25%

35%

5%

MEDIATIEDOT 2019

1. Printtilehden postitettu jakelu
Lehden painosmäärä kokonaisuudessaan on 12 000 kpl, josta nimikkeellisenä

7%

postitusjakeluna 8 000 – 12 000 kpl/nro.

10%

Printti toimitetaan nimikkeellisenä suorapostina korjausrakentamisen,

25%

isännöinnin, kiinteistönpidon ja talotekniikan päätöksentekijöille.

28 %

Isännöitsijät/tekniset isännöitsijät 35%
Lehden vastaanottajat työskentelevät valtakunnallisesti
LVIS-urakoitsijat ja -suunnittelijat 25%
toimivissa yrityksissä ympäri Suomea.
Kiinteistöhuoltoyhtiöt 10%
Rakennuttajat, rakennusurakoitsijat 5%
Asiantuntijajakelu 25%
(Hallituksen pj:t, kiinteistöjohtajat ja -päälliköt, kuntien teknisentoimen hlö:t, arkkitehdit, rakennesuunnittelijat)

65 %

KITA-medialla
on jo yli
80 000 lukijaa.

2. Sähköisen e-lehden jakelu

14%

Lehden sähköinen näköisversio on luettavissa KITAn kotisivuilla (www.kita.ﬁ) sekä

34%
30%
15%

Some kanavien kautta (Facebook & Twitter). KITAn sähköisen version lukijoita on yllä
olevan kohderyhmän lisäksi henkilöt yrityksissä, jotka toimivat epäsuoraan tai suoraan

7%

korjausrakentamisen, kiinteistönpidon, isännöinnin ja talotekniikan toimialan parissa.

Isännöitsijät/tekniset isännöitsijät/
muut asiantuntijat 14%
LVIS-urakoitsijat ja -suunnittelijat 30%
Kiinteistöhuoltoyhtiöt 7%
Rakennuttajien, rakennusurakoitsijoiden
projektihenkilöt 15%
Asiantuntijajakelu 34% (Hallituksen
pj:t, kiinteistöjohtajat ja -päälliköt,
kuntien teknisentoimen hlö:t, arkkitehdit,
rakennesuunnittelijat ja -insinöörit,
aktiiviset osakkaat)

E-lehti jaetaan myös Facebook ja Twitter -sivuillamme.
E-lehdet ovat avoimesti luettavissa verkossa, maksutta ja ilman tunnuksia. 83 % lukijoista
arvostaa tätä. Avoin lukumahdollisuus tarjoaa mainostajalle linkitysmahdollisuuden omille
nettisivuille, uutiskirjeisiin, sosiaaliseen mediaan yms.

3. Painetun lehden numerokohtainen
teemapostitus ja messujakelut

Korjausrakentamisen, isännöinnin, kiinteistönpidon ja talotekniikan toimialamedia.
KITA tavoittaa isännöitsijät, asuntoyhtiöiden ja kiinteistöjen hallitusten puheenjohtajat,

3 000–4 000 kpl/nro.

kiinteistönomistajat ja -päälliköt, LVIS-suunnittelijat ja -insinöörit, rakennuttajat ja rakennusurakoitsijat,
kiinteistöhuoltoyhtiöiden vastuuhenkilöt, alan kunnalliset päätöksentekijät ja taloyhtiöiden aktiivisia hallituksen jäseniä.

Lukijatutkimus

Valtakunnallinen julkaisu toimitetaan tilaaja- ja suorapostituksena sekä tapahtumajakeluna 51 600 lukijalle
(Promenade Research, Lukijatutkimus).
KITA on vapaasti luettavissa sähköisenä versiona www.kita.ﬁ sivuilla.

(Promenade Research)
Tutkimus selvitti lukijakunnan rakennetta sekä mielipiteitä lehden sisällöistä ja ulkonäöstä.
Kohderyhmänä oli KITA-lehden nimellään saavat kiinteistöalan ammattilaiset. Lukijatutkimus
toteutettiin viikoilla 45–46 Promenade Research Oy:n toimesta. Huomionarvoista tutkimuksessa:
KITA-lehden avoimesti ja maksuttomasti luettavissa olevaa e-lehteä arvostaa 83% vastaajista.
Esimerkkinä isännöitsijät ja As Oy hallituksen puheenjohtajat voivat jakaa e-lehden juttuja eteenpäin
kollegoilleen, taloyhtiön hallitusten jäsenille ja taloyhtiön osakkaille. Huomioitavaa on myös se, että KITA-lehden
lukijakunta on nuorentunut, 26% vastaajista on alle 40-vuotiaita. Lisätietoa tutkimuksesta antaa Tuotepäällikkö.

”KITA-medialla
yli 80 000
lukijaa”

Tulevissa numeroissa käsittelemme seuraavia teemoja:

Kiinnostuitko?

Lähiöiden, taloyhtiöiden ja kiinteistöjen korjausrakentamista ja taloautomaatiota, julkisivukorjauksia,

Lisätietoa antaa:

kiinteistöjen lämmitystä ja jäähdytystä, linjasaneerauksia ja putkiremontteja,

Tuotepäällikkö

kiinteistöjen energiatehokkuutta, kiinteistöhuoltoa, kiinteistöturvallisuutta,

Robert Jaakkola

lakineuvontaa taloyhtiöille kitaLAKI-palstalla, taloyhtiöviestintää, tele/it -asioita,

robert.jaakkola@publico.com

koulutus/rahoitus/vakuutus -asioita yms. Teemat painottuvat numeroissa sisältösuunnitelman mukaisesti.

puh. 050 491 3776

Numerokohtaista lisätietoa antaa tuotepäällikkö Robert Jaakkola.

82%

91%

74%

lukijoista osallistuu yrityksen

lukijoista kokee saavansa

lukijoista on hankkinut lisätietoa

hankintapäätöksiin

KITA lehdestä jäsenneltyä ja

KITA lehdessä olleen mainoksen tai

hyödyllistä tietoa

artikkelin perusteella

nro

erikoisjakelut & tutkimukset

ilmestyy

aineistopäivä

1+2/2019

Rakenna & Sisusta, Turku 2019

vk 5

kts. tilausvahvistus

painosmäärä 12 000

Sisäilmastoseminaari, Helsinki 2019

vk 14

kts. tilausvahvistus

vk 38

kts. tilausvahvistus

vk 47

kts. tilausvahvistus

Jyväskylän Rakennusmessut, Jyväskylä 2019
Pytinki, Seinäjoki 2019
3/2019

Taloyhtiö 2019 -tapahtuma, Helsinki

painosmäärä 12 000

Real estate expo 2019, Tampere
Hallitusten puheenjohtaja (HPJ) -extra

95%

93%

90%

mielestä lehden artikkelit ovat

on tyytyväisiä KITA lehteen

pitää KITA lehteä visuaalisesti

ammattimaisesti toimitettuja

kokonaisuutena

kiinnostavana

4+5/2019

Kiinteistö 2019, Helsinki

painosmäärä 12 000

Sisäilmapaja11, 13.–14.11.2019 Seinäjoki

6/2019

Hallitusten puheenjohtaja (HPJ) -extra

painosmäärä 12 000

NATIIVIMAINONTA JA SISÄLTÖMARKKINOINTI

ILMOITUKSET

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan
Bauerin vedenkäsittelylaitteen magneettikenttä liuottaa

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

tukokset ja hajottaa sakan pieniksi partikkeleiksi. Mönjä tarttuu lämmönjakohuoneeseen asennettuun suodattimeen.
Bauer myös muokkaa veden kovuustekijöitä niin, että vanhatkin epäpuhtaudet vähitellen irtoavat eikä uusia tukoksia
pääse syntymään.
Riittävän usein suodatinta vaihtamalla verkostovesi vähitel-

Panosta sisällön laatuun ja tavoita kohderyhmäsi. Natiivimainonta ja

len puhdistuu ja patterit alkavat taas lämmetä. Samusalossa

Sisältömarkkinointi on erittäin tehokas vaikuttamisen väline nykyisten

Maalämpö ja Bauer hyvä yhdistelmä

suodatinta piti vaihtaa alussa kahden viikon välein, ja suodatin oli aina liasta ruskeana. Nyt riittää vaihto neljän kuukauden välein.

Bauer opasti huoltoyhtiön suodattimien vaihtoon, tosin työ on
helppo tehdä itsekin, jos taloyhtiöstä löytyy asiasta innostuneita.
Bauerin edustaja käy Samusalossa silloin tällöin tarkista-

asiakkaiden sitouttamiseen sekä uusien asiakkaiden kohtaamiseen.
Natiivimainonta on myös tehokas brändin rakentamisen väline

massa tilanteen.
Lisäksi kallis verkoston huuhtelukustannus säästyi”, Bauerin

lella, yhtiö myös sai valtiolta tuntuvan avustuksen siirtyessään

Tapio Falck
utkiremontteihin
johtajana hybridip
toimii toimitus
Buildnet Oy:ssä.
Insinööritoimisto
erikoistuneessa

alue-edustaja Marko Lindeberg kertoo.

maalämpöön.

”Nyt taloyhtiö on huoltoyhtiön mukaan ongelmaton.

Kireät pakkaset eivät enää piinaa samusalolaisia, Bauerin ansiosta asunnot ovat tasaisen lämpimiä.

muovaamiseen. Tarjoamme kattavan palvelujournalismin konseptin

Maalämpö yhdessä Bauerin kanssa on luotettava ratkaisu
Samusalolle.

IDEN
KYLPYHUONE
ÄRITTELE
KUNTO EI MÄ
TIN
ON
EM
PUTKIR
A
TOTEUTUSTAPA

tunnettuuden lisäämiseen ja toivotunlaisen brändimielikuvan

Bauer asennetaan osaksi lämmitysverkostoa ja sivuvirtasuodatin pumpun
rinnalle.

NÄKÖKUL MA

vain tarkistimme termostaatit”, Natunen kertoo. Q

Lämmitysverkostoon irtoaa pattereista
runsaasti sakkaa. Tämä Samusalon
suodatin on menossa vaihtoon neljän
kuukauden jälkeen.

TEKSTI: ANNA-LIISA PEKKARINEN
N
KUVAT: MARKO LINDEBERG
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NÄKÖKULMA
Pasi Grönvall
on toimitusjohtaja Infoni Oy:ssä, joka
toimittaa digitaalisia infonäyttöjä
leasingsopimuksella.

3/ 2018
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Digitaalisen infonäytön edut on huomattu myös taloyhtiöissä ja uusiin
rakennuskohteisiin näyttö otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

TALOYHTIÖIDEN HALLITUKSIIN ei viime vuosina ole ollut

digitaaliseen näyttöön, ja perinteiselle taululle asukkaat
voivat laittaa omia ilmoituksiaan.

vapaaehtoisia entisestään. Lisäksi taloyhtiöiden hallituksilla

Monella taloyhtiöllä oma asukasliittymä eli intranet, johon
laitetaan kaikki yhtiötä koskevat asiat. Samalla vaivalla

asioiden pohtimiseen aina riitä aikaa. Siksi onkin helppoa

tiedot saisi laitettua infonäytölle. Uusiin rakennuskohteisiin

tehdä niin kuin aina ennenkin. Uusiin tuuliin kannattaisi

digitaaliset näytöt otetaankin mukaan jo suunnitteluvaiheessa.

kuitenkin tutustua – varsinkin, jos ne helpottavat työntekoa.

1/2 sivua
pysty
103 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 785 €

1/2 sivua
pysty
90 x 270 mm
1 785 €

DIGITAALINEN INFONÄYTTÖ SIISTII
RAPPUKÄYTÄVÄN

ja isännöitsijöillä on usein monta rautaa tulessa, eikä uusien

2/1 sivua 420 x 297 mm
+ 5 mm leikkausvara
3 315 €

Asunto Oy Samusalolla Savonlinnassa on Bauerin vedenkäsittelylaite jo kuudetta
k
vuotta
lämmitysverkostoa puhdistamassa. Se on ratkaissut taloyhtiön ongelman; huonosti
huo
lämmenneet
stavan.kärjistyi ankarana pakkastalvena 2011, kkun yhtiö oli siirtynyt
patterit ja kylmät montin
asunnot.toteutu
Ongelma
määrittelisi putkire
iöille maalämpöön. Sähkölämmitystä tarvitaan e
oneiden kunto
enää vain satunnaisiin
vesikiertoisesta ja
sähkölämmityksestään
ulo, että kylpyhu
pi tarjoaa taloyht
harhalu
rtaisem
leinen
yksinke
On supery
on paljon
viilentymisen, kun verkostossa
kulutuspiikkeihin. ”Lämmitysjärjestelmän muutos ehkä aiheutti patterien viilentymis
htoja.
in väärä, sillä totuus
Väite on kuitenk
ja -hintaisia vaihtoe
olleet sakat ja tukokset lähtivät liikkeelle”, arvelee hallituksen puheenjohtaja Pirjo Natunen.
runsaasti erilaisia

avaimet käteen periaatteella. Digilehteen mahdollista lisätä

tunkua, ja kiristyvät vastuumääräykset vähentävät halukkaita

1/1 sivua
190 x 270 mm
2 465 €

1/1 sivua
210 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
2 465 €

”Tällä yhdistelmällä meillä mennään pitkälle. Lämmöt ovat
nyt mukavan tasaiset kaikissa asunnoissa, viime joulun alla

Maalämpö on laskenut yhtiön energiakulutusta lähes puo-

LIUOTUSHOITOA TALOYHTIÖN
TALOYH
LÄMMITYSVERKOSTOLLE
LÄMMITYSVERKOSTOL

Muista lisätä
5 mm leikkausvara
ja leikkausmerkit!

NÄKÖKULMA

1/2 sivua
vaaka
210 x 148 mm
+ 5 mm leikkausvara
1 785 €

1/8 sivua
pysty
43 x 135 mm
722 €
1/2 sivua
vaaka
190 x 135 mm
1 785 €

Asiantuntijan kirjoittama näkökulma lehdessä käsiteltävään aiheeseen tai kirjoitus muuten

1/8 sivua
vaaka
90 x 65 mm
722 €

1/4 sivua
90 x 135 mm
935 €

Infonäyttöä on helppo käyttää
Digitaalinen näyttö helpottaa viestintää

Infonäyttöä käytetään netin kautta joko älypuhelimella tai tie-

Tehokas viestintä lisää asukastyytyväisyyttä, ja

tokoneella. Näytön ylläpitojärjestelmän pitää olla helppo-

rappukäytävään sijoitettava digitaalinen porrasnäyttö

käyttöinen ja soveltusa niin isännöitsijän, huoltoyhtiön kuin

helpottaa ja tehostaa viestintää merkittävästi. Näyttö on oikea

taloyhtiön hallituksenkin käyttöön. Lisäksi näyttö pitää voida

monitoimikeskus: siinä voi reaaliaikaisesti tiedottaa akuuteista

jakaa eri kokonaisuuksiin tarpeen mukaan: pääkäyttäjä hal-

tilanteista, poistaa helposti tarpeettomat vanhat tiedot,

linnoi koko näyttöä, muut käyttäjät vain omaa aluettaan.

ajankohtaisesta aiheesta. Kirjoittajan kuvan tulee olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.

ylläpitää asukaslistaa sekä pitää sauna- ja pesutupalistaa.
Lisäksi infonäytössä olevat asiat saa QR-koodin avulla
kätevästi näkymään myös mobiililaitteissa.

Kysy asiantuntijalta
Harva meistä tekee taloyhtiönsä katto -tai sähkötöitä itse,
vaan kysyy asiantuntijalta. Asiantuntijalta kannattaa kysyä

Infonäyttö on kustannustehokas

myös silloin, kun hankkii infonäyttöä, sillä kysymyksiä on

Digitaalinen infonäyttö tarkoittaa kustannustehokasta palvelun

paljon: mikä on käyttötarve, mikä on sopiva näytön koko

parantamista. Säästöä syntyy, kun isännöitsijä saa tiedot

ja valoteho, mihin paikkaan kannattaa sijoittaa ja miten

kätevästi päivitettyä eivätkä huoltomiehet kuljeta yksittäisiä

asennetaan? Ei kannata hätäpäissään ostaa halpakaupasta

tiedotteita. Ja perinteisen ilmoitustaulunkin voi tarvittaessa

edullisinta laitetta, vaan satsata pitkäkestoiseen

säilyttää: viralliset ja koko yhtiötä koskevat asiat tulevat

laatutuotteeseen. Q
3/ 2018
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1/2 sivua: Tekstin pituus noin 150 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa. Hinta: 1 785 €
1/1 sivua: Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan esittely maksimissaan 30 sanaa. Hinta: 2 465 €

KOLUMNI

taloyhtiössä tapahtuu | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan

VUOSAAREN ISO SUKITUSURAKKA
VALMISTUI AIKATAULUN MUKAAN
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Mielipide kirjoitus, joka saa herätellä lukijaa aiheen
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KUVA: ARI MONONEN
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TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN

tiimoilta. Tekstin pituus noin 350 sanaa + lyhyt kirjoittajan

Kevään yhtiökokouksissa tehdään tärkeitä päätöksiä taloyhtiön tulevaisuuden kannalta. Vakioaiheiden lisäksi
taloyhtiön kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan lyhentäminen pitää olla asialistalla. Kerrostalojemme
suuret ikäluokat lähestyvät viittäkymppiä, joten remonttitarve on hyvinkin ajankohtainen. Taloyhtiön hallituksen
tehtävänä on käynnistää tarvittavat korjaukset ajallaan.
VAIKKA RAKENNUSBUUMI käy nyt kuumana,

Laadukkaan hallituksen valinta ei aina ole helppoa. Taloyhtiön

1970-luvulla kerrostaloja rakennettiin paljon enemmän: ne

vastuullisiin tehtäviin on usein hankalaa löytää halukkaita

vaativat nyt korjaustoimia. Taloyhtiön hallituksen velvoite

osaajia osakkaiden keskuudesta. Silloin vaihtoehtona on

on esittää yhtiökokoukselle viiden vuoden kunnossapito-

hakea osaamista taloyhtiön ulkopuolelta. Tärkeää on,

tarveselvitys. Se ei saa olla pelkkä lain vaatima muodollisuus,

että taloyhtiön hallituksessa on yhteisten asioiden hoitoon

vaan konkreettinen työkalu omaisuudesta huolehtimiseen.

motivoituneita henkilöitä, mielellään eri aloilta. Silloin

Myös isännöitsijältä odotetaan päteviä esityksiä hallituksen

syntyy laadukkaita päätöksiä; myös hankkeiden ajoitus

kokouksiin.
ja on selvillä tarvittavista korjaustarpeista ja niiden
kustannuksista. Hallitus pohtii ja suunnittelee korjaustyön

sissa korjauskohteissa aikataulut on saatava sovitetuksi hyvin
yhteen.”

usein se riski, että märkätilan rakenteista saattaa löytyä vaa-

jektinjohtajana.

rallisia materiaaleja.

”Se helpotti monia asioita. Urakoitsija pystyi keskittymään

Asukasystävällinen korjausmenetelmä
helpompi kuin perinteiset putkiremontit. Korjattavaan viemäriin puhalletaan paineilmalla epoksilla kyllästetty polyesteri-

Monissa huoneistoissa kylpyhuonekorjauksia

huopasukka, joka epoksin kuivumisen jälkeen kovettuu tasai-

Isännöitsijä Joel Karvisen mukaan nyt oli hyvä ajankohta

sesti putken sisäpintaan.

1960-luvulla rakennettujen talojen sisäviemärien sukittamiseen.

Yksittäisessä asunnossa remontin kesto jää pariin viikkoon,

olisi varmastikin alkanut ilmetä ongelmia. Ennen urakan alkua

remonttityypeissä. Sertifioidulla menetelmällä sukitetun putken

taloissa olikin jo ollut joitakin viemäritukoksia.”

on testattu kestävän käyttöä ainakin 50 vuotta.
välisessä vertailussa edelläkävijänä, ja täällä on myös kehi-

oleilla sisätiloissa hyvillä mielin.
kevään yhtiökokoukseen! Q

”Asbestityöt pidensivät näiden kylpyhuoneiden remonttiai-

nystä”, arvioi Karvinen.

kaikkiaan 211 asuntoa.

Urakassa sukitettiin aluksi kymmenen kolmikerroksisen asuin-

Isännöitsijä Karvinen muistuttaa, että takavuosina kylpy-

Asukkailla oli remontin yhteydessä mahdollisuus uudistaa

taloyhtiöille mahdollisuuden limittää putkiremontteja järkevällä

lisämaksusta oman kylpyhuoneensa sisustus. Monet tarttuivatkin

tavalla. Korjatuille putkille myönnetään tyypillisesti kymmenen

tarjoukseen.

rauksista tehdään sukittamalla. Näyttää siltä, että sukitusten

rakennustöiden aikana. Osassa materiaaleista oli asbestia,

osuus lisääntyy koko ajan”, Falck toteaa. Q

jonka riskejä ei vielä 1960-luvulla ymmärretty.
”Saman taloyhtiön keskenään aivan vastaavanlaisista kylpyhuoneista toisessa saattaa olla asbestia ja toisessa ei”, Kar-

”Korjaustöiden aikana on tehty noin 150 kylpyhuoneremont-

vinen toteaa.

tia. Oli hiukan haasteellista sovittaa nämä remontit sukitusaika-

töiden aikana, joskin viemärit ovat suurelta osin poissa käy-

tauluihin, mutta se onnistui silti hyvin. Tilanteesta riippuen kylpy-

Sukitusurakan onnistuminen varmistettiin

huoneiden pintalaatat purettiin joko ennen sukitusta tai sukituk-

videokuvauksella

siä pesu- ja wc-tiloja piha-alueille sijoitettuihin kontteihin.

sen jälkeen.”

Kivisaarentien työmaalla oli viemäriputkien korjaustöissä koko

Tiivistä yhteistyötä

tekemään asukkaille mahdollisimman helpoksi.

Joel Karvinen muistuttaa, että kylpyhuoneremontti pyrittiin
Lindholm vakuuttaa, että poikkeuksellisen laajan urakan aika-

urakan ajan keskimäärin yhdeksän asentajaa, siis kolme Suomen Sukittajien asennusryhmää.

”Tarjolla oli valmiita pakettivaihtoehtoja.”

”Tässä remontissa purettiin ja uusittiin myös kylpyhuonei-

taulu on pitänyt jokaisen linjan osalta.

den pintalaatat. Noin 25 huoneistossa lattioiden alta löytyi-

umppani
kumppan

Taloyhtiö teetti asbestikartoitukset

kin kostuneita rakenteita, jotka nyt saatiin korjattua”, Lindholm

Muun muassa 1960-luvun talojen kylpyhuoneremonteissa on

mainitsee.
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6/ 2017

6/ 2017

N
USKORJAUKSE
SISÄIL MA PER
VETURINA

Onko teillä omasta takaa kiinnostava ja hyvin edennyt projektikohde?

Ilmoitusaineisto:

Kuvatiedostot:

tarkemmat ohjeet tilausvahvistuksen mukana

Tulostusvalmis Adobe Acrobat tai
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”Nykyään jo runsaat 50 prosenttia Suomen viemärisanee-

huoneiden materiaalit saattoivat vaihtua moneen kertaan

töstä. Asukkaille järjestettiin esimerkiksi Kivisaarentiellä tilapäi-

”Myös yhteistyö valvojayritys Buildnet Oy:n kanssa on

seuraavaksi Vuosaaren Punakiventiellä, missä uutena

50 vuotta”, Karvinen perustelee korjausurakkaa.

vuoden vuotamattomuustakuu.”
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Suomen Sukittajien ja Buildnetin yhteistyö jatkuu

”Usein taloyhtiöissä on järkevää teettää kaikki asbesti-

kiinteistökokonaisuus. Talot ovat 8-kerroksisia ja niissä on

8-kerroksiset talot Kivisaarentie 3:ssa ja 5:ssä.

Aineistovaatimukset

on harvinaista tämän kokoluokan kohteessa”, Falck kertoo.

aikatauluille.”

sukituskohteena on kuuden suuren asuinkerrostalon

talon viemärit. Loppuvaiheessa kohteiksi otettiin korkeammat

staan
sujunut mallikkaasti”, hän
mainitsee.
kertovat toiminna
mme
imme

kahteen kertaan, mutta laatupoikkeamia ei havaittu. Sellainen

kaa parilla päivällä, mutta tästä ei ollut haittaa sukitusurakan

niitä itse, se voi nostaa kylpyhuoneremontin teettämisen kyn-

meillä”, Lindholm sanoo.

hteistyök
yh
yhteistyö
apahtuu | palstalla
kiinteistössä tapa
16 kita

”Sukitusten onnistuminen varmistettiin tavan mukaan putkien videokuvauksella. Valvojina kävimme kuvatut videot läpi

kartoitukset hyvissä ajoin. Jos asukkaat joutuvat teettämään

putkia korjataan sukittamalla vielä selvästi vähemmän kuin

Remontoitavissa huoneistoissa on myös mahdollista asua

allergiaoireita.”

4,5 kilometriä viemäriputkea. Nyt ne olivat olleet käytössä jo yli

”Sukitusmenetelmä on lisäksi kustannustehokas ja se antaa

20 kita 3/ 2018

varmasti aiheutunut monille taloyhtiön asukkaille vakavia

kylpyhuoneisiin”, Karvinen sanoo.
nestä kylpyhuoneesta.

”Taloissa on yhteensä 135 pystyviemäriä ja kaikkiaan noin

”Sisäviemärien sukituksessa Suomi on ollut kansain-

”Tällaisista piilevistä vaurioista olisi ajan mittaan

Onneksi taloyhtiö päätti itse teettää asbestikartoitukset kaikkiin
Kartoituksessa asbestia löytyi vain noin joka kymmenen-

”Jos korjaustyö olisi siirretty myöhemmäksi, kiinteistössä

koska rakenteita ei tarvitse rikkoa samaan tapaan kuin muissa

Tapio Falck korostaa, että remontit kannattaa suunnitella
ja toteuttaa huolellisesti.

”Uusi asbestilaki tuli voimaan juuri tarjouskilpailun aikana.

omaan työhönsä, ja me hoidimme työmaalla teknistä valvontaa.”

Putkien sukitus on työmenetelmä, joka on asukkaiden kannalta

Korvausvelka ei ole kiva kaveri: siispä hyviä päätöksiä

Yhtiökokouksessa valitaan myös taloyhtiön hallitus.

Tapio Falck, Joel Karvinen ja Johan Lindholm kertovat Kivisaarentien jättiurakan sujuneen jopa yllättävän hyvin.

Valvojana toimineen Buildnet Oy:n toimitusjohtaja Tapio
Falck muistuttaa, että isännöitsijä toimi putkiurakassa myös pro-
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hyvissä ajoin. Isot korjaukset – esimerkiksi putkiremontit –

lut”, hän toteaa.

tetty uusia hyviä työkäytäntöjä. Esimerkiksi Keski-Euroopassa

asuntojen ja koko kiinteistön arvo kasvaa ja asukkaat voivat

valmisteluineen vievät aikaa.

”Etukäteen pelättiin, että tulisi aikataulumuutoksia. Turhia
’luppoaikoja’ ei kuitenkaan jäänyt, eikä myöhästymisiäkään tul-

Kivisaarentien urakkaan Suomen Sukittajat tuli tarjous-

Taloyhtiön ei kannata kerskailla edullisella yhtiökorjauksista. Viisasta on tehdä korjaukset ajallaan ja hallitusti
ja pitää taloyhtiö kunnossa. Näin kiinteistön elinkaari pitenee,

liikkeelle ja ajoissa maaliin, päätökset on tehtävä

tutaan Ky:stä kiittelee onnistunutta aikataulusuunnittelua.

too Suomen Sukittajat Oy:n toimitusjohtaja Johan Lindholm.
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”ETÄVALVONTA ON meille energiatehokkuuden lisäksi

möntalteenotto jopa 75 % vuosihyötysuhteella. Sisäänraken-

ehdoton vaatimus”, sanoo toimitusjohtaja Mika Airaksela RKL

nettu kosteusanturi huolehtii ilmanvaihdon tehostumisesta tai

KIINTEISTÖNHOITAJA ON nykyään vallan muuta kuin

Arvokkuus on osa

Reponen Oy:stä. RKL Reponen on matalaenergiarakentamisen

pienentymisestä tarpeen mukaan. Laitteissa on selkeä ohjain,

Suomi-filmien luutaa laiskasti heilutteleva ja väliajat kahvia

koulutustamme

edelläkävijä, jonka asiakkaita ovat Suomen suurimmat raken-

jossa on neljä tilavalintaa: Kotona, Poissa, Tehostus tai Takka-

juova huoltomiehentapainen. Tämän hetken ammattilaisen

Kiinteistönhoitajan kou-

nuttajat. Rakennusliike on toteuttanut jo yli 500 passiivitasoista

toiminto. Tilaohjauksen myötä tarpeenmukainen ilmanvaihdon

on oltava paineita kestävä moniosaaja, joka hallitsee kiin-

lutuksen ja alan tutkin-

kerrostaloasuntoa.

säätö on helppoa ja vaivatonta käyttäjälle.

teistöalan teemat LVI-korjaustöistä, kiinteistön laitteistojen sää-

non suorittanut on amma-

döistä ja pihojen hoidosta ubiikkiteknologiaan, missä esineet

tistaan ylpeä ja vastuun-

data, sisälämpötilat, koneen tiedot ja vikatilat näkyvät tarvit-

”Laitteet eivät myöskään vie paljon tilaa. Me teemme
51
4/ 2015 kita
aina tekniikkakomeron ilmanvaihtokoneille,
jolloin ne ovat

ja koneet viestivät keskenään sekä säätävät toimintaansa itse-

tuntoinen asiantuntija,

taessa vaikka kännykästä ja parametrejä voi muuttaa mistä

huollettavissa porrashuoneesta. MyVallox-laitteiden etähallinta

näisesti. Kunnon kiinteistöhoitaja toimii työssään myös aina

joka hallitsee fyysiset työt,

vaan. Se säästää monelta turhalta paikan päällä käynniltä”,

ja kaikki muutkin ominaisuudet kannattaa hyödyntää, jotta

asiakaslähtöisesti, sillä asiakkaana on ihminen, eivät koneet

uuden teknologian tuomat

ilmanvaihto olisi mahdollisimman energiatehokasta”, Airak-

ja laitteet.

”Käytämme useissa kohteissa MyVallox-laitteita. Kaikki

sela muistuttaa. Q
Euroopan suurin puukerrostalo rakenteilla
50 kita 4/ 2015

– alatason leveys 50 cm

KOULUTUKSELLA KUNNON KIINTEISTÖNHOITAJAKSI

emontin
Hämeen Laatur tuoksinassa. Vasemmalta:

messujen
u
kattoasiantuntijat
a, Petri Salmensu
pääkaupunkiseudult
Mikko Kautto
Pirkanmaan,
ja Antero Raikamo
Turun alueelta
edusmiehenä.
Lahden seudun
Satakunnan ja
n sadevesikourujen
Viisi
Anterolla on kädessää
Kouru-Kaapo.
suunniteltu kätevä
puhdistukseen
a oman
arvonnass
voitti
ijää
moneen
onnekasta messukäv
messuilla sopia
Kolmikko ehti
Kouru-Kaapon.
jossa katon
kattokatselmuksen,
taloyhtiöön ilmaisen
kattavasti selville.
kunto saadaan

– alatason pituus 105 cm

Lisätietoja: www.koskenmetalli.net

Airaksela toteaa.

Tekstin pituus n. 400 sanaa + kuvat.

– korkeus n.170 cm

iLOQ

ETÄHALLINTA ON ILMAVAIHDON NYKYPÄIVÄÄ

Etähallinnan lisäksi energiataloudellisuus on nykyaikaisen
vaihtokone, sen edullisemmat asumiskustannukset. Kun asuntoja on samassa talossa 186, säästöä käyttökustannuksissa

VALLOX OY on Loimaalla sijaitseva pääasiassa asumi-

syntyy jo merkittävästi.

sen matalaenergiailmanvaihtolaitteita kehittävä ja valmis-

”Valitsimme MyVallox-ilmanvaihtolaitteet Euroopan
suurimpaan puukerrostaloon, joka rakennetaan Vantaan asun-

Myös kiinteistöpalveluyritysten asiakkaat kiinnittävät huomiota työntekijöiden osaamisen laatuun, kun talot teknistyvät,

Lisätietoja: www.vallox.com

ilmanvaihdon avaintekijöitä. Mitä energiatehokkaampi ilman-

mahdollisuudet eikä hän
”Pidämme tärkeinä
myös ihmisen arvon
huomioonottamista, sekä

työntekijöidensä osaamisen päivittämiseen jotta asiakkaita riit-

TTS:n koulutuksessa että tulevien ammattilaisten asiakaskoh-

tää jatkossa!

taamisissa. Kiinteistönhoitaja pääsee yksittäisen ihmisen

Työtehoseura (TTS) on kouluttanut kiinteistönhoitajia Kiin-

tava yritys. Valloxin ilmanvaihdolla luodaan huoneistoon

teistöpalvelujen perustutkintoon vuodesta 2013 ja panostaa

tilanne- ja asiakaslähtöisesti herkällä vaistolla. Vuorovaikutus-

koulutuksessa vahvasti ajanmukaisuuteen ja tulevaisuuteen.

osaaminen on tärkeää”, kertoo TTS:n vastuukouluttaja Seppo

Kiinteistöalan kouluttajilta vaaditaan kykyä nopeaan reagoin-

Juntto. Q

sisäilmasto. Yritys on yli 40-vuotisen toimintansa ajan ollut
sisäilmateknologian kehitystyön suunnannäyttäjä.

tiin ja uuden teknisen tiedon haltuunottoon ja jakamiseen opiskelijoille.

ŽŝŬĞŝŶƚĞŚĚǇŶƐĂƵŵĂŶ
ǀĂŝŬƵƚƵƐŽŶŬƵŝƚĞŶŬŝŶ
ϵϵйŬŽŬŽũƵůŬŝƐŝǀƵŶ
ƟŝǀĞǇĚĞƐƚć͘͟

Älypuhelin ohjaa älykästä rakennusta
Kuulostaako tutulta? Siirrät ostoskasseja kädestä toiseen
yrittäessäsi kaivaa avaimia, työnnät lastenvaunuja yhdellä
kädellä kurkottaessasi tilaamaan hissiä, tai taloyhtiön viimeisin
tiedote on jäänyt ilmoitustaululta huomaamatta. Mitä, jos
älypuhelimesi voisikin ratkaista nämä tilanteet – ja monia
muita?
KONE RESIDENTIAL FLOW -ratkaisu tekee älypuhelimesta
avaimesi. Helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit
avata asuintalon ulko-ovia, päästää vierailijoita sisään
rakennukseen, antaa väliaikaisia virtuaalisia avaimia kavereille
ja perheenjäsenille tai jopa tarkistaa taloyhtiön viimeisimmät
tiedotteet.

pihoille ja asuntoihin, joten ammattilaisen on osattava toimia

yksilöllisesti ohjattava, energiataloudellinen ja terveellinen

tomessuille 2015.” PuuMera-puukerrostalo tulee valmistutValintakriteerinä oli muun muassa A+ -energialuokan läm-

ůĞŵĞŶƫƐĂƵŵŽũĞŶƵƵƐŝŵŝŶĞŶ
sŝĚĞŽůůĂŶćĞƚŬĂŝŬŬŝƵƵƐŝŶƚĂƐĂƵŵĂƵŬƐĞŶ
ƚǇƂǀĂŝŚĞĞƚǀĂŶŚĂŶƐĂƵŵĂƵƐŵĂƐƐĂŶ
ƉŽŝƐƚĂŵŝƐĞƐƚĂƵƵĚĞŶƐĂƵŵĂŶǀŝŝŵĞŝƐƚĞůǇǇŶ͘
<ĂƚƐŽhƵƐŝŶƚĂƐĂƵŵĂƵƐƚǇƂƐĞůŝƚǇƐͲǀŝĚĞŽ͊

pelkää haasteita.

korjausvelka kasvaa, väestö ikääntyy ja osaavien ammattilaisten tarve lisääntyy. Yritysten kannattaakin kiinnittää huomiota

tuaan täyttämään VTT:n passiivienergiatason.

52 kita 4/ 2015

hƵƐŝŶƚĂƐĂƵŵĂƵƐƚǇƂƐĞůŝƚǇƐ
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Lisätietoja: timo.pitkanen@tts.fi, seppo.juntto@tts.fi
4/ 2015
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Saatavilla on kolme pakettia
KONE ACCESS avaa etuoven automaattisesti älypuhelimen
avulla ja tilaa valmiiksi hissin, joka kuljettaa asukkaan
oikeaan kerrokseen.
KONE VISIT vie ovipuhelinjärjestelmän älypuhelimeen, ja
asukas voi sen kautta tervehtiä vieraitaan, päästää heidät
sisälle, ja tilata hissillä vieraat oikeaan kerrokseen – silloinkin,
kun hän ei ole itse kotona. Tämä helpottaa esimerkiksi
kotiinkuljetusten kanssa.
KONE INFORMATION -paketin avulla kiinteistönhuoltoyhtiöt
ja isännöitsijät voivat lähettää rakennukseen liittyviä
tiedotteita suoraan asukkaan älypuhelimeen, aulan
sähköiselle ilmoitustaululle tai hissikorissa oleville näytöille.
Meiltä saat tukea tarpeiden kartoituksesta aina ratkaisun
asennukseen ja kunnossapitoon. KONE Residential Flow
–ratkaisu voidaan asentaa lähes jokaiseen asuintaloon
kiinteistön iästä riippumatta.

TRIO LANSEERAA
REMONTTIALALLE
REHTIYDEN

KUVA: HANNA TYRVÄINEN / VASTAVIRTA

Uutispalstalla yhteistyökumppanit kertovat toiminnastaan.

JA MUUT JULKISIVUTYÖT
KUN LAATU ON KRITEERI

Taloyhtiö 2015

Messukeskukseen.
ja
oli seminaare
Tapahtumassa
puheenjohtajille,
taloyhtiöiden
öille
hallituksille, isännöitsij
sekä
ja tilintarkastajille
vastaaville,
talousasioista
ja muille
tajille
vuokranan
kiinnostuneille.
KITA näkyi hyvin

^hDh^ʹd//s/^dz^ʹD>h^

JULKISIVU-URAKOINTIA

/ 2017
52 kita 4–5

Alla olevat hinnat koskevat mainoksen lunastaneita asiakkaita.

Etusisäkansi
3 300 €
Takasisäkansi
3 300 €
Takakansi
3 550 €

Niin ikään isännöitsijä Joel Karvinen Taloyhtiöpalvelut Onnis-

kilpailun kautta. Yhtiöllä on pitkä kokemus monenlaisista

keräänny.

ja sitä kautta toteutukseen. Jotta hanke saadaan hallitusti

Määräpaikka
korotus
+15%

1/3 sivua
vaaka
210 x 107 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 190 €

digilehdessä

”Tällaisessa työssä yhteistyö onkin keskeistä. Kaikenkokoi-

tiin syyskuun lopulla 2016. Korjauskohteena oli 12 kerrostaloa ja niissä 512 asuinhuoneistoa.
tustyömaan viimeinen työpäivä on 20.10.2017, joskin urakan

olla korkearesoluutoinen, min. 300 dpi.

ja käynnistäminen sujuvat paremmin, eikä korjausvelkaa

Aktiivinen ja osaava taloyhtiön hallitus katsoo tulevaan,

1/3 sivua
pysty
73,5 x 297 mm
+ 5 mm
leikkausvara
1 190 €

Katso
VIEMÄRIPUTKIEN SUKITUSTYÖT Kivisaarentiellä aloitet-

”Työ on nyt käytännössä valmis. Aikataulun mukaan suki-

YHTIÖKOKOUKSEN ASIALISTA:

1/3 sivua
kapea pysty
58,5 x 270 mm
1 190 €

Helsingin Vuosaaressa on runsaan vuoden aikana korjattu Asunto Oy Kivisaarentien
kaikkien kahdentoista asuinkerrostalon sisäviemärit sukittamalla. Urakka on ollut Suomen
suurin sukitustyömaa. Eri toimijoiden yhteistyö onnistui hankkeessa hyvin, joten putket
saatiin kuntoon aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti.

esittely maksimissaan 30 sanaa. Kirjoittajan kuvan tulee
KORJAUSVELAN LYHENTÄMINEN

1/3 sivua
kapea vaaka
190 x 87 mm
1 190 €

Korjausrakentamiseen keskittyvän Trion toimitusjohtaja Martti Saarnio
tietää, että ala kaipaa lisää välittämistä sekä kunnianhimoista
tekemistä. Siksi Triossa vaalitaan ”inhimillistä tekijää”.

Martti Saarnio.

SAARNIO PERÄÄNKUULUTTAA korjausrakentami-

tamus ja arvonanto saavat työntekijässä aikaan. Aikanaan

seen rehtiyttä. Esimerkiksi putkiremontin hinnoittelu neliöiden

hänen oma uransa alkoi Triolla putkimiehen tehtävistä. Nyt

mukaan on perusteetonta, koska jokaisessa asunnossa teh-

hän puhuu ”onnellisen ihmisen kodista”, jossa intohimoiselle

dään lähes samat työt. Myös remontin kestosta pitää puhua

tekijälle on kaikki mahdollista.

reilusti: ”Jos mittarina on pelkkä käyttökatko, mekin voisimme
mainostaa päivän remontteja”.
Triolla elämä perustuu luottamukseen ja ihmisestä välittä-

3/ 2018

kita 69

tiaalia ja tulos hyppäsi uudelle tasolle”. Trio on jo kasvanut
yhdeksi alansa suurimmista perheyrityksistä. Nyt tavoitteena

sutaan asiakkaan asunnossa aina kun se vain on mahdol-

on kehittyä edelleen alan halutuimmaksi toimijaksi.

lista. Välittämiseen kiteytyy koko Trion tarkoitus: ”Haluamme

HALUAISITKO NAUTTIA SUJUVAMMASTA ARJESTA?
LUE LISÄÄ JA OLE MEIHIN YHTEYDESSÄ:
WWW.KONE.FI/RESIDENTIALFLOW

Tuoko inhimillinen ote sitten tulosta? Saarnio innostuu:
”Kun meillä ihmiset saivat lisää tilaa, löytyi yllättävää poten-

miseen. Arjessa tämä näkyy esimerkiksi niin, että kengät rii-

Saarnio kannustaa johtajia hylkäämään mantran vaikeista

vapauttaa ihmiset vanhanaikaisten tilojen armoilta ja tehdä

ajoista. On keskityttävä niihin töihin, joita kulloinkin on tar-

heidät onnelliseksi siellä, missä suuri osa elämästä viete-

jolla ja investoitava samalla tulevaan. 90-luvulla Trio selätti

tään”.

laman yksinkertaisesti erikoistumalla korjausrakentamiseen.

Toimitusjohtajan sydämessä ovat asiakkaiden lisäksi
myös Trio-perheen jäsenet. Saarnio on itse kokenut, mitä luot64 kita 4–5/ 2017

”Tällä kertaa menestyvät ne, joilla nuoret ovat rohkeimmin
mukana päätöksenteossa,” Saarnio linjaa. Q

