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Asu kotonasi – valmista jopa 10 päivässä.
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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.
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Saat meiltä kattavat ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut lokaja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin,
ennakoivaa huoltoa unohtamatta.
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Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Huollata viemärit ennakkoon
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”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.
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Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.
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Taloyhtiön
arjessa ja juhlassa
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Uutta, vanhaa ja uusinnassa olevaa
Linjasaneeraus Alakiventiellä on yli puolen välin.
Paljon on tehty, paljon vielä tekemättä, mutta luotto
projektimuotoon ja toteuttajiin on vahva, hallituksen
puheenjohtaja Wilma Schlizewski vakuuttaa.

14
Miten ihmiset selvisivät maailmansodan ja
sisällissodan arjesta?
Millaista oli helsinkiläisten arkielämä maailmansodassa ja sisällissodassa? Missä oli asunnon turvallisin paikka, kun kotikadulla käytiin
kaupunkisotaa? Mistä jokapäiväinen leipä hankitaan, jos kauppojen
hyllyt ovat tyhjät viikosta toiseen? Kannattaako omat varata tasata
naapurien kanssa vai pitäisikö sittenkin panostaa vain oman perheen
selviytymiseen? Näitä on tutkinut Samu Nyström ja vastauksia löytyy
varsin moniin kysymykseen arkiselta tasolta tarkasteltuna.

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra.
Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät
pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät
valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 21 706 kpl.

24
Askelmerkit kuntotutkimuksen tilaajille
Kattava ja vastuullisesti tehty kuntotutkimus on
ensisijaisen tärkeä tekijä vaativassa, betonirakenteisiin ulottuvassa korjaushankkeessa. Se luo pohjan
pätevälle korjaussuunnittelulle.
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Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti
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Pääkirjoitus
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Lakipostia-palstalla käsitellään tällä kertaa
vesimaksun määräytymistä asuntoosakeyhtiössä
Varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäestä
ottaa kantaa osakkeenomistajan teettämään remonttiin.
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Perinteiset paperilaskut palaavat
SEPA-uudistukselle ei tullutkaan jatkoaikaa, vaikka sitä
EU-komissio ehdotti. Kotimainen suoraveloitus päättyy
31.1.2014 alkaen ja tilalle tulevat e-lasku ja suoramaksu.
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Netistä löytyy kuntotutkimuksen tilaajalle
askelmerkit
Tutkimuksen tilaajillakin on vastuunsa - nyt myös löydettävissä ohjeet, miten kyseinen vastuu on täytettävissä.
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Joulu 2013: uutta, vanhaa ja uusinnassa
olevaa
Linjasaneeraus Alakiventiellä yli puolen välin
Alakiventie 3:ssa lämmönkulutuksen laskusuunta ei ole
ollut kiinni viivyttelevästä talvesta. Edistys on monen
tekijän summa. Paljon on tehty, paljon vielä tekemättä,
mutta luotto projektimuotoon ja toteuttajiin on vahva.

36

Korjataan, mutta entäs jos rakennetaan
samalla lisää
Kasvava kaupunki muuttuu koko ajan. Helsingissä asunnoista on pulaa, vaikka kokonaisia uusia asuinalueita on
noussut ja nousee. Monissa taloyhtiöissä on mietitty,
josko tontilta tai vaikka rakennusten katoilta olisi tarjota
tilaa uusien asuntojen rakentamiseksi. Kyse ei ole pyyteettömyydestä, vaan kustannusajattelusta.
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Valoa kansalle - hyödyksi, ei kiusaksi
Mielenkiintoinen kyselytutkimus aineettomasta saasteesta - valosta.
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Karpan Keittiö
Kevyttä ruokaa ja ihmissuhdepohdintoja. Lautaselle lohikatkarapusalaattia ja päälle Bloody Mary -kastiketta.
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Kontulan Huolto Oy tarjoaa isännöintipalveluita Itä-Helsingin ja Vantaan alueilla.
Yhdessä asiakkaittemme kanssa
nssa haluamme huolehtia turvallisesta ja viihtyisästä
elinympäristöstä. Lähes viide
enkymmenen vuoden kokemus isännöinnistä
on yksi tae ammattilaisuudesstamme.
Isännöinnin asiakastyytyväisyyystutkimuksessa saimme huippuarvosanat
kaikissa asiakkaille tärkeimmiksi luokitelluissa kohdissa.

Tarjoamme nyt isännöintipalvveluitamme
myös teille. Ota yhteyttä ja ke
eskustellaan,
kuinka voimme olla avuksi.

Toimitusjohtaja Juha Karjula
Kontulan Huolto Oy
Puhelin (09) 3424 2014
MXKDNDUMXOD#NRQWXODQKXROWR¿

Huolellista isännöintiä vuodessta 1964

Kontulankaari 1 b, 00940 Hellsinki
ZZZNRQWXODQKXROWR¿

Laatua pesulaan
Esterin uudet pesukonemallit 7620 ja 8120 on tehty kovaan käyttöön.
Koneissa on runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia,
päällimmäisenä uusi vettä ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu. Myös
koneiden helppokäyttöisyys ja monipuolinen ohjelmavalikoima ovat
vertaansa vailla.
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita
lähimmälle edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.

Alue-edustajat:
Uusimaa

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

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

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

pääkirjoitus

Toimivan hallituksen
valinnasta

M

iten yhteistyökykyinen taloyhtiön hallitus on, jos sen puheenjohtajana toimii omaa asiaansa ja etujaan ajava
henkilö? Hän suunnittelee oman huoneistonsa remonttia ja haaveilee hyvityksestä, koska
hänen remonttinsahan palvelee yhtiötä.
Hänellä on hallituskaverina pihistelijä, joka on sitä
mieltä, että mikään ei saa maksaa mitään. Säästäminen kunniaan. Huoltoyhtiöksi ja isännöintiyritykseksi
vain se, joka tekee työt halvimmalla siitäkin huolimatta,
että työn tulos on kehno ja riskialtis. Kolmas jäsen on
“myyrä”. Se joka toimillaan torpedoi hyvin tarpeellisiakin
hankkeita. Työn etenemistähän voi hidastaa, kun pyytää
lisäselvityksiä ja muita lisätietoja ja jarruttelee hankkeita,
minkä ehtii.
Neljäs jäsen onkin sitten se “oikeudessa tavataan”
-tyyppi, joka vie aina kaiken oikeuteen - tai ainakin
uhkaa. Hän voi toiminnallaan suoraan tuhota hallituksen ja taloyhtiön ilmapiirin.
Tai sitten on hallitus, jonka puheenjohtaja ei osaa
tai on haluton tekemään mitään. Hän on tullut valituksi pakon sanelemana, kun kukaan muu ei ole suostunut, eikä
mikään toimi, eikä etene.
Besserwisser - minä tiedän
kaiken - hankala ihmistyyppi
hänkin yhteistyön tekemisessä.
Miten taltuttaa yli-innokas hallitusjäsen, joka tilailee palveluksia
taloyhtiölle kysymättä hallituksen
kantaa tai ohjailee isännöitsijän ja
hallituksen puheenjohtajan kanssa kaikenlaista? Tarkoittaen tietysti taloyhtiölle hyvää.
Tiedon panttaaja tai liiallinen
tiedon suoltaja on myös hankala
yhteistyökumppani, koska miten
tehdä päätöksiä, ellei saa oikeaa
tietoa - tai sitten tulee tietoa li-

kommentti

iankin kanssa ja asiaankuulumattomasti.
Sitten on vielä tämä ns varahallitus eli hallitusjäsenen
kotijoukko, puoliso tai muu, joka tietää, mitä pitäisi tehdä ja hallituksen toimia.
Nämä ovat karikatyyrejä, tarkoituksellisesti esitetty
kuvaamaan ihmistyyppejä, joiden kanssa voi olla erittäin vaikea tehdä yhteistyötä hallituksessa, isännöitsijän
kanssa ja kaikkien taloyhtiön asukkaiden kanssa.
Näillä ehkä sketseihinkin aiheita ammentavia ihmistyyppejä kannattaa kuitenkin miettiä, kun taloyhtiö
haluaa hyvän, osaavan ja yhteistyökykyisen hallituksen,
jolla on toimiva suhde myös isännöitsijään ja isännöintiyritykseen. Siis miettiä, minkälaisista ihmistyypeistä syntyy toimiva johto.
Eräs pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja iloitsi,
kun oli saatu hallitukseen uusi ja innokas (siis hyvässä
mielessä) nuori hallitusjäsen. Vanha puheenjohtaja ryhtyi hallituksen myötävaikutuksella kouluttamaan ja
valmentamaan kyseistä nuorta miestä puheenjohtajan
tehtäviin ja määriteltiin vielä ajanjakso, jolloin vaihdos
voitaisiin toteuttaa.
Olemassa olevat hallitukset - kannattaa valmistella hallituksen kokoonpanoa etukäteen, kysellä ihmisten
mielenkiinnosta ja mahdollisuuksista.
Sehän ei tarkoita, että nimet juntataan
kiveen ja kallioon, vaan on ainakin ehdokkaita. Karmeinta on juuri se, että
kukaan ei halua, kukaan ei suostu,
puheenjohtajaa koitetaan saada väkisin jne.
Yksi paljon keskustelua herättänyt
lääke on kokouspalkkiot - puheenjohtajalle enemmän, jäsenille vähemmän.

Riina Takala
päätoimittaja

Asumalähiö on osa taajamaa

MONI suomalainen asuu lähiössä, luonnollisesti. Lähiö on
suomenkielessä määritelty taajaman osaksi, jolla on oma liikekeskuksensa tärkeimpine palveluineen. Lähiö muodostaa
palveluiden ja viheralueiden osalta melko itsenäisen kokonaisuuden. Lähiö on kaupunkirakenteesta erilleen rakennettua asuinaluetta, jossa palveluvarustus voi olla niukka alueen toimiessa varsinaisen kaupungin palvelujen, työpaikkojen ja joukkoliikenteen varassa.
Valtiovalta kiinnittää lähivuosina erityistä huomiota lähiöiden
tulevaisuuteen ja niiden kehittämiseen. 1960-1970 -luvulla rak-

ennetuissa lähiöissä on paljon teknisiä, ikääntymisestä johtuvia ongelmia, ja siksi on tarvetta tehdä muun muassa putkiremontteja ja korjata julkisivuja.
Lisäksi uskotaan, että lisä- ja täydennysrakentamisen ja kokonaisvaltaisen alueellisen ja kiinteistöjen kehittämisen ansiosta
lähiöt voidaan siirtää nykyaikaan. Lähiöissä asuu toisen ja kolmannenkin sukupolven asukkaita, joille kotiseutuhistoria on olemassa. Eli lähiöt ovat merkittävä osa suomalaista asumista.
Joku on sanonut, että Espoo koostuu joukosta lähiöitä, jotka
sijaitsevat Helsingin länsipuolella.
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lakipostia

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

Asunto-osakeyhtiön
vesimaksuista
Taloyhtiömme yhtiöjärjestyksessä sanotaan
seuraavaa:
Yhtiövastike ja muut korvaukset.
”Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien huoneistoistaan suoritettavan vastikkeen, joka
jakautuu rahoitus- ja hoitovastikkeisiin. Rahoitusvastike ja hoitovastike lasketaan huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden
lukumäärän suhteessa. Huoneistojen sähköstä,
lämmityksestä, kylmästä ja lämpimästä vedestä
ja jätevedestä peritään hallituksen määräämä
eri korvaus huoneistokohtaisen mittauksen perusteella, kun yhtiöön on asennettu vastaavat
mittalaitteet.”
”Yhtiössämme on huoneistokohtaiset vesimittarit, vesilaitos laskuttaa taloyhtiötä päämittarin
mukaan. Vesilaitos laskuttaa vuotuisen perusmaksun, joka määräytyy taloyhtiöön tulevan
veden tuloputken suuruuden mukaan, kulutus
ei vaikuta maksun suuruuteen. Varsinainen veden kuutiohinta määräytyy: veden, huleveden
ja jäteveden yhteenlasketusta kuutiohintojen
summasta.”
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KYSYMYS 1: Voiko hallitus määrätä huoneistokohtaiseksi vedenhinnaksi muuta hintaa vesikuutiolta
kuin minkä vesilaitos laskuttaa taloyhtiötä? Kuuluuko hallituksen määräämisvaltaan muuta kuin ennakkoon maksettava kuukautinen vesimaksu?
TÄSSÄ asiassa liikutaan osittain alueella, jolla täyttä yksimielisyyttä ei asian oikeasta tilasta ole. Tavanomaisesti vesimaksut määrätään varsin rouhealla arviolla
kustannuksia todellisuudessa tarkasti laskematta. Mutta vesimaksun, kuten myös muidenkin maksujen, tulisi
perustua todellisiin vedestä aiheutuviin kustannuksiin.
Lähtökohtaisestikin asunto-osakeyhtiössä peritään
osakkeenomistajilta vastiketta juuri todellisten menojen kattamiseksi, eikä asunto-osakeyhtiön tarkoitus ole
alun perinkään tuottaa voittoa.
Yhtiön muut menot kuin vesimenot tulee kattaa
muilla vastikkeilla tai maksuilla. Kuitenkin yhtiön todelliset menot vedestä voivat olla suuremmat tai yhtiön
yhtiökokouksessaan hyväksymässä talousarviossa arvioidut menot vedestä on voitu ennakoida suuremmiksi
kuin mitä pelkkä vesiyhtiön veloittama kuutiohinta on.
Hallituksen on määrättävä huoneistokohtainen veden
kuutiohinta siten, että se tältä osin riittää kattamaan
asuntoyhtiön kustannukset.

KOSKA yhtiöjärjestyksessä on nyt määrätty, että
maksuperusteena on huoneistokohtainen mittaus, tulee tätä käyttää myös laskutusperusteena. Ja
jos sitten vedestä ennakkolaskutetaan, eli ei tiedetä
todellista kulutusta, olisi tämä tasattava nähdäkseni
ainakin vuositasolla vastaamaan yhtiöjärjestyksen
määräämää todellista kulutusta. Olisiko yhtiössä
syytä siirtyä jälkikäteiseen laskutukseen?
Ja yleisenä ajatuksellisena ohjenuorana voidaan
vielä todeta, että luotettavasti mitattavissa olevan hyödykkeen todelliseen kulutukseen perustuvassa vastikkeessa kysymys on mitatun kulutushyödykkeen yhtiölle aiheuttamista kustannuksista, jotka osakkaiden tulee
kulutuksensa suhteessa suorittaa.
KYSYMYS 2: Voiko yhtiökokous muuttaa maksuperusteita siten, että veden perusmaksua ei laskuteta
yhtiövastikkeeseen kuuluvaksi maksuksi, osakkeiden lukumäärän mukaan, vaan veden perusmaksu
jaetaan huoneistokohtaisen kulutuksen mukaan ja
lisätään vesilaitoksen laskuttamaan veden kuutiohintaan?
OSAKAS on velvollinen osallistumaan taloyhtiön vesikuluihin yhtiöjärjestyksestä ilmenevän vastikeperusteen mukaan. Kysyjän kysymyksestä on pääteltävissä, että yhtiössä on tulkittu yhtiöjärjestystä siten, että vuotuisen vesiyhtiön veloittaman perusmaksun katsotaan sisältyvän hoitovastikkeella katettaviin menoihin.
Käsittääkseni vesilaitoksen kiinteät maksut voivat
liittyä myös taloyhtiön yhteiseen vedenkulutukseen

(kiinteistönhoitoon käytettävä vesi, veden kulutus yhteisissä pesula-, sauna- ym. tiloissa). Kysymys on tämän osalta selkeästi hoitovastikkeella katettavasta seikasta.
YHTIÖKOKOUS voi yhtiöjärjestysmuutoksella päättää vesimaksun vastikeperusteesta. Vastikeperusteen muuttamiseen liittyvät tarkemmat menettelysäännökset löytyvät asunto-osakeyhtiölain 6 luvun
34 ja 35 §:istä. Hallituksella ei ole päätösvaltaa tämän
osalta, vaan vastikeperusteen ja samalla yhtiöjärjestyksen muuttaminen on aina yhtiökokousasia.
Vaikka vesimaksun osalta yhtiöjärjestyskäytäntö
vaihtelee, tärkeää on, että vastikeperustetta koskeva
määräys ei ole epäselvä tai harkinnanvarainen. Selvyyden vuoksi asiassa voi olla syytä määrätä yhtiöjärjestyksessä myös siitä, että katetaanko vesilaitoksen perimät kiinteät maksut tavallisella hoitovastikkeella vai
vesivastikkeella.

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

Teksti : Riina Takala

KUN ”SEPA-MUUNTOJUNA” MENI 20.11.2013 OHITSE...

Perinteiset
paperilaskut palaavat

E-lasku ja suoramaksu ja SEPAmuunnos ja....
Käytännössä palataan takaisin paperisiin laskuihin.

Ellei isännöintitoimisto, eikä taloyhtiö
aloyhtiöt ja isännöitsijätoimistot, jotka
ovat keränneet vastikkeet ja muut käyttöehtinyt suoraveloituksen loppumisen vuoksi
korvaukset suoraveloituksena osakkailta
SEPA-muuntoon, niiden on varauduttava
ja asukkailta, piti tehdä suoraveloituksen
lähettämään osakkaille ja asukkaille
loppumiseen liittyvä SEPA-muunnon käynnistys e-laskuun ja suoraveloitukseen viimeistään
vastike- ja käyttökorvauslaskut paperisina
20.11.2013.
helmikuun alusta lähtien. Samalla taloyhtiö
– ”Muunnosta pudonneiden” täytyy huomioivoi tarjota osakkaille ja asukkaille e-lasku- ja
da jo etukäteen se, että helmikuusta alkaen ne eivät
suoraveloituspalvelua, jos laskutusjärjestelmissävoi käyttää, eivätkä lähettää pankille suoraveloitusaineistoja, vaan on varauduttava lähettämään paon nämä valmiudet. .
perilaskuja, johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen Fi-

T

nanssialan Keskusliitosta painottaa.
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Kuullaan. Opitaan. Tutustutaan.

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI
Suomen tunnetuin asuntokaupan ammattilainen

Kaisa ”kiinteistökuningatar” Liski
luennoi kiinteistönvälittäjän ja isännöitsijän
välisestä yhteistyöstä välittäjän näkökulmasta.
Samalla Kaisa valottaa arvoasuntokauppaa
suhteessa huoneistokauppaan pääkaupunkiseudun
kehyskunnissa.

Seuraavan kerran ensi keväänä

15.-17.5.2014.
Tervetuloa.

www.ti-seminaari.ﬁ

Haastattelimme Inkeri
Tolvasta SEPA-uudistuksen
vaikutuksista Professionalnumerossa marraskuussa.
Tässä kuitenkin tärkeää tietoa
myös asukkaille ja osakkaille.

Taloyhtiöllä tärkeä
tiedonvälittäjän vastuu
Taloyhtiöillä ja isännöitsijätoimistoilla on Inkeri
Tolvasen mukaan myös velvollisuus tiedottaa suoraveloituksen loppumisesta ja suoraveloituksen tilalle tarjoamistaan laskutusvaihtoehdoista osakkaille ja asukkaille myös niissä tapauksissa, missä
ne eivät ehtineet tai edes halunneet lähteä mukaan
SEPA-muuntoon.
– Taloyhtiön on siis joka tapauksessa kerrottava osakkaille ja asukkaille, että suoraveloitus poistuu kokonaan vuoden 2014 tammikuun lopussa ja
että sen tilalle tulee näissä tapauksissa paperilasku.
Kuluttajaviranomaiset ovat olleet tästä asiasta kovin
tiukkoina, että laskuttaminen ja maksaminen ovat
osa sitä sopimusta, jonka osakkaat ja asukkaat ovat
tehneet laskuttajan, eli tässä tapauksessa taloyhtiön
ja sitä kautta isännöitsijätoimiston, kanssa, hän korostaa.
Suoraveloituksen poistumisesta on tiedotettava myös siksi, että osakkaat ja asukkaat ymmärtävät
maksaa helmikuun jälkeen käytössä olevat paperilaskut. Tässä nimittäin saattaa hämätä se, että osakas tai asukas on aikaisemmin saanut suoraveloituksessa olevasta maksusta ennakkoilmoituksen, tilisiirron näköisen lomakkeen, jossa on lukenut suoraveloitus, mutta ei summaa.
– Nyt jos taloyhtiössä ei kerrota, että suoraveloitus päättyy ja osakas tai asukas saa paperilas10

kun, jossa on summa ja eräpäivä, niin ellei hän tiedä muutoksesta, hän ei välttämättä ymmärrä, että
nyt hänen täytyykin itse maksaa lasku. Että se ei ole
enää samanlainen ennakkoilmoitus kuin suoraveloituksessa tuli, vaan oikea lasku, joka pitää maksaa
ajallaan, hän vielä korostaa.

Osa taloyhtiöistä
jättäytyi tietoisesti pois
Missä määrin on sellaisia taloyhtiöitä ja isännöitsijätoimistoja, joissa ei alun alkaenkaan aiottu mennä
mukaan SEPA-muuntoon, sitä on ollut vaikea ennakoida. Jonkinlaista suuntaa määristä antoi Inkeri
Tolvasen mukaan yrityksille elokuussa tehty kysely, jonka mukaan 60 prosenttia vastaajista ilmoitti
osallistuvansa muuntoon.
– Eli tämän mukaan meillä on ollut tiedossa, että
osa ei lähde eli tämän luvun valossa noin 40 prosentilla ei ole ollut aikomustakaan osallistua muuntoon. Pienimmät taloyhtiöt eivät näe e-laskutukseen siirtymistä järkevänä vaihtoehtona.

Epäselvyyttä siitä, keitä koskee
Inkeri Tolvasen mukaan ihmisillä on ollut epätietoisuutta siitä, keitä SEPA-muunto oikein koskee ja pitääkö kaikkien nyt siirtyä e-laskun käyttäjiksi, eikö
voi enää maksaa verkkopankissa jne.
– SEPA-muunto koskee vain suoraveloitusta eli
laskuttajia, jotka ovat käyttäneet suoraveloitusta.

Jos taloyhtiössä ei ole käytetty suoraveloitusta, niin
siellä ei tapahdu mitään muutosta, eikä tarvita mitään muuntotoimia, Inkeri Tolvanen opastaa.
– Jos osakas tai asukas saa taloyhtiöltä esimerkiksi kerralla tilisiirrot vuoden vastikkeista, hän voi
viedä ne pankkiin maksupalveluun tai hoitaa ne
verkkopankissa ihan niin kuin ennenkin. Vastikkeet voi laittaa verkkopankkiin toistuvana maksuna,
jolloin vastike maksetaan tililtä automaattisesti joka kuukausi. Moni on sekoittanut tämän toistuvan
maksunkin suoraveloitukseen, mutta kun se ei ole
suoraveloitusta, niin siihen ei ole tulossa nyt mitään
muutosta.
E-laskun suosio on noussut Inkeri Tolvasen mukaan jyrkästi ylöspäin.
– Jos taloyhtiössä nähdään e-laskun käyttöönotto järkeväksi, niin sen käyttöönottoon ei ole SEPAmuunnoksen vuoksi mitään estettä. Se on mahdollista milloin tahansa ja oikeastaan vain vaatii osakkaiden ja asukkaiden kannustamista sen käyttöön,
hän opastaa.
Siis se edellyttää, että maksajan täytyy olla itse
aktiivinen, maksaja ottaa e-laskun käyttöön verkkopankissa tai antaa suoramaksutoimeksiannon
pankille esim. pankin konttorissa.
– Se on siis syytä huomioida, että jos taloyhtiö
siirtyy e-laskun käyttöön muunnon käynnistämispäivän jälkeen, osakkaille ja asukkaille se ei tapahdu automaattisesti, kuten SEPA-muunnossa, vaan
muutos vaatii asukkaan aktiivisuutta, hän vielä painottaa.
.
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Laiva lastataan jälleen suositulla risteilyseminaarilla:
kiitetyillä puhujilla, ajankohtaisella asialla, innostavilla
kollegoilla, iloisella ilmapiirillä ja Isännöintiverkon
mukavilla asiakkailla.

Ohjelmassa

Kuluttaja aktiiviseksi
Uusien palveluiden käyttöönotto vaatii kuluttajalta
aktiivisia toimia. Saatuaan isännöintitoimistolta tai
taloyhtiöltä paperilaskun, kuluttaja voi ottaa e-laskun käyttöön verkkopankissaan tai jos verkkopankkia ei ole käytössä, antaa pankilleen suoramaksutoimeksiannon. Kuluttaja voi maksaa paperilaskulla
saamansa kuukausittain toistuvan vastikkeen myös
toistuvana maksuna, jolloin toistuva summa veloittuu tililtä automaattisesti kuluttajan määrittelemän
ajan. Ja jos ei ole käyttänyt suoraveloitusta, mikään
ei muutu.
Pankit ja laskuttajat ovat viestittäneet aktiivisesti
suoraveloituksen loppumisesta ja tarjonneet erilaisia vaihtoehtoja. Inkeri Tolvanen kehottaa taloyhtiöitä valmistautumaan, ettei sitten suoraveloituksen loppuminen tule yllätyksenä eteen helmikuun
alussa maksuliikenteensä hoitamisessa - pankkiin
lähetetyt suoraveloitusaineistot hylkääntyvät.
Kaiken kaikkiaan suoraveloituksen loppuminen
ei ole Inkeri Tolvasen mukaan kuluttajan kannalta
kovin radikaali muutos kuin ehkä niissä tapauksissa, joissa asiakas on hoitanut vuosikymmenien ajan
maksunsa pääosin suoraveloituksella ja pyrkinyt
välttämään paperilaskuja.
– Ei kai kukaan paperilaskuja täysin pysty välttämään, jokainen jokusen laskun paperisena saa eli ei
tässä kovin oudosta asiasta ole kysymys.
Toisaalta Inkeri Tolvanen kertoo, että esimerkiksi
näkövammaisjärjestöt ovat olleet huolestuneita sii-

Luentoja mm. energiaviisaasta asumisesta,
energia- ja lämmitysratkaisuista, lain ja vakuutuksen
vaikutuksesta korjausrakentamiseen.
•
Uutuutena asiantuntijapaneeli!
Vastaus omaan laki-, talous-, vakuutus-, isännöintitai tekniikka-aiheiseen kysymykseesi.
•
Messutapahtumassa alan toimijat ja palvelut
vaivattomasti yhdellä kertaa.

Paikkoja rajoitetusti
Ilmoittaudu ajoissa!
www.isannointiverkko.ﬁ
Hinta alkaen 185 € (alv 0 %) sisältäen majoituksen,
luennot ja ohjelmassa mainitut ruokailut Viking Mariellalla
Hki-Tukholma-Hki. Koulutusmaksu voidaan laskuttaa
taloyhtiöltä. Ilmoittautuminen 7.2.2014 mennessä.

Helsinki I Espoo I Kirkkonummi
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tä, että kaikki laskuttajat eivät aio tarjota suoramaksupalvelua ja sen seurauksena esimerkiksi näkövammaisten laskunmaksu vaikeutuu .
- suoramaksu on erityisryhmille kuten näkövammaiset tärkeä palvelu. Se toimii maksajan kannalta samalla tavalla kuin suoraveloitus ja laskujen
maksu hoituu jatkossakin automaattisesti laskun
eräpäivänä.
– Lisää tietoa kuluttaja e-laskusta ja suoramaksusta Finanssialan Keskusliiton sivustolta Teemasivujen alta: http://www.fkl.ﬁ/teemasivut/Sivut/default.aspx

SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area,
yhtenäinen euromaksualue. Euroopan komissio on
asettanut tavoitteeksi muodostaa Euroopan talousalueelle
maksuliikennettä koskevan kotimarkkina-alueen.
Yhtenäiseen euromaksualueeseen kuuluu 33 maata: kaikki
EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Monaco
ja Sveitsi.
Suomi on siirtynyt tilisiirroissa SEPA-aikaan ensimmäisten
maiden joukossa. Kansalliset maksustandardit ovat korvautuneet SEPA-standardilla ja tilinumerot ovat kansainvälisessä IBAN muodossa.
SEPAan liittyvät ponnistelut keskittyvät nyt kotimaisen
suoraveloituksen päättymiseen alkuvuodesta 2014.
Suoraveloituksesta siirrytään ensisijaisesti e-laskuun ja
suoramaksuun.
[TI1]muutos ei koske lainkaan niitä taloyhtiöitä, joilla ei ole
ollut suoraveloitusta käytössä. Jos suoraveloitus on ollut
taloyhtiöllä käytössä, se ehkä onkin sen verran suurempi,
että e-laskutustakin kannattaisi harkita.
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Aikataulu
suoraveloituksen
päättymiselle
ei muutu
SUOMESSA toimivat pankit pysyvät suoraveloitusten osalta EU-komission antamassa SEPA-end-date
-asetuksen mukaisessa takarajassa 31.1.2014.
Tätä päivämäärää komissio ei esitä muutettavaksi, mutta on tehnyt esityksen EU-parlamentille ja
neuvostolle, että pankeilla olisi mahdollisuus jatkaa
kansallisten tilisiirtojen ja suoraveloitusten vastaanottamista ilman sanktioita 1. elokuuta 2014 saakka.
Asetusmuutos ei toteutuessaan velvoittaisi yksittäisiä maita muuttamaan jo sovittuja aikatauluja.
Siirtyminen SEPA-maksamiseen on Suomessa
pääosin jo tehty. Kaikki tilisiirrot on välitetty SEPAtilisiirtoina jo marraskuusta 2011 alkaen. Myös
kotimaisia suoraveloituksia koskeva muutos on
loppusuoralla. Suoraveloituksen osuus maksamisen
koko volyymistä on Suomessa neljä prosenttia.
Komissio onkin huolissaan lähinnä muun Euroopan tilanteesta. Kaikki euroalueen yritykset eivät ole
varautuneet riittävän hyvin muutokseen. Marraskuussa 2013 euroalueen tilisiirroista 64 prosenttia ja
suoraveloituksista 26 prosenttia oli SEPA-muotoisia.
- Kotimaisten suoraveloitusten vastaanottamisen jatkaminen 1.8.2014 saakka aiheuttaisi Suomessa enemmän haittaa kuin hyötyä. Suurin osa
laskuttajayrityksistä osallistuu tai on jo osallistunut
muuntoon, jolla suoraveloitus muutetaan e-laskuksi tai suoramaksuksi tai on tehnyt päätöksen ja
järjestelmämuutokset paperilaskuun siirtymisestä”,
Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija Inkeri
Tolvanen kertoo.
Pankeissa muutosta ei voida käytännössä toteuttaa, koska suoraveloitussopimukset on irtisanottu ja
maksujärjestelmät on viritetty muutokselle valmiiksi.
Tiedossamme on myös, että kaikki pankit eivät enää
ehtisi tehdä tarvittavia muutoksia järjestelmiinsä.
Komission muutosesitys tuli erittäin myöhään,
Inkeri Tolvanen toteaa.
Inkeri Tolvasen mukaan asiasta on keskusteltu
suomalaisten viranomaisten kanssa, jotka ymmärtävät tilanteen tuomat vaikeudet pankkien kannalta.

Julkisivuratkaisut

Huoltovapaa

Ääntä eristävä

Lämpöä varaava

Muitakin vaihtoehtoja on kuin tiili, mutta tämäkin
taloyhtiö valitsi uudeksi julkisivumateriaaliksi aidon tiilen,
koska se on:
t lämpöä varaava
t huoltovapaa
t ääntä eristävä
t kestävä
t kokonaistaloudellinen
Maailman johtavalta tiilenvalmistajalta myös kevyempi
korjausvaihtoehto: Argeton-julkisivujärjestelmä.

Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi

Kohde: As Oy Melkonkatu 4, Helsinki
Peruskorjaussuunnittelu: KVA Arkkitehdit Oy

Kestävä Terca-tiilijulkisivu

Teksti ja kuvat : Riina Takala

KAUPUNKI KRIISISSÄ: PULA-AIKAA JA SISÄLLISSOTAA

Aikalaisten arki
nykypäivän silmin

Isännöitsijät ja talonmiehet laskemassa
lapsia ja vanhuksia, penkomassa
piilotettuja perunapusseja esiin tai
paljastamassa kellareissa ja ullakoilla
piileskeleviä puna- tai valkokaartilaisia
riippuen siitä, kuka milloinkin oli
vallassa. Helsinki maailmansodassa ja
sisällissodassa -aiheesta väitellyt Samu
Nyström kertoo, että lähdemateriaaleista
paljastuu hirmuisia ihmiskohtaloita,
joista voi vain ihmetellä, miten ihmiset
sodan jälkeen kykenivät palaamaan
yhteiseen arkeen.
Kaupunkilaiset eivät tuohon aikaan
olleet mitenkään varautuneet kriisiin tai
sotaan. Samu Nyström arvelee, etteivät
ole tämänkään päivän helsinkiläiset
varautuneet kaupunkikriiseihin. Sama
ilmiö näkyy myös muissa eurooppalaisissa
kriiseissä ja sodissa - ratkaisuja ja valintoja
tehdään reagoiden niiden tilanteiden
mukaan, joita kohdataan.
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un elintarvikepula tuli, ensin sokerista,
sitten voista ja maidostakin ja lopulta kaikista elintarvikkeista, piti selvittää, keille
elintarvikekortteja jaetaan. Kaupungin väkimäärä oli kasvanut huikeasti, koska ihmisiä virtasi
maalta kaupunkiin tehdastöihin, mutta virkamiehillä ei ollut tarkkaa lukua, paljonko ihmisiä Helsingissä asui.
– Elintarvikepula johti siihen, että isännöitsijöille
ja talonmiehille tuli uusia velvoitteita. Ennen elintarvikepulaa ei isännöitsijöiden tai talonmiestenkään tarvinnut olla suuremmin tekemisissä viranomaisten kanssa, mutta kun elintarvikesäännöstely
alkoi, tilanne muuttui täysin.
– Tämä johtui siitä, että elintarvikesäännöstelyä
varten tarvittiin tarkat tiedot, kuinka paljon ja minkälaisia talouksia kaupungista löytyi.
– Niinpä isännöitsijät ja talonmiehet joutuivat
tekemään taloistaan tarkat laskelmat siitä, kuinka
monta taloutta talossa asui ja kuinka monta lasta,
sairasta tai vanhusta talouksissa eli, Nyström kuvailee.
– He joutuivat näin hankalaan välikäteen eli
tietynlaisiksi portinvartijoiksi siinä, minkä suuruisia elintarvikekortteja asukkaat saivat. Ja asukkaat
olivat riippuvaisia heistä ja siitä, mitä kirjataan. Jos
kirjattiin väärin tai ei suostuttu kirjaamaan maalaisserkkua, se näkyi heidän korttiannoksissaan heti. Ja tämä oli vasta alkua, Nyström jatkaa.

Kotirauha rikkoontuu
Elintarvikepula johti luonnollisesti myös hamstraamiseen. Niinpä isännöitsijät ja talonmiehet joutuivat näidenkin piilotettujen perunasäkkien tai muiden elintarvikkeiden etsijöiksi asunnoista.
– Voidaan sanoa, että kotirauhan käsite muuttui sodan aikana. Asunnoissa oli paljon alivuokralaisia. Isäntäperhe kuitenkin päätti, ketkä kotiovesta sisään tulevat. Nyt kun etsittiin elintarvikkeita tai
myöhemmin piileskelijöitä, ei voi enää puhua kotirauhasta siihen tapaan kuin nykyisin.
– Ensimmäisinä kotietsintöjä tekivät venäläiset santarmit. Sen jälkeen suomalaiset elintarvikeviranomaiset. Sitten tulevat punakaartilaiset, jotka
taas tunkeutuvat niiden koteihin, joiden otaksuttiin
olevan vastapuolella, ja niin edelleen, Nyström kuvailee.
– Ei tietenkään riittänyt sekään, että päästetään tuntemattomia tai tunnettuja ihmisiä koteihin, mutta siihen liittyi vielä se, että sitten pengottiin kaapit ja paljastettiin ns. luurankoja ihmisten
kodeista.
– Kriisiaikana helposti rikkoontuu mahdollisuus
säilyttää oma autonomia, itsenäisyys. Ei voi itse
määritellä esimerkiksi sitä, kuka kotiin tulee ja siellä
kulkee. Kotirauhan rikkoontuminen oli yksi lähdeaineistosta toistuvasti esiin noussut aikalaiskokemus.
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Kumman puolella, ketä vastaan?
Isännöitsijöiden ja talonmiesten asema muuttui
entistä tukalammaksi sisällissodan aikaan.
– Milloin piti antaa punakaartille tietoja talon
nuorista miehistä tai valkoisten mahdollisista salahankkeista, milloin ilmiantaa piileskeleviä punakaartilaisia saksalaisille ja valkokaartilaisille.
– Taloyhtiöissä syntyi hurjia tilanteita, joissa koko asukasyhteisö joutui vaikeisiin välikäsiin. Piileskelevien ilmiantaminen saattoi olla kyseiselle yksilölle ja hänen perheelleen kohtalokas, Nyström
pohtii.
–Esimerkiksi talonmies on ollut tärkeä osa taloa
ja sen elämää, henkilöitynyt tietyllä tavalla koko taloyhtiöön ja sen ihmisiin. Ja sitten yhtäkkiä - tahtomattaan - kyseinen henkilö onkin toisten ihmisten elämän ja kuoleman vartijana ja joutuu elämään
päätöksensä kanssa.
– Isännöitsijät ja talonmiehet joutuivat herkästi
aina sen porukan ”tulilinjalle”, joka kulloinkin valtaa
tavoitteli.
– Varsinkin maaliskuun vallankumouksen yhteydessä ja sen jälkeisissä paikallisissa levottomuuksissa kaduilla oli usein räjähdysherkät tunnelmat.
Kaduilla liikkuneet aseistautuneilla ryhmittymillä oli
liipasinsormi herkässä. Pienikin rasahdus tai paukahdus johti helposti lähitalojen ullakkohuoneiden
ja ikkunoiden tulittamiseen. Tällaisia tapahtumia
oli niin vuonna 1917, sisällissodan aikana kuin sen
jälkeenkin. Tämä johti valtaa kulloinkin pitäneiden
antamiin tiukkoihin määräyksiin ja esimerkiksi talonmiehen piti tarkistaa joka ikinen ilta ullakot ja
kellarit ja lukita ovet hyvin, Nyström vielä kuvailee.

Herrat ja narrit
Isännöitsijöiden ja talonmiesten aseman vaikeudesta Samu Nyström johdattaa myös pohtimaan,
minkälaista oli asua taloyhtiöissä, joissa joku asukas
tiesi, että naapuri piilottelee vaikkapa 50 säkkiä perunoita samaan aikaan, kun kaupunkilaiset näkevät
nälkää. Kaikkia on pyydetty luovuttamaan perunoita kaikille. Miten siihen pitäisi naapurina suhtautua? Kenen puolella olet? Kenen joukoissa seisot?
– Materiaalista löytyy hurjia kertomuksia ja osin
niitä on kirjassa lainattukin, mitä tapahtuu, kun taloyhtiössä asuu porvarillista väkeä ja taloyhtiön talonmies on punakaartilainen. Hän on elänyt todella
kurjissa olosuhteissa hökkelissä talon pihamaalla ja
ollut hyvin alisteisessa suhteessa asukkaisiin nähden. Työsuhde on ollut kovin surkea kaikin puolin.
Ja sitten yhtäkkiä valta-asetelma meneekin toisin
päin. Mitä sitten tapahtuu konkretian tasolla?
– Puhutaan karnevalismista - keskiaikaisesta ilmiöstä, jossa maailma kääntyy hetkessä nurin päin
- herroista tulee narreja ja narreista herroja.
– Samalla tavoin voi sisällissodan ajasta miettiä,
miten se on vaikuttanut taloyhtiötasolla, kun valtarakennelma ja hierarkia on mennyt aivan toiseksi.

Kirjan kuvituksena käytettyjä
lehtiartikkeleita.

Mahdollisuus kalavelkojen maksuun oli varsin rajua
varsinkin maaseudulla, mutta entä kaupungissa?
– Kalavelkojahan saattoi maksaa jo sodan aikana sillä, että antoi ilmi talossa piileskelevän vastapuolen johtomiehen. Kyseinen punainen talonmies
ehti hetken olla herrana talossa ja pakottaa porvarilliset asukkaat lumitöihin. Sodan jälkeen miehen tie
päättyi ilmiantoon ja teloitukseen Malmilla.
– Nämä ihmiskohtalot ovat olleet todella rajuja
ja luoneet taloyhtiöissä hirmuisia jännitteitä, Samu
Nyström vielä huokaa.

Kaikki tilat asunnoiksi
Sotatalouden puutosvuodet johtivat myös suureen
asuntopulaan, jota Helsingissä koitettiin ratkoa rakennusjärjestyksen muutoksella. Sen avulla esimerkiksi ullakoita voitiin muuttaa asumiskäyttöön.
Pula johti väistämättä myös keinotteluun.
Asuntojen kysyntä kasvoi merkittävästi 1915, kun
kaupunkiin tuli työntekijöitä muualta maasta.
Työväen asuinalueilla asuttiin aika huonoissa
oloissa ja ahtaasti. Maaseudulta kaupunkiin tullut
työväki oli tottunut siihen, että yhdessä hellahuo-

neessa asui perhe ja pari maalaisserkkuakin ja se oli
ihan normaalia.
– Helsinkiläiset vuokrasivat asuntonsa ja varsinkin varakkaampi väki lähti viettämään kesää johonkin kesäpaikkaansa ja sitä kautta asuntoja vapautui. Vuokrauskausi päättyi kesään ja tavarat vietiin
varastoon, oltiin kesäaika jossakin ja palattiin sitten
syksyllä kaupunkiin etsimään uutta vuokra-asuntoa.
Syksyllä 1915 oli ensimmäinen kerta kuitenkin
sellainen tilanne, että vuokra-asuntonäyttöihin alkoi kertyä jonoja.
– Ihmiset kykenivät vielä tuona vuonna majoittumaan ylimääräisiin tiloihin ja huviloihin eli voi
sanoa, että ensin tilat joustivat, mutta kun tulijoita oli koko ajan enemmän ja enemmän, seuraavina
vuosina ei vuokra-asunnon tarvitsijoille ollutkaan
asuntoja.
– Monet joutuivat ottamaan ns. hätäkämpän
ajatellen, että tästä muutetaan sitten, kun löytyy parempi. Kesäaikaanhan Suomessa voi asua melkein
missä vain, mutta tammikuussa pitää jo olla katto
pään päällä.
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Samaan aikaan kiinteistönomistajat tietysti pohtivat, ettei maailmansodan aikana kannata rakentaa uutta, jos se seuraavassa hetkessä pommitetaan
matalaksi.
– Aikalaisethan pelkäsivät, että saksalaiset tulevat
pommittamaan Helsinkiä. Tämä ja rakentamishintojen nousu olivat käytännöllinen selitys sille, miksi
asuntojen rakentaminen meni jumiin.

Asuntotarkastuskonttori tarkastaa,
”mutta ei muutu asunnoiksi”
– Kaupungilla oli asuntotarkastuskonttori, jonka
virkamiesten tehtävänä oli tarkistaa, että asuinolot
olivat inhimillisiä. Virkamiehet saattoivat antaa
kiinteistönomistajille korjauskehoituksia ja julistaa
tiloja asumiskieltoon, Asukkaat koitettiin siksi ajaksi
siirtää asumaan jonnekin muualle.
– Mutta vähitellen kaupungilla ei ollutkaan enää
tilaa, minne majoittaa. Ei ollut väistötiloja, kellarit ja muut sopukat olivat jo käytössä niin hyvin
kuin suinkin. Nyt asuntotarkastajat saattoivat vain
naputtaa oveen lapun, jossa todettiin tilan olevan
asuinkelvoton. Asukkaita ei voitu häätää, Nyström
jatkaa.
Tämä johti siihen, että ihmiset joutuivat etsimään asuntoja kuvainnollisesti sanoen kivienkin
alta. Nyströmin käsityksen mukaan huonossa asunnot olivat olosuhteiltaan todella ”huonoja”.
– Virkamiesten tarkastuskertomuksissa kerrotaan, että ihmisiä asuu sisäpihojen vajoissa, kellareissa ja ullakoilla, joihin ei tullut päivänvaloa, lämmitystä ei ollut, saatikka ilmanvaihtoa.
Lisäksi Nyström muistuttaa, että eri ihmisten
asuinoloissa oli huomattavan suuret erot. Osa väestä asui kellareissa ja huonoissa olosuhteissa, mutta
samaan aikaan saattoi olla kaupungin korkeissa kivitaloissa hulppeitakin asuntoja.
Kirjassa kuvataan muun muassa sitä, kuinka
pommitusten pelossa paettiin suojaan kellareihin,
pesutupiin ja kaikkiin mahdollisiin koloihin. Mutta
samaan aikaan saattoi kerrostalon ylimmässä kerroksessa väki istahtaa hyvien ruokien ja juomien
ääreen katsoakseen naapuritalojen kattojen tasalta,
mitä tulee tapahtumaan.
Asuntopulaa ryhdyttiin ratkomaan muuttamalla
rakennusjärjestystä. Sen tarkoituksena oli, että ullakoita ja kellareita muutettaisiin asunnoiksi.
– Niitä muutettiin juuri siksi, että saataisiin kaikki mahdolliset tilat käyttöön, eikä ullakkoja rakentamalla tehty todellakaan samanlaisia trendikkäitä ullakkoasuntoja, kuten tänä päivänä tehdään. Ne olivat silloin lähinnä hätämajoitustiloja, joissa ei välttämättä ollut edes ikkunoita, Nyström kertaa.

18

– Viranomaiset pyrkivät aluksi, kuten kaikissa
muissakin pula-ajan tilanteissa, määräämään ”rajahintoja” eli säännöstelemään vuokria. ”Luonnottomia” vuokria ei saanut pyytää, Nyström kertoo.
– Tämähän johti, kuten elintarvikkeissakin siihen, että sitten määräyksiä kierrettiin.
Jos vuokra ei siis saa olla jotakin tasoa korkeampi, niin lähdettiin siitä, että ei vuokrata asuntoa ilman kalustoa ja huoneistossa sijaitsevan sohvakaluston hinta on sama kuin vuokra. Niin kauan kuin
jonossa oli tulijoita, niin vuokra-asuntoja pystyi aina kilpailuttamaan.
– Koko sotatalouden aikana kiinteistömarkkinat
kävivät tosi kuumina. Sotataloushan perustui siihen, että esimerkiksi Venäjän armeija tarvitsi hirveän paljon määrän kaikkea, mitä teollisuus pystyi
tuottamaan - miljoona miestä tarvitsee miljoonat
alushousut. Venäläisten sotahankinnat maksettiin
ruplilla, jonka vaihtoarvo oli jatkuvasti kyseenalainen.
– Niinpä kaikesta käteisestä piti yrittää päästä
eroon. Se taas johti siihen, että ravintoloissa oli aina
hyvät bileet. Pula-aikana ostettavaa oli vähän, mikä
suuntasi kulutusta kulttuuriin.
– Isommat pelurit varautuivat rahatalouden riskeihin sijoittamalla kiinteään omaisuuteen. Kiinteistökauppa kävi kuumana.
Tästä taas luonnollisena talousmarkkinan seurauksena oli, että kiinteistöjen ja osakkeiden arvot
alkavat nousta, ryhdytään keinottelemaan, ostetaan
hetkeksi ja myydään taas.
– Kiinteistöalalla elettiin jatkuvasti jännittyneessä tilanteessa - ei rakenneta, asuntojen arvot nousevat, mutta myös omaisuuden menettämisen riski
kasvaa. Lisäksi rakennusten kunto heikkeni, koska
niitä ei ollut vara korjata. Eikä remontointiin muutenkaan kannattanut sijoittaa, olihan edelleen riskinä, että kaupunki joutuu sodankäynnin kohteeksi ja
saksan laivasto tulee paukauttamaan seinäremontin uuteen uskoon.

Osakeasuminen harvinaista
Tehtaat rakensivat tehdasrakennuksia - kuitenkin
Kone ja Silta (Wärtsilä) asuntojakin mm. Vallilaan.
– Asuntopulaa voitiin jonkin verran helpottaa
erilaisia asumismääräyksiä helpottamalla, mutta uusia asuntoja niillä ei suuressa mittakaavassa
saatu. Niin kaupunki rupesi rakentamaan Vallilaan
kunnan vuokra-asuntoja.
– Ensimmäisien talojen valmistuttua rakentaminen loppui kuitenkin alkuvuodesta 1917 rakentamisen hintojen räjähdysmäiseen kasvuun.
Aluksi taloja pystyttiin rakentamaan alusta loppuun yli puolessa vuodessa.

Pula-aika johti väistämättä
myös keinotteluun

Varautumattomuus tämänpäivän ilmiö

Markkinat toimivat, kuten toimisivat nytkin - asuntopula on mittava ja ongelma laaja, joten vuokrat
lähtivät nousuun.

Opittiinko ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan kaupunkielämän kriisistä mitään? – Ensimmäisen maailmansodan aikana ei ollut minkään-

laista suunnitelmaa siviiliväestön suojelemiseksi, vaikka Helsinki kuului Viaporin (Suomenlinna)
linnoitusalueeseen. Erottajan paloaseman torniin
tosin asennettiin ensimmäinen ilmahälytyssireeni, jolla kaupungin sotaväen lisäksi voitiin varoittaa
myös siviiliväestöä.
Kun sireeni viimein ensimmäistä kertaa soi lokakuussa 1917, huomattiin, ettei kaupunkilaisille ollut
jaettu suojautumisohjeita. Jokainen joutui suojautumaan niin kuin parhaakseen näki.
– Hälytys osoittautui vääräksi ja seuraavien päivien lehdet kritisoivat sotilasviranomaisia ohjeiden
puuttumisesta. Vahingosta viisastuneena viranomaiset julkaisivat pian ensimmäiset suojautumis-

ohjeet: kerrostalon keskimmäinen kerros on paras
suojautumispaikka. Ilmeisesti ajateltiin niin, että
keskimmäiseen kerrokseen eivät sirpalevahingot
ulotu, eivätkä kaasukranaatit tavoita, Nyström sanoo.
– Vasta silloin herättiin ja ensimmäistä kertaa
mietittiin, miten varautua ja suojautua sodalta. Olen
tutkinut väestönsuojelunkin historiaa. Ensimmäiset
väestönsuojat rakennettiin vapaaehtoiselta pohjalta helsinkiläistalonyhtiöihin 1930-luvun alussa. Ensimmäinen niiden rakentamiseen velvoittava laki
tuli voimaan vasta talvisodan aattona, Nyström vielä toteaa.
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Arjen kokemukset ja
konkretia kiinnostivat
Millaista oli helsinkiläisten arkielämä
maailmansodassa ja sisällissodassa? Missä
on asunnon turvallisin paikka, jos kotikadulla
käydään kaupunkisotaa? Mistä jokapäiväinen
leipä hankitaan, jos kauppojen hyllyt ovat viikosta
toiseen tyhjiä? Kannattaako omat varastot tasata
naapurien kanssa vai pitäisikö sittenkin panostaa
vain oman perheen selviytymiseen?

T

ällaisten kysymysten saattamana Samu
Nyström kutsui tiedotusvälineitä viime
vuoden puolella väitöstutkimuksensa tarkastustilaisuuteen. Tutkimuksen kohteena
oli Helsingin ja helsinkiläisten elämä eurooppalaisessa urbaanissa kontekstissa ensimmäisen maailmansodan ja Suomen sisällissodan kriisiaikoina
vuosina 1914-1918.
Mielenkiintoinen aihe. Näkyykö tänä päivänä
taloissa joitakin merkkejä tuosta aikakaudesta? Tai
miten nykypäivän ihminen pärjäisi, jos tulisi sodan
kaltainen kriisitilanne? Miten minä osaisin toimia,
jos kaupat menisivät kiinni, eikä saisi ruokaa tai sitä
säännösteltäisiin?
Tähän pohdintaan tartuin ja toimin niin kuin Samu Nyström toivoo väitöskirjansa ”populaarisempaa” versiota lukevan tekevän:
”Haluaisin pyytää lukijoita lukiessaan pysähtymään miettimään, miten itse olisi kuvatuissa ongelmatilanteissa toiminut. Kansallisen historian
suuren kertomuksen taustalta löytyy jokapäiväisen
elämän odotuksien, vaikeuksien ja pelkojen kenttä,
jolla jokainen aikalainen joutui pelaamaan - halusi tai ei.”
Kirja on nimeltään Helsinki 1914-1918 - Toivon,
pelon ja sekasorron vuodet.

Mitä yhtäläisyyksiä
voi löytää?
– Meillä on tutkittu paljon itsenäistymistä, sitä, keitä
oli punakaartissa tai suojeluskunnissa, mitä jääkärit tekivät jne. On tutkittu suuria kansallisia poliittisia linjoja. On Väinö Linnan ja muiden kirjailijoiden esittämä maailma, jossa kerrotaan maaseutuyhteisöistä ja niiden selviämisestä sota-aikana ja
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sisällissodassa. Mutta miten kaupunkiympäristö on
toiminut sodan aikana, sitä on tutkittu hyvin vähän,
Samu Nyström kertaa väitöstutkimuksensa perusajatusta.
– Kun rupesin tutkimukseni aihetta kypsyttelemään, niin silloin 90-luvulla käytiin mm. Jugoslaviassa sisällissotaa, oli uutisia Sarajevon pommituksista ja kuvia siitä, miten ihmiset siellä koittivat elää
ja miten entiset naapurit olivat nyt sotimassa toisiaan vastaan. Tällainen urbaani kriisikokemus ei ole
mielestäni mitenkään poissuljettu asia tämän päivän ihmisillekään, hän sanoo.

Samoja tunnusmerkkejä edelleen
Ensimmäisen maailmansodan aikana ihmiset elivät
aikalailla samanlaista kaupunkielämää kuin tänäkin
päivänä kaupungeissa eletään.
– Perusrakenteet ovat samanlaisia. Asutaan kerrostaloissa, ei maaseutumaisesti, ollaan irti alkutuotannosta ja kaikki tarvikkeet ostetaan kaupoista ja
sähkö- ja lämmitysenergia energiayhtiöiltä. Olemme kaupunki-infran varassa.
– Minusta kuitenkin mielenkiintoisin näkökulma tutkimukseni ja nykypäivän välillä on se, kuinka riippuvaisia olisimme esimerkiksi juuri tuosta
kaupunki-infrasta kuin aikalaiset olivat, Nyström
jatkaa.
–Mitä tekisit, jos nyt ilmoitettaisiin, että ruokakaupat menevät kiinni ja ne avaavat ovensa seuraavan kerran ehkä 2 tai 4 viikon päästä? Tai mitä tekisimme, jos sanottaisiin, että todennäköisesti kaikki
raha, mitä sinulla on taskussasi tai pankkitililläsi,
menettää arvonsa parin-kolmen päivän päästä?
– Näillä esimerkeillä tullaan siihen, mistä kirjanikin kertoo, että jokainen helsinkiläinen joutui miet-

Mitä tekisit, jos nyt ilmoitettaisiin, että ruokakaupat menevät kiinni ja ne
avaavat ovensa seuraavan
kerran ehkä 2 tai 4 viikon
päästä? Tai mitä tekisimme, jos sanottaisiin, että
todennäköisesti kaikki
raha, mitä sinulla on taskussasi tai pankkitililläsi,
menettää arvonsa parinkolmen päivän päästä?
Samu Nyström

timään tällaisia asioita. Kuului huhuja, asioita tapahtui ja niihin piti reagoida. Ei kukaan voinut silloin ajatella, että ”tää on kriisijuttu, en ole siitä kiinnostunut” tai ”sisällissota ei minua kiinnosta, odottelen, että se menee ohi”. Ihmisten oli pakko toimia.
– Me tiedämme nyt jälkikäteen, miten pitkään
maailmansotaa kesti tai miten pitkään elintarvikkeista oli pulaa, sisällissota kesti niin ja niin pitkään
ja sen voitti nämä ja nämä. Mutta aikalaisethan eivät ole tienneet tulevasta. Heidän piti spekuloida,
mitä tehdä, miten reagoida, miten valita asioita jne,
Nyström johdattaa.
Lisäksi Samu Nyström näkee keinottelun ja toisten hädästä hyötymisen tavoittelun ajaneen ihmiset
niin äärimmilleen vastapuolille, ettei ole ihme, että
sisällissota syntyi.
– Keinottelu kosketti asumisen ja elämisen perusasioita ja se hajotti kaupunkiyhteisön. Tilanteet
ovat olleet silloin todella tiukkoja. Väitöskirjassani,
jonka otsikkona on Poikkeusajan kaupunkielämänkerta, olen tarkastellut vielä enemmän sitä, mikä
sai aikaan yhteiskunnan hajoamisen ”diilausmaailmaan” eli siihen, että ei puhalleta yhteen hiileen,
hän jatkaa.

kumouksien Pariisissa tai toisen maailmansodan
kaupungeissa.
– Kriisi aiheuttaa joka tapauksessa kaupunkielämään tietyn logiikan ongelmia. Jos joku lukijoistanne haluaa kaivaa täkyjä ja rivien välistä lukea
asioita tähän päivään liittyen, niin se on juuri se, että tietyt asiat urbaanissa kriisissä näyttäisivät olevan
hyvin pysyviä.
– Ihan samanlaisia ongelmia, katsottiinpa kriisiä
sitten vallankumouksen Pariisissa tai viime vuonna tapahtuneiden New Orleansin tulvien jälkeen tai
90-luvun Sarajevon sotimista. Samat teemat toistuvat.
Tätä taustaa vasten Samu Nyström pitää hyvänä, että taloyhtiöille velvoitteena tulleiden pelastussuunnitelmien näkökulmana pidetään, miten varautua arjen poikkeuksiin.
– Minusta tämä on hyvä ja ﬁksu suuntaus ja vielä
niin, että varautuminen kyettävä toteuttamaan niillä työvälineillä, mitä taloyhtiöissä on. Työvälineiden
pitää myös olla sellaisia, että niitä voidaan käyttää
arjessa, ei pelkästään jotakin ydinsotavarustusta,
jota ei ole katsottu sitten 60-luvun ja hätätilanteessa kaivetaan esiin ihmetellen, mikäs systeemi tämä
oikein on....

Kokemisen ja konkretian tasolle
Väitöskirjan tietolähteinä on Samu Nyströmin mukaan käytetty paljon tuon aikakauden lehtijuttuja,
viranomaisaineistoja, kaupunkilaisten päiväkirjoja,
kirjeenvaihtoa ja muistelmia.
Vaikka kirjassa vilisee paljon henkilöiden nimiä,
käytännössä vain yksi henkilöhaastattelu on tehty haastateltaessa kyseinen henkilö oli lähes 100-vuotias ja sisällissodan aikana koulupoika.
– Kaikesta tästä aineistosta olen saanut tavoitettua sen aikakauden arkielämää, Samu Nyström vielä toteaa.
– Ajatus oli tuottaa kokonaiskuva ja nimenomaan katutasolta siitä, miltä tilanteet ovat aikalaisten silmin näyttäytyneet.

Enpä ole tullut ajatelleeksi...
Samu Nyströmin saama palaute kirjastaan on pääsääntöisesti ollut sen suuntaista, että lukija on havahtunut miettimään asioita nykypäivään verraten,
ymmärtämään paremmin, miksi isoisä tai isoäiti on
niin toiminut kuin on toiminut.
– Yritän murtaa kansallisen kertomuksen perinnettä, jossa aikakautta on kuvattu lähinnä itsenäistymisen ja sisällissodan kautta. Lisäksi Samu Nyström korostaa suuresti sitä, ettei sodassa kriisiytyminen tai varautumattomuus ollut vain helsinkiläisten tai suomalaisten kaupunkilaisten ilmiö ja
juttu.
– Maailmansodan kaupunkielämän ongelmat
olivat samanlaisia Pietarissa, Berliinissä, Varsovas…yhtäkkiä talon paikalle kaarsi punaisten
sa tai Pariisissa
ja myös puolueettomien maiden
autojen letka. Henkilöautoja
ei ollut-lukaupungeissa
kuten Tukholmassa. Vastaavat kehivattomilla paikoilla,
pelastajien kalustolle
oli esteetöntä tilaa
talon edessä.
tyskulut
on havaittavissa myös esimerkiksi vallan22

Samu Nyström: Helsinki 1914-1918 Toivon, pelon ja sekasorron vuodet. Miverna Kustannus Oy Helsinki 2013.

RAKENTAJILLE

•

SUUNNITTELIJOILLE

•
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Tervetuloa tärkeimpään työpäivääsi! KORJAUSRAKENTAMINEN 14

ILMOITTAUDU MAKSUTTOMAAN TAPAHTUMAAN:

—tapahtuma tarjoaa sinulle vuoden puhutuimmat teemat, uusimmat
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hanke-esittelyt, kymmenet ratkaisuntarjoajat sekä 800 kollegaasi.
Yksi päivä, joka kannattaa käyttää hyödyksi!
AIKA: Tiistai 4.2.2014 klo 10.00-17.00
PAIKKA: Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki

KUVA HANNA RISSANEN

Teksti : Hanna Rissanen

NETISTÄ LÖYTYY:

Tilaajalle askelmerkit
kuntotutkimukseen
Miten varmistaa, että taloyhtiön julkisivujen
ja/tai parvekkeiden korjaushankkeen
pohjaksi tilattava betonirakenteisiin
pureutuva kuntotutkimus tuottaa remontin
onnistumisen kannalta oleellisimmat
lähtökuntotiedot ja oikeassa laajuudessa? Että
tekijöiden osaamiseen ja vastuullisuuteen voi
luottaa? Kuntotutkimuksen tilaamisen tueksi
laadittu ohje löytyy yhtä läheltä kuin lähin
aparaatti, jolla saa yhteyden nettiin.

T

oimiva ohje on tiivis ja selkeä, silti kattava.
Se syntyy vain, jos sen laatija itse tuntee
asian ytimiä myöten. Toisaalta hänen on
tiedettävä myös, minkälaisissa tilanteissa oleville lukijoille ohjeet tulevat, huomioitava niin
ikään lukijakunnan mahdollinen pohjatietojen kir-
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Monenkuntoisia
betonirakenteita
sekä opiskelu- että
työvuosinaan nähnyt Matti Herranen
(oik.) kannustaa taloyhtiöitä rakennustensa kunnon
seurantaan. Pienet
pintavauriot voivat
pahimmillaan kieliä
syvemmistäkin ongelmista, tai sitten
eivät - ainakaan
vielä.

jo. Vahanen Oy:n palveluvastaava DI Matti Herranen on tullut tutuksi näiden seikkojen suhteen.
Kuinka puristaa tiivis, selkeä ja kattava ohje laajasta ja moniulotteisesta, kiinteistöjen betonirakenteiden kuntotutkimuksen syitä, menetelmiä ja merkityksellisyyttä käsittelevästä aineistosta?

TOTEUTA OMANNÄKÖINEN KOTI
RAKENTAMISEN, REMONTOINNIN JA KODIN SISUSTAMISEN ERIKOISMESSUT

JUHLAMESSUT JYVÄSKYLÄSSÄ 14.-16.3.2014
Seuraavat Rakentaminen ja Talotekniikka -messut ovat juhlamessut,
eli vuorossa on 40. kerta Rakennusmessuja Jyväskylässä! Tapahtuma
on vuosien aikana vakiinnuttanut paikkansa niin alan ammattilaisten kuin
tavallisten kodinrakentajien ja remontoijienkin ykköstapahtumana Keski-Suomessa. Täällä selvitetään vaihtoehtoja ja tehdään ostopäätöksiä!

Tapahtuman vahvoina teemoina jatkavat rakentaminen, remontointi, kodin kunnostaminen ja sisustaminen. Uutuutena on Vapaa-ajan asuminen
ja Piha, joka toteutuu omana kokonaisuutenaan. Sieltä löytyvät pihakalusteet ja -rakennukset sekä työkoneet ja -välineet. Mukana ovat myös laiturit,
paljut ja monet muut vapaa-ajan asumiseen ja pihaan liittyvät tuoteryhmät.
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Tontteja, talopaketteja, rakenteita,
talotekniikkaa ja paljon muuta.

Kalusteita, sisustusvinkkejä, maalausideoita, remontointiohjeita ja vaikka mitä!

Sisustusvinkkejä, ihania ideoita, kalusteita,
tee-se-itse -juttuja, mitä ikinä tarvitset!

Terasseja, laitureita, ulkohuusseja, pihasuunnittelua, kaikkea pihan laittoon
ja siellä viihtymiseen!
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KUVA MATTI HERRANEN

Kokemuksesta Matti Herranen voi kertoa, että se
ei ole yksinkertaista, eikä nopeasti tehtävissä. Nyt
urakka on hoidettu työryhmänä, Herranen sitten
hionut ohjeen kirjalliseen muotoon osana Aaltoyliopistossa 2012 tehtyä diplomityötään. Toistaiseksi tulos on saatavissa ja tulostettavissa vain netistä näppäilemällä: Tilaajan ohje, Betonijulkisivun ja
parvekkeiden kuntotutkimus BY.
Ohjeen on tarkoitus toimia tukena kiinteistöjen
elinkaarien lisäämisessä ja arvojen säilymisessä.
Idea Tilaajan ohjeen laatimisesta syntyi ”Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus BY 42 julkaisun päivitystarpeita pohdittaessa, toisaalta osa
BY42-julkaisun uuden (2013) painoksen päivityksistä nousi ohjetta luotaessa. Siten ne liittyvät puolin ja
toisin yhteen.
BY42 -opuksen 160 sivua tihkuvat tiukkaa ja ennen kaikkea tärkeää tietoa, myös ei-ammattilaisille.
Kuten betonisin julkisivuin ja/tai parvekkein varustettujen kiinteistöjen omistajille koko kirjossaan. Ja
heitähän riittää.
Betonitalojensa hyvinvointia seuraavissa asunto-osakeyhtiöiden osakkaista ja hallitusten jäsenistä
monelle kokonainen kirja kuntotutkimuksesta voi
olla liian iso pala haukattavaksi, eikä kaikilla noin
vain saatavissakaan.
Silti heillä mahdollisina tutkimuksen tilaajina ja
maksajina on hyvä olla asiasta tietoa. Vuoden 2014
aikana ohje saatetaan painattaa, mahdollisesti hienosäädettynä nettiversiosta saadut palautteet huomioiden.

Perustasoisesti, laajasti
tai rajaten ja eritellen
Kuntotutkimuksissa tilauskannassa kohteina tuttua
ovat tavanomaisimmat tyyppikerrostalot, juuri ne,
joihin Tilaajan ohje soveltuu määritelmällisesti parhaiten. Yrityksen pitkistä juurista johtuen kysyntää
on myös moniongelmaisten, yksilöllisyydessään
erityisen haastavien kohteiden kuntotutkimuksista.
Matti Herraselle tutkijana ne ovat haasteellisuudessaan mielenkiintoisimpia. Niissä jos missä punnitaan tilaajan luottamus, että tutkimus osataan
suunnitella järkevästi, kohdistaa tarkastelu ja näytteiden otto oikeisiin kohtiin, tehdä materiaaleista
riittävä määrä ja oikeita analyysejä. Ne antavat pohjan tehdä lopulliset johtopäätökset jatkon, korjaussuunnittelun kannalta.
Vuonna 1976 betonille tulivat voimaan pakkaskestävyysvaatimukset (BY 9 Betonin säilyvyys).
Vaikka 1990-luvulle mennessä betonien laatu sen
suhteessa oli jo parantunut ja silloin noussut rakennuskanta on yleisesti ottaen parempaa, yksittäisistä kohteista on edelleen tullut ilmi jotain laatuvikoja.
Monista 60-70- luvun kerrostaloista jo alun perin
julkisivuelementeiltään heikkolaatuisimmista, sittemmin myös huonosti hoidetuista, betoniverhouksia on poistettu kokonaankin. Parempilaatuisillakin luonnollinen, suunniteltu käyttöikä alkaa olla
lopussa, uudistamisen tarvetta tulossa. Osassa 60ja 70-luvun alun elementtikerrostaloista ollaan tulossa jo toiseen korjauskierrokseen.
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Hyvä korjaussuunnittelu käynnistyy aina kuntotutkimuksesta.

– Ensimmäinen korjaus on saatettu tehdä 90-luvun alkupuolella kevyemmin, ihan perustellustikin,
sen ajan tietämyksen pohjalta. Käyttöikää on saatu
pidennettyä 15 - 20 vuodella. Sekin aika alkaa taas
olla täynnä. Korjaustarve on suuri.
Läheskään aina kohteen betonirakenteiden moniongelmaisuus ja vaurioiden määrä ei näy päällepäin. Niissäkin tapauksissa voi olla perusteltua ulottaa tutkimukset syvemmälle.
– Tietysti taloyhtiöiden kannalta parasta on, että
mitään dramaattista ei löydy. Valitettavaa kyllä, aika
paljon löydöksiä tulee vastaan.
Hyvä onkin, että viat löydetään jos niitä kerran on - vaurioihin päästään käsiksi. Tilaajan on
siis voitava luottaa kuntotutkimuksen laajuuteen
ja näytemääriin. Se toteamus sysäsi esiin ajatuksen, että heille oli luotava työkalu, johon turvaten
he voisivat päätellä edes vähimmäiskriteerit, joiden mukaan tilata ja kilpailuttaa kuntotutkimusura-

kat. Kuntotutkimukset jaoteltiin laadullisesti kolmeen
luokkaan, joista kullekin on tarjouspyynnön liitelomakkeessa (lomake 2) määritelty, mitkä on tutkittava
ja minkälaisina määrinä. Niistä keveinkin, perustutkimus (P), antaa Herrasen mukaan suuressa osassa
oikeita suuntaviivoja betonirakenteen lähtökunnosta.
– Jos tilaaja edellyttää edes sitä, törkeitä rimanalituksia ei voi tulla!
Laajassa kuntotutkimuksessa (L) laajennetaan perustutkimuksen sisältöä joka osa-alueella ja näytemäärät, havainnot ja tarkastelun yksityiskohtaisuus
ovat parempia. Erikoistutkimus rajatusta ongelmasta
(E) (annetaan eritellen lisä, mitä halutaan).

Edullinen
netti koko
taloon

Palaute paikallaan, yhteiseksi eduksi
Ohjeen tekijöille ei riitä, että homma on tehty. Tuotteen vastaanotosta ja mielipiteistä mm. lomakkeiden
käytettävyydestä he ovat toivoneet saavansa palautetta.
– Yleensä suomalainen antaa palautetta lähinnä,
jos jotain on pielessä, Matti Herranen viittaa siihen,
että enemmänkin olisi suotu jo saatavan.
Pieniltä isännöitsijätoimistoilta ja yksittäisiltä tilaajilta palautetta ei juuri ole. Isommat isännöitsijätoimistot, joissa on teknisiä isännöitsijöitä ja vuosittain teetettävänä ehkä kymmeniäkin kuntotutkimuksia asiakkailleen, ovat antaneet jonkin verran palautetta.
– Itselleni parasta palautetta on tullut käytännön
kautta. Yhä useammin meille tulleissa tarjouspyynnöissä on viitattu ohjeisiin, tämän syksyn aikana ehkä jo kolmannes. Uskon pienempien ja yksittäistenkin tilaajien aikaa myöten oivaltavan, että kaikkea
tietoa ei tarjouspyyntöä laatiessaan tarvitse itse kaivaa. Toki siinä vaiheessa, kun tarjoukset tulevat, heidän olisi hyvä muistaa katsoa myös, että ne ovat sisällöltään pyydettyä vastaavia. Matti Herranen kokee
isännöitsijöiden olevan avainasemassa.
Vähintäänkin heidän kauttaan tietoisuuden kuntotutkimuksien luotettavuuden merkityksestä soisi
juurtuvan taloyhtiöihin.

’Sitä saa, mitä tilaa...’
Kuntotutkimuksen
tilaamisen lyhyt
oppimäärä

Tiesitkö, että taloyhtiösi voi yhtiökokouksen enemmistön päätöksellä
hankkia keskitetysti Elisan nettiyhteyden
jokaiseen asuntoon?
Taloyhtiönetti on yksittäin ostettavia nettiliittymiä huomattavasti edullisempi ja se
maksetaan osana yhtiövastiketta.
Yhtiövastikkeellinen nettiyhteys on joko 2M tai 10M.
Asukas voi nostaa omaa
yhteysnopeuttaan aina
100M asti.

MUISTATHAN
,
ETTÄ ELISAL
TA
SAAT TALOYH
TIÖILLE
MYÖS KAAP
ELI-TVLIITTYMÄN!

Tutustu tarkemmin osoitteessa
elisa.fi/kiinteistoille tai soita meille:

Kohta 1: Luo selkeä käsitys, mitä tarvitaan.
Kohta 2: Valitse tilaajan ohjeen mukainen kuntotutkimusluokka ja tarvittavat lisätiedot.
Kohta 3: Tarkista, vastaako tarjouksen sisältö tarjouspyyntöä, hyväksy vasta sitten.

Jyväskylä
Juha Peltomäki, 050 570 1986
Uusimaa, Tampere, Joensuu
Jari Koistila 050 506 5887
Pirkanmaa
Heikki Kuuloja, 050 655 30

Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisun Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus BY 42 alkuperäinen
painos ilmestyi 2002. Vuonna 2013 uusitussa painoksessa viitataan tilaajan ohjeeseen ja todetaan sen ’virallinen’ asema sekä kerrotaan, mistä sen löytää.
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Uusimaa
Sari Kuokka, 050 555 8004
Jarmo Kuru, 050 555 3654
Raisa Silvennoinen, 050 357 4933
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@elisa.fi

Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

Kiinteistöpostin Puukstaavi
– pöytäkirjojen, sopimusten ja muiden
asiakirjojen sähköinen allekirjoitus.
Nopeampi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi tapa hoitaa
allekirjoitukset KUIN KIERRÄTTÄÄ PAPEREITA postitse tai henkilökohtaisesti. Se ei ole aikaan, eikä paikkaan sidottu, koska palvelu
toimii netissä.

Puukstaavissa ei ole avausmaksua, eikä kuukausimaksua.
Allekirjoituksen hinta on 2,25 euroa/allekirjoitus.
Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

Puukstaavin avulla voidaan allekirjoittaa mitä tahansa asiakirjoja:
pöytäkirjoja, vuokrasopimuksia, työ- tai urakkasopimuksia.
Sähköinen allekirjoitus on erittäin luotettava palvelu. Asiakirjojen allekirjoittajat tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistamisella eli käytännössä
verkkopankkitunnuksilla.

Lisää tietoa osoitteessa:
^^^RPPU[LPZ[VWVZ[PÄW\\RZ[HH]P
Sivustolta löytyy palvelun tarkempi
kuvaus ja palvelun aktivointilomake.

Lisäksi palvelu tarkistaa automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteristä kyseisen henkilön aseman ja nimenkirjoitusoikeuden.
Allekirjoituskutsu toimitetaan asianomaisille sähköpostitse, jonka jälkeen he
kirjoittautuvat palveluun.
Puukstaavin avulla isännöitsijät ja hallituksen jäsenet voivat helposti allekirr
joittaa esim. juuri pidetyn hallituksen pöytäkirjan.
Palvelu soveltuu hyvin myös kaikken yritysten omiin tarpeisiin.

Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560

Palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä on Signom Oy, joka on johtava kotimainen sähköisiin allekirjoituksiin erikoistunut yritys.

Teksti : Hanna Rissanen Kuvat : Aimo Holtari

JOULU 2013: UUTTA, VANHAA JA UUSINNASSA OLEVAA

Linjasaneeraus yli puolen
välin Alakiventiellä

- Uhkakuvat on
hyvä purkaa keskustelemalla. Ja
suunnitteluun on
varattava aikaa.
Puolet siitä, että
osakkaat saadaan
mukaan ja hyväksymään, on psykologiaa, Wilma
Schlizewski sanoo.

Kerrostalo, seurantakohteemme As Oy
Alakiventie 3, on iso. Iso on korjaushankekin,
jota yhtiössä on viety eteenpäin jo vuosia.
Ehkä vuoden kuluttua rakennus on
entistäkin isompi, korkeampi. Alkuperäistä
muhkeampi ja monessa mielessä aiempaa
parempi se on jo nyt. Minkälaiset ovat
mietteet taloyhtiössä tässä vaiheessa?

P

ieni on hyvä!
Nyt puhe ei ole koosta. Taloa on päätetty kasvattaa, ja sen takana seistään yhä.
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan
Wilma Schlizewskin kommentissa ”pienuuden” ar-

vostus kohdistuu urakkamuotoon, mikä hankkeeseen valittiin. Projektinjohtomallille luonteinen tilaajan ja projektinjohtajan tiivis yhteistyö rakentaa parhaimmillaan perustan asiakaslähtöisyyteen,
avoimuuteen, joustavuuteen ja luottamukseen. Ti29

Parvekeseinät saavat uuden lautapinnan.

laajan edustajien ei tarvitse tuskailla, kenelle asiansa
esittää.
Projektia johtava Harri Pitkänen T.T. Työmaatulos Oy:stä ei sentään aina ole taloyhtiön pohjakerroksesta tilansa ottaneessa työmaatoimistossaan,
hyvin tavoitettavissa kuitenkin. ’Pienuutta’ on sekin,
että Pitkänen on valinnut kaikki osaurakoitsijat itse.
Siksi hän tietää - ja osaa kertoa myös tilaajapuolelle
- keitä työmaalla kulloinkin on ja mitä tekemässä.
– Kansainväliset yhtiöt teettävät töitä alihankkijoilla tai alihankkijoiden alihankkijoilla. Lopulta ei
tiedetä keitä työmaalla liikkuu, Schlizewski kuvaa
uhkaa, joka olisi saattanut toteutua toisenlaiseen
urakkamuotoon turvauduttaessa.

Linjasaneerauksen ajaksi
väliaikaisasunto paikallaan
Edellisestä piipahduksesta As Oy Alakiventie 3:n liepeillä on vain puolisen vuotta. Silloin teräskonttien
lisäksi seinien liepeiltä pihatilaa haukkasivat erilaiset nostimet. Talon paraatipuoli oli hyvää vauhtia
kirkastamassa ilmettään, mutta takapihan puolel30

Linjasaneerausvuorossa olleesta D-rapun asukkaiden osalta
joulu ei toistanut tutuinta linjaansa.

la kolmikerrosrappausta kellanvihreän eristepinnan
päälle ei ollut edes aloitettu.
Joulun 2013 taloyhtiö otti vastaan jo kauttaaltaan puhtaan valkoisin seinäpinnoin. Viisikerroksisen talon seitsemästä portaasta kolmessa (A, B ja
C) asuntojen putkiremonttievakko oli jo taaksejäänyttä. Vuorossa olevassa D-portaan asunnoissa jouluviettäjiä tuskin oli. Wilma Schlizewskin mukaan
kulloinkin putkiremonttivuorossa olevien rappujen asukkaille on suositeltu tavaroiden pakkaamista
ja varastoimista makuuhuoneisiin ja muuttamista
muualle sen keston ajaksi. Minne - sen järjestäminen on asukkaiden omalla kontolla, jos sitten kaikki
edes muuttivat. Schlizewskin mukaan löytyy mm.
ﬁrmoja, jotka tarjoavat remonttien ajaksi huoneistoja vuokralle viikoiksi tai kuukausiksi, jopa kalustettuina tulijan tarpeet huomioon ottaen. (*)

Lämmöntoimitus
harakoille hiipunut jo nyt
Viimeisimmässä eli G-portaikon asunnoissa, hallituksen puheenjohtajalla itselläänkin, putkiremont-

ti ajoittunee kesään. Hänen kuten monen muunkin
osalta sijaisasuminen hoituu kesämökille siirtymällä. Mitä ja miten sillä aikaa tapahtuu Mellunkylän
kodissa - sehän on tuttua jo talon alkupään portaiden huoneistoissa tehdyistä.
– Vaakalinjat sukituksella, pystylinjojen putket
uusimalla. Isoihin ilmastointikanaviin saatiin mahdutettua myös uusitut sähkö- ym. vedot: kustannustenkin kannalta edullista.
Talon parvekkeet ovat pääosin rakennuksen
rungon sisässä. Sen lisäksi, että ikkunat vaihtuivat
julkisivuja uusittaessa uusiin ja eristävämpiin, myös
parvekkeiden ovet vaihdettiin. Myös ne ovat hyvin
eristäviä, sen lisäksi aiempia leveämpiä. Esteettömyyden edistäminen edellytti siten myös oviaukkojen avartamista. Kuntotutkimustulosten pohjalta
lasein suojattujen parvekkeiden todettiin säilyneen
parempina. Se puoltaisi vielä avoimienkin lasittamista.
Paremmat eristeet, uudet ikkunat, jo neljättä
vuotta sitten hankkeen alustamiseksi uusittu lämmönvaihdin ja termostaatit ja lämmönjakoverkosto
uusine automatiikkoineen - yhteisvaikutus leikkaa
lämmitykseen kuluneesta energiasta kelpo siivun
jo nyt. Saati, kun lopuksi rakennus varustetaan vielä lämmön talteenottolaitteilla. Usko energialuokkaan AAA yltämisestä on luja. Huolimatta siitä, että
virkamieskäsittelyssä taloyhtiön suunnitelma siirtyä
kaukolämmityksestä maalämpöön ei saanut tukea.

(*)VÄLIAIKAINEN
ASUMINEN
ENTÄ, jos väliaikaisasunto putkiremontin ajaksi on
tarjolla, mutta raha ei ota riittääkseen vuoraan?
Väliaikaisasumiseen saattaa saada maksuapua
ainakin Kelasta.
(Eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon hakijan kohtuulliset asumismenot vain yhdestä
Suomessa sijaitsevasta, vakinaiseksi katsottavasta
asunnosta, jossa hakija asuu asumistuen alkaessa.
Vakinaiseksi katsotaan asunto, jossa hakija asuu
tosiasiallisesti palan vuodesta.
Asumismenoina voidaan kuitenkin ottaa huomioon tilapäisen asunnon asumismenot, jos asumistuen hakija joutuu ikänsä, sairautensa tai asuntonsa
kunnon tai sijainnin vuoksi asumaan muussa kuin
vakinaisessa asunnossaan.
Remonttitilanteissa voisi henkilöllä, joka saa
eläkkeensaajien asumistukea vakituiseen asuntoonsa, olla mahdollisuus valintansa mukaan hakea
eläkkeensaajan asumistukea tilapäiseen asuntoonsa. Eli voi valita, kumpaan asuntoon tukea hakee. )
Asia kannattaa selvittää ottamalla yhteyttä Kelan
asiakaspalveluun.

15.-17.5.2014

www.ti-seminaari.fi
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Rajoituksiakin saa olla, ja lupa
puuttua, jos aihetta on.
– Olen sitä mieltä, että naapurinkin
pentuja saa ohjastaa! Wilma korostaa.

Teksti : Hanna Rissanen Kuvat : Aimo Holtari

Tehdä saa, mutta syytä
pistää myös rajat

W

ilma Schlizewskin asumiskokemus
Helsingissä kaikessa monimuotoisuudessaan ehti venyä yli neljännes
vuosisadan mittaiseksi ennen kuin
hänestä kahdeksan vuotta sitten tuli asoy-asukas,
omistajan ominaisuudessa Alakiventie 3:ssa.
Kauaa ei mennyt ennen kuin sanavalmis nainen
kuului jo hallitukseen - eikä yhtään vasten tahtoaan. Sitä ennen, lyhyessäkin ajassa hän ehti kokea
yhtä ja toista petraamisen tarvetta taloyhtiön johtamiskulttuurissa. Pihansiivoustalkoot on otettu
käytäntöön, ja niihin ilolla myös osallistutaan. Silti
omasta halusta ja tarpeelliseksi katsottuaan saa haravoida muutenkin, pelkoa tuntematta.
Vaikka Myllypurosta asunnon hankkiessaan
Schlizewski joutui joustamaan periaatteestaan, et-
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tä kotiin on päästävä ratikalla, ostos ei lopulta ole
osoittautunut ollenkaan hullummaksi. Yhteishenki on lisääntynyt talkoista isompiinkin asioihin.
Erityiskiitoksen As Oy Alakiventie 3:n hallituksen
puheenjohtaja kohdistaa yhtiölle suostumisesta remonttihankkeeseen meiningillä ’kun kerran korjataan, korjataan sitten kaikki’. Ja puuttuvan ratikan
korvaa metro.
– Jo nyt on selvää, että vähän samanlaiseen on
kiinnostusta muuallakin. Moni varmaan haluaa
käydä katsomassa, kun olemme vähän pidemmällä.
Se uteliaisuutta eniten herättävä, ’vähän pidemmällä’ vuoronsa saava vaihe arvatenkin on katolle valmiina nostettavien lisäasuntojen tulo. Vaikka
alun perin sovittu valmistaja koki konkurssin, korvaavia tuottajia on tarjolla.

132 672 LUKIJAA

Tiedon pohjalta todelliseen tarpeeseen.

Lukuaika 43 minuuttia

Kohderyhmänä taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat ja isännöitsijät.

KIINTEISTÖNPIDON, ISÄNNÖINNIN JA KORJAUSRAKENTAMISEN AMMATTILEHTI

2014

Tilastokeskuksen mukaan taloyhtiöt käyttivät korjauksiin
vuonna 2012 lähes 1,2 miljardia euroa.
Lukijatutkimuksen (10/2013 IROResearch) mukaan 52 % vastaajista
kertoi seuraavan kahden vuoden aikana tulevan merkittäviä
korjauksia edustamiinsa taloyhtiöihin
.
Kiinteistöposti käyttää jakelurekisterinään SIR Tietokantaa,
joka tavoittaa yli 60 000 taloyhtiöpäättäjää, henkilönimellä.

Raili Stenberg
Myyntijohtaja
(09) 2238 5613
0400 408 902

Timo Hyrske
Myyntipäällikkö
(09) 2238 5612
040 5641 251

Matti Karppanen
Toimitusjohtaja
(09) 2238 5614
0400 464 236

www.kiinteistoposti.ﬁ

Teksti ja kuvat : Hanna Rissanen

KORJATTAVA ON, MUTTA - ENTÄ JOS

Rakennettaisiin
samalla lisää?
Missä vaiheessa, millä laajuudella ja tekniikalla ja
minkälaisin rahoituskeinoin - jokaisen remontin
alkujuurilla pyörivät ainakin nämä peruskysymykset.
Kuinka kattavasti vaihtoehtoja otetaan tarkasteluun ja
laskelmiin, taloyhtiössä se on kiinni osakkaiden kirjosta.
Onko heidän joukossaan aktiivista ja avarakatseista
persoonaa, tai muutamia, joilta löytyy puhtia nostaa
selvittelyyn ja punnitukseen myös omaleimaisempia
ratkaisumalleja? Tai hommata työhön konsultti.

K

un kyse on itsellisestä asunto-osakeyhtiöstä, hankkeissa liikkeelle paneva voima
on löydyttävä omasta piiristä. Isännöitsijä
osaltaan voi olla kannustaja.
Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa sekä
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa täydennysrakentaminen on nostanut
voimakkaasti päätään. Strategiasta on edetty jo tekoihin.
– Helsingin uudisrakentamistuotannosta noin
35 prosenttia tulee lisä- ja täydennysrakentamisen
kautta, projektijohtaja Outi Säntti Helsingin kaupunginkanslian aluerakentamisyksiöstä konkretisoi
jo nyt vallitsevaa tilaa.
Helsingissä laaditaan uutta yleiskaavaa, joka käsittää koko kaupungin. Yleiskaavan tavoitteena on
tiivistyvä verkostokaupunki. Täydennysrakentamisella on tulevassa yleiskaavassa merkittävä rooli. Yleiskaavan vahvistuttua uusia asuinalueita voidaan alkaa asemakaavoittamaan. Kaupungilla on
kaavoitusmonopoli. Asemakaavamuutokset käynnistyvät useimmiten maanomistajan aloitteesta.

Viitesuunnitelma selventää
mahdollisuuksia
Lähtökohtaisesti olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäviin hankkeisiin Helsingissä pyritään
suhtautumaan positiivisesti, useistakin syistä. Tärkeimmästä päästä on, että lisärakentamisella tuetaan alueen palvelutoimintojen säilymistä, kehittymistäkin. Niin myös uutta asukaskantaan ajatellen
jo entuudestaan toimivat liikenneyhteydet.
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Alueilla, joilla väestö ikääntyy, monesti uhkana
on palveluiden karkaaminen käyttöasteen alenemisesta johtuen.
– Itse ajattelen, että kun alueelle tulee täydennysrakentamista ja lisää asukkaita, myös olemassa olevan rakennuskannan ja ympäristön kunnostamiselle tulee perusteita, Outi Säntti sanoo.
Asemakaavamuutoksen kautta kuljetaan niissäkin tapauksissa, missä jo alun perin asuinkäytössä
oleville tonteille haluttaisiin lisärakennusoikeutta.
Niissä motiivi on usein se, että lisärakentamisesta
saatavilla tuloilla haetaan helpotusta aiemmin rakennettujen talojen mittavien perus- ja parannuskorjauksien kustannuksiin.
Ennen kuin taloyhtiön kannattaa hakea kaupungilta asemakaavamuutosta, yhtiön on selviteltävä
eri ratkaisuvaihtoehtoja ja taloudellisia toteuttamisedellytyksiä. Kaavamuutoshakemukseen tulee liittää
alustava viitesuunnitelma.
Viitesuunnitelman laatijaksi lisärakentamista harkitseva taloyhtiö - tai ehkä yhtiön palkkaama
konsultti - voi palkata arkkitehdin.
Arkkitehti hahmottelee alustavasti paljonko tontille olisi rakennettavissa lisää.
Outi Säntin mukaan taloyhtiön kannattaa olla yhteydessä kaupunginsuunnitteluvirastoon,
kyseessä olevan alueen aluearkkitehtiin heti kun
kiinnostus lisä- ja täydennysrakentamiseen viriää.
Heillä on alueisiinsa hyvä tuntuma, tiedossa alueen
luonne ja tontit sekä kyky arvioida, onko tontin lisärakentamiselle muun muassa kaupunkikuvallisessa mielessä edellytyksiä. Lopullinen lisäkerrosalan

määrä selviää asemakaavaprosessin yhteydessä.

Jatkoa, korotusta, käyttömuutoksia,
lomaan rakentamista - tai sitten ei
Myös kaupungin vuokratontilla täydennysrakentamisesta on taloyhtiölle hyötyä Helsingissä. Kaupunki kannustaa täydennysrakentamiskorvauksen
avulla vuokratonttien asunto-osakeyhtiöitä selvittämään lisä- ja täydennysrakentamispotentiaalin.
Vasta, kun taloyhtiössä on tehty selvitykset, Helsingin kaupunki - vaikka Outi Säntti aluerakentamisyksiköstä - voi lähteä mukaan, koota esimerkiksi eri tahot saman pöydän ääreen.
– Meidän tehtävämme täällä on koordinoida
kokonaisuutta ja olla auttamassa. Kun ollaan lähempänä toteutusta, autamme käytännön kuvioissa.
Omalla tai kaupungin tontilla lisärakentamismahdollisuuksiaan pohtiville taloyhtiöille Säntti
vinkkaa ajatuksia selventäviksi tietolähteiksi inter-

netistä löytyvät Uutta Helsinkiä -sivut. (www.uuttahelsinkia.ﬁ/täydennysrakentaminen).
Kaupungin laatima esite, ”Täydennysrakentaminen, lisärakentaminen tontille”, kuroo yhteen oleellisimmat asiat taskuun mahtuvassa koossa.
Piirroskuvin myös vaihtoehdot lisärakentamisen
toteutukseen: olemassa olevien lomaan uusi tai uusia rakennuksia, tai vanhan päälle uutta lisäkerroksin, tai muuttamalla pohja- tai kellarikerros tai ullakko asunnoiksi tai lisäten rakennuksen pituutta.
Esimerkkejä löytyy jo toteutettuina ja parhaillaan
toteutettavista. Tuoreimpana julkisuuteen noussut idea, kahden Mellunmäessä sijaitsevan taloyhtiön hanke, tulee varmasti herättämään laajemminkin mielenkiintoa - kun tai jos se pitkän pohjatyön
jälkeen päätetään sellaisenaan toteuttaa. Siinä seitsemän hissitöntä elementtitaloa häipyisivät historiaan, lomittaen purkutyöt uusien, hissillisten ja
isompien rakentamisen kanssa. Toteuduttuaan ny-

Hiljattain Malmilla
järjestetystä asukasfoorumi jätti
Outi Säntille positiivisen vireen.
’Minimessumaista’
tapahtumaa on
tarkoitus viedä
muillekin alueille,
vuoden 2014 aikana ainakin
Stoaan ja
Kanneltaloon.
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Yksittäin sinne tänne olemassa olevien rakennusten väliin nousseet asuintalot eivät
nouse keskusteluissa esiin siten kuin ne
taloyhtiöiden hankkeet, joissa motiivina
on selvittää lisärakentamisvaihtoa.

kyisen noin 130 huoneiston sijasta rajojen sisälle tulisi koteja ehkä yli 600. Hissittömyyden vuoksi
poismuuttoa jo miettimään joutuneiden mahdollisuudet jatkaa asumista tutulla maaperällä paranisivat hissien myötä. Uusille tulokkaille houkuttava tekijä olisi luultavasti myös likeltä viistävä metro.
Täydennysrakentamista kohtaan asukkaista löytyy myötämielisyyttä, mutta myös vastahankaa.

®
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Niin tai näin, päätöksiin voi myös vaikuttaa.
- Asemakaavoituksen vuorovaikutusprosessi takaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja tuoda
esiin oman mielipiteensä, Outi Säntti korostaa.
- Kuten lisä- ja täydennysrakentamisen käynnistymisessä, myös hankkeen saattamisessa loppuun
päätökset ja toimet ovat taloyhtiön asia.

Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Aimo Holtari

MIELENKIINTOINEN KIRJA AINEETTOMASTA SAASTEESTA

Valoa kansalle - hyödyksi,
ei kiusaksi, eikä luonnon
hämmennykseksi
Valaistuksen suunnittelusta ei aina haluta maksaa
erikseen, siksi alan asiantuntijoita ei aina käytetä.
Seurauksena voi olla virheitä, jotka tulevat esiin
vasta jälkikäteen. Silloin niiden korjaaminen voi
olla hankalaa, eikä siihen haluta ehkä uhrata rahaa.
Haittavaikutukset voivat heijastua yllättävän laajalle
ja moniin elämän ilmiöihin. Monia niistä ei tule edes
ajatelleeksi, koska niistä ei tiedä.

V

iikkoja taivas on pihdannut auringonvaloa tosissaan: kahden pimeän väli on ollut lähinnä hämärää eri asteissaan. Tarkempaa näkemistä edellyttävissä toimissa
ilman sähkövaloa ei ole selvinnyt edes keskipäivällä.
Työpisteen valosta yöpöydälle lukuvalon alle seurannut, luettavana ollut kirja käsittelee valon varjopuolia, ympäristölle haitallista valosaastetta.
Kirjaa lukiessa ja muutenkin valokytkimiä tulee
vuorokauden sisällä kotioloissa napsuteltua siellä
täällä tarpeen mukaan, monesti myös silkasta tottumuksesta, puolihuolimattomasti.

Pilvinen ajanjakso on toisaalta aiheuttanut, että
jopa harvaan asutulla ja katuvalottomalla seudulla,
jossa keinovalojen paljous ei kätke kuuta ja tähtiä,
ne ovat olleet piilossa.
Valonlähteinä ne ovat lajia, jotka eivät ole napsautettavissa ’päälle’, eivätkä ’pois’.
Viime vuoden kirjatuotantoa oleva teos valosaasteesta on työstetty Suomen Ympäristökeskuksessa
(SYKE), joka on myös osatukija kirjan julkaisijana.
Pöllökantisen Valon varjopuolet, Valosaaste ympäristöongelmana -teoksen kirjoittajat, Jari Lyytimäki
ja Janne Rinne, työskentelevät kumpikin Sykessä.
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Ajattelemattomasti taivaalle huiskittu
valo rahareikä ja riesa
Valaistukseen käytetään arviolta viidennes kaikesta
maailmassa tuotetusta sähköstä - näin Valon varjopuolet -kirjassa kerrotaan. Ketkä, missä ja miten laskutoimituksen aikoinaan ovatkaan suorittaneet, vuonna 2005 on laskettu maailmaa valaisseen
suunnilleen 33 miljardia lamppua. Valtaosalle ihmiskunnasta sähkövalot kotioloissa ovat itsestään
selvyys, noin viidesosalle ei. Sähköttömissä kodeissa asuvia tokko voi syyttää valojen ympäristölle aiheuttamista ongelmista.
Kotien sisävalaistukset kaikkiaankin ovat valosaasteen aiheuttajina vähäinen tekijä verrattuna
moniin muihin, paljaan taivaan tai lasikattojen alta
ylös heijastaviin valolähteisiin. Kotivaloissa käytetty
sähköenergia on kuitenkin muutoin kuormittanut
ympäristöä: tuotantovaiheessa, tekniikasta riippuen
enemmän tai vähemmän.
Eniten ja monipuolisimmin saastetta ja ongelmia
valon muodossa, siihen käytetyn energiatuotannon
aiheuttamien muiden saasteiden lisäksi, aiheuttavat
katujen, teiden, yhä isommiksi ja isommiksi paisuvien liikekeskuksien, teollisuus- ja urheilualueiden,
lentokenttien, liikenteen jne. valaistukset. Vähätellä
ei pidä myöskään asuinalueiden, edes yksittäisten
kerros-, rivi- ja pientalojen pihavalojen aiheuttamia
riesoja. Kun niitä on paljon, yhteisvaikutus on iso.
Toisaalta jo yksikin harkitsemattomasti sijoitettu,
suunnattu tai tyypiltään vääränlainen valo voi olla
riesa yksittäiselle tai monillekin lähistöllä asuville tai
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liikkuville - nakertaa viihtyisyyttä, häikäisevänä olla
jopa vaaratekijä.
Valoisassa ja valaistussa ympäristössä kasvaneista ja asuvista kaikki eivät välttämättä ole päässeet
kosketuksiin hämärän ja pimeyden kanssa edes siinä määrin, että olisivat oivaltaneet mitä positiivista valottomuudesta voi avautua, kuten elämys Linnunradan äärettömyyden alla. Monille pimeys onkin lähinnä pelon aihe.
Tietämättömyys keinovalojen lisääntymisen
kielteisistä puolista ja/tai valosaasteesta puhumisen
vähättely voi napsahtaa myös omaan nilkkaan, jos
ei niin ole jo käynytkin, sitä ymmärtämättä. Univaikeuksien osatekijä saattaa joillakin piillä ympäristössä, joka ei suo pimeyttä edes nukkuessa. Joistakin tutkimuksista on saatu myös viitteitä ’liiallisen’
keinovalon osuudesta liikalihavuuteen, vuorokausirytmin häiriintymisen kautta. Niinkin kyllä voi nähdä, että moni terveyttä, ja hyvää unta tukeva kävelyja juoksulenkki jäisi tekemättä ilman valaistuja ulkoilureittejä. Niiden varsilla valaisimien yläpuolella
olevat puut estävät valoa karkaamasta ylöspäin, silloinkin kun valaisimessa itsessään ei ole yläpuolista
suojaa, kuten järkevää olisi.
Jatkuva, liiallinen ja ajattelemattomuuden seurauksena myös sellaisiin suuntiin sirottuva valo,
joka ei hyödytä mitään, voi ihmisten lisäksi häiritä
myös eläimien, lintujen, kasvien, koko ekosysteemin hyvinvointia, jopa keinovalolle alistuvissa vesistöissä.

ONNISTUNEET RATKAISUT VAALIMISEN ARVOISIA

Hyvän valaistuksen uhkat
uusinta- ja huoltovaiheissa

J

ari Lyytimäki ja Janne Rinne hyödynsivät
”valosaastekirjansa” yhtenä lähteenä kansalaisten näkemyksiä keinovalon käytöstä ja
valosaasteesta kartoittaneen verkkokyselyn
tuloksia. Vastaajia oli yli 2000.
Heistä moni kertoi kokeneensa myös asutuksen
tuottavan paljon häiriövaloa. Sitä saattoi olla ikkunoista sisään tunkeva pihavalo, oman tai naapuritalon. Lähialueelta näkyvä vilkkuva mainosvalo voi
estää ikkunasta katselemisen etenkin migreeniin
taipuvaisen.
Pihavalojen kytkeytyminen tunnistimen avulla päälle vain tarpeen tullen, kun pihalla liikutaan,
voi säästää ajan saatossa paljonkin energiaa. Valon
syttyminen ja sammuminen heijastuminen häiritsevästi läheisiin asuntoihin syö iloa säästöstä. Molemmat näkökohdat huomioivan ratkaisun avaimet
löytynevät paneutumalla suunnitteluun alusta lähtien kunnolla.

Suojaudutaan valolta
Kerrostaloissa asuvien vastauksissa laajemminkin
korostui tarve suojautua valolta. Valopäästöjen ehkäisy ei saanut suurempaa huomiota.
Jotkut päinvastoin arvioivat heidän ympäristöön
aiheuttamiensa valopäästöjen olevan vähäisiä tai
sellaisia, joihin ei voi vaikuttaa.
Osallistuminen taloyhtiöiden päätöksentekoon
tai yhteydenotto huoltoyhtiöön oli kuitenkin joissakin tapauksissa johtanut häikäisevien pihavalojen korjaamiseen tai uudelleen suuntaamiseen. Valaistuksen poistamiseen taloyhtiöiden hallitusten
kerrottiin olevan huomattavasti vastahakoisempia,
vaikka asukkaiden parista olisi viestitetty myös kokonaan turhiksi katsomistaan valoista.

Liian kirkasta
Toiset ongelmat ovat helpommin poistettavissa kuin toiset. Erään taloyhtiön puheenjohtaja oli
harmitellut, että lamppuja vaihdettaessa hän pystyi kyllä huolehtimaan talon pihavalojen tarkasta
suuntaamisesta, mutta ei puuttumaan naapurista
tulevaan ongelmaan: rappukirjainvalot jäivät liian
kirkkaiksi.

Liiasta tai väärin suunnatun, oman parvekkeen
edessä paistatelleen oranssin katuvalon rikkoutuminen ei tullut sen valosta kärsineelle vastaajalle
suinkaan menetyksenä. Miksipä hän siis olisikaan
kertonut siitä kunnalle.
Kiinnostavana seikkana Jari Lyytimäelle vastauksista jäi mieleen myös, että hyvinkin vähäinen
valaistus voi häiritä osaa ihmisistä - sisätiloissa jopa
yksittäinen makuuhuoneessa loistava elektroniikan
merkkivalo voi estää unensaannin herkimmillä.

Hyvät tekniset mahdollisuudet
Lyytimäen ja Janne Rinteen tekemässä kansalaiskyselyssä nousi hyvin esiin se, että tekniikka mahdollistaa hyvinkin kirkkaan valaistuksen. Aina se ei
tule iloksi. Asukkaat, jotka kokevat valon häiritseväksi, eivät välttämättä kehtaa valittaa siitä ajatellessaan, muiden ehkä haluavan kirkasta valoa. Naapurisopua ei haluta koetella.
– Tämä on surullinen tilanne erityisesti silloin,
kun kaikki hyötyisivät esimerkiksi valon tarkemmasta suuntaamisesta, sammuttamisesta tai himmentämisestä hiljaiseksi sydänyöksi, Lyytimäki toteaa.
Parasta tietysti on, jos mahdolliset ongelmat
kartoitetaan ennakolta ja estetään niiden syntyminen kokonaan.
– Ennakkosuunnittelun ja valaistuksen todellisen tarpeen etukäteen miettimistä ei varmaan voi
liikaa korostaa, hän viestittää kuulemansa ja lukemansa pohjalta.
Toisaalta hyvätkään valaistussuunnitelmat eivät
auta, jos ne unohdetaan valaistusta huollettaessa ja
uusittaessa.
– Esimerkiksi alkuperäisten lamppujen tilalle asennetaankin mahdollisimman tehokkaat, jopa ajatellen että kirkkaampi valo on automaattisesti
parempi valo.
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Julkisivujen
Taitajat 2014
www.exoteriko.fi

Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
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A-Insinöörin kokemus ja
ammattitaito takaavat
tämän hankkeen
häiriöttömän ja sujuvan
etenemisen. Meiltä saat
yksilöllisiä vastauksia
visaisiin pulmiisi.

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
...VARMUUS LUO LAATUA

Tämän aukeaman
ilmoittajat edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2014

Laajamäentie 4, 13430 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 6523 545

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

www.lorakenne.ﬁ

Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti
Betonirakenteiden kuntotutkimukset
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset
www.ohuthiekeskus.com

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

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski
www.knauf.ﬁ

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

www.lahiokunnostajat.ﬁ

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
www.contesta.fi
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Taloyhtiöpäättäjät –suoran päässä
Suomen Media-Kamari Oy ylläpitää taloyhtiöpäättäjistä
koostuvaa ja ajantasaista SIR Tietokantaa.
Tietokannassa on tällä hetkellä
• 48 074 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 112 sivutoimista isännöitsijää
• 3 776 ammatti-isännöitsijää
Kun haluat puhutella heitä suoraan, soita meille 09 223 8560
ja tehdään yhdessä tehokas ja toimiva suorakampanja.
Since 1991.
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Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
"Kyllä käsi niin viisas on, että löytää suun pimeässäkin."

Kevyttä ruokaa ja
ihmissuhdepohdintoja
Minulla oli mahdollisuus vierailla hiljattain Venäjällä,
Pietarissa. Matkan tarkoitus oli vain mennä ainoastaan
katsomaan jääkiekko-ottelu, SKA Pietarin ja Ak Bars
Kazanin välinen.
Voi veljet sitä tunnelmaa siellä hallissa ja pelin tasoa.

K

yllä SM-liigan taso jää molemmissa asioissa valitettavan kauas tuosta kokemuksesta. Tunnelma oli peliä odotellessa ja
pelin aikana, myös jälkeen, jotain sanoin
kuvaamatonta - versus, olen ollut katsomassa myös
NHL:lää.
Jokseenkin samankaltaisen tunnelman olen kokenut Barcelonan Camp Nou-stadionilla jalkapallomatsissa, yli 100 000 fanaattista kannattajaa, olé.
Yleisöä viihdytettiin Pietarissa hienosti musiikin
voimin ja itse peli oli jotain ennen kokematonta.
Vauhtia ja hienoja tilanteita, ei törkeitä taklauksia,
näin taiturit pääsivät hyvin vauhtiin.
Yleisö eli mukana käsittämättömällä tavalla. Kannustusta riitti ja suosiota jaettiin molemmille joukkueille onnistumisten jälkeen.
Kerroinkin kotijoukoille, että olisin helposti voinut katsoa tuollaista peliä vaikka kuusi erää putkeen.
Busineskin näytti toimivan, sillä isolla osalla
pietarilaisia oli oman joukkueen fanipadat
päällä.
Pääsimme oikein kunnolla fanittamaan
myös matsin jälkeen kuhmolaistaustaista
maajoukkuepelaajaa, Janne Pesosta hallin ulkopuolella. Paikalla oli myös joukko paikallisia faneja, ”yläfemmaa heitimme”
heidän kanssaan. Kiva ﬁilis jäi.

Välittäminen on
parhainta johtajuutta
Kaikesta tästä kokemastani kotimatkalla heräsi mieleeni ajatus, mitä
oikein on toisesta välittäminen.
Kun ihmiset eri organisaatioissa välittävät asiakkaistaan,

yrittäjät henkilökunnastaan, taikka vain se, että ihminen välittää läheisistään.
Isä ja äiti lapsistaan, isovanhemmat ja lasten lapset toisistaan, työntekijät eri duuneissa toisistaan...
Välittääkö isännöitsijä isännöimänsä taloyhtiön
hallitusten jäsenistä ja osakkeenomistajista? Entäs
toisin päin?
Tai se, että jos ei välitäkään. Jos liikelämässä onkin niin, ettei kiinnosta muu kuin business ja raha?
Kyllä silloin ollaan menty varsin pitkälle metsään.
Mutta, tiedän ja näen tätä tapahtuvan. ”Raha ratkaisee”, kylmää.
Vaikka tosiasia on, ettei busineksessa ﬁrma osta
ﬁrmalta, vaan ihminen ihmiseltä.

Mitä Sinulle kuuluu?
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö siteerasi Uudenvuoden puheessaan jotain televisio-ohjelmassa
näkemäänsä näin: ”Kyllä meillä kaikilla on se hetki
aikaa, naapurina, tuttavana tai muutoin vain,
että kysäistään, mitä Sinulle kuuluu, voinko
jotenkin auttaa?”
Hieno ajatus, eiköhän näin liene? Komppaan täysillä.
Kuulinpa tarinan venäläisistä; vaikuttavat ensi näkemältä vähän tylyiltä ja
hymyttömiltä, mutta kun tutustutaan, niin ystävällisyyden ja hymyn määrä on mittaamaton.
Toinenkin; venäläisen perheen pää on mies, mutta kaula
on vaimon - kukas silloin
sanoo, mihinkä suuntaan
katsotaan ja mistä välitetään? Ei liene epäselvyyttä.

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coffeeland@kolumbus.ﬁ
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Salaatti
• sikuria
• punakaalta yms
• kylmä- tai lämminsavulohta
• kuorittuja katkarapuja
• inkivääriä
• sitruunaa

Kastike
• tomaattimurskaa
• worcester-kastiketta
• tabascoa
• suolaa
• votkaa, vähän
• mustapippuria
• sitruunaa

Lohi-katkarapusalaatti ja Bloody Mary-kastike
REVI sikurit ja eriväriset kaalit sopivin kokoiseiksi
”kupeiksi” ja täytä ne lohella ja kuorituilla katkaravuilla. Lohko tarjoiluastialle muutama sitruuna,
joista voi syödessä rutistaa raikasta mehua ruoan
päälle.
Ripottele maukas kastike pitkin ja poikin salaatin päälle ja raasta makusi mukaan tuoretta inkivääriä.
Kastikkeen voi tehdä myös tuoreista tomaateista ellei tykkää tomaattimurskasta. Itse kastike
on helppo tehdä blenderillä tai jollain muulla tehokkaalla konesekoittajalla. Ainekset kulhoon ja
kone päälle.
Lohena käytin itse kuhmolaista kylmäsavulohta, jota pidän parhaana mitä olen saanut maistaa.
Siitä terävällä veitsellä ohuita pieniä siivuja, jotta
kala pääsee hapen kanssa oikeisiin makusfääreihin.
Salaatti on aika hapan, mutta jos haluat siihen
vähän makeutta, niin grillatut avokadot taikka
vain pieni loraus juoksevaa hunajaa toimii var-

maan hyvin. Miksei myös voissa paahdetut krutongit eli paahtoleipäkuutiot.
Sitten astia puoleksi tunniksi jääkaappiin tekeytymään.
Mielestäni oikein maukas syötävä, vaikkapa
kavereiden kesken kotona lätkämatsia katsellessa, saunan jälkeisenä huikopalana tai kesämökillä
kesäillan valssia katsellessa.
Kyytipojaksi; no, vesi on hyvää. Tumma olut
ja ”soikka siivu kapeisiin kasvoihin kotimaista”...
vain ﬁngerporillinen, ei sekään nyt pois suljettu liene.
Kastike voidaan valmistaa myös alkoholittomana, jolloin sitä kutsutaan Virgin Maryksi.

Salaattiin sopii
hyvin myös
lämminsavulohi, taikka kylmä- ja lämmin.
Käytä vain tuoreita vihanneksia.

Kahvimaalla
21. tammikuuta 2014
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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Rakentamisen Ruusu
asuntosuunnittelulle
ja tinkimättömälle
rakennuttamiselle
MIELENKIINTOINEN ja korkealaatuinen asuntosuunnittelu ja
tinkimättömän jämäkkä vuokraasuntojen rakennuttaminen
Viikinmäen Harjannetie 44:ssä
palkittiin Helsingin rakennuslautakunnan vuotuisella tunnustuspalkinnolla.
Sen saivat arkkitehti Kristiina
Hannunkari ja projektipäällikkö
Klaus Hamström.
Lisäksi jaettiin kolme Rakentamisen Ruusun kunniamainintaa.
Vuokra-asumista
kohtuuhinnalla

Harjannetie 44 osoittaa, että
kunnianhimoisilla tavoitteilla,
realistisella aikataululla tehdyllä
hyvällä suunnittelulla sekä sujuvalla yhteistyöllä voidaan luoda
korkealaatuinen, viihtyisä ja
mielenkiintoinen vuokra-asuntokohde kohtuulliseen hintaan.
Hankkeen lähtökohta ei ollut
helppo. Maaperältään vaativalle
tontille moottoritien lähelle tuli
rakentaa sata vuotta kestävä
vuokrakohde.
Kaavoittaja oli lisäksi linjannut, että alun perin toimitilalle
varatulle tontille rakennetaan
maamerkkimäinen rakennus.
Projektipäällikkö Hamström
(Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT) varasi
riittävästi aikaa vuokrakohteen
suunnitteluvaiheelle.
Pääsuunnittelija Hannunkari
tiimeineen (Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy) hioi syvärunkoista rakennusta viihtyisäksi
ja tehokkaaksi.
Muun muassa katolla törröttäviltä konehuoneilta säästyttiin,
kun tekniset tilat sovitettiin kekseliäin ratkaisuin katon alle. Lisätöiden kustannukset jäivät alle
yhden prosentin, mikä osoittaa
erityisen taitavaa ja ristiriidatonta
suunnittelua sekä kustannusten
hallintaa.
Taivasta kohti viistoon
kohoava, polveileva kattopinta,
vaihtelevan kokoisten asuntojen
valoisuus, asunnoista avautuvat viihtyisät näkymät sekä
hyvät materiaalit luonnehtivat
Harjannetie 44:n asuinrakennusta, joka toimii Viikinmäen
kukkulakaupunginosan hienona
maamerkkinä.
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Kunniamainintoja

Rakentamisen ruusun
kunniamaininnat myönnettiin
Stora Enso Oyj:n Katajanokan pääkonttorin sisätilojen
peruskorjauksesta pääsuunnittelija, arkkitehti Jyrki Iso-Aholle,
Helsingin metodistikirkon spiiran
suunnittelusta ja palauttamisesta
pääsuunnittelija, arkkitehti Ilkka
Salmiselle ja Suomen Metodistikirkolle sekä Hämeentie
13b:n ravintoloiden toteuttamisesta yrittäjille Tim Uskali,
Toni Rantanen ja Matti Heekki.
Kaikki kunniamaininnan saaneet
ovat muovanneet Helsinkiä sitä
rikastuttavalla tavalla.
Rakentamisen Ruusulla palkitaan sellaista rakennettua ympäristöä toteuttavaa tai kuvaavaa
työtä, joka jää historiaan, sekä
kohteita, henkilöitä ja työn tuloksia, joita muistetaan lämmöllä
tai kiittäen. Tunnustusta jaetaan
rakennuksille, korjauksille, selvityksille ja suunnitelmille. Myös
ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita.
Ruusuja on jaettu vuodesta 1995
alkaen.

Korjaus- ja energia-avustuksiin
43 miljoonaa, tulorajoihin korotusta
ja terveyshaitta-avustukset. KorKORJAUS-, ENERGIA- JA
TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSIIN
on varattu valtion vuoden 2014
talousarviossa 43 miljoonaa euroa. Samalla vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen
korjaamiseen myönnettävien
avustusten sekä tarveharkintaisesti pientaloille myönnettävien
energia-avustusten myöntämisperusteina olevia tulorajoja
korotetaan 8,5 prosenttia, mikä
lisää avustusten saatavuutta.
Avustuksia vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen
korjaamiseen on tarkoitus
myöntää tänä vuonna kolme
miljoonaa euroa enemmän kuin
viime vuonna.
Avustusten painopisteenä
ovat edelleen vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen
korjaaminen kotona asumisen
mahdollistamiseksi. Lisäksi
avustusten myöntämisessä
painotetaan edelleen hissien

asentamista jälkikäteen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä
liikkumisesteiden poistamista
asuinrakennuksissa.
Korjausavustuksia myönnetään lisäksi kuntotutkimusten
kustannuksiin silloin, kun rakennus on kosteusvaurioitunut ja
aiheuttaa terveyshaittoja. Lisäksi
jatkossakin avustuksia myönnetään terveyshaittoja aiheuttavien
rakennusten korjaamiseen.
Muita korjausavustuksia ei
myönnetä.
Energia-avustuksia myönnetään tarveharkintaisesti
pientalokohteille eikä määrärahojen pienennyttyä enää muihin
tarkoituksiin.
Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA antaa
tarkemmat hakuohjeet avustusten hakemisesta. Hakemukset
jätetään rakennuksen sijaintipaikan kuntaan, joka myöntää
avustukset. ARA myöntää hissi-

jaustyöt voi aloittaa avustuspäätöksen jälkeen, ellei avustuksen
myöntäjä ole antanut erillistä
lupaa töiden aloittamisesta
etukäteen.
Lisätietoja:

ARA:n avustukset:
Johtava ylitarkastaja Hanna
Koskela, puh. 0295 250 814,
etunimi.sukunimi@ara.ﬁ
Asetus korjaus- energia-, ja terveyshaitta- avustuksista: Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari,
ympäristöministeriö, puh. 0295
250 127, etunimi.sukunimi@
ymparisto.ﬁ
(Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset ja kuntien
korjausavustusneuvojien yhteystiedot: http://www.ara.ﬁ/ﬁ-FI/
Rahoitus/Avustukset/Kuntien_
myontamat_korjaus_ja_energiaavustukset )
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Lontoonkatu 9:n
innovatiivinen
julkisivurakenne
LAADUKAS arkkitehtisuunnittelu
ja innovatiivinen julkisivuratkaisu
palkittiin Vuoden 2013 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnolla lokakuussa.
Palkinnon vastaanottivat
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja
Mika Penttinen Oy Helsingistä
kohteellaan Asunto Oy Lontoonkatu 9.
Uusia betonin
mahdollisuuksia

Palkinto annettiin erityisesti
kuitubetonisen julkisivun kuorielementin arkkitehtuurista ja
tuotekehittelystä.
Voittanut ehdotus on oivallinen esimerkki betonin käytöstä,
jossa julkisivun harsomainen
keveys uudistaa raskaaksi mielletyn rakennusaineen perinteisiä
käyttötapoja.
Asunto Oy Lontoonkatu 9
sijaitsee Helsingin Vanhankaupunginlahden rantavyöhykkeen
tuntumassa.
Uusi vuokratalo on osa
korttelia, joka on kokonaisuudessaan laadukas esimerkki uudenlaisesta betonijulkisivuarkkitehtuurista. Korttelikokonaisuuden syntyä ovat edesauttaneet
omalta osaltaan kaavoittajan
visio, arkkitehtien innovatiivinen
suunnittelu sekä rakennuttajien
ja rakentajien rohkeus soveltaa
uusia betonijulkisivuratkaisuja.
Lontoonkatu 9 on myös esimerkillinen kohde siitä kunnianhimosta, jossa uutta ja innovatiivista arkkitehtuuria on kehitetty
arkkitehtien vision pohjalta
säädellyn vuokra-asuntotuotantokohteen puitteissa.

Palkintolautakunta haluaa
myös kannustaa valinnallaan
suomalaista betoniteollisuutta uusien betoniratkaisujen
kehittämiseen ja kuitubetonin
mahdollisuuksien tutkimiseen
laajemmin rakennussuunnittelussa.
Laadukasta
suunnittelua

Arkkitehdit Kirsi Korhonen
ja Mika Penttinen ovat vuosien
ajan suunnittelukohteissaan
käyttäneet betonin ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi.
Toimiston suunnittelutöissä
on arkkitehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskohtien
suunnitteluun on paneuduttu
huolella ja myös innovatiivisesti
onnistuttu kehittämään jotain
uutta.
Vuoden Betonirakenne 2013
-kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi arkkitehti
SAFA Risto Huttunen ja jäseninä
arkkitehti SAFA Karin Krokfors
sekä arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto. Tuomariston sihteerinä toimi dipl.ins.,
tuoteryhmäpäällikkö Arto Suikka
Betoniteollisuus ry:stä.
Arkkitehtisuunnittelu:
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja
Mika Penttinen Oy
Valmistumisvuosi: 2012
Rakennuttaja: Sato Oyj
Pääurakoitsija: NCC Rakennus
Oy
Kuitubetonielementtitoimittaja:
Seroc Oy / Rieder GmbH
Kiinteistön omistaja: As Oy
Helsingin Lontoonkatu 9

Työttömänä
yli 10 000 rakentajaa
SUOMESSA on jo yli 10 000
rakentajaa työttömänä eikä
työttömyyden kasvu ota hidastuakseen.
Rakentajien työttömyys on
noussut viime vuoden syksystä
lähtien kohisten ja sama tahti
jatkuu edelleen.
Viimeisimmän kokonaisen kuukauden eli joulukuun
työttömyysluvut olivat peräti 2,8
prosenttiyksikköä korkeammat
kuin edellisvuoden vastaavana
ajankohtana. Edelliskuukauteen
verrattunakin nousua oli 1,8
prosenttiyksikköä.

Kaikkiaan Rakennusalan
työttömyyskassasta sai joulukuun aikana päivärahaa 9490
rakentajaa eli 16.6 % kassan
jäsenistä.
Tällä hetkellä Suomessa on
kuitenkin työttömänä jo yli
10 000 rakentajaa, sillä kasvuvauhti on kiihtynyt joulukuustakin.
Pahiten työttömyys
koettelee Kainuuta, jossa oli
jo joulukuussa joka kolmas
rakentaja työttömänä. Uudellamaalla työttömyys kosketti joka
kymmenettä rakentajaa.

Tarjoamme laadukasta osaamista ja
luotettavaa yhteistyötä.
Vahvinta osaamisaluettamme ovat saneeraus-,
sisustus- ja muutosremontit. Palveluitamme:
• Huoltomaalaus • Julkisivukorjaukset
• Huoneistoremontit (keittiöt, märkätilat, saunat ja muut asuintilat)
• Kosteus- ja vahinkokorjaukset
• Kirvesmiestyöt • Saneeraus- ja muutostyöt
(julkistilojen remontit ja muutostyöt ravintoloista toimistotiloihin)

Paulus Ilvesmäki puh. 045 356 8388
ferol@ferol.¿

Ferol Oy, puh. 040 444 4044, Atomitie 1, 00370 HELSINKI
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Joka kolmas liukastuu - keski-ikäiset loukkaantuvat
LIUKASTUMISGALLUPIIN(* vastanneista joka kolmas on kaatunut liukastumalla ulkona viime
vuoden aikana. Eniten liukastumisia tapahtui alle 24-vuotiaille.
Lääkärin tai terveydenhoitajan
vastaanotolle hakeutui eniten
yli 50-vuotiaita liukastumisen
vuoksi loukkaantuneita.
Liukastumisten määrä ei ole
muuttunut viidessä vuodessa,
sillä edellisen kerran tehdyssä
kyselyssä vuonna 2008 vastaajat
kertoivat liukastuneensa ulkona
yhtä usein kuin vastaajat syksyllä
2013.
Enemmän loukkaantumisia

Vaikka suurin osa liukastuneista
ei satuttanut itseään tilanteessa,
oli loukkaantuneita enemmän kuin vuonna 2008. Viisi
vuotta sitten noin joka kolmas
liukastunut satutti itseänsä, nyt 43 prosenttia vastasi
loukkaantuneensa. Lääkärin

tai terveydenhoitajan käyntiä
tarvitsi vastaajista 12 prosenttia
(vuonna 2008 7 prosenttia) ja
kuusi prosenttia (vuonna 2008 4
prosenttia) liukastuneista joutui
olemaan töistä tai koulusta pois.
Useimmiten liukasteltiin katutai tiealueella, ja vapaa-ajalla.
Eniten liukastumisista aiheutuneita loukkaantumisia tapahtui
50-64 -vuotiaille. Lähes puolet
keski-ikäisistä liukastuneista
loukkasi itsensä ja joka viides
kertoi käyneensä lääkärissä tai
terveydenhoitajalla.
Vastaajista 72 prosenttia
kertoi, ettei koskaan käytä liukkailla keleillä liukuesteitä. Joskus
liukuesteet asentaa 19 prosenttia vastaajista.
Liukastumisista
miljoonakustannukset

Talviaikaisista liukastumisista ja
kaatumisista aiheutuu jopa yli
600 miljoonan euron kus-

tannukset. Lukuun sisältyvät
työtapaturmavakuutuksesta
maksettavien korvausten lisäksi
vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta, erilaisista vastuuvakuutuksista sekä yhteiskunnallisista menetyksistä aiheutuvat
kulut ja korvaukset.
Kokonaisuudesta arviolta puolen miljardin euron
menetykset syntyvät vuosittain sairaanhoitokuluista sekä
työpanoksen ja hyvinvoinnin
menetyksistä.
Jää- tai lumikelien aiheuttamien kaatumisten vuoksi hoidetaan vuosittain noin 5000 henkilöä sairaaloiden vuodeosastoilla
ja lähes 10 000 henkilölle kertyy
käynti erikoissairaanhoidossa.
Vuodeosastohoitojaksoja kertyy
yli 5000 ja erikoissairaanhoidon
avohoitokäyntejä lähes 20 000.
Vakavimmillaan kaatuminen voi
johtaa kuolemaan.
Vuosittain noin kymmenen

henkeä kuolee jää- ja lumikelien
aiheuttaman kaatumisen vuoksi.
Talvijalankulun turvallisuutta
on pyritty edistämään Pysy pystyssä -kampanjalla. Kampanjan
taustalla ovat Kotitapaturmien
ehkäisykampanjan toimijat:
Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutus, Suomen
Punainen Risti, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, SOSTE
Suomen sosiaali ja terveys ry,
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos sekä Ilmatieteen laitos,
Liikenneturva ja Taitavat suutarit.
*) Liukastumisia ja liukkaan kelin
vaikutuksia jalankulkijan käyttäytymiseen kerättiin internetpaneelilla marras-joulukuussa
2013. Gallupiin vastasi 1677
henkilöä. TNS Gallup Oy toteutti
tutkimuksen Liikenneturvan
toimeksiannosta.

Espoon Energiatietopalvelulle merkittävä kansainvälinen innovaatiopalkinto
ESPOON kaupungin kehittämä
Energiatietopalvelu voitti kansainvälisessä Vuoden laatuinnovaatio -kilpailussa vastuullisten
innovaatioiden sarjan. Energiapalvelu on selainpohjainen
energiamuotojen vertailupalvelu
uusiutuvaan energiaan siirtymistä harkitseville.
Palvelussa tarjotaan asukkaille ja Espoon alueen toimijoille
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tausta- ja kustannustietoa oman
päätöksenteon tueksi.
Energiatietopalvelu yhdistää
monia toimijoita ja on avoimesti
kaikkien käytettävissä, mikä
lisää innovaation hyödynnettävyyttä. Energiatietopalvelun
avulla voidaan myös lyhentää
toimenpide- ja rakennuslupien
käsittelyaikoja.
Vuonna 2012 Espoon koko-

naispäästöistä 70 % aiheutui rakennusten lämmitys- ja sähköenergiasta. Energiatietopalvelun
avulla pystytään pureutumaan
kokonaispäästöihin kustannustehokkaasti, sillä kullekin
kiinteistölle voidaan optimoida
uusiutuviin energianlähteisiin
perustuva energiaratkaisu.
Innovaation kehittämisestä
ovat Espoon kaupunkisuun-

nittelukeskuksessa vastanneet
energiasuunnittelija Antti Rousi
ja erikoissuunnittelija Jussi Lehtinen.
Lue lisää Energiatietopalvelusta
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit
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Finanssialan Keskusliitto esittää kiinteää lainakattoa
FINANSSIALAN Keskusliitto (FK)
esittää asuntomarkkinoiden
vakauden turvaamiseksi kiinteää
90 prosentin enimmäisluototussuhdetta eli lainakattoa asunnon
tai kiinteistön hankintaan. Lakiin
kirjattava kiinteä lainakatto
määriteltäisiin suhteessa lainan
vakuutena olevien reaalivakuuksien markkina-arvoon lainanmyöntöhetkellä.
FK:n toimitusjohtajan PiiaNoora Kaupin mukaan esitys on
osa kokonaispakettia, jolla turvattaisiin lainanottajien yhdenvertaisuus sekä kannustettaisiin
kotitalouksia ennakkosäästämiseen.
- Erityisen tärkeää on aina
asiakkaan maksukyvyn tiukka arviointi ja sen huolellinen
seuraaminen. FK on rakentanut
mallin, joka olisi asiakkaiden
kannalta mahdollisimman toimiva ja ennustettava.

FK:n mielestä on tärkeää estää
kokonaistaloudellista vakautta
uhkaavien asuntohintakuplien
toteutuminen.
- Vaikka nykyisessä taloustilanteessa tällaista uhkaa ei ole,
olemme myös tietoinen niistä
paineista, joita Suomeen kohdistuu kansainvälisiltä tahoilta
lainakaton sisällyttämiseksi makrovakauden keinovalikoimaan,
Kauppi sanoo.
FK ei hyväksy ns. Tanskasen
ryhmän esityksen mukaista mallia lainakatosta, jonka suuruutta
voitaisiin muuttaa viranomaispäätöksellä. Ryhmä esitti, että
Finanssivalvonnalle annettaisiin
valtuus määrätä, miten suuri
asuntolaina voi olla suhteessa
ostettavan asunnon arvoon.
- Viranomaiselle annettava
mahdollisuus muuttaa toistuvasti enimmäisrajaa aiheuttaisi
kotitalouksille uuden epävar-

muustekijän. Se sopisi huonosti
asunnonostoprosessiin, joka on
yleensä pitkäkestoinen, Kauppi
toteaa.
Ensiasunnon ostajiin erityishuomio lainakattomallissa

Erityisesti ensiasunnon
ostajien tilanne on otettava
huomioon lainakattomallissa.
FK ehdottaakin, että lainakatto olisi ensiasunnon ostajille
95 prosenttia. Kaupin mukaan
korkeampi raja myös vähentäisi
taloudellista eriarvoisuutta, sillä
lainakatosta kärsivät helposti
nuoret, joilla ei ole taloudellisesti vahvaa lähipiiriä.
Kiinteän lainakaton käyttöönotto edellyttäisi riittävän
pitkää, vähintään kolmen vuoden mittaista siirtymäaikaa.
- Kotitaloudet tarvitsevat
aikaa sopeutumiseen, koska
ennakkosäästäminen vie usein

vuosia. Lisäksi riittävän pitkä
siirtymäaika varmistaisi sen,
että lainakaton käyttöönotto
ei aiheuttaisi häiriöitä asuntomarkkinoilla. Tämä on tärkeää
erityisesti nykyisessä vaikeassa
taloustilanteessa, FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi
korostaa.
FK esittää, että asuntosäästöpalkkiojärjestelmää uudistettaisiin nykyistä kannustavammaksi väljentämällä tuntuvasti
säästämisen aloittamisen
ala- ja yläikärajoja. Samalla on
varmistettava, että enimmäislainamäärät ovat riittäviä suhteessa
asuntojen hintakehitykseen.
Lue myös: Kysymys-vastauspatteristo siitä, millaista lainakattoa ﬁnanssiala kannattaa

PIDÄ OSOITETIEDOT
AJAN TASALLA
Kiinteistöposti on ajantasainen ja käytännöllinen ammattilehti. Siitä saa tärkeää taloyhtiötietoa ja siksi se on hyödyllinen.
Haluamme lähettää lehden kunkin yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle ja isännöitsijälle. Siksi on tärkeää, että
saamme tiedon, kun puheenjohtaja tai isännöitsijä vaihtuu.
Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
Pidä luottamushenkilöiden osoitetiedot ajan tasalla.
Tiedot voit toimittaa kätevästi sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
Tai netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa
www.kiinteistoposti.fi. Sieltä ylävalikosta painike
Kiinteistoposti/Osoitteenmuutos.

PS.
Isännöitsijä. Päivitä sinäkin yrityksenne isännöitsijätiedot
sekä hoidossasi olevien taloyhtiöiden puheenjohtajatiedot.
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TaloyhtiöRemontoi.fi
Taloyhtiöille
Hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä
voivat hakiessaan tekijöitä remontteihinsa tai
palveluntarjojia ja tavarantoimittajia
”kuuluttaa” tarpeistaan tarjouspyynnöllä
taloyhtioremontoi.ﬁ-palvelussa
- MAKSUTTA.

“Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla palveluun
tutustuneilla oli aito kiinnostus sitä kohtaan.
Myös tarvetta selvästi on. Uudet asiat
otetaan selvästi hyvin vastaan.”
Projektipäällikkö Janne Valtakari

www.taloyhtioremontoi.ﬁ -palvelua
on helppo käyttää. Taloyhtiön puheenjohtaja tai isännöitsijä lisää
palveluun kohteen, josta antaa haluamansa kuvauksen, liittää kuvia,
piirustuksia tai muuta materiaalia omien tarpeiden mukaan. Taloyhtiön
kannalta kuin työpaikkailmoitusta laittaisi nettiin...

Rekisteröidy maksuttomaan palveluun osoitteessa: www.taloyhtioremontoi.ﬁ

tarve ja tarjonta kohtaavat.
Yrityksille
Helppo tapa tavoittaa taloyhtiöitä,
jotka tarvitsevat korjausurakoitsijoita,
viemärihuoltoa tai -saneeraajia,
kiinteistönhuoltoa, pihavaloja
ynnä muita taloyhtiön arkisia
palveluita ja tuotteita.

“Kiinteistöpostin tarjoamalla palvelulla halutaan saattaa
taloyhtiöt ja yritykset helposti yhteiseen “mediaan”,
löytämään toinen toisensa ja tuottamaan ratkaisuja
taloyhtiöiden arkeen ja korjaustarpeisiin.”
Toimitusjohtaja Matti Karppanen

www.taloyhtioremontoi.ﬁ -palvelussa
yritys voi katsoa, minkälaisia "kohteita" palveluun on tullut ja mihin se haluaa
antaa tarjouksensa. Yritys toimittaa tarjouksensa taloyhtiön toivomalla tavalla.
Palvelu mahdollistaa senkin, että yritys voi noukkia palvelusta sitä kiinnostavien kohteiden tiedot ja jatkaa yhtyeydenpitoa palvelun ulkopuolellakin.

Rekisteröidy palveluun osoitteessa: www.taloyhtioremontoi.ﬁ

tuote- ja
yritysuutispostia

HSY tuottaa tietoa ilmanlaadusta laajalla alueella
HELSINGIN seudun ympäristöpalvelut HSY selvittää vilkkaan
liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun katukuilussa Helsingissä
osoitteessa Hämeentie 7.
HSY on tehnyt mittauksia samassa paikassa vuosina 2005 ja
2009. Tällöin havaittiin hengitettävien hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksien ylittävän
raja-arvot.
Nyt tehtävillä mittauksilla selvitetään, onko ilmanlaatu muuttunut edellisistä mittauksista.
Satamatoiminnan vaikutuksista
ilmanlaatuun saadaan tietoa
Länsisatamassa sijaitsevalta
mittausasemalta.
Espoossa HSY selvittää
ilmanlaatua Kehä II:n varrella
Olarissa. Mittauksilla saadaan
tietoa ilmansaasteiden pitoisuuksista pääteiden varsilla.

Tuloksia hyödynnetään muun
muassa pääväylien katupölyn
torjunnassa.
Vantaalla Ruskeasannassa
ilmanlaatua selvitetään keskellä
pientaloaluetta. HSY: n mittauksilla saadaan tietoa puunpolton
vaikutuksista pientaloalueen
ilmanlaatuun.
Mitattavia ilmansaasteita ovat
muun muassa pienhiukkaset
ja polysykliset aromaattiset
hiilivedyt eli PAH-yhdisteet. HSY
mittaa vuonna 2014 ilmanlaatua
myös Hyvinkään keskustassa.
Kyseisillä mittauksilla selvitetään ilmanlaatua vilkkaasti
liikennöidyssä ympäristössä.
Siirrettäviä ja pysyviä
mittausasemia

Siirrettävien mittausasemien
lisäksi HSY seuraa pääkaupun-

kiseudun ilmanlaatua pysyvillä
ilmanlaadun mittausasemilla.
Helsingissä mittausasemat
sijaitsevat keskustassa osoitteessa Mannerheimintie 5, Kallion
urheilukentällä, Vartiokylässä ja
Vallilassa osoitteessa Hämeentie
84-90. Espoossa ilmanlaatua
mitataan pysyvästi Leppävaarassa ja Luukissa sekä Vantaalla
Tikkurilan Neilikkatiellä.
HSY seuraa ilmanlaatua
jatkuvasti myös Lohjalla. Lohjan
ja Hyvinkään mittaukset ovat osa
Uudenmaan ilmanlaadun seurantaa, jota HSY tekee vuosina
2014-2018.
HSY:n mittausasemilla seurataan vuoden jokaisena tuntina
muun muassa hengitettävien
hiukkasten, pienhiukkasten,
typenoksidien ja rikkidioksidin
pitoisuuksia.

Espoossa valmistui luvattu määrä asuntoja
ESPOOSSA valmistui viime
vuonna yhteensä 2 552 asuntoa.
Vuosiksi 2012-2015 valtion ja
Helsingin seudun kuntien kesken neuvotellussa maankäytön,
asumisen ja liikenteen (MAL)
aiesopimuksessa Espoon tavoite
on luoda edellytykset vuosittain
2 500 asunnon toteuttamiselle.
Tavoitteen saavuttaminen on
metropolialueella harvinaista.
Arvio kaikkien Helsingin
seudun 14 kunnan viime vuoden
yhteisestä asuntotuotannosta on 11 536 asuntoa, kun
MAL-sopimuksessa neuvoteltu vuosittainen tavoite on 12
500 asuntoa. Tähän mennessä
keskimääräinen vuositoteuma
koko alueella on ollut noin 90
prosenttia tavoitteesta.
- Espoo on ainoana kaupunkina pääkaupunkiseudulta

täyttänyt MAL-aiesopimuksen
tavoitteet, kaupunginjohtaja
Jukka Mäkelä toteaa.
Espoon tavoite on pitänyt
koko aiesopimuskauden alkupuolen. Vuonna 2012 kaupungissa valmistui 2 664 asuntoa.
Tilastoja kerätään myös asunnoista, joiden rakentaminen on
aloitettu. Vuonna 2012 Espoossa
alettiin rakentaa 2 581 asuntoa
ja viime vuonna 2 426 asuntoa. Valmistuneista asunnoista
527 oli valtion korkotukemia
vuokra-asuntoja. Kaupungin
tavoitteena on mahdollistaa
vähintään 500 valtion tukeman
vuokra-asunnon toteuttaminen,
joista Espoon Asuntojen osuus
on 300 asuntoa.
Aloitettuja korkotuettuja
vuokra-asuntoja sen sijaan Espoossa oli viime vuonna selvästi

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!
OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEEN
Torpankatu 4, 24100 Salo
vaihde 020 729 1600, 0400 503 078
Myyrmäentie 2 C, 01600 Vantaa
vaihde 020 729 1605
www.sarttila.ﬁ
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tavoitetta vähemmän, 258 asuntoa. Niistä Espoon Asuntojen
asuntoja oli noin 200.
Espoo urbanisoituu

Tällä hetkellä Espoossa 58
prosenttia asunnoista sijaitsee
kerrostaloissa. Omakotitalovaltainen maisema on kuitenkin
muuttumassa. Uudesta asuntokannasta huomattavasti isompi
osa, lähes neljä viidesosaa, on
kerrostaloasuntoja. Viime vuonna valmistuneista asunnoista
kerrostaloissa sijaitsi 72 prosenttia. Alkavista asunnoista osuus
on jo peräti 78 prosenttia.
Espoo urbanisoituu metroradan ja kaupunkiradan
myötä. Kerrostaloja rakennetaan
erityisesti tulevien metro- ja
kaupunkiratojen varteen Tapiolaan, Matinkylään, Kiloon ja
Espoonlahteen. Luvuissa erottuu
myös Suurpellon kerrostalovaltainen alue.
Pientaloasuntoja Espooseen
valmistui viime vuonna 713.
Viime vuonna lainvoiman
saaneita asemakaavoja syntyi
295 000 kerrosneliömetriä.
Vuosittainen MAL-tavoitteen
toteuttaminen edellyttäisi vähintään 250 000 kerrosneliömetriä.
Parhaillaan pääkaupunkiseudun 14 kuntaa keskustelevat
yhteisestä asuntostrategiasta,
joka luo pohjaa myös tulevalle
MAL-sopimukselle ja sen neuvottelukierrokselle.

Tietoa ilmanlaadusta on saatavilla ajantasaisena osoitteesta
www.hsy.ﬁ/ilmanlaatu, Twitteristä tai QR-koodilla.
Twitter kertoo pääkaupunkiseudun ilmanlaatutilanteen joka
arkiaamu.
QR-koodi on oikolinkki
mittaustuloksiin ja se löytyy
jokaisen HSY:n ilmanlaadun
mittausaseman seinästä.
Ajantasaista tietoa ilmanlaadusta saa myös esimerkiksi metrojen ja raitiovaunujen uutisnäytöiltä. Erityisesti hengitys- ja sydänsairaille sekä pienten lasten
vanhemmille on kehitetty myös
maksullinen Ilmanlaatuviestitekstiviestipalvelu, joka varoittaa
huonosta ilmanlaadusta suoraan
palvelun tilaajan puhelimeen.

Kansalaisen
asiointitilin
käyttäjämäärä
kaksinkertaistunut
KANSALAISTEN ja viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun Kansalaisen asiointitilin
käyttäjämäärä on kaksinkertaistunut noin puolessa vuodessa.
Tällä hetkellä palvelua käyttää
jo yli 40 000 kansalaista ja yli 90
julkishallinnon organisaatiota
on ilmoittanut haluavansa ottaa
Asiointitilin käyttöönsä vuoden
2014 aikana. Esimerkiksi poliisin
lupapalveluissa Asiointitilin käyttö tulee mahdolliseksi vuoden
2014 lopulla.
Asiointitili korvaa paperipostin ja tarjoaa ajasta ja paikasta
riippumattoman turvallisen
sähköisen viestinvälityskanavan
ja postilaatikon viranomaisasiointiin.
Kansalaisen asiointitilin
käyttöönotto on viranomaisille
myös taloudellisesti kannattava
vaihtoehto. Viranomaisten ei
tarvitse itse määritellä, rakentaa ja ylläpitää omaa turvallista
viestintäkanavaa asiakkailleen,
vaan he voivat ottaa käyttöön
valmiin ja keskitetysti rahoitetun
palvelun suhteellisen vähällä
omalla työpanoksella.
Lisätietoja:
http://www.asiointitili.fi

tuote- ja
yritysuutispostia

Realia
Isännöinti
ostoksilla
Lappeenrannassa

Uusi kylpyhuone putkineen
vanhan tilalle - ideaalisti
PYSTYÄPÄ siirtämään kalusteineen, varusteineen, pyyhekoukkujaan myöden valmis
kylpyhuone-elementti kokonaisena myös remontoitavaan
taloon: aikansa palvelleen ja
rähjääntyneen kylpyhuoneen
vanhat sisustat pois, uusi yhtenä
toimituksena tilalle, ei juuri
muuta. Ei onnistu! Sen suuntainen vaihtoehto löytyy jo kyllä
tarjolle korjausvelkojaan poteviin
asuintaloihin, Suomessakin.
Consti Yhtiöiden Ideal
Putki- ja kylpyhuoneremontti
-konsepti sai VVT-sertiﬁkaatin
heinäkuussa 2013. Konseptilla toimien uusi kylpyhuone ei
kotiudu vanhan tilalle yhtenä
pakettina tuotuna, asukasystävälliseen tapaan kuitenkin. Kun
alustava purku- ja valmistelutyö
on valmis, uusi kylpyhuone tuodaan huoneistoon tilakohtaisesti
mitoitettuina, pitkälle esivalmisteluina elementteinä, asiakkaan
toiveiden mukaisin tuote- ja
kuosivalinnoin.
Vaihe vaiheelta tuoteosineen,
materiaaleineen ja työvälineineen ja -järjestyksineen, aina
omaa jätekonttihuoltoa myöden
tarkasti ohjelmoituun menetelmään koulutettujen työtiimien
jäljiltä kylpyhuone on asukkaan
käytettävissä parhaimmillaan
viikossa.
Taloyhtiökohteissa materiaalit
tuodaan niille varatulle piha-alueelle konteissa, osin telineissä,
kerrallaan vain kulloinkin vuorossa olevan rapun asuntoihin
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kuuluvat. Pihaa jää asukkaidenkin käyttöön.
Asumisen mahdollistamiseksi
niinäkin päivinä, kun omassa rapussa remontoidaan, asukkaille
järjestetään väliaikaiset pesu- ja
wc-tilat pohjakerrokseen tai
muuhun sopivaan tilaan. Lisäksi
huoneiston käyttöön tarjotaan
kuivakäymälää, liikuntarajoitteiselle ehkä välttämätön, muilla
mukavuustekijä yöaikoina.
Työssä tarvittava sähkö
otetaan kulloinkin vuorossa olevasta huoneistosta portaikkojen
pitämiseksi vapaana sähköjohdoista.
Välissä tuulettuva tila

Konseptin mukainen putki- ja
kylpyhuoneremontti soveltuu
parhaiten, nopeimmin ja kustannustehokkaimmin kerrostaloihin,
joissa kylpyhuoneet sijoittuvat
päällekkäin.
Jos tilassa valmisteluvaiheessa tehdyn kuntotutkimuksen
pohjalta ei ilmene viitteitä vesitai kosteusvauroita, alkuperäiset
pinnat voidaan jättää perusteellisesti puhdistettuina alle.
Poikkeuksena ovat muovimattopintaiset lattiat, joista matto
poistetaan aina.
Aiempien pintojen ja kylpyhuonetilan uusien pintarakenteiden (lattia, seinät ja katto) välille
jätetään noin 10 millimetrin
tuulettuva tila. Ratkaisu vie n. 30
- 50 mm tilaa per seinä.
Jos vanhassa lattiapinnassa
on havaittu kosteusongelma, alusrakenteet puretaan ja

WC-asennuselementti sisältää valmiit vesija viemäriliitännät. Kun elementti on asennettu paikalleen,
pinnaksi kiinnitetään valmiiksi
mitoitetut pintalevyt.

kuivataan, tehdään ko. tilaan
sitten uusi vesieristys ja laatoitus,
normaaliin tapaan.
Pinta-, kalustus- ja varusteluvaihtoehdot on konseptissa
jaoteltu kolmeen tasoon, edullisimmasta perusstandardista
lähtien ylellisimpiä materiaaleja
ja varusteita tarjoavaan. Kukin
taso mahdollistaan vielä laajan
kirjon variaatioita.
Konseptin ratkaisut noudattelevat Ruotsissa jo kolmatta
vuosikymmentä sovellettua ja
kymmenissä tuhansissa kylpyhuoneissa käytettyä Prefab AB:n
PreBad -tuotekonseptia.
Nimensä mukaisesti konseptiin kuuluu luonnollisesti myös
putkistojen uusiminen, mutta,
mahdollistaa myös sähköjohdotuksien, antennikaapeleiden ja
tietoliikennekuidun uusimisen.
Lisäksi mm. tilan ilmanvaihdon
toimivuus tarkistetaan, ja tarpeen ja asiakkaan edellyttäessä
korjataan toimivaksi tai uusitaan.
Lisätietoja:
Karl Jensen
karl.jensen@consti.fi
Tapio Virta
tapio.virta@consti.fi

REALIA Isännöinti Oy on ostanut
Ykkös-Isännöinti Oy:n liiketoiminnan. Kaupan kohteena oleva
toiminta käsittää yli 120 taloyhtiön isännöinnin Lappeenrannan
alueella.
- Saamme kaupan myötä ison
talon asiantuntijapalvelut käyttöömme ja pystymme jatkossa
entistä paremmin palvelemaan
asiakkaitamme esim. laki- ja
taloushallinnon asioissa, kertoo
Ykkös-Isännöinti Oy:n toimitusjohtaja ja omistaja Mari Kiljunen.
Kiljunen siirtyy liiketoimintakaupan myötä Realia Isännöinnin palvelukseen vastaten
edelleen toimiston johtamisesta.
Myös koko Ykkös-Isännöinnin
henkilöstö siirtyy Realia Isännöinnin palvelukseen.
Realia Isännöinti on tehnyt
muutaman vuoden sisällä toistakymmentä liiketoimintakauppaa
alan yrittäjien jäädessä eläkkeelle tai luopuessa yrittäjyydestä ja
yhtiö on jatkuvassa valmiudessa
uusiin kauppaneuvotteluihin.
”50 prosenttia isännöitsijöistä
siirtyy eläkkeelle seuraavan 10
vuoden aikana, mutta nuorista
osaajista on pulaa. Kauppa tukee
kasvustrategiaamme sekä tahtotilaa olla alan asiakaslähtöisin
isännöintipalveluyritys”, Aarvala
sanoo.

REIM Group
kaupoilla
REIM Group on ostanut lahtelaisen isännöitsijätoimisto Sepän
Talot Oy:n koko osakekannan.
Sepän Talojen asiakaskanta
käsittää 57 asiakaskiinteistöyhteisöä Lahden talousalueella,
ja yhtiön palveluksessa on viisi
henkeä.
Sepän Talojen toiminta jatkuu
toistaiseksi entisellä nimellä.
Yrityksen toimitusjohtajana ja
hallituksen jäsenenä jatkaa yrityksen perustaja Harri Seppä.
Vuonna 1988 perustetun
REIM Group liikevaihto on noin
10 miljoonaa euroa.

nimityksiä
Helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiö Hoas

Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiö Hoasin uudeksi
toimitusjohtajaksi on nimitetty
DI Matti Tarhio (51). Hän aloittaa
uudessa tehtävässään

Kiinteistöpostin
seminaarit ja
messuilu vuonna 2014
KIINTEISTÖPOSTI järjestää
vuonna 2014 kaksi perinteistä
seminaaria. Toukokuussa jo
yhdeksättä kertaa kokoontuvat isännöinnin ammattilaiset
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariin. Seminaari toteutuu
perinteisesti Helsinki-TukholmaHelsinki -laivaseminaarina.
Seminaari pidetään 15.17.5,2014.
Kiinteistökuningatar
ja tohtori Akuutti
Seminaarin ohjelman valmistelut ovat hyvin pitkällä ja
luennoitsijoiden hakeminen
parhaillaan käynnissä.
Se on varmaa, että Kaisa
”Kiinteistökuningatar” Liski tulee
kertomaan kiinteistönvälittäjän ja isännöitsijän välisestä
yhteistyöstä kiinteistönvälittäjän
näkökulmasta. Samalla Kaisa
valottaa, millaista on tehdä
arvoasuntokauppaa suhteessa
huoneistokauppaan pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.
Seminaariin tulee myös
sympaattinen ”tohtori Akuutti”,
Risto Laitila. Hän tulee vetämään
terveysaiheisen tietokilpailun,
joka ei varmastikaan jätä ketään
”kylmäksi”. Tohtorilla on kokemusta samanlaisista esiintymisistä muun muassa lypsykarjatilallisisten työkykyseminaareista Hengitys- ja Sydänliiton
teemapäiviin.
- Kisailemassa on olllut joukkueita, joiden täytyy valita A-B-C
monivalintakysymyksistä miehiseen terveyteen liittyviä asioita
ja yleisö sitten kommentoi,
onko oikein vain väärin. Joukkoon mahtunee monenlaista
huuliveikkoa, joten homma voisi
toimia hyvin, Laitila kokemuksesta kertoo.
Myös LakiKammari toteutuu
perinteitä noudattaen. Monille

tuttu mies, Pasi Orava, paneutuu kiinteistöalan ajankohtaisiin
lakiasioihin.
Pasi on muuten yksi Suomen
perehtyneimpiä lakimiehiä mitä
tulee voimassa olevaan asuntoosakeyhtiölakiin.
Mamsellit merellä...
Ei, vaan Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaari pidetään 9.10.10.2014. Seminaari suuntautuu Tallinnan risteilynä.
Seminaari on saavuttanut
vankkumattoman asemansa
sillä, että kaikki osallistujat ovat
naisia -tilaisuuden emännät,
luennoitsijat kuin osallistujatkin.
Viimeksi syksyllä pidetty seminaari veti kuutisenkymmentä
naisammattilaista eri puolilta
Suomea mukaan. Ensi vuonna
tuo määrä rikotaan.
Messuillakin tavataan
Kiinteistöpostin messuvuosi alkaa 4. helmikuuta Korjausrakentaminen 2014 -tapahtumassa
Helsingin Wanhassa Satamassa.
Maaliskuun puolessa välissä
Kiinteistöposti rakentaa KiinteistöTorin Jyväskylän Rakentaminen & Talotekniikka -messuille
ja lokakuun alussa lehti pitää
korjausrakentamisen lippua
liehumassa FinnBuild-messuilla
Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätietoja:
Kiinteistöposti,
mediamyynti,
puh. (09) 2238 560
www.kiinteistoposti.fi
www.ti-seminaari.fi

toukokuussa 2014. Nykyinen
toimitusjohtaja Heikki Valkjärvi
jää eläkkeelle huhtikuun lopussa
2014.
Matti Tarhio siirtyy Hoasille
Asokodit-yhtiön kiinteistöjohtajan
tehtävästä. Kiinteistöjohtajana
Tarhio on vastannut muun muassa
kiinteistötoiminnan strategisesta
kehittämisestä ja kiinteistökannan
ylläpidosta.
ISS Palvelut
Minna Vuorio on nimitetty
1.10.2013 alkaen ISS Palveluiden
Etelä-Suomen asiakkuudet -liiketoimintayksikköön palvelupäälliköksi asemapaikkana Lahti.
Raimo Pöntys on nimitetty
7.1.2014 alkaen ISS Palveluiden
Uudenmaan asiakkuudet -liiketoimintayksikköön aluepäälliköksi
vastuualueenaan kiinteistön
ylläpitopalveluiden ilmanvaihtoyksikkö Uudellamaalla.
Outi Saxberg on nimitetty
1.1.2014 alkaen ISS Palveluiden
Keski- ja Pohjois-Suomen asiakkuudet -liiketoimintayksikköön
siivous- ja käyttäjäpalveluiden
aluepäälliköksi Jyväskylään.
Johan Alatalo on nimitetty
1.11.2013 alkaen ISS Proko Oy:n
kiinteistöjen käytönohjauksen
toimialajohtajaksi Ouluun.
Minna Kulju on nimitetty
1.10.2013 alkaen ISS Palveluiden
henkilöstöyksikköön työhönvalmentajaksi asemapaikkana
Vantaa.
Ramboll Finland Oy
Rambollin Porin Kiinteistöt ja
rakentaminen -yksikön päälliköksi
on nimitetty DI Jukka Kallio. Jukka Kallio siirtyy tehtävään saman
yksikön projektipäällikön tehtävistä. Yksikön päällikön tehtävässä
eläkeiän saavuttanut DI Kari Salmi
jatkaa erikoistehtävissä.
Rambollin Porin aluetoimiston
päälliköksi on vuoden alussa nimitetty Infra-yksikön päällikkönä
Porissa toimiva DI Jouni Alinen.
Aluetoimiston päällikön tehtävät
siirtyvät hänelle Kari Salmelta.

rakennuskantaan, infraverkostoihin ja maankäytön suunnitteluun sekä tunnistaa aihealueen
T&K-tarpeita.
Työryhmässä on pääasiassa asiantuntijoita Euroopasta, Aasiasta,
Pohjois-Amerikasta ja Australiasta. Toimikausi on alustavasti 1,5
vuotta, ja sen lopussa julkaistaan aihealueen kansainvälinen
roadmap.
Consti Korjausrakentaminen
Rakennustekniikan diplomiinsinööri Jukka Mäkinen on nimitetty Consti Korjausurakointi Oy:n
toimitusjohtajaksi 25.11. 2013
alkaen. Urallaan Jukka Mäkinen
on toiminut YIT:llä, ISS Prokossa
ja Hartelassa. Pääkaupunkiseudun
lisäksi hän tuntee hyvin läntisen
Suomen toimittuaan useita vuosia
Hartela Oy:n tehtävissä, viimeksi
tuotantojohtajana 2011-2013.
ISS Palvelut
KTM Seppo Haapalainen (s. 1961)
on nimitetty ISS Palveluiden
talousjohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi 1.10.2013 alkaen.
Haapalainen raportoi toimitusjohtaja Kari Virralle ja hänen
toimipaikkansa on ISS Palveluiden
pääkonttori Vantaalla.
Haapalaisella on pitkä kokemus
suuren konsernin tukitoiminnoista, fuusioista ja yrityskaupoista
sekä IT-liiketoiminnan johtamisesta.
Hän siirtyy ISS Palveluihin Tieto
Oyj:stä, jossa hän on työskennellyt sen finanssitoimialaa
palvelevan toimialan johtajana.
Haapalainen on ollut Tieto Oyj:n
palveluksessa yhtäjaksoisesti
vuodesta 1990 lähtien erilaisissa
johtotehtävissä sekä talous- että
liiketoiminnassa.
Vuosina 2009-2011 hän työskenteli pörssiyhtiö Tieto Oyj:n
talousjohtajana.

VTT
Kansainvälinen rakennusalan
tutkimusjärjestö CIB on perustanut Smart Cities -työryhmän,
jota vetämään on nimetty VTT:n
tutkimusprofessori Miimu Airaksinen yhdessä hollantilaisen TNO:n
Chris Bremmerin kanssa.
Työryhmän tehtävänä on tarkastella mm. tieto- ja viestintäteknologioiden mahdollistamien uusien
energia-, liikenne- ja palvelujärjestelmien vaikutusta kaupunkien
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tuote- ja
yritysuutispostia
Ruukki Hiarc - uusi yhteinen nimi teräsjulkisivuille
RUUKKI ottaa käyttöön uuden
Hiarc-nimen kaikille julkisivupinnoitteilleen. Aiemmin PVDF-,
PVDF matta- ja PVDF HB -nimillä tunnetuista teräsjulkisivujen
pinnoitteista käytetään jatkossa
Hiarc, Hiarc matta ja Hiarc max
-tuotenimiä.
Hiarc-tuoteperheeseen kuuluu lisäksi marraskuussa 2013
lanseerattu auringon lämpösäteilyä heijastava Hiarc reﬂect
-pinnoite.
Ruukin Hiarc-pinnoitteita
(High-Architectural Colour
Coatings) yhdistää se, että ne on
tarkoitettu erityisesti julkisivuja
varten arkkitehtonisesti vaativaan rakentamiseen.
Hiarc-pinnoitettujen terästen
käyttökohteita ovat sandwichpaneelit, julkisivukasetit ja
design-proﬁilit. Uusimpana
Hiarc-tuoteperheeseen kuuluu
Ruukki Hiarc reﬂect -pinnoite,
joka on ensimmäinen Ruukin
markkinoille tuoma toiminnallinen julkisivupinnoite. Sen
väripigmentit on valittu niin, että
pinta heijastaa lämpösäteilyä ja
pysyy viileämpänä kuin normaali
maalipinta. Hyvin UV-säteilyä ja
muita ilmastorasituksia sietävä
Hiarc reﬂect -julkisivupinnoite
säilyttää haalistumatta alkuperäisen kiiltonsa ja värinsä sekä
pysyy puhtaana.
Lisätietoja:
Ruukki Metals,
Olli Hurskainen,
puh. 050 4201707

Vesikourut.ﬁ
uudelle alustalle
KATTOTEKNIIKKAAN erikoistunut verkkokauppa Vesikourut.
ﬁ on siirretty Viidakkostore -verkkokauppa-alustalle.
Uudistus mahdollistaa kaupan
jatkokehittämisen niin kansainväliseksi kuin tuotevalikoiman
laajentamisen muuhunkin
rakentamiseen, talotekniikkaan
ja perinteiseen rautakauppaan.
Kauppaa operoi verkkokauppayhtiö Megalon Finland Oy.
– Ostimme Vesikourut.ﬁ
-palvelun loppusyksyllä. Tuomme seuraavaksi runsaasti uusia
rakennustekniikkaan liittyviä
tuotteita kauppaamme, liiketoimintajohtaja Ville Kuusisto
jatkaa.
– Megalon Finland Oy on
verkkokauppaoperaattori, joka
operoi useita eri verkkokauppoja.
Lisätietoja:
Megalon Finland Oy
Ville Kuusisto
Puh. 0505918723
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Elisalta perheen kesken jaettava
mobiililaajakaistapalvelu
ELISA on tuonut erityisesti
perheiden tarpeisiin suunnatun,
prepaid-mobiililaajakaistan 3Greitittimellä. Saunalahti Prepaid
Perhenetin avulla monta laitetta
voi käyttää nettiä vaikka samanaikaisesti. Aiemmin vastaava
palvelu on ollut tarjolla vain
laskutusliittymille.
Perhenetti sopii esimerkiksi
tablettien, läppärien ja tietokoneiden nettiyhteydeksi kotona,
mökillä tai automatkalla.
- Elisan Saunalahti Prepaid
-tuotteet tarjoavat markkinoiden laajimman latauspal-

veluvalikoiman, ja kehitämme
näitä tuotteitamme jatkuvasti.
Perheenjäsenten yhteiskäyttöön
soveltuvalla mobiililaajakaistalle
on selkeä tarve myös latausmaksutapaan perustuen, kertoo
Toni Kivinen Elisalta.
Saunalahti Prepaid -liittymissä
ei ole laskuja eikä kuukausimaksuja, sillä niihin ladataan
saldoa etukäteen. Saunalahden
Latausliittymät ovat puolestaan
matkapuhelinliittymiä, joiden
käytöstä maksetaan etukäteen,
ja joiden käyttäjillä on käytössä
muun muassa itsepalvelu oma.

saunalahti.ﬁ. Saunalahti Latausliittymille on tarjolla monia
eri liittymätyyppejä asiakkaiden erilaisiin käyttötarpeisiin.
Perinteisistä Prepaid-liittymistä
sopimukselliset latausliittymät
poikkeavat esimerkiksi siten, että
niihin voi siirtää vanhan numeron toiselta operaattorilta.
Lisätiedot: saunalahti.ﬁ
Lisätietoja:
Elisa Oyj,
Toni Kivinen,
puh. 050 5060 152

Paperinkeräyksen tietoturvapalvelut siirtyvät
KIERRÄTYS- JA YMPÄRISTÖNHUOLTOPALVELUJA valtakunnallisesti tarjoava Paperinkeräys
Oy ulkoistaa tietoturvakuljetuksensa pääkaupunkiseudulla sekä
Vaasassa ja Kuopiossa tarkoin
valituille kuljetuskumppaneille
1.1.2014 alkaen.
Uudet kumppanit ovat Vaasassa ja Kuopiossa HHH Group
Oy ja pääkaupunkiseudulla
Hakonen Solutions Oy.
- Muutos on osa strategiamme toteuttamista. Sen mukaan
Paperinkeräys on logistiikkayhtiö, ei kuljetusyhtiö. Me vastaamme asiakkaiden materiaalien keräämisestä ja kierrättämisestä. Me emme maksimoi, vaan
optimoimme tyhjennysvälit ja
ajokilometrit. Tässä tehokkainta

on käyttää ajoihin erikoistuneita
kumppaneita, Paperinkeräyksen
asiakkuusjohtaja Karel Nieminen
kertoo.
Peltomäen mukaan Hakonen
Solutions pystyy myös jatkossa
hyödyntämään Paperinkeräyksen ympäristö- ja turvallisuusalan osaamista omien
asiakkuuksiensa kehittämisessä.
Erityisesti Hakosen yritysmuuttopalvelut sekä sisälogistiikkaratkaisut antavat molemmille
osapuolille hyvät mahdollisuudet tarjota aiempaa laajempaa
kokonaispalvelua.
Vaasan Tietoturvakuljetukset
siirtyvät HHH Group Oy:lle.
Samaan sopimukseen liitetään
myös Kuopion yksikön tietoturvakuljetukset, jolloin HHH

Group Oy vastaa koko VäliSuomen tietoturvakuljetuksista.
Kuopion osalta muutos astui
voimaan 22.1.2014 alkaen. HHH
Saari vastaa jo tällä hetkellä Jyväskylän tietoturvakuljetuksista.
Lisätietoja:
Paperinkeräys Oy,
Karel Nieminen,
puh. 040 768 5594
Hakonen Solutions Oy
Tomi Siltamies,
puh. 0400 708163,
HHH Group Oy,
Marko Mikkilä,
puh. 040 673 0800

tuote- ja
yritysuutispostia

Korjausrakentamisen tietoa päiväannoksena
KÄYTÄNNÖN esimerkkejä,
koettuja korjaushankkeita, uusia
tuotteita ja palveluita - Korjausrakentaminen 2014 -tapahtuma
tarjoaa oivallisen tilaisuuden
kartuttaa omaa tietopankkia
yhden päivän aikana.
Tapahtumapaikkana Wanha
Satama Helsinki ti 4.2.2014.
Kolme
seminaarikokonaisuutta

Tapahtuman avaa kansliapäällikkö Hannele Pokka Ympäristöministeriöstä.
Sen jälkeen pyörii kolme
seminaarikokonaisuutta, joista
yksi on suunnattu taloyhtiöiden
edustajille ja isännöitsijöille,
toinen suunnittelijoille ja arkkitehdeille ja kolmas ammattirakentajille ja urakoitsijoille.
Oppilasasuntolalle
uusi tulevaisuus

Julkisivuyhdistys julkistaa arkkitehtiopiskelijoille suunnatun
ideakilpailun tulokset. Tällä

kertaa tehtävänä oli ideoida
Forssassa toimivalle opiskelijaasuntolalle ”tulevaisuuden ilme”.
Kilpailuun otti osaa ennätysmäärä opiskelijoita ja myös
ulkomaalaisten opiskelijoiden
kiinnostus kilpailua kohtaan oli
suuri.
Palkintojen saajat julkistaa
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri. Seminaarissa on
nähtävillä myös palkittavat työt.
Tämä osuus ohjelmassa on
klo 15.30-16.00 salissa A.
Muuta ohjelmaa

Muutama poiminta taloyhtiöille suunnatusta aamupäivän
ohjelmasta:
Uudisrakennuksesta korjauskohteeksi yhdessä yössä, toimipaikan päällikkö, Pasi Jumppanen. Polygon Finland Oy,
Vaativan korjaushankkeen
toteutus ydinkeskustassa Case
Kampin huippu. Yksikönjohtaja
Marko Rinkinen, Peab Oy
Osakasmuutoksilla lisää

asumismukavuutta ja yksilöllisyyttä Case: As Oy Satopihlaja,
asiakaspalveluinsinööri Kirsi
Dammert, Wareco Oy
Ylivoimasta asiakaspalvelua ryhmäkorjaamisella case
Maunula, työpäällikkö Teemu
Holopainen , NCC
VIRITÄ RAKENNUKSESI
2020-LUVULLE - Erotu eduksesi. Laske energiakustannuksia.
Nosta rakennuksesi arvoa, Product Manager, Jukka Joensuu,
Ruukki Construction Oy
Parvekelasien huolto, Asunto
Oy Espoon Puolikuu, aluepäällikkö Risto Nivala, Lumon Suomi
Oy
Nämä seminaarit pidetään
salissa A klo 10.00-12.50
Lisäksi yrityksillä on omia
tietoiskujaan.

sistasi, antamaan juttuvinkkejä
tai vain muuten vaihtamaan
kuulumisia.
Päivän päätteeksi messujärjestäjät järjestävät klo 16.0017.00 vielä ns. After Work
-tilaisuuden, jossa on tarkoitus
verkostoitua lasillisen merkeissä
Lasigalleriassa.
Tutustu ohjelmaan
tarkemmin osoitteessa:
http://www.korjausrakentaminen2014.fi/ohjelma
Tervetuloa.

Tule tapaamaan
lehdentekijöitä

Myös Kiinteistöposti on mukana
tapahtumassa. Tule osastolle
kertomaan taloyhtiökokemuk-

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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Sähköposti
Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä
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Tilaan uutiskirjeen
Uusi isännöitsijätoimisto
Osoite

Kiinteistöposti
maksaa
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Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä
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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
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Energiatodistusten
kilpailutus on nyt helppoa
WWW.HANKIENERGIATODISTUS.FI on keväällä 2013
avattu palvelu, joka on kehitetty
vastaamaan asunnonmyyjien
ja taloyhtiöiden tarpeeseen
löytää helposti sopiva ja sopivan
hintainen energiatodistuksen
laatija omalta asuinalueelta.
Palvelun käyttö on kuluttajille
ja taloyhtiöille maksutonta, ja
yhdellä tarjouspyynnöllä saa
useita tarjouksia pätevöityneiltä
energiatodistusten laatijoilta.
Kilpailuttaminen on siis yksinkertaista ja nopeaa.
Palvelussa on Suomen
kattavin asiantuntijaverkosto,
ja sivustolta löytää myös tietoa
energiatodistuksesta, siihen
liittyvästä laista ja sen hyödyistä.
Hakupalvelu on kätevä työkalu taloyhtiöiden päättäjille ja
isännöitsijöille: työ helpottuu,

kun heidän ei tarvitse etsiä
energiatodistuksen laatijoita jokaisen insinööritoimiston sivuilta
erikseen.
Taloyhtiöiden energiatodistukset tulevat ajankohtaisiksi
tänä vuonna. Uuden lain tultua
voimaan ei ole enää mahdollista
laatia isännöitsijäntodistuksen
liitteenä olevaa, toteutuneeseen
kulutukseen perustuvaa energiatodistusta. Ennen vuoden
2012 lakia kirjoitetut todistukset
ovat voimassa vain vuoden 2014
loppuun saakka, johon mennessä taloyhtiöiden tulee hankkia
uusi energiatodistus.
www.hankienergiatodistus.ﬁ
Palvelua ylläpitää Positive
Productions Oy www.posp.ﬁ,
info@posp.ﬁ.

Tuoteuutuuksia
yritysuutisia
nimitysuutisia
toimitus@kiinteistoposti.ﬁ

Vaihda valokuituun: koko taloyhtiö
saa rahanarvoisia etuja.
Soneran kiinteistölaajakaistan valokuituyhteys
takaa nopean nettisurffailun ja monipuoliset
tv-palvelut. Lisäksi taloyhtiön asukkaat saavat
tarjousetuja myös matkapuhelinpalveluista.

Pyydä heti
edullisempi tarjous:
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Kiinteistöliittymäasiakkaan kannattaa keskittää:

1

2
Laajakaista

4

3
Kaapeli-tv

Viihdepalvelut
televisioon

Tarjousetuja matkapuhelinpalveluista

1. Suomen luotetuin, jopa 1 000 Mbit/s laajakaistayhteys
2. Valtava kanavavalikoima kaapeli-tv:n kautta
3. Asukkaille yksilöllisesti valittavat tv:n lisäpalvelut, kuten videovuokraamo, ohjelmakirjastot ja tallennuspalvelut
4. Tarjousetuja myös matkapuhelinpalveluista
Taloyhtiösi voi valita sekä Soneran laajakaista- että tv-palvelut tai
vain jommankumman. Pyydä taloyhtiöllesi sopivin tarjous!

%;

ON ASIOITA, JOITA SINUN EI
TARVITSE TEHDÄ ITSE.
KUTEN TALOYHTIÖLAAJAKAISTAN PÄIVITYS
TÄLLE VUOSITUHANNELLE.

Anna DNA WELHO Taloyhtiökumppanin tehdä se puolestasi.
Tarjoamme taloyhtiöiden laajakaista- ja
kaapeli-tv -palvelut vuosikymmenten
kokemuksella. Asiantuntijoidemme
avulla taloyhtiösi laajakaista- ja kaapeli-tv -asiat hoituvat mutkattomasti.
Myös asennus- ja huoltotarpeet hoituvat
omalla huoltopalvelullamme – nopeasti
ja vaivatta.

Tutustu DNA WELHO Taloyhtiökumppanuuden hyötyihin
• netissä www.dna.ﬁ/taloyhtiokumppani tai
• ota yhteyttä ja pyydä tarjous taloyhtiomyynti@dna.ﬁ

