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Vallitseeko
teidän pesutuvassa
viidakon laki?

Katosiko kashmirvillapusero pyykkituvasta? Venyykö edellisen käyttäjän vuoro aina puolella tunnilla yli?
Tuliko tehtyä naapurin kanssa päällekkäinen varaus? Normaalia arkea - paitsi jos taloyhtiössänne on
käytössä sähköinen Porrasinfo-varausjärjestelmää. Sen avulla vuoron voi käyttää vain sen varaaja,
ei kukaan muu. Varattua aikaa ei voi ylittää, ja näin jokainen pääsee omalle vuorolleen ajallaan.
Varauksia voi tehdä ja poistaa seinään kiinnitettävällä laitteella tai kotoa
käsin omalla tietokoneella. Kätevää ja elämää helpottavaa, eikö totta.
Lue lisää huipputuotteistamme ja kokonaisvaltaisesta palveustamme osoitteesta
www.electrolux.fi/laundrysystems tai soita 09 39611 niin kerromme lisää.
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Valmistaudutaan kattolumien pudotuksiin
jo nyt ennen kuin "talvi yllättää"
Taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtaja Tapio Korpi
haluaa viime talven kokemuksillaan herättää taloyhtiöt miettimään käytännössä, miten talven kattolumityöt pitäisi järjestää.
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Rakentamisen huono laatu kirvoittanut sitkeään
taisteluun rakennusliikkeen kanssa
Iiro Viinanen tuskastui rakennusliikkeen välinpitämättömyyteen erilaisissa korjauksissa ja valitti Kuluttajariitalautakuntaan. Hallituksen jäsen
Juhani Korhonen on paneutunut perusteellisesti Asunto Oy Lahden
Kuunarin rakenteisiin sekä osakkeenomistajan etua vaaliakseen, mutta
myös huolehtiakseen siitä, ettei taloyhtiö joudu myöhemmin maksumieheksi virheistä, joiden korjaamisesta on taisteltu rakennusliikkeen
kanssa jo kuusi vuotta. Tarkoitus on, että tämän vuoden loppuun
mennessä olisi kaikki vikalistalla mainitut asiat korjattu ja elämä ilman
jatkuvaa remontointia voisi alkaa.

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra.
Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät
pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät
valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 21 706 kpl.
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Helsingin pelastuslaitos tehostaa
alueellista valvontaa Harjussa
Lauri Salomäki kertoo, miten Helsingin pelastuslaitos
aikoo käytännössä edistää pelastussuunnitelmien
tekemistä Helsingissä.
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Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti
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14

Pelastuslaitos aikoo aktivoida taloyhtiöitä
pelastusuunnitelmien tekemiseen
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Lauri Salomäki kertoo, mitä aluevalvonta asumisen turvallisuuden kehittämiseksi tarkoittaa.
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Kuusi vuotta jatkuvaa korjaamista - As Oy
Lahden Kuunarissa tiedetään rakentamisen
laadusta paljon
Iiro Viinanen ja Juhani Korhonen kertovat kokemuksistaan rakennusliikkeen kanssa toimimisesta, kun pitkäksi
venähtäneen vikalistan korjauksia on tehty kuin "Iisakin
kirkkoa".
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38

Kun lumenpudotuksista tuli
villin lännen meininkiä
Helsinkiläinen taloyhtiön puheenjohtaja Tapio Korpi
kertoo, miten vaikeaksi meni kattolumitöiden tekeminen
viime talvena. Tänä talvena tulee muutos. Toivottavasti
myös muut taloyhtiöt valmistautuvat jo nyt tuleviin koitoksiin - oikein ja huolellisesti.
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Korjausrakentamisen energiamääräyksten
tulkintaa joudutaan "harjoittelemaan"
Korjausrakentamisen energiamääräyksiä ruvetaan soveltamaan korjaushankkeisiin 1. syyskuuta alkaen.
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42

Myllypurossa mielenkiintoinen
lisäkerrosrakentamishanke
Lähiökerrostalo kohoaa kahden kerroksen verran tänä
syksynä.
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Aikanaan ryhmässä rakennettuja, miksei
myös ryhmässä korjattaisi
Myllypurossa selvitetään, olisiko ryhmärakentamisesta
apua märkätilaremonteissa.
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Lähiöpihat uudistuvat - miten ja miksi.
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Kiinteistöjen
tarkastuspalvelut

Suomen TALOKESKUS Oy on täyden
palvelun insinööritoimisto, josta saat
kaikki kiinteistön ylläpitoon sekä korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät
suunnittelupalvelut. Toteutamme asiantuntemuksella kuntoarviot, rakentamisen suunnittelun ja valvonnan sekä
kiinteistön ylläpitoon liittyvät seurantapalvelut.

Tuhansien projektien kokemuksella
olemme oikea kumppani, kun kiinkiin
teistösi tarvitsee korjausta tai tarkempaa ylläpitoa. Tavoitteemme on,
että kiinteistösi voi hyvin vuodesta
toiseen ja suuretkin korjausprojektit
onnistuvat suunnittelmien mukaan.

Lisätietoja Talokeskuksen palveluista osoitteesta www.talokeskus.fi

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
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Rakentamisen

karmean huono laatu

H

elsingin kaupunki haluaa lisää veronmaksajia. Toki niitä tavoitellaan uusia
alueita rakentamalla, mutta mielenkiintoisia vaihtoehtoja uuden rakentamisen
sijaan antavat myös ns. lisä- ja täydennysrakentaminen.
Ullakoille on rakennettu uusia asuntoja ja rahoitettu niistä saaduilla tuloilla esimerkiksi putkiremontteja. Taloyhtiöt ovat onneksi toteuttaneet niitä
järkevästi, myymällä rakennusoikeuden ulkopuoliselle yritykselle. Tosin tarinoita olen kuullut niistäkin, joissa taloyhtiö on itse rakennuttanut uudet
asunnot - valitettavasti vaikeuksien kautta - jossakin
meni kattourakoitsija konkurssiin kesken työn, toisessa tapauksessa rakentamisen valvonta petti jne.
Helsingin Laajasalossa toteutettiin taannoin lisäja täydennysrakentamista tekemällä uusia kerroksia
vanhojen talojen päälle. Nyt vastaavanlainen hanke on meneillään Myllypurossa, missä asunto-osakeyhtiö rakennuttaa katolle kaksi lisäkerrosta.
Huikea hanke.
Lisäkerrokset toteutetaan moduliratkaisuina. Asunto-osakeyhtiön kannalta on
tärkeää, että tällainen hanke toteutetaan
mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. Niin pitäisi tehdä kaikissa muissakin hankkeissa - varmistua tekijöiden
osaamisesta, hankkia hyvät suunnitelmat, valvoa laatua, vahtia kustannuksia. Toisaalta tällaisethan ovat erinomaisia hankkeita rahoittaa isoja remontteja.
Iiro Viinasen ja Juhani Korhosen tavattuani ja kuultuani rakentamisen laadun ”kukkasista” Lahden Kuunarissa, joutuu miettimään,
miksi rakentamisen laatu on sellaista

kommentti

kuin miltä se vaikuttaa olevan. Joku sanoo, että kiire sen tekee - ammattiylpeät rakennusmiehet pakotetaan huolimattomuuteen kiireen vuoksi. Joku
pohtii, onkohan rakennusliikkeen suosima hankintamalli - jos rahaa säästyy, se maksetaan bonuksina
työnjohtajille - romuttanut ainakin materiaalivalinnoissa hyvän laadun.
Rakentamisen huonosta laadusta on viime aikoina julkaistu monta artikkelia. Ihmiset ovat epätoivoisia, koska pahimmillaan rakentamisen huonous on
vaikuttanut heidän terveyteensä.
Rakennusliikkeet eivät puolustele tekemisiään eivät voikaan, koska niin karmeaa jälki paikka paikoin on.
Mutta miten ongelman voisi hoitaa? On karmaisevaa ajatella, että maksetaan satoja tuhansia euroja
uudesta asunnosta, jonka vikalista on loputon, eikä korjaamallakaan siitä tule loppua. Lehtitietojen
mukaan rakennusliikkeet kuitenkin mieluummin
suosivat sovittelemista, mutta mitä se takaa. Ja
asuntojen hinnat vain nousevat. Nyt otsikoissa
näkyy myös viitteitä asuntojen hintakuplasta.
Olisiko tässä myös isännöitsijöille uusi palvelumahdollisuus - laatukonsulttina
osallistua vastaanottotarkastuksiin ja
vuositarkastuksiin yhdessä taloyhtiön
edustajien kanssa? Voisihan siinä samalla saada taloyhtiön isännöitäväkseen ja kiinteistö olisi jo sitä ennen tullut tutuksi. Mahdolliset riskikohdatkin voisi jo ennakoida...

Riina Takala
päätoimittaja

Hyvä Helsinki

Helsingin päättäjät ovat oikealla asialla tekemällä listan
rakennus- ja liikennehankeinvestoinneista seuraavalle kymmenelle vuodelle.
Tavoitteena on, että rahaa korvamerkitään 435 miljoonaa euroa per vuosi. Summa ei ole suuren suuri Helsingin kokoiselle kaupungille, mutta periaate on oikea.
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ehdottaa, että koulujen
korjaamiseen käytettäisiin vuosina 2014-2016 reilut 200 miljoonaa euroa rakentamisen koko 520 miljoonan potista.

Korjattavaakin on, sillä korjausvelkaa kaupungin omistamissa kiinteistöissä on noin miljardin verran.
Suunniteltu raha ei riitä likimainkaan kaikkeen, vaan monia korjaushankkeita, muun muassa Kaupunginteatteri ja
Finlandia-talo, siirretään ilmeisesti seuraavalle vuosikymmenelle.
Pallo on nyt eri poliittisten ryhmien käsissä ja nähtäväksi jää, mitkä hankkeet toteutuvat ja mitä lykätään tuonnemmaksi. Vääntöä siis riittää.
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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.

Kunnossapitotoimet:
kustannusten jako ja hyvitykset
Tällä kerralla pohdimme kysymystä kunnossapitokustannusten jaosta ja mahdollisista takautuvista hyvityksistä.
Lähtökohtaisena ongelmanasetteluna on se, että kylpyhuoneen lattiakaivo on vuotanut sillä
seurauksella, että koko kylpyhuoneen rakenteisiin on päätynyt kosteutta.
Taloyhtiössä on ollut pitkään käytäntönä, että
taloyhtiö maksaa tällaisen remontin vesieristeeseen asti ja osakas huolehtii pintamateriaaleista ja niiden kustannuksista.
Kylpyhuone on laatoitettu.

Taloyhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin
kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Lain olettamasäännön mukaan yhtiön on pidettävä kunnossa
toteuttamansa tai vastuulleen hyväksymänsä osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet sekä perusjärjestelmät (kuten vesi-, viemäri- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät). Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan poiketa tästä olettamasäännöstä.
6

Nyt yhtiön omaksumaa käytäntöä ei ilmeisesti ole
kirjattu lainkaan yhtiöjärjestykseen. Jos yhtiö on
yhtiökokouksessa esimerkiksi periaatepäätöksenä
kokouksessa virinneen keskustelun pohjalta päättänyt, että tätä käytäntöä noudatetaan, niin tällainen
päätös ei ainakaan sido mahdollisia myöhempiä
osakkeenomistajia tai päätökseen osallistumattomia osakkeenomistajia.
Yhtiön hallitus tai isännöitsijä ei muutoinkaan
voi yksipuolisesti päättää ja ilmoittaa, että tämä on
yhtiön korjauskustannustapa.
Osakkaalla on siten oikeus vaatia, että taloyhtiö maksaa myös pintojen kunnostuksen alkuperäiseen tasoon ja yhtiöllä on velvollisuus näin menetellä.
Lain lähtökohta on, että esimerkiksi vesieristekorjauksen yhteydessä yhtiö on velvollinen ennallistamaan myös osakkaan vastuulla olevat pinnat
alkuperäiseen tai yhtiön muuten omaksumaan tasoon ja yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen
sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen
muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi.
Kunnostustyön edellyttämän laattojen poistamisen ja asentamisen maksaa siis yhtiö.

Vielä ehditte mukaan...

Jos osakas haluaa perustasoa paremman laatoituksen, on tästä sovittava yhtiön kanssa erikseen,
koska yhtiö vastaa laattamateriaalikustannuksista
enintään vain perustasoa vastaavalta osaltaan.
On syytä muistuttaa, että osakkeenomistajan on
viivytyksettä ilmoitettava yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.
Jos osakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, laiminlyönnistä voi seurata vahingonkorvausvastuu sellaisten vikojen korjaamisesta aiheutuvien kustannuksien osalta, jotka olisi voitu välttää, jos
osakas olisi ajoissa ilmoittanut vioista yhtiölle.
Jos tämän osakkaan kohdalla yhtiö toimiikin lain
mukaan ja korvaa kustannukset, mikä on niiden
osakkaiden asema, jotka ovat aikaisemmin vastaavista remonteista itse maksaneet kulut vesieristeestä ylöspäin?
Jos osakas on itse suostunut kustannukset maksamaan, on tätä pidettävä yhtiön ja osakkaan välisenä sopimuksena, eikä osakkaalla ole oikeutta
takautuvasti vaatia yhtiötä kustantamaan omaa remonttiaan.
Se, että osakas ei ehkä ole tiennyt tai osannut
vaatia kustannuksia, ei pääsääntöisesti ole peruste
arvioida asiaa toisin.
Se, että yhtiö nyt tässä tapauksessa maksaisikin
sen, mitä sen lain mukaan kuuluu, ei tee tästä asiasta myöskään yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista
ja siten kiellettyä.
Yhtiön noudattama käytäntö ei aja lainsäädännön ohi. Lisäksi on todettava, että yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan ei käy sekään, että yhtiö on noudattanut kyseistä korvausmallia, jos se osakas, jonka
asiasta ja edusta on kulloinkin ollut kysymys, on siihen suostunut ja yhtiön menettelyn vähintäänkin
tosiasiallisesti hyväksynyt. Yhdenvertaisuutta voitaisiin loukata siten, että kaikki haluaisivat korvauksen, mutta korvaus annetaan vain osalle osakkaista.

Julkisivuremonttikilpailu 2012:
1. Asunto Oy Näsinamuri Tampere

Palkitsemisen arvoisia
julkisivuremontteja
etsitään!

JULKISIVUREMONTTI 2013 -KILPAILUSSA
voi tehdä ehdotuksia palkitsemisen arvioisesta julkisivuremontista syyskuun loppuun saakka. Kilpailu on
tarkoitettu asunto-osakeyhtiöille ja ehdotuksia voivat
tehdä niin hallituksen puheenjohtaja, isännöitsijä,
suunnittelija kuin urakoitsijakin. Palkintona on rahaa
ja laatta muistona palkitsemisesta.
Miten voi osallistua?
Asunto-osakeyhtiön korjauksen täytyy olla valmis/
vastaanotettu syyskuun loppuun mennessä.
Mukaan voi kuitenkin ilmoittaa myös sellaisia asuntoosakeyhtiöiden julkisivukorjaushankkeita, jotka käynnistyivät ja valmistuivat viime vuoden aikana.
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoituslomake ja
sen liitteet, jotka löytyvät
Kiinteistöpostin ja Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta

www.kiinteistoposti. ja
www.julkisivuyhdistys.
Ehdotukset 30.9.2013 mennessä.
Palkintojen saajat julkistetaan Julkisivu 2013
-messuilla 13.-15.11. Helsingin Messukeskuksessa.
Kilpailun järjestävät:

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.

Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

www.julkisivuyhdistys.

www.akha.

www.kiinteistoposti.
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TAVOITA KAIKKI
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT
Erikoisjakelu 100 000 kpl – yli 200 000 lukijaa
Lehti on jaossa myös Kiinteistö- ja Julkisivumessuilla.
Kiinteistöposti on Julkisivumessujen päämedia.

Levikin rakenne
Taloyhtiöjakelu
Ammatti-isännöitsijät
Arkkitehdit ja suunnittelijat
Kuntien teknisten toimistojen päälliköt
Kiinteistönhuoltoliikkeet
Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat,
kauppa ja teollisuus
Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset
LVI-urakoitsijat ja -suunnitelijat
RIA r.y:n yritysjäsenet
Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät
Eduskunta
Messujakelu

Yhteensä

85 730�
3 746
712
266
287
408
1 896
1 924
164
1 947
200
2 720

100 000

Kiinteistöposti nro 8/2013.
Ilmestyy 4.11.2013 – varaa paikkasi nyt.

Soita: 09 2238 560/ilmoitusmarkkinointi.

www.kiinteistoposti.ﬁ

Teksti ja kuva: Riina Takala

Rakennusvalvontavirasto kehittää asiakaspalveluitaan

Palvelupiste Tellinki
palvelee monipuolisemmin
Tarvitaanko viimeksi 90-luvulla remontoidun kylpyhuoneen
uudistamiseen rakennusvalvonnalta lupa vai ei? Voiko vanhan
huoneistosaunan purkaa pois ja laajentaa kylpyhuonetta? Mitä lupia
tarvitaan, kun sisustussuunnittelija teki niin ihanan suunnitelman
keittiön siirtämisestä kauniiseen eteishallimme - siellä ei tosin ole
vesi- eikä viemärijohtoja valmiina, eikä ilmanvaihdostakaan ole tietoa?

H

ieman kuvitellusti kirjoitettu, mutta hyvin suuntaa antavia niistä kysymyksistä, joihin Helsingin kaupungin asiakasneuvonnasta haetaan vastauksia.
Rakennusvalvontavirasto yhdisti jo viime vuoden
puolella info-palvelupisteen, puhelinpalvelun, tietotorin ja arkiston yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on
nimetty Tellingiksi.
Tellingin kehittämisestä vastaava lupa-arkkitehti
Mervi Abell kertoo, että tarkoitus on laajentaa ja kehittää asiakaspalvelua ja tietosisältöjä myös rakennusvalvontaviraston kotisivuilla.
Sen lisäksi järjestetään tietoiskuiltoja ja seminaareja omakotirakennuttajille, taloyhtiöiden edustajille ja suunnittelijoille.

Märkätila-asiat yleisimpiä

Mervi Abell esittelee Tellingissä esillä olevaa kirjallisuutta, johon asiakkaat voivat
tutustua. Tellinki palvelee Siltaraasenkatu 13:ssa, 6. kerros.
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– Info-puhelinpalveluun tulee eniten puheluita ja
epäselvyyttä tuntuu olevan, kun osakkeenomistajat
tekevät muutoksia märkätiloissaan. Märkätiloihin
liittyvä juridinen sääntely on vaihdellut eri vuosikymmenillä eikä myöskään ohjeistuksemme perustella ei ole aina riittävällä varmuudella selvinnyt,
milloin johonkin märkätilamuutokseen tarvitaan
rakennusvalvonnalta lupa ja milloin ei, lupa-arkkitehti (RI) (RA) Mervi Abell toteaa.
Ongelmana on se, että rakennusvalvontaviraston
lupakäytäntö on vaihdellut eri aikakausina. Joinakin vuosina on voinut laajentaa märkätilaa ilman
viraston lupaa, joinakin vuosina ei ole tarvittu lupaa
ollenkaan ja joinakin vuosina selvitty lausuntomenettelyllä jne.
– Kylpyhuoneita remontoidaan ja niiden paikkoja vaihdetaan ja muutoksia tehdään, joten yhtenäistä linjanvetoa näissä lupa-asioissa tarvitaan, hän
vielä painottaa.
Taloyhtiöiden putkiremonteissa tilanne on paremmin hallinnassa, koska yleensä niissä ammattitaitoinen suunnittelijaryhmä suunnittelee osakkeenomistajien kylpyhuoneiden korjaamisen tavallaan taloyhtiön urakan ”sisällä”.

- Juuri hiljattain oli esillä tapaus, jossa kiinteistönvälittäjä oli kuulemma sanonut, että siitä vain
seinää purkamaan. Asiakas halusi varmistua asiasta ja tuli selvittämään asiaa Tellingin palvelupisteeseen. Se näyttikin rakennepiirustusten perusteella
kantavalta seinältä, mutta rakennusvalvontavirasto
ei anna seinistä minkäänlaisia virallisia lausuntoja.
- Isännöitsijät lähettävät meille usein asiakkaita, koska tarvitsisivat ”virallista kannanottoa” osatakseen neuvoa osakkeenomistajia oikein. Mutta
emme tosiaan lausuntoja niistä anna, koska se on
todella vakava asia, jos joku sanoo piirustusten perusteella, ettei kyse ole kantavasta seinästä ja sitten
se onkin kantava tai muutoin rakenteellisesti oleellinen seinä. Suunnitelmien ja piirustusten perusteella ei voi tietää, koska seinä on voitu tehdä toisin
kuin suunnitelmissa, piirustuksissa on virhe tai niitä tulkitaan väärin, Mervi Abell luettelee riskitekijöitä ja perusteluja viraston jyrkkään kantaan.
- Usein vanhemmista rakennuksista varsinainen
rakennesuunnitelma puuttuu kokonaan arkistoaineistostamme. Ohjeemme on palkata pätevä rakennesuunnittelija, joka osaa selvittää seinän kantavuuden ja rakenteeseen tehtävän aukon mahdollisuuden sekä hoitaa tarvittavan lupamenettelyn.

Parempaa ja monipuolisempaa palvelua

Lähiaikoina
selviää, milloin
taloyhtiöiden
edustajille tarkoitettu korjausseminaari
järjestetään.
Kannattaa seurata Rakennusvalvonnan kotisivuja tai tilata
e-kirje.

Moderni keittiö eteiseen...
Huoneistosaunojen rakentamiset eivät Mervi Abellin mukaan ole nykyisin ongelmallisia, vaan käytännöt jo vakiintuneet, purettiinpa saunoja tai rakennettiinpa uusia. Uusi ilmiö on kuitenkin keittiöiden siirtämiset uusiin paikkoihin huoneistoissa.
Sisustuslehtien mallit moderneista keittiöistä aivan
uudenlaisissa paikoissa näyttävät Mervi Abellin
mukaan innostaneen monia osakkeenomistajia remontin tekoon.
- Keittiö voidaan suunnitella esimerkiksi syvärunkoisen huoneiston eteishalliin eli silloin puhutaan huoneistoista, joissa on iso sisääntulohalli, ehkä takallakin varustettuna. Siihen sitten halutaan
laittaa uusi, uusi moderni keittiö.... Eteishallit muuttuvat tällaisten muutosten seurauksena aika erikoisiksi ja remontit vaativiksi, koska eteishallissa ei
välttämättä ole valmiina minkäänlaista ilmanvaihtoa, vesijohtoja ja viemäriputkia, Mervi Abell kertoo.
Osakkeenomistajien mittavat remontit huoneistoissaan voivat olla aika ongelmallisia myös taloyhtiöiden kannalta. Tehdään isoja remontteja, pitää
ottaa huomioon monia asioita ja kuka kantaa viime
kädessä vastuun, jos tulee virheitä, hän pohdiskelee...

Seinärakenteisiin ei oteta kantaa
Yksi esimerkki toimista, joissa rakennusvalvontavirasto on vetänyt niin sanotusti liinat kiinni, koskee
huoneistoissa olevien sisäseinien purkamisia. Kevyitä seiniähän voi purkaa taloyhtiön luvalla.
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Mervi Abellin mukaan palvelupiste Tellingin kehittämisen taustalla on pyrkimys aktiivisemmin tuottaa asiakkaita palvelevaa tietoa.
- Me tietenkin edelleenkin pyrimme vastaamaan
asiakkaiden kysymyksiin, mutta pyrimme kertomaan myös niistä asioista, joista he eivät välttämättä osaa kysyä, mutta heidän olisi hyvä tietää, hän
mainitsee yhtenä kehittämistyön painopisteenä.
Tässä uusi työväline on niin kutsuttu e-kirje eli
Helsingin rakennusvalvontaviraston uutiskirje, jonka voi tilata omaan sähköpostiinsa. Hänen mukaansa Helsinki on tässä suhteessa ollut tiettävästi
ensimmäisenä liikkeellä.
Vaikka se Helsingin nimissä kulkeekin, tarkoitus
on, että se palvelee myös muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien asiakkaita - onhan pääkaupunkiseudun kuntien rakennusvalvontojen toimintaa yhtenäistetty monilta osin viime vuosina.

Asiakasohjekortteja tulossa
Toinen kehittämishanke liittyy Mervi Abellin mukaan tietopalvelutuotteisiin. Niillä tarkoitetaan asiakkaille suunnattuja toimintamalliohjeita, jotka täydentävät esimerkiksi netissä olevia rakennusvalvonnan ”virallisempia” ohjeita.
- Asiakasohjekorteissa on tarkoitus kertoa tarkemmin, mitä rakennusvalvonnan antamat ohjeet
tarkoittavat käytännössä. Lisäksi meidän tarkoituksemme on kehittää kotisivustoa niin, että asiakas
voisi ”omien polkujensa” kautta löytää sivustolta
tarvitsemansa tiedon joutumatta lukemaan esimerkiksi koko ohjeen kaikkine yksityiskohtineen, hän
jatkaa.
Nyt käytössä oleva ohjeaineisto vielä palvele parhaalla mahdollisella tavalla, koska ohjeet ovat sir-

paleisia ja vaikeaselkoisia, mutta tässäkin suhteessa
Tellingin väki on luottavainen ja tavoitteena interaktiivisemmat sivut.
– Tietopalvelutuotteisiin tulee ainakin 6-7 kokonaisuutta eli asiakas löytäisi paremmin tietyn teeman alta esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvät
liittyvän ohjeistuksen ja lisätietolinkit, Mervi Abell
vielä mainitsee yhtenä esimerkkinä.

Korjausseminaari tulossa
Rakennusvalvontavirasto järjesti viime keväänä seminaarin, jossa käsiteltiin sisäilmaan ja rakentamisen laatuun liittyvistä asioista. Tilaisuuden suosio
yllätti, kun noin 300 ihmistä saapui paikalle kuulemaan lisää.
Tänä syksynä on tarkoitus jatkaa samalla linjalla
ja järjestää maksuton asiakasseminaari, jossa käsitellään korjausrakentamisen lupamenettelyyn, juridiikkaan ja teknisiin muutoksiin liittyviä vaatimuksia.
Lisätietoja tilaisuudesta saa Mervi Abellin mukaan rakennusvalvonnan internetsivuilta tai viraston e-kirjeestä syksyn aikana.
- Ajatuksena on, että kiinteistöjen omistajille,
isännöitsijöille ja suunnittelijoille kerrotaan, miten
rakennusvalvonnan kanssa pitäisi menetellä erilaisissa korjaushankkeissa ja niihin liittyvässä lupien
sisältöä ja luvanvaraisuutta mietittäessä. Kyse ei ole
niinkään koulutuksesta, vaan seminaarista, jossa

kerrotaan ajankohtaisista asioista ja rakennusvalvonnan toiminnan suunnista, hän jatkaa.
Lisäksi seminaariin osallistuville on luvassa seminaarimateriaalina paperikopioiden tai kotisivulta
löytyvän powerpointin sijaan seminaarista koottu
”flash-esitys”.
– Pyrimme siis tuottamaan konkreettista ja tiivistä tietoa, avata sanasta sanaan, mitä esiintyjät seminaarissa puhuivat sekä vielä niin, että esitykset
ovat löydettävissä myöhemminkin kotisivuiltamme, hän vielä paljastaa.

Neuvontapiste Tellinki palvelee
Helsingin rakennusvalvonnan palvelupiste Tellinki toimii
viraston kuudennessa kerroksessa Siltasaarenkatu 13:
Info-palvelupiste kello 10-14
Info-palvelupiste ohjaa rakennuslupiin ja luvanvaraisuuteen
liittyvissä asioissa. Siellä saa perjantaisin ohjausta rakennetekniikan asiantuntijoilta kello 13-14.
Info-puhelinpalvelu kello 10-14, p. 09-3102 6363
Arkisto ja Tietotori kello 9-15
Tietotorilla on esillä rakennusalan kirjallisuutta ja tietopalvelutuotteita ja siellä voi myös tehdä vastaavan työnjohtajan
ilmoituksen. Arkistosta löytyvät myönnettyihin lupiin liittyvät
piirustus- ja asiakirja-aineistot.
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Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

TAISTELU NÄENNÄISTURVALLISUUTTA VASTAAN

Asumisturvallisuus vs.
Helsingin Pelastuslaitos

Tutkija Lauri
Salomäki on
pureutunut
perinpohjin
helsinkiläisten
asumisen
turvallisuuden
varmistamiseen.

Laadukas taloyhtiön pelastussuunnitelma on kohteen riskit
huomioiva, ajan tasalla pysyvä, tiivis, helppolukuinen paketti,
ja käytössä. Pelastuslaki määrittelee kiinteistöjen omistajien ja
toiminnanharjoittajien omatoimisen varautumisen vastuun.
Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta kerrotaan, että
viranomainen tukee tämän vastuun kantamista.

S

uunnittelijana toimivan Lauri Salomäen
käyntikortista löytyvä sanojen rimpsu valaisee, minkälaisten asioiden parissa ja missä
organisaatiossa hän toimii.
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Tällaisia tietoja löytyy: palotarkastaja, turvallisuusviestintä, omatoiminen varautuminen, Valvontayksikkö, Riskienhallinnan osasto, Helsingin kaupungin pelastuslaitos.

Vastuuta on hankala ulkoistaa
Rakennukset ja niiden asukkaat ovat yksilöitä. Kun
toiminta-alueena on noin 600 000 asukkaan ja yhteensä noin 300 000 kodin Helsinki, kohteen riskit
huomioivia, yksilöllisiä pelastussuunnitelmia luulisi
palotarkastuksilla tulevan vastaan enemmänkin.
Pelastuslaitoksen havaintojen mukaan taloyhtiöt
kuitenkin ulkoistavat helposti koko pelastussuunnitelman laadinnan ja tuloksena on usein vain kopion kopio. Ikävintä on, jos suunnitelmia kauppaava yritys laskuttaa jopa paikan päällä tehdyn riskien
arvioinnin, mutta lopullinen tuote on silti sama palotarkastajalle aiemmista kohteista tuttu puutteellinen vakioprintti - ilman kiinteistön omien riskien
huomiointia.
Helsingin pelastuslaitokselta kehotetaankin kiinteistöjen omistajia ja toiminnanharjoittajia selvittämään itselleen, mistä on vastuussa, koska vastuuta
on hankala ulkoistaa.
– Havaintojemme mukaan taloyhtiöiden kannattaa tarkastaa, täyttääkö voimassa oleva pelastussuunnitelma edes lakiminimiä. Havaintojen mukaan suurin osa ei täytä, Lauri Salomäki toteaa.
Kaupallisen tarjonnan lisäksi pelastussuunnitelmaosaamista löytyy alueellisilta pelastusliitoilta, sekä -viranomaisilta.
Esimerkiksi päivystävä palotarkastaja on käytettävissä, jos jokin asia jää mietityttämään. Toisaalta, lyhyenkin, esimerkiksi paikallisen pelastusliiton
(Helsingissä HELPE ry) kurssin jälkeen vastuussa
oleva osaa niin tilata kuin valmistaa oman kiinteistön riskeihin räätälöidyn pelastussuunnitelman.
Pelkkään ulkoistamiseen nojaavat taloyhtiöt
hukkaavatkin usein asukkaissa ja erityisesti isännöintipuolella olevan osaamisen. Isännöitsijät tuntevat kohteensa.
Lisäksi heille on mm. tuttua se huoltohenkilöstö,
joka käy kohteella lähes joka päivä, Salomäki tähdentää.

Riskien selvittäminen voi tuntua aluksi hankalalta. Se on kuitenkin opittavissa.
Onko tontin vieressä suuri tie, rautatie, satama
tai teollisuutta? Mitä siellä on mahdollista tapahtua?
On hyvä painottaa myös arjen haasteita. Esimerkiksi liukas piha vahingoittaa vuositasolla reilusti
enemmän ihmisiä kuin tulipalot.
Salomäen mukaan riskejä on hyvä pohtia myös
kausiluonteisesti. Piha-alueiden huollosta vastaavan onkin syytä katsoa peiliin, jos jokavuotinen talvi on kerta toisensa jälkeen aina yhtä suuri yllätys.
Jotkut riskit toteutuvat niin harvoin, että niiden
uhka pääsee välillä unohtumaan - esimerkkinä tulvat. Tiedätkö onko kiinteistösi tulva-alueella?
Sen tiedon voi tarkistaa julkaisusta ”Helsingin
kaupungin tulvaohje, Asukkaiden ja omaisuuden
suojaaminen tulvavaara-alueilla Helsingissä”. Ohje
löytyy myös netistä: http://www.hel.fi/static/helsinki/julkaisut/Tulvaohje_suo_17062013.pdf
Riskienarvioinnin jälkeisten toimenpiteiden toteutusta on hyvä miettiä kunnolla. Ne ovat tehokkaammat, kun ymmärretään kokonaiskuva.
Jos esimerkiksi portaikossa säilytetään lastenvaunuja, ratkaisu on kestävämpi, kun isännöitsijä
pelkän siirtokehotuksen lisäksi myös varmistaa, että
asukkaiden käytössä on helposti saavutettava paikka, jossa vaunuja voi säilyttää turvallisesti, Salomäki
painottaa neuvonaan taloyhtiöille..

Pelastussuunnitelman
tyypilliset kompastuskivet
– Tarkastuksilla olen huomannut, että muuten hyväkin pelastussuunnitelma kattaa usein vain oman
tontin sisällä olevat riskit. Kun näytät kohteen ikkunasta naapurirakennusta ja kysyt, mikä on toimintamalli, jos tuolla prosessi häiriintyy ja taivaalle
tömpsähtää kahdeksan tonnia ammoniakkia, niin
siinä jää moni suu auki. Naapurin riskit eivät ole
tulleet edes mieleen, Salomäki kuvaa.
Arkisempaa kuitenkin on, että niin hyvät kuin
huonotkin pelastussuunnitelmat lojuvat usein jonkun laatikossa tai tietokoneen muistissa.
– Tieto tulee jakaa ja varmistaa, että se myös
omaksutaan.
Jakamattomuuden lisäksi kompastuskivenä voi
olla myös se, että aineisto on paisutettu lukukelvottomaksi. Pelastuslaitokselta kehotetaankin pyrkimään napakkuuteen ja hyvään luettavuuteen.
Oleellisilla asioilla pärjää. Pelastussuunnitelma on
kiinteistön omaa toimintaa, sitä ei tehdä pelkästään
viranomaisia varten.
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Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Riina Takala

Pelastuslaitoksen
oma riskien arviointi
Asumisen turvallisuuden kehittäminen on
Helsingissä, kuten monessa muussakin Suomen
kunnassa, jäänyt vuosien varrella muiden
riskikohteiden valvonnan varjoon. Asumisen riskit
ovat kuitenkin tunnustettuja.

N

ykyinen Helsingin pelastuskomentaja
Simo Wecksten käynnistikin jo riskienhallintapäällikkönä toimiessaan selvitystyöt asumisturvallisuuden kehittämiseksi. Työtä on paljon ja kehitystä tehdään harkiten,
menetelmiä testaten. Osan kehitystyöstä Helsinki
jakaa yhteistyössä mm. Jokilaaksojen, sekä Länsi- ja
Keski-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.
Tänä vuonna Helsingin pelastuslaitos on tarkastellut valikoituja kohteita mm. aluevalvontaa kehittäen. Yksi kohdealue on Harju. Tiuhaan rakennetussa Harjussa perhekoot ja asunnot ovat pieniä,
alue on yksi Suomen tiheimmistä. Rakennuskannasta löytyy niin uutta kuin vanhaa.
– Sanoisin, että Harju on kuitenkin rakennusteknisesti paremmassa kunnossa, mitä varsin elävästä katukuvasta arvaisi. Sisäpihoilla, kodeissa ja kiinteistön muissa tiloissa on silti riskejä, joita ei päälle-
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Helsingin kaupungissa on
tiedostettu entistä paremmin
asumisen riskit.
Työtä kuitenkin
tarvitaan paljon,
jotta riskeihin
varaudutaan
myös arjen tasolla. Esimerkiksi talven
liukkaisiin...

päin näe, Salomäki kertoo keväällä tehdyn aluevalvontatestin ja alueen keikkatiedon pohjalta.
Muista alueista poiketen Harjussa havaittiin olevan mm. paljon pelastusteiksi merkittyjä väyliä, jotka tosiasiassa eivät pelastusteistä käy. Iso osa Helsingin rakennuskannasta onkin niin vanhaa, että
pelastustiet puuttuvat kokonaan. Ambulanssilla pitäisi silti päästä mahdollisimman lähelle. Salomäki
veikkaa, että joissain kiinteistöissä pelastustiekylttejä käytetään lähinnä pysäköimisen estämiseksi.
– Tietyllä tavalla on hyvä, että reitit ovat vapaana, mutta pysäköinnin estämiseen löytyisi laillisiakin keinoja. Väärin merkitty reitti voi lisäksi aiheuttaa pahojakin ongelmia - kokenutkin palomies voi
aamuyön tunteina erehtyä ajamaan väärään paikkaan. Jos esimerkiksi väylän mitat eivät riitä tai
maapohja pettää, niin pelastajista voi tulla pelastettavia. Silloin alkuperäinen keikka hieman viivähtää.

KIINTEISTÖSI
AUTOMAATTISESTI PÄIVITTYVÄ
PELASTUSSUUNNITELMA

VERKOSSA!

Aluevalvonnalla onkin tarkoitus poistaa juuri turhia riskejä. Vielä työn alla olevalla työkalulla operatiivista pelastustyötä - esimerkiksi sairaankuljetusta
- tekevät saavat mahdollisimman helpolla viestitettyä kiinteistöissä tai ympäristössä havaitsemistaan
puutteista tai riskitekijöistä alueen isännöintikentälle. Lähtökohtana on viestinnän kehittäminen, ettei tieto jää viipyilemään jonkun pöydälle.

Pelastussuunnitelmien
kautta omavalvontaan
Pelastustoiminnan esteisiin ja hidasteisiin, sekä
esimerkiksi tuhopolttojen mahdollisuuksiin keskittyvän aluevalvonnan avulla kyetään havaitsemaan
riskejä vain pintapuolisesti. Salomäen mukaan
osaan kohdealueista tullaankin porautumaan kohta perusteellisemmin, juuri pelastussuunnitelmia
tarkastamalla. Turvallisuustilanteen kokonaiskuvaa
terävöitetään suuntaamalla kohdealueille kyselytutkimus, jonka avulla saadaan ensikäden havaintoja
myös kotien sisältä.
– Käytännön tavoitteena on yhdistää aluevalvonnan ja pelastussuunnitelmien kehitystyö, tarkasteltu turvallisuustilastotieto sekä pelastuslaitoksen sisällä oleva hiljainen tieto.
Lopputuloksena on omavalvonnan työkalu, jonka avulla jokainen Helsingin asukas kykenee ehkäisemään kotinsa onnettomuuksia. Pelastuslaitoksen
päämääränä onkin kehittää Helsingistä turvallisempi kaupunki haastamalla taloyhtiöt ja asukkaat kehittämään ja ylläpitämään omia turvallisuusrutiinejaan.
Omavalvonnan työkalun jalkauttaminenkin on
tässä työssä kuitenkin vasta yksi askel.
Onko sinulla antaa hyviä vinkkejä, miten pelastussuunnitelma ja riskianalyysejä voi tehdä "ilman
tuskaa". Tule Kiinteistöpostin uudistuneille kotisivuille: www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Taloyhtiöihin
Majoituskiinteistöihin
Toimistokiinteistöihin
Hoivakoteihin
• Kiinteistön pelastussuunnitelma,
joka päivittyy automaattisesti
viranomaisohjeiden mukaan
• Aina ajan tasalla ja kaikkien
asianosaisten luettavissa netistä
• Ylivertainen turvatietopankki
turvallisuusdokumenttien hallintaan
• Pelastusvalvojan tuki käytössä kiinteistöturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
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DNA Welholta saat
kerralla koko taloyhtiöön
hUiPPUNoPeat
NettiyhteyDet sekä
laaJaN ValikoiMaN
tV-kaNaVia, myös

HD:na sekä kaapeliettä antennitalouksiin.

ota yhteyttÄ
taloyhtiomyynti@dna.fi

teemme taloyhtiöllesi kilpailukykyisen tarjouksen!
tai katso lisää: www.dna.fi/taloyhtio
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hanki kunnon hD-digiboksi
Wbox hD2 -digiboksi edullisesti

Nyt 299,- (norm. 449,-)
Wbox HD 2 sopii sekä antenni- että kaapelitalouksiin
ja se tarjoaa huimat 1000 GB tallennustilaa sekä
paljon hyödyllisiä ominaisuuksia.
+ kaupan päälle DNa Welho MatkatV 3 kk 0 €

2

MatkaTV

Valitse pätevä kanavapaketti –
SM-liiga vain täällä!
Nelonen Paketti 19,95 €/kk (12 kk)
Tilauksen 12 kk kokonaishinta väh. 274,20 €.

Nelonen Paketti tarjoaa viihdettä koko perheelle myös pelien
välissä. Mukana Nelonen Pro 1*, Nelonen Pro 1 HD, Nelonen
Pro 2*, Nelonen Pro 2 HD, Nelonen Prime, Nelonen Nappula ja
Nelonen Maailma.
*vain kaapeliverkossa
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Varmista, että antennisi on
hD-valmis
Kaikki tarvittavat antenniasennuspalvelut hankit helposti DNA Welholta.
• Tarkista onko antennikotisi HD-valmis:
www.dna.fi/mitenotankayttoon
• Pientalojen antenniasennuspalvelut:
www.dna.fi/antenniasennus
• Taloyhtiöiden antenniasennuspalvelut:
www.dna.fi/vhfkumppanit
Muista myös hD-kaNaVieN VaPaaViikot 13.8.–1.9.
Näet lähes 30 teräväpiirtokanavaa ilmaiseksi!

Tarjonta vaihtelee kaapeli- ja antenniverkossa. Lisätietoja: www.dna.fi/vapaaviikot

HANKI DIGIBOKSI JA KANAVAPAKETTI DNA Kaupasta tai
tilaa numerosta 0800 550044 tai www.dna.fi
Nelonen Paketti 12 kk määräaikaistilaus. Katselumaksu 19,95 €/kk, avausmaksu 0 € (norm. 30 €) ja TV-kortti 2,90 €/kk. Tilauksen 12 kk:n kokonaishinta 274,20 €. Tilaus on määräaikainen, eikä sitä voi päättää
ennen määräajan loppumista. Määräaikaistilauksen jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Wbox HD2 -digiboksi 299 € (norm. 449 €). Lisäksi DNA
Welho MatkaTV ja TV-kortti 3 kk 0 € (norm. 4,95 €/kk ja 2,90 €/kk). Avausmaksu 0 € (norm. 30 €). DNA Welho MatkaTV:n tilaus ja TV-korttitilaus jatkuvat 3 kk:n jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa
olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Edut eivät koske kampanjan aikana lopetettuja ja uudelleen samaan talouteen avattuja palveluita. TV-korttietu koskee vain uusia TV-korttisopimuksia, jotka tehdään
kampanjatilauksen yhteydessä. Tilaukseen sovelletaan DNA:n yleisiä toimitus- ja erityisehtoja sekä DNA Welho MatkaTV:n erityisehtoja. Kampanjat ovat voimassa 30.9.2013 saakka.

Teksti ja kuvat: Riina Takala

Ihmiset ovat ostaneet
itselleen eläkekodin järven
rannalta ja neliöhinnoilla,
jotka eivät ole Lahdenkaan
mittapuun mukaan kovin
edullisia. Tietenkin me
odotimme, että saisimme
jotakin laatuakin vastineeksi." Juhani Korhonen
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kuuden vuoden ”pakkotyömaaN" soisi jo loppuvan

Taloyhtiön taistelu ollut
sitkeää, eikä periksi anneta
Asunto Oy Lahden Kuunaria on rakennettu
ja korjattu kuin Iisakin kirkkoa. Onneksi ei
sentään 40:ää vuotta, mutta joka tapauksessa
rakennusliike on korjannut taloa ja sen
huoneistoja sekä perustuksia, pihaa ja autotallia
jo kuuden vuoden ajan.
Iiro Viinanen ja taloyhtiön hallituksen jäsen
Juhani Korhonen olivat ennen kesää luottavaisia,
että sitkeys palkitaan ja kaikki taloyhtiön
vaatimusten mukaiset korjaukset saadaan
valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.
Elokuun alussa taloyhtiö kuitenkin joutui
vielä vääntämään kättä porrashuoneiden
sähkökaapeloinnin korjaamistavasta.

21

Y

IT:n rakentama ja vuonna 2007 valmistunut kerrostalo on konkreettisesti osoittanut muun muassa Juhani Korhoselle ja
Iiro Viinaselle, miten valtavan huonoa rakentamisen laatu tänä päivänä on.
Kun luulee saaneensa Lahdesta arvokkaalta paikalta laadukkaan asunnon, joutuikin pettymään Iiro Viinasen miettein aravatalorakentaminenkin
tuntuu kohta tasokkaammalta materiaalivalintoineen ja rakenteineen kuin oman talon laatutaso.
– Ihmiset ovat ostaneet itselleen eläkekodin järven rannalta ja neliöhinnoilla, jotka eivät ole Lahdenkaan mittapuun mukaan kovin edullisia. Tietenkin me odotimme, että saisimme jotakin laatuakin vastineeksi, Korhonen tuumii.

Sitkeästi ja sinnikkäästi
alusta pitäen
Kuusi vuotta erilaisten virheiden korjaamista vaikuttaa uskomattomalta. Juhani Korhonen kuitenkin selittää, että sitä se on ollut. On pyritty korjauttamaan ensin osakehuoneistoissa havaitut virheet
ja sen jälkeen työtä on jatkettu taloyhtiön vastuulle kuuluvissa tiloissa, kellarissa, porrashuoneessa,
sähkökaapeloinneissa, perustuksissa, pihalla, autotallissa jne...
– Toiveissa on, että lähikuukausina saadaan lopulta korjattua myös ennen paalutusta suoritetussa
tarkastuksessa huoneistoissa havaitut seinien halkeamat, kosteiden tilojen irtonaiset laatat kiinnitettyä ja tapetitkin pysyvästi kiinni seiniin. Niitä on
korjattu jo aikaisemmin, mutta nyt ne on tarkoitus
saada lopullisesti korjattua elo-syyskuun aikana,
Korhonen mainitsee.
Sitä ennen asunnoissa on maalattu esimerkiksi kaikki näkyvissä olleet eristämättömät lämmitysjärjestelmän putket uudestaan, koska alunperin oli
maalattu vain putkien näkyvissä oleva etupuoli. On
korjailtu keittiöiden, kosteidentilojen seinien ja lattioiden laatoitusten saumauksia, sijoitettu vessanpönttöjä uudelleen saunan oven avautumiseksi jne.
Iiro Viinanen ihmettelee sitä, miksi rakennusliike on korjannut vikoja osakas ja ilmoitus kerrallaan,
eikä esimerkiksi kaikkia vessanpönttöjä kaikissa
asunnoissa samalla kertaa tai parvekkeiden sähköpistokerasioiden puuttuvia eristeitä kaikilla parvekkeilla oma-aloitteisesti, kun virhe oli heidän tiedossaan jne.

Kuluttajariitalautakunta avuksi
Viinasen mitta tuli täyteen vuonna 2011 ja hän teki
vaimonsa Pirjon kanssa Kuluttajariitalautakuntaan
valituksen havaitsemistaan virheistä ja siitä, ettei
mitään virheitä saatu korjattua kunnolla useista yrityksistä huolimatta.
– Minun syykseni rakennusliike pisti Kuluttajariitalautakuntaan toimittamassaan lausunnossa senkin, että olin käyttänyt ns. ammattitaidotonta
huoltomiestä, Viinanen muistelee.
Se liittyi jäähdytyskoneen lauhdevesialtaan poistoputkeen, jonka kaato oli asennettu väärään suuntaan. Sen seurauksena kondenssivesi valui yli altaan
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lattialle kalusteitakin turmellen, eikä mennyt viemäriin, kuten olisi pitänyt.
– Ihmettelen, miten Kuluttajariitalautakunta sai
ylipäänsä kulumaan asian käsittelyssä kaksi vuotta.
Perustelutkin olivat aika hölynpölyä. Eivät puuttuneet lausunnossaan olennaisiin virheisiin, joista
valitimme, Viinanen pohtii.
Hän viittaa maaliskuussa saatuun ratkaisuun,
jonka mukaan Kuluttajariitalautakunta suositti YIT:tä maksamaan Viinasille ja kahdelle muulle
osakkaalle 9 000 euroa sekä tekemään parvekkeella
tarvittavat korjaukset omalla kustannuksellaan.
Heidän valituksessaan oli useita kahdessa huoneistossa havaittuja virheitä, ei pelkästään parvekkeella olevia, joita oli käyty korjaamassa useaan
kertaan. Vaatimuksissa tuotiin esiin myös parvekelaattojen taipuminen, jota seurataan mittauksilla,
jatkuuko taipuminen, seinissä havaitut halkeamat,
joiden syy olisi rakennusliikkeen selvitettävä ja korjattava paalutuksessa olevat mahdolliset virheet.
Vastineessaan rakennusliike toi esiin senkin, ettei se ole kieltäytynyt tekemästä korjaustöitä.

Vikalista varsin pitkä
Taloyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa, kuten perustuksissa, parvekkeilla ja sähköasennuksissa, havaitut virheet ihmetyttävät miehiä vieläkin
enemmän.
Miten on voitu rakentaa niin, ettei ole tehty
asianmukaisia perustuksia tuulikaapeille ja yhdelle alakerroksen maavaraiselle parvekkeelle ja vastoin perustamisohjetta? Alapohjaa jouduttiin täyttämään jälkikäteen sepelillä, koska maantäytön päälle
on laitettu liian ohut kerros sepeliä kondenssiveden
nousua estämään. Yksi viemäriputki oli irronnut
huonosta tuennasta johtuen liitoksistaan alapohjassa. Sokkelin vierustaa ei ollut riittävästi täytetty, eikä riittävän tiiviisti, minkä seurauksena piha painui
ulkopuolelta ja soratäyttö valui alapohjaan, koska
alapohjan täyttö oli vajaa. Piha on painunut ja autotallin edustaa ja rakenteiden liitoskohtia on korjailtu ja paikkailtu useaan kertaan. Taloyhtiön kuivaushuoneen lattiakaivon kaatoja korjailtu kolme kertaa.
Sähköjohtoja sidottu nippusiteillä roikkumaan vapaasti ilman johtoalustaa, johtoja kuorittu ylipitkäksi, jätetty läpivientitiivisteitä pois jne.
Lähes 400 valokuvaa, asiakirjoja, piirustuksia,
lausuntoja, kirjelmiä... Virheitä on niin paljon, että
paperia on karttunut vino pino. Monissa kohdin Juhani Korhonen ja Iiro Viinanen ihmettelevät, miten
ihmeellä tunnettu, sertifioitu rakennusliike on voinut jättää jälkeensä tällaista jälkeä.
– Haastattelun aikaan keväällä oli taas nosturiauto käymässä ja suojia vedettiin katolle kiireen vilkkaa, Viinanen mainitsee naapuritalossa havaitsemastaan näkymästä.
– Tästä kuvasta voi nähdä, miten märkää siellä alapohjan ryömintätilassa oli. Maantäyttökerroksen päälle laitettu kondenssiveden nousua estävä
sepelikerros oli liian ohut ja kosteus tuli läpi. Tuossa
kuvassa näkyy, miten eristeet ovat niin märkiä, että niistä suorastaan vesi tippuu. Osin eristeet olivat

Asunto Oy Lahden Kuunarin
parvekkeilta on
hienot näkymät
Vesijärvelle.
Kuusi vuotta on
tehty jälkikorjauksia, joiden
taloyhtiö soisi
jo loppuvan.

Haastattelupäivänä
kesäkuussa Bobcatilla
kaivettiin sokkelin reunaa – mitä lie sillä kertaa kahden työmiehen
voimin korjaittu

23

Kuva Juhani Korhonen

YIT:n miehet
työssään korjaamassa terassiparvekkeen
rakenteita toukokuussa.
Tämä työ saatiin valmiiksi
kesän aikana.

irti. Sinne ne pumppasivat talon alle jälkikäteen pienestä reiästä 4-5 kuormaa sepeliä, Korhonen esittelee kuvaesimerkein vikalistassakin mainittuihin
virheisiin.

Laatat irti
tuulikaapeissa ja terassiparvekkeella
Perustuksiin liittyivät myös talon toisella puolella
olevien kahden tuulikaapin ja yhden maanvaraisen
parveketerassin kanssa esiin tulleet ongelmat. Tuulikaappien lattiat kallistuivat, painuivat ja elementtisaumaukset ja kittaukset repeilivät. Nämä korjattiin Korhosen mukaan tämän kesän aikana.
– Onhan rakentamista ja perustamista säätelemässä rakentamismääräykset. Tälläkin tontilla on
varmasti aikanaan tehty pohjatutkimukset ja pohjarakentamisohje, työselosteissa selitetään, minkälaisia perustusten täytyy olla. Perustamisohjeessa luki,
että paalutettuun rakenteeseen ei saa liittää mitään
paaluttamatonta rakennetta. Ja sitten perustetaan
yksi parvekelaatta maanvaraisesti ja kaksi tuulikaappia ihan toisin, Korhonen selittää ”selvitystyössään” löytämiään puutteita ja virheitä.
Ikuinen murheenkryyni vaikuttaa olevan myös
parveke-elementtien saumojen vuotokohtien tukkiminen. Niitä on korjattu yhdellä jos toisellakin
parvekkeella. Tilanne vaikuttaa parodialta - vuotoja
ei saada tukittua, vaikka 23 kertaakin olisi yritetty kuten Viinasten parvekkeella.

Porrashuoneen
sähköasennukset uusittava
Vakavin huolenaihe taloyhtiöllä on kuitenkin edelleen porrashuoneen sähköasennuksista. Ne on turvallisuussyistä korjattava kiireesti, mutta rakennus24

liike ei haluaisi tehdä niin perusteellista korjausta
kuin taloyhtiö vaatii.
Porrashuoneessa on käytetty niin sanottua putketonta sähköasennusta, mutta sähköalan kokemusta omaava ja asiantuntijalausuntoihin tukeutuen Juhani Korhonen on voinut osoittaa sen virheellisesti toteutetuksi.
Hän näyttää sähköalaa tuntevana muitakin kuvia, joissa on useita erilaisia sähköasennuksiin liittyviä virheitä, esimerkiksi nippusiteillä sidottuja
kaapelikasoja ilman asianmukaista asennusalustaa (johtoarinaa), kiinnittämättömiä johdon varassa
roikkuvia jakorasioita, joita ei ole varustettu vedonpoistolla, kannettomia jakorasioita jne.
– Olen kirjoittanut näistä asioista kitkerän sävyisen kirjeen ja ollut yhteydessä myös Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto TUKESiin, koska jostakin on ollut
pakko hakea tukea käsityksilleni ja vaatimuksellemme korjauksista, Korhonen sanoo.
Esimerkiksi porrashuoneen alaslasketuissa katoissa kulkevissa kaapeloinneissa - Korhosen saaman lausunnon mukaan - tulee olla niin sanottu
EI30-luokan suojaus, jonka tarkoituksena on estää
tulipalossa myrkyllisten palokaasujen syntyminen
hätäpoistumisteillä (SFS 6000 / A1 482.4 Uloskäytävien sähköasennukset).
– Meillä on valtakunnallinen ohjekin, miten tällaiset putkettomat asennukset pitää tehdä, mutta sitä en tiedä, miksi täällä ei ole tehty niin, Korhonen
vielä pohtii ja ihmettelee, eikö näihinkään kohtiin
ole asianmukainen valvonta ulottunut, kun töitä on
tarkastettu ja työ vastaanotettu. Sama ongelma tuntuu olleen perustuksissakin - miksei rakennusvalvonta ole todentanut tehtyjä virheitä ja vaatinut niiden korjaamista.

Iso remontti taas edessä
- huoli senkin laadusta
Porrashuoneiden sähköasennusten uusimisesta taloyhtiö on päässyt yhteisymmärrykseen rakennusliikkeen kanssa, mutta vielä on oltu erimielisiä siitä,
millä keinoin korjataan.
– Rakennusliike haluaisi tehdä korjauksen niin,
että kaapelit katkaistaan porrashuoneen katon välissä ja sinne asennetaan palosuojatut liitosrasiat.
Siitä kaapelit jatketaan suojatulla rakenteella niin
pitkälle, että päästään huoneiston seinälle, missä
kaapeli sitten jälleen jatketaan vanhaan kaapeliin .
Ei kuulosta hyvältä, Korhonen kertoo kaavailluista ja
laskee, että käytännössä 32 asunnon osalta se merkitsee 64 jatkosta.
– Kaikkein paras vaihtoehto taloyhtiön kannalta tietenkin olisi, että vedettäisiin kokonaan uudet
kaapelit sähköpääkeskuksesta lähtien koko porrashuoneeseen huoneistoihin asti. Silloin vältyttäisiin kaikilta ylimääräisiltä liitoksilta ja jatkoilta, jotka
ovat tulevaisuudessa vika- ja riskipaikkoja, Korhonen jatkaa taloyhtiön kannalta kaikkein varmimmasta, mutta rakennusliikkeelle tietysti kalleimmasta korjaustavasta.
TUKES muistutti taloyhtiötä siitä, että se on vastuussa, eikä tällaisia asennuksia saisi hyväksyä.

Kuva Juhani Korhonen

– Mitä taloyhtiö voi oikeasti tehdä, jos asennukset ovat tällaisia ja ne on otettu vastaan, Korhonen
tuskailee.
Hallitus on tiedostanut vastuunsa ja sillä on tietenkin vastuuvakuutus, jonka turvin kukaan hallituksen jäsenistä eivät joutuisi maksamaan, jos tuho
kävisi. – En ole kuitenkaan tällaiseen rakentamiseen tottunut.... Korhonen vielä puistelee päätään.

Julkisuus edistänyt asiassa

Autotallin kynnystä korjataan, koska kaato oli väärään suuntaan ulkoa sisäänpäin. Sen seurauksena vesi tuli sateella sisälle autotalliin. Kynnystä oli yritetty
paikata aikaisemmin asfaltilla, kun reuna painui. Lopulta reunukseen laitettiin
kivetys.
Kuva Juhani Korhonen
Tällaiselta näyttävät porrashuoneen alaslasketun katon välissä kulkeva kaapelointi, jonka paloturvallisuudesta taloyhtiö on tällä hetkellä erittäin huolissaan.
Kaapeleista puuttuu asianmukainen johtoarina ja palosuojaus.
Kuva Juhani Korhonen

– Ehkä välinpitämättömyys johtuu siitä, että rakentajat ovat aina päässeet siitä, missä aita on matalin.
Taloyhtiöistä löytyy harvoin tarvittavaa asiantuntemusta puuttua virheisiin. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että ison firman kanssa ei kannata röttelöidä,
koska niillä on iso lakimieskaarti käytettävissään ja
apunaan, Korhonen vielä pohtii.
– Meidän tapauksessamme on kuitenkin käynyt niin, että meillä on ollut esittää niin perustavia
faktoja, etteivät ole voineet muuta kuin korjata, hän
vielä jatkaa.
Tosin se on vaatinut Juhani Korhoselta valtavasti
aikaa, toisaalta myös herättänyt mielenkiinnon selvittää asioita ja paneutua niihin perusteellisesti.
– Näen tämän asian siltä kantilta, että me joudumme taloyhtiönä joskus maksamaan näistä virheistä, jos niitä ei nyt korjata, Korhonen selittää sinnikkyyttään.
– Me emme ole näitä virheitä itse aiheuttaneet.
Ehkä rakennusliike on ajatellut, että me emme valita tai emme löydä perusteita vaatimuksillemme.
Kuinkahan monessa tässä rannassa olevassa YIT:n
rakentamassa talossa on vikoja... Korhonen vielä
tuumii viitisen vuotta vanhempia naapuritaloja vilkaistessaan.
Kahdentoista talon kerrostalorivistöhän on rakennettu Ruoriniemeen Vesijärven rantaan, entisille UPM Kymmenen omistamille maille noin vuoden
välein.
Lisäksi miesten mielestä tapauksen tuominen
esille ja julkisuuteen on ollut yksi merkittävä keino
vaikuttaa rakennusliikkeen toimintaan. Hyödylliseksi he kokivat myös vierailun yrityksen pääjohtajan luona, koska sen jälkeen paikallisella toimipisteellä ja työnjohdollakin on ollut selkeästi näkemys,
että virheitä on tehty ja ne pitää korjata.
Myyjän pitää tehdä uusien asunto-osakeyhtiöiden
asuntojen kaupassa vuositarkastus 12-15 kuukauden
kuluessa siitä, kun viranomaiset ovat hyväksyneet
rakennuksen käyttöön ja korjata mahdolliset virheet.
Viimeisenä korvausten hakemisen takarajana voidaan
pitää kymmentä vuotta, joka on yleinen siviilioikeudessa
sopimuksiin liittyvä vanhentumisaika.
Kuluttajariitalautakunnassa valitusten käsittely on ruuhkautunut ja menettely kestää nykyisin yli vuoden. Sinne
valitetaan lähinnä remonteista.
Viime vuonna nousi eniten rakentamista ja remontteja
koskevat valitukset: rakentamisesta ja remontoinnista
564 (114 enemmän kuin vuonna 2011); asuntokaupasta ja
kiinteistönvälityksestä 494 (- 75 vrt. v. 2011) ja huoneen-

Toukokuussa korjattiin myös tuulikaapien perustuksia. Nyt sekin työ on saatu
valmiiksi.

vuokra- ja asumisoikeusasioista 299 (+4 vrt. 2011).
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Ihmiset ovat
tottuneet siihen, että ison
firman kanssa
ei kannata
röttelöidä,
koska niillä on
iso lakimieskaarti käytettävissään."
Juhani Korhonen

Teksti ja kuvt: Riina Takala

Rakennusliikkeiden
vastuu pidemmäksi

R

akennusliikkeiden vastuuta rakentamisen
ja valmistumisen jälkeen pitäisi Juhani
Korhosen mielestä pidentää. Hän näkee
mielessään rakennusliikkeiden takuuajan
jatkamisen niinkin pitkäksi, että se voisi kattaa esimerkiksi kymmenen vuoden ajan rakennuksen valmistumisesta.
– Sen ajan rakennusliike vastaisi ja korjaisi sinä
aikana esille tulleet virheet ja vauriot, jotka johtuvat selkeästi huonosta rakentamisen laadusta. Hyvä
rakennustapa on hyvin venyvä käsite. Kyllä rakennuksen ”elinikätavoite" tulee olla 50 vuotta ja se tulee ottaa kaikissa rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisen laadussa huomioon.
– Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi siitä, miten
moottoritie toteutettiin Lahteen. Siinähän rakentaja rakensi ja vastaa tiestöstä ja sen kunnossapidosta
koko elinkaaren ajan.
– Autollekin myönnetään tänä päivänä 7 vuoden
takuu, mutta asunnossa takuuaika ei ole kuin mukamas 2 vuotta. Onhan asunto nyt paljon suurempi
sijoitus kuin auto... Iso raha monelle ihmiselle. Eihän meille uutta autoakaan myydä valmiiksi naarmutettuna, Korhonen vielä pohdiskelee aikanaan
asuntoministerinä toimineen Jan Vapaavuoren
käyttämää mielikuvaa rakentamisen laadusta.
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Vaikka Iiro Viinasta ja Juhani
Korhosta hymyillyttää parvekkeella poseeratessaan,
korjausrumba
on vaatinut paljon työtä ja sitkeyttä.

–Meillä on sellainen tunne, että tässä tapauksessa meille on myyty tuote, joka ei vastaa olleenkaan
sitä, mitä voisi odottaa, kun ostaa uuden kodin,
miehet vielä yhteistuumin toteavat.
– Ei ole tainnut rakennusliike miettiä, kuinka
paljon meidän kerrostalomme korjaaminen on tullut sille maksamaan. Joskus kaikki vauriot ja virheet
on kuitenkin pistettävä kuntoon, Iiro Viinanen vielä
pohtii.

Vastaanotto- ja yksivuotistarkastus ratkaisevia kohtia
Tämän esimerkin kautta olisi hyvä, että taloyhtiöissä ja niiden hallituksissa ymmärrettäisiin, miten
tärkeitä ja ratkaiseviakin hetkiä rakennuksen vastaanottotarkastus ja yksivuotistarkastus ovat. Toki
vielä kymmenvuotistarkastuksellakin on vaikutuksensa, mutta esimerkin mukaisesti tilanteisiin pitäisi pystyä puuttumaan mahdollisimman aikaisin.
– Miten paljon rakennusalan kokemusta silloisilta hallituksen jäseniltä löytyy, voi vaikuttaa hyvin
ratkaisevasti siihen, tuleeko virheitä esiin ja miten
hyvin ne saadaan korjattua, Korhonen painottaa.
Kun ei ole rakentamisen kokemusta, luotetaan,
että iso rakennusliike, jolla on sertifikaatit ja kaikki,
tekee kunnollista työtä. Uuteen taloon muutettaessa

kaikki on uutta ja puhdasta ja näyttää hyvältä, Korhonen tuumii pohtien, ettei osata, eikä välttämättä ymmärretä edes kiinnittää huomiota olennaisiin
asioihin.

Asunnosta enemmän
ja tarkempaa tietoa
Lisäksi asunnonostajien pitäisi Juhani Korhosen
mielestä saada enemmän tietoa talosta ja huoneistostaan. Esimerkiksi rakennepiirustukset ovat hänen kokemuksensa mukaan usein vaillinaisia, detaljikuvat puuttuvat ja ainoastaan pääkuvat luovutetaan taloyhtiöille valmistumisen yhteydessä, eikä
niistä asunnon ostanut saa riittävästi tietoa rakenteista ja niiden toteuttamistavasta.
Kun asuntoa koskevia asiakirjoja saa käteensä minimaalisen vähän tai nekin ovat puutteellisia, niin miten voi varmistua siitä, mitä on ostanut,
Korhonen harmittelee ja kertoo, että omaakin huoneistoa koskevia papereita ja piirustuksia on pitänyt
vaatimalla vaatia.
– Vastaus on ollut, että olette saaneet normaalin määrän asiakirjoja. Tällainen on yleinen tapa ja
käytäntö ja yleensä se riittää, Korhonen vielä kertaa
saamiaan vastauksia.

Jätekatos haukkaa
yksiÖN VerraN

TILAA
PIHALTA.
ihaN turhaaN.

Vtt:n paloturvallisuustestissä
hyväksytty

Minkälaisia kokemuksia sinulla isännöitsijänä tai
taloyhtiölläsi on vastaanotto-, yksivuotis- tai
kymmenvuotistarkastuksista? Pitäisikö rakennusliikkkeiden takuuaikaa pidentää?. Tule kommentoimaan rakentamisen laatua tai kertomaan kokemuksistasi Kiinteistöpostin uudistuneille kotisivuille:
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Vikalistojen 10 kärki
Rakennusteollisuus tiedusteli jäsenyrityksiltään vuosien 2006-2010 takuuvirhekustannusten
määriä ja yleisimpiä rakennusvirheitä. Noin 30
jäsenyritykselle lähetettyyn kyselyyn vastasi 13
yritystä ja niiden vastausten perusteella rakennusvirheiden top teniksi muodostui:
1) Parvekeovien ja ikkunoiden asennusongelmat,
kuten virheelliset säädöt
2) Halkeamat seinissä ja katoissa
3) Vesikattojen vesivuodot
4) Sisäpintojen virheet, erityisesti parkettien asennusvirheet ja kolhut
5) Kylpyhuoneiden virheelliset kaadot ja laatoituksen saumauspuutteet
6) Parvekkeiden pintarakenteiden puutteet ja lasitusongelmat
7) Piha-alueet ja pihamuurien puutteet, kuten viemäreiden painumat ja puutteet
8) Julkisivuelementtien puutteelliset saumaukset
9) Pihakansien vedeneristyksissä olevat ongelmat
10) IV-laitteiden virheelliset ja puutteelliset säädöt

L&T:n astiasuojat ovat siisti ja tyylikäs ratkaisu pihan
jätepisteeseen. Perustuksia tai rakennuslupaa ei tarvita. Unohda kalliit ja tilasyöpöt jätekatokset!
Turvallisuuttakaan emme ole unohtaneet: uusi L&T
TopLine Firesafe on maailman ensimmäinen aidosti
paloturvallinen astiasuoja.
Ota yhteyttä ja kysy lisää! Lisätietoja saat puhelimitse
numerosta 010 636 2790 tai sähköpostitse osoitteesta kauppa@lassila-tikanoja.ﬁ.

www.lassila-tikanoja.fi
Jätehuolto Ja kierrätys
kiiNteistÖhuolto Ja -tekNiikka
VahiNkosaNeeraus
VieMärihuolto Ja -reMoNtoiNti
siiVous Ja tukipalVelut

"Toivon, että meidän
esimerkkimme voisi
opastaa siinä, mihin
asioihin taloyhtiöiden pitäisi kiinnittää huomiota lumiasioissa." Tapio Korpi

Teksti ja kuva: Riina Takala

Lumenpudotuksesta tuli
villin lännen meininkiä...
Helsinkiläisen taloyhtiön puheenjohtaja Tapio Korpi
toivoo omakohtaisten kokemustensa herättävän taloyhtiöt
miettimään jo nyt, mihin pitää kiinnittää huomiota, kun
sovitaan ensi talven lumitöistä, varsinkin katoilla.

T

apio Korpi halajaa opastusta erityisesti siksi, etteivät taloyhtiöt joutuisi ymmärtämättömyyttään huijatuiksi lumi- ja kattolumitöiden laskuttamisessa, mutta ennen
kaikkea siksi, ettei osakkeenomistajista tulisi onnettomuuksien tai työturvallisuusrikkomusten maksumiehiä.
Tapio Korpi myöntää tehneensä virheitä, koska
ei ole osannut vaatia oikeanlaisia asioita isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä esimerkiksi taloudenpidossa
tai talven lumi- ja kattotöissä.
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–Ehkä oikealla
tiedolla saataisiin karsittua lumenpudotusalalla vallitsevaa
villiä toimintaa,
kymmenkunta
vuotta taloyhtiönsä puheenjohtajana toiminut Tapio Korpi
toivoo.

Lumenpudotustöiden valvonta petti viime talvena täysin, eikä vastuunjako tuntunut olleen oikein
selvä taloyhtiön, isännöitsijän, huoltoyhtiön ja lumityöt tehneen alihankintayrityksen kesken. Ehkä
sitä hämärsi sekin, että huoltoyhtiö tilasi lumenpudotukset ikään kuin automaattisesti.

Aina ei käy niin kuin toivotaan
Tilanteen ongelmat konkretisoituivat taloyhtiölle
oikeastaan vasta talven viimeisessä ”lumilaskussa”,
jossa ilmiselvästi laskutettiin tekemättömästä työ-

määrästä, eikä työntekijämääräkään pitänyt Korven
kirjanpidon mukaan paikkaansa.
Lasku perustui 6 työmiehen 9 tunnin työhön katolla sekä 6 tunnin työskentelyyn pihalla. Lumityöt
huoltoyhtiö oli teettänyt alihankintayrityksellä.
Korpi oli viime vuoden lopulla onneksi hoksannut, että lumi- ja lumenpudotustöistä täytyy pitää
itse kirjaa, koska huoltoyhtiö ei toimita laskujen liitteeksi mitään työaikaraportteja, eikä erittele tehtyjä
töitä ja työntekijämääriä.
Sitäkin hän tulee jälkikäteen harmitelleeksi, ettei
dokumentoinut valokuvin niitä käyntikertoja, kun
kattomiehet jättivät vintin oven auki. Eräänkin kerran sen seurauksena piti tehdä ”lumitöitä” vintissä,
sisäpuolella.
– Kiinteistöliitto neuvoi isännöitsijää, että taloyhtiön pitää kiistää lasku. Kiistin sen, mutta en saanut kiinteistönhuoltoyrityksen toimitusjohtajalta
minkäänlaista vastausta asiaan ja hän ohjasi asian
käsittelemisen suoraan yrityksen käyttämälle lakimiehelle. Lopulta kehotin isännöitsijää maksamaan
laskun, koska siinä oli sen verran iso viivästyskorkokin, että se olisi tullut taloyhtiölle vieläkin kalliimmaksi, Korpi muistelee tilanteesta.

Kun luottaa, ei osaa epäillä...
Isännöitsijältäkään Tapio Korpi ei saanut kiistämisja selvittämisyrityksiinsä tukea, vaan isännöitsijä sanoutui irti koko asiasta. Näin hän toimi, vaikka
lumiasiat kuitenkin kuuluvat selkeästi isännöitsijän
työnkuvaan. Tässä tapauksessa koko hallitus jäi lumitöiden kanssa oman onnensa nojaan.
– Luotin isännöitsijän ammattitaitoon. Minulla oli vahva luottamus myös huoltoyhtiöön, joka
oli hoitanut taloyhtiötämme kymmenkunta vuotta,
Korpi perustelee.
Taloyhtiön asioihinkin hänellä on vasta viime vuonna ollut paremmin aikaa, kun vaihtoi yli
30-vuotisen merimiesuran eläkepäiviin. Taloyhtiön
asioihin parempi paneutuminen on paljastanut
myös ikäviä asioita, taloyhtiön hallinnosta ja taloudenpidostakin löytynyt vakavia virheitä ja laiminlyöntejä.
- Keväällä palkkasimme uuden isännöitsijän aivan toisenlaisesta isännöintiorganisaatiosta, Korpi
kertoo ratkaisusta, jolla taloyhtiö on nyt saanut kokeneen, aikaansaavan ja taloyhtiön entuudestaankin tuntevan isännöitsijän.
Erityisen ilahduttavana hän pitää sitä, että uusi
isännöitsijä ei ole halunnut hamuta useita kymmeniä kohteita, vaan asiakasyhtiöt ovat yhden käden
sormin laskettavissa.
Tilanne tulee Korven arvion mukaan vaikuttamaan olennaisesti myös ensi talven ”lumitöihin”,
koska uudella isännöitsijällä on kokemusta tältäkin
saralta, muun muassa ”voittoja” lumenpudotusyritysten yritettyä ylilaskuttaa taloyhtiöitä.

Miten tähän oikein tultiin?
Lumenpudotuslaskut ovat olleet Tapio Korven mukaan ns. vähälumisempina talvina noin 15 000 euroa, mutta muutamana runsaslumisena talvena lu-

Tällaisissa olosuhteet näyttävät kauniina kesäisenä päivänä
Tapio Korven
taloyhtiön katolla. Ensi talvena taloyhtiössä
tiedetään paremmin, miten
kattolumien
kanssa pitää
toimia.

mitöistä on kertynyt taloyhtiölle noin 25 000 –
30 000 euron pakollinen menoerä.
– Lumenpudotuksista emme saaneet isännöitsijältä, emmekä huoltoyhtiöltä muuta selvitystä kuin
tehdyt työtunnit. Kun viime talvena nyt sitten olin
enemmän kotona, niin katselin lumitöiden tekemistä ja joulukuussa hoksasin ruveta pitämään kirjaa miesten toiminnasta, Korpi kertoo.
Muutaman kerran hän päästi itse työmiehet katolle, kun tuntuivat toimettomina odottavan pihalla.
Myöhemmin mielessä kävi ajatus, että eikös huoltoyhtiön pitäisi sittenkin huolehtia työmiesten sisäänpääsystä ja töiden valvonnasta – etenkin kun
se on aina tilannut lumenpudotukset.
Huoltoyhtiö esitti kiinteistönhuoltosopimukseen vuoden 2012 tammikuussa lisäyksen, jonka
mukaan se ottaa vastuulleen ulkopuolisena toimena kattolumien tarkkailun ja laskuttaa siitä 35 euroa
kuukaudelta.
– Huoltomiehet hoitivat tarkkailun hyvin.... ainakin sillä perusteella, että puomit olivat kaduilla lähes
koko talven. Siinä mielessä oli hyvä, että asia otettiin ns. varman päälle, mutta katutasolle nuo turvallisuusasiat sitten jäivätkin, Korpi kertoo.
Taloyhtiö sijaitsee Helsingissä Vallilassa kahden
vilkkaasti liikennöidyn kadun kulmauksessa, joten
turvattavaa jalkakäytävää ja ajorataa on talon molemmilla sivuilla.

Villiä menoa katolla ja työmaalla
Kattolumen pudotuksiin liittyi myös muita ihmeellisiä piirteitä. Korpi kertoo, miten eräällä kerralla hän
päästi miehet katolle iltaviiden aikaan, mutta he tulivat tunnin päästä takaisin, kun oli kuulemma niin
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pimeää. Toisella kerralla miehet tulivat ja tekivät yhdeksän tunnin työrupeaman yhteen pötköön.
– Silloin ei ymmärtääkseni työaikalakia noudatettu, vaikka huoltoyhtiö väitti minulle toisin, että
kyllä toimittiin lain mukaan.
Eräällä kerralla tekemättömien töiden perusteluksi esitettiin, ettei katolla ole kiinnityspisteitä valjaille. Korven mukaan tämäkään ei pidä paikkansa,
koska sinne asennettiin kiinnityspisteet muutama
vuosi sitten.
– Kun työmiehet olivat sitä mieltä, ettei ole kiinnistyspisteitä, he temppuilivat katolla tikkaiden
kanssa.... Korpea hirvittää....
– Kenen vastuu, jos sieltä olisi tullut miehet alas
ja tikkaatkin vielä jonkun päähän? Taloyhtiö on
paljosta vastuussa, mutta entäs huoltoyhtiö?
– Huoltoyhtiö kertoi ennen lumikautta, että lumenpudotuksiin on nyt palkattu sellainen yritys,
että siellä on vuoristokiipeilykokemuksen omaavia työmiehiä. Ei kyllä siltä ole vaikuttanut... Olisiko
meidän pitänyt varmistua siitä, että he ovat ammattilaisia, kun kerran huoltoyhtiö lupasi heidän olevan työmiehiä, jotka pystyvät mihin tahansa, Korpi
vielä ihmetellen kysyy.
– Eräällä kerralla miehistä kaksi istahti muutaman tunnin työrupeaman jälkeen autoon ja poistuivat paikalta. Sen jälkeen heitä ei näkynyt... Ja sitten laskut ovat tällaisia, yli 4 000 euroa kuuden työmiehen töistä..., Korpi tuskailee ja sanoo taloyhtiön
kokeneen rökäletappion, kun ei oikein muuta ole
voinut kuin lopulta maksaa laskun.
– Tämä on se surkeus, että meiltä on vaadittu
näyttöä ja asioita, mutta suorittajapuolelta ei mitään, Korpi vielä harmittelee.

Raportointi paremmaksi
Joka tapauksessa Korpi aikoo ottaa hallituksen kokouksen asialistalle, että jatkossa huoltoyhtiön on
paremmin raportoitava tehdystä työstä ja siihen
käytetystä työajasta.
Lisäksi hän on suunnitellut virittävänsä yhteistyötä huoltotöissä ja lumenpudotuksissa saman kadun varrella olevien kahden naapuriyhtiön kanssa.
– Jokainen toki maksaa sitten omat työnsä, mutta kaikki käyttäisivät samaa huoltoyhtiötä. Tosin
meidän taloyhtiön katto on jyrkempi kuin muiden,
joten meillä tätä tarkkailua ja lumenpudotuksia on
tehtävä ehkä enemmän kuin muilla, Korpi pohtii.
Katolla ei ole ollut lumiesteitä, mutta Korven mukaan ne sinne asetetaan näiden kokemusten jälkeen ensitilassa talvea varten.
Tähän liittyy Korven mukaan sekin, ettei aikaisempi isännöitsijä pitänyt häntä ajan tasalla edes
siinäkään tapauksessa, kun katolta oli pudonnut
jäätä kadulle pysäköidyn auton päälle. Se kävi ilmi,
kun Korpi tarkasti tositteita ja näki laskun, jonka taloyhtiö oli maksanut auton korjaamisesta.
Uuden isännöitsijän kanssa tässäkin suhteessa
tullaan toimimaan aivan uusin periaattein.
Minkälaisia kokemuksia viime talven lumirumbasta? Tule kommentoimaan tai kertomaan
kokemuksistasi Kiinteistöpostin uudistuneille
kotisivuille: www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Ylilaskuttamisepäilyjä
ja harmaata taloutta
Keskusrikospoliisi tutkii heinäkuussa Helsingin
Uutisissa julkaistun uutisen mukaan Helsingin kaupungin Staraan liittyvää lumenpudotus- ja -kuljetusurakoita sekä kaupungin virkamiesten toimintaa.
Tapaukset liittyvät lumen pudottamiseen katoilta
ja kuljettamiseen lumenkaatopaikoille, joissa on
laskutettu tekemättömästä työstä. Palvelut Stara on
ostanut alihankkijayrityksiltä.
Yhdessä tapauksessa Stara teki itse rikosilmoituksen havaittuaan, että lumenpudotus- ja -kuljetusurakoissa on laskutettu ylimääräistä, tekemättömästä työstä yli 200 000 euroa. Toisessa tapauksessa ylilaskutus oli noin 480 000 euroa, mutta siitä
Stara ei tehnyt rikosilmoituspyyntöä, vaan päätti
sovitella riidan urakoitsijan kanssa.
Lisäksi keskusrikospoliisi ryhtyi maaliskuussa Helsingin Sanomissa olleen uutisen mukaan
selvittämään, miten paljon Helsingin ydinkeskustan kiinteistöjen kattojen lumenpudotuksissa on
mahdollisesti käytetty pimeää työvoimaa. Kyse on
taloyhtiöiden, isännöitsijöiden ja muiden tilaajien
käyttämän lumenpudotusyrityksen palveluista.
Yrityksen epäillään käyttäneen 2010-2013 pimeää työvoimaa ja hyötyneen laittomuuksilla satoja
tuhansia euroja.Rikostutkinta valmistunee syksyllä.

Teksti ja kuva: Riina Takala

Kiinteistönomistaja
avainasemassa aina
– Huoltoyhtiön ei pitäisi tilata lumenpudotusta, vaan
lumenpudotuksen tarpeen arviointi ja tilaaminen tulisi aina
olla isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan tehtävänä,
koska kyseessä on taloyhtiön taloudenpitoon kuuluva asia,
toimitusjohtaja Pia Gramén Kiinteistöpalvelut ry:stä muistuttaa.

H

uoltoyhtiö voi valvoa lumitilannetta ja
ilmoittaa havainnoistaan isännöitsijälle
ja puheenjohtajalle, joiden tehtävänä on
päättää lumenpudotuksen tarpeesta ja
hoitaa tilaaminen.
Näin opastaa Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén taloyhtiöitä toimimaan kattolumiin
ja lumen ja jäiden pudotuksiin liittyen.
– Jos taloyhtiö on antanut huoltoyhtiölle ns.
avoimen valtakirjan hoitaa lumenpudotukset ja
huoltoyhtiö teettää työn alihankkijalla, niin silloin
taloyhtiön täytyy luottaa siihen, että huoltoyhtiö
laskuttaa työn sen ja alihankkijan välisen sopimuksen mukaisesti. Kustannukset voivat pitää sisällään
myös muuta kuin pelkät alihankkijan työmiesten
työtunnit, Pia Gramén toteaa.
Toki hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä
voi pyytää selvityksen alihankintasopimuksesta ja
sen ehdoista, jotta tietävät, mistä kaikesta lumenpudotuskustannus koostuu.

Kiinteistönomistajan suuri vastuu
– Kiinteistön vastuulla on huolehtia, että katolle on
esteetön pääsy, siellä on lainmukaiset kattojen turvalaitteet, johon pudottajat saavat köydet ym. kiin32

Ensi talven lumikeleihin on
syytä varustautua hyvissä
ajoin ja toimia
huolellisesti lumenpudotuksista tai kattolumien tarkkailemisesta sovittaessa.

nitettyä ja että katto on sellaisessa kunnossa, että
siellä on lumenpudottajien turvallista liikkua, hän
painottaa.
Lumenpudottajien pitää sitten itse arvioida, voivatko he työskennellä katolla turvallisesti.
– Jos eivät voi, sinne ei pidä hengen kaupalla
mennä töitä tekemään.
Pia Gramén korostaa, että vastuu kuitenkin loppukädessä työmiestenkin työturvallisuudesta on
kiinteistönomistajalla eli tikkailla rimpuileminen ei
ole työturvallisuusmääräysten mukaista. Lisäksi voi
olla niin, ettei huoltoyhtiöllä ole kuitenkaan riittävästi tietoa, missä kunnossa katon turvavarusteet ja laitteet ovat, kun se teettää työn alihankkijalla.
– Olisi selvempää, jos kiinteistönhuoltoyrityksellä ei ole omia lumenpudottajia, ettei se ottaisi koko
lumenpudotustehtävää itselleen, vaan taloyhtiö tekisi sopimuksen suoraan lumenpudotusyrityksen
kanssa, jota käyttää ja jolta tilaa tarvittaessa lumenpudotuksen, Pia Gramén vielä ohjeistaa.
Lisätietoja lumenpudotustöiden toteuttamisesta ja
sopimusten tekemisestä löytyy vuoden alussa julkaistusta
kiinteistönhoidon kortista KH 13-00507: ”Vesikaton
talviturvallisuuden parantaminen”. (Rakennustietosäätiö)

Sakkoja Tampereen
jäälohkaretapauksessa
Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä tuomittiin kesäkuussa kuolemantuottamuksesta sakkoihin Pirkanmaan käräjäoikeudessa
Tampereella tapahtuneessa jäälohkareturmassa. Lisäksi heidät velvoitettiin korvaamaan vainajan oikeudenomistajille noin 14 000 euron vahingonkorvaukset. Huoltoyhtiön palveluesimiehen ja huoltomiesten syytteet hylättiin.
Tuomio ei ole kuitenkaan vielä lainvoimainen,
sillä valitusaika on kesken.
Tuomio liittyy tämän vuoden maaliskuussa tapahtuneeseen onnettomuuteen, jossa nainen kuoli
saatuaan osuman katolta tippuneista jäälohkareista.
Tapahtumahetkellä hän oli liikkunut puomilla ja varoitussiimalla merkityn alueen ulkopuolella.
Tapauksessa syytettiin hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän ohella kolmea huoltoyhtiön
työntekijää.
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään
rakennuksen ympäristöineen turvallisessa kunnossa. Järjestyslain mukaan rakennuksen omistajan on
huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta putoava lu-

mi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.
Kiinteistönomistajalle kuuluvan turvallisuusvelvoitteen täyttäminen on mahdollista siirtää sopimuksella esimerkiksi kiinteistönhuoltoyhtiön täytettäväksi.
Tampereen tapauksessa vastuun kohdentumisen
osalta ratkaisevassa asemassa olivat sopimusehdot.
Huoltoyhtiö oli toiminut huoltosopimuksen mukaisesti ja hoitanut sopimuksen mukaiset velvollisuutensa huolellisesti.
Huoltosopimukseen ei myöskään sisältynyt lumenpudotusta, vaan sen tilaaminen oli hallituksen
puheenjohtajan ja isännöitsijän vastuulla. Näin ollen huoltoyhtiön palveluesimiehen ja huoltomiesten syytteet hylättiin.
Lisäksi taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja
isännöitsijä tiesivät katon lämpövuodoista, mutta
eivät olleet ryhtyneet toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi, joten heidät asetettiin vastuuseen ja he
saivat sakot.

Helsingin hovioikeuden ratkaisu TAMMIKUUSSA:

Kattolumien tarkkailua
voidaan tehdä katutasolta
Hovioikeuden tämän vuoden tammikuussa antama tuomio jäi lainvoimaiseksi niin sanotussa Hakaniemen lohkareturmassa ja näin ollen huoltoyhtiön toimitusjohtaja vapautettiin kuolemantuottamussyytteistä.
Hovioikeuden mielestä huoltoyhtiön toimitusjohtaja oli toiminut täysin huoltosopimuksen mukaisesti.
Käytännössä huoltomies oli tarkkaillut lumia katutasolta. Hovioikeuden päätöksen mukaan katutasosta tehtävä tarkkailu oli riittävä, koska muusta ei
taloyhtiön huoltosopimuksessa oltu sovittu. Samalla tuomiossa todettiin, että kiinteistönomistajalle
kuuluva vastuu voidaan sopimuksella siirtää huoltoyritykselle.
Käräjäoikeus oli aikaisemmin tuominnut huoltoyhtiön toimitusjohtajan kuolemantuottamuksesta sakkoihin. Isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen
puheenjohtajan oli jo aiemmin todettu toimineen
moitteettomasti, eivätkä he olleet syytettyinä.
Tapaus liittyi onnettomuuteen, jossa katolta tippunut jää surmasi jalankulkijan vuoden 2011 tammikuussa Helsingin Hakaniemessä.

Huolellisena
sopimuksen tekoon
RAKLi pitää hovioikeuden ratkaisua siinä mielessä
hyvänä, sillä se myös vahvistaa sitä käsitystä, jonka
mukaan kiinteistönomistaja voi siirtää vastuuta turvallisuusvelvoitteesta kiinteistöpalveluyritykselle.
Hyvänä tulkintana RAKLI pitää sitäkin, ettei lumitilannetta tarvitse valvoa katolta käsin, koska jatkuva valvonta katolla on käytännössä mahdotonta
järjestää.
Jotta asiat kuitenkin sujuisivat ongelmitta, RAKLI
muistuttaa kiinteistönomistajia siitä, että heidän pitää olla huolellisia sopimuksia tehdessään.
Sopimuksessa pitäisikin RAKLIn mukaan määritellä esimerkiksi kiinteistön ja sen edustalla olevan
jalkakäytävän liukkauden ehkäisemisen laatutaso ja
mihin aikaan esimerkiksi arki- ja viikonloppuaamuisin liukkauden ehkäiseminen on oltava tehtynä.
Jos halutaan varmistua myös siitä, että liukkautta estetään myös iltaisin tai vastaavina ongelma-aikoina sääolosuhteiden vaihdellessa, kuten esimerkiksi keväällä, tulee tästäkin olla maininta.
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Korjaamisen energiamääräysten tulkintaa
harjoitellaan kohta käytännössä

Syyskuun alusta luvanvaraisessa korjaamisessa on selvitettävä hankkeen energiatehokkuus.

Netistä löytyy avuksi
muistilista ja ohjekortteja
Pääkaupunkiseudun kaupungit, Helsinki, Espoo, Vantaa
ja Kauniainen ovat julkaisseet rakennusvalvontojen
yhteisillä pksrava.fi-sivuilla energiaselvityslomakkeen
ja ohjekortteja, joita esimerkiksi taloyhtiöt voivat käyttää
korjaushankkeiden energiasuunnittelussa.

P

irjo Pekkarinen-Kanerva Helsingin rakennusvalvontavirastosta kertoo, että ne on
tarkoitettu nimenomaan muistilistaksi ja
suunnittelun avuksi. – Niistä voi katsoa,
mitä energia-asioita on otettava huomioon ja mitä
mietittävä, kun korjaushankkeeseen ryhdytään.
- Korjaus- ja muutostyön energiaselvityslomakkeessa on useita sivuja ja paljon kohtia, mutta sitä
ei pidä säikähtää. Joissakin hankkeissa saatetaan jo
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ensimmäistä sivua täytettäessä todeta, että energiamääräykset eivät koskekaan meidän hankettamme, energianeuvontaan paneutunut arkkitehti Pirjo
Pekkarinen-Kanerva toteaa.
Netissä olevissa uusissa energia-aiheisissa ohjekorteissa avataan tarkemmin vuoden 2013 alussa
muuttunutta maankäyttö- ja rakennuslain 117-pykälää, joka koskee rakentamiselle ja korjaamiselle
asetettavia teknisiä vaatimuksia.

Lisäksi hän kehottaa tutustumaan pksrava.fi-sivuston muihinkin ohjekortteihin, joihin on kirjattu
lupa-asioihin liittyviä yhtenäisiä tulkintoja. Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten rakennusjärjestykset ja lupamenettelyt ovat varsin yhdenmukaisia, mutta joitakin erilaisiakin käytäntöjä on.
– Helsingin rakennusvalvonta hoitaa muista
kaupungeista poiketen pienempien rakennus- ja
taloteknisten toimenpiteiden luvanvaraisuusharkinnan kevyemmän lausuntomenettelyn avulla.
Tällaisia korjaustöitä ovat esimerkiksi oviaukon tekeminen kantavaan seinään, pientalon taloteknisten järjestelmien korjaaminen tai asuinhuoneiston
painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi.
– Näiden Z-lausuntojen lisäksi myös vähäisten
kaupunkikuvallisten korjaustoimenpiteiden, kuten
julkisivu- tai ikkunamuutosten luvanvaraisuudesta
voidaan antaa lausunto.

Harjoittelemalla aloitetaan
Pirjo Pekkarinen-Kanerva tunnustaa, että kun ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaushankkeissa
tulee 1. syyskuuta voimaan, kaikki - suunnittelijat,
taloyhtiöt ja rakennusvalvonnat - varmasti joutuvat
harjoittelemaan määräysten soveltamista käytäntöön. Miten hankkeessa kannattaa edetä ja mikä on
järkevää, näitä kysymyksiä harjoitellaan...

Ympäristöministeriössä korjausrakentamisen
energiamääräysten valmisteluun osallistunut yliinsinööri Jyrki Kauppinen on korostanut, että uusien määräysten perusteella taloyhtiöiden ei ole
pakko ryhtyä korjaustoimiin, mutta sitten kun päätetään korjata, otetaan energiatehokkuus yhdeksi lisätarkastelun kohdaksi.
Määräykset eivät pakota laajentamaan esimerkiksi ikkunaremonttia koko rakennuksen saneeraukseksi, vaan korjata voi edelleenkin rakenneosa
kerrallaan.
– Toimenpiteet tulee kuitenkin osata tehdä kokonaisuuden kannalta oikeassa järjestyksessä. On
ymmärrettävä esimerkiksi ikkunoiden merkitys koko talon ulkovaipan energiatehokkuuden parantamisessa, Pirjo Pekkarinen-Kanerva muistuttaa.
– Korjausrakentamisen energiamääräykset ovat
herättäneet taloyhtiöissä paljon pelkoa. Jyrki Kauppisen viesti on todellakin tärkeä siinä mielessä, että
uusien määräysten astuminen voimaan ei ole paniikin paikka, vaan tilaisuus, jossa taloyhtiössä otetaan järki käteen ja suunnitellaan, mitä ja milloin
korjataan ja miten myös energiatehokkuutta voidaan siinä yhteydessä parantaa, Pirjo PekkarinenKanerva pohtii.
– Fiksusti toimineissa taloyhtiöissä energiatehokkuutta on tarkasteltu jo ennen lakipykäliäkin,
joten niille muutos ei ole kovin suuri. Ja energiaa
säästämällä säästetään myös rahaa, hän muistuttaa.

Sukkaa putkeen
Suomen Sukittajat on työntekijöidensä omistama yritys,
joka on erikoistunut

viemäriputkien saneeraamiseen
sukitusmenetelmällä.
Tasalaatuinen lopputulos,
nopeus ja edullisuus ovat valttejamme.
Ota yhteyttä!
Suomen Sukittajat Oy
Puh. 045 1403 551
Timpurinkuja 2 I
06150 Porvoo

www.sukittajat.fi

Teknologiakumppanimme
Trelleborg on alan johtava
toimija Euroopassa.
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Energiakortteja ja
energiaselvityslomake
Rakennuksen korjaus- ja muutoshankkeen energiaselvityslomake koostuu neljästä osiosta:
1. Energiatehokkuuden parantamisvelvollisuus
eli koskevatko energiamääräykset ko. hanketta.
Määräysten ulkopuolelle on jätetty esim. suojellut kohteet tai alle 50 m2:n kokoiset rakennukset.
Energiatoimia ei tarvitse myöskään tehdä, jos ne
tehtyjen selvitysten mukaan eivät ole taloudellisesti
tai teknisesti mahdollisia.
2. Energiatehokkuuden paranemisen osoittaminen.
Jos todetaan, että energiamääräykset koskevat ko.
hanketta, tässä osassa käsitellään valittu tarkasteluvaihtoehto sekä energiavaatimusten täyttämisen
osoittaminen. Energiamääräyksissä on esitetty
kolme tarkasteluvaihtoehtoa. Lähtökohtana on
rakennusosakohtainen tarkastelu, rakennustyypille määritelty energiankulutus tai rakennuksen
kokonaisenergian kulutus (E-luku). Vaihtoehdoista
voidaan valita hankkeen ja kokonaisuuden kannalta
sopivin tarkastelutapa.
3. Tekniset järjestelmät. Myös rakennuksen teknisiä
järjestelmiä uusittaessa energiatehokkuus on otettava huomioon. Säädökset kannustavat esimerkiksi
valitsemaan lämmitysjärjestelmän, joka perustuu
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen,
kaukolämpöön tai lämpöpumppuihin.
4. Rakenteet. Korjaamisen yhteydessä on varmistettava sekä talon rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus että paloturvallisuus.
Ohjeet on laadittu ympäristöministeriön korjausrakentamisen energiamääräysten perusteella.
Uudet määräykset eivät pääsääntöisesti vaikuta
hankkeen luvanvaraisuuteen.
Lomakkeessa on muistilista ja yhteenveto energiamääräyksissä olevista asioista, joihin suunnitteluvaiheessa on otettava kantaa.
Ympäristöministeriön helmikuussa antaman
asetuksen mukaiset energiamääräykset tulevat kokonaisuudessaan voimaan 1.9.2013. Asetus koskee
luvanvaraista korjaamista, rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista ja teknisten järjestelmien
uusimista. Energiamääräysten tavoitteena on kannustaa suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityslomake
YL01 ja korjausrakentamisen energiakortit 1711701- 17-11708 ovat saatavilla pksrava-sivuilla.
Lisätietoja:
www.korjaustieto.fi
www.eneuvonta.fi
www.energiakorjaus.info
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”Vesimittaripakko”
puhuttanut
– Joidenkin korjaushankkeiden kulkuun uudet
energiamääräykset toki vaikuttavat, hän toteaa.
Asuntokohtaiset vesimittarit voivat vähentää taloyhtiössä vedenkulutusta kymmeniä prosentteja.
Uudisrakennuksissa huoneistokohtaiset vesimittarit
ovat olleet pakollisia vuoden 2011 alusta lähtien. Nyt
myös laajojen putkiremonttien yhteydessä on selvitettävä mahdollisuus huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittaamiseen.
Määräykset eivät ole tässäkään kohdin ehdottomia, sillä taloyhtiö voi teknisten, toiminnallisten tai
taloudellisten syiden perusteella saada vapautuksen
vesimittareiden asentamisesta.
– Rakennusvalvonnoilla ei ole käytettävissään
uutta kustannuslaskijajoukkoa. Kuten myös muusta korjaushankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta, vastaavat rakennusten omistajat ja suunnittelijat
myös korjaustoimenpiteiden taloudellisesta arvioinnista.
– Korjauskustannusten ja esimerkiksi energiansäästöstä saatavan hyödyn tarkastelu pitäisi joka
tapauksessa tehdä kaikissa hankkeissa ilman näitä
määräyksiäkin. Näinhän hyvissä taloyhtiöissä tehdäänkin, hän vielä toteaa.

Kokonaisuus
ratkaisee
Taloyhtiöissä hyvin usein yhdistetään julkisivuremonttiin lisälämmöneristys ikään kuin pakollisena
tai automaattisesti tehtävänä energiatehokkuustoimena. Esimerkiksi kaupunkikuvallisesti arvokkaissa 1800- ja 1900-luvun vaihteen taloissa keskustelu
korjausvaihtoehdoista saattaa ajautua ristiriitaan.
– Korjausrakentamisen energiamääräykset ja kesäkuussa 2013 voimaan tullut uusi laki energiatodistuksista eivät koske suojeltuja rakennuksia, joten velvoitetta energiatehokkuuden parantamiseen
ei näissä kohteissa ole, Pirjo Pekkarinen-Kanerva
muistuttaa.
– Pääkaupunkiseudun kunnista Helsingissä on
varmaan eniten suojeltuja kohteita ja kaupunkikuvallisesti merkittäviä alueita, joten tätä keskustelua
ja hankkeiden tavoitteiden punnitsemista tehdään
myös meillä rakennusvalvonnassa jatkuvasti. Minusta on hienoa, että meillä on täällä niin kaunista
rakennettua ympäristöä. Sata vuotta vanhat, massiivirakenteiset talot ovat usein erittäin hyviä ja myös
energiatehokkaampia kuin esimerkiksi 1970-luvun
lähiötalot, hän pohtii.
Julkisivuiltaan suojellussa kohteessa energiaa
voidaan säästää taloteknisten toimien lisäksi lisäämällä yläpohjan lämmöneristystä sekä parantamalla
ikkunoiden ominaisuuksia.
– Energiakorjausten taloudellisuuden tarkasteluun pitäisi ottaa riittävän pitkä aikaväli. Lisäksi pitäisi ymmärtää, että osakorjausten, kuten lisälämmöneristyksen tai ikkunoiden vaihdon, sijaan tulisi tarkastella rakennusta kokonaisuutena. Suunnitelmal-

lisesta kiinteistönpidosta ja pidemmän aikavälin tarkastelusta syntyy se ”oikea energiatehokkuusjuttu”,.
– Korjausrakentamisen energiamääräyksissä
painotetaan kokonaisuutta silläkin tavoin, että taloyhtiö voi hyödyntää energiatehokkuuden arvioimisessa ja hankesuunnittelussa jo aikaisemmin
tekemiään remontteja sekä huomioida suunnitteilla ja tulossa olevat hankkeet, hän vielä myönteisenä
asiana taloyhtiöiden kannalta nostaa esiin.
– Asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöitä laatimaan selvityksen seuraavien viiden vuoden
kunnossapitotarpeesta, mutta mielestäni talon ylläpidossa tarkastelujakson pitäisi aina olla selvästi
tätä pidempi. Joskus tuntuu, että ihmiset ajattelevat asioita vain seuraavaan lomaan tai vaalikauden
loppumiseen saakka, hän harmittelee ja korostaa,
että 50 tai sadan vuoden perspektiivi voisi antaa paremman perustan energiatavoitteille ja elinkaarilaskelmille.
– Päätöksenteko pohjautuu usein kovin lyhyisiin
tarkastelujaksoihin, vaikka hyvä rakennus kestää tai
pitäisi kestää ainakin sata vuotta, hän vielä toteaa.

Konkretiaa
laskelmiin
Rakennusalalla elinkaariajattelusta ja -laskelmista ryhdyttiin puhumaan jo vuosikymmeniä sitten,
mutta käytännön kiinteistönhoidon tai hankesuunnittelun kannalta elinkaarilaskelmat ovat olleet hankalia tehdä. Laskelmissa käytettävän perustiedonkin
tuottamisessa ja luotettavuudessa on ollut paljon
töitä, lisäksi tietoa uusista tuotteista ja menettelytavoista tulee jatkuvasti lisää.
– On hyvä asia, että elinkaariajattelu on nyt
noussut voimakkaasti esille, mutta laskelmien pitäisi kuitenkin palvella jotenkin sitä kokonaisuutta, johon ne kohdistuvat. Monimutkaiset ja työläät
arviointiprosessit ja laskelmat tuntuvat maallikosta
helposti pelkältä kidutukselta, hän mietiskelee.
Tällä hän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hiilijalanjälki-, ympäristövaikutus- tai kustannuslaskelmien tavoitteena tulee olla konkreettisen tiedon
tuottaminen hankkeen ja päätöksenteon tueksi.
Onneksi tähänkin on tullut ja tulossa uusia työkaluja.
– Erilaisiin laskelmiin kannattaa suhtautua myös
varovaisesti, hän vielä miettii ja harmittelee sitä,
miten esimerkiksi puu- tai betonirakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista on syntynyt turhaankin kinaa, jota perustellaan juuri erilaisilla laskelmilla.
– Tärkeintä on käyttää rakennusmateriaalia oikeassa paikassa ja oikealla tavalla.

Tulevien vuosien
energiansäästö houkuttimeksi
Valtion varoista vuosittain myönnettävillä korjausavustuksilla on Pirjo Pekkarinen-Kanervan mukaan
ollut positiivinen vaikutus taloyhtiöiden korjaushankkeiden käynnistymisessä, mutta mitään suo-

ranaista ruuhkaa rakennusvalvontaan ne eivät ole
aiheuttaneet. Vain osa avustettavista toimenpiteistä
on sellaisia, että ne edellyttävät korjauksissa rakennusvalvonnan lupaa tai lausuntoa.
– Korjaus- ja energia-avustuksia haetaan omasta
kunnasta ja hakuaika on kevättalvella. Jos taloyhtiö
ei ehdi ajallaan hakea avustusta, sitä on luultavasti tarjolla myös seuraavana vuonna. Korjaustoimia
ei yleensä saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on
saatu.
– Valtio päättää vuosittain korjaus- ja energiaavustusten kokonaissumman ja sen mihin toimenpiteisiin tukea voi hakea. Oli pettymys, että vaikka hallitusohjelmassa korostetaan hiilineutraalia
yhteiskuntaa ja ympäristötietoisuutta, jätettiin uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisen tukeminen pois avustettavien toimenpiteiden listalta tänä
vuonna.
– Kahtena edellisenä vuotena suoralla sähköllä tai öljyllä lämmitettävien talojen energiaremonttiin sai avustusta, jos siirtyi käyttämään uusiutuvia
energialähteitä. Tämä näkyi myös Helsingin rakennusvalvonnassa, sillä esimerkiksi maalämpökaivojen poraamiseen haettiin entistä innokkaammin
toimenpidelupia.
– Yksittäistä avustusta suurempi ”porkkana”
energiakorjausten tekemiseen pitäisi kuitenkin olla
se energian ja rahan säästö, joka saadaan pidemmällä aikavälillä, Pirjo Pekkarinen-Kanerva sanoo.

Käytännön
harjoituksia
tarvitaan kaikilta, rakennusvalvontavirastolta, taloyhtiöiltä ja suunnittelijoilta,
kun korjaamisen energiamääräyksiä
aletaan soveltaa. Eikä käytännön elämän
tarvitse aina
olla niin ylettömän vakavaa.

Lisätietoja: http://www.hel.fi/hki/rakvv/fi/Etusivu
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Tekstit ja kuvat: Hanna Rissanen

Alakiventie 3:ssa siirrytty sanoista tekoihin

Energiatehokkuus ja
ilme uudelle tasolle

Näyttävyyden
rinnalla tärkeä
parannus on
energiatehokkuuden paraneminen. Siihen osuutensa
antavat paitsi
uudet eristeet
myös uudet ikkunat ja muutkin seikat.

Mitä järeämpi remontti, sitä todennäköisemmin
jossain vaiheessa esiin tupsahtaa suunnitelmia
uusiksi laittava yllätys. Tämä on koettu myös As Oy
Alakiventie 3:ssa, mutta positiivisessa mielessä.

S

uuren luokan korjaushankkeeseen jo vuosia
valmistautuneessa seurantakohteessamme(* on edetty suunnitelmista tekoihin.
Toistaiseksi ’vain’ viisi asuinkerrosta käsittävä, seitsenportainen asuintalo Helsingin Myllypurossa on karistanut 1960-luvun kerrostaloille tyypillisen elementtisaumojen ruuduttaman ilmeensä
historiaan. Eristeineen poistetut betonielementit on
korvattu 30 cm:n vahvuisin termovillaelementein.
Uudet ikkunat, kaikkiaan 350, tulivat työmaalle jo
valmiiksi elementteihin kiinnitettyinä.
– Olen tehnyt hyvinkin isoja julkisivuremontteja, mutta en tällä tekniikalla, projektinjohdosta
kohteessa vastaava Harri Pitkänen TT Työmaatulos
Oy:stä kertoo uudesta kokemuksestaan.
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Systeemin kehittämisessä hänen kumppaninaan
toimi rakennussuunnittelija, DI Arto Rokkanen
Suomen Aktiivitalo Oy:stä.
Lopulliseksi pinnakseen julkisivuelementit ovat
saamassa villan pintaan työstettävän kolmikerrosrappauksen. Viikolla 32 kadunpuolen julkisivu oli
hyvää vauhtia valmistumassa valkoiseen saumattomaan kuosiinsa. Parvekesivu oli vielä pääosin vihreällä rappausvillapinnalla.

Kelpaa vetää uusia viemäreitä
Samanaikaisesti julkisivumuutoksen kanssa rakennuksen sisäpuolella, porras kerrallaan on etenemässä käyttövesi-, viemäri-, sähkö- ym. linjojen uusiminen. Samalla valtaosassa asunnoista wc- ja kyl-

Vuosikymmenten kokemus takanaan
TT Työmaatulos Oy -yritystään nykyisin
vetävä Harri Pitkänen on päätynyt projektinjohtourakkamuodon suosijaksi.

pytilat uusitaan radikaalisti asukkaiden esittämien
toiveiden mukaan.
A-portaan 15 huoneistossa vaihe oli jo tehtynä,
10-asuntoisessa B-portaassa menossa. Ennestään
erilliset wc:t ja kylpyhuoneet yhdistettiin samaan
tilaan purkamalla niiden välinen seinä. Toinen oviaukko poistettiin, käyttöön jätetty avarrettiin esteettömyysmääräykset täyttävään leveyteen. Myös parvekkeiden uudet ovet ovat leveämmät.
Iloinen yllätys paljastui märkätilojen lattiatason
alta. Vuonna 1965 valmistuneessa talossa on Harri
Pitkäsen mukaan käytetty aikaansa nähden tavattoman modernia tekniikkaa.
Täysin valmiina moduuleina valimolta, päällekkäin asennettaviksi tuodut kylpyhuoneet paljastuvat lattioiltaan kaksikerroksisiksi. Betonivalujen
etäisyys toisistaan oli noin 20 senttimetriä. Mikä
parasta, selviä vesivahinkoja ei ilmennyt missään.
Uusien viemärien asentamiselle tila on mitä oivallisin.

Laadunvalvontaa ja
kustannusseurantaa monin silmin
Vuodesta 1969 kokemusta työmailla kartuttanut rakennusmestari Pitkänen sanoo edellyttäneensä, että saa työmaan projektinjohdon ottaessaan itselleen
vapaat kädet valita suunnittelijat.
Projektinjohtourakkamuodon pohjalta hän on ollut
itse kilpailuttamassa ja valitsemassa myös osaurakoitsijat.
– Jotta työ ja aikataulussa pysyminen onnistuvat, tiimin on oltava joustava, Pitkänen tähdentää.
Hankaliksi osoittautuneissa kohdissa Pitkänen
on ehdottanut suunnittelijalle alkuperäisen suunnitelman tilalle paremmaksi katsomaansa ratkaisua,
piirtänyt hahmotelman, jonka suunnittelija on sit-

ten piirtänyt puhtaaksi. Viivytyksiä ei ole tullut, aikataulu on pitänyt.
Projektinjohtourakkaa kaikkinensa Pitkänen pitääkin normaalia kokonaisurakointia joustavampana ja tilaajalle, tässä tapauksessa taloyhtiölle, myös
turvallisempana.
– Se edesauttaa sitä, että kustannukset saadaan
pidettyä paremmin kurissa.
Menossa olevan kaltaisessa, mittavassa remontissa aikataulun pitävyyden rinnalla tärkeimpänä
Harri Pitkänen näkee toimivan laadunvalvonnan.
Alakiventiellä taloyhtiöllä on palkattuna kaksi omaa,
kaikkien, myös Pitkäsen työtä, valvovaa henkilöä.
Lisäksi myös hän itse projektinjohtajana valvoo
urakoitsijoiden tekemisiä ja edellyttää heiltä kaikilta
vielä jokaisesta työsuorituksesta omaa, sisäistä laadunvalvontaa ns. itseluovutuksineen. Jos omasta
työstään löytää korjattavaa, heidän on kirjattava se
ylös, ja myös korjattava. Menettely lienee tekijöille ennestään tuttua, vaikkakaan ei välttämättä niin
mieluisaa.
– Pyrimme, että työt luovutetaan asiakkaille
0-listoilla, virheettöminä, Pitkänen perustelee menettelyn tavoitteeksi.
Laskutuksessa on päädytty paperittomaan systeemiin. Kaikki laskut tulevat Harri Pitkäselle sähköpostin liitteinä. Tarkistettuaan ensin itse laskut
tehtyjen urakoiden ja maksupostin erien mukaisiksi, hän lähettää ne edelleen mm. asukkaille tiedottamisesta vastaavalle projektiassistentilleen, Ilmari
Lauhakankaalle, joka vie tiedot työmaan sisäiseen
kustannusseurantaan.
Taloyhtiön puheenjohtaja Wilma Schlizewskin
tarkastettua laskut ja merkittyä niihin puumerkkinsä, ne siirtyvät isännöitsijätoimistoon, jossa taloyhtiön isännöitsijä siunaa ne nimellään maksettaviksi.
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VuoDEN 2014 KEVÄÄLLÄ JA SYKSYLLÄ ALakiventiellä TAPAHTUU::

Huoneistoja katolle ja
asukkaita asumaan

U

lkopuolisia arvatenkin eniten kiinnostava osuus Alakiventie 3:n rakennusprojektissa odottaa vielä vuoroaan. Kahteen
kerrokseen osittain nykyiseen ullakkotilaan, valtaosin nykyistä vesikattoa korkeammalle
kohoavien, valmiina moduuleina paikalle tuotavien
28 huoneiston tulo ajoittuu vuoden 2014 puolelle.
Keväällä uusien käyttövesi-, viemäri- ym. linjojen on määrä olla ullakkotasolla yhteenliittämistä
vaille valmiina odottamassa niitä, samoin hissikuilut.
Purettavasta ullakkotilasta jätetään moduulien
alle 120 cm korkea talotekniikalle varattu arinatila. Harri Pitkäsen mukaan tässä vaiheessa vanhaa
kattoa hyödynnetään sääsuojana mahdollisimman
pitkään.
Moduulit tullaan nostamaan ja asentamaan paikoilleen pätkä kerrallaan, niiden vesikatto varustettuna jo aluskatteella. Siten säiden puolesta lähinnä
tuulisuus saattaa siirtää nostoja.
Alunperin toimittajaksi pohjustettua yritystä ei
enää ole. Elokuun alkupäivinä korvaava valmistaja
oli vielä etsinnässä.
Pulaa moduulitekniikan soveltajista Harri Pitkäsen mukaan ei ole. Hän on vakuuttunut, että ala
ylipäätään on vahvasti nousussa myös kerros- ja rivitalojen uudispuolelle. Yhä suurempi osa rakentamisesta tulee siirtymään olosuhteiltaan hallittavissa
oleviin tuotantotiloihin.
– Se on itsestään selvää. Itse olen taistellut säiden vuoksi aikataulusta myöhässä olevien kohteiden kanssa, hän kertoo kokemuksiltaan pitkältä
ajalta.
Karuimmiksi tilanteiksi hän kuvaa, kun ’rahankäyttöä kyttäävät kiiluvasilmäiset ekonomit’ hoputtavat rakennuksia mahdollisimman nopeasti käyttöön, jotta vuokrat alkaisivat juosta. Osin katoitta,
lumen ja jään kurittamia rakenteilla olevien talojen rakennusaikaiseen kuivatuksiin ja lämmityksiin
saatetaan polttaa kymmeniä tuhansia euroja. Kosteusriskit eivät silti välttämättä eliminoidu. - Lohdutonta! Pitkänen toteaa.
Linjasaneerauksessa kulloinkin vuorollaan olleista Alakiventie 3:n portaikoista tähän mennessä liki kaikki asukkaat ovat muuttaneet siksi aikaa
muualle. Lopullisesti, tulevien 28 huoneiston asukkaiden muuttoa myöden valmista Alakiventie 3:ssa
on määrä olla syksyllä 2014.

Pihan ja portaattomien sisäänkäyntien osalta taloyhtiö on alunperinkin ollut esteetön. Kun hissikuiluihin vaihdetaan kuilun tilan kokonaan
hyödyntävät, vastapainottomat automaattihissit, pyörätuolien, rollaattoreiden ja vaunujen kanssa kulkevilla on entistäkin helpompaa.
Kiipeilyä halukkaille löytyy takapihan kalliolta.
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*) Kiinteistöposti on seurannut As Oy Alakiventie
3:n hankkeiden vaiheita vuodesta 2007 lähtien.
Jatkoa seuraa.

Kuva Mika Lehtonen

Teksti: Hanna Rissanen

Ryhmärakentamisen hengessä aikoinaan nousseet,
ikääntyneet lähiötalot

Korjaushankkeisiinkin
ryhmätoimintana?

Myyrmäen
70-luvun kerrostaloista monet ovat jo läpikäyneet julkisivukorjauksen,
yksittäisinä
hankkeina.
Aika näyttää,
josko linjasaneerauksiin
löytyy ryhmähenkeä.

Myyrmäki kuuluu 1970-luvun rakennusbuumissa alkunsa
saaneiden lähiöiden kastiin. Myöhemminkin vantaalaisalueelle on
noussut kerrostaloja, mutta vallitsevin talokanta on 1970-luvulta.
Noin nelikymppisistä rakennuksista monissa putkistot,
vedeneristykset ym. ajan hampaiden nakerruksille otolliset osiot
ovat alkuperäisiä. Siksi Myyrmäen Huolto Oy on pohjustamassa
taloyhtiöitä myös ryhmäkorjaushankkeiden mahdollisuuteen.

J

onkin verran Myyrmäen Huolto Oy:n 130
taloyhtiön asiakaspiirissä joukkovoimaan
on jo otettukin tuntumaa. Vakuutuksia ja
sähköenergiaa hankitaan ryhmänä ja pienkorjauksiin etsitään yhteistyökumppaneita joukkovoiman avulla.
Julkisivujen korjauksia 1970-luvun rakennuksissa on teetetty jo paljonkin, mutta ne on tehty yksittäisinä ja erillisinä projekteina, taloyhtiöittäin.
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Putkiremontti, linjasaneeraus - missä laajuudessa ja millä menetelmin se kulloinkin toteutetaankaan – on joka tapauksessa iso puserrus.
Miettiä sopiikin, onko järkevää jokaisen taloyhtiön painia selvitysten, vaihtoehtojen ja päätösten
kanssa yksin.
Myyrmäen Huollon toimitusjohtajaksi kolme
vuotta sitten tullut Mika Lehtonen kertoo 16 vuotta
kauppakeskusmaailmassa toimittuaan saaneensa

vahvan tuntuman rakentamiseen ja korjaamiseen
liittyvistä hankkeista.
– Varsinkin omistajat, joilla on useita liikekiinteistöjä, käyttävät paljon massatoimintaa. Asuintalopuolella se on vielä melko uutta, Lehtonen on havainnut.

Katastrofivaiheeseen
ei kannata viivytellä
Myyrmäen Huolto Oy on tavannut kutsua vuosittain taloyhtiöidensä hallitukset tai vähintään niiden
puheenjohtajat järjestämiinsä asiakasiltoihin. Niissä on puitu asioita, joita nämä etukäteiskyselyiden
pohjalta ovat kokeneet ajankohtaisimmiksi.
Viime keväänä pinnalla olivat esimerkiksi vakuutusten meklarointi ja kilpailuttaminen, maalämpömietteet sekä ryhmäkorjaushankkeet.
Läheisillä alueilla, kuten jo 1960-luvun puolella rakennetussa Kaivokselassa sekä Louhelassa ja
Martinlaaksossa, linjasaneerauksia tiedetään jo toteutetun.
Rakennusaikaan nähden Myyrmäen vuoro olisi
hyvinkin siis tulossa. Siitä huolimatta, että Myyrmäen Huollossa on koettu alueella 1970-luvulla kerrostaloja rakentaneiden parin grynderin tehneen työnsä ilmeisen laadukkaasti; vuotavia vesiputkia tai
viemäreitä ei ole ilmennyt vielä hälyttävissä määrin.
Sen sijaan tyypillisinä, jo laajempaa selvitystarvetta viestittävinä ongelmina on tullut esiin vesieristeiden pettämisiä märkätiloissa. Yksittäistapauksina tehden korjaukset ovat aina kalliita, etenkin tapauksissa, joissa vedet ovat menneet jo alakertaan asti.
Huoltotoimen päällikkö Antti Kämäräinen tietää
monessa taloyhtiössä osakkaita kannustetun remonttiin siten, että taloyhtiö osallistuu korjauskustannuksiin tavanomaista vastuunjakoa laajemmin.
Putkivuodoistakin on saatu sen verran esimakua,
että isännöinnissä ja huollossa rahojen laittamista
yksittäisiin remontteihin ei koeta enää mielekkäänä. Linjasaneerauksen aika kun lähenee kyseisen
aikakauden taloissa joka tapauksessa

Aika ryhtyä
keventämään korjausvelkaa
Myyrmäen Huolto käyttää asiakasyhtiöissään sähköistä huoltokirjaa, joka on huollon ja isännöinnin
tuotannonohjausjärjestelmä. Järjestelmästä löytyvät
vikailmoitusten, huoltokalenterin ja kulutustietojen
lisäksi myös osakkaiden muutosilmoitukset ja tätä
nykyä myös yhtiöiden skannatut piirustukset.
Alkavana projektina Myyrmäen Huolto tarjoaa
asiakasyhtiöilleen kiinteistön kuntokartoitusta tai
kuntoarviota, jonka toteuttamisesta vastaa huollon
ja isännöinnin tuotannonohjausjärjestelmänkin kehittänyt yritys.
Sivutuotteena taloyhtiö saa huoltokirjaansa taloteknisistä järjestelmistään kuvaukset, mikä helpottaa jatkossa suunnitelmallista kiinteistönhoidon
toimintaa merkittävästi.
Hanketta vetänyt isännöitsijä Matti Törrönen arvioi seuraavana yhteisprojektina olevan putkistojen

kuntotutkimukset ja linjasaneerauksen hankesuunnitelmat.
– Vaikka kuntokartoitusten ja -arvioiden pohjalta taloyhtiöihin ensisijaisesti päivitetään pitkän
tähtäyksen eli PTS-suunnitelmat, antavat ne usein
signaalin myös putkiremontin osalta, esittämällä
putkiston kuntotutkimusta lähivuosille, Törrönen
sanoo.
Törröselle onkin syntynyt jo kuva, että taloyhtiöiden tahtotila on alkanut kallistua putkiremontille
myöntyväksi, etenkin kun ryhmäremonttien mahdollisuus on otettu esiin. Huomattu toki on, että taloyhtiöissä ja niiden hallituksissa on valtavia eroja.
Lähtökohta on parempi taloyhtiöissä, joissa ensimmäinen kynnys on ylitetty, teetetty esimerkiksi
jo kattava ja energiakuluja uusine eristeineen ja ikkunoineen leikkaava julkisivuremontti.
Hankalampi tilanne on odotettavissa niissä taloissa, joissa samanaikaisesti joudutaan tekemään
useita suuria korjauksia. Silloin välivuosista, joiden
aikana edellisen hankkeen kustannuksia saadaan
katettua ennen toiseen ryhtymistä, on myyrmäkeläisissäkin taloyhtiöissä myöhäistä haaveilla.

Lapsuutensa
lähiössä kasvaneissa on todettu olevan
paljon heitä,
jotka aikuistuttuaan mielivät
tutuille kulmille omine perheineen.
Hyvässä hoidossa pidetty
talo on silloin
etulyöntiasemassa.
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Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

Aika muuttanut asenteita
ja ajatuksia Myyrmäessä
Matti Törrönen
(vas.), Mika
Lehtonen, Antti
Kämäräinen ja
Harri Nolvi
ovat Myyrmäen
Huolto Oy:n
ammattikuntaa, jolla on
osavastuunsa
lähiötalojen
asuttavuuden
ja arvon säilyttämisessä ja
kehittämisessä.

T

oimitusjohtaja Mika Lehtonen (KIJO, FMA,
ITS-TEK), tekninen isännöitsijä Harri Nolvi, huoltotoimen päällikkö Antti Kämäräinen ja isännöitsijä Matti Törrönen (IAT,
ITS-TEK) - Myyrmäen Huolto Oy:n 53-päistä henkilökuntaa edustavalla nelikolla on jo paljon oppia ja
kokemusta mielipiteidensä ja näkemystensä pohjaksi. Silti edessä on vielä kosolti vuosia antaa työpanostaan taloyhtiöiden hyväksi.
Myyrmäkeläisten kannalta se on hyvä, sillä alalta
yleensä on lähiaikoina eläkkeelle lähtijöiden mukana poistumassa kuka ties satojen vuosien kokemus.
– Ammattitaitoisista isännöitsijöistä ja huoltohenkilöstöstä tulee olemaan pula, miehet veikkaavat.
Myyrmäen Huollon omista joukoista tänä vuonna tiedetään poistuvan eläkkeelle 160 vuoden ko-

kemus. Neljällä lähtijällä on takana peräti 40 palveluvuotta talossa. Alaan verrattuna vaihtuvuus yrityksessä on ollut tosi pientä, itsekin työnantajaansa tyytyväiset nuorempaa polvea edustavat miehet
sanovat.
Valittamista ei liene ollut paljoa asiakaskunnallakaan; kolmen viimeisen vuoden aikana taloyhtiöasiakkaista lähtenyt on kaksi, uusia tullut yli 15,
heistä osa takaisin palanneita.
Asiakasmäärän lisääntyessä isännöitsijöiden
määrä on kasvanut neljästä seitsemään. Lisäämällä
resursseja on pyritty kohtuullistamaan isännöitsijöiden työmäärää, valmistauduttu suuriin korjaushankkeisiin sekä kohottamaan isännöinnin laatua.
Mahdollisia ryhmäkorjaushankkeita ajatellen positiivista on, että joukosta löytyy menettelytavasta jo
kokemusta hankkineita.
Mika Lehtonen tietää hyvin epäilykset, joita silloin tällöin esitetään huoltoyhtiöstä, joka sekä isännöi että huoltaa asiakasyhtiöitään. Aprikoidaan, josko huolto jää kilpailuttamatta kokonaan.
– Katson, että huollosta isännöintiin saamamme
tieto korjaustarpeista, talon ominaisuuksista ja vikahistoriasta on elintärkeää. Tekninen puoli tietää,
mitä on tehtävä, hallinnollinen puoli vie hankkeen
eteenpäin.
Huoltomiehiä on kolmisenkymmentä, jotka on
jaettu viiteen alueelliseen tiimiin. Jokaisella tiimillä
on oma alueensa ja jokaisella huoltomiehellä omat
talonsa, joille hän on kuin oma talonmies.
Tiimien jäsenet tapaavat toisiaan päivittäin tukikohdissaan ja kehittävät keskinäistä tiimityötä mm.
pystyäkseen paikkaamaan toistensa mahdollisia
sairauspoissaoloja.
– Huoltomiehet pitävät myös tiiviisti yhteyttä
isännöitsijöihin. Isännöitsijät käyvät myös säännöllisesti asiakasyhtiöissä, tuntevat osakkaat ja asukkaat. Tietoa risteilee luontevasti monin reitein, ei
ainoastaan palavereissa.

Nollatutkimukset pannaan,
konkreettisempia toimia kehiin
Se, että vielä 1980- ja 1990 luvulla monelta isännöitsijältä jäivät kunnostussuunnitelmat ja - strategiat
tekemättä, on langennut ’ kertoimien kanssa’ uudemmalle kollegapolvelle.
– Jos mitään kuntokartoituksia ja suunnitelmia
ei ole tehtyinä, pelättävissä on, että vanhemmissa
taloyhtiöissä vakuutusasiat tulevat ongelmiksi, vakuutusyhtiöt alkavat vetäytymään kohteista, Mika
Lehtonen kuvaa aikojen muuttumista.
Jokainen korjaushankkeen vaihe vaatii aikansa,
jos ne tehdään kunnolla. Jos hyvin sujuu, tulevan
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talven aikana keskustelu ryhmäkorjausmenettelyistä ottaa alueella lisävauhtia. Vuosien 2014 - 2015 aikana saattaisi olla hankesuunnittelun aika.
– Tämän aikataulun mukaan remontit voivat olla konkretiaa vasta vuosina 2016-2017, Lehtonen ja
Törrönen laskevat.
– Uskoakseni silloin niille on jo hurja tarve! Kämäräinen painottaa.
Tämänkin vuoksi kovin pitkälle vietyjen tutkimuksien sijasta kyseisen ikäluokan taloissa euroja kannattaisi säästää hyvään hankesuunnitteluun,
jossa suunnittelijat olisi jo integroitu mukaan ’päästäisiin ladulle’ kuten Törrönen ilmaisee.
– Nollatutkimuksia, joissa kerrotaan ympäripyöreästi, että käyttövesiputkille annetaan aikaa 2-5
vuotta, ei todellakaan enää tarvita, Lehtonen toteaa.
Jos vielä 1960- ja 1970- luvuilla lähiötaloja suunniteltiin ja rakennettiin ajatuksella, että talot eivät
ole ikuisia ja että 50 - 60 vuoden päästä ne joutaa
purkaa, uutta, positiivisempaakin näkemystä on
saatu kokemusten karttuessa. Verrattuna keskustan vanhoihin kiinteistöihin, linjasaneeraukset elementtirakentamisen alkukauden taloissa ovat selkeiden rakenteiden ja reittien ansiosta paljon yksinkertaisempia ja halvempia toteuttaa. Ja niistä piirustuksetkin ovat tallella.
Sekin on nykyaikaa, että moni lapsuutensa lähiötalossa asunut palaa edellisen sukupolven poistuttua takaisin kotikonnuilleen.

Lähiökiertue ja
remonttityöryhmä
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen
vierailee 9. syyskuuta viiden paikkakunnan lähiökiertueellaan myös Myyrmäessä ja Martinlaaksossa
Vantaalla. Tätä ennen hän on käynyt tutustumassa
Kotkan Karhuvuoreen, Lahden Liipolaan ja Turun
Varissuohon. Kiertue päättyy 13. syyskuuta Tampereen Tesomalle.
Lähiökiertueen teemoina ovat mm. täydennys- ja korjausrakentaminen sekä asuinalueiden
viihtyisyyden parantaminen.
– Haluan kiertueella tavata mahdollisimman
paljon lähiöiden asukkaita, aktiivisia toimijoita ja asiantuntijoita kuullakseni ideoita ja hyviä käytännön
esimerkkejä, ministeri Viitanen sanoo.
Lähiöiden kehittämiseksi on asetettu remonttiryhmä, jonka tehtävänä on tehdä esitys lyhyen
ja pitkän aikavälin toimenpiteistä sekä rahoitus- ja
tukimalleista, joilla vähennetään lähiöiden korjausvajetta vuosina 2015-2025. Tavoitteena on myös
parantaa korjausrakentamisen laatua.
Remonttiryhmään kuuluvat Harri Hagan Tampereen teknillinen yliopisto, Ahto Aunela Tampereen
vuokratalosäätiö/VTS-Kodit, Armi Liinamaa valtiovarainministeriö, Teija Ojankoski VAV Asunnot, Timo
Stenius Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ja
Risto Vahanen Vahanen-Yhtiöt.

Mahdollisiin yhteishankkeisiin ryhmittymistä edesauttaa,
jos samoissa tilanteissa olevien taloyhtiöiden hallitusjäsenet
tuntevat toisiaan. Keskinäisille keskusteluille on Myyrmäessä pedattu alustaa asiakasiltoilla ja kutsumalla lähekkäin
sijaitsevien taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat yhteisille
lounaille.
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"Hallitusta ei saa
koskaan valita
"klönttinä" uudelleen, vaan siitä on
äänestettävä joka
kerta!" Jaakko Hiltunen

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Strategia johtolankana
taloyhtiön toiminnassa
Strategia tiivistää tavoitteet ja ohjaa toimintoja tavoitteiden
saavuttamiseksi. Strategia on tuttu työkalu yrityksissä ja
yhdistyksissä, vaan onko niin myös taloyhtiöissä?
Ilmeisesti ei, ainakaan yleisesti. Sen suhteen As Oy
Terhotie 1 kuulunee etujoukkoihin.
Taloyhtiö hyväksyi strategiansa vuodenvaihteessa,
paperille se päivättiin 21.5.2013.

V

antaan Pähkinärinteessä oleva As Oy
Terhotie 1 käsittää yhdeksän rivitaloa,
joissa on 56 huoneistoa. Paperilla taloyhtiön strategia kattaa puolitoista A4:sta.
Sen viimeiseen lauseeseen on kietaistuna sekä rakennusten kunnon ja toimivuuden että osakkaiden
ja asukkaiden viihtyvyyden tukemiseen tähtäävän
strategian ydin:
”Ennakoivat korjaukset, huolellinen suunnittelu,
riittävä tiedottaminen ja hallituksen, isännöitsijän ja
asukkaiden välinen vuoropuhelu takaavat taloyhtiön hoitamiseen valitun linjan onnistumisen.”
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Asumansa taloyhtiön hallitukseen kuuluvat Tatu Tuominen (vas.) ja
Jaakko Hiltunen korostavat,
että asukkaita
on kohdeltava
ehdottoman
tasapuolisesti
asiassa kuin
asiassa.

Missä tahansa taloyhtiössä voisi näillä eväin olevan helpompaa torjua asumiselle ja kiinteistönpidolle tyypillisiä turhia riesoja, ristiriitoja ja rahareikiä jo ennakolta.

Raamit rasti ruutuun -kyselyllä
Mitä asukkaat haluavat, mihin asioihin tuli kiinnittää huomiota, millä painoarvolla ja missä järjestyksessä?
Nämä olivat seikkoja, joihin As Oy Terhotie 1:n
hallitus kaipasi tarkempaa tietoa toimintansa ja
päätöksenteon tueksi. Sitä saadakseen se järjesti

asukkaille laajahkon rasti ruutuun - kyselyn. Vastausten pohjalta saatiin runkoa myös strategiaan.
– Selvä havainto oli, että ihmiset halusivat taloyhtiötä hoidettavan ennakkoon. Ei niin, että kuljettaisiin ilmaantuneita vikoja korjaten, vaan pyrkien
estämään vikoja ennakolta, taloyhtiön hallituksen
pitkäaikainen puheenjohtaja Jaakko Hiltunen kertoo.
Esiin nousi selkeästi myös, että kiinteistön arvoon kiinnitettäisiin huomiota, muutenkin kuin
vain ulkoisten puitteiden osalta. Esimerkiksi turvallisuuden suhteen kyselyyn vastanneet totesivat
hallituksen tehneen riittävästi toimenpiteitä. Hyvää palautetta hallituksen toiminnasta tuotiin esiin
muutenkin. Hallituksen mukaan hämmästyttävänkin vähäisiksi puolestaan jäivät huomiot vaikkapa
jätehuollosta.
Terhotie 1:ssä kymmenen vuotta asunut hallituksen jäsen Tatu Tuominen toteaa palautteen kaikkineen olevan suoraan käytäntöön toteutettavissa. Sovittamattomia ristiriitoja ei ilmennyt. Mitään
suurempaa, hallituksen linjanmuutosta edellyttävää, ei noussut esiin.
– Se tieto on kuitenkin hyvä olla olemassa, muutenkin kuin pihapuheiden pohjalta, Tuominen sanoo. Vaikka antaa sinänsä pihapuheillekin arvonsa,
niiden pohjalta saatua kuvaa hän ei välttämättä näe
kovinkaan objektiivisena.
Strategia kaikessa napakkuudessaan on tärkeä
olla olemassa. Sen ohessa taloyhtiön hoitamisessa
toki tarvitaan pitkäntähtäimen suunnitelmaa (PTS).
Siihen on tarkemmin määritelty, mihin lähimmän
viiden vuoden aikana panostetaan, mitä korjataan.
Hiltusen ja Tuomisen mukaan asukaskyselyn pohjalta ohjattiin osaltaan myös PTS:aa.

Taloyhtiön mainitaan tasaisin väliajoin kilpailuttaneen huolto- ja isännöintipalvelut, mutta Pähkinähoito on todettu kokonaisedullisimmaksi vaihtoehdoksi.
– Pähkinähoidon panostus ja rooli on ollut merkittävä myös strategian aikaan saamisessa, Jaakko
Hiltunen huomauttaa.
Strategian Nykytila-osiosta on poimittavissa
myös, että ”yhtiön hallitus on käyttänyt kiinteistöjen
teknisissä ratkaisuissa usein apuna yhtiössä asuvia
asiantuntijoita, joita tullaan käyttämään jatkossakin”.
– Ajatus on, että teknisissä asioissa käymme
ensin ainakin jututtamassa omasta piiristä asiaa
tuntevia, Hiltunen sanoo. Suhtautuminen on ollut
poikkeuksetta positiivista.
– Hyvä puoli on, että meillä on niin monia asiantuntijoita. Aina ei tarvitse vaivata samoja, Tatu
Tuominen vielä toteaa.

Arvokkaita oman piirin
asiantuntijoiden näkemykset
As Oy Terhotie 1:n strategiaan on muutamin lausein tiivistetty mm. taloyhtiön historia ja talojen rakenteesta oleellisin, kuten maininta kiinteistön ilmalämmitysjärjestelmästä. Taloyhtiöissä harvinainen, lämmöntalteenottoakin alusta asti hyödyntänyt tekniikka on palvellut oivallisesti rakennusajasta
(1982-1983) lähtien.
– Taloyhtiömme energiankulutus neliömetriä
kohden on yksi pienimmistä Pähkinärinteen alueella, Tatu Tuominen kiittää aikaansa nähden edistyksellistä ja yhäkin harvoissa kerros- ja rivitaloissa
sovellettavaa tekniikkaa.
Taloyhtiön yhden ja ainoan, kaukolämmöllä suoraan toimivan patterin lämpö leviää huoneistoihin
ilmastoinnin kautta.
– Järjestelmä koetaan ehkä vaikeana huoltaa,
mutta sähköinsinöörinä pidän sitä älyttömän yksinkertaisena.
Strategiassa on kuvaus myös asukkaiden ikäjakaumasta. Pääosa, 40 prosenttia, on tällä hetkellä alle
30-vuotiaita, yli 60-vuotiaita alle neljännes. Asukkaista enemmistö on huoneistojensa omistajia.
Kiinteistön huolto ja isännöinti on Pähkinähoito
Oy:llä, jonka osakas As Oy Terhotie 1 myös on.
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Tekstit ja kuvat: Riina Takala

Taloyhtiösauna kaipaa
huolellista siivoamista
Lenkkisauna yhdelle illalle ja kolmelle
illalle normaalia käyttöä - siinä olivat
keväällä asukkaiden kaavailut remontoidun
taloyhtiösaunan käytöstä Helsingin Kaironkadulla.

S

iitä taloyhtiössä ei välttämättä olla kovin hyvin tietoisia, että heidän uuden saunansa
ja lauteidensa suunnittelussa on kiinnitetty
erityistä huomiota puhtauteen ja hygieenisyyteen. Hyvällä ja huolellisella siivoamisella taloyhtiössä tulee olemaan erittäin pitkäikäiset lauteet.

Sauna uusiksi osana putkiremonttia
Helsingin Kaironkatu 4:ssä saatiin keväällä valmiiksi perinteinen putkiremontti, johon tuli mukaan
myös taloyhtiön saunan ja saunatilojen täydellinen
uudistaminen.
Taloyhtiötä isännöivän Joel Karvisen mukaan
perinteinen linjasaneeraus oli 50-luvulla rakenne48

Tässä on puhtaanapidon
kannalta yksi
olennaisimmista kohdista,
joihin pitää
kiinnittää huomiota, Tuula
Suontamo
opastaa vajaan
metrin pituisesta laudeelementistä.

tussa kerrostalossa ainut vaihtoehto ja siihen nivellettiin myös sähköjärjestelmien uusiminen ja korvausilmaventtiilien asentaminen ikkunoihin.
Hän kertoo tulleensa isännöitsijäksi kesken remontin, mikä ei ole aina isännöitsijän kannalta
ihanteellisin tilanne. Sauna-asioihin liittyen tämä
merkitsi sitä, että edellisen isännöitsijän jäljiltä ei
löytynyt minkäänlaisia listoja saunavuoroista, ei tosin autopaikoistakaan ynnä muista vuoroista.
– Päätin tehdä taloyhtiössä kyselyn ja pyytää
osakkaita esittämään toivomuksiaan saunavuoroista. Kysely osoitti, että suurimmalla osalla oli ollut
joskus aikaisemmin saunavuoro, mutta muutama
uusikin osakas halusi nyt uudesta saunasta vuoron,

Joel Karvinen kertoo ja sanoo yllättyneensä siitäkin, ettei taloyhtiöissä ollut harrastettu taloyhtiöissä
niin hyvin suosituiksi tulleita lenkkisaunoja.
Nuorehkossa hallituksessa lenkkisaunaidea otettiin innostuneesti vastaan ja päätettiin, että ensin
annetaan jälkimmäinen eli ns. parempi vuoro naisille ja aikaisempi miehille.
– Kokemuksesta muistutin, että ehkä vuoden kahden päästä on syytä vaihtaa, ettei naisten vuorosta tule saavutettu etu, josta ei koskaan luovuta,
Karvinen naurahtaa.
Joka tapauksessa uudistunut sauna on taloyhtiössä tarpeen, koska 50-luvulla rakennetussa talossa
on hyvin pieniä huoneistoja.
– Kun pesutupa, kuivaushuone, saunatilat ja
kaikki kellaritilat ovat siistejä ja uusia, niin käyttöastekin varmasti nousee, hän vielä pohtii.

Ensiarvoisen tärkeää
huuhdella ja pestä
– Siistijälle tiedoksi, että nämä lauteidenkin raot
pitää puhdistaa, vaikka aika kapeita ovatkin. Pitää
hankkia sellainen harja, joka mahtuu tuohon väliin.
Vaikka välien puhdistaminen ei ole kosteuden poistamisen kannalta niin tärkeä asia, niin sinne kertyy
likaa, joka pitää saada pois, SunSaunan kehittämisprojektiin puhtaus- ja hygienia-asioiden asiantuntijana osallistunut Tuula Suontamo opastaa.
Hän tietää paljon uimahallien, kylpylöiden ja hotellien saunojen hygieniatasosta, koska työkseen
tutkii niitä, mutta myös kouluttaa laitoshoitajia, siivoojia ja muita puhtausasioiden kanssa tekemisissä olevia.
Joel Karvinen käyttää tilaisuutta hyväkseen ja
haluaa ohjeita, saako saunaa huuhdella esimerkiksi letkulla jokaisen saunomiskerran jälkeen. Näkemyksiä kun tuntuu olevan erilaisia - toisten mielestä kyllä, toisten mielestä ei kylmää vettä lämpimään
saunaan jne.
– Vettä ei pidä käyttää hulvattomasti, vaan huuhdella lauteet joka käyttökerran jälkeen sopivalla vesimäärällä. Pestessä tietenkin vettä tarvitaan, mutta
ei sitä silloinkaan pidä lauteilla ylenpalttisen paljon
käyttää, Tuula Suontamo ohjeistaa.
– Entäs saunojat - joillekin lauteiden huuhtelu saunomisen jälkeen on melkein kuin kirosana ja
ajatellaan, että huuhteleminen ”tappaa” lauteet nopeammin, Karvinen kysyy.
– Totta kai puu kuluu, lauteet kastuvat ja kuivuvat ja sen vuoksi vanhenevat, yleensä halkeilevatkin, mutta ei se kastelemisesta johdu. On tarkasteltava lauteiden rakenteita ja sitä, miten ne on tehty.
Miten niissä on otettu huomioon, että saunassa on
kuumaa ja kosteaa ja miten sauna puhdistetaan, että se pysyy puhtaana. Sitten kun tällaiset asiat on
otettu huomioon ja rakenteet tehty eri tavalla kuin
yleensä, niin silloin huuhteluvesikään ei pääse sisään rakenteisiin ja halkaise puuta ja sitä kautta vanhenna lauteita, Tuula Suontamo SunSaunan tekemiseen ja puhtausfilosofiaan perehtyneenä opastaa.
– Usein väitetään, että lauteita ei tarvitse pestä,
koska ylälauteissa lämpö ja kuumuus ja korkea läm-

pötila estävät bakteerien kasvun. Ja sama asia alapinnassa. EI PIDÄ PAIKKAANSA, Tuula Suontamo
vielä puuskahtaa harmissaan moisesta väärinkäsityksestä.
Hänen mukaansa mm. Helsingin yliopistossa on
tehty tutkimuksia ja analysoitu, mitkä bakteerit nimenomaan elävät saunan kuumuuksissa.
– Kaikkein pahin kohta bakteerien kertymisen
kannalta on se, missä jalkoja pidetään. Eli nämä
kaikki saunan rakenteet pitää pestä - ylälaudetta
myöden kaikki puuosat. Ne pitää pestä harjalla, ihan
mekaanisesti, koska pelkällä huuhtelulla lauteista ei
lähde se ihmisen rasva. Ja pitää pestä alapuolikin,
hän painokkaasti neuvoo.

Pitää huuhdella jokaisen
käyttökerran
jälkeen ja pestä
riittävän usein,
mutta ei hulvattomilla vesimäärillä, Tuula
Suontamo vastaa isännöitsijä
Joel Karvisen
kysymykseen.

Saunamaisteri
huuhtelemaan
Perinteisesti saunan lauteet tehdään kiinteiksi ja oikein pultataan kiinni rakenteisiin. Miten sitten siivoat helposti ja kätevästi lauteiden alapinnat, kun
sekin kuuluisi asiaan.
– Lauteiden peseminen käytön jälkeen yläpuolelta ja alapuolelta on kaiken a ja o. Näin pitäisi tehdä taloyhtiöidenkin saunoissa. Vaikka joku suostuisi talossa saunamaisteriksi ja tekisi kevyen harjauksen käytön jälkeen. Ja noita rakoja myöden, Tuula
Suontamo vielä tuumii taloyhtiön kannalta parhaasta mahdollisesta toimintatavasta.

Siivouksesta
tinkiminen
Taloyhtiöiden saunoista Tuula Suontamolla ei ole
suoranaisesti muuta kokemusta kuin oman taloyhtiön saunasta parinkymmenen vuoden takaa.
Silti julkisten rakennusten saunojen ylläpidosta ja hoitamisesta voi vetää selkeitä johtopäätöksiä
myös taloyhtiökentälle ja tunnistaa sieltä tyypillisimmät virheet ja murheet.
– En periaatteessakaan sälyttäisi huonon siivoamisen syitä siivoojien niskaan, vaan yleiseen trendiin, jonka mukaan siivouksesta on ruvettu säästämään. Siivoamiseen annetaan mielettömän vähän
aikaa ja suunnilleen sekunnissa pitäisi tehdä kaikki. Tämä ongelma ei edes koske vain saunoja, vaan
koulujen, päiväkotien, toimistojen ynnä muiden
siivoamista, Tuula Suontamo toteaa.
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Kun siivottavuus on otettu lauderakenteessa huomioon, voidaan säästää
merkittävästi saunan siivouskuluissa.
Lisäksi hyvillä rakenneratkaisuilla saadaan lauteille pitkä käyttöikä, Matti
Suomala Sun-Saunasta kertoo isännöitsijä Joel Karviselle.

Taloyhtiöiden saunoissa ongelmana hänen mielestään on usein se, että saunaa käytetään useana
iltana, mutta siivous tehdään vain kerran viikossa.
– Näin saunan lauteisiin ehtii kehittyä niin sanottua biofilmiä, joka on lian, bakteerien ja niiden ulosteiden muodostama kerros, jonka tuloksena syntyy
limaa. Kun limaa kertyy lauteiden alapintaan, rakoihin ja päälle ja se kuivuu, niin sitä ei edes näe, eikä
sen olemassaolosta ole tietoinen. Mutta se kuitenkin estää puun kuivumisen ja rupeaa lahottamaan,
mädättämään ja homehduttamaan lauteita. Varmin
seuraus saunan likaisena pitämisestä on se, että lauteet joutuu uusimaan varsin pian, hän toteaa.
– Eihän kukaan isännöitsijä tunnusta, että hänen
isännöimissään taloyhtiöissä voisi olla tietämättömiä siivoojia tai huonoja sopimuksia tai huonoja
ohjeita, eikä kukaan siivoustyönjohtaja tai huoltoyhtiö, joka siivouspalvelua ostaa, kehtaa ajatellakaan niin, ettei saunoja osattaisi siivota: Sehän on
mahdotonta, sillä saunan siivoaminen on maailman yksinkertaisin asia, Karvinen heittää.
– Sinäpä sen sanoit - tuohonhan se saunapuhtaus juuri tökkääkin, on Tuula Suontamon vastaus
moiseen.

Kunnon välineetkin a ja o
– Pestävyys on keskeisin asia meidän lauteissamme
ja niiden rakenteissa, Matti Suomala SunSaunasta
tässä yhteydessä mainitsee.
Esimerkiksi nämä paljon puhutut raot ovat hieman erilaisia riippuen lauteiden käyttöpaikasta.
– Arkkitehdit suunnittelivat aika kapeat raot,
mutta Tuula Suontamon opastamana rupesimme
tekemään raot suuremmiksi kovassa käytössä oleviin lauteisiin, esimerkiksi uimahalleihin. Isompi
rako, niin vesikin valuu paremmin, hän kertoo.
Tuula Suontamon mielestä on tarpeen tehdä
myös kehitystyötä välinevalmistajien kanssa, että
syntyisi toimivia työvälineitä. Hän puhuu pesimestä, jossa harjaosa menisi ja puhdistaisi raot ja pesinosa, jolla taas saisi samalla lauteet pestyä.

Saunan lauteiden hoitamisesta
ei tarvitse tulla lisäkustannuksia

K

un lauteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan myös saunan ja
lauteiden siivottavuus, se tuntuu merkittävällä tavalla myös kiinteistönomistajan
kukkarossa. Kaironkadun taloyhtiösaunassa on oivallinen tilaisuus nähdä konkreettisesti, mitä Matti Suomalan edellä esiin tuoma ajatus käytännössä
tarkoittaa.
– Meidän lauderakenteissa ei ole tappeja, eikä
ruuveja. Profiiliin jyrsitään pesä, johon esimerkiksi nousutason lauta kiinnitetään liimalla. Rakenteet
tehdään elementeiksi, jotka kestävät hyvin, eivätkä tarvitse sidelistoja, jotka keräisivät likaa, Suomala esittelee.
Pitkäikäisyyteen ja siivoamista helpotetaan suuresti sillä, että lauderakenteet tehdään elementeiksi.
Esimerkiksi kuten tässäkin taloyhtiösaunassa - ylin
laude on jaettu kahteen vajaan metrin pituiseen
elementtiin. Ne voi nostaa pystyyn pesemisen ajaksi, mutta ne voi myös irroittaa ja viedä pesuhuoneen puolelle pestäväksi ja harjattavaksi.
Tänä päivänä halutaan tehokkuutta ja siksi siivoamisenkin - jopa saunassa - on tapahduttava
mahdollisimman helposti, nopeasti ja tehokkaasti.
Elementit ovat maksimissaan 10 kilon painoisia,
joten siivoajien työturvallisuus ja ergonomia-asiat
on siinäkin otettu huomioon.

Runko lähes ikuinen,
elementtejä vain uusitaan
– Lautojen määrä suunnitellaan niin, että ei tehdä
yli metrin pituisia elementtejä. Elementit taas pyritään tekemään mahdollisimman samankokoisiksi,
ettei ole väliä, missä kohdin laudetta ne sijaitsevat,
Suomala jatkaa.
Näin elementtien paikkaa voidaan vaihtaa tai
hankkia tarvittaessa vain yksi uusi elementti.
– Lauteet eivät kulu samoista paikoista samalla tavalla eli löylynheittäjän paikka yleensä kuluu
enemmän kuin muut. Siksi elementtien paikkoja voidaan lauteissa vaihtaa tai ostaa vain yksi uusi,
eikä tarvitse uusia kaikkia, Suomala paljastaa idean
ytimen.
Lisäksi runkorakenteissa suositaan pitkäaikaisuutta eli esimerkiksi rosterirunko on lähes ikuinen ja uudet laude-elementit siihen voidaan vaihtaa tarpeen mukaan runkoa uusimatta. Toki rungon
saa myös puusta.

Materiaali sanelee
siivoustavat

että lämpökäsitelty mänty on kestävin materiaali
uimahalliolosuhteissa.
– Me käytämme sitä kahdesta syystä. Sen homeenkestävyys on paljon parempi kuin muiden ilmeisesti siksi, että puun sokerit ovat muuttuneet
sellaiseen muotoon, että bakteerikasvusto ei pysty
käyttämään sitä kasvualustanaan, hän kertoo.
- Ja toinen on se, että kun me liimaamme puiden päät näin, puun ns. kierto-ominaisuus saadaan
”tapettua”. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että laudeelementti ei väänny, eikä kierry. Halpa lauta sen sijaan kiertyy ja laude rupeaa lenkottamaan, hän jatkaa.
Lisäksi laudemateriaaleista puhutaan myös siitä
näkökulmasta, miltä ne tuntuvat.
– Puun pinnan viileys tai pehmeys... tällainen
pehmeä pinta ei tietenkään kestä niin paljon hankausta, mutta taloyhtiösaunassa sillä ei ole merkitystä, koska käyttö ei ole niin suurta kuin uimahalleissa, eikä niitä pestäkään niin kovin menetelmin
kuin uimahallien saunoja, hän vielä jatkaa.
– Uskoisin, että täälläkin taloyhtiösaunassa lauteet pestään vaahdottamalla... Suomala vielä pohtii.

Ylläpito maksaa...
Matti Suomala ymmärtää hyvin kolmisenkymmentä vuotta siivousalan yrittäjänä toimineena, miten
suuri merkitys saunojen hoitamisella ja siivoamisella on kustannuksina kokonaisuuteen nähden
varsinkin uimahalleissa tai kylpylöissä.
– Meillä on ollut asiakkaina kylpylöitä, missä
joudutaan maksamaan 25 000 euroa vuodessa lauteiden uusimisesta. Ne joudutaan uusimaan, koska
niissä ei ole tällaisia rakenteita ja ne mätänevät paikoilleen. Joudutaan purkamaan, rakennetaan uudet
tilalle ja joka vuosi tehdään tätä, Suomala ihmettelee moista ajattelemattomuutta.
– Kustannusta ei kukaan budjetoi mihinkään
valmiiksi. Arkkitehti ei ota sitä huomioon, eikä sitä
ymmärrä kylpylän pyörittäjäkään. Sitten tulee joka
vuosi tällainen lisäkustannus, joka olisi kuitenkin
muutettavissa huomattavasti pienemmäksi summaksi, eikä lauteitakaan tarvitsisi vaihtaa vuoden
välein, hän jatkaa.
Yksi näkökulma kustannustehokkuuteen on silläkin, että elementeistä koottu lauderakenne voidaan tuoda paikalle osina ja komponentteina, jotka
nostellaan paikoilleen. Hitsaamisia esimerkiksi rosterialustojen kokoamiseksi ei tarvita. Tämä kaikki
tuo nopeutta ja tehokkuutta myös saunojen kokoamisvaiheeseen paikan päällä.

Laudemateriaali vaikuttaa myös siihen, minkälaista siivoamista lauteet vaativat. Matti Suomala sanoo,
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Teksti: Hanna Rissanen

Lähiöpihat uudistuvat
Pihan perusparannus olisi järkevää yhdistää
esimerkiksi rakennusten julkisivu-, salaoja- tai pohjien
kunnostusremonttiin, jolloin osa tontin piha-alueista joudutaan
joka tapauksessa korjaamaan rakennustöiden jäljiltä. Myös
lähiöpihoissa löytyy paljon peruskorjaus- ja uudistustarvetta.

R

akennusten toimivuuden ja turvallisuuden varmistavat remontit menevät taloyhtiössä usein piharemontin edelle. Sen
vuoksi pihan kunnostusta on monissa
yhtiöissä jouduttu lykkäämään.
Vuosikymmeniä elämänmenon areenana olleissa lähiötaloissa löytyy jo niitä, joissa pakolliset rakennusten korjaukset ovat tehtyinä ja ollaan päästy
pihan kunnostamiseen. Toki hurja määrä on vielä
taloyhtiöitä, joissa koko korjaushankkeiden ketju on
edessä.
Esimerkiksi Espoon Mankkaalla on 80-luvun taloyhtiö, jossa pihan korjaussuunnitelmat ovat olleet
odottamassa toteutusvuoroaan muilta korjaustöiltä
jo usean vuoden ajan.
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Rakennukset ja
piha-alue vuosikymmenten
takaa, alkuperäistä luonnetta vaalien korjattuina. kauniit
jälleen.

Suunnitelmien varhainen ajoitus juontaa talon
asukkaan, aikuisiällä markkinointi- ja myyntitöistä
maisemasuunnittelijaksi kouluttautuneen ekonomi
Arja Paulan opintoihin.
Kotitaloyhtiön ympäristö valikoitui uuden ammatin opinnäytetyöksi läheisenä ja kiinnostavana
suunnittelukohteena. Jo opintojensa aikana Paula
perusti oman suunnitteluyrityksen, Maisemasuunnittelu Arja Paula.

Kunnostetaan aikakauden
henkeä ja tyyliä kunnioittaen
Yli kymmenen vuoden pihasuunnittelukokemuksen pohjalta Arja Paula tietää kertoa taloyhtiöiltä tulevien toimeksiantojen kirjosta. Pienimmillään ne

SVERIGE!
HElSInkI–TukHolma 1/9–14/11/2013

Silja Serenade ja Silja Symphony on lastattu Ruotsilla. On Abbaa,
fikaa, Melodifestivalenia ja husmanskostia. Marssitamme esiin
kaiken olennaisen Ruotsista ja ruotsalaisuudesta. Stig ombord,
astukaa laivaan! Lue lisää: www.silja.fi

koskevat jonkin yksittäisen pihaosuuden, vaikkapa
leikki- tai oleskelupaikan uudistamista.
Useimmiten taloyhtiöissä kuitenkin ymmärretään, että kokonaissuunnitelman teettäminen ja toteuttaminen tulee pitkällä aikavälillä edullisimmaksi. Jos pihaprojekti vaikuttaa liian suurelta yhdellä
kertaa toteutettavaksi, kannattaa suunnitelmat tehdä kerralla koko alueesta, mutta jakaa rakentaminen
kahteen tai useampaan erilliseen urakkaan. Taloudellisinta Paulan mukaan toki on viedä kaikki työt
saman tien päätökseen, kun rakennustyömaa on
kerran perustettu.
Hyvin tavanomaista 30 -50 vuoden ikäisissä taloyhtiöissä on salaojitusten uusiminen. Se jos mikä on järkevä vaihe toteuttaa paitsi kunnostustyöt
kattavasti muutenkin, toteuttaa myös toiveet pihan
uusista elementeistä ja toiminnoista.
Rakennusten ja ympäristön alkuperäiset suunnitelmat ja niiden edustama aikansa tyyli ovat Arja
Paulalle tärkeitä peruslähtökohtia taloyhtiöpihojen
päivittämistyössä. Pihan tulee istua rakennusten
arkkitehtuuriin ja olla luonteva osa ympäristöä. Rakenteet, materiaalit ja kasvit valitaan siten, että ne
ovat rakennuksen tyyliin ja aikakauteen sopivia.

Espoon Tapiolassa
erityishaasteita
Tietyille asuinalueille on kaupunkien taholla laadittu hyvinkin tarkkoja ohjeistuksia siitä, miten alueen pihojen perusparannukset tulee suunnitella ja
toteuttaa. Hyvä esimerkki tästä on Espoon Tapiola,
kulttuurihistoriallisesti merkittävä 50- ja 60-luvulla
rakennettu puutarhakaupunginosa.
Tapiolan omaleimainen tyyli halutaan säilyttää
sekä rakennusarkkitehtuurin että maiseman ja pihojen osalta. Pihasuunnittelussa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rakennemateriaaleina ja kasvilajeina käytetään samoja materiaaleja kuin alkuperäisissä suunnitelmissa on käytetty.
Ideana Tapiolassa on ollut säilyttää alueiden
avoimuus ja luonnonläheisyys niin, että asuinrakennusten tontit liittyvät toisiinsa, puistoon tai kaupunkimetsään ilman selkeitä rajauksia. Tonttien rajaamista aidalla ei sallita.
Mielenkiintoista on havaita, kuinka erilaiset rakentamismääräykset ovat tuohon aikaan Tapiolassa olleet. Taloyhtiön piharakenteita, kuten pyykinkuivatustelineitä, on voitu sijoittaa tontin rajojen ulkopuolelle, esimerkiksi kaupungin puistoalueelle.
Lähiöpihojen perusparannuksen suunnittelussa
lähdetään yleensäkin liikkeelle alkuperäisistä suunnitelmista, jos ne ovat säilyneet.
Ne antavat pihasuunnittelijalle arvokasta tietoa
siitä, minkälaisista pihaa ja ympäristöä kohteeseen
on alun perin haettu.
Muuten vaikkapa alkuperäisen kasvilajiston selvittäminen voi olla mahdotonta. Kymmenien vuosien saatossa ovat esimerkiksi alkuperäiset koristekasvit voineet täysin hävitä pihasta ja osa puista tullut ehkä elinkaarensa päähän.
Kunnostussuunnitelmassa pyritään mikäli mahdollista noudattamaan kohteen alkuperäistä henkeä
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ja tyyliä materiaaleissa ja kasvivalinnoissa. Aina alkuperäisiä suunnitelmia ei kuitenkaan ole säilynyt.

Kohdekohtainen
ennakkoselvittely parasta
Yleisesti ottaen Arja Paula, kuten myös maisemasuunnittelija Hanna Hentinen ovat todenneet, että
pihoja koskevat suunnitteluvaatimukset ovat etenkin pääkaupunkiseudulla koko ajan lähenemässä
samaa vaatimustasoa kuin rakennusten suunnittelussa. Pihasuunnittelijoilta edellytetään vahvaa ammattitaitoa.
Periaatteessa pihan peruskunnostukseen ei tarvita maisema- tai toimenpidelupaa, lukuun ottamatta edellä mainitun kaltaisia erityisalueita. Tällaiset kunnostussuunnitelmat voivat käsittää leikkivälineiden, pinta- ja kasvimateriaalien uudistamista.
Jos piharemontilla aiotaan muuttaa pihan alueiden käyttöä, rakentaa pihaan huvimaja, lisätä autopaikkoja tai kaataa puita, kannattaa luvanvaraisuus
aina tarkistaa kyseisen kunnan rakennusvalvonnasta. Tällaiset muutokset edellyttävät pääsääntöisesti rakennusvalvontavirastolta haettavaa toimenpide- tai maisematyölupaa.
Rajanveto luvanvaraisuudesta vaihtelee eri kunnissa. On siis viisasta tarkistaa luvanvaraisuus kyseisen kunnan rakennusvalvonnasta heti hankkeen
alkuvaiheessa, kun tiedetään minkä tasoiseen remonttiin ollaan ryhtymässä.

Yhteisiä oleskelupaikkoja,
leikkipaikkojen uudistaminen...
Todella monissa taloyhtiöissä pihojen uudistamisen
yhteydessä suunnittelijoilta on toivottu paikkaa yhteiselle oleskelulle. Etenkään 1960-luvun lähiötaloissa ei alun perin ollut grillauspaikkaa. Niissä se on
nyt varsin usein esitetty toive. Perusasioihin pihauudistuksissa nousevat eteen jokseenkin poikkeuksetta myös leikkipaikkojen ajanmukaistaminen.
Kalusteet, pyörätelineet, leikkivälineineet jne. pihavarustuksen tarjonta tuntuu kasvavan ja monipuolistuvan kaiken aikaa. 1950- ja 1960-lukujen
pihoissa leikkivälineinä olivat yleensä vain keinut
ja hiekkalaatikko. Tällä sektorilla valikoimat ovat kehittyneet hurjasti. Uusilla pihoilla näkeekin hyvin
monipuolisia ja hauskoja välineitä leikkiin ja liikuntaan eri ikäryhmille.
Vaihtoehtoja on siis paljon, siksi vanhaan kohteeseen tyylillisesti sopivan vaihtoehdon löytämisessä riittää plaraamista ja pähkäilemistä. Sama
koskee liki välinettä kuin välinettä.
Vanhoja leikkivälineitä on vaihdettava uusiin
myös kiristyneiden turvamääräysten vuoksi. Esimerkiksi keinujen sijoittamisessa pienemmillä tonteilla vaikeutta voi tuottaa sopivan paikan löytäminen. Uudet määräykset kun edellyttävät keinulle
noin 7 x 3 metrin turva-alueen.

Uusia linjoja
grillikatosarkkitehtuuriin!
Jos monen tarpeen kohdalla valinnan vaikeus on
valikoiman laajuudessa, grillikatoksien osalta piha-

suunnittelijat soisivat monipuolisemmin malleja.
– Tuntuu, että muuta ei löydy kuin kahdeksankulmaisia, Hentinen huoahtaa.
– Pihasuunnittelijahan ei voi suunnitella rakennuksia. Grillikatokset ja huvimajat suunnittelemme
pakettiratkaisuja hyödyntäen. Näiden valikoimiin
toivoimme todellakin lisää designia ja vaihtoehtoja.
Myös jätekatoksissa joutuu ajoittain myöntymään vain jotenkuten tyydyttävään ratkaisuun.
Jätekeräyspaikkoja monin paikoin paljon siistiyttäneet syväkeräysastiat eivät nekään muodoiltaan
sovi tyylillisesti kaikkialle, esimerkiksi funkkisympäristöihin. Tai niiden sijoittaminen vaatii vähintäänkin perusteellisen pohdinnan. Ongelma on,
että niitä tyhjentävät autot vaativat esteetöntä tilaa,
joten puuistutuksin niitä ei voi piilottaa.
Ikävimmillään Hanna Hentinen kertoo nähneensä jätehuollon modernit tulokkaat ryppäänä
komean käytävän päässä, jonne hän paremminkin
olisi suonut sijoitetuksi vaikkapa suihkulähteen.
Tyypillistä 1950-luvun pihoissa on, että pyykin
kuivatukseen on varattu paljon tilaa. Sittemmin,
kun kuivausrummut asunnoissa ja pesulapalveluiden käyttö ovat yleistyneet, on kuivatustarve ulkotelineillä vähentynyt. Tällaisissa pihoissa voidaan
remontin yhteydessä pyykinkuivatustilaa pienentää
huomattavasti ja käyttää vapautuva alue vaikkapa
hyötykasveille.

Hoitosuunnitelmaa noudattaen
villiintymisen uhka pois
Monissa lähiöissä pihojen hoitosuunnitelmat ovat
alunperinkin jääneet kokonaan laatimatta. Puut
ovat saaneet kasvaa kymmenien vuosien ajan, ja
siemenistä on saattanut kasvaa uusia, myös liian lähelle rakennuksia tulleita kasveja.

Omilleen jääneissä pihapiireissä Arja Paula kannustaisi ensin teettämään puuston kartoituksen.
Tiedossa on, että asukkaiden kesken puiden kaataminen herättää herkästi erimielisyyttä. Mahdollisesti vaarallisten ja kuolemassa olevien puiden varalta vähintäänkin olisi hyvä pyytää asiantuntijan
kartoitus.
– Paljon näkee puistomaisia pihoja, joissa puille ei ole tehty mitään, annettu niiden vain kasvaa ja
kasvaa. Kun niitä sitten on pakostakin jo kaadatettu,
mitään uutta pihasuunnitelmaa ei ole välttämättä
teetetty tilalle. Kartoitus ja mahdollinen harvennus
vähintään 20-30 vuoden välein olisi parempi vaihtoehto pitää piha edes jotenkin hallinnassa.
Pienipiirteisimmätkin taloyhtiöpihat saattoivat
aikoinaan säilyä hyvin kuosissaan, jos ja kun niitä
vaalimassa oli asiaan vihkiytynyt oma talonmies.
Nyt talonmiehet ylipäätään ovat harvinaisuuksia.
Oman lapsuutensa Munkkivuoressa asunut Arja
Paula muistaa kotitaloyhtiönsä pääsisäänkäynnin
molemmin puolin pallomuotoon leikatut orapihlajat, pihan koristealtaat, pähkinäpensaat ja syyshortensiat. Talonmiehen virka lopetettiin 1970-luvulla,
aikakautensa helmeksi lukeutuneen kerrostalopihan kohtalo kääntyi.
Pääkaupunkiseudulla on rakenteilla kokonaisia
uusia, tiiviitä kaupunginosia - Jätkäsaari. Kalasatama, Suurpelto ym. Niissä piha- ja vihersuunnittelijoille on paljon ja toisenlaista työtä tarjolla, eikä
ainoastaan maan tasalla, vaan katoilla, autokansilla
jne. Hanna Hentisen kädenjälkeä on tiedossa mm.
Kalasatamaan. Suljetuissa korttelipihoissa villimpikin ideointi on sallittua, usein toivottuakin.

Arja Paula
(vas.) ja Hanna
Hentinen, itsellisiä yrittäjiä
molemmat,
työskentelevät
sekä yhdessä
että erikseen.
Tiimiin kuuluu
myös suunnitteluhortonomi
Jari Jokela
oman yrityksen
nimissä hänkin.
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Julkisivujen
Taitajat 2013

Tämän aukeaman
ilmoittajat edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2013

Kattavaa rakenneteknistä suunnittelua ja
monipuolista korjausrakentamispalvelua

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

 Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot
ja kustannusarviot
 Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
 Betonitekniikan asiantuntemus
 Suunnittelu ja toteutuksen valvonta

Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi

Espoo
Kouvola  Pietarsaari  Seinäjoki  Vaasa
www.fmcgroup.fi
Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
www.contesta.fi

Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
on usein ainutkertainen
A-Insinöörin kokemus ja
ammattitaito takaavat
tämän hankkeen
häiriöttömän ja sujuvan
etenemisen. Meiltä saat
yksilöllisiä vastauksia
visaisiin pulmiisi.
Espoo, Tampere, Turku, Pori
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p. 02 244 0426, fax 02 242 6075
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Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

p. 0207 911 888
www.ains.fi

INSINÖÖRITOIMISTO

CONDITIO

Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

Ratavallintie 2, 00720 Helsinki
ǣȋͲͻȌʹʹ͵ͺʹʹͲǤ Ǥϐ

www.julkisivuyhdistys.ﬁ

www.knauf.ﬁ

Rakennushanke H. Lumivirta Oy
www.korjausasiantuntijat.fi
www.fmcgroup.fi
*
*
*
*

Kuntoarviot ja -selvitykset
Kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta
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- yli 20 vuoden kokemuksella -

20100 TURKU

PUH. 02 - 4690 744

www.42.ﬁ

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN
Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen
Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

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

www.lorakenne.ﬁ

VAHANEN-YHTIÖT
Linnoitustie 5 | FI-02600 Espoo
vaihde 020 769 8698 | www.vahanen.com

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen
Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski
email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

www.lahiokunnostajat.ﬁ

Pidä pintasi,
vaadi
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Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
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Julkisivuyhdistys
– asiantuntemusta
alan huipulta

www.e-weber.ﬁ
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TUTKITTUA TIETOA!
KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset
LABORATORIO
Betoni
Haitta-aineet (asbesti, PAH, PCB)
VOC ja pölyt
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS
Laboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

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

+LQWD


(sis. alv. 10 %) + pm
JUKO-aineistoon perustuvan
erustuvan käsikirjan
ll
ll
ensimmäisessä osassa esitellään
tyypillisen
julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asuntoosakeyhtiön näkökulmasta.
Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin
ja olosuhteisiin.
Tilaa: Riina Takala puh. 040 502 1769
tai info@julkisivuyhdistys.¿

Asiantuntija-apua
www.julkisivuyhdistys.¿

Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Kun ottaa nakit, niin puhe puuroutuu.

Grillikesää on
vielä jäljellä
Kulunut kesä helli lomalaisia kaikkialla Suomessa. Niin
Kuhmossakin, jossa vietin mökkilomaa useita viikkoja
kalastellen ja nautiskellen.
A´vot, pyyntituoretta kuhaa ja ahventa, savustettuja
muikkuja ja uusia pottuja. Välillä talkkunapuuroa,
tirripaistia, lanttukukkoa... Nyt ne ovat vain kivoja muistoja

M

utta pilviäkin elämän taivaalla on.
Suomen, eikä muunkaan maailman talous näytä kovin hääppöiseltä, vaikka tuoreimmat talousuutiset
kertovatkin heiveröisestä muutoksesta ja siitä, että
pohjakosketus olisi jo koettu. Nähtäväksi jää, mutta
nopeaa kasvua ei varmastikaan nähdä.
Suomen valtio aikoo elvyttää ehkä parilla sadalla
miljoonalla, jotta talous saataisiin edes vähän paremmalle tolalle. Kun tämä meidän ”sixpack-hallituksemme” nyt vaan osaisi päättää, mihin tuet
kohdistetaan.
Avunpyytäjiä on jonoksi asti, rakennusteollisuus
etunenässä. RT hamuaa, ei enempää, eikä vähempää kuin 400 miljoonaa, jotta rakennusliikkeillä ja
-teollisuudella business pyörisi.
Perustelut ovat luonnollisesti tarkkaan mietittyjä. Tukieuroilla pidettäisiin timpurit töissä ja sitä
kautta valtio saisi verotuloja.
Toinen puoli asiassa taitaa olla kuitenkin se, että
jäsenyrityksille pitäisi taata tulovirtaa nihkeimpinäkin aikoina. Työllistämisargumentti on ok, mutta toista mieltä olen siitä,
että verovaroin pitäisi tukea gryndaamista.
Sitä, jonka laadustakin saa usein lukea huonoja uutisia.

Tarvittaisiin täsmäelvytystä
korjausrakentamiseen
Oy Suomi Ab on pariin otteeseen
vaikeina aikoina tukenut korjausrakentamista, mikä on kohdistunut
taloyhtiöihin. Se olisi perusteltua
nytkin, sillä korjaaminen työllistää kaiken kokoisia rakennusalan yrityksiä. Varsinkin niitä,

joiden kirjoilla on vain ”liimataisia” ja ”virtasia”.
Lisäksi korjaaminen vaatii paljon työtä, ehkäpä
enemmän kuin elementtien valmistaminen ja niistä talojen kasaaminen.
Tässä kohdin on hyvä myös muistaa, että korjausvelka rakennetussa kiinteistökannassa hipoo 50
miljardia euroa ja monet lainsäädännölliset päätökset vaativat taloyhtiöitäkin korjauksiin.
Sekin on huomioitavaa, että jos elvytyseuroja kohdistettaisiin korjausrakentamiseen, niin kuitenkin valtaosan korjauksista maksaisivat yksityiset osakkeenomistajat. Ja tälläkin mallilla verotuloja
kertyisi valtion kassaan.

Entäs homekoulut
ja -päiväkodit?
Maallikkona ajatellen ei yhteiskunnan omien kiinteistöjen kuntoon saattaminenkaan ole hullu ajatus. Onhan nekin kalliilla rakennettu ja sittemmin
päästetty liian monessa tapauksessa kehnoon
kuntoon.
Aika ajoin otsikoissa näkee, että koulu tai
päiväkoti on siinä jamassa, ettei sinne voi lapsia laskea.
Niidenkin korjaaminen vaatii työtä
ja näin valtio edesauttaisi työllisyyttä. Tällä mallilla valtio lainaisi ikään
kuin itselleen. Ja kunnille, joita se
muutoin kurmottaa kovalla kädellä.
Mutta kaiken kaikkiaan päätöksillä on kiire, koska mihin tahansa elvytys kohdistuukin, se ottaa aikansa ennen kuin vaikutukset näkyvät yhtään missään.

www.karpankeittio.fi • karppa.coffeeland@kolumbus.fi
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Grillatut kasvikset
• kesäkurpitsaa
• porkkanaa
• uuden sadon sipulia
• kukkakaalia
• valkosipulia
• Koskenlaskija
-sulatejuustoa
• mustapippuria
• suolaa

Grillivartaat
• possun ulkofilettä
• maksaa
• maissia
• luumutomaatteja

Grillatut kasvikset ja grillivartaat
Pilko kuorittu kesäkurpitsa paloiksi, muserra
kukkakaali nuppuina mukaan, viillä porkkanasta
juustohöylällä lastuja, pilko myös sipulit mukaan.
Mausta rouhitulla mustapippurilla ja suolalla. Lusikoi lopuksi rasiallinen Koskenlaskijaa ja sekoita.
Repäise vahvasta alumiinifoliosta sopivat palat, yksi per ruokailija ja lusikoi kasvikset foliolle.
Pyöräytä nyytit kiinni ja grillaa hiilloksella 15-20
minuuttia.
Tai kuten allekirjoittanut teki, että laitat kasvismössön savivuokaan ja sen päälle folion kanneksi ja grillaat herkun siten.

Grillivartaat

maissi reilun sentin paksuisiksi viipaleiksi.
Puisia varrastikkuja on syytä pitää vedessä
jonkin aikaa, niin niiden päät eivät hiillostu grillin
lämmössä.
Töki ainekset vartaaseen vuorotellen. Maissiin
saat tikkuun helpommin, kun teet siihen keskelle
teräväkärkisellä veitsellä pienen reiän.
Grillaa vartaat välillä kääntäen, että herkut kypsyvät tasaisesti ympäriinsä.
Varsin maukasta evästä syyskesän hämärtyviin
iltoihin. Ruokailun yhteydessä kaikki uusavuttomat ihmisvintaget ja nuoremmatkin voivat sitten
lukea isännöitsijäunionin uunituoretta vihkosta,
jossa opastetaan asumisen jaloa taitoa. Jess.

Leikkaa possunliha peukalonpään kokoisiksi paloiksi ja marinoi liha valkosipulihakkeluksen, soijan, suolan, valkopippurin ja oliiviöljyn kera. Tunti pari jääkaapissa riittää hyvin.
Leikkaa maksa saman kokoisiksi paloiksi ja ripottele päälle vähän suolaa. Viipaloi esikeitetty

Kahvimaalla
17. elokuuta 2013
Chef Karppa

Monet vierastavat maksaa,
ihan turhaan.
Ennakkoluuloja
kaikki tyynni.
Maksa on terveellista ja hyvin edullista
ruokaa. Nopea
valmistaa ja sille riittää suola
ja valpippuri
mausteeksi.
Sitä ei saa paistaa liian kypsäksi, sillä silloin se muuttuu kuivan
koppuraksi.
Hiiligrillillä valmistettaessa
maksa saa erityisen hyvän
aromin.

www.facebook.com/karpankeittio
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KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2013
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

Tehokasta tuholaistorjuntaa
• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt
• jyrsijätorjunta • luteet ja sokeritoukat
• lintutorjunta jne…

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet
Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

Soita 040 514 5026
Pertti Jumppanen
asiakaspalvelu@estorjunta.¿
www.estorjunta.¿

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

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
p. (09) 875970
www.miele-professional.fi

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

AUTOTALLIT

BETONI-INJEKTOINTI
s kopo-laattojen kiinnitys
s betoni- ja tiilirakenteiden
korjaukset ja pinnoitukset
s vedentiivistyskorjauksia
s injektointiletkuasennuksia

Eskon Oy
KORJAUSRAKENTAMISTA 25 v.

Katso esittelyvideo:
www.eskon.ﬁ

Ajomiehentie 13
00390 Helsinki
puh. 09-863 4161

ALUMIINI-IKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät
AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset
Puh 06-781 9000
Fax 06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.ﬁ

VÄESTÖNSUOJAT

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

tuote- ja
yritysuutispostia

nimityksiä

Kiinteistötahkolalle
verkkopankkipalvelu
Kiinteistötahkola
ja verkkopankki Arkkeo ovat
tehneet yhteistyösopimuksen,
jonka myötä Kiinteistötahkola
tulee säästämään vuosittain
lähes 200 000 euroa ja yli 6 000
tuntia isännöitsijöiden aikaa.
Kiinteistötahkola isännöi
Suomessa 1 400 asunto-osakeyhtiötä, joissa on osakkaina
yhteensä yli 40 000 kodinomistajaa. Kiinteistötahkola lähettää
asuntojen omistajille vuosittain
n. 350 000 paperikirjettä, joiden
lähettämisestä syntyy yhtiölle
merkittäviä kustannuksia.
Arkkeon avulla Kiinteistötahkola vähentää perinteisten
paperikirjeiden lähettämistä ja
siirtyy käyttämään turvallista,

sähköistä tiedottamistapaa.
Tärkeät tieotteet toimitetaan
kodinomistajille nopeammin ja
tehokkaammin kuin tavallisessa
kirjepostissa sekä turvallisemmin
ja luotettavammin kuin sähköpostitse.
Kiinteistötahkolan isännöimien taloyhtiöiden osakkaat saavat
ilmaisen, digitaalisen tilin, jolle
kaikki tiedotteet toimitetaan
automaattisesti. Tiliä voi käyttää
asiakirjojen lukemiseen, jakamiseen perheenjäsenten kanssa ja
arkistointiin.
Lisätietoja: Arkkeo Oy, CEO,
Tuomas Kohila, uhp. 040
7771770 Kiinteistötahkola-konserni, Seppo Tahkol, puh. 0207
480 224.

Keittiömaa toimittaa
yksilöllisiä laatukeittiöitä
Keittiömaa on täyden
palvelun kalustetalo, josta saa
kaiken mitä kodin remontointiin
tai uudisrakentamiseen tarvitaan
kalusteista pintamateriaaleihin
sisustussuunnittelua ja asennuspalvelua unohtamatta.
- Hyvä esimerkki tinkimättömästä laadusta ovat saksalaiset
Noblessa-keittiöt, jotka valmistetaan Euroopan suurimman keittiövalmistajan Nobilian tehtailla
Saksassa, toimitusjohtaja Eija
Kanniainen-Ikonen saboo.
- Nobilian tehtaat valmistavat
yli 2 500 keittiötä päivässä, mutta
silti jokainen keittiö on aina
uniikki ja äärimmäisen tarkasti
valmistettu. Tehtaan korkea
automaatiotaso takaa sen, että
laatutaso on aina vakio.
Valmistajan kokoluokan
vuoksi toimituksetkin tapahtuvat
kellontarkasti ympäri vuoden.
Altaat, kodinkoneet, liesikuvut ja
valaisimet sisällytetään tilaukseen
asiakkaan niin halutessa.
Keittiön toimitus kotiovelle

tapahtuu kolmessa viikossa jopa
sisään kannettuna ja asennettuna. Tuotteet kuljetetaan rahtivapaasti Suomeen ja muuttopalvelu Niemen varastoon, josta ne
kuljetetaan asiakkaalle silloin kun
hänelle parhaiten sopii.
- Rungot toimitetaan valmiiksi
kasattuina, ovet asennettuina ja
vedinporauksilla varustettuina.
Koristelistat toimitetaan valmiiksi
jyrsittyinä ja kasattuina, valaistus
runkoon valmiiksi upotettuna.
Yläkaappien kiinnityksessä käytetään mukana tulevia seinäkiskoja,
joten asennus on uskomattoman nopeaa ja vaivatonta, Eija
Kanniainen-Ikonen kertoo.
Noblessan keittiöiden periaatteena on kohtuuhintainen
ylellisyys. - Keittiöiden laatu on
aivan omaa luokkaansa. Kaikki
osat testataan laboratorio-olosuhteissa kuuma- ja kylmätesteissä, ja esimerkiksi vedinten on
kestettävä yli 100 lämpöastetta ja
huimia pakkasarvoja.

Tuoteuutisia, yritysuutisia:
toimitus@kiinteistoposti.fi

Kaunisto-yhtiöt
Talotekniikkiakonserni
Kaunisto-Yhtöiden varatoimitusjohtaja Juha Rintala, 46, on
nimitetty toimitusjohtajaksi
1.6.2013. Hän on toiminut
konsernin varatoimitusjohtajana viimeiset kaksi vuotta. .

kennellyt mm. Länsimetron
ja Lähivakuutuksen viestintäpäällikkönä, viestintäkonsulttina ja virkamiehenä Euroopan komissiossa. Malmivaara
raportoi talousjohtaja Timo
Lehtiselle.
A-Insinöörit Oy

Realia Isännöinti
Realia Group
Oy:n johtoryhmän
jäseneksi ja
Realia Isännöinti Oy:n
liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Timo
Aarvala, 40, 19.8.2013 alkaen.
Timo Aarvala siirtyy tehtävään
TeliaSonera Finland Oy:n liiketoimintajohtajan tehtävästä,
jossa hän on toiminut vuodesta 2010 alkaen. Tätä ennen
Timo Aarvala on toiminut
erilaisissa liiketoiminnan ja
myynnin johtotehtävissä mm.
Basware Oy:ssä.
Suomen Talokeskus
Katariina Mäkelä on nimitetty Suomen
Talokeskus
-konsernin
markkinointi- ja viestintäpäälliköksi
3.6.2013 alkaen. Toimessaan
hän vastaa markkinoinnin
ja viestinnän tehtävistä sekä
Suomen Talokeskus Oy:ssä
että Agenteq Solutions Oy:ssä.
Espoon kaupunki
Arkkitehti Marianne Kaunio
on valittu Espoon yleiskaavapäälliköksi. Hän toimii
nykyisin Suur-Espoonlahden
aluearkkitehtina. Yleiskaavapäällikön vastuualueeseen
kuuluu yleis- ja osayleiskaavoitus, maankäytön strategiset
kehityskuvat ja visiot. Myös
pääkaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen
(MAL) yhteistyö on tärkeässä
roolissa hänen työssään. Marianne Kaunio aloittaa virassaan
1.8.2013.
Molok Oy
Kari Korhonen on nimitetty
Molok Oy:n aluevientipäälliköksi 25.6.2013 alkaen.
YIT
Hanna Malmivaara, VTM (45)
on nimitetty YIT:n viestintäjohtajaksi 1.9.2013 alkaen.
Hanna Malmivaara siirtyy
YIT:lle ISS Palveluista, missä
hän on vastannut viestintäjohtajana ISS:n viestinnästä,
markkinoinnista ja brändistä.
Ennen ISS:ää hän on työs-

A-Insinöörit
Oy:n uudeksi
toimitusjohtajaksi
on nimitetty
tekniikan
tohtori Jyrki
Keinänen.
Keinänen
aloittaa uudessa tehtävässään
1.1.2014. Samalla Keinäsestä
tulee yhtiön osakas.
Keinänen siirtyy A-Insinööreille Sweco PM Oy:stä, jossa
hän on viimeiset viisi vuotta
toiminut toimitusjohtajana.
Sitä ennen Keinänen toimi
kahdeksan vuotta toimitusjohtajana Suomen Rakennusinsinöörien liitossa.
KTM Ilkka Hyssy on nimitetty
A-Insinöörit Oy:n talousjohtajaksi.
Insinööri (AMK) Markus Kytölä
on aloittanut suunnittelijana
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n
Tampereen infrayksikössä.
MSc Niko Laamanen on aloittanut A-Insinöörit Suunnittelu
Oy:n korjaussuunnittelun
yksikössä kuntotutkijan ja
kestävän rakentamisen asiantuntijan tehtävissä.
Rakennusinsinööri (AMK) Jari
Koskela on nimitetty suunnittelijaksi A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n infrayksikköön.
DI Markku Hakonen on
aloittanut suunnittelijana
A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n
teollisuus- ja toimitilarakentamisen yksikössä Espoossa.
Rakennusinsinööri (AMK)
Laura Paavola on aloittanut
suunnittelijana A-Insinöörit
Suunnittelu Oy:n asuin- ja
liikerakentamisen yksikössä.
DI Petri Kela on nimitetty projektipäälliköksi A-Insinöörit
Suunnittelu Oy:n siltasuunnittelun yksikköön Espooseen.
Rakennuspiirtäjä Marjo JaffePelkonen on nimitetty tekniseksi avustajaksi A-Insinöörit
Suunnittelu Oy:n siltasuunnittelun yksikköön Espooseen.

Nimitysuutisia:
toimitus@
kiinteistoposti.fi
61

tuote- ja
yritysuutispostia
Uusi ovikonsepti valtaa alaa
Nummelalainen Muotolevy on
toimittanut tämän vuoden alkupuoliskolla Eclisse Pocket Door
-liukuovijärjestelmiä noin 200
eri projektiin, pääasiassa kerros-,
rivi- ja omakotitaloihin.
Eclisse Pocket Door -liukuovijärjestelmässä järjestelmän osat
ovat vaihdettavissa ja huollettavissa seinää purkamatta. Tuote
täyttää EN1527 standardin 100
000 syklin vaatimuksen ja sillä on
12 vuoden takuu.
Pocket Door -liukuovet sopivat
hyvin asuinrakennusten välioviksi ja kohteisiin, joissa pyritään
esteettömään liikkumiseen. 100

m2:n asunnosta yli 8 m2 vapautuu hyötykäyttöön käytettäessä
seinän sisään liukuvia ovia.
Pocket Door -liukuovijärjestelmän teräskehykset tulevat
italialaiselta Eclisseltä. Muotolevy
on valinnut Eclisse Pocket Door
-liukuovijärjestelmien ovitoimittajaksi suomalaisen Fenestran.
Eclisse Pocket Door -liukuovijärjestelmät ovat Muotolevylle
uusi tuoteryhmä.
Lisätiedot: Muotolevy Oy,
Jarkko Kuisma
puh. +358 40 5477 466
jarkko.kuisma@muotolevy.fi

Paperinkeräys investoi uuteen tuotantoyksikköön Vantaalle
Kierrätys- ja ympäristönhuoltopalveluja valtakunnallisesti tarjoava Paperinkeräys
rakentaa uuden tuotantoyksikön
Vantaan Viinikkalaan.
Monimateriaaliyksikössä pystytään käsittelemään yritys- ja
teollisen toiminnan jätteet sekä
kaikki tuottajavastuun alaiset
jakeet. Yksikön on tarkoitus valmistua vuoden 2014 keväällä.

Uusinvestointi tehtiin, sillä nykyisen Helsingin Hakuninmaan
yksikön tontin vuokrasopimus
päättyy ja alue kaavoitetaan
asuinkäyttöön.
Uudessa Viinikkalan yksikössä
otetaan käyttöön sinne tulevan
materiaalin - keräyspaperin ja
-kartongin, puun, metallin, lasin
ja SER-jakeiden keräämistä ja
käsittelyä helpottavia ratkaisuja

ja teknologiaa. Lisäksi yksikössä
on useita laajennusmahdollisuuksia.
Viinikkaan tuotantoyksikön
kautta kulkee jatkossa noin 100
000 tonnia materiaalia vuodessa. Kaikki kuljetukset tapahtuvat
maanteitse.
Rakennustyöt aloitettiin
juhannuksen alla, ja projektin
urakoitsijana toimii YIT.

Viinikkalassa materiaalin
vastaanotto tapahtuu siiloihin,
eivätkä autot enää aja halliin sisälle. Käytössä on kaksi
autovaakaa, joista toinen on
täysipitkä ja mahdollistaa yhden
punnituksen. Sähkö- ja elektroniikkaromun eli SER-materiaalin
käsittelyyn on varattu nykyistä
enemmän tilaa. Myös laajennusvara on huomioitu.

Greenled Oy:ltä ensimmäisiä A++ -luokan sisävalaisimia
Suomessa valmistettu
Greenled ECO E-sisävalaisin
on Greenled Oy:n mukaan
ensimmäinen EU-energiatehokkuudeltaan korkeimman
A++-tunnuksen saava sisävalaisin. Valaisin on suunnattu niin
kotimaisille vähittäiskaupan,
kauppakeskuksien, teollisuuden
ja logistiikan tiloihin kuin kansainvälisille markkinoillekin.
Greenled ECO E -valaisimen
hyötysuhde pelkästään ledillä
on 160 lumenia wattia koh-

den. Nykytekniikkaa edustaviin
loisteputkivalaisimiin verrattuna
uusi ECO E on yli 50 % energiatehokkaampi kuin perinteinen
T5-loisteputkivalaisin.
Valaisimen elinikä nousee yli
70 000 tuntiin.
– Se, että valaisin pääsi A++
luokkaan ei johdu pelkästään
ledistä, vaan valaisinrungon
hyvästä lämmönhallinnasta, optiikasta- ja kotimaisesta Helvarin
liitäntälaitteesta. Kokonaisuus
mahdollisti valaisimen pääsyn

A++-luokkaan, Vesa Vähänen
kertoo.
ECO E:n liitäntälaitteeksi
valittiin kotimaisen Helvar Oy:n
digitaalinen liitäntälaite, joka soveltuu parhaiten älykkään valaistuksen ohjaamiseen. Digitaalisen
DALI-ohjauksen suurin hyöty
saadaan siitä, että päivänvalo on
hyödynnettävissä valaistuksessa
sekä valaistussuunnittelussa
käytettävä huoltokerroin. Älykäs
ohjaus mahdollistaa yksittäisten
led-valaisimen säädön. Näiden

lisäksi valaistusta voidaan säätää
logaritmisesti, eli esimerkiksi
myymälän valaistusta voidaan
ihmissilmän huomaamatta
säätää asiakasvirran ja heidän
liikkeidensä mukaisesti.

joittelijoita, joille kyseessä on
usein ensimmäinen työpaikka.
Moni nuori jää hyvien kokemusten jälkeen osa-aikaisiin töihin
myös kesän jälkeen.
Voittajat valinneeseen arviointiraatiin kuuluivat Karsten
Slotte (Fazer-konserni), Leena
Malin (Henkilöstöjohdon ryhmä
HENRY ry), Teppo Rantanen
(Suomen lasten ja nuorten säätiö / Deloitte), Rauno
Heinonen (Alma Media), Maria
Soini (Monster.fi), Juha Pentti
(TeliaSonera), Joel Kuuva (Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL)
ja Aicha Manai (Taloudellinen

tiedotustoimisto TAT).
Gronlund Palvelut Oy on
tamperelainen siivous- ja
tukipalveluita tarjoava yritys.
Yritys on toiminut Pirkanmaan
seudulla jo 25 vuoden ajan. Tällä
hetkellä työllistämme yli 100
alan ammattilaista. Vuonna 2012
liikevaihtomme oli 2,8 miljoonaa
euroa.

Lisätietoja: Greenled Oy
Mikko Aaltonen,
puh. 050 506 0695
mikko.aaltonen@greenled.fi

Gronlund paras kesätyöllistäjä
Tamperelainen siivous- ja
tukipalveluita tarjoava Gronlund
Palvelut Oy palkittiin valtakunnallisessa Vastuullisin kesäduuni
-kilpailussa keskisuurten yritysten sarjassa parhaana kesätyöpaikkana 2013.
Puolueeton kilpailuraati päätti
voittajan kesätyöntekijöiltä saadun palautteen perusteella, joita
saatiin lähes 2 800 kesätyöntekijältä.
– Gronlund Palvelut Oy sai
kesätyöntekijöiden antamassa
palautteessa erittäin korkeat
pisteet. Positiivista on myös
yrityksen kasvu ja paikallisena

toimijana pärjääminen kentällä, jolla toimii paljon suuria
yrityksiä, perustelee kilpailun
arviointiraadin puheenjohtaja
Karlsten Slotte.
– Olemme luonnollisesti erittäin otettuja voitosta.
Olemme panostaneet vahvasti
hyvään esimiestyöskentelyyn ja
positiivisten kesätyökokemusten
tarjoamiseen, iloitsee Gronlund
Palveluiden toimitusjohtaja Tiina
Holopainen.
Gronlund Palvelut palkkaa
vuosittain 16-20 kesätyöntekijää. Joukossa on myös alle
18-vuotiaita nuoria kesätyöhar-

Lisätiedot:
Gronlund Palvelut Oy,
Tiina Holopainen,
puh. 041 549 9471,
www.gronlundpalvelut.fi

Osoitteenmuutos

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

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

Asunto-osakeyhtiö

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

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:

Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy
puh. 09 223 8560
email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
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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

Uutispostia
Taloyhtiöt ja yritykset kohtaavat Taloyhtiö remontoi -palvelussa
Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä miettivät, mistä löytäisi
sopivan yrityksen suunniteltua
korjausta tekemään ja jolta voisi
pyytää tarjouksen. Yrityksellä
on tilauskirjassa tilaa, mutta
mitenkähän palvelua markkinoisi
ja kenelle.
Tässä peruslähtökohta Kiinteistöpostin tulevalle taloyhtioremontoi.fi -palvelulle, jossa
saatetaan erilaisia palveluita
tarvitsevat taloyhtiöt ja niitä
tuottavat yritykset yhteen.
– Kyse on verkossa ja mobiilissa toimiva palvelu, jonka
tarkoituksena on löytää taloyhtiöille ja niiden hankkeille oikeanlaiset kumppanit toteuttamaan
niitä - ja toisin päin, palvelun
kehittämisestä vastaava Janne
Valtakari sanoo.
Toimintaidea yritysten kannalta on, että esimerkiksi urakoitsija
syöttää palveluun muutamia
tietoja ja saa heti esiin heille
sopivimmat urakkakohteet.
– Palvelu toimii yrityksille
tietynlaisena ”tuotantokoneena”. Taloyhtiöt taas ikään kuin
”ruokkivat” konetta ilmoittamalla
remonteistaan ja saavat näin
etsittyä uusia potentiaalisia
kumppaneita, Valtakari toteaa.
– Ajatuksena on, ettei taloyhtiöiden tai isännöitsijöiden
tarvitse unohtaa vanhojakaan
lojaaleja urakoitsijoita, sillä he
voivat lisätä esimerkiksi sähköpostilla haluamansa yrityksen
mukaan viestiketjuun. Näin
vanhatkin yhteistyökumppanit
saavat aina automaattisesti tiedon kohteesta, missä kyseinen
käyttäjä tarvitsisi mahdollisesti
apua, hän jatkaa.
– Korjaukset, huoltopalvelut,
tuotteet... ylläpitotyöt, suuremmat hankkeet lampun vaihdosta
suuriin saneerauksiin - mitä
vain tarpeeseen tulee. Palvelua
voi hyödyntää mihin tahansa
käyttökohteeseen eli käytännössä kaikkeen mahdolliseen
ulkoiseen apuun, mitä taloyhtiö
tarvitsee ja löytämään tekijät
palvelun kautta, hän mainitsee.
Esimerkiksi kiinteistöhuoltopalveluissa taloyhtiö remontoi
voi toimia tietynlaisena rekrytointiprosessina: – Taloyhtiö
hakee sopivia työntekijöitä,
jotka tässä tapauksessa yrityksiä
ja jättää palveluun rekrytointiilmoituksen, vaikkei se sitä aivan
olekaan, kerää sopivia kumppaneita, keskustelee, neuvottelee
heidän kanssaan jatkosta palvelun avulla tai sen ulkopuolella
tai sen jälkeen, kun kumppa64

neita on löytynyt, Valtakari vielä
hahmottelee palvelun suomia
mahdollisuuksia.
Kokeilu- ja pilotointivaihe
meneillään
Palvelu on tällä hetkellä vielä
kokeilu- ja pilotointivaiheessa.
– Palvelua pääsee käyttämään
samoin tein, kun on rekisteröitynyt sinne. Jos esimerkiksi
yritys haluaa päästä testaamaan
palvelua, ei tarvita juuri kuin
sähköposti, yrityksen nimi ja
salasana - näillä pääsee alkuun,
hän kertoo.
– Todellista käyttöä varten, esimerkiksi kun halutaan
katsoa, mitkä niitä potentiaalisia
sopivimpia kumppaneita on,
niin sitten tarvitaan yrityksestä
tarkempaa tietoa.
Janne Valtakarin mukaan
selkeästi näyttää siltä, että
taloyhtiöt ovat aina halukkaita
kuulemaan uusista, mahdollisista kumppaneista. Myös yritykset
ovat luonnollisesti liiketoimintaa harjoittaessaan halukkaita
keskustelemaan potentiaalisten
asiakkaiden kanssa tehtävistä
töistä - yhdistetään monta asiaa
ja tuodaan ne saman katon alle.
– Isännöitsijöillä on usein
omassa verkostossaan yrityksiä,
joiden käyttämisestä tai tarjousten pyytämisestä keskustellaan,
mutta palvelu laajentaa myös
tässä suhteessa potentiaalisten
yritysten kenttää, koska mukaan
tulee uusia, ennen tuntemattomiakin yritystarjokkaita, hän vielä
mainitsee.
– Käytännössä todella helppo

tapa, koska taloyhtiö pystyy
jakamaan tietoa myös vanhoille,
olemassa oleville kumppaneille,
mikä ei poissulje niitä. Vaikka ne eivät olisi suoranaisesti
palvelussa mukana, ne voisivat
kuitenkin nähdä ja keskustella
kyseisestä kohteesta. Uudet
kumppanit taas voivat tulla
mukaan, ehdottaa ja antaa uusia
ja raikkaita näkemyksiä, miten
hommat voidaan hoitaa. Näin
koko palvelunkin toiminta pysyy
virkeänä, Valtakari mainitsee.
Palvelu on tarkoitus saada
käyttöön tämän vuoden aikana.
Siihen on mahdollisuus tutustua
mm. Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla marraskuussa.
– Ennen tätä julkaistaan
palvelulle väliaikaiset sivut, jonne
voi liittyä jo ennakkoon.
Ennakkoon liittyneille ilmoitetaan automaattisesti, kun
palvelu on virallisestikin avattu.
Minuun voi olla yhteydessä, jos
asia kiinnostaa. Annan mielelläni
lisätietoja ja vastaan kysymyksiin. Me otamme mielellämme
palveluun jo nyt halukkaita taloyhtiöitä ja yrityksiä, jos palvelun
pilotointi tai testaus kiinnostaa,
Valtakari vielä toteaa.
Luonteva jatke
vuorovaikutukselle
Janne Valtakari esitteli palvelua
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa keväällä. Se synnytti
mielenkiintoisia ja pitkiäkin keskusteluja ja kaikkinensa palaute
oli positiivista.
– Moni totesi, että he ovat
toivoneetkin, että tulisi palvelu,

joka selkeyttäisi toimintatapoja ja -malleja, mistä ja miten
sopivia kumppaneita löydetään
tai tiedustellaan. Myös uusien
kumppaneiden etsintä kiinnostaa taloyhtiöiden edustajia ja
uskoisi, että niin myös sopivien
kohteiden löytyminen kiinnostaa innokkaita yrittäjiä, Valtakari
mietiskelee.
– Palvelun perustamisidea
syntyi oikeastaan Kiinteistöpostista. Totesimme, miten merkittävällä tavalla Kiinteistöposti
on ollut keskiössä taloyhtiöiden
ja yritysten välillä jo 20 vuoden ajan. Kun sitten mietimme, miten voitaisiin palvella
sekä lukijakuntaa, että yrityksiä,
jotka haluavat markkinoida tälle
kohderyhmälle, ja kun elämme
digitalisoituvassa maailmassa,
niin voisiko tällaisella palvelulla
aueta ovia uusille asioille. Palvelu on Kiinteistöpostille tietynlainen jatkumo, uusi foorumi, jossa
palveluita tarvitsevat kohtaavat
palveluita tarjoavat, samaan
tapaan kuin lehden palstoilla.
- Palvelu tulee muuttamaan
tapoja, miten yritykset ja taloyhtiöiden edustajat viestivät. Ihan
kaikkeen palvelulla ei tietenkään
pystytä vastaamaan, mutta se on
kuitenkin hyvä lähtökohta yritysten ja taloyhtiöiden väliseen
kommunikointiin. Eikä tämä jää
tähän. Lisää on luvassa, Valtakari
vielä salaperäisesti paljastaa.
Lisätietoja:
Janne Valtakari
puh. +358 (0)41 755 5279
janne@revenue.tm

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

Soita

020 790 2000
Lue Lisää

www.newliner.fi
Se. Kotimainen. Luotettava.
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Taloyhtiönne vesikaton kunnon tarkastaminen,
syyshuolto ja lumenpudotuksesta sopiminen
ovat ajankohtaisia juuri nyt. Vesikaton luotettava
kumppani palvelee valtakunnallisesti!

Pyydä tarjous ja tilaa
samalla katon syyshuolto

010 680 4000

