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Lattialle asennettava DSE Flex
-lämmönjakokeskus
Ympäristöystävälliseen, tehokkaaseen ja
taloudelliseen kaukolämmitykseen

Jopa

3 tuntia
nopeampi
haalaus, sillä
lämmönjakokeskus
on pienikokoinen
ja kevyt.

Isoihin asuinrakennuksiin, liiketiloihin ja teollisuuskiinteistöihin suunniteltu DSE Flex soveltuu sekä uudisrakentamiseen että
saneerauskohteisiin. DSE Flex soveltuu patteri-, lattiaja ilmanvaihdon
lämmitykseen sekä käyttöveden
lämmittämiseen. Sen maksimiteho
lämmityksessä on 560 kW ja käyttövedessä 590 kW.
Uuden sukupolven komponentit mahdollistavat tarkan lämmityksen ja käyttöveden lämpötilan säädön. Danfoss ECL
-säätölaite antaa käyttäjälle uusia mahdollisuuksia monipuoliseen kommunikointiin. Energiatehokkaat pumput, aikaohjelmoitava säädin sekä eristetyt
komponentit säästävät energiaa ja selvää
rahaa.

Rakenne on vankka ja kompakti. Teknisen
tilan putkiliitännät voidaan suunnitella jo
etukäteen ennen lämmönjakokeskuksen
toimitusta. Matalan rakenteensa ja ylöspäin suuntautuvien liitäntöjen ansiosta
keskuksen kytkennät on helppo tehdä
mistä suunnasta tahansa ja säätöjalat helpottavat asennusta.
DSE Flex -lämmönjakokeskus on
mahdollista eristää tehtaalla, mikä
nopeuttaa keskuksen asennusta ja
pienentää huomattavasti lämpöhäviötä.
Lämmönjakokeskuksesta voi tilata 1-, 2tai 3-piirisen kokonaisuuden. Moduuleita
voi yhdistää tarpeen mukaan jos piirejä
tarvitaan enemmän. Keskukset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan toiveiden
ja käyttötarkoituksen mukaan.

Lue lisää osoitteessa: dseflex.danfoss.fi

Oy Danfoss Ab
myynti@danfoss.com
www.lampo.danfoss.fi
www.dseflex.danfoss.fi

Useimmat 2-piiriset keskukset mahtuvat
eurolavalle mikä helpottaa haalausta
asennuspaikalle.
Uudet Danfoss Micro Plate™ mikrolevylämmön-siirtimet parantavat
ratkaisun energiatehokkuutta jopa 10 %
paremmalla lämmönsiirrolla ja 35 % pienemmällä painehäviöllä perinteisiin siirtimiin verrattuna.
DSE Flex -lämmönjakokeskuksella
(Danfossin automatiikalla varustettuna) on viiden vuoden takuu kaukolämpökäytössä kotimaassa.
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Vauhtia talon täydeltä!
Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.
Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

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

PÄÄKIRJOITUS

Marjo Parkkinen

Henkikullan arvoisia ohjeita
Paloturvallisuuteen ei koskaan kiinnitetä liikaa huomiota, mutta erityisesti suurten korjaushankkeiden aikana sen merkitys korostuu entisestään. Taloyhtiöiltä tämä edellyttää perehtymistä paloturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin, etenkin kun useimmissa remonttikohteissa asutaan
samaan aikaan korjaustöiden kanssa.
Artikkelissamme ”Poista tiili ovenraosta” parikymmentä vuotta pääkaupungin rakennustyömaita palotarkastajanakin kiertänyt tarkastusinsinööri Kirsi Rontu Helsingin rakennusvalvontavirastosta antaa taloyhtiöille kullan – jopa henkikullan – arvoisia konkreettisia ohjeita.
Hänen mukaansa se, miten työmaan aikainen paloturvallisuus hoidetaan, kannattaa ottaa huomioon jo peruskorjauksen suunnittelussa ja
varata sille rahaa hankkeen budjetissa. Ja aina parempi, jos korjaushankkeessa on mukana turvallisuusasioihin perehtynyt suunnittelija. Lisäksi
pelastuslaitoksen ammattitaitoa on syytä hyödyntää.
Rontu muistuttaa myös, että lopullinen vastuu turvallisuudesta on
hankkeeseen ryhtyvällä, vaikka urakkasopimuksella huolehtimisvelvollisuutta voikin siirtää urakoitsijalle. Taloyhtiölle tilanne muuttuu hankalaksi, jos urakoitsija tekee konkurssin ja katoaa.
Kokemuksesta Rontu tietää myös, että paloturvallisuudesta huolehtiminen kannattaa nimetä esimerkiksi työmaamestarille, joka säännöllisesti kiertäisi työmaan paloturvallisuutta koskevan tarkistuslistan kanssa. Kiireisen vastaavan mestarin nimeämistä tähän hän ei suosittele.
Mutta mitä haasteita työmailla turvallisuuden kannalta sitten aiheuttavat yleistynyt rakennustyömaiden huputtaminen tai niin ikään yleistynyt ulkomaisen työvoiman käyttö? Niistä enemmän sivulta 26 alkaen.
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KASVO

MINNA PELTONEN
IKÄ: 48
AMMATTI: myyntiassistentti
HALLITUSHISTORIA: puheenjohtaja useita vuosia
HARRASTUKSET: käsityöt,
puutarhanhoito

ASUNTO OY HELSINGIN
MOTTITIE 2
 Sijaitsee Helsingin Marttilassa,
joka on rintamamiestaloaluetta
 Rakennusvuosi 1955
 Asuntoja: 9
 Asukkaita: noin 20
Tunnetko ihmisen tai yrityksen, joka
on jutun arvoinen? Kerro meille, niin
esittelemme henkilön tai yrityksen
muillekin. Lähetä vinkki sähköpostilla
kiinteistolehti@kiinteistolehti.ﬁ
tai Suomen Kiinteistölehti/Kasvo,
Malmin asematie 6, 00700 Hki.
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Taloyhtiö
y
pärjää
p j ilman
perinteistä isännöitsijääkin
Taloyhtiö voi olla isännöintitoimiston asiakas myös uudella tavalla. Minna
Peltonen halusi taloyhtiölleen uuden tavan toimia — uutta mallia on käytetty
kohta vuoden verran.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Miten taloyhtiössänne hoidetaan
isännöintipalvelut?
Teemme kaiken itse. Meillä on käytössä SKH
Isännöinnin hallintopalvelu-tuote, missä on
kaikki taloyhtiötämme koskeva dokumentaatio pöytäkirjoista korjaushistoriaan tallennettuna sähköisesti. Näemme palvelun kautta myös ajantasaisen tiedon taloudestamme.
SKH hoitaa taloyhtiön maksuliikenteen ja kirjanpidon, muuten hallitus ja puheenjohtaja
etunenässä tekevät normaalisti isännöitsijälle
kuuluvia tehtäviä.
Onko SKH Hallintopalveluiden käyttö
ollut helppoa?
Hallituksen pitää paneutua aluksi sovellukseen. Apua saa, jos tulee tenkkapoo. Itselläni
on isännöitsijän ammattitutkinto suoritettuna, mutta se ei ole edellytys palvelun käyttöön.
Itse olen tällä hetkellä pelkästään osakas-asemassa, tuote hankittiin kun olin hallituksen
puheenjohtaja.
Puheenjohtajan tulisi tuntea asunto-osakeyhtiölaki sekä päätöksentekoprosessit. Me
teimme jo yhden hassun päätöksen yhtiökokouksessa, mutta tässäkin tapauksessa saimme apua SKH:lta. Kun kyseessä on mutkikkaat tai vaikeat asiat, voimme ostaa apua listahinnalla SKH:sta.

Taloyhtiön tulisi miettiä rohkeasti, millainen se haluaa olla, mitä tarvitaan ja mitä palveluita hankitaan. Meidän tapamme toimia
ei sovi kaikille taloyhtiöille, hallituksen tulee
vahvasti sitoutua tähän tapaan toimia. Kaltaisiamme pieniä taloyhtiöitä on paljon ja myös
erilaisia malleja toimia. Kun taloyhtiössä elämä on normaalia, toistuvat samat rutiinit tilikaudesta toiseen.
Kuka taloyhtiössä
hoitaa palvelun tehtäviä?
Käytännön kannalta on helpointa, että puheenjohtaja toimii isännöitsijänä, mutta se voi
olla periaatteessa kuka tahansa meistä. Meillä
on aina saatu hyvin hallitus kasaan, eikä ketään ole tarvinnut pakottaa mukaan. Olemme
halunneet, että mahdollisimman moni näkee,
mitä hallituksen työhön kuuluu. Itse luovuin
paikastani, jotta näkisin osakkaan silmin hallituksen toimintaa.
Kaipaatteko jotain
perinteisestä isännöintitavasta?
Emme kaipaa. Kiinteistöliitosta saamme apua
tarvittaessa ja SKH:sta voimme aina ostaa tarvitsemamme palvelun tai mistä tahansa muualta.

Huolenpitoa!
Me Kiinteistötahkolalla
pidämme huolta taloyhtiöistä
ja vuokra-asunnoista jo
37 vuoden kokemuksella,
38
130 ammattilaisen voimin!
140
Tarjoamme isännöintiä
ja vuokravälitystä
paikallisesti kuudella
eri paikkakunnalla.
Konserniimme kuuluva
Talotili Oy tarjoaa
valtakunnallisesti ammattitaitoista kiinteistökirjanpitoa
pienille taloyhtiöille!

Terveisiä muille taloyhtiöille
Miten palvelu erottuu
perinteisestä isännöinnistä?
Isännöitsijän todistuksessa mainitaan, että
SKH Isännöinti hoitaa taloyhtiömme isännöinnin, puheenjohtajalla on kuitenkin allekirjoitusoikeus. Konkreettinen hyöty taloyhtiölle on ollut se, että hallintokulumme pienenivät 40 prosenttia aiempaan, perinteiseen
isännöintiin verrattuna. Puheenjohtajalle tulee vähän enemmän työtä, sillä hän koostaa
esimerkiksi hallituksen pöytäkirjat. Niihinkin
on olemassa toki valmiit pohjat.

Valinnan varaa eri isännöintituotteissa on, olkaa rohkeita ja etsikää itsellenne sopiva tuote.
Aina ei edes tarvitse toimistoa vaihtaa. Olkaa
avoimia ja tiedottakaa osakkaita ja asukkaita.
Yhtiökokous kerran vuodessa ei ole riittävää
tiedottamista! Tekniikkaa löytyy kyllä avuksi
tiedottamisessa. Osakkaat, kysykää rohkeasti
hallitukselta. Hallituksen pitää osata vastata
kysymyksiin, aina ei tarvitse isännöitsijään ottaa yhteyttä. Toimikaa ennakoivasti kaikissa
korjauksissa! ¡

Pyydä tarjous!

Helsinki • Nurmijärvi • Tampere
Oulu • Kuusamo • Rovaniemi
www.kiinteistotahkola.fi
www.talotilioy.fi

AJASSA

Asuuko talousrikollinen kylppärissäsi?
Päästäisitkö rikollisen kotiisi? Entä talousrikollisen? Näin kannattaa kysyä itseltään, kun miettii tulevia hankkeita ja taloyhtiön ja sen osakkaiden suojaa. Digitalisoituminen on tullut apuun.
Kaavailtujen kumppaneiden luotettavuus on kätevästi tarkastettavissa.
TEKSTI: Jukka Aarnio

H

van SKH Isännöinnin toimitusjohtaja ja isännöitsijä Markku
Kulomäki sanoo, että hänen toimistonsa kautta isännöitävissä
taloyhtiöissä tehdään vuosittain
300 rakennus- ja saneeraushanketta, joiden yhteisarvo on noin
60 miljoonaa euroa. Isännöitsijällä on iso vastuu, ja myös taloyhtiön hallituksilla.
SKH Isännöinti kuuluu jo kolmatta vuotta vuonna 2009 syntyneeseen Tilaajavastuu Oy:n
pitämään Luotettava Kumppani -palveluun. Järjestelmän idea
tuli vuonna 2007 Verohallinnolla työskenneeltä Markku Hirvoselta ja Rakennusteollisuus
RT:ltä. Mukana olevat yritykset

Antti Verkasalo

alvin ei välttämättä
ole oikea valinta.
Todennäköistä on,
että velvoitteensa
hoitamatta jättävä yritys ei ole vastaamassa takuukorjauksistakaan, painottaa
Suomen Tilaajavastuu Oy:n varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki. Pahimmassa tapauksessa
se jättää konkurssin myötä asukkaat evakkoon kesken saneerauksen. Tällä hetkellä vajaat viisi
prosenttia Luotettava Kumppani
-järjestelmässä olevasta 40 000
yrityksestä on selvitä-tilassa,
mikä viittaa siihen, että niillä on
hoitamattomia velvoitteita.
Pääkaupunkiseudulla toimi-

Vastuuton urakoitsija voi jättää urakan kesken ja asukkaat evakkoon,
sanoo Tilaajavastuun Mika Huhtamäki.
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ovat valtakirjasopimuksella antaneet Luotettava Kumppani -palvelulle oikeuden kerätä, analysoida ja arkistoida eri rekistereistä itseään koskevia tietoja ja välittää
niitä ilmaiseksi eteenpäin.
Tiedot verojen-, työeläke- ja
tapaturmavakuutusten, sosiaaliturvamaksujen ja muiden yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisesta ovat kätevästi saatavilla.
Tietoja toimittavat muun muassa
kaikki isot rakennusurakoitsijat,
suuri osa aliurakoitsijoista sekä muista rakennus-, kiinteistö- ja logistiikka-alan toimijoista. Tietoja käyttävät kaikki isot
yksityiset kiinteistöyhtiöt, kunnat ja kuntayhtymät, sosiaali- ja
terveysala, eläkevakuutusyhtiöt
ja julkishallinto.
Kulomäen mukaan isännöitsijän osaaminen on keskeisessä asemassa taloyhtiöiden riskien pienentämisessä. Yhtiöt eivät
vielä tunne Luotettava Kumppani -järjestelmää.
– Yrityksiä, jotka eivät kykene Luotettava Kumppani -raportin tai jonkun toisen selonteon
avulla todentamaan velvoitteiden hoitamista, ei koskaan pitäisi päästää mukaan valintaprosesseihin, Kulomäki painottaa.
Luotettava Kumppani on
malliesimerkki siitä, miten byrokratian purku helpottuu digitalisoinnilla ja automatisoinnilla. Työ- ja elinkeinoministeriön

tekemän selvityksen mukaan
digitalisoidulla palvelulla saatu
ajansäästö selvityspyyntöä kohden on noin 28–43 minuuttia.
Viimeisten 12 kuukauden aikana
toimitetut 7 miljoonaa Luotettava Kumppani -raporttia säästivät
vähintään 3,5 miljoonaa työtuntia eli ainakin 60 miljoonaa euroa.
Tarkoin valvottu ala
Rakennusala on lakimuutosten ja
valvontaelementtien kehittämisten myötä käynyt läpi huomattavan muutoksen. Tilaajavastuulaki edellyttää, että jos tilaajan urakka ylittää arvoltaan 9 000 euroa,
on sen tarkastettava toteuttajien tiedot. Verotusmenettelylaki
puolestaan asettaa tilaajalle sekä
pää- tai aliurakoitsijalle velvollisuuksia raportoida kuukausittain ja työmaakohtaisesti henkilöiden paikallaoloa, urakkasummaa ja laskutusta. Tämän massiivisen työntekijä- ja antajatietojen käsittelyn helpottamiseksi
Suomen Tilaajavastuu Oy loi 2013
sirulliset Valttikortit, joita on nyt
jo yli 150 000 työntekijällä. Kortit
voidaan myös sulkea ja ne antavat mahdollisuuden ammattipätevyyksien ja niiden voimassaolon tallentamiseen.
Kipupisteitä löytyy yhä
Pitkät aliurakointiketjut ovat hankalasti valvottavia, vaikka ketjuttamiskiellot ja tarjouskilpailuissa

ONKO TEILLE TULOSSA
VIEMÄRIREMONTTI?
Bigstock

VALITSE POHJOISMAIDEN

”

Velvoitteet hoitamatta jättävä
tuskin vastaa takuistakaan
asetettu velvollisuus ilmoittaa
alihankkijat ovatkin parantaneet
tilannetta. Villeintä aluetta ovat
pienet lainsäädännön ulkopuolella olevat urakat. Vaikka ne ovat
kokonaisuudesta pieni osa, kannattaa yksittäisen tilaajan niissäkin olla tarkkana.
– Ongelmia voi olla myös
pienillä omakoti- tai rivitaloilla,
jotka ovat muuttaneet itsensä
asunto-osakeyhtiömuotoiseksi, mutta eivät ole ymmärtäneet
asunto-osakeyhtiölain tuomia
velvoitteita esimerkiksi urakoissa, kirjanpidossaan, hankinnoissaan ja energiatodistuksissa. Ne
tulevat syliin viimeistään asuntoa myytäessä, Mika Huhtamäki sanoo. ¡

SUOMEN
TILAAJAVASTUU OY
Vuonna 2007 voimaan astunut Tilaajavastuulaki toi työn
tilaajalle velvoitteen selvittää toimittajan taustatiedot. Suomen Tilaajavastuu
Oy perustettiin vuonna 2008.
Enemmistöosakkaiksi perustettuun yhtiöön tulivat Rakentamisen Laatu RALA ry ja
Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto
STUL ry. Vuonna 2012 omistajapohja laajeni kattamaan
myös Suomen Kiinteistöliitto ry:n, Talonrakennusteollisuus TRT ry:n ja Rakennusteollisuus RT:n

KOKENEIN, TESTATUIN JA NOPEIN.
/lKHVYXRWWDVLWWHQNHKLWLPPHXXGHQODLVHQWDYDQ
YLHPlUHLGHQ VDQHHUDXNVHHQ ,GHD ROL PXOOLVWDYD
VLOOl VH DQWRL DVXNNDLOOH PDKGROOLVXXGHQ Nl\WWll
W\|QDLNDQDYHWWlMDYLHPlUHLWlDLYDQQRUPDDOLVWL
LOODOOD\|OOlMDDDPXOOD<KGHQDVXQQRQUHPRQWWL
NHVWLYDLQ\KGHQSlLYlQ
2OHPPH VDQHHUDQQHHW VHUWLILRLGXOOD 3UROLQH
PHQHWHOPlOOl MR \OL   NHUURVWDORDVXQWRD
ULYLWDORMDNRXOXMDVDLUDDORLWDMDOLLNHUDNHQQXNVLD
7lQl SlLYlQl XXGLVWDPPH YLHPlUHLWl P\|V
3UR6RFVXNLWXVPHQHWHOPlOOl
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Nl\WlQQ|VVl MD NXXOHPDDQ OLVll VHQ DVXNNDLOOH
WXRPLVWDHGXLVWD
2WD\KWH\WWlDXWDPPHPLHOHOOlPPH
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AJASSA

Kirjanurkka
Kuka perii
hukkatilan?

T

Kiinteistön tilojen käyttötarkoitusten muutokset voivat
tuoda mukavuutta, energiatehokkuutta tai rahaa remonttiin. Taloyhtiön kylmäkellarit
voivat muuntua pyykinkuivaushuoneiksi, pyöräkellareiksi
tai askartelutiloiksi.
TEKSTI: Jukka Siren

Käyttötarkoituksen olennainen
muuttaminen vaatii aina myös
rakennusluvan. Sitä haetaan paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Hakemus tehdään aina
taloyhtiön nimissä.
Onko taloyhtiöllä tilaa, jonka voi muuttaa pienyrittäjälle soveltuvaksi? Onko tiloja, joita voi
myydä tai vuokrata käyttötarkoitusta muuttamatta? Tehdäkö ullakolle uusia asuntoja?
Korjaushankelainan sijasta
tai lisäksi taloyhtiö voi joskus rahoittaa remontteja muuttamalla tilojen käyttötarkoitusta tai
myymällä yhtiön tiloja tai tontin
osan. Taloyhtiön tilojen myynti
eli osakeanti tai osakepääoman
korotus edellyttää aina yhtiöjärjestyksen muuttamista. Esimerkiksi talonmiehen asunnon, liiketilojen ja autotallien myynti on
suunnattu osakeanti eli asuntoosakeyhtiöön merkitään uusia
osakkeita.
Taloudellisia riskejä kannattaa välttää. Hyvä konsultti kannattaa palkata heti alussa. Ullakkoasuntohankkeen voi myydä ulkopuoliselle urakoitsijalle. Tämä
maksaa taloyhtiölle, myy asunnot
ja pitää mahdollisen voiton, mutta hanke on yhtiölle helpompi.
Suomen Kiinteistöliiton lakimies Salla Soﬁa Vartiainen kirjoittaa yhteistiloista sivulla 86 ja
Kiinteistöliitto Uusimaan johtava
lakimies Mia Pujals sivulla 90. ¡
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Sata ja yksi
kysymystä
taloyhtiöstä

aloyhtiössä asuminen herättää kysymyksiä monissa osakkaissa ja asukkaissa,
kun taloyhtiömaailman käytännöt
ja toimintatavat eivät ole tuttuja
kaikille. Epätietoisuus voi johtaa
välinpitämättömyyteen, väärin
toimimiseen tai turhiin yhteydenottoihin isännöitsijään.
Sata ja yksi kysymystä taloyhtiöstä -kirja tarjoaa keinon epätietoisuuden poistamiseen. Kirjaan
on koottu useimmin kysytyt kysymykset taloyhtiöstä osakkaan
ja asukkaan näkökulmasta. Kysymykset ovat tuttuja jokaisessa
taloyhtiössä, kuten Saako parvekkeella grillata? Miten autopaikat jaetaan? Kuka vastaa rikkoutuneesta
laitteesta?

A
Alvar Aalto Library
in Vyborg – Saving a
Modern Masterpiece,
Part 2

rkkitehti Alvar Aallon Viipurin kirjasto oli valmistuessaan vuonna 1935
aikansa merkittävimpiä funktionalistisia rakennuksia. Pitkään rappiolla olleen kirjaston vuonna 1994
aloitettu restaurointityö valmistui
2013. Työ on palkittu poikkeuksellisen laadukkaasta lopputuloksesta ja ansiokkaasta kansainvälisestä
yhteistyöstä useilla palkinnoilla.
Alvar Aalto Library in Vyborg –
Saving a Modern Masterpiece, Part
2 -kirja jatkaa siitä, mihin edellinen osa jäi ja esittelee yksityiskohtaisesti tekstein, valokuvin ja
piirustuksin vuosina 2010–2013
valmistuneet korjausprojektit: luentosalin, lainaus- ja lukusalit, lasten kirjaston, pääsisäänkäynnin ja

M
Uusi Helsinki? 11
avausta kaupungin
mahdollisuuksiin

illainen on Helsingin tulevaisuus, ja onko sille
vaihtoehtoja? Tässä kirjassa eri alojen asiantuntijat kertovat rakastamastaan Helsingistä.
Jokainen kirjoittaja on valinnut
kaupungista jonkin osan, joka on
herättänyt hänessä iloa, inhoa, surua tai intoa. Kirjassa katsotaan
paitsi pääkaupungin menneisyyteen ja lähihistoriaan myös mietitään, millainen Helsinki voisi olla.
Voisiko tyhjillään olevia toimistotiloja muuntaa asunnoiksi? Onko täydennysrakentamisen
pakko tarkoittaa metsien parturoimista? Mitä kaupunki voisi oppia
asukkailtaan, jotka valtaavat taloja, perustavat kohtaamispaikkoja
tai pelastavat arvorakennuksia talkoovoimin? Mikä Helsingissä on ainutlaatuista ulkomaalaisen silmin?

Kirjassa kerrotaan osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, hallituksen ja isännöitsijän rooleista,
kunnossapitovastuusta, osakkaan
ja taloyhtiön remonteista, autopaikkojen jaosta, järjestyssäännöistä ja
vuokratusta huoneistosta. Kysymys-vastaus-muotoon tehty kirja on
helppolukuinen ja vastaukset ovat
selkeitä ja napakoita.
Kirjasta on hyötyä jokaiselle osakkaalle ja asukkaalle, mutta
miksei myös taloyhtiön hallinnolle.
Kirja selkiyttää taloyhtiön toimintaa ja tekee näin taloyhtiön arjesta
sujuvampaa.
Kirjan on kirjoittanut Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies, VT Katriina Sarekoski, ja sen on kustantanut
Kiinteistöalan Kustannus Oy.

aulan, kellarikerrokset, kirjavaraston ja tekniset järjestelmät sekä ulkoseinät ja katon.
Näkökulma on nykyhetkessä,
vasta restauroidussa kirjastorakennuksessa, sen puhtaan valkoisissa pinnoissa, sisäänkäynnin
pehmeänharmaassa vuolukivijulkisivussa, ikkunoiden, ovien ja
portaikkojen viimeistellyissä yksityiskohdissa.
Tätä kirjaa varten otetut kauniit valokuvat näyttävät Aallon
mestariteoksen uudessa loistossaan. Englanninkielisen kirjan
ovat toimittaneet Eric Adlercreutz, Maija Kairamo ja Tapani
Mustonen. Sen on kustantanut Rakennustieto Oy.

Esimerkkien taustalla olevia ilmiöitä, kuten väestönkasvua, kaupunkilais-aktivismia ja Helsingin
rakennusperinnettä avataan asiantuntevien mutta yleistajuisten
tekstien ohella havainnollisin kaavioin, luvuin ja faktoin. Kauniin
kirjan valokuvat, kaavapiirrokset ja
suunnitelmat kutsuvat katsomaan
pääkaupunkia uusin silmin.
Uusi Helsinki? 11 avausta kaupungin mahdollisuuksiin -kirjan ovat
kirjoittaneet Cindy Kohtala & Andrew Paterson, Harry Schulman
& Pasi Mäenpää, Jonathan Glancey, Tarja Nurmi, Lieven Ameel,
Tristan Hughes & Eeva Berglund,
Ville Ylönen, Vesa Peipinen, Pia
Ilonen, Hella Hernberg ja Juha
Ilonen. Kirjan on kustantanut Kustannusosakeyhtiö Nemo.

Oliko uusi lehti
mielenkiintoinen?
Vai puuttuiko jotain?
Voisimmeko palvella
paremmin?

327

metriä vierestä mitattuna ovat Suomen korkeimmat rakennelmat,
Tiirismaan ja Haapaveden radiomastot. Korkein rakennus: Tampereen
Näsinneula 134,5. Korkein kirkontorni: Mikael Agricola Helsingissä 97.
Korkein hotelli: Torni Tampereella 88 (Helsingin Torni 70). Korkein
asuintalo: Cirrus Helsingissä 87,5. Korkein toimistotalo: Fortum
Espoossa 83,6 (suunnitellaan muutosta asuintaloksi).

Anna meille palautetta. Kaikkien 7.12.2015 mennessä palautetta antaneiden kesken
arvomme Kiinteistöalan
Kustannus Oy:n julkaiseman
kirjan. Palautetta voit antaa nettisivuillamme www.
kiinteistolehti.ﬁ/palaute tai
postitse osoitteeseen Suomen Kiinteistölehti/Palaute
Malmin asematie 6, 00700
Helsinki.
Kaikkien palautetta lokakuun numeromme ilmestymisen ja marraskuun 2. päivän välisenä aikana lähettäneiden kesken arvottiin kirja Ilari Kallio – Mimosa Lith:
Kiinteistöalan työsuhdeopas.
Arpaonni suosi Kati Ruista
Porista.

Colemont
on nyt

HELSINKI | TAMPERE | KOUVOLA
www.howdenﬁnland.ﬁ | ﬁnland@howdengroup.com
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TEKSTI: Jukka Siren
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Hankkeeseen kuuluvat myös pysäköintilaitos
ja kantakaupungin suurin kauppakeskus, jonne tornien asukkaat pääsevät suoraan hissillä.
– Torneista korkein nousee 132 metriin
merenpinnasta. Se on Suomen korkein rakennus. Torneihin tulee 1 200 asuntoa ja noin
1 500 asukasta. Enemmän tulee todennäköisesti pienasuntoja, mutta isojakin löytyy, Juhani Katko kertoo.
Alue tarjoaa mahdollisuuksia monen kokoisille perheille. Palvelut ovat vieressä, joten
lapsiperheillekään ei tule tavaroiden roudaamistarvetta, kulmakunnan kielellä ilmaistuna.
– Yläpihalla on Esplanadin kokoinen
puistoalue. Päiväkoti varmaankin tulee; ei
vielä tarkemmin tiedossa mihin, mutta asia
on ollut esillä. Koulu ainakin avautuu jo ensi
vuonna, Juhani Katko kertoo.
– Korkean talon etu on kompakti kokonaisuus: hyvät yhteydet minne vain ja palvelut alakerrassa. Niihin pääsee sisätiloja pitkin,
samoin kuin tornista toiseen kyläilemään.
Avain on kuitenkin vain kotitorniin.
Tiiviissä asumisessa hiilijalanjälki jää asukasta kohden pienemmäksi kuin väljemmillä
asuinalueilla. REDIssä asuessaan ei tarvitse
välttämättä omaa autoa. Metro, bussit, raitiovaunut ja pyöräilyreitit ovat vieressä.
– Korkeassa talossa asuminen tarjoaa
mahdollisuuden pieneen hiilijalanjälkeen,
mutta kunkin ekologisuus riippuu lopulta
henkilökohtaisista valinnoista; haluaako asu-

kas esimerkiksi auton, Juhani Katko sanoo.
Palvelut jalkojen juuressa
Tornien yhteyteen rakennettavan kauppakeskuksen kaupat, ravintolat ja muut vapaa-ajan
palvelut sijoittuvat katutasolle ja kolmeen alimpaan kerrokseen. Suuret päivittäistavaraliikkeet ovat katutason alapuolella. SRV vastaa
kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen suunnittelusta, vuokraamisesta ja rakentamisesta.
– Alun perin oli suunnitteilla terveyskeskus itse keskukseen, mutta kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä se vaihtui
vierelle tehtäväksi terveys- ja hyvinvointikeskukseksi. Se valmistuu vuoden 2017 lopussa
ja avautuu seuraavan vuoden alussa.
Hanke käynnistyi kauppakeskuksen ja
pysäköintilaitoksen rakentamisella. Niiden
on määrä avautua syksyllä 2018.
– 2018 valmistuu myös ensimmäinen tornitalo, Majakka. Seuraavana valmistuu tornitalo Loisto 2019 ja viimeinen torni valmistuu
arviolta 2023, sanoo Juhani Katko aikataulusta.
REDI vaikuttaa ainakin maallikosta haastavalta ja monimutkaiselta hankkeelta. Osaajat löytyivät Katkon mukaan kuitenkin Suomesta ja paljolti omasta yrityksestä.
– SRV on aikaisemmin rakentanut Pitäjänmäen toimistotornin ja Tampereen hotellin, jossa on 24 kerrosta. Kalasataman korkeimmassa talossa on 29 todellista kerrosta,
yläpihalta laskettuna.

– Jokainen rakennushanke on toki omanlaisensa. Ympäristö on tuulinen ja korkeat rakennukset usein ohjaavat tuulta. Tämä on ratkaisuissa huomioitu.
Tornitalossa on turvallisuus tärkeää
Asuntotorneihin tulee turvallisuussyistä viherhuoneet parvekkeiden sijasta. Turvallisuus on muutenkin otettu huomioon. Tietyn
korkeuden ylittäviltä rakennuksilta viranomaiset vaativat esimerkiksi, että kaikki hissit ovat niin sanottuja palokuntahissejä.
– Kansainvälisten selvitysten mukaan se
on ”pilvenpiirtäjän” tärkein turvallisuustekijä.
Kaikkiin torneihin tulee lisäksi kaksi porrashuonetta, joista toinen on rakennusrungon
ulkoreunalla. Kaikki asunnot sprinklataan.
Turvataso on kaikkiaan merkittävästi korkeampi kuin tavallisessa talossa, Juhani Katko
kertoo.
Suomen maaperä on yksi stabiileimmista. REDIn talot ovat lisäksi vankalla kallioperällä, vaikka meri on lähellä. 2011 paikalla oli
vielä Englantilaiskallioksi kutsuttu kallioinen
mäki. Nyt samassa paikassa on 25–30 metriä
syvä monttu. Lähelle valmistuva Englantilaisaukio sai nimensä kallion muistoksi.
– Kauppakeskusta ja pysäköintitiloja
tehtäessä louhitaan kalliota 800 000 m³. Se
hyödynnetään osittain paikalla; murskataan
Sompasaaressa ja käytetään Kalasataman
alueella. Näin vähennetään kuorma-autoliikennettä. Loppuosa käytetään muun muassa

REDIn poikkileikkaus. Sadesäällä ei tarvitse uskaltautua ulkoilmaan palveluita etsiessään.
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Yhteistä viihtyisyyttä kympillä neliöltä
Kalasataman pitkän rakentamisvaiheen aikana alueella asutaan, työskennellään ja liikutaan, joten alueelle tulee ympäristötaidetta. Se voi olla pysyvää, väliaikaista tai erilaisia
tapahtumia. Veistos voi aivan luvallisesti palvella istuimena ja kadun pinta olla taiteilijan
suunnittelema. Ympäristötaide rahoitetaan
rakennuttajilta perittävällä maksulla, joka on
10 euroa kerrosneliömetriltä.
Helsingin kaupunki järjestää taiteilijoille
yleisen, kaksivaiheiseen taidekilpailun, jonka tarkoituksena on löytää ehdotuksia Kalasataman taideteoksiksi. Teokset on tarkoitus
toteuttaa alueen yleisten alueiden rakennustöiden yhteydessä. ¡

Resurssiviisasta
asumista
Kalasatamassa panostetaan kestävään
kehitykseen, energiatehokkuuteen ja
jätteiden hyötykäyttöön. Helsingin
Energian, ABB:n ja Fingridin yhteinen hanke kehittää Kalasataman älyverkkoa ja siihen liittyviä ratkaisuja,
kuten sähköautoverkostoa ja energiavarastointia. Jätteiden putki-imujärjestelmä on jo käytössä. Kalasataman
tontinluovutusehdoissa on määräys
toteuttaa sähköautojen latauspisteitä
asukaspysäköinnin yhteyteen. Kaupunkiviljelylle varataan edelleen alue
Kalasatamasta. Rantoja kiertää tulevaisuudessa kuusi kilometriä pitkä
rantapromenadi.
Helsinki aloitti syksyllä 2013 Fiksu Kalasatama -hankkeen, tavoitteena
tehdä Kalasatamasta älykkään kaupunkirakentamisen mallialue. Resurssiviisas kaupunginosa säästää asukkaille
tunnin omaa aikaa päivässä esimerkiksi sujuvan liikenteen ja hyvien lähipalvelujen avulla. Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto,
Helsingin kaupunki sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen toteuttaa Forum Virium Helsinki. ¡

Arkkitehtuurimuseo

Kruunuvuorenrannassa, Juhani Katko kertoo
kallion kohtalosta.

OPTIMISTISTA 20-LUKUA:
Sigurd Frosteruksen visio Pohjoisesplanadin ja Unioninkadun kulmasta.

Pilvenpiirtäjistä
kiisteltiin jo
jazzin tahdissa
Kaksikymmentäluvun nousukaudella herättiin
Helsingissä pohtimaan ”pilvenpiirtäjäkysymystä”.
TEKSTI: Jukka Siren

V

uonna 1924 järjestettiin
asemakaavakilpailu silloisen keskustaratapihan
viereisestä alueesta. Useimmat
kilpailuehdotukset sisälsivät korkeita rakennuksia.
Arkkitehti Oiva Kallion
voittajaehdotuksessa oli kolme
pilvenpiirtäjää. Korkein olisi ollut uusi kaupungintalo.
Kallio sai tehtäväksi kehitellä suunnitelmaansa. Vuoden
1927 ehdotuksessa on yli 50 metriä korkeita taloja. Kun kulttuurivaikuttaja ja ”lehtikeisari” Amos
Anderson järjesti 1928 kilpailun
suurkorttelista Kampissa, oli senkin voittajaehdotuksessa mukana 17-kerroksinen tornitalo.
Taloja elokuville ja
arvovieraille
Kaksi varmaankin tunnetuinta helsinkiläistä 1920-luvun pilvenpiirtäjähanketta ovat KinoPalatsi ja Hotelli Torni. Kotimainen ﬁlmimogulimme Erkki

Karu haaveili ison elokuvateatterin sisältävästä pilvenpiirtäjästä.
Suunnittelija oli arkkitehti Väinö
Vähäkallio. Oy Kino-Palatsi Ab
anoi 1928 kaupunginvaltuustolta
lupaa poiketa rakennusjärjestyksestä tehdäkseen 17–18-kerroksisen talon Pohjoisesplanadille.
Suunnitelmista antoivat lausunnon ainakin terveydenhoitolautakunta, yleisten töiden hallitus sekä luonnollisesti rakennustarkastaja ja paloviranomaiset. Kaupunginhallituksen edeltäjä rahatoimikamari esitti lopulta anomuksen hylkäämistä.
Valtuusto palautti kuitenkin asian rahatoimikamarille muistuttaen ”pilvenpiirtäjäselvityksen”
aiheellisuudesta. Kino-Palatsi
sai lopulta 1931 rakennusluvan
11–12-kerroksiselle rakennukselle. Suuri lamakausi oli tullut
Suomeenkin ja hanke jäi toteutumatta.
Vähäkallio sai silti suunnitella kaksi melko korkeaa
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Palatsin että Tornin hankkeissa korvausta
talojen kaavanmukaisen rakennusoikeuden
ylittävästä osasta. ¡
Lähteinä on käytetty Suomen Arkkitehtuurimuseon lisäksi muun muassa kolmea tutkimusta:
Silja Laine: Pilvenpiirtäjäkysymys. Urbaani
mielikuvitus ja 1920-luvun Helsingin ääriviivat.
Turun yliopisto 2011. Verkkosivuilla doria.ﬁ.
Aino Niskanen: Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. Teknillisen korkeakoulun tutkimuksia
2005/22. Verkkosivuilla lib.tkkk.ﬁ.
Korkean rakentamisen työryhmä: Korkea rakentaminen Helsingissä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011. Verkkosivuilla www.
hel.ﬁ.

Arkkitehtuurimuseo

Hotelli Torni jäi aikakautensa ainoaksi ”pilvenpiirtäjäksi” Helsingissä.

Arkkitehtuurimuseo

Jukka Siren

rakennusta Helsinkiin. Sujuvasti Pitkänsillan
molemmin puolin liikkunut kartanonomistaja ja Väinö Tannerin lapsuudentoveri oli
myös Elannon ja OTK:n suosiossa. Hämeentien varrelle valmistuivat Elannon pääkonttori 1928 ja OTK:n pääkonttori 1933.
Arkkitehti Bertel Jung vastusti KinoPalatsia ja suunnitteli samaan aikaan Hotelli Tornia. Sen rakennuslupaa käsiteltiin lääninhallituksessa ja korkeimmassa oikeudessa asti. Torni rakennettiin lopulta erityisluvalla. Maistraatti ja kaupunginvaltuusto olivat rakentamista vastaan, mutta maaherra
Bruno Jalander myönsi rakennusluvan.
Lopullinen päätös rakennuskiistalle saatiin
vasta 1933, kun hotelli oli ollut jo yli vuoden
ajan valmis.
Mielenkiintoinen yksityiskohta 1920-luvun lopun pilvenpiirtäjähankkeissa oli ”ilmatilamaksu”. Kaupunki halusi sekä Kino-

ESIMERKKIÄ NAAPURISTA
JA ATLANTIN TAKAA

KIRKKO ENSIN PILVIIN
SITTEN MAAN ALLE

KIIVETÄÄN
STOKIKSELLE?

1920-luvun suomalaisessa ”pilvenpiirtäjädebatissa” olivat Yhdysvallat
usein hyvänä tai varoittavana esimerkkinä. Sinne muuttanut Eliel
Saarinen oli sijoittunut toiseksi
Chicago Tribunen pilvenpiirtäjäkilpailussa. Hänen ehdotuksestaan oli
tullut suosittu esikuva 1920-luvun
pilvenpiirtäjille. Suomessa vertailtiin myös Tukholmaan, joka koettiin
sekä malliksi että kilpakumppaniksi.
Kino-Palatsin ensimmäinen suunnitelma muistutti Kungsgatanin varrelle 1919–1925 rakennettuja kuninkaantorneja (Kungstornen). Niitä kutsuttiin Euroopan ensimmäisiksi pilvenpiirtäjiksi. Ainakin Pohjoismaiden ensimmäisiä ne olivat.

Eduskuntatalon suunnittelija J.S.
Sirén sai 1930-luvun lopulla tehtäväkseen Temppeliaukion kirkon.
Suunnitelman pienoismallissa torni on vielä huikeampi pilvenpiirtäjä kuin tässä piirroksessa. Sota tuli
väliin ja maamme ainoa pilvenpiirtäjäkirkko jäi syntymättä. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin se
syntyi kallion sisään louhittuna Helsingin turistinähtävyydeksi, Timo
ja Tuomo Suomalaisen suunnittelemana.

Sigurd Frosterus teki 1916-1917
Stockmannin tavaratalolle piirustukset, joita hän 1922 täydensi pilvenpiirtäjämäisellä osalla. Aiheeseen palattiin 1920-luvun lopulla,
kun anottiin rakennuslupaa 19-kerroksiselle tornille. Stockmann valmistui kuitenkin ilman torniosaa
vuonna 1930. Vielä vuonna 1949
Frosteruksen toimistolta tuli kuvassa näkyvä uusi ehdotus tavaratalokorttelin täydentämisestä pilvenpiirtäjällä. Tämän version suunnittelija on jäänyt epäselväksi.
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MAAILMAN PARASTA
KAUPUNKIENERGIAA
HELEN.FI

Tyylipuhdas remontti
ulottuu ulkoa sisälle
Jos haluat remontoida vanhan asunnon talon hengessä, ota
huomioon talon ikä ja tyylisuunta. Valitse sisustuksen värit ja
pintamateriaalit saman ajan virtausten mukaisesti.
TEK
K STI: Paula Herranen

Y

ksityisasunnot ovat – ja saavat olla
– omistajansa näköisiä.
– Toiset ihailevat uusia virtauksia ja haluavat vaihtaa sisustusta usein. Jotkut etsivät ajatonta
linjjaa. Esimerkiksi 1920-luvulta on säilynyt
asu
untoja, joita ei ole sen koommin sisustettu
uudelleen, koska asukkaat ovat olleet tyytyväiisiä alkuperäisiin valintoihin. Skaala on siis
eritttäin laaja, intendentti Ulla Setälä Museoviraastosta kertoo.
Joskus omistaja haluaa kuitenkin uusia
asu
unnon pinnat ja pitää silti kiinni rakennuk
ksen arkkitehtonisesta hengestä. Silloin ei
kan
nnata rynnätä purkamaan kaikkea vanhaa.
– On hyvä aluksi hahmottaa säilyneet yksityyiskohdat ja rakenteet. Huomion voi kiinnittäää muun muassa oviin, kaapistoihin, listoituk
ksiin, lattiamateriaaleihin ja ikkunapenkkeihin
n, jotka esimerkiksi 1950-luvulla saattoivat
ollaa vaikka mosaiikkibetonia. Jos alkuperäisiä
maateriaaleja tai yksityiskohtia löytyy, sisustusta voi
v alkaa rakentaa niiden ympärille.
Samoilla linjoilla on Helsingin kaupungin
nmuseon arkkitehti Mikko Lindqvist.
– Esimerkiksi ovet ja ikkunat ovat olennaiinen osa sekä rakennuksen arkkitehtuuria että asunnon tunnelmaa ja ilmettä. Yhtä
laillla tärkeitä ovat kattolistat, lattiarakenteet
korristeaiheet. Alkuperäiset ratkaisut ovat aina säilyttämisen ja kunnostamisen arvoisia.
Useein ne on tehty kestävistä materiaaleista
ja ne
n ovat korjauskelpoisia. Kaikki vanhat raken
nnusosat tallentavat arvokkaalla tavalla raken
ntamisen ja asumisen historiaa.
Tikkurilan designpäällikkö Marika Raike
tun
ntee perusteellisesti pintakäsittelyn maailmaan.
– Esimerkiksi sisäovia on käsitelty eri aikoiina eri tavalla. Remontissa ne voi kunnostaaa tyylin mukaisesti tai muuttaa uuteen sisusstukseen sopiviksi. Vanhoja ovia ei kuitenkaaan kannata lähteä vaihtamaan. Ja jos haluaaa tapettien tilalle maalattua pintaa, vanhatt paperikerrokset voi säilyttää jälkipolville

Pek a Ro
Pekk
Rousi
usi

Ykssityiset kodit ovat useimmiten asukkaansa
näk
köisiä. värien ja pintamateriaalien valintaa ei
rajo
oiteta muualla kuin harvinaisissa suojelukohteisssa. Maalaustyöt J.Helénin Johanna maalasi
lok
kakuussa 1960-luvun asuntoa omistajan valitsem
milla vaaleilla sävyillä aikakaudella usein suositttujen kirkkaiden värien sijasta.
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Asunto on ennen
kaikkea koti, mutta
on tietysti hienoa, jos
sisustuksessa on talon
arkkitehtuuria tukevia
yksityiskohtia.

Asko Sirkiä

Katsaus julkisivujen historiaan

e Grönqvistin talo Helsingin Pohjoisesplanadilla valmistui 1883. Uusrenessanssitalon suunnitteli Theodor Höijer, aikansa
johtava suomalainen arkkitehti, jonka käsialaa on
esimerkiksi Ateneum. Julkisivun väritys on vaaleahko, mutta koristeellisia
yksityiskohtia on paljon.

– Ulla Setälä, Museovirasto

Asko Sirkiä

levyttämällä ne piiloon. Samalla saa seinistä
suorat ja tasaiset, Raike vinkkaa.
Lindqvistin mielestä asuntojen sisustaminen rakennusajan tyylin mukaan on haastava tehtävä.
– Kokonaisuuteen kuuluvat myös uudet
keittiöt ja kylpyhuoneet ja muut nykyasumisen piirteet. Alkuperäisyyttä arvostava pohtii
tarkoin muun muassa huoneistomuutoksia:
kuinka kaikki uusi voidaan sovittaa vanhaan
asuntoon ja sen pohjaan.
– Alkuperäiseen ratkaisuun tukeutuminen on toki kiinnostava tavoite, mutta vain
harvoissa huoneistoissa on enää jälkiä rakennusajan pinnoista ja elementeistä. Asunnot
ovat eläneet asukkaittensa kanssa. Niihin on
kerrostunut monen ikäistä historiaa, ja myöhemmilläkin muutoksilla voi olla arvonsa.
Siksi katsetta ei ehkä pidäkään kohdistaa vain
alkuperäiseen.
– Sitä paitsi saattaa langeta sudenkuoppaan, jos asettaa riman liian korkealle. Asunnoissa tehdyt ratkaisut ovat aina olleet hierarkian mukaisia. 1800-luvun palatsimaisissa huoneistoissa on koristemaalauksia, yksinkertaisissa työväenasunnoissa koristelemattomia maalattuja pintoja. Arvoa on yhtä lailla
molemmilla, samoin historiallista todistusvoimaa, eikä niitä pidä hukata ylivirityksillä,
Lindqvist pohtii.
Jos remontin haluaa tehdä pieteetillä,
asiantuntevia neuvoja voi kysyä museoista,
entisöintiliikkeistä, remonttiﬁrmoilta, arkkitehdeilta, konservaattoreilta, sisustussuunnittelijoilta sekä maalien ja tapettien valmistajilta. Apua löytyy myös internetistä ja kirjallisuudesta.

d Rakennusurakoitsijansa mukaan Tuomisen kivimuuriksi nimetty talo valmistui Lars Sonckin uudistamalle kaava-alueelle Tampereen tuomiokirkon kupeeseen 1914. Sen
suunnitteli Birger Federley, joka pelkisti julkisivut ja käytti myöhäisjugendille tyypillisiä geometrisia muotoja. Kulmaosaa korostettiin komealla tornilla.

Kertaustyylit ja jugend 1880–1920
Monikerroksisia kivisiä asuinrakennuksia alkoi kohota Suomen suurimpiin kaupunkeihin 1800-luvun loppupuolella.
1800- ja 1900-luvun vaihteessa taloja suunniteltiin kertaustyylien hengessä. Uusgotiikkaa ja -renessanssia suosittiin, mutta monivivahteisiin julkisivuihin lainattiin
piirteitä myös klassismista. Väreinä käytettiin kellan-, ruskean- ja vihreänharmaita sävyjä, joilla tavoiteltiin kotimaisten kivilajien vaikutelmaa. 1900-luvun alun jugendjulkisivuissa käytettiin paljon luonnonkiveä. Rappausten tavallisimmat sävyt
olivat kellertäviä, harmahtavia tai punertavia maavärejä eli luonnonpigmenttejä. >
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Asko Sirkiä

Tampereen ensimmäiseltä tavaratalolta nimensä saanut
Tempon talo valmistui Hämeensillan korvaan 1939. Niukkoine väreineen ja kaarevine parvekkeineen se edustaa funktionalismia puhtaimmillaan. Modernissa talossa sähköistettiin
keittiötkin. Suunnittelija Bertel Strömmer toimi Tampereen
kaupunginarkkitehtina 1918–53.
Funkisajan rakennusten ulkopintojen väriskaalaa. Lähde: Tikkurila.
Vuonna 1951 valmistunut Kalevan Puistotie 15 Tampereen Kalevassa Väinölankadun kulmassa edustaa jälleenrakennuskauden rakennuskantaa rappauspintoineen.

Klassismi ja funkis 1920–1940
Toimelias asuntorakentaminen alkoi pulakauden jälkeen 1920-luvun puolivälissä. Vanhoja
tyylejä ihailtiin taas, ja klassisia muotoja ja koristeita käytettiin. Suosikkivärit olivat voimakkaita, kuten punaista ja vahvaa okraa, mutta
myös murrettuja, harmonisoituja sävyjä käytettiin. Funktionalismi löi itsensä läpi 1930-luvun alussa, ja julkisivujen väritys mukaili arkkitehtuurin niukkaa linjaa: pinnat olivat haaleita, jopa valkoisia. Myös vihertävää, kellertävää ja harmahtavaa käytettiin.
Jälleenrakennuksen aika 1940–1950
Sodan päätyttyä tarvittiin uusia asuntoja
maaltamuuttajille. Selkeälinjaisen funkiksen
jälkeen 1940-luvun kerrostaloarkkitehtuuris-
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sa palattiin hetkeksi koristeellisuuteen, mikä
näkyi väreissä, materiaaleissa ja yksityiskohdissa, kuten parvekkeiden kaideratkaisuissa.
Jälleenrakennuskauden julkisivuissa käytettiin tiili- ja rappauspintojen lisäksi julkisivulevyjä. Pinnoissa suosittiin vaaleahkoa maaväriskaalaa.
Modernismin ja
lähiöiden nousu 1950–1980
1950-luvulla haaveet koristeellisuudesta jäivät, kun uusi teollinen rakennustapa alkoi vallata alaa. Alkoi tehokkaan ja pelkistetyn modernismin kausi. Maalien koneellinen sävytysmahdollisuus toi pintavärien valintaan uusia ulottuvuuksia, ja myös ylilyöntejä nähtiin,
kun karttojen väriteoriaan perustuva suunnit-

telu sivuutti maaväritradition. Ensi-innostuksen laannuttua palattiin paljolti perinteisiin,
harmonisiin sävyihin. Tavallista oli myös jättää näkyviin rakennusmateriaali, kuten betoni
tai kivirouhepinta.
Kattavaa tietoa tyylien tunnistamisesta ja julkisivujen väriperinteestä löytyy muun muassa
osoitteista www.tikkurila.fi/ammattilaiset/
varit/perinnevarit ja www.tikkurila.ﬁ/ammattilaiset/varit/perinnevarit/helsinki-varit.

Huonekalujakin suunnitellut sisustusarkkitehti Birger Hahl laati tämän
”huoneuston värisommitelman” vuonna 1938. Värityssuunnitelmia erilaisiin tiloihin jaettiin asiakaslehti Tikkurilan Viestin
välissä.
1924 valmistukseen päässyt Unica-lattialakka oli
”parhain ja kestävin kaikenlaisia lattiapintoja varten”. Sen hyvistä ominaisuuksista mainittiin muun
muassa, että se ”kuivaa
yhdessä yössä” eikä ”valkene kuluessaan”. Unicanimen alla myydään edelleen Tikkurilan lakkoja.
Siro-maali muodosti kuivuessaan ”himmeän, munankuoren kiiltoa muistuttavan pinnan”. Sitä käytettiin sisäseiniin ja -kattoihin, ja värisävyjä oli peräti 32. Pesunkestävä öljymaali tuli markkinoille
1935. Siro on edelleen käytössä Tikkurilan sisämaalien tuotenimenä, vaikka
koostumus on muuttunut.
Pirtti-kotiväriä sisäpintojen maalaukseen sai ”valmiina käyttöön keltaisen,
punaisen ja vihreän sävyisenä”, ja se muodosti kuivuessaan ”kiiltävän, emalintapaisen pinnan”. Tikkurila aloitti Pirtin valmistuksen 1939.
Maalien koneellinen sävytysmahdollisuus toi värien valintaan uusia ulottuvuuksia. Tikkurila lanseerasi 1970 oman Monicolor-järjestelmänsä, josta oli saatavilla 360 Jokerkartan sävyä. Mainos on
vuodelta 1976.
Tämän sivun kuvat:
Tikkurila.

Sisävärien aikakaudet
Kertaustyylien aikana 1800-luvulla suosittiin vaaleita värejä ja keveitä koristeluja, mutta vuosisadan loppupuolella käytettiin myös
tummia ja aika paljon ruskean sävyjä. Jugendin aikana sisustukset olivat parhaimmillaan
kokonaistaideteoksia. Väriskaala kirkastui.
Koristeaiheina käytettiin usein kasveja. Seinien alaosiin tehtiin paneelimaalauksia ja koristevyöhykkeitä, mutta yläosat jätettiin yksivärisiksi. Puuosat käsiteltiin usein ootraamalla.
1920-luvulla interiööreissä palattiin klassismin koristeaiheisiin, joita olivat muun
muassa pylväät ja pilasterit, mutta aiheet
tyyliteltiin suuremmiksi kuin 1800-luvulla.
Niitä lainattiin antiikista ja Egyptistä. Maalaustapa sai vaikutteita uusista taidesuunnista, kuten kubismista. Seinä- ja kattopin-

nat saatettiin jakaa geometrisesti erivärisiin
kenttiin. Maavärit olivat suosittuja, ja uusilla
lakkamaaleilla saatiin seinäpinnoista hyvinkin loistavakiiltoisia.
Funktionalismin aikana 1930- ja 1940-luvulla öljy- ja alkydimaalit olivat jo yleisiä. Väriskaala muuttui vaaleaksi. Kiiltävillä pinnoilla korostettiin sisätilojen avaruutta ja valoisuutta. Seinät saatettiin jakaa kuviokenttiin,
joita korostettiin kirkkailla ja täyteläisillä tehosteväreillä.
1940-luvulla sisävärit olivat ruskeavoittoisia, mutta 1950-luvulla käytettiin jo iloisempia, vaaleansinisiä ja -keltaisia sävyjä.
Pula-aika vaikutti myös sisustamiseen: pigmentit olivat kalliita tai niitä oli huonosti
saatavilla. Liima- ja kaseiinipohjaiset maalit

väistyivät lateksien tieltä, ja alkydiöljymaaleja käytettiin ovissa, ikkunanpielissä, keittiöissä ja kylpyhuoneissa. Seiniä ei enää koristeltu
maalaamalla, vaan tapeteilla.
Pula-ajan hellitettyä 1960-luvulla asuntoja alettiin maalata kirkkailla sävyillä. Kun vielä koneellinen sävytys nosti vivahteiden määrän satoihin erilaisiin, sisäpinnoissa ja kiintokalusteissa saattoivat hehkua kaikki sateenkaaren värit yhtä aikaa. 1980-luvulle tultaessa
suurin väri-ilottelun tarve laantui ja suosikkilistan kärkeen nousi maalarinvalkoinen, kevyesti tummalla murrettu vaalea sävy. Se pitää pintansa edelleen.
Tiedot perustuvat Tikkurilan designpäällikön
Marika Raiken PowerPoint-esitykseen.
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Iso kuva: Birger Kaipiaisen Kiurujen yö, 1950-luku. Pienet kuvat ylhäältä: vasemmalla kertaustyyliä edustava Rokokoo-aika, oikealla Wiener-Jugend
edustaa graaﬁsta jugend-muotoilua vuodelta 1915. Keskimmäinen rivi: Kultadamasti edustaa 1920-30-luvun funkista. Lakkatapetti 1930-40-luvulta oli suosittua etenkin keittiössä. 1950-luvun graaﬁsta kuviointia edustaa Lisa Johansson-Papen suunnittelema Poikilo. Ritva Kronlundin Pantteri edustaa 1960-luvun voimakkaita kuvioita. Tämän sivun taustana on Erik Bruunin suunnittelema Linneus 1950-luvulta. Tapettimallit Tapettitalo.

LISÄTIETOA KODIN
KUNNOSTAJALLE

Tapettien tarina
Arkkitehtuurin tyylimuutokset heijastuivat
tapettien kuoseihin ja väreihin alusta asti. Karkeille arkeille käsin painettuja seinäpapereita
valmistettiin Suomessa jo 1700-luvun puolivälissä pienissä pajoissa. Todella vauhtiin tapettien käyttö pääsi vasta 1800-luvun puolivälissä rullapaperin ja teollisen painatuksen siivittämänä. Koneella valmistettujen tapettien
määrä ohitti käsin tehtyjen määrän 1870-luvulla eli samoihin aikoihin, kun monikerroksisia kivitaloja alkoi kohota kaupunkeihin.
Kotimaisten tapettien tarjonta kattoi kysynnän. Tehtaat seurasivat eurooppalaista
muotia silmä kovana. 1800- ja 1900-luvun
vaihteessa suosittiin kansallisromanttisia kuvioita ja 1900-luvun alkupuolella jugendaiheita, kuten kotoisia havuja ja lumpeita.
1920-luvulla palattiin pikaisesti tummiin
gobeliiniaiheisiin ja aiempien tyylikausien jäljitelmiin, mutta mallistoihin nousivat myös
ensimmäiset harmaat ja tummanvioletit art

deco -kuosit. Kukkamallit pitivät pintansa
geometristen kuvioiden rinnalla. 1920-luvun
lopulla markkinoille tuli niin sanottuja muraalitapetteja, jotka jäljittelivät rappauksia.
Pulavuosina sodan päätyttyä oli tarjolla erityisen paljon iloisia kukkakuoseja, joissa oli
usein muraalipohja.
1950- ja 1960-luvulla suomalainen muotoilu näkyi myös tapettimallistoissa, kun tehtaat järjestivät taiteilijoille suunnittelukilpailuja. Mainio esimerkki taiteilijatapetista on
Birger Kaipiaisen dramaattinen Kiurujen
yö, jota toijalalainen Pihlgren ja Ritola valmistaa edelleen.
1970-luvulla railakkaat värit ulottuivat
myös tapetteihin. Kuviot saattoivat olla suuria ja näyttäviä, jopa levottomia, ja tapettia
käytettiin usein tehosteena vain yhdellä seinällä, kun muut pinnat maalattiin. 1980-luvulla palattiin taas hillitympiin kuoseihin. ¡

 Hyviä tapettien hakukoneita, joiden
avulla malleihin voi tutustua myös tyyli- ja
aikakausittain, on netissä useita, esimerkiksi osoitteissa www.tapettitehdas.ﬁ ja
www.tapettitalo.ﬁ.
 Heikkinen, Maire: Suomalainen tapettikirja. SKS ja Museovirasto 2009.
 Hännikäinen, Jari – Pujals, Mia: Kodin remontit Plus 2016 – Opas osakkaalle ja taloyhtiölle. Kiinteistöalan Kustannus
2015.
 Lindh, Tommi
T
/ Museovirasto: Asuinkerrostaloarkkitehtuurin vaiheet, osat 1–5.
Www.rakennusperinto.ﬁ.
 Manninen, Kirsti: Värikartta – 150 vuotta Tikkurilan tarinoita. Tikkurila 2012.Museoviraston tapettitietokanta. Www.nba.ﬁ/
ﬁ/tietopalvelut/tietojarjestelmat/tapettitietokanta.
 Montonen, Pia Maria: Rakkaudesta vanhaan asuntoon. Kustannusosakeyhtiö Auditorium 2015.
 Pietarila, Pentti: Rakennusten värit ja
koristetyylit. Tikkurila Paints 2004.

Uutta taloa ei heti erota
1950-luvulla muodostuneesta katukuvasta.

Tilkanmäen talot saivat
sopeutuvan naapurin
Vuonna 2002 helsinkiläisessä As Oy Tilkanmäessä laskettiin putkiremontin kustannuksia. Osa rahoituksesta
saatiin rakentamalla lisärakennus. Lokakuussa kerroimme ullakkoasuntojen teosta Munkkiniemessä.
TEKSTI: Tuomo Perälä KUVAT: Jukka Siren

H

allituksessa huomattiin, että
tontilla sijaitsevan metsikön
paikalle mahtuisi uusi kerrostalo.
– Taloyhtiössä kartoitettiin
laajasti rahoitusmahdollisuuksia ja omaisuuden myyntiä. Tontin osa oli rahallisesti
ilman muuta arvokkain mahdollinen myytävä omaisuus, kertoo silloinen hallituksen puheenjohtaja Petri Kähkönen.
Kähkönen on rakennusinsinööri. Lisäksi
hallitukseen jäsenillä oli myös lakiasioidentuntemusta.
Yhtiökokouksessa asukkaat toivoivat lisärakentamisen yhteydessä uusia autopaikkoja. Kokouksessa päätettiin palkata kon-
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Uudisrakennus puuttuu vielä opastaulusta. Se tuli kadun varteen E- ja F-talojen alapuolelle.

Yksityiskohdatkin sopivat taloyhtiön ja naapuruston kokonaisuuteen. Oikealla
taloyhtiön 1950-luvulla valmistunut C-talo.

sultti selvittämään lisärakentamismahdollisuuksia.
Hankesuunnittelu
Asemakaava-arkkitehdin kanssa selvitettiin,
paljonko lisärakennusoikeutta tontille voi saada kaavamuutoksen avulla. Uuden kerrostalon harjakorkeus oli tärkeä. Se ei saanut peittää näkymiä olemassa olevista taloista. Rakennuksesta pyrittiin saamaan niin suuri, että
se kiinnostaisi rakennusliikkeitä.
– Meillä oli arkkitehti samalta alueelta.
Hänen ammattitaidollaan syntyi vanhaan
rakennuskantaan mittasuhteiltaan ja ulkonäöltään hyvin sopiva rakennus, kertoo Kähkönen.
Tässä vaiheessa mietittiin pelkän rakennusoikeuden myymistä, jolloin uudet asunnot olisivat tulleet osaksi olemassa olevaa
asunto-osakeyhtiötä. Tästä luovuttiin, koska
korjausvastuista sopiminen on hankalaa yhtiössä, jossa on hyvin eri ikäisiä rakennuksia.

Päätettiin myydä tontti, jolloin uudesta talosta tuli oma yhtiö.
Pätevä isännöitsijä avusti rakennusliikkeiden kilpailuttamisessa. Valitun rakennusliikkeen kanssa päädyttiin tekemään esisopimus, jonka ehtona oli uuden asemakaavan
syntyminen. Sopimuksessa oli arvioitu uuden rakennusoikeuden määrä. Sovittiin, että maankäyttökorvaus tulisi taloyhtiön maksettavaksi.
Kaava ja rakentaminen
Esisopimuksen mukaisesti rakennusliike
haki asemakaavan muutosta loppuvuodesta
2003. Naapuritaloyhtiöiden asukkaat eivät valittaneet kaavasta, joka sai lainvoiman kesällä 2005. Taloyhtiön ja rakennusliikkeen välinen esisopimus vahvistettiin ja rakennusliike
siirtyi toteutussuunnitteluun.
Hanke sai rakennusluvan kesällä 2006.
As Oy Tilkanmäen alkuperäisten rakennusten putkiremontin toteuttamista oli lykätty.

Nyt se käynnistettiin yhtä aikaa kerrostalon
rakentamisen kanssa.
Petri Kähkösen mukaan yhteistyö rakennusliikkeen kanssa sujui ilman suurempia ongelmia.
– Normaalit rakentamisen haitat aiheuttivat asukkaille enemmän ja vähemmän häiriötä hankkeen toteutuksen aikana.
Rakentaminen kesti noin vuoden. Uusi
kerrostalo valmistui kesällä 2007. Siihen tuli
1 865 kerrosneliötä.
Lisärakentaminen kannatti
Rakennusoikeuden myynnistä As Oy Tilkanmäki sai 1 406 000 euroa. Tästä vähennettiin
kaupungille maksettu maankäyttökorvaus
277 000 euroa ja putkilinjan siirtokustannus
50 000 euroa. Lisärakentaminen oli taloyhtiölle kannattavaa: tuotto oli kustannuksien
jälkeen 1 079 000 euroa.
– Yli kolmannes linjasaneerauksen kustannuksista katettiin tontin myynnistä saaduilla tuloilla, sanoo Petri Kähkönen.
Taloyhtiön osakkailla oli myös mahdollisuus ostaa autopaikkoja uudisrakennuksesta. Hänen mukaan metsäalueen menetys
oli merkittävin hankkeen haitta näkymien
muuttuessa kaupunkimaisemmiksi monista
alkuperäisen yhtiön asunnoista.
Petri Kähkönen evästää lisärakentamista pohtivia taloyhtiöiden osakkaita evästää.
– Ammattitaitoisten ja kokeneiden
konsulttien käyttö on keskeistä. Yhtälailla
tärkeää on avoin tiedottaminen yhtiössä ja
vuorovaikutteinen keskustelu osakkaiden
kanssa. ¡
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Remontin paloriskejä
torjutaan huolellisuudella
ja hyvällä tiedottamisella.
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Poista tiili
ovenraosta
Peruskorjauksissa työmaiden paloturvallisuus
edellyttää taloyhtiöltä perehtymistä.
TEKSTI: Riitta Malve-Tamminen

T

aloyhtiöissä ei useinkaan tiedetä,
että rakennushankkeeseen ryhtyvällä eli tilaajalla on maankäyttöja rakennuslain mukaan iso vastuu työmaan paloturvallisuudesta.
– Se koskee sekä tuttuja peruskorjauksia
että ullakkorakentamista, huomauttaa tarkastusinsinööri Kirsi Rontu Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta.
Rontu on kolunnut pääkaupungin rakennustyömaita lähes pari vuosikymmentä. Ennen rakennusvalvontaa hän työskenteli pitkään palotarkastajana Helsingin pelastuslaitoksella.
– Jos talossa asutaan remontin aikana,
se vaatii erityistä huolellisuutta paloturvallisuusasioissa.
Urakkasopimuksella voi siirtää huolehtimisvelvollisuutta urakoitsijalle. Rontu kuitenkin korostaa, että lopullinen vastuu jää silti
hankkeeseen ryhtyvälle. Tilanne voi olla taloyhtiölle hankala, jos esimerkiksi urakoitsija
tekee konkurssin ja katoaa.
– Miten työmaan aikainen paloturvallisuus hoidetaan, kannattaa ottaa huomioon jo
peruskorjauksen suunnittelussa ja varata sille
rahaa hankkeen budjetissa. Silloin vältytään
lisätöiltä. Käytännön toteuttaminen puolestaan kirjataan työmaan tarkastusasiakirjaan.
Paloturvallisuuden hoito vaatii aikaa
Kokemuksensa perusteella Rontu ehdottaa,
että paloturvallisuus nimettäisiin jonkun työmaamestarin tehtäväksi. Hän kiertäisi työmaan säännöllisesti paloturvallisuutta koskeva tarkistuslista mukanaan.
– Kiireistä vastaavaa mestaria ei työhön
kannata velvoittaa, vaan henkilö, jolla on oikeasti aikaa hoitaa se kunnolla. Se olisi myös

mahdollisuus urakoitsijalle kehittää työmaidensa paloturvallisuutta ja sen seuraamista. Jos tehtävä annettaisiin alan opiskelijalle,
hän voisi tehdä aiheesta harjoitustehtävän tai
opinnäytteen.
Paras lopputulos saavutetaan Ronnun
mukaan, kun korjaushankkeeseen palkataan
turvallisuusasioihin perehtynyt suunnittelija
ja hyödynnetään pelastuslaitoksen ammattitaitoa.
Rakennusvalvonta on mukana työmaan
aloituskokouksessa, jossa otetaan esille myös
työmaan paloturvallisuus.
– Mutta aloituskokouksessa ei ehditä käymään paloturvallisuutta yksityiskohtaisesti
läpi. Rakennusvalvonta ei liioin vieraile sen
jälkeen pienemmillä korjaustyömailla kuin
ongelmatilanteissa.
Tarkastusinsinööriä työllistävät ennen
muuta hankkeet, joissa riski henkilövahinkoihin on suurempi. Esimerkiksi sairaaloita ja kouluja korjataan niiden normaalin käytön aikana.
– Kaikilla työmailla on kuitenkin tärkeää
muistaa kaksi asiaa: estää palon syttyminen
ja minimoida sen mahdollisuus. Jos palo
kuitenkin syttyy, torjutaan savun leviäminen
työmaalla ja rakennuksessa.
Kansi jätteiden päälle
Eräänä yleisimpänä taloyhtiöiden paloturvallisuuteen liittyvänä puutteena Rontu näkee jätteen kasaantumisen työmaalla minne sattuu.
– Jätteet, jotka voivat syttyä, lisäävät
myös työmaan tulipalovaaraa. Voisi sanoa,
että työmaan yleinen siisteys ja hyvä paloturvallisuus korreloivat.
Jätelavoja ei saa sijoittaa hyvän rakennustavan mukaan kahdeksaa metriä lähemmäs rakennuksen ikkunoista edes remonttien aikana.

– Jos niissä on palavaa materiaalia, lavat
on tyhjennettävä päivittäin tai varustettava
ne lukollisella, palamattomalla kannella.
Entiselle palotarkastajalle on tuttua, että
näkyvillä oleva syttyvä materiaali houkuttelee sytyttäjiä. Siksi sitä ei kannata säilyttää rakennuksessa eikä sen vierustalla.
Syttymisvaaran aiheuttavat myös rikkinäiset työkalut, väärät työtavat ja ylikuumentuvat sähköjohtokelat.
– Oven tai ikkunan karmin voi yhtä hyvin irrottaa ja viedä muualle puhdistettavaksi
kuumailmapuhaltimella. Monia rakennusosia,
kuten IV-konehuoneita, saa esivalmistettuina,
jolloin hitsaaminen työmaalla vähenee.
Ovet kiinni
Rontu toivoo parannusta reitteihin, joita pitkin sähkö tuodaan työmaalle.
– Katastroﬁ voidaan välttää jo sillä, että ei
pidetä tiiliskiveä kellarin oven välissä vain siksi, että sieltä saadaan vedettyä lukuisia sähköjohtoja.
Ovet on tarkoitus pitää aina kiinni, kun ne
rajaavat palo-osastoja. Palo-osasto tarkoittaa
tilaa, jonka sisäpuolella palo pysyy tietyn ajan
leviämättä muualle tai joka estää ulkopuolisen tulen leviämisen osastoon. Yleensä kellari, porrashuone, ullakko ja asunnot ovat kukin
erillisiä palo-osastoja.
– Linjasaneerauksen suurin ongelma on
kuitenkin pystykuilujen avonaisuus kerrosten ja asuntojen kautta. Jotta se olisi hyväksyttyä, työmaalla tulee olla jatkuvasti henkilökuntaa. Siitä huolimatta porrashuoneen on
oltava koko ajan palo-osastoitu.
Työajan ulkopuolella läpiviennit ja kuilut
on palo-osastoitava palokatkomateriaaleilla,
joita on kiitettävästi markkinoilla.
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Tarkastusinsinööri Kirsi Rontu on tyytyväinen, että ulkopuoliset eivät pääse julkisivutyömaalle Siltasaarenkatu 13:ssa, jossa toimii muun muassa
Helsingin rakennusvalvontavirasto. Vaneriaita suojaa telineitä pohjakerroksen kohdalla. Huputuksen sisällä korjataan muun muassa huonokuntoista laatoitusta.

– Asukkaat ovat usein tietämättömiä, että
heidän kotinsa on puutteellisesti palo-osastoitu remontissa ja se aiheuttaa heille vaaran.
Kun ullakolle rakennetaan asuntoja, puretaan välipohjan palo-osastointi joksikin aikaa.
Silloin talossa asuvien turvallisuus varmistetaan hyvässä tapauksessa väliaikaisilla ratkaisuilla kuten rakenteen alapuolisella levytyksellä, palovartioinnilla tai palovaroitinjärjestelmällä, joka hälyttää myös porrashuoneissa.
Savu leviää arvaamattomasti
hupun sisällä
Julkisivutyömaiden huputtaminen on tänään
yleistä, mutta taloyhtiöissä suhtaudutaan siihen liittyviin paloturvallisuusriskeihin melko
huolettomasti.
Taloyhtiön on Ronnun mukaan syytä
vaatia, että huputuksessa käytetty suojamateriaali on palamatonta. Mutta vaikka itse materiaaliin ei liittyisikään palovaaraa, huputus
lisää muita riskejä.
Tulipalo voi syttyä telineillä olevasta materiaalista. Huputus puolestaan houkuttelee
monenlaisia kutsumattomia vieraita, koska
sen alla voi toimia katseilta suojassa. Siksi telineet olisi pidettävä mahdollisimman tyhjinä. Lisäksi hyvän valaistuksen tiedetään pitävän mahdolliset sytyttäjät loitolla telineiltä.
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– Talvisaikaan huppujen sisäpuolella olevat lämmitysjärjestelmät aiheuttavat vaaran,
koska niitä pidetään päällä myös työajan jälkeen. Vartiointi on käytännössä ainoa keino
taata turvallisuus. Koska savun ja palon leviämistä on vaikeaa ennustaa huputuksen ja rakennuksen välissä toisin kuin avoimessa tilassa, Rontu ehdottaa talon pelastautumisohjeen tarkistamista remontin ajaksi. Todennäköisesti kaikkien on turvallisinta poistua rakennuksesta, oli palo missä tahansa.
– Mutta pitää miettiä sitäkin, onko ikkunoiden aukipitäminen syytä kieltää mahdollisen savun takia ja mistä huoneistot saavat
silloin korvausilmaa.
Osoite on hyvä tietää
Ulkomaalaiset, joita korjausrakentaminen
työllistää runsaasti, eivät Ronnun mukaan
ole monestikaan selvillä työpaikastaan.
– Kun jotain sitten sattuu, on tärkeää, että
työmaan työntekijät tietävät, missä osoitteessa he ovat töissä. Vain silloin voi kutsua apua.
– Jotta paloauto löytää paikalle, talon numero ei saa olla huputuksen alla piilossa. Työmaan infotaulukin voisi olla näkyvissä.
Pelastustoiminnassa lähdetään siitä, että putkiremontin aikanakin huoneistoissa voi
olla asukkaita. Asuintalon tyhjentäminen re-

montin ajaksi on käytännössä mahdollista
vain kiinteistöyhtiöissä.
Rontu näkisi mielellään, että Suomessa
vaadittaisiin toinen poistumistie myös alle
kahdeksankerroksisissa rakennuksissa. Koska
niin ei ole, porrashuoneiden pitäminen tyhjinä on tärkeää myös peruskorjauksen aikana.
Erityinen tilanne on hissin jälkiasennus,
jonka aikana porrashuoneessa on todennäköisesti tilanpuutetta. Porrashuone voi olla poissa käytöstä, jos hissitorni tulee rakennuksen ulkosivulle. Turvallinen uloskulku ja
pelastustie voidaan silloin ratkaista väliaikaisilla portailla ulkokautta.
Kun parvekkeen ovi suljetaan parvekeremontissa, on asunnolle mietittävä vaihtoehtoinen pelastustie telinerakenteista huolimatta. Tosin kaikissa vanhoissa taloissa ei
edes ole nykymuotoisia vara- ja pelastusteitä.
– Onneksi rakennusvalvonta ja pelastusviranomaiset eivät yksin puuhaa korjaustyömaiden paloturvallisuuden kanssa, vaan
myös vakuutusyhtiöt ovat siitä kiinnostuneita. Esimerkiksi tulityökorttijärjestelmä on tullut niiltä. Siihen sisältyvät muun muassa turvalliset työskentelytavat ja alkusammutus.
On hienoa, että ilman korttia ei enää pääse
töihin rakennuksille. ¡

Putkiremontti rakenteita rikkomatta

MIETITYTTÄÄKÖ PUTKIREMONTTI?
Pipemodul-putkielementit säästävät aikaa, rahaa ja asukasta
1 EDULLINEN
AS. OY HARJUVIITA 18, ESPOO
– malliesimerkki fiksusta remontista

• Maksoi vain 344€/m².
• Kylpyhuoneita ei tarvinnut hajottaa.
• Asukkaat asuivat koko remontin ajan
kotonaan.

2 TEHOKAS
• Viemärit sukitettiin.
• Käyttövesiputket Pipemodul-elementeissä.

3 NOPEA
• Remontin
Remon kokonaiskesto vain 4kk.
• Vettä ssai käyttää koko remontin ajan.

4 HELPPO
• Tehdas
Tehdasvalmisteiset elementit ovat
pienikokoisia
ja mittatarkkoja. Ne ovat
pieniko
helposti
helpost ja nopeasti asennettavissa kaiken
tyyppisiin
tyyppis rakennuksiin ja huoneistoihin,
ilman ylimääräistä
remonttipölyä.
y

5 LUOTET
LUOTETTAVA
• Putket ja johdot helposti huollettavissa
avattavissa
elementeissä.
avattav
Elementeissä vuodonilmaisimet.
• Elemen
• VTT:n ttestaama ja vakuutusyhtiöiden
suosittelema.
suositte

Kotimaisia Pipemodul-elementtejä
on asennettu jo yli 3000 kerros- ja
rivitalokohteeseen ympäri Suomea.
Tutustu referenssikohteisiin osoitteessa
www.pipemodul.com

Tule tutustumaan ﬁksun putkiremontin uusiin MDFvaihtoehtoihimme osastollemme kiinteistömessuilla
18-20.11.2015, Helsingin Messukeskuksessa.

Avaimista tulee bittejä
Esineiden internetin kehittymisen myötä fyysiset avaimet
voidaan korvata mobiililaitteeseen ladatuilla kulkuoikeuksilla.

P

TEKSTI JA KUVA: Heikki Jaakkola KUVITUS: Mika Petäjä

ilveen tukeutuva järjestelmä mahdollistaa kulkuoikeuksien kätevän
ylläpidon realiajassa, käyttäjälle
voidaan antaa oikeus tietyn oven
avaamiseen vaikka vain yhdeksi
kerraksi. Järjestelmän tietoturvaan ja käytet-
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tävyyteen kohdistuu kuitenkin kovia haasteita minkä lisäksi henkilötietorekisterien
syntymistä on vaikea välttää.
Internet of Things on muuttamassa myös
kulunvalvontaa ja -hallintaa muuttaessaan
mekaaniset avaimet digitaalisiksi. Etäluetta-

Saastamoinen näkee kauempana tulevaisuudessa mahdollisuuden laajentaa järjestelmän soveltamista paljon kulkuoikeuksia laajemmalle. Päätelaitteeseen voidaan ladata
myös oikeuksia käyttää esimerkiksi palveluja, katsella tiettyjä mediasisältöjä tai vaikka
matkalippuja.
Sovellusten laajeneminen edellyttää tosin
eri osapuolten tietojärjestelmien yhteensopivuutta, mistä ollaan vielä kaukana.
– Tietojärjestelmien laajan yhteensopivuuden toteuttaminen onkin nyt todella olennainen tehtävä.

Saastamoisen mukaan pelkän avauskoodin
välittämistä. Siirto perustuu ”toiminnalliseen protokollaan”, jonka on kehittänyt saksalainen tutkimuslaitos Fraunhofer. Saastamoinen kuvailee laitosta Saksan VTT:ksi.
– Vaikka joku pystyisi lukemaan päätelaitteen ja lukon välisen viestinnän, tästä ei
olisi hyötyä hakkerille. Viestissä ei siirry yksinkertaista bittijonoa, joka avaisi lukon.
Tietoturvallisuutta ajatellen Saastamoinen näkee heikoimpana lenkkinä päätelaitteen, joka lienee yleisimmin puhelin. Android- ja Windows-puhelimissa avainta ei
säilytetä hakkeroinnille alttiissa käyttöjärjestelmässä vaan tämän alapuolella puhelimen
teknisen laiteohjelmiston eli laitteen piiritason ja käyttöjärjestelmän välissä.
– Tämä on tullut mahdolliseksi kumppaniyrityksen avulla vasta kahden viime vuoden
kuluessa.
Ilmeinen ongelma tässä vaiheessa kuitenkin on, ettei konseptia voida toteuttaa Applen
puhelimessa. Yritys saada suljettuun ekosysteemiin tukeutuva Apple päästämään ulkopuolinen yritys iPhonen käyttöjärjestelmän ja
laiteohjelmistojen väliin lienee toivoton. Jonkinlainen ratkaisu ongelmaan lienee kuitenkin löydettävä ennen järjestelmän tuomista
markkinoille.
Itse lukossa turvallisuutta on varmistettu viemällä prosessori poraussuojan taakse.
– Murtaminen edellyttäisi lukon läpi poraamista, jolloin on yhdentekevää toimiko
lukko mekaanisesti vai digitaalisesti.

Turvallisuus haasteena
Kulunhallinnan ja -valvonnan digitalisoituminen asettaa tietysti kovia vaatimuksia järjestelmän tietoturvalle. Haaste korostuu jo pilvipalvelussa, joiden tietoturvallisuus ei välttämättä ole itsestäänselvyys. Tietoturvaa ja
toimivuutta ajatellen pienten pilvipalvelujen
tarjoajien onkin Saastamoisen mielestä vaikea
haastaa alan jättiläisiä Googlea, Microsoftia ja
Amazonia.
Pilven jälkeen haavoittuvia kohtia ovat
langattomat yhteydet mobiililaitteeseen
ja tästä lukkosylinteriin sekä tietysti itse
mobiililaite. Tietoturvan varmistamiseksi
kaikki tieto pilvessä sekä liikenne pilven ja
laitteiden välillä on Saastamoisen mukaan
kryptattua. Avaimien säilönnässä ja hallinnoinnissa pilvessä noudatetaan samoja tietoturvaratkaisuja kuin luottokorttitransaktioissa.
Avausoikeuden langaton siirtäminen pilvestä päätelaitteeseen ja tästä lukkoon ei ole

Henkilötiedon kertymistä
mahdotonta välttää?
Isoja varauksia liittyy myös henkilötietojen keräämiseen. Kulkuoikeuksia jaettaessa
ja näiden käyttöä valvottaessa tapahtumien
linkittymistä identiﬁoituun henkilöön on vaikea välttää. Saastamoinen toteaa järjestelmän
käytön johtavan henkilötiedon keräämiseen ja
henkilötietorekisterien syntymiseen.
Järjestelmän käyttöönotto edellyttääkin
EU:n valmisteilla olevan tietosuoja-asetuksen
noudattamista. Asetuksen odotetaan tulevan
voimaan noin vuoden sisällä, sisältö julkaistaneen pian vuodenvaihteen jälkeen.
EU:n ja USA:n tietosuojavälirikon takia
eurooppalaisten henkilötietorekistereitä ei
lähtökohtaisesti saa tallentaa USA:ssa sijaitseviin palvelimiin. Tämä lisää tilausta eurooppalaiselle pilvipalvelulle, joka pystyisi haastamaan USA:n internetjättien tarjonnan.
– Eurooppalaisen pilven rakentamisesta
on puhuttu paljon mutta eteneminen on ollut

ESINEIDEN
INTERNET
(THE INTERNET
OF THINGS)
on internet-verkon
laajentumista laitteisiin, joita voidaan
ohjata verkossa.

Flexim Securityn Eljas
Saastamoinen näkee
palvelujen ja lukituksen mahtuvan tulevaisuudessa samaan päätelaitteeseen.

vien muovikorttien ohella digitaalinen avain
voidaan ladata esimerkiksi puhelimeen, sormukseen tai kehoon asennettuun implanttiin. Kaikki mainitut ratkaisut ovat jo käytännössä toteutettavissa.
Myös digitaalisen kulunhallinnan taustalla olevat tieto- ja viestintäjärjestelmät kehittyvät nyt vauhdilla. Kehityksen myötä mekaaniset avaimet ovat muuttumassa pilveen tallennetuiksi kulkuoikeuksiksi, joiden ylläpito
on entistä joustavampaa.
Yksi teknologian kehittelijöistä on suomalainen Flexim Security. Teknologiajohtaja
Eljas Saastamoisen mukaan yritys on lanseeraamassa pilveen ja mobiilipäätteisiin tukeutuvan järjestelmän, joka mahdollistaa kulkuoikeuksien realiaikaisen ylläpidon. Käyttäjälle voidaan myöntää kulkuoikeus tiettyyn
oveen vaikka vain yhdeksi kerraksi ja ennalta
määritellyksi ajaksi jos näin halutaan.
Rakennuksen käyttäjien kulkuoikeudet
jaetaan mobiililaitteelle, esimerkiksi avainsovelluksella varustetulle puhelimelle, langattomasti verkon kautta. Ovea avattaessa päätelaite lähettää lukossa olevaan moduuliin komennon, joka saa lukon avautumaan. Lukkorunko on perinteinen mutta avainpesän
tilalla on digitaalinen lukkosylinteri. Tämä
saa lukon avaamiseen tarvittavan energian
paristosta, josta riittää voimaa noin 60 000
avaukseen.
– Luku on suuntaa-antava, myös aika vaikuttaa patterin kestoon.
Järjestelmä pitää samalla lokia ovien
avaamisista mikä mahdollistaa tehokkaan
kulunvalvonnan.
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takkuista. Yksi ongelma on, ettei hankkeelle
ole valikoitunut selvää johtajaa.
Matkapuhelimella päivittää avaimen
Myös Abloy on päivittämässä omaa avainten
etähallintajärjestelmäänsä. Tuotepäällikkö Simo Pikkaraisen mukaan pilvestä saatava kulkuoikeuksien hallintatieto välittyy uudessa järjestelmässä käyttäjän matkapuhelimeen ja tästä eteenpäin käyttäjän ottaman Bluetooth-yhteyden kautta avaimeen. Lukossa on avaimen
paristosta virtansa saava elektromekaaninen
järjestelmä, joka sallii tai estää lukon avautumisen avaimesta luettavan datan perusteella.
Avaimessa on samalla myös mekaaninen sarjoitus, jonka on vastattava lukon sarjoitusta.
Avaimiin ladattujen kulkuoikeuksien
ajantasaisuus varmistetaan rajoittamalla oikeuksien voimassaoloaikaa.
– Vahvoilla avaimilla tämä voi olla vain
muutama tunti siitä hetkestä, jolloin oikeudet on päivitetty.
Avaimen minimivoimassaoloaika on viisi minuuttia.
Turvallisesti pilvessä
Pilvipalveluihin tukeutuvien järjestelmien tietoturvallisuus askarruttaa jo muitakin kuin

asiantuntijoita. Tietoturvaan perehtynyt johtava tutkija Mika Rautila VTT:stä muistuttaa
verkossa toteutetun luotettavasti esimerkiksi
pankkipalveluja jo pitkän aikaa. Tiedon siirtämisestä, varastoinnista ja prosessoinnista
on selvitty ilman USA:n internetjättien pilvipalveluja.
Pilvi voi myös olla melko yksinkertainen
järjestelmä, jossa ei tarvita lukuisia eri puolille
maailmaa sijoitettuja palvelimia. Rakennusten kulkuoikeuksien hallinta lienee esimerkki
tästä, ainakaan datan määrä ei edellytä tässä
yhteydessä suurta serveriparvea.
Rautilan mukaan datan säilytys fyysisesti lähellä sen hyödyntämispaikkaa on
usein kannattavampaa kuin tiedon hajauttaminen maailman eri kolkille. Näin etenkin Suomessa.
– Tietoa siirtäviä kaapeleita on paljon
maan rajojen sisäpuolella, ulos vieviä reittejä vain vähän. Mitä pitempiä matkoja tietoa
joudutaan siirtämään, sitä alttiimpia ollaan
myös häiriöille.
Käyttöjärjestelmän ja softan
välimaastossa
Rautilan mukaa yleisellä tasolla on vaikea
arvioida uutta teknologiaa, joka mahdollis-

taa datan sijoittamisen puhelimen käyttöjärjestelmän ja laiteohjelmiston väliin. Puhelimen keskusyksikössä on tehokkaasti suojattu
”trust zone”, mitä ei voida peukaloida käyttöjärjestelmästä käsin. Käytännössä tietoturva
riippuu silti siitä, kuinka lukuisat pienet yksityiskohdat on toteutettu.
Epäonnistuminen jonkun pienen yksityiskohdan kanssa voi johtaa tietoturvan
vaarantumiseen. Jos Rautila itse saisi tehtäväkseen murtaa pilveen perustuva, puhelimella toimiva kulunhallinta hän lähtisi
hakemaan heikkoa lenkkiä puhelimen haltijasta.
– Jos puhelin jää hetkeksi vailla silmälläpitoa, tällä voitaisiin linkin avulla periaatteessa avata ovi vaikka kulkuoikeuden haltija olisi
toisella puolella maailmaa.
Yleisestikin ottaen palvelujen hallinta
puhelimilla edellyttää entistä varmempia ja
laadukkaampia yhteyksiä, joihin ei saisi tulla
katkoja rakennusten sisälläkään. Näin ei aina ole, mistä Rautilalla on omakohtaistakin
kokemusta.
– Meidänkin taloyhtiössä pohdittiin mobiiliverkkoon tukeutuvaa pesutuvan maksujärjestelmää. Tämä ei onnistunut, koska verkko ei toiminut kellarissa. ¡

KAIKKI, MITÄ OLET HALUNNUT
KYSYÄ TALOYHTIÖSTÄ!
Miten autopaikat jaetaan? Saako parvekkeella grillata?
Kuka korjaa vian asunnossa?

ski
Katriina Sareko

ii
Sarekoski
SATA JA YKSI
KYSYMYSTÄ

Tähän kirjaan on koottu useimmin kysytyt kysymykset taloyhtiöön liittyen
osakkaan ja asukkaan näkökulmasta. Kirjassa kerrotaan osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, isännöitsijän ja hallituksen rooleista, kunnossapitovastuusta, taloyhtiön ja osakkaan remonteista sekä järjestyssäännöistä.
Kysymyksiin annetaan selkeät, napakat ja asiantuntevat vastaukset.
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Kirja vähentää asukkaiden epätietoisuutta ja sujuvoittaa näin elämää taloyhtiössä, kun kaikille on selvää, miten asiat hoidetaan!
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Tehoa ja energiatehokkuutta
alpha innotecilta!
Scanvarm Oy Ab:n maahantuomat alpha innotec
maalämpöpumput ovat alansa huippuja. Kaikissa
lämpöpumpuissa on uuden EU-direktiivin mukaiset
energiamerkinnät. Kaikki direktiiviin kuuluvat pumput ovat parhaassa A++ luokassa tai jopa tulevassa
A+++ luokassa.

Kaikki lämpöpumput ovat aurinkosähkövalmiita
(PV-ready) ja osa myös älykkääseen sähköverkkoon
valmiita (Smart Grid). Kaikkia lämpöpumppuja
voidaan ohjata vakiona myös netin kautta ja ohjaus
Modbus- tai BACnet-kiinteistöautomaatiolla onnistuu
myös.

Mallisto käsittää SWC alterra ja SW alterra-sarjat
(
(4,7-18,6kW),
) SWP 1 jja 2-sarjan
j kiinteistölämpöp
pumput 27,5 kW:sta aina 161,6 kW:iin. Monipumppukytkennöillä päästään yli 640 kW:iin asti. Edistyksellinen ohjaus tekee monipumppujärjestelmästä
energiatehokkuuden malliesimerkin, jota puoltaa
myös vaatimukset kaivoille, varaajille ja sähköliittymälle.

Tutustu alpha innotec lämpöpumppuihin osoitteessa [[[WGERZEVQ½ ja tule tutustumaan
tuotteisiin myös Kiinteistö 2015 messuille,
Helsingin messukeskukseen, osastolle
6G108.
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Vaarantaako hanavesi terveytesi?
Onko hanavesi aina turvallista vai voiko se aiheuttaa terveysriskin? Vesi on yleensä
hyvälaatuista lähtiessään vesilaitokselta. Laatu voi muuttua jakeluverkostossa tai
kiinteistön omissa vesilaitteistoissa.
TEKSTI: Tuija Kaunisto ja Aino Pelto-Huikko KUVA: Mika Petäjä

P

utkistomateriaaleista voi liueta veteen terveydelle haitallisia aineita. Toinen ongelma
on mikrobikasvun voimistuminen seisovassa, haaleassa vedessä. Jälkimmäisen
ilmiön seurauksena voi olla suihkuvedestä
hengitysteitse elimistöön kulkeutuva legionellabakteeri, joka saattaa aiheuttaa jopa kuolemaan johtavan
keuhkokuumeen.
Sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa kehitettiin kiinteistöjen
vesijärjestelmien riskinarviointiin tarvittavia menettelytapoja. Hankkeen toteutti Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDER yhdessä alan toimijoista kootun ohjausryhmän kanssa. Tavoitteena on
lisätä kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden tietoisuutta näistä riskeistä ja ennen kaikkea antaa yksinkertaisia
työkaluja riskien vähentämiseksi. Pääpaino on talousveden turvallisuudessa, mutta ohjeita annetaan myös
vuotovahinkojen estämiseksi. Jätevesijärjestelmistä
käsitellään lähinnä viemärien toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Rakentamismääräyksiä on noudatettava
Vesijärjestelmien turvallisuuteen liittyvistä säädöksistä
vastaa Suomessa kaksi ministeriötä. Sosiaali- ja terveys-
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ministeriö antaa talousveden terveydellistä laatua ja sen
valvontaa koskevat vaatimukset. Ympäristöministeriö
taas vastaa kiinteistöjen vesijärjestelmien suunnittelua,
rakentamista, tuotevaatimuksia ja vesilaitteiston käyttöönottoa koskevista määräyksistä ja ohjeista.
Rakentamismääräysten kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevan osan D1 mukaan vesijohtojen,
liittimien ja hanojen tulee olla kestäviä ja valmistettu
turvallisista materiaaleista. CE-merkintää ei ainakaan
toistaiseksi ole näille tuotteille, joten vesijärjestelmissä tulee käyttää vain tyyppihyväksyttyjä tai vastaavan
kelpoisuusarvioinnin läpäisseitä tuotteita. Hinta ei saa
olla valinnassa ratkaiseva asia.
Rakentamismääräysten mukaan ei eri vesilähteestä tulevaa putkea saa suoraan liittää vesilaitoksen vesijärjestelmään, vaan silloin tulee käyttää erillistä ilmavälillä varustettua säiliötä. Mikäli ilmaväli ei ole
mahdollinen, suunnittelustandardi SFS-EN 1717 esittää minimivaatimukset takaisinimeytymisen estämiseen tarkoitetuille tuotteille.
Vesilaitteisto on huuhdeltava puhtaalla talousvedellä ennen käyttöönottoa, jotta putkiin jääneet epäpuhtaudet eivät kulkeudu asukkaiden juomalasiin. Tämä on erittäin tärkeä vaihe myös putkiston kestävyyden
kannalta, sillä esimerkiksi kupariputkien suojakerrok-

Lämpimän veden lämpötilan tulee olla yli 55 °C ja
kylmän veden tulisi olla
alle 20 °C. Näissä olosuhteissa legionellan haitallinen lisääntyminen estyy. Vesijärjestelmässä
ei saisi olla pitkiä, vähäisellä käytöllä olevia putkilinjoja. Niissä lämmin
vesi jäähtyy ja kylmä vesi lämpenee.

LISÄÄ TIETOA:
 Suunnittelustandardi
SFS-EN 1717: Vesilaitteistoissa olevan talousveden
suojaaminen saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset
takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi.
 Pelto-Huikko, Aino &
Kaunisto, Tuija: Kiinteistöjen vesijärjestelmien
riskienhallinta. Loppuraportti. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori
2015. Raportti myös verkossa osoitteessa www.
theseus.ﬁ.

sen muodostuminen ensimmäisten käyttökuukausien aikana voi
heikentyä pinnalla olevien epäpuhtauksien vuoksi.
Käyttö ja huolto omistajan vastuulla
Rakentamismääräyksiä ja -ohjeita noudattamalla luodaan hyvä
pohja turvalliselle vesijärjestelmälle. Asukkaan ja huoltomiehen toimenpiteet kuitenkin ratkaisevat vesijärjestelmän turvallisuustason
kymmenien vuosien käytön aikana. Jokainen voi vaikuttaa oman
asuntonsa talousveden laatuun yksinkertaisilla toimenpiteillä.
Juotavaksi tai ruoanlaittoon tulee ottaa vain kylmäksi juoksutettua vettä, jolloin vältytään käyttämästä seissyttä ja laadultaan
heikentynyttä vettä. Yksi lasillinen huonolaatuista vettä ei välttämättä aiheuta mitään äkillisiä oireita, mutta jatkuva altistus esimerkiksi messingistä mahdollisesti liukenevalle lyijylle voi aiheuttaa haittaa terveydelle.
Kaikkia vesipisteitä tulee käyttää viikoittain. Yli viikon poissaolon jälkeen kaikista vesipisteistä tulisi juoksuttaa sekä kylmää että lämmintä vettä viemäriin ennen käyttöä. Veden lämpötilat olisi
hyvä mitata pari kertaa vuodessa.
Astian- ja pyykinpesukoneiden käytön aikana asukkaan tulee
olla paikalla. Vettä käyttävien laitteiden hanat on pidettävä suljettuina, kun laitteita ei käytetä.
Vesimittarin lukemaa seuraamalla voidaan tunnistaa piilovuodot. Äkillisen putkivaurion aiheuttamien vuotovahinkojen varalta
jokaisen etenkin pientalossa asuvan tulisi tuntea sulkuventtiilien
sijainti. Taloyhtiöissä sulkuventtiilin sijainnin tietää huoltoyhtiö.
Lattiakaivot tulee puhdistaa säännöllisesti, mieluiten kuukausittain, ja pesualtaiden vesilukot pari kertaa vuodessa.
Asennusvirheet aiheuttavat valitettavan usein vuotovahinkoja.
On tärkeää käyttää korjaus- ja muutostöihin vain ammattitaitoisia,
alalle koulutuksen saaneita asentajia ja suunnittelijoita. Pätevyysvaatimusten asettaminen kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen
asentajille olisi toivottavaa.
Toimenpiteet huoltokirjaan
Kiinteistöjen vesijärjestelmien riskienhallintamenettelyistä osa on
asukkaan vastuulla, mutta osa toimenpiteistä edellyttää huoltoyhtiön tai LVI-alan ammattilaisten työtä. Kiinteistön omistajan tulee
tunnistaa ne työt, jotka on teetettävä ammattilaisella ja varmistettava, että ne tulevat mukaan mahdollisiin huoltosopimuksiin.
Toimenpiteet voidaan sisällyttää esimerkiksi huoltokirjaan,
joka on jo vuodesta 2000 ollut pakollinen uusissa rakennuksissa. Huoltokirjan laatimista ja käyttöönottoa suositellaan myös tätä vanhemmille rakennuksille, koska se kannustaa ennakoivaan
kiinteistönpitoon.
Vesijärjestelmistä huolehtiminen kannattaa
Vesijärjestelmissä voi tapahtua sekä nopeita että hitaasti eteneviä
muutoksia, ja siksi järjestelmien tuntemus on tärkeää. Vesijärjestelmien säännöllinen käyttö ja laitteistojen kuntotarkistukset parantavat järjestelmän kestävyyttä ja auttavat estämään ennenaikaisia vaurioita ja vuotovahinkoja. Hyvin ylläpidetyt järjestelmät
nostavat kiinteistön arvoa. ¡
Kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto ja tutkija Aino Pelto-Huikko työskentelevät Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-Instituutti WANDERissa.
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Pysäköintipaikat
vähenevät
katukuvasta
Autot pois katujen varsilta!
Sellainen on suurten kaupunkien pysäköintipoliittinen linja.
TEKSTI: Matti Valli

P

arkkipaikkojen osoittaminen pysäköintitaloista tai -halleista on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.
– Niiden toteuttaminen ja ylläpito toki maksaa, mutta kustannukset on tarkoitus siirtää pysäköintipaikkaa
tarvitsevien autonomistajien maksettavaksi,
sanoo Helsingin kaupungin liikenneinsinööri
Juha Hietanen.
Kaupunkien tiivistyminen ja täydennysrakentaminen laajentavat usein asumista nykyisten maanpäällisten pysäköintipaikkojen
päälle. Autopaikat uusille ja vanhoille asukkaille on osoitettava jostakin muualta – mieluummin kohtuullisen kävelymatkan päästä.
Toinen suuntaus on autopaikattomien
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asuintalojen yleistyminen. Niitä rakentavat
etenkin vuokra-asuntotuotantoon erikoistuneet yleishyödylliset rakennuttajat. VVO on
jopa luonut oman autoton talo -konseptinsa.
Keskitettynä tehokkaampaa
Hietasen mukaan keskitetyt pysäköintiratkaisut tehostavat pysäköintipaikkojen käyttöä: yhteiskäytössä olevia, nimeämättömiä paikkoja
tarvitaan vähemmän, koska kaikki autonomistajat eivät tarvitse pysäköintipaikkaa samanaikaisesti. Tonttikohtaiset erot tasoittuvat.
Esimerkiksi Länsi-Pasilassa kaikille tarvitseville löytyy pysäköintipaikka, vaikka autoja on alueella huomattavan paljon suhteessa kaavaan merkittyjen autopaikkojen luku-

määrään.
– Asuinalueen etäisyys joukkoliikenteen
runkoyhteyksistä määrittelee osittain sen,
kuinka monta autopaikkaa asemakaavaan
tietylle alueelle määrätään. Esikaupunkialueilla kaavoissa määrätään rakennettavaksi
enemmän paikkoja asuinpinta-alaa kohden
kuin keskustan tuntumassa, Hietanen sanoo.
Laskeeko asumisen hinta?
Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikkaan
kirjatun tavoitteen mukaan asuntojen ja pysäköintipaikkojen hinnat tulisi erottaa toisistaan. Moni uskoo, että asuntojen hinnat alenevat, mikäli asuntojen ja autopaikkojen rakennuskustannukset erotetaan toisistaan.

Autopaikaton talo Tampereelle
VVO totuttaa aktiivisesti autopaikaton talo
-konseptiaan. Tampereella Satakunnankadun
ja Kuninkaankadun risteyksessä on rakenteilla seitsenkerroksinen 36 asunnon kovan rahan
vuokratalo, joka valmistuu alkuvuodesta 2016.
VVO on rakentanut autottomia taloja myös
Helsinkiin ja Keravalle.
Täysin autopaikaton Tampereen kohde ei
ole. Asukkaille on varattu kymmenen pysäköintipaikkaa viereisen Anttilan tavaratalon
pysäköintihallista. Sen 575 pysäköintiruudusta yksi viidesosa on varattu lähialueen asuintalojen vuoropysäköintiin, mutta paikat eivät ole nimettyjä tietylle asuntoyhtiölle. Kukin pysäköi sinne, mistä löytää vapaan paikan. Ostosten tekeminen hoituu luontevasti
samalla reissulla.
– Rakennamme pelkästään vuokrataloja,
joten autottomuutta koskeva päätöksenteko
on helpompaa kuin gryndauskohteissa. Rakennusliikkeille autottoman talon rakentaminen olisi isompi riski. Asunnon ostajat voisivat vierastaa tällaista taloa ja autottomuuden
mahdollista vaikutusta asuntojen jälleenmyyntiarvoon, sanoo kohteesta vastaava projektipäällikkö Urpo Koivusaari VVO:lta.
Kaupunki luovutti tontin VVO:lle tontinluovutuskilpailun jälkeen. VVO ehdotti täysin
autotonta ratkaisua, jota kaupunki ei hyväksynyt, koska ajatus ei ollut kilpailuohjelman
mukainen.
Asukasvalintaan huomiota
Koivusaaren mukaan voi asukasvalinnoilla
vaikuttaa siihen, että taloon tulijat hyväksyvät autottoman ratkaisun.
– Kerromme tuleville asukkaille ennen
vuokrauspäätöksen tekoa, että tarjolla on vain

kymmenen autopaikkaa, mutta polkupyörille
on varattu tilaa tavanomaista enemmän.
VVO maksaa velvoitepaikoista pysäköintitilaa ylläpitävälle Finnparkille summan, jonka perusteella pysäköintiyhtiö sitoutuu vuokraamaan kymmenen kuukausisopimuspaikkaa asukkaille. Asukas tekee sopimuksen
suoraan pysäköintiyhtiön kanssa ja maksaa
paikasta kulloinkin voimassa olevan P-Anttilan kuukausipysäköintihinnan suoraan Finnparkille.
– Kiintiön täytyttyä autopaikkaa tarvitsevat voivat halutessaan tehdä kuukausipysäköinnistä sopimuksen suoraan Finnparkin
kanssa normaalin jonotusmenettelyn kautta.
Mikäli pysäköintitalo joskus puretaan, VVO:n
on osoitettava vastaava määrä paikkoja jostain muualta, Koivusaari toteaa.
Autottomissa taloissa ongelmana on vierailijoiden pysäköinnin järjestäminen. Mikäli vierailijoille varataan tai rakennetaan autopaikat, todennäköisesti auton omistavat talon
asukkaat käyttävät niitä itse ja vieraat jäävät
ilman paikkaa.
Satolla lukuisia kaavahankkeita
Asuntosijoitusyhtiö SATO Oyj aikoo myös toteuttaa autopaikattomia asuintaloja autottomille asukkaille. Käynnissä on useita täydennysrakentamisen kaavamuutoshankkeita,
kaikkiaan lähes 100 000 kerrosneliömetrin
verran. Tämä mahdollistaisi noin 1 500 uuden asunnon rakentamisen nykyisen rakennuskannan joukkoon pääkaupunkiseudulle.
Yhtään kohdetta ei vielä kuitenkaan ole rakenteilla.
Liiketoimintajohtaja Tuula Entelä arvelee, että yksin asuville ja nuorille autottomat
kohteet olisivat hyvä ratkaisu ja edesauttaisivat täydennysrakentamista. Vielä erinomaisempaa olisi, jos täydennysrakentamishankkeita voitaisiin toteuttaa juna- ja metroasemien läheisyyteen.
– Asuintalon yhteyteen toteutetun rakenteellisen autopaikan kustannusvaikutus
asuinneliötä kohden on 300–500 euroa. Rakentamiskustannusten alentaminen vaadittavien autopaikkamäärien ja toteutustapojen
muutoksella olisi merkittävä asia ja koituisi
asukkaiden hyödyksi, Entelä sanoo.
Pääkaupunkiseudulla normien mukaan
autopaikkojen suhde asuntoa kohden on
0,65–1,0. SATOn vuokra-asuntokohteissa Traﬁn tilastojen perusteella tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että tarve on 0,3–0,5 riippuen talon sijainnista joukkoliikenteeseen nähden.

Suomen Kiinteistölehti 9/2015 | 37
37

JH Kuva / Lehtikuva

Juha Hietanen ei välttämättä tähän teoriaan usko. Asunnoilla on nimittäin markkinahinta. Asunnon ostajat maksavat jollakin
alueella sijaitsevasta asunnosta tietyn hinnan
riippumatta siitä, onko ostettavalle asunnolle
ositettu pysäköintipaikka vai ei.
– Vaikka autopaikka vuokrattaisiin tai
myytäisiin hinnalla, jossa on mukana kaikki
rakentamisesta aiheutuneet kustannukset,
on vaikeaa varmistaa, että asuntojen hinta
halpenee vastaavasti. Jos hinta pysyy samana, asukas ei hyödy asunnon ja autopaikan
hintojen erillisyydestä. Tulevaisuudessa tulisi kehittää malleja, joissa hintojen erottaminen toisistaan antaisi hyötyä myös asukkaalle, Hietanen sanoo.

Matti Valli

Täydennysrakentamista
Tampereen
keskustassa. Työn alla
VVO:n kovan
rahan kohde,
niin sanottu
Lumo-talo.

Matti Valli

Lumo-talon
36 asunnon
asukkaille
osoitetaan
kymmenen
autopaikkaa
viereisen tavaratalon pysäköintihallista. Järjestely ei ole poikkeuksellinen:
hallin 575 autopaikasta
yksi viidesosa on varattu lähialueen
asuintalojen
vuoropysäköintiin.

– Yksi autopaikka kahta asuntoa kohden
riittää aina. Raideliikenteen tuntumassa yksi
autopaikka kolmea asuntoa kohden on riittävä määrä, Entelä summaa.
Kaavanormit hidastavat kehitystä
Entelän mukaan tiukat pysäköintipaikkanormit haittaavat monen hyvän suunnitelman
toteuttamista.
– Kaupunki leikkaa merkittävän osan
kaavoituksen tuomasta arvonnoususta, joten taloudellinen yhtälö on haastava. Lisäksi
täydennysrakennushankkeet ovat erittäin valitusherkkiä ja valitukset voivat pahimmillaan
hidastaa asioiden etenemistä vuosikausia.
Entelän mukaan täydennysrakentaminen uudistaisi vanhoja asuinalueita ja loisi
kysyntää nykyisille palveluille. Asujaimisto
monipuolistuisi, kun esimerkiksi 1970-luvulla
rakennettujen lähiöasuntojen joukkoon muodostuisi uutta asuntokantaa. Monilta alueilta
löytyy vapaata tilaa rakentamiselle ilman, että alueen pysäköintipaikkoihin tarvitsee lainkaan koskea, Entelä pohtii.
SATOn tavoitteena on rakentaa Vantaan
Martinlaaksoon täydennysrakennushankkeena StudioKoti-konseptilla noin 70 yksiötä.
– Kohde edustaa uudenlaista asuntosuunnittelua, jossa asunnon 16,5 neliöllä ja
talon laadukkailla yhteistiloilla aikaansaadaan asukkaalle toiminnallisesti erinomainen asumiskokemus. Kyse olisi tavanomaisten asuntojen rinnalle tulevasta, erityisesti
nuorille suunnatusta edullisesta asumisratkaisusta, Entelä toteaa. ¡

Pienempiä parkkiruutuja?

L

uolaan rakennettu pysäköintipaikka
on jonkin verran kalliimpi kuin asuintalon yhteyteen rakennettu. Luolissa
pysäköintipaikat ovat yleensä leveämpiä
kuin kadunvarsipaikat, mikä nostaa kustannuksia.
Pysäköintipakkojen leveydestä kaupungeilla on omat ohjeensa. Yleensä kadunvarsipaikat ovat 2–2,5 metriä leveitä.
Tulevaisuudessa osa paikoista voisi olla nykyistä pienempiä, koska kiristyvät
päästömääräykset saattavat ohjata kuluttajia pienempien autojen käyttöön.
Monessa kaupungissa pysäköintipaik-
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kojen kaavoitus ja mitoitus perustuu luottamusmieskäsittelyn läpäisseeseen pysäköintipolitiikkaan.
Helsingissä kaupungin pysäköintipolitiikka hyväksyttiin helmikuussa 2014.
Kantakaupungissa nostetaan kadunvarsipysäköinnin hintaa kattamaan nykyistä
paremmin pysäköintipaikan ylläpidon kustannuksia. 2017 yhden vuoden pysäköintiluvan hinta kohoaa 264 euroon.
Tarkoitus on myös vähentää autojen
pitkäaikaista säilyttämistä katujen varsilla. Auton käyttäminen varastona talvella on ollut halvempaa kuin vastaavan va-

rastotilan vuokraaminen. Laajempi tavoite
on autoilun vähentäminen tiiviisti rakennetuilla alueilla.
Tampereella nykyiset pysäköintitilojen
ja -paikkojen normit laadittiin 1985. Uusi
ohjelma on luonnosvaiheessa. Keskitettyjä pysäköintitiloja suunnitellaan ja toteutetaan etenkin lähiöiden aluekeskuksiin.
Keskustan läpi kulkevan Hämeenkadun
alle on rakennettu noin 980-paikkainen
Hämpin parkki. Jatkoksi aiotaan vastaavanlaista Kunkun parkkia. ¡

• Kiinteistöjen asiantuntija
• Kaikki yhdestä paikasta
• Vuosikymmenien kokemuksella
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Lämmitystolpat
talvikuntoon
Taloyhtiöiden parkkipaikkojen lämmitystolpat ovat kunnoltaan vaihtelevia.
TEKSTI: Juha Europaeus KUVAT: Jukka Siren

V

anhimmat lämmitystolpat antavat sähköä suoraan, ilman ajastinta. Joissakin
taloyhtiöissä lämmitystolpat on kytketty yhteen keskusajastimeen, jolla lämmitysaikaa rajoitetaan. Kaikki asukkaat joutuvat
lämmittämään autojaan samaan aikaan, esimerkiksi aamuisin ja iltapäivisin.
Monilla taloyhtiöillä on käytössä tolppia,
joissa on jokaisessa oma ajastin. Lämmityksen saa päälle tavallisesti kahdeksi tunniksi kerrallaan. Nykyaikaisimmissa malleissa
tolppa reagoi jopa pakkasen kiristymiseen ja
antaa virtaa jaksoittain ilman lämpötilan mukaan.
Motivan laskelmien mukaan moottorin
esilämmittäminen säästää pelkissä polttoainekuluissa noin sata euroa talvessa. Lämmityskausi kannattaa aloittaa silloin, kun lämpötila laskee alle viiden asteen.
Lämmitystolppien tekninen kunto kannattaa tarkistaa talven varalle. Maallikko voi
tarkistaa silmämääräisesti, ovatko kotelot ja
pistorasiat ehjiä, samoin kuin mahdollisten
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ajastimien toiminnan.
– Sähköalan ammattilainen voi tarkistaa
kunnon paremmin mittaamalla lämmitystolppien toimivuuden ja turvallisuuden, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton tekninen
johtaja Esa Tiainen.
Liitäntäjohdon on oltava pakkasen ja öljyn kestävää kumijohtoa eikä sitä saa vetää
kulkuväylien läpi.
Joskus asukkailla on epäselvyyttä siitä,
minkälaiseen lämmittämiseen tolppaa voi
käyttää. Keskustelua herättää etenkin sisätilalämmittimen käyttö. Jotkut yhtiöt eivät salli
sitä lainkaan. Joissakin sisätilalämmittimen
käytöstä peritään lisämaksu.
Jos lämmitin on kokonaan kielletty, kyse
on usein sulakkeiden kapasiteetista. Sisätilalämmittimet kuluttavat sähköä sen verran, että niiden yhtäaikainen käyttö voi kuormittaa
parkkipaikan pääsulaketta ja johtaa sen palamiseen.
Lämmitystolppien modernisointi riippuu tolpan koosta ja rakenteesta. Korjaamis-

ta edullisemmaksi saattaa tulla uuden tolpan
hankkiminen. Joissakin tolpissa se on ainoa
vaihtoehto.
Huolehdi turvallisuudesta
Lämmitysjohtoa ei milloinkaan saa jättää kiinni lämmitystolppaan, jos lämmitintä ei käy-

tetä. Jos johdon toinen pää on kiinni tolpassa ja
toinen pää putoaa maassa olevaan vesilätäkköön
tai lumeen, aiheutuu tolpan lähistöllä liikkuville
sähköiskun vaara.
Maassa roikkuva lämmitysjohto saattaa
vaurioitua pihaa aurattaessa tai kolattaessa. Johdosta voi saada vaarallisen sähköiskun sitä seuraavan kerran käytettäessä. Taloyhtiöiden olisi
hyvä laatia autoilijoille selvät ohjeet pistorasioiden käytöstä.
Ulkona tulee käyttää pakkasenkestävää, ehjää liitosjohtoa. Liitäntäjohtoa ei saa jättää tolppaan kiinni siten, että lapset pääsisivät kosketuksiin jännitteen kanssa. Pistorasiakotelo tulee
pitää lukittuna.
Sähköautoille omat tolpat
Sähköautojen yleistyminen tarkoittaa taloyhtiöiden hallituksille uutta haastetta. Autopaikkojen
vanhat lämmitystolpat eivät sellaisenaan sovellu
sähköautojen lataamiseen.
Lämmitystolpissa yleiset 2–3 tunnin ajastimet rajoittavat sähköauton lataamista. Lataukseen tarvitaan vapaa virransyöttö, jonka auton
oma valvontaelektroniikka katkaisee akkujen
latauduttua.
Jos tolpan virransyötössä käytetään 16 ampeerin sulaketta, riittää pelkkä tolpan uusiminen
ilman maakaapelointitöitä. Jos tolpissa on käytössä vain 10 ampeerin sulakkeet, niiden lisäksi on tarvittaessa uusittava myös sähkönsyöttökaapeli määräysten mukaiseksi.
Lämmitystolppiin kannattaa asentaa sähkönkulutusmittarit sähköautoja varten, sillä
sähköauton lataukseen kuluu moninkertainen
määrä sähköä verrattuna moottorin esilämmityksen sähkönkulutukseen.
Kätevin tapa on varustaa piharasia omilla kilowattituntimittareilla. Tällöin yhdellä
ryhmäsyötöllä toteutettua ketjutettua kaapelointia ei tarvitse muuttaa. Tämän tyyppisiä
rasioita on monella valmistajalla jo valmiina.
Mittarit on suunnattu alun perin esimerkiksi
leirintäalueille ja vierasvenesatamiin sekä kuorma- ja linja-autojen pysäköintipaikoille, mutta
ne käyvät osittain myös sähköautojen lataukseen.
Jos kiinteistössä tehdään muutenkin remonttia, kannattaa samalla varautua ladattavien sähköautojen yleistymiseen. Kaapelit kannattaa putkittaa ja mitoittaa ne riittävän suuriksi.
Usein vanhoissa kiinteistöissä myös pääkeskukset tarvitsevat remonttia. Nekin olisi hyvä muuttaa riittäviksi autojen lataukseen. Tämä
säästää ylimääräisiltä kustannuksilta myöhemmin. ¡

Asukaskyselystä
strategiaksi

OSA 2/3

Kiinteistölehden juttusarjassa käydään strategian laadinnan prosessi läpi. Edellisessä osassa käytiin läpi
asukaskyselyn laatiminen. Tällä kertaa laaditaan kyselyn pohjalta strategia.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä

T

aloyhtiö voi onnistua
tehtävässään ja antaa
eväät hallitukselle ja
isännöitsijälle vain jos
taloyhtiö määrittelee
selvästi tavoitteensa lähivuosille.
Mikä on vastikepolitiikka, mikä
on palvelutaso ja miten yleensä
huolehditaan yhtiön taloudesta
ja kunnossapidosta? Miten säilytetään osakeomistuksen arvoa?
Kaiken kaikkiaan on varmaa, että taloyhtiö voi menestyä jos se
selvästi määrittelee tavoitteensa.
Strategia auttaa suunnitelmallista toimintaa taloyhtiössä.
Kun asukkaiden ja osakkaiden vastaukset saatu kerättyä,
on aika analysoida tulokset ja valmistella strategialuonnos.

4. Tulosten analysointi
ja strategialuonnoksen
esittely hallitukselle
Asukaskyselyn tulosten perusteella hallitus, isännöitsijä tai
molemmat yhdessä valmistelevat selkeitä linjausvaihtoehtoja.
Tämän jälkeen hallitus käsittelee ja kommentoi linjausvaihtoehdot ja hallitus tai isännöitsijä
laatii kommenttien mukaisesti
strategialuonnoksen.
Lisäksi voidaan strategian
laadinnassa käyttää hyödyksi
esimerkiksi SWOT-analyysiä. Se
on käytetyimpiä välineitä kaikenlaisissa strategia- ja suunnittelutyössä. Sen suosio johtuu
lähinnä yksinkertaisuudesta ja
suuresta selitysarvosta. Lyhen-

ne tulee englanninkielisistä sanoista Strenghts (vahvuudet),
Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja
Threats (uhat). Nykyisyyttä sekä
sisäisiä ominaisuuksia kuvaavat
vahvuudet ja heikkoudet ja tulevaisuutta sekä ulkoisia tekijöitä
mahdollisuudet ja uhat.
Havainnointi on tärkeä ja
hyödyllinen tutkimuksellisen
kehittämistyön menetelmä, jota voi myös hyödyntää strategian laadinnassa. Sen avulla on
mahdollista saada tietoa, miten
ihmiset käyttäytyvät. Se ei ole
satunnaista katselemista vaan
systemaattista tarkkailua. Se tapahtuu joko luonnollisessa ympäristössä tai laboratorio-oloissa

Strategian laatimisen 8 askelta
1. ALOITE strategian laadinnasta
•

•

aloite joko osakkaalta, hallitukselta tai
isännöitsijältä

•

•

selvitetään osakkaiden ja asukkaiden tahtotila
sekä näkemykset taloyhtiön tulevaisuudesta
onnistunut strategia edellyttää mahdollisimman
monien osakkaiden mielipiteiden kuulemista
toteutus sähköisenä internet-kyselynä ja/tai
paperilomakkeella

•

•

hallitus käsittelee strategialuonnoksen ja
esittää sen yhtiökokouksen päätettäväksi
aktiivinen ja avoin tiedottaminen on välttämätöntä
– strategialuonnoksen täytyy olla kaikille selkeä ja
ymmärrettävä
mukana käytännön esimerkkejä siitä, miten strategia
näkyy taloyhtiön jokapäiväisessä toiminnassa

1 2 3 4
ENNAKKOVALMISTELU

2. HALLITUKSEN PÄÄTÖS
strategiatyön käynnistämisestä

5 6

LAADINTA- JA PÄÄTÖKSENTEKO

4. TULOSTEN ANALYSOINTI JA
STRATEGIALUONNOKSEN VALMISTELU
•
•
•

asukaskyselyn tulosten perusteella hallitus, isännöitsijä tai
molemmat yhdessä valmistelevat selkeitä linjausvaihtoehtoja
hallitus käsittelee ja kommentoi linjausvaihtoehtoja
hallitus tai isännöitsijä laatii kommenttien mukaisesti
strategialuonnoksen

Lähde: Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen – Näin laadimme strategian. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, RAKLI & Ympäristöministeriö.
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Mitä tietoja strategiaan?
Strategian olisi hyvä olla muutaman sivun mittainen tiivis kuvaus taloyhtiön tilanteesta, kehittämisen periaatteista ja kehitystarpeista. Siihen tulisi sisällyttää:
• Historia ja kohdetiedot
• Nykytilanne
• Strategiset linjaukset eli taloyhtiön ylläpidon periaatteet
asukaskyselyn perusteella
• Kehitystarpeet (3 – 5 kpl)

5. HALLITUKSEN PÄÄTÖS JA
ESITTELY YHTIÖKOKOUKSELLE

3. ASUKASKYSELY
•

(keinotekoisissa tilanteissa), joko
itsenäisesti tai yleensä haastattelun tai kyselyn lisänä tai tukena.
Sen avulla selvitetään, toimivatko ihmiset kuten sanovat toimivansa. Havainnointi ei ole naapurien kyttäystä!

6. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS
•

•

yhtiökokous hyväksyy strategian
hallituksen esityksen mukaisesti
tai tekee linjaukset strategian
jatkotyöstämistä varten
strategialla tulee olla
osakkaiden selkeä tuki

Jokainen taloyhtiö voi itse päättää, mitä tietoja strategiaan laitetaan, näiden tietojen lisäksi
strategiaan voidaan kirjata esimerkiksi tulevat suunnitellut
korjaushankkeet, tiedotuslinjauksen sekä vision ja mission.
5. Hallituskäsittely ja
esittely yhtiökokoukselle
Hallitus käsittelee strategialuonnoksen ja esittää sen yhtiökokoukselle päätettäväksi. Aktiivinen
ja avoin tiedottaminen on välttämätöntä, strategialuonnoksen
täytyy olla kaikille selkeä ja ymmärrettävä. Siihen kannattaa sisällyttää käytännön esimerkkejä
siitä, miten strategia näkyy taloyhtiön jokapäiväisessä toiminnassa.
Osakkaiden osallistaminen
ja avoin tiedotus tässä vaiheessa saattaa aktivoida myös sellaisia osakkaita, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet
prosessiin.
Strategia kannattaa hioa
kuntoon ajoissa ja lähettää luonnos osakkaille yhtiökokouskutsun mukana ennakolta tutustuttavaksi.

6. Yhtiökokouskäsittely
Yhtiökokous hyväksyy strategian hallituksen esityksen mukaisesti tai tekee linjaukset strategian jatkotyöstämistä varten.
Asunto-osakeyhtiön strategia
on eri tahtotilojen ja mielipiteiden kompromissi. Strategialla
tulee olla selkeä osakkaiden tuki ja sen tulee heijastaa voimakkaasti enemmistön tahtotilaa taloyhtiön kehittämisestä ja johtamisesta. ¡

Missio, visio ja arvot
Jokaisen yrityksen toiminta perustuu joillekin
arvoille ja jollekin käsitykselle siitä, miksi yritys
on ylipäätään olemassa ja mihin suuntaan se on
menossa. Jokaisella yrityksellä on − tiedostettuina
tai tiedostamattomina − missio, visio ja arvot, joiden
selvittäminen on olennainen osa strategiatyötä.
TEKSTI: Ben Grass

Arvot
Lähde: Yhteinen tavoite taloyhtiön kehittämiseen – Näin laadimme strategian. 2012. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, RAKLI & Ympäristöministeriö.
Lisätietoa aiheesta Taloyhtio.netistä: www.taloyhtio.net/hallinto/hallitus/strategia/
Jutun kirjoittaja Mervi Ala-Prinkkilä toteutti lopputyönään Tampereen ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa (Ylempi
AMK tutkinto) taloyhtiön strategian laatimisen.
Viimeinen osa juttusarjasta ilmestyy numerossa 10/15, ja siinä käsitellään strategian jalkauttamista.

Arvot kertovat yhtiön toimintaperiaatteet. Arvot eivät synny eivätkä muutu
hetkessä.
Arvot kertovat, millä periaatteilla yhtiö kohtelee
asukkaitaan, osakkaitaan, sidosryhmiään, kilpailijoitaan
ja ympäristöään. Taloyhtiössä merkitystä on erityisesti
niillä arvoilla, jotka korostavat yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Tyypillisiä taloyhtiön arvoja ovat seuraavat:
• toisista välittäminen
• asumisen turvallisuus
• asumisen laadukkuus
• toiminnan ennakoivuus.

Missio
7. TOTEUTTAMINEN
•
•

•

strategian mukainen toiminta käynnistetään
välittömästi, kun yhtiökokous on hyväksynyt strategian
kiinteistön huoltokirja, korjausohjelma sekä muut
kiinteistön kunnonhallintatyökalut ovat avainasemassa
strategian käytännön toteuttamisessa ja seurannassa
kaikkien osapuolten sitoutuminen välttämätöntä

7 8
KÄYTTÖ JA SEURANTA

8. SEURANTA ja päivittäminen
•
•
•

strategian toteutumisen seurannasta ja päivittämisestä
päätetään strategian hyväksymisen yhteydessä
hallitus ja isännöinti arvioivat ja päivittävät
strategiaa säännöllisin väliajoin
strategia liitetään isännöitsijäntodistukseen ja
toimintakertomukseen ja jaetaan osakkaille joka
vuosi yhtiökokousaineiston osana

Missio kertoo, miksi yhtiö
on olemassa eli mikä on yhtiön perimmäinen tarkoitus.
Missio kertoo, mikä merkitys juuri omalla taloyhtiöllä on yksittäisille asukkaille:
mitä he asumiseltaan haluavat, miksi he asuvat juuri tässä taloyhtiössä ja mitä he siltä
odottavat.
Taloyhtiön missiona voi
olla esimerkiksi ikääntyvien
asukkaiden palveleminen tai
ekologisten arvojen noudattaminen. Missio sopii myös
luontevaksi osaksi asuntojen myyntipolitiikkaa. Tyypillinen taloyhtiön missio on
seuraava:
Taloyhtiömme takaa hyvän
asumisen, turvaa lastemme

ympäristön ja kasvattaa omaisuutemme arvoa.

Visio
Visio kertoo, mihin suuntaan yhtiö haluaa kulkea. Se
kuvaa yhtiön tavoitteet ja sisältää yleensä myös tavoiteaikataulun. Taloyhtiön visiossa kyse on yksinkertaisesti
suunnan ja aikataulun määrittelystä tilikautta pidemmäksi ajaksi. Toimintasuunnitelma vuodeksi eteenpäin
ei vielä ole visio.
Visio sisältää selkeät ja
konkreettiset tavoitteet. Yksittäisistä toimenpiteistä
päättäminen on huomattavasti helpompaa, kun tiedetään, mihin laajempaan kokonaisuuteen ne liittyvät.
Jos visio on taloyhtiön statuksen nostaminen, luontevia toimenpiteitä tavoitteen
saavuttamiseksi ovat muun
muassa julkisivujen, pihojen
ja istutusten kohentaminen.
Tällöin visio voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:
Asunto-osakeyhtiömme status kaupunginosassamme on
viiden vuoden kuluttua yksi
parhaista. Tähän päästään
kunnostamalla vuosittain
yhteisiä tiloja, parantamalla
pihojen ja istutusten kuntoa
sekä seuraamalla aktiivisesti asuinalueen kehittämiseen
liittyviä suunnitelmia ja vaikuttamalla niihin yhtiön arvojen mukaisesti. ¡
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Jätehuolto
kuntoon
yhteispelillä
Sekajätteen joukkoon joutuu yhä paljon hyödynnettävää jätettä.
Taloyhtiöt voivat parantaa jätehuoltoaan tuoreella kehittämismallilla.
Sitä luotaessa avaintekijäksi osoittautui saumaton yhteispeli.
TEKSTI JA KUVAT: Teija Horppu

T

aloyhtiön hallitus luo yhdessä
isännöitsijän kanssa toimivan jätehuollon puitteet. Asukkaiden
vastuulla on lajitella jätteet ja viedä ne jätetilaan. Huoltoyhtiö ja
asukkaat yhdessä vastaavat jätetilan siisteydestä. Jätehuoltoyhtiö vie jätteet pois. Lajitteluneuvontaa antaa ensi sijassa alueellinen
jätehuoltoyhtiö, mutta myös esimerkiksi hallituksen kannattaa olla aktiivinen ja opastaa
asukkaita.
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Mitä paremmin eri osapuolten välinen
yhteistyö pelaa, sitä paremmin jätehuolto
toimii. Tämä havaittiin Lahdessa, jossa jätehuoltoa on kehitetty lajittelukilpailulla ja sen
oheistapahtumilla. Luukuta Oikein -kilpailu
toteutettiin Lahden kaupungin vuokrataloyhtiön Lahden Talot Oy:n, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) ja Hämeen Kuljetuspiste
Oy:n yhteishankkeena vuosina 2014–2015.
Lahden Talojen asukkaille suunnattuun kilpailuun antoi tärkeän panoksensa asukkai-

Asukastoimikunnan puheenjohtaja Ritva Kytönen ja kiinteistönhoitaja Timo Hiltunen
tarkastavat Lahden Talojen Loviisankatu
14:n jäteastioiden sisältöjä. Kytönen löytää
energiajäteastiasta biojätekassin ja Hiltunen
sekajäteastiasta muovipulloja, joiden oikea
paikka Lahdessa on energiajäteastia.

den muodostama ympäristötoimikunta.
Hankkeen yhteydessä PHJ teetti opinnäytetyönä jätehuollon kehittämismallin
suurille asuinkiinteistöille. Työn teki Lahden Ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelija Johanna Ulmanen. Malli
on monistettavissa riippumatta kiinteistön
omistajasuhteista tai paikkakunnan jätehuoltomääräyksistä.
Tehoa hyötyjätteen lajitteluun
Lahden Talojen asunnoissa asuu noin 10 000
ihmistä. Lajittelukilpailun idea virisi kuljetusliikkeen edustajan havainnosta, että yhtiön
kiinteistöissä on liian paljon sekajäteastioita. Kilpailussa asukkaat keräsivät omalle kiinteistölleen pisteitä optimoimalla jäteastioiden
lukumäärää ja tyhjennysrytmiä, välttämällä
irtojätteen jättämistä jätekatokseen ja vastaamalla aktiivisesti hankkeeseen liittyviin
kyselyihin. Jo ennen kuin kilpailun tulokset
olivat tiedossa, lajittelulla kilpailemista päätettiin jatkaa toinenkin vuosi.
Hankkeen ansiosta hyödynnettävien jät-

teiden lajittelu parani. Tämä näkyi siten, että biojätteen saanto parani, sekajäteastioiden
määrä väheni ja energia-, kartonki-, lasi- ja
metalliastioiden määrä kasvoi. Kiinteistöjen
jätetilat yhtenäistyivät jätehuoltomääräysten
mukaisiksi ja siistiytyivät.
Lisäksi keittiöiden lajittelumahdollisuuksien merkitys lajitteluun kannustavana tekijänä oivallettiin ja jäteastioiden lukumäärään
alettiin kiinnittää huomiota.
Kolmikanta arvossaan
Lahden hanke osoitti, että jätehuolto ja sen kehittäminen kaikkine yksityiskohtineen ovat
laaja kokonaisuus. Kiinteistöhuollon, jätehuollon ja asukkaiden kolmikanta on arvossa arvaamattomassa. Erityisen tärkeä on kiinteistöhuollon ja jätteiden kuljetusliikkeen edustajien
välinen yhteistyö. Myös asukasaktiivien rooli
on merkittävä: kiinteistöissä, joissa on lajittelusta kiinnostuneita asukasaktiiveja, jätetilat
ovat muita siistimmät ja viihtyisämmät.
Lahden Talojen käyttämien kiinteistönhuoltoyritysten ja Hämeen Kuljetuspisteen
edustajat eivät aiemmin olleet käyneet keskinäistä vuoropuhelua. Viestit olivat kulkeneet Lahden Talojen kautta. Yhteinen koulutuspäivä ja suora kommunikointi osoittautuivat niin hyödyllisiksi, että säännöllisiä koulutuspäiviä on päätetty järjestää vastedeskin.
– Lisäksi kilpailun aikana havaittiin epäselvyyttä, kenen vastuulla oli esimerkiksi ilmoittaa astiamuutoksen tarpeesta ja kenelle
tarpeesta piti ilmoittaa. Asiaan luotiin toimintamalli ja vastuut kirjattiin ohjeistuksiin, Johanna Ulmanen sanoo.
Asukasaktiivit kertovat toisille asukkaille lajittelun tärkeydestä ja oikeasta lajittelusta. Sen kaltaista lajitteluneuvontaa ei pystytä
muutoin järjestämään kustannustehokkaasti. Johanna Ulmasen mukaan asukasaktiivit
myös pitävät aktiivisesti yhteyttä kiinteistöhuoltoon ja isännöintiin. Näin jätetilan puutteet saadaan nopeasti korjattua.
Jätehuollon kehittämismallin lisäksi Johanna Ulmanen kokosi yleispätevän jätetilan
kartoituspohjan. Käymällä läpi siihen listatut
asiat voidaan varmistaa, että tilat ovat asianmukaisessa kunnossa. Listat myös toimivat
hyvänä ohjenuorana uusia jätetiloja suunniteltaessa.
Kehittämismalli
sovellettavissa vapaasti
Lahdessa luotu jätehuollon kehittämismalli
on suunnattu ennen kaikkea Lahden Talojen
kaltaisille suurille kiinteistöille ja asuntoyhti-

Lahden Talojen lajittelukilpailulle laadittiin värikäs viestinnällinen
ilme, joka toistui yhtenäisenä kaikessa kilpailun viestinnässä.

LAHDEN HANKKEEN TOIMET JA MENETELMÄT









Lajittelukilpailu jätemäärien seurantoineen
Kyselytutkimukset
Lajittelutapahtumat ja muut asukastilaisuudet
Retket Kujalan jäteasemalle
Aktiivinen asukas- ja mediaviestintä
Lajittelukassit
Jätetilojen kehittäminen
Yhteistyön kehittäminen

öille. Myös pienet voivat kuitenkin ottaa siitä
mallia. Kaikki malliin liittyvä materiaali löytyy
ympäristöteknologian insinöörin Johanna Ulmasen opinnäytetyöstä. Mallin soveltamiseen
ei tarvita erillistä lupaa.
Ulmanen suosittelee jätehuollon kehittämistä kilpailumallilla kaikille isoille asuinkiinteistöille – niin asunto-osakeyhtiöille kuin
vuokrataloille.
– Hankkeen on hyvä olla pidempi kuin
yksivuotinen, mutta kilpailussa kaksi vuotta
on maksimi. Asenteet ja lajittelukäyttäytyminen muuttuvat hitaasti, joten asiaa kannattaa
pitää esillä jatkuvasti, myös varsinaisen hankkeen jälkeen.
Perusohjeistus on seuraava: hanke aloite-

taan perustamalla laajapohjainen ohjausryhmä. Heti alussa on syytä tehdä jätetilakartoitus. Hankkeen käytännön toteutus ja tulosten seuranta on hyvä miettiä asukaskunnan
mukaan; onko paljon esimerkiksi lapsiperheitä tai eläkeläisiä. Hanke suhteutetaan alueen
lajittelumääräyksiin ja käytäntöihin. Käytännön vinkkejä kannattaa kysyä Päijät-Hämeen
Jätehuollosta.
Lisäksi hankkeesta on viestittävä aktiivisesti, ja myös media on saatava siihen mukaan. ¡
Johanna Ulmasen opinnäytetyö Jätehuollon
kehittämisen toimintamalli suurille kiinteistöille;
Case Lahden Talott www.theseus.ﬁ.

Suomen Kiinteistölehti 9/2015 | 45

Kerabit

Aika tarkistaa katon kunto
Säännöllinen huolto pitää katon kunnossa. Tasaisella katolla on erityisen tärkeää vahtia tulvavesiä.
TEKSTI: Dakota Lavento

P

oissa silmistä, poissa mielestä on
monessa taloyhtiössä valitettava
totuus viidennestä julkisivusta,
katosta. Mitä korkeampi rakennus,
sitä hankalampi katon tilaa on silmämääräisesti tarkastella ohi kulkiessaan.
Sitä suurempana yllätyksenä vaurioiden paljastuminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille joskus tulee.
Vielä ikävämmäksi tilanne muuttuu, kun
paljastuu, ettei vesivuodon aiheuttamia vahinkoja ehkä korvata kiinteistövakuutuksesta.
Vakuutus ei korvaa huonoa huoltoa
Vahinkovakuutusmeklari Howden Finlandissa tilanne on tuttu. Myyntijohtaja Antero
Miikki vahvistaa, ettei kattovesivahinkoa
yleensä korvata vakuutuksesta.
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– Vesikattovuotojen korvattavuudelle on
eri vakuutuksissa ja vakuutusyhtiöissä erilaisia ehtoja ja korvauksien saamiselle tiukat
edellytykset.
Pitkäaikainenkaan sade ei riitä syyksi,
myrsky sen sijaan kyllä. Myrskyn katolle heittämän oksankarahkan rikkomat rakenteet ja
niiden aiheuttama vesivuoto ovat esimerkki
korvattavasta vahingosta.
Kattokaivon tukkeutuminen syksyllä lentävistä lehdistä ja pitkäaikaisen sateen katolle
aiheuttama tulva eivät sen sijaan oikeuta korvaukseen. Tällaisia tapauksia on puitu vakuutuslautakunnassakin.
– Eräässä tapauksessa vuodon aiheutti
kiistatta kattokaivon tukkeutuminen. Myrskykynnys ei kuitenkaan ylittynyt, joten korvausta ei saatu. Yhtiö joutui käyttämään julkisivukorjaukseen varaamansa rahat katto-

vuotovaurioiden korjaamiseen, Miikki kertoo.
Huollon taso syyniin
Syksy on hyvä aika tarkastella katon kuntoa ja
sen huoltoa. Valmistaudutaan talveen hyvissä ajoin ja varmistetaan, että lumenpudotus
hoidetaan asianmukaisesti.
– Huoltosopimus kannattaa aika-ajoin
käydä läpi ja katsoa, onko se yhä riittävällä tasolla. Katon tarkastus ja kattokaivojen puhdistaminen kaksi kertaa vuodessa on saattanut olla aivan riittävä taso vuosia sitten, kun
ympäristön puut olivat pieniä. Nyt kun puusto on kasvanut ja lehtiä kertyy katolle, näin ei
enää ole. Hyvin puustoisessa paikassa erityisesti syksyllä lehtien irrotessa kattokaivot on
ehkä puhdistettava useammin ja aina rankkasateiden jälkeen, neuvoo tuoteryhmäpäällikkö Miina Merisalo KerabitPro Oy:stä.

Kerabit

KATON SYYSTARKASTUS
Syystarkastus tehdään myrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa. Jos katon lähellä on paljon puita, tarkastus kannattaa tehdä useammin. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan ainakin seuraavat asiat:
 Katon yleiskunto (kate, ullakko,
tuuletus, jiirit, räystäät)
 Käyttö- ja huoltoturvallisuus (talotikkaat, kulkusillat, lumiesteet,
pollarit)
 Läpiviennit (savupiiput, iv-hormit, kattoikkunat)
 Vedenpoistojärjestelmä (kaivot,
vesikourut, syöksytorvet)
 Pellitykset (räystäät, lipat, läpiviennit)

Dakota Lavento

Dakota Lavento

^ Tukkeutuneen kattokaivon aikaansaama ”uima-allas katolla”. Jos kaikki
tasakatot toteutettaisiin oikein, yhden
tai kahdenkaan kaivon tukkeutuminen
ei aiheuttaisi tällaisia ongelmia. Vesi
valuisi turvallisesti avoimena pysyneen
kaivon kautta pois.

Vahinkovakuuttajat kannustavat yhtiöitä panostamaan kattojen kuntoarviointeihin ja
ennakoivaan huoltoon. Se on paras vakuutus
tulevaisuuden varalle, myyntijohtaja Antero
Miikki sanoo.

mään alun perin juuri asiakkaiden tarpeesta.
Erityisesti taloyhtiöissä asiantuntemusta vaativa kattohuolto halutaan usein antaa ammattiosaajille. On erittäin tärkeää budjetoida taloudellisesti merkittävät kattokorjaukset ajoissa ja ehkäistä esimerkiksi vuotojen aiheuttamat vahingot muille rakenteille, KerabitPro
Oy:n tekninen johtaja Jari Suuronen kertoo.

Dakota Lavento

Kattourakoita toteuttavalla KerabitPro
Oy:llä on ollut vuosia myös huoltopalvelu. Sitä laajennettiin ja tuotteistettiin KattoTurvapalveluksi, kun huomattiin, että markkinoilla oli kasvava tarve kattojen kausihuoltoon,
kuntoarvioihin, ylläpidon suunnitteluun ja
korjausten toteuttamiseen.
– Kattohuoltopalvelua ryhdyttiin kehittä-

e Kauniit syksyn lehdet…kertyvät tasaiselle pinnalle ja tukkivat kattokaivot.
Tuulisella säällä kattokaivo voi tukkeutua piankin puhdistuksen jälkeen.

Tuotepäällikkö Miina Merisalon mukaan Tulvavahti on hyvä keino varautua tulvatilanteiden varalta erityisesti katoilla, joilla käydään
harvoin ja joiden lähellä on paljon lehtipuita.

Tekninen johtaja Jari Suuronen Kerabit Pro
Oy:stä muistuttaa, että syksyllä on jo kiire valmistautua talvea varten. Esimerkiksi lumenpudotukset voivat olla edessä hyvinkin pian.
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VeX solutions Oy

lisesti ja oikeaoppisesti hoidetusta käyttö- ja
huoltoturvallisuudesta; koko katolla on päästävä liikkumaan turvallisesti.
– Kattohuollon turvallisuusriskit liittyvät
useimmiten lumen tai huoltovälineiden putoamiseen ja henkilövahinkoihin, Jari Suuronen painottaa.
Taloyhtiön kannattaa räätälöidä palvelusopimuksesta itselleen sopiva kokonaisuus.
KerabitProlla laajaan palvelusopimukseen
sisältyvät muun muassa kuntoarvio, tilannekartoitus, vesikaton ylläpidon pitkän tähtäimen suunnitelma, kausihuollot ja korjaustoimenpiteet. Havainnoista ja tehdyistä huoltoja korjaustoimenpiteistä ylläpidetään huoltohistoriaa. Sen avulla ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.
Suuronen kertoo, että Kerabit Pron perushuolto- ja kuntoarviosopimusten piirissä
on Suomessa jo satoja tuhansia kattoneliömetrejä.

– Tutkimusten mukaan katon säännöllisellä huollolla ja ennakoivilla korjaustoimenpiteillä voidaan säästää jopa yli 30 % kiinteistön elinkaaren aikaisista kustannuksista.
Säännöllisellä huollolla vesikaton ikä voi jopa
kaksinkertaistua. Epäsäännöllinen hoito taas
laskee katteen käyttöikää kymmenellä vuodella. Huollon laiminlyöminen kokonaan pudottaa sen jopa puoleen, Suuronen summaa
tutkimustuloksia.
Toimiva katon huoltosopimus sisältää
nopean avun ongelmatilanteissa ja piilevien
ongelmien havaitsemisen ajoissa. Ennakoiden toimimalla pienikin toimenpide, kuten
läpivientitiivisteen klemmarin kiristys, voi
estää kalliin vesivahingon.
Erillinen kattohuoltosopimus on järkevä.
Kaikilla huoltoyhtiöillä ei ole kokemusta katoilla toimimisesta. Kiinteistön omistaja on
työturvallisuuslain mukaan vastuussa turval-
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Dakota Lavento

VeX solutions Oy kehittämä Tulvavahti valvoo tasakatoilla sadeveden kertymistä.

VeX solutions Oy:n DI Annu Rokkanen.

Tulvavahti ei nuku
Kukaan ei kiipeä katolle tarkistamaan kattokaivoja joka tuulenpuuskan jälkeen. Periaatteessa
lehdet voivat tukkia kattokaivon heti sen puhdistamisen jälkeen ja samalla voi alkaa sataa.
KerabitProssa mietittiin, mitä asialle voitaisiin tehdä. Tänä vuonna lanseerattiin Tulvavahti. Se seuraa veden kertymistä katolle
ja ilmoittaa tilanteesta huollolle automaattisesti.
Itse Tulvavahti on VeX solutions Oy:n kehittämä tasakaton tulvatilanteen valvontalaite. Alipainetuulettimen näköinen, musta tai
harmaa laite tunnistaa veden pinnan kohoamisen tasakatolla ja lähettää puolessatoista
minuutissa hälytyksen kiinteistönvalvontajärjestelmään tai esimerkiksi tekstiviestinä
haluttuihin puhelinnumeroihin. Huoltoyksikkö tulee tarkistamaan tilanteen ja poistamaan tulvan syyn.
– Kattokaivon puhdistus yleensä riittää.
Sekin on tehtävä varoen, ettei suurta vesimäärää päästetä viemäriin täydellä paineella. Oikein vakavassa tilanteessa voidaan joutua turvautumaan imuauton apuun, Miina
Merisalo kertoo.
Merisalon mukaan Tulvavahtien määrä riippuu katon pinta-alasta, kattokaivojen
määrästä ja sijainnista sekä katon roskaisuudesta.
– Hälytysten jälkeen kerätyt olosuhdetiedot kannattaa analysoida huolella, jotta
tilanteisiin voitaisiin varautua paremmin,
DI Annu Rokkanen VeX solutions Oy:stä
vinkkaa.¡

Ammattilaisella
on taito tallessa!

Suomen Tilaajavastuun uudessa Taitorekisterissä ovat ammattipätevyydet yhdessä sähköisessä rekisterissä, veriﬁoituna ja aina
ajantasalla. Pätevyydet luettavissa myös suoraan Valttikortista.
Kuinka sinä todennat taloyhtiöösi töihin tulevan urakoitsijan
pätevyyden?
Lue lisää tilaajavastuu.ﬁ

Soita 0600 301 339 (1,52 €/min + pvm)

www.tilaajavastuu.ﬁ
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5 ASKELTA
SUJUVAAN
ARKEEN

1.
2.
3.

Arvioi itse, onko
kotisi esteetön ja
turvallinen
Ota yhteys korjausneuvojaan ja
pyydä arviointiapua
Korjausneuvoja
auttaa suunnittelussa ja tietää taloudellisesta tuesta
Selvitä taloyhtiön kanssa mahdolliset lupa-asiat
Teetä tai tee itse
muutostyöt

4.
5.

Lähde:
Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Tulevaisuudessa erilaiset kotihoidon ja -hoivan palvelut tulevat lisääntymään.

Ikääntyminen
näkyy asumisessa
Vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Iäkkäiden asumista tulisi pohtia
jo hyvissä ajoin taloyhtiöissä ja miettiä, miten esimerkiksi esteettömyys huomioidaan.
Valtiovallan tahto on, että kotona asuttaisiin entistä pidempään.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä
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Ympäristöministeriö

Y

mpäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 alkaa
olla puolivälissä. Ohjelman tavoitteena on
parantaa ikääntyneiden asumisoloja, tukea
ikääntyneiden itsensä ja kuntien varautumista ikääntyneiden asumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä suunnata asunto- ja rakennusalan toimintaa ottamaan nykyistä paremmin huomioon ikääntyneiden
asumiseen liittyviä tarpeita.
Haaste on mittava. Vuonna 2030 tarvitaan miljoona esteetöntä asuntoa. Paine kohdistuukin juuri vanhojen kerrostalojen suuntaan, sillä uudisrakentamisella ei
saada tarpeeksi esteettömiä asuntoja. Ongelmaksi voi
nousta taloyhtiöiden korjausvelka. Jos kiinteistön kunnosta ei ole vuosien saatossa huolehdittu, voi esimer-

Moderni talotekniikka ja
erilaiset uudet palvelukonseptit auttavat ikääntyvää asumaan kodissaan
pidempään, Sari Hosionaho kertoo.

kiksi putki- ja julkisivuremontin lisäksi tulla myös esteettömyyskorjaushankkeita, kuten jälkiasennushissihankkeita. Valtio tukee esteettömyyshankkeita ARA:n
kautta, jolloin taloyhtiön maksettavaksi jää vain osa
hankkeen kustannuksista.
Ikääntyneistä suurin osa asuu
omistusasunnossa kerrostalossa
Yli 75-vuotiaista lähes 90 % asuu kotona ja heistä lähes 80 % omistusasunnossa. Kerrostaloissa heistä asuu
noin 45 % ja omakotitaloissa noin 39 %. Lähes 200 000
heistä asuu yksin. Naisia heistä on 80 %.
Monet ikääntyneet kotitaloudet suunnittelevat
muuttoa lähivuosien aikana. Ikääntyneetkin haluavat
asua muiden ikäryhmien tavoin yksilöllisesti

Myös asunalueella on merkitystä. Kaupalliset palvelut tulisivat olla lähellä, samoin luonto. Alueen turvallisuutta ja rauhallisuutta myös toivotaan.
– Tulevaisuuden ikääntyneet ovat entistä aktiivisempia ja tottuneet käyttämään erilaisia palveluita,
muistuttaa Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 ohjelmapäällikkö
Sari Hosionaho.
Taloyhtiöt, huomioikaa ikääntyneet!
Sari Hosionaho kertoo saavansa ikäihmisiltä huolestuneita puheluita muun muassa taloyhtiöiden ovien
lukituksesta.
– Vanhuksia huolestuttaa, miten palokunta ja ensihoitajat pääsevät asuntoon, jos jotain sattuu. Tätä olisi
taloyhtiössä hyvä käydä läpi etukäteen.
Lakisääteisten pelastussuunnitelmien laatimisessa
tulisi myös huomioida iäkkäät.
– Niiden toteutuksessa tulisi ottaa ikäihmisten näkökulma huomioon.
Esteettömyys tulisi huomioida rappukäytävässä,
eikä siellä saa säilyttää tavaraa, johon ikäihminen voi
kompastua.
– SPEK on julkaissut maksuttoman Kodin turvallisuuden tarkistuslistan, jonka avulla voi oman tai läheisen kodin turvallisuusasiat tarkistaa ja hoitaa epäkohdat kuntoon.
Hosionaho toivoo taloyhtiöiden varautuvan paremmin tuleviin korjaushankkeisiin.
– Nyt niihin ei ole varauduttu hyvin.
Kotona asumiseen palveluita
Ikääntyneiden kotona asumisen kehittäminen on uusien avauksien ja mahdollisuuksien edessä. Kuntien rooli
on keskeinen, mutta uusia palveluita ja kotona asumista
tukevaa teknologiaa tarvitaan.
– Uusia markkinoita on tulossa palveluntarjoajille. Erilaiset korjausurakat esteettömien asuntojen saamiseksi työllistävät yrityksiä tulevaisuudessa entistä
enemmän, Hosionaho toteaa.
Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia kortteli-isäntä-toiminnasta. Siinä asukkaiden pyytämiä pieniä korjauksia sekä kotona ja asioinnista auttamista on saanut
ostaa palveluna.
– Suomessakin suuremmat isännöintitoimistot ja
huoltoyhtiöt voisivat laajentaa toimintaansa tällaiseen
suuntaan. Uusia innovaatioita tarvitaan, Hosionaho
toivoo. ¡
Lisätietoa:
ymparisto.ﬁ/ikaantyneidenasuminen
verkkokauppa.spek.ﬁ/kodin_turvallisuuden_tarkistuslista

Kotkassa kaikki palvelut
saman katon alta
Isännöinnin ja kiinteistöhuollon palveluiden lisäksi
Kotkan Seudun Talokeskus tarjoaa rakentamisen sekä
kotihoidon ja -hoivan palveluita tytäryhtiöiden kautta.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä

V

uodesta 2001 lähtien Kotkan
Seudun Talokeskus on tarjonnut perinteistä isännöintiä ja
kiinteistöhuoltoa laajempaa palveluvalikoimaa niin taloyhtiöille kuin niiden asukkaillekin. Tytäryhtiö Emus
Oy:n kautta kotihoidon ja -hoivan
palveluita käyttävät niin lapsiperheet
kuin iäkkäämmätkin asukkaat.
– Kotisiivous eniten ostettu palvelumme, kertoo toimitusjohtaja Pasi Peltomäki.
Tällä hetkellä kotihoidon ja -hoivan parissa työskentelee 10 ihmistä.
– Alku on ollut ihan hyvä ja odotamme palvelujen kysynnän kasvavan
tulevaisuudessa, Peltomäki toteaa.

Isännöitsijät
taloyhtiön silminä
Usein isännöitsijän kautta tulee tieto
siitä, että iäkäs asukas ei välttämättä
pärjää ilman apua kotonaan.
– Meiltä kysytään, miten kannattaisi asiassa edetä. Voimme tarjota asukkaalle kartoituskäyntiä,
missä selvitetään, mikä tilanne kotona on. Kerromme, mitä etuuksia
on mahdollista saada ja avustamme tarvittaessa apuvälineiden hankinnassa. Teemme yhteistyötä Kotkan kaupungin kotihoidon kanssa ja
meillä on myös yhteisiä asiakkaita,
kertoo Emus Oy:n palvelupäällikkö
Eija Koski.
Kun saman konsernin työntekijät työskentelevät taloyhtiössä eri
rooleissa, iäkkäämmän asukkaan
asumisesta tulee turvallisempaa.
– Avun tarve tulee nopeasti tietoon. Huoltomiehillä ja porrassiivoojilla on tiedossa, missä asunnoissa

kotihoidon ja -hoivan asiakkaat ovat.
Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, Koski toteaa.

Taloyhtiöt kaipaavat
pikkuremonttien tekijöitä
Taloyhtiöiden voi olla vaikea saada
tekijöitä pieniin korjaushankkeisiin,
esimerkiksi rappukäytävän maalaukseen tai saunan lauteiden uusimiseen. Moni taloyhtiö kaipaakin palveluntarjoajaa tällaisiin pikkuremontteihin.
– Olisi luontevaa, että tällaisen
palvelun voisi ostaa esimerkiksi kiinteistöhuoltoyhtiöltä, sanoo Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomen toiminnanjohtaja Sami Tammisto.
Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomeen tulee jonkun verran kyselyitä
pienten remonttien toteuttajista.
– Muutamien satasten tai tonnien töille on jatkuvasti tarvetta. Taloyhtiöiden voi olla haastavaa löytää
tällaisille pikkutöille luotettavaa ja
ammattitaitoista tekijää. Rakennusliikkeitä eivät pikkutyöt välttämättä kiinnosta tai sitten luvataan tulla,
mutta aikataulut eivät pidäkään.
– Kiinteistössä valmiiksi toimivalla huoltoyhtiölle olisi helppo
tehdä pikkuvioista lista, usein se on
jo kohteen huoltomiehellä valmiina mielessä. Kun tunnetaan jo talon
isännöitsijä ja puheenjohtaja, on paperille raapustettu tarjouskin helppo
esittää. Huoltoyhtiön intressi tehdä
työ kunnolla ja ajallaan on suurempi, kun asiakkuudessa on kyse muustakin kuin yksittäisestä työsuorituksesta. Tilausta tällaisille yrityksillä
tuntuisi olevan, Tammisto kertoo. ¡
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Tutkitaan taloyhtiömme
esteettömyys
Esteettömyyttä parantavat remontit ovat tärkeitä ikääntyneille, mutta parantavat monien
muidenkin liikkumista. Lastenvaunujen työntäjät, jalkansa loukanneet, kiinteistön siivooja
varusteineen, muuttajat ja uusia mööpeleitä ostaneet, koirat ja niiden omistajat ilahtuvat.
TEKSTI: Jukka Siren

M

eneillään on useita hankkeita, joilla halutaan edistää
olemassa olevan rivi- ja kerrostalokannan remontoimista esteettömämmäksi.
Valtioneuvosto antoi huhtikuussa 2013 periaatepäätöksen ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelmasta vuosille 2013–2017.
Ikä-Askeksi nimetyssä ohjelmassa arvioidaan, että 2030 tarvitaan miljoona esteetöntä asuntoa. Nykyiset esteettömät asunnot ja
arvioitu uudistuotanto kattavat tästä noin
600 000 eli 60 %. Valtaosa jäljelle jäävästä
vajeesta, noin 250 000 asuntoa, olisi siten
katettava olemassa olevien asuntojen esteettömyyskorjauksilla.
Seuraavina 15 vuonna tarvitaan joka vuosi
esimerkiksi noin 6 000 hissien modernisointia ja sisäänkäyntien parannusta sekä 7 000
esteettömyyteen liittyvää remonttia asunnoissa ja talojen yhteistiloissa. Yksi ohjelman
painopisteitä on hissien jälkiasennus. Tavoitteena on vuoteen 2017 mennessä rakentaa vähintään 500 jälkiasennushissiä vuodessa.
Ympäristöministeriön koordinoiman IkäAsken toteutukseen osallistuu laaja joukko
yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset). Mukana on
myös Suomen Kiinteistöliitto.
Kotitalousvähennys myös osakkaalle?
Kiinteistöliiton mielestä asunto-osakeyhtiön
teettämien remonttien tulisi oikeuttaa kotitalousvähennyksen tekemiseen. Siten saataisiin todennäköisesti vauhtia esteettömyysremontteihin, jotka odottavat noin neljännesmiljoonassa kerrostaloasunnossa vuoteen
2030 mennessä.
Asunto-osakeyhtiö eli tuttavallisemmin
taloyhtiö ei nimestään huolimatta ole ”oikea”
yhtiö. Sen osakkaat maksavat omaan arkiseen
asumiseensa liittyvät korjauskulut yleensä
yhtiövastikkeissa. Heidän tulisi olla verotuk-
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sellisesti samassa asemassa kuin pientaloasukkaiden.
Tällainen verotusmuutos olisi helppo
toteuttaa. Osakas saisi taloyhtiöltään tiedot
remonttiyrityksestä, työkustannuksista ja
omasta, vastikeperusteisesta osuudestaan.
Nämä hän voisi sitten ilmoittaa verottajalle
vähennystä varten.
Kipi kipi kohti esteettömyyttä
Suunnitelmallisen kiinteistönpidon KIPIkortteja on täydennetty esteettömyyden itsearviointikortilla. Se löytyy osoitteesta www.
taloyhtio.net/kiinteistonpito. Kortin avulla
taloyhtiön hallitus, osakkaat tai muut asiaan
valtuutetut voivat tehdä arvioinnin kiinteistön esteettömyyden nykytilasta.
Huomioitavia asioita ovat muun muassa
tasoerot hisseille mentäessä, kynnykset, ovien helppokäyttöisyys, lattiamateriaalien turvallisuus sekä valaistus.
Esteettömyyden arvioijat käyvät läpi kiinteistön alueen ja tilat; missä ihmiset liikkuvat?
Testataan huonosti liikkuvan näkökulmasta
jätekatokset ja autopaikat, pihan oleskelutilat, sisäänkäynnit, porrashuoneet ja hissit.
Kannattaa myös huomioida tarkasti talon
yhteistilat kuten kellarivarastot, talosauna,
pyykkitupa ja kuivaushuone.
Tunnollisesti tehdyssä itsearvioinnissa
ei välttämättä tarvita lähtötietoja, jos arvioinnin reitit käydään läpi kriittisesti ja perusteellisesti. Jo ennen kartoitusta voidaan silti
kerätä asukkailta tietoa heidän havaitsemistaan puutteista ja muuta palautetta. Kaikkea
kun ei valppainkaan arvioija aina huomaa,
edes KIPI:n tarjoaman perusteellisen lomakkeen avulla.
– Itsearvioinnin yhteenvetoa voidaan
hyödyntää varsinaisen remontin suunnittelussa luovuttamalla se hankkeen suunnittelijoille, kertoo Suomen Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Jari Virta.

– Taloyhtiöissä tulisi aina pohtia esteettömyysasioita remonttien yhteydessä. Yhdistämällä esteettömyyskorjaukset muiden remonttien yhteyteen päästään helpoiten parhaaseen lopputulokseen.
Hissi helpottaa elämää
Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa toteutetaan Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAssa valtakunnallinen
hanke Hissi – Esteetön Suomi 2017. Siinä tavoitellaan hissirakentamisen kasvua vuoteen
2017 mennessä vähintään 500 jälkiasennushissiin vuosittain.
Joka toisessa suomalaisessa kerrostalossa ei ole hissiä. Vähintään kolmikerroksisissa,
hissittömissä taloissa asuu noin 600 000 suomalaista, joista 100 000 on yli 65-vuotiasta.
Toinen haaste on vanhojen hissien pieni koko ja hankalat ovet. Moniin hisseihin ei pääse kunnolla esimerkiksi rollaattorilla, mutta
eivätpä sellaiset hissit ole mukavia kenellekään. ¡
Kerrostalohissien jälkeenpäin rakentamiseen
voidaan hakea avustusta ARAlta. Avustuksen
määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Lisää tietoa ARAn sivuilta
www.ara.ﬁ/hissillakotiin.

PYKÄLIÄ
HELLITETÄÄN
Kaikkien pientenkin asuntojen tiukkaa esteettömyysvaatimusta on toisaalta pidetty
rakennuskustannuksia nostavana seikkana. Hallitusohjelmassa edellytetäänkin uutta
ohjeistusta, joka vaatisi rakentamaan täysin esteettömiksi
vain tietty osuus uudistuotannon asunnoista.

Huoneistokohtainen
vedenmittausjärjestelmä

VERTO ON VIISAAN TALOYHTIÖN VALINTA

VERTO ON NYKYAIKAINEN VESIMITTARI, JONKA AVULLA SINÄ JA
TALOYHTIÖSI VOITTE SÄÄSTÄÄ VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA.
Etäluettava Verto on aina ajan tasalla, eikä vesimittarien lukemisesta tarvitse huolehtia, sillä
kaikki hoituu automaattisesti.

Liity siis yli 100 000 tyytyväisen Vertokodin kasvavaan joukkoon ja valitse taloyhtiöösi huoleton
ja luotettava Verto.

VEDENMITTAUS ON ISÄNNÖITSIJÄLLE HELPPOA, KUN ON VERTOLIVE!
Verto on ainoa vedenmittausjärjestelmä, joka tarjoaa päivittäin etäluettavat
mittarit ja kätevän käyttöliittymän, josta isännöitsijä saa ajan tasalla olevat tiedot
aina silloin kuin tarvitsee.
Kaikki tiedot, aina ajan tasalla, automaattisesti.
Niin helppoa se on, kun on VertoLive.

Takuu:
5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

WWW.VERTO.FI

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri, syksy 2015:

Korjaaminen kasvanee yhä
mutta talous hillitsee vauhtia
Joka kolmannella taloyhtiöllä on ollut Kiinteistöliiton barometrin mukaan jonkinlainen korjaushanke
menossa tänä vuonna. Vastaajista 28 % raportoi korjausrakentamisensa kasvaneen ja 30 % supistuneen.
Pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa näkymät olivat muuta Suomea paremmat.
TEKSTI: Jukka Kero GRAAFIT: Suomen Kiinteistöliitto ry

V

uodelta 2016 odottaa vastaajista 29 %
kasvua ja 28 % supistumista. Pääkaupunkiseudulla ja muualla EteläSuomessa kasvua odotetaan muuta Suomea
enemmän. Taloustilanne vaikuttaa taloyhtiöiden edustajien mielestä hieman aiempaa
enemmän heikentävästi korjausrakentamisen
ja ylläpitotoimien kasvuun.
Putket, pihat, katot
ja märkätilat etusijalla
Putkistojen korjaaminen on barometrin mukaan kuluvan vuoden yleisin korjauskohde
taloyhtiöissä. Niitä koskevia korjaustoimenpiteitä on noin 10 % vastaajayhtiöitä. Seuraavina tulivat piharakenteet ja salaojat, vesikatto ja märkätilat.
Käyttövesiputkistoissa on viime vuosina
yhä yleisemmäksi tullut uusien putkien asen-

taminen uuteen paikkaan. Barometrin vastauksissa noin 60 % ilmoitti tämän toteutustavan. Viemäritoteutuksissa taas sisäpuolisten
menetelmien osuus on vastauksissa asettunut kolmanneksen tasolle. Noin puolet on toteutettu niin sanotuilla perinteisillä menetelmillä ja loput noin, eli noin joka kuudes, näiden tapojen yhdistelmällä.
Syksyllä 2015 olivat perinteisillä tavoilla
saneerattujen viemäreiden keskimääräiset

kokonaiskustannukset vastanneilla yhtiöillä
koko Suomessa 607 euroa. Pääkaupunkiseudulla keskiarvo oli 800 euroa ja muualla Suomessa 500 euroa huoneistoneliöltä. Pääkaupunkiseudulla mediaanikustannus nousi 100
euroa vuoden takaiseen. Muualla Suomessa
taso pysyi ennallaan. Koko Suomen taso nousi vastauksissa 70 euroa syksystä 2014.
Sisäpuolisten viemärikorjaustapojen raportoidut kokonaiskustannukset olivat koko

Korjaushankkeen vaihe yhtiössä
Syksy 2015, n=2619 (kaikki vastaajat)

SISÄPUOLISET
VIEMÄRIKORJAUKSET
ERITYISTEEMANA
Barometrin erikoisteemana oli tällä kertaa sisäpuoliset viemärikunnostukset.
Tulokset esitellään tarkemmin Kiinteistömessuilla ja tulevat Kiinteistöliiton
nettisivuille 18. marraskuuta. Keväällä
2016 on painopisteenä energia-asiat ja
ylläpitotoimet.

PIHARAKENTEET JA
ULKOVAIPPA NOUSEVAT
KÄRKEEN 2016–2020
Seuraaville viidelle vuodelle runsaalla
neljänneksellä vastaajista on korjaustarvetta piharakenteissa sekä ikkunoissa ja
ovissa. Ulkovaipan osista myös julkisivuja ja vesikattoa korjataan vastaajien
mukaan runsaassa 20 % yhtiöitä.
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Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2015–2019

”

Perinteisten viemärikorjausten
kustannusnousu jatkui
pääkaupunkiseudulla.
Suomen keskiarvossa laskeneet vuodessa neljänneksen: viime syksyn 300 eurosta neliöltä 240:een. Pääkaupunkiseudun kustannustaso oli 300 euroa ja muualla Suomessa 210 euroa. Vastaajien ilmoittamia putkistokorjausten kustannustietoja saadaan edelleen vain
muutamia kymmeniä vuosittain, joten tulosten yleistämisessä on oltava varovaisia.
Korjauslainojen lainamarginaalit laskeneet yhä
Korjaushankkeiden rahoitusta on melko hyvin saatavissa. Vastaajien suuri enemmistö (83 %) raportoi, että
rahoituksen saaminen on pysynyt ennallaan. Hallitusten edustajista enemmän kuin kaksi kolmesta odottaa
lainaehtojen pysyvän lähiaikoina ennallaan. 20 % odottaa ehtojen heikentyvät ja 10 % parantuvan.
Korjauslainojen kysyminen yhä useammalta pankilta ei ole enää tämän vuoden aikana yleistynyt. Vähintään kahdelta pankilta lainaa kysyy 73 % yhtiöistä.
Ainoastaan yhdeltä pankilta lainaa kysyneiden osuus
oli nyt 25 %.
Lainatarjouksia saadaan edelleen hyvin. 44 % taloyhtiöistä oli saanut kolme tai useamman tarjouksen. Vain
yhdeltä pankilta oli saanut lainatarjouksen 30 % vastaajien yhtiöistä. Vuonna 2015 on pintaan noussut ilmiö, jossa pienimmät (yleensä alle viiden huoneiston yhtiöt) yhtiöt eivät välttämättä saa lainaa korjauksiinsa. Tällaisesta
oli barometrissa nyt muutama hajamaininta.
Korjauslainojen marginaalien mediaani on yhä hieman kutistunut. Nyt se oli 1,4 prosenttiyksikköä, kun
keväällä taso oli 1,5.
Korjauslainojen pituuden proﬁili on pysynyt vuoden aikana ennallaan. Hieman runsaat puolet taloyhtiöiden lainoista on alle kymmenen vuoden pituisia.
Lyhyet lainat ovat yleensä pienempien hankkeiden
lainoja. ¡
Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Kiinteistölehden korjausrakentamisbarometrissa on vuodesta 2009 selvitetty asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen ja hyvän
kiinteistönpitotavan toteutumista. Syksyllä 2015 korjausrakentamisbarometri tavoitti ennätysmäärän 2619 vastaajaa. Kysely toteutettiin nettikyselynä 28.9.–18.10.2015.
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1. Lisää putkiston käyttöikää
2. Suojaa putkistojärjestelmää
3. Vähentää energiankulutusta
4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun
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Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com
email: info@bauer-wt.com

Olemme mukana Kiinteistö -messuilla
18.-20.11.2015.
Tervetuloa osastollemme 6h124!

Kaukolämmön katketessa
auttaa varalämpö
Kun kaukolämpö lakkaa virtaamasta taloon, tarvitaan nopeita toimia.
TEKSTI: Jukka Siren KUVA: Höyrytys Oy

J

os kaukolämmön toimitus katkeaa ja talon lämmönvaihdin on ehjä, vie korvaavan varalämmön
kytkeminen kohteeseen puolesta tunnista tuntiin, peräkärryn paikalle saapumisen jälkeen.
– Varalämpöä tuottavasta peräkärrystä kytketään joustavat liitosletkut talon omaan lämmönvaihtimeen. Rivitaloon tai pieneen kerrostaloon saadaan
tällä tavoin palautetuksi sekä lämmin käyttövesi että
patteriverkostossa kiertävä lämmitysvesi, sanoo aluepäällikkö Mika Hartikainen Höyrytys Oy:stä.
Isommassa kerrostalossa riittää yksi peräkärry tuottamaan lämpimän käyttöveden. Jos kyseessä on paksuseinäinen kantakaupungin kerrostalo, jossa on liikehuoneistoja (esimerkiksi kampaamoja), priorisoidaan
yleensä käyttövettä.
– Monet liikehuoneistot tarvitsevat lämmintä vet-
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tä. Myös talon asukkaille on sen katkeaminen yleensä suurempi mielipaha, sillä massiiviset seinät pitävät
kiinteistön kohtuullisen lämpimänä jonkin aikaa, Hartikainen toteaa.
Jos kiinteistö on iso tai usealla talolla on yhteinen
lämmönjakokeskus, voidaan useampi perävaunu kytkeä yhteen. Tämä on välttämätöntä etenkin, jos halutaan tuottaa samanaikaisesti sekä lämmin käyttövesi
että patterivesi.
On taloja, joissa on yhä talonmies ja pannuhuone,
ja myös moderneja taloyhtiöitä, jotka ovat maalämpöpumpun tms. ansiosta omavaraisia. Näissäkin tapauksissa vikatilanteessa apu saadaan kytkettyä aivan vastaavalla tavalla lämmönvaihtimeen.
– Jos lämmönvaihdin on rikki, on etsittävä liitäntä
patterivedelle. Se vie enemmän aikaa, mutta normaalisti

KAUKOLÄMMÖN
PERUSPERIAATE
Kaukolämpölaitos pumppaa kuumaa kaukolämpövettä kiinteistön omaan
lämmönvaihtimeen.
Lämmönvaihtimessa kaukolämpövesi kuumentaa taloyhtiön patteriverkostossa kiertävän
veden. Nämä vedet eivät
sekoitu; kaukolämpövesi
ei kierrä pattereissa.
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c Apu tulee peräkärryssä. Jos kaukolämpöyhtiö ei järjestä varalähdettä, on taloyhtiön toimittava itse.

Kaksikomponenttinen epoksipinnoite
märkätiloihin:
Kylpyhuoneet, pesu- ja kuivaushuoneet,
tekniset tilat jne.
• Vesitiivis ja saumaton lattia
• Helppohoitoinen pinta
• Hyvä iskun- ja hankauksenkesto
• Kestää hyvin kemikaaleja.
• Ei liukas

kyllä onnistuu. Lämmintä käyttövettä emme silloin mielellämme toimita, vaikka se teknisesti on mahdollista,
koska siinä on kontaminaation riski. Lämpimään käyttöveteen voi päästä bakteereja, ja jokuhan voi juoda sitä.
Pyritään aina siihen, että on vaihdin välissä, Mika Hartikainen kertoo.
– Asiakkaamme ovat usein kaukolämpöyrityksiä,
jotka haluavat varalämpöä kokonaiselle korttelille tai
kaupunginosalle. Tällöin tehontarve saattaa olla yli 10
MW:a. Jos katkos koskee yksittäistä taloa, ei kaukolämpöyhtiöillä ole aina intoa järjestää varalämpöä.
Taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden on hyvä tietää, että kaukolämmön käyttökatkoksen ajaksi on
kaukolämpöyhtiöiden kautta mahdollista toimittaa tällainen varajärjestelmä. ¡

Mapeﬂoor BR
menetelmällä on
M1-luokitus ja
VTT:n märkätilojen
sertiﬁkaatti.

EN 13813

Lisätietoja:
www.mapei.ﬁ

DPA / Lehtikuva

Asuinkiinteistön hoitaminen ja
hallinta puhuttaa Murmanskissa
Murmanskissa on vajaan kymmenen vuoden ajan yksityishenkilö voinut omistaa oman asunnon.
Tällä hetkellä on jo noin 90 % koko Murmanskin alueen kerrostaloasuntokannasta yksityisomistuksessa.
TEKSTI JA KUVAT: Taru Palokangas

M

urmanskissa kerrostalon toiminta määräytyy Venäjän
Federaation asuinkoodeksin
mukaan. Kerrostalossa, jossa on asuntoja korkeintaan
30, hallinnasta ja päätöksenteosta vastaavat
asuntojen omistajat. Toinen vaihtoehto on
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asukkaiden muodostama asuinosuuskunta, jonka hallinnosta voi vastata hallitus, tai
hallintopalvelut voidaan ostaa isännöitsijältä. Tämä malli on lähinnä suomalaista
asunto-osakeyhtiötä. Kolmannessa mallissa
kerrostaloa hallinnoi hallintoyhtiö. Se vastaa
kiinteistön kunnosta ja hoitaa kiinteistöhuol-

topalvelut. Tämä muoto muistuttaa tavallaan
suomalaista vuokrataloyhtiötä, mutta asukkaat omistavat asuntonsa ja vastaavat asunnon kunnosta kuten omakotitalosta.
Seminaarin avauspuheessa Murmanskin
kaupungin varakaupunginjohtaja, Valentina Aleksandrovna Dochnik totesi kiinteis-

tön hallinnollisessa ja teknisessä hoidossa
olevan haasteita, vaikka kaupungin alueella on kuluneen vuoden aikana tehty parannuksia. Muun muassa puistoja on laitettu
kuntoon. Murmansk täyttää sata vuotta ensi vuonna.
Murmanskin konsulaatin konsuli Pirkko
Mäkikokkila toi esille kiinteistöjen hyvän
hoidon merkityksen viihtyvyydelle ja asumistason nostamiselle. Kiinteistöliitto Lapin
toiminnanjohtaja Taru Palokangas luennoi
asumismuodoista Suomessa ja asunto-osakeyhtiön toiminnasta. Seminaarilaisia kiinnosti taloyhtiön toimielinten keskinäiset suhteet – eniten hallituksen toiminta ja sopimukset isännöitsijän, huoltoyhtiön, energiayhtiön
ja vakuutusyhtiön kanssa.
Murmanskilaisia isännöitsijöitä puhutti
sopimusten toteutuminen ja niiden valvonta. He kokevat ongelmaksi, ettei ole oikein
toimivaa järjestelmää sopimusrikkomusten
hoitamiseksi. Huoltoyhtiön kanssa on sopimus, jonka noudattamisessa on ongelmia.
Huoltoyhtiö perii maksut, mutta palvelu jää
tuottamatta.

Murmansk täyttää sata vuotta
ensi vuonna.

KIINTEISTÖSEMINAARI
Murmanskin ja Rovaniemen kaupunkien ystävyystoimintaan kuuluva kiinteistöseminaari järjestettiin
Murmanskissa syyskuun alussa. Seminaarin keskiössä oli kerrostalojen
hallinnon hoitaminen. Seminaarin
toteuttivat Rovaniemen Kehitys Oy
ja Kiinteistöliitto Lappi.

Paljon osakkaan vastuulla
Ongelmaksi koettiin myös se, että asunto
omistetaan kokonaisuudessaan, joten osakas
vastaa koko huoneiston kunnosta. Se poikkeaa suomalaisesta hallintaoikeudesta ja vastuunjaosta. Yhteisten tilojen, kuten käytävien
ja pihojen, kustannuksia ei ole yhtiöitä perustettaessa otettu huomioon. Pihan asfaltti voi
repeillä ja korjaamisen kuluja esitetään isännöintitoimiston hoidettavaksi. Perusjärjestelmien, kuten putkistojen, veden ja sähkön, toiminnan varmistamisesta ja huollosta puuttuu
yhteinen vastuu. Isännöitsijän rooli ja vastuu
taloyhtiön toiminnasta on korostunut suhteessa siihen, mitä keinoja isännöitsijällä on
vastikkeiden ja vuokrien keräämiseen ja kiinteistön ylläpidon ja huollon järjestämiseen.
Asukkaat kokevat, etteivät yhteiset tilat kuulu
heidän kustannettavikseen. Suurempien remonttien osalta on vaikea saada lainaa, koska
nykyjärjestelmässä isännöitsijä tai taloyhtiö ei
ole lainakelpoinen. Jokaisen asunnonomistajan tulisi ottaa laina. Koko talon korjaus estyy,
jos yksikin kieltäytyy.
Taru Palokangas korosti lainsäädännön
ohjaavaa merkitystä. Se luo lähtökohdat ja
ohjaavat puitteet taloyhtiön toiminnalle.
Kun asiat eivät hoidu sopimusten mukaan,
taloyhtiön hallitus voi huomauttaa puutteesta. Rikkeestä voi aiheutua oikeustoimi sopimuksen rikkojaa kohtaan ja siitä vahingon-

KERROSTALOJEN
HALLINTO
Venäjän Federaation asuinkoodeksi eli laki määrittelee kerrostalojen
hallintojärjestelmän.
VAIHTOEHTO: asuntojen
omistajat suoraan. Kerrostalon, jossa on asuntoja korkeintaan 30, hallinnosta vastaavat suoraan asuntojen omistajat.
Asunnonomistajien yleiskokous
tekee kaikki talon hallintoon liittyvät päätökset.
VAIHTOEHTO: asukkaiden muodostama yhteisö
tai asuinosuuskunta. Hallintoelimenä on yhteisön tai osuuskunnan jäsenten yleiskokous. Korkein
päättävä elin on yleiskokous. Hallitusta johtaa puheenjohtaja, joka
valitaan hallituksen jäsenten joukosta. Yhteisö tai osuuskunta voi
hallinnoida kerrostaloa itsenäisesti tai hankkia muun organisaation
hallinnoimaan.
VAIHTOEHTO: hallintoyhtiö hallinnoi. Asunnonomistajat valitsevat yleiskokouksessa
hallintoyhtiön. Se vastaa yleisten
tilojen ylläpidosta ja remontoinnista ja tarjoaa kiinteistöhuoltopalvelut. Hallintoyhtiö voidaan
valita avoimen kilpailun tuloksena
silloin, jos asunnonomistajat eivät
ole itsenäisesti valinneet kerrostalonsa hallintovaihtoehtoa tai
jos yli 50 % talon asunnoista kuuluu kunnalle tai valtiolle.

1.

2.

3.

Arktinen Murmansk on kehittyvä
keskus. 300 000 asukkaan Murmansk on Kuolan niemimaan suurin kaupunki.

Suomen Kiinteistölehti 9/2015 | 59

KERROSTALOASUNTOJEN
OMISTUSMUODOT
VENÄJÄLLÄ
Valtion, kunnan tai yksityisomistus.
Kunnan asunnot annetaan asuntoa
tarvitseville kansalaisille sopimuksella, joka oikeuttaa asunnon käyttöön. Nämä asunnot voidaan siirtää maksutta kansalaisten omistukseen.

osallistujat olivat hyvin kiinnostuneita saamaan lisätietoa ja halukkaita rakentamaan
yhteistyötä omien osuuskuntiensa kehittämiseksi.

Seminaarilaiset tutustuivat ”Saika”-kerrostaloon.

Kerrostaloasuminen on Venäjälläkin monimuotoista.

korvaus taloyhtiölle. Taloyhtiön toiminnan
peruslähtökohta sopimuksia laadittaessa on
luottamus sopijakumppanin kykyyn ja taitoon hoitaa sovittu tehtävä.
Murmanskin alueella toimii muutamia
isännöintiin keskittyneitä henkilöitä, jotka
ovat ottaneet kerrostaloja hoitoonsa. Näissä
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taloissa on muodostettu asukkaiden toimesta osuuskuntia, joiden tehtävänä on ollut koko kerrostalon yhteisten toimintojen ylläpito
ja kunnostus.
Seminaarissa Markkinointi-Instituutin
kouluttaja Pekka Jäntti kertoi suomalaisesta isännöinnistä. Seminaarin paikalliset

Suomalaisillakin opittavaa
Seminaarin yhteydessä oli tutustumiskäynti
Murmanskin alueen kerrostaloon ”Saika”. Se
oli valittu Murmanskin alueen malliesimerkiksi kehittämiskohteena. Saikan hallintamuoto läheni suomalaista osuuskuntaa, jossa osakkaat omistivat huoneisto-osakkeiden
lisäksi myös perusjärjestelmät ja piha-alueen. Taloyhtiöllä oli isännöitsijä, joka hoiti
hallinnon. Osakkaita on 16 ja huoneistojen
koko noin 100 huoneistoneliötä. Osakkaat
ovat innostuneita talonsa kunnossapitämisestä. Talon perusjärjestelmät on remontoitu hiljattain ja porrashuoneet saneerattu viihtyisiksi, unohtamatta talon henkeä.
Kerrostasanteelle on asennettu suihkulähde, ja koristelu vaihtuu vuoden aikojen mukaan. Jouluksi laitetaan pakkasukosta kertova joulukoristelu. Piha-alueelle oli rakennettu omistajien yhteiseen käyttöön puutarha-alue. Talon käyttämättömät tilat oli vuokrattu ulkopuolisille käyttäjille, joilta saaduilla vuokratuloilla kehitetään edelleen talon
toimintoja. Pekka Jäntti totesi, että meidän
suomalaisten tulisi ottaa oppia tällaisesta
talkoohengestä. ¡
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TÄRKEIN TAPAHTUMA
Kiinteistömessut järjestetään 18.–20.11.2015 Messukeskuksessa, Helsingissä.
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Korjaamisen laatu lähtee osaamisesta, sanoo saksalaisen Enke-Werkin toimitusjohtaja Hans-Ulrich Kainzinger.

Ihmeaineita ei ole
Osaaminen on korjaamisessa keskeistä. Hyvätkään korjaustuotteet eivät toimi, jos niitä ei asenneta oikein.
Siksi panostamme asentajiemme koulutukseen, Enke-Werkin toimitusjohtaja Hans-Ulrich Kainzinger sanoo.
TEKSTI JA KUVAT: Pekka Virolainen

H

uopakattojen suurin ongelma
on se, että ajan kuluessa sateet
ja kuumuus kuivuttavat huopaa, jolloin se menettää ominaisuutensa, alkaa halkeilla ja
päästää sitten vettä sisään. Aurinko, tuuli, lumi ja sade ovat huopakaton vihollisia, mutta
kuluttavat aikaa myöten myös peltikattoa, oli
se sinkkiä tai kuparia.
Saksalainen Johannes Enke alkoi kehitellä bitumipohjaisia korjausaineita huopakatoille jo 1920-luvulla ja perusti EnkeWerk-yrityksen vuonna 1928. Tänä vuonna pojanpoika Hans-Ulrich Kainzinger kävi
Suomessa tapaamassa isoisänsä kehittämien tuotteiden suomalaisia asentajia maa-
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hantuojan, RoofTechin tiloissa Espoossa.
Enke-Werk on kasvanut tarkoituksellisen hitaasti, vaikka yhtiö toimiikin 26 eri
maassa.

– Olemme pieni perheyhtiö, eikä meillä
ole suunnitelmallista kasvustrategiaa. Olemme vanhanaikaisia, emme esimerkiksi ota
lainaa, liisaa koneita tai autoja, vaan teem-

Hans-Ulrich Kainzinger kertoo olevansa tyytyväinen tuotteidensa asentajaporukkaan, E-Teamiin.

me uusia hankintoja vain sitä mukaa, kun kassassa
on rahaa. Emme halua olla pankkien tai tavarantoimittajien armoilla, Kainzinger kertoo.
Vanhakantaisuus tuntuu miellyttävän monia.
– Meillä henkilöstön vaihtuvuus on todella vähäistä. Moni muukin minun ohellani on viihtynyt
meillä jo vuosikymmeniä, ei nyt kuitenkaan ihan
nelivuotiaasta saakka, kuten minä.
Vaikka jotkut Enken tuotteista jopa palauttavat
vanhan bitumin elastisuuden, Kainzinger korostaa,
että ne eivät ole mitään ihmeaineita.
– Ihmeaine on sellainen, jonka väitetään sopivan mihin tahansa paikkaan. Me emme lupaa emmekä väitä sellaista.
Eri tarpeisiin on eri tuotteet
Asentajan on osattava valita oikea tuote oikeaan paikkaan ja tehtävä korjaukset ohjeiden mukaan.
– Siksi asentajan ammattitaito sekä jatkuva
koulutus on jälleenmyyntiverkostossamme avainasemassa, ja siksi mekin olemme mielellämme mukana koulutustapahtumissa, Kainzinger sanoo.
Hän muistuttaa, että laadulla on hintansa. Ei
kannata katsoa vain ostohintaa, vaan koko elinkaarta. Laadukas korjausaine on lopulta yleensä se edullisin ratkaisu.
Enke-Werk on kehittänyt myös säänkestäviä
pinnoitustuotteita haastaviin tiloihin. Yrityksen
tuotteilla on korjattu kattoja Wolfsburgin autotehtaasta keskieurooppalaisiin palatseihin, ja erilaisiin
sääoloihin Shanghaista Siperiaan.
Kainzingerin mukaan Suomen olosuhteet eivät
juuri eroa siitä mitä esimerkiksi Puolassa tai Venäjällä on, vaikka Suomessa nyt harvemmin on yli 40
asteen pakkasia.
– Suomessa on poikkeuksellisen paljon peltikattoja, kuitenkin harvemmin sinkkiä tai kuparia,
kuten Keski-Euroopassa. Suomen olosuhteissa ja
täällä toteutetuissa peltikatoissa on ilmennyt jatkuvasti paljonkin vuotoriskejä ja hieman useammin
vuotokohtia, Kainzinger ottaa esille suomalaisen
erikoisuuden.
– Muuten tuotteemme toimivat täällä siinä
missä muuallakin maailmalla, Kainzinger kertoo.
Rooftech Oy on tuonut Suomeen Enke-Werkin tuotteita vuodesta 2012. Eri puolilta Suomea löytyy nyt
valtuutettu asentaja. Koulutuksen ohella Kainzinger korostaa hyvien suhteiden merkitystä.
– Bisnestä tehdään ihmisten, ei ﬁrmojen kesken. Pienten yhtiöiden kanssa on aina mukavampi tehdä töitä kuin suurten. Jos jotain kehitettävää
keksitään, pienten yhteistyökumppanien kanssa
uusi työtapa tai idea voi olla käytössä jo seuraavana päivänä, Kainzinger kehuu kumppaniaan RoofTechia. ¡

Makaavatko
taloyhtiönne varat
nollakorkoisella tilillä?
Avaa talletustili
Hypoon.
Kilpailukykyinen
korkomme jopa
0,8%*
Ei nosto- tai talletusrajoituksia.
*Hypo prime (1.8.2015 lähtien 0,60 %)+ 0,20 %,
kokonaiskorko 0,80 %.

www.hypo.fi
Suomen Hypoteekkiyhdistys | Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Hypo Talo | Yrjönkatu 9 A (2. krs) | 00120 HELSINKI
Puhelin (09) 228 361 | hypo@hypo.fi

P AREMPAAN ASUMISEEN.
T URVALLISESTI.

11
talon

sarja
remontti
Asunto-osakeyhtiö Ristikukkula
Tampereen Tesomalla on yksi
maamme suurimmista taloyhtiöistä. Alun perin asuntoosuuskunnaksi 1960-luvulla
rakennettuun kokonaisuuteen
kuuluu yksitoista kerrostaloa ja
375 asuntoa, joissa asuu noin
tuhat ihmistä.
TEKSTI JA KUVAT: Matti Valli
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O

sa heistä on asunut taloyhtiössä sen valmistumisesta lähtien.
Asunnot ovat 2–5 huoneen ja
keittiön perheasuntoja. Keskikoko on 65 neliötä. Nyt taloyhtiössä on meneillään lähes kuusi miljoonaa
euroa maksava julkisivu- ja parvekeremontti.
– Osa taloista on huputettu ja osassa remontti on jo valmis. Osa odottaa alkuperäisessä kunnossaan ensi kesää, jolloin on niiden vuoro joutua hupun alle. Tavoite on saada
työ valmiiksi vuoden 2016 syyskuun loppuun
mennessä, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mauno Myllykoski.
Ympäristössäkin rakennetaan. Kadun

toisella puolen ovat käynnissä Tesoman yhtenäiskoulun ja palloiluhallin pohjatyöt. Taloyhtiön asukkaiden ikäjakautuma on monipuolinen, sillä koulut ja palvelut sekä jää- ja
uimahallit ovat lähellä. Lähituntumassa sijaitsee työ- ja opiskelupaikkoja, kuten sisällöntuotannon ja ICT-alan kampus Mediapolis. Siellä toimii 30 yritystä, organisaatiota ja
oppilaitosta, myös Yleisradio.
Yhtiökokouksiin riittää väkeä
Tuhannen asukkaan yhteisö tarvitsee ison
paikan yhtiökokousten pitämiseen. Sellainen
tila löytyy Tesoman kirkon seurakuntasalista.
Kun tiukka paikka tulee, avataan salin ja kir-

Ristikukkulan idylliä. Remontoitu julkisivu. Tampereen Tesoman komein talo.

kon välinen verho, ja osa kokousväestä saa
istua kirkon puolella. Tällainen tilanne oli viime syksynä, kun yhtiökokous käsitteli tulossa
olevaa remonttia.
– Henkilökohtaisesti paikalla oli parisataa
osanottajaa ja edustettuna kaiken kaikkiaan
yli 220 osakasta. Näistä kaksi kolmasosaa kannatti remonttia, Myllykoski sanoo.
Hän on työskennellyt isännöitsijänä eri
taloyhtiöissä ja myös VVO:lla. Myllykoski on
kokenut saneerausprojektien vetäjä, mutta
näin laajaa hanketta ei vielä ole tullut eteen.
– Vaikka kokemusta on, silti tällainen iso
remontti on haaste ja iso ponnistus. Hallitus
kokonaisuudessaan osallistuu aktiivisesti re-

montin seurantaan ja tilannekohtaisiin päätöksiin.
Isännöinnin kannalta pieni ja iso taloyhtiö eivät paljoakaan eroa toisistaan. Samat
prosessit ja asiat toistuvat. Isossa yhtiössä
yhtiön asioiden hoito ei kuitenkaan henkilöidy samalla tavalla taloyhtiön hallituksen
puheenjohtajaan kuin pienehkössä yhtiössä.
Tässä taloyhtiössä asukkaiden yhteisöllisyys
on varsin suurta, Myllykoski toteaa.
Arvioita ja tutkimuksia
Prosessi on ollut pitkä ja perusteellinen. Insinööritoimisto Raksystems Oy:n tekemä kiinteistön kuntoarvio ja sitä koskevat toimenpi-

desuositukset valmistuivat vuonna 2011. Insinööritoimisto Vahasen tekemä julkisivujen
ja parvekkeiden kuntotutkimus oli vuorossa
vuonna 2012. Samana vuonna yhtiökokoukselle esiteltiin hankesuunnitelma. Vuonna
2013 teki A-insinöörit Oy parvekkeiden hanke- ja korjaussuunnitelman.
Aistihavaintojen ja kuntotutkimusten tulos oli, että 50-vuotiaissa julkisivuissa ja parvekkeissa on välittömiä korjaustarpeita. Kunnostamalla niiden elinkaarta voidaan jatkaa.
Korjaukset kannatti myös ajoittaa samaan
aikaan, jotta kokonaiskustannukset tulisivat
edullisemmiksi kuin erikseen tehtyinä.
Tärkeätä on sekin, että kerralla korjaamal-
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konekohtaiset hätäkytkimet. Savunpoistoikkunat olivat ehtona niin korjausavustuksen
kuin rakennusluvankin saamiselle.

Taloyhtiön puheenjohtaja Mauno Myllykoski asukkaiden ympäröimänä.

Talo alkuperäisessä asussaan.

la asukkaille saadaan pitempiä jaksoja, jolloin
he voivat asua rauhassa ilman korjauksista aiheutuvia häiriöitä. Putkiremontti talossa tehtiin jo 2000-luvun alussa. Kolmikerroksiset
ikkunat asennettiin vuonna 1990.
Jaksotettu hanke
Remonttisuunnitelma siunattiin syyskuussa
2014. Saman vuoden lopussa pääurakoitsija,
hämeenlinnalainen MV-Maalaus Oy toi työkoneet paikalle. Työt alkoivat uudenvuoden jälkeen parvekkeiden ulokkeiden purulla.
Kyseessä on MV-Maalauksen isoin urakka. Työnjohtaja Tommy Koivula kertoo, että elementtien vaihtoja ei tehdä, mutta parvekelaattojen ulokeosat puretaan ja uusitaan
ja parvekkeiden oviseinät vaihdetaan. Peltikatot ovat varsin hyvässä kunnossa, mutta
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nekin huoltomaalataan. Tuuletusparvekkeiden määrää vähennetään ja kellarikerroksen
ikkunat uusitaan. Töissä on 13 omaa meistä
ja kaksi työnjohtajaa sekä vaihtuva määrä aliurakoitsijoita, joten kokonaisvahvuus nousee
20–25 mieheen.
– Työ on jaksotettu; yhden talon parvekkeet puretaan ja purkuporukka siirtyy seuraavaan taloon. Tämän jälkeen paikalle tulevat
telinerakentajat, hiekkapuhaltajat ja tasoittajat. Ensimmäisessä jaksossa korjaamme kuusi taloa. Loput viisi ovat vuorossa ensi vuoden
puolella, Koivula kuvaa.
Mukana on myös sivu-urakkana tehtäviä
sähkötöitä. Ylimmän kerroksen porrashuoneeseen asennetaan 48 sähköisesti toimivaa
savunpoistoikkunaa, jotka on varustettu avausmekanismilla. Ilmanvaihtokoneet saavat

Hinta 220 euroa neliö
Remontin hinta kokonaisuudessaan on lähes
kuusi miljoonaa euroa. Julkisivuremontista
valtion korjausavustuksen osuus on kymmenen prosenttia, mutta remontin yhteydessä
tehtäviin lisätöihin avustusta ei saa.
– Olisimme toteuttaneet saneerauksen
ilman avustustakin, mutta tällöin parvekkeiden ovet olisivat jääneet vaihtamatta, kertoo
Myllykoski.
Asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kaikki osallistuvat remontin
kustannuksiin asuntonsa neliömäärän osoittamassa suhteessa. Neliömetriä kohden urakan arviokustannus on noin 220 euroa, kun
lisätyöt ja korjausavustukset on otettu huomioon.
Taloyhtiön isännöinnistä ja remontin junailusta vastaa Isännöinti Pirmax Oy. Isännöitsijä Heikki Rapatin mukaan isoja yllätyksiä ei tullut eteen, koska työn valmisteluun
oli käytetty aikaa ja asioissa on edetty askel
kerrallaan.
Taloyhtiöiden hankkeissa ei kaivata yllätyksiä sen enempää aikataulujen kuin kustannustenkaan suhteen.
– Aikatauluista tiedottaminen on tärkeää. Pääurakoitsija on vastannut siitä, että töiden etenemistä koskevista päivittäisistä ja
viikoittaisista asioista kerrotaan asukkaille.
Asukkaat haluavat tietää, mitä missäkin tapahtuu. Työnjako on, että isännöitsijä vastaa
isoja linjoja koskevasta tiedottamisesta, Rapatti sanoo.
Taloyhtiön talot ovat historiallisista syistä varsin erikorkuisia. Kahdessa talossa on
seitsemän kerrosta, yhdessä viisi ja lopuissa
on kolme. Talot tuotettiin aikoinaan Aravarahoituksen turvin asunto-osuuskunnaksi,
mutta vuonna 1978 asukkaille tarjottiin mahdollisuus lunastaa asunnot omaksi. Seitsemän hehtaarin tontin vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2024. ¡

Vain yksi
voi olla
tällainen
Painotuotteet

Suurkuvatuotanto

JOENSUU | HELSINKI | TAMPERE | NURMES
p. 010 230 8400 | www.punamusta.com
PunaMusta Oy kuuluu Laakkonen-yhtiöihin

Sähköiset julkaisut

Lämmön tuottamista uusiutuvalla energialla edistetään etenkin polttoaineiden verotuksella.
Myös kerros- ja rivitaloyhtiöt voivat hyötyä biotalouden innovaatioista,
sanoo Kimmo Tiilikainen.
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Ministeri Tiilikainen:

Talotekniikka säästää energiaa
ja auttaa ikääntyviä
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Tä än liiit
Tähä
Tä
itttyvät myös eri enerrgiamuotojen tuet;
mitä jatkossa tuetaan?
– Lämmön tuottamista uusiutuvvalla energialla edistetään
eten
e kiin polttoaineiden verotuksellla. Lisäksi yritysten, kuntien ja maatilojen uusiutuvan enerrgian investointeihin voidaan myöntää investointitukia. Uu
usiutuvalla energialla tuotetun sähkön lisäystarve linjataan vvuoteen 2030 tähtäävässä
energia- ja ilmastostrategiassa. Uu
usiutuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon tukijärjestelm
mää pohditaan myös erikseen asetettavassa työryhmässä. Tuissa on tarkoitus huomioida nykyistä paremmin kustan
nnustehokkuus ja teknologianeutraalisuus. Hallituksen tavvoitteena on linjata asiasta
vuoden 2016 lopulla.
Miten seniorien kotona tai ainakin
kodinomaisesti asumista voiisi tukea?
– Omassa kodissa asumista helpo
ottaviin muutostöihin voi
saada taloudellista tukea. Valtio painottaa
p
korjausavustuksissa hissien rakentamista hissittö
ömiin kerrostaloihin sekä
vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjausta,
jotta he pystyisivät asumaan koton
naan.
– Hissien rakentamiseen kaannustetaan Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman
n ”Hissi - Esteetön Suomi
2017” -hankkeen sekä alueellisten Hissi-työryhmien kautta.
Hissiä rakennettaessa tulee samaalla varmistaa, että myös
kulku hissille on esteetön, ja toteu
uttaa muut tarvittavat esteettömyyskorjaukset kuten luisk
kat. Myös tähän on saatavissa avustusta. Hissiavustuksiiin ja vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustu
uksiin on varattu vuoden
2015 talousarviossa valtion asunto
orahastosta kaikkiaan 35
miljoonaa euroa. Ensi vuoden talousarviossa hallitus esitt ä tähän 22,5 miljoonaa euroa.
tä
– Ikä
kääntyneiden kotona asum
mista tukevat asuinalueen
ja -ta
talon esstteeet
ettömät yhteistilat, jo
oissa voi olla monenlaista
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toimintaa. Asuinympäristö on tärkeää rakentaa tukemaan ikääntyneen omaa elämänhallintaa. Yhteisöllisyys ei aina välttämättä tarkoita juuri tähän tarkoitukseen osoitettua erillistä rakennusta, vaan se voi olla mahdollista
myös tavallisissa kerrostaloissa. Oleellista on,
että on riittävästi yhteisiä tiloja, joihin kaikki
pääsevät.
– Asuinalueiden suunnittelussa ja parantamisessa on tärkeää kiinnittää huomio viihtyvyyteen, joka on vireyden kannalta tärkeää
meille kaikille. Siksi puistoja, metsiä ja vihreitä ulkoilureittejä tulee olla ikääntyvänkin
väestön lähellä.
Onko tässä mahdollisuus talotekniikkaa, kuten automaatiota ja turvavarusteita, kehittämällä tukea myös
kotimaisia innovaatioita?
– Hallitus haluaa edistää tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiorahoituksella digitaalisten palveluiden kasvua niin perinteisillä toimialoilla kuin uusissa kasvuyrityksissä. Rakennusten kohdalla voidaan varmasti löytää
myös aivan uusia innovaatioita talon teknisiä
järjestelmiä koskevan kehitystyön lisäksi. Uusien ratkaisujen avulla voidaan myös auttaa
niitä, joille on vaikeaa käyttää aiempia teknisiä sovelluksia.
Asuntolainojen korkojen vähennysoikeus poistuu vähitellen. Mitä vaikutuksia sillä on?
– Kun verotuki poistetaan pitkän ajan kuluessa, muutoksen vaikutukset kotitalouksille
pysyvät vuosittain maltillisina. Niille jää myös
aikaa sopeutua muutokseen. Muutosta helpottaa lisäksi poikkeuksellisen matala korkotaso. Kun korkovähennystuki pienenee, pitää
kotitalouksien aiempaa paremmin varautua
korkotason nousuun. Tämä koskee etenkin
niitä, jotka ovat ottamassa ensimmäistä tai
erityisen suurta asuntolainaa.
– Korkovähennyksen poistamisen uskotaan toisaalta vähentävän painetta asuntojen hintojen nousuun, koska asuntolainan
ottaminen tulee kalliimmaksi. Korkovähennyksen pienentäminen on merkittävää myös
valtiontalouden kannalta, sillä korkovähennystuki on ollut useana vuonna noin 500 miljoonaa euroa.
Voisiko kotitalousvähennystä laajentaa
osakkaan osuuteen taloyhtiön remonteista?
– Asia on ollut viime vuosina usein esillä, mutta laajentamista on pidetty verotuksen
periaatteiden vastaisena. Nykyisessä taloustilanteessa tukien kasvattaminen ylipäätään
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Kimmo Tiilikainen kertoo hallituksen haluavan sujuvoittaa kaavoitusta ja lupamenettelyjä.

olisi myös vaikeaa, sillä pyrimme karsimaan
valtion menoja.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen merkitys asuinkiinteistöille?
– Olen asettanut ympäristöministeriön ja
keskeisten sidosryhmien työryhmän etsimään keinoja vauhdittaa täydennysrakentamista. Työryhmä valmistelee ensi kesään
mennessä ehdotukset tarvittaviksi lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi.
– Rakentamista koskevien asetusten uudistuksessa täsmennetään hallitusohjelman
kirjausta, jonka mukaan rakennuksen korjaaminen tai perusparantaminen ei laukaise
uudisrakentamistasoisia velvoitteita esimerkiksi esteettömyyden tai ääneneristävyyden
osalta. Asetusten uudistamisessa haluamme
muutoinkin välttää kohtuuttomia määräyksiä, jotka käytännössä voivat hankaloittaa
asuinrakennusten perusparannusta.
Mikä rakentamisen helpottamisessa
on tärkeintä tai kiireellisintä?
– Edellä mainitun työryhmän tehtävänä on
sujuvoittaa kaavoitusta ja lupamenettelyjä.
Näin voimme vauhdittaa täydennysrakentamista ja käyttötarkoituksen muuttamista.
Vielä kuluvan syyskauden aikana eduskunta saa käsiteltäväkseen lakiesityksen, jolla luovutaan maakuntakaavojen ja yhteisten
yleiskaavojen vahvistamisesta ympäristöministeriössä. Esitys selkiyttää kaavan laatimiseen liittyvää toimivallan jakoa valtion
ja maakuntien välillä. Samalla se lisää maa-

kuntien ja kuntien vastuuta kaavanlaadinnassa sekä tarvetta vuorovaikutteiselle viranomaisyhteistyölle. Uudistuksen on määrä tulla voimaan jo vuoden vaihteessa.
– Parhaillaan on lausuntokierroksella
myös esitys, jolla siirretään ELY -keskuksille
nykyisin kuuluvat rakentamisen poikkeamisasiat kuntien päätösvaltaan. Uudistus on aikataulutettu siten, että se tulee voimaan ensi keväänä.
– Rakentamisen normitalkoissa karsimme parastaikaa rakentamisen normiviidakkoa. Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoden 2017 loppuun mennessä.
Sääntelyä selkeytetään sääntelyä ja parannetaan soveltamisen ennakoitavuutta ja yhtenäisyyttä. Jo uudistetuissa asetuksissa yksittäisiä vaatimuksia on merkittävästi vähennetty, samalla kun velvoittavat säännökset ja
ohjeet on erotettu toisistaan.
– Jokaisessa asetuksessa linjataan erikseen säädösten joustavasta soveltamisesta
korjausrakentamisessa ja käyttötarkoituksen muutoksessa. Nykyään rakennuksen
korjaaminen ei edellytä uudisrakentamista
koskevien asetusten soveltamista sellaisenaan. Käytännöissä on kuitenkin kirjavuutta, minkä vuoksi tulemme painottamaan tapauskohtaista harkintaa. ¡
Kimmo Tiilikainen (kesk.) on kansanedustaja ja
Ruokolahden kunnanvaltuutettu. Hän on Sipilän hallituksen maatalous- ja ympäristöministeri, vastuualueenaan myös asumiseen liittyvät
asiat.
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Koskisen Oy
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Ruskeasuolla sai lisäkerroksen, jota ei heti
sellaiseksi edes huomaa.

Kolmella miljardilla toiveita
Ainakin joka toinen 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuista kerrostaloista odottaa
remonttia viiden vuoden kuluessa. Näin niiden vastuuhenkilöt kertoivat
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n tekemässä tutkimuksessa.
TEKSTI: Jukka Siren

S

uomessa on asuinkerrostaloja noin 56 000 ja
niissä asuntoja 1,29 miljoonaa. 44 % maamme asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Uudisasunnoissa suhdelukua on sama: noin
neljä kymmenestä rakennetaan kerrosta-

loihin.
Asuinkerrostaloista on 1960–1970-luvuilla rakennettuja 28 000 eli puolet ja niissä 570 000 asuntoa. Kun
tämä kanta tulee 40–50 vuoden ikään, korjaustarpeet
alkavat kasvaa. Monia korjataankin jo. Useiden asuntoja kiinteistöosakeyhtiöiden talouksia rasittavat lähivuosina remonttikulut. Rakennusteollisuus joutuu kehittämään toimintaansa ja tarjontaansa.
Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy toteutti
työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantona tutkimuksen 1960- ja 1970-lukujen kerrostalojen korjaustarpeesta. Asuntoja hallinnoivilta päättäjiltä (isännöitsijät, taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, kiinteistöpäälliköt) kysyttiin, mitä he haluavat lähivuosina korjata
ja mitä he uskovat todella korjaavansa. Tutkimus toteutettiin kyselynä, jonka otanta oli yli 3 300 henkilöä.
Otoksen haluttiin edustavan laajalti eri päättäjäryhmien kerrostaloyhtiötä.
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Tutkittua tietoa
Noin kolme neljäsosaa (76,4 %) ilmoitti, että heidän hallinnoimaansa kiinteistöön on suunnitteilla korjaustoimia. Näistä taas niin ikään 76 % on tarkoitus toteuttaa
tai ainakin aloittaa seuraavien viiden vuoden aikana.
Kertolaskulla selviää, että 58 % vastanneiden taloista
aiotaan korjata lähitulevaisuudessa. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että 1960–1970-lukujen kerrostaloissa on –
joka vuosi seuraavan viiden vuoden aikana – jopa noin
66 000 asunnon ja 2,7 miljardin euron keskimääräinen
korjauspotentiaali.
Remonttia suunnittelevien osuus tuntuu varsin
suurelta. Osuutta saattaa vääristää, että remonttia harkitsevat päättäjät kiinnittävät muita enemmän huomiota remontointia käsitteleviin artikkeleihin ja vastaavat todennäköisemmin aiheeseen liittyviin kyselyihin.
Jos kuitenkin tämä lähes 60 % osuus yleistettäisiin
koskemaan kaikkia 1960- ja 1970-lukujen kerrostaloja,
korjaustoimenpiteitä tehtäisiin viiden vuoden aikana
noin 21 000 kerrostalossa ja ne koskisivat yli 435 000
asuntoa.
– Tutkimuksen arvio noin 2,7 miljardin euron vuotuisesta korjauspotentiaalista on linjassa aiempien tut-

SUOMALAISET
KERROSTALOASUJIA
Ke r ro s ta l o a s u n to j e n
osuus asuntokannasta on
Valvontakonsultit Oy:n
tutkimuksen mukaan
Suomessa Euroopan toiseksi suurin Espanjan jälkeen, vaikka mukaan luetaan EU:n ulkopuoliset
maat, myös Euroopan
puoleinen Venäjä.
Kun mitataan kerrostaloissa asuvien osuutta
väestöstä, emme sijoitu
yhtä korkealle. Pohjoismaistakin pääsemme
vasta pronssille Ruotsin
ja Tanskan jälkeen. Tämä johtuu ehkä kerrostaloasuntojemme melko pienestä keskikoosta.
Varsinkin Tanskassa yksiöiden osuus kerrostaloasunnoista on alhainen.

Talotekniikka etusijalla
Selvästi ”suosituin” remontin laji tutkimuksessa oli putkiremontti. Kun mukaan lasketaan muu talotekniikan
uusiminen, tulee osuudeksi 70,2 %. Eri remonttityyppejä yhdistellään paljon, joten remonttityyppien yhteissumma on yli 100 %. Putki- ja talotekniikkaremontti
on usein taloyhtiön suunnitelmien pohjana. Sen kanssa yhtä aikaa toteutetaan sitten mahdollisesti muita
hankkeita.
1960- ja 1970-lukujen talojen osalta tulokset tarkoittaisivat yli 300 000 asunnon putki- ja talotekniikkaremonttia seuraavan viiden vuoden aikana. Yhden asunnon remontoinnin hinnaksi arvioitiin noin 40 000 euroa, jolloin talotekniikkaremonttien vuotuinen korjauspotentiaali olisi noin 1,86 miljardia euroa. Laskelma
perustuu arvioon siitä, mitä kattava saneeraus maksaisi
arvonlisäveroineen pääkaupunkiseudulla. Joillakin alueilla ja taloyhtiöillä on varmaan halu tyytyä vähempään
ja hintatasokin vaihtelee.
Samalla kaavalla arvioiden olisivat julkisivutöiden
vuotuiset kustannukset noin 360 miljoonaa euroa ja ikkuna- ja oviremonttien noin 200 miljoonaa euroa. Vesikattoja korjattaisiin vuosittain noin 80 miljoonalla eurolla. Hissien korjaukset olisivat myös noin 80 miljoonaa ja asuntojen erilaiset sisäkorjaukset noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Mahdollisten muiden toimenpiteiden summat ovat selvästi pienempiä.

Jukka Siren

kimusten kanssa, toteaa Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n asiakkuuspäällikkö Eero Pulkkinen.
Viime keväänä Pellervon Taloustutkimus arvioi
asuntokannan vuotuiseksi korjaustarpeeksi rakennustekniseltä kannalta katsottuna keskimäärin 3,5 miljardia euroa vuosina 2016–2015. Rakennusalan hinnanmuutokset huomioiden siinä oli reaalikasvua noin 10 %
verrattuna kymmenvuotiskauteen 2006–2015. Tästä
teknisestä tarpeesta PTT arvioi taloudellisesti kannattavaksi noin 90 % eli vuosittain noin 3,2 miljardia euroa.
Raportissa todettiin: ”Erityisesti maaseutumaisten
kuntien kerrostaloasunnot kärsivät kysynnän puutteesta, joten suurelle osalle korjauksia ei ole taloudellisia perusteita”. PTT:n tutkimusraportin esipuheessa totesi tutkimuksen päärahoittajan, Suomen Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen, että ”korjausvelka”
on käsitteenä elänyt omaa elämäänsä ilman, että olisi
varmistettu, mitä se oikein tarkoittaa.
Valvontakonsultit Oy:n työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä tutkimuksessa kysyttiin kiinteistöistä
päättävien omaa näkemystä siitä, aiotaanko lähitulevaisuudessa tehdä korjauksia. Tutkimus toimiikin lisätietoa antavana jatkona PTT:n kartoitukselle. Vertaamalla tuloksia PTT:n tutkimukseen voidaan jonkin verran arvioida myös korjaushankkeiden rahoitustarvetta.
Valvontakonsultit Oy:n Eero Pulkkisen mielestä olisi hyödyllistä tarkastella 1960- ja
70-lukujen lähiötalojen remontoinnin kannattavuutta.

1960–70-LUVUN
TALOJEN KORJAUSRAKENTAMISEN
SYITÄ JA
VAIKUTUKSIA
 Varsinainen tekninen
korjaustarve
 Energiatehokkuus
 Ikääntyvä väestö,
asuntojen ja yhteistilojen saaminen esteettömämmiksi
 Arkkitehtuuri, talojen
ulkoasun kohentuminen
 Asuntopolitiikka; lisää asuntoja valmiiseen
ympäristöön
 T
Taloyhtiön talous;
asuntojen hintataso,
osakkaiden mahdollisuus maksaa remontteja
 Edelliseen liittyen:
missä lisärakentaminen
kannattaa?

Monilla korjaushankkeilla alkaisi tutkimustulosten
mukaan olla kiire. Vastaajien arvion mukaan 76 % suunnitelluista remonteista ainakin aloitetaan seuraavien viiden vuoden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaisi vuosina 2016–2020 yhteensä melkein 14 miljardin euron korjaustarvetta. Vähintään yli kolmen miljardin euron verran korjaushankkeita aloitettaisiin jo ensi vuonna.
Valvontakonsultit Oy:n tutkijat päättelevät, että olisi hyödyllistä selvittää rahoittajien mielipiteitä korjaamisen kannattavuudesta.
– Kuinka suurella osalla 1960–70-lukujen taloista on
riittävä vakuusarvo lainaehtoisen rahoituksen saamiseksi? Toisaalta voitaisiin pohtia, onko työkaluja, joilla kohteista voitaisiin tehdä rahoittajien näkökulmasta riskittömämpiä ja siten mahdollistaa taloyhtiöille pitkäjänteisempi strategia. Sillä voisi olla sekä kansantaloudellisesti
että aluepoliittisesti suuri merkitys, että korjausrakentaminen olisi kannattavaa myös hieman kauempanakin kasvukeskusten ulkopuolella, Eero Pulkkinen arvioi.
Rahaa ylhäällä?
Lisä- ja täydennysrakentamisen suosio ei vaikuta erityisen suurelta. 86 % vastaajista ei nähnyt sen olevan ajan-
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KORJAUSTARPEISTA
TIIVIISTI
 58 % vastanneista
1960–70-lukujen talojen vastuuhenkilöistä
kertoi korjaushankkeista seuraavien 5 vuoden
aikana.
 Se tarkoittaa noin 2,7
miljardin euron arvosta
remontointia vuosittain.
 Putkistosaneeraukset ja muut talotekniikkaremontit ovat 70 %
kaikista hankkeista.
 Lisärakentaminen arveluttaa, myös kannattavuuden kannalta.
 Tulevien viiden vuoden aikana korjataan
kaikkiaan 32 000 kerrostaloa.
 Näistä 1960- ja
1970-luvuilla valmistuneita on 16 000.

kohtaista eikä suunnitellut sellaista lähitulevaisuudessa. Lisäkerrosten rakentamista oli harkinnut 5,9 % vastaajista, parvekkeiden lisärakentamista 1,5 % ja muuta
lisärakentamista 6,6 %.
Lisäkerrosten rakentamisen maantieteellinen jakauma on kiinnostava. Yhteystietonsa jättäneistä lisäkerrosrakentamista suunnitelleista 64 % oli pääkaupunkiseudulta. Tampereen osuus oli kymmenen prosenttia, joten näiden kahden talousalueen osuus lisäkerrosten rakentamista harkinneista on lähes kolme
neljäsosaa. Kaikkien alueellisten kasvukeskusten osuus
lisäkerrosrakentamista pohtineista on yli 90 %. Näillä
alueilla täydennysrakentamista on paljon selvitetty ja
kokeiltu. Lisäksi asuntojen hintataso on niillä usein sellainen, että täydennysrakentaminen saattaa olla mielekästä. Käytännössä yleinen käsitys tuntuu olevan, ettei
lisäkerrosrakentaminen kasvukeskusten ulkopuolella
ole kannattavaa. Tutkimustulos vahvistaa siten vallitsevia näkemyksiä.
– Varsin harva kertoi, mitä heidän vastauksensa
”Muu lisärakentaminen” oikein tarkoitti. Käytännössä
puhutaan kuitenkin tontille rakentamisesta, mahdollisesta lisäkerrosrakentamiseen yhteydessä ja/tai vanhaa osittain purkaen, sanoo Eero Pulkkinen.
Kokonaisuutena julkisivujen korjauksiin tuntui
olevan enemmän mielenkiintoa kuin lisäkerrosten rakentamista kohtaan. Tämä selittyy osittain jo julkisivuremonttia suunnitelleiden päättäjien suuremmalla
määrällä lisäkerrosrakentamiseen verrattuna. Lisäkerrosten rakentaminen on selkeästi paikka- ja sijaintisidonnaista. ¡

LISÄÄ TIETOA:
Työ- ja elinkeinoministeriölle valmistunut tuore tutkimus verkossa:
www.valvontakonsultit.ﬁ.
PTT raportti Asuinrakennusten korjaustarve (Hietala et al, 2015) verkossa:
http://ptt.ﬁ.
Muun muassa Oulun yliopisto on tutkinut aihetta ja kehittänyt konsepteja lähiökerrostalojen korjaamiseen. Hakukoneella löytyy tietoa useasta projektista.
Työ- ja elinkeinoministeriön Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:llä
teettämä kyselytutkimus sisälsi talo- ja
yhtiötyyppien identiﬁoinnin lisäksi viisi
kysymystä:
1. Onko edustamaanne kohteisiin/yhtiöön suunniteltu remontteja?
2. Minkälaisia remontteja on suunniteltu?
3. Onko kohteessa harkittu/selvitetty
lisä- tai täydennysrakentamista?
4. Millä aikataululla remonttien uskotaan toteutuvan?
5. Kiinnostaako teitä puu materiaalina
rakentamisessa?
Vastauksia saatiin 3 376. Tutkimusta voidaan pitää tilastollisesti tarkkana. Virhemarginaali on kaikissa kysymyksissä standardina pidetyllä 95 % luottamustasolla
alle kaksi prosenttia.

Puuta harkitaan julkisivukorjauksissa
Tutkimus oli samalla osa Metsäalan strategista ohjelmaa ja sillä selvitettiin kotimarkkinalähtöisen puurakentamisen käyttömahdollisuuksia korjausrakentamisessa.

T

utkimuksessa kysyttiin, kuinka moni on kiinnostunut puusta korjaus-,
lisä- ja täydennysrakentamisessa.
Erityisesti keskityttiin julkisivujen energiakorjaukseen ja mahdolliseen lisäkerrosrakentamiseen. 28 % vastaajista ilmoitti
olevansa kiinnostuneita puun käytöstä
korjaus- ja lisäkerrosrakentamisessa. Luku on pieni, kun ottaa huomioon, että kysyttiin vain mielenkiintoa eikä sitä, onko
vastaaja suunnitellut käyttävänsä puuta
korjausprojekteissa. Toisaalta joko julkisivukorjausta tai täydennysrakentamista yh-
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teensä oli kaikista vastaajista suunnitellut
vain 40 %, josta 28 % taas on todella korkea
luku. Näissä hankkeissa, joissa puun käyttö
on kaikkein relevanteinta, peräti 70 % niitä suunnitelleista vastaajista oli harkinnut
puuta vaihtoehtona.
Suurimmassa osassa esiin tulleita korjaustarpeita, kuten putkiremonteissa, ei
puun käyttö ole mahdollista. Puurakentaminen koetaan myös rakentamismääräysten soveltamisen kautta haastavana, joskin
osaavissa käsissä hyvänä ratkaisuna. Puurakentamisen potentiaali näyttää siten ole-

van olemassa. Se on vain hyödynnettävä.
– Puu on loppujen lopuksi rakennusmateriaali siinä missä muutkin. Toki
se on pääsääntöisesti kotimaista, mutta
niin on betonikin. Käytännössä ratkaisevaa esimerkiksi rakennusteollisuuden
työllisyysvaikutuksen kasvattamisessa
olisi sillä, että jatkojalostusaste pystyttäisiin nostamaan ja muun muassa viemään ulkomaille pidemmälle kehitettyjä elementtejä, joista saisi korkeamman
katteen kuin raaka-aineista, sanoo Eero
Pulkkinen. ¡

Tehokkaimmat työkalut tuoton parantamiseen

Neuvonta

Luottotiedot

Tietopankki

Vakuutus
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TALOYHTIÖN RAHOITUS

KerabitProlta saat kattoja vedeneristysrakentamisen
palvelut pitävästi ja pätevästi

Missä taloyhtiösi
raha makaa?
Suomalaiset makuuttavat rahojaan nollakorkoisilla
talletustileillä ehkä laiskuuttaan. Pankit taas ovat

KerabitProlta saat kaikki
katto- ja vedeneristysrakentamisen palvelut
niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin:
• bitumi-, pelti- ja tiilikatot
• viherkatot
• pihakansien ja
perusmuurien
vedeneristys
• kuntoarviot, huollot
ja pienkorjaukset.
Huomioithan, että
säännöllinen huolto
säästää kustannuksia ja
pidentää katon käyttöikää huomattavasti!
Meillä on sadan
vuoden kokemus ja
ammattitaito. Jälki on
sen mukaista, pitävää ja
pätevää.
Kotisivuiltamme
www.kerabit.ﬁ
löydät lähimmän
toimipisteemme.
Ota yhteyttä, kun
tarvitset apua
kattoasioissa!

KerabitPro Oy
Väinö Tannerin tie 3
01510 Vantaa
Puh. 010 851 1000
www.kerabit.ﬁ

pakotettuja pitämään valtavat likviditeettipuskurinsa
lähes nollatuottoisissa sijoituskohteissa.
TEKSTI: Elli Reunanen

U

lkopuolelta katsottuna
näyttää varmasti kummalliselta. Onneksi kotitaloudet ja taloyhtiöt, joilla on remonttirahoja kerättynä, voivat tehdä
toisinkin. Suomalaiselle rahalle
löytyy kyllä koteja nollakorkoisten tilien vaihtoehdoksi ja vielä
suomalaisen talletussuojan alla.
Niin taloyhtiön kuin yksittäisen kotitaloudenkin on hyvä varautua tuleviin suurempiin hankkeisiin keräämällä etukäteen remonttirahoja. Ja muutenkin jokaisella kotitaloudella olisi syytä
olla ainakin parin, kolmen kuukauden kuukausitulojen verran
jemmarahaa jossakin ihan vain
yllättävien menojen varalle.
Säästöjen, jemmarahojen ja
remonttirahastojen kannalta tärkeää on, että pääoma on turvattu. Talletus on hyvä vaihtoehto,
vaikka se määrältään ylittäisikin
talletussuojan kattaman määrän.
Suomessa toimivat pankit ovat
hyvässä kunnossa ja uskomme
niiden pysyvän pystyssä tulevissakin ﬁnanssikriiseissä. Talletusten tuotto ei päätä huimaa näillä
korkotasoilla, mutta rahoilleen
voi saada ihan kelvollisen tuoton kilpailuttamalla ja pyytämällä talletustarjousta muualtakin,
kuin sieltä mistä aina ennen on
pyytänyt.
Kotitalouden kannalta parin

kuukauden palkan kokoisen vararahaston tuoton menetys ei ole
suuren suuri, vaikka raha makaisikin oman maksuliikepankin tilin kylkeen avatulla toisella, nollakorkoisella pankkitilillä. Mutta vaihtoehtojakin on. Sitä paitsi: vararahasto on paremmassa
turvassa tilillä, jota ei voi valita
maksutiliksi silloin, kun iso luottokorttilasku tipahtaa.
Talletusvaihtoehtojen ja -tarjousten vertailu vaatii pahimmillaan pienen Excel-harjoituksen.
Niin monenlaisia nostoehtoja,
kytkykauppoja, kulurakennelmia
sun muita on onnistuttu myös itsessään yksinkertaiseen talletustuotteeseen liittämään.
Pankkien maksuvalmiusvarantojen määrä ja säännellyt sijoituskohteet olisivat kokonaan
oman kirjoituksensa paikka, mutta niiden varantojen hoitaminen
on pankeissa aktiivista, jokapäiväistä tekemistä. Kotitalouksien,
taloyhtiöiden ja yrittäjien kannattaisi kaikkien käyttää hetki siihen, että kilpailuttaisivat omien
vararahastojensa tuoton. Lupaan
antaa kilpailukykyisen talletustarjouksen jokaiselle halukkaalle.
Ja niin, että ehdot ja hinnoittelun
ymmärtää ensilukemalla. ¡
Kirjoittaja on Hypon varatoimitusjohtaja.

HB-PRIIMA VÄLISEINÄLEVY

Älä tyydy kopioihin
- valitse aito HB-Priima.
Aito, alkuperäinen HB-Priima -väliseinälevy on
oiva ratkaisu kaikkeen väliseinärakentamiseen,
kosteista tiloista aina vaativiin äänieristyskohteisiin. Keveytensä, nopean asennettavuutensa
ja monipuolisen mallistonsa ansiosta HB-Priima
sopii loistavasti myös korjausrakentamiseen.
Tutustu lisää ZZZKE-EH
HWRQi¿

HB-Priima
130 Silence
HB-Priima
130 Silence
umpinainen

HB-BETONITEOLLISUUS OY
Laastitie1 I 40320 Jyväskylä I Puh. 020 788 1800
ZZZ.hEEetRni.¿

SUEZ on kiertotalouden

suunnannäyttäjä

SITA on nyt SUEZ

Hoidamme suuren osan suomalaisten kotitalouksien ja yritysten
ympäristöhuollosta. Lähes kaikki keräämämme jätteet päätyvät
esijalostuksemme kautta teollisuuden uusioraaka-aineiksi tai
lämmön ja sähkön tuotantoon. Toimintamme säästää luonnonvaroja ja luo aidosti uusia työpaikkoja. Tämä on kiertotaloutta
parhaimmillaan.

Suomalaista osaamista

Valmius hyödyntää innovaatioita sekä luoda uusia toimintatapoja on meille tärkeää. Helsingin laitoksellamme sijaitsee
maailman ensimmäinen robotiikan ehdoilla toimiva rakennusjätteen käsittelylaitos. Olemme myös mukana ainutlaatuisessa
tuotantokokeessa, jossa tekstiilijätteestä luodaan uutta laadukasta raaka-ainetta vaateteollisuuteen. Asiakkaidemme leipä- ja leipomojätteet toimitamme jätepohjaisen etanolipolttoaineen raaka-aineeksi – ensimmäisenä maailmassa.
Olemme luoneet eri asiakasryhmille palvelumuotoja, jotka
helpottavat ja tehostavat heidän toimintaansa sekä mahdollistavat tuotetulle jätteelle parhaan hyödyntämisen.
SUEZ on myös merkittävä globaali toimija: viemme suomalaista osaamista Euroopan ja maailman markkinoille, ja tuomme sieltä takaisin innovaatioita ja palvelutapoja, joita käytämme täällä suomalaisten hyväksi.

Lue lisää SUEZ-innovaatioista asiakaslehdestämme
osoitteesta sitaatti.sita.ﬁ

§

OIKEUSTAPAUS

Meluhaitan
korvausvelvollisuudesta
Korkein oikeus ratkaisi päätöksellä 2015:21 meluhaitan aiheuttaman vahingon
n
korvausvelvollisuutta koskevan riidan. Helsingin keskustassa sijaitseva ravinto
ola
aiheutti meluhaittaa naapurikiinteistön hotellin kahdelle hotellihuoneelle
estäen näiden huoneiden käytön kokonaan. Koska majoitushuoneisiin
sovelletaan samoja melunormeja kuin asuinhuoneisiin, päätös on hyvin
sovellettavissa asunto-osakeyhtiöiden asuinhuoneistoihin.
TEKSTI: Ari Kanerva

K

orkein oikeus otti kantaa kysymyksiin, jotka esiintyvät lähes
aina, kun kyse on kahden kiinteistön välillä esiintyvästä melu- tai muusta haitasta.
KKO joutui ensin ratkaisemaan, onko
asiassa sovellettava eräistä naapuruussuhteista annettua lakia (26/1920, naapuruussuhdelaki) vai ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia (737/1994, ympäristövahinkolaki). Kiinteistön käytöstä aiheutuvasta melusta johtuvan vahingon korvaamisesta
säädetään molemmissa. Ympäristövahinkolain mukaan sitä ei sovelleta vahinkoihin, joiden korvaamisesta säädetään muussa laissa.
Naapuruussuhdelaissa on kuitenkin säädetty, että sen sijasta sovelletaan ympäristövahinkolakia, jos kyse on ympäristövahingosta.
Ratkaisevaa lakien soveltamisen kannalta on
se, onko kyse ympäristövahingoksi katsottavasta vahingosta.
KKO totesi, että kyse oli vierekkäisistä rakennuksista, joissa ääni kulkeutui seinärakenteita pitkin, ja että tilannetta voidaan pitää
tyypillisenä naapuruusoikeudellisena kysymyksenä. Edelleen KKO totesi, että naapuruussuhdelain sanamuoto ei rajaa vahingonkorvausvastuuta vain samassa rakennuksessa
tai samalla kiinteistöllä aiheutuneisiin vahinkoihin, joten meluhaitasta aiheutuvan korvausvelvollisuuden arviointi oli tehtävä naapuruussuhdelain säännösten perusteella.

Terveydensuojelulain vaikutus
Naapuruussuhdelain mukaan, jos muusta kuin
ympäristönsuojelulain mukaan luvan tai ilmoituksen varaisesta toiminnasta johtuva rasitus
saattaa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ei rasitusta saa määrätä poistettavaksi tai vahinkoa tuomita korvattavaksi ennen kuin asia on
lainvoimaisesti ratkaistu terveydensuojelulain
nojalla. Säännöksen tavoitteena on välttää ristiriita käräjäoikeuden ja terveydensuojeluviranomaisten päätösten välillä.
Kyseisessä tilanteessa terveydensuojeluviranomainen oli määrännyt meluhaitan
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poistettavaksi, mutta päätös ei ollut la
ainvoimainen käräjäoikeuden ratkaistessa vahingonkorvausriidan. KKO kuitenkin katssoi, että kyseessä ei ollut sellainen menettelyvir
elyvi he, jonka johdosta asian käsittely olisi pitänyt
palauttaa käräjäoikeuteen. Tämä johtui siitä,
että terveydensuojeluviranomaisen antama
määräys ei muuttunut korkeimmassa hallinto-oikeudessa joten ristiriitaa käräjäoikeuden
ja terveydensuojeluviranomaisen päätöksen
välille ei syntynyt. Terveydensuojelulain mukaisilla toimenpiteillä on vaikutusta myös rasituksen kohtuuttomuuden arvioinnissa.

Kohtuuttomuuden arviointia
Naapuruussuhdelain mukaan vahingonkorvausvelvollisuus voi syntyä vain, jos rasitus
on kohtuutonta. Arvioinnissa on huomioitava paikalliset olosuhteet, rasituksen muu
tavanomaisuus, voimakkuus ja kesto, syntymisen alkamisajankohta ja vastaavat seikat.
Säännös tarkoittaa, että haitan kärsijällä on
velvollisuus sietää naapuriltaan muuta kuin
kohtuutonta rasitusta.
Kohtuuttomuuden arvioinnissa huomioidaan paikalliset olosuhteet, joilla tarkoitetaan
lähiseudun tai -alueen oloja. KKO totesi, että
asemakaava-alueella voidaan kaavan mukaisesta käytöstä aiheutuvaa rasitusta yleensä
pitää tavanomaisena.
Rasituksen muulla tavanomaisuudella eli
yleistavanomaisuudella tarkoitetaan sen ennakoitavuutta suhteessa vastaavasta toiminnasta yleensä aiheutuvaan rasitukseen. Arviossa voidaan antaa merkitystä terveydensuojelua koskeville normeille ja ohjearvoille.
Erityisesti melusta aiheutuvaa rasitusta arvioitaessa on ohjearvoja usein pidetty lähtökohtana sille, voidaanko rasitusta pitää tavanomaisena. Kysymys liittyy samalla rasituksen
voimakkuuden arviointiin. Sitä arvioitaessa
sen sijaan ei yleensä voida antaa merkitystä
haitan kärsijän erityiselle herkkyydelle.
Edelleen KKO totesi, että vaikutusta on
myös rasituksen jatkuvuudella ja pysyvyydellä ja erityisesti meluhaitassa myös vuorokau-

denajalla. Yöaikaan voi pienempääkin rasitusta pitää kohtuuttomana.
Kohtuuttomuutta arvioitaessa
aessa on huohuo mioitava
i
myös rasituksen syntymisen ajan kohta. Jos rasitusta aiheuttava toiminta on
alkanut ennen kuin haitan kärsijä on alkanut
hallita kiinteistöä, aikaisemmin aloitettua toimintaa suojataan. Tarkoitus on suojata toiminnan harjoittajaa odottamattomilta muutoksilta naapurikiinteistöjen käytössä. Periaate ei ole ehdoton. Toiminnanharjoittaja ei voi
estää naapureita hyödyntämästä ja kehittämästä omistamiaan tai hallitsemiaan kiinteistö tai huoneistoja. Toisaalta voidaan edellyttää, että alueelle sijoittava ottaa huomioon
olosuhteet, kuten naapurikiinteistöllä harjoitettavasta toiminnasta aiheutuvan häiriön.
Tätä voidaan edellyttää korkeimman oikeuden mukaan varsinkin silloin, kun aloitetaan
aikaisemmasta poikkeavaa, naapurikiinteistöltä tulevalle rasitukselle erityisen herkkää
toimintaa.

Syntyikö kohtuutonta rasitusta?
KKO päätyi siihen, että kohtuutonta rasitusta syntyi, vaikka kiinteistö sijaitsi keskustassa ja haittaa aiheuttava toiminta oli alkanut
huomattavasti ennen haittaa kärsivää toimintaa. Tähän KKO oikeus päätyi erityisesti,
koska häiriöitä aiheutui erityisesti ilta- ja yöaikaan ja melu yöaikaan ylitti selvästi melutason ohjearvoista annetun valtionneuvoston
päätöksen ohjearvot. Merkitystä KKO oikeus
antoi myös sille, että terveydensuojeluviranomaiset olivat antaneet määräyksen melun
vähentämisestä ja meluhaittaa aiheuttavaa
toimintaa oli jatkettu tästä huolimatta.
KKO tuomitsi haittaa aiheuttaneen yrityksen korvaamaan huoneiden käytön estymisestä syntyneen vahingon. ¡
Asianajaja Ari Kanerva työskentelee Asianajotoimisto
Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:ssä.
Lokakuun Oikeustapauksen kirjoittaja oli Petteri
Kuhanen, ei Jarmo Asikainen kuten artikkelin lopussa
virheellisesti mainittiin.
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murto-osalla katon vaihdon hinnasta.
Säästä taloyhtiösi rahaa!
TURVALLISUUS
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VUOKRANANTAJAN VINKKELISTÄ
Ilkka Lehdonmäki

Suunnitelmallisuutta
vuokraukseen
Asuntosijoittamisen yksi tosiasia on se, että vuokralainen
vaihtuu. Ennemmin tai myöhemmin. Jotta asunnon
vuokraaminen asukkaan vaihtuessa käy mahdollisimman
sujuvasti, on homma suunniteltava.

XKolumnisarjassamme
Ilkka Lehdonmäki luotaa
asioita vuokranantajan näkökulmasta. Kirjoittaja on
tamperelainen toimittaja,
joka on harjoittanut asuntosijoittamista yli kymmenen vuotta.
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V

uokrasuhde päättyy pääsääntöisesti kahdella tavalla; määräaikainen sopimus loppuu tai vuokralainen irtisanoo toistaiseksi
voimassa olevan sopimuksen. Molemmissa tapauksissa hyvä suunnittelu vähentää
tyhjän kuukauden riskiä.
Hyvä vuokranantaja varautuu vuokralaisen lähtöön
koko vuokrasuhteen ajan. Hyvä ja toimiva suhde nykyiseen vuokralaiseen on erittäin tärkeää. Silloin näytöistä
ja muuttopäivistä sopiminen onnistuu hyvin. Parhaimmillaan vuokralainen ilmoittaa muuttoaikeistaan jo hyvissä ajoin ennen viimeistä irtisanomispäivää.
Toinen erittäin tärkeä asia on sopia vuokrasopimusta tehdessä, että poismuuttopäivä on sopimuksen
päättymispäivä. Lain mukaan: ”Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa
vuokranantajan käytettäväksi sekä seuraavana päivänä
luovutettava huoneisto kokonaan vuokranantajan hallintaan.” Tätä siis noudatetaan, ellei nimenomaan ole sovittu että asunto luovutetaan vuokranantajan käyttöön
sopimuksen päättymispäivänä.
Asunnon ehtii vuokraamaan kuukaudessa, mutta
parasta on jos peliaikaa on muutama viikko enemmän.
Kun asunto on vapautumassa reilun kuukauden päästä,
uusi vuokralainen ehtii irtisanomaan nykyisen asuntonsa. Varsinkin määräaikaisten sopimusten kohdalla vuokraustoimet on helppo aloittaa reilua kuukautta ennen
asunnon vapautumista. Ja kun tuo poismuuttopäivä on
oikein sovittu, asunto on uuden vuokralaisen käytössä
kuun ensimmäinen päivä.
Kun asuntoa vuokraa itse, uutta vuokralaista voi
etsiä kahdella tavalla; passiivisesti tai aktiivisesti. Toisin sanoen asunnosta voi laittaa ilmoituksia lehtiin tai
ehkä mieluummin netin asuntopalstoille. Aktiivinen tapa taas on poimia asuntoa etsiviä netin palstoilta tai
lehti-ilmoituksista.
Itse olen lähes kokonaan luopunut ilmoitusten laittamisesta. Se työllistää paljon eikä omaa ajankäyttöä
pääse riittävän hyvin suunnittelemaan. Varsinkin puhelimitse tulevat yhteydenotot saattavat tulla pahaan aikaan tai paikkaan ja yhteydenotto menee kiville. Lisäksi
näyttöjä joutuu järjestämään useita kertoja viikossa.
Kun aktiivisesti etsii vuokralaista, on näytöt helpompi sijoittaa peräkkäin samalle päivälle. Itse suosin

vuokralaisehdokkaita, jotka ilmoittavat puhelinnumeronsa ja esiintyvät omalla nimellään. Nimimerkillä tai
etunimellään liikkuvat ja vain sähköpostilla kommunikoivat eivät useinkaan ole tuottaneet tulosta. Esimerkiksi Tampereella eräs henkilö etsii eri nimimerkillä asuntoa vuodesta toiseen. Ilmeisesti hän harrastaa
asuntojen katselua. Tai sitten tarkoituksena on päästä
muista syistä tutustumaan asuntoihin.
Puhelu on myös siksi hyvä, että sen aikana saa usein
aika hyvän kuvan siitä onko vuokralaisehdokas rehellinen. Yllättävän moni opiskelijana esiintyvä on vailla
todellista opiskelupaikkaa ja monesti ilmoitettu vakituinen työpaikkakin on vain melkein vakituinen. Puhelinhaastattelulla voi karsia turhat ja aikaa vievät näytöt pois.
Määräaikaisten vuokrasopimusten kohdalla suunnittelu on todella tärkeää. Usein ajatellaan, että määräaikainen tehdään vuodeksi. Parempi tapa on päättää
vuokrasopimus elo-syyskuulle, jolloin sekä asuntoja että niitä etsiviä on hyvin markkinoilla. Myös vuokrankorotukset kannattaa ajoittaa samaan aikaan. Korotuskirje kun valitettavasti kokemukseni mukaan herättää
muuttohalukkuutta.
Suunnitelmallisuudesta huolimatta eteen tulee
yllättäviä vaihtotilanteita. Silloin on tärkeää sovittaa
vuokraus omaan elämäntilanteeseen. Jos on aivan kristallinkirkkaana, ettei asuntoa vuoden vaihteessa ehdi
vuokraamaan, kannattaa tarjota vuokralaiselle mahdollisuutta asua kuun vaihteen yli esimerkiksi vastikkeen
suuruisella korvauksella.
Myös mahdolliset remontit kannattaa sijoittaa
vuokralaisen vaihtumisen yhteyteen. Yksiön tapetointi omana työnä onnistuu parissa päivässä ja jos ulos- ja
sisäänmuuton väliin jää muutama päivä, homman saa
tehtyä ilman tyhjäkäyntiä.
Huolellinen suunnittelu ja oikein tehdyt sopimukset
tehostavat vuokratuottoa. Ja nykyisen tiukan euron aikana näillä keinon saa turvattua edes kohtuullisen tuoton asunnoilleen. ¡
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Esteetön vuokra-asunto
Asunnon soveltuminen liikuntarajoitteiselle edellyttää etenkin vanhoissa rakennuksissa usein muutostöitä. Vaikka
esteettömän asumisen turvaaminen onkin ensisijaisesti kunnan tehtävä, voi myös yksityinen vuokranantaja pohtia
oman asuntonsa esteettömyyttä. Tässä artikkelissa aihetta käsitellään vuokralaisen asumisen turvaavien muutostöiden,
vuokranalennuksen ja vuokralaisen irtisanomisoikeuden kannalta.

L

iikuntarajoitteisen
vuokralaisen myötä
asunnossa saattaa olla
tarvetta joidenkin
muutostöiden tekemiselle. Esimerkiksi korkeat kynnykset tai alakaapistot voidaan joutua poistamaan, naulakkoja tai
keittiön työtasoja laskemaan sekä valokatkaisijoita tai pistorasioita siirtämään. Muutostöiden tekeminen on täysin vuokranantajan päätettävissä.

Osakkaan on nimittäin ilmoitettava kunnossapitotyöstä yhtiölle
esimerkiksi silloin, jos työ vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan
vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan.
Tällainen työ voisi olla esimerkiksi tukien asentaminen kylpyhuoneen seinään. Kantavissa seinissä olevien oviaukkojen suurentaminen taas
vaatii jo taloyhtiön luvan.

Muutostyöt
Kaikista muutostöistä tulee sopia
kirjallisesti. Jos vuokranantaja antaa vuokralaiselle luvan tehdä tai
teetättää muutostyöt, kannattaa
sopia ainakin siitä, maksaako
vuokranantaja vuokralaiselle korvausta työstä tai käytetyistä materiaaleista. Samalla on sovittava
siitä, milloin ja miten muutostyö
tullaan suorittamaan. Sopia kannattaa ainakin aikataulusta, käytettävistä materiaaleista, työn tekijästä sekä työn valvojista. Vuokralaisen tulee myös sovittuna
ajankohtana antaa vuokranantajalle mahdollisuus tulla tarkastamaan tehtyjä muutos- tai korjaustöitä. Lisäksi tulee ehdottomasti sopia siitä, jäävätkö muutokset asuntoon vuokrasuhteen
päättyessä. Jos sovitaan, että
vuokralainen vie asennuttamansa laitteet mukanaan, tulee sopia
myös siitä, kenen toimesta, kenen kustannuksella ja millä aikataululla tilojen saattaminen ennalleen tapahtuu.
Vuokranantajan tulee myös
huomata oma ilmoitusvelvollisuutensa taloyhtiötä kohtaan.

Vuokranalennus
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vaivatonta liikuntarajoitteisen
vuokralaisen kannalta.
Oikeus irtisanoa määräaikainen
vuokrasopimus
Joskus voi käydä niin, että määräaikaiseen vuokrasopimukseen sitoutunut vuokralainen vammautuu kesken sopimuskauden, eikä
hän pysty enää asumaan vuokraamassaan huoneistossa.
Näin voi olla
esimerkiksi silloin, kun asunto sijaitsee
hissittömän
talon ylemmissä kerroksissa. Kuten alussa on todettu, ei
vuokranantajalla ole kuitenkaan
velvollisuutta suostua sellaisiin
muutostöihin, jotka mahdollistavat asunnossa asumisen.
Suoraan lain kirjaimen mukaan tuomioistuin voi oikeuttaa
vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen
muun muassa silloin, jos vuokralaisen sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen.
Jos ja kun tuomioistuin tällaisessa tilanteissa antaisi irtisanomisoikeuden, olisi vuokranantajalla
oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta
vahingosta.
Vuokranantajan kannattaa
kuitenkin pitää kohtuus mielessä
ja olla valmis sopimaan vuokrasuhteen päättämisestä ennenaikaisesti. Vuokrasopimuksen
päättäminen yhteisymmärryk-

Myös yksityinen
vuokranantaja voi pohtia
oman asuntonsa
esteettömyyttä.

Vaikka asunto sinänsä sopisi liikuntarajoitteiselle henkilölle, saattavat
etenkin yhtiön tekemät remontit
vaikeuttaa vuokralaisen asumista
huomattavastikin. Vuokralaisella
on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta,
jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut
vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Liikuntarajoitteisen vuokralaisen kohdalla tällainen tilanne
saattaa olla käsillä herkemmin, ja
myös vuokranalennuksen määrä
voi tietyissä tilanteissa olla suurempi.
Remontin aiheuttama haitta
on tärkein vuokranalennuksen
määrään vaikuttava seikka. Esimerkiksi hissiremontti aiheuttaa
huomattavasti normaalia enemmän haittaa pyörätuolilla liikkuvalle henkilölle. Voidaan myös
helposti ajatella, että putkiremontin aikaisten korvaavien wcja pesutilojen käyttö ei ole yhtä

sessä on asian tuomioistuimeen
viemistä järkevämpää, ja vuokranantajalla on sovinnollisenkin
päättämisen yhteydessä oikeus
halutessaan vaatia korvausta esimerkiksi uudelleenvuokrauskuluista.¡
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Kadonneen avaimen jäljillä
Lakineuvontaan tupsahtelee ajoittain kysymyksiä kadonneista avaimista ja niihin liittyvistä
korvausvastuista taloyhtiössä. Miten asia ratkeaa?

O

sakkaan kadottaessa
huoneistonsa ulkooven avaimen peruskysymys kuuluu, joutuuko hän korvaamaan taloyhtiölle avainten teettämisestä ja mahdollisesti tarvittavasta lukkojen uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Vastausta joudutaan hakemaan huolellisuusvelvoitteesta
ja vahingonkorvausvastuun perusteista.
Kunnossapitovastuu ja huoneiston huolellinen hoito
Huoneiston ulko-oven lukko avaimineen on osa lukitusjärjestelmää eli yhtiön perusjärjestelmää,
jotka kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Myös alkuperäisten tai yhtiön myöhemmin
asennuttamien turvalukkojen
kunnossapidosta vastaa taloyhtiö. Sen sijaan osakkaan asennuttaman turvalukon ja sen avaimen
kunnossapito kuuluu osakkaan
muutostyönä kyseisen huoneiston osakkaalle.
Asunto-osakeyhtiölain osakkaan kunnossapitovastuuta koskevien säännösten mukaan
osakkaan on hoidettava huoneistoaan huolellisesti. Mielestäni tähän huoneiston huolellisen
hoidon velvoitteeseen voitaneen katsoa sisältyvän myös
osakkaan velvollisuus säilyttää ja
käyttää hallussaan olevia yhtiön
lukitusjärjestelmän osia eli avaimia huolellisesti.
Mikä merkitys tällä sitten käytännössä on? Tulkittaessa avainten säilyttäminen osaksi huoneiston huolellisen hoidon velvoitetta, voidaan osakkaan korvausvelvollisuutta arvioitaessa
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soveltaa vahingonkorvauslain sijaan asunto-osakeyhtiölain säännöksiä osakkaan vahingonkorvausvastuusta seuraavasti.

kojen sarjoituksen tulee olla
avaimen katoamisolosuhteet
huomioon ottaen tarpeellista,
jotta taloyhtiö voi vaatia sarjoittamisesta korvauksia huolimattomasti menetelleeltä osakkaalta. Tämä edellyttää konkreettista uhkaa siitä, että kadonnutta
avainta tullaan käyttämään väärin.

Vahingonkorvausvastuun
perusteet
Asunto-osakeyhtiölain vahingonkorvaussäännösten mukaan
osakkaan on korvattava vahinko,
jonka hän on myötävaikuttamalla
Huolimattomuutta vai ei?
asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahalUsein on varsin vaikea kysymys
laan tai huolimattomuudesta aiarvioida, millaisissa tilanteissa
heuttanut
osakkaan
Jos osakas on kadottanut menettely
yhtiölle, toiselle osakavaimen
avaimen, hänen tulisi
kaalle
tai
säilyttämikorvausvelvollisuudesta
muulle hensessä on olkilölle. Silloin
lut riittävapautuakseen osoittaa
kun vahinko
vän huolelmenetelleensä huolellisesti lista niin,
aiheutettu
rikkomalla
ettei korvaavainta säilyttäessään
asunto-osausvelvollikeyhtiölain
suutta synsäännöksiä tai yhtiöjärjestyksen
ny. Arviointi on tehtävä tapausmääräyksiä osakkaan kunnossakohtaisesti ja lähtökohtana käypitovastuusta tai muutostyöstä,
tettävä objektiivista mittapuuta.
vahinko katsotaan aiheutetuksi
Selvää on, että avaimessa tai
huolimattomuudesta, jollei osaavainnipussa ei saa olla tunnistekas osoita menetelleensä huoleltietoja eli tietoja siitä, mihin talisesti. Tämän ns. tuottamusoletloon tai huoneistoon avaimella
taman mukaan osakkaan vahinpääsee. Jos näin olisi, osakas olisi
gonkorvausvastuu on siten ensimenetellyt huolimattomasti.
sijainen olettama ja osakas voi vaPerinteisesti on katsottu, että
pautua vastuusta vain, jos hän voi
jos avain on viety rikollisella teolosoittaa menetelleensä huolellila, avaimen haltija ei lähtökohtaisesti.
sesti olisi vastuussa avaimen
Jos siis osakas on kadottanut
teettämis- ja lukon sarjoituskusavaimen, hänen tulisi korvaustannuksista. Suomen vahingonvelvollisuudesta vapautuakseen
korvausoikeudellisessa käytänosoittaa menetelleensä huolellinössä on rikosvahinkojen osalta
sesti avainta säilyttäessään. Uulähdetty siitä, että niistä vastaa
den avaimen teettämiskustanvain tekijä. Vain poikkeustapauknuksen ja lukon uudelleensarjoisissa on katsottu muiden tahotuskustannusten välillä on vielä
jen syyllistyneen sellaiseen metehtävä se ero, että lukon tai luknettelyyn, että niille muodostuu

rikoksentekijöiden kanssa yhteisvastuullinen korvausvelvollisuus. Arvioitaessa muun henkilön kuin rikoksen tekijän huolimattomuutta on kiinnitettävä
huomiota siihen, onko hänen
menettelynsä tosiasiassa edistänyt rikosta niin paljon, että se
olisi kokonaan jäänyt tapahtumatta ilman kyseistä seikkaa.
Esimerkiksi Vakuutuslautakunta on katsonut avaimen haltijan olleen huolimaton seuraavan laisessa tapauksessa: Reppu,
jossa auton avaimet olivat, oli jätetty vartioimatta tilaan (opiskelija-asuntola), johon monella ulkopuolisella oli tilassa tuolloin
pidettyjen juhlien johdosta ollut
vapaa pääsy. Aamulla reppu ja
siinä olleet avaimet sekä asunnon pihalla ollut auto oli varastettu.
Vaikka avaimet olisikin anastettu rikollisella teolla, ei sekään
aina automaattisesti poistane
avainten haltijan korvausvastuuta, mikäli hänen menettelynsä
on ollut selvästi huolimatonta ja
edistänyt rikoksen tapahtumista.
Lopuksi: jos avaimen kadottanut osakas hakee taloyhtiölle
aiheuttamastaan vahingosta
korvausta vastuuvakuutuksestaan, kannattaa rehellisesti
myöntää huolimattomuutensa
eikä vakuutella huolellisuuttaan.
Muutoin vastuuvakuutus ei nimittäin korvaa. Vastuuvakuutuksesta voi vakuutusehtojen puitteissa saada korvausta vain huolimattomuudesta toiselle aiheutetusta vahingosta. ¡
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Yhteistilojen uudelleenjärjestelyjä
Aika ajoin taloyhtiöissä herää keskustelua tarpeesta muuttaa yhtiön yhteisten tilojen
käyttötarkoitusta tai niiden tilajakoa nykyhetken tarvetta vastaaviksi. Päätöksentekoon vaikuttaa
se, kuuluvatko muutoksessa mukana olevat yhteistilat juridisesti taloyhtiön vai osakkeenomistajien
hallintaan. Millaisella päätöksentekomenettelyllä yhteistilojen uudelleenjärjestelyä voidaan asuntoosakeyhtiössä toteuttaa?

E

tenkin vanhoissa kerrostaloyhtiöissä käydään välillä kiivastakin
keskustelua yhteistiloista, kuten kylmäkellareista. Osa pitää kylmäkellareita
täysin turhina ja vanhanaikaisina
energiavarkaina – toiset osakkaat
eivät luopuisi niistä millään hinnalla. Etenkin taloyhtiön korjaushankkeiden yhteydessä, kuten
putkisaneerauksen suunnitteluvaiheessa, havahdutaan usein
pohtimaan yhteistiloja. Pohditaan
miten tiloja voisi jalostaa, uudistaa vajaakäytössä olevia tiloja ja
toisaalta mietitään myös lisärakentamismahdollisuuksia. Esimerkiksi hillokellarit elävät uutta elämää kunkin taloyhtiön tarpeisiin
räätälöityinä tiloina - monitoimitiloina, kerhotiloina, verstaina, pesutupina, pyykinkuivaushuoneina,
pyöräkellareina, neuvottelutiloina
ja jopa toimistoina.

Katse yhtiöjärjestykseen
Yhteistiloista luopumiseen taikka
niiden muuhun käyttöön muuttamiseen vaikuttaa se, kuuluvatko
muutoksessa mukana olevat yhteistilat juridisesti taloyhtiön vai
osakkeenomistajien hallintaan.
Vastaus hallintakysymykseen on
löydettävissä yhtiön yhtiöjärjestyksestä – useimmiten huoneistoselitelmän yhteydestä taikka sen
lähettyviltä. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole selkeää mainintaa yhteistilojen kuulumisesta osakkaiden hallintaan, niiden katsotaan
kuuluvan taloyhtiön hallintaan.
Tämä periaate on vahvistettu korkeimman oikeuden ratkaisussa
2012:88, jossa hallituksen päätök-
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sellä tietyille osakkaille oli päätet- annettujen äänten enemmistöllä.
ty oikeus hallita eräitä ullakko-ja Kuitenkin, jotta tilamuutos voikellaritiloja, mutta yhtiöjärjestys- taisiin päivittää yhtiöjärjestyktä ei ollut missään vaiheessa päi- seen tulee vähintään 2/3 yhtiökovitetty hallituksen päätöstä vas- kousväestä kannattaa tilamuutaavaksi. Tapauksessa asunto- tosta. Jos taas muutoksen alla
osakeyhtiön vaatimuksesta osa- olevat yhteistilat on yhtiöjärjeskas A velvoitettiin luovuttamaan tyksessä määrätty osakashallinkellari-ja ullakkotilat yhtiön hallin- taan, käyttötarkoituksenmuutos
taan. Samoin periaate on vahvis- vaatii 2/3 määräenemmistöpäätöksen litettu ratkaikaiksussa 1983 ||
Yhteistiloista luopumiseen säksi
kien osak47, jossa yhkeenomistiökokouktaikka niiden muuhun
tajien nisella oli ilman
käyttöön muuttamiseen
menomaiosakkeenset suostuomistajien
vaikuttaa se, kuuluvatko
mukset.
suostumusta
muutoksessa mukana
Näin ollen
oikeus päättää sellaisen olevat yhteistilat juridisesti osakashalalueen käytaloyhtiön vai osakkeen- lintaisten
yhteistilotöstä, jota ei
jen kohdalyhtiöjärjesomistajien hallintaan.
la yksittäityksessä olnen osakas
lut
jaettu
voi vastustuksellaan estää esiosakkeenomistajien hallintaan.
merkiksi kylmäkellarista luopumisen taikka sen muuttamisen taPäätöksentekoa
Yhteistiloista luopumisesta taikka valliseksi varastoksi.
niiden uudelleenjärjestelystä
päättävä taho on yhtiökokous – Kompromisseja
näin siis siitä riippumatta ovatko Jos yhtiön hallinnassa olevilla yhtilat yhtiö- vai osakashallintaisia. teistiloilla on selvää vajaakäyttöä,
Huomionarvoista on muutoksen mutta riittävää tahtotilaa niistä
vaatiman mahdollisen luvan tar- luopumiseen tai niiden käyttötarpeen selvittäminen rakennusval- koituksen muuttamiseen ei kuivonnasta jo ennen yhtiöoikeudel- tenkaan ole, on syytä muistaa, etlisten päätösten tekoa, jotta välty- tä tiloja on mahdollista myös pietään rakennusoikeudellisesti mah- nentää tavallisella enemmistöpäädottomien yhteistilahankkeiden töksellä, jos yhtiöjärjestyksessä ei
ole määritelty tilojen pinta-aloja.
vienniltä yhtiökokoukseen.
Yhtiön hallinnassa olevista yh- Pienentämispäätöksen ehdoton
teistiloista luopumisesta taikka edellytys on osakkaiden yhdenniiden uudelleen järjestelystä voi- vertainen kohtelu eikä päätöksellä
daan päättää yhtiökokouksessa saa rikkoa osakkaiden yhdenver-

taisuutta. Edellä esitetty periaate
on vahvistettu tässä kirjoituksessa jo edelläkin esillä olleessa korkeimman oikeuden ratkaisussa
1983 || 47.
Taloyhtiö voi hankkia tarpeellisen kannatuksen tilamuutoksiin
myös kompromissein, kuten järjestämällä pienempiin tiloihin lukollisia pakastimia ja kylmiöitä
niitä tarvitsevien osakkaiden
käyttöön. Kylmälaitteiden sijoitus yhtiön hallinnassa oleviin tiloihin voi kuitenkin olla paloturvallisuusriski, joten yhtiön tulee
etupainotteisesti ennen laitteiden hankkimista selvittää paikallisen palotarkastajan sekä kiinteistön vakuutusyhtiön kanta kylmälaitteisiin. On lisäksi syytä
muistaa, että energiakustannusten kohdistaminen vain kylmälaitteita käyttäville osakkaille
edellyttää näiden osakkeenomistajien suostumuksia. ¡

ENERGY
FOR LIFE

SUURET KIINTEISTÖT
SUURET SÄÄSTÖT
Huolellisella lämmitysjärjestelmäsuunnitelmalla
säästät selvää rahaa. Maalämpö ja ilma/vesilämpö
ovatkin erinomaisia ratkaisuja suuriin kiinteistöihin,
mm. kerros- ja rivitalot sekä liike- ja teollisuuskiin-

n. +5°
5C

teistöt, joissa on myös suuri energiankulutus.
Lämmöntalteenottojärjestelmä taas sopii kaikkiin

+21°C

kerrostaloihin, joissa on koneellinen poistoilma.
Miksi puhaltaa lämmin huoneilma harakoille, kun
se voidaan saada talteen ja hyödyntää uudelleen
lämmityksessä.
Tervetuloa tutustumaan lämmitysjärjestelmiimme Kiinteistömessuille Helsingin
Messukeskukseen 18.–20.11.2015.
NIBE asiantuntijat tapaat osastolla
6g125.

5 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA
NIBE LTO-JÄRJESTELMÄ:

• Energiaa säästyy jopa 40 %
• Lämmityskulut pienenevät
• Hukkalämpö vähenee
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• Vaivaton saneeraus

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01511 Vantaa www.nibe.fi

VUODEN
NIBETURVA

KYLPYHUONEREMONTTI?
- REMONTOI TYYLILLÄ –
unidrain® on luotettava valinta, joka luo aivan uusia
mahdollisuuksia kylpyhuoneeseen. Voit esim.
käyttää isoja laattoja yksisuuntaisella kaadolla!
Lyhyesti sanottuna: Kaunis ratkaisu – johon voit luottaa!
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Purus Oy
Puh 020-778 90 30
info@purus.ﬁ

www.unidrain.ﬁ
www.purusdesign.ﬁ
www.purus.ﬁ

• Taloyhtiön arvo nousee

VUOKRANANTAJAN
FAQ

VUOKRANANTAJA
PROFIILI

Suomen Vuokranantajien asiantuntijat
vastaavat usein esitettyihin kysymyksiin.

Alivuokraus
Miten määritellään alivuokrasuhde?
Alivuokrasuhde syntyy, kun vuokralainen luovuttaa
osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi
vastiketta vastaan.

Milloin alivuokraus on sallittua?
Vuokralainen saa alivuokrata vuokraamastaan huoneistosta enintään puolet. Enintään puolella huoneistosta on
katsottu tarkoittavan nimenomaan huoneiden lukumäärää, eikä esimerkiksi pinta-alaa. Tulkinnan johdosta yksiön
alivuokrausta ei ole katsottu mahdolliseksi. Käytännössä
tyypillinen alivuokrasuhde on tilanne, jossa vuokralainen
alivuokraa kaksiosta yhden huoneen.

Voiko vuokranantaja kieltää alivuokrauksen?
Vuokralainen ei tarvitse alivuokraukseen vuokranantajan suostumusta, eikä laissa ole asetettu vuokralaiselle
velvollisuutta ilmoittaa alivuokrauksesta päävuokranantajalle. Alivuokrausta ei ole myöskään mahdollista pätevästi
kieltää asuinhuoneiston vuokrasopimuksessa. Alivuokrauksesta ei kuitenkaan saisi aiheutua vuokranantajalle
huomattavaa haittaa tai häiriötä.

Mikä on päävuokranantajan ja
alivuokralaisen välinen suhde?
Päävuokralainen ja alivuokralainen tekevät keskenään
alivuokrasopimuksen, eikä päävuokranantaja tule tämän
vuokrasuhteen osapuoleksi. Päävuokralainen vastaa
huoneiston omistajalle edelleen vuokranmaksusta sekä
alivuokralaisensa tekemisistä, kuten esimerkiksi mahdollisista vahingoista. Myös alivuokralainen vastaa aiheuttamistaan vahingoista päävuokranantajalle.

Kielitaidosta on hyötyä
vuokranantajalle
Suomen vuokramarkkinat kansainvälistyvät ja vuokralainen ei
välttämättä aina osaa suomea. Asuntosijoittamisesta ja sijoitt
tamisesta yleensäkin kannattaa lukea myös englanninkielisistä
lähteistä, kannustaa Kari Hänninen.
TEKSTI JA KUVA: Mervi Ala-Prinkkilä

Mitkä ovat irtisanomisajat alivuokrasuhteessa?
Alivuokranantajan irtisanoessa irtisanomisaika on yksi
kuukausi, kun vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden.
Kun vuokrasuhde on kestänyt vähintään yhden vuoden,
alivuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta.
Alivuokralaisen irtisanoessa irtisanomisaika on 14 päivää.
On kuitenkin hyvä muistaa, että mikäli päävuokranantajan ja päävuokralaisen välinen sopimus päättyy, päättyy
myös alivuokrasuhde ilman irtisanomista samana ajankohtana. ¡

Oikaisu
Kiinteistölehden numerossa 8 Vuokranantajan FAQ:ssa
sanottiin, että vuokralaisen irtisanomisaika olisi kolme
kuukautta. Oikea vastaus kuuluu näin:

Mikä on vuokralaisen irtisanomisaika?
Asuinhuoneiston vuokralaisen irtisanomisaika on vuokrasuhteen kestosta riippumatta yksi kuukausi. Liikehuoneiston vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. ¡
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Mikä sai sinut ryhtymään vuokranantajaksi?

Asuimme 1990-luvun lopussa asunnossa, joka oli yhdistetty kahdesta pienemmästä asunnosta. Kun alkoi vaikuttaa siltä, että asunnon huoneiden lukumäärä tulee jäämään tarpeisiimme liian pieneksi, sain idean, että voisimme joskus yhdistää asuntoomme vielä kolmannen pienen asunnon ja saada näin lisähuoneen ilman, että meidän tarvitsisi muuttaa. Sattumalta keittiömme seinän takana oleva
20 m2 yksiö tuli silloin myyntiin ja kun pankkimme antoi meille lainan, ostimme yksiön. Laitoimme yksiön vuokralle odottamaan aikaa
jolloin meillä olisi varaa ottaa se omaan käyttöön.
Päätimme kuitenkin noin vuotta myöhemmin muuttaa omakotitaloon, koska ajattelimme omakotitalon olevan asumismuotona muusikkoperheelle kerrostaloa parempi. Suunnittelimme kaupan rahoittamiseksi myyvämme tietysti paitsi omassa käytössämme olleen asunnon, myös vuokralla olevan yksiön. Onneksemme silloinen pankinjohtajamme Jouni Lehtinen antoi meille arvokkaan neuvon: koska vuokratulo kattoi kaikki yksiön kulut, meidän kannattaisi mieluummin pitää yksiö vuokralla ja ottaa sen sijaan yksiön hinnan verran enemmän
lainaa omakotitalon ostamista varten. Siispä emme myyneetkään yksiötä vaan pidimme sen edelleen vuokralla. Omistamme yksiön vielä
tänäkin päivänä ja vuokralaiset ovat jo maksaneet sen velattomaksi.
Samalla asunnon arvo on noin kolminkertaistunut!

KARI HÄNNINEN
IKÄ 47
KOULUTUS: musiikin maisteri
AMMATTI: pianisti
VUOKRANANTAJA vuodesta 2000
HARRASTUKSET: jääkiekon pelaaminen, golf,
melonta, laitesukellus, varjoliito
Lue Kari Hännisen pidempi haastattelu Digilehdestämme!

Millä perusteilla olet vuokrakohteet valinnut?

Hoidan kaikki vuokraukseen liittyvät asiat itse ja siksi on ollut kätevintä että asunnot sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä kotoa. Ennen kauppaa olen tietenkin hankkinut kohteesta kaiken mahdollisen taustatiedon, arvioinut tulevaisuuden remonttitarpeita ja asunnon vuokrattavuutta, sekä laskenut tuottoprosentin. Riittävä tuottoprosentti riippuu sijainnista ja kohteen kunnosta, sekä siitä onko kyseessä asunto-osakeyhtiö vai kiinteistö.

• velkavivulla voi siedettävällä riskillä huomattavasti parantaa
oman pääoman tuottoa, sillä pankki arvostaa sijoitusasunnon vakuusarvon melko korkealle ja vuokrat tuovat kassavirtaa jolla lainan
saa hoidettua.
• veroedut joita muissa sijoitusmuodoissa ei ole
Millaisissa tilanteissa olet kaivannut apua?

Pieniä yksiöitä ja pari kiinteistöä.

Ongelmavuokralaisista eroon pääseminen on ollut muutaman kerran
erittäin työlästä ja ikävää. ”Cash for keys” toimii usein aika hyvin, eli
ongelmallisen vuokralaisen voi ”ostaa” ulos, usein yllättävän halvalla.
Voisi sanoa, että kaikkea muuta on tullut koettua, paitsi ei tulipaloa.

Millainen on hyvä vuokralainen?

Terveisiä asuntosijoittamista harkitseville

Tavallinen rehellinen ihminen joka hoitaa tunnollisesti omat asiansa, antaa naapureilleen asumisrauhan ja kunnioittaa toisia ihmisiä
sekä heidän omaisuuttaan. Tapaan jokaisen vuokralaisen henkilökohtaisesti.

Sijoituksesta voi saada tuottoa kahdella eri tavalla, arvonnousuna
tai kassavirtana. Arvonnousuun perustuvassa sijoittamisessa tuotot
voivat olla huomattavasti korkeampia, mutta myös riski on suurempi. Itse tavoittelen ensisijaisesti kassavirtaa.
Ole tarkkana vuokralaisten valinnassa! Tee kaikki sopimukset
kirjallisesti! Kirjaa kaikki yksityiskohdat sopimukseen. Tee tärkeät
asiat oikeassa järjestyksessä!
Hanki itsellesi vararahasto jonka avulla selviät vähintään muutaman kuukauden jos vuokrat jäävät saamatta. Kohtele vuokralaisia asiallisesti ja ystävällisesti, mutta jämäkästi ja tarkasti lain mukaan. Muista että laki suojelee vuokralaista paremmin kuin vuokranantajaa. Ole
tavoitettavissa kun vuokralaisellasi on asiaa ja vaadi samaa myös heiltä
kun sinulla on asiaa. Korjaa puutteet ja puutu ongelmatilanteisiin viipymättä. Opettele huolellisesti AHVL ja siitä varsinkin 61§ sekä 62§.
Opettele käyttämään Exceliä! Valvo vuokranmaksua reaaliaikaisesti!
Säästä kaikki vuokraukseen liittyvät paperit järjestyksessä vähintään 7 vuotta.
Opettele englanninkieli niin hyvin, että voit opiskella sijoittamiseen, ja varsinkin asuntosijoittamiseen, liittyviä asioita englanninkielisiltä nettisivuilta ja lukea sijoituskirjallisuutta englannin
kielellä. ¡

Millaisia kohteita omistat?

Mikä on hassuinta mitä vuokratessa on sattunut?

Intialainen vuokrakandidaatti arveli asuntonäytössä toukokuussa,
että taitaa olla talvi tulossa. Sitten hän kysyi, kummitteleeko talossa.
Kerroin, että vaikka talo on vanha, siellä ei kummittele. Hän vuokrasi asunnon.
Millaisia tavoitteita sinulla on asuntosijoittajana?

En usko oman ikäluokkani saavan eläkettä, jolla olisi merkittävää ostovoimaa. Siksi tavoitteenani on ensisijaisesti ollut taloudellinen turva eläkepäiviä varten. Myöhemmin tavoitteeksi on myös tullut taloudellinen riippumattomuus jo reilusti ennen eläkeikää.
Millaisena koet asuntosijoittamisen muihin sijoitusmuotoihin
verrattuna?

Asuntosijoittamisessa on muutama ylivoimainen etu:
• jo hankitun sijoituksen tuottoa voi parantaa omilla toimenpiteillä
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Bigstock

AJANKOHTAISTA

Millaista toimintaa
kerhohuoneessa voi järjestää?

Taloyhtiöiden
Viestintäsuositus valmistui
Suomen Kiinteistöliitto on yhdessä oikeusministeriön ja Isännöintiliiton kanssa laatinut taloyhtiöiden viestintäsuosituksen. Se julkaistaan Kiinteistö 2015 -messuilla Helsingissä 18. marraskuuta.
Oikeusministeriö selvitti syksyllä 2013 ja keväällä 2014 uuden
asunto-osakeyhtiölain toimivuutta, vaikutuksia ja muutostarpeita yhdessä Kiinteistöliiton
Isännöintiliiton, ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kanssa.
Selvitysten perusteella taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat toi-

vovat parempaa viestintää. Viime kesänä viestintäsuosituksen
luonnoksesta järjestettiin avoin
kommentointimahdollisuus. Siinä annettu palaute otettiin huomioon viestintäsuosituksen lopullisessa versiossa. Suosituksessa annetaan taloyhtiöille ja isännöitsijöille tietoa taloyhtiön viestintää koskevista säännöksistä ja
myös muita vinkkejä hyvään tiedottamiseen. Suositus löytyy julkistamisen jälkeen muun muassa
Kiinteistöliiton ja oikeusministeriön nettisivuilta. ¡

KYSYMYS: Korttelissamme sijaitsee useamman taloyhtiön yhteinen kerhohuone. Nyt yksi yhtiö
on nostanut esiin kysymyksen siitä, voiko taloyhtiön kerhohuoneeseen tilata ulkopuolisen ohjaajan
vetämään kerran viikossa harrastustoimintaa asukkaille. Näistä liikuntatunneista ohjaaja laskuttaisi
suoraan osallistuvia asukkaita, ja
kiinnostusta yhteiseen harrastamiseen on ollut runsaasti. Ilmoitus toiminnasta on kaikkien asukkaiden
nähtävissä ilmoitustaululla, eikä
kyseisestä lajista aiheudu häiriötä
rapun asukkaille. Joidenkin hallituksen jäsenten mielestä kuitenkin
tällaiselle ilmaisen harrastustilan
tarjoamiselle olisi olemassa lainsäädännöllisiä tai verotuksellisia
esteitä. Onko näin?
VASTAUS: Taloyhtiön yhteisten
tilojen käyttämisestä päätetään
viime kädessä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Hallituksen toimivaltaan kuuluu sinällään yhtiön tilojen vuokraamisesta päättäminen. Koska kerho-

huoneen mainittu ulkopuolinen
käyttö kysymyksessä esitetyllä tavalla palvelee kaikkia asukkaita ja
on sinällään vähäistä, on päätös
mielestäni voitu tehdä hallituksen kokouksessa. Koska kysymys
on useamman taloyhtiön yhteiskäytössä olevasta tilasta, tulee yhteiskäyttöä koskevat sopimukset
kuitenkin huomioida.
Kysymyksessä esitetyllä tavalla tilan luovuttamiselle ulkopuolisen
käyttöön asukkaille suunnattuun
harrastustoimintaan ei ole miestäni mitään lainsäädännöllisiä tai
verotuksellisia esteitä. Jos kerhotilan luovutus harrastustoimintakäyttöön tapahtuu vastikkeetta,
ei taloyhtiölle tule siitä verotettavaa tuloa. Jos taas tila vuokrataan
ulkopuolisen käyttöön, on vuokratulo verotettavaa tuloa. Toiminnanharjoittajan tulee luonnollisesti maksaa verot oman liiketoimintansa tuloksesta. ¡
Mia Pujals
Johtava lakimies, varatuomari
Kiinteistöliitto Uusimaa ry

Moderni viemärisaneeraus

Kaikki putkistosaneerausratkaisut
yhdestä paikasta!
Kotimainen viemärisaneerausyritys NewLiner Oy on saneerannut
tuhansia kohteita niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Modernit
viemärisaneerausratkaisut - sukitus ja ruiskuvalu mahdollistavat
laadukkaan, mutta kustannustehokkaan viemäriremontin, jossa niin
asukas kuin kiinteistön omistajakin säästävät.

www.newliner.fi
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SUKITUS

&

RUISKUVALU

Luotettava urakoitsija vuodesta 2008.

TALOYHTIÖSSÄ
TUUMITAAN
Mervi Ala-Prinkkilä

Miten esteetön on
oma taloyhtiösi?
Hissi pysähtyy puoli kerrosta katutasosta, ulko-ovi on raskas
lapsen avata ja käytävän lattia on usein liukas. Onko tässä
kyseessä esteetön ja turvallinen asuinkiinteistö?
TEKSTI: Marika Sipilä

E

steettömyyteen kiinnitetään tänä päivänä rakentamisessa yhä enemmän huomiota. Jos rakennus on
esteetön, on sen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin
helppo päästä. Lisäksi kaikki toiminnot ovat loogisia ja helppoja käyttää. Esteettömässä rakennuksessa voi asua myös
elämäntilanteiden muuttuessa, kuten ikääntyessä tai liikuttaessa erilaisten apuvälineiden kanssa.

Miltä sinun kotimaisemasi
näyttää? Osallistu kuvakisaan!
Osallistu Instagramissa Suomen Kiinteistölehden 90-vuotiskisaan.
Laita kotimaisemastasi kuva Instaan ja merkitse se tunnisteella
#SKL90. Valitsemme kuvista parhaita paloja nähtäville sähköisiin
kanaviimme ja lehteen. Kaikkien tunnistetta #SKL90 käyttäneiden
kesken arvomme kolme Vallilan Suvannontie-tuotepaketteja (arvo
30 euroa). Kisaan voit osallistua 7.12. asti. Voittajat julkaistaan Suomen Kiinteistölehden joulukuun numerossa.¡

suomen_kiinteistolehti

Esteettömyydestä hyötyvät kaikki. Esteettömässä ympäristössä myös tavaroiden kuljetus ja siivous on helpompaa.
Olemme jokainen lähes puolet elämästämme liikunta- tai
toimintaesteisiä. Lastenvaunujen tai kauppakassien kanssa
liikkuvat sekä kävelykeppiä tai kainalosauvoja käyttävät tarvitsevat esteetöntä ympäristöä.
Mitä ratkaisuja taloyhtiöllä sitten on? Hissittömässä kerrostalossa yksi ratkaisu on hissi, jolla pääsee vaivatta kaikkiin kerroksiin. Hissi ei kuitenkaan yksin takaa esteettömyyttä. Tulee samalla varmistaa, että hissille vievät ovet ja väylät ovat esteettömiä sekä hissin painikkeet helppokäyttöisiä.
Myös erilaisilla tuoli- ja kevythisseillä voidaan päästä tasoille, joille kerroshissi ei mene. Nämä käyvät myös omakoti- ja
rivitaloihin.
Esteettömässä talossa oviaukot ja käytävät ovat riittävän
leveitä ja kynnykset matalia. Väreillä ja valaistuksella on mahdollista merkitä tasoerot ja luiskalla auttaa niiden ylittämistä.
Kevyet, hitaasti sulkeutuvat ovet tai automaattiovet helpottavat liikkumista. Myöskään levähdyspaikat kerrostasoilla ja
kulkuväylien varrella ei tulisi unohtaa.
Ihmisten keskimääräinen elinikä pitenee edelleen ja kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa. Siksi esteettömyyden merkitys tulee korostumaan entisestään. Esteetön rakentaminen ei lisää rakennuskustannuksia jos se otetaan
huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kustannustehokkaita
ratkaisuja voidaan tehdä myös olemassa oleviin rakennuksiin ja tiloihin.
Jos epäilet yhtiösi esteettömyyttä, selvitä se. Taloyhtiö
voi tilata esteettömyyskartoituksen, jossa selvitetään monia muitakin asioita. Kartoituksesta saa raportin toimenpide-ehdotuksineen. Lisäapua kartoitukseen voit saada myös
oppaasta osoitteesta http://inport2.invalidiliitto.ﬁ/Raken_
Ympariston_Esteet_netti.pdf ¡
Porvoon ja Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistysten sekä Finlands Svenska Fastighetsföreningin toiminnanjohtaja Marika Sipilä vastaa lukijoita askarruttaviin kysymyksiin.
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a
2005.
Posti, sittemmin Itella
a,
nyttem
mmin taas Posti oli
oikeuttetustikin
huolis
ssaan henkilökuntansa työ
öturvalllisuudesta.
Vuode
en 2005 Asuntome
es-suilla
a Oulussa oli runsaa
asti my
myös kerros- ja rivita
alo
oja. Kiinteistölehti julk
kaiisi
sie
eltä näyttävän jutun
n.

TEK
K S TI: Jukka Siren

onet maailmalla arrvelivat, että sairaalo
loiden,
l ntokenttien ja kaike
le
kenlaisen infran tietoko
koneet eivät ymmärtäisi lu
ne
uvu
v n 1999 muuttumista kakkoseeks
ksi ja kolmeksi nollaksi. On
O gelmiin varautui
YK:n avusttu
uk
ksella perustettu, maai
ailm
lmanlaajuiseen
Y2K-verkosto, jjo
oho
h n osallistui 173 maata. Su
Suom
o en Kiinteistölehti suhtau
autu
tui pelotteluun skeptisesti – hy
hyvällä
syyllä, kuten ilmeni
ni.
Vuoden 2000 helm
mik
ikuu
u n numerossa Leena Eerola
kirjoitti: ”Ruotsissa pariss
ssaa sa
s iraalassa sydänﬁlmilaitteet siirtyivät vuoteen 1900
0 ja la
lakkasivat toimimasta.
Yhdysvaltain vakoilusatelliittien
n va
v lv
lvon
o tajärjestelmässä oli uudenvuodenyönä klo 0.00 Gr
Gree
eenw
nwichin aikaa
noin viiden tunnin Y2K-häiriö. Japanin ydi
dinv
nvoi
oima
maloi-
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den tietokonejärjestelmissä oli joit
itaakin ongelmia.”
Tanskan ensimmäinen mi
millllenniumivauva sai saairaal
ra
alan
a tietokoneelta iäk
äksseen sata vuotta. Suomesssa ei
artikkelin mukaan ollut suurempia vaikeuksia
ia, kiitos
myös huolellisen paneutumisen. Joissakin
n kirjastoissa
nollautuivat kirjojen varausjonot.
Tammikuussa 2005 kirjoittti Hypon toimitusj htaja Matti Inha ansio
jo
iokk
kkaan katsauksen suomalaisen asuntorahoituksen
h
historiaan. Hän kertasi
muun muassa silloin vielä tuoreessa muistissa olluttaa
1990-luvun alun lamaa asuntokuplineen. Inha to
ote
tesi
si
(siis tammikuussa 2005) että lamasta toipumi
mine
nen
n on
ollut hidasta. ”Jos ei itse, vähintäänkin
n jo
jok
ku läheinen
ku
joutui ongelmiin”. ¡

Suomen Kiinteiisttölehti
julkaisi 90-vuo
otissjuhlansa kunniaksi errikoisnumeron Digile
ehd
hdessä. Siihen on koo
ott
ttu parhaita
paloja jok
kai
aiselta vuosikymmen
nelt
eltä. Lehti on luettaviissa
a ilman tunnuksia ja kirjautumisia vuoden
en 2015 ajan osoitteessa www.kiinteistolehti.ﬁ/
zine/33/cover.
Julkaisemme myös
vuoden jokaisessa numerossa maistiaisia yhden vuosikymmenen lehdistä.
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Kahdeksan uutta kiinteistöjohtajaa
ö
sertiﬁoitiin Aulangolla

K

iinteistöalaan kuuluvat
kansainvälistyminen,
verkottuminen ja liiketoiminnallistuminen. Menestyvän kiinteistöjohtajan on tunnettava myös asiakastoimialat
ja osattava ennakoida niissä
tapahtuvia muutoksia. Tämä
edellyttää moniosaajaa, joka
tuntee kiinteistöalan kysymysten lisäksi myös asiakastoimialojen trendit ja erityispiirteet ja
on sitoutunut jatkuvaan itsensä
kehittämiseen.
Kiinteistöjohdon sertiﬁointi käynnistyi Suomessa vuonna 1999. Tähän mennessä ser-

Asko Sirkiä

Kahdeksan uutta kiinteistöjohtajaa sai sertiﬁoidun kiinteistöjohtajan arvonimen. Sertiﬁkaatit luovutett
tiin Aulangolla Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaarissa.
V
Sertiﬁointi on osoitus monipuolisesta osaamisesta ja kokemuksesta kiinteistöjohtamisen alueelta.

Vuosiseminaarin osanottajia herätteli professori Michael Dahlén
Tukholman kauppakorkeakoulusta.

tiﬁkaatin on saanut 214 johtajaa. Edellytyksiä ovat vähintään
opistotason peruskoulutus, kolmen vuoden työkokemus kiinteistöjohtamisesta ja alaan eri-

koistuvan koulutuksen ja johtamiskoulutuksen suorittaminen.
Sertiﬁoitu kiinteistöjohtaja sitoutuu jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja osaamisensa ylläpitoon. Hänellä on oikeus käyttää
itsestään nimikettä KJs, sertiﬁoitu kiinteistöjohtaja.
Kiinteistöjohdon sertiﬁointi
on väline kiinteistö- ja rakennusalalla tarvittavan monipuolisen
osaamisen ja asiantuntemuksen
osoittamiseen. Työnantajalle
sertiﬁkaatti tarjoaa tukea henkilöstövalinnoissa. Sertiﬁoitu johtaja on kehittänyt itseään laajasti ja monipuolisesti johtamisen

ja kiinteistöklusterin osa-alueilla. Kiinteistöjohtajia sertiﬁkaatti
kannustaa kohti monipuolisten
valmiuksien hankkimista sekä
jatkuvaa itsensä kehittämistä ja
kouluttautumista. ¡

SERTIFIKAATIN SAIVAT
AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ:
 Astala Toni
 Hupli Jenni
 Juselius Harry
 Keitilä Matti
 Kniivilä Kati
 Koskiniemi Tuomas
 Murto Erkko
 Salo Pasi
Vuosiseminaari kokoaa yhteen
kiinnostavimmat asiantuntijat,
joiden toiminnan keskiössä on
kiinteistö sijoittajasta rahoittajaan, kehittäjään, neuvonantajaan, rakennuttajaan, palvelun
tuottajaan ja sen käyttäjään.
Kyseessä on alan huipputapahtuma.

MIELIPIDE

Sähkölämmitys
y
rivi- ja kerrostalojen kylpyhuoneissa
Sähkölämmitys kylpyhuoneessa on niin uusissa kuin vanhoissa kohteissa todella usein ainoa järkevä,
kustannustehokas ja ympäristöystävällinen toteutusvaihtoehto. Siksi sitä paljon suositaankin.

M

yös asukkaan kannalta
sähköisen mukavuuslattialämmityksen toteutus
niin uusissa kuin vanhoissa kohteissa on todella hyvä valinta. Se
toimii varmuudella myös normaalin lämmityskauden ulkopuolella
asukkaan oman tarpeen mukaisesti ja käytön voi rajata helposti
vain niihin aikoihin, jolloin sitä todella tarvitsee. Voi helposti jättää
myös käyttämättä, jos oma käyttömukavuus ei siitä kärsi. Toteutus on kuitenkin aina syytä tehdä
ammattinsa osaavan sähköurakoitsijan toimesta. Lämmityksen
ohjaustermostaatin valinnassa ei

pidä turvautua halvimpaan mahdolliseen malliin, vaan se tulee
olla varustettuna ohjelmointimahdollisuudella. Silloin siitä on
saatavissa irti paras mahdollinen
käyttömukavuus ja hyöty ilman
pelkoa suurista käyttökustannuksista.
On tärkeää, että lattialämmitystä käytetään todellisen tarpeen mukaisesti ja säädetään se
toimimaan juuri omien halujen
mukaisesti. Se sähköisellä lattialämmityksellä hoituu helposti oikeastaan ainoana toteutusvaihtoehtona vuodenajasta riippumatta. Toiselle mukavuus voi

tarkoittaa pyykkien nopeaa kuivumista kesän kosteinakin päivinä ja toiselle taas lähes jalkapohjia kihelmöivää lämpöä sattuipa
sitten menemään mihin aikaan
tahansa kylpyhuoneeseen. Miten haluaa mukavuuslattialämmityksen toimivan omalla kohdallaan, on jokaisen itse ratkaistavissa. Ei sekään tosin luonnonlakeja kumoa, eli mitä korkeampi lämpötila ja mitä jatkuvampaa
sen ylläpito on, sen enemmän
sähköä kuluu.
On toisaalta ymmärrettävää,
että asiasta on lehdissä esitetty paljon virheellisiä edellisestä

poikkeavia väittämiä. Vähäisin
syy tälle virheelliselle viestinnälle ei varmaankaan ole E-lukulaskenta, joka jopa laskentamääritykseltään on tältä osin täysin virheellinen. Kun sähköstä on kysymys, kyseinen virhe vielä kasvaa
E-lukulaskennassa sähköä perusteettomasti rankaisevan energiamuodon kertoimen suuren lukuarvon johdosta. ¡
Arto Saastamoinen
järjestöpäällikkö
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Huolellinen hankesuunnittelu on osakkaan ystävä
Laajojen putkiremonttien hankesuunnitteluvaiheessa on mainio hetki tarkastella eri vaihtoehtoja kylpyhuoneiden
lämmittämisessä. Pohdinnassa ei pidä hirttäytyä menneeseen. Asioita on puntaroitava tapauskohtaisesti faktoihin perustuen.

K

aikille sopivaa patenttiratkaisua ei ole olemassa, vaan
valintaan vaikuttaa taloyhtiön lähtötilanne ja osakkaiden
tahtotila.
Kaukolämmitteisissä rakennuksissa on luontevaa hyödyntää kaukolämpöä kylpyhuoneiden mukavuuden tuojana. Yksi vaihtoehto on vesikiertoinen
lattialämmitys, joka antaa myös
lisämahdollisuuksia hybridijärjestelmien toteuttamiseen.
Kahvipöytäkeskusteluissa
törmää aina välillä villeihin väittämiin vesikiertoisista lattialämmityksistä. Ei, vesikiertoisen lattialämmityksen rakentaminen
kylpyhuoneisiin ei ole kiellettyä,
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kunhan sitä ei kytketä lämpimän käyttöveden kiertojohtoon.
Mukavuudesta ei tarvitse tinkiä
kesälläkään, vaan kyllä osaava
LVI-asiantuntija löytää kustannustehokkaat ratkaisuvaihtoehdot.
Parran pärinää on kuultu
myös siitä, kuluttaako sähköinen pesutilojen lattialämmitys
paljon energiaa suhteessa koko asunnon lämmittämiseen.
Erään päättötyön mittaustulokset osoittavat asunnon lämmitysenergiankulutuksesta kohdistuvan noin 40 % kylpyhuoneen sähköiselle lattialämmitykselle, jos pesutilassa ei ole
muuta lämmönlähdettä. Kau-

pan päälle todelliset kulutukset olivat suurempia kuin laskennalliset, pahimmillaan jopa
130 %. Tuo 40 %:n osuus vastaa
melko hyvin rakentamismääräyskokoelman nyrkkisääntöä.
Vesikiertoinen lattialämmitys onkin asukkaalle vaivaton
ja helppokäyttöinen, eikä ikäviä yllätyksiä ole odotettavissa
sähkölaskussa. Kaukolämpöä
hyödyntävä vesikiertoinen lattialämmitys on noin puolet halvempi käyttökustannuksiltaan
kuin suoralla sähköllä toteutettu ratkaisu.
Suoran sähkölämmityksen
korvatessa asunnoissa yhteistuotantokaukolämpöä vähenee

samalla tuotetun yhteistuotantosähkön määrä. Tämä häviävä
osuus ja lattialämmitysten aiheuttama sähkönkulutuksen lisäys on katettava jotenkin. Tämä
lisännee erillisissä lämpövoimaloissa fossiilisilla polttoaineilla
tuotetun sähkön määrää ja sähkön tuontia. Näin ollen primäärienergian käyttö ja CO2-päästöt
kasvaisivat, koska erillisen lämpövoiman hyötysuhde on vain
35–40 %, kun taas tehokkaan
yhteistuotannon hyötysuhde on
85–90 %.
Petri Pylsy
energia-asiantuntija
Suomen Kiinteistöliitto
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Huoneistokohtainen laskutus
vedenkulutuksen mukaisesti
Kuluttajalähtöisyys edellyttää ratkaisuja, joissa laskutetaan vedenkulutuksen mukaan ja mahdollisimman
lähellä kulutushetkeä. Asunnon henkilölukuun tai neliöihin perustuva vesimaksu on epäreilu varsinkin asukkaille,
joiden vedenkulutus on vaikkapa kolmasosa taloyhtiön vastaavanlaisten asuntojen maksimista. Kuka maksaisi
korkeampaa sähkölaskua sen vuoksi, että naapurin sähkösauna lämpiää päivittäin neljä tuntia?

T

asauslaskutus kerran vuodessa lieventää ongelmaa,
mutta ajantasainen, kulutuksen mukainen laskutus on
kuitenkin reiluin ratkaisu. Tasauslaskutus on kuin veromätkyt ja
palautukset. Verottaja suunnitteleekin jo reaaliaikaista verotusta.
Ennakkoperintä ja verotuksen
toimittaminen sulautuvat ja mätkyt ja palautukset jäävät pois. On
mielenkiintoista seurata, poistuvatko veromätkyt ja palautukset
nopeammin historiaan kuin taloyhtiöiden käytäntö veden laskutuksessa.
Ajantasainen, kulutuksen
mukainen laskutus on tärkeä
myös vuokranantajille, jotta veden laskutus onnistuu kustannustehokkaasti myös vuokralaisen vaihtuessa.
Huoneistokohtaisen
mittauksen ongelmat
Uutiset huoneistokohtaisen vedenmittauksen ongelmista liittyvät yleisimmin joko huoneistokohtaisten etäluettavien mittarien virheisiin ja epäluotettavuuteen tai kulutukseen perustuvan
laskutuksen kustannuksiin. Yksi
syy näihin ongelmiin on, että on
vielä harvassa toimijoita, jotka
teknisen ratkaisun lisäksi ottavat vastuun myös mittaustietojen luotettavuudesta.
Huoneistokohtaisen
ratkaisun hyödyt
Huoneistokohtainen vedenmittaus yhdistettynä reaaliaikaiseen pilvipalveluun tuottaa useita hyötyjä.
Taloyhtiölle huoneistokoh-

tainen mittaus ja tiedon reaaliaikainen analysointi mahdollistaa turvaominaisuuksia, joiden
avulla vuotovahingot tyhjissä
asunnoissa voidaan havaita hyvin nopeasti. Tällöin vahingosta
aiheutuvat kustannukset jäävät
taloyhtiölle pienemmiksi kuin ilman reaaliaikaista vuotovalvontaa ja hälytysviestipalvelua.
Asukkaat voivat asuntokohtaisen portaalipalvelun avulla
vertailla vedenkulutustietojaan
anonyymisti muiden saman asukasmäärän asuntojen kanssa taloyhtiössä tai jopa koko korttelissa. Vertailutieto motivoi osaltaan
asukkaita veden ja kustannusten
säästämiseen, kuten myös veden kulutustietojen esittäminen
ymmärrettävästi: euroissa, reaaliaikaisesti ja kumulatiivisesti.
Lisäksi palvelu havaitsee
asunnon kulutusmuutokset antaen asukkaalle turvan normaalia isomman vesilaskun syntymiseltä. Kulutusmuutokset voivat aiheutua esimerkiksi muutoksista suihkukäyttäytymisessä, esimerkiksi lasten varttuessa
murrosikään.
Vuodot paljastuvat
Vakuutusyhtiöiden vuosittaiset
korvaukset vesivahingoista ovat
yhteensä noin 157 miljoonaa euroa*.
Kasvua on ollut 46 miljoonaa
euroa (40 %) viidessä vuodessa.
Vesivahingoista lähes 45 % tapahtuu kerrostaloissa. Osuus
on pysynyt samalla tasolla viisi
vuotta.
Kerrostalojen käyttövesivahinkojen osuus vakuutusyhti-

öiden vuosittaisista korvauksista on noin 45 miljoonaa euroa*.
Käyttövesivahinkojen todellinen
kustannus taloyhtiöille ja asukkaille on vielä suurempi.
Poissaolovahti-ominaisuus
lähettää viestin asukkaalle ja
tarvittaessa esimerkiksi huoltoyhtiölle poikkeavista vedenkulutuksista, kun asunnon virtuaalinen poissa-tila on aktivoituna.
Virtuaalista kotona/poissa -tilaa ohjataan palvelun käyttöliittymästä asukkaan ja/tai palvelun toimesta esimerkiksi anturidatan perusteella. Poikkeava vedenkulutus tyhjässä asunnossa
voi johtua esimerkiksi wc-säiliön
vuotavasta uimurista tai pahimmassa tapauksessa putkirikosta.
*) Finanssialan Keskusliiton vuotovahinkoselvitys vuosilta 2012–
2013. ¡
Timo Vitikainen
Kirjoittaja on BaseN:n
liiketoimintajohtaja
a

PALVELURATKAISUUN
SISÄLTYVÄT:
 Vedenmittaus- ja keruujärjestelmän suunnittelu, toteutus ja ylläpito
 T
Takuu siitä, että kiinteistön
veden alamittausten summa
pysyy sovitun marginaalin sisällä vesilaitoksen toimittaman kiinteistön päävesimittarin lukemasta
 Kulutuksen mukainen, kustannustehokas asuntojen laskuttaminen mittaus-, hinta- ja
asukastietojen perusteella,
esimerkiksi samalla syklillä,
kuin vastikkeet ja vuokrat
 T
Tällaisen takuun vuoksi palvelun tarjoajan motiivina on
toteuttaa kiinteistöihin mittaus- ja keruujärjestelmä, joka
on luotettava ja tehokas myös
ylläpidon kannalta. Vesimittareiksi valitaan luotettavat
väylämittarit, jotka eivät hukkaa mittaustietoja esimerkiksi sähkökatkoissa. Vesimittarit asennetaan kiinteistössä
kaikkiin merkittäviin kulutuspisteisiin, joihin voi sisältyä
myös esimerkiksi polkupyörien ja saappaiden, koirien ym.
pesupisteet. Lisäksi mittareiden asennuspaikat tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että
mittareiden vaihtotyö onnistuu mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Vesimittarithan joudutaan käytännössä joka tapauksessa uusimaan
tietyin väliajoin mittaustarkkuuden ylläpitämiseksi.
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Mäntyharjulaisessa rivitaloyhtiössä valmistauduttiin jouluun
2014 ankeissa olosuhteissa. Huoneistojen lattioiden alle
sijoitetut käyttövesiputket olivat pettäneet ja talouskäyttöön
tarkoitettu vesi valui perustuksiin. Uusien putkien asentamisessa vanhojen paikalle ei ollut mitään mieltä. Vesihuolto oli
saatava nopeasti kuntoon ja parempaan kontrolliin tulevia
vuosikymmeniä ajatellen.
LVI-insinööritoimisto Parkkisen suosituksesta Korpisoturissa päädyttiin Kaukaa viisaaseen järkivalintaan:

Taloyhtiötapahtuma
Pirkanmaa valtasi Ilveksen
Iltapäivästä alkuiltaan kestänyt Taloyhtiötapahtuma Pirkanmaa
valtasi Hotelli Ilveksen Tampereella torstaina 15. lokakuuta
TEKSTI JA KUVAT: Asko Sirkiä

A

siantuntijaluennoista ja
näyttelystä koostunut
tapahtuma oli suunnattu
taloyhtiöiden edustajille, isännöitsijöille ja tekniselle ylläpidolle. Tilaisuus saikin liikkeelle
noin satakunta kiinnostunutta;
taloyhtiöiden hallitusten edustajia, isännöitsijöitä, teknisiä isännöitsijöitä sekä muita
asuinkiinteistöjen parissa toi-

mivia.
Taloyhtiötapahtuma Pirkanmaan järjestäjinä oli Kiinteistöalan Kustannuksen ja Kiinkon
isännöimä REM-yhteistyöverkosto, Kiinteistöalan luotettavat
kumppanit, sekä Kiinteistöliitto
Pirkanmaa.
Hotellin ykköskerrokseen sijoitetun tapahtuman seminaariosa koostui tiiviistä asiantun-

Helppo
“Käytännön kokemus on se, että pipemodul-elementit ovat
varma valinta. Ne ovat nopeita asentaa. Jälki on aina tasalaatuista ja lopputulos on asiallinen. Myös suunnittelijan työn
kannalta pipemodul on helppo ratkaisu. Mitoitetaan vain
putkikoot, jotka puolestaan määräävät elementtien koot”
– Parkkinen tiivistää.

Luotettava
Pipemodulin putkistoelementit takaavat ettei vastaavia
vesivahinkoja pääse enää tapahtumaan. Käyttö- ja lämmitysvesiputket sekä koteloihin tarpeen mukaan sijoitettavissa
olevat johdot ja kaapelit ovat niissä koko ajan tarkkailun alla
ja elementeissä olevat vuodonilmaisimet varmistavat sen,
että pieninkin mahdollinen vuoto tulee heti ilmi.

Nopea
Työ käynnistyi tammikuussa 2015. Ensimmäiset elementit
toimitettiin B-taloon viikon 5 lopulla ja seuraava erä A-taloon
viikolla 11. Kohde oli luovutuskunnossa vappuun mennessä
viikolla18. Asukkaat saattoivat asua koko putkisaneerauksen
ajan kotonaan.

Tyytyväinen asukas
“Remontti pysyi aikataulussa, enkä ole kuullut yhdenkään
asukkaan valittavan lopputuloksesta. Omasta mielestänikin
kaikki toimii hyvin. Kotelot istuvat hyvin huoneistojen katonrajaan. Ääntäkään koteloista ei kuulu lainkaan. En osaa sanoa,
millä muulla tavalla tämä remontti olisi voitu meillä tehdä
paremmin.” – Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja,
Terttu Kytö.
Taloyhtiötapahtuma Pirkanmaa näyttely ja seminaariosuuksineen valtasi Hotelli Ilveksen 15. lokakuuta Tampereella.
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tijapuheenvuoroista. Sen avasi
Kiinteistöliitto Pirkanmaan toiminnanjohtaja Jorma Koutonen.
Hänen ajankohtaiskatsauksensa jälkeen REM-kumppaneiden asiantuntijat kävivät läpi
niitä keskeisiä aihepiirejä, jotka
taloyhtiömaailmaa tällä hetkellä
kiinnostavat. Oli sitten kysymys
ilmanvaihdosta ja energiatehokkuudesta, piha-alueiden sulana
pidosta tai siitä, miksi keittiöremontti kannattaa tehdä putkiremontin yhteydessä.
Viereisen salin näyttelyosas-

toilla kävijöillä oli sitten mahdollisuus konkreettisemmin pureutua eri ratkaisuvaihtoihin asiantuntijoiden kanssa.
Helsingin ulkopuolelle maakuntiin suuntautunut Taloyhtiötapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa. Jatkoa kuitenkin seuraa, kun vastaava tilaisuus pidetään kevättalvella 2016 Turussa.
Perinteinen taloyhtiöiden suurtapahtuma, Taloyhtiö 2016, puolestaan järjestetään jälleen Helsingin Messukeskuksessa 6. huhtikuuta. ¡

ILMOITUS
Sähköiset palvelut muuttavat kiinteistöjen
kunnossapitoa
Perinteinen kiinteistöjen kunnossapito on keskittynyt
siihen, että kaikki kiinteistössä toimii moitteettomasti. Näin myös KONEella. Toki hissien, liukuportaiden
ja ovien kunnossapito keskittyy edelleen laitteiden
ennakoivaan huoltoon, mutta nykyään on entistä
tärkeämpää saada myös tietoa laitteiden kunnosta
ja niille suoritetuista toimenpiteistä. KONE on tuonut
vuonna 2015 asiakkaidensa käyttöön uuden maksuttoman sähköisen palvelun, KONE Onlinen, jonka avulla
KONEen kunnossapitoasiakkaat näkevät samat huoltotiedot kuin KONElaisetkin, reaaliajassa. Sähköiset
palvelut tekevätkin kunnossapidon seurannasta helppoa.
Viestipalvelu kertoo heti vikatilanteista
KONEen automaattinen viestipalvelu välittää tiedon
häiriöistä ja korjauksista välittömästi palvelun tilaajan
puhelimeen tai sähköpostiin. Ilmoitus kertoo kohteen,
ilmoittajan, vian syyn ja korjauksen aikataulun. Kun työ
on valmis, asentaja kuittaa sen tehdyksi ja viestipalvelun vastaanottaja saa tästä tiedon.
Viestipalvelun voit aktivoida käyttöösi osoitteessa:
ZZZNRQH¿NXQQRVVDSLWRYLHVWLSDOYHOX
KONE Online - huolto- ja kustannusraportit sähköpostiisi
KONE Online -verkkopalvelu mahdollistaa huoltotoimenpiteiden seurannan helposti. Palvelun kautta voi
tilata sähköpostiin säännölliset raportit esimerkiksi vikaantuvimmista laitteista tai viimeisimmän kuukauden
toimenpiteistä. Verkkopalvelussa voi käydä myös
tarkastelemassa laitekohtaisesti huolto- ja korjaushistoriaa sekä laskutustietoja.

KONE Online tuo huoltotiedot
käyttöösi
Uusi verkkopalvelu tekee
kunnossapidon seurannasta
helppoa.
YYY.kone.Ȩkunnossapito

Kunnossapito on kuitenkin yhä ihmisten palvelua
ihmisille
KONE tekee jokaiselle laitteelle oman huoltosuunnitelman, jonka perusteella alueen oma huoltoasentaja
suorittaa tarvittavia kunnossapitotoimenpiteitä. Näin
varmistetaan laitteen luotettava ja turvallinen toiminta
sekä pitkä käyttöikä. Tavoitteemme on korjata viat jo
ennen niiden syntyä ennakoivalla ja kuntoon perustavalla huollolla. Tässä avainasemassa ovat osaavat, kokeneet kunnossapitoasentajat sekä jatkuva koulutus.

AJANKOHTAISTA

Kaukolämpö ja poistoilmalämpöpumput sopivat yhteen
Kerrostalojen poistoilmalämpöpumppu maksaa itsensä takaisin
keskimäärin 7-10 vuodessa. Näin arvioi Kiinteistöliiton energiaasiantuntija Petri Pylsy
y toiminnassa jo olevista kohteista saadun
tiedon perusteella.
Toiminnassa olevien poistoilmalämpöpumppujärjestelmien investointikustannusten Petri Pylsy sanoo liikkuvan tyypillisesti
60 000–170 000 euron välissä.
– Tämä merkitsee lämmityskustannuksissa 15–40 prosentin
laskua, kun otetaan huomioon
myös lämpöpumppujen käyttämä sähkö, hän laskee.
Tampereen Sähkölaitoksen
markkina-alueella lämpöpumppu-kaukolämpö-hybridikytkentöjä on toiminnassa parikymmentä.
Määrän arvioidaan nousevan tulevaisuudessa. Tampereen Sähkölaitos tarjoaa hybridiratkaisuja
miettiville palveluja oikein mitoitetun ratkaisun löytämiseksi.
– Kyse on normaalista talotekniikan teknisestä kehityksestä. Myös määräykset muuttuvat
ja energiansäästötavoitteet asettuvat yhä tiukemmalle tasolle, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen
asiakkuuksista vastaava johtaja
Pasi Muurinen.
Poistoilmalämpöpumppujen
tulo vähentää vääjäämättä kaukolämmön kulutusta. VTT:n hiljattain julkaiseman selvityksen mukaan kulutus voi lämmön talteenottoa hyödyntävillä poistoilmalämpöpumpuilla jopa puolittua.
Paluuvesi ei lämmennyt
liikaa
Tampereen Sähkölaitoksen saamien kokemusten valossa pelätty hybridiratkaisujen aiheuttama
kaukolämpöveden paluulämpötilan kohoaminen on ollut vähäistä,
eikä ole vaikuttanut lämmöntuotannon hyötysuhteeseen.
Kehitys avaa Muurisen mukaan kaukolämpölaitoksille uusia

mahdollisuuksia. Ensimmäisten
joukossa Suomessa Tampereen
Sähkölaitos on alkanut yhdessä
asiakkaidensa kanssa hyödyntää
sillä olevaa energiankulutuksen
tuntimittausdataa.
– Tuntimitatun kulutustiedon
avulla kiinteistöt voivat mitoittaa
oikein lämmitysratkaisunsa ja välttyä alimitoitukselta tai ylisuurilta
investoinneilta, Muurinen sanoo.
Muita mahdollisuuksia ovat
pakkasella tarvittavan varatehon
tuotteistaminen ja hybridijärjestelmien toimivuudesta huolehtiminen. Lämpöyhtiö voi auttaa
asiakkaitaan myös mittauksissa
ja hybridijärjestelmän kannattavuuden jälkianalyyseissä.
Kaukolämpölaitoksien suhtautuminen hybridikytkentöihin
on kirjavaa. Energiateollisuus on
antanut hybridikytkennöistä ohjeen K1/2013.
– Suositus esittää mallikytkennän. Sitä ei ole tarkoitettu estämään lämmitysmarkkinoiden
kehitystä. Parhaaseen lopputulokseen pääseminen vaatii tapauskohtaista tarkastelua ja monia erilaisia kytkentäratkaisuja,
Muurinen painottaa.
Hybridiratkaisun hankinta ei
ole läpihuutojuttu, vaan vahvaa
asiantuntemusta vaativa korjaushanke. Hankesuunnitteluvaihe
on muistettava tehdä huolella ja
ammattitaitoisesti hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.
– Pelkästään taloyhtiön sijaintipaikkakunnalla on merkitystä
kannattavuustarkasteluihin, koska kaukolämmön hinta vaihtelee tuotantoratkaisuista riippuen
hyvin paljon eri puolella Suomea,
Petri Pylsy huomauttaa.¡

Consti Talotekniikka on
vuoden LVI-urakoitsija
Vuoden 2015 LVI-urakoitsijaksi on valittu Consti
Talotekniikka. Valinta julkistettiin LVI-Päivillä
Tampereella 5. marraskuuta.
Consti Talotekniikka tunnetaan
hyvämaineisena ja osaavana
korjausrakentamiseen keskittyvänä lämpö-, vesi- ja ilmastointialan erikoisliikkeenä. Yritys on aktiivinen ja arvostettu
toimija asiakkaiden ja muiden
sidosryhmien keskuudessa. Se
on toiminnallaan luonut positiivista mielikuvaa talotekniikkaalasta, erityisesti korjausrakentamisen alueella.
Consti Talotekniikka on kehittänyt määrätietoisesti liiketoi-

Hypo: Epävarmuudesta
huolimatta
asuntojen
kysyntä kasvaa
Hypon Asuntoindeksi kertoo, että pääkaupunkiseudun ja Tampereen asuntomarkkinat kohentuivat heikosta talouskehityksestä ja suuresta epävarmuudesta
huolimatta. Hypo-indeksi osoittaa asuntojen kysynnän kasvaneen heinä-elokuussa.
Etenkin Tampereella yksiöiden kysyntä vilkastui ja hinnat hypähtivät laajalti ylöspäin,
ja kaupunki alkaa irrottautua
talous- ja asuntomarkkina-alueena muista kasvukeskuksista.
Suomi kaipaakin omaa Göteborgia pääkaupunkiseudun kirittäjäksi.
Hypon Asuntomarkkinaindeksiä
lasketaan pääkaupunkiseudulle
ja Tampereelle. ¡

mintaansa vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Yritys
kehittää ja tuo markkinoille uusia ratkaisuja asiakkaiden käyttöön sekä panostaa henkilöstön
osaamisen jatkuvaan parantamiseen. Consti Talotekniikka on
pystynyt kannattavaan kasvuun
viime vuosien haasteellisessa
markkinatilanteessakin.
Vuonna 2008 perustetun
Consti Talotekniikan liikevaihto
2014 oli 95 miljoonaa euroa ja se
työllistää noin 500 henkilöä. ¡
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Helsinki päivitti ohjeen yhteistiloista
Helsingin kaupungin rakennusvalvonta päivitti keväällä asuinrakennusten yhteistiloja
koskevan ohjeen. Ohjetta Yhteistilojen toteuttaminen asuinrakennushankkeissa
noudatetaan kaikissa hissiä edellyttävissä asuinrakennushankkeissa.

S

itä voi soveltuvin osin noudattaa myös saneerauskohteissa. Kyse ei ole velvoittavasta normista, vaan suositusluontoisesta ohjeesta.
Uutena toimintatapana tarjotaan mahdollisuus esittää yhteistilojen kokonaissuunnitelma.
Jos suunnittelija tekee yhteistiloille toimivan kokonaissuunnitelman, hän voi poiketa yhteistilaohjeen mitoituksista.
Vapaa-ajantilan minimikokovaatimus poistuu. Tilan tarve
ei enää liity asuntojen määrään.
Vapaa-ajantila tulee rakentaa, jos

rakennushankkeen laajuus ylittää 1 200 kerrosneliömetriä. Tiloja voidaan toteuttaa porrastupana, johon voi yhdistää esimerkiksi
pesulan, lastenvaunujen säilytystilan tai siivouskomerot. Vapaaajantilojen pitää täydentää pihatoimintoja tai muita yhteistiloja.
Toimintojen liittyminen pihaan
osoitetaan pihasuunnitelmassa.
Rakentamismääräykset eivät
sen enempää velvoita kuin kiellä saunojen rakentamista. Ohje kuitenkin suosittelee talokohtaista saunaa huoneistokohtaisten saunojen sijaan.

Kattoremonttien
ammattilainen

Talopesulan ja kuivaustilojen vaatimuksia on lievennetty.
Kaikille tonteille pitää silti rakentaa vähintään yksi pesula ja
kuivaustila.
Kaikkien irtaimistovarastojen minimileveys on nostettu
120 senttiin. Osan tiloista tulee
soveltua liikkumisrajoitteisten
käyttöön.
Polkupyörien säilytystiloihin
tulisi jatkossa mahtua myös tavaroiden ja lasten kuljetukseen tarkoitettuja polkupyöriä ja aikuisten kolmipyöräisiä polkupyöriä.
Lisäksi suositellaan, että polku-

Kerro
mielipiteesi
kerrostalon
materiaaleista
Betoniteollisuus on toisinaan il-

Sadat taloyhtiöt,
kunnat ja julkiset
rakennuttajat ovat
valinneet meidät
kattoremonttiensa
toteuttajaksi, koska
100%:nen laatu
ratkaisee!

Soita meille 010 2290 190 tai
vieraile www.kattokeskus.ﬁ
Sähköposti: kattokeskus@kattokeskus.ﬁ
Pirkanmaa: Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
Uusimaa:
Kelatie 1, 01450 Vantaa
Hinnat 010-yritysnumeroon: Kiinteästä verk. 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min. Matkaviestinverk. 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min. Hinnat sis. alv.
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maissut huolensa siitä, että puurakentamista ja puutuotteita suosittaisiin liikaakin, muiden tarkoitukseen sopivien materiaalien
kustannuksella. Vastakkainasettelu alkaa ehkä lieventyä, mutta
näkemyksiä on varmaan yhä monenlaisia. Kysymme nyt kaikkien
mielipidettä – sekä maalikoiden
että ammattilaisten.
Kiinteistölehden Verkkolehdessä www.kiinteistolehti.ﬁ on
kysely aiheesta. Voi myös lähettää vapaamuotoisen kommentin osoitteeseen jukka.siren@
kiinteistolehti.ﬁ. Kannanoton ei
tarvitse olla jyrkästi puun tai betonin valitsemisen puolesta. Voit
myös tuoda esiin jonkin aivan
muun näkökulman. ¡

pyörille osoitetaan erillinen varastotila.
Mikä ei muutu?
Rakennettavan yhteistilan määrä ei kasva. Kiinteistönhoidon tiloja, eli siivous- sekä varasto- ja
työtiloja, koskevat vaatimukset
säilyvät pääosin entisellään. Uutena asiana tulee selvittää saniteettitilojen tarpeellisuus työ- ja
varastotilojen yhteyteen. Myös
lastenvaunujen ja liikkumisrajoitteisten apuvälineiden säilytystilojen vaatimukset pysyvät
muuttumattomina.¡

HELSINKILÄISET TOIVOVAT TALOSAUNOJA,
PESUTUPIA JA PAREMPIA FILLARITILOJA.
Kaupunkilaiset ottivat ohjeeseen
kantaa verkkokyselyssä, johon
tuli yhteensä 81 vastausta. Lisäksi kaupungin palautejärjestelmän
kautta tuli kaksi kommenttia.
Eniten helsinkiläiset kommentoivat taloyhtiön yhteisiä
saunoja ja pesuloita. Niitä pidettiin erittäin tärkeinä. Monet totesivat niiden olevan osa
suomalaista kerrostaloasumista.
Myös polkupyörien säilytystilat
saivat vastaajien huomion. Todettiin, että pyöräilyn suosion
kasvamisen myötä myös pyörien kunnollisten säilytys- ja huoltotilojen tarve kasvaa.
Vastauksissa korostettiin,
että yhteistilojen hyvä käyttöaste tekee niistä ekologisia,
energiatehokkaita ja taloudellisia. Myös tilojen yhteisöllistä
vaikutusta painotettiin. Tärkeänä pidettiin myös yhteistilojen
muuntojoustavuutta ja toiminnallisuutta sekä sopivuutta kyseessä olevan talon asukkaille.
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Hartela Oy
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Helsingin
Kuunari on
paikallarakennettu
hienolle
paikalle.

Helsingin Kuunari on Kestävä Kivitalo 2015
As Oy Helsingin Kuunarille on myönnetty Kestävä Kivitalo -palkinto 2015. Paikallarakennettu taloyhtiö valmistui
Helsingin Lauttasaareen vuonna 2014. Upea sijainti ansaitsi huolella suunnitellun ja laadukkaasti paikalla rakennetun talon.
H

R

akennusosakeyhtiö Hartelan toteuttama As Oy
Helsingin Kuunari koostuu
kolmesta, viisikerroksisesta erillisestä kerrostalosta, joiden alla on
yhteinen paikoitushalli. Yhtiön
kaikista 39 asunnosta on merinäköala.
– Kaikki asunnot on sijoitettu rakennuksen kulmiin siten, että niistä avautuvat avarat näkymät kahteen suuntaan, kohteen
pääsuunnittelija Mari Ille L-Arkkitehdit Oy:stä sanoo.
Kestävä Kivitalo -palkinto
myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet
laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Palkinnon myöntää Kestävä Kivitalo
-yritysryhmä. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994
Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.
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Palkinnon perusteluissa todetaan, että As Oy Helsingin Kuunarin arkkitehtuurissa on otettu
onnistuneesti huomioon merellinen ympäristö. Arkkitehtuuri
on harmonista ja ympäristöönsä hyvin istuvaa. Rakennuksen
klassista ilmettä on kevennetty
modernein tyylikeinoin.
Julkisivut ovat osin puhtaaksimuurattua tiiltä ja osin rappausta. Alakerroksessa ja aidoissa
on käytetty myös luonnonkiveä.
Rakennusten runko on tehty pääosin paikalla valaen.
Lähtökohtana
paikallarakentaminen
Paikallarakentaminen otettiin
suunnittelun lähtökohdaksi jo
aivan alkuvaiheessa.
– Se valittiin laatukriteeriksi
sekä rakentamisen että asiakkaan
näkökulmasta, työpäällikkö Ulla
Kangasmaa Hartelasta sanoo.

– Välipohjassa vaihtoehtona
olisi ollut ontelolaatta ja ulkoseinässä villarappaus. Hartela päätyi parempiin rakenteisiin kohteen sijainnin ja laadukkaamman
kokonaisuuden vuoksi. Välipohjissa paikallavalu on tiiviimpi ja
eristää paremmin ääntä. Merenrantaan rakennettaessa ulkoseinän paras vaihtoehto on kuorimuuri-rakenne, rakennesuunnittelija Timo Luostarinen Insinööritoimisto Teknokolmio Oy:stä
sanoo.
Pysäköintihallin autopaikkajako ei sallinut aina kantavia pystyrakenteita optimaalisissa kohdissa. Asia ratkaistiin paikallavaletuilla palkkirakenteilla.
– Asunnot ovat hieman normaalia korkeammat, mikä ei ollut mikään ongelma paikalla rakennettaessa. Asuntoihin saatiin vaivatta myös lattialämmitys ja sen myötä ikkunat ulottu-

maan lattiaan asti, Mari Ille lisää.
Asukkaat arvostavat
Ulla Kangasmaan mukaan asunnon ostajat osaavat arvostaa laatua.
– Suuri osa Helsingin Kuunarin asunnoista myytiin jo rakentamisen aikana ja asukkaat ovat
olleet hyvin tyytyväisiä valintaansa. Onnistunut toteutus perustuu sekä Hartelan omaan toimintamalliin että projektiin osallistuneiden henkilöiden sitoutumiseen ja oikeanlaiseen ammattiylpeyteen, Kangasmaa toteaa.
Mari Ille lisää, että As Oy Helsingin Kuunarissa oli mahdollista suunnitella asunnot parhaalla
mahdollisella tavalla.
– Sekä asunnot että porrashuoneet ovat väljiä ja valoisia.
Asuminen olisi paljon mukavampaa, jos näin voisi suunnitella useammin. ¡

Rakentamisessa kitukasvua 2016
Kuluva vuosi on rakentamisessa neljättä vuotta peräkkäin heikko. Rakentamisen määrän
ennakoidaan vähentyvän prosentin verran viime vuodesta. Ensi vuodeksi Rakennusteollisuus
RT ennustaa syksyn suhdannekatsauksessaan maltillista, noin 2 prosentin kasvua.

R

akentaminen on sukeltanut syvemmälle kuin bruttokansantuote, minkä vuoksi
se voi myös nousta hieman BKT:ta ripeämmin. Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarisen mielestä vertailutaso
on niin huono, että vähäinenkin viriäminen
näkyy plussana.
– Keskeisin kysymys on, miten investoinnit lähtevät liikkeelle. Rakennusinvestoinnit
muodostavat yli puolet kaikista investoinneista. Nykyisillä ennusmerkeillä rakentamisen kasvu ei kanna pidempään vaan edellyttää yleisen taloustilanteen kohenemista,
Pakarinen sanoo.
Talonrakentamisen aloituskuutiot ovat
liki viimevuotisella tasolla, mutta huomattavasti pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Tasoa laskee tänä vuonna erityisesti maatalousrakennukset. Koska nämä ovat muita
halvempia rakennustyyppejä, uudisrakentamisen volyymi noussee ensi vuonna, vaikka
kuutiomääräiset aloitukset eivät kuluvana
vuonna kasva.
Uusia asuntoja aletaan rakentaa tänä
vuonna noin 27 000, mikä on selvästi alle vuosittaisen asuntorakentamistarpeen. Toimiti-

larakentamisen ensi vuoden volyymiä nostaa
yksittäisten suurten hankkeiden käynnistyminen. Korjausrakentaminen on pysynyt vakaalla kasvu-uralla ja sen tuotannon arvo ylittää uudisrakentamisen.
Infrarakentamisen tilanne on jokseenkin
epävarma talvea kohti mentäessä. Useat isot
projektit ovat päättymässä eikä näköpiirissä ole uusia suuria hankkeita, jotka voisivat
kompensoida laskua. Valtio siirtää infrarahoitustaan investoinneista perusväylänpitoon ja
korjausvelan vähentämiseen.
– Valtiovarainministeriö totesi syksyn
taloudellisessa katsauksessaan, että riittämätön infrastruktuuri ja asuntotuotanto voivat nousta taloudellisen kehityksen esteeksi
varsinkin pääkaupunkiseudulla. Valtion panostus kaupunkialueiden joukkoliikenneinvestointeihin loisi mahdollisuuksia hallittuun
kasvuun ja houkuttaisi monin verroin yksityisiä investointeja muun muassa asuntorakentamiseen. Tätä mahdollisuutta ei kannattaisi nyt hukata, vinkkaa RT:n hallituksen puheenjohtaja, YIT:n varatoimitusjohtaja Tero
Kiviniemi. ¡

Vuokrat nousivat
3,2 prosenttia vuodessa
Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 3,2 prosenttia. Vapaarahoitteisten
asuntojen vuokrat nousivat koko maassa
keskimäärin 2,9 prosenttia.
Sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat
nousivat 2,9 prosenttia. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 3,6 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6
prosenttia ja ARA-asuntojen vuokrat nousivat
myös 0,6 prosenttia.
Vanhojen vuokrasopimusten nousu jatkuu vuosikorotusten myötä tasaisena vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Uusissa,
nyt tehtävissä vuokrasopimuksissa vuokrien
nousu on taloustilanteen seurauksena pysähtynyt ja jopa kääntynyt laskuun. Vuokraturva
Oy:n hallituksen puheenjohtajan Timo Metsolan mukaan tämä helpottaa vuokralaisten
asunnonvaihtoa.
– Pienistä yksiöistä vuokramarkkinoilla
on jonkin verran pulaa jopa sydäntalvella. Yksiöidenkin vuokrausehdot ovat talvella kesää
maltillisemmat, mutta tarjontaa on rajallisesti
ympäri vuoden. ¡

Piia Sormunen on vuoden LVI-nainen

Sormunen toimii aktiivisena alan kehittäjänä.
Hän on tekniikan tohtori ja on toiminut nykytehtävänsä lisäksi monipuolisissa tehtävissä
alalla, kehitysinsinööristä, ryhmäpäälliköstä
alan opettajaksi.
Sormunen kokee tärkeänä olla kehittämässä alan kilpailukykyä työnsä avulla. Hän
tuo alalle uusia käytäntöjä sekä tuoreita tapoja
saattaa osaamista yhteen. Erityisen tärkeäksi Sormunen kokee asiakas- ja käyttäjänäkökulman. Hän korostaa toiminnassaan myös

digitalisaation mahdollisuuksia sekä kestävää kehitystä. Sormunen onkin tuonut käytäntöihin uusia toimintamalleja, kuten hänen
käyttämä Big room -menetelmä, jonka avulla
hän opettaa toimintaa tehostavia työpaja- ja
fasilitointimenetelmiä perinteikkäällä rakentamisen alalla. Työskentelyn avulla saadaan
yhteistyötä hankkeen eri osapuolien avulla ja
näin vahvistetaan ihmisten johtamista.
Grandlund Oy on teknisellä alalla poikkeuksellinen yritys, jossa johtoryhmästä 75
% on naisia. Vuoden LVI nainen valittiin LVI
päivillä, Tampereella Hotelli Rosendalissa 5.
marraskuuta. ¡

Granlund Oy

Grandlund Consulting Oy:n toimialajohtaja
Piia Sormunen on valittu Vuoden 2015
LVI-Naiseksi.
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Puulla yltää yli 30 kerrokseen
Uusien puumateriaalien avulla voidaan tehdä yhä korkeampia rakennuksia. Maailman korkein puutalo oli monta vuotta
2009 valmistunut Stadthaus, nimestään huolimatta lontoolainen asuinkerrostalo. Vuonna 2012 se menetti tittelinsä
Melbournen kymmenkerroksiselle Fortélle, sekin asuintalo. Norjan Bergenissä on rakenteilla 14-kerroksinen puutalo.

K

anadassa päätettiin hyväksyä 12-kerroksiset puukerrostalot. Aiemmin tänä
vuonna paikallinen yrityskonsortio ilmoitti rakentavansa jopa
13-kerroksisen puukerrostalon
Pointe-aux-Lièvresiin osavaltion
pääkaupunkiin Ville de Québeciin. Kanadan nykyiset kansalliset
rakentamismääräykset ovat sallineet puun käytön vain kuuteen
kerrokseen asti. Quebecin osavaltion hallitus julkaisee oppaan
puukerrostalojen rakentamisesta, ilmoitti Quebecin pääministeri
Philippe Couillard. Oppaan mukaan korkeat rakennukset tulee
rakentaa massiivipuusta, kuten
liimapuusta, massiivipuulevyistä

tai rakenteellisista puukomposiittituotteista. Rankarakenteet
katsotaan soveltuvan paremmin
käytettäväksi matalammissa,
enintään kuusikerroksissa rakennuksissa.
Wieniin nousee
24-kerroksinen puurakennus
Maailman korkein puurakenteinen kerrostalo on saanut Itävallan
Wienissä rakennusluvan. Vuonna
2017 valmistuvassa HoHo-talossa on 24 kerrosta. Kustannustehokkuuden varmistaakseen RLParkkitehtitoimisto halusi käyttää
puurakenteita tehokkaassa pohjaratkaisussa. Hybridirakenteisen
talon jäykistävänä ytimenä ovat

betoniset porrastornit, joissa sijaitsevat myös hissi- ja installaatiokuilut. Porrastornia ympäröivät toimisto- ja muut tilat ovat
puurakenteiset ja kantavat oman
kuormansa.
Arkkitehti Rüdiger Lainerin
mukaan puurakentamisen tekninen ja taloudellinen valmius antoi mahdollisuuden hankkeen toteuttamiselle.
– Lähtökohtana on toteuttaa rakennus mahdollisimman
tehokkaasti. Yhdistämme puurakentamisen betonirakentamiseen ja haemme tällä synergialla
parhaan mahdollisen ratkaisun.
Jokaisen materiaalin parhaat
ominaisuudet on pyritty hyödyn-

tämään kantavuuden, paloturvallisuuden, talouden ja tilojen
viihtyisyyden mukaan. Perustusten yläpuolisista rakenteista
noin kolme neljäsosaa on puuta.
Tukholma panee
vielä paremmaksi
Tukholman Västerbroplanille tulee 34-kerroksinen ja sata metriä korkea puupilvenpiirtäjä. Talon suunnitteli arkkitehtitoimisto
C.F. Möller Architects. Taloon tulee betoninen sisärakenne, jossa
kaksi hissikuilua kulkevat. Lisäksi
tulee palokuntahissi erilliseen palonkestävään tilaan. Rakennuttaja on HSB, jonka satavuotisjuhliin 2023 talon on määrä valmis-

Kokemus erottaa tekijät
KONEen huoltamat hissit ovat käyttäjien
käytössä keskimäärin 99,9 % vuoden
tunneista.

.ue lisää YYY.kone.Ȩkunnossapito
104 | Suomen Kiinteistölehti 9/2015

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Näkymä WoodCityyn Hietalahdenrannasta.

tua. HSB on suuri osuuskuntamuotoinen kiinteistöyhtiö, jonka
hanke oli myös Malmön kuuluisia pilvenpiirtäjä Turning Torso.
Suomessakin osataan
isot puutalot
Euroopan tilavuudeltaan suurin puukerrostalo valmistui tänä vuonna Vantaan Kivistön
asuntomessualueelle. Suomen
Vuokrakodit Oy ja TA-Asumisoikeus Oy rakennuttivat asuinpinta-alaltaan yli 10 000 neliömetrin laajuisen rakennuksen.

Hankkeen pääurakoitsija oli Rakennusliike Reponen Oy. Puuelementit kohteeseen valmistivat
Koskisen Oy ja VVR Wood Oy.
ARA:n rahoittamaan taloon tuli
186 asuntoa. Runsaasti aurinkoenergiaa hyödyntävä rakennus
täyttää VTT:n passiivienergiatalon määritelmän.
Jyväskylään viime vuonna
valmistunut Lakean puukerrostalo Puukuokka sai vuoden 2015
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon, kuten Suomen Kiinteistölehti edellisessä numerossa kertoi.

Käytössä

99,9 %

Kokonainen kortteli puusta
Jätkäsaaren rantaan puolestaan
rakennetaan WoodCity-kortteli. Aloitusosaan kuuluvat kahdeksankerroksinen puurakenteinen toimistorakennus ja kolmikerroksinen pysäköintilaitos.
Kortteliin suunnitellaan jo myös
asuinkerrostaloja ja hotellia.
Hanke perustuu Stora Enson ja
SRV:n vuonna 2012 järjestämään
arkkitehtikilpailuun. Tavoitteena
on kehittää korkeisiin rakennuksiin soveltuvaa, kaupunkimaista
puurakentamista.

Luvan jo saaneen toimistorakennuksen aulassa on aaltomaisia puupintoja, joiden taakse
talotekniikka kätketään. Ensimmäisen kerroksen julkisivut ovat
pääasiassa lasia. Muissa kerroksissa julkisivut verhoillaan massiivipuuelementeillä.
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan mielestä WoodCity on
kaupunkikuvallisesti onnistunut
ja arkkitehtuuriltaan voimakas
hanke. Pääsuunnittelija on arkkitehti Matti Huhtamies Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:stä. ¡

0,1 %
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Göteborg stoltserar
snart med Nordens
högsta byggnad
Den planerade skyskrapan Polstjärnan blir
minst 230 meter hög. Den kommer att överträﬀa den 190 meter höga Turning Torso i Malmö med vid marginal.
Polstjärnan är namnet för det vinnande förslaget i arkitekttävlingen. Vinnaren är
den amerikanska arkitektbyrån Skidmore,
Owings & Merrill, som har ritat bland annat
världens högsta byggnad Burj Khalifa i Dubai.
Polstjärnan står klar år 2019 och är en del
av femton kvarter med bostäder, kontor och
handel. Hela området kommer att stå klart till
Göteborgs 400-årsjubileum 2021. ¡

Hemmet på höjden, staden intill
Fiskehamnen är ett bostadsområde som växer intill den traditionella stadsdelen Sörnäs
i Helsingfors. Då hamnen ﬂyttade till Nordsjö, blev ett område ledigt som kommer att
rymma 20 000 invånare och 8 000 arbetsplatser.

Det är dags att
kontrollera taket

TEXT: Jukka Siren BILD: SRV

Regelbunden service håller taket i skick. På
ett platt tak är det särskilt viktigt att se upp
med vatten som svämmar över.
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och omkring 1500 invånare kommer att bo
på området.
Projektet inleds med att bygga köpcentrumet och parkeringshallen. Man har för
avsikt att öppna båda hösten 2018. Även det
första tornhuset blir färdigt då. Juhani Katko
uppskattar att det sista tornet står färdigt år
2023.¡
Finlands
Finl
ands ark
a itek
itekturm
turmuseu
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et bor redan cirka 2000 personer i Fiskehamnen. De sista projekten kommer att
slutföras på 2030-talet. Områdets kärna
består av åtta tornhus.
Centrum för Fiskehamnen blir ett område
nära metrostationen där även bostäder och all
service ﬁnns koncentrerad. Helsingfors stad
arrangerade en tävling för centrumområdet.
Som en följd av tävlingen gav stadsstyrelsen
år 2011, SRV uppdraget att förverkliga Fiskehamnens centrum.
– Vi hade en alternativ lösningsmodell,
som skiljde sig från den ursprungliga genom
att vi betonade bostäderna, berättar projektchef Juhani Katko från SRV.
Centrum får namnet REDI. Inom sjöfarten betyder det en skyddad ankringsplats, där
man väntar på att löpa in i en hamn. Chefsplanerare är arkitektbyrån Pekka Helin & Co.
REDI inbegriper åtta höga hus: sex bostadstorn, ett hotelltorn och ett kontorstorn. Till
projektet hör också en parkeringshall och ett
stort köpcentrum, som blir de största i stadens
centrum.
Det högsta av tornet blir 132 meter högt
över havsytan. Det är Finlands högsta byggnad. Det kommer att byggas 1200 bostäder

GALNA DAGAR I SKYSKRAPAN
Arkitekt Sigurd Frosterus planerade
1916-1917 ett varuhus för Stockmann
och lade till en skyskrapa till ritningarna år 1922. Byggnaden förverkligades
1930, dock utan en sådan. 1949 kom byrån ännu med ett kompletteringsförslag
(på bilden). Förslaget innehöll återigen
en skyskrapa.

TEXT: Dakota Lavento

Det som inte syns, ﬁnns inte. Tyvärr är det
många husbolag, som tänker så om den femte
fasaden, taket. Desto större är överraskningen
då skadorna avslöjas för styrelsemedlemmarna och disponenten. Situationen förvärras då
det kommer fram att skador förorsakade av
vattenläckage, kanske inte ersätts av fastighetsförsäkringen.
Försäkringen ersätter
inte dåligt underhåll
Vid Howden Finland som arbetar som skadeståndsmäklare, är situationen bekant. Försäljningschef Antero Miikki bekräftar att takläckage oftast inte ersätts av försäkringen.
Då det har uppstått vattenläckage, har olika försäkringsbolag skilda villkor och stränga
förutsättningar för att få rätt till ersättning. Inte ens ett långvarigt regn räcker, däremot är en
storm en tillräcklig förutsättning.
Om en takbrunn blir tilltäppt på grund av
ﬂygande löv och långvarigt regn på taket, berättigar det däremot inte till ersättning. ¡

www.rakennustieto.fi

Tule Kiinteistömessuille
osastollemme
6f133.

Oikeat tuotteet ja tietopalvelut kiinteistönpitoon
Arvomme
messuosastollamme
kävijöiden
kesken
iPad Minin!

KH Net -tietopalvelulla hoidat kiinteistöä oikein ja laadukkaasti sekä ylläpidät sen arvoa.
RT tuotetiedosta löydät oikeat tuotteet mm. pihaan ja talotekniikkaan.
Tule osastollemme tutustumaan Korjaus- ja TalotekniikkaRYL-hankkeisiin sekä
TEHO-hankkeeseen, jolla luodaan järjestelmä rakennuksen tuoteselosteen laadintaan.
RT tuotetieto kertoo mistä talot on tehty ja tekee ylläpidosta helpompaa!

tuotetieto
OHJELMAT

ASIAKIRJAT

TUOTETIETO

KAUPPA

PESULAKONEILLA

– täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma
TALOPESULAT OY, Vitikka 1 C, 02630 Espoo, puh. (09) 6869750, fax (09) 68697520, info@talpet.ﬁ
, www.talpet.ﬁ
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Uusia palopohjaratkaisuja

Kierrätettävä keittiö
Puustellin ekologisen ja täysin kierrätettävän Miinus-keittiön jokaisesta
osasta on tehty hiilijalanjälkilaskelmat ja sisäilmamittaukset, joiden perusteella malliston materiaalit on valittu. Sisäilmapäästöjä on onnistuttu
pienentämään vaihtamalla formaldehydiä ja hiilivety-yhdisteitä sisältävät
materiaalit mahdollisimman vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin.
Keittiössä on käytetty täysin uusia ratkaisuja kalusteiden rakenteissa sekä valmistus- ja pintakäsittelymenetelmissä. Välttämättömimmästä
muutoksen kohteesta tuli myös näyttävin; biokomposiitista muotoillun
runkokehikon hiilijalanjälki on yli 50 % pienempi kuin yleisimmin käytössä
olevan kalustelevyn. Runkokehä on myös sisäilmapäästöiltään puhdas, sillä sen formaldehydipitoisuus on 0 %. Lisäksi se kestää erinomaisesti kuumaa, kylmää sekä vettä. Runkokehikolle on haettu PCT-patenttia.
Keittiön muunneltavuus on helppoa. Biokomposiittikehys on ruiskupuristettu yhdeksi kappaleeksi ja siinä on valmiit reiät erilaisten hyllyjen,
laatikoiden, saranoiden ja mekanismien kiinnitystä varten. Näin rungon
voi muuttaa vaikkapa hyllykaapista laatikostoksi.
www.puustelli.ﬁ

Asukaslähtöinen sovellus
asukkaiden kommunikointiin
Hauser Mobile on uusi, asukaslähtöinen applikaatio taloyhtiöiden ja muiden kerrostalokiinteistöjen käytettäväksi. Helppokäyttöinen sovellus antaa käyttöliittymän kaikkeen tietoon ja
keskinäiseen kommunikointiin. Se ei kilpaile esimerkiksi kiinteistöhallintajärjestelmien kanssa vaan rakentaa asukkaalle sopivan
käyttöliittymän, johon halutut tiedot muista järjestelmistä voidaan tuoda.
Perusversio on ilmainen ja kuka tahansa voi ladata sen ja kutsua naapurit mukaan. Lisämaksusta lisäpalvelut, kuten kalenteri
ja mahdollisuus saada oman taloyhtiön tiedot käyttöön. Aplikaatiot Android ja IOS ovat ladattavissa Apple Storesta.
www.gethauser.com.
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Sikan palolaastit, paisuvat massat ja erityisesti palosuojaukseen suunnitellut
tiivisteet ja tukiaineet mahdollistavat turvallisten rakennuksien rakentamisen. Ratkaisut soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön eri
alustoille ja antavat vapauden yhdistää
paloturvallisesti eri rakennusmateriaaleja. Myös arkkitehtisuunnittelu on rajoituksetonta ja paloturvallisuus on taattu.
Paloluokitellut tuotteet ja menetelmät
täyttävät viimeisimmät vaatimukset (EN,
ETAG, UL, ASTM).
Sikasil®-670 Fire on yksikomponenttinen silikonimassa saumaukseen;
paloluokiteltu tiivistysmassa sisä- ja ulkokäyttöön ovien ja ikkunoiden liikunta- ja liityntäsaumoille sekä saumoille seinillä ja lattioilla.
Sikacryl®-620 Fire on yksikomponenttinen akryylimassa saumaukseen ja läpivienteihin; paloluokiteltu
tiivistysmassa liityntäsaumoille sekä kaapelikourujen,
piippujen ja muiden läpivientien täyttämiseen.
SikaHyﬂex®-250 Facade yhdessä Sika Palopohjanauhan kanssa muodostaa luotettavan palosuojaratkaisun
julkisivun sisä- ja ulkosaumauksissa. SikaHyﬂex®-250 Facade -saumamassa soveltuu vaativiinkin kohteisiin sisäja ulkokäyttöön. Tuote on M1- ja SILKO-hyväksytty.
www.sika.ﬁ

Loppu töhryille!
Sokevan vesiohenteinen, kotikäyttöön sopiva BioComb Graﬃtin- ja liimanpoistaja on tarkoitettu töhryjen poistamiseen esimerkiksi lasi-, puu-, muovi-, marmori- ja kivipinnoilta. Graﬃtien
lisäksi sillä voi poistaa muun muassa kynänjälkiä, mustetta, vahaa sekä liima- ja purukumitahroja. Esimerkiksi ilmastointiteipin jättämät sitkeät liimatahrat
irtoavat aineella.
Tuote ei sisällä happoja eikä lipeää,
ja se on pH-neutraali. Se ei tuota vaarallisia höyryjä työskentelyn aikana, joten
mitään erityisiä suojaustoimenpiteitä ei
tarvita. Henkilösuojainten eli käsineiden,
suojavaatteiden ja kasvosuojainten käyttöä kuitenkin suositellaan. Ainetta voi käyttää
ulkona ja sisällä ilman erityisiä tuuletustarpeita. Se sopii sekä ammattilaisten että kuluttajien käyttöön.
Ainetta suihkutetaan sotkujen päälle, ja pestään pois välittömästi. Töhryjen poistossa käytetään apuna sopivaa harjaa, painepesuria tai
puhdistusliinaa kohteesta riippuen. Lopuksi puhdistetun pinnan voi huuhdella nopeasti vedellä.
Pakkauskoot 0,5 litran spray ja 5 litran pakkaus.
www.sokeva.ﬁ

KIINTEISTÖALAN LUOTETTAVAT
KUMPPANIT

Tukitangoista ja -kaiteista tukea
kotona asumiseen
Pislan uudet, pinnoitetut ja erityisvahvat tukitangot ja -kaiteet on
suunniteltu tukeutumisen ja ylösnousemisen avuksi esimerkiksi kylpyhuoneessa ja wc:ssä. Toiminnallinen muotoilu sekä luistamaton ja käteen sopiva tartuntapinta helpottavat niin ikääntyneen kuin muuten
tukea tarvitsevan kotona asumista.
Neljän erilaisen tukitangon tai kaiteen valikoimasta löytyy sopiva
eri käyttötarkoituksiin. Niihin on helppo tarttua ja pitää niistä kiinni, ja
32 mm:n halkaisijaltaan ne ovat käteen sopivia.
Tukitanko 1268 mm sopii pitkänkin seinän tueksi, 390 mm tanko
pienenkin tilan tueksi ja nousemisen avuksi.
Tuotteita myydään hyvin varustetuissa rautakaupoissa, tavarataloissa ja marketeissa.
www.pisla.ﬁ

Radiaattorin
värissä
valinnan varaa
Vitivalkoinen sisustustyyli saa siirtyä syrjään, kun
suunnitellaan värejä seiniin, huonekaluihin ja yksityiskohtiin. Väriä saavat
myös Purmon radiaattorit. Jokainen voi päättää
värin oman mielensä mukaan. Purmon kokoama,
RAL-väreistä koostuva,
kattava ja tarkkaan harkittu 72 värin kartta auttaa valinnassa.
Radiaattorin värivalintaa voidaan miettiä niin,
että siitä tulee värinsä
ansiosta huomion keskipiste, tai vaihtoehtoisesti siten, että se sulautuu harmonisesti muun
sisustuksen tyyliin ja sävyihin. Värillä voidaan myös rauhoittaa sisustuksen tunnelmaa.
Radiaattori on jo valmiiksi kovapintaiseksi lakattu. Pinta on kestävä
ja helposti puhdistettavissa.
www.purmo.ﬁ
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Uusi kortinlukijaperhe
kulunvalvontaan

Esteetön pieni sauna kylpyhuoneeseen
Kokoontaittuva ja muunneltava, myös pyörätuolisaunojille ja liikuntarajoitteisille soveltuva palkittu Harvia SmartFold -kylpyhuonesauna
käyttää lattiatilaa vain tarpeen mukaan. Perinteiseen saunaratkaisuun
verrattuna tilaa säästyy jopa useita neliömetrejä.
Seinäelementit on valmistettu veden-, kosteuden- ja lämmöneristävästä erikoislevystä. Runkorakenne on alumiinia ja ruostumatonta
terästä. Seinät soveltuvat sellaisenaan suihkuseinäksi. Rakenteeltaan
sauna on erillinen kantava yksikkö: ei vaadi muutoksia ilmanvaihtoon
eikä saneerauskohteessa tarvita rakennuslupaa. Pieni koko mahdollista asentamisen jopa kylpyammeen paikalle.
Kun lauteet jätetään yläasentoon, saunaan pääsee pyörätuolilla. Tätä
saunaa varten suunniteltu kiuas antaa lämpöä alhaalta asti. Turvalaitteet
pitävät huolen siitä, että kiuas kytkeytyy päälle vain silloin, kun sauna on
avattuna. Sauna voidaan toteuttaa Hidden Heaterin avulla siten, että kiuas
on kokonaan piilossa, jolloin kiukaalle kaatumisen riski poistuu.
Autodose mahdollistaa löylynheiton nappia painamalla; laite toimii joko automaattisesti tietyin väliajoin tai silloin, kun painikkeita painetaan.
Nopeasti asennettava sauna toimitetaan asennusvalmiina pakettina. Työläitä sähkötöitä ei tarvita – sauna saa sähkönsä kylpyhuoneen
maadoitetusta 16A-pistorasiasta.
www.harvia.ﬁ

Schneider Electric Finlandin Cidron
kulunvalvonta -tuoteperheen lukijoita on saatavana kahdessa eri koossa:
Standard tai Slim. Lukijat noudattavat uusimpia standardeja ja määräyksiä lukutekniikan ja liikennöinnin
osalta. Tuotteet takaavat pitkäikäisen
ja luotettavan käytettävyyden.
Cidron Standard on Mifare/DESFire -lukija, joko näppäimistöllä tai ilman. Se tukee sekä AES128-salattuja
sektorikohtaisia sovelluksia että tunnisteen sirun sarjanumeron (CSN) lukua Mifare ja DESFire -korteilta tai avaimenperiltä.
Kortinlukijat on valmistettu erittäin kestäviksi ja ne ovat viimeisintä RFID-teknologiaa. Tuotteet soveltuvat kaikkiin ympäristö- ja sääolosuhteisiin.
Ominaisuuksina muun muassa valaistu näppäimistö, sisäänrakennettu lämmitys ja sabotaasihälytys. Näppäimistöllisissä lukijoissa on taustavalaisu. ”Hyväksytty-” tai ”hylätty-”luetus ja muut
tapahtumat ilmaistaan LED-palkilla, joka on vihreä, punainen tai
keltainen. Lukija voidaan määritellä osoittamaan eri toiminnot ja tapahtumat eri äänillä ja väreillä.
Cidron-lukijat toimivat saumattomasti yhdessä ovipäätteiden
DCU601 ja DCU605 kanssa.
Toimintataajuus on 13,56 MHz, käyttöjännite: 12–30VDC ja virrankulutus: 65mA. Ulkoasennukseen erillinen sääsuoja ja metallipintaan asennusta varten mukana tulee korotuslevy.
www.schneider-electric.ﬁ

Lisäturvaa koteihin
Verisure Securitas Direct tuo markkinoille uuden SOS-toiminnon
täydentämään murto- ja palohälyttimiä. Seinälle kiinnitettävä Night
Control -laite lisää kodin turvallisuutta ja on ensimmäinen askel
kohti uutta viestintätapaa asukkaiden ja hälytyskeskuksen kesken.
Hätätilanteessa yhdellä painalluksella asiakas voi äänittää ja lähettää
viestin, joka lähtee suoraan Verisuren hälytyskeskuksen 24/7-päivystäjille. Asiakkaaseen otetaan heti yhteyttä puhelimitse ja jos hän ei
vastaa, päivystäjä kuuntelee ääniviestin ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Tilanteesta riippuen paikalle kutsutaan vartija tai ilmoitetaan
tilanne hätäkeskukseen, poliisin, ambulanssin tai palokunnan kutsumiseksi.
www.verisure.ﬁ
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Betoni sopeutuu puutarhaan
Ekoinfo tuo markkinoille Niksibetonin. Siinä raudoituksen korvaa koneellisesti poistotekstiileistä jauhettu keinokuitutilkku. Niksibetonista
voi valaa roudankestäviä polkuja ja vaikkapa kaarisiltoja puutarhaan.
Se sopii myös pienten purojen muotoiluun. Muottilaatoilla saa siistit
reunat. Niksibetoniset peitelaatat säästävät ruohonleikkuutyötä. Ekoinfo-yhdistys on perustettu 1995. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ekologisesti ja eettisesti hyväksyttyjen keksintöjen ja tuotteiden
tunnetuksi tekemistä.
www.ekoinfo.ﬁ

NIMITYKSET
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Elina
Aalto

Juhana
Brotherus

Sanna
Pälsi

Pauli
Pukari

Sami
Valkama

Hannu
Hautamäki

Kiinteistöliitto
Jenni Hupli on palannut vanhempainvapaalta päälakimieheksi 2.11.
alkaen. Virpi Hienonen, joka toimi Huplin vanhempainvapaan
ajan lakipalvelut-yksikön päällikkönä, palaa takaisin neuvontalakimieheksi. Kristel Pynnönen jatkaa apulaispäälakimiehenä.

HYPO
Elina Aalto on nimitetty markkinointi-, viestintä- ja henkilöstöjohtajaksi. Aiemmin hän toimi Hypon
markkinointi- ja viestintäjohtajana.
Juhana Brotherus on nimitetty pääekonomistiksi ja tutkimusjohtajaksi. Aiemmin hän toimi Hypon ekonomistina.
Sanna Pälsi on nimitetty sijoitusjohtajaksi. Aiemmin hän toimi
Hypon asuntopankinjohtajana.
Päivi Salo on nimitetty asuntorahoitusjohtajaksi. Aiemmin hän
toimi Hypon asuntorahoituspäällikkönä.

Päivi
Salo

Hanna
Korpiluoto

Sami
Vallinkoski

Anne
Savolainen

Frans
Rantapere

Juha
Laaksovirta

Leon
Kärnä

Mikko
Ahola

Sami Vallinkoski on nimitetty
pankinjohtajaksi. Aiemmin hän
toimi Hypon asiakkuusjohtajana.

Vexve Oy
Anne Savolainen on nimitetty
Aasian markkina-alueen vientijohtajaksi 7.10.2015 lukien.
Frans Rantapere on nimitetty
aluemyyntipäälliköksi kotimaan
myyntiin 7.10.2015 lukien.
Tomi Arola on nimitetty toimitusketjun johtajaksi 7.10.2015 lukien.

Oy Pamon Ab
KAIR ilmanvaihtokoneiden myyntipäälliköksi Länsi-Suomen alueelle on nimitetty Tomi Lähde.

iLOQ
Tomi Karjalainen on nimitetty
iLOQ-konsernin myynti- ja markkinointijohtajaksi 5.10.2015.
Pauli Pukari on nimitetty iLOQ
Suomen myyntijohtajaksi.

Tomi
Arola

Minna
Huumo

Oy Swegon Ab
Myyntijohtaja Unto Hoffrénin
siirtyessä eläkkeelle olemme tehneet seuraavat nimitykset:
Etelä-Suomi:
Markku Uimonen on nimitetty
myyntipäälliköksi vastuualueenaan sisäilmastotuotteet ja -järjestelmät.
Olli Ali-Rantala on nimitetty
myyntipäälliköksi vastuualueenaan ilmankäsittelykoneet.
Pohjois- ja Itä-Suomi:
Myyntipäällikkö Allan Rantala
vastaa sekä Kuopion että Oulun
myyntikonttorimme toiminnoista
1.1.2016 alkaen.
Johtoryhmän uusiksi jäseniksi
on nimitetty Markku Uimonen ja
Länsi-Suomen myyntipäällikkö Timo Tuominen.

Pohjola Rakennus
-konserni
KTM Sami Valkama on nimitetty rahoitusassistentiksi 1.9.2015 alkaen.

Tomi
Lähde

Juha
Iivonen

Tomi
Karjalainen

Olli
Mustonen

Hannu Hautamäki on nimitetty controlleriksi 1.9.2015 alkaen.

Pohjola Rakennus Oy
Häme
Hankekehitystiimi
DI Henna Korpiluoto on nimitetty 1.9.2015 alkaen maanhankinnan
ja toimitilahankkeiden hankekehityspäälliköksi.
RI Juha Laaksovirta on nimitetty 1.9.2015 alkaen asiakaspalveluvastaavaksi.
DI Leon Kärnä on nimitetty
22.9.2015 suunnittelun ohjauksen
projektipäälliköksi.
DI Mikko Ahola on nimitetty
1.10.2015 suunnittelun ohjauksen
projekti-insinööriksi.
Tradenomi, LKV Minna Huumo
on nimitetty myyntiassistentiksi
2.11.2015 alkaen.
Tuotantotiimi
RKM Juha Iivonen on nimitetty
1.9.2015 työmaainsinööriksi.
RI Olli Mustonen on nimitetty
15.9.2015 työvaihemestariksi.
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Pekka
Kuusio

Tiina
Tuomainen

Jukka
Tiitu

Mika
Karlsson

Kaisu
Lindqvist

Henri
Jylkkä

Jani
Tick

Tuomas
Rajaniemi

Satu
Karjalainen

Esa
Lehto

Jouko
Rokkonen

Esko
Salonen

Vesa
Ekokoski

Pekko
Pennanen

Tuukka
Salo

Kari
Vornanen

Petri
Cavander

Timo
Heiskanen

Taina
Kuismin

Raine
Nieminen

Pohjola Rakennus Oy
Länsi-Suomi
Hankekehitysjohtajaksi ja osakkaaksi on nimitetty rakennusinsinööri (AMK) Sakari Elo 1.10.2015
alkaen.

LTQ-Partners Oy, siivousja työmaapalvelut
Pekka Kuusio on nimitetty
25.8.2015 alkaen työmaapalveluiden myynti- ja asiakasvastaavaksi.
Tiina Tuomainen on nimitetty
18.9.2015 alkaen siivouspalveluiden palveluesimieheksi.

Ensto Lighting Oy
KTM Jukka Tiitu on nimitetty toimitusjohtajaksi sekä Ensto-konsernin johtoryhmän jäseneksi
1.11.2015 alkaen.

Kruunuasunnot Oy
Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 16.11.2015 alkaen rakennusinsinööri Mika Karlsson.
Nykyinen toimitusjohtaja Reijo Savolainen siirtyy eläkkeelle 1.12.2015.

Vahanen-yhtiöt
Rakennusinsinööri AMK Kaisu
Lindqvist on nimitetty 2.9.2015
alkaen projekti-insinööriksi, insinööri AMK Henri Jylkkä 7.9.15
alkaen LVI-suunnittelijaksi ja LVI-

teknikko Jani Tick 21.9.2015 alkaen LVI-asiantuntijaksi Vahanen
Oy:n Asumisen korjaushankepalvelut -yksikköön sekä rakennusinsinööri AMK Tuomas Rajaniemi
12.10.2015 alkaen rakennesuunnittelijaksi Vahanen Oy:n Rakennesuunnitteluyksikköön Espooseen.

Rakennuttajatoimisto
HTJ Oy
Diplomi-insinööri Satu Karjalainen on nimitetty energia-asiantuntijaksi 5.10.2015 alkaen.
Sähköinsinööri Esa Lehto on nimitetty sähköasiantuntijaksi/sähkövalvojaksi 19.10.2015 alkaen.
Organisaatiomuutoksen johdosta
tehdyt nimitykset 19.10.2015 alkaen:
Rakennusinsinööri Jouko Rokkonen on nimitetty johtajaksi, vastuualueena pääkaupunkiseutu.
Hän toimii edelleen myös toimitusjohtajan sijaisena.
Rakennusinsinööri Esko Salonen on nimitetty johtajaksi, vastuualueena aluetoiminnot.
Rakennusinsinööri Vesa Ekokoski on nimitetty johtajaksi, vastuualueena asiakkuudet ja palvelut.
Diplomi-insinööri Pekko Pennanen on nimitetty Tampereen aluepäälliköksi (1.11.2015 alkaen).
Rakennusinsinööri Tuukka Salo
on nimitetty toimialapäälliköksi,
vastuualueena talonrakennus.

LVI-insinööri Kari Vornanen on
nimitetty toimialapäälliköksi, vastuualueena talotekniikka.
Rakennusmestari Petri Cavander
on nimitetty toimialapäälliköksi,
vastuualueena infrarakentaminen.
Sähköinsinööri Timo Heiskanen
on nimitetty toimialapäälliköksi,
vastuualueena energiapalvelut.
Rakennusmestari Taina Kuismin
on nimitetty ryhmäpäälliköksi.
Rakennusinsinööri Raine Nieminen on nimitetty ryhmäpäälliköksi.

AVAIN Yhtiöt
DI Jan Bertills on nimitetty kiinteistöjohtajan tehtävään 26.10.2015 alkaen. Hän on myös johtoryhmän jäsen.

AVAIN Rakennuttaja Oy
Rakennusinsinööri (AMK) Tommi
Peltola aloitti 26.10.2015 uudistuotannon projektipäällikkönä.

AVAIN Asumisoikeus Oy
Ari Alahuhta (KLT) aloitti taloushallinnon tiimissä kirjanpitäjänä
1.10.2015.
Amy Platt (merkonomi) aloitti
26.10.2015 reskontranhoitajana.
Erja Tuononen (LKV) aloitti 12.
10. 2015 myyntineuvottelijana Jyväskylässä.
Jari Parkkinen (LKV) aloitti
2.11.2015 myyntineuvottelijana
Helsingissä

Renevo Oy
4.1.2016 aloittaa Henri Huhtiainen
työnjohtajana Uudellamaalla.
Jouni Näreaho aloitti Keski-Suomen aluepäällikkönä vastaten peruskorjauksista, Hän toimii myös Jyväskylän yksikön esimiehenä.

Ramboll Finland Oy
Ins. AMK Raine Rönnberg on nimitetty 28.9.2015 alkaen projektipäälliköksi Vesihuolto, etelä -yksikköön Vesi-toimialalle Espooseen.
DI Fia Inkala on nimitetty
01.09.2015 alkaen teräsrakentamisen osastopäälliköksi Toimitilarakentaminen ja erikoisrakenteet
-yksikköön Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialalle Espooseen.
Ins. AMK Pasi Nuutinen on nimitetty 01.09.2015 alkaen projektipäälliköksi Palotekninen suunnittelu -yksikköön Kiinteistöt ja rakentaminen -toimialalle Espooseen.

Avara Oy
Satu Lehtinen on nimitetty vuokrauspäälliköksi. Hän on aikaisemmin toiminut yrityksessä asiakkuusvastaavana.
Jukka Ojala ja Timo Tauriala on
nimitetty business controllereiksi.
He ovat aikaisemmin toimineet
yrityksessä controllereina.

Seuraava Suomen Kiinteistölehti ilmestyy 18.12.2015
Lehden teemana ovat katot, ikkunat ja parvekkeet.
Asiaa on myös naapurisovun edistämisestä ja energiatehokkuudesta.
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Isännöinti
Espoo
EEH-Isännöinti
Pia Roth, Ukkohauentie 9, 02170 ESPOO
Puh. (09) 525 9980, pia.roth@eeh.ﬁ,
www.eeh.ﬁ
Isännöinti Taipale Eija Oy
Emil Halmeen Tie 1, 02780 Espoo
Puh. (09) 810 020,
taipale@kolumbus.ﬁ
www.isannointitaipale.ﬁ
Isännöitsijätoimisto Siljander Oy
Timo Toivio, Läkkisepänkuja 2 A,
02650 Espoo, P. (09) 5122 121
asiakaspalvelu@siljanderoy.ﬁ
www.siljanderoy.ﬁ
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KIINTEISTÖNHOITO

PERUSPARANNUS

KATTOJEN KORJAUS

• Palvelut 4

• Konsultointi 5
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TURVALLISUUS 5

LVISA

• Siivous 5

LVISA ANTENNI JA TELE 6

• Ilmanvauhto 4

LAKIASIAT 5

TALOUS

Matinkylän Huolto Oy
Mikko Peltokorpi
Gräsantörmä 2, 02200 ESPOO
Puh. (09) 804 631, www.matinkylanhuolto.ﬁ
etunimi.sukunimi@matinkylanhuolto.ﬁ

• AKA-Kiinteistöarvio 7

Olarin Huolto Oy
Kaisa Pekkala, Kuunkehrä 4 B
02210 ESPOO. Puh. 0207 505 400
etunimi.sukunimi@olarinhuolto.ﬁ
www.olarinhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ
SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy
Jukka Siltasalmi, Puh. (09) 859 881
Tuomarilantie 19, 02760 ESPOO
asiakaspalvelu@skipa.ﬁ, www.skipa.ﬁ
Tapiolan Lämpö Oy
Arto Huttunen, Kalevalantie 5,
02130 ESPOO. Puh. 0207 505 200
etunimi.sukunimi@tapiolanlampo.ﬁ,
www.tapiolanlampo.ﬁ

Helsinki
Aavatalo Oy
Taloyhtiöiden isännöintiä
Temppelikatu 13, 00100 Helsinki
Puh. 0400 810 140 , www.aavatalo.ﬁ

SUOMEN

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
Timo Hagner
Castreninkatu 8, 00530 HKI
www.2727350.ﬁ

Kiinteistölehti

Estlander & Co. Oy Ab
Peter Estlander, AIT, KTM, Annankatu 25
00100 HELSINKI. Puh. 010 837 0800
info@estlander.ﬁ , www.estlander.ﬁ
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Raisiontien Lämpö Oy Ab
Raisiontie 4, 00280 HELSINKI
Puh. 09 477 3008
www.rtloy.ﬁ, konttori@rtloy.ﬁ

Isännöitsijäkonttori Oy
Ilkka Laitinen AIT JET
Hitsaajankatu 9 A, 4 krs., 00810 HELSINKI
Snellmaninkatu 19-21, 00170 HELSINKI
etunimi@sukunimi@isannoitsijakonttori.ﬁ
www.isannoitsijakonttori.ﬁ

REALCO Oy
Kauppakaarre 1, 00700 HELSINKI
Kaisaniemenkatu 6 B 7. krs, 00100 HELSINKI
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ

Isännöitsijäpalvelu Oy
Ari Kuosma AIT, Bulevardi 3 B 31
00120 HELSINKI. Puh. (09) 473 30201
www.isp.ﬁ, ari.kuosma@isp.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ
Kallion Isännöinti ja Tilitoimisto Oy
Petri Juustila, AIT, Kolmas linja 18,
00530 HELSINKI. Puh. 040347 7000,
info@kallionisannointi.ﬁ, www.kallionisannointi.ﬁ
LIV Isännöinti Oy
Kolmas Linja 28, 00530 HELSINKI
p. 010 8410 410, www.livisannointi.ﬁ ,
asiakaspalvelu@livisannointi.ﬁ

Isännöitsijätoimisto Westerstråhle & Co
Tom Siljamäki, isännöitsijä/disponent
Mikonkatu 22 D, 00100 Helsinki
tel. 09 170 041, tom.siljamaki@isw.ﬁ

Jyväskylä
Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy
Tuija Kalliokoski, AIT,
Sepänkatu 14 B 14, 3 krs. 40720 JYVÄSKYLÄ.
Puh. 020 740 1760,
etunimi.sukunimi@jskipa.ﬁ, www.jskipa.ﬁ

Järvenpää

Myllypuron Kiinteistöhuolto Oy
Kivensilmänkuja 2, 00920 HELSINKI.
Puh. (09) 3424 500, ville.winter@myllypuron-kh-oy.ﬁ,
www.myllypuron-kh-oy.ﬁ

WinWin Isännöinti Oy
Kartanontie 12 LH 1, 04410 Järvenpää
p. 010 425 0190, winwin@winwin.ﬁ
www.winwin.ﬁ

Kerava
Keravan Kiinteistöpalvelu Oy
Paasikivenkatu 1 B, 04200 KERAVA
p. 09 274 6510,
www.keravankiinteistopalvelu.ﬁ

Kotka
Kotkan Isännöintipalvelu Oy
Juha Ranta, Naakantie 2 A, 48230 Kotka.
Puh. 044 735 5600,
juha.ranta@kotkanisp.ﬁ, www.kotkanisp.ﬁ

Lahti
Päijät-Hämeen Kiinteistö-Isännöinti Oy
Markku Jussila, AIT, Tuomo Teurokoski, AIT,
Vesijärvenkatu 8, 15100 LAHTI.
Puh. (03) 872 710,
isannointi@phki.ﬁ, www.phki.ﬁ

Nokia
Pirkan Isännöintikeskus Oy
Mikko Niskanen, tj, vastaava isännöitsijä, AIT
JET, KIJO, Härkitie 5, 37100 NOKIA.
Puh. 0207 209 420,
Pyhäjärvenk. 5 A, 33200 TAMPERE.
Puh. 0207 209 410
mikko.niskanen@isannointikeskus.ﬁ,
www.isannointikeskus.ﬁ

REIM Group Oy Ltd on valtakunnallisesti toimiva
asiakaspalveluhenkinen isännöinti- ja kiinteistönvälityskonserni. REIM Groupin ammattitaitoinen henkilökunta palvelee 12 paikkakunnalla taloyhtiöitä, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia. Pääkonttorimme
sijaitsee Lappeenrannassa. REIM Groupissa toimii yli
150 kiinteistöalan ammattilaista. Asiakaskohteita on
yhteensä noin 36.000 kpl.

 REIM Group Oy (Real Estate
Investment and Management) Ltd
REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Hämeenlinna Oy
Hallituskatu 17 A,
13100 Hämeenlinna
p. 0207 441 720

 REIM Imatra Oy

Lappeentie 17,
55100 Imatra
p. 0207 438 630

 REIM Joensuu Oy

Niskakatu 4, 80100 Joensuu
p. 0207 438 460
REIM Jyväskylä
Vaasankatu 29,
40100 Jyväskylä
p. 010 830 5000

 REIM Kymi Oy

Lehtomäenkatu 12,
45160 Kouvola
p. 0207 438 500
Keskusaukio 1,
45700 Kuusankoski
p. 0207 438 510
Kyminasemantie 3 B
45610 Koria
p. 0103 970 700

 REIM Lahti Oy

Aleksanterinkatu 7, 2.krs.,
15110 Lahti
p. 0207 438 570, 0207 438 360

 REIM Lappeenranta Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 420

 REIM Mikkeli Oy

Nuijamiestenkatu 4, 50100 Mikkeli
p. 0207 438 560
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 REIM Oulu Oy

Hallituskatu 29 A, 90100 Oulu
p. 0207 441 700

 REIM Porvoo Oy

Mannerheiminkatu 7, 06100 Porvoo
p. 0207 438 381

 REIM Tampere Oy

Hatanpään valtatie 24 B,
33100 Tampere
p. 0207 438 600

YHTEISTOIMINTAYHTIÖT:
 EL-Express Oy Ltd

Kipparinkatu 7,
53100 Lappeenranta
p. 0207 333 399

 REIM Kiinteistövälitys Oy
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 411

 Tilikarelia Oy
auktorisoitu tilitoimisto
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 497 340

KANSAINVÄLINEN
TOIMINTA:
 REIM International Oy Ltd
Väinö Valveen katu 2
53900 Lappeenranta
p. 0207 438 400

Isännöinnin Nykypäivää
• HÄMEENLINNA • IMATRA
• JOENSUU • JYVÄSKYLÄ
• KOUVOLA • KUUSANKOSKI • LAHTI
• LAPPEENRANTA • MIKKELI
• OULU • PORVOO • TAMPERE
www.reimgroup.com
etunimi.sukunimi@reimgroup.com

PALVELUHAKEMISTO
Oulu
Isännöintipalvelu E. Suomela Oy
Janne Suomela, Vanhantullinkatu 2, 90100 Oulu
Puh 08 311 7331, www.isannointisuomela.ﬁ
etunimi.sukunimi@isannointisuomela.ﬁ
Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy
Rautatienkatu 34 C LH 6, 90100 Oulu
p. (08) 311 7106
www.hlahti.com
Oulun Isännöitsijätoimisto Oy
Mauri Niemelä, tj, AIT
Hallituskatu 29 A 13, 90100 OULU
p. 08 4152 5000, fax. 0207 189 889, www.oit.ﬁ

Raisio
Isännöintipalvelu Lehtiö Oy
RAISIO, TURKU, NAANTALI
Tasalanaukio 5, 21200 Raisio, p. 02 433 2000
info@isannointilehtio.ﬁ,
www.isannointilehtio.ﬁ

Rovaniemi
Lapin Isännöintikeskus Oy
Rovakatu 10, 96100 ROVANIEMI.
Puh. 0207 311 360, 0400 608 286
Mariankuja 6, 99130 Sirkka, Levi.
Ostoskuja 3, 99600 Sodankylä.
Kelotie 1, 99830 Saariselkä.
posti@lapinisannointikeskus.ﬁ,
www.lapinisannointikeskus.ﬁ

Salo
Lounaismaan OP-Kiinteistökeskus Oy
Salo, Forssa, Somero, Perniö,
Turuntie 8, 24100 SALO, p. 0102 561 313
timo.elonen@op.ﬁ , www.opkk.ﬁ

Tampere
Pamis / Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy
Tarmo Haukiranta, tj
Takojankatu 15 B, 33540 TAMPERE.
Puh. (03) 447 500, fax: (03) 447 5099,
www.pamisoy.ﬁ

Turku
Turun Isännöintikeskus Oy
Kimmo Salo, AIT, Yliopistonkatu 37 B,
20100 TURKU. Puh. (02) 6517 2174
kimmo.salo@turunisannointikeskus.ﬁ,
www.turunisannointikeskus.ﬁ

Varmista
isännöinnin
laatu.

Valitse
ISA
-auktorisoitu
yritys.
ISA-auktorisointi kertoo isännöintiyrityksen
toiminnan laadusta ja luotettavuudesta. Det
Norske Veritas auditoi ISA-isännöintiyritykset.
Auktorisoinnin taustalla ovat Suomen
Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistöliitto.
Kun taloyhtiön halllitus hakee luotettavaa
isännöintikumppania kannattaa varmistaa,
että palvelun tarjoajalla on ISA-auktorisointi.

Auktorisoidut ISA-yritykset löydät
osoitteesta: www.isa-yhdistys.org

Isännöinti-Saarto Oy
Pertti Satopää, Uudenmaankatu 6 a 1,
20500 TURKU. Puh. (02) 511 8500,
saartooy@isannointi-saarto.ﬁ,
www.isannointi-saarto.ﬁ
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Tuusula

Kattojen korjaus ja ylläpito


PR Isännöinti Oy
PL 6, 04301 Tuusula
p. 0400 501 709
pms@kolumbus.ﬁ

TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET

SERTIFIOITUJA

Vantaa
Isännöintipalvelu Koivu Oy
Hakopolku 2, 01360 VANTAA
Puh. (09) 8366 760,
www.ipkoivu.ﬁ
Isännöinti Saarinen Oy
Aimo Saarinen, Louhijantie 2 B 35,
01610 VANTAA. Puh. (09) 530 86 132
aimo.saarinen@isannointisaarinen.ﬁ,
info@isannointisaarinen.ﬁ
JS-Audit Oy
Suominen Jouni, AIT, KTM,
Oritie 2, 01200 VANTAA.
Puh. 020 743 6602, 0400 202 001,
jouni.suominen@js-audit.ﬁ, www.js-audit.ﬁ

ISÄNNÖINTIÄ
VUODESTA
1990

LVISA • Ilmanvaihto

Kuudi Oy
Hiekkaharjuntie 10
01300 VANTAA
Kuudi Oy
Taloisännöinti
Minervankatu 1
00100 HELSINKI
Espoon Kuudi Oy
Kivenhakkaajankuja 1
02650 Espoo
Hyvinkään Kuudi Oy
Uudenmaankatu 68 D
05830 Hyvinkää

p. 010 281 2320
isannointi@kuudi.ﬁ | www.kuudi.fi
MTR-Isännöinti Oy
Neilikkatie 17
01300 Vantaa
www.mtr.ﬁ
Myyrmäen Huolto Oy
Mika Lehtonen,
Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa
mika.lehtonen@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
asiakaspalvelu@ myyrmaenhuolto.ﬁ,
(09) 530 6140, www.myyrmaenhuolto.ﬁ
REALCO Oy
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Puh. 020 7438 340
etunimi.sukunimi@realco.ﬁ, www.realco.ﬁ

ASENTAJIA

Uusimaa:E-Kattotiivistykset Oy•www.e-kattotyot.com
Housetek Oy • www.housetek.ﬁ
Hypehelsinki Oy • www.hypehelsinki.ﬁ
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.ﬁ
KattoHoiva Oy • www.kattohoiva.ﬁ
Kattotyö Komsi Oy • www.komsi.net
Mr Katto Ky • www.mrkatto.ﬁ
RBU – Raseborgs Plåtslageri Ab • www.rbu.ﬁ
ST-Kattomaalaus Oy • www.st-kattomaalaus.com
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.ﬁ
Uudenmaan Peltityö Oy • www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
Pirkanmaa:Pirkanmaan Pintatiivistys •
www.pintatiivistys.ﬁ
Varsinais-Suomi:AD Talovaruste Oy •
www.adtalovaruste.ﬁ
FixTec katto & koti Oy • www.ﬁxtec.ﬁ
Ojansuun Peltityö • 045 8969 115
Rknpeltiseppä Petri Puttonen • www.rakennuspeltiseppä.ﬁ
Tekate Oy • www.tekate.ﬁ
Tmi Heikki O. Nieminen • www.peltikattotyöt.ﬁ
Turun Pelti- ja Eristys Oy• www.tpe.ﬁ
Päijät-Häme:Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.ﬁ
Valtapinnoite Oy • www.valtapinnoite.ﬁ
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
PR Muttonen • www.kirvesmiehet.ﬁ
Kymenlaakso:Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.ﬁ
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.ﬁ
Satakunta:Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.ﬁ
Etelä-Karjala: Tmi JP. Ahola • 040 585 5327
Lariane Oy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala: Remonttimestarit • www.jokivari.ﬁ
Vesikattopalvelu Nurmes Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Etelä-Savo: JJ-Pinnoitus Oy•www.jj-pinnoitus.ﬁ
Pelhane Oy • www.pelhane.ﬁ
RV-Saneeraus Ay • www.rvsaneeraus.ﬁ
Pohjois-Savo:Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy•
www.kipajyka.ﬁ
Savon Rakennuspelti Ky • www.savonrakennuspelti.ﬁ
Keski-Suomi:Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy •
www.kskiinteistopalvelu.ﬁ
Pelti-Lahti Oy• 0400 492 666
Rakennus & Pellitystyöt Toni Hintikka •
www.raksajapelti.ﬁ
Rakpower Oy• www.rakpower.com
Etelä-Pohjanmaa:Pohjanmaan Asennusmestarit Oy•
www.asennusmestarit.ﬁ
Pohjanmaa:Ab Byggnadsﬁrma Rönn Oy• 040 540 6416
Ab Wasa Bygg & Rakennusyhtiöt Oy• www.wbr-yhtiot.ﬁ
Keski-Pohjanmaa:Vikströms Plåtslageri Ab Oy•
www.vikstroms.ﬁ
Pohjois-Pohjanmaa:Iin Rakennuspelti•
www.iinrakennuspelti.ﬁ
Oulun Kattopalvelu Oy• www.oulunkattopalvelu.ﬁ
Peltikas Ky • www.peltikas.com
Teuvo Järvenpää Oy • www.teuvojarvenpaaoy.ﬁ
Vesikattopalvelu Kuusamo Oy•
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Kainuu:Rakennus Nis-Ka Oy• www.rakennusniska.ﬁ
Vesikattopalvelu Kemppainen Oy•
www.vesikattopalvelukemppainen.ﬁ
Lappi:Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy•016 263 100
Kunnossapito ja Korjaustyöt Reinikainen Oy•
040 595 0579
LA-Kattohuolto Oy• www.la-kattohuolto.ﬁ
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy• 040 183 4884
JÄLLEENMYYJÄT:
Helsinki: Punavuoren Rauta Oy•
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341
Vantaa: Virte-Metalli Oy• Tiilitie 12, 044 565 0087
Oulu: Oulun Kuorirakenne Oy•
Tetriläntie 16, 08 521 2460
Turku: Virte-Metalli Oy• Kuormakatu 12, 02 275 1750

SUOMEN

Kiinteistölehti

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

• Ab RoofTech Finland Oy
• Kilonkallio 5, 02610 Espoo • p. 0400 188 796
• www.rooftech.ﬁ • info@rooftech.ﬁ
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Kiinteistönhoito • Palvelut

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

PALVELUHAKEMISTO
Kiinteistönhoito • Siivous

Ikkunapesu.com

Niilo Kuivalainen Oy
Hiidenkiukaantie 1 D 30, 00340 Helsinki
p. 0400 172 609 , www.niilo.kuivalainen.eu

* Ikkunoiden puhtaanapitopalvelut sekä muut ikkunahuollot monipuolisin menetelmin ja ympärivuotisesti

Heinola

Fenestrum Oy, Helsinki
puh. 020 786 6450 * info@ikkunanpesu.com

Heinolan Huoltokeskus Oy
Kaivokatu 5-7, 18100 HEINOLA, p. 03 714 2020
hlanhuoltokeskus@phnet.ﬁ,
www.heinolanhuoltokeskus.ﬁ

Pääkaupunkiseutu
Hakunilan Huolto Oy
Kannuskuja 2, 01200 Vantaa p. 0207 792 300
info@hakunilanhuolto.ﬁ, www.hakunilanhuolto.ﬁ
Kiinteistöhuolto Toivonen Oy
Kysy tarjouksemme kiinteistöhuollosta!
Tunnolliset siivoojat myös peruspesuihin ym!
p. 041 5138 798, Sakarinkatu 4, 00530 Helsinki
www.kiinteistohuoltotoivonen.com

Turku
RH-Haka Kiinteistöhuolto
Stålarminkatu 12, 20810 Turku p. 0400 522 567 ,
rh-haka@pp.inet.ﬁ , www.rh-haka.ﬁ

Vaasa
Vaasan Talopalvelu Oy
Kirjastonkatu 14, 65100 Vaasa, p. 06 318 4100
malin.vainio@vaasantalopalvelu.ﬁ ,
www.vaasantalopalvelu.ﬁ

Kiinteistölehti

SUOMEN

Koko Suomi

Lakiasiat

Kokemusta ja tuoreinta tietoa
kiinteistöalan juridiikasta

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy

Perusparannus • Konsultointi
s

ONGELMAN RATKAISEMINEN
VAATII OSAAMISTA

RAKENTAMISEN JA
YHTIÖOIKEUDEN
ASIANTUNTIJA
Asianajotoimisto
Liuksiala & Co Oy

(09) 5860 750

www.kak-laki.fi

Sähkösuunnittelu Tiainen Oy
Suunnittelu, töiden valvonta, kuntoselvitykset
Kasöörinkatu 4 E, 00520 HELSINKI
p. (09) 3290 6600, f. (09) 143 097,
pentti.tiainen@sahtiainen.ﬁ, www.sahtiainen.ﬁ

Turvallisuus • Lukitusturvallisuus

LUKITUKSEN JA TURVASUOJAUKSEN
ERIKOISLIIKE
y24 h päivystävä lukkoliike yAvaimet yLukot
yKiinteistöjen lukitusuudistukset ySarjoitukset
Aukaisut yHelat yOvipuhelinjärjestelmien huolto
Turvaovet yKassakaapit yMurtohälyttimet
yVideovalvonta yTurvasuojakalvot

Asiantuntemuksemme perustuu
vankkaan kokemukseen. Olemme
olleet kehittämässä kiinteistö- ja
rakennusalan sopimuksia ja yleisiä
sopimusehtoja sekä ratkaisemassa
riitakysymyksiä asianajajina,
välimiehinä ja sovittelijoina.

Vaihde 0201 24 24 24
www.lukkokeskus.ﬁ y www.turvaseppa.ﬁ
ltuutettu
Abloy-va e
lukkoliik

Museokatu 9 B 21, 00100 Helsinki
www.liuksiala.com
Helsinki

Lakiasiaintoimisto Lakituki Oy
Käenkuja 8 D 32 TT
00500 HELSINKI
09 4289 2934, arttu.piipponen@lakituki.ﬁ

Espoo • Vantaa

Optimus Rakennuttajapalvelut
Projektinjohto, rakennuttaminen, suunnittelu
Laivurinkatu 13 A 11, 00150 HELSINKI
p. 050 4609217, www.optimusrakennuttaja.ﬁ
Suomen Kiinteistölehti
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LVISA Antenni ja tele
SATELLIITTI- JA ANTENNILIITTO SANT ry

PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo.
Puhelin: 09 547 610
e-mail: sant@sant.ﬁ | www.sant.ﬁ
Luotettavaa ja ammattitaitoista antennialan
palvelua satelliitti- ja antenniliiton jäseniltä

MYYNTI JA ASENNUS

»

ESPOO

Yhteisantennilaite Oy, TJ Risto Iitti
Hämäläistentie 4, 02780 ESPOO
p. 09 863 2055, päivystys 0400 444 563
yhteisantennilaite@co.inet.ﬁ
www.yhteisantennilaite.ﬁ

 ETELÄKARJALA / KYMENLAAKSO

Taavetin TV-palvelu
Honkakuja 8 B, 54500 TAAVETTI
Puh. 050 387 0080
risto.tikka@gmail.com

»

HELSINKI

Antennimestarit Oy, Hernepellontie 15 G
00710 Helsinki, p. 09 796 528
snellman@antennimestarit.ﬁ
www.antennimestarit.ﬁ

 HUITTINEN

Sähköiike E.J. Lehto Oy
Loimijoentie 4, 32700 HUITTINEN
p. 02 560 1640
asiakaspalvelu@ejlehto.ﬁ, www.ejlehto.ﬁ

 JOENSUU

Joen Sat-Systeemi Ky, TJ Lauri Koistinen
Ranta-Mutalantie 11, 80160 JOENSUU
puh. 0400 576 846
päivystys 0400 576 846
joen.satsysteemi@gmail.com
www.joensatsysteemi.ﬁ

»

JUVA

RK-Antenni Ky
Kummunmäenkuja 3, 51900 JUVA
p. 0400 655 541, ANTENNI-ATK-VALOKUITU
rauno.kaila@rk-antenni.ﬁ, www.rk-antenni.ﬁ

 JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän keskusantenni Oy
Tapionkatu 18, 40200 JYVÄSKYLÄ
p. 010 3232 680
myynti@keskusantenni.ﬁ, www.keskusantenni.ﬁ

»

KARJAA

Ek-Automatic, Erkki Åsten
Elina Kurjenkatu 4, 10300 KARJAA
p. 019 233 060, päivystys 0400 817 550
erkki.asten@ek-automatic.com
www.ek-automatic.com
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KORPILAHTI

Korpilahden Radio- ja TV-huolto,
Pauli Lehtinen
Ikolantie 6, 41800 Korpilahti
p. 0400 319 031, jms.rtv@jippii.ﬁ
www.korpilahdenradiojatvhuolto.ﬁ

 KOUVOLA

Telekymi
Salpausselänkatu 56, 45100 KOUVOLA
p. 0400 550 942
telekymi@telekymi.ﬁ
www.ttpalveluapu.ﬁ

»

KUOPIO

EkoAntenni Oy
Esko Nenonen
Ruisaumantie 19, 71800 SIILINJÄRVI
p. 0400 674 157
esko.nenonen@ekoantenni.ﬁ
www.ekoantenni.ﬁ

»

PIRKANMAA

JK Sähkäri
Komunmutka 10, 34130 YLINEN
P. 045 128 2267
jk.sahkari@netti.ﬁ, www.jksahkari.net

»

PIRKKALA

Teletaito Ky, TJ Ilkka Jutila
Mantantie 8, 33950 PIRKKALA
p. 0400 731 076 tai 040 352 4424
teletaito@teletaito.ﬁ, www.teletaito.ﬁ

 SALON SEUTU

Angelniemen Antenni Oy
Kokkilantie 805, 25230 ANGELNIEMI
p. 040 591 3758
posti@angelniemenantenni.ﬁ
www.angelniemenantenni.ﬁ

 TAMPERE

Antenni J. Lammi Oy
Kalevan Puistotie 11, 33500 TAMPERE
p. 045 111 6565, info@antenni-lammi.ﬁ
www.antenni-lammi.ﬁ

»

VANTAA

Antenniasennus Rajamäki Oy
Jäkkitie 19, 01300 VANTAA
p. 040 637 8899, Ari Rajamäki
info@antenniasennusrajamaki.ﬁ
www.antenniasennusrajamaki.ﬁ

Sähköﬁnne Oy
Itkonniemenkatu 19, 70500 KUOPIO
puh. 017 - 176 111,
Avoinna Ma-Pe 8.00-16.00
www.sahkoﬁnne.ﬁ
sahkoﬁnne@sahkoﬁnne.ﬁ

Satelnet Oy
Harjutie 15 B, 01390 Vantaa
P. 044 341 7735
Päivystys: ma-su klo 8-20
info@satelnet.ﬁ

»

Taloverkko Oy
Uranuksenkuja 2 A, 01480 VANTAA
p. 010 5482 810, päivystys 010 5482 810
taloverkko@taloverkko.ﬁ, www.taloverkko.ﬁ

LAPPI JA POHJOIS-POHJANMAA

A&T Koivuniemi Ky
Aito antennitekniikan ammattilainen
lähes 20 vuoden kokemuksella.
p. 040 550 9309 / Tuomas, p. 0500 926 304 / Arto
koivuniemi.arto@suomi24.ﬁ,
digivika@hotmail.com, www.digidigi.ﬁ

»

MIKKELI

Data-Antenni Vesala
Hiirolantie 15, 51520 Mikkeli
p. 0400 414512, mikko.vesala@data-antenni.ﬁ
www.data-antenni.ﬁ

 MÄNTTÄÄÄNEKOSKI

Talassat Tmi
Laidunpolku 3, 35800 Mänttä
p. 040 557 3118
kari.talassalo@talassat.ﬁ , www.talassat.ﬁ

 ORIMATTILA

Exatell
Tuomikaari 4, 16300 Orimattila
p. 044 974 6648
mika.pihlajamaa@exatell.ﬁ, www.exatell.ﬁ

VALMISTUS / MAAHANTUONTI /
TUKKUKAUPPA

 KOKO SUOMI

RF-Tuote Oy
Joensuunkatu 13, 24100 Salo
p. 02 736 6360
info@rf-tuote.ﬁ, www.rf-tuote.ﬁ

 HELSINKI

Laatuantenni
Rälssintie 4, 00720 Helsinki
p. 020 707 0300
www.laatuantenni.ﬁ

 SEINÄJOKI

Anvia TV Oy
Yrittäjäntie 15, 60100 Seinäjoki
p. 0207 420 136
info@anvia.ﬁ , www.anvia.ﬁ

PALVELUHAKEMISTO
Talous

AKA-KIINTEISTÖARVIO:
Auktorisoitu Kiinteistöarvioija

luotettavuuden ja varmuuden edellytys

Luotettavan kiinteistöarvion perustana on auktorisoitu kiinteistöarvioija AKA. AKA-arviot tehdään maan parhaalla
ammattitaidolla. Auktorisointijärjestelmä on vakiintunut kaikille kiinteistösektoreille: toimitiloihin, asuntoihin, maa- ja
metsätalouskiinteistöihin sekä kaikki osa-alueet kattavaan yleisauktorisointiin. Auktorisoidut arvioijat ovat läpäisseet vaativan
kokeen, lisäksi edellytyksenä on useiden vuosien työkokemus. Osassa arvioinneista vaaditaan Keskuskauppakamarin hyväksymä
kiinteistönarvioitsija (KHK).

YLEISAUKTORISOINTI:
ARVIOINTIKESKUS OY
P. 020 7411 050
www.arviointikeskus.ﬁ

NEWSEC VALUATION OY

LEMINEN MARJA-LEENA, Helsinki

P. 0207 420 400
www.newsec.ﬁ
Seitsemän AKA-arvioijaa

puh. 040 763 5415
Takio LKV
marjaleena.leminen@takio.com
www.takio.com

KIVIRANTA AULIKKI (KHK), Espoo
aulikki.kiviranta@arviointikeskus.ﬁ

ROVANIEMEN KOTIPESÄ OY

PENNANEN ESA-PEKKA LKV AKA, Vantaa,

ORAMA ANTTI (KHK), Helsinki

JUHA HAATAJA, AKA asunnot

antti.orama@arviointikeskus.ﬁ

Valtakatu 21, 96200 Rovaniemi
P. 050 4949 332
www.rovaniemenkotipesa.ﬁ

p. 050 598 6611
Kiinteistömaailma / Myyrmäen Kodit Oy
esa-pekka.pennanen@kiinteistomaailma.ﬁ
www.kiinteistomaailma.ﬁ

MAA- JA METSÄTALOUSAUKTORISOINTI:

TURUN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY

ÄIJÄLÄ MATTI
matti.aijala@arviointikeskus.ﬁ

CATELLA PROPERTY OY
P. 010 5220 100
www.catella.ﬁ
etunimi.sukunimi@catella.ﬁ
LEHTONEN ARJA, johtaja, (KHK)
Koko Suomi
p. 0500 763 427

www.opkk.ﬁ/turku

ARVIOINTIKESKUS OY

Keskuskauppakamarin rekisteröimä
kiinteistönarviointiyhteisö

P. 020 7411 064
www.arviointikeskus.ﬁ

HELMINEN ARTO (KHK)

HAKOLA VESA, Oulu
vesa.hakola@arviointikeskus.ﬁ

JONES LANG LASALLE

p. 040 565 5389
tero.lehtonen@eu.jll.com

LÄNSI-SUOMEN
METSÄTILAT OY LKV
www.metsatilat.ﬁ/lsmt

TIRKKONEN JARI, Helsinki

PUSA JUKKA, Sastamala

p. 0400 500 904
jari.tirkkonen@eu.jll.com

p. 0400 636 113, jukka.pusa@metsatilat.ﬁ

VIERIKKA OIVA, Kuhmalahti
p. 040 580 3144, kuhmamhy@sci.ﬁ

LKV KAUKO KOSKINEN OY
P. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.ﬁ

ASUNTOAUKTORISOINTI:

KOSKINEN KAUKO (Y)(KHK)(A)(MM)

WWW.ASUNTOVERKKO.COM

Helsinki, p. 040 5838 503
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

SARLIN JARMO, Helsinki,

JÄRVINEN TARU (Y)(KHK), Espoo
p. 09 351 1155
taru.jarvinen@lkvkaukokoskinen.ﬁ

HONKA HANNELE (AKA asunnot)
p. 0500 833 591
hannele.honka@op.ﬁ

www.joneslanglasalle.ﬁ
LEHTONEN TERO, Helsinki

p. 0500 842 523
arto.helminen@op.ﬁ

KARHUJOKI SAMPO (KHK)
p. 043 822 2414
sampo.karhujoki@op.ﬁ

MALMBERG PETRI (KHK)
p. 0400 260 150
petri.malmberg@op.ﬁ

SIPILÄ MATTI (AKA maa- ja metsätalous)
p. 050 368 8769
matti.sipila@op.ﬁ

TEIJULA ILKKA, (KHK)
p. 0400 786 640
ilkka.teijula@op.ﬁ

p. 0400 506 900
Ylinkerros Oy
jarmo.sarlin@ylinkerros.ﬁ,
www.ylinkerros.ﬁ

Suomen Kiinteistölehti
• Palveluhakemisto
Suomen Kiinteistölehti
9/20159 |• 2015
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Tervetuloa Kiinteistömessuille
18.–20.11.2015!

Welcome to the Real Estate 2015 fair
18-20th November!

Kiinteistö 2015 on kiinteistön ylläpidon, korjausrakentamisen ja
isännöinnin suurin ammattitapahtuma Suomessa.

Real Estate 2015 is the largest professional event dealing with real estate
maintenance and renovation in Finland.

Samaan aikaan Messukeskuksessa myös Väri ja Pinta, ViherTek, FinnSec
ja Audiovisual -messut. Pääset osallistumaan kaikkiin tapahtumiin yhdellä
veloituksettomalla rekisteröinnillä!

Associated events at the same time include Colour and Surface
on surface ﬁnishing, corrosion prevention and façade, ParkTec on
landscaping and the Safety and Security Fair FinnSec. The versatile fair
selection is complemented with AudioVisual - the leading trade show for
the professionals of the AV industry.

Messuinfo

Fair Info

Aika ja paikka: 18.–20.11.2015 Messukeskus, Messuaukio

Time and venue: 18-20th November 2015 Messukeskus Helsinki,
Expo and Convention Centre

Aukioloajat: ke-to klo 9-17, pe klo 9-16.
Sisäänpääsy kävijälle maksuton!
Liikenneyhteydet: Messukeskukseen pääset Helsingin keskustasta
raitiovaunuilla 7A, 7B ja 9 sekä kaikilla lähiliikenteen junilla. Pasilan
asemalta on noin 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen.
Lentokentältä pääset Pasilan asemalle I- ja P-junilla puolessa tunnissa.
Taksi tuo lentokentältä Messukeskukseen noin 15 minuutissa.
Pysäköinti: Pysäköintimaksu 12 € oikeuttaa kertapysäköintiin yhden
vuorokauden aikana.
Hotellivaraukset: Messukeskuksen oma hotelli Holiday Inn Helsinki –
hotelli, puh. (09) 150 900. Huonevaraukset teet kätevästi osoitteessa
www.ﬁnland.holidayinn.com
Järjestäjä: Messukeskus, puh. 040 450 3250, www.messukeskus.com
Toimeksiantaja: Isännöintiliitto ja Suomen Kiinteistöliitto ry

Opening hours: Wed & Thu 9:00-17:00, Fri 9:00-16:00.
Free admission for visitors!
Trafﬁc connections: To reach Messukeskus Helsinki, Expo and
Convention Centre from Helsinki city centre, take tram 7A, 7B or 9 or
any commuter train. From Pasila station, there is a 300-metre walk to
Messukeskus. From the Helsinki-Vantaa airport, the I- and P-trains reach
Pasila station in about 30 minutes. A taxi from the airport to Messukeskus
takes about 15 minutes.
Parking: Parking fee EUR 12 per day for each time you park.
Hotel booking: The Exhibition & Convention Centre’s own hotel, Holiday
Inn Helsinki Messukeskus, Tel. +358 (0)9 150 900. Book rooms the easy
way at www.ﬁnland.holidayinn.com
Organiser: Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre,
Tel. +358 40 450 3250, www.messukeskus.com
Commissioned by: Finnish Real Estate Management Federation and The
Finnish Real Estate Federation

REKISTERÖIDY OSOITTEESSA
WWW.KIINTEISTOMESSUT.FI
   !0==?60=6?=07=4964
@:499,60>:67: ;067: 
Rekisteröidy mukaan veloituksetta!
Tapahtumaan sisäänpääsy on kävijälle maksuton,
mutta edellyttää rekisteröitymisen kävijäksi joko
ennakkoon netissä tai Messukeskuksessa sisäänkäyntien
asiakaspäätteillä tapahtuman aukioloaikoina.
Ennakkoon rekisteröitymällä vältät mahdolliset ruuhkat
rekisteröitymispisteillä.
Yksi rekisteröityminen oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin
samanaikaisiin tapahtumiin: Kiinteistö, FinnSec, Väri ja
Pinta, ViherTek sekä AudioVisual.

AAA6449>04=>:80==?>D

p.s. veroetu
Olethan huomannut ammattimessujen
hyödyntämisen veroedun?
Yritys saa veroedun, kun messukäynti on osa työnantajan koulutussuunnitelmaa, liittyy työntekijän ammatillisen osaamisen edistämiseen ja on osa työntekijän palkallista työaikaa.
Tarkemmat kriteerit ja ohjeet edun hakemiseen löydät esimerkiksi Messukeskuksen sivuilta.
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Näytteilleasettajat
SiMAP ja Leanheat

6f129

Riihitie 8
00330 HELSINKI
Puh./Tel. 09 4770 570
www.simap.ﬁ

Simeri Oy

7h45

Koskelontie 15
02920 ESPOO
Puh./Tel. 0400440431
info@simeri.ﬁ
www.simeri.ﬁ

Stoﬁx Oy

6f148

Ahlmaninkatu 2E
40100 JYVÄSKYLÄ
ﬁnland@stoﬁx.com
www.stoﬁx.com

Suomen Hissiurakointi Oy

7h59

6f89

6f74

6k99

6k98

7f54

Ratamestarinkatu 7 a
PL 88
00521 HELSINKI
www.sweco.ﬁ

Tophart

6h94

6h88

7g49

6g118

6g138

6g124

Ilvesvuorenkatu 9
01900 NURMIJÄRVI
uusimaa@vesivek.ﬁ
www.vesive.ﬁ

6k74

Viestintävirasto

6g124

Jäspilänkatu 2 B
04250 KERAVA
www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

6k141

6g78

6e149

6g89

Itämerenkatu 3A 5.krs
PL 313
00181 HELSINKI
etunimi.sukunimi@viestintavirasto.ﬁ
www.viestintävirasto.ﬁ

Väriset Oy

Kouvolantie 365
15561 NASTOLA
www.uponor.com

6g94

Kauppakatu 5-9, 3 krs
08100 LOHJA

Vesivek Uusimaa Oy

6f93

6e89

Klingstorpintie 168
10120 TÄHTELÄ
www.wassis.ﬁ

7f67

6e134

6g124

Vapaalantie 8 A
01650 VANTAA
www.vasapalvelut.ﬁ

VERTO

Tiilipojanlenkki 4
01720 VANTAA
info@torsten.ﬁ

Uudenmaan Peltityö Oy

6g124

Tuohikuja 2 B
02130 ESPOO
Puh./Tel. 050 413 1880
Telefax (09) 452 2026
jyrki.nenonen@wareco.com
www.wareco.com

Wassis Oy Ab

Yli-Peisalantie 23
15820 LAHTI

Uponor Suomi Oy

Wareco International

VASA Palvelut Oy

Valimotie 22-24
01510 VANTAA
www.tomallen.ﬁ

6e135

Pahkalaukkaantie 156
21350 LIETO

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Tietotili Consulting Oy

Viilaajantie 2
06450 PORVOO
Puh./Tel. 020 743 3300
Telefax 020 743 3301
www.tukku-immonen.com

Luutnantinpolku 7E
00410 HELSINKI
www.terveysilma.ﬁ

Suomen Valojakelu Oy

Thermia Lämpöpumput

Tukku-Immonen Oy

Mestarintie 7
06150 Porvoo
info@sukittajat.ﬁ
www.sukittajat.ﬁ

Suomen Terveysilma Oy

Termosuoja

Rakennuttajatoimisto Oy
Valvontakonsultit
Työpajankatu 10 A
00580 HELSINKI
www.valvontakonsultit.ﬁ

Talotekniikka-lehti /TalotekniikkaJulkaisut Oy
6g86

6g92

Niittytie 25
01300 VANTAA
www.putkiuudistus.ﬁ

Suomen Sukittajat Oy

6e75

Torstenholm HC Oy

www.kiinteistoliitto.ﬁ

Suomen Putkiuudistus Oy

Talopesulat Oy
Vitikka 1 C
02630 ESPOO

Tom Allen Oy

Okeroistentie 1
15800 LAHTI
www.kattocenter.ﬁ

Suomen Kiiinteistöliitto

6e79

www.tietotili.ﬁ

Okeroistentie 1
15800 LAHTI

Suomen KattoCenter Oy

Talokeskus Yhtiöt Oy
Pihlajistonkuja 4
00710 HELSINKI
katariina.makela@talokeeeskus.ﬁ
www.talokeskus.ﬁ

Niittytaival 13
02200 ESPOO
www.lampo.danfoss.ﬁ

Yrjönkatu 9 A
00101 HELSINKI
www.hypo.ﬁ

Suomen JulkisivuCenter

V-W

Väkiparrantie 25
38200 SASTAMALA
www.termosuoja.ﬁ

Madetie 9 D
02170 ESPOO
www.huoltopaivystys.com

Suomen Hypoteekkiyhdistys

T-U

Sitratori 5
00420 HELSINKI
Puh./Tel. +358400773833
www.talotekniikka-lehti.ﬁ

Tollinpolku 2 C
00410 HELSINKI
www.hissiurakointi.com

Suomen Huoltopäivystys

Exhibitors

Laurinmäenkuja 3
00440 HELSINKI

6k79

Näytteilleasettajat
M-N
Micro Aided Design Oy M.A.D.

O-P
6f134

Keilaranta 1
02150 ESPOO
mad@mad.ﬁ
www.mad.ﬁ

Marioff Corporation Oy

One4all Finland Oy
6g115

6h74

6f139

Kiilakiventie 1
90250 OULU
Puh./Tel. 0102296200
myynti@maxtech.ﬁ
www.maxtech.ﬁ/
Max Technologies Oy on suomalainen palveluntarjoaja,
joka tuottaa kattavia työn- ja kalustonhallinnan ratkaisuja
liikkuvan työvoiman tarpeisiin. Päätavoitteemme on
tarjota asiakkaillemme joustavaa palvelua ja heidän
tarpeisiinsa räätälöityjä kokonaisuuksia yhdistelemällä
modernia teknologiaa ja hyvää käytettävyyttä.

Metritiski Oy

7e49

Sattulantie 75
Korentinkatu 4
37630 VALKEAKOSKI
Puh./Tel. +358500635444
www.metritiski.ﬁ

Molok Oy

6e115

6d135

NIBE Energy Systems Oy

6f125

6g125

7g65

6f78

NASTOLA
www.keittiomaailma.ﬁ/projektimyynti ja www.novart.ﬁ

Nuohousalan keskusliitto ry
Katajanokankatu 3 B 9
00160 HELSINKI
info@nuohoojat.ﬁ
www.nuohoojat.ﬁ

6h84

6h78

6e85

6h109

UE1

UP2

Flätbackantie 1
04150 MARTINKYLÄ

6g115

RF SensIT Oy

7e63

Finnoonniitynkuja 4
02270 ESPOO
Puh./Tel. 040 543 3633
www.rfsensit.com

7e65

Roof Tech Finland

6f124

Kilonkallio 5
02610 ESPOO
Puh./Tel. 0400-188796
www.rooftech.ﬁ

6e138

Rototec Oy

6e125

Teollisuustie 12
33330 TAMPERE
www.rototec.ﬁ

RPT Docu Oy
6f145

6k88

6f109

Ruukinkuja 3
02330 ESPOO
info@rpt.ﬁ
www.rpt.ﬁ

RTK-Palvelu Oy

6f115

Heikkiläntie 7 A 3
00210 HELSINKI
www.rtkpalvelu.ﬁ

Emäsalontie 271
06950 EMÄSALO
www.vaskisepat.ﬁ

7g64

Asemakatu 1
62100 Lapua
http://www.pp-tuote.ﬁ

S
Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy

6e87

Pietarsaarentie 31
66900 UUSIKAARLEPYY
www.prevex.com

6g99

6g108

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 VANTAA
www.scanofﬁce.ﬁ

Senera Oy
Martinkyläntie 43
01720 VANTAA
www.senera.ﬁ

6g124

7g59

PL 101
00089 SANOMA

Scanofﬁce Oy

Sahaajankatu 12
00880 HELSINKI
Puh./Tel. 010 239 0060
info@proline-group.ﬁ
www.proline-group.ﬁ
Teollisuuskatu 46
29200 HARJAVALTA
www.puustelli.com

6f114

Flätbackantie 1
04150 MARTINKYLÄ

Rex Nordic Oy

Työmiehenkatu 2
50150 MIKKELI
www.pipemodul.com

Puustelli Group Oy

6h79

Hitsaajantie 7
06450 PORVOO
www.repipe.ﬁ

Rex Nordic Oy

Urakoitsijantie 8
06450 PORVOO
Puh./Tel. 044 500 2760
myynti@picote.ﬁ
www.picote.ﬁ

Prolinesystems Relining Oy

7f44

Honkanummentie 12
01260 VANTAA
etunimi.sukunimi@recair.ﬁ
www.recair.ﬁ

RePipe Oy

Alaskartano
21500 PIIKKIÖ
etunimi.sukunimi@langh.ﬁ
www.langh.ﬁ

Oy Prevex Ab

Realia Isännöinti Oy

Recair Oy

Vesimyllynkatu 3
33340 TAMPERE
www.otis.ﬁ

PP-Tuote Oy

Rounionkatu 107
37150 NOKIA
www.nokeval.com

Novart Oy

Otis Oy

6f133

Valimotie 17-19
00380 HELSINKI
ostoreskontra@realia.ﬁ

Sahaajankatu 24
PL 266
00811 HELSINKI
www.moraarmatur.ﬁ, www.fmmattsson.ﬁ

Porvoon Vaskisepät Oy

Juurakkotie 3
01511 VANTAA
www.nibe.ﬁ

Nokeval Oy

Ostnor Finland Oy

Pipe-Modul Oy

Läntinen Pitkäkatu 21-23 C
20100 TURKU
www.newliner.ﬁ

6h72

Isometsäntie 2
26101 RAUMA
www.oras.com

Picote Oy Ltd

Finnoonniitty 3
02270 ESPOO
www.muottikolmio.ﬁ, www.isodran.ﬁ

NewLiner Suomi Oy

Oras Oy

Rakennustieto Oy
Malminkatu 16 A
00100 HELSINKI
www.rakennustieto.ﬁ

Mittalinja 1
PL 109
01301 VANTAA
www.onninen.ﬁ

Pesupalvelu Hans Langh Oy

PL 90
37101 NOKIA
Puh./Tel. 010 3429 400
molok@molok.com
www.molok.com

Muottikolmio Oy

6e105

Nihtisillankuja 3
02630 ESPOO
Puh./Tel. 0207 229 380
info@one4all.ﬁ
www.porrasnaytot.ﬁ

Onninen Oy

Kauppatie 8 B
04300 TUUSULA

Max Technologies Oy

Oilon Home Oy

R

PL 5
15801 LAHTI
www.oilon.com

Virnatie 3
PL 86
01301 VANTAA
Puh./Tel. 09 870 851
Telefax 09 870 853 99
www.marioff.com

Masters Brainwork Oy

Exhibitors

6f119

Näytteilleasettajat
Franke Finland Oy

6f104

Vartiokuja 1
76850 NAARAJÄRVI
www.franke.ﬁ

Grana

6k89

6f149

Laastitie 1
40320 JYVÄSKYLÄ
www.hb-betoni.ﬁ

6h114

Lauttasaarentie 50
00200 HELSINKI
Puh./Tel. +358207638000
valaistus@hedtec.ﬁ
www.hedtec.ﬁ

Helen Oy

6f99

Pohjoisespalandi 15-17 B
PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
www.hel.ﬁ/hissiprojekti

6f105

6h95

6h105

6f135

7f58

Kupari Solutions Oy

7f66

Kylpyhuonekeskus

7k65

6d139

Lehtovuori Oy

6g109

6e99

Lakkilantie 4
15150 LAHTI
www.lehtovuori.ﬁ

Lesil Oy

6k75

Valtaimenkuja 24
30100 FORSSA

6g115

LK Systems OY

7k64

Huoltotie 4
04300 Tuusula
www.lksystems.ﬁ

Kiinteistö & Talotekniikka -lehti /
PubliCo Oy
6e123

Lumixia Oy

7h66

Vapaaherrantie 2
40100 JYVÄSKYLÄ

Lupapiste

7e57

Alvar Aallon katu 5
00100 HELSINKI
www.solita.ﬁ

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy 6e73

LVI Eilola Oy

7h65

Sievisenmäentie 10B
40420 JYSKÄ

Lännen Pinnoitetyö Oy
6h109

7g45

Säynäslahdentie 6
00560 HELSINKI

LämpöYkkönen Oy
7f54

7h64

Ahonperäntie 30
92450 LUOHUA
www.lvi-eilola.ﬁ

LVIS-Hokka Oy
6f75

Annankatu 24
00100 HELSINKI
www.kliitto.ﬁ/uusimaa/
www.kiinteistoposti.ﬁ

6g84

Urho Kekkosenkatu 4-6 F. ( rekrytointi)
Sentnerikuja 1
00440 HELSINKI
www.lassila-tikanoja.ﬁ

Vetokuja 4
01610 VANTAA
info@kidde.ﬁ
www.kidde.ﬁ

Kiinteistöposti Oy
7f65

6f136

Paarmamäentie 2
PL 100
16901 LAMMI
www.lammin.ﬁ

Lassila & Tikanoja Oyj

Myrskyläntie 1204
07680 JUORNANKYLÄ
www.kattotutka.ﬁ

Kiinteistöliitto Uusimaa
6e129

6g144

Tehtaankatu 2
04400 JÄRVENPÄÄ
www.temal.ﬁ

Martintie 14 B
02270 ESPOO
Puh./Tel. 010 281 3410
info@jana.ﬁ
www.jana.ﬁ

Kiinteistöalan Kustannus Oy

6f91

Metsäneidonkuja 6
02130 ESPOO
www.kuparisolutions.ﬁ

Malmin asematie 6
00700 HELSINKI
www.kiinkust.ﬁ

Jarrutie 1
00770 HELSINKI
www.hurrikaanit.ﬁ
Koivistontie 1
33960 PIRKKALA
www.kattokeskus.ﬁ

6h75

J-L

Kattotutka Oy

6f138

Henry Fordin katu 5 K
00150 HELSINKI

Malmin asematie 6
00700 HELSINKI
etunimi.sukunimi@kiinko.ﬁ
www.kiinko.ﬁ

Konalantie 47 C
00390 HELSINKI
Puh./Tel. +358 9 530 8400
info@humitec.ﬁ
www.humitec.ﬁ

Hämeen Kattokeskus Oy

Kristall Pro Clean Oy

Pälkäneentie 19 A
00510 HELSINKI
Puh./Tel. 020-162 2200
etunimi.sukunimi@publico.com
www.publico.com

Vanha turuntie 34
10420 POHJANKURU
www.hp-pesu.ﬁ

Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

KONE Hissit Oy
PL 1000
05801 HYVINKÄÄ

Lapinlahdenkatu 1 c
PL 1370
00101 HELSINKI
www.kotitalolehti.ﬁ, www.isannointiliitto.ﬁ

Kidde Finland Oy
6h89

Piitie 1 A
01510 VANTAA
Puh./Tel. 020 710 9170
house@optima.ﬁ
www.optima.ﬁ

Humitec Oy

6f95

Saimaankatu 8
50100 MIKKELI

Harkkoraudantie 6
00700 HELSINKI
info@hormex.ﬁ
www.hormex.ﬁ

HP-Pesu Oy

Isännöintiliitto

7e55

Teknologiantie 2
90590 OULU
www.dreamit.ﬁ

Rantalantie 11
81720 LIEKSA
www.innotek.ﬁ

Järvi-Suomen
Kiinteistökonsultit Oy

Sarankulmankatu 25
33900 TAMPERE
Puh./Tel. 03-2254 900
www.honkoliini.com, www.vaillant.ﬁ

House Optima Oy

Innotek Oy

Jana Oy Ab

Helsingin kaupungin hissiprojekti 6e117

Hormex Oy

Innocate Oy

Kodinportti / Dreamit

Lammin Ikkuna Oy

Kampinkuja 2
Helen Oy
00090 HELEN
helen@helen.ﬁ
www.helen.ﬁ

Honkoliini Professional Oy /
Vaillant

6f85

M
Mannerheiminkatu
h i i k t 20
06100 PORVOO
Puh./Tel. 0400-339774
info@innocate.ﬁ
www.innocate.ﬁ

H-I

Oy Hedtec Ab

Hämeen Laaturemoontti Oy
Ilveskuja 8
01900 NURMIJÄRVI
www.laaturemontti.ﬁ

Ilo ä ti 25
Ilomäentie
37800 AKAA
www.grana.ﬁ

HB-Betoniteollisuus Oy

Exhibitors

Pyhäjoentie 54
27920 SÄKYLÄ
www.lannenpinnoitetyo.ﬁ

6e139

Näytteilleasettajat
720
720 Degrees Oy

B-D
7k58

Kuortaneenkatu 2
00510 HELSINKI

6k94

Kiljavantie 3
05200 RAJAMÄKI

Ab Pen & Hammer Oy

7f42

Annankatu 12
00120 HELSINKI
www.penandhammer.com

AD-Lux Oy

6k78

6d145

7e59

7h55

6h69

Sarvivälkkeentie 3
04300 TUUSULA
Puh./Tel. 0207344070
www.arkirakennus.ﬁ

Asfalttiurakointi KK Oy

6e148

Vesijärvenkatu 11 A
PL 30
15141 LAHTI
etunimi.sukunimi@ara.ﬁ
www.ara.ﬁ

6g118

Puustellinpolku 8
PL 10
00411 HELSINKI
Puh./Tel. 09-566 4511
Telefax 09-566 2839
aton@aton.ﬁ
www.aton.ﬁ
Haikankatu 1
21200 RAISIO
info@eurosolar.ﬁ
www.eurosolar.ﬁ

6g95

Enegia Services Oy

6f118

6g115

6f79

Teollisuustie 15
79100 LEPPÄVIRTA
www.lampo.danfoss.ﬁ

6e109

Hiomotie 19
00380 HELSINKI
www.delete.ﬁ

7g67

Pirkkolankatu 6
45130 KOUVOLA
info@dryice.ﬁ
www.dryice.ﬁ

Ammattitie 1
06450 PORVOO
Puh./Tel. 0205 1311
info@edupoli.ﬁ
www.edupoli.ﬁ
Läntinen teollisuuskatu 15
02920 ESPOO
www.eerolayhtiot.ﬁ

6f88

Esteri Pesulakoneet Oy

6h109

6g114

Kutomotie 16
00380 HELSINKI
Puh./Tel. +358 (0)207 690 500
fatman@fatman.ﬁ
www.fatman.ﬁ

FG Finland Oy

6d149

Karitie 7
01530 VANTAA
www.fgﬁnland.ﬁ

Fidelix Oy

6g85

Martinkyläntie 41
01720 VANTAA
Puh./Tel. 09 250 1288
Telefax 09 250 1299
info@ﬁdelix.ﬁ
www.ﬁdelix.ﬁ

Filter Partner Oy

6k123

PL 57
24101 SALO
www.ﬁlterpartner.ﬁ

Flagmore Oy

6k68

Teollisuuskatu 33
00520 HELSINKI
myynti@ﬂagmore.ﬁ
www.ﬂagmore.com

Flowall (Valvontakonsultit, Sweco, Consti,
Wareco, Puustelli, Uponor)
6g124

E-G

Eerola-Yhtiöt Oy

Eskon Oy

Fatman Oy
6g79

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä,
liikelaitos Edupoli
6f123

6k69

7e67

Turuntie 2
13100 HÄMEENLINNA
asiakaspalvelu@enegia.com
www.enegia.com

Kaakelikaari 8
01720 Vantaa
www.esteri.com

Hopeatie 2
00440 HELSINKI
Puh./Tel. 010 288 6000
info@consti.ﬁ
www.consti.ﬁ
Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakentamiseen
keskittynyt yritys. Sen tehtävänä on uudistaa kiinteistökantaa tehokkaasti ja luoda arvoa kiinteistöjen
omistajille. Consti Yhtiöistä löytyy parhaat rakennusurakoinnin, talotekniikan, linjasaneerauksen,julkisivusanee
rauksen sekä piha- ja ympäristörakentamisen ammattilaiset.

Dry Ice Finland Oy

7f64

Ajomiehentie 13
00390 HELSINKI
www.eskon.ﬁ

Vetokuja 4
01610 VANTAA
Puh./Tel. 09 613 131
Telefax 09 613 13500
www.carrier.ﬁ

Delete Finland Oy

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
6e119

Aurinkosähkötalo Eurosolar Oy

Blosius Kylpyhuoneremontit Oy

Oy Danfoss Ab

Nahkurinpolku 7 C 24
04200 KERAVA
www.asfalttiurakointikk.ﬁ

Siivouspalvelu Aton Oy

BikeKeeper

Consti Yhtiöt Oy

Kutomotie 16
00380 HELSINKI

AR-KI Rakennus Oy

6g88

Komentajankatu 5, Espoo
PL 50
02611 ESPOO
Puh./Tel. +358 20 411 211
Telefax 0358 20 411 3200
info.ﬁnland@eltelnetworks.com
www.eltelnetworks.ﬁ

Hakakalliontie 2
05460 HYVINKÄÄ
www.beckhoff.ﬁ

Carrier Oy

Tammasaarenkatu 5, Santa Maria, 3.krs
PL 5468
70701 KUOPIO

APV Alueellinen
Pysäköintivalvonta Oy

Beckhoff Automation Oy

7f63

Yrittäjänkatu 12
04440 JÄRVENPÄÄ

ELTEL Networks Oy

Ruoholahdenkatu 12
00180 HELSINKI
www.blosius.ﬁ

Väinönkatu 26 A
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh./Tel. 040 747 1089
info@aitioﬁnland.com
www.hillava.com

Anvia IT-palvelut Oy

6f128

Gustav Pauliginkatu 7 A 20
00990 HELSINKI
www.bikekeeper.com

Hämeentie 33
20540 TURKU
Puh./Tel. 02 517 0300
pekka.orne@adlux.ﬁ
www.adlux.ﬁ

Aitio Finland Oy/ Hillava

Bauer Watertechnology O
Oy

Eko-Expert Oy

Jaakonkatu 2
01620 VANTAA
Puh./Tel. 09 27699556
www.bauer-wt.com

A
A&M Mediapartners Oy

Exhibitors

Vilhonvuorenkatu 11 A 15
00500 Helsinki
www.taskut.ﬁ

Foamglas Nordic AB

6g98

Hällebergsvägen 7
44360 STENKULLEN
Ruotsi/Sweden
www.foamglas.com

6h109

Fortum Power and Heat Oy
PL 543
00048 FORTUM

6e81

Ohjelmat
12.30

Muutokset mahdollisia, katso koko ohjelma www.ﬁnnsec.ﬁ

10 x enemmän riskienhallintaa – Big data
kiinteistöjen vahingontorjunnassa
DI, riskipäällikkö Rauli Oikarinen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Fennia

13.00
13
00

Perjantai 20.11. Viihtyisä kiinteistö
10.00

Vesihuolto osana viihtyisää
y
pihaa
p

Pi
Piazza-paneeli:
li Ilmoitusmenettely
Il it
tt l harmaan
h
talouden torjunnassa - hyödyt ja haitat

Lehtori Outi Tahvonen, HAMK Lepaa

Rankkasateet, tulvat ja hulevedet – kuinka
vakuutusturva toimii nykyään

Toimitusjohtaja Kaija Niemi,i Hakunilan Huolto Oy, ylitarkastaja
Kristiina Virmajoki,i Verohallinto, hankintajohtaja Janne
Järvinen, YIT Oyj. Moderaattorina toimitusjohtaja Lars Albäck,
k
Suomen Tilaajavastuu

13.45

Turvallinen asuinympäristö ympäri vuoden

Myyntijohtaja Antero Miikki,i Howden Finland Oy

11.00

Valolla turvaa ja viihtyisyyttä, uudet valonlähteet
sisällä ja ulkona
Tuotepäällikkö Jouni Vierimaa, Havells Sylvania Finland Oy

14.15

11.30

12.00

Väri 15 -kilpailun palkintojenjako
13.00

Yli-insinööri Katja Outinen, Ympäristöministeriö,
Hometalkoot-kampanjan ohjelmapäällikkö

Piazza-paneeli: Mitä pihalla saa ja ei saa tehdä?
Mistä asukasviihtyisyys syntyy?
Arkkitehti Mari Matomaki,i Arkkitehtitoimisto Hedman
& Matomäki Oy, arkkitehti Jari Huhtaniemi,i Helsingin
kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto,
toimitusjohtaja Krister Ilvonen, MTR-Isännöinti Oy.
Moderaattorina Wilma Schlizewski

Sisäilmaongelmien ehkäisy uudisrakentamisessa
TkT, toimialajohtaja rakennusterveys ja sisäilmasto Juhani
Pirinen, FCG

Kosteusvaurioiden torjunta - miten varmistetaan
suunnittelun, rakentamisen ja asumisen laatu?

Paneelikeskustelu: Värit ovat jo valtavirtaa
Keskustelemassa: tutkija Harald Arnkil,l arkkitehti Ville Hara
ja värikulttuuritutkija Kati Winterhalter.
r Moderaattorina Lauri
Niemi,i NCS FINLAND

Apulaispäälakimies Kristel Pynnönen, Suomen Kiinteistöliitto

15.00

Kaupunkikasvillisuuden merkitys viihtyisyydelle
Kasviasiantuntija Satu Tegel,l Helsingin kaupunki ja
pääsihteeri Seppo Närhi,i Viherympäristöliitto

Usein kysyttyä taloyhtiön turvallisuudesta
-klinikka
Rakennusaikainen ennakointi

Taloyhtiöille viestintäsuositus – mitä, miksi,
koska ja miten?
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, Oikeusministeriö

Kiinteistöpihan turvallisuus
Suunnitteluhortonomi Marko Pirttijärvi,i Piha- ja
puistosuunnittelu Pirttijärvi

Hyvä, paha vesi - kiinteistön ja pihan haasteet

14.00

Suunnittelun kohderyhmänä yliherkistyneet arkkitehti Maria
Nordin

Hissillä kotiin - esteetön kiinteistö lisää
asumisen laatua
Hissi ja esteettömyysavustukset vuodelle 2016
Hankepäällikkö Tapio Kallioinen, Hissi - Esteetön Suomi
2017, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Rakennusaikainen ennakointi
Yli-insinööri Katja Outinen, Ympäristöministeriö,
Hometalkoot-kampanjan ohjelmapäällikkö

Hissit stadin kerrostaloihin
Helsingissä on vielä 8 100 hissitöntä porrashuonetta.
Hissiasiamies Simo Merilä, Helsingin kaupunki, Talous- ja
suunnitteluosasto

Sisäilmaongelmien ehkäisy uudisrakentamisessa
TkT, toimialajohtaja rakennusterveys ja sisäilmasto Juhani
Pirinen, FCG

14.30

Olipa kerran naapurisopu
Improvisaatioteatteri Pore ja asiantuntijat Kimmo
Karvinen, Good House Oy ja hankejohtaja Miriam Attias,
Naapuruussovittelukeskus

Ohjelmat

Muutokset mahdollisia, katso koko ohjelma www.kiinteistomessut.ﬁ

Keskiviikko 18.11. Älykäs kiinteistö
10.00

13.30

Inspiroiva myyntivelho Ari Rekonen, Rollock Oy

Älykäs
Ä
ä teknologia apuna kiinteistöpihan
ö
hoidossa

Uusiutuva energia – merkittävä
säästömahdollisuus

9.20

Viherpalvelupäällikkö Kaisa Koskelin, Lännen
Kiinteistöpalvelu

14.30

Isännöintiyritysten verkkopalvelut – haasteet ja
mahdollisuudet

Seminaarin avaussanat
Elinkeinoministeriön tervehdys

Digipalvelupäällikkö Henrik Tuhkanen, Isännöintiliitto

15.30

Elinkeinoministeri Olli Rehn

9.45

Korjaustakentaminen rulettaa - myös pihalla!
Selvitetään putkiremonttiprosessi 30 minuutissa
LVI-insinööri Jaakko Laksola, Insinööritoimisto Laksola Oy

Kaukolämmitys matkalla kohti
hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta

Tuottoa piharemontista? - Sijoita viisaasti

Johtaja Jari Kostama, Energiateollisuus ry

10.05

Sähköinen asunto-osakerekisteri – miten se
muuttaa isännöintityötä ja mitä se tarkoittaa
hallituksen kannalta?
Lakiasiantuntija, VT Jaana Sallmén, Isännöintiliitto

Päätoimittaja Veijo Käyhty,
y Rakennuslehti

9.25

Älykäs kiinteistönhoito
Älylukko kiinteistönhoidon helpottajana

RAFFI - Rakennuslehden uusi rakennus- ja
kiinteistöalan ajankohtaisfoorumi

Uusiutuvasta energiasta puhutaan paljon. Mitkä ovat
hallituksen linjaukset? Millainen on energiapolitiikan
iso kuva? Rakennuslehden tarjoamassa seminaarissa
kuullaan ajankohtaista tietoa energiantuotannosta,
uusista energiaratkaisuista ja siitä, millaisia säästöjä niillä
kiinteistöissä saa. Yhteistyössä Energiateollisuus ry, Motiva,
GTK ja Rototec.

Tapahtumakokonaisuuden ohjelma-alue Piazza
kokoaa yhteen ajankohtaisimmat aiheet älykkään,
turvallisen ja viihtyisän kiinteistön näkökulmasta.

Yksikönpäällikkö Inari Jansson, VRJ Ympäristö / VRJ EteläSuomi Oy

Energiatehokkuutta strategioista käytäntöön
Asiantuntija Harri Heinaro, Motiva

Uusiutuvan energian monet mahdollisuudet
Asiantuntija Milja Aarni,i Motiva

10.30

Maasta energiaa koko maan kattavasti

Torstai 19.11. Turvallinen kiinteistö
10.00

Länsi-Suomen yksikön aluejohtaja Olli Breilin, Geologian
tutkimuskeskus, GTK

10.50

Onnistuneen julkisivuremontin avainasiat ja
Julkisivuremontti 2015 -kilpailun palkintojenjako
Kilpailussa etsittiin asunto-osakeyhtiöitä, jotka ovat
toteuttaneet laadukkaan ja esimerkillisen julkisivuremontin.
Puheenjohtajana Mikko Tarri,i Julkisivuyhdistys r.y.

Geoenergia haastaa perinteiset lämmitysmuodot
Konsernijohtaja Mikko Ojanne, Rototec

11.00
11.15

Esimerkkejä toteutetuista kohteista

Hissillä kotiin - esteetön kiinteistö lisää
asumisen laatua

Teatteri siirtyi kaukolämmöstä maalämpöön

Hissi- ja esteettömyysavustukset vuodelle 2016

Projektijohtaja Esko Raipia, Tampereen komediateatteri

Hankepäällikkö Tapio Kallioinen, Hissi - Esteetön Suomi
2017, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Teollisuus ja kauppakeskuskohteet
Myyntijohtaja Tapio Kankkonen, Päätoimija Oyj

Hissit stadin kerrostaloihin

Asunto-osakeyhtiökohteet

Helsingissä on vielä 8 100 hissitöntä porrashuonetta.
Hissiasiamies Simo Merilä, Helsingin kaupunki, Talous- ja
suunnitteluosasto

Liiketoimintajohtaja Timo Hirvijärvi,i Lämpöykkönen

12.00

Roiskeita – pinnoitetrendejä maailmalta ja
kotimaasta

11.30

Group Business Development Director, Professionals and
Industry Jarkko Mattila, Tikkurila Oyj

12.30

Television antenniverkossa tehdään koko maan kattavia
taajuusmuutoksia vuosina 2015–2016. Ne edellyttävät
muutoksia myös antennijärjestelmiin niissä taloyhtiöissä
ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat
televisiolähetyksiä yhteisantenniverkon kautta.
Radioverkkoasiantuntija Markus Mettälä, Viestintävirasto

Piazza-paneeli: Älykäs elinkaariajattelu taloyhtiölle strategia vai tragedia?
Yksikönpäällikkö Inari Jansson, VRJ Ympäristö,
toimitusjohtaja Kimmo Karvinen, Good House Oy,
kunnossapitopäällikkö Jari Halonen, Talokeskus Yhtiöt,
insinööri Kari Kiravuo, taloyhtiön hall.pj, Moderaattorina
toimitusjohtaja Juha Salmi,i Asuntotietokeskus

Television antenniverkon muutokset - mitä
isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä edellytetään?

12.00

Isännöitsijän pätevyysjärjestelmä tulee
Johtaja, osaamispalvelut Kaisa Leiwo, Isännöintiliitto

Tervetuloa Kiinteistö 2015 -messuille!
Kiinteistö- ja turvallisuusalan
turvallisuuusalan ammattilaiset kohtaaMessukeskuksessa
vat 18.–20.11.2015 Mes
sssukeskuksessa - tervetuloa!
Viiden samanaikaisen ammattitapahtuman kokonaisuus kokoaa yhteen kiinteistönhoidon,
korjausrakentamisen, pintakäsittelyn ja viherrakentamisen sekä turvallisuus- ja suojelualan ja
av-alan ammattilaiset.
Mukana olevat näytteilleasettajat esittelevät ratkaisunsa ja palvelunsa tämän päivän haasteisiin. Tapahtuman
ohjelma-alue Piazza kokoaa yhteen aiheet älykkään, turvallisen ja viihtyisän kiinteistön näkökulmasta. Messupäivä
kannattaakin käyttää uuden tiedon hankintaan ja verkostoitumiseen – parhaat ideat löytyvät tunnetusti muualta
kuin oman työnpisteen ääreltä. Nyt ammattimessuilla vierailemisen hyödyt on huomioinut myös verottaja. Yrityksille
tarjottava veroetu kannustaa ammattimessujen käyttämiseen työntekijän kouluttautumisessa. Tutustu siis tämän
vuoden tapahtumaan ja rakenna omaa kehittymistäsi parhaiten tukeva messupäivä.
Messuosallistumisen suunnittelua ja itse päivien kulkua helpottamaan Messukeskus on lanseerannut oman mobiilisovelluksen. Olemme keränneet palveluun kävijöiden yleisimmin etsimät sisällöt näytteilleasettajista ohjelmaan
sekä alueen karttaan ja rekisteröitymiseen. Lataa oma appisi Apple Storesta tai Google Playsta.
Tervetuloa kehittymään, löytämään ratkaisuja ja verkostoitumaan!

Santeri Salminen
myyntiryhmäpäällikkö
Messukeskus

+D
ND
P
¦H
QW
6

LH

+DUWZDOO $UHHQD

NR
JV
ED
FN
Y¦
JH
Q
$9)2580.28/87867,/$




3DVLODQ DVHPD
3DVLOD 5DLOZD\ 6WDWLRQ

%DQ
S
5DWD

LK D Q

J § UG

VY¦J

HQ





W LH

5D

7RLPLVWR
2IILFH



XW

*DO

OHUL

3RKMRLQHQ VLV¦¦QN¦\QWL
1RUWKHUQ (QWUDQFH

D  *

DOOH

U \

3\V¦N¸LQWLWDOR
&DU 3DUN

DWL
HO¦
LVH
QN


7DOYLSXXWDUKD
:LQWHU *DUGHQ





DWX

(WHO¦LQHQ VLV¦¦QN¦\QWL
6RXWKHUQ (QWUDQFH








$8',&23/$=$3bb/$9$

+ROLGD\ ,QQ
-¦U

.RNRXVWDPR
&RQIHUHQFH &HQWUH

QY



¦J
VP
DQ
QD
JD

$99,6,26(0,1$$5,/$9$

WDQ

)LQQ6HF
$UHHQD

3LD]]D

K AIKKEA EI TARVITSE
TEHDÄ ITSE.

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

DNA Taloyhtiökumppanuus helpottaa arkeasi:
■

Oma paikallinen yhteyshenkilö DNA:n kaapeliverkon alueella

■

Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten
T
kokemuksella

■

Käytössäsi on oma Taloyhtiöpalvelu: yksilöllinen palvelukokonaisuus,
jossa vastaa ihminen

■

Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta

■

Asukkaalle huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava
viihdetarjonta

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

K U M P PA N I

MESSUOPAS • FAIR GUIDE

KIINTEISTÖALAN AMMATTILAISET KOHTAAVAT

18.–20.11.2015
MESSUKESKUS HELSINKI

KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS
ILMAN KIINTEISTÖNHOITOA

Virallinen messujulkaisu
SUOMEN

Kiinteistölehti

Rekisteröidy ennakkoon ja vältä ruuhkat:

www.kiinteistomessut.ﬁ
OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ.

.AZ80

Suomen Kiinteistölehti
Malmin asematie 6
00700 HELSINKI

