen
tekemistä. Meille ei kuitenkaan
ole olennaista, kuka kuntotutkimuksen tekee, vaan se, että
pohjatiedot suunnittelun taustaksi on selvitetty, Käkönen linjaa käytäntöä.
Isännöitsijöiden murheenkryyninä Juvalaisen kokemuksen mukaan on sekin, että hallitukset eivät ymmärrä edes normaalin suunnittelun merkitystä
pienissä korjaushankkeissa, saatikka hankesuunnittelun merkitystä suuremmissa remonteissa.
– Hankkeita käynnistyy esimerkiksi niin, että hallitus päättää kokouksessaan ikkunoiden
vaihtamisesta ja antaa isännöitsijälle tehtäväksi pyytää tarjoukset. Mitäs teet? Voin kilpailuttaa ikkunatoimittajat, mutta
koska minulla ei ole työselityksiä, eikä mitään muitakaan tietoja ja asiakirjoja, niin ei kilpailuttaminen onnistu, hän toteaa.
Vaikka remontti olisi pieni-

Julkisivuremontti kuntotutkimuksineen sai alkunsa siitä,
että ikkunat olivat erittäin
huonossa kunnossa. Lisäksi
vieressä kulkeva maantie- ja
junaliikenne aiheuttivat äänihaittoja. Ääneneristävyys parani huomattavasti.
Piharemontin teettäminen julkisivuremontin jatkeeksi oli
järkevää, koska osakkaat kokivat remontit tietyllä tavoin yhdeksi ja samaksi ”haitaksi”.
Sisäänkäynti uudistettiin
myös.

Tampereen rakennusvalvonta- ja kaupunkikuvaviranomaiset ovat kiitettävällä tavalla suosineet taloyhtiöiden julkisivuratkaisuja, joilla remontin tehneet talohtiöt erottuvat toisistaan. Näsinamurin värikkyyttä ensin vierastettiin omankin taloyhtiön piirissä.
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kin, siitä syntyy helposti muutaman sentin paksuinen paperipino kaikkine asiakirjoineen
työturvallisuussuunnitelmista
alkaen. Ilman asianmukaisia
työsuunnitelmia, eikä asiakirjoja voida käytännössä toimia
- ei edes hallituksen jäsenistä
pieneltä vaikuttavassa ikkunanvaihtoremontissa.
– Ikkunat ovat erilaisia ja erimittaisia. Entäs kun työmaalla
tulee epäselvyyttä, mitä tehdä,
miten toimia, eikä ole työsuunnitelmia, eikä muitakaan asiapapereita, mistä tarkistaa asioita.
Kun vielä työporukoitakin on
monentasoisia, ilman kunnollisia suunnitelmia ei voida toimia, Juvalainen purkaa harmistustaan.
Lisätyökustannukset osoittavat Juvalaisen mielestä selkeästi, miten hyvin hanke on suunniteltu ja valmisteltu.
– Näsinamurin remontissa
lisätöitä tehtiin 16 000 euron
edestä. Se kertoo suoraan sen,
että tässä kohteessa suunnittelu ja pohjatyö tehtiin erittäin
hyvin, Juvalainen toteaa alkuperäisen budjetin alittaneesta,
noin 833 000 euroa maksamaan tulleesta julkisivukorjauk
sesta, jossa lisätöiden osuus jäi
alle 2 prosentin.
Taloyhtiöiden kannattaisikin ymmärtää, että kannattaa
satsata nimenomaan alkuselvityksiin ja -töihin sekä suunnitteluun, koska niin voi ”voittaa”
kymmeniä tuhansia euroja - silloin urakassa ei todennäköisesti tule yllättäviä lisätöitä ja -kustannuksia.

Huonot pois
markkinoilta

N

äsinamurissa julkisivuurakoitsijana toimi Jatke Oy, jonka työnjohtaja Pasi Vuori saa isännöitsijältä
kiistattomat kehut, samoin kuin
muilta taloyhtiön edustajina
mukana olleilta.
–Työnjohto oli koko ajan paikan päällä. Se rauhoitti asukkaita, kun he tiesivät, kuka ottaa
vastuuta, huolehtii heistä, vastaa kysymyksiin ja hoitaa asioi-

ta, Juvalainen toteaa.
– Hän toimi tavallaan ukkosen johdattimena, mutta sitäkin
tärkeämpää - antoi kasvot urakoitsijan työlle. Siinä mielessä
on hienoa, että tällaisia urakoitsijaporukoita ja työnjohtajia
saadaan työmaille. Silloin korjaushankkeet menevät yleensä
helposti läpi ja tulee vähän valituksia, Näsinamurin hallituksen
puheenjohtaja Juhani Huupponen toteaa.
Kahvipöydän ääressä keskustellaankin pitkään siitä, miten
taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja suunnittelijankin pitäisi
varmistaa laadukkaan, osaavan
urakoitsijan valitseminen toteuttajaksi.
– Meillä on nyt siinä mielessä hyvä tilanne, että isännöitsijämme työskentelee isossa
toimistossa, jolla on osaamista
ja verkostoja. Mutta ellei olisi,
hallituksella olisi tiedonottovelvollisuus kysyä ja perehtyä
urakoitsijoiden referensseihin.
Kun yritykset kertovat niistä ja
kotisivuilta löytyy listoja, hallituksen jäsenten pitää oikeasti
soittaa niihin ja kysyä, miten
urakoitsija on toiminut ja miten
työssään onnistunut. Jos naapuriyhtiössä on työt meneillään,
kannattaa mennä kyselemään,
miten teillä on mennyt, Huupponen korostaa.
Hänen mielestään on erittäin
tärkeää, että jos jollakin taloyhtiöillä tai isännöitsijöillä on ollut ongelmia jonkun rakentajan
tai keiden muiden toimijoiden
kanssa tahansa, niin niitä pitäisi
muidenkin taloyhtiöiden välttää.
– Tämä on ainut keino panna
huonot urakoitsijat ja toimijat
pois markkinoilta tai parantamaan tapansa, monien korjaushankkeiden kanssa tekemisissä
ollut ja hallitusten toimintaan
osallistunut Huupponen vielä
jatkaa.
Suunnittelutoimistonkin toiveena on, että tilaajat tutustuisivat todellakin tarjoajien referensseihin.
– Urakoitsijavalinta on lopputuloksen kannalta tärkeä asia.
➺ JATKUU
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KuinKa moni lapsi
nuKKuu työmaalla
palavien eristeiden
KesKellä?

Kerrostalojen julkisivuremonteissa ihmiset asuvat työmailla.
Se on erityisen vaarallista, jos käytetyt eristeet ovat palavia.
Moni olettaa, ettei sellainen ole mahdollista tai luvallista turvallisessa Suomessa. Oletus on väärä, pykälissä on puute,
joka jättää urakoitsijoille hirvittävän vastuun.
Mistä on kysymys? Skannaa
oheinen koodi tai vieraile verkossa:
www.paroc.fi/paloturva

Korjaushankkeista kokemusta omaava isännöitsijä on hallituksen
puheenjohtaja Juhani Huupposen mielestä ensiarvoisen tärkeä tuki hallitukselle remonttihankkeissa. Isännöitsijää pitää vaihtaa,
ellei hänellä oli tarvittavaa kokemusta ja asiantuntijuutta.

Teemme puhtaampaa maailmaa
Puhdistuspalvelut

Purkupalvelut

Jätteenkäsittely

Kunnostuspalvelut

Taloyhtiön osakkaana ja työtaustastaan johtuen hallituksen teknisenä asiantuntijana toimineen Heikki Käkösen mielestä hallituksen tehtävä on ensisijaisesti vastata osakkaille siitä, että kiinteistö on kussakin ajassa asuttavassa ja hyväksyttävässä kunnossa. Riippumatta siitä, keitä talossa kunakin aikana asuu tai
on osakkaina.
➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

On tietysti huomioitava se, että
urakoitsijatarjokkaat riippuvat
myös tekniikasta, jolla korjaus
tehdään. Jos meidän julkisivuihimme olisi tullut lisälämmöneritys ja rappaus, silloin meillä
olisi ollut eri urakoitsijoita valittavana kuin nyt oli, Käkönen
selittää tällä kertaa kahdeksalle
urakoitsijalle suunnattuun tarjouspyyntökierrokseen.
– Tärkein urakoitsijavalinta
tehdään siinä vaiheessa, kun
mietitään, keiltä tarjoukset pyydetään. Pitää ottaa vain ne, joista on kokemusta, kapasiteettia
ja osaamista. Me koitamme hakea urakoitsijoiksi sellaisia tekijöitä, joihin uskomme, voimme luottaa ja joita uskallamme
aidosti taloyhtiöille suositella.
Tarjouksia pitää myös olla riittävä määrä, että saadaan kunnollinen urakkakilpailu aikaan,
hän vielä toteaa.

Isännöintitoimistolla
oma verkostonsa
Purku / Puhdistus / Jätteenkäsittely / Kunnostus

www.delete.ﬁ
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sännöintitoimiston oman
verkoston ja yhteistyökumppaneiden merkitys

on myös suuri urakoitsijoita ja
tekijöitä valittaessa.
– Me pyydämme tarjouksia
yrityksiltä, jotka tiedämme luotettaviksi. Lisäksi meillä on yhteistyökumppaneiden kanssa
säännöllisiä tapaamisia, joissa
keskustellaan tehdyistä hankkeista ja annetaan palautetta,
Juvalainen mainitsee.
Tekijöiden tuntemus on eri
tyisen tärkeää silloin, kun urakassa on monia aliurakoitsijoita. Hänen mielestään sekin
nykypäivänä korostuu, että
urakkasopimusta tehtäessä voidaan urakoitsijoille asettaa tietynlaisia vaatimuksia, toimintasääntöjä ja -ehtoja.
– Voidaan asettaa esimerkiksi sellainen säännös, että jos
urakkaketjuun tulee joku uusi
toimija, sen yrityksen tiedot
toimitetaan isännöitsijälle ja
näin kaikki tietävät, keitä työmailla on ja missä mennään.
Ei
hän tämä niin voi toimia,
että työmaalle tulee jossakin
vaiheessa uutta porukkaa, eikä
jälkikäteen tiedetä, keitä ja mitä
yrityksiä työmaalla on ollut, Juvalainen toteaa vielä.

Mukavampi asua - lisäarvoja mukaan

J

ulkisivuremontti 2012 -kilpailun tuomaristolle pidetyssä esittelyssä tuli esiin se,
että Näsinamurissa oli asetettu
selkeitä tavoitteita korjaushankkeelle. Sellaisina mainittiin mm.
arkkitehtuuriltaan onnistunut
lopputulos ja positiivisesti erottuva ilme, energiankulutuksen
pienentäminen, asuntojen ääneneristävyyden parantaminen
ja hyvä yhteistyö läpi hankkeen.
Puheenjohtaja Juhani Huupposen mukaan osakkaiden kannalta varmasti tärkein tavoite
oli parantaa asumismukavuutta, esimerkiksi ääneneristävyyttä, koska katumelu oli koettu
hankalaksi. Numeeriset tavoitteet - kuten kokonaisenergian
kulutuksen pienentäminen 15
prosentilla - sen sijaan perustuivat ja konkretisoituivat ammattilaisten laskelmilla ja selvityksillä.
– Julkisivuremontteja voidaan tehdä energiatehokkuusmielessä hyvin monentasoisesti. Voidaan pyrkiä nollaenergia
kulutukseen ja pohtia siihen
liittyviä erikoisuuksia. Meillä
pohdittiin esimerkiksi sitä, mi
ten parantaa lämmöneristä
vyyden tasoa, pyritäänkö täyttämään tulevia vai nykyiset
energiatehokkuusvaatimukset,
hallituksen jäsenenä toimiva
ja pitkään taloyhtiön energiankulutustilastoinnista vastannut
Olli Winberg kertoi.
Tässä kohdin on syytä sel
ven
tää, että Näsinamurissa
energiatehokkuuden arvioimi
sessa käytettiin erilaisia laskentamalleja, mm. Julkisivuyhdistyksen JUKO-elinkaarilaskentaohjelmaa. Laskelmia peilattiin
nykyisiin, uudisrakentamista
koskeviin säännöksiin. Korjaus
rakentamiselle ei ole toistaiseksi vielä voimassa olevia
energiamääräyksiä - tulossa
toki on, kunhan eduskunta saa
korjausrakentamisen energiamääräyksiin liittyvän asetuksen
käsiteltyä.
Energiatehokkuuteen liittyvillä selvityksillä ja laskelmilla

Riittävä valmisteluaika, hyvät esiselvitykset, kunnolliset suunnitelmat, vain tällaisilla edellytyksillä
voidaan korjaushankkeessa onnistua, isännöitsijä Olli-Pekka Juvalainen REIM Tampere Oy:stä.
muistuttaa.

arvioitiin sitä, mikä vaikutus
eri rakenneosilla ja niiden
energiatehokkuustasolla voisi
olla rakennuksen kokonaisenergiakulutuksessa - siis laskennallisesti tarkasteltuna.

Lähtökohdat
ja lisäarvot

-T

ärkein tavoite ja
lähtökohta tässäkin
hankkeessa oli, että
ikkunat olivat niin huonossa
kunnossa, että ne oli pakko
uusia ja toisaalta julkisivu teknisesti sellaisessa kunnossa,
että se vaati laajaa korjaamista. Näiden välttämättömien
korjausten edessä talossa joka
tapauksessa oltiin. Sen lisäksi
olisi kuitenkin hyvä aina miettiä myös muita, remontista
lisäarvoa tuottavia tavoitteita,
Käkönen taloyhtiön osakkeenomistajana myös pohtii.
➺ JATKUU

Taloyhtiössä on sen valmistumisesta 1977 alkaen pidetty kirjaa
kulutuslukemista. Olli Winberg on jatkanut tätä työtä, minkä lisäksi hänen arkistoistaan löytyy paljon tietoa taloyhtiön korjaushistoriasta. Toki edessäkin on jo joitakin remontteja vielä tarkemmin aikatauluttamatta, kuten hissi-,kattohuovan uusimis- ja viemäriremontti. Käyttövesiputket on jo uusittu.
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Asunto Oy Näsin
amurin julkisivukorjaushanke kelpaa esimerkiksi.
Perusteellisen valmistelutyön lisäksi
lopputuloksen onnistumiseen kiistatta vaikutti se,
että hallitus oli
aktiivinen, sai
osakkaat ja asukkaat osallistumaan, korjausten
vaihtoehtoja esiteltiin 3D-mallin
nuksella.nuksella
eli havainnekuvina piirusten sijaan
jne.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Näsinamurissa energiankulutuksen pieneneminen nyt tehtyihin ratkaisuihin perustuen
on tietynlainen lisäarvo, joka
remontissa saavutettiin asumisviihtyisyyden ja -mukavuuden
lisäksi.
Taloyhtiössä todettiin nimittäin jo viime talven ja kevään
aikana, että kiinteistön lämmönkulutus on laskenut uusien ikkunoiden ja paksumman
lämmöneristyksen ansiosta.
– Niissä korjauskohteissa,
missä on pystytty aidosti kaiva
maan esiin osakkaiden asetta
mia tavoitteita ja lisäarvoja,
niissä kokonaisuus on onnistunut ehkä paremmin kuin niissä,
joissa korjauksella on vastattu
vain vääjäämättömään tekniseen korjaustarpeeseen, Käkönen jatkaa.

Hallituksen ja
isännöitsijän
osaaminen

N

äsinamurissa haluttiin
taloyhtiön hallinnon
ja isännöinnin osalta
varmistua siitä, että homma on
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hanskassa niin pitkälle kuin se
on mahdollista. Käytännössä
tämä tarkoitti sitä, että taloyhtiö vaihtoi ennen remonttia
isännöitsijää saadakseen ruoriin sellaisen henkilön, jolla on
kokemusta korjaushankkeista ja
alueen taloyhtiöistä.
Julkisivukorjaaminen onkin
vilkastunut Juvalaisenkin isännöimissä yhtiöissä. Hän laskee,
että tänä vuonna toteutuu kolme julkisivukorjausta, joista Näsinamuri on siis yksi. Sen lisäksi
parin viime vuoden aikana on
korjattu neljä taloa Tammelan
kaupunginosassa ja kaksi keskustassa.
– Lisäksi Tampereella on 6070 -luvulla rakennettu Kalevan
alue, jonne on tulossa useita
julkisivukorjauksia, Juvalainen
mainitsee.
Hallitus halusi vahvistaa
myös omaa osaamistaan.
Hallituksen 3 + 1 jäsenistä vaihdettiin kaksi sillä perusteella,
että sen jälkeen hallituksessa
olisi remontin läpiviemisessä
tarvittavaa kokemusta, osaamista ja aikaa.
– Hallitus oli hyvin tietoinen
remontin eri vaiheista. Siihen
”syylliseksi” voi nimetä Olli

Winbergin, joka oli paikalla
koko ajan ja tiedotti asioista
meille muille hallituksen jäsenille. Keskustelimme vilkkaasti sähköpostin välityksellä ja
postia tuli parhaimpina päivinä
useita kymmeniä, Juhani Huupponen mainitsee vilkkaasta
tiedonvaihdosta.
– Lisäksi kun oli teknistä
asiantuntijuutta ja isännöitsijän
tuki takana meidän oli hallituksessa hyvä toimia. Ellei näin olisi, hallitusten maallikot olisivat
tällaisissa asioissa ihan hukassa,
Huupponen vielä korostaa.
Näsinamurissa toiminta meni isännöitsijän osalta siltäkin
osin oppikirjan mukaan, että
isännöitsijä sai toimia siinä roolissa, missä kuuluukin - seuraa
taloutta, osallistuu työmaakokouksiin ja tekee tarvittavia
yhteenvetoja.

Julkisivuremonttikilpailussa on tähän mennessä palkittu seuraavia
asunto-osakeyhtiöitä:
Vuonna 2010 voittaja As Oy
Raskintornit Turku.
Kunniamaininnat menivät
helsinkiläiselle As Oy Eeri
kinkatu 31:lle ja helsinkiläiselle As Oy Urkupillintie
7:lle.
Vuonna 2011 ensimmäisen
sijan jakoivat helsinkiläiset
70-luvulla valmistunut
Asunto Oy Vattuniemenkatu
4 ja 50-luvulla valmistunut
Asunto Oy Mannerheimintie
83-85. Kunniamaininnalla
palkittiin Asunto-osakeyhtiö
Pääskylänkatu 7.
Tänä vuonna siis palkittiin
tamperelainen Asunto Oy
Näsinamuri ja kunniamaininnalla turkulainen Asunto
Oy Kupittaankartio.
Kilpailun järjestävät Asun
to- ja kiinteistöyhtiöiden
hallitusasiantuntijat AKHA
ry ja Julkisivuyhdistys r.y.
yhteistyössä Kiinteistöpostilehden kanssa.
Hyviä, onnistuneita ja laadukkaita julkisivukorjauksia etsitään myös ensi
vuonna.

julkisivu R E M O N T T I 2 0 1 2 - K I L PA I L U

n Teksti ja kuvat: Riina

Takala

Asunto Oy Kupittaankartion julkisivuremontissa monia arkkitehtoonisia ja teknisiä haasteita

Uusi, uljas, tuulettuva
julkisivurakenne ja parvekkeet
Vaikka turkulaisen
Asunto Oy Kupittaankartion energiatehokkuutta on juuri parannettu merkittävästi
laajassa julkisivuremontissa, taloyhtiön
hallitus tutkii vielä, voisiko kerrostaloyhtiössä
hyödyntää nykyaikaista
lämmöntalteenottotekniikkaa ja sitä kautta pienentää tulevia
energialaskuja. Lämmöntalteenoton hyödyntäminen kiinnostaa
taloyhtiöitä nyt kovasti.
Kupittaankartiossa selvitystyölle antaa erinomaisen lähtökohdan
teknisesti ja arkkitehtoonisesti onnistunut
julkisivuremontti, joka
sai Julkisivuremontti
2012 -kilpailussa kunniamaininnan.

Asunto Oy Kupittaankartio kulmikkaat parvekkeet asettivat
korjaustyölle omat tekniset
haasteensa. Myös piha remontoitiin täydellisesti.
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ieno”, ”onnistunut remontti”,
”hyvältä näyttää”
- siinä adjektiivejä, joilla korjaushankkeessa mukana olleet
kuvaavat vastavalmistuneessa
julkisivuremontissa syntynyttä
jälkeä.
Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Bo Granholm vaikuttaa hallituksenkin
puolesta tyytyväiseltä, mutta
myöntää, että joitakin ongelmia
esimerkiksi parvekelasitusten
tiiveyteen liittyen pitää vielä
ratkoa.
Hankkeessa rakennuttajakonsulttina ja valvojana toiminut Jouni Kourula Julkisivukon
sultointi JK Oy:stä selittää on
gel
man taustaa: Parvekkeet
ovat kulmikkaita, mutta eivät
suoria, mikä aiheutti ongelmia
rakenteiden tiivistämisessä kosteuden välttämiseksi.
– Etukäteen ei osattu ottaa
huomioon, miten kulmikkuus
ja epäsuorat linjat vaikuttavat
lasitusjärjestelmän kiskojen

asentamiseen. Kiskot olisi pitänyt katkaista samansuuntaisesti parvekekulman kanssa. Kun
kiskot katkaistiin suoraan kulmaan, päätyyn jäi kolo, Kourula
mainitsee ongelmasta, jota on
koitettu parvekelasitoimittajan
kanssa nyt vielä ratkaista.

Pakkasrapautunut
julkisivu vuotaa

V

uonna 1982 valmistuneessa kerrostalossa oli
tehty kaksi kuntotutkimusta, joista muutaman vuoden
vanha pisti sitten lopulta vauhtia korjaussuunnitteluun.
Raportin mukaan klinkkeripintainen sandwich-elementti
oli hyvin pahoin pakkasrapautunut. Kiireellisen korjaamisen
tarpeesta muistuttivat uhkaavasti Bo Granholmin mukaan
myös julkisivusta putoilevat
klinkkerinpalaset.
Julkisivun huonosta kunnosta johtuen vettä oli valunut

rakenteisiin, mutta myös huoneistoihin asti aiheuttaen näkyviäkin kosteusvaurioita ikkunarakenteissa ja maalipinnoissa.
– Jotkut osakkaat ihmettelivät, miksi ikkunat vaihdetaan
uusiin, koska heidän ikkunansa
ovat vielä hyvässä kunnossa.
He eivät tienneet, että kaikkien
ikkunat eivät ole hyvässä kunnossa. Asunto-osakeyhtiössä ei
voi tehdä sellaisia ratkaisuja,
että vain osa korjataan ja osa ei,
Granholm kuvaa keskustelua,
jota valmisteluvaiheessa käytiin
ja perusteluja kaikkiin 64 osakehuoneistoon kohdistuvasta
remontista.

Lasiparveketornien
sijaan
vanhaa mukaileva

B

o Granholmin mielestä
voi tietynlaisena jälkiviisautena tunnustaa, että
nykyinen julkisivu materiaaleineen ja väreineen on sittenkin

parempi kuin se, mitä arkkitehdin innoittamana ensin tutkittiin. Arkkitehti oli ideoinut uutta julkisivuilmettä ja materiaalia
osakkaiden toiveiden perusteella - siinä vaiheessa kun haluttiin
vanhat betonikaiteet purkaa ja
laittaa tilalle alumiini-lasikaiteet
parvekelasituksineen.
Ideoinnilla viitataan arkkitehti Pia Helinin Arkkitehtitoimisto Ark A´boan tekemään ehdotukseen. Siinä parvekelinjojen
lasittamisella olisi saatu aikaan
julkisivuun pystylinjaisia ”torneja”. Kaupunkikuva-arkkitehti
ja rakennustarkastaja eivät kuitenkin niitä hyväksyneet, joten
suunnitelmien lähtökohdaksi
otettiin paremmin vanhaa rakennusta myötäilevät vaihtoehdot.

Vaalea ja raikas
- uusi ilme viehättää
➺ JATKUU

Suomen TALOKESKUS Oy on vuonna 1923 perustettu kiinteistöjen korjausrakentamiseen,
ylläpitoon ja energianhallintaan erikoistunut yli sadan asiantuntijan insinööritoimisto.

TALO- JA RAKENNUSTEKNIIKKA
• kuntoarviot, PTS
• hankesuunnitelmat
• LVIS-suunnittelu
• rakennuttajapalvelut
• valvonnat, vastaanotot

KIINTEISTÖN YLLÄPITO
• energianhallintapalvelut
• tekniset tarkastuspalvelut
• huoltokirjat ja laadun varmistaminen
• kunnossapidon varmistaminen
• turvallisuus, pelastussuunnitelmat
• tampuuripalvelut

SUOMEN TALOKESKUS OY 09 7251 5500

Katso lisää: www.talokeskus.fi
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Julkisivukorjaushankkeen rakennuslupaan sisältyy myös
jätekatoksen rakentaminen. Se
on tarkoitus toteuttaa lähiaikoina.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

J

ulkisivujen uudelleenverhouksessa käytettiin vaaleaa,
itsepuhdistuvaa, poltettua
klinkkerilaattaa.
– Julkisivuun tuli lisää eristet
tä. Se on hengittävä ja klinkkerilaattojen takana on asianmukainen tuuletusrako. Vanha julkisivurakenne on muuttunut
ja tämän rakenteen pitäisi nyt
toimia oikein. Meillä ei ole jatkossa ongelmia elementtisaumojenkaan kanssa, Granholm
pohtii uuden julkisivun ominaisuuksia, joiden ansiosta myös
huoltotarve tulee olemaan vähäinen.
Julkisivumateriaalia käytet
tiin myös vanhojen parvekekaiteiden sekä autohallin verhoilemiseen. Vanhat parvekelattiat
korjattiin perusteellisilla laastipaikkauksilla. Lisäksi uusittiin
parvekkeiden puupaaneli ja
eristys.
Suurin osa 100 000 euron
lisätöistä kohdistui Kourulan
mukaan parvekelaattojen kaatosuuntien korjaamiseen.
– Kuntotutkimuksen perusteella oli käsitys, että viidellä
parvekkeella vesi valuu parvekelaatalla väärään suuntaan.

Pintalaatan valuvaiheessa kuitenkin todettiin, että taitaakin
olla niin, että viidellä parvekkeella kaikki on kunnossa ja
muilla parvekkeilla väärin. Siksi jouduttiin tekemään uusintavaluja. Niiden hankaluutena
oli, ettei pinta saa nousta kovin
korkealle varsinkaan parvekeovien kohdalta, koska sitten ovet
eivät aukea, Kourula kertaa yllättäen ratkaistavaksi tullutta
teknistä ongelmaa.
Arkkitehdin
esityksestä
kahdeksankerroksinen (8+1)
kerrostalo sai myös ”jalan” eli
siihen tehtiin tumman värinen
sokkeli. Lisäksi toisen puolen
seinustoille sisäänkäyntien viereen tuli punainen väritys ja
muuhun julkisivuun harmaata
väriä vaihtelevasti ikkunoiden
väliin.

Ikkunoiden uudet
venttiilit vaativat
totuttautumista

-L
Taloyhtiössä siirrytään uuteen aikaan myös
isännöinnin ja kiinteistönhuollon suhteen,
koska molemmat on vaihdettu, Bo Granholm
kertoo.
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Remontin jälkeen asukkaat ovat jossakin määrin
valittaneet huoneistojensa kylmyydestä ja vedontunteesta. Rakennuttajakonsulttina ja valvojana
toiminut Jouni Kourula arvelee valitusten johtuvan
siitä, että ikkunoiden tuloilmaventtiilien toimintaan
ei ole vielä totuttu. Talossa tehdään lämpökamerakuvaus - laadunvaremmustoimena.

aadunvarmistukseen
liittyen huoneistoissa
tehdään lämpökamerakuvaus, mutta vielä on odoteltu pakkasia, Kourula kertoo
jatkotoimenpiteistä.
Kuvauksilla saadaan tietoa
siitä, miten hyvin työ on onnistunut, miten tiivis ulkovaipparakenne on. Sillä voidaan myös
selvittää todenperäisyyttä niille
valituksille, joiden mukaan sisällä on kylmää ja vedontunne
on lisääntynyt.
– Asunnoissa on ollut aikai-

semmin todella lämmintä, paikoin +26 tai jopa +27 astetta,
Kourula kertoo ja arvelee, että
valituksia tulee nyt tuloilmaventtiilien vuoksi. Niiden toimintaan ei ole totuttu.

Pienennetään
energiakustannuksia

-J

ossakin vaiheessa keskusteltiin, olisiko julkisivuverhouksen alle voinut vetää lämmöntalteenottojärjestelmän putkia, mutta siitä
luovuttiin. Putket on ilmeisesti
helpompi vetää porraskäytävien puolelle, Bo Granholm mainitsee.
Taloyhtiön hallituksen suunnittelema seuraava projekti liittyy lämmöntalteenottoasioihin.
Granholm mainitsee, että yhtiökokous ei ole vielä ollut valmis
asiasta päättämään, toisaalta
hallituksenkin on vielä tehtävä

selvitystöitä.
Siksi hallituksen jäsenet mat
kaavat pian kaarinalaisen Mai
ninki Kiinteistöpalvelut Oy:n
vieraaksi kuulemaan, minkälaisia kokemuksia heillä on
lämmöntalteenottojärjestelmistä ja niiden vaikutuksista
energiankulutukseen. Maininki
Kiinteistöpalveluiden hoidossa
olevissa kiinteistöissä on todellisia käyttökokemuksia lämmöntalteenottojärjestelmistä jo
pidemmältä ajalta.
– Tällaisia taloja on paljon,
joissa on pelkästään poisto,
kuten meillä. Poiston mukana
menee harakoille valtava määrä
energiaa. Me tutkimme nyt asiaa. Ajatuksena on, että jos järjestelmäinvestointi voisi maksaa itsensä takaisin esimerkiksi
kymmenessä vuodessa, silloin
ei tarvitsisi sen vuoksi mennä
tässä vaiheessa osakkaiden kukkarolle uudelleen, Granholm
vielä pohtii.

Piha viides julkisivu?

P

iharemontin teettäminen julkisivuremontin
jälkeen vaikuttaa olevan
enemmän kuin käytäntö - tai
niin ainakin tapahtui sekä Julkisivuremontti 2012 -kilpailussa
palkitussa Näsinamurissa Tampereella kuin kunniamaininnalla palkitussa Kupittaankartiossa
Turussa.
Bo Granholm kertoo, että piharemontin tekemistä ei suunniteltu etukäteen. Sen tarve tuli
kuitenkin ilmeiseksi, sen verran
pahoin tallotuksi ja runnelluksi
piha ja sen istutukset julkisivuremontin vuoksi menivät.
Piharemonttia varten ei tarvinnut kuitenkaan hankkia lisärahoitusta, koska siihen voitiin
käyttää julkisivu-urakasta säästynyttä rahaa. Julkisivu-urakassa
nimittäin alitettiin 2,2 miljoo-

nan euron kustannusarvio.
– Taloyhtiön piha on osa jokapäiväistä elämäämme, siis
osa kotiamme. Taloyhtiön yhteiset ulkotilat vaikuttavat suuresti yhteishengen muodos
tumiseen. Viihtyisässä pihassa
asukkaiden on mukava tutustua
toisiinsa. Kun vieraat tulevat taloon, ensimmäinen vaikutelma
hyvästä asumisesta muodostuu
jo oven ulkopuolella.
Näin kuvailee hallituksessa
toimiva Ari Pikala uudistuneen
pihan merkitystä talossa asuville ihmisille.
– Teimme julkisivuremontin
yhteydessä kunnollisen pihasuunnitelman hortonomi Marianne Blom-Salolan johdolla.
Nyt jäämme odottamaan tulevaa kevättä, jolloin mm. kirsikka- ja omenapuut puhkeavat
kukkaan, asukkaiden iloksi. Hy
vä julkisivuremontti pitää sisällään myös hyvän pihasuunnitelman, Pikala vielä toteaa.

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.

KIINTEISTÖPOSTI 9/2012

23

julkisivut

Julkisivun ulkopinnan siirryttyä aiempaa ulommaksi räystäskourut jäivät uuden seinärakenteen päälle. Sadevesikourut on korjattu ikikourulla. As Oy Vantti.

As Oy Reelingin 7-kerroksisessa talossa julkisivutyöt olivat viimeistelyä vaille valmiit.

Kaksi yhtiötä, kaksi korjaushanketta
Kulmakunta kirkasti ilmettään
ja leikkasi energiakulujaan
n Teksti ja kuvat: Hanna

Turun City-Uittamon Kannuskadun alkupäässä on murskattu vuoden sisällä julkisivuja kahteen otteeseen. Syksyllä 2011 As Oy Vantin viiden talon seiniltä lähdön saivat
alkuperäiset pesubetoniset ulkoseinät. Helmikuussa 2012
saman kohtalon kokivat toisella puolella katua olevan As
Oy Reelingin kolmen talon ulkokuoret. Nyt molemmissa taloyhtiöissä asutaan puhtaanvaaleiden rappauspintojen ja
entistä vahvempien lämpöeristeiden suojissa.
26
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M

Rissanen

yös ikkuna- ja parvekeremonttejaan jotakuinkin samoihin aikoihin toteuttaneet
taloyhtiönaapurukset ovat ikätovereita
Vantti vuodelta 1973 ja Reelinki vuodelta 1974
- joka mainitaan kerrostalorakentamisemme ennätysvuodeksi, asunnoissa laskettuna 46 200 (www.
rakennusperinto.fi).
Aikakaudelle tyypilliset julkisivun pesubetonielementit ennättivät verhota Vantin ja Reelingin
taloja lähemmäs 40 vuotta, kunnes molemmissa

kuntotutkimusten tulokset kannustivat muutokseen.
- Etenkin Vantissa ulkokuoret
olivat pahasti pakkasrapautuneet. Ne oli purettava, muuta
vaihtoehtoa ei ollut, rakennesuunnittelijana molempien yhtiöiden hankkeissa toiminut RI,
AMK Päivi Vanhanen RTC Vahanen Turku Oy:stä sanoo.
Päivi Vanhasen mukaan Reelingissä peittävä korjausvaihtoehto olisi ehkä saattanut
olla vielä mahdollinen, mutta
myös siellä päädyttiin pitkälti
samanlaiseen ratkaisuun kuin
Vantissa.
Molemmissa yhtiöissä ulkokuorien lisäksi poistettiin vanhat eristeet. Uudet julkisivurakenteet muodostuvat uudesta,
entistä vahvemmasta eristekerroksesta, tiiviistä, mutta hengittävästä tuulensuojalevystä,
tuuletusvälistä sekä ulompana
rankarakenteisiin kiinnittyvistä
rappauslevyistä, joiden pinnat
rapattiin kahtena kerroksena.
Yhtiöillä oli eri materiaalitoimittajat sekä urakoitsijat.

Laatua ja
tuulettuvuutta ...

E

nsimmäinen kuntotutkimus As Oy Vantin julkisivuille teetettiin 2001,
toinen vuonna 2010, jolloin
vaurioita todettiin huomattavasti aiempaa enemmän. Taloyhtiön päätoivomukset suunnittelijoille uudesta rakenneratkaisusta oli ’tuulettuvuus ja
laadukkuus’.
Arkkitehti SAFA Sami Lehtniemi laati taloyhtiölle kaksi
vaihtoehtoista luonnosta, toisen rappauspintaisena, toisessa
keraamisin laatoin päällystettynä. Kaupunkikuvaneuvottelukunnan kanta oli, että keraaminen laatta ei sovi alueelle.
Vantin taloissa alkuperäiset
ikkunat oli vaihdettu uusiin
jo vuonna 1996. Vuonna 2002
teetetyssä parvekeremontissa
alkuperäiset betonikaiteet oli
korvattu lasikaiteilla, joiden
sävy määritteli julkisivurappa-

Vantin talojen katoilta vedet virtaavat suoraan sadevesiviemäriin, sokkelipinta kimaltelee uudessa pinnassaan ja piha-aluetta
on viimeistelty.

As Oy Vantin kahdessa talossa olevat, ennen täysin säiden armoilla olleet väestösuojien ovisyvennykset saivat julkisivuhankkeen yhteydessä suojakseen katokset.

usten väriä. Vantin ja Reelingin
rappaukset eivät äkkiseltään
katsoen poikkea toisistaan kovinkaan paljon. Sinivihrein lasikaitein varustetun Vantin talojen rappaus taittuu tarkemmin
katsottaessa kellertävämmäksi.
Savunharmaat lasikaiteet parvekkeisiinsa 2005 tehdyssä
hankkeessa saaneet Reelingin
talot ovat rappauksiltaan punertavia.
As Oy Vantissa uusi julkisivujärjestelmä ennätettiin toteuttaa osin viime syksynä ennen
talvea rappauslevypintaiseksi,
ranka- ja rappaustyö jatkui talven yli. Rappauslaastin työstö
jäi odottamaan talven yli lämpimämpää kautta, kevääseen
2012, koska ulkoilman lämpötilan ja rappausalustan pinnan
on oltava kyseisessä työvai-

heessa vähintään + 5 astetta.
As Oy Reelingissä puolestaan
vanhat kuoret päryytettiin alas
piikkaamalla talviaikaan. Vanhat eristeet jätettiin tuolloin
vielä paikoilleen suojaamaan
asuntoja kylmältä - mikä As Oy
Reelingin hallituksen puheenjohtaja Jukka Liiran mukaan ei
kylläkään riittänyt. Säät pysyttelivät oletettua kylmempinä.
Joissakin osin taloja huoneistojen lämpötiloja jouduttiinkin
säätämään väliaikaisesti paria
astetta korkeammaksi.

...tuulikaappeja ja
hiljaisuutta

A

s Oy Vantti Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja
yhtiön alkuperäisasuk

kaisiin useiden kymmenien
muiden joukossa kuuluva
Bengt-Johan Lindroos kertoo
taloyhtiön julkisivuremontin
muhineen mietinnöissä, seurannassa ja kartoituksissa itse
asiassa jo 90-luvulta lähtien.
Selvää oli, että ennemmin tai
myöhemmin jotain olisi tehtävä. Kun sitten ulkokuoren
todettiin tulleen lopullisesti
tiensä päähän, päätöksentekoprosessi uusivan ratkaisun puolesta sujui kitkattomasti.
Aiemmin Vantin talojen seinillä oli alle 100 mm eristekerros. Uudet villakerrokset ovat
200 mm, joten energiatehokkuus on toista luokkaa. Lämpöhukkaa leikkaavat osaltaan
myös alaovilla tehdyt muutokset.
Toisissa taloissa ulko-ovet
olivat syvennyksessä. Niissä ovi
tuotiin remontin yhteydessä
sokkelin pintaan. Asumismukavuuden suhteen muutos on
merkittävä varsinkin sisääntulon yläpuolisessa asunnossa.
Lattiapinta on entistä lämpimämpi.
Joissakin Vantin taloista portaikkojen ulko-ovet olivat jo
alunperin julkisivun tasossa.
Niille rakennettiin tuulikaapit talon rungon ulkopuolelle.
Näin kylmä ulkoilma ei virtaa
suoraan porrashuoneeseen.
Vaikka Kannuskadun taloyhtiöt eivät ole meluisten liikenneväylien vieressä, sekä
Vantissa että Reelingissä on jo
huomattu uusien julkisivujärjestelmien leikanneen ulkoa
kantautuvia ääniä entisestään.
As Oy Vantissa julkisivuremonttiin päätettiin yhdistää
myös salaojituksen uusiminen.
Yhtiön kahdessa rakennuksessa sijaitseviin yhtiön väestösuojiin oli päässyt kosteutta.
– Maan alle mentäessä ei tiedä, mitä on vastassa. Yllätyksenä tuli, että kaivaminen oli vietävä neljän metrin syvyydelle,
Lindroos sanoo.
Jotta salaojavesien johtaminen kaupungin viemäristöön
➺ JATKUU
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ylipäätään onnistui, rakennettavaksi tuli myös kaksi välipumppaamoa. Ponnistuksien ja rahallisen uhrauksen ansiosta kaikki
katoille satavat vedet ohjautuvat suoraan viemäristöön, eivät
seinustoille.
– Nyt vedetään henkeä, Lindroos totesi marraskuun alkupuolella viimeistelytöitä vaille
valmiista urakasta.
Vantin talojen alakerroissa
käyttövesiputkistot on uusittu,
muuten käyttövesiputket ovat
alkuperäisiä.
– Ne ovat kuparia. Siitä olemme lähteneet, että niiden kestoaika on 50 vuotta. Ehdimme
puolittaa julkisivukustannukset
ennen kuin putkiremontti on
vuorossa.
Etukäteissäästöjä yhtiö ei
ollut kerännyt julkisivuremonttiinsa. Pankit kilpailutettiin. Rakennusvaiheen ajaksi käyttöön
otettiin limittitili. Vasta lopullisten kustannusten selvittyä, tili
Jukka Liira, As Oy Reelingin hallituksen puheenjohtaja, on seurannut julkisivutöitä silmä tarkkana.
muutetaan 20 vuoden lainaksi.

Silmä tarkkana pihakierroksilla

A

s Oy Reelingissä julkisivukorjaukseen oli
alunperin tarkoitus
lähteä pari vuotta myöhemmin.
Teetetyssä kuntotutkimuksessa todettiin kuitenkin parissa kohdin homekasvustoa.
Se nopeutti hankkeeseen
ryhtymistä, mutta oli samalla
painava tekijä myös lopullisessa korjaustapavalinnassa:
pesubetoniset ulkolaatat ja alkuperäiset eristeet päätettiin
poistaa, rakentaa eristys ja ulkopinta täysin uudelleen.
Lisäeristyksiä ja rappauksiahan on toteutettu myös vanhojen pesubetoniulkokuorien
päälle, Uittamollakin.
Viiden vuoden takaisessa
parvekekorjauksessa Reelin
gis
sä sattui hallituksen puheenjohtaja Jukka Liiran
mieleen jäänyt säikähdyttävä
kokemus, joka tosin päätyi hy-
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vin. Parvekelattioiden uusien
pinnoitteiden takuuaika oli
juuri mennyt umpeen, kun ne
äityivät paukahtelemaan rikki
kuin kananmunan kuoret.
Urakoitsija, materiaalivalmistaja, suunnittelija ja valvo
ja yrittivät sysätä vastuuta
toisilleen. Taloyhtiö oli asiassa
tiukkana ja isännöitsijä Mikko
Rämön vetämien neuvottelujen jälkeen parvekelattiat tehtiin uudelleen. Epäselväksi jäi,
kuka lystin maksoi -urakoitsija
vai materiaalivalmistaja. Taloyhtiölle ei kuitenkaan laskua
esitetty.
Myös Reelingissä julkisivuhankkeen päätöksenteko on
sujunut jokseenkin mutkitta.
Osakkaista muutamat olisivat kylläkin olleet valmiita
jättämään talojen ala-aulat
ennalleen. Niiden uudelleen
laatoitus sai kuitenkin yhtiökokouksessa enemmistön

kannatuksen, hallituksen puheenjohtaja Liirankin mielihyväksi.
– Oli kuin kylpyhuoneeseen olisi mennyt, Liira totesi
ala-aulojen entisestä ilmeestä.
Niin eristevahvuudet kuin
julkisivurakenne muutenkin
Reelingissä on nyt samanlainen kuin Vantissa, joskin eri
tuottajien materiaalein toteutettuna.
Lisää energiansäästöä niin
Reelingissä kuin Vantissakin
on saatu lisäämällä eristystä
myös sokkeliosuuksille. Pinnat ruiskubetonoitiin ja pinnoitettiin hiertopinnoitteella.
Toimenpiteellä sokkelit saatiin myös samaan tasoon uusien julkisivupintojen kanssa.
Niinikään ikkunoiden välit
taloyhtiöissä työstettiin eristämällä ja levyttämällä samaan
tasoon uusittujen julkisivujen
kanssa.

Vantin taloissa porrashuoneiden osuudella ensimmäisiä
ulkoelementtejä poistettaessa
julkisivurakenteen sisemmät
elementit vaurioituivat. Elementit todettiin ohuemmiksi
kuin vastaavat rakenteet huoneistojen kohdalla.
Porraslinjoissa pesubetonilaatat päätettiinkin jättää
paikoilleen. Niiden pintaan
kiinnitettiin lämmöneristeeksi
EPS-eristelevyjä, lasikuituverkkoa ja ulkopinta rapattiin.
Kokemuksen pohjalta samaa menettelyä noudatettiin
sittemmin myös Reelingissä.
Jukka Liira kertoo velvollisuudentunnossaan katsoneensa parhaaksi seurailla töiden
edistymistä kaiken aikaa.
Liiran lisäksi myös toinen
hallituksen jäsen on osallistunut myös työmaakokouksiin.

TURVALLISEN
REMONTIN
AVAIMET
iLOQ on elektroninen lukitusjärjestelmä, jonka ansiosta pääsyoikeuksia
voidaan hallita joustavasti jo remontin aikana. Isoja avainnippuja ei tarvita,
sillä avaimeen voidaan ohjelmoida kaikki tarvittavat pääsyoikeudet. Ja kun
avain katoaa, eliminoidaan se nopeasti ohjelmoimalla lukot. Siksi lukituksen
turvataso ei heikkene remontin aikana eikä sen jälkeen.
Suomalainen iLOQ on maailman ainoa elektroninen lukitusjärjestelmä,
joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä.
Lukot ja avaimet toimivat ilman paristoja tai kaapeleita. iLOQ on
yhteensopiva nykyaikaisten lukkorunkojen kanssa.
Lisätietoa saat osoitteista www.iLOQ.com
ja myynti@iLOQ.com

putkiremontit

Omanlainen kylppäri, ammattilaisen avulla?

- Asukastyytyväisyys putkiremonttiin voisi olla parempi, jos kylpyhuoneissa käytettäisiin ammattisuunnittelijaa, eikä niin että urakoitsija tuo valittavaksi tietyt pöntöt ja laatat, joilla mennään - ja piste! Monesti puhutaan kuitenkin arvoasunnoista.

Putkiremontti

myös mahdollisuus, ei vain riesa ja rahareikä
Putkiremontti häämöttämässä omassa taloyhtiössä: kauhistuksen
paikka - tai kaunistuksen, jos asukas niin
päättää. Jos kylpyhuonetta revitään, palautukoon se käyttöön
huikeasti entistä toimivampana ja visuaalisesti omaa silmää hivelevänä! Ehkä peräti
sisustussuunnittelijan
apua käyttäen.
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oetteleehan putkiremontti elämänmenoa
väistämättä aikansa,
kukkaroa vielä pidemmänkin
aikaa. Niin se on. Silti, tai ehkäpä juuri siksi, nurjilla mielin
olevienkin kannattaisi tarkistaa
asennettaan - ja tarttua tilanteeseen mahdollisuutena, ja aikailematta.
Monissa asunnoissa juuri kylpyhuone on se tila, jonka olemus harmittaa arjen käänteissä
jatkuvasti. Aina perussyy ei ole
edes ahtaudessa; tilaa on, silti
hommat eivät tahdo sujua, eikä
järjestys säilyä.
Toisaalta pienestäkin tilasta
voi saada toimivan ja silmää
miellyttävän, kenellä vain on

malttia, tahtoa ja taitoa suunnitteluun. Jos ja kun omat ajatukset menevät solmuun, myös
ammattiapua löytyy.
Kymmenisen vuotta sisustussuunnittelijana omaa yritystään
pyörittänyt Helena Karihtala
tietää hyvin, että moni tulppaa
turhankin herkästi ajatuksen
ammattisuunnittelijaan turvautumisesta isojen lisäkustannusten pelossa. Kysyminen ja
tarjouspyyntö eivät kuitenkaan
maksa. Sitä paitsi, asiakas voi
esittää suunnittelijalle summan,
minkä ajattelee voivansa käyttää remonttiin.
Myös Helena Karihtala itse
pitää budjetin selvittämistä tärkeänä lähtökohtana toimeksi-

annoissaan. Liittyipä kylpyhuoneen uudistus putkiremontin
yhteyteen tai ei, suunnittelutyön osuus hänen mukaansa
jää kustannuksellisesti pieneksi materiaalien ja varsinkin kai
ken muun remonttityön rinnalla.

Ajoissa asioita
pohjustamaan

T

avanomaisinta on, että
putkiremonttiin valmistautuvassa taloyhtiössä
osakkaille tarjotaan mahdollisuus valita kylpyhuoneeseensa
laatat tai muut pintamateriaalit,
kalusteet ja tarvikkeet etukäteen esille tuotujen, milloin mitenkin vaihtoehdoiksi poimittu-

- Suunnitteluun käytetty
aika ja panostus on tosi arvokasta. Se ei
tarkoita, että
on tehtävä kalliisti, vaan että
kaikki vaihtoehdot ja mahdollisuudet otetaan huomioon.

jen näytteiden pohjalta.
– Monta kertaa asukkaat ovat
kovin nöyriä tarjotuille suunnitelmille, vesikalusteille ja materiaaleille, joilla on tietty hintalappu. Ollaan tyytyväisiä, että
ylipäätään saadaan uusi kylpyhuone, Helena Karihtala sanoo.
Kaikille asukkaille ei ehkä tule edes mieleen mahdollisuus
käyttää ulkopuolista suunnittelijaa, jonka avulla tilasta putkiremontin yhteydessä voisi
teetättää saman tien omanmakuisen ja yksilöllisen.
Jos ajatus kuitenkin houkut
taa, hän kehottaa asukasta laittamaan asian vireille hyvissä
ajoin.
Taloyhtiön ja isännöitsijän
kanssa on neuvoteltava etukäteen hyvissä ajoin, varmistettava, onko yksilöllisten suunnitelmien toteuttaminen putkiremontin yhteydessä ylipäätään
mahdollista. Perinpohjaiseen
selontekoon on varauduttava
etenkin, jos suunnitelma sisältää vesipisteiden siirtämistä,
saati märkätilan kasvattamisen

ottamalla lisätilaa viereisestä
komerosta, makuuhuoneesta
tms.
– Kyllä, tällaistakin on tehty,
Interior Design Helena Karihtala Oy - yritystään Helsingin keskustan tuntumassa pyörittävä
yrittäjä kertoo omakohtaisista
työkeikoistaan.
Asiakkaan on oltava Karihtalan mukaan tällaisissa toimeksiannoissa ajoissa liikkeellä paitsi
suunnitelmien kanssa myös rakennusvaiheessa.
– Materiaalit on toimitettava
työmaalle hyvissä ajoin, että ei
ainakaan myöhästytä muiden
tekemistä.
Omien kokemustensa pohjalta Helena Karihtala on huomannut taloyhtiökohtaisia ero
ja suhtautumisessaan poikkeamisiin yhteisesti valikoiduista
materiaali- ja tarvikevalikoimista. Joissakin ymmärtämystä ja yhteistyöhalukkuutta on
löytynyt, joissakin muutoksiin
myöntyminen on vaikeampaa,

➺ JATKUU

PERINTEISET JA MODERNIT

PUTKIREMONTIT
-TAI NIIDEN YHDISTELMÄ

CONSTI TALOTEKNIIKKA PALVELEE

TALOYHTIÖITÄ LAADUKKAASTI JA LUOTETTAVASTI:
• Käyttövesiputket
• Viemärit: vaihto ja modernit kunnostusmenetelmät
• Lämmitys, sähkö, ilmastointi
• Uudet kylpyhuoneet
• KVR-toimintamalli
• LVI-liike ja huoltopalvelut

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA
WWW.CONSTI.FI/TALOTEKNIIKKA
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ne koetaan riskinä.
Niinkin on käynyt, että taloyhtiössä esitellyistä vaihtoehdoista kylpyhuoneensa teettänyt asukas on jälkikäteen nähnyt yhtiössä sisustussuunnittelijaan satsanneen asukkaan kylpyhuoneen ja harmitellut, että
ei ollut itse hoksannut toimia
samoin.
Se, kuka varsinaiset työt toteuttaa yksilölliselle linjalle lähteneen tiloissa, vaihtelee.
Joskus työt on saatu sovittua samalle urakoitsijalle, joka
taloyhtiössä toteuttaa muutkin
työt, aina ei. Niin tai näin, Helena Karihtalalle tärkeää on, että
asiakkaalle huolella suunniteltua tilaa ei tärvätä huonolla
työnjäljellä.
– Aina näitä asioita ei valitettavasti voi ennakoida, mutta jos
hyvä tekijä löytyy, siitä kannattaa pitää kiinni!

Kertoen ja
kuunnellen
toiveet esiin ja
todeksi

K

ylpyhuoneisiinsa tyytymättömiä asiakkaita
sisustussuunnittelijoille tulee tietysti muistakin kuin
putkiremonttikohteista.Vanhasta talosta itselleen mieleisensä
huoneiston ostanut ei ehkä
tyydy sinänsä siistiin, mutta
oman makunsa ja tarpeidensa
vastaiseen kylpyhuoneeseen,
vaan haluaa ehkä jo ennen
muuttoaan laitattaa tilan uuteen
uskoon.
Jopa vastavalmistuneista taloyhtiöistä asunnon ostaneista
Helena Karihtalan pakeille on
tullut kylpyhuoneeseen uutta
suunnitelmaa hakeneita.
Ihmisten tarpeet, toiveet, väri- ja tyylimieltymykset ovat yksinkertaisesti erilaisia. Se, että
ostaja ei ole ehtinyt vaikuttaa
valintoihin jo ennen talon rakentamista on tietysti harmillista.
Uutta omanlaisekseen kor-
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Toimistossaan Helena Karihtala on suunnitellut sisustuksia yksittäisten asuntojen tai niissä olevien
yksittäisten tilojen lisäksi kokonaisiin taloihin, toimistoihin ja liiketiloihin, sekä uudiskohteisiin että
remontoitaviin sekä mm. messuosastoja.

Visuaalisuutta,
ja paljon muuta
Laattaa ja laattayhdistelmiä eri muodoissaan, mitoissaan,
sävyissään, kiilloissaan, erilaisin saumoin. Pinnat ja kalusteet
ovat tärkeä osa kylpyhuoneen ilmettä, mutta sisustussuunnittelijansa kanssa kannattaa käydä läpi monen monta muutakin
seikkaa. Suunnittelijan ammattitaitoa on huolehtia myös yksityiskohdista, joita asiakas ei ehkä olisi tullut itse edes ajatelleeksi:
* mille toiminnoille tila on ajateltu: wc, kylpy, suihku, pyykinpesu ja -kuivaus, hiustenlaitto, meikkaus ...
* minkä kokoisia ja minkä kuntoisia käyttäjät ovat, onko
syytä varautua suunnittelussa jo ikääntymisen mahdollisesti
tuomiin rajoitteisiin
* kuinka paljon säilytystilaa tarvitaan ja minkälaisille tarvikkeille
* kuinka paljon tarvitaan laskutilaa
* minkälaista valoa, valaisimia ja valotunnelmaa toivotaan
.... tuohon listaan voit ehdottaa jotain lisää, jos koet tarpeelliseksi

jauttava tulee maksaneeksi kylpyhuoneestaan, ehkä keittiöstäänkin kahteen kertaan. Mutta
jos rahaa on ja talo sijainteineen ja asunto muuten täyttää
kaikki toiveet, mikä jottei ...
Suunnittelutarjouksia voi
pyytää useammalta sisustus
suunnittelijalta, Karihtala korostaa.
Hintatason lisäksi kannattaa onkia etukäteen tekijän
ai
emmin toteuttamia töitä ja
punnita, miten mahdollinen
yhteistyö suunnittelijan kanssa
synkkaisi.
– Sisustussuunnittelussa
asiak
kaiden kanssa liikutaan
hy
vin hienolla, intiimilläkin
alueella. Suunnittelijan on kunnioitettava, että asiakas päästää
hänelle ehkä ventovieraan kotiinsa ja kertoo tälle tarpeistaan
ja ongelmistaan.
		

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

Monipuolista asiakaspalvelua
”maratoonarimaisella” luotettavuudella
Tubus-menetelmä sertifioitu nyt myös Suomessa
Viemäriremontti
ruiskutusmenetelmällä
Meluisaa, pölyistä ja asumista
kovin häiritsevää... Ei.
Valurautaisten viemäriputkien
saneeraaminen Tubus-ruiskutus
menetelmällä ei ole tätä, vaan no
peaa ja siistiä.
Tubus-menetelmässä rakenteita
ei tarvitse rikkoa; pinnoite ruiskute
taan vanhaan putkeen sen toimiessa
muottina uudelle, itsestään kantavalle
viemäriputkelle; työ voidaan tehdä ole
massa olevien viemäripisteiden kaut
ta. Yhden huoneiston kylpyhuoneen,
wc-tilan tai keittiön viemäriputkien

ILMOITUS

pinnoittaminen valmistuu yhdessä työ
päivässä, joten siltäkin osin asumiselle
aiheutuva häiriö on hyvin lyhyt. Käyttö
katkokset ovat maksimissaan 10 tuntia.
Menetelmä soveltuu niin asuintalojen
kuin toimitilojenkin sisäpuolisten viemä
riputkien ja lattiakaivojen saneeraami
seen. Menetelmän etuna on sekin,
et
tä tietyissä tapauksissa korjaustyö
voidaan käynnistää välittömästi ilman
välivaiheita tai erillissuunnitelmia.

Menetelmälle sertifikaatti
Tubus-menetelmälle on saatu nyt ser
tifikaatti myös Suomessa. Sitä aikai
semmin menetelmä on sertifioitu "syn

ILMOITUS
tymaassaan" Ruotsissa ja Saksassa.
– Olemme käyttäneet Tubus-mene
telmää vuodesta 2005, eikä sertifiointi
sinällään muuta työskentelytapaam
me. Sen myötä sitoudumme kuitenkin
sertifikaatin myöntäneen VTT Expert
Services Oy:n kanssa siihen, että hei
dän tarkastajansa voivat milloin tahan
sa tulla tarkastamaan eli auditoimaan
työmenetelmämme missä tahansa me
neillään olevalla työmaalla, hallituksen
puheenjohtaja Pauli Eerola EW-Liner
Oy:stä kertoo.
Sertifiointi on selkeä osoitus urakoitsi
jan vastuullisuudesta ja luo pohjan sille,
että urakoissa sovelletaan aina YSE:n
eli yleisten sopimusehtojen mukaisia
takuuehtoja.
– Takuuaika kattaa tehdyn työn peri
aatteessa kymmeneen vuoteen saakka.
Asiakkaan kannalta tämä on hyvin mer
kityksellinen asia. Sertifikaatin hankki
minen viestii myös sitä, että haluamme
tehdä laadukasta työtä jatkossakin, toi
mia markkinoilla pysyvästi, "maratoo
narimeiningillä", luotettavasti ja vastuu
ta kantaen, Eerola jatkaa.

Putkistosaneeraustöitä
rakenteita rikkomatta
– Kiinteistön pohjaviemäreiden sa
neeraamiseen tarjoamme yleensä aina
sukkasujutusmenetelmää, johon Suo
men Putkisto Palvelu Oy on muiden
ilman kaivuutöitä tehtävien putkistokor
jausmenetelmien ohella erikoistunut,
Eerola kertoo toisesta Eerola-Yhti
öi
den yritysryppääseen kuuluvasta
putkistosaneerauksiin erikoistuneesta
yrityksestä.
SPP:llä on EW-Liner Oy:täkin laa
jempi palvelurepertuaari, minkä ansi
osta sujuttamalla voidaan korjata put
kistoa tuuletusputkesta pysty-, sade- ja
pihaviemärit huomioiden jätevesipuh
distamolle asti sekä viemärikaivojen
saneeraukset eri menetelmillä.
Lisäksi SPP käyttää liittymissä tiivis
tysjärjestelmää, puhutaan haarayhteis
tä, joilla putkiston haarakohdista teh
dään mahdollisimman tiiviitä, ja jotka
asennetaan paikoilleen roboteilla.

Asiakkaalle monipuolista
palvelua kokonaishinnalla
– Konsernin etu on nimenomaan

siinä, että EW-Liner Oy, Suomen Put
kisto Palvelu Oy ja Putkistosaneeraus
Eerola Oy pystyvät tarjoamaan - ja
myös joustavasti käyttämään - eri me
ne
telmiä, joilla taataan asiakkaalle
paras lopputulos - myös kustannuste
hokkaasti, Eerola kuvaa kokonaisval
taista palveluketjua, jonka vahvuutena
on osaaminen, käytännön kokemus ja
myös se, että kalustoa voidaan jousta
vasti siirtää eri toimipisteiden ja työkoh
teiden välillä.
Näin asiakkaalle voidaan tarjota mo
nipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja ja yh
distää eri menetelmiä joustavasti: esi
merkiksi pinnoittaa sisäpuoliset viemä
riputket Tubus-menetelmällä, sujuttaa
SPP:n edustamalla sukkasujutusme
netelmällä tai Putkistosaneeraus Ee
rola Oy:n käyttämällä OmegaLinerilla.

Ennakoivalla huollolla
suuri merkitys
Viemärisaneerausten kokonaisvaltai
nen palveluketju lähtee liikkeelle Eero
la-Yhtiöistä ja erityisesti Lokapalvelu
H. Eerola Oy:stä, joka on käytettävissä
yllättävissä ja akuuteissa viemäriongel
missa 24 tuntia 7 päivänä viikossa.
Enenevässä määrin kiinteistönomis
tajat ovat ymmärtäneet senkin, että ta
loyhtiön, isännöitsijän ja huoltomiesten
kannalta ongelmia kannattaisi ensisijai
sesti pyrkiä välttämään ennakolta. Tä
hän apuna ovat esimerkiksi tv-kuvauk
set, viemäripesut ja muut huoltotoimet.
– Pitäisi kuitenkin muistaa, ettei vie
märiputkien saneeraaminen poista nii
den säännöllisen huoltamisen tarvetta
sen jälkeenkään. Sehän on hyvä alku
tilanne ottaa aikaisemmin ehkä laimin
lyöty huoltotoiminta uudelleen haltuun
ja normaaliksi toimintatavaksi, Eerola
painottaa.

Viemäriputkisaneerausten
ammattilaiset:

Kamerakuvaa pinnoittamisvaiheesta.

Viemäriputki ennen pinnoitusta...

... ja valmis Tubus-menetelmällä
aikaansaatu putki.

Eerola-Yhtiöt edellyttää kaikilta yhtiöiltään vastuullista sekä laadukasta
palvelua. Koska putkien pinnoituksen
laatua on vaikea jälkikäteen varmentaa, tulee käytettävän työmenetelmän
olla ehdottoman luotettava ja varmistettu. Tähän sertifioitu menetelmä antaa selvää varmuutta ja luotettavuutta. Se mitä luvataan, niin pidetään.
Pasi Eerola
toimitusjohtaja
Eerola-Yhtiöt Oy

ILMOITUS

P E L A S T U S S U U N N I T E L M AT

Erkki Tuomisen näyte, kuinka liekit tainnutetaan vaahtosammutinta käyttäen. Ko. sammutintyypin sammuttava aine on pääasiassa
vettä. Vaihtoehtoisia välineitä ovat jauhesammutin ja hiilidioksidisammutin.

Ihmiset turvaan ja alkusammutus käyntiin

Tositilanteessa
osattava toimia heti ja oikein

– Pelastustaitoja kannattaa pitää yllä asuinpaikasta riippumatta. Usein ensimmäisillä toimenpiteillä voi tehdä paljon
palon leviämisen estämiseksi.
Juhani Siikala, 16 huoneiston rivitaloyhtiö As Oy Kanavamäki 9:n hallituksen puheenjohtaja, ja 26 yhtiön asukasta
kokoontuivat 3. marraskuuta yhtiön pihalle kuuntelemaan
Helsingin VPK:n riskienhallintaosaston johtaja Lasse Walliuksen neuvoja, mitä nuo ensimmäiset toimenpiteet tositilanteessa oikeaoppisesti voivat olla. Teorian lisäksi tarjolla
oli mahdollisuus testata ohjatusti liekkien sammutusta.
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aki ei enää velvoita erillisen suojelujohtajan ja apulaissuojelujohtajan nimeämistä. Me päätimme ne kuitenkin nimetä, Helsingin Laajasalossa sijaitsevan taloyhtiön
edellinen suojelujohtaja, äskettäisessä yhtiökokouksessa apulaissuojelujohtajaksi siirtynyt Erkki
Tuominen totesi.
– On helpompi ja järkevämpi toimia, kun tietää että homma on tietyn henkilön hanskassa.
Taloyhtiön nykyinen suojelujohtaja Esa Eerikäinen ja Erkki Tuominen korostivat, että taloyh
tiöissä, joissa suojelujohtaja on jätetty nimeä-mät-

Vilma
Konkonen (12
v.) tarttui reippaasti mahdollisuuteen kokeilla alkusammutusta sekä
vaahtosammuttimella että
sammutuspeitteellä.
Oikeaoppinen
ote peitteestä
jättää kädet
suojaan liekeiltä. Liekehtivän
kattilan voi tukahduttaa
myös kannella.

tä, mahdollisissa tapaturma-, tulipalo- tai
muissa onnettomuuksissa vastuunkantajiksi katsotaan yhtiön hallitus.

Asukaslähtöisyys
tärkeää

A

s Oy Kanavamäki 9:n Tur
vallisuus- ja pelastussuunnitelma
on hallituksen 15.9.2012 hyväk-

symä.
Aikaisempi, noin 10 vuotta sitten laadittu asiakirja oli nimeltään pelkistetympi,Turvallisuussuunnitelma.
– Vähän tuntui siltä, että tosipaikan
tullen siitä ei olisi ollut kovinkaan paljon hyötyä itse asukkaille. Uuteen suunnitelmaan on tutkittu riskit juuri tämän
yhtiön lähtökohdista. Se sisältää entistä
enemmän asioita, ja se on nyt asukaslähtöinen, Erkki Tuominen kuvasi panostusta yhteisen turvallisuuden hyväksi.
Asukaslähtöiseksi uuden suunnitelman tekee sekin, että sitä pohjustettiin
myös asukkaille tehdyllä kirjallisella kyselyllä.
Sillä kartoitettiin mm, millä tasolla
vastaajat arvioivat tietävänsä asuntoyhtiönsä turvallisuudesta, kuten turvallisuussuunnitelmasta, yhtiön ja oman
huoneistonsa hätäpoistumisteistä ja -kokoontumispaikoista, huoneistonsa veden
pääsulkuventtiilien sijainnista, toimintatavoista tulipalotilanteessa jne.

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

www.ew-liner.fi

Samoin kysyttiin asukkaiden näkemyksiä riskeistä, jotka tulisi lisätä pelastussuunnitelmaan. Kyselyn kautta kartoitettiin myös huoneistojen varustustasoa
riskitilanteiden varalta (palovaroittimet,
sammutusvälineistöt, vakuutukset) sekä
asukkaiden mahdollisia elvytys- ja/tai alkusammutustaitoja ym.
Esa Eerikäinen ei sinänsä ole kokenut
taloyhtiön pelastusasioissa olleen puutteita, mutta katsoi päivityksen kyllä olevan tarpeen aika ajoin.
– Asukkaita ja puhelinnumeroita vaihtuu. Lisäksi säädökset muuttuvat ajan
myötä.

Suunnitelmat
kohdekohtaisesti

S

amalle päivälle syksyn pi
hatalkoiden kanssa so
vitettu valistus- ja harjoittelutilaisuus alkusammutuksesta oli taloyhtiölle lajissaan
ensimmäinen. Aloite sen järjestämisestä
nousi esiin yhtiökokouksessa.
– Taloyhtiömme ikärakenne lienee
normaali. Joukossa on kaikenikäisiä ja
palo voi sattua kenelle vaan, Eerikäinen
totesi.
– Vaikka pelastusvastuu on pelastusviranomaisilla, itse kunkin on hyvä tietää
jotakin turvallisuusasioista, alkusammutuksesta ja ensiavusta - oman itsensäkin
takia.
Vuonna 1980 valmistuneiden neljän

Toimitusjohtaja
Timo Kippo 040-730 6966
Työjohto/Myynti
Ari Vickholm 040-734 3040
Työjohto/Pystyviemärit
Arto Mäkinen 040-352 6060
Työjohto/Kunnat
Matti Palonen 040-510 4138
Myyntiedustaja
Pasi Huikari 0400-256 056

www.sppoy.com

PALVELUKESKUKSET
• Pääkaupunkiseutu:
(09) 855 30 450
• Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
• Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 575 2777
Loviisa 040 912 8117
Mäntsälä (019) 643 408
• Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666
• Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 875 7215
• Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888
• Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 172000
• Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 123 9944
• Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090
• Pohjois-Suomi:
Rovaniemi 050 3430 230
Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä norsu
WC:t: • Espoo (09) 8553 0460 • Mäntsälä
(019) 643 408 • Lohja (019) 331 002
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

talon ”aboriginaaleihin” kuuluvaksi itsensä määrittelevä Erkki
Tuominen seurasi pihan puuhia tyytyväisenä.
– Tuntuu, että näinkin pienessä taloyhtiössä on riittävästi halukkuutta vastuunottoon.
Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tekemisen Tuominen
myönsi teettäneen työtä suunnitteluvaiheessa varsin paljon.
Näin siitäkin huolimatta, että
hänellä itsellään oli aiempaa
pohjaa vastaavasta työelämän
kautta.
Tuolloin kyse oli ollut isommista ympyröistä, suunnitelmien teosta suureen ammatilliseen oppilaitokseen useine
rakennuksineen ja myös koulu- Samaan päivään mahtui kahden lajin aktiviteettia: alkusammutusoppia ja pihan viimeistelyä talvitus- ja harjoitustilaisuuksien jär- kuntoon.
jestämisestä oppilaitoksen henkilökunnalle ja opiskelijoille.
tuumasi As Oy Kanavamäki 9:n
– Jatkossa tästä ei varmaan turvallisuusasioista huolehtimimuodostu rasitetta, Tuominen seen.

Turvallisuusasiat
yksi osa
taloyhtiön strategiaa

T

urvallisuus taloyhtiöissä on paljon muutakin
kuin toimintaa tulipalojen syttymisen torjumiseksi ja
varautumista mahdollisiin palotilanteisiin huoneistokohtaisin
palohälyttimin ja sammuttimin
sekä pelastus- ja pelastautumistietoisuuden vahvistamista.
As Oy Kanavamäki 9:n Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman 14 sivulla käydään läpi
oleelliset tiedot kiinteistöstä,
talon turvallisuushenkilöt ja
heidän vastuunsa, mihin väestösuojaan asukkaat tarpeen
vaatiessa ohjataan.
Suunnitelmasta itse kukin
voi kerrata, miten missäkin
mahdollisessa vaaratilanteessa
tulee toimia, painaa mieleensä
puhelinnumerot, minne missäkin tilanteessa tulee soittaa ja
mitä tietoja antaa hätätilantees-
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ta (tulipalo, tapaturma, sairauskohtaus, vesivahinko, lämpökatkos, omaisuusrikos, ilkivalta
jne). Ja paljon muuta.
– Pelastussuunnitelma on
toteutettu uusien vaatimusten
mukaisesti. Se on esitelty yhtiökokouksessa ja jaettu osakkaille kommentoitavaksi. Turvallisuusasiat on esitetty siten, että
niillä ei luoda hysteriaa siitä, että kiinteistö olisi jotenkin poikkeavan turvaton ja riskialtis, As
Oy Kanavamäki 9:n hallituksen,
kuten kymmenkunnan muunkin taloyhtiön puheenjohtajan
tehtävistä Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n
kautta vastaava Juhani Siikala
sanoo.
– Päätimme myös toteuttaa
sammutusharjoituksen, jossa asiat viedään osakkaille ja
asukk aille mahdollisimman

Taloyhtiön rakennukset muodostavat suojaisen sisäpihan. Oike
anpuoleisen rakennuksen päätyyn on tulossa pelastustiekyltti ja
kadunvarteen pohjakartta tontista ja rakennusten sijoittumisesta.

konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Tapahtumalla kuten
talkoillakin pyritään samalla
saada asukkaat kokemaan myös
yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.
Siikalan mukaan laadinnassa, jo varsin hyvällä mallilla, on
myös taloyhtiön strategia. Myös
siinä on todettu, että kiinteistön rakennuksineen tulee olla
turvallinen ja täyttää palo- ja
pelastuslainsäädännön sekä
vakuutusyhtiöiden vakuutussopimusten ja suojeluohjeiden
vaatimukset.
– Asuntoyhtiöllä tulee olla

ajan tasalla oleva pelastussuunnitelma, ja vakuutusturvan on
oltava jatkuvasti oikein mitoitettu.
As Oy Kanavamäki 9:lle Juhani Siikala hallituksen puheenjohtajana antaa tunnustusta halukkuudesta ja aktiivisuudesta
kehittää taloyhtiönsä toimintoja.
Myös hänen yhtiökokouksessa esittelemänsä Hyvän hallintotavan periaatteet on otettu
hienosti käytäntöön hallituksen työskentelyssä.

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla
toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä sekä
edistää alan yleistä kehitystä mm:
* Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja
suuren yleisön keskuudessa
* Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
* Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
* Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
* Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
* Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
* Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja muita tiedotteita
* Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla,
os. www.vahinkopalvelut.net
* Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta,
seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä
informaatiota
* Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
* Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin ja
organisaatioihin

• A.Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• Cramo Finland Oy
• Delete Vahinkoturva Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• ISS Palvelut Oy
Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen
Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Kartanon Vahinkopalvelut
• Korpikorpi Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Polygon Finland Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy

• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja Vahinkopalvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen
Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen
Kiinteistökuivaus Oy
• Was-STE Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy
• YIT Teollisuus Oy
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä yrityksiä, jotka harjoittavat
jälkivahinko- tai kuivausalaan liittyvää toimintaa eri muodoissaan.

Ammattilaiset palveluksessasi: Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsenyritykset
Jäsenyritys esittäytyy:

Sattuiko veSivahinko? Me korjaaMMe Sen!
Palvelumme on suunniteltu asiakkaillemme mahdollisimman vaivattomaksi ja helpoksi käyttää.

PalveluluPauS
Nopeutta tarttua toimeeN lyhyellä vasteajalla
vaivattomasti ”avaimet käteeN” -kokoNaispalvelulla
sujuva tiedoNkulku eri toimijoideN välillä
raportoiNti ajallaaN

Vanha Nurmijärventie 116, 01730 Vantaa | toimisto@korpikorpi.fi |  +358 9 2780 0155
www.korpikorpi.fi
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Murtomäki

Tietoisuus

lamppujen energiatehokkuudesta kasvaa
Ledit tekevät vahvasti
tuloaan niin sisä- kuin
ulkovalaistukseenkin,
ja tulevaisuudessa
niiden ennakoidaan
syrjäyttävän myös
energiansäästölamput.
Arvioiden mukaan
vuonna 2020 uudisrakennuskohteista 80
prosentissa on ledvalaistus, kertoo Motivan asiantuntija Päivi
Suur-Uski.

M

otivassa käynnistyi
vuonna 2009 lampputietoprojekti, kun
hehkulamput alkoivat poistua
markkinoilta. Tänä syksynä viimeisempienkin hehkulamppujen maahantuonti ja valmistus
EU:n alueella on päättynyt.
Hehkulamppujen poistuminen on aiheuttanut asiantuntija
Päivi Suur-Uskin mielestä yllättävänkin paljon epätietoisuutta.
Motivaan tulee viikoittain useita lamppuja koskevia yhteydenottoja. Lisäksi internetissä
palveleva www. lampunvalintakone.fi on ahkerassa käytössä.
Lamppua hankkiessaan ostajan pitäisi itse olla selvillä siitä,
mitä ominaisuuksia hän tulee
siltä tarvitsemaan. Muutoin
lampun valinta saattaa olla perin hankalaa.
Lampun pakkausmerkintöjä
tutkimalla selviää muun muassa valon määrä, lampun kestoikä, sytytyskertojen määrä,
valon väri, lämpötilan sieto ja
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Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski uskoo ihmisten valitsevan yhä energiatehokkaampia lamppuja, kunhan hinta ja käyttöikä kohtaavat sopivassa suhteessa. Ratkaisevaa on myös lampun ominaisuudet, kuten valon teho.

himmennettävyys. Näillä jokaisella on oma symbolinsa.
Lamppujen ominaisuuksia
vertailtaessa watit (W) ovat jäämässä historiaan.
– Watit kertovat ainoastaan
energian kulutuksen. Nyt onkin syytä siirtyä puhumaan lumeneista (lm) eli valon määrästä. Tämä perustuu siihen, että
samalla wattimäärällä voi eri
valmistajan lamppu tuottaa eri
määrän valoa.
Esimerkiksi 60-wattisen hehkulampun valovirta on 730 lumenia ja 15-wattisen energian-

säästölampun 750-950 lumenia.
Asiantuntija Päivi Suur-Uski
myöntää, että saattaa kestää aikansa, ennen kuin lumeneista
puhutaan yleisesti - ehkä siihen
tarvitaan uusi sukupolvi.

Halogeeni helppo
ratkaisu

L

amppuvaihtoehtoja miettiessä halogeeni on niin
sanottu helppo ratkaisu
hehkulampun tilalle, koska niil-

lä on likipitäen samat ominaisuudet. Lisäksi halogeenin hankintahinta on alhaisempi kuin
energiansäästölampun tai ledin.
Asiantuntija Päivi Suur-Uski
arvelee halogeenilamppujen
kysynnän kuitenkin heikkenevän ja niiden poistuvan sitä mukaa markkinoilta, kun ihmisten
tietoisuus energiatehokkuudesta kasvaa.
Parhaimmillaan halogeeni
on 30 prosenttia tehokkaampi
kuin hehkulamppu, kun vastaavasti energiansäästölamppu on
75-80 prosenttia tehokkaampi

- ja led menee tämänkin yli.
– Energiansäästölamppujen
ja ledien valikoimat kasvavat
ko
ko ajan. Nykyisin etenkin
energiansäästölampuista löytyy
hehkulampun korvaavia vaih
toehtoja. Energiansäästölamp
pujen ominaisuudet ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina
ja eri käyttökohteisiin on olemassa erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja lamppuja

Ledit valtaavat
alaa

P

äivi Suur-Uski arvelee
energiansäästölamppujen kuitenkin väistyvän
aikanaan ledien tieltä.
– Energiansäästölamput ovat
jo kehittyneet teknisesti niin
pitkälle kuin mahdollista, joten sillä saralla ei enää suuria
muutoksia tapahdu. Sen sijaan
ledien kehitys menee edelleen
isoin harppauksin eteenpäin.
Valotehokkuus kasvaa ja muutkin ominaisuudet paranevat. Lisäksi ledien hinnat ovat tulleet
alaspäin, jopa 20 prosenttia viimeisen vuoden aikana.
Ledin käyttöiäksi luvataan
20 000 - 30 000 tuntia, jopa
50 000 tuntia. Kotitaloudessa
lampun lasketaan palavan keskimäärin kolme tuntia päivässä
eli 1 000 tuntia vuodessa. Näin
ollen ledin kestoikä on useita
kymmeniä vuosia, kun halogeenilampun on laskettu kestävän
pari vuotta ja energiansäästölampun kuudesta kymmeneen
vuotta. Markkinoilta poisjääneen hehkulampun käyttöikä
oli noin vuosi.
Jos led palaa koko ajan eli
vuodessa 8 700 tuntia, se kestää
kolme neljä vuotta. Led tulee
siten kannattavaksi kohteessa,
jossa valo palaa yötä päivää.
Päivi Suur-Uski arvelee, että
ledit tekevät vahvasti tuloaan
myös ulkovalaistukseen, kun
elohopealamppujen valmistus ja maahantuonti kielletään
vuonna 2015.

Energiamerkit
muuttuvat

O

li lamppu mikä tahan
sa, sitä koskevat energiatehokkuusvaatimukset. Uusia määräyksiä on luvassa ja vuonna 2016 halogeenilampun energiatehokkuuden
täytyy olla vähintään luokkaa B.
Lamppujen energiamerkintöihinkin on luvassa muutoksia
ensi syksynä. Kansalliset merkinnät poistuvat ja tilalle tulevat yleiseurooppalaiset merkit.
Lisäksi kodinkoneiden tapaan lamppujen energiatehokkuusluokkiin tulevat lisää luokat A+ ja A++.
– Samalla myös valaisimet
saavat energiamerkit. Niitä tutkimalla muun muassa selviää,
onko valaisimen lamppu vaihdettavissa ja minkä tyyppisiä
lamppuja siinä valaisimessa
voidaan käyttää, Päivi Suur-Uski
valottaa tulevia muutoksia.
Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.

Lamput
kierrätykseen

L

amppujen ympäristövaikutuksista puhuttaessa
on huomioitava, että jätteiden määrä vähenee energiansäästölamppuihin ja ledeihin
siirryttäessä.
– Lamppuja koskeva jätelain uudistus tulee voimaan 1.
toukokuuta 2013. Kaupoille
tulee velvoite ottaa lamppuja
vastaan. Ne voivat järjestää sen
toisinkin, mutta niiden on huolehdittava lamppujen vastaanotosta
Hehkulamput ja halogeenilamput kuormittavat kaatopaikkoja, mutta energiansäästölamput ja ledit voidaan kierrättää.
Ledit ovat sähkö- ja elektroniikkaromua kuten kodinkoneetkin ja menevät kierrätykseen. Elohopeaa sisältävät energiansäästölamput luokitellaan
vaaralliseksi jätteeksi. Mutta
pelkästään sen takia niitä ei kerätä erikseen, vaan myös niissä
olevan kierrätettävän materiaalin vuoksi.
Lisää lampputietoutta löytyy
osoitteista www.lampputieto.fi
ja www.lampunvalintakone.fi.

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

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

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

www.peltaco.com | www.PeltacoShop.com
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Murtomäki

Enemmän valoa vähemmällä energialla

Töölönkatu 44-46-48:n porrashuoneita
valaisevat pienloistelamput
Hehkulamput vaihtuivat pienloistelamppuihin, kun Asuntoosakeyhtiö Töölönkatu
44-46-48:ssa uusittiin
porrashuoneiden valaistus. Hallituksen
puheenjohtaja Taito
Kirjonen ja valaistuksen suunnittelusta
vastannut sisustusarkkitehti Satu Hovitie Coop Hovitie Oy
Ltd:stä ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

-U

usien valaisimien valontuotto on moninkertainen entiseen
verrattuna. Nyt saadaan enemmän valoa pienemmällä energiamäärällä, Kirjonen kiittelee.
– Asumisviihtyvyys kasvaa,
kun on valoisaa, turvallista ja
toimivaa, sisustusarkkitehti Satu Hovitie summaa.
Vuonna 1967 valmistuneessa
kerrostalossa oli ennen muutama vuosi sitten toteutunutta remonttia alkuperäinen valaistus.
– Kellastuneet ja kulahtaneet muovikuvut loivat ankean
yleisilmeen porraskäytäviin.
Ne olivat niin sanotusti aikansa
eläneet,Taito Kirjonen kuvailee
lähtötilannetta.
Suunnittelukohteena Töölönkatu 44-46-48 oli Satu Hovitien
mukaan mielenkiintoinen.
– Monet pitävät aikakauden
rakennuksia ”ei niin kauniina”
ja vaatimattomina. Töölönka-
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Porrashuoneiden remontissa kunnioitettiin vuonna 1967 valmistuneen talon arkkitehtuuria. Uudet
valaisimet ovat malliltaan likipitäen samanlaiset kuin olivat alkuperäiset, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Taito Kirjonen ja sisustusarkkitehti Satu Hovitie esittelevät.

dun projektin myötä silmäni
aukenivat 60-luvun arkkitehtuurin hehkeyteen. Minua
miellyttää erityisesti kadun
puoleinen julkisivu, fasadin ja
puiden rytmittely. Valaistusta
suunnitellessani tavoitteena oli
löytää ratkaisuja, joilla tuettaisiin aikakauden hienovaraista
arkkitehtuuria.
Valaistuksen lisäksi Satu Hovitie suunnitteli porrashuoneisiin uuden värimaailman, joka
noudattaa 60-luvun ilmettä
ja muotokieltä. Kukin porrashuone sai oman värinsä, ja tehosteena ovat seiniin maalatut

kuviot.
Porrashuoneisiin Hovitie
suunnitteli tammiset reliefit,
joissa näkyy myös valon ja varjon vuoropuhelu.

Tyyli ja hinta
ratkaisevat

-S

uunniteltaessa Töölönkatu 44-46-48:n porrashuoneiden valaistusta
lähtökohtana oli löytää tyyliltään, muodoltaan ja hinnaltaan
kohteeseen sopiva valaisin ja
siihen sopiva poltin, sisustus-

arkkitehti Satu Hovitie kertoo.
– Valaisinkuvun löytäminen
oli työlästä. Pitihän sen vastata
tyyliltään rakennuksen arkkitehtuuria. Lopuksi päädyttiin
kolmeen vaihtoehtoon, joista
tilattiin mallit koeasennusta
varten ja niistä valittiin sopivin.
Uusi valaisin muistuttaa neliönmallisena vanhaa, mutta materiaali on vaihtunut muovista tyylikkääseen lasiin - talon arvolle
sopivaksi.
Porrashuoneissa valaisimet
ovat entisillä paikoillaan.
– Porrashuoneet ovat avarat,
ja valaisimia oli entuudestaan

riittävästi. Pohdinnan alla oli lisävalon tarve porrassyöksyissä,
mutta kadunpuoleisista ikkunoista tulee niihinkin riittävästi valoa. Näin vältyttiin kalliilta
lisäkaapeloinnilta, Satu Hovitie
perustelee.
Yleisesti ottaen valaistusta
suunniteltaessa otetaan hänen
mukaansa entistä paremmin
huomioon energiataloudellisuus. Valaisimien määrää peilataan niiden tuottamaan valotehoon.
Yksi ratkaiseva tekijä valaistuksessa on valon värilämpötila, joka määritellään kelvineillä.
– Valossa on tärkeätä, että toteutuu se tunnelma, mitä haetaan, Hovitie korostaa.
Töölönkatu 44-46-48:ssa
15-wattiset pienloisteputket
ovat 3 000 kelviniä eli valon sävy on melko lämmin. Jokaisessa
valaisimessa on kaksi pienloistelamppua.

Pienloistelampuilla
energiatehokkuutta

P

ienloistelamppu, energi
ansäästölamppu, led vai
halogeeni - markkinoilla
on tänä päivänä useita poltintyyppejä, mikä tuo valaistuksen
suunnitteluun omat haasteensa.
Töölönkatu 44-46-48:ssa

60-wattiset hehkulamput ja
vanhanaikaiset energiansäästölamput saivat väistyä uusien
pienloistelamppujen tieltä.
Nyt puhutaan paljon led-valaisimista, jotka tekevät vahvasti tuloaan myös taloyhtiöiden
valaistukseen.
– Ehkä viiden vuoden päästä
ledit ovat kehittyneet ja yleistyneet siihen pisteeseen, että ne
ovat kokonaistaloudellisia, Satu
Hovitie arvioi.
Esimerkiksi Töölönkatu 4446-48:ssa yhden ledvalaisimen
hinta verrattuna pienloisteva
laisimeen olisi ollut satoja euroja suurempi.
Hallituksen puheenjohtaja
Taito Kirjonen laskee, että sadan porraskäytävävalaisimen
taloyhtiössä se olisi lisännyt
kustannuksia useilla kymmenillä tuhansilla euroilla.
– Nähtäväksi olisi jäänyt, millä ajalla led olisi energiansäästönä maksanut itsensä takaisin.
Kirjonen on tyytyväinen
pienloistelampuilla saavutettuun energiansäästöön. Talon
energialuokka on noussut
G:stä F:ään. Valaistuksen uusimisen lisäksi tähän on vaikuttanut ulko-ovien uusiminen.
Taloyhtiössä on todettu käytännössä lamppujen vaihtovälin pidentyneen merkittävästi,
kun hehkulamput vaihdettiin

pienloistelamppuihin.
– Noin kolmen vuoden aikana on tarvinnut vaihtaa ainoastaan kymmenisen lamppua,
Taito Kirjonen laskee.
Töölönkatu 44-46-48:n porraskäytävävalot toimivat aikakytkimellä varustetulla katkaisijalla, joten valot palavat tietyn
ajan sytytyksen jälkeen.Tunnistekytkimien asennus olisi ollut
hankalahkoa toteuttaa.
– Uudisrakennuskohteissa
tunnistevalaisimet ovat käyttö
kelpoisia, ja markkinoilla on
hyvinkin älykkäitä porrashuonejärjestelmiä. Sen sijaan vanhaa kunnostettaessa tunnistevalaisimien kaapelointi on
monimutkaista, koska valojen
pitää syttyä ja sammua rapussa
molempiin suuntiin kuljettaessa. Lisäksi tunnistevalaisimeen
ei saisi vaikuttaa mikään muu
liike. Kokemusten mukaan
esimerkiksi lasiovellinen hissi
saattaa laukaista valot päälle,
Satu Hovitie mainitsee.
Liiketunnistimella toimiva
valokatkaisija on käytössä Töölönkatu 44-46-48:n sisäpihalla
olevassa jätekatoksessa, jonka
valaistus uusittiin joitain vuosia
sitten. Taito Kirjonen toteaa tämän sopivan hyvin käyttökohteeseen. Jätekatoksessa kävijän
ei tarvitse hakea katkaisijaa,
vaan valot syttyvät ja sammuvat

Töölönkadun
44-46-48 sisäänkäyntien kuutiovalaisimet
vaihtuivat
porrashuoneremontissa muovisista lasisiin.
Samalla siirryttiin hehkulampuista
pienloistelamppuihin.

automaattisesti.

Pihalle
lisää valoa

T

öölönkatu 44-46-48:ssa
uusittiin pihavalaistus
kolmisen vuotta sitten.
– Valaistuksen uusiminen
nousi esille piharemontin yhteydessä. Aluksi kuului mielipiteitä, ettei lisää valoa tarvita,
vaan sisäpihan paikoitusalueella olevat kolme pylväsvalaisinta
riittävät. Ne ovat alkuperäiset,
eli palvelleet 45 vuotta, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Taito Kirjonen kertoo.
Yhtiökokous päätyi kuitenkin muutamista soraäänistä
huolimatta lisäämään valaistus
ta. Ensimmäisessä vaiheessa
sisäpihalle asennettiin kymmenkunta matalaa pylväsvaloa.
Sisustusarkkitehti Satu Hovitie
toteaa suunnittelun lähtökohtana olleen hyvän keskitien.
– Valaisimen pitää tuottaa
tarpeeksi valoa, mutta se ei saa
häikäistä ylimpiin kerroksiin.
Ratkaisevaa on pylväsvalaisimen korkeus, Hovitie toteaa.
– Lisäksi pylväsvalaisimen pitää olla niin turvallinen ja kestävä, että lapsetkin voivat siinä
kiipeillä, Kirjonen lisää.
Pihan pylväissä valoa antavat
35-wattiset sormihalogeenit.
Valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti hämäräkytkimellä.Aluksi niiden valo on vihertävää, mutta kirkastuu vähitellen.
Vaikka pihavalaistuksen lisäämisestä oltiin aluksi kahtakin
mieltä, on tilanne nyt muuttunut. Valaistuksen lisääminen on
Taito Kirjosen mukaan saanut
asukkailta kiitosta.
– Talon toisessa päädyssä asuvien osakkeenomistajien nähtyä valon vaikutuksen halusivat
he myös heidän puolellaan sijaitsevalle yläpihalle valoa. Onneksi suunnittelija oli ennakoinut tämän ja kaapelit oli vedetty valmiiksi samaan aikaan kuin
alapihan valoja asennettiin. Nyt
yläpihan pylväsvalaisimet ovat
työn alla ja ne valmistuvat syksyn aikana.
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Huoltomiehellä

riittää pähkäiltävää lamppuviidakossa

H

urjasti kasvanut lamppuvalikoima aiheuttaa
toisinaan päänvaivaa
myös kiinteistön huoltomiehelle, kun kymmenistä vaihtoehdoista pitää löytää käyttökohteeseen sopivin lamppu.
– Palaneen hehkulampun ti
lalle vaihdetaan useimmiten
energiansäästölamppu, vähäisemmässä määrin halogeenilamppuja ja led tekee vielä
tuloaan, huoltomies Daniel An
dersson L & T:ltä kertoo.
Energiansäästölamppu saattaa tuntua hehkulamppuun
ver
rattuna isolta investoinnilta, var
sinkin jos kiinteistössä
vaihde
taan useampi lamppu
sarjatyönä.
– Täytyisi silti nähdä pitemmälle ja laskea, kuinka paljon
uudet lamput säästävät energiaa ja sitä kautta energiakuluja.
Tämä pätee erityisesti niissä
kohteissa, joissa valot palavat
pitkin päivää. Kukin voi verrata,
paljonko energiaa vie esimerkiksi kahdeksan tunnin aikana
60-wattinen hehkulamppu ja
11-wattinen energiansäästölamppu, Andersson heittää.
Hän onkin törmännyt tilanteisiin, että isännöitsijä haluaa
kiinteistössä käytettävän edelleen hehkulamppuja.
– Hehkulamppuja on vielä
saatavilla, mutta pian se lysti
lop
puu. Silloin ei jää muuta
vaihtoehtoa kuin valita tilalle
energiansäästölamppu, halogeeni tai led-lamppu.

Energiansäästölamppu sopii
moneen kohteeseen

E

nergiasäästölamppujen
kehitys on mennyt viime
vuosina huimasti eteen-

päin.
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tutkia, Andersson tuumaa.
Hän esittelee yhden hoitamansa kiinteistön lamppuvalikoimaa. Joukossa on useampaa
eri mallia energiansäästölamppuja kierre- ja pistokannoilla,
halogeenilamppuja ja muutama
paketti hehkulamppujakin.
Mutta loisteputki on yhä se
yleisin valontuottaja toimisto-,
liike- ja tuotantotiloissa.
Huoltomiehelle kiinteistöt
ovat tulleet tutuiksi, joten hän
tietää kunkin lampputarpeen.
– Meillä on tietyt vakiolampputyypit, joita käytämme. Niitä
on kunkin kiinteistön tiloissa
varastoituna, joten lamppua ei
tarvitse lähteä erikseen hakemaan.

Ledit korvaavat
loisteputket

L

Palaneen hehkulampun tilalle huoltomies Daniel Andersson vaihtaa useimmiten energiansäästölampun.

n Teksti ja kuva: Irene

Murtomäki

– Ennen saattoi tulla eteen tilanne, että energiansäästölamppu ei mahtunut kupuun. Enää
ei ole tätä ongelmaa. Nyt niitä
on saatavilla monessa eri muodossa ja erilaisilla kannoilla.
Kiinteistön käyttäjiltäkin tuli
palautetta energiansäästölamppuihin siirryttäessä.
– Toisten mielestä energiansäästölamput syttyivät liian hitaasti tai valon väri ei miellyttänyt. Tällaisia kommentteja ei
enää kuule, koska lamppujen
laatu on parantunut.

Sopivan energiansäästölampun löytäminen palaneen hehkulampun tilalle on Daniel Anderssonin mukaan tänä päivänä
suhteellisen helppoa. Pohdittavaa riittää silti: mikä on sopiva
valon väri eli kelvin; onko teho
eli lumen riittävä; onko lamppu
himmennettävissä vai ei; kestääkö se useita sytytyskertoja
ja miten se käyttäytyy eri lämpötiloissa.
– Lamppujen pakkauksissa
on uskomattoman paljon tietoa. Niitä on mielenkiintoista

ed-lamppujen tuleminen
kiinteistöihin isossa mittakaavassa vienee huoltomies Daniel Anderssonin
mukaan oman aikansa.
– Ledit eivät ole vielä niin
sanotusti lyöneet itseään läpi
yleisvalaistuksessa - todennäköisesti tämä johtuu niiden
hinnasta. Mutta on niitä jo käytössä, esimerkiksi hississä ja
yötä päivää valaistuna olevissa
poistumistie-merkeissä. Mutta
kuinka pian led-lamput korvaavat loisteputket, se jää nähtäväksi.Tiettävästi kehitys menee
siihen suuntaan.
Energiaa säästävistä lampuista Andersson on saanut tietoa
paitsi itse tutkien myös työnantajansa järjestämissä koulutustilaisuuksissa.
– Energiaa säästävät lamput
ovat osa ekohuoltoa.

Kiinteistöposti – 20 vuotta taloyhtiön arjessa ja juhlassa.
AIKATAULU JA TEEMAT VUONNA 2013
2013 on Kiinteistöpostin juhlavuosi, lehden täyttäessä 20-vuotta. Vuoden aikana lehti järjestää useita
eri tapahtumia: 20-vuotisjuhlaseminaari 10.4.2013 Finlandia talossa, Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari 23.-25.5.2013 ja Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä -seminaari 26.-27.9.2013.
Korjausrakentaminen 2013 –tapahtumapäivä helmikuussa, Rakentaminen & Talotekniikka –messut
maaliskuussa ja Kiinteistö- ja Julkisivumessut marraskuussa kuuluvat myös ohjelmaan.
Kiinteistöposti on Julkisivumessujen virallinen messulehti.
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Puhelin (09) 2238 560
www.kiinteistoposti.fi

L ähiöiden kehittäminen

Muotoilua tämäkin

Lähiökehittämiseen
tekeillä yhteistyömalli

- Minua ei tyydytä yksittäisen tuotteen muotoilu. Haluan kehittää ymmärrystäni materiaalisesta maailmasta ja materiaalisesta
kulttuurista muotoon,
jossa se palvelisi ihmisiä
isommassa mittakaavassa.
Puhuja on taiteen maisteri, teollinen muotoilija,
mutta ei juurikaan käsiin
tai huoneisiin mahtuvien
tuotteiden muotoja ja käytettävyyksiä pohtiva. Jo
vuosikausia Katja Soinin
ammatillinen tähtäin on
painottunut laajemmalle,
ihmisten elinympäristöihin
ja niiden kehittämiseen.

n Teksti: Hanna

Rissanen

Mellunkylä ja sen kehittyminen mielessä. – Ei ole kyse siitä, että Mellunkylästä koetettaisiin vääntää hienostoaluetta tai jotenkin parempaa.
Halu on tehdä hyvä alue näille ihmisille, heidän elämäntilanteisiinsa sopiva, Katja Soini sanoo.
Viisivuotias Ronja Soini toipui flunssasta rennosti äitinsä työhuoneessa
Arabiassa. Myös projektin Mellun
kylän tukikohta on tullut tutuksi hänelle ja pikkusisko-Asalle.
Kuva: Hanna Rissanen.
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V

arsin tutuksi Katja Soinille on viimeaikoina
tullut kokonainen lähiö, asukasluvultaan Suomen
suurin, taloineen, ihmisineen ja
elämänmenoineen: Mellunkylä
Itä-Helsingissä. Eikä vain ja ainoastaan tässä ajassa. Aikajanan
toinen pää mellunkyläläisajatuksissa on vuodessa 2072.
– Viimeisen kymmenen vuoden sisällä on lähtenyt nousuun co-design. Tässä muotoilun lähestymistavassa ihmisten
maailmaa ei vain kuvitella, vaan
kohdataan heidät elinympäristössään. Kohtaamisissa mietitään yhdessä, mitä voitaisiin
tehdä paremman elinympäristön eteen, Soini sanoo.
Co-design, yhteissuunnittelu,
vaikkapa juuri lähiössä asuvia
ajatellen, merkitsee, että metodia soveltavat suunnittelijat eivät ainoastaan kuuntele heitä,
vaan heidät, tässä tapauksessa
mellunkyläläiset, halutaan ottaa
suunnitteluun mukaan aktiivisina tekijöinä.

Alkupotku IKE:stä
kohti Lähiö-2072:ta

T

yöskentely monissa eri
muodoissaan Mellunkylän ja mellunkyläläisten
ympärillä, ja erityisesti suomalainen korjausrakentaminen, on
merkinnyt Katja Soinille samalla tutkimusta, tähtäimenä väitteleminen tohtoriksi.
Arabiassa, Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uumenissa olevan
työhuoneen lattialle on lajiteltuna Soinille vuosien varrella
kertynyttä aineistoa. Jokaiselle
vuodelle on oma pinonsa. Edessä on paljon kirjoittamista. Väitös ajoittunee ensi vuoteen.
Eri projekteihin liittyviä julkaisuja, joissa hän on ollut mukana yhtenä tekijöistä, ensin
Virtasena, sittemmin Soinina,
on kertynyt jo viime vuosikymmenen puolelta.
Merkittävä käännekohta hänen oman tutkijantiensä kan-

nalta oli ympäristöministeriön
Ihmisten ja kiinteistöjen elämänsyklit (IKE) -projekti.
Se oli esiselvitystyö, jossa luotiin pohja asukaslähtöiselle korjausrakentamiselle Suomessa ja
joka tuotti lähtökohdan useisiin pilotti- ja teknologiahankkeisiin sekä viestinnällisten
työkalujen kehittämiseen korjaushankkeiden eri osapuolille.
Projektin lähdeaineiston
muodostivat asukkaiden kokemukset ja näkemykset kolmesta eri taloyhtiöstä. Niistä jokaisessa putkiremontti oli ajankohtainen, menossa kussakin
eri vaiheessa. Samoin ajatuksiaan saivat haastaa remontteihin
omissa työrooleissaan liittyneet
ammattilaiset, jotka saivat puida alansa kehittämistä yhdessä
asukkaiden kanssa.
Kerrostalot oli rakennettu
50-60 -luvuilla. Kaksi sijaitsi Espoossa, yksi Helsingissä.
Vuosina 2007 ja 2011, projektin jo päätyttyä, Katja Soini
palasi vielä haastattelemaan

IKEen osallistuneita. Monia
kysymyksiä oli yhä ilmassa ja
asukaslähtöisyyden tavoittamiseksi tarvittiin yhteisiä ponnisteluja.
Käynnistettiin uusi, vuosille
2012-2014 aikataulutettu, kahdeksan paikallis-, kiinteistö- ja
rakennusalan, sosiaalialan ja
julkisen organisaation yhteishanke ”Lähiö 2072 -Matka kaupunginosan radikaaliin kehittämiseen”.
Siinä Soinin mukaan on tarkoitus luoda korjausrakentamiselle uudenlaista tulevaisuutta,
toteuttaa nk. strategista muotoilua pohtimalla, mitä meidän
tulisi tehdä nyt, että meillä olisi
hyvän elämän puitteet edelleen
vuonna 2072.
Lähiö 2072 - hankkeen pilot
tikohteeksi valikoituneessa
Mellunkylässä on jo tehty valta
osa julkisivuremonteista. Putkiremontit tulevat iskemään
siellä suurella volyymillä päälle
➺ JATKUU

KIINTEISTÖPOSTI 9/2012

47

Kontulan ydinkeskus, kauppakeskus, vanhimmilta osiltaan 1960-luvulta, lokakuussa 2012: valoa ja varjoja. Entä ensi vuosikymmenellä, tai seuraavana - tai 60 vuoden päästä ? Kuva: Hanna Rissanen.

annettaisiin riittävästi aikaa valmistautua tulevaan.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ensi vuosikymmenellä. Kuten
koko Suomessa, sillä kolmasosa
asuinrakennuksistamme sijaitsee lähiöissä ja korjausvelkaa
arvioidaan olevan jo nyt noin
30-50 miljardia euroa. Potti kasvaa koko ajan.
Projektia Soini kuvaakin ”valmistautumiseksi pahimpaan”
eli siihen, ”ettei homma kaatuisi päälle, vaan saisimme käännettyä tilanteen mahdollisuudeksi luoda ihmisille parempaa
asumista ja elämisen puitteita”.
Käytännössä ”kääntäminen”
voisi olla esimerkiksi sitä, että
korjaushankkeiden alle menevien taloyhtiöiden pihapiireihin rakennettaisiin samassa yhteydessä ikääntyvälle väestölle
palvelutaloja, pienempiä ja heille helpommin asuttavia tiloja.
– Isot asunnot vapautuisivat
lapsiperheille ja ikääntyneet
saisivat edelleen asua samassa
tutussa ympäristössä. Samalla
kun asuinalue monimuotoistuisi, saataisiin säästettyä kustannuksissa, Soini kuvailee.
Hän soisi lisäksi aluekehittämisen prosessina muuttuvan
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Muotoiltavaksi
koko systeemi!

J
niin, että asukkaista tulisi siinä
ideoijia, päättäjiä ja toteuttajia
- ei ainoastaan loppukäyttäjiä.
– Asukkaat ovat lopulta heitä, joilla on tietoa taloistaan ja
niiden historiasta, mikä omassa
talossa, pihapiirissä ja lähiössä
toimii ja mikä ei. Tietoa voisi
oikeasti hyödyntää suunnitteluprosesseissa ja remontointivaiheissa. Näkemyksistä, minkälaiseksi talo halutaan, tulisi
jutella yhdessä. Korjausprosessit tulisi järjestää uudelleen niin
että asukkailla on siellä selkeä
oma paikkansa ja asukkaille

Mellunkylä lähiönä koostuu
viidestä osa-alueesta, joita
ovat Kivikko, Kontula, Kur
kimäki, Mellunmäki ja Ve
sala.
Asukkaita noin 9,9 neliökilometrin alueella on noin
36 000.
Alueen kerrostaloista
kolmasosa on rakennettu
1960-luvulla, viidennes
1970-luvulla. Asunnoista
puolet on vuokra-asuntoja.
Asukkaista noin neljännes
on äidinkieleltään muuta
kuin suomea puhuvia.

o IKE-projektissa Soini näki,
että asumisen kannalta hankalimmissakin korjaushankkeissa - putkiremonteissa - asiat
kyllä etenivät taloyhtiötasolla,
joissain sujuvammin ja toisissa
sekasortoisemmin.
– Muotoilijana näen kuitenkin, että ratkaisuja, jotka vaikuttavat meidän tulevaisuutemme arkeen tosi laajasti, pitäisi
katsoa kokonaisuutena, kokonaisen alueen näkökulmasta.
Mielestäni tämä koko systeemi
pitäisi muotoilla!
– Vaikka muotoilu ei tässä nykyisessä yhteishankkeessa Lähiö 2072 ole fyysistä, se pyrkii
kääntämään korjausrakentamisen pakon eduksi ja tarjoamaan
toimintamallin: miten korjausrakentamisen momentum voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, miten arki saadaan
rullaamaan, miten asukkaat

voivat osallistua energiatehokkuuden parantamiseen, mitä
palveluita useamman talon ja
ehkä kokonaisen alueen korjaushankkeeseen tulisi liittää,
mitä asioita pidetään tärkeinä,
mitä kukin asukas, paikallisaktiivi, kiinteistö- ja rakennusalan
ammattilainen ja julkinen päätöksentekijä voi tuoda asuinalueen kehittämiseen, mitä ehkä tulisi tehdä teollisesti, mitä
mikäkin maksaa, miten saada
kokonaisuuksia kasaan jne.
”Ristiriitaisuudessaan hirveän mielenkiintoiseksi” kuvaamassaan Mellunkylässä Katja
Soini on kuluneen vuoden aikana saanut kokea ”hurjaa yhteenpuhaltamisen henkeä”.
Kymmenisen vuotta sitten
alueelle EU-projektissa herännyt yhteistoiminta jatkuu Vetoa
ja voimaa Mellunkylään -hankkeena. Siinä pääosin vapaaehtoispohjalta toimiva ryhmä
istuutuu kerran kuussa saman
pöydän ääreen katsomaan missä mennään, ”nostamaan kisso-

ja pöydälle”. Joukossa on mm.
asukkaita, asukasyhdistysten
jäseniä, paikallisia yrittäjiä, seurakunnan ja yhdistysten edustajia, virastojen virkamiehiä ja
paikallisia poliitikkoja.
– Aina, kun tulee jokin ajankohtainen asia, siihen ollaan
valmiita puuttumaan, Soini kuvaa.
Esimerkiksi: kun Lastenkulttuurikeskus Musikantit, tärkeä
ja suosittu paikka lapsille ja samalla kulttuurisesti tärkeä kohtaamispaikka alueen aikuisille,
oli kaatua rahoitusongelmiin,
Vetoa ja Voimaa -ryhmä päätti, että niin ei saa tapahtua. Se
pisti töpinäksi ja pelasti Musikantit.
Tärkeä tekijä niin ikään Mellunkylässä, Kontulan ostarilla,
on Symppis, paikallinen sosiaaliviraston tukipaikka, jossa
”kunnioitetaan ihmisyyttä” .
Vuorovaikutuksellisuudessaan mielenkiintoisena Katja
Soini mainitsee myös paikallisten taloyhtiöiden perustaman

ja omistaman Kontulan Huolto
Oy:n. Sen ylläpitämissä reilussa
20:ssä kerrostalossa on ”yhteisömeininkiä. Ikäihmiset pitävät
huolta toisistaan ja viettävät viikoittain yhteisiä kahvitteluhetkiä”, ja huoltomiehet kuuluvat
osaksi asukasyhteisöä, kuten
vanhan ajan talonmies konsanaan.
Tutkijana ja muotoilijana
Soini ei ole ainoastaan pistäytynyt kartuttamassa aineisto-

aan Mellunkylässä. Lähiö 2072
-projektiin liittyen hän vietti
päivisin paikan päällä kaksi
kuukautta kontulalaisen taloyhtiön työhuoneessa, yhdessä 13
eri puolilta maailmaa tulleiden
muotoiluopiskelijoiden kanssa.
Työhuoneella pidettiin avoimia
ovia ja tilassa piipahteli paikallisia juttusilla. Opiskelijat omasta
puolestaan kulkivat alueella ihmisten kanssa juttelemassa.

• Lähiö 2072 -yhteishankkeen blogi:
https://blogs.aalto.fi/lahio2072/

• Mellunkylä 2072 - hyvän elämän keidas -loppuraportti: http://lahioprojekti.hel.fi/ajankohtaista/
lue-suburb2072-hankkeen-loppuraportti

• IKE-loppuraportti, Asukaslähtöisen perusparantamisen kehittämistarpeet: http://www.ymparisto.fi/
defaultasp?contentid=382559&lan=FI

• Työkalu putkiremonttiin - opas taloyhtiöille:
https://www.rakennustietokauppa.fi/
tyokalu-putkiremonttiin-opas-taloyhtioille/104281/dp

Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y.
www.saumausyhdistys.net
Etelä-Suomen lääni
■ T. Huotari Oy

Huminapolku 1 B, 15700 Lahti
puh. 03-787 5054
fax 03-787 5010

■ Esa King Oy

Ruohotie 7, 00700 Helsinki
puh. 09-877 1100
fax 09-877 1170

■ Saumasto Oy

Mattilanmäenpolku 1
15140 Lahti
puh. 050-562 5978

■ Kelo - Marketing Oy

Särmääjänkatu 4, 15520 Lahti
puh. 0500-728 628
fax 03-752 2152

■ Saumapojat Oy

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

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

■ Consti Julkisivut Oy

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

■ Saumalaakso Oy

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

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

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

■ Elementtisaumaus
Pärnänen Oy

Osaavia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan.

Länsi-Suomen lääni
■ PP-Sauma Ky

■ Pohjanmaan
Elementtisaumaus Oy

Kyykönmaantie 95,
32260 Kojonperä
puh. 0400-538 446

Jaakonkatu 50,
68600 Pietarsaari
puh. 0400-867 006

■ SWT Sealing
Teamwork Oy

■ Tampereen
Elementtisaumaus Ky

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

■ Saumaus ja Maalaus
Väljälä Oy

Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

Kokonkatu 9, 33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

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

■ Ruskon Saumaus Oy

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

■ Rakennus ja Saumaus
Sälli Oy

Muuttolantie 3, 41340 Laukaa
puh. 0400-746 568

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

■ Saumausliike
T. Heikkinen Ky

■ Saumauspalvelu
Tommi Valkila Oy

Itä-Suomen lääni

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

■ PSP-Palvelut Oy

Arosuontie 46, 03400 Vihti
puh. 045-232 2257

■ TR Saumaus Oy

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

Kuntokatu 12, 37130 Nokia
puh. 03-342 2226

■ Turun ja Ympäristön
Saumaustekniikka Oy

Vogulinkuja 1, 20750 Turku
puh. 02-244 0074

■ KH Saumaus Oy

Kuuselantie 4, 61400 Ylistaro
puh. 0400-668 036

■ Puijon Saumaus Oy

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

Oulun lääni
■ Saumaset Oy

Ratamestarintie 1
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

Valtuutetut
tavarantoimittajat
● Bostik Oy

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

● Flexotec Oy

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

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

● Sika Finland Oy

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

● Tremco illbruck
International GmbH
sivuliike Suomessa
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
puh. 09-549 94500
fax 09-549 94555
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yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksen määräyksiä puntaroitu useissa oikeuskäsittelyissä

”Periksi en anna
oikeusturvani puolustamisessa”
Helsinkiläinen yrittäjä
Hannu Lehikoinen on
käynyt sinnikästä oikeustaistelua omistusoikeutensa puolesta eri
oikeuselimissä lähes
30 vuoden ajan.
Kohtalokkaalle elämäntaipaleelle Lehikoisen sysäsi helsinkiläisessä asunto-osakeyhtiössä sijaitsevan 90
neliön myymälätilan
ostaminen pakkohuutokaupassa vuonna
1980.
Yrittäjän ja asuntoosakeyhtiön välille ei
ole vuosikymmenistäkään huolimatta syntynyt yksimielisyyttä
siitä, kuuluvatko myymälähuoneiston alapuolella olevat varastotilat liikehuoneiston
omistajan hallintaan
vai taloyhtiön hallintaan.
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala
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J

os helsinkiläisen yrittäjän
Hannu Lehikoisen kokemuksia oikeustaistelusta
omaisuutensa puolesta pitäisi
kuvata piirroksella, siinä olisi
oikeusprosesseihin väsynyt,
ikääntynyt mies, kymmenien
tuhansien papereiden keskellä,
kettinki jalassa ja aidan ympäröimänä tilanteen umpikujamaisuutta kuvaamassa.
Tässä tulee kuitenkin kuvan
sijasta tarina siitä, miten omistamisen ja osakkeiden hallintaoikeuden, yhtiöjärjestyksen
tulkinnan, yritystoiminnan ja
asunto-osakeyhtiön arjen sovittaminen yhteen ei aina onnistu
toivotulla tavalla.

Kohtalokas
liiketilakauppa

T

arina juontaa juurensa
1970-luvun lopulle, kun
Hannu Lehikoisen yritys
Kommandiittiyhtiö Etelätuonti
- South Import H. Lehikoinen
tuli vuokralaiseksi nykyisiin,
asunto-osakeyhtiön katutason
myymälätiloihin Helsingin Lauttasaaressa.
Muutaman vuoden vuokraajan jälkeen myymälätilat tulivat myyntiin silloisen omistajan
ajauduttua taloudellisiin vaikeuksiin. Pankki halusi saatavansa takaisin ja järjesti julkisen
huutokaupan vuoden 1980
keväällä.
Tiloista oli kiinnostunut kahdeksan tahoa. Hannu Lehikoisen yrityksen tekemä tarjous
hyväksyttiin neuvotteluiden jälkeen ja tiloista tehtiin kaupat.
Hannu Lehikoinen muistaa,
miten juristin, isännöitsijän ja
hallituksen puheenjohtajan
kanssa käytiin paikan päällä
myymälätiloissa läpi allekirjoitettu kauppakirja ja yhtiöjärjestys.
Osakekirjojen ja yhtiöjärjestyksen perusteella taloyhtiön
edustajia pyydettiin osoittamaan, missä sijaitsevat kahden
myymälätilan lisäksi hallintaoikeuteen kuuluvat kaksi varastohuonetta. Taloyhtiön edustajat kertoivat silloin, että ne on
vuokrattu ulos.

– Pankki ei tiennyt tästä, eikä suostunut kaupan purkuunkaan, jota yritin tiedon saatuani,
Lehikoinen kertoo yllätyksellisestä tiedosta.
Asiapapereiden perusteella
kellarikerroksen tilojen niin
sanottu omavaltainen käyttöönotto lienee alkanut jo
60-luvun lopulla. Muun muassa
Helsingin raastuvanoikeuden
ratkaisupöytäkirjassa 1989 todetaan, että ”todennäköisesti
varastotilat olivat joutuneet
yhtiöjärjestyksen vastaisesti
asunto-osakeyhtiön hallintaan
siinä vaiheessa, kun mainittuihin tiloihin oli perustettu pesulaliike”.
Vuokraustoimintaa tiloissa
on ollut lähes alusta alkaen.
Sitä todistaa mm. Helsingin
kihlakunnan rekisteritoimiston
antama todistus, jonka mukaan
asunto-osakeyhtiön myymälä ja
varastotiloissa on ollut vuosina
1954-1958 eri vuokralaisia ja tiloissa harjoitettu mm. kahvila-,
leipämyymälä-, pesula- ja verhoomotoimintaa.
Nykyisin kellaritiloissa toimii
pesula. Katutasossa seinänaapurissa toimii antiikkiliike.

Pattitilanne
neuvotteluissa

H

annu Lehikoinen kävi
taloyhtiön edustajien
kanssa neuvotteluita kellarikerroksessa olevien
va
rastotilojen käytöstä useita
kertoja. Hän piti asiaa esillä hallituksessa, koska toimi jonkin
aikaa hallituksen jäsenenä, ja
osakkeenomistajana yhtiökokouksissa, mutta yksimielistä
näkemystä tilojen omistusoikeudesta ei saatu aikaan.
– Jouduin asiassa naurunalaiseksi ja tietysti kylähullunakin
pitivät, koska en uskonut, että
kellaritilat ovat taloyhtiön tiloja, Lehikoinen kertoo.
Kuusi vuotta neuvoteltuaan
turhaan hän haastoi taloyhtiön
oikeuteen. Hän peräsi tuomioistuinta vahvistamaan hänen
omistusoikeutensa hallita kahta varastohuonetta taloyhtiön
kellarikerroksessa ja velvoitta-

maan yhtiön luovuttamaan ne
hänen hallintaansa. Perusteena
oli yhtiöjärjestys.
Ensimmäisessä oikeuskäsittelyssä vuonna 1989 Helsingin raastuvanoikeus tulkitsi
tapauksessa selvitetyksi, että
varastotilat kuuluvat Lehikoisen hallintaan, mutta Helsingin
Hovioikeus kumosi päätöksen
vuonna 1990.
Hoviin valitti taloyhtiö. Hovin päätöksen mukaan maininta varastoista oli jäänyt yhtiöjärjestyksessä siinä määrin
epäselväksi, ”että valittajalla
olisi omistajana oikeus hallita
myös osaa kellaritiloista.” Korkein oikeus ei antanut asiassa
valituslupaa.

Yhtiöjärjestyksen
merkitys,
piirustusten
tulkintaa

S

elvyyttä siihen, kuuluvatko varastotilat myymälälle
- hallinnoiko Lehikoinen
omistamiensa osakkeiden perusteella myös varastotiloja vai
ei - on koitettu selvittää muun
muassa yhtiöjärjestyksiä tulkitsemalla. Selvennystä on haettu
myös piirustuksista, miten tilat
on merkitty rakennuslupaan
liittyviin pääpiirustuksiin.
Ongelmaksi näyttää muodos
tuneen, että alkuperäisessä yhtiöjärjestyksessä vuodelta 1950
sekä sen jälkeen tehdyissä yhtiöjärjestyksen muutoksissa
vuosilta 1951 ja 1988 ei määri
tellä tarkemmin varastotilojen
sijaintia. Myöskään pääpiirustuksista ei käy selkeästi ilmi,
mitkä varastohuoneet kuuluvat
millekin myymälälle.
Asiantuntijana toimineen
arkkitehtitoimiston mukaan rakennuspiirustuksissa käyttötarkoitusmerkinnällä ”liikkeiden
varastoja” -varustettu kellaritila
on selkeästi tarkoitettu myymälähuoneistojen käyttöön.
Arkkitehtitoimiston mielestä
on kuitenkin jäänyt määrittelemättä, mitkä varastohuoneet
kuuluvat millekin myymälälle.
Alakerrassa on kaksi varasto-

huonetta ja naapuriliikkeen 51
neliön varastotila.
Asunto-osakeyhtiölle ei ole
yhtiöjärjestyksen mukaan osoitettu mitään tiloja.

Oikeusprosesseja
toisensa perään

K

olmen oikeuskierroksen aikana raastuvanoikeus on antanut asiassa
kahdesti Lehikoisen kannalta
myönteisen päätöksen, mutta
siitä huolimatta hän ei ole päässyt käyttämään omistamiaan varastotiloja.
Asiassa ei ole tapahtunut
muutosta senkään myötä, että
puheenjohtajat, hallituksen jäsenet, isännöitsijät ja isännöitsijätoimistotkin ovat vaihtuneet
vuosikymmenten aikana.
Kymmenen vuoden taistelun jälkeen Lehikoisen voimat
ehtyivät. Hän sairastui vuonna
1991, aivoveritulppa halvaannutti toisen puolen kehosta ja
hän oli pois työelämästä 9 kuukautta.
Tilanne otti koville, mutta sitkeästi hän on koittanut saada
itselleen oikeutta kaikista mahdollisista tahoista.
– Olen laskenut, että tähän
mennessä olen ottanut asiakirjoista yli 57 000 kopiota. Olen
saanut hovioikeudesta tuomion asiassani kahdeksan kertaa.
Korkeimmasta oikeudesta ovat
hylänneet asiani 16 kertaa, eivätkä ole antaneet valituslupaa.
En saa asiaani enää käsiteltäväksi korkeimpaan oikeuteen,
Lehikoinen tunnustaa tilanteen
toivottomuuden.
Vuonna 1997 hän teki valituksen kohtelustaan Euroopan
ihmisoikeustuomiokunnalle ja
kanteli siitä, ettei Korkein oikeus myöntänyt hänelle enää
valituslupaa.
”Valittajan omaisuuden suojaan on puututtu ... ja loukattu.... Koska kyseinen asiantila,
jossa valittaja ei edelleenkään
pääse laillisen omistusoikeutensa mukaisesti hallitsemaan
em. varastotiloja jatkuu edel➺ JATKUU
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Hannu Lehikoinen on pettynyt oikeusjärjestelmään ja niissä toimiviin ihmisiin. Esimerkiksi vuonna 1995 saamaan➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

leenkin, kyseessä on jatkuva
ihmisoikeusloukkaus”, valituskirjelmässä todetaan.
– Ei ole uskomista mihinkään, jos puolustaa omaa omaisuuttaan, Lehikoinen tuskailee,
koska edes Euroopan ihmisoikeustuomiokunta, vaikka se
hänen kannalleen asettuikin, ei
pystynyt käytännössä muuttamaan tilannetta.
Euroopan ihmisoikeustuomiokunta siis totesi, että Lehikoisen omaisuuden suojaan on
puututtu ja valtio on syyllistynyt jatkuvaan ihmisoikeusloukkaukseen. Sen johdosta valtio
olisi velvollinen korvauksiin,
jotka Euroopan ihmisoikeustuomiokunnan edustaja on arvioinut 3-6 miljoonaksi euroksi. Tästä huolimatta tilanne on
muuttumaton, koska käytännössä tuollaista korvaussummaa ei voida laittaa täytäntöön.
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sa Helsingin hovioikeuden tuomioon liittyen hän tiedusteli, saisiko tuomiolle ”Asiaa ei tutkita” suullisen käsittelyn.
Silloinen hovioikeuden presidentti totesi, että tuomiota ei
voi muuttaa - siitäkin huolimatta, että hänenkin mielestään siinä ei ole mitään järkeä.
– Hän totesi minulle, että älkää, Lehikoinen, olko huolissanne asiastanne. Teillä on vielä valitusaikaa korkeimpaan oikeuteen ja sieltä tulevat palauttamaan tämän tuomion meille uudelleen tutkittavaksi.
– KKO palautti tuomion kolmen viikon jälkeen asianajajalleni lopputulemana -EI VALITUSLUPAA!, Lehikoinen käy
läpi pettymyksen tunteita synnyttäviä vaiheita.
Tuodakseen esiin mielipiteensä, hän on hankkinut kookkaan banderollin, jolla hän on viestinyt kohtelustaan mm.
kansanedustajille eduskuntatalon portailla.

Professoritason asiantuntijoiden mukaan jo annetut tuomiot eivät perustu mihinkään
lakiin, eikä näin voida toimia
laillisesti. Omaisuuden suojan
loukkaus ei myöskään vanhene
oikeudellisesti koskaan. Nämä
tosiasiat eivät paljon Lehikoista

lohduta, lakitiet kun tuntuvat
nyt käydyn loppuunsa läpi.

Kun en kerran
saa käyttöön,
myyn pois....

P

olveilevaan tarinaan liittyy sellainenkin vaihe,
että kun yrityksellä meni todella hyvin, Lehikoinen
suunnitteli laajentamista. Hän
teetätti piirustukset uudesta
toimitalosta, jolle oli tiedossa
hyvä tontti Malminkartanosta.
Tämän vuoksi piti päästä eroon
nykyisistä myymälätiloista, jotka hän laittoi kiinteistönvälittäjälle myyntiin.
– Tilojen myynnistä ilmoitet
tiin lehdessä ja sain yhteydenottoja monilta ostajakandidaateilta. Eräs suuri yritys jopa
suunnitteli pääkonttorinsa si
joittamista taloyhtiöön ja olisi
ostanut molemmat liiketilat.
Kauppa kuitenkin kaatui siihen, ettei varastotiloja ollut
käytettävissä, Lehikoinen muistelee.
Myymälätiloja kaupattiin
kiint eistönvälittäjän kautta
kaikkiaan kuutisen vuotta. Kiin-

teistönvälittäjän arvion mukaan
ostajakandidaatteja oli sinä aikana noin 150, mutta kauppoja ei saatu kenenkään kanssa
aikaiseksi.
– Kiinteistövälittäjä lausui
minulle, ettei kukaan osta
puolta osaketta ja maksa vielä
vastikkeita anastetuista varastotiloista, Lehikoinen toteaa.

Vastikkeenmaksu
hiertää

L

ehikoisen mieltä painaa
sekin, että hän maksaa
joka kuukausi varastotiloista yli 500 euroa hoito- ja
pääomavastiketta, vaikkei pystykään niitä käyttämään.
Samaan aikaan asunto-osakeyhtiö kantaa hänen mukaansa
vuokratuloja liikkeiden varastotiloissa toimivasta luvattomasta
pesulasta 800 euroa kuukaudessa.
– Yrityksen aiheeton menoerä on 1 300 kuukaudessa. Neu
vonantajani on sanonut, että
yhtiövastikkeiden maksu pitäisi
saada katkaistua...., Lehikoinen
lausahtaa.
Sitä yritettiin pari vuotta
sitten, kun asianajotoimiston

avulla haettiin taloyhtiöltä palautettavaksi ylimääräiset yhtiövastikkeet, jotka Lehikoinen
on vuosien aikana maksanut.
Sekään asia ei ole edennyt.

Käyttötarkoitusta ja
luvanvaraisuuttakin
selvitetty

-M

inä odotan nyt, että
rakennusvalvonta
ryhtyisi toimiin ja
pesula häädettäisiin kellarista,
Lehikoinen mainitsee vielä yhtenä keskeneräisenä, mutta pienen toivonkipinän herättävänä
asiana.
Rakennusvalvonta ei ole rakennusviranomaisena tietenkään ottanut kantaa omistajuus
kysymykseen, mutta se on sel
vittänyt pariinkin otteeseen
asemakaavan mukaisia tilojen
käyttötarkoituksia ja pesulatoiminnan luvanvaraisuutta. Pesulatoiminnalla ei ole Lehikoisen
mukaan ollut lupaa koko aikana.
Viime vuoden tammikuussa
rakennusvalvonta teki kellaritiloihin katselmuskäynnin, johon
liittyvässä asiakirjassa todetaan,

että varastotilat ovat edelleen
pesulakäytössä. Näin siitäkin
huolimatta, että rakennusvalvontavirasto kehotti taloyhtiötä
palauttamaan ne varastotilaksi
tiettyyn päivämäärään mennessä, ellei pesulan pysyttämiselle
saada sitä ennen asianmukaista
lupaa.

Eläkepäivät
toiveissa

-M

inun pitäisi saada
nämä tilat myytyä.
Vaimoni menehtyi
keväällä ja haluaisin palata kotiseudulleni Pohjois-Karjalaan
viettämään vielä eläkevuosiani,
Lehikoinen haaveilee.

– En saa myytyä liiketiloja,
enkä pääse asiassa eteenpäin
mitenkään.Aina tulee tyrmätyk
si ja uhkaillaankin. Omia tilojani en saa käyttää, eikä taloyhtiö
noudata omaa yhtiöjärjestystään, 32-vuotiseksi elinkautiseksi nimeämänsä prosessin
läpikäynyt yrittäjä toteaa.
Onpa Lehikoiselle painotettu sitäkin, ettei hänen pitäisi
käyttää enää euroakaan tämän
tapauksen oikeustoimiin.
– En oikein tiedä, mikä avuksi, että saisi tämän Pandoran
lippaan auki, Lehikoinen lopuksi toteaa.
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Lehikois
Hannu

Mielenkiintoinen yrittäjäura mainos- ja lahjatavara-alalla

-8

00 markan pääoman
turvin olen yritystoimintani aloittanut,
Hannu Lehikoinen mainitsee
viitaten vaiheeseen, jossa yrittäjyyden kipinä iski ”ykskaks”
ja myyntipäällikön työt vaihtuivat pakettiautolla eri puolilla
Suomen maata kiertäväksi torikauppiaan työksi.
– Eräs kylän viisas mies siel
lä kotiseudullani aikanaan
lausahti, että jos et ole kolmekymppisenä, etkä nelikymppisenä mitään, niin silloin sinusta ei tule viisikymppisenäkään
mitään. Toisin on kuitenkin
käynyt.
Etelätuonti Oy:n Lehikoinen
perusti vuonna 1963.

Sen liikeideana on mainos-,
lahja-, talous- ja lyhyttavaroiden maahantuonti sekä tukkuja vähittäiskauppa sekä postimyynti.
Yritys harjoittaa vientiä
lähinnä EU-maihin ja tuontia
Euroopasta, Kauko-Idästä ja
Etelä-Amerikasta.
Yrityksen voimakkaimman
kasvun huippuajat osuivat
Lehikoisen mukaan 70- ja
80-luvuille. Työntekijöitä oli
parhaimmillaan 15 ja asiakkaina suuria yrityksiä, erityisesti
panimo- ja elintarviketeollisuudesta.
– Olin ensimmäisillä liikemainos- ja lahjatavara-alan
messuilla 70-luvulla. Messut

olivat tärkeitä yleisestikin
vienti- ja tuontitoiminnan kannalta. Esimerkiksi Nurenbergin ja Düsseldorfin messuilla
meillä oli oma standi yli 10
vuotta, Lehikoinen sanoo.
Myymälähuoneensa takaosasta hän kaivaa esiin puisen
”matkahöylän”, jonka sisälle
mahtuu snapsilasit ja pullo.
– Tämä oli yksi vuosien aikana kiinnostusta herättänyt
”bestseller-tuote”. Sitä myytiin
paljon, muun muassa Saksaan
meni heti 5 000 kappaletta.
Minua pidettiin Saksassa designerinä erilaisten tuotteiden
perusteella, Lehikoinen jatkaa
mainiten, että omia mallisuojia
hänen suunnittelija- ja keksijä-

luonteellaan on syntynyt yli
20.
– Kaikenlaista on tullut yritystoiminnan aikana haaveiltua, Lehikoinen tunnustaa.
Yhdeksi toteutumattomaksi
haaveeksi jäi Malminkartanon
toimitalo. Niin myös ”miniChristmasland -hanke”, idea
pienoisjoulumaan perustamisesta, joka olisi sijoittunut
myös sinne Malminkartanoon.
Voimia pitkän prosessin
aikana Lehikoinen sanoo saaneensa tärkeäksi muodostuneesta harrastuksestaan - laulamisesta kirkkokuorossa.
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Julkisivuyhdistyksen puheenvuoro

Julkisivut muuttuvassa ilmastossa
Kulunut kesä oli suurimmassa osassa Suomea pitkäaikaisiin tilastoihin verrattuna varsin tavanomainen. Parina aiempana kesänä saatiin nauttia varsin pitkistä hellejaksoista, joten
kulunut kesä tuntui siten varsin karulta. Suomen ilmasto on
kuitenkin lämmennyt aiemmasta, koko 2000-luku on selvästi
lämpimämpää kuin mikään aikaisempi vertailujakso.
Ilmaston yleisen lämpenemisen lisäksi ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöiden yleistymistä, mikä voitiin havaita
esimerkiksi tämän kesän tulvauutisoinnissa. Itse koin erään
ääri-ilmiön 2.6. Tukholman marathonilla, missä lämpötila oli
+5, jatkuva vesisade ja tuuli 11 m/s. Aiempina vuosina ko.
kesätapahtumassa on ollut pilvetön taivas ja ilman lämpötila
vähintään + 24.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakentamiseen, rakennettuun ympäristöön sekä suomalaiseen yhteiskuntaan laajemmin on arvioitu useassa eri tutkimuslaitoksessa jo pidemmän
aikaa. Synteesi eri alojen tekemästä tutkimuksesta julkaistiin
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa viime keväänä. Lienee jäänyt useimmalta huomaamatta?
Oli ilo havaita, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia on pohdittu niin ruoan tuotannon kuin taloudenkin näkökulmista tulvia ja luonnon monimuotoisuutta unohtamatta.
Julkisivuyhdistyksen toimesta ollaan käynnistämässä hanketta, jonka tavoitteena on saada aikaan ohjeistus rantarakentamiseen. Koska kyseessä on insinööreille suunnattu ohjeistus
suunnittelua varten, siinä käsitellään luonnollisesti millaisia
sade- ja muita rasituksia julkisivuihin kohdistuu erityisesti
avonaisilla rannikkoalueilla. Siis varsin paljon rakennusfysiikkaa sekä esimerkkiratkaisuja toimivien rakenteiden ja liitosten aikaansaamiseksi erityisesti uudisrakentamisessa, mutta
miksei myös sovellettavissa korjaamiseen?
Aihe on tärkeä, sillä rannikolla vetenä ja räntänä tuleva sademäärä on huomattavasti suurempi kuin sateet sisämaassa.
Ja kun vielä otetaan huomioon, että tuulennopeudet sateen aikana ovat rannikolla huomattavasti suurempia kuin sisämaassa, huonosti toimivista liitoksista vettä voi päästä rakenteisiin
huomattaviakin määriä.

Jukka Lahdensivu,
Tampereen
teknillinen
yliopisto,
Rakennustekniikan
laitos

Lämmöneristyspaksuuden kasvattamisen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia uudisrakentamiseen on tarkasteltu
Tampereen teknillisen yliopiston Future envelope assemblies
and HVAC solutions (FRAME) tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa on tehty ensisijaisesti rakennusfysikaalisia toimivuustarkasteluja mm. erilaisille ulkoseinärakenteille.
Eräs keskeinen tarkastelukriteeri on ollut ns. homeindeksi,
eli voiko rakenteissa esiintyä homeenkasvulle suotuisia olosuhteita haitallisessa määrin. Tutkimustulosten perusteella on
myös laadittu suunnittelu- ja toteutusohjeita matalaenergia- ja
passiivirakenteille.
Tätä kirjoitettaessa FRAMEn loppujulkaisu sekä suunnitteluohje ovat viimeistelyvaiheessa, joten julkistus tapahtunee
parin kuukauden sisällä. (toim. huom. päätösseminaari pidettiin 8.11.2012)
Uudisrakentamisessa ilmastonmuutokseen ollaan siis monelta osin laatimassa ohjeistusta. Sen sijaan olemassa olevan
rakennuskannan sopeutumisesta ei vastaavaa laajaa tutkimusta ole ainakaan vielä julkaistu. Rakennuskanta uudistuu
varsin hitaasti, alle 2 % vuosittain, joten olemassa olevien kiinteistöjen sopeutuminen ilmastonmuutokseen on kansantaloudellisesti tarkastellen varsin merkittävä asia.

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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Nuohousalan Keskusliitto
80 vuoden ikään

N

uohousalan Keskusliitto
juhlii 80-vuotista historiaansa tänä vuonna. Vuosijuhla
pidettiin marraskuun alussa hotelli Presidentissä Helsingissä.
Nuohoojien työsarkaan kuuluvat yhä hormien ja tulisijojen
puhdistaminen, kuten ammattikunnan järjestäytymisen aikaan
vuonna 1932.
Nuohoojien työnkuva on
vuosikymmenten kuluessa
huomattavasti monipuolistunut. Vaativien lämmityskattiloiden ja ilmastointihormien puhdistamisen ohella nuohoojille
ovat tuoneet uusia haasteita
bioenergian hyödyntäminen,
pienhiukkaspäästöjen minimoiminen sekä entistä monimutkaisemman lämmitys- ja
ilmanvaihtojärjestelmän ener-

giatehokkaan toiminnan varmistaminen.
Tulisijan käytön turvallisuudesta huolehtiminen ja opastus
ovat yhä tärkeämpi osa nuohoojien työstä

Sisäministeri
juhlavieraana
– Nuohoojat ovat hyvä esimerkki ammattikunnasta, joka
mukautuu yhteiskunnan muutoksiin. Yhtäältä perustyö on
säilynyt keskiajalta saakka pääpiirteissään samana ja toisaalta
nuohoustyön merkitys paloturvallisuustekijänä on kasvanut tulisijojen ja savuhormien
teknistymisen myötä, asettaen
uusia vaatimuksia nuohoojan
ammattitaidolle, totesi sisäministeri Päivi Räsänen juhlapu-

Nuohousalan
keskuliiton toimitusjohtaja
Juhani Jyrkiäi
nen (oik) ja liiton puheenjohtaja Petteri Vir
ranta juhlatamineissa - Vir
ranta siis nuohoojamestarin
asussa. Liitolla
on 300 jäsentä.
Kuva: Juha
Ahvenharju.

heessaan.
Sisäministeriön käynnissä
olevassa esiselvityshankkeessa
kartoitetaan nuohouspalvelujen järjestämisen nykytilanne ja
alaa koskevan pelastustoimen
lainsäädäntömuutosten tarve.
Myös sääntelyn toimivuutta

ja mahdollisia muutostarpeita
arvioidaan ottaen huomioon
vaikutukset nuohouspalveluiden tarjontaan ja saatavuuteen,
valvontaan, sisältöön, hintaan
sekä laatuun.

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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Asuinkerrostalojen mitattu
energiankulutus
Energiatodistus on ollut pakollinen kaikissa
uudisrakennuksissa
vuodesta 2008 lähtien.
Energiatodistus on laadittava myös olemassa
oleviin rakennuksiin
silloin, kun ne myydään
tai vuokrataan.
Tässä artikkelissa tarkastellaan rakennuksen energiankulutusta mitatun kulutuksen
perusteella sekä lämmitysenergian jakautumista lämpimän
käyttöveden, ilman lämmittämisen (ilmanvaihto) sekä rakennusosien kautta menevien
johtumishäviöiden kesken. Eri
rakennusten energiatehokkuuden vertailemiseksi rakennuksessa käytettävä vuotuinen kokonaisenergiankulutus jaetaan
lämmitetyllä bruttopinta-alalla.
Näin laskettua lukua kutsutaan
energiatehokkuusluvuksi (ETluku [kWh/brm2/vuosi]).
Rakennukselle annetaan
energiatehokkuusluvusta riippuva energiatehokkuusluokka,
mikä vaihtelee välillä A-G rakennuksen ominaiskulutuksen
mukaan oheisessa taulukossa
esitettyjen raja-arvojen mukaisesti.
Uudisrakennuksissa energiatodistus on aina laskennallinen,
mutta vanhoissa asuinkerrostaloissa energiatehokkuutta voidaan tarkastella toteutuneen
energiankulutuksen mukaan.

Tietokannan
kerrostalojen
ET-luvut ja sijoittuminen ETluokkiin virallisen laskentatavan mukaan.
Kerrostalot on
jaoteltu kulloinkin voimassa olleen lämmöneristysmääräystason
mukaan.

Tietokannan
kerrostalojen
vuotuinen energiankulutus
huoneistoalaa
kohden ja ETluokat.
Rakennusten
keskimääräinen energiatehokkuus on selvästi heikompi
ja hajonta suurempi kuin virallisen ohjeen
mukaan laskettuna.

ET-luvut riippuvat
lämmitetystä
pinta-alasta
Entelkor-tutkimuksessa tarkasteltu asuinkerrostalokanta
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Suurten asuinrakennusten energiatehokkuusluokat
Suomen rakentamismääräysten mukaan.

on rakennettu pitkällä ajanjaksolla
1950-luvulta 2000-luvulle, joten eri
aikakausien kerrostalojen energiatehokkuutta (ET-luku [kWh/brm2/
vuosi]) oli mahdollista tarkastella
todellisen mitatun energiankulutuksen mukaan. Jotta eri paikkakunnilla
sijaitsevien rakennusten lämmitysenergiankulutus on vertailtavissa,
ku
lutukset on ensin normeerattu
vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden lämmitystarvelukua.
Yksittäisten ääritapausten vaiku-

tuksen minimoimiseksi tarkasteluissa on jätetty parhaat 5 %
ja heikoimmat 5 % pois. Energiatehokkuustarkastelu on
tehty siten, että rakennukset
on jaettu ryhmiin rakennusten lämmöneristysmääräysten
muutosten mukaisesti.
Rakennusten bruttoneliömetrien mukaan laskettuna
kaikki tietokannassa olevat kerrostalot kuuluvat energiatehokkuusluokkaan D. Selkeää eroa
eri vuosikymmenillä valmistuneiden kerrostalojen energiatehokkuuslukujen välillä ei ole,
vaan niiden keskiarvo on lähes
sama samoin kuin hajonnan
suuruus. Parhaat rakennukset
yltävät energiatehokkuusluokkaan C ja heikoimmat ovat luokassa E.
Kun rakennusten energiatehokkuus lasketaan kiinteistön omistajien tiedossa olevaa
huoneistoalaa kohden (ET-luku
[kWh/h-m2/vuosi]) kuuluvat
samat kerrostalot keskimäärin
energiatehokkuusluokkaan F ja
vanhimmat ennen vuotta 1960
rakennetut kerrostalot luokkaan G.
Näin tarkastellen rakennusten energiatehokkuus on huomattavasti heikompi ja hajonta
merkittävästi suurempi. Keskimäärin vuosien 1976-2007
välisenä aikana valmistuneiden

Lämmönkulutuksen jakautuminen lämpimän veden, ilmanvaihdon lämmityksen ja johtumishäviöiden kesken kuudessa
eri aikaan rakennetussa asuinkerrostalossa.

kerrostalojen energiankulutuksessa ei kuitenkaan ole huomattavaa eroa, vaikka lämmöneristysmääräyksissä on tuona
aikana tapahtunut huomattavaa
kiristystä. Esimerkiksi ulkoseinien lämmöneristeen paksuus
on saamaan aikaan kasvanut 60
mm:stä 180 mm:iin.

Lämmönkulutuksen
jakautuminen
Rakennuksen lämmönkulutus jakautuu ilmanvaihdon,
lämpimän käyttöveden ja johtumishäviöiden kesken. Koska rakennukset on tehty aina

voimassaolevat lämmöneristysmääräykset täyttäviksi, erot
samanikäisten rakennusten
energiankulutuksessa johtuvat
ensisijaisesti teknisten järjestelmien säädöistä ja asukkaiden
asumustottumuksista.
Vedenkulutuksessa havaittiin
merkittävää rakennuskohtaista
vaihtelua (82-225 l/vrk/asukas),
mikä osaltaan kertoo suurista
asumistottumusten eroista. Valitettavasti huoneistojen todellisia lämpötiloja ei ollut saatavissa.
Asuinkerrostalon lämmityk
seen kuluneen energian jakautumista ilmanvaihtoon,
lämpimään käyttöveteen sekä

rakennuksen vaipan läpi menevän johtumisen suhteen
tarkasteltiin kuuden eri-ikäisen
rakennuksen lähemmällä tarkastelulla.
Energian jakautumisessa on
merkittäviä eroja eri-ikäisten
rakennusten suhteen. Vanhimmassa esimerkkikohteessa vuo
delta 1965 johtumishäviöiden,
siis ulkoseinien, katon ja ik
kunoiden läpi menevän lämmitysenergian osuus on 52 %,
kun uudemmissa 1989 ja 1992
valmistuneissa rakennuksissa
johtumishäviöiden osuus on
32 % ja 35 %.
➺ JATKUU
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

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

Hinta

15,-

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

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

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

www.julkisivuyhdistys.fi
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Johtumishäviöiden jakaumissa on pieniä kohdekohtaisia
eroja, mutta keskimäärin puolet johtumishäviöistä tapahtuu
ikkunoiden, parvekeovien ja
ulko-ovien kautta. Noin kolmasosa johtumishäviöistä tapahtuu
ulkoseinien kautta. Kerrostaloissa yläpohjan ja alapohjan
osuus johtumishäviöistä on
varsin pieni.
Tarkastelluissa kuudessa kohteessa käyttöveden osuus kokonaisenergiankulutuksesta vaihteli välillä 20-42 %. Kohteiden
vedenkulutuksessa havaittiin
merkittäviä eroja, mikä osaltaan
selittää suuria eroja kohteiden
välillä.
Ilmanvaihdon lämmitys vie
joka kohteella noin kolmannek
sen lämmitysenergiasta, mutta
toisaalta ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia on
kaikilla kohteilla arvioitu samal
la ilmanvaihtokertoimella ja ilmanvaihdon käyntiajalla.
Todellisuudessa ilmanvaihdon osuus voi olla nyt arvioitua pienempi tai suurempi,
sillä kohteiden ilmanvaihtokertoimen suuruus ja ilmanvaihdon käyntiaika voivat poiketa
oletetuista arvoista, jolla on
vaikutusta ilmanvaihdon lämmitykseen kuluvan energian
laskentaan.
Koska käyttöveden lämmitykseen kulunut energia on
mitattu, sen osuus lämmönkulutuksesta ei muutu, mutta ilmanvaihdon osuuden muutos
vaikuttaa myös johtumishäviöiden osuuden suuruuteen.

Rakennuksen käyttö
ratkaisee todellisen
energiatehokkuuden
Rakennusten energiatehokkuusluku kertoo osin rakenteiden lämmöneristyskyvystä,
mutta suurelta osin rakennuksen teknisten järjestelmien
säädöistä ja toimivuudesta sekä
asukkaiden asukastottumuksista.
Julkisivujen, ikkunoiden sekä katon osuus on keskimäärin
vain 30 % kokonaisenergianku

lu
tuksesta. Rakennuksen ETluku ei siten kerro vain rakennuksen energiatehokkuudesta,
vaan mitä suurimmassa määrin
asumisen energiatehokkuudesta.
Tyypillisin ilmanvaihtojärjestelmä asuinkerrostaloissa on
ollut koneellinen poisto, jolloin rakennuksesta poistettava
ilma puhalletaan suoraan ulos.
Tällöin rakennuksen todelliset
ilmanvaihtomäärät vaikuttavat
oleellisesti ilman lämmittämiseen tarvittavaan energiamäärään.
Rakennusmääräysten mukaisesti huoneistossa oleva ilmamäärä tulee vaihtaa kokonaan
joka toinen tunti. Usein ilmamäärät ovat tätä pienempiä,
koska ilmanvaihdosta aiheutuva ääni sekä vetoisuus haittaavat asumismukavuutta.
Pienempi ilmanvaihtomäärä
pienentää luonnollisesti raken
nuksen energiankulutusta, mut
ta samalla heikentää sisäilman
laatua, koska huoneilman hiilidioksiditaso on korkeampi ja
asumisen aiheuttama kosteustuotto poistuu asunnoista heikommin.
Asumistottumuseroista johtuen asuntojen lämpötiloissa
voi olla huomattaviakin eroja
asuntojen kesken. Asuntojen
lämpötilat ovat tyypillisesti
välillä 20-24 °C. Lämpötilan yhden asteen nostaminen nostaa
energiankulutusta noin 5 %.
Lämpimän veden käytössä
on suuria eroja asukkaiden kes
ken, mikä kerrostalon mittakaa
vassa tarkoittaa myös suurta
energiankulutuseroa. Lämpimän käyttöveden mittauksen
on todettu laskevan vedenkulutusta ja siten rakennuksen
pienentävän kokonaisenergian
tarvetta.
Kirjoittajat:
Sanna Boström,
diplomi-insinööri
Jukka Lahdensivu,
tekniikan tohtori
Tampereen teknillinen yliopisto,
Rakennustekniikan laitos
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Isännöitsijätodistukseen sisältyville
energiatodistuksille jatkoaika 2014?
Jatkossa energiatodistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen
yhteydessä, kuten muissakin
rakennuksissa. Hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle
rakennusten energiatodistusta
koskevasta laista.
Energialuokitus tulee ilmoittaa myös myynti- ja vuokrausilmoituksissa.
Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa
voimassaoloaikansa mukaisesti. Isännöitsijätodistukseen si-

sältyville energiatodistuksille
ehdotetaan pidennettyä voimassaoloaikaa vuoden 2014
loppuun asti.
Energiatodistus on ollut
Suomessa käytössä vuodesta
2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa rakennuslupaa
haettaessa sekä vuodesta 2009
myynti- ja vuokraustilanteissa
suurissa rakennuksissa ja uusissa pientaloissa.
Energiatodistus on jatkossa
voimassa 10 vuotta.

Varainsiirtoveron korotus hakee muotoaan
Varainsiirtoveron korotus
ja veropohjan laajennus ovat
parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.
– Alalla seurataan nyt tarkasti, miten veronkorotukseen ja
veropohjan laajennukseen liittyvät käytännön asiat saadaan
sovittua, SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas sanoo.
Pöydällä on muun muassa kysymys siitä, minkä ajankohdan
mukaista huoneistokohtaista
lainaosuustietoa käytetään.
– Onko se isännöitsijäntodistuksen päiväyksen mukainen

vai kenties kauppakirjan allekirjoituspäivän mukainen; ja
miten alan toimijat esimerkiksi
isännöitsijät pystyvät tuon tiedon antamaan, Anttila-Kangas
kuvailee tilannetta.
Nähtäväksi jää, toteutuuko
suunniteltu muutos 1.1.2013
lukien.Toteutuessaan vero nousisi 2 prosenttiin nykyisen 1,6
prosentin sijasta. Lisäksi vero
myös laskettaisiin osakkeiden
velattomasta kokonaishinnasta,
eikä ns. myyntihinnasta, kuten
nykyään.

TTY:n kestävän rakentamisen professori aloittaa
työnsä ensi vuoden alussa
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitokset pe
rustivat yhteisen kestävän ra
kentamisen professuurin.
Viisivuotiseen professuuriin
12 hakijan joukosta valituksi
tuli tekniikan tohtori, arkkitehti
Harry Edelman.
Uuden professuurin toimiala
na ovat rakennetun ympäristön elinkaarikysymykset sekä
rakentamisen ympäristölliset,
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Professuurin rahoittajina toimivat Kiinteistöalan
Koulutussäätiö ja Tampereen
kaupunki.
– Uusi professuuri on kan-

sainvälisesti uraauurtava ja hieno mahdollisuus yhdistää arkkitehtuurin ja insinööritieteiden
näkemyksiä opetuksessa ja tutkimuksessa, Edelman näkee.
Professori Edelman toimii
kestävän rakentamisen kysymyksissä yhteistyössä myös
elinkeinoelämän ja julkisen
sektorin kanssa. Liike-elämästä
hänellä on kokemusta oman
yrityksensä Edelman Group
Oy:n kautta. Yritys tarjoaa
muun muassa rakennetun ympäristön tuotantoon liittyvää
organisaatioiden neuvotteluosaamisen valmentamista sekä hankkeiden kehittämistä ja
suunnittelua.

KAS-lomake käyttöön
taloyhtiöidenkin korjaushankkeissa
Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoissa on valmistunut uusi korjaushankkeiden
prosessinhallintaa helpottava,
käytännönläheinen arviointi- ja
seurantalomake KAS.
KAS on helppokäyttöinen
excel-muotoinen lomaketiedosto, joka on ensisijaisesti tarkoitettu isojen kiinteistönomistajien, kuten kuntien ja asuntoosakeyhtiöiden tarpeisiin.
Se kokoaa tietoa kaikille
osapuolille ymmärrettävään
muotoon mm. korjauskohteen
rakenteiden kunnosta, suunnitelluista korjauksista ja niiden
vaikutuksista sekä hankkeen
etenemisestä kohteessa.
– Kiinteistöjen korjaushankkeet ovat monimutkaisia ja
pitkäaikaisia prosesseja, joissa
on mukana useita eri asiantun

tijatahoja. Hankkeessa isoja
päätöksiä tekevät saattavat olla
rakennusalan maallikkoja, joille
alan termit sekä raporttien ja
selvitysten sisältö on vierasta.
KAS-työkalun avulla hankkeessa mukana olevien vastuunjaot
selkeytyvät ja kaikilla on yhtenäinen tieto saatavilla, KASlomakkeen luonut Paavo Kero
Tampereen teknillisestä yliopistosta kertoo.
– Myös korjaustoimien kus
tannusarvio ja vaikutukset rakennuksen käyttöikään sekä
kohteen mahdolliset tulevat
korjaustarpeet selkeytyvät, kun
hankkeen tiedot on tallennettu
yhteen ja samaan paikkaan, toteaa Kero.
KAS-lomake ladattavissa:
http://uutiset.hometalkoot.fi/
Talkoissa nikkaroitua

Yhdessä osaamistasi rakentaen
Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
12.–13.12.2012 ja 9.–10.1.2013, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.200 €, näytön hinta
480 € pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen heti.

Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
9.1.2013, OULU
12.2.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen
Ouluun 21.12. ja Helsinkiin 29.1. mennessä.

Puhtausluokka P1
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä
10.1.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 19.12.
mennessä.

Asbestityön tilaaminen ja valvonta
30.1.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 15.1.
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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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
Ystävät ovat suklaahippuja
elämän pikkuleivässä.

Poron maksaa &
siitakesieni-omenakastiketta
Suomessa menee todella hyvin. Saamme
täyslastillisen Talvivaaraa, kaivoksesta, joka
työllistää ja tuo vähän
vaurautta kainuulaisille
ihmisille, nälkämaalaisille.
Kaivoksesta lorahti
runsaiden sateiden
vuoksi lähivesistöön eihyvää vettä. Se pääsi
isosti päivän median
otsikoihin. Siinä sivussa unohtui kaikki muu.
Paitsi Lähi-idän pommit.
Cityvihreät kanarialinnut osoittavat mieltään kaivosta kohtaan
tyyliin: ”Kuinka minä
voin enää elää, kun
Talvivaara tuhoaa koko
ekosysteemin?”, sanoo
koijärveläisten oloinen
pikkumimmi Eduskuntatalon edessä mielenosoituksessa. Mimmi,
joka on tuskin Espan
puistoa syvemmällä
erämaassa käynyt.
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a lehtimiehet ovat otettuja,
saatiinpa taas suurta kärsimystä uutisoitavaksi. Juttuja
höystetään sillä, että Talvivaaran
lähellä olevan järven ja ojien
vettä ei saa käyttää talousvetenä. Kalatkin saattavat kuolla
myrkkyihin.
Totta se, että kaivoksen möhnät pitää saada pysymään niille tarkoitetuissa altaissa, mutta
suhteellisuudentajua kaipaan
uutisointiin.
Kuka hölmö yhtään missään
päin asutusta kauhoo potunkeitinvettään muualta kuin kraa-

nasta tai lorauttaa kattilaansa
ostovettä? Ja se, että montako
kertaa suuremmat ovat maatalouden, liikenteen tai muun
teollisuuden aiheuttamat ongelmat luonnossa pitkin poikin
Suomenniemeä? Ja montakos
järveä meillä Suomessa onkaan?

Kaupankäynnin
omituisuuksia
Ensi syksynä Helsingissä pidetään kiinteistö- ja muutamat

muut messut samaan aikaan.
Kiinteistöposti on yrittänyt
hankkia messuilta näyttelytilaa, toistaiseksi huonolla menestyksellä. Muuan etujärjestö
torppaa pääsyn Kiinteistömessuille, ja vaikka Kiinteistöposti
on Julkisivumessujen virallinen
messulehti, siltäkään puolelta
ei meinaa lohjeta haluamamme
osastopaikkaa.
Ja sitten joku ihmettelee,
miksi meikäläinen tölväisee ai
ka-ajoin näitä puuhastelijoita.
Reiluutta vain toivoisin.

PORON MAKSA
VASAN MAKSA
OMENA

Porosta parasta
Sanoo vanha slogan. Eikä
mene pieleen, sillä Aslakkienon kotieläimestä saa monia
maukkaita ruokia.
Poronvasan maksa painaa
puolisen kiloa, joten siitä saa
kahdelle tai kolmelle syöjälle
annoksen. Jos ruokailijoita on
enemmän, osta enemmän ja
jos jotain jää, sen voi käyttää
leivänpäällä makkaran sijaan.
Maksan voi paistaa noin
sentin paksuisina viipaleina tai
kuten allekirjoittanut, kokonaisena.
Valmistin maksan paistamal-

SIITAKESIENIÄ
la sen pinnan kiinni ympäriinsä voinokareen kera kuumalla
pannulla. Näin toimien maksa
ei valuta nesteitä sisältään, eikä
pääse kuivahtamaan.
Pinta kiinni, päälle suolaa
ja mustapippuria myllystä ja
klöntti lautaselle hetkeksi odottamaan.
Sitten samaiselle pannulle
vielä nokare voita, mukaan sipuli- ja valkosipulihakkelus.
Paistoin niihin vähän väriä ja
lisäsin vähän sokeria, emännän peukalonpään kokoisiksi
leikkaamani omenanlohkot ja
siitakesieniä pari kourallista.
Kunnon sekoitus ja muutaman minuutin paistaminen,
suolaa ja mustapippuria ja sekaan pari desiä kermaa.
Sitten maksa samaiselle
pannulle ja pannun päälle kan-

si. Laskin lämpöä sen verran,
että kastike kupli rauhallisesti.
Maksa pötkötteli pannulla kymmenisen minuuttia ja arvaukseni mukaan oli valmis syötäväksi. Arvaus osui kohdalleen.
Leikkasin maksasta ohuita
viipaleita ja myllytin vielä pippuria päälle.
Tarjosin sen lantusta, kaalista ja porkkanasta tehdyn salaatin, karpaloiden ja lappilaisten
puikulaperunoiden kanssa.
Pisteenä iin päälle porvoolaisen Åbyn kartanon kuminalla
maustettua näkkileipää.
Isäinpäivän kunniaksi korkkasin ranskalaisen Chateauneuf-du-Pape -punaviinin. Viini oli erinomaista, täyteläisen
kypsä ja sopivan mausteinen
maksan kyytipojaksi. Aika hinnakas, 24,90, mutta kun maksa
oli edullista (11 euroa kilolta),
niin se tasapainotti kotikokin
taloutta.

PIENI SIPULI
VALKOSIPULIA
1 TL SOKERIA
MUSTAPIPPURIA
SUOLAA
2 DL KERMAA

Kahvimaalla
Isäinpäivänä 2012
Chef Karppa

P.S.

Ostin maksan ja muut tarpeet
Helsingin vanhasta Kauppahallista. Sain taas loistavaa palvelua
ja tuoreita hyviä tuotteita. Olin
ällikällä lyöty, kun iäkäs kauppiasrouva kysyi puikulapottuja
ostaessani, että kuinka monta
perunaa herra haluaa. Se oli
palvelua.

www.karpankeittio.fi
karppa.coffeeland@kolumbus.fi
www.facebook.com/karpankeittio
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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

T U O T E postia

NIMITYKSIÄ

Kodin Helga -kotityöpalveluketju
laajenee Joensuun seudulla
Kodin Helga -kotityöpalveluista Joensuussa vastaava Seline
Kotityöpalvelut aloittaa liiketoimintansa
1.12.2012. Yrittäjäksi
ryhtyvän Eeva-Leena
Lappalaisen vetämän
yrityksen palveluihin
kuuluvat kaikki Kodin
Helga -kotityöpalvelut:
monipuoliset kotisiivouspalvelut, asiointija kodinhoitopalvelut
sekä erityisesti ikäihmisille tarjottavat avustuspalvelut. Kotisiivouksen lisäksi asiakkaat voivat Helgan
avulla hoitaa tai hoidattaa asioimiset esim. virastoissa, kaupoissa,
pankissa tai postissa ja saada avustusta esim. lääkärissäkäynneille.
Yrittäjänä toimii alan koulutusja kehittämistehtävissä pitkään
työskennellyt ja nyt yrittäjäksi ryh
tynyt Eeva-Leena Lappalainen
- Helga-sertifioitu kotityöpalveluammattilainen.
Seline Kotityöpalvelut on Kodin
KiiltoFix Premiumilla
liimataan vaikka pihakiviä

KiiltoFix Premium on erittäin voimakas, liuotteeton MSpolymeeriliima vaativiin liimauksiin ja tiivistyksiin sisällä ja
ulkona.
Se soveltuu erilaisten telineiden, koukkujen ja listojen
kiinnit
tämiseen kuivissa ja
kosteissa tiloissa. Lisäksi sillä
voi kiinnittää kiveä, peiliä, metallia, puuta, erilaisia rakennus-,
akustiikka- ja sisutuslevyjä sekä useimpia erilaisia muovilaatuja.
Se on myös päällemaalattavissa. Lämmönkesto +100
astetta.

Helga -ketjun viides yksikkö.
Ketju laajenee ensi vuonna uu
sien yrittäjien käynnistäessä toi
min
tansa. Kodin Helga -yrittäjiä
toimii tällä hetkellä Joensuun lisäksi mm. Kuopion, Kotkan ja Liperin seuduilla.
Lisätietoja: Kodin Helga Oy,
toimitusjohtaja Maija Kuronen,
puh. 0400 894 489
Kodin Helga Joensuu - Seline
Kotityöpalvelut, Eeva-Leena
Lappalainen, puh. 050 430 2571.

Hygieniaoppikirjasta
hyödyllistä
”pöpötietoutta”
Katrinin viime vuonna julkaistu
hygieniaoppikirja on saanut niin
paljon positiivista palautetta, että
oppikirjasta julkaistiin lokakuussa
uusi päivitetty versio.
Oppikirja sisältää tietoa muun
muassa bakteereista ja viruksista,
hyödyllisistä ja sairautta aiheuttavista eliöistä, pöpöjen tartuntatavoista sekä oikeasta tavasta pestä
kädet.
Oppikirjan voi ladata 13 eri
kielellä Katrinin kotisivuilta osoitteesta www.katrin.com.
Lisätietoja: www.katrin.com.

Wise Group Finland Oy
Wise Group Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävät ottaa vastaan
tammikuussa 2013 tekniikan lisensiaatti, MBA, partner Aki Puska
(s.1965), joka on vastannut yrityksen Korjausrakentamisen toimialan johtamisesta vuodesta 2011.
Puskalla on mm. yli 10 vuoden toimitusjohtajakokemus erityyppisistä
ja -kokoisista kiinteistö- ja rakennusalan yrityksistä. Lisäksi hän on
toiminut ja toimii useiden järjestöjen ja yritysten hallituksissa.
Wise Group Finland Oy:n varatoimitusjohtajaksi nimitetään Harri
Tinkanen (s. 1956). Hän keskittyy
erityisesti suunnittelualan asiakashankkeisiin sekä suunnittelupalvelujen, talo- ja rakennetekniikan
yhdistävien kokonaisratkaisujen ja
kansainvälisten palvelujen kehittämiseen.

EMC Talotekniikka Suomi Oy
EMC Talotekniikka Suomi Oy:n Pohjois-Suomen liiketoiminnat jaetaan
1.1.2013 alkaen viiteen tulosyksikköön ja tukipalveluihin.
Tekniset palvelut yksikön uudeksi
johtajaksi on nimitetty insinööri
Kari Jussila 1.11.2012 alkaen.
Jussila toimi aiemmin Are Oy:n
Kiinteistöpalveluiden Pohjois-Suomen aluejohtajana. Jussila raportoi
konsernin toimitusjohtaja Kimmo
Liukkoselle ja kuuluu konsernin
johtoryhmään.
Aikaisempi aluejohtaja Harri Tähtinen on nimitetty myyntijohtajaksi
vastuullaan myynti ja asiakassuhteet Pohjois-Suomen alueella.
EMC Talotekniikka Suomi Oy Pohjois-Suomen liiketoimintojen tulosyksiköt ja niiden vastuuhenkilöt
1.1.2013 alkaen ovat seuraavat:
Sähköurakointi,
Oulu, Pekka Kylmänen
Tornio, Veikko Karppinen
Rovaniemi, Asko Petäjäjärvi

LVI-Urakointi, Markku Ukkola
Tekniset Palvelut, Kari Jussila (oto)

Realia-konserni
Realia-konsernin toimitusjohtajaksi ja Realia Group Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi on
1.2.2013 alkaen nimitetty DI JuhaPekka Weckström (42). Weckström
siirtyy tehtävään TeliaSoneralta
Tukholmasta.
Realian vt. toimitusjohtajana
31.1.2013 saakka jatkaa hallituksen
jäsen Juhani Kalliovaara.

Ympäristöyritysten Liitto
Oikeustieteiden kandidaatti Anna-Kaisa Auvinen on valittu Ympäristöyritysten Liiton uudeksi
toimitusjohtajaksi nykyisen toimitusjohtajan Katri Penttisen jäädessä eläkkeelle. Auvinen aloittaa
Ympäristöyritysten Liitossa asiantuntijana 2.1.2013 ja ottaa vastaan
toimitusjohtajan tehtävät 1.3.2013
alkaen.
Anna-Kaisa Auvinen on aiemmin
toiminut Elinkeinoelämän Keskusliitossa muun muassa yritysvastuun ja kilpailupolitiikan asiantuntijana.

Swegon Ab
Huurre Groupin konsernijohtaja,
KTM Hannu Saastamoinen (52 v.)
on valittu Swegon Ab:n uudeksi toimitusjohtajaksi vuoden 2013 alusta
alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja
Mats Holmqvist jää eläkkeelle vuodenvaihteessa 2012.

Kiinteistömaailma Oy
Kauppatieteiden maisteri Seppo Hämäläinen, 44, on nimitetty
1.11.2012 alkaen Kiinteistömaailma
Oy:n toimitusjohtajaksi. Aiemmin
hän on toiminut mm. A-Katsastuksen maajohtajana sekä Indoor
Groupin toimitusjohtajana.

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKAS RAKENTAMINEN
12.12.2012 klo 9-16 Helsingin Messukeskus
Tule kuulemaan uusista energiatehokkuusmääräyksistä ja tulevista muutoksista energiatodistuslainsäädäntöön ja
korjausrakentamisen energiamääräyksiin. RATEKO kouluttaa rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia tulevaisuuden
energiatehokkaasta rakentamisesta 12.12.2012 Helsingin Messukeskuksessa pidettävässä seminaarissa, joka on osa
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tukemaa RATEKOn kehittämishanketta.

OHJELMA Luennot klo 9-12 ja klo 13-16
Uudistuva energiatodistuslainsäädäntö ja tulevat korjausrakentamisen energiamääräykset

Ari Järvinen, Lamit Oy

Energiatehokkaiden rakenteiden toteuttaminen ja laadunvalvonta: Tiiviydenmittaus ja kosteudenhallinta

Sauli Paloniitty, HAMK

Seminaaripäivä on osallistujille maksuton. Ohjelma sisältää seminaarimateriaalin ja kahvitarjoilut ennen luentoja.
Lue lisää ohjelmasta: www.rateko.fi. Ilmoittautuminen 5.12. mennessä: www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264.
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tuotepostia

SINI Siivousapuri
auttaa netissä
siivousvimmaista
Sinituote on luonut yhteistyössä ZEF Oy:n kanssa helppokäyttöisen verkkopalvelun. SINI Siivousapuri auttaa löytämään juuri
oikeanlaisen siivousvälineen. Se
ehdottaa hauskalla ja helpolla tavalla käyttäjälle parhaiten sopivia
tuotteita Sinituotteen kattavasta
siivousvälineiden, vaatehuollon ja
säilytysratkaisujen valikoimasta.
Käyttäjä valitsee apukohteen
neljästä vaihtoehdosta, jotka ovat
siivous, vaatehuolto, säilytys ja
käsien suojaaminen. Apuri esittää
tarkentavia kysymyksiä ja ehdottaa saamiensa tietojen perusteella
parhaiten sopivaa tuotetta sekä
muutamaa vaihtoehtoista tuotetta, joista käyttäjälle saattaisi olla
hyötyä. Tuotekuvia klikkaamalla
pääsee tutustumaan tuotteisiin
tarkemmin.
SINI Siivousapuri osoitteessa
http://www.sinituote.fi/apuri
Lisätietoja: Sinituote Oy,
Tommi Pätynen,
puh. 019 7600 218.
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Mobairin korvausilmaventtiili lämmittää
sisääntulevan ilman
Vanhemmissa asunnoissa ja
kerrostaloissa, joissa on vain poistoilma, ikkunoiden ja ovien raoista
virtaava tai seinäventtiileistä suoraan tuotu korvausilma aiheuttaa
vetoa. Kerrostaloissa korvausilma
saattaa tulla jopa postiluukun
kautta porraskäytävästä. Tämä
valmiiksi epäpuhdas korvausilma
heikentää sisäilman laatua.
Uusi Mobair 2030 tuloilmaventtiili suodattaa epäpuhtaudet
ulkoilmasta ja parantaa sisäilman
laatua. Laite sekoittaa tuloilman
tehokkaasti huoneistossa olevaan
ilmaan ja poistaa näin vedon. Suodattamisen lisäksi laite lämmittää
ulkoa huoneeseen tuotavan raikkaan korvausilman.
Korvausilman lämmittämiseen
tarvittava sähköteho on ainoastaan 1.2 W. Sisätiloissa korvausilman virtausnopeus on alle 0.1 m/s
ja täysin vedotonta, vaikka ulkona
olisi pakkasta -30°C. Tuotteen tek-

niset ratkaisut on patentoitu.
Lisätietoja: Scanoffice Oy,
Timo Lindholm.
puh 050 336 4423.

Tuotepostiuutisiaja ja nimitysuutisia voi toimittaa osoitteeseen
toimitus@kiinteistoposti.fi

Toimeksiantosopimuksen
allekirjoitus kännykällä
Viva LKV on ottanut käyttöön
toimeksiantosopimusten sähköisen allekirjoitusmahdollisuuden.
Toimeksiantosopimusten allekirjoittamista tai tarjousten hyväksymistä varten ei välttämättä
enää tarvitse tavata fyysisesti,
vaan molemmat osapuolet voivat
allekirjoittaa esimerkiksi myyntitoimeksiannon ajasta ja paikasta
riippumatta Elisan mobiilivarmenteen avulla.
Viva LKV:n käyttöönottama
sopimusten sähköinen allekirjoitusratkaisu perustuu PDX+- ohjelmistoon sekä operaattoreiden
yhteistyössä kehittämään mobiilivarmenteeseen ja Suomen Onlineallekirjoitus Oy:n palveluun.
Kiinteistövälitysjärjestelmän
tunnistautumisvaihtoehtoina toimivat mobiilivarmenteen lisäksi
kaikkien pankkien verkkopankkitunnukset.
Lisätiedot:
Viva LKV, Hannu Valojärvi,
puh. 020 741 3060
Elisa, Perttu Hörkkö,
puh. 050 3249373.

82% suomalaisista pitää
tärkeimpinä välineinä kotona
viihtymiseen tietokonetta,
nettiä ja televisiota.

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

Laajakaista ja tv-palvelut fiksummin
Nyt voit tarjota taloyhtiösi asukkaille luotettavan valokuitulaajakaistan ja monipuoliset
kaapeli-tv-palvelut huippuedullisesti.
Asukkaat saavat uusia yksilöllisiä mahdollisuuksia kotona viihtymiseen. Moderni
valokuituverkko tuo palvelut kotiin jopa 1 000 Mbit/s nopeudella.
Keskittämisedun ansiosta laajakaista on asukkaille puolet edullisempi kuin yksittäin
asuntoon hankittuna. Ja palvelut saa jokainen valita itse.
Olemme uudistaneet kiinteistölaajakaistan hinnoittelun. Kysy lisää ja pyydä tarjous!

