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

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

NYT!
Sadevesikaivojen
tyhjennykset.

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

Tarjoamme:
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r
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Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Huollata viemärit ennakkoon

r
r

”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.
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Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.
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Taloyhtiöiden kannattaisi varautua
ennakoivasti sähköautoihin
Tamperelaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Cristian Seres kokeili sähköautoilua HelsinkiTampere-Helsinki -akselilla. Omassa taloyhtiössä
lataustolpat ovat valmiina - käyttöä niille ei ole
toistaiseksi vielä ollut.

26
Sinnikkäästi omaa taloyhtiötä puolustaen
rakennusliikkeitä vastaan
Rakennusliikkeiden suhtautuminen uusissa taloissa ja asunnoissa havaittuihin virheisiin ihmetyttää. Pienimpiäkään vikoja ei saada korjattua.
Tai yritetään korjata, mutta tehdään se monta kertaa. Tai kun korjataan,
rikotaan tai vaurioitetaan samalla jotakin muuta.
Espoolaisten taloyhtiöiden edustajat Timo Haukilahti ja Aarne Nilsson
haluavat herättää julkista keskustelua rakennusliikkeiden toiminnasta. Ennen kaikkea asuntorakentamisen laadusta. Ei voi olla niin, että
asioista joudutaan taistelemaan vuosikaupalla.

Tämä on Kiinteistöpostin Kiinteistö 2015
-messunumero. Lukijakunnan muodostavat asuntoosakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, sivutoimiset
ja ammatti-isännöitsijät sekä muut sidosryhmät.
Jakelulevikki yhteensä 68 000 kpl.

14
Hyvin hoidettu taloyhtiö on
puheenjohtajansa silmäterä
Helsinkiläisen As Oy Mäyränkallion hallituksen
puheenjohtaja Timo Huurtola jättää tyytyväisenä
puheenjohtajatehtävät, koska talous on kunnossa ja
remontit hoidettu ajallaan.

Puh. (09) 8494 2222
www.esteri.com

1

Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti
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Lakipostia-palstalla käsitellään tilipäätökseen
liittyviä asioita
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Miten on asianlaita?
Miten kilpailuttaa onnistuneesti isännöintipalvelut?

17

"Jalkautetaan" arjen turvallisuusasiat
Turvallisuuskoordinaattori Pertti Villo esittää turvallisuustiimitoiminnan ulottamista koko Helsingin kaupungin
asunnot Oy:n alueelle.

21

Huoneistokohtainen "vesimittaripakko"
kismittää helsinkiläisisännöitsijöitä

17

Isännöitsijä Vesa Itkonen ja Ritva Haapala tuskailevat,
miksi Helsingin rakennusvalvontavirasto ei myönnä
poikkeusmahdollisuutta vesimittaripakosta silloin kun se
tulee kalliiksi, eikä tuota energiatehokkuuden parantamisen kannalta järkevää lopputulosta.

32

Kuunarin "pakkotyömaalle" ei loppua näy...
Iiro Viinasen ja Juhani Korhosen taistelu 8 vuotta sitten
valmistuneen kerrostalon korjauksista jatkuu edelleen.

41

Kaikki toivo nyt Uudenmaan ELY-keskuksessa
Asunto-osakeyhtiö Kisarinne on teettänyt perusteellisia
selvityksiä pohjavesien suojelutoimenpiteistä. Se toivoo,
että Uudenmaan ELY-keskus hyväksyisi toimenpiteet,
eikä 4 vuotta hyvin palvelutta maalämpöjärjestelmää
tarvitsisi purkaa.
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FinSolar-hankkeessa myös taloyhtiöiden
aurinkosähkön hyödyntäminen esillä
Hankkeen taloyhtiötyöryhmässä on pohdittu malleja,
joilla aurinkosähköä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin kerros- ja rivitaloissa.

49

Äly tuli kerrostaloon - minkälaisia
kokemuksia asukkaalla?
Hallituksen puheenjohtaja Lasse Lumiaho kertoo Himakotiautomaatiosta saamistaan kokemuksista Helsingissä.
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ISO PYYKKI NOPEASTI YHDELLÄ KERTAA

Uusi Esteri P10 pesukone on oikea valinta,
kun tarvitaan iso täyttömäärä ja nopeat
ohjelmat. Koneeseen mahtuu 10 kg pyykkiä,
joten perheen lakanapyykki saadaan kerralla
puhtaaksi. Nopeiden pesuohjelmien ansiosta
koneella ehditään pestä useita vuoroja päivässä.
Yhteiskäyttöön suunniteltu kone on helppo
käyttää: luukku on suuri ja jokaiselle ohjelmalle
on oma valintanappi. Taajuusmuunnettu
moottori ja rummun tasapainotusjärjestelmä
tekevät koneesta kestävän ja huolettoman.

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 Petri Tulkki, 044-752 3575
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
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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

Suuret ikäluokat
elävät pidempään - taloyhtiöissäkin

E

räs Kiinteistöpostin lukija oli mielissään vanhenemiseen, vanhuuteen ja terveyteen liittyvistä teemoista kiinnostuneen Marja Jylhän
(KP 6/2015) esittämistä ajatuksista – siis siitä,
että taloyhtiöissä mietittäisiin asumista jo nyt tulevien
ikääntyvien osakkaiden ja asukkaiden kannalta.
Lukijaa huolestutti nykynuorten suhtautuminen
vanhempiin ihmisiin. Heitä kohdellaan taloyhtiöissäkin huonosti. Nuoret eivät tunnu kunnioittavan taloyhtiön pelisääntöjä, eivätkä toisten omaisuutta tai oikeuksia.
Hän oli turvautunut ulkopuoliseen hallitusammattilaisen apuun – maksua vastaan - saadakseen torpattua
yhtiökokouksessa hänen mielestään todella kummallisen esityksen.
”Varsinkin yksinasuvat naiset ovat vaaravyöhykkeessä joutua kiusatuiksi ja mitätöidyiksi ja heidän perusoikeuksiaan taloyhtiöissä yritetään polkea”, lukija
kirjoittaa palautteessaan.
Hänen mielestään taloyhtiöissä kiusantekoon ja
omavaltaisuuksiin pitäisi puuttua mahdollisimman aikaisin ja topakasti.
”Nykynuoret tuntuvat elävän
viidakossa, jossa eletään vanhempien lakien mukaan. Vanhanaikainen ystävällisyys, toisten huomioiminen ja hövelyys
ovat heidän mielestään halveksittavaa heikkoutta”, hän vielä
jatkaa palautteessaan.
Miten taloyhtiön hallitus kykenee luomaan ja turvaamaan
taloyhtiöön sellaisen ilmapiirin,
jossa kaikkia talon osakkeenomistajia ja asukkaita kohdellaan tasapuolisesti? Miten hyvin

kommentti

hallitus ja isännöitsijä ymmärtävät ja toteuttavat tiedottamista, asioiden valmistelua, remonttien suunnittelemista ja toteuttamista huomioiden vanhempien
ihmisten tarpeet ja aseman päätöksentekijöinä ja osakkeenomistajina ja asukkaina?
Ikääntyminen – siis se on tosiasia, että taloyhtiöissä
asuu – kuten Marja Jylhä totesi – tulevaisuudessa entistä enemmän vanhoja ihmisiä - satavuotiaitakin. Osa
heistä tulee olemaan hyväkuntoisia ja erittäinkin omatoimisia, mutta osa erittäin huonokuntoisia.
Taloyhtiöiden kyvyt ottaa todellisuus vastaan on
haastettu. Sitä jäin pohtimaan Tilastokeskuksen eläkkeellä olevan väestötilastojen asiantuntijan ja ”suurten
ikäluokkien edustajan” Pekka Myrskylän Tieto & trendiblogikirjoituksesta:
”Tämän hetken keskimääräinen elinajanodote lupaa vuonna 1949 syntyneille vielä 20 elinvuotta ja 1945
syntyneillekin 17 lisävuotta. Kun kuolemanriski iäkkäilläkin jatkaa tasaista alenemistaan, voidaan arvioida,
että vielä 2030-luvun puolivälissäkin puolet nykyisin
elossa olevista suurista ikäluokissa (noin 180 000) on
nostamassa eläkkeitään.”
Suurilla ikäluokilla tarkoitetaan tässä
vuosina 1945-1949 syntyneitä eli nykyisiä 65-69-vuotiaita. Heitä oli viime vuoden lopussa noin 380 000. 5,5 miljoonan
väestöstämme. Kaikkiaan yli 65-vuotiaita väestöstämme oli viime vuoden lopussa noin miljoona – siinä joukossa
noin 7 500 yli 95-vuotiasta.

Riina Takala
päätoimittaja

Kokeilen ensin ennen kuin ostan ja muutan

KOEASU asuntosi. Voit tuoda asuntoon omat henkilökohtaiset tavarasi, muutoin asunto on kyllä kalustettu ja varusteltu kaikin puolin valmiiksi, ruuanlaitto- ja ruokailuvälineitä ja
petivaatteita myöten. Asu viikko.
Käytössäsi on 94-neliöinen kolmio, jossa on sauna ja parveke sisäpihalle. Rakennusyhtiö SRV:n konsti edistää asuntokauppaa.

Samaa toimintamallia on käyttänyt kokkolalainen Findea
Oy, joka tarjosi kahdesta huoneistosta koeajosopimusta –
määräaikainen vuokrasopimus vuodeksi ja sen jälkeen voi
halutessaan ostaa asunnon. Maksettu vuokra hyvitetään
asunnon ostohinnassa.
Ruvettaisiinkos arvioimaan asuntotuotannonkin laatua
tällaisella toiminnalla?
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lakipostia

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

Yhtiön hallinnon ja
talouden hoitamisesta
Osakkeenomistajien mielenkiinto näyttää lisääntyneen yhtiön hallinnon ja talouden hoitamista kohtaan. Liekö tähän syynä valtakunnallisissa iltapäivälehdissäkin uutiskynnyksen
ylittänyt kavallusjupakka, jossa isännöitsijän
kerrottiin anastaneen erinäisten asuntoyhtiöiden varoja.
Joutunemme palaamaan mainittuun aiheeseen Kiinteistöpostin myöhemmässä numerossa, koska sen verran laajaa kiinnostusta tapaus
on herättänyt.
Nyt emme kuitenkaan keskustele kyseisestä
tapahtumasta, vaan tarkastelemme kahta tilinpäätökseen liittyvää seikkaa, jotka silloin tällöin
askarruttavat osakkeenomistajia.
Kysymys on toki tässäkin yhtiön hallinnon
ja talouden hoidosta.

ENSINNÄKIN osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet ovat tilinpäätöstä koskien tiedustelleet, mitä
tietoja oikean ja riittävän kuvan antaminen vaatii
niissä tapauksissa, joissa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa joudutaan tukeutumaan taloudellisesti merkittävien seikkojen osalta tulkinnallista epävarmuutta sisältäviin ratkaisuihin.
SINÄLLÄÄN yksittäiset ja omaisuudestaan huolehtivat osakkeenomistajat haluavat tilinpäätökseen sisältyvää kirjallista esitystä mitä erinäisimmistä asioista. Osakkeenomistajien on kuitenkin syytä muistaa, että kunkin osakkeenomistajan käytettävissä
6

on kyselyoikeus yhtiökokouksessa, ja hallituksen on
hyvä varautua kysymyksiin ja vastaamaan niihin
myös tuoreeltaan.
KÄYTÄNNÖSSÄ rajanveto tulkinnallisten tilanteiden yhteydessä annettavien tietojen osalta vaihtelee merkittävästi.
Toisinaan tilanne on johtanut siihen, että toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa esitetään tietoa vähäisenkin mahdollisuuden ilmetessä vaihtoehtoiseen taloudelliseen ratkaisuun ja perustellaan samalla, miksi yhtiön johto on päätynyt esittämäänsä ratkaisuun.
Toisinaan taas tilinpäätös ja toimintakertomus
laaditaan siten kuin tulkinnallisen harkinnan tarvetta ei olisi ilmennyt, vaikka tulkinnalle olisi ollut
varteenotettaviakin perusteita.
PERUSTANA ja selkeänä lähtökohtana on, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
sekä niiden oikeellisuudesta ovat vastuussa tilinpäätöksen allekirjoittajat eli hallitus ja isännöitsijä. Hallituksen ja isännöitsijän tulee toimia huolellisesti.
Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös vahvistetaan yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä tilinpäätöksen sisältöön liittyvät osakkaiden esiin
nostamat seikat.
Silloin kun hallituksen tiedossa on seikkoja, joihin liittyy tulkinnanvaraisuutta, käsittelee hallitus
nämä erikseen ja päättää menettelytavasta hallituksen kokouksessa.
Jos seikka päätetään esittää tilinpäätöksessä ja
toimintakertomuksessa, tällöin perusteet ja valittu menettely on käytävä näistä ilmi. Jos taas halli-
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tus on päättänyt, että seikkaa ei esitetä, on sen syytä
merkitä tämä tieto hallituksen kokouksen pöytäkirjaan, josta myös mahdolliset hallituksen jäsenten
eriävät mielipiteet ilmenevät.
KIRJANPITOLAIN mukaisen oikean ja riittävän
kuvan vaatimuksen lähtökohta on tilinpäätöksessä
annettavien tietojen ja seikkojen vaikutus kirjanpitovelvollisen eli tässä asunto-osakeyhtiön tilikauden tuloksen muodostumiseen ja taloudelliseen
asemaan.
Siten yksittäisen tiedon merkitystä ja sen mahdollista tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen
sisällyttämistä tulee tarkastella asian taloudellisten
vaikutusten näkökulmasta.
Kysymys on tilinpäätöksessä perimmiltäänkin
siis vain rahasta ja varallisuudesta.
KIRJANPITOLAUTAKUNTA on eräässä lausunnossaan esittänyt mm. seuraavaa asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksen sisällytettävistä tiedoista:
Yleisohjetta yksityiskohtaisempaa ohjeistusta asunto-osakeyhtiöiden toimintakertomuksen sisällöstä
ei voida yksiselitteisesti antaa johtuen muun muassa yhtiöiden koko- ja rakenne-eroista.
Siten päätösvalta ja vastuu kuuluvat asunto-osakeyhtiölle itselleen kirjanpitovelvollisena siitä, mitkä
ovat kirjanpitolaissa tarkoitetun oikean ja riittävän
kuvan antamiseksi tarvittavia tietoja kirjapitolainsäädännössä ja asunto-osakeyhtiölaissa erikseen
nimettyjen seikkojen lisäksi.
Koska asunto-osakeyhtiötä velvoittaa kirjanpitolain vaatimus toimintakertomuksen selkeydestä,
hyvään kirjanpitotapaan kuuluu, ettei toimintakertomukseen sisällytetä sellaisia tietoja, jotka eivät ole
tarpeen kirjanpitolain kannalta. Määrältään lukuisina ne voivat olla omiaan päinvastoin vaarantamaan oikean ja riittävän kuvan antamisen asuntoosakeyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta.
Edellä todettuun perustuen on katsottava, ettei
asunto-osakeyhtiön hallitukselle synny automaattista velvoitetta selostaa tilinpäätöksessä kaikkia
yhtiön toimintaan liittyviä erimielisyyksiä, kuten
yksittäisen osakkaan tyytymättömyyden ilmaisua,
etenkään silloin kun kysymys ei liity millään tavalla
yhtiön taloudenpitoon.
Kun hallitus arvioi tilinpäätöksen laatimisen näkökulmasta tulkintaerimielisyyksiä, se voi jättää
esittämättä sellaiset seikat, jotka ovat taloudellisilta
vaikutuksiltaan ei-olennaisia.
Tällaisena on pidettävä tietoa, jonka poisjättämisen tai puutteellisen esittämisen ei voida olettaa
vaikuttavan tilinpäätöksen käyttäjän tämän tiedon
perustella tekemiin johtopäätöksiin.
JOS taas hallitus ja isännöitsijä ovat tietoisia, että tilinpäätös tai toimintakertomus sisältää sellaisia
merkittävän epäselviä ja tulkinnanvaraisia seikkoja,
jotka toteutuessaan - hallituksen näkemyksen vastaisesti - olisivat omiaan vaikuttamaan olennaisesti
asunto-osakeyhtiön taloudelliseen asemaan tai tu-

97 %

taloyhtiöasiakkaistamme
suosittelee Laaturemonttia.
Miksi?

11000

toteutettua
kattoremonttia
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aikataulussa
taloyhtiöiden
remonteissa

1

sopimus
tekijä
työkierros
lasku

Paikalliset
pojat!

Soita 03 3398 6722

lokseen, tulee nämä tilinpäätöksessä kuvata oikean
ja riittävän kuvan varmistamiseksi.
Toisinaan, mutta onneksi poikkeuksellisesti, nousee esiin tilanteita, joissa yhtiön hallinto on
laiminlyöty. Kuinka on meneteltävä tilinpäätöksen
laatimisessa silloin, kun edellinen tilinpäätös on
vahvistamatta? Voidaanko tilinpäätös laatia, vaikka
yhtiökokous ei ole vahvistanut edellisen tilivuoden
tilinpäätöstä sekä mitä lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee esittää?
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN mukaan tilinpäätös
ja toimintakertomus on laadittava asunto-osakeyhtiölain ja kirjanpitolain säännösten mukaisesti.
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on päivättävä ja kirjanpitovelvollisen on ne
allekirjoitettava.
Jos kirjanpitovelvollinen on yhteisö tai säätiö,
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittavat hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva
henkilö.
KYSYMYKSEEN, voidaanko tilinpäätös laatia vaikka edellisen tilivuoden tilinpäätöstä ei ole vahvistettu, on vastattava, että tilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta koskevat säännökset ovat pakottavia, joten
niiden perusteella tilinpäätös tulee aina laatia.
Siten peruste laatimatta jättämiselle ei ole esimerkiksi se, että edellisen tilivuoden tilinpäätös on

PRESS!
Tilaa Uutiskirje, niin saat
sähköpostiisi viikoittain tietoa
ajankohtaisista kiinteistöalaa
ja taloyhtiöitä koskettavista
asioista.
”Kiinteistöpostin Uutiskirjeessä
vinkkaamme usein myös artikkeleista,
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista
asiaa tai esitetty jokin uusi näkökulma,
josta on hyvä tietää.
Nostimme hiljattain esiin mm. kiertotalouden - miten taloyhtiöt voisivat toimia osana kiertotaloutta.”
Riina Takala, päätoimittaja
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE
SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

www.kiinteistoposti.ﬁ/uutiskirje
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vahvistamatta, taikka se, että tilinpäätökseen sisällytettäviin eriin liittyy epävarmuutta.
Tilinpäätökseltä ja toimintakertomukselta edellytettävä oikean ja riittävän kuvan vaatimus kuitenkin
tarkoittaa, että edellä mainitut seikat ja mahdolliset
epävarmuustekijät otetaan tilinpäätöksen laatimisessa huomioon. Tilinpäätös laaditaan aina epävarmuuden vallitessa ja se tulee laatia huolellisesti
käytettävissä olevien tietojen perusteella.
KOSKA on poikkeuksellista, että tilinpäätös perustuu edellisen tilikauden vahvistamattomaan tilinpäätökseen, on tämän seikan selostamista tilinpäätöksessä pidettävä ehdottomasti hyvän kirjanpitotavan mukaisena ja se tulee mainita.
Uuden tilinpäätöksen laatimisessa taloudellisesti
olennaiset ja merkitykselliset seikat ja epävarmuudet on selostettava tilinpäätöksessä. Näin on toki
tehtävä muutoinkin.
Todettakoon, että ei-olennaisena ja siten tilinpäätöksen ulkopuolelle jätettävänä on pidettävä sellaista tietoa, jonka poisjättämisen tai puutteellisen
esittämisen ei voida olettaa vaikuttavan tilinpäätöksen käyttäjän tämän tiedon perustella tekemiin
johtopäätöksiin. Kaikki muu on olennaista ja siten
tilinpäätökseen merkittävää tietoa. Kuten on aina
tilinpäätöksen laatimisessa.
JOS myöhemmin osoittautuu, että edellisessä tilinpäätöksessä on olennainen virhe, tilinpäätöksen
laatineen hallituksen tulee arvioida, onko syytä laatia korjattu tilinpäätös. Jos virhettä ei ole pidettävä
olennaisena, korjataan virhe oikaisemalla seuraavan tilivuoden kirjanpidossa tarvittaessa edellisten
vuosien voittovaroja.
Tilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta koskevat
säännökset ovat siis pakottavia.
Uuden tilinpäätöksen laadinnassa on muistettava mainita ja ottaa huomioon aikaisempi vahvistamaton tilinpäätös.
Vahvistamaton tilinpäätös on vain yksi taloudellinen epävarmuustekijä muiden joukossa ja näiden
epävarmuustekijöiden vallitessa ja perusteella tilinpäätös tulee aina laatia.
Aikaisempi vahvistamaton tilinpäätös ei ole sen
vahvempi argumentti tilinpäätöksen laatimatta jättämiselle kuin muukaan tilikauden aikana ilmennyt taloudellinen epävarmuustekijä. Eli se ei kelpaa
syyksi tilinpäätöksen laatimatta jättämiselle.

KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla
käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimitukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin
kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen
tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen
jutun aiheena.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.
takala@kiinteistoposti.ﬁ tai postitse Riina Takala,
Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.
Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

Kuvassa IDO
Seven D -pesuallas
ja -alakaappi, IDO it!
Rimfree -wc-istuin
sekä IDO Design
-suihku.

IDO tarjoaa tyylikkäästi toimivia ratkaisuja
erilaisiin kylpyhuoneisiin. Tuoteoivalluksemme helpottavat niin suunnittelijan ja
asentajan työtä kuin käyttäjiensä elämää
tehden arjesta sujuvaa. Tutustu valikoimaan ja anna ideoiden viedä.

Huuhtelukaulukseton IDO it! Rimfree®-wc on designiltaan
pelkistetty, hygieeninen ja helppohoitoinen.

Uusissa IDO Design -sarjan proﬁilittomissa suihkuovissa ja
-seinissä yhdistyvät kevyet linjat, kirkas lasi ja elegantti kromi.

Jo yli 140 vuotta suomalaista saniteettiposliinia. Inspiroidu täällä www.ido.ﬁ.

Miten on
asianlaita?

Isännöintipalveluiden kilpailuttaminen
onnistuneesti - miten?
”Pyysin tarjouksen isännöinnistä, kun sen meidän nykyisen isännöitsijän kanssa mikään ei toimi. Häntä ei saa kiinni, eikä hän hoida tehtäviään. Olisiko sinulla vinkata isännöitsijätoimistoa,
jolta voisin pyytää tarjouksen? Tuo nyt saamani
oli niin kallis.”
Mitä asioita pitäisi isännöinnin kilpailuttamisessa ottaa huomioon? Vastaajana Pekka Kouri,
jolla on yli 40 vuoden kokemus kiinteistöalalta
erilaisista tehtävistä, mm. taloyhtiöiden hallituksista.
1) Mikä on mielestäsi tärkein lähtökohta tai toimintatapa, kun hallituksessa on tehty päätös
isännöintipalveluiden kilpailuttamisesta?
Ei polteta siltoja edelliseenkään isännöintiyhtiöön.
Annetaan jopa mahdollisuus osallistua kilpailuun
muiden ehdokkaiden kanssa. Tämä on usein johtanut
toivottuun hinnanalennukseen ja palveluiden parantumiseen. Isännöitsijä näkee, että taloyhtiö on tosissaan ja haluaa edelleenkin pitää yhtiön ”omanaan”.
Turha riita johtaa jopa taloyhtiön tiedostojen
hukkaamiseen tai voi hankaloittaa niiden siirtymistä uudelle toimistolle. Onkin syytä korostaa, että taloyhtiön asiakirjat ovat yhtiön, eivät niitä maksusta
ylläpitäneen isännöitsijän omaisuutta.
Prosessi annetaan puheenjohtajan ja jonkun toisen hallituksen jäsenen hoidettavaksi. Koko hallitus
ei hääräile asian kimpussa, vaikka sitten tekeekin
esittelyssä lopullisen päätöksen.
2) Minkälainen tai minkälaisia asioita sisältyy hyvään tarjouspyyntöön?
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Tarjouspyynnön laatimiseen kannattaa panostaa
eniten. Se on kaiken pohja. Perustietoja, kuten valmistumisvuosi, neliöt / kuutiot, asuntojen määrä,
porraskäytävät…
Kannattaa mainita mahdolliset liikehuoneistot,
toimistot, ynnä muut erityistilat, pysäköintijärjestelyt, autotallit ja –paikat, piha-alueet, leikkipaikat,
mahdolliset rasitteet, muun muassa yhteiset alueet
/ tilat muiden yhtiöiden kanssa sekä yhtiön tase tilinpäätöksineen ilman yksityiskohtia sekä taloyhtiön strategia.
Näin tarjouksen tekeminen on helpompaa ja täsmällisempää ja vältytään myöhemmiltä riidoilta,
kun tiedetään, mitä ”ostetaan”.
Tarjouspyyntö kannattaa lähettää vain auktorisoiduille isännöintiyhteisöille. Kannattaa vaatia, että
myös tuleva vastuuisännöitsijä on saanut alan koulutuksen ja uuden isännöitsijöiden koulutusjärjestelmän mukaisesti tulevaisuudessa on auktorisoitu. Isännöintiliiton jäsenyydelle ei kannata painoa
laittaa.
3) Isännöitsijätoimistot ovat käyttäneet pitkään
ns. isännöinnin tehtäväluetteloa, jossa tehtävät
on jaettu perusveloitettaviin ja lisäveloitettaviin.
Onko tämä hyvä pohja tarjouspyynnölle vai olisiko joitakin muita seikkoja, joiden perusteella
kannattaa tarjouspyyntö tehdä?
Isännöinnin tehtäväluettelo on hyvä muistiluettelo,
”checking list”, ettei mikään sopimukseen kuuluva
asia unohdu. Mutta sitä ei missään nimessä kannata käyttää sellaisenaan. Kaikki taloyhtiöt ovat erilaisia. Uusilla rakennuksilla on tuiki erilaiset hoito- ym

tehtävät kuin vanhoilla. Jotkut ovat vain asuintaloja,
joissakin saattaa olla runsaastikin erityistiloja.
Aina kannattaa huolellisesti punniten ja laskien
ja sen perusteella yksityiskohtaisesti määritellä, mitkä ovat pääsopimukseen kuuluvia tehtäviä ja mitkä
tehdään erikseen sovitusti ja erillisvelotuksella. Ja
kuka vastaa ja mistäkin.
Tehtäviin tulee sisällyttää myös kirjallisen / sähköisen aineiston säilytystapa ja mahdollinen edelleen luovutus.
4) Miten valita isännöintiyritykset, joille tarjouspyynnöt lähetetään? Mikä olisi hyvä määrä?
Kiinteistöliitto Uusimaalla on meneillään hanke,
jolla pyritään helpottamaan isännöitsijän valintaa.
Päämääränä on, että netistä löytää yhdellä klikkauksella arviot hyvistä isännöintiyhtiöistä niistä saadun
palautteen perusteella.
Kannattaa myös kysellä tutuilta taloyhtiöiltä suosituksia sekä keskustella vaihtoehdoista koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa muidenkin taloyhtiöiden edustajien kanssa.
5) Miten taloyhtiön pitäisi suhtautua tarjouksiin, joita ei ole tehty tarjouspyynnön mukaisesti,
vaan isännöintiyritys omalla mallillaan?
Mikäli tarjous ei ole pyynnön mukainen, niin se
kannattaa siirtää sivuun. Ei pidä missään nimessä sellaisenaan hyväksyä isännöintiyhtiöiden omia
tarjouksia, vaan vaatia oman taloyhtiön räätälöityjä
tarpeita palveleva tarjous.
Loppuneuvotteluissa kannattaa kyllä kuunnella
isännöitsijätoimiston omiakin muutosehdotuksia.
Niistä saattaa jokunen jyväkin löytyä ja muutosta
alkuperäiseen tarjouspyyntöön voi harkita.

ne kannattaa kutsua paikan päälle neuvotteluun
ennen lopullisen päätöksen tekoa.
Neuvotteluun pitää sisällyttää taloyhtiön katselmus kaikkine tiloineen. Toimitusjohtajalta tai vastaavalta tulee selvittää yrityksen toimintamenetelmät. Esimerkiksi mikä on keskimäärin isännöitsijöiden vastuulla olevien yhtiöiden määrä riippuen
tietenkin taloyhtiöiden koosta ja laadusta.
Sopimuksessa tulee mainita, että vastuuisännöitsijää valittaessa tulee henkilöllä olla hallituksen hyväksyntä. Näin myös sisäisissä isännöitsijän vaihtotilanteissa.
Myös mahdollinen vastuuisännöitsijä tulee haastatella. Haastatteluissa tulee käsitellä yhteistoimintakäytännöt ja merkitä ne varsinaisen sopimuksen
liitteeksi. Esimerkiksi milloin kokouskutsut ja kokousten jälkeiset pöytäkirjat tulee olla jäsenillä.
Minkälaisia ovat isännöitsijän niin sanotut jokapäiväiset tehtävät, joihin ei tarvita puheenjohtajan tai
hallituksen käsittelyä? Miten isännöitsijä raportoi
puheenjohtajalle / hallitukselle omista toimenpiteistään sekä toimintamalli isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyölle?
Tarjouspyyntöön, sen jälkeisiin neuvotteluihin
ja lopulta sopimuksen tekemiseen kannattaa todella käyttää aikaa, panostaa ja nähdä vaivaa. Se antaa
parhaan tuloksen ja työrauhan sekä taloyhtiölle että
isännöintiyritykselle.

6) Kuinka monta tarjousta pitäisi saada?
Tarjouksia kannattaa pyytää noin kuudelta ja hyvä
olisi saada vähintään kolme vertailukelpoista.
Tarjouksia kannattaa pyytää sekä isoilta että pieniltä isännöintiyrityksiltä. Iso yhtiö saattaa tarjota
kaikki laki-, suunnittelu-, rakennuttamis-, valvonta- ja tekniset ynnä muut palvelut omasta yhtiöstään. Pienellä yrityksellä on usein valmis hyvä verkosto toteuttamaan samat palvelut.
7) Miten voitaisiin parantaa sitä, että hallitus ei
tarjouksia vertaillessaan keskittyisi vain hintaan,
vaan osaisi tarkastella myös palvelun sisältöä?
Missään nimessä hinta ei saa olla ainoa kriteeri.
Halvin saattaa tulla hyvinkin kalliiksi.
Suosittelen lämpimästi osallistumista Kiinteistöliiton ja sen alayhdistysten sekä tämänkin lehden
koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin hallitusten
puheenjohtajien ja jäsenten tietämyksen lisäämiseksi. Näin oppii puntaroimaan muutakin kuin hintaa.
8) Miten edetä sitten, kun tarjousten perusteella on löydetty oikeat ”kandidaatit” - siis yritys ja
henkilökin?
Kun oikealta tuntuvat ”kandidaatit” ovat löytyneet,

CC road® –kalsiumkloridihiutaleilla
tehoa liukkautta vastaan.
TETRAn kalsiumkloridihiutaleet ovat tehokas, nopea,
pitkävaikutteinen ja kustannustehokas ratkaisu taloyhtiöiden ja kotitalouksien liukkaudentorjuntaan.
Lue lisää CC roadista ja sen käytöstä
kotisivuiltamme:

www.tetrachemicals.ﬁ
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Tule tapaamaan torikauppiaita.

Eerola-Yhtiöt Oy

Esteri Pesulakoneet Oy

Ostnor Finland Oy

Eerola-Yhtiöt Oy tarjoaa monipuolisia
palveluita erilaisissa viemärijärjestelmiin liittyvissä ongelmatilanteissa.
Asiakkaille on tarjolla hyvin kattavat
ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut loka- ja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin saakka.
Myös puhdasvesipalvelut.
Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen yli
40-vuotias perheyritys, jonka
tinkimättömään palvelukulttuuriin
kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu
– 24 tuntia 7 päivänä viikossa.
“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä
liian pieni - Eerolan hoidettavaksi.”

Esteri Pesulakoneet Oy on kiinteistöpesulaan erikoistunut perheyritys.
Palvelumme kattaa kiinteistöpesulan
koko elinkaaren: suunnittelu, toteutus
ja huolto.
Laaja tuotevalikoima takaa ratkaisun
erilaisten taloyhtiöiden tarpeisiin. Oli
kyseessä sitten yhden pyykkikärryn
hankinta tai koko pesulan saneeraus,
niin yli 50 vuoden kokemuksemme
takaa asiantuntevan palvelun.

FM Mattsson Mora Group Finland Oy
tuo maahan laadukkaita Mora Armatur- ja FM Mattsson- vesikalusteita
Ruotsista sekä Damixa- vesikalusteita
Tanskasta.
Alalla edellä mainitut tuotemerkit
tunnetaan korkealaatuisuudestaan,
tyylikkäästä designistaan sekä
ympäristöystävällisyydestään.
Valmistus tapahtuu nykyaikaisissa
ja tehokkaissa tehtaissa tinkimättä
pitkästä laatuperinteestä.
Laadusta huolehditaan ja ympäristön
kulutus minimoidaan ketjun kaikissa vaiheissa - tuotekehityksestä,
suunnittelusta ja valmistuksesta aina
siihen, kunnes loppukäyttäjä saa
tuotteen.
www.moraarmatur.¿
www.fmmattsson.¿

www.eerolayhtiot.¿

www.esteri.com

Kiinteistötori Kiinteistö 2015 -messuilla.
Osasto 6 h 109. Tervetuloa.

Kiinteistöposti
Kiinteistöposti on kiinteistönpidon,
isännöinnin ja korjausrakentamisen
ammattilehti.
Lehden suurimman lukijakunnan
muodostavat asunto-osakeyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajat sekä sivutoimiset- ja ammatti-isännöitsijät.
Tuoreessa lukijatutkimuksessa lukijat
pitivät Kiinteistöpostia alan parhaana
lehtenä.
Lehden jakelu perustuu luotettavaan
ja ajantasaiseen SIR Tietokantaan.
SIR on Suomen laajin kiinteistöalan
päättäjärekisteri, lähes 60 000 osoitetietoa, kaikki henkilönimellä.
Tilaa uutiskirje
Kiinteistöpostin viikoittain ilmestyvä
uutiskirje on nopea tiedonvälittäjä
ja tarjoaa tuoreimmat alan uutiset
sähköpostiisi, maksutta.
Tilaa: www.kiinteistoposti.¿/uutiskirje
www.kiinteistoposti.¿

Älykäs kiinteistö
Turvallinen kiinteistö
Viihtyisä kiinteistö
Siinä teemat messukokonaisuudelle, jonka muodostavat
kiinteistöjen peruskorjaamiseen ja ylläpitoon keskittyvä
Kiinteistö-, pintakäsittelyyn keskittyvä Väri ja Pinta- sekä
viherrakentamiseen ja suunnitteluun keskittyvä ViherTek-messut.
Tapahtumakokonaisuutta täydentävät turvallisuus- ja suojelualan
FinnSec sekä Audiovisual-messut.
Päivien ohjelmassa paljon ajankohtaisia esityksiä taloyhtiöiden korjaamisesta ja ylläpitämisestä. Mittava messutapahtuma on hyvä tilaisuus
tutustua uusiin - ja miksi ei - tuttuihinkin palveluihin ja tuotteisiin, joita
yritykset ovat esittelemässä.
Tule tapaamaan myös Kiinteistötorin torikauppiaita
ja tutustumaan heidän laadukkaisiin tuotteisiinsa ja
palveluihinsa.

Messujen ohjelman löydät täältä: www.kiinteistoklusteri.¿
Rekisteröidy tapahtumaan ilmaiseksi ja etukäteen sen tehden säästät aikaa:
www.messukeskus.com/Kävijöille/Aukioloajat ja rekisteröityminen
Aukioloajat: ke 18.11. klo 9-17, to 19.11. klo 9-17, pe 20.11. klo 9-16

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

HYVIN HOIDETTU TALOYHTIÖ ON PUHEENJOHTAJAN SILMÄTERÄ

Talous kunnossa ja
remontit hoidettu ajallaan
Länsi-Herttoniemessä sijaitseva As Oy Mäyränkallio on
taloudellisesti hyvässä kunnossa, suurimmat remontit on tehty,
eikä korjausvelkaa ole päässyt syntymään.
Hyvin hoidetussa taloyhtiössä hallituksen puheenjohtajalla
on tärkeä rooli. Mäyränkallion Timo Huurtola muistuttaa, että
tyytyväisyyteen ei silti ole varaa tuudittautua. Samalla, kun on
oltava ajan tasalla, on myös muistettava katsoa tulevaisuuteen.

T

imo Huurtola on toiminut taloyhtiön puheenjohtajana kahteen otteeseen. Ensimmäinen rupeama oli 2000-luvun alussa ja
nyt hän on luotsannut taloyhtiön päätöksiä viitisen vuotta. Loppuvuodesta puheenjohtajan
nuija siirtyy seuraajalle.
– Kuten edelliselläkin kerralla luovun puheenjohtajuudesta, jotta tulee vaihtuvuutta. Hallitus ei
saa olla mikään sisäpiiri, jossa samat ihmiset päät-

tävät vuodesta toiseen muiden asukkaiden puolesta, Huurtola perustelee päätöstään.

Mäyränkalliolla asuttu yli 60 vuotta
As Oy Mäyränkalliolla on kaksi kiinteistöä, jotka
ovat valmistuneet vuonna 1953. Taloissa on yhteensä 4 rappua, 64 huoneistoa ja noin 120 asukasta. Talot on tehty aravarahoituksella aikana, jolloin Suomessa tarvittiin pikaisesti asuntoja.

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

www.kaba.ﬁ
Ota yhteyttä, autamme lukitusjärjestelmän suunnittelussa!
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KABA AB
Klaus Björkman
myyntipäällikkö
Puh. 040 352 22 68
klaus.bjorkman@kaba.com
Särkiniementie 3, 4. krs,
00210 Helsinki

KABA AB
Jarmo Kvick
myyntipäällikkö
Puh. 040 043 43 17
jarmo.kvick@kaba.com
Lahdenperänkatu 3 B,
33900 Tampere

"Me taloyhtiön hallituksessa
emme voi odottaa, että isännöitsijä tai talonmies katsoo
päivittäin jokaisen asian perään. Vastuu on myös meillä."
Hallituksen puheenjohtaja Timo Huurtola

– Niukkuutta, jota tuona aikana elettiin, kuvannevat putkiremontissa kaakelien takaa paljastuneet
kylpyhuoneiden seinät. Tiilet oli muurattu pystyyn,
eikä lappeelleen, kuten pitäisi, joten seinät oli vahvistettava tukirakenteella.
Mäyränkalliolla viihdytään hyvin. Asukkaiden
joukossa on paitsi pari alkuperäistä asukasta myös
heitä, jotka ovat asuneet lapsuutensa talossa, muuttaneet välillä muualle ja palanneet takaisin.
– Tämä on haluttua aluetta. Kun iltapäivälehti listasi muutama vuosi sitten Helsingin osoitteet,
joissa ihmiset toivoisivat asuvansa, oli Mäyrätie 6
kärkiviisikossa.
Timo Huurtola muutti perheensä kanssa Mäyränkalliolle vuonna 1996. He asuivat huoneistossa
ensin vuokralla, kunnes ostivat sen parin vuoden
päästä omakseen. Huurtola teki työuransa Keskolla,
viimeksi Uudenmaan aluejohtajana.
Taloyhtiön puheenjohtajaksi hänet valittiin ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa.
– Hoidin tehtävää viitisen vuotta. Sen jälkeen
olin hetken varajäsenenä ja vuodesta 2010 jälleen
puheenjohtajana. Nyt on mennyt viisi vuotta, ja on
aika luopua tehtävästä.
As Oy Mäyränkallion hallituksessa on viisi jäsentä. Taloyhtiössä on pidetty tärkeänä, että hallituksessa on edustaja jokaisesta rapusta.

– Sitä ei ole kirjattu yhtiöjärjestykseen, vaan se
toimii luonnostaan. Minusta tämä on hyvä käytäntö. Asukkaan on todennäköisesti helpompi pysähtyä juttelemaan samassa rapussa asuvan hallituksen
jäsenen kanssa kuin ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään tai hallituksen jäseniin.

– Tämä on
melkein suomalainen ihanne asumisesta,
joka on omakotitalo keskellä kaupunkia ja
järven rannalla,
Timo Huurtola
tuumaa.

Isot remontit sujuneet hyvin
Onnistumisia taloyhtiön puheenjohtajana pohtiessaan Timo Huurtola mainitsee ensimmäisenä putkiremontin, joka valmistui kahdeksan vuotta sitten.
Niin kutsuttu perinteinen putkiremontti vaati
puheenjohtajalta energiaa ja aikaa. Asiaan paneutuminen kannatti, sillä remontti onnistui Huurtolan
mukaan 98-prosenttisesti. Ja nuo 2 prosenttiakin
saatiin sovittua urakoitsijan kanssa.
Pettymystä Timo Huurtola sanoo kokeneensa
silloin, kun taloyhtiössä suunniteltiin ensimmäistä
kertaa hissien asentamista.
– Hanke kaatui yhtiökokouksessa yhden kaksion
neliöillä, hän kuvaa äänestystulosta.
Jälkeenpäin ajateltuna se oli hyvä juttu. Muutaman vuoden kuluttua taloyhtiön asukkaat halusivat ottaa asian uuteen käsittelyyn. Aikalisän aikana
asunto-osakeyhtiölaki oli muuttunut, joten päätös
hisseistä voitiin tehdä yksinkertaisella enemmistöllä ja kustannukset jakaa huoneistolle koituvan
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hyödyn mukaan. Lisäksi ARAn myöntämä avustus
oli noussut 50 prosenttiin. Mäyränkallion taloihin
asennettiin hissit kaksi vuotta sitten.
Hyvin sujuneiden remonttien lisäksi Timo Huurtola iloitsee taloyhtiön vakaasta taloudesta.
– Meillä on kassa kunnossa. Se rauhoittaa, sillä jos esimerkiksi lämmönvaihdin menee rikki, sen
vuoksi ei tarvitse kerätä ylimääräistä vastiketta. Yhtiövastiketta ei ole tarvinnut korottaa pariin vuoteen
siitä huolimatta, että samaan aikaan kustannukset
ovat nousseet kolmisen prosenttia per vuosi.

Korjausvelka
pidetty kurissa
Putkiremontin ja hissien lisäksi taloyhtiössä on tehty paljon kunnostustöitä, joten korjausvelkaa ei ole
päässyt syntymään.
– Jokunen vuosi sitten eräässä lehdessä oli lista niistä remonteista, jotka pitäisi tämän ikäisessä,
hyvin hoidetussa taloyhtiössä olla tehtynä. Sitä tutkiessani totesin, että meillä oli kaikki muut toteutettu pihan kunnostusta lukuun ottamatta, mutta nyt
myös se on pois päiväjärjestyksestä.
– Talojen tiilikatot on uusittu ja ikkunat vaihdettu kolminkertaisiin lämpölaseihin. Parvekkeet on
kunnostettu, samoin julkisivujen rappaus. Piha laitettiin kuntoon kesällä 2014. Pienempiä töitä ovat
viime vuosina olleet mankelihuoneen ja saunojen
kalustojen uusiminen, Huurtola luettelee.
– Parhaillaan päivityksessä ovat talojen piirustukset. Ne on käyty aiemmin läpi putkiremontin
yhteydessä ja siirretty sähköiseen muotoon. Sen jälkeen on kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon: esimerkiksi hissit on asennettu ja monissa huoneistoissa
on tehty remontteja, mahdollisesti purettu seiniäkin. Arkkitehti on kysellyt osakkailta tiedot asunnoista, laittanut piirustukset ajan tasalle ja nyt ne
ovat tarkastuskierroksella. Samalla on ennakoitu tulevaa sähköremonttia ja kysytty asukkailta pistorasioiden ja valopisteiden paikat huoneistoissa.
Tulevista mahdollisista remonteista Huurtola
mainitsee huoneistojen sähköjen ja lämmitysjärjestelmän uusimisen. Kuntotutkimukset on budjetoitu
ensi vuodelle. Edellisen kerran ne tarkastettiin putkiremonttia suunniteltaessa, mutta niitä ei vielä silloin ollut tarvetta uusia.
Huoneistojen ulko-ovet ovat alkuperäiset ja niiden vaihtamisesta on käyty keskustelua. Samalla
uusittaisiin lukitusjärjestelmä. Mietinnässä on myös
parvekelasien asentaminen taloyhtiön toimesta niihin huoneistoihin, joissa niitä ei ole.

Tässä ja nyt,
mutta katse tulevaisuuteen
Summatessaan, mitä ominaisuuksia taloyhtiön puheenjohtajalla olisi hyvä olla, Timo Huurtola mainitsee ensimmäisenä kyvyn nähdä asioita kokonaisvaltaisesti.
– On asioita, jotka pitää hoitaa tässä ja nyt. Pieniltäkään tuntuvien juttujen ei saa antaa kertyä tai
unohtua. Me taloyhtiön hallituksessa emme voi
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odottaa, että isännöitsijä tai talonmies katsoo päivittäin jokaisen asian perään. Vastuu on myös meillä, Huurtola korostaa.
– Toisaalta puheenjohtajan pitää pystyä katsomaan tulevaisuuteen ja laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Asunto-osakeyhtiölakiin on kirjattu, että
taloyhtiöllä on oltava pitkän tähtäimen suunnitelma
eli PTS, mikä on ollut meidän taloyhtiössä käytössä ennen lakiin kirjaustakin. Puheenjohtaja on sitä
laadittaessa tärkeässä roolissa.
Muistaakseen monet vireillä olevat asiat Timo
Huurtolalla on käytössään työlista.
– Jos olen ollut pitempään pois esimerkiksi matkoilla, päivitän sen isännöitsijän kanssa keskustelemalla, miten asiat ovat sillä aikaa edenneet. Kun
jokin hanke on edennyt päätökseen, poistan sen
listalta.
Asunto-osakeyhtiön puheenjohtajalta kysytään
myös johtajuutta.
– Tarkoituksena ei ole, että puheenjohtaja tekee
itse kaikki, vaan hyvä johtaja tekee itsensä tarpeettomaksi, Huurtola mainitsee.
Hänen mukaansa ei ole myöskään pahitteeksi,
että puheenjohtajalla on ammatillista osaamista tai
ainakin kiinnostusta kiinteistöjä, niiden ylläpitoa ja
rakentamista kohtaan.

Taloyhtiölle
kotisivut ja Facebook-ryhmä
Tiedottamisessa taloyhtiö on siirtymässä niin sanotusti seuraavalle tasolle. Nettisivut ovat työn alla ja
taloyhtiölle avataan Facebookiin oma keskustelufoorumi.
Taloyhtiön sivujen tekeminen on annettu kahden nuoren datanomin tehtäväksi. Taloyhtiö haluaa
näin kantaa oman vastuunsa nuorten työllistämisessä, samoin syksyn pihatyöt on annettu ammattiopiston oppilaiden tehtäväksi.
Hallitusten jäsenten välisessä viestinnässä käytetään paljolti sähköpostia. Asukkaille tiedotetaan
porrashuoneiden ilmoitustaululla. Huoneistoihin
jaetaan myös tiedotteita.
Viimeisin oli lattiakaivon puhtaanapidosta kertova viesti, jossa muistutettiin sen kuuluvan asukkaille. Kuitenkin tällä kertaa tarkistus ja puhdistus tehtiin taloyhtiön toimesta.
Täydennysrakentaminen puhuttaa monilla
asuinalueilla. Helsingin kaupungin yleiskaavoitusta Timo Huurtola sanoo seuraavansa herkällä korvalla. Nyt näyttää siltä, että Mäyränkallion vieressä
oleva Natura-alue tulee kasvamaan luonnonsuojelualueena.
– Se on meille suotuisa uutinen, Huurtola hymyilee.
Täydennysrakentaminen on hänen mielestään
paikallaan, mutta se pitää tehdä perustellusti ja harkitusti. Länsi-Herttoniemen taloyhtiöt ovat vaihtaneet mielipiteitä asiasta ja sparranneet toisiaan.
Tavoitteena on antaa kaupungin päättäjille taloyhtiöiltä mahdollisimman yhtenäinen näkemys alueen
täydennysrakentamisesta.

Teksti ja kuvat: Riina Takala

TURVALLISUUSTIIMITOIMINTAA
VUOKRATALOYHTIÖKENTTÄÄN

”Jalkautetaan” arjen
turvallisuusasiat
Kuka päättää taloyhtiön ja asukkaan turvallisuuden
tasosta? Kuka päättää siitä kunnallisessa
vuokrataloyhtiössä? Kuinka taloyhtiö selviää, kun
sille ”tupsahtaa” ilmoitus omavalvonnasta? Riittääkö
osaaminen ja ennen kaikkea kenen osaaminen?

S

isäministeriön myöntämällä ansiomerkillä palkittu turvallisuuskoordinaattori Pertti
Villo on sitä mieltä, että erityisesti yleishyödyllisissä vuokrataloyhtiöissä, joissa omistajat eivät itse asu taloissa, pitäisi asukkaat saada
kiinnostumaan ja sitoutumaan asumisen turvallisuudesta huolehtimisesta.
Hän on kehittänyt muutamia toimintatapoja,
joilla asukkaiden turvallisuutta voidaan parantaa ja
tehdä turvallisuustyötä osaavammin.

Omavalvonnan haasteet ja sudenkuopat
Muutama vuosi sitten eräs hallituksen puheenjohtaja ihmetteli, miksi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja joutuu ottamaan vastuun palotarkastuksenkin tekemisestä taloyhtiössä.

Pertti Villo on
erittäin iloinen
Hekan toimitusjohtaja
Jaana Närön,
Helsingin Pelastusliiton
toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvisen ja
Helsingin Pelastuslaitoksen palotarkastaja Sebastian De Caron
sekä kehittämispäällikkö
Matti Waittisen
kanssa tehdystä yhteistyöstä.

Hän viittasi lausumallaan omavalvontaan, joka tuli vuonna 2011 pelastuslakiuudistuksen kautta
käytännössä korvaamaan pelastuslaitosten aikaisemmin tekemät palotarkastukset.
Taloyhtiöt ovat edelleenkin lain mukaan velvollisia huolehtimaan itse asuinympäristönsä riskikartoituksista ja puutteiden korjaamisesta. Nyt niiden
kuitenkin pitää tehdä myös omavalvontaa.
Helsingin pelastuslaitos valvoo tätä toimintaa
pistokokein. Tänä syksynä omavalvonta kohdistuu
pelastuslaitoksen mukaan alueille Aurinkolahti, Kallahti, Linjat ja Ala-Malmi.
– Pelastuslaitos valvoo siis pistokokein ja poimii
kohteeksi omien riskiarvioidensa perusteella taloyhtiöitä. Yhtiö saa viestin, että pitää täyttää omavalvontalomake ja toimittaa raportti pelastuslaitokselle.
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Pertti Villon mielestä pelastuslakia pitäisi muuttaa ja antaa asukkaille
enemmän päätösvaltaa omaa turvallisuuttaan koskevissa asioissa.
– Varsinkin silloin, kun kiinteistönomistaja ei itse asu taloyhtiössä.

Turvallisuustiimejä
koko Hekan alueelle?
TURVALLISUUSTIIMITOIMINTA pitäisi Villon
mielestä laajentaa koskemaan kaikkia Hekan
vuokrataloalueita, jotka oli aikaisemmin jaettu 21
kunnalliseen vuokrataloyhtiöön.
– Tätä esitin hiljattain Hekan toimitusjohtajalle
Jaana Närölle, joka innostui asiasta ja antoi tukensa
tiimin perustamiselle sekä tehtäväksi laatia Hekayhtiöille yhtenäiset ohjeet, Villo kertoo.
Tätä silmällä pitäen turvallisuustiimeille on valmisteltu yhtenäisiä sääntöjä ja toimintatapoja, jotka
on tarkoitus julkistaa ensi syksynä kaikkien Hekan
vuokrataloyhtiöiden yhteisessä tilaisuudessa.
Keskusteluja toimintamallin viemisestä on Villon
mukaan käyty myös asumisoikeusasunto-puolelle.
Turvallisuustiimitoiminta raportteineen palvelisi
Villon mielestä myös omavalvontaa ja käytännössä isännöitsijöitä – hehän joutuvat kiinteistöjen
omistajatahoa edustavina omavalvonnan kanssa
tekemisiin.
– Jos taloyhtiö saa ilmoituksen omavalvonnan suorittamisesta, isännöitsijä voisi ensin katsoa
kansiosta, milloin turvallisuustiimi on turvallisuuskävelyn kyseisessä yhtiössä suorittanut, mitä puutteita
on havaittu ja milloin ne on korjattu. Tällä tavalla
voitaisiin välttää myös asukkaiden tai muidenkin
toimijoiden päällekkäinen työ, Villo uskoo.
Hän uskoo, että myös turvallisuustiimikoulutus
palvelisi alueyhtiöissä työskenteleviä isännöitsijöitä, koska mitä enemmän tietämystä turvallisuusasioista, sitä parempi on kantaa tätäkin pelastuslain
kautta tullutta vastuuta.
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– Vuosaaressa oli 15 eri puolilla kaupunginosaa
sijaitsevaa yhtiötä, jotka saivat tällaisen ilmoituksen.
Pelastuslaitos piti asiasta tiedotustilaisuuden. Ne
saivat mukaansa omavalvontaa koskevan esitteen.
Eli esitteellä ja kahden tunnin tilaisuudella heidän
pitäisi sitten kyetä täyttämään lomake ja ymmärtää
ja sisäistää asiat, Villo jatkaa. Yhtiöiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt tulisi koulutukseen meno
olla vaatimuksena.
Tästä seurasi Villon mukaan se, että monet, jotka
tiesivät hänen toimivan Vuosaaren VPK:ssa, ottivat
yhteyttä ja kysyivät neuvoja.
– Jotkut sanoivat, etteivät oikein ymmärrä kaikkia lomakkeessa olevia kysymyksiä, hän jatkaa.
Totta kai taloyhtiöt saavat pelastusviranomaisilta,
vapaapalokuntalaisilta ynnä muilta tiedollista apua.
Villon mielestä omavalvonnan heikko lenkki on se,
ettei omavalvontaa, turvallisuustilanteen selvittämistä tai riskien analysointia koeta omaksi ja silloin
herkästi asia ”ulkoistetaan”.
Lisäksi hän on huolissaan siitä, että viranomaiset ovat siirtäneet vastuuta säästösyistä asukkaille ja
taloyhtiöille: – Onko taloyhtiöissä tiedostettu tämäkin pelastuslain kautta tullut uusi vastuu riittävästi?
Onko taloyhtiöillä ollut edes riittävän pitkä aika valmistautua ja sopeutua uuteen tilanteeseen.
Hänen ratkaisunsa tilanteen parantamiseksi on:
– Turvallisuuteen liittyvät asiat pitäisi ”jalkauttaa”.
Tehdä ”turvallisuuskävelyitä”, kiertää kiinteistö niin
ulkopuolelta kuin sisäpuoleltakin läpi, kirjata puutteet, korjata ne ja raportoida, mitä on tehty. Tämä
toiminta liittyy omavalvontaankin. Niissäkin lomakkeissa kysytään, miten olen sen ja sen turvallisuuteen liittyvän asian hoitanut ja milloin.

Turvallisuustiimit
toimimaan
Löytyykö vielä ihmisiä, joilla on halua ja intoa tehdä
töitä vapaaehtoisesti turvallisuuden eteen? Valmiutta tehdä enemmän kuin mitä pelastuslaki minimissään vaatii?
Tällaisin kysymyksin Pertti Villo lähestyi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka-Vuosaaren alueella sijaitsevia vuokrataloyhtiöitä ja sai parikymmentä ihmistä innostumaan. Heiltä kuitenkin edellytettiin, että he ovat suorittaneet turvallisuusalan
kursseja, esimerkiksi suojelujohtajan kurssin tms.
– Nyt tälle alueen parinkymmenen hengen turvallisuustiimille on järjestetty räätälöityä koulutusta ja tavoitteena on, että he kykenevät tekemään
turvallisuuskävelyitä, tunnistavat vaarat, ymmärtävät turvallisuuteen liittyviä asioita ja kykenevät tekemään asianmukaisia raportteja havainnoistaan,
Villo kertaa toimintamallista, jonka yksi tehtävä on
parantaa turvallisuuden tasoa taloyhtiöissä ja myös
asukkaiden tasolla.

Toimintasuunnitelman
mukaan Heka-Vuosaaressa
Heka-Vuosaari Oy:n alueella on 43 taloyhtiöitä ja
alueen turvallisuustiimi on laatinut sen hoitamiseksi toimintasuunnitelman. Käytännössä tänä vuonna

on tarkoitus käydä kolmen kohteen kuukausitahdilla läpi kaikki Heka-Vuosaaren vuonna 2013 kertaalleen tarkastetut kohteet läpi.
– Tavoitteenamme on tehdä turvallisuuskävelyitä kolmessa Heka-Vuosaaren kohteessa kuukauden
aikana. Kokoonnumme tiettyyn paikkaan, haemme kiinteistönhuollosta avaimen ja teemme tarkastuksen. Emme ilmoita edes kiinteistönhuollolle
etukäteen, minne menemme, etteivät ehtisi putsata
paikkoja kuntoon, vaan saamme todellisen kuvan
tilanteesta.
Paikat tarkastetaan, puutteet kuvataan, puutteista laaditaan raportti ja toimitetaan sähköpostilla
alueyhtiölle .
– Viimeksi oli ”huolestuttavia” puutteita, minkä
vuoksi ”esitimme” isänöitsijälle niiden korjaamisen
heti. Pian tulikin vastaus, että korjattu on. Voimme
tehdä vielä pistokokeita tällaisiin kohteisiin ja varmistua, että puutteet on varmasti korjattu, Villo vielä
kertaa toimintamallia.
Tähän mennessä turvallisuuskävelyillä on tullut
vastaan aika tuttuja juttuja: talojen kellarikäytävissä säilytetään tavaraa, toisinaan paljonkin, vaikka ei
saisi. Lastenvaunuja ja –rattaita porraskäytävissä –
tuttu ilmiö – kielletty sekin paloturvallisuussyistä.
– Autonrenkaiden säilyttäminen taloyhtiön tiloissa on ehkä suurin ongelma, mikä tulee usein
vastaan. Ihmiset eivät ymmärrä, miten suuren palokuorman renkaat voivat aiheuttaa, millä lämmöllä

kumi palaa. Olemme katsoneet ns. läpi sormien, jos
varastossa on ollut yhdet autonrenkaat. Mutta on
tullut vastaan niitäkin varastoja, joissa varasto on
täynnä renkaita lattiasta kattoon asti.

Pelastustie-merkin
osaamaton käyttö
Pertti Villo muistuttaa, että maankäyttö- ja rakennuslain asetuksessa (895/1999) 49§§:n 1 momentissa) todetaan: Pelastustiestä on oltava maininta rakennuspiirustuksissa, muuten se ei ole virallinen.
Pelastusmerkin käyttöä ei Villon kokemuksen
mukaan riittävästi tunneta tai ymmärretä - varsinkaan kantavuusmerkintöjen merkitystä käytännössä.
Hän kertoo esimerkin: Pelastustie kulkee pihakannen ylitse. Kyltissä on merkitty kantavuus 12
tonnia. Pelastuslaitoksen nostolava tulee paikalle
ja toteaa, että 22 tonnisella nostolava-autolla ei ole
asiaa tuolle pihakannelle. Onko pelastuslaitoksella ollut tietoa merkistä ja siinä ilmoitetusta kantavuudesta? Ei. Jos olisi ollut, pelastuslaitos olisi tullut
paikalle oikein mitoitetulla kalustolla.
– Taloyhtiön pelastustie ja siihen liitetty merkki on virallinen vain, jos pelastustie on merkitty
rakennuspiirustuksiin. Nyt vaikuttaa siltä, että pelastustie-merkkejä laitetaan jälkikäteen ja käytetään ihan muissa tarkoituksissa kuin turvallisuuden
edistämiseksi, Villo vielä kertaa.

JÄRJESTÄ TALOYHTIÖSSÄSI OMA PALOHARJOITUS
JA VOITA 1000 EUROA.

Taloyhtiön paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia ja se rakentuu
yhtiön ja asukkaiden yhteistyöstä. Taloyhtiön Oma paloharjoitus
on hyvä työkalu yhtiön turvallisuusasioiden tarkistamiseen. Lisäksi
asukkaat kannattaa haastaa tekemään kodin Oma paloharjoitus,
jotta turvallisuusasiat huomioidaan myös asunnoissa.

Selkeät ohjeet harjoituksiin löytyvät
osoitteesta UFQTYZW[FQQNXZZX[NNPPTą.
Osallistu nyt ja voit voittaa LähiTapiolan
myöntämän 1000 euron rahapalkinnon.

Hanketta rahoittaa:

Tartu tilaisuuteen Hae Aktiasta edullista lainaa!

TALO YHTI Ö N
SANE E RAU S
OV ELL A?

Tilastokeskuksen mukaan asunto-osakeyhtiöt ja asuntojen omistajat
korjasivat asuinrakennuksiaan ja asuntojaan 5,7 miljardilla eurolla
vuonna 2013.
Onko julkisivu-, parveke- tai putkiremontti ajankohtainen myös
sinun taloyhtiössäsi?
Taloyhtiön remontti on yleensä iso taloudellinen panostus yhtiön
osakkaille. Ainoana Suomessa Aktia tarjoaa asunto-osakeyhtiöille
Euroopan keskuspankin myöntämää lainaa erittäin kilpailukykyisin
ehdoin.
Kilpailuta taloyhtiösi laina Aktia Pankissa, se on aina kotiinpäin.
Soita tai pyydä tarjous sähköpostitse:
Aktian yritysasiakaspalvelu, puh. 010 247 6700, yritys@aktia.ﬁ

Aktia Pankki Oyj kasvattaa yritysluototustaan ja osallistuu ensimmäistä kertaa Euroopan keskuspankin lainaohjelmaan, jonka avulla Aktia
tuo markkinoille sata miljoonaa euroa edullista Aktia-rahoitusta. Osallistuminen EKP:n lainaohjelmaan tukee Aktian uudistuvaa ja kasvuun
suuntautuvaa strategiaa.

Teksti: Irene Murtomäki

Miksi "vesimittaripakko"
linjasaneerauksissa?
Helsinkiläinen Isännöitsijätoimisto Itkonen Oy nostaa
esiin kysymyksen, miksi rakennusvalvontavirasto ei
myönnä poikkeusta huoneistokohtaisten vesimittareiden
"asentamispakossa" silloin kun investointi on taloyhtiön
perusteellisen selvityksen mukaan kannattamaton.
Todetaanhan asetuksessa, että energiatehokkuutta
parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät
ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia.

-Y

mpäristöministeriön kannan mukaan kunta voi käyttää harkintavaltaa tässä asiassa, mutta miksi sitä ei
käytetä. Lähtökohtaisesti harkintavaltaa käytetään silloin, kun siitä hyötyy asiakas. Nyt
olisi tässä kyseisessä tapauksessa ollut erinomainen
harkintavallan käytön paikka. Huoneistokohtaisten
mittarien asentamatta jättämisestä hyötyjinä olisivat nimenomaan olleet taloyhtiön asukkaat, joiden
asumiskustannukset ovat muutenkin korkeat mittavien remonttien takia, toimitusjohtaja, isännöitsijä
Vesa Itkonen ja isännöitsijä Ritva Haapala korostavat.
– Vastaavat laskelmat, joiden mukaan mittarien
asentaminen ei ole taloudellisesti järkevää, on tehty
aikaisemmin myös muihin kohteisiin ja aikaisemmin mittarien poisjättäminen on hyväksytty.

Taloyhtiössä oltiin muun muassa sitä mieltä, että
henkilölukumäärään perustuva vesimaksu on riittävän oikeudenmukainen ja erityisesti kustannustehokas tapa vesikulujen laskutuksessa.
Yleisesti on todettu, että kiinteistön vedenkulutuksen mittaaminen ja tasauslaskutus ei ole mielekästä silloin, kun vedenkulutustaso on alhainen.
– Tasauslaskutus nostaa hallinnollisia kuluja,
mitkä on otettu taloyhtiön laskelmissa huomioon.
Sen sijaan rakennusvalvonta ei ota niitä huomioon,
eikä perustele menettelyään.
Esimerkkitaloyhtiössä vedenkulutustaso alittaa tilastolliset keskikulutusarvot kulutuksen ollessa
noin 150 litraa henkilöä kohti vuorokaudessa. Talo-

Taloyhtiöillä pitäisi olla Vesa
Itkosen mielestä mahdollisuus
poiketa vaatimuksista silloin
kun voidaan
osoittaa, että
vesimittareiden
asentaminen ei
ole taloudellisesti järkevää.

Vesimittarit
nostavat kuluja

KUVA RIINA TAKALA

Esimerkkitapaus on Helsingin Pihlajamäessä sijaitseva taloyhtiö,joka on selvityksessään todennut
vesimittarien aiheuttavan sille ylimääräisiä kuluja nostaen kiinteistökustannuksia. Rakentamisen
lisäksi menoja syntyy muun muassa mittareiden
määräaikaisvaihdoista sekä huollosta ja tasauslaskutuksesta.
Taloyhtiö on myös todennut, että vedenmittausjärjestelmän asentamisella ei ole saavutettavissa energiatehokkuuteen liittyviä parannuksia, vaan
yhtiö panostaa siihen muilla osa-alueilla laajan
LVIS-peruskorjauksen yhteydessä.
Taloyhtiö selvitti vedenmittausjärjestelmän
asentamisen ja käyttämisen kustannukset LVIS-peruskorjauksen suunnittelutyön yhteydessä. Hankesuunnitelman valmistuttua taloyhtiön yhtiökokouksen yksimielinen päätös oli, ettei huoneistokohtaisia vesimittareita haluta asentaa.
– Jos yhtiökokous olisi päättänyt, että huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan, niin silloin olisi
edetty sen mukaisesti.
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Apua!

Huoltomies hukkasi
yleisavaimen. Sillä
aukeaa kiinteistön
kaikki ovet.

Ei aukea enää.

yhtiö laskee, että näillä kulutuslukemilla ei ole paljonkaan säästöpotentiaalia. Muiden vastaavien linjasaneerauskohteiden perusteella voidaan todeta,
että kulutus laskee remontin myötä entisestään ja
on yleensä 135 - 145 litraa/henkilö/vuorokaudessa.

Määräaikaishuollot
rasittavat
Vedenmittausjärjestelmän määräaikaishuoltoon
liittyen esimerkiksi virtausanturien sisäputket on
vaihdettava 12 vuoden välein tai kun anturin läpi on
virrannut 1 000 000 litraa vettä.
Taloyhtiö on tehnyt arvion määräaikaisvaihtojen
tarpeesta ja kustannuksista.
Yhtiön 150 l/as/vrk -vedenkulutuksesta 40 % lasketaan olevan lämmintä vettä ja 60 % kylmää vettä. Kulutuksella 90 l/as/vrk kylmää vettä vesimittareiden vaihtoväli eri henkilölukumäärillä olevissa
huoneistoissa vaihtelee.
Vedenkulutuslukuihin perustuen sekä mittarijärjestelmien valmistajan ohjeen mukaan ja järjestelmän luotettavuuden takaamiseksi mittausanturit
tulisi uusia huoneistokohtaisesti 5-12 vuoden välein.
Taloyhtiön mukaan tällainen järjestely on käytännössä mahdoton, koska asukkaiden lukumäärä
eri huoneistoissa vaihtelee eri aikoina ja yksittäisten
huoneistojen mittareiden vaihtaminen eriaikaisesti
tulisi kohtuuttoman kalliiksi.
Näin ollen mikäli järjestelmä halutaan pitää varmuudella toimintakykyisenä ja luotettavana, tulisi
mittarit uusia, kun ensimmäisten mittareiden 1 miljoonan litran käyttöikä täyttyy.
Huoltokustannuksia laskettaessa voidaan lähteä
siitä, että mittausanturit uusittaisiin kaikkiin huoneistoihin 8 vuoden välein sekä kylmä- että kuumavesipuolelle. Taloyhtiö muistuttaa myös, että
osaan mittareista sisältyy vuotoriski.

Kulujen kattamiseen
menee vuosikymmeniä
Suomalainen iLOQ on maailman
ainoa elektroninen lukitusjärjestelmä,
joka kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä
Pääsyoikeuksien hallinta on nopeaa
ja helppoa, kadonneet avaimet
voidaan poistaa järjestelmästä
käden käänteessä.
Tervetuloa Kiinteistö 2015
-messujen yhteydessä järjestettäville
FinnSec-messuille! Löydät meidät
osastolta 6c99.
www.iLOQ.com
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Taloyhtiössä on laskettu vedenkulutuksen säästön
olevan kaikkiin syntyviin kustannuksiin verrattuna
niin vähäisen, että vedenmittausjärjestelmän investointikulujen kattamiseen menisi 29,5 vuotta.
Määräaikaisvaihdot huomioiden kuoletusaika
olisi 75 vuotta. Näin ollen taloyhtiön mielestä vedenmittausjärjestelmän asentaminen ei ole teknisesti, eikä taloudellisesti mielekästä.
Järjestelmän asentaminen johtaa yksinomaan
kiinteistökustannusten nousemiseen. Lisäksi yhtiön osakkaat pitävät henkilölukumäärään perustuvaa vesimaksua riittävän oikeudenmukaisena.
Haettuaan poikkeusta olla asentamatta huoneistokohtaisia vesimittareita taloyhtiö sai Helsingin rakennusvalvonnasta vastauksen, jossa todetaan olevan hienoa, että taloyhtiö on ottanut energiaparannustoimenpiteet korjaussuunnitelmaansa.
Asunto-osakeyhtiön esitykseen olla asentamatta huoneistokohtaisia vesimittareita suhtautuminen
ei ollut yhtä suopeaa. Rakennusvalvonnan mukaan
perustetta asentamatta jättämiselle ei ole.

KUVA RIINA TAKALA

Teksti: Irene Murtomäki

ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYKSET TOIVAT
VESIMITTARIT LINJASANEERAUKSIIN

Moni taloyhtiö
asennuttaa
huoneistokohtaiset vesimittarit linjasaneerauksen yhteydessä, ellei niitä
ole entuudestaan.

Suosiollisesti asennettu,
poikkeamisista ei tietoa
Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen
vanhoihin kerrostaloihin linjasaneerauksen yhteydessä on
aiheuttanut paikoin kritiikkiä.
Mittarit pitää energiatehokkuuden nimissä asentaa,
vaikka taloyhtiön mielestä se on teknisesti vaikeaa
toteuttaa ja siten myös kallista. Ongelma on noussut esille
muun muassa kerrostaloissa, joiden huoneistoihin pitää
asentaa monta mittaria.

K

orjausrakentamisen energiatehokkuutta koskeva asetus on ollut voimassa pari
vuotta. Rakentamismääräysten mukaan
taloyhtiön on vesi- ja viemärijohtojen uusimisen yhteydessä asennettava huoneistokohtaiset
vesimittarit.
Asetuksen rakennuksen energiatehokkuuden
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä valmistel-

lut yli-insinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä kertoo, että hänelle saakka on kantautunut
asiasta hyvin vähäinen määrä kysymyksiä.
Ne ovat koskeneet lähinnä laskutuksen huomioon ottamista rakentamiseen liittyvinä kustannuksina sekä laskutusta tilanteessa, jossa mittarit on
asennettu, mutta taloyhtiö laskuttaa edelleen huoneiston henkilömäärän mukaan. Kauppinen muis23

tuttaa, että mittareiden käyttäminen veden laskutuksen perusteena ei ole asiana rakentamismääräyksissä.

Poikkeamisista
ei ole tietoa
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan energiatehokkuutta parantava toimenpide tarvitsee toteuttaa
vain jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Valituksia tilanteista, joissa huoneistokohtaiset mittarit on koettu hankalaksi
asentaa, eikä kunnan rakennusvalvonta ole myöntänyt siihen poikkeusta, ei ole tullut Jyrki Kauppisen tietoon.
– Kuinka paljon kunnissa myönnetään poikkeuksia, siitä ei ole tiedossani olevaa tilastoa. Olen
joskus tutkinut esimerkiksi Helsingin kaupungin
rakennusvalvonnan vuosikertomuksessaan julkaisemia tilastoja, mutta tällaista lukua en ole sieltä
löytänyt, Kauppinen mainitsee.
Maankäyttö- ja rakennuslain muutosta sekä asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Kauppinen pitää kaiken kaikkiaan onnistuneena verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Hänen mukaansa aiemmin oli
enemmän tulkinnanvaraa.
– Uusi asetus selkeytti käytäntöjä. Aikaisemmin
osassa kuntia huoneistokohtaiset vesimittarit piti
asentaa vesi- ja viemärijohtojen uusimisen yhteydessä aina ja toisissa ei. Nyt säännökset ovat selkeämpiä ja vesimittarit on asennettava rakennusvalvonnan myöntämiä hankekohtaisia poikkeuksia
lukuun ottamatta.
Yli-insinööri Jyrki Kauppisen saaman palautteen
mukaan vesimittareita ei koeta isona lisänä laajassa
linjasaneerauksessa.
– Se on paras ajankohta asentaa vesimittarit. Jos
niitä ei putkiremontin yhteydessä sisällytetä remonttiin, niin koska sitten. Seuraava tilaisuus saattaa tulla vasta viidenkymmenen vuoden päästä. Jälkiasennettuna kustannukset ovat niin suuret, että
se ei yleensä kannata.
Huoneistokohtaisten vesimittarien asentamista voidaan perustella kustannusten yhdenvertaisella
jakamisella käytön mukaan sekä veden, energian ja
ympäristön säästöllä.
Kauppinen pitää huoneistokohtaista mittausta ja laskutusta reiluna, koska silloin asukas maksaa
vedestä käyttönsä mukaan. Näin hänen ei tarvitse
kustantaa muiden veden kulutusta.

Helsingin
tiukasta linjasta palautetta
Helsingin kaupungin rakennusvalvonnassa ovat
tuttuja tilanteet, joissa taloyhtiö haluaa poiketa
määräyksestä asentaa huoneistokohtaiset vesimittarit putkiremontin yhteydessä. Yleensä syynä on
se, että yhtiössä pidetään niiden asentamista kalliina ja turhana saavutettuihin hyötyihin nähden.
Tarkastusinsinööri Juha Likonen rakennusvalvonnasta toteaa, että poikkeuksia määräyksestä
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myönnetään hyvin harvoin. Vetoaminen teknisiin
ja taloudellisiin seikkoihin ei tavallisesti tuota tulosta.
– Helsingin kaupungilla on tiukka linja siinä, että asetusta on noudatettava. Vuosittain vain parille
prosentille putkiremonttikohteista annetaan lupa
poiketa määräyksestä. Näissä tapauksissa kyse on
ollut yleensä siitä, että jokaiseen huoneistoon olisi
pitänyt asentaa hyvin suuri määrä vesimittareita.
Taloyhtiöt ovat antaneet rakennusvalvontaan
palautetta tästä tinkimättömyydestä.
– Virkamiesten päätöksistä ei kuitenkaan ole
toistaiseksi tehty valituksia rakennuslautakunnalle.
Toisaalta voisi olla hyväkin asia, että ratkaisuja katsottaisiin aina hallinto-oikeudessa asti. Näin saataisiin linjausta siihen, mitkä ovat ne toiminnalliset ja
taloudelliset seikat, joiden perusteella lain määräyksestä asentaa huoneistokohtaiset vesimittarit voidaan poiketa, Likonen sanoo.
– Yksittäinen viranomainen kaipaisi asiassa tulkinta-apua. Taloyhtiöiden palkkaamat konsultit tarkastelevat kukin omalla tavallaan mittarien asentamista ja laskevat kustannuksia. Virkamies joutuu
niiden pohjalta setvimään ja tutkimaan tilannetta
sekä tekemään päätöksen. Jos tämä ei taloyhtiötä
miellytä, vedotaan konsultin tekemään selvitykseen.
Selkeät ohjeet olisivat näissä tapauksissa sekä virkamiehen että asiakkaan etu, Juha Likonen toteaa.

Vesimittarit
kaikkiin saneerauskohteisiin
LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila Tampereen
rakennusvalvonnasta kertoo, että huoneistokohtaiset vesimittarit ovat tätä päivää tamperelaisissa linjasaneerauskohteissa. Kyse on uudisrakentamiseen
verrattavasta muutostyöstä ja sitä koskevat energiatehokkuusvaatimukset, Brunnila toteaa. Hänen korviinsa ei ole kantautunut kritiikkiä huoneistokohtaisten vesimittarien asentamisesta.
Tampereella poikkeuksena ovat olleet opiskelijoiden soluasunnot, joissa on useampi asukas ja
kunkin vedenkulutusta on mahdoton mitata. Kohteita remontoitaessa asuntoihin on kuitenkin jätetty
mahdollisuus asentaa vesimittarit myöhemmin, jos
talojen käyttötarkoitus joskus muuttuu.
LVI-insinööri Juha Keinänen Oulun kaupungin
rakennusvalvonnasta sanoo, että kaikkien linjasaneerauksien yhteydessä on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit, jos niitä ei ole aikaisemmin
ollut. Näin ollen sen suhteen ei ole ollut epäselvyyttä, etteikö mittareita asennettaisi.
Rakennustarkastaja Jukka Hyttinen Joensuusta toteaa, että huoneistokohtaisten vesimittarien
asentamisessa ei ole ollut ongelmaa, ja yleensä on
mittarit asennettu. Poikkeuksena on ollut ainoastaan opiskelija-asunnoissa soluasuntojen mittarointi, koska niissä vedenkulutuksen mittausta ei
ole voitu viedä laskutukseen saakka.

MAINOS

Käyttövesiputkiremontti ruostumattomilla teräsputkilla

Teknisesti toimiva ja pitkäikäinen ratkaisu

Isännöitsijä Veikko Mero
Mer-Isännöinnistä pitää
ruostumatonta terästä
parhaimpana vaihtoehtona
taloyhtiöiden käyttövesiputkiremonteissa.
Ruostumattomasta teräksestä rakennetulla järjestelmällä taloyhtiö saa teknisesti
hyvin toimivan ja kestävän ja
ennen kaikkea pitkäikäisen
käyttövesiputkiston.

Porraskäytävän puolella nousulinjat koteloidaan.
Ylhäällä näkyvät huoneistoon menevät putket.

A

sunto Oy Vanhankyläntie 7 on yksi niistä taloyhtiöistä, joissa
tehdään parhaillaan käyttövesiputkiremonttia Geberit Mapress
ruostumaton teräs -putkistojärjestelmällä. Tässä kohteessa remontin
tarve johtuu siitä, että käyttövesiputkissa on ollut jatkuvasti vesivuotoja.
– Käyttövesiputkien pitäisi kestää yli 50 vuotta, mutta valitettavasti
ne eivät kestä niin pitkään esimerkiksi täällä Järvenpään seudulla,
Mero toteaa selityksenä, miksi noin 30 vuotta vanhassa yhtiössä
tehdään jo nyt käyttövesiputkiremontti.
Perinteistä putkiremonttia taloyhtiössä ei harkittu, koska merkittävä osa kylpyhuoneista oli siinä kunnossa, ettei niitä tarvitse uusia.
Muutamat osakkaat kuitenkin teettävät samassa yhteydessä oman
kylpyhuoneremonttinsa.

Ruostumaton teräs pitkäikäinen materiaali

Järnefeltinkatu 7:ssä sijaitsevassa taloyhtiössä Geberit Mapress
ruostumaton teräs –putkistojärjestelmä oli ainut vaihtoehto, etenkin
kun ruostumattoman teräksen hintataso on tullut kilpailukykyiseksi.
– Olemme selvittäneet putkimateriaalien hintatasoa aikaisemminkin, mutta nyt ruostumaton teräs oli tässä kohteessa jopa edullisempi
kuin komposiitti, Mero jatkaa.
Ruostumattomassa teräksessä on Meron kokemuksen mukaan
useita seikkoja, jotka puoltavat sen käyttämistä käyttövesiputkina:
– Vaikka ruostumaton teräs olisi kalliimpikin, niin sitä materiaalia
suosittelisin, koska se on esimerkiksi virtausteknisesti niin hyvä. Se
on kestävä ja pitkäikäinen materiaali, Mero sanoo.
Järjestelmä on myös ääniteknisesti hiljainen, koska vesi ”liikkuu”
putkissa sujuvasti, eikä putkia tarvitse kannakoida yhtä tiheästi kuin
muita putkimateriaaleja.
– Ruostumattomassa teräsputkessa ei ole myöskään syöpymisongelmia ja siksi putken käyttöikä on pitkä, suunnittelija Juha Lyyra
GHS Group Oy:stä mainitsee.

Asukkaat voineet asua kotonaan

Käyttövesiputkisto uusitaan niin, että hormeja, joissa vanhat vesija viemärilinjat kulkevat, ei avata, vaan uudelle putkistolle tehdään
uudet reitit.
– Porraskäytävään on tehty kaksi pystylinjaa, joista jaetaan sitten
uudet käyttövesiputket huoneistoihin, Lyyra kertaa 20 huoneistoa
koskettavasta ratkaisusta.
Putkivedot huoneistoihin on voitu tehdä hänen mukaansa ”räätälöidysti” niin, ettei asukkaan tarvitse putkien vuoksi purkaa mitään

Liitokset tehdään puristustekniikalla, minkä ansiosta ei tarvita esimerkiksi tulitöitä.

huoneiston puolelta, esimerkiksi eteiseen rakennettuja hyllyköitä tai
kaapistoja.
Koska viemärilinjoihin ei siis kosketa ja vanhassa linjassa vesi
kulkee, niin tämän ansiosta asukkaat voivat todellakin asua kotonaan
koko remontin ajan. Vesikatkotkin ovat olleet hyvin lyhyitä. Melu oli
väliaikainen häiriö silloin, kun uusille putkille porattiin timanttiporalla
uudet kulkureitit käytävillä ja asunnoissa.
Koska putket koteloidaan, ne ovat porrashuoneissakin varsin huomaamattomia.
Järjestelmän asentaminen on ”asentajaystävällistä”: Putkea on
helppo käsitellä; Kaikki liitokset tehdään puristamalla, ja koska
Geberit Mapress liittimissä on puristusindikaattorit ja vuodonilmaisimet, huomataan puristamattomat liitokset viimeistään painekokeessa,
eikä vuotavia liitoksia jää. Asentamisessa ei tarvitse tehdä tulitöitäkään, mikä tuo Meron mukaan merkittävän säästön.
– ”Rosteriputkien” kanssa ei tarvitse pelätä terveysriskejäkään,
Mero vielä toteaa.
Geberit Mapress ruostumaton teräs –putkistojärjestelmä on optimaalinen mihin tahansa kohteeseen, mutta erityisesti sinne, missä
veden laatu aiheuttaa ongelmia.

Lisätietoja:
Geberit Oy Kati Laakso, puh. 040 4559350
kati.laakso@geberit.com tai www.geberit.¿/mapress
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Teksti: Riina Takala

KUN UUDESSA TALOSSA HAVAITTU VIRHEITÄ JA
PUUTTEITA, MUTTA KORJAAMINEN TAKKUILEE

KUVA KUVATOIMISTO VASTAVALO

Sinnikkäästi omaa
taloyhtiötä puolustaen
rakennusliikkeitä vastaan

Rakennusliikkeiden suhtautuminen uusissa taloissa
ja asunnoissa havaittuihin virheisiin ihmetyttää.
Pienimpiäkään vikoja ei saada korjattua. Tai
yritetään korjata, mutta tehdään se moneen kertaan.
Tai kun korjataan, rikotaan tai vaurioitetaan samalla
jotakin muuta. Valehdellaan. Ei haluta keskustella
asioista avoimesti.
Eräässä yhtiössä rakennusliikkeen kanssa
on taisteltu viitisen vuotta suuremmista
virheellisyyksistä sillä seurauksella, että esimerkiksi
lopputarkastus on edelleen suorittamatta ja
rakentamisaikaisetkin vakuudet vapauttamatta.
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Keinuva lattia,
liian matalat
keittiöt, vesimittarien puuttuminen, melu,
värähtely...
Pitkä lista vikoja, joita on tullut esiin Aarne
Nilssonin asuttamassa taloyhtiössä.

ämmityksen säätötyö tekemättä, julkisivun
alumiinitikkaiden jättämien jälkien puhdistus tekemättä; pihapuiden suoja-aidat
puuttuvat; lämmönjakohuoneen palo-oven
yläpuolella seinän yläosassa läpiviennit tekemättä;
pihan kiviaita läikikäs, yritetty puhdistaa, mutta tilaaja ei hyväksy työtä; osassa märkätiloja kynnykset
liian matalia, työvirhe, korjataan esimerkiksi alumiinikynnyskorotuksella, ei tehty… jne …
– Kaksi vuotta on nyt tullut täyteen siitä, kun taloyhtiö ilmoitti rakennusliikkeelle ensimmäisistä talossa ja asunnoissa havaituista vioista ja puutteista.
Meillä on edelleen valtava määrä tällaisia pieniä vikoja ja puutteita, joita rakennusliike ei ole edelleenkään saanut korjattua, espoolaisen asunto-osakeyhtiö Emilian hallituksen puheenjohtaja Timo Haukilahti kertaa.

Pelataanko tässä viivytyspeliä?
Taloyhtiö kokosi viime syksynä takuutarkastuksen suorittamista varten listan, mitä vikoja puutteita

asunnoissa ja yhtiössä on ja toimitti sen rakennusliikkeelle.
Tämän vuoden maaliskuussa taloyhtiö teetti ulkopuolisella konsultilla selvityksen, mikä tilanne takuutöiden listassa mainittujen vikojen ja puutteiden korjaamisessa on. Konsultin raportissa mainittiin 52 sellaista vikaa tai puutetta, jotka olivat edelleen tekemättä.
Tätä raporttia käsiteltiin heinäkuussa ja päätettiin, että 10.8.2015 pidettävässä kokouksessa rakennusliike antaa aikataulun siinä vaiheessa oleville tekemättömille korjaustöille.
Kokousta silmällä pitäen puheenjohtaja Haukilahti ja konsultti Mervi Palanen tekivät kuitenkin
katselmuksen saadakseen tietoa, onko korjauksia jo
tehty, kuten on annettu ymmärtää.
– Kaksi vikaa 52:sta oli korjattu. Tapasimme sen
jälkeen takuuajan korjausten tekemisestä vastaavan
rakennusmestarin, jolta tiedustelimme, mikä tilanne korjausten suhteen on. Vastaus oli, että on, kaikki viat ja puutteet on korjattu. Meille siis valehdeltiin
ihan suoraan, Haukilahti kertoo asioiden etenemisen vaiheista.
– Lokakuussa ilmanvaihtohuoneessa tapahtui
vesivahinko, minkä seurauksena vedet valuivat pitkin porraskuilun ikkunoita. Olemme moneen kertaan pyytäneet kertomaan, mitä oikein on tapahtunut. Selitys on, että se on ollut kondenssivettä…,
Haukilahti toteaa uusimmasta käänteestä, jossa jälleen tunnutaan tietoa pantattavan.
– Tällaisia pieniä vikoja ja juttuja meillä on suuri
määrä. Asunnoissa lappaa näitä korjausmiehiä tuhka tiheään, Haukilahti vielä tuskailee prosessista,
jonka positiivisesta lopputuloksesta ei ole ainakaan
tällä hetkellä minkäänlaista toivoa.
Viimeisimmässä hallituksen kokouksessa päätettiin, että rakentamisen jälkeistä vakuutta ei vapauteta ennen kuin kaikki esitetyt korjaukset on tehty.
– Tuntuu, että rakennusliike pelaa meidän kanssamme aikaa, mutta me emme anna periksi, Haukilahti vielä toteaa.

Keittiöiden koko, vesimittarit ja melu
Asunto-osakeyhtiö Espoon Papaija valmistui vajaa
5 vuotta sitten. Siellä rakennusliikkeen kanssa on
jouduttu vääntämään suuremmista asioista, kuten
esimerkiksi siitä, että 20 asunnossa keittiö on matalampi kuin 34 asunnossa.
– Huonekorkeuden pitäisi olla 2,50, metriä, jotta tilaa voidaan kutsua keittiöksi. Rakennusliike on
hieman oikaissut ja huonekorkeus on osassa huoneistoja 2,35 metriä, minkä perusteella puhutaan
keittiötilasta. Ostajat ovat saaneet väärää tietoa.
– Taloyhtiö on valittanut asiasta Kuluttajariitalautakuntaan, mutta asian käsittely on kesken, taloyhtiön hallitukseen kahtena ensimmäisenä vuotena
kuulunut Aarne Nilsson kertoo.
Tällä hetkellä hän tarkastelee tilannetta osakkeenomistajana ja on tehnyt yhdessä kahden muun
osakkeenomistajan kanssa valitukset Kuluttajariitalautakuntaan mm. huoneistoihin kohdistuvista melu- ja värähtelyhaitoista.
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Taloyhtiön tekemässä Kuluttajariitalautakuntaan
tehdyssä valituksessa tuotiin esiin myös se, että
vaikka rakentamismääräysten mukaan talossa pitäisi olla vesimittari sekä kylmälle, että lämpimälle
vedelle, todellisuudessa mittausjärjestelmä on asennettu vain kylmään veteen.
Kolmas Kuluttajariitalautakuntaan valitettu asia
liittyy siihen, että Ratsukadun puoleisten asuntojen
ääneneristys on heikko.
– Lisäksi on todettu joidenkin vuositarkastukseen liittyvien asioiden olevan kesken. Lopputarkastus on siis tekemättä, vaikka ns. valmistuminen
ja asuntojen luovutus oli jo 30.6.2011, Nilsson kertaa.
– Yhtiökokouksessa on päätetty, että me emme
vapauta rakentamisen aikaisia vakuuksia, hän vielä jatkaa.

Sinnikkyyttä näissä
viivytystaisteluissa tarvitaan
Rakennusliikkeiden toiminta ihmetyttää taloyhtiöiden edustajia. Miksi viivytellään? Miksi ei vastata
rehellisesti? Miksi ei saada tehtyä esitettyjä korjauksia? Miksi suhtaudutaan välinpitämättömästi? Missä
on asiakaspalvelunäkökulma?
– Epäluottamuksen vuoksi kaikki asiat pitää tarkistaa uudelleen ja uudelleen, mikä hidastaa asioiden etenemistä ja on työlästä. On kulttuureja, joissa

hidastelu on tapana, koska työvoima ei maksa paljon, eikä ajalla ole mitään merkitystä. Mutta meillä
se ei käy. Käsittämätöntä, Haukilahti vielä puuskahtaa.
Timo Haukilahti ja Aarne Nilsson ovat sitä mieltä, että rakennusliikkeiden toiminnan laatua pitää
arvioida julkisesti. Pitäisi hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen median suomat mahdollisuudet ja saada
aikaan jonkinlainen kansalaisliike muutosten aikaansaamiseksi. Heidän fokuksessaan ovat ensisijaisesti Skanskassa ja NCC:ssä, joiden kanssa molemmissa taloyhtiöissä asioista edelleen ”väännetään”.
– Olemme saaneet ihan hyviä puolivalmisteita,
Haukilahti vielä heittää.

Etualalla oleva
tukimuuri on
läikikäs. Sitä on
Haukilahden
mukaan yritetty
puhdistaa
monta kertaa
erilaisin konstein, mutta
"tässä lopputulos"...

Taistelu tiivistänyt rivejä
Kaksivuotinen taistelu pikkuvikojen korjaamisesta
on Timo Haukilahden mukaan toiminut taloyhtiön
asukkaita yhdistävänä asiana. On syntynyt ainutlaatuista yhteisöllisyyttä.
– Se että meillä on yhteisiä ongelmia, se lähentää
meitä. Se on hyvä asia, mutta pitäisi olla positiivisempikin tapa saada aikaan yhteisöllisyyttä. Minulle
tämä on upein taloyhtiö, missä olen asunut, mutta
se on hassua, että tähän tunteeseen tarvitaan myös
ulkopuolinen vihollinen, Timo Haukilahti tuumii.
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Uuden taloyhtiön hallitus
- siltä vaaditaan paljon
Timo Haukilahden ja Aarne Nilssonin kokemuksia voi
tarkastella myös laajemmin ja pohtia sitä, miten vastuullinen
tehtävä uuden talon ensimmäisellä varsinaisella hallituksella on.
Saako hallitus tukea isännöitsijältä? Miten pitää huolta siitä,
että vuositarkastukseen kirjautuvat reklamoitavat asiat – niin
huoneistoista kuin yhtiöstä muutenkin?
Miten rakentamisvaiheen jälkeisten vakuuksien
sitomisella voidaan vastuuttaa rakennusliike korjaamaan
vuositarkastuksessa havaitut viat ja puutteet?

-H

allitukseen pitää saada oikeat henkilöt. Hallituksen jäsenyys
uudiskohteen takuuajalla on tosi
vastuullinen tehtävä. En kaihtaisi sitäkään, että jos taloyhtiöstä ei sopivia henkilöitä löydy, niin sitten palkattaisiin ulkopuolista apua,
keskusteluun osallistunut isännöitsijä Jaani Räty
Isännöintivelho Oy:stä toteaa.
Kun rakennus on valmistunut ja sille tehty vastaanottotarkastus, sen jälkeen 12-15 kuukauden
päästä tehdään vuositarkastus.
Hallituksen kannattaakin miettiä, onko syytä ottaa mukaan vuositarkastukseen ulkopuolista apua.
Ilman asiantuntijaa toimien, hallituksen toimintaa
voidaan Rädyn arvion mukaan lähes poikkeuksetta
pitää huolimattomana. Vuositarkastukseen valmistautuminen on osakkaista valitun hallituksen tärkein tehtävä.
Urakoitsijan pitää korjata takuuaikana eli vastaanottotarkastukseen mennessä talossa ja asunnoissa ilmoitetut virheet ja puutteet.
– Tässä kohdassa on syytä erottaa takuuajan
vastuu ja takuuajan jälkeinen vastuu. Takuuaikana näyttötaakka on urakoitsijalla, jonka on korjattava takuuaikana ilmenneet virheet ja puutteet, ellei
osoita niiden aiheutuneen hänestä riippumattomista syistä, Räty muistuttaa. Jos virhe olisi pitänyt
havaita vuositarkastuksessa, ei voi enää vedota sen
jälkeen kuin poikkeustapauksissa.
– Sen sijaan takuuajan jälkeisessä urakoitsijan
10-vuotisvastuussa taloyhtiön on kyettävä näyttämään toteen, että on kyse nk. piilevistä virheistä,
joita ei voitu havaita vastaanottotarkastuksessa.

Isännöitsijän rooli ja asema
Keskustelussa pohditaan sitäkin, pitäisikö rakennuttajan nimeämä isännöitsijä vaihtaa heti alku30

vaiheessa. Varsinkin silloin, kun rakennusliikkeen
kanssa joudutaan ristiriitoihin vuositarkastuksessa
tai takuuaikana esiin tulleiden vikojen ja puutteiden
korjaamisessa.
– Isännöitsijä saa rakennusliikkeeltä jatkuvasti
uusia asiakkaita, tulovirta turvattu, eikä tarvitse kilpailla. Talon valmistumisen jälkeen asukkaat muuttavat sisään ja alkavat valittaa virheistä, jolloin isännöitsijän tehtävä ja rooli muuttuu – pitäisi ns. entiseltä asiakkaaltani ruveta vaatimaan uusien asukkaiden havaitsemien virheiden korjaamista, Jaani
Räty pohtii teoreettisesta näkökulmasta.
Voihan käydä niinkin, että kun hallituksella ei ole
riittävästi sinnikkyyttä, kykyä, resursseja tai aikaa
taistella rakennusliikettä vatsaan, ja isännöitsijäkin
on haluton osallistumaan reklamaatioprosesseihin,
niin hän vakuuttaa hallituksen, että ei kannata ruveta rettelöimään.

Toiselle korjataan, toiselle ei
– Minun oikeudentajuani sieppaa se, että miksi rakennusliike korjaa jotakin yhdelle osakkaalle,
mutta toiselle ei. Meidän yhtiössämme on esimerkiksi allaskaapit, jotka ovat vuoden päästä entisiä.
Rakennusliike vaihtoi kaapin yhdelle asukkaalle.
Minä kysyin, mitenkäs ne 33 muuta. Rakennusliikkeen vastaus oli, että ei vaihdeta muille, koska he
eivät ole valittaneet. Ja sitä paitsi sinä edustat yhtiötä, allaskaapit kuuluvat osakkeenomistajan hallintaan. Näinkö tämä todella menee, Haukilahti nostaa
esiin.
Tämä vastuunjaon rajapinta voi aiheuttaa ongelman siinäkin mielessä, että hallitus ei välttämättä
tiedä kaikista asunnoissa olevista vioista ja puutteista.
– Hallituksen pitäisi kuitenkin kyetä seuraamaan
sitä, että jos yksi osakas valittaa viasta, joka vaikut-

Hyvä tietää käsitteistä
taa selvästi yhtiön vastuulla oleviin rakenteisiin,
niin silloin asia pitää tarkastaa myös muissa huoneistoissa. Sama urakoitsija on rakentanut nekin,
Jaani Räty muistuttaa.
Myös äänekkäimmän ja vahvimman laki pätee
siinä, kuka tällaisissa tilanteissa ”voittaa” ja kuka
”häviää”. Näin ainakin Räty kertoo havainneensa,
kun on tutustunut jälkikäteen muutaman vuoden
ikäisten yhtiöiden hallinnonluovutusaineistoon.
– Yleensähän vuositarkastusta varten asukkaita pyydetään listaamaan, puhutaan narinalistoista,
heidän huoneistossaan havaitsemansa viat ja puutteet. Kukin kokoaa listan tietysti omalla tarmollaan
ja sen jälkeen niitä ryhdytään korjaamaan.
– Taloyhtiön luovutusaineistoista olen nähnyt,
mistä vioista ja puutteista osakkaat ovat valittaneet
ja mitä niistä on oikeasti korjattu, hän jatkaa arvioiden, että juristitaustaisten osakkaan laatima valituskirjelmä taitaa johtaa varmemmin korjausten tekemiseen kuin leskirouvan ”narinalista”.

Asunnon ostanut
kuluttajana hankalassa paikassa
Timo Haukilahden mielestä tällaisiin ongelmatilanteisiin tarvittaisiin enemmän avoimuutta, rakennusliikkeille parempaa kykyä ottaa vastaan palautetta ja toimia paremmin asiakasta palvellen.
Timo Haukilahden ja Aarne Nilssonin kertomat
kokemukset ovat varmasti myös hyvin tyypillisiä tämän päivän uudisrakentamisessa ja asuntokaupassa. Rakennusliike lupaa enemmän kuin toteuttaa,
eikä asiakkaan ääni tahdo kantaa kuuleviin korviin,
kun pitäisi jotakin korjata.
Ongelma on tietysti myös siinä, että kun rakennusliike rakentaa ”itselleen” asuntoja myydäkseen
ne ostajille, se ei tee sitä ”kuluttajalähtöisesti”. Kuluttajalähtöinen osakkeenomistajan ja rakennusliikkeen suhteesta tulee oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun osakkeenomistaja (kuluttaja ja ostaja) asuu
asunnossa ja ilmoittaa rakennusliikkeelle eli myyjälle huoneistossaan havaitsemistaan virheistä ja
puutteista.
Nykypäivän asuntorakentamisessa ja asuntokaupassa – etenkin pääkaupunkiseudulla on Jaani Rädyn mielestä nähtävissä ilmiö, joka osaltaan selittää
sitä, miksi asukkaan ääni ei kuulu.
– Täällä asunnoista on ylikysyntää, minkä vuoksi
asuntojen hinta ei määräydy tuotantokustannusten
perusteella, vaan sen perusteella, mikä on asunnon
markkina-arvo tietyllä alueella. Jos asunnoista on
mahdollista pyytää 4 000 euroa neliöltä, niin sillä ei
ole merkitystä, tuleeko taloon kalliimpi vai halvempi hissi. Kannattaa tehdä mahdollisimman halvalla, koska se ei kuitenkaan vaikuta asunnon myyntihintaan. Rakennuttajalla ei ole intressiä ajatella asiaa elinkaarikustannusten kannalta.

- RAKENTAMISVAIHEEN aikana yhtiön hallintoa hoitaa rakennusaikainen hallitus, joka koostuu
yleensä rakennusliikkeen toimihenkilöistä. Yhtiölle
on valittu myös isännöitsijä.
- Kun rakennukset ovat valmiita ja ostajat
muuttaneet sisään, järjestetään yhtiökokous. Siinä
yhtiö siirtyy rakennusliikkeen hallinnosta osakkaiden hoitoon. Yhtiökokouksessa valitaan hallitus ja
isännöitsijä.
- Vuositarkastus järjestetään, kun rakennuksen
käyttöönottohyväksynnästä on kulunut 12–15 kuukautta eli noin vuoden asumisen jälkeen. Vuositarkastuksen tarkoitus on kartoittaa ja korjata mahdolliset virheet kerralla.
- Ostajien ja asuntoyhtiön välinen puhevalta
virhetilanteissa on lähtökohtaisesti jaettu kunnossapitovastuun mukaisesti.
Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että ostaja ilmoittaa
hallitsemansa huoneiston sisäpinnoissa ilmenevät
virheet ja myös pihan tai muiden tilojen virheet,
jos ne kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan osakkaan
kunnossapitovastuulle. Yhtiö ilmoittaa muissa rakennuksen osissa ja yhtiölle kuuluvilla piha-alueilla
ilmenevät virheet.
- RS-kohteissa myyjän on asetettava yhtiön ja
osakkaiden turvaksi asuntokauppalain edellyttämät
vakuudet. Ne ovat rakentamisvaiheen vakuus, rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus ja perustajaosakkaan suorituskyvyttömyysvakuus.
- Taloyhtiön edun mukaista on vapauttaa takuuajan vakuus vasta sen jälkeen kun kaikki takuuajan
korjaukset on suoritettu. YSE-ehtojen mukaan
takuuajan vakuus vapautuu ilman eri toimenpiteitä,
kun 3 kuukautta on kulunut takuuajan päättymisestä.
- Taloyhtiö estää vakuuden vapautumisen
ilmoittamalla vakuuden voimassaoloaikana takuun
antaneelle taholle, ettei vakuutta saa vapauttaa
urakoitsijalle.

Tyypillisimpiä virheitä
AALTO-YLIOPISTON analyysin ja Rakennuslehden tekemän kyselyn tulokset yleisimmistä
laatuvirheistä asuntotuotannossa (julkaistu Rakennuslehdessä 26.9.2014):
• parvekeovien ja ikkunoiden asennusongelmat
• halkeamat seinissä ja katoissa
• vesikattojen vesivuodot
• parkettien asennusvirheet
• kylpyhuoneiden kaadot
• parvekkeiden pintarakenteet ja
lasituksen ongelmat
• piharakentaminen: pintavesien väärät kaadot sekä
viemäreiden painumat ja tukokset
• pihakansien vedeneristyksen ongelmat
• ilmanvaihto laitteiden virheellinen säätö
• kiintokalusteiden kolhut
• lämpövuodot
• muovimaton asennusvirheet
• radon- ongelmat
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Kuunarin ”pakkotyömaalle”
ei loppua näy vieläkään ….
Autotallin lattiapinnoitteet jälleen irti, ilmanvaihtojärjestelmästä puuttuvat huoltoluukut, kupariputkien
liian harvaksi jäänyt kannakointi, vesipaineiden tasaukset
kerrosten välillä, minkä vuoksi putket paukkuvat,
julkisivusaumat vuotavat vettä…

”K
Iiro Viinanen ja
Juhani Korhonen kahvikuppien ääressä
pari vuotta sitten kertomassa
siihen mennessä 6 vuotta kestäneestä "pakkotyömaasta".
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uulostaapa tutulta” voisin sanoa espoolaistaloyhtiöiden kokemuksia
kuunneltuani. Mutta tuossa yllä olevassa reklamaatiolistassa on se vika,
että se koskee vuonna 2007 valmistunutta Asunto Oy Lahden Kuunaria. Siellä oli pari vuotta sitten taisteltu kuuden vuoden ajan rakennusliikkeen
kanssa erilaisten virheiden, vikojen ja puutteiden
korjaamisesta.
Entinen meno näyttää kuitenkin jatkuvan: Taloyhtiössä asuvien Iiro Viinasen ja Juhani Korhosen
mukaan autotalliin ja julkisivusaumoihin liittyviä
vikoja on vaadittu korjattavaksi, korjattu onkin mutta jo aiemmin korjattuja on jouduttu korjaamaan
uudestaan ja uutta korjattavaa on tullut esiin ajan
saatossa.
Ilmastointijärjestelmän ja käyttövesiputkiston
ongelmat taas ovat paljastuneet vasta tänä kesänä.

Kaikki kunnossa …
Kerroimme vuoden 2013 Kiinteistöpostissa taloyhtiön kokemasta kuuden vuoden ”pakkotyömaasta”
ja taistelusta YIT:n kanssa erilaisten virheiden, vikojen ja puutteiden korjaamisesta.
Vuoden 2013 syksyllä miehet olivat toiveikkaita,
että seinissä havaitut halkeamat ja laattojen ja tapettien kiinnitykset saataisiin korjattua syksyn aikana
ja vakavin virhe – porrashuoneiden sähkökaapelointi – olisi tehty vuoden loppuun mennessä.
Tiedusteluuni saan tältä osin myönteiset vastaukset: korjattu on.
– Sähkökaapelointi toteutettiin lopulta taloyhtiön
esittämällä tavalla eli vedettiin uudet kaapelit sähköpääkeskuksesta porrashuoneeseen ja huoneiston
oville asti jossa ne jatkettiin sisään meneviin johtoihin. Rakentajan tytäryhtiö Caverion Oy teki malliasennuksen yhdessä kerroksessa ja YIT tarkastutti

sen Inspecta Oy:llä, miltä pohjalta loput tehtiin. Ja
kaikki on nyt tehty niin kuin pitääkin, Juhani Korhonen iloitsee.

… tai ei sittenkään ihan kaikki
Autotallin kanssa ongelmia on ollut aikaisemminkin, tehty muun muassa lattiakaadot uusiksi, koska
ne olivat minimaalisia ja vesi makasi lattialla.
– Autotallit on rakennettu ilman lattiakaivoja. En
tiedä, onko suunnittelija ajatellut, että Suomessa on
ikuinen kesä, Juhani Korhonen pohtii.
Tänä kesänä korjattiin lattiaelementtien saumoja,
joihin vesi pääsi. Kahteen elementtiin tehtiin elastiset liikuntasaumat sekä korjattiin jälleen kaatoja.
Korjauksesta oli kulunut muutama kuukausi, kun
lattiapinnoite irtosi yhdestä tallista ja vähän myöhemmin toisesta tallista.
– Taas on pinnoite irti lattiasta, Korhonen jatkaa
listaa taas korjaamista vaativista vioista.
Ilmanvaihtojärjestelmän nuohouksen yhteydessä kävi ilmi, että kahdessa asunnossa ilmanvaihto ei
toimi oikein.
– Tutkimme asunnot ja havaittiin, että palopelti
oli lauennut kiinni, minkä vuoksi jäteilma ei poistu poistohormiin. Toisessa huoneistossa palopelti saatiin auki ilmanvaihtojärjestelmän huoltoluukun kautta. Sen sijaan toisessa huoneistossa ei ollut
minkäänlaista huoltoluukkua, mistä pääsisi käsiksi palopeltiin, joka sijaitsee alas lasketussa katossa.

Suunnitelmissa oli merkintä huoltoluukusta. Syy,
miksi palopelti ei lauennut, ei selvinnyt, Korhonen
jatkaa.
Tästä syystä päätettiin tarkistaa järjestelmän
huoltoluukut kaikissa huoneistoissa. Tarkastuksessa
kävi ilmi, että 13 huoneistossa ne puuttuivat.
– Reklamoimme asiasta rakennusliikkeelle ja
asia odottelee toimenpiteitä, Korhonen jatkaa.
Käyttövesiputkistosta kuuluva kolahtelu herätti
huomiota ja lähdimme selvittämään, mikä voisi olla syynä.
– Meidän taloyhtiössämme esimerkiksi 12 millimetrin kuparisten käyttövesiputkien kannakointi
on jopa 2,8 metrin väleillä, kun kannakointi pitäisi
olla ohjeen Putkistojen ja –kanavien kannakointi
(LVI 12-10370 -2004 ) mukaan 40-60 cm:n välein.
– Samoin vesipaineiden tasoitus eri kerrosten
välillä näyttää olevan puutteellinen. Alimmissa kerroksissa vesipaine on korkea ja ylimmissä paine on
heikko. Putkien kova virtaus saattaa aiheuttaa kupariputken vaurioitumisen.
– Näistäkin me nyt odottelemme rakentajan vastausta, Korhonen mainitsee.

Julkisivusaumat vuotavat
Julkisivusaumausten kanssa taloyhtiöllä on ollut
erimielisyyksiä rakennusliikkeen kanssa jo pitkään.
Tilanne on huono, sillä saumausten kautta vettä
valuu lasitetulle parvekkeelle saumauksen irrottua
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HUONEISTOKOHTAINEN
VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ

rakenteesta. – Tästäkin asiasta on rakennusliikkeen
kanssa keskusteltu useita kertoja ja vaadittu, että
julkisivusaumaukset täytyy korjata tai uusia. Korjattu on, mutta huonolla menestyksellä… Korhonen
kertoo.
– Pyysimme rakennusliikkeeltä rakennusaikaista pöytäkirjaa, mistä kävisi ilmi mm. saumauksen
tartuntaan vaikuttavat tekijät: Milloin ja millaisissa
olosuhteissa julkisivusaumaukset on tehty? Onko
saumat olleet puhtaat (lika, jää tms) työtä tehtäessä?
Onko saumaraot olleet riittävän leveitä suhteessa
saumassa tapahtuviin liikkeisiin? Sauman poikkileikkauksen epäedullinen paksuus tai poikkileikkauksen muoto? Millä materiaalilla ja kuka urakoinut? Onko työmaalla ollut YIT:llä saumausmestaria, joka on valvonut saumaustyötä?, Korhonen luettelee pitkän listan kysymyksistä, joihin kaivataan
vastausta.
Ainut dokumentti, mikä tästä asiasta löytyi, on
Korhosen mukaan materiaalitoimittajan jonkinlainen ”pöytäkirja”, josta ei kuitenkaan käy ilmi mitään
tarkempaa tietoa työn suorittamisesta tai valvonnasta. – Ylimalkaisesti ilmoitettuna ”silmämääräisesti tarkastettu”, hän sanoo.
Korhonen on taipuvainen uskomaan siihen, että kyse on ensisijaisesti työvirheestä, likaisuudesta, saumaleveyksistä, ehkä materiaalistakin, koska
saumaukset eivät ole kestäneet ja niitä on korjattu
useita kertoja kahdeksan vuoden aikana. Suunnitteluvirhettäkään ei voi jättää huomioimatta.
– Olemme tehneet saumauksistakin kirjallisen
reklamaation ja odotamme vastausta, Korhonen
vielä toteaa tilanteesta, jossa rakennusliike vetoaa
takuuaikoihin ja sitä kautta pyrkii välttämään vastuunsa.

Turvautukaa asiantuntija-apuuun

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

Takuu:
5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

WWW.VERTO.FI
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Iiro Viinasella ja Juhani Korhosella on yhteinen näkemys siitä, että talon valmistumisen jälkeen taloyhtiöiden ensimmäinen hallitus on ratkaisevassa
asemassa.
Esimerkiksi vuositarkastuksissa hallituksen ja
isännöitsijän lisäksi mukana pitäisi olla ammattitaitoisia ja kykeneviä asiantuntijoita, joilla ovat rakennusmääräykset, ohjeet ja tekniikka hallussa.
– Silloin henkilöt osaavat kiinnittää huomiota
oikeisiin asioihin ja tätä kautta kykenevät varmistamaan ja vahvistamaan taloyhtiön etua rakennusliikkeen suuntaan. Siitä huolimatta tulee vielä vuosienkin jälkeen asioita ja virheitä esiin, vaikka oltaisiin kuinka huolellisia takuutarkastuksissa, kuten
edellä on mainittu, Korhonen vielä toteaa.
– Tapettien irtoamiset tai muut pikkuviat voivat
ensin tuntua mitättömiltä, mutta koskaan ei voi tietää, mihin ne voivat johtaa, minkälaisiin ongelmiin
esimerkiksi rakennusliikkeen kanssa, hän vielä jatkaa.
– Minusta on käsittämätöntä, että rakennusliikkeet eivät näytä olevan huolissaan maineestaan.
Jos ihmiset eivät tuo asioita esiin ja julkisuuteen,
muutoksiakaan ei saada aikaan, Viinanen toteaa.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

TALOYHTIÖ VARAUTUNUT AJOISSA SÄHKÖAUTOIHIN

Lataustolpat olleet
vielä käyttämättömiä

Taloyhtiön puheenjohtaja
Cristian Seres
haki sähköauton koeajoon ja
samalla tuli testattua pari
vuotta sitten
asennetun lataustolpan toimivuus.

Tamperelaisen As Oy Koivistontien rintamamiestaIojen
parkkipaikalla on kaksi lataustolppaa, joissa on
yhteensä neljä paikkaa sähköautoille. Ne asennettiin
pari vuotta sitten, kun taloyhtiössä tehtiin
sähköremontti putkiremontin yhteydessä.

L

atauspisteet ovat toistaiseksi olleet ilman
käyttöä, mutta taloyhtiön puheenjohtaja
Cristian Seres uskoo tilanteen muuttuvan
sähköautojen määrän kasvaessa.
– Toivon mukaan vuoden sisällä ensimmäisellä
tolpalla on jo käyttöä, hän arvioi.
Yhdeksän kerrostalon taloyhtiössä on 138 asuinhuoneistoa ja noin 180 asukasta. Lisäksi taloyhtiöllä
on kuusi liiketilaa vuokralla.
Lataustolppien asentaminen lähti liikkeelle taloyhtiön puheenjohtajan kiinnostuksesta sähköautoja
kohtaan. Myös muut suhtautuvat asiaan myönteisesti.
– On vain ajan kysymys, koska ensimmäinen
asukas ostaa sähkö- tai hybridiauton ja alkaa kaiva-

ta latausmahdollisuutta, Seres perustelee taloyhtiössä tehtyjä ratkaisuja.
– Taloyhtiössämme on aika paljon autopaikkoja, joten muutama sähköauton latauspaikka ei ole
keneltäkään pois. Kustannukset eivät nousseet mainittavasti, koska tämä kaikki toteutettiin sähköremontin yhteydessä. Samalla lisättiin lämmitystolppien määrää.
Lataustolppien virransyöttöä varten jouduttiin
tekemään maakaapelointitöitä. Johdon täytyy olla
16 ampeerin sulakkeen vuoksi paksumpaa kuin mitä käytetään tavallisissa lämmitystolpissa.
Koska lataustolpat ovat olleet käyttämättöminä,
pohdittiin taloyhtiössä jossain vaiheessa mahdolli35

Autojen lämmitystolpista latauspisteitä
TALOYHTIÖT joutuvat tarkistamaan autopaikkojensa lämmitystolpat ja tarvittaessa uusimaan ne
ennen sähköautojen yleistymistä. Nykyiset auton
esilämmitykseen suunnitellut tolpat eivät suoraan
sovi sähköautojen lataamiseen.
Lämmitystolpissa yleiset 2–3 tunnin ajastimet
rajoittavat sähköauton lataamista. Siihen tarvitaan
virransyöttö, jota ei rajoiteta kellokytkimellä. Auton
oma valvontaelektroniikka katkaisee virransyötön,
kun akut ovat latautuneet. Jos tolpan virransyötössä käytetään 16 ampeerin sulaketta, riittää pelkkä
tolpan uusiminen ilman maakaapelointitöitä.
Joissakin taloyhtiöissä virta jaetaan keskitetysti
joko ajastimen tai ulkolämpötilan ohjaamana tai niiden molempien termostaatin rajoittamana. Tällaiset
rajoitukset voidaan poistaa tolppiin koskematta,
mutta sähkönsyöttö on pidettävä 16 ampeerissa.
Jos tolpissa on käytössä vain 10 ampeerin sulakkeet, niiden lisäksi on tarvittaessa uusittava myös
sähkönsyöttökaapeli määräysten mukaiseksi (2,5
mm2::n paksuinen).
Lämmitystolppiin kannattaa joka tapauksessa
asentaa sähkönkulutusmittarit sähköautoja varten.
Sähköauton lataukseen kuluu helposti 10–20-kertainen määrä sähköä verrattuna moottorin esilämmityksen sähköntarpeeseen.
Liian suurta latausvirtaa kannattaa välttää. Se
voi vahingoittaa akkuja. Pikalatauksen vaatima yli
50 kW:n tehoinen virransyöttö on myös teknisesti
hankala järjestää.
Sähköauton on arvioitu kuluttavan sähköä
15–20 kWh/100 km. Sähkön nykyhinnoilla laskua
kertyy 1,80- 2,40 €/100 km (0,12 €/kWh).
Lähde: Motiva Oy
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Sähköauton ajaminen ei juuri poikkea nykyaikaiseen polttomoottoriseen autoon verrattuna hiljaista käyntiä lukuun
ottamatta.

suutta käyttää niitä tavallisina lämmitystolppapaikkoina. Se kaatui kuitenkin siihen, ettei markkinoilta
löytynyt ajastinta, jolla olisi saanut jatkuvan sähkösyötön muutettua kahdeksi tunniksi ilman jatkojohtoviritelmiä.

Sähkö laskutetaan
kulutuksen mukaan
Taloyhtiö vuokraa lataustolppia asukkaille samaan
tapaan kuin lämmitystolppia.
– Lataustolpan kuukausimaksu on muutaman
euron korkeampi kuin lämmitystolpan. Lataustolpassa oleva sähkömittari kertoo kulutuksen. Huoltomies lukee kilowattituntilukeman kerran tai kaksi
vuodessa ja sen perusteella asukas saa laskun käyttämästään sähköstä, Cristian Seres kertoo suunnittellusta käytännöstä.
Yhtä lailla kuin lämmitystolppaa voi jossain vaiheessa myös lataustolppaa joutua jonottamaan.
– Samat pelisäännöt ovat molemmille. Jos lataustolpille olisi enemmän käyttäjiä kuin on paikkoja, niin silloin edetään jonotuksen mukaan. Tosin
nyt ei ole sitä ongelmaa, vaan meillä on mitä myydä.
Ajatellessaan tilannetta, jossa sähköautojen latausasemille ilmaantuisi kovasti kysyntää, Seres arvioi taloyhtiön asentavan lisää tolppia.
– Kiinteistön pääsulakkeet ovat kunnossa, joten
niiden puolesta ei synny estettä.
Koivistontien rintamamiestaloilla on myös autotallipaikkoja, jotka ovat asukkailla vuokralla.
– Jos vuokraaja haluaa talliin latauspisteen, hän
voi sen sinne taloyhtiön suostumuksella asentaa

omalla kustannuksellaan. Pois muuttaessa hän voi
purkaa sen ja ottaa mukaansa, tai tilanteeseen haetaan jokin muu ratkaisu.

Edullinen ajaa
ja ympäristöystävällinen
Cristian Seres on itse katsellut sähköautoja ostomielessä.
– Sähköautojen tekniikka on kehittynyt viime
vuosina. Lisäksi niiden hankintahinnat ovat muun
muassa autoverotuksellisista syistä lähentyneet
polttomoottoristen autojen hintoja. Käyttökustannuksiin vaikuttaa se, että Suomessa on yksi Euroopan halvimmista sähköistä. Sähköauto on hyvä
hankinta myös ympäristön kannalta, hän luettelee.
Vaikka sähköautojen määrä kasvaa vauhdilla, on
Suomi takapajula sähköautojen luvattuun maahan,
Norjaan verrattuna.
– Norja kannustaa monilla veroeduilla sähköauton hankintaan. Lisäksi sähköautoilijalla on etuoikeuksia liikenteessä. Sähköautolla saa esimerkiksi
ajaa bussikaistalla eikä kuljettajan tarvitse maksaa
ruuhkamaksuja, Seres kertoo.
Juttua varten Cristian Seres haki sähköauton
Vantaalta koeajoon. Matkaa Tampereelle kertyi noin
160 kilometriä.
– Lähtiessäni Vantaalta auton tietokone näytti,
että virta riittäisi koko matkaan. Koska ilma oli vä-

hän pakkasen puolella ja lämmitys vie virtaa, suunnittelin lataavani autoa pariin otteeseen.
– Ensimmäinen lataus oli Hyvinkäällä lähinnä
sen vuoksi, että jos seuraavalla latausasemalla lataus
ei syystä tai toisesta onnistuisikaan. Pelasin siis niin
sanotusti varman päälle, etten jää välille. Latasin autoa noin tunnin kauppakeskuksen pysäköintihallissa olevalla lataustolpalla, joka oli hitaampaa latausta,
eikä akku ehtinyt latautua kovin paljon.
– Seuraava etappi oli Hämeenlinna, jossa oli ainoa lainassa olleeseen autoon sopiva pikalatauspaikka Vantaan ja Tampereen välillä. Siellä auto oli
puoli tuntia pikalatauksessa ja akku tuli täyteen.
Latausasemista Cristian Seres toteaakin, että niitä saisi olla enemmän. Sähköauton akun varaustilan
mittari laskee yllättävän nopeasti. Kulutus on sitä
kovempaa mitä useampi laite on päällä. Vantaan ja
Tampereen välisellä matkalla virrankulutus oli noin
17 kWh/100 km.
Sähköauton kuljettaja ei kuitenkaan joudu arvuuttelemaan akun kestoa ja kuinka monelle kilometrille se riittää. Virrankulutuksen ja paljon muustakin kertoo auton kojelaudassa oleva tietokone.
Sähköauton ajaminen ei juuri poikkea nykyaikaiseen polttomoottoriseen autoon verrattuna hiljaista
käyntiä lukuun ottamatta.

Huoneistokohtaisen
vedenkulutuksen
mittaus on yksinkertaista
ja helppoa

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

Vieraile

kamstrup.com tai soita meille +358 9 25 11 220
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Ammattitaitoiset kattourakoitsijat:
Katto 2000 Oy

Anttikatot Oy

Kuopion Pinnoitekolmio Oy

T:mi Lapin Kattopalvelu

Helsinki
www.katto2000.ﬁ

Lieto
www.anttikatot.ﬁ

Siilinjärvi
www.pinnoitekolmio.ﬁ

Äkäslompolo
www.lapinkattopalvelu.com

AL-Katot Oy

Kattamisliike Tallqvist Oy

Lahden Bitumikate Oy

MJO-Katto Oy

Salo
www.kattamisliike.com

Ylämylly
www.lahdenbitumikate.ﬁ

Oitti
www.mjokatto.com

Kymen Suojakate Oy

Vesikattopalvelu Oy

Suomen Huopakatto Oy

Karhula
www.kymensuojakate.ﬁ

Kajaani • Kuusamo • Nurmes
www.vesikattopalvelu.ﬁ

Oulunsalo
www.suomenhuopakatto.ﬁ

Pohjanmaan
Teollisuuskatot Oy

Rakennustoimisto
Kattoykkönen Ky

Kate Tukiainen

Polarkate Oy
Oulu • Tornio
www.polarkate.ﬁ

Hyllykallio
www.teollisuuskatot.com

Haukipudas
www.kattoykkonen.ﬁ

Kateurakointi A. Koivisto Ky

RTN-Katepalvelut Oy

Monninkylä
www.urakointiakoivisto.
netsivu.ﬁ

Seinäjoki

Oulun Vesikate ja
Rakennus Oy

Härmäkate Oy

Oulu
www.oulunvesikate.ﬁ

Vantaa • Hämeenlinna •
Lappeenranta,• Turku
www.al-katot.ﬁ

Valtapinnoite Oy
Lahti
www.valtapinnoite.ﬁ

Pirkanmaa
www.katetukiainen.ﬁ

Vaskisepät
Porvoo, Pirkkala, Ylivieska
www.vaskisepat.ﬁ

Härmä
www.harmakate.ﬁ

www.mataki.ﬁ/urakoitsijat

Teksti: Irene Murtomäki

Sähköautot yleistyvät
taloyhtiöissäkin

S

ähköautot tekevät tuloaan taloyhtiöiden
parkkipaikoille. Moottorilämmittimille tarkoitetut tolpat eivät jatkuvassa käytössä vastaa sähköauton latauslaitteelle asetettuja
vaatimuksia, joten sähköautoille on oltava omat latauspistokkeensa.
– Asukkailta tulee yhä enemmän yhteydenottoja, jotka koskevat sähköauton latauslaitteen asentamista, Plugit Finland Oy:n myynti ja -markkinointijohtaja Topi Aaltonen kertoo.
Taloyhtiön olisikin hänen mielestään syytä varautua latauspisteiden kysyntään ja miettiä, kuinka asia järjestetään: mahdollistetaanko lataaminen
taloyhtiön toimesta vai tuleeko koko hankinta sitä
tarvitsevan osakkaan piikkiin. Latauslaitteen asentaminen maksaa tänä päivänä noin 2 000 euroa.
Kun latauslaite on asennettu taloyhtiön parkkipaikalle, maksaa asukas vuokrapaikan ollessa kyseessä yhtiön määräämän kuukausimaksun sekä
todennetun sähkönkulutuksen tai arvion, joka sitten tasataan vaikkapa puolivuosittain. Jos autopaikka on oma, niin asukas maksaa vain energian.

Sähköautojen määrä kasvaa
Sähköautojen käyttö on keskittynyt tähän saakka
pääkaupunkiseudulle, mutta yhä enemmän niitä
alkaa olla liikenteessä myös Tampereella, Turussa
ja Oulussa. – Kaupungit, joissa on teknologiateollisuutta, ovat sähköautoilun edelläkävijöitä, Topi Aaltonen tietää.
Sähköautoille ennustetaan huimaa kasvua. Arvioiden mukaan niiden määrä tuplaantuu vuosittain, jos nykyinen kehitys jatkuu.
Kun Traﬁn tilaston mukaan vuonna 2013 ensirekisteröitiin 50 sähkökäyttöistä henkilöautoa, oli viime vuonna vastaava luku 183. Ja tänä vuonna on jo
tammi-kesäkuun aikana päästy 124 sähköautoon.
Ladattavien hybridiautojen määrän kasvu on ollut niin ikään vauhdikas. Vuonna 2013 niitä ensirekisteröitiin 168 ja viime vuonna 257 kappaletta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ladattavien
hybridiautojen ensirekisteröintejä on ollut 215.

Moottorilämmitimen tolpat
eivät täytä sähköautojen lataustaitteelle
asetettuja vaatimuksia, vaan
sähköautoille
on oltava omat
latauspistokkeensa.

Asennemuutosta kaivataan
Taloyhtiössä saatetaan Topi Aaltosen mukaan suhtautua nihkeästi sähköautojen latauslaitteiden
asentamiseen.
– Varsin usein vedotaan osakkaiden yhdenvertaisuuteen todeten, että koska kaikille ei ole mahdollista antaa latauspistettä, ei niitä voida asentaa.
Mutta eihän kaikille asukkaille ole tarjolla autopaikkaa tai lämmitystolppaakaan, Topi Aaltonen vertaa.
Kysymys onkin hänen mukaansa lähinnä asenteesta. – Nyt tarvitaan avarakatseisuutta. Maailma
muuttuu ympärillämme, ja kehityksen myötä sähköautojen suosio kasvaa.
Paras ratkaisu Aaltosen mukaan olisi, että taloyhtiö itse investoisi infraan ja asennuttaisi latausjärjestelmät.
– Kiinteistönomistajana se vastaa joka tapauksessa sähköturvallisuudesta. Vastuuta ei voi vierittää
yksittäiselle osakkeenomistajalle.
Sähköteknisesti latauspiste on mahdollista asentaa lähes joka kohteeseen, joten siihen liittyvät asiat
eivät ole esteenä.
– Ennen latauspisteen asentamista kartoitetaan
sähköverkon kunto. Latauspisteiden käyttö ei saa
aiheuttaa häiriötä kiinteistön sähköverkkoon. Joissain kerrostaloissa pääsulakkeet saattavat olla liian
pienet, mutta tämäkin ongelma on ratkaistavissa.
Sähköautojen latausjärjestelmän tulee olla turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen. Tästä syystä
on suositeltavaa valita nimenomaan autonvalmistajien hyväksymät latauslaiteet.
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Binja Tiivi
v styslistalla suljet edullisesti
merkittävän energiavu
v odon ovista ja ikkunoista:
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Veto
Hajut
Melu
Pöly

Energia
Lämpö

Erittäin tehokas ääneneristäjä. Estää ulkoa kantautuvat melut, pölyt ja hajut.
Helpottaa allergia- ja astmaoireita. Parantaa asumisviihtyisyyttä.
Helppo asennus jopa vartissa. OTA YHTEYTTÄ p. 0440-738900 / Vesa Kumpulaa

Teksti ja kuvat: Riina Takala

POHJAVESIEN SUOJAAMISEKSI TEHTY
KATTAVA TOIMENPIDESUUNNITELMA

Kaikki toivo Uudenmaan
ELY-keskuksessa
Nummelalaisessa asunto-osakeyhtiössä vallitsee
yksimielinen kanta siitä, että kaikki konstit
käytetään, jotta 4 vuotta erinomaisesti palvellut
maalämpöjärjestelmä pysyy paikoillaan.

K

orkein hallinto-oikeus pysytti lokakuun
alussa voimassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan järjestelmä
pitää joko purkaa tai muulla tavoin esittää
toimet, millä ehkäistään pohjaveteen kohdistuvien
haittojen syntyminen.
– Suomessa on tehty yli 100 000 lämpökaivoa ja
jos nämä 11 kaivoa määrätään purettaviksi, se tuntuu ihan vitsiltä, sanoo taloyhtiön isännöitsijänä
toimiva Vesa Ryyppö MR Isännöinti Ky:stä.
Kysyttävä onkin, kuinka paljon Suomessa on 1,5
kilometrin etäisyydellä pohjavedenottamosta sijaitsevia lämpökaivoja? Ja kuka määrittelee pilaantuneen maa-aineiden tason, jonka perusteella voidaan määrätä, missä järjestelmä ja kaivot pitää purkaa ja missä ei?
Korkeimman hallinto-oikeuden antama päätös
antaa taloyhtiölle kuitenkin myös sen mahdollisuuden, että se voi esittää muunlaisia ratkaisuja pohjavesihaittojen ehkäisyyn kuin lämpökaivojen poistamisen.
Tähän mahdollisuuteen taloyhtiössä on tartuttu tiukasti ja avuksi saatu Lapin ELY-keskuksen entinen hydrogeologi Heikki Hautala, joka laatii parhaillaan Uudenmaan ELY-keskukselle selvityksen
toimenpiteistä, mitä pohjavesien suojelemiseksi aiotaan tehdä.

Vaihtoehtoisia
menetelmiä on olemassa
Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
lämpökaivojen täyttäminen voidaan tehdä betonoimalla, bentoniittisavella tai muovi- ja lasikuitusukituksella ja sillä tavoin estää lämpökaivojen aiheuttamien haittojen leviäminen laajemmin pohjavesikerrostumiin. Keinoja on käytetty yleisesti mm.
Ruotsissa ja Keski-Euroopassa.
Asunto-osakeyhtiö Kisarinteen pihamaalla
on tehty mm. kaikuluotauksia ja muita tutkimuksia Uudenmaan ELY-keskukselle
tehtävää pohjavesien suojelemista koskevaa selvitystä varten.
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Taloyhtiön esittämässä suunnitelmassa ELY-keskus arvioi, riittävätkö esitetyt toimenpiteet hyvään
pohjaveden suojelutasoon.
Lisäksi taloyhtiön laatimassa suunnitelmassa pitää esittää pohjaveden seurantaohjelma, jolla seurataan ns. orsiveden, pohjaveden ja erityisesti kalliopohjaveden laatua. Näytteitä tultaneen ottamaan
kerran vuodessa.
Ohjeissaan Uudenmaan ELY-keskus myös muistuttaa, että rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin
se on hyväksynyt suunnitelman.

ERISTÄ TEHOKKAASTI
RUISKUTETTAVALLA POLYURETAANILLA
Ekospray tarjoaa nyt markkinoiden
korkeatasoisimman lämmön ja kosteu
uden
eristyksen. Yhdellä ammattilaisen
asennuskerralla vaivattomasti luotettava,
tiivis ja saumaton rakenne.
EDISTYNYTTÄ ERISTÄMISTÄ
- täysin tiivis eristekerros
- toimii höyrysulkuna
- vedoton ja yhtenäinen
- ohuet eristepaksuudet
- ei heikennä matkapuhelinliikennettää
- suojaa kosteudelta sekä homeelta
- erinomainen epätasaisille pinnoille
- ympäristöystävällinen
- CE-merkitty

Pahinta ELY-keskuksen
määrittämää riskiä ei ole

Ruiskutettava PU-eriste on helppo vaihtoehto. Se ei vaadi rakenteiden
suoristamista, tiivistämistä, koolauksia tai tukirakenteita; ammattilaisen valinta.

www.ekospray.fi
puh. 010 328 8921
SÄÄSTÄ ENERGIAA RUISKUTETTAVALLA PU-ERISTEELLÄ RAKENNUKSEN KOKO ELINKAAREN AJAN

Estä liukastumiset
etukäteen –
huolehdi
hiekoituksesta!
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• Fax 019 688 6150 • toimisto@sarjalaite.fi •
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– Eilen taloyhtiön pihalla kävi yritys, joka tutki laitteillaan pihan maa-ainekset. Tuloksena Heikki
Hautalan mukaan on se, että pihassa ei ole laisinkaan ns. orsivettä, Ryyppö kertoo.
Liikkuuko ns. orsivesissä vettä vai ei oli tärkeä
asia tutkia siksi, että se on Uudenmaan ELY-keskuksen hydrogeologilta saadun tiedon mukaan pohjavesien kannalta kaikkein suurin riski, joka on tärkein poistaa.
– Siellä on maanpinnasta alaspäin 18 metriä
hiekkaa, huokosta kerrosta, sen alla toistakymmentä metriä savea ja sen alla kallio. Orsivedeksi kutsutaan sitä pohjaveden yläpuolella olevaa vesikerrosta, Ryyppö jatkaa ja kertaa tuloksen: – Siellä ei ole
tätä ns. orsivettä laisinkaan. Eli ELY-keskuksen esittämä pahin riski ei toteudu, koska siellä ei ole mitään vesimassoja, jotka kulkeutuisivat tai siirtyisivät
toisiin pohjavesikerroksiin.

tuotte

emme

:

– Jos lämmönsiirtonestettä pääsisi vuotamaan 50
litraa pohjaveteen, se sisältäisi etanolia eli etyylialkoholia noin 14 litraa. Alkoholi sekoittuisi massiiviseen pohjavesimäärään, eikä se voi käytännössä
haitata tai vaarantaa pohjavesialueen tai 1,6 kilometrin päässä olevan vedenottamon veden laatua,
Ryyppö toteaa.
– Luontolan vedenottamosta vettä on pumpattu
vuonna 2014 noin 2 600 kuutiota eli 2,6 miljoonaa
litraa päivässä ja noin 950 miljoonaa litraa vuodessa. Tällainen vesimäärä vaatii yli 3 neliökilometrin
suuruista pohjaveden muodostumisaluetta, Ryyppö
jatkaa.
– Luontolan vedenottamon valuma-alueella
pohjavesikerrosta on paksuimmilla alueilla yli 50
metriä. Kuten on edellä mainittu, niin alkoholi hajoaa hiiliidoksidiksi ja vedeksi ja veden virtaus vedenottamolle kestää vuosia.
– Näin ollen kukaan ammattilainen ei voi vakavissaan väittää, että tämä maalämpöjärjestelmä olisi
minkäänlainen ympäristötuhojen aiheuttaja, Ryyppö painottaa.
ELY-keskus edellyttää, että pohjaveden tilaa seurataan ja sitä varten taloyhtiön pihalta tarkistettiin,
voidaanko järjestelmään liittämätöntä lämpökaivoa
käyttää seurantakaivona.
– Siihen tulisi minun ymmärrykseni mukaan vedenkeruupisteitä kolmeen eri tasoon, eli näytteitä

voitaisiin ottaa kerran vuodessa hyvin syvältä, puolesta välistä ja läheltä pintaa, Ryyppö kertoo lämpökaivosta, joka on porattu 220 metrin syvyydelle
maahan.
Toimenpidesuunnitelman laatimiseen palkattu
Hautala on tehnyt Ryypön mukaan erittäin perusteellista ja asiantuntevaa työtä. Hän on selvittänyt
tarkkaan yksityiskohtia myöten, miten Kisarinteen
järjestelmä on rakennettu ja lämpökaivot toteutettu.
Lisäksi hän on selvittänyt, millä korkeudella pohjavedestä tontti sijaitsee, pohjaveden muotokartan,
mistä näkyy, miten ja mihin suuntaan pohjavesivirtaukset kulkevat jne.

Tiivistetään ja
suojataan pohjavedet
Lämpökaivot aiotaan täyttää bentonoimalla eli tiivistämällä ne bentoniittisavella. Bentoniittia käytetään yleisesti rakentamisessa ja ympäristötekniikassa. Sitä on käytetty mm. estämään myrkyllisten aineiden tai öljyn imeytyminen pohjaveteen.
– Kaivon tiivistäminen täyttömassalla estää pintavesien valumisen kaivoon ja sieltä pohjaveteen
sekä eri pohjavesikerrosten sekoittumisen keskenään. Lisäksi se estää lämmönkeruunesteen pääsyn
pohjaveteen mahdollisen putkirikon sattuessa. Eikä ympäristöystävällisestä massasta liukene mitään
pohjaveteen, kertoo toimitusjohtaja Mika Ervasti Pipelife Finland Oy:stä, joka on erikoistunut lämpökaivojen tiivistämiseen.

Ratkaisu nyt
yhden virkamiehen takana
Vesa Ryyppöä hämmästyttää, miten valtavat mittasuhteet tapaus on saanut ajatellen varsinkin oikeus-

elimissä asian käsittelyyn osallistuneiden määrää.
– Kuinka monta kallispalkkaista juristia tämän
asian kanssa onkaan vääntänyt. Ja molempien oikeuselimien päätös ollut se, ettei meillä ole vesilain
mukaista rakennuslupaa. Mutta senhän kaikki ovat
tienneet jo viiden vuoden takaa, Ryyppö toteaa.
Uudenmaan ELY-keskuksessa asian käsittely on
nyt Suomen johtavan hydrologin takana.
– Ja me teemme sen mukaan kuin siellä päätetään, Ryyppö vielä toteaa.
Toiveena on, että Uudenmaan ELY-keskus hyväksyisi toimenpidesuunnitelman, eikä taloyhtiön
tarvitsisi enää jatkaa taistelua Vihdin kunnan kanssa.
– Jos lähtisimme käräjille peräämään purkukustannuksia, siinä voisi mennä toiset viisi vuotta. Taloyhtiön hallitus on nyt sitä mieltä, että unohdetaan
Vihdin kunta, täytetään lämpökaivot, tehdään seurantaa ja eletään omaa elämää, mutta yhtiökokoushan sen kannan lopulta päättää, Vesa Ryyppö vielä
toiveikkaana toteaa.
Lämpökaivojen täyttäminen maksaisi arviolta 20 000 euroa, mikä tässä 300 000 euroa maksaneessa hankkeessa on kuitenkin pieni lisäkustannus:
– Olisihan lämpökaivojen poraamisvaiheessa
voinut tulla jokin samaa suuruusluokkaa oleva lisäkustannus, Ryyppö vielä toteaa.

Kaikki toimet
tehdään, ettei
neljä vuotta
mallikkaasti ja
tehokkaasti toiminutta maalämpöjärjestelmää tarvitsisi
purkaa, isännöitsijä Vesa
Ryyyppö kertoo.

Toteuttaminen
keväälle
Taloyhtiö esittää toimenpiteiden toteuttamiseen
jatkoaikaa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä seuraa se, että käytännössä purkutyö tai vaihtoehtoiset toimenpiteet pitäisi toteuttaa helmikuus43

sa.
Ryypön mielestä talojen jättäminen lämmityksettä tai korvaavan lämmityksen järjestäminen tai
kaikkien muidenkin toimenpiteiden toteuttaminen
helmikuun pakkasilla ei vaikuta järkevältä.
- Jätämme ELY-keskukselle myös anomuksen
siitä, että toimenpiteet, joita ELY-keskus meiltä sitten päätöksen tehtyään edellyttää, voitaisiin toteuttaa keväämmällä, esimerkiksi huhtikuussa.

Kun etsit tietoa tai tekijöitä
julkisivukorjaamiseen
JUKO -ohjeistokansio
• Korjaushanke-osiossa käydään läpi tyypillinen julkisivukorjaushanke asunto-osakeyhtiön näkökulmasta.
• Korjaustavat-osiossa kuvataan eri korjaustavat ja annetaan
ohjeita korjausten suunnittelua varten. Varsinaiset korjausten
suunnitteluohjeet on tarkoitettu lähinnä korjaussuunnittelijoille.

Elinkaarilaskentaohjelma
• JUKO - elinkaarilaskentaohjelma on investointilaskennan apuväline, jolla voidaan verrata vaihtoehtoisia julkisivukorjauksia.

Katso Betonivauriovideo
Se auttaa ymmärtämään, miten betonijulkisivu vaurioituu ja sitä
kautta valitsemaan oikeanlaiset korjaustoimet.

Tietoa materiaaleista ja tekijöistä:
www.julkisivuyhdistys.¿
Jäsenistö-otsikon alta yhteystietoja
•
•
•
•
•
•
•

materiaalitoimittajat
urakoitsijat
kuntotutkimusten tekijät
suunnittelijat
rakennuttajat
valvojat
muut julkisivualan asiantuntijat

Ainutlaatuista tietoa tämänhetkisistä
julkisivumarkkinoista
Julkisivuyhdistyksen Foreconilla teettämä laaja tutkimus julkisivumarkkinoiden tilanteesta on valmistunut. Tutkimus antaa vastauksia kysymyksiin eri materiaalien jakaantumisista, esim. siitä,
kuinka suuri osuus Suomen vuotuisesta 12 miljoonan neliön
julkisivurakentamisesta on tehty ohutrappausjärjestelmällä.

Oikeusasiamiehellekin
tehty kantelu
- Oikeuslaitokset eivät ole ottaneet mitään kantaa Vihdin kunnan ja sen virkamiesten toimintaan,
Ryyppö tuskailee vielä niistä ratkaisuista, joita tehtäessä asian käsittelyyn osallistuneet virkamiehet
ovat kunnan riveistä lähteneet.
Oikeusasiamiehelle on tehty kantelu virkamiesten toiminnasta. Kirjelmässä nostetaan esiin, että
miksi Vihdin kunnan tekninen toimi ei ilmoittanut
sitä, ettei heillä ole oikeutta myöntää vesilain mukaista vesitalouslupaa.
”Vihdin kunnan tekninen johtaja myönsi Ylen iltauutisissa, että he eivät tienneet vesiluvan tarpeesta, koska valtion ohjeet olivat niin epäselvät, ” oikeusasiamiehelle menneessä kirjelmässä todetaan.

Oikeusasiamiehenkanslian vastau
– Sain eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta vastauksen, että oikeusasiamies ei ota asiaamme
käsittelyyn, koska se on vanhentunut, isännöitsijä Vesa
Ryyppö kertoo perjantaina 6.11.2015.
Ryypön saamassa vastauksessa todetaan, että asia
on esitelty apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinille, joka
on päättänyt, ettei kantelua ryhdytä tutkimaan.
Perusteluina on mm. se, että oikeusasiamies ei
käsittele kantelua, joka koskee yli kaksi vuotta vanhaa
asiaa, ellei siihen ole erityistä syytä.
Ja toiseksi: Oikeusasiamies ei yleensä puutu toimivaltaisessa viranomaisessa vireillä olevaan asiaan tai
asiaan, johon voi hakea vielä muutosta.
"Oikeusasiamiehelle kanteluna toimitettu kirjoitus
on vireillä kunnassa, eikä siihen ole vielä kunnasta
vastattu," kanslian vastauksessa todetaan.

Lisätietoja: Riikka Töytäri, puh. 040 582 1949

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

Julkisivu on kaikkien asia

www.julkisivuyhdistys.¿
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– Jos lämmönsiirtonestettä pääsisi vuotamaan 50 litraa
pohjaveteen, se sisältäisi etanolia eli etyylialkoholia noin
14 litraa, Vesa Ryyppö toteaa.

Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

FINSOLARIN TALOYHTIÖTYÖRYHMÄ POHTI
AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISTÄ

Asuntojen aurinkosähkö
etsii vielä ratkaisua

Aurinkopaneeleja kerrostalon katolla.
FinSolarin taloyhtiötyöryhmä
on pohtinut,
miten taloyhtiöt voisivat nykyistä paremmin hyödyntää
aurinkosähköä.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Tekes-rahoitteinen
FinSolar-hanke tähtää suomalaisen aurinkoenergian kasvun
vauhdittamiseen.
Hankkeen taloyhtiötyöryhmässä on pohdittu malleja, joilla
aurinkosähköä voitaisiin hyödyntää kerros- ja rivitaloissa.

A

sunnoissa käytettävän sähkön muodostaessa ison osan kiinteistössä tapahtuvasta sähkönkulutuksesta on haettu
myös malleja, joissa taloyhtiön osakkaat
pääsisivät hyödyntämään aurinkosähköä. Ryhmän
vetäjä, tutkijatohtori Jouni Juntunen toteaa ratkaisuja löytyvän, mutta toistaiseksi niiden toteuttaminen on ongelmallista.
Aurinkosähkömarkkinoilla taloyhtiöt ovat Jouni Juntusen mukaan väliinputoajia. Asukkaat eivät
pääse hyödyntämään aurinkosähköä samaan tapaan kuin omakotiasujat.
– Omakotitalon omistaja pystyy asentamaan paneelit katolle ja kytkemään ne talon verkkoon. Näin
hän saa täyden hyödyn irti paikallisesta energiantuotannosta. Myös isoille laitoksille ja tehtaille tämä
on mahdollista, mutta ei kovin helposti taloyhtiön
osakkeenomistajalle. Jotta aurinkosähköä voitaisiin
hyödyntää suuressa mittakaavassa myös huoneistoissa, tarvitaan muun muassa muutoksia sähköveroa ja siirtomaksuja koskeviin säännöksiin.

FinSolarin taloyhtiötyöryhmässä on ollut esillä
kolme mallia, joilla aurinkosähköä on mahdollista hyödyntää osakkaiden huoneistoissa. Suoraviivaisin tapa aurinkoenergiajärjestelmän hankintaan
on toteuttaa investointi taloyhtiövetoisesti, jolloin
taloyhtiö omistaa ja hallinnoi järjestelmää. Mutta
poissuljettu ei ole myöskään vaihtoehto, jossa osakkeenomistaja itse asentaa taloyhtiön katolle paneelin.

Takamittaroinnissa
monta mutkaa
Taloyhtiön toteuttaessa aurinkosähköjärjestelmän,
jossa tuotettua sähköä hyödynnetään myös huoneistoissa, joudutaan ratkaisemaan aurinkosähkön
jyvitys osakkaille ja järjestämään kulutuksen mittaus. Tähän ei ole vielä saatavilla kunnon ratkaisua,
mutta pari vaihtoehtoa on olemassa.
Takamittaroinnissa taloyhtiö asentaa mittarin,
jolla erotetaan koko yhtiö yhden mittarin taakse.
Taloyhtiö hoitaa huoneistokohtaisen laskutuksen ja
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niistä saatavaan tuntikohtaiseen mittaustietoon.
Virtuaalimittarointi toimisi ilman kytkentämuutoksia. Sitä ei ole kuitenkaan nykyisin taloudellisesti
kannattavaa toteuttaa ja se vaatisi lakimuutoksen.
– Virtuaalimittaroinnissa hyödynnettäisiin verkkoyhtiöiden viime vuosina asentamia älymittareita. Taloyhtiön aurinkovoimala kytkettäisiin suoraan
sähköverkkoon, jota kautta aurinkosähkö kiertäisi
asuntoihin. Maksu sähköstä jyvitettäisiin asukkaille käytön mukaan. Tämä helpottaisi tilannetta, jos
kaikki asukkaat eivät halua aurinkosähköä.
Nykyisellä lainsäädännöllä virtuaalimittarointi ei
ole taloudellisesti kannattavaa, koska kytkentä tehtäisiin sähköverkon kautta. Vastassa ovat sähkövero,
arvonlisävero ja siirtomaksu.

Asukas voi itse
asentaa paneelin

Tutkijatohtori
Jouni Juntunen
on toiminut vetäjänä FinSolarhankkeen taloyhtiötyöryhmässä, jossa on
selvitetty myös
aurinkoenergian hyödyntämisen esteitä.

perii asukkailta maksun sähköstä kulutuksen mukaan. Koko yhtiö pääsee hyödyntämään tuotettua
aurinkosähköä.
Taloyhtiölle syntyy kustannuksia muun muassa
mittareista, koska ne pitää ostaa esimerkiksi sähköverkkoyhtiöltä. On myös muistettava, että verkkoyhtiöllä ei ole velvollisuutta myydä mittareita.
– Lisäksi hankaluutena on joustamattomuus.
Kun asukas haluaa liittyä tai erota järjestelmästä,
nostavat kytkentöihin tehtävät muutokset kustannuksia. Näitä tilanteita tulee väistämättä eteen, koska osakkaalla on vapaus valita sähköntoimittaja. Ja
muutoksia varmasti tapahtuu aurinkosähköjärjestelmän noin 30 vuoden käyttöiän kuluessa, Juntunen pohtii.

Virtuaalimittarointi
järkevin ratkaisu
Järkevin ratkaisu hyödyntää aurinkosähköä huoneistokohtaisesti olisi Jouni Juntusen mukaan virtuaalimittarointi, joka pohjautuu älymittareihin ja
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Taloyhtiön asukas voi myös itse asennuttaa aurinkopaneelin talon katolle ja ottaa sitä kautta käyttösähkönsä. Tutkijatohtori Jouni Juntusen tietojen
mukaan asukkaiden paneeleja ei ole kuin muutaman taloyhtiön katolla.
Omin päin aurinkopaneeleja ei saa katolle asentaa, vaan siihen tarvitaan taloyhtiön lupa.
– Taloyhtiön on päätöstä tehdessään huomioitava muun muassa seuraavat tekijät: kuka vastaa järjestelmästä aiheutuvista suorista ja epäsuorista kuluista sekä kattaako vakuutus vastuita, jotka aiheutuvat osakkaiden tekemistä asennuksista.
Lisäksi esille voi nousta kysymys kattopinta-alan
riittävyydestä tai paneelien sijoittamisesta.
– Ongelmia saattaa syntyä korkeissa kerrostaloissa, joissa tontti on pieni ja katolla on vähän tilaa.
Kaikkien asukkaiden paneelit eivät sinne välttämättä mahdu. Ja vaikka talossa olisi riittävästi kattopinta-alaa, vaihtelee aurinkoenergian tuotto katon
eri paikoissa: etelän suunnalla se on suurempi kuin
pohjoisen puolella. Näin ollen pohdittavaksi tulee
osakkaiden tasapuolinen kohtelu paneelien sijoittelussa.

Auringosta
sähköä ja lämpöä
Tänä päivänä yleisin ratkaisu onkin, että taloyhtiö
tuottaa talojen katoille asennetuilla paneeleilla aurinkosähköä kiinteistön tarpeisiin ja keräimillä aurinkolämpöä käytettäväksi käyttöveden ja kiertoveden lämmitykseen.
Hankintaprosessissa Jouni Juntunen neuvoo
taloyhtiötä tarkastelemaan energiaratkaisua kokonaisvaltaisesti. Sen pohjalta yhtiö päättää rakentaa
joko aurinkosähköjärjestelmän, -lämpöjärjestelmän
tai molemmat kiinteistön energiankulutusta kattamaan.
Jouni Juntunen tietää, että päätös investoinnista
on helppo tehdä taloyhtiössä, jos energiakulut pienenevät.
– On myös muistettava, että hintavakaudellakin
on arvonsa. Aurinkoenergian tuotannon tulevai-

Siirry päästöttömään St1-Lähilämpöön

energiamarket@st1.fi

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

www.st1maalampo.fi

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

Lue lisää FinSolar-hankkeesta osoitteessa

Espoo Fallåker 1, puh. 029 000 1100

FinSolar-hankkeessa on mukana kymmenkunta taloyhtiötä, joiden mahdollista siirtymistä aurinkoenergiaan on autettu ja seurattu taloyhtiötyöryhmässä.
– Mukaan valittiin kaukolämpö- ja kaasuverkkoon kytkettyjä taloyhtiöitä sekä suorasähkölämmitteisiä taloyhtiöitä. Huoneistoja taloyhtiöissä on
viidestä sataan. Yhtiöille on tehty teoreettiset kannattavuuslaskelmat investointipäätösten pohjaksi.
Tutkijatohtori Jouni Juntunen arvelee yhteistyön taloyhtiöiden kanssa jatkuvan, vaikka FinSolar-hanke nykyisessä muodossaan päättyy vuodenvaihteessa.
Kannattavuuslaskelmiin perustuen Jouni Juntunen toteaa erityisesti suorasähkölämmitteisten talojen hyötyvän investoinnista aurinkoenergiaan.
– Oleellista on, että näin taloyhtiö saa käytettyä
mahdollisimman paljon omasta tuotannostaan paikallisesti. On muistettava, että kannattavuus perustuu aina vertailuun, kuten vertailuun sähkön, öljyn
tai kaasun hintaan.
– Paikallisella energiaomavaraisuudella on selkeä arvo, mutta investoinnin pitää olla myös taloudellisesti kannattavaa ja perusteltavissa osakkaille.
Jos taloyhtiöllä jää yli omassa talossa tuotettua
sähköä, se on mahdollista myydä verkkoon. Sen sijaan jos taloyhtiöltä jää yli aurinkokeräimillä tuotettua lämpöä, myynti ei onnistu.
– Tämän ratkaisemiseksi kaukolämpöyhtiöt pitäisi jakaa samaan tapaan kuin sähköyhtiöt: jakelu- ja tuotantoyhtiöihin. Siten lämmöntuotannossa
toimisivat samat lainalaisuudet kuin sähköntuotannossa.
– Suomessa energiajärjestelmät ovat olleet perinteisesti hyvin keskittyneitä, mutta tilanne on
muuttumassa. Paikalliset järjestelmät pystyvät ottamaan yhä isomman siivun energiantuotannosta.
Investoimalla aurinkosähköön ja -lämpöön taloyhtiö alentaa energiakuluja, mutta kasvattaa selkeästi
myös kiinteistön arvoa, tutkijatohtori Jouni Juntunen FinSolar-hankkeesta muistuttaa.

Teemme maalämpöinvestoinnin puolestanne
ja vastaamme laitteiden ylläpidosta

Taloyhtiöitä
mukana FinSolarissa

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

suuden kustannukset eivät ole riippuvaisia energian markkinahintojen muutoksista.
FinSolar-hankkeen sivuilta löytyy taloyhtiöille
suunnattu hankepolku, josta selviää päätöksenteon
eri vaiheet aurinkoenergian hankkimista suunniteltaessa ja rakennettaessa.
Taloyhtiötyöryhmä on kehittänyt myös kannattavuuslaskureita, joiden avulla taloyhtiö voi arvioida
aurinkosähkön ja -lämmön mitoitusta.
– Aurinkosähkö on taloudellisesti kannattavinta
kohteissa, joissa tuotanto voidaan hyödyntää paikallisesti, verovapaasti ja ilman sähkön siirtoa, Juntunen tiivistää.

www.finsolar.net.
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Älykkäillä STEINEL tunnistintuotteilla
säästät RAHAA

Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva As Oy Köysikuja 2 teki porraskäytävävalaistuksen muutostyön syksyllä 2011 ja siirtyi STEINEL LED–tunnistinvalaisimiin.
Hallituksen puheenjohtaja Thomas Ellis toteaakin 4:n vuoden käyttökokemuksien
jälkeen tyytyväisenä:

”Vanhojen loistelamppuvalaisimien hoitokulut olivat todella suuret.
Ne vaihdettiin Steinelin LED –tunnistinvalaisimiin syksyllä 2011.
Vaihdosta on nyt kulunut 4 vuotta, tänä aikana valaisimille ei ole
tarvinnut tehdä mitään. Olemme olleet todella tyytyväisiä
valaisimiin sekä tietysti säästöihin huolto- ja energiakuluissa.”

RS PRO S1

RS PRO S2

RS PRO S1 IP65

Steinel RS PRO S1 ja S2 LED -valaisimissa on vakiona loistavia ominaisuuksia:
Perusvalo-optio (10%) lisää viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Langaton ryhmittelymahdollisuus (31 kanavaa) valaisimien välillä säästää kaapelointikustannuksissa
erityisesti saneerauskohteissa.
Kosteisiin tiloihin ja kellarikäytäviin saatava rinnakkaismallit IP65 kotelointiluokassa
ja Ik10 iskunkestävyysluokassa.
Tunnistinvalaisimet
Liike- ja läsnäolotunnistimet
Hämäräkytkimet

www.hedtec.fi

Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki

UUDESTA ÄLYTEKNIIKASTA HYÖTY IRTI
KALASATAMAN FISKARISSA

Asukas reaaliaikaisen
kulutustiedon äärellä

Lasse Lumiahon mielestä
kotiautomaatiota on helppokäyttöinen. Sen
kautta löytyy
myös paljon
hyödyllistä tietoa sähkölaitteiden kulutuksesta.

Älytekniikkaa tekee tuloaan uusiin rakennuksiin. Helsingin
Kalasatamassa sijaitseva kerrostalo Fiskari on yksi esimerkki.
Taloon asennettiin muun muassa älykäs sähköverkko ja
asukkaiden käytössä on etäohjattava HIMA-kotiautomaatio.

A

sukas voi seurata huoneiston sähkönkulutusta, lämpötilaa ja veden kulutusta
sekä saa esimerkiksi katkaistua virran kodin pistorasiasta, jos epäilee jättäneensä
kahvinkeittimen päälle. Tieto kulkee asunnon sähkötaulusta internetselaimen kautta asukkaan luettavaksi millä päätelaitteella tahansa.
As Oy Kalasataman Fiskarin puheenjohtaja Lasse
Lumiaho kertoo HIMAn käyttämisen olevan yksinkertaista. Palveluun kirjaudutaan omilla tunnuksilla.
Sen jälkeen avautuu näkymä, jossa kullakin sulak-

keella on oma ruutunsa. Kun virta on päällä, ruutu
on vihreä.
– Järjestelmällä ohjataan kodin sulaketaulua.
Vihreätä ruutua klikkaamalla saa virran poikki ja se
muuttuu harmaaksi. Lähes kaikista järjestelmään
kuuluvista pistokkeista ja katkaisijoista saa sähköt
pois, jos painaa pääkatkaisijan ruutua. Silloin pimenee koko asunto.
Lasse Lumiaho on kokenut tämän omakohtaisesti, kun hänen vaimonsa matkoilla ollessaan teki
jäynää ja katkaisi virran. – Hetki piti tuumata, että
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Moderni viemärisaneeraus

mitäs nyt. Asia selkeni muutamalla puhelinsoitolla,
Lasse naureskelee.
Aivan jokaista virtalähdettä HIMA-automaatio ei
anna sammuttaa. – Jääkaappi-pakastin ja digiboksi
ovat aina päällä, mikä onkin viisasta.

Kulutustottumukset syyniin

Kaipaavatko putk
putkesi
remonttia?

Vanha putki.

VALITSE NEWLINER -MENETEL
-MENETELMÄ:
Sukitus
NewLiner -ruiskuvalu
ElastoFlake -ruiskuvalu
Yhdistelmäratkaisu

Me huolehdimme siitä, että
lopputulos on laadukas, kestävä
ja saumaton.

Uusi putki.
LUE LISÄÄ: WWW.NEWLINER.FI
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Lasse Lumiahon esitellessä järjestelmää kuluttivat
kodin laitteet sähköä 227 wattia. Hänen ottaessa virran pois niin kutsutulla kotona-poissa-kytkimellä
lukuun ottamatta jääkaappi-pakastinta ja digiboksia
kulutus väheni 100 wattiin. Taloudessa oli päivän
mittaan iltaseitsemään mennessä kulunut sähköä
1,30 kilowattituntia.
– Kodin sähkönkulutusta tarkastellessa tulee
miettineeksi, miten sitä voisi vähentää. Jos energiaa säästyy, niin luontokin kiittää.
Sähkönkulutusta voi seurata sulakkeen tarkkuudella ja sen takana voi olla useampi pistorasia ja laite. Lähempikään tarkastelu ei Lassen mielestä olisi
pahitteeksi.
HIMANn kautta toimii autolatauspaikan ajastaminen. Lasse toivoo, että vastaava ajastusjärjestelmä saataisiin myös kiukaalle. Sille voisi olla käyttöä lenkillä ollessa, kun haluaisi lämpimän saunan
odottavan kotona.
Lasse Lumiaho uskoo, että älytekniikan kehittyessä itse kukin pystyy yhä enenevässä määrin vaikuttamaan sähkölaskuunsa.

Kalasatamassa
rakennetaan joka puolella
Lasse Lumiaho on ehtinyt olla taloyhtiö Kalasataman Fiskarin puheenjohtajana vajaan vuoden.
Kaikki on hänen mukaansa sujunut tähän asti mukavasti.
Lasse Lumiaho ja hänen vaimonsa Maria muuttivat Kalasataman Fiskariin talon valmistuttua maaliskuussa. Hitas-arvonnassa onni suosi pariskuntaa,
sillä myös muutama tuhat muuta hakijaa havitteli
asuntoa Fiskarista. Lisäksi uusi koti on juuri se, johon he toivoivatkin pääsevänsä.
– Asuimme aikaisemmin vuokralla Kruununhaassa, jossa asuntomme oli 38 neliötä. Nyt tilaa on
tuplasti enemmän, ja lisäksi meillä on sauna, Lumiaho iloitsee.
Kalasatama on täynnä rakennustyömaita, minkä
huomaa ikkunasta katsellessa. Lumiahojen asunnosta näkee muun muassa rakenteilla olevan päiväkodin ja koulun. Kauempana on uuden kauppakeskuksen työmaa monine liikennejärjestelyineen.
Junonkadun ja Arctuksenkadun kulmassa sijaitsevasta Fiskarista on metroasemalle matkaa noin kilometri.
– Ympäristö on vielä keskeneräinen ja työmaat
haittaavat kulkemista, mutta ajan myötä tilanne
helpottuu.
Asunnon yhdeltä sivulta avautuu merellinen näköala. – Rantaan tulee kävelykatu, jonka varrelle
on suunniteltu ainakin liiketiloja ja toimistoja. Pian
valmistuu kevyen liikenteen silta Mustikkamaalle,
Lasse Lumiaho esittelee.

Fisuverkko yhdistää
Kalasatamassa toimii yhteinen Fisuverkko, jossa
myös taloyhtiö Fiskari on mukana.
– Verkkopalvelusta löytyy tietoa alueesta ja sen
taloista. Lisäksi taloyhtiöillä on omat sivunsa ja
meidän sivuillamme on muun muassa kerhohuoneen varauslista. Fisuverkkoa voi jatkossa hyödyntää enemmänkin ja tallentaa esimerkiksi taloyhtiön
hallintoon liittyviä asiakirjoja, Lasse Lumiaho suunnittelee.
Talon internetyhteydet takaa valokuitu. Lasse
Lumiaho on tyytyväinen kiinteään verkkoon ja sen
nopeuteen. Toisin on kännyköiden kuuluvuuden
kanssa radioaaltojen päästessä huonosti energiatehokkaaksi rakennetun talon seinien läpi. Jos ongelmia ilmenee, silloin on Lassen mukaan paras mennä parvekkeelle puhumaan.

parkkisähköjä, voi ajastaa sähkön tuntihintatiedon
valossa ympäristön ja lompakon kannalta edullisille tunneille, Näsman esittelee kotiautomaation toimintoja.
HIMAa on alusta asti kehitetty ja kehitetään edelleen: – Yksi käyttäjiltä tullut toive on pystyä kehittämään datan avulla uusia, muihinkin kuin energiatoimialaan liittyviä palveluita.
– Toinen tiedostettu asia on, että ohjauksen piiriin olisi energiansäästön näkökulmasta hyvä saada
myös lämmön säätö.
Yleispalaute tähänastisesta palvelusta on ollut,
että ”näppärä värkki”. Asiakkaat ovat kuvanneet palvelun lisänneen heidän tietoisuuttaan siitä, mitä
mikäkin laite huoneistossa kuluttaa. Tämä on asiassa haastatteluja tiedotusvälineille antaneiden asukkaiden mukaan myös saanut heidät käyttämään
energiaa säästeliäämmin.

Etäohjauspalvelu näyttää
asukkaalle vihrein ja harmain
ruuduin, mihin
laitteisiin virta
on kytkettynä.
Tällainen tekniikka yleistyy
uusissa rakennuksissa kovaa
vauhtia.

HIMAn kehitystyö jatkuu
Etäohjattava HIMA-kotiautomaatio on kehitetty Kalasataman Fiskariin ja Fregattiin ja se on käytössä
talojen 95 asunnossa, kehityspäällikkö Minna Näsman Helenistä kertoo.
– Kodin etäohjauspalvelu toimii puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Sen kautta voi seurata
sähkön kulutusta lähes reaaliajassa sähköryhmittäin
ja osin laitteittain. Palvelussa voi myös ohjata näitä
ryhmiä tai laitteita päälle ja pois. Lisäksi asunnoissa on fyysinen kotona-poissa -kytkin. Palvelussa on
vastaava virtuaalinen painike, jolla pystyy ohjaamaan kaikkia sähköryhmiä kerralla.
– Palvelusta näkee myös lähes reaaliaikaisesti kylmän ja lämpimän veden kulutuksen litratasolla. Sähkölaitteita, muun muassa valaistusta ja auton

Soveltamismahdollisuudet
olemassa olevissa taloissa?
HIMAn huoneistokohtainen palvelukustannus on
kymmenen euron luokkaa kuukaudessa ja se veloitetaan vastikkeessa. Investoinnit palvelun edellyttämään laitteistoon sisältyvät asunnon hintaan sitä
ostettaessa.
Nykyinen palvelukonsepti voidaan kehityspäällikkö Minna Näsmanin mukaan toteuttaa uusissa
kohteissa ja sellaisissa vanhoissa kohteissa, joissa
sähkön huoneistokeskukset uusitaan, esimerkiksi
putkiremontin yhteydessä.
– Tutkimme parhaillaan, missä muodossa palvelua voitaisiin viedä myös olemassa oleviin kohteisiin, joissa ei remonttitarvetta ole, Näsman kertoo.
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Kirjan kirjoittaneet Seija Hirvikallio (vas.) ja
Kirsi Kaivanto
sekä toimituskuntaan kuulunut Kalle Heiska.

Teksti: Irene Murtomäki

ASUNTO OY KISSANMAAN RIVITALOJEN
HISTORIA YKSIIN KANSIIN

Ajankuva 1950-luvun
asunnoista ja asumisesta
Tampereen Kissanmaalle Majavankadulle rakennettiin hyvin
edistykselliset puuelementtiset rivitalot vuonna 1955. Talojen
historiasta ja asukkaista kertoo laaja kuvateos, joka on saanut
nimekseen Norjalaisrivitalot Tampereen Kissanmaalla, Koti
tammiaidan suojissa.
Asunto Oy Kissanmaan Rivitalojen historian lisäksi se on myös
katsaus 1950-luvun asuntoarkkitehtuuriin ja asumiskulttuuriin.

A

sunto Oy Kissanmaan Rivitalojen historia alkaa sotien jälkeisen suuren asuntopulan jälkimainingeissa. Norjalainen
insinööri Olav Selvaag oli kehittänyt taloudellisen ja nopeasti rakennettavan talomallin. Hänen mottonaan oli ”älkäämme rakentako itseäm-
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me hengiltä”. Suomessa rakennuksia alettiin kutsua
norjalais- tai selvaakitaloiksi.
Kirjan toinen tekijä, arkkitehti Seija Hirvikallio
kiinnostui selvaakitaloista laatiessaan Asunto Oy
Kissanmaan Rivitalojen tilaamaa rakennushistoriallinen selvitystä, joka valmistui viime vuonna.

DELETE POISTAA
KIINTEISTÖN ONGELMAT
•
•
•
•

24 h vahinkoturva ja päivystys & jälleenrakentaminen
Sisäilmatutkimukset
Viemäripalvelut
Julkisivu- ja kattopesut sekä
graffitinpoistot
• Purkupalvelut ja sisäpurkutyöt
• Asbesti- ja muut haitta-ainepurut
• Palokatkokartoitukset ja -asennukset

Kysy asintuntijalta!
P. 010 656 1000 tai info@delete.ﬁ

www.delete.ﬁ

Lapsia pannuhuoneen seinustalla olevan halkopinon edessä.
Kuva Irma Sirénin yksityiskokoelma.
Nuori taiteilija Kimmo Kaivanto maailman
pienimmässä ateljeessaan vuonna 1961.
Kuva Juhani Riekkola.

Vastavalmistunut rivitalo vuonna 1955.

Asunto Oy Kissanmaan Rivitalojen alkuperäinen värisuunnitelma.

Selvaakitaloista on suomenkielistä tietoa vähän,
mutta Hirvikallion tehdessä selvitystyötä alkoivat ne
kiinnostaa myös muita arkkitehtejä.
Majavankadun (aik. Hillerinkatu) aittamalliset
selvaakitalot ovat ainutlaatuisia. Ulkonäöltään samanlaisia ei ole tiedossa. Talot suunnitteli arkkitehti
Toivo Jäntti ja elementit rakennettiin Puutalo Oy:n
talotehtaalla.
Runko perustettiin, elementit koottiin, pinnat
verhoiltiin ja asunnot kalustettiin nopeasti paikan
päällä Majavankadulla. Rakentaminen alkoi elokuussa 1954 ja 130 asukasta muutti kahdeksassa
asuinrakennuksessa olevaan 32 asuntoon keväällä 1955. Eli Kissanmaan rivitaloissa on asuttu kuusi
vuosikymmentä.
Kirjan alkuosassa esitellään myös rivitalojen
yleistä ja Tampereen rivitalojen historiaa sekä käydään läpi Selvaag-taloille tyypillisiä piirteitä. Selvaakitaloja rakennettiin aikanaan kymmenelle
paikkakunnalle eri puolelle Suomea.

Alkuperäiset
väri- ja pihasuunnitelmat tallella

kuperäisen mallin mukaisesti kiilamaisesta vuorilaudasta, joka on naulattu vaakatasoon.
Asunto Oy Kissanmaan Rivitalojen alkuperäinen värisuunnitelma on yhä taloyhtiön arkistossa.
Talot on suunniteltu maalattavaksi neljällä eri värillä, murretun ruskean ja vihreän sävyillä. Talojen
erivärisyys toteutuu myös tänä päivänä. Ulkoseinät
on maalattu ruskean eri sävyillä ja muutama talo on
roosanvärinen.
Kissanmaan 1950-luvun puutarhakaupunkiasemakaava loi hyvät puitteet Selvaagin alkuperäiselle ajatukselle sijoittaa talot väljästi puistomaiselle
tontille.
– Rivitalojen tontille laadittiin aikanaan myös istutussuunnitelma, joka on edelleen tallessa, Seija
Hirvikallio mainitsee ja kuvailee sitä huikeaksi.
Tonttia kiertää tammiaita, johon kirjan nimikin
viittaa. Jälkipolville ei ole säilynyt tietoa siitä, miksi
suunnittelija valitsi lehtipuun. Tammi kasvaa Pirkanmaan olosuhteissa pohjoisrajoilla, ja tammiaita
on harvinaisuus Tampereella.

Asukkaat muistelevat

Selvaakitalojen kaunis ilme perustui alun perin sel- elämää uusissa kodeissa
keille mitoituksille, talojen vaihtuville väreille sekä
Kirjan toisessa osassa kerrotaan taloihin muuttaneikevyille sisäänkäyntikatoksille ja kaiteille. Kissanden perheiden elämästä uusissa, moderneissa tamaan rivitalojen ulkovuoraus on tehty Selvaagin al- loissa. Kirjoittaja on ﬁlosoﬁan maisteri Kirsi Kaivan54

to, jonka oma lapsuusperhe muutti 1955 vastavalmistuneeseen rivitalohuoneistoon.
Kirjaa varten haastateltiin noin 40 asukasta, entisiä ja nykyisiä. Monissa haastatteluissa oli muistiinpanoja tekemässä myös toimituskuntaan kuulunut
toimittaja Kalle Heiska, joka asettui perheineen Majavankadulle vuonna 1986.
Muistitiedon keruu ja kirjaus tapahtui niin sanotusti yhdennellätoista hetkellä. Vielä oli mahdollisuus kuulla ensimmäisten perheiden isiä, äitejä ja lapsia. Iäkkäin haastatelluista oli 98-vuotias.
Yksi ensiasukas muutti pois rivitalosta vasta edelliskeväänä, joten hän oli kokenut koko taloyhtiön
60-vuotisen historian.
Talojen valmistuttua 1950-luvulla olivat keskuslämmitys, juokseva vesi ja kylpyamme monille
asukkaille uusia ja outojakin asioita.
Tammiaidalla suojatun tontin taloissa elettiin
värikästä elämää, naapurit tunnettiin ja taloyhtiön
lapset olivat kavereita keskenään.
Ensimmäisten asukkaiden joukossa ollut nuori
taiteilija Kimmo Kaivanto kutsui yläkerran makuuhuoneen nurkassa sijainnutta työtilaansa maailman
pienimmäksi ateljeeksi.
Pala tamperelaista jääkiekkohistoriaa linkittyy
Majavankadulle, jonne juuri muuttanut taiteilija
suunnitteli TBK:sta nimensä Tapparaksi vaihtaneelle seuralle uuden tunnuksen.
Taloyhtiössä valmistui myös Yrjö Rädyn animaatioﬁlmi Verhoton talo, joka palkittiin Cannesin ﬁlmifestivaaleilla vuonna 1963.

”Koko kylä kasvatti”
Kirsi Kaivanto asui Kissanmaalla kuusi vuotta. Noilta ajoilta on monta mukavaa muistoa.
– Meitä lapsia oli runsaasti, keskimäärin kaksi
lasta perhettä kohti. Lisäksi monella oli kotiapulaisia
ja vuokralaisiakin, joten pihapiirissä riitti elämää.
– Keskeinen paikka leikkien kannalta oli ”pannari” eli rakennus, jossa olivat pyykkitupa ja lämmityskeskus, Kirsi Kaivanto kertoo.
Hän yhtyy Majavankadulla lapsuutensa ja nuoruutensa asuneen Leena Rissasen kuvaukseen, jonka mukaan ”elämä oli turvallista, koko kylä kasvattaa
-periaatteella toimivaa”.
– Kaikki vanhemmat puuttuivat, auttoivat, tukivat ja komensivat ja kaikkia toteltiin. Kotiovista
mentiin sisään ja ulos muillekin kuin omaan kotiin,
ruokaa tai välipalaa sai perheen omien lasten mukana. Lapsenlikkoina oltiin pienemmille kodeissa,
pihassa, uimassa, luistelemassa, hiihtämässä. Syntymä- ym. päiviä juhlittiin porukalla, kavereiden
kotona leivottiin, siivottiin, pelattiin ja katsottiin televisioelokuvia yhdessä, kirjassa muistellaan.
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Täydennysrakentamiseen
asiamiestoimintaa

T

aloyhtiöiden täydennysrakentamiseen
perehtyneelle asiamiehelle olisi tarvetta.
Kunnalliselle asiamiehelle on selkeä tilaus. Palvelusta hyötyisivät paitsi taloyhtiöt
myös kaupungit, joiden toivoma täydennysrakentaminen saisi lisää puhtia.
Näin painottaa Kiinteistöliitto Uusimaan hallituksessa ja edunvalvontatyöryhmässä vaikuttava arkkitehti SAFA Juhana Heikonen.
– Täydennysrakentamisen asiamies neuvoisi ja opastaisi taloyhtiöitä monella tapaa. Taloyhtiön

asukkailta itseltään nimittäin löytyy harvoin tarpeeksi tietoa hankkeen toteuttamiseen, ja yleensä
myös isännöitsijöiltä puuttuu tarvittava osaaminen.
Taloyhtiöt eivät tiedä, mistä ja miten hakea tietoa.
Tämä on omiaan estämään tai ainakin hidastamaan
hankkeiden käynnistymistä.

Tiedon saaminen hankalaa
Arkkitehti Juhana Heikonen on pannut merkille,
että yhtenäisen tiedon saaminen on tänä päivänä
hankalaa ja jarruttaa innostusta käynnistää hankkeita.
– Kiinteistöliitto Uusimaassa joudutaan usein
vastaamaan täydennysrakentamisprosessia koskeviin kysymyksiin. Tilanteen hahmottamista vaikeuttaa se, että eri kaupungeissa on hyvin erilaiset
käytännöt.
Esimerkkinä hän mainitsee, että Helsinki, Vantaa ja Espoo perivät kukin lisärakennusoikeudesta
maksun, mutta sen suuruus ja nimitys vaihtelevat.
Täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi Helsinki ja Vantaa ovat lieventäneet käytäntöjä, mutta Espoossa peritään edelleen näihin verrattuna isompaa
maankäyttömaksua.
Täydennysrakentamisen asiamies toimisi samaan tapaan kuin hissiasiamies. Hänellä olisi tietoa
ja kokemusta prosessien läpiviemisestä. Toteutuneista hankkeista voisi tehdä esitekortteja samaan
tapaan kuin on tehty jälkiasennushisseistä.
Uudenmaan liitto toteutti keväällä taloyhtiöille
suunnatun kyselyn, jossa selvitettiin täydennysrakentamishankkeisiin liittyviä ongelmia ja onnistumisia. Vastaavanalainen kysely tehtiin Uudenmaan
liiton toimesta myös kiinteistö- ja rakennusalan
toimijoille.
Tuloksissa oli Juhana Heikosen mielestä yllättävääkin, että taloyhtiöiden ja rakennusliikkeiden
näkökannat olivat samansuuntaiset niistä seikoista, jotka ovat täydennysrakentamisen tulppina. Molempien mielestä maankäyttömaksuja tulisi saada
pienemmiksi ja autopaikkamitoitusta pitäisi lieventää.

Maksut ja tavoitteet ristiriidassa
Kaupunkien täydennysrakentamisesta perimät
maksut ovat ristiriidassa tavoitteiden kanssa.

Arkkitehti SAFA Juhana Heikonen toimii As
Oy Freesenkatu 3:n hallituksen puheenjohtajana. Hänen Etu-Töölössä sijaitsevaa kotitaloaan täydennysrakentaminen ei koske,
sillä rakennus on suojeltu.
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– Pyrkimyksenä on tiivistää kaupunkirakennetta, mutta maksuilla jarrutetaan kehitystä. Täydennysrakentamisen täytyy olla taloyhtiölle kannattavaa. Tontille ei rakenneta lisää taloja, jotka pienentävät piha-aluetta ja muuttavat maisemaa, jos näille
ei saada vastinetta.
Arkkitehti SAFA Juhana Heikosen mielestä täydennysrakentamiskeskusteluissa on unohdettu
kiinteistön omistajan näkökulma.
– Kaupunki ei voi mahtikäskyllä täydennyskaavoittaa lisää kerrosneliömetrejä taloyhtiön tontille. Kiinteistönomistaja päättää, rakennetaanko sen
tontille vai ei, Heikonen muistuttaa.

Autopaikkanormit kevyemmiksi
Kaupungin perimän kaavoitusmaksun lisäksi toisena täydennysrakentamisen pullonkaulana on autopaikkamitoitus.
– Laskelmien mukaan yksi autopaikka maksaa
noin 15.000 ja katettu autopaikka 50.000 euroa, joten niiden rakentaminen syö täydennysrakentamisen kannattavuutta. Kuinka monta autopaikkaa
asunto-osakeyhtiössä tarvitaan, siihen pitäisi saada
kevennystä.
– Tosiasiahan on, että autojen määrä on vähenemässä Helsingissä ja Vantaallakin. Ihmiset asuvat
mielellään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, eivätkä siten tarvitse omaa kulkupeliä. Lisäksi on
huomioitava, että auto ei ole enää samanlainen statussymboli kuten ennen, vaan rahat laitetaan mieluummin johonkin muuhun.

Molemmat hyötyisivät
Täydennysrakentamista sujuvoittamalla saataisiin
kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kaupungin ja taloyhtiöiden intressit yhdistyisivät.
– Kaupungin tavoitteena on täydennysrakentaminen, jota kautta se saa halutuille paikoille lisää
veronmaksajia. Taloyhtiöt puolestaan tarvitsevat
rahaa remontteihin, sillä suuri osa asuinkiinteistökannasta on jo tai pian peruskorjausiässä.
Heikosen mukaan taloyhtiöiden kannalta huomionarvoista on myös se, että täydennysrakentamisen kautta ne saavat lisää yhtiövastikkeen maksajia. Tämä näkyy oletettavasti hoitokustannuksissa, koska mitä suurempi massa sitä parempi tilanne
esimerkiksi huoltoyhtiöitä kilpailutettaessa.
Täydennysrakentaminen on tapetilla pääkaupunkiseudun lisäksi muissa kasvukeskuksissa.
– Jyväskylässä ollaan hyvin edistyksellisiä täydennysrakentamisessa ja -kaavoituksessa. Kaupunki sijaitsee vesistön ja suojellun harjun välissä, joten
laajenemiseen on vähän tilaa. Ratkaisuna on siten
täydennysrakentaminen, minkä ansiosta saadaan
lisää ihmisiä ja turvataan palvelut.

Lyijytön
Olemme poistaneet messinkiseoksista niissä
yleisesti käytetyn lyijyn. Näin voimme valmistaa
tuotteita, jotka rasittavat vähemmän ympäristöä.

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

Mora MMIX - hanasarjassa
on nämä kaikki!
Ainutlaatuiset toiminnot

38°C

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan rakentamista
EcoSafe

ESS

Mora Eco

Soft Closing

Express Fill Comfort Shower Easy–Open

Lead Free

nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään
läheisyyteen. Siitä käytetään myös käsitteitä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen.
Mora MMIX
Energiatehokkaat hanat keittiöön ja kylpyhuoneeseen.
Nyt lyijyttömästä messingistä.
moraarmatur.ﬁ

Teksti: Irene Murtomäki

KYSELY KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALALLA

Asiamieheltä konkreettista
apua ja neuvontaa

T

äydennysrakentamisen asiamiehen tarve
tuli esille Uudenmaan liiton kyselyssä, jossa selvitettiin täydennysrakentamishankkeisiin liittyviä ongelmia sekä onnistumi-

sia.
Asiaa kysyttiin konsulttitoimistoilta, rakennuttajilta, rakennusliikkeiltä sekä taloyhtiöiden edustajilta. Taloyhtiöiden kyselyssä yli 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että olisi hyvä tai erittäin hyvä,
jos täydennysrakentamisen apuna olisi asiamies, ja
noin 15 prosenttia oli ehkä-kannalla.
Vastaajat korostivat sitä, että taloyhtiössä ei ole
riittävää osaamista hoitaa lisärakentamista.

Konkreettisesti mukana hankkeessa
Asiamiestä tarvittaisiin jo hankkeen alkuvaiheessa eri vaihtoehtoja mietittäessä. Hän kävisi asuntoyhtiössä ja kartoittaisi tilanteen paikan päällä sekä
kertoisi, mitä on tehtävissä ja millaiset ovat asioiden
käsittelyprosessit ja -ajat sekä minimikustannukset
muutoksista. Näin osakkeenomistajat voisivat luoda
realistisen kuvan hyödyistä ja haitoista.
Täydennysrakentamisen asiamies näyttäisi tietä
hankkeen läpiviemiseksi ja ohjaisi löytämään oikeat
asiantuntijat. Toiveena on, että hän auttaisi erilaisissa lupahakemuksissa ja kaavoitukseen liittyvissä
asioissa. Apu voisi kohdistua erityisesti asemakaava- ja autopaikkamääräyksien noudattamiseen.

Puolueettoman tiedon tarvetta
Asiamiestä kaivataan myös objektiivisen ja puolueettoman tiedon välittämiseen ja ohjeiden kokoamiseen. Taloyhtiöt tarvitsevat varmoja vastauksia,
mieluiten mustaa valkoisella, koska täydennysrakentamishankkeet ovat vielä niin uusi asia, ettei ole
muodostunut vakiintuneita toimintamuotoja.
Vastauksissa, joiden mukaan täydennysrakentamisen asiamies saattaisi olla hyvä, mietittiin muun
muassa mahdollisia kustannuksia.
Lisäksi tuotiin esille, että nytkin löytyy kyllä
suunnittelijoita, jotka hallitsevat homman.
Noin kymmenen prosenttia vastaajista ei pitänyt
asiamiestä tarpeellisena. Vastauksien mukaan mitään byrokratiaa ei tarvita lisää, ja markkinoilla on
saatavana suunnittelutoimistoja, joilta voi ostaa riittävän asiantuntevan osaamisen. Osa vastaajista ei
ollut kiinnostunut asiamiehestä, koska lisärakentamisprojekti oli jo tehty tai melkein tehty.

Tietopankki toteutetuista kohteista?
Uudenmaan liiton kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille suuntaamassa kyselyssä vastaajista 70 pro58

senttia oli sitä mieltä, että täydennysrakentamishankkeissa olisi hyvä olla käytettävissä asiamies.
Hänen tehtävänään olisi muun muassa katsoa täydennysrakentamista kokonaisuutena eikä vain yhden hallintokunnan näkökulmasta.
Hän toimisi myös tiedonvälittäjänä ja viestisi esimerkiksi avustusmahdollisuuksista. Tehtävänä olisi tarjota valmiita verkostoja käyttöön niille, joilta
osaamista puuttuu.
Asiamies voisi ylläpitää erilaisia tunnuslukuja sekä kaavioita, joilla uusia hankkeita ideoitaisiin. Toteutuneista hankkeista voisi tehdä A4- esitekortti
samaan tapaan kuin jälkiasennushisseistä on tehty.
Asiamiehen toiminnan kautta syntyisi mahdollisesti tietopankki, jossa on esimerkkejä toteutetuista
kohteista sekä ohjeistusta suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Autopaikkanormit
ja kaavoitusasiat esteinä
Yhtenä täydennysrakentamisen esteenä nousi esille
autopaikkojen toteuttamisen mahdottomuus. Vastaajilla on kokemuksia hankkeista, jotka eivät ole toteutuneet, jos autopaikkoja ei ole pystytty järjestämään maantasoon.
Vastausten mukaan myös kaavamuutoksiin liittyvä, ”ylimitoitettu” valitusoikeus hidastaa ja estää
lisärakentamishankkeiden läpiviemistä. Vastustus
saattaa kaataa hankkeen jo alkumetreillä.
Olemassa olevalle alueelle rakennettaessa hanketta hidastavien valitusten riski eri vaiheissa on
aina suurempi kuin uusilla alueilla. Valitusmahdollisuuksia kaavamuutoksista ja rakennusluvista käytetään paljon asioiden pitkittämiseksi ja hankkeiden
aloittamisen viivyttämiseksi, todettiin vastauksissa.
Lisäksi taloyhtiöiden päätöksenteon yksimielisyyden vaatimus tekee joidenkin vastaajien mielestä täydennysrakentamiseen ryhtymisestä merkittävän riskin. ”Äänekkäimmät vastustajat pystyvät
pilaamaan hankkeen jo alkumetreillä ennen kuin
hankkeen vaikutuksista on ehditty keskustelemaan
kaikkien kanssa. Vaikutusvaltaisimmat asukkaat ottavat suoraan yhteyttä ylempiin päättäjiin ja estävät
hankkeen etenemisen”, vastauksissa kerrottiin kokemuksista.
Osakkaiden yksimielisyyden saavuttamisen todettiin olevan hidasta ja epävarmaa. Näin ollen
vastauksissa esitettiin, että esimerkiksi lisärakentaminen ja rakennusten osien purkamisen tulisi olla
enemmistöpäätöksellä mahdollista.

MITÄ SUUREMPI PROJEKTI,
SITÄ VÄHEMMÄN HUOLTA
JA HALLITTAVAA.
KUN TEHDÄÄN SE YHDESSÄ.

HSSR on taloyhtiön ja isännöitsijän luottokumppani kaikissa
kiinteistöjen korjaushankkeissa, suurissa ja pienissä, ympäri Uuttamaata.
Anna kun autamme: 020 759 8560 | www.hssr.fi
RAKENNUTTAJAPALVELUT

| SUUNNITTELU | VALVONTA | KUNTOTUTKIMUKSET

KUVA JUHANA KONTTINEN

Teksti: Riina Takala

MITÄ MIELTÄ PÄTEVÖITYMISJÄRJESTELMÄN TARPEELLISUUDESTA?

Viherrakennuttajan
”käsissä” isoja hankkeita
Millä tavoin voitaisiin nostaa ympäristörakentamisen,
mutta ennen kaikkea viher- ja ympäristön rakennuttamisen
laatu- ja vaatimustasoa? Viherympäristöliitto, Viher- ja
ympäristörakentajat Vyra haluavat selvittää, minkälainen
henkilöpätevöitymisjärjestelmä voitaisiin luoda.

T

ämän kehityshankkeen taustaksi tarvitaan
kuitenkin tietoa nykytilasta, ja tähän tehtävään Jyväskylän kaupungin rakennuttajahortonomi Leena Rapo, on ryhtynyt
Hämeen ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijana.
Opinnäytetyön aiheena on ”Rakennuttajapätevyyden vaatimukset viheralalla”. Siihen on tarkoitus
kyselyjen avulla selvittää, minkälainen tilanne tällä
hetkellä vallitsee. Saadun tiedon pohjalta voidaan
sitten tilaajan näkökulmasta arvioida viherympäristön rakennuttamisen vaatimustasoa tai sitä, miten
tai minkälainen pätevöitymisjärjestelmä on sopiva,
Rapo kertoo.

Taloyhtiöt merkittäviä tilaajia
Yksi erittäin tärkeä ryhmä tiedonsaannin kannalta
on Rapon mukaan kiinteistönomistajat, esimerkiksi
taloyhtiöt ja isännöitsijät, jotka tilaavat taloyhtiöihin
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erilaisia viherrakentamisen palveluita ja tuotteita.
Tässä mielessä Rapoa kiinnostaa mm. kuinka
paljon taloyhtiöt tilaavat viher- ja ympäristön rakennuttamista, miten hankitaan ja kuka käytännössä tekee. Häntä kiinnostaa myös, minkälaista koulutusta ja kokemusta viherrakennuttajalta vaaditaan
tullakseen valituksi?
– Minkäkokoisia viherrakentamisen hankkeita
taloyhtiöissä tehdään ja teetetään ja kuinka paljon
niitä on määrällisesti suhteessa esimerkiksi muuhun rakentamiseen ja korjaamiseen, Leena Rapo
luettelee muita kiinnostuksen kohteistaan tiedonsaantimielessä.
Vastaajien toivotaan arvioivan myös tulevaisuutta eli lisääntyykö viherrakentaminen ja rakennuttamisen kysyntä vai väheneekö se.
Kiinteistöalan edustajien lisäksi erillisellä kyselyllä haetaan myös ammattilaisten, kuten kaupungin-

MEILLÄ TEHDÄÄN
Kuvassa oikealla sijaitseva kiipeilyseinämä luo punaisen väriläiskän vihreyden keskelle. Sen edustalla olevalle tekonurmelle on mahdollista jäädyttää talvisin luistelukenttä. Tämä
on toteutettu Jyväskylän Lutakonpuisto-hankkeessa, jonka
rakennuttajahortonomina Leena Rapo on toiminut.

puutarhureiden, suunnittelijoiden, seurakuntapuutarhureiden sekä viherrakentajien näkemystä nykytilasta ja tulevaisuudesta.

KESTÄVÄÄ
TYÖTÄ.

Ympäristörakentamisen
merkitys nousussa
Leena Rapo työskentelee Jyväskylän kaupungin rakennuttajahortonomina ja hänellä on yli 30 vuoden
kokemus viheralan tehtävistä.
Hänen mielestään on tarpeen mahdollistaa pätevöityminen myös viheralalla, jotta yhteistyö ja
vaikuttamismahdollisuudet rakentamisen ketjussa
voivat kehittyä.
Ympäristö on myös tärkeä viihtyvyystekijä ja tutkitusti nostaa kiinteistön arvoa.
Aihe valikoitui myös omakohtaisen kokemuksen
kautta. Rapo suoritti muutamia vuosia sitten rakennuttajakoulutuksen ja suoritti vaadittavan tentin.
Sen jälkeen hän anoi rakennuttajapätevyyttä (RAP)
sihteerijärjestön arviointilautakunnan kautta pätevyyksiä myöntävältä taholta.
Pätevyyttä ei kuitenkaan myönnetty, koska katsottiin, että hortonomikoulutus on riittämätön rakennuttajatehtäviin tai ympäristörakentamisen tehtäväkenttä on liian kapea sektori.
Hänen mielestään rakennuttajapätevyydellä viheralalla olisi suuri merkitys. Hortonomit vastaavat
usein kuitenkin merkittävistä ja kustannuksiltaan
suurista hankkeista.
– He vastaavat tietenkin kasviasioista ja pintarakenteista, mutta myös koko infran rakenteista, aina
massanvaihdoista alkaen. Hankkeissa on julkisia
yleisiä alueita, jotka sisältävät eri muodoissaan esimerkiksi maa-, ranta-, kuivatus-, valaistus- ja sähkörakentamista yms.
– Kohteissa on paljon erikoisrakenteita, kuten
muureja, kastelujärjestelmiä, kalusteita, välineitä,
varusteita jne..
– Myös esimerkiksi hulevesien hallinta on ympäristörakentamisen erikoisosaamista. Hankkeet
ovat usein paljon monimuotoisempia, kuin vaikka
kadunrakennuskohteet, Rapo korostaa.
Kyselylomakkeen löydät tästä osoitteesta:
www.vyl.ﬁ/palvelut/ajankohtaiset-kyselytutkimukset
Kyselylomakkeeseen pääset myös täältä:
Polku www.vyl.ﬁ > palvelut > ajankohtaiset kyselytutkimukset

Nähdään
Kiinteistö 2015
-messuilla!
Tervetuloa
osastollemme
6g109.

L&T:n avulla materiaaleja hyödynnetään
tehokkaammin ja kiinteistöjen energiatehokkuutta optimoidaan.
Kierrätyksen osalta tavoitteenamme siintää kiertotalous, jossa jätteitä ei synny enää lainkaan.
Resurssipulasta kärsivässä maailmassa kierrätys
on ainoa kestävä keino tuoda teollisuudelle edullisia,
kilpailukykyä lisääviä raaka-aineita.
Suomen kiinteistöjen energiankulutuksessa on
vähentämisen varaa kokonaisen ydinvoimalan verran
vuodessa. L&T:n keinoilla tämä säästö voidaan tehdä
todeksi.
Tervetuloa tekemään kanssamme kestävää työtä.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
www.lassila-tikanoja.ﬁ/asioi
010 636 7000

Lisätietoja: leena.rapo@jkl.ﬁ tai puh. 050 3645418

www.lassila-tikanoja.fi
Ensi vuonna vietetään Vihervuotta. Sen avaa Vihertekniikkapäivät, jotka pidetään 10.-11.2.2016 Jyväskylässä.
Siellä on oivallinen tilaisuus tutustua tarkemmin nykypäivän ympäristö- ja viherrakentamiseen. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan täyspaketti päiville.

JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS
KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA
SIIVOUS JA TUKIPALVELUT
VIEMÄRIHUOLTO
KORJAUSRAKENTAMINEN
PROSESSIPUHDISTUS
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

”MEIDÄN TALOYHTIÖSSÄ EI PALELLA, EIKÄ KUUMOILLA”

Patteriverkoston perussäätö
toi taloyhtiöön tasalämmön
Yksi asunto kuuma ja toinen kylmä, toinen avaa ikkunoita
kuumuuden vuoksi, toinen hytisee kylmissään, patterit pitävät
ääntä ja energialasku kasvaa. Lämpötilaan liittyvät ongelmat
tulevat voimakkaasti esiin juuri näin lämmityskauden alettua.
Patteriverkoston perussäätö on yksi keino ratkaista ongelmaa
ja saada lämmitysjärjestelmä tasapainoon. Hyvän tuloksen takaa
oikea ajoitus, hyvä suunnittelu ja toteutus.

S

uurin osa ihmisistä viihtyy parhaiten 21 asteen huonelämpötilassa. Liian kuuma huoneilma väsyttää ja houkuttaa avaamaan
tuuletusikkunat, jolloin lämmitysenergia
karkaa taivaalle. Onnistuneen perussäädön ansiosta
huonelämpötila pysyy tasaisena kaikissa asunnoissa koko lämmityskauden ajan.
Huonelämpötilan pudottaminen yhdellä asteella säästää keskimäärin viisi prosenttia asuinkerrostalon lämmityskustannuksista. Motivan arvioiden

mukaan oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan parhaassa tapauksessa saavuttaa jopa 10–15 prosentin
säästö energiankulutuksessa, lähtötilanteesta riippuen. Perussäädöllä ei kuitenkaan aina saavuteta
säästöä energiankulutuksessa, vaan lähtökohtana
on aina hyvät asuinolosuhteet.

Milloin oikea ajankohta?
Vanhoissa taloyhtiöissä patteriverkoston perussäätö suositellaan toteutettavaksi tarpeen mukaan riip-

Hyvä
Kiinteistöpostin lukija.
Pitäessäsi tiedot taloyhtiön luottamushenkilöistä
ajan tasalla meidän suuntaamme,
Kiinteistöposti menee sinne minne kuuluukin:
• asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle
• isännöitsijälle
Kiinteistöposti ei maksa teille mitään - saatte sen
siis veloituksetta. Jakelu perustuu ylläpitämäämme
SIR Tietokantaan, joka on taloyhtiöiden luottamushenkilöistä muodostuva valtakunnallinen osoiterekisteri.

Tee Osoitteenmuutokset kätevästi
sähköposti osoitteenmuutos@kiinteistoposti.ﬁ
netissä www.kiinteistoposti.ﬁ/osoitteenmuutos
puhelimitse puh. 09 2238 560 / Jutta Teriö

PS. Netissä voit samalla tilata helposti Kiinteistöpostin sähköisen uutiskirjeen.
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puen muista taloyhtiössä toteutettavista korjauksista ja uudistuksista sekä lämmitysverkoston toiminnasta. Suin päin ei perussäätöä kannata rynnätä
tekemään, sillä asuinrakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttavat monet seikat aina ikkunoiden
vaihtamisesta ja ilmanvaihdon muutoksista julkisivun lisäeristämiseen.
Tämän lisäksi lämmitysverkoston eri laitteiden
(mm. säätökäyrä patteriventtiilit, pumppu) ja ilmanvaihdon toiminta kannattaa selvittää ennen isompaan toimenpiteeseen ryhtymistä.
– Ikkunaremontti kaksi vuotta perussäädön jälkeen tekee työn turhaksi. Perussäätö kannattaakin
tehdä vasta aivan viimeisenä toimenpiteenä, mikäli
lämmitystarpeeseen vaikuttavia korjaustöitä on tiedossa lähiaikoina, sanoo Motivan asiantuntija Harri
Heinaro.

Kymmenen tilaajan ohjetta
1. Selvittäkää taloyhtiön olosuhteet kysymällä tietoa
asukkailta, esimerkiksi olosuhdekyselyllä, jossa selvitetään huoneistojen lämpötilat, patteriverkoston
äänet ja muut huoneistoissa ilmenevät ongelmat
(vetoisuus jne.). Käykää yhteisesti läpi huoneistojen
lämpötilojen tavoitetaso.
2. Sopikaa taloyhtiössä, mutta myös huoltoyhtiön ja isännöitsijän kanssa yhteiset pelisäännöt sisälämpötilasta.
3. Taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltoyhtiö voivat yhdessä selvittää, voidaanko tilannetta
parantaa pienillä toimenpiteillä (lämmityksen säätökäyrä, asuntokohtaiset säädöt, pienet korjaukset,
rikkinäisten laitteiden vaihto jne.). Mikäli ongelmiin
ei löydy omin voimin ratkaisua, kannattaa käyttää
asiantuntijaa. Lisäksi jos ongelmat eivät ratkea näillä pienillä toimenpiteillä, voi patteriverkoston perussäätö tai muu korjaustoimenpide olla tarpeen.
4. Miettikää patteriverkoston perussäädön oikea
toteutusajankohta muihin korjaushankkeisiin nähden. Perussäätöä ei kannata toteuttaa esimerkiksi
ennen ikkunaremonttia, vaan vasta sen yhteydessä.
Luvanvaraisissa ulkovaippaan tai ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuvissa korjaushankkeissa määräykset edellyttävät varmistamaan ilmanvaihdon ja
lämmityksen oikean ja energiatehokkaan toiminnan, jolloin myös patteriverkoston perussäätö on
yksi tarkasteltava asia.
5. Tiedottakaa laajasti taloyhtiötä tulevasta perussäätöhankkeesta ja kertokaa, mistä hankkeessa on
kyse ja miksi se on tärkeää tehdä. Olosuhdekyselyssä annettu palaute sekä muut ongelmat on hyvä
nostaa esiin ja kertoa kuinka näihin voidaan perussäädöllä vaikuttaa.
6. Teettäkää perussäädöstä kunnon suunnitelmat
ammattilaisella. Suunnittelijalle tulisi kertoa myös
muista mahdollisista korjaustarpeista (esim. kunnossapitosuunnitelman kautta), jotta perussäädön
yhteydessä tehdään ainakin kaikki lämmitysverkostoon liittyvät tärkeät toimenpiteet.
7. Kilpailuttakaa urakan tekijät suunnitelmien
pohjalta
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Nämä ilmoittajat
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Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
on usein ainutkertainen
A-Insinöörin kokemus ja ammattitaito takaavat
tämän hankkeen häiriöttömän ja sujuvan
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visaisiin p
pulmiisi.
Varaa
a
om ika
A-Insi an
nööri
kanss si
a!

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut
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Outdoor
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti
Betonirakenteiden kuntotutkimukset
www.ohuthiekeskus.com

Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

LVJUVCFUPOJMFWZU
LPSLFBQBJOF
MBNJOBBUJU

www.knauf.ﬁ

BMVNJJOJMFWZU
LFSBBNJTFUMBBUBU
BMVNJJOJSBOLB
KÊSKFTUFMNÊU

TFSPD

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Puh. (09) 2525 2425, fax. (09) 2525 2426
www.contesta.fi

XXXTFSPDGJ

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN

TALOYHTIÖPALVELUT

Ahjonkulma 1,
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Asiantunteva kumppanisi suunnitteluun,
projektinjohtoon, valvontaan, viestintään
ja kuntotutkimuksiin.
email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ
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8. Hyödyntäkää tarvittaessa ulkopuolista valvojaa hankkeen toteutumisen varmistamiseksi.
9. Muistakaa toteutuneen hankkeen jälkeen seurata sekä energiankulutusta ja olosuhteita, jotta voitte olla varmoja hankkeen toteutumisesta ja sen tuloksista.
Tarkistakaa, että yhteisesti sovitut tavoitteet sisälämpötilojen osalta
toteutuvat.
Varmistakaa, että lämmityksen säätökäyrä muutetaan vastaamaan
perussäädön jälkeistä tilannetta ja sopikaa huollon kanssa yhteiset pelisäännöt säätökäyrän muuttamisesta.
10. Ottakaa huomioon, että perussäätö tulee tarvittaessa uusia, kun
taloyhtiössä jatketaan korjaustoimintaa, tai jos olosuhteissa tai lämmitysverkoston toiminnassa havaitaan ongelmia ajan kuluessa.
Motiva Oy on laatinut tilaajan ohjeet yhdessä ympäristöministeriön,
Energiateollisuus ry:n, Helen Oy:n, Oras Oy:n, Ouman Oy:n ja Rettig Lämpö
Oy:n kanssa.
Lisätietoja löydät osoitteesta:
www.motiva.ﬁ/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/patteriverkoston_perussaato
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Raksystems palvelee
Betonirakenteiden kuntotutkimukset
Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
Rakennuttamistehtävät
Valvonta

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

KUNTOARVIOT JA
KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN
JA VALVONTA
VAHANEN-YHTIÖT

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

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä
Tietokannassa on tällä hetkellä
• 49 895 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 086 sivutoimista isännöitsijää
• 3 651 ammatti-isännöitsijää
Kun haluat puhutella heitä suoraan,
soita meille 09 223 8560
ja tehdään yhdessä tehokas ja toimiva suorakampanja.
www.sir.ﬁ
Since 1991.
Helsinkiläisen As Oy Pajamäentie 2:n hallituksen puheenjohtaja Matti Kleemolalla on hyviä kokemuksia vuonna 1959 rakennetun kerrostalon patteriverkoston tasapainotuksesta. Hän kertoi kokemuksistaan tammikuussa ilmestyneessä Kiinteistöposti Pääkaupunkiseutu Extrassa 1/2015.

65

Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
"Ei hyvin syöden säästetä, eikä säästäen hyvin eletä"

Lukijatutkimuksesta
& juustoista uunilohta
Hyödyllisiä juttuja, ajankohtainen, selkeä, monipuolinen,
asiantunteva, käytännönläheinen... Tällaisia kommentteja
Kiinteistöpostin lukijat antoivat lokakuussa tehdyssä
lukijatutkimuksessa. Kunnioituksella otamme vastaan
tällaista palautetta, kiitos vastaajille.

T

utkimuksen teki lehden toimeksiannosta
IROResearch Oy. Tutkimus tehdään joka
toinen vuosi ja sen tarkoituksena on selvittää lehden lukemista, käsityksiä lehden
sisällöstä ja sen hyödyllisyydestä.
Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat ammatti-isännöitsijät, sivutoimiset isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat. Tutkimuksen näytekoko oli 300 vastaajaa, 100 vastaajaa kustakin em. ryhmästä.
Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina, jotka kestivät puolisen tuntia – menetelmä on huomattavasti luotettavampi kuin esimerkiksi sähköposti- tai internettutkimukset.
Taloyhtiöpäättäjät eivät ole tutkimuksen mukaan
ihan nuorta porukkaa, sillä vastaajista 82 % ilmoitti
iäkseen yli 50 vuotta. Yli 65-vuotiaita vastaajista oli
41 %, mikä on hyvä asia, sillä he usein ovat jo jättäneet työelämän, minkä ansiosta heillä riittää aikaa
taloyhtiön asioille.
Lukijat pitävät lehteä erittäin tai melko hyödyllisenä seuraavasti: ammatti-isännöitsijöistä 89 % oli
tätä mieltä, sivutoimisista isännöitsijöistä
84 % ja hallitusten puheenjohtajista 86 %.
Lehti vaikuttaa myös päätöksentekoon:
46 % ammatti-isännöitsijöistä vastasi kysymykseen myönteisesti, sivutoimisista isännöitsijöistä 52 % ja hallitusten puheenjohtajista 36 %.

Mainontaa
pidetään hyödyllisenä
Tätä mieltä ammatti-isännöitsijöistä
oli 53 %, sivutoimista isännöitsijöistä 57 % ja hallitusten puheenjohtajista 41 %.
Muita alalla ilmestyviä lehtiä
ei lueta kovinkaan paljoa. Leh-

tien yhteiset lukijat kertoivat lukevansa säännöllisesti seuraavia lehtiä: Suomen Kiinteistölehti 25 %,
Kotitalo 16 %, Rakennuslehti 9 % ja KITA-lehti 3 %.
Kiinteistöpostin yhtä numeroa lukee keskimäärin 2,2 lukijaa. Näin ollen valtakunnallisella puheenjohtajanumerolla lukijoita on yli 121 000.
Kiinteistöpostilla on siis paljon ”uniikkilukijoita”,
jotka eivät lue laisinkaan muita kiinteistöalan lehtiä.

Internetin käyttö
ei ole kovin aktiivista
Kysymykseen ”Hakee tietoa internetistä hankintojen ja päätöksenteon avuksi” kaikki vastaajat: Päivittäin vain 14 %, useita kertoja viikossa 8 % , noin
kerran viikossa 12 % , pari kertaa kuukaudessa 9 % ,
noin kerran kuukaudessa 13 % ja harvemmin kuin
kerran kuukaudessa 29 % .
13 % vastasi, ettei hyödynnä nettiä tähän tarkoitukseen koskaan.
Vastaukset voivat yllättää monen yrityksen
markkinointivastaavan.

Kiinteistöpostilla
pitkä lukuaika
Yhden Kiinteistöpostin keskimääräinen lukuaika on tutkimuksen mukaan 32,6 minuuttia. Lehden pääkirjoitus luetaan tarkkaan, sillä 67 % vastaajista kertoi lukevansa sen.
Tutkimuksen mukaan 19 %
vastaajien edustamista taloyhtiöistä tekee vuosittain hankintoja yli 200 000 eurolla, 6 %
käyttää rahaa hankintoihin
puolesta miljoonasta miljoonaan euroon ja 6 %:lla
vuosihankinnat ovat yli
miljoona euroa.

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coffeeland@kolumbus.ﬁ
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Uunilohta
• kirjolohifilee
• sitruuna
• sinihomejuustoa
• juustoraastetta
• kermaa
• suolaa
• valkopippuria

Juustoista uunilohta
OSTA torilta tai kaupasta kirjolohiﬁlee, jota myös
leikillisesti sanotaan vesistöjemme jaloksi broileriksi ja aseta se uunivuokaan.
Rutista päälle puolikkaan sitruunan mehu ja
mausta kala suolalla ja valkopippurilla. Murustele
kalan päälle sinihomejuustoa makusi mukaan ja
leikkaa sitruunasta muutama ohut viipale ja laita
ne päällimmäiseksi.
Laita sitten kalavuoka 200 asteiseen uuniin
noin puoleksi tunniksi. Lisää paistamisen puolessa välissä kalan päälle juustoraastetta ja vuokaan
purkillinen kermaa. Näin saat ruoalle makoisan
kastikkeen samalla, kun sulava juusto sekoittuu
kerman sekaan.
Keitetty riisi sopii kalan kaveriksi mainiosti ja
kyytipojaksi sopii hyvin valkoviini, olut taikka
pelkkä vesikin.
Yksinkertaista, helppoa ja maukasta kotiruokaa. Halutessasi voit valmistaa simppelin lisukesalaatin kaalista, omenalohkoista, tomaateista,
kurkusta ja maissinjyvistä.

Kirjolohesta lyhyesti
Kirjolohi on Tyynenmeren lohien sukuun kuuluva lohikala. Sitä on levitetty ympäri maailman
ja Suomessakin se on vesiviljelyn tärkein kalalaji.
Sitä istutetaan luonnonvesiin vapaa-ajankalastajien saaliskirjon lisäämiseksi.
Kirjolohen kutuaika on varhain keväällä ja poikaset kuoriutuvat jo alkukesällä. Viljelyn poikaskasvatus tapahtuu pääosin sisävesissä ja varsinainen tuotanto merialueilla.
Meillä laji ei tiettävästi säännöllisesti lisäänny,
vaan kaikki luonnonvesiemme kirjolohet on istutettu tai kasvatuksesta karanneita yksilöitä.

Juustoinen
uunilohi on
helppoa, nopeaa ja maukasta
kotiruokaa joka
maistuu hyvälle
riisin ja salaatin
kanssa.

Kahvimaalla
3. marraskuuta 2015
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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tuote- ja
yritysuutispostia
VALTTI tuomaan helpostusta valaisinhankintoihin
VALTTI - Energiatehokkaan valaistuksen tietopankki ja työkalut
-hanke käynnistyi lokakuussa ja
tuo mukanaan apuja ﬁksuihin
valaistushankintoihin.
Noin vuoden mittaisessa projektissa tuotetaan tietopankki,
joka tarjoaa puolueetonta tietoa
energiatehokkaista valaistus-

hankinnoista, energiatehokkaan
valaistuksen suunnittelusta sekä valaistuksen ohjauksesta.
Tietopankkiin kootaan myös esimerkkejä ertyisen onnistuneista
sisä, ulko- ja katuvalaistuksen
uusinnoista.
Hankkeessa toteutetaan lisäksi sähköinen työkalu elinkaari-

kustannusverailujen tekemiseen.
Tavoitteena on läpinäkyvyyden lisääminen ja tarjousten
vertailtavuuden helpottaminen.
Hankkeessa on mukana
lähes 30 valaistusalan toimijaa, valaisin- ja valaistuksenohjausjärjestelmien valmistajia,
valaistusalan järjestöjä sekä

kaupunkeja ja muita julkisen
sektorin tilaajatahoja.
Hanketta koordinoi Motiva.
Jos haluat mukaan vaikuttamaan VALTTI-hankkeeseen,
ota yhtettä. Lisätietoja:
suvi.salmela@motiva.ﬁ ?

Tilaajavastuu tärkeä keino torjua harmaata taloutta
TALOYHTIÖISSÄ on vähän
omakohtaisia kokemuksia
harmaasta taloudesta, vaikka
taloyhtiöistä noin 75 prosenttia
ostaa tarvitsemansa siivouksen,
kiinteistönhoidon, pihan ja ulkotilojen hoidon sekä teknisten
järjestelmien ylläpidon ja hoidon
palvelut ulkopuolisilta yrityksiltä.
Muun muassa tällaisia johtopäätöksiä saatiin esiin Kiinteistötyönantajien ja Palvelualojen
ammattiliitto PAMin tuoreessa
selvityksessä.
Tilaajavastuulakia ja sen
noudattamista pidetään yleisesti
merkittävänä keinona torjua
harmaata taloutta. Kotitalousvähennystä pitäisi myös uudistaa.

Harmaata taloutta esiin
vain satunnaisesti
Vain viisi prosenttia kyselyyn
vastanneista taloyhtiöiden edustajista ilmoitti, että harmaata
taloutta koskevia havaintoja oli
tullut esiin edes satunnaisesti
omassa taloyhtiössä.
Yhtä harvinaisia ovat harmaan
talouden epäilyjen vuoksi hylätyt
tarjoukset. Jos epäilyjä on ollut,
ne ovat liittyneet tarjouksen
alihintaisuuteen, tilaajavastuulain
nojalla saatuihin tietoihin, yrityksen luottotietoihin tai yrittäjän
konkurssitaustaan.
Havaintoja on tullut lisäksi yrityksistä, joissa työtä on siirretty
ilman taloyhtiön lupaa alihank-

kijalle tai yrityksen toiminta on
keskeytynyt konkurssin tai maksukyvyttömyyden johdosta.
Taloyhtiöiden edustajista 7080 prosenttia kannatti veromenettelyn ja palvelunostajan
ilmoitusvelvollisuuden laajentamista kiinteistöpalveluihin,
palveluita tarjoaviin yrityksiin ja
niiden työntekijöihin.
Torjuntakeinot käyttöön
myös kiinteistöpalvelulla
Kiinteistötyönantajat ry:n kesällä
2015 tekemän jäsenyrityskyselyn
mukaan harmaa talous on kaikkein yleisintä rakennussiivouksessa (rakennusaikainen siivous
ja loppusiivous) ja yksityisten

kotitalouksien siivouksessa ja
muissa kotitaloustöissä.
Seuraavaksi yleisintä se on
taloyhtiöiden siivouksessa ja
muissa kiinteistöpalveluissa,
ulkoalueiden hoidossa ja kunnossapidossa ja eri toimialoja
edustavien loppukäyttäjäyritysten siivouksessa.
Pääosa yrityksistä kannattikin
sitä, että rakennusalan käytössä
olevat harmaan talouden torjuntakeinot, kuten veronumeromenettely ja palvelunostajan
ilmoitusvelvollisuus palvelua
suorittavista henkilöistä ja yrityksistä, voitaisiin säätää pakollisiksi
koko kiinteistöpalvelualalle.

KIINTEISTÖ- JA ISÄNNÖINTIALAN
AMMATTILAISET KOHTAAVAT 18.–20.11.
MESSUKESKUKSESSA HELSINGISSÄ
Kiinteistö on suurin kiinteistön ylläpidon ja korjausrakentamisen ammattitapahtuma Suomessa. Tule tutustumaan mukana olevien satojen yritysten ratkaisuihin
ja palveluihin. Ohjelma-alue Piazza kokoaa yhteen ajankohtaisimmat aiheet
älykkään, turvallisen ja viihtyisän kiinteistön näkökulmasta.

KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS
ILMAN KIINTEISTÖNHOITOA

TOIMEKSIANTAJAT:
SUOMEN

Kiinteistölehti

Kiinteistön virallinen messujulkaisu

SAMANAIKAISESTI MESSUKESKUKSESSA JÄRJESTETÄÄN:

Rekisteröidy veloituksetta mukaan jo ennakkoon: www.kiinteistomessut.ﬁ
Aukioloajat: ke 18.11. ja to 19.11. klo 9–17, pe 20.11. klo 9–16
OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.
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Mediayhteistyökumppani

tuote- ja
yritysuutispostia

nimityksiä
Vexve Oy
Anne Savolainen
on nimitetty
Aasian markkinaalueen vientijohtajaksi 7.10.2015
lukien.

Vihervuosi ja Viherpäivät
vetävät ennätysyleisön
VUOSI 2016 on ympäristöministeriön nimeämä virallinen
teemavuosi Vihervuosi – Gröna
Året.
Vuosi avataan virallisesti Jyväskylän Paviljongissa 10.2.2016.
Tapahtuma on osa Viherympäristöliiton valtakunnallisia
Viherpäiviä ja Vihertekniikkanäyttelyä. Paikalle odotetaan yli
500 osallistujaa.
Teemana on kestävä suomalainen maisema. Teemaa käsitellään kahden päivän seminaarissa monesta eri näkökulmasta
asiantuntijoiden johdolla.
Vihervuoden avaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Tämän jälkeen kuullaan ulkomaisia
esityksiä kestävästä maisemasta
ja ympäristörakentamisesta,
paneudutaan mm ympäristövalaistukseen.

Lisäksi kuullaan, miten teollisuus on kehittänyt kierrätysmateriaalien uudelleenkäyttöä ja
hyötykäyttöä.
Teemavuoden aikana viherrakentamisessa pohditaan, mitä
kestävä ympäristörakentaminen
on ja miten sitä voi kehittää.
Siihen liittyvät paikallisten materiaalien entistä tehokkaampi
hyödyntäminen, materiaalien
uudelleenkäyttö ja kierrätys sekä
paikan lähtökohtien hyödyntäminen mm kasvillisuuden
suunnittelussa. Tavoitteena
on rakennuskustannusten ja
ympäristökuorman vähentäminen sekä kustannuksia säästävä
hoito.
Lisätietoja:
www.vyl.ﬁ/ tapahtumat/
viherpaivat-ja-tekniikka

Karakallion Huolto Oy juhlii
50-vuotista toimintaansa
- HALUAMME olla keskeisessä
osassa Karakallion kiinteistöjen kehittämisessä jatkossakin,
suuren joukon kiinteistöissä
tullessa elinkaaressaan peruskorjausikään. Pyrimme
tuottamaan asiakkaillemme
huolto- ja isännöintipalvelujen sekä korjausrakentamisen
koordinoinnin synergian hyötyjä
entistä tehokkaammin, Karakallion Huollon toimitusjohtaja Tatu
Rasia sanoo.
Karakallion Huollon omistajina on 21 Karakalliossa ja Viherkalliossa sijaitsevaa taloyhtiötä.
Yhtiön isännöinti- ja huoltopalveluja käyttää noin 175 kiinteistöä. Yhtiön palveluksessa on 38
työntekijää ja sen liikevaihto on
2,7 miljoonaa euroa.
Yhtiön palveluita kehitetään
erityisesti sähköisten palvelujen
alueella. Sen lähitulevaisuuden
suunnitelmiin kuuluvat muun
muassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän sekä uuden huoltokirjaohjelmiston käyttöönotot.
Karakallion Huollon synty
liittyy olennaisesti Karakallion
ja Viherlaakson aluerakentamiseen. Haka aloitti Karakallion
rakentamisen vuonna 1965
ja Viherkallion vuonna 1968.
Molemmille alueille perustettiin
omat lämpövoimalat ja huoltoyhtiöt. Yhtiöt tekivät sopimuk-

sen yhteistoiminnasta ja Haka
luovutti ne osakasyhtiöiden hoitoon vuonna 1971. Vuonna 1992
Viherkallion Lämpö fuusioitui
Karakallion Huoltoon. Samalla
sen taloyhtiöt tulivat Karakallion
Huolto Oy:n osakkaiksi.
Karakallion Huolto julkisti
juhlapäivänään yhtiön ja pitkälle
myös Karakallion ja Viherkallion
alueiden syntyä ja asumisen
kehitystä läpikäyvän historiateoksen. Sen on kirjoittanut
kiinteistöneuvos Seppo Käkelä.
Lisätietoja:
Karakallio Huolto Oy,
Tatu Rasia,
puh. (09) 511 04 219

Frans Rantapere
on nimitetty aluemyyntipäälliköksi
kotimaan myyntiin 7.10.2015
lukien.
Tomi Arola on nimitetty toimitusketjun johtajaksi
7.10.2015 lukien.

Asumisoikeus Oy:ssä taloushallinnon tiimissä kirjanpitäjänä
1.10.2015.
Amy Platt (merkonomi) aloitti
26.10. AVAIN Asumisoikeus
Oy:ssä reskontranhoitajana.
Platt on toiminut aikaisemmin
yhtiössä harjoittelijana.
Erja Tuononen (LKV) on aloittanut 12.10.2015 AVAIN Asumisoikeuden myyntineuvottelijana
Jyväskylässä.
Renevo Oy:ssä aloittaa 4.1.2016
Henri Huhtiainen työnjohtajana.
Hän vastaa Uudellamaalla peruskorjausten työnjohdosta.
Renevo Oy:ssä on aloittanut
Jouni Näreaho Keski-Suomen
aluepäällikkönä ja vastaa peruskorjauksista sekä toimii Jyväskylän yksikön esimiehenä.

iLOQ
Tomi Karjalainen
on nimitetty
iLOQ-konsernin
myynti- ja markkinointijohtajaksi
5.10.2015. Hän on
aiemmin toiminut
iLOQ Suomen
myyntijohtajana.
Pauli Pukari
on nimitetty
iLOQ Suomen
myyntijohtajaksi.
Hän on aiemmin
vastannut Turun
ja Tampereen
alueen myynnistä, jonka hän on
saanut vahvaan kasvuun.
AVAIN Yhtiöt
AVAIN Yhtiöt on nimennyt kiinteistöjohtajan tehtävään 26.10.
alkaen DI Jan Bertillsin. Jan
Bertills tulee AVAIN Rakennuttaja Oy:öön asuntosijoitusyhtiö
SATOsta, jossa hän on toiminut
vuodesta 2007 alkaen aluepäällikkönä vastaten mm. oman kiinteistöportfolion johtamisesta.
Rakennusinsinööri (AMK) Tommi
Peltola aloitti 26.10. AVAIN
Rakennuttaja Oy:llä uudistuotannon projektipäällikkönä.
Ari Alahuhta (KLT) aloitti AVAIN

Teknos
Teknos-konsernin Suomen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on
nimitetty konsernin Architectural Coatings -segmentin johtaja
Arto Mannonen. Hän aloittaa
uudessa tehtävässään 1. joulukuuta 2015 ja jatkaa edelleenkin
myös AC-segmentin johtajana.
Arto Mannonen on ollut Teknoksen palveluksessa vuodesta
2004.
Kauppa- ja rakennusmaaliosaston avainasiakaspäällikkö Wille
Saarinen siirtyy 1. joulukuuta
2015 alkaen KRM-myyntijohtajaksi ja vastaa kauppa- ja
rakennusmaalien liiketoiminnasta Suomessa.
AVARA OY
Satu Lehtinen on nimitetty Avara
Oy:n Vuokrauspäälliköksi. Hän
on aikaisemmin toiminut Avara
Oy:n Asiakkuusvastaavana.
Jukka Ojala on nimitetty Avara
Oy:n Business Controlleriksi.
Hän on aikaisemmin toiminut
Avara Oy:n Controllerina.
Timo Tauriala on nimitetty Avara
Oy:n Business Controlleriksi.
Hän on aikaisemmin toiminut
Avara Oy:n Controllerina.

Lämmöntalteenottolaitteelle teknologiapalkinto
ENSAVETEC OY:N kehittämä
laite, joka ottaa lämmön talteen
käyttövedestä, on palkittu Teknologiasta Tuotteeksi –säätiön
tunnustuspalkinnolla.
Nuori mikkeliläisyritys on
tuonut uudentyyppiset energiatehokkuusratkaisut osaksi
kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiä. Palkintoa perusteltiin
mm. sillä, että yritys luo uutta
ekologista ja puhdasta teknologiaa kuluttajien arkeen. Yrityksen
toiminnassa korostuvat käyttäjäläheisyys, energiansäästö ja

ympäristöarvot.
Ensavetecin innovaatio hyödyntää lämpöenergian suihkuvedestä.
Laite ottaa talteen energiaa
viemäriin valuvasta lämpimästä
vedestä ja hyödyntää sen uudestaan käyttöveden lämmityksessä. Näin tarvitaan vähemmän
ostettua ja kallista lämmintä
käyttövettä.
Laite ei vaadi erillisiä säiliöitä
tai pitkiä ja vaikeita putkistovetoja. Se on hyödynnettävissä
nykyisessä kiinteistössä sekä

uudis- että korjausrakentamisessa. Laite herää toimintaan
kun se tunnistaa veden käyttöä.
Se soveltuu suihkukaapeille ja
suihkualtaille.
Laitteen pienen koon ja vakioitujen komponenttien ansiosta,
laitteen asennus on nopeaa,
helppoa ja sen voi toteuttaa
haluamasi lvis-asentaja.
Lisätietoja:
Ensavetec Oy,
Niko Halonen,
puh.040 66 34 355
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KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2015
PARVEKEKAITEET

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet

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

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

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

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

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

KIINTEISTÖPALVELUT

ILMANVAIHTO

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

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

PUUIKKUNAT JA -OVET

VÄESTÖNSUOJAT

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

tuote- ja
yritysuutispostia
Älyä kotiin - kerrostalohuoneistoihinkin
ABB-FREE@HOME -JÄRJESTELMÄÄN voidaan kytkeä kodin
erilaisia toimintoja, mm. valaistuskokonaisuuksia haluttuine
värisävyineen, lämmitys, moottoroidut kaihtimet ja ovipuhelin.
Kaikkia näitä ominaisuuksia
voidaan käyttää ja säätää yhdestä kytkimestä.
Järjestelmä soveltuu niin
omakotitaloihin, huoneistoihin
kuin pk-yrityksiin.

– Turvallisuus lisääntyy, kun
lämpötila voidaan tarkistaa poissaolon aikana tai ovipuhelimesta
voidaan nähdä etänä, kuka
soittaa ovikelloa. Järjestelmään
voidaan simuloida asukkaiden
päivittäinen käyttäytyminen,
jolloin koti vaikuttaa asutulta
poissaolonkin aikana, tuotepäällikkö Tiina Pasi sanoo.
ABB-free@home-järjestelmässä kotona/poissa –kytki-

millä voidaan säätää lämpötilaa,
valaistusta kuin pistorasioita,
jolloin erillistä aikaohjausta ei
tarvita. Valot eivät jää vahingossa palamaan tai silitysrauta
päälle.
Ohjaukseen voi käyttää kytkimien ja erillisen kosketusnäytön
lisäksi älypuhelinta, tablettia tai
tietokonetta.
Järjestelmään voidaan liittää
myös esim. kosteusvahteja tai

murtohälytysjärjestelmä.
ABB-free@home -järjestelmän uudiskohteisiin asentaa
sähköurakoitsija. Olemassa
oleviin rakennuksiin tarvittavan
väyläkaapelin voi asentaa sähkösaneerauksen yhteydessä.
Lisätietoja:
ABB Asennustuotteet,
puh. 010 22 21999
www.abb.ﬁ/asennustuotteet

Höyryhuone tai uusi sauna taloyhtiöön
KIUKAISTA ja saunoista tunnettu
Harvia on ottanut tuotevalikoimaansa höyryhuoneiden ja
muun kylpyläkalustuksen rakentamiseen tarkoitetut moduulit.
Harvia Spa Modules -tuotteet valmistetaan tehtaassa
huolellisesti mittojen mukaan
ja toimitetaan asennuspaikalle
sopivan kokoisina kasausvalmiina moduuleina.
Harvia Spa Modules -ratkaisu
sisältää tyypillisesti höyryhuo-

neen seinät, katon ja penkit
– valmistustapa mahdollistaa
lähes kaikki kuviteltavissa olevat
rakenteet ja muodot.
Harvia Spa Modules -toimitus
sisältää itse moduulit sekä niiden
päälle tulevan kuituverkon ja
tasoitteen. Kevyiden mutta lujien
ja helposti muokattavien moduulien asentaminen on helppoa, nopeaa ja siistiä. Vesieristys
ja laatoitus eivät kuulu pakettiin:
asiakas voi itse valita mieleisensä

laatat ja laatoittajan. Ammattimies tarvitaan myös höyrynkehittimen asennustöihin.
Höyryhuoneiden lisäksi Spa
Modules taipuu esimerkiksi
piristävän erilaisiin suihkunurkkauksiin, kylpyhuoneen istuimiin
ja monenmuotoisiin altaisiin.
Harvia toimittaa myös saunat,
infrasaunat, lasiseinät ja kaiken
tarvittavan tekniikan.
Lisätietoja: www.harvia.ﬁ

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

Asunto-osakeyhtiö

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

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:
Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy
puh. 09 223 8560
email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.ﬁ
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Asunto-osakeyhtiön talotyyppi

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

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

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

Telinemies

Päällikkö - paras kaveri

P

äällikkö on Telinemiehen paras kaveri, mitä sitä
kiertelemään. Päällikkö on myös kuin lapsuuden
muistojen intiaanipäällikkö Istuva Härkä. Päällikön leiri on työmaa ja siellä olevat ovat inkkareita. Päälliköllä on kaikki tieto menneestä, onhan hän yleensä
pitkänlinjan mies. Päällikkö on siis hyvin koulunsa käynyt ja
kokenut mies. Päällikkö ostaa telinemieheltä paljon telineitä vuodessa. Joskus telinemiehestä tuntuu, että Päällikkö on
hänen paras myyntimiehensä. Itse en pystyisi myymään asiakkaalle 16 kertaa enemmän telineitä kuin mitä hän tarvitsisi.

Päällikölle voi esittää uusia asioita, mutta koska Päälliköllä
on kaikki tieto ja kokemus, vain Päällikkö tietää, mikä on hyvä ja mikä huono.
Tälle asialle on selkeä syy ja sitä kutsutaan projektin ohjaamiseksi. Otetaan pieni esimerkki: Jokin taloyhtiö on
päättänyt ryhtyä hommiin, jotain on vähän tutkittu ja sitten
suunniteltu. Mukana ajatuksissa on saattanut olla asukasystävällisyys. Kaikki tietävät, kuinka tärkeä juttu se on – lienee
ollut pinnalla jo parikymmentä vuotta ainakin.
No niin, sitten taloyhtiö lähettää papereita eri ﬁrmoihin
laskettavaksi ja jokin niistä on halvin. Aika usein käy niin, ettei kuitenkaan ole riittävän halpa ja joudutaan miettimään.
Tässä vaiheessa kuvaan astuu mukaan Päällikkö. Pidetään
urakkaneuvottelu ja projektia aletaan ohjaamaan. Jos on
käynyt niin huonosti, että projektissa on jotain ylimääräistä
ja hienoa, laatuakin kenties, ohjataan se pois. Päällikkö ohjaa
sen pois samalla tavalla, miten paha henki ajetaan ihmisestä,
manaamalla.
Kun vähän aikaa manaa neuvottelupöydän päässä ja ihmettelee, kuka tällaista tarvitsee ja on ajatellut ja tämähän
maksaa maltaita, on projekti äkkiä manattu oikeaan suuntaan. Manaamista vahvistetaan siis rahan avulla, pudottamalla kaikki turhuus pois.
Päälliköllä on turhuudestakin paras tieto: Kaikki uusi maksaa liikaa, eikä se ole hyväksi. Tämä on se asia, miksi Päällikkö on niin hyvä Telinemiehen bisneksille. Tehdään taas niin
kuin ennenkin.
Siitä pitäisi itse asiassa tehdä tuotemerkki. Olisi hienoa,
jos televisiossa jokin telineﬁrma lopettaisi aina mainoksen
sanoihin ”Tehdään niin kuin ennenkin”. Tämän soisi leviävän muillekin aloille ja rakennusalan näyttävän tietä. Ei kukaan tarvitse uusia ajatuksia.
Päällikkö on kuitenkin vasta puolivälissä. Kun paha on
manattu pois, kerrotaan hyvän hinta. Nyt ohjataan oikein
kunnolla. On taito saada taloyhtiö uskomaan, että huonompi
ja hitaampi tapa tehdä on se parempi tapa.
Ohjaaminen tapahtuu niin, että huonoista asioista vaietaan ja kerrotaan vain hyvän hinta. Hinnalla on toinenkin nimi. Se on nimeltään säästö. Kun oikein kunnolla säästää, saa

melkein ilmaiseksi. Kaikki ovat tyytyväisiä, kun tulee säästettyä. Sitten vain yhdessä sovitaan, mistä säästetään ja hops,
ollaan budjetissa.
Urakka-aikahan siinä vähän piteni, materiaalien laatu
hiukan heikkeni ja urakan ketjuttaminen piteni, mutta ne eivät ole tärkeitä asioita, säästö ja budjetissa pysyminen ovat.
Yleinen hintahurmos leviää ja kaikki pöydän äärellä ovat
yhtä uskovaisia. Telineﬁrma, anteeksi Päällikkö, on tyytyväinen. Tuli myytyä 16 kertaa enemmän telinettä kuin asiakas
tarvitsisi. Tämä tulee siitä, että telineitä tarvitaan nyt neljä
kertaa enemmän ja neljä kertaa kauemmin. Totta kai Päällikkö teki myös hyvän tilin, kun taloyhtiö säästi. Taloyhtiö sai
vähän ja Päällikkö enemmän säästöstä. Ei ole ihme, että remonttiﬁrmat tekevät rahaa niin hyvin, että pääomasijoittajat
ostavat niitä. Aiemmin ne ostivat vain terveys- ja hoitoalan
ﬁrmoja.
Päällikkö on hommissa mukavassa ﬁrmassa. Se tekee rahaa. Ei, ei se ole Suomen Pankki, mutta melkein. Rakennusala on siitä hyvä ala, että vain Telinemies ja remonttiﬁrmat
rikastuvat ja samasta syystä. Melkein säälittää sellaiset ﬁrmat,
jotka tosissaan panostavat laatuun ja osaamiseen. Päällikön
ﬁrmakin käyttää niitä sanoja mainoksissaan, työmaalle niitä
ei päästetä.
Päällikkö on edennyt urallaan puhetaitojensa avulla. Se
ei yleensä puhu paljon, mutta kovaa. Sitä taitoa tarvitaan
aliurakoitsijoille ja kaikille muillekin puhuttaessa. Ja kuten
alussa tuli esiin, Päällikkö on aina oikeassa, kun se tietää, mikä on hyvä. Silloinkin, kun Päällikkö on väärässä, se on oikeassa ja kaikki muut ovat väärässä. Tästä syystä Päällikön ei
tarvitse oppia tai ajatella enää mitään, riittää kun sanoo. Onneton asiakas saattaa olla joskus eri mieltä vaikkapa laadusta, mutta siinä ei ole vikaa, joku muu on tehnyt, tilannut tai
suunnitellut väärin. Se on samalla myös YSE:n lyhyt oppimäärä.
Jos Päällikkö sanoo, että tarvitaan telineitä, niitä myös
tarvitaan. Älä siis väitä vastaan tai kyseenalaista, kaikki muu
kuin Päällikön tykkäämä tulee kalliiksi. Se on Telinemiehen
argumentti numero kaksi.
Kopiosuunnittelutoimisto ja Päällikkö ovat Telinemiehen
bisnesten kulmakivet ja uskolliset veljet. Vain harvoin niissä
on moitittavaa. Mutta on vielä yksi joka takaa, että homma
menee varmasti oikein. Se on tilaaja. Siitä siten seuraavassa.
Telinemies, jo 40 vuotta telineillä ja ilman. Ikää ja harmautta on jo
riittävästi ja tullut katseltua rakentamista aika monesta vinkkelistä
saaden jotain aikaankin, ainakin ensimmäiset 70-luvun tekeleet on jo
purettu tai korjattu. Rakennusfysiikka on Telinemiestä aina kiinnostanut, varsinkin kun siitä ei juuri mitään tiedetä. Motto, rakentaminen
on materiaalin varastoimista paikoilleen.

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

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

%;

K AIKKEA EI TARVITSE
TEHDÄ ITSE.

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

DNA Taloyhtiökumppanuus helpottaa arkeasi:
■

Oma paikallinen yhteyshenkilö DNA:n kaapeliverkon alueella

■

Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten kokemuksella

■

Käytössäsi on oma Taloyhtiöpalvelu: yksilöllinen palvelukokonaisuus, jossa vastaa ihminen

■

Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta

■

Asukkaalle huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava
viihdetarjonta

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: taloyhtiomyynti@dna.fi
dna.fi/taloyhtiokumppani

K U M P PA N I

