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DNA Welholta saat kerralla koko taloyhtiöön huippunopeat netti yhteydet 
sekä Suomen laajimman valikoiman tv-kanavia, myös  HD:na sekä kaapeli- 
että antennitalouksiin. Viihtyminen on  tutkitusti taattua: DNA Welholla on 

Suomen tyytyväisimmät* maksu-tv:n kuluttaja-asiakkaat.
*EPSI Rating -tutkimus 2012

Nyt on helppo hankkia koti täyteen viihdettä.
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Sähköpostitulvan riskit ja 
riesa isännöitsijän työssä

Isännöitsijä ei voi asemansa vuoksi kieltäytyä 
vastaanottamasta kiinteistönomistajalle tai 
haltijalle tarkoitettua virallista tiedoksiantoa, 
mutta epävirallinen sähköpostitulva voi joskus 
saada isännöitsijän pinnan pamahtamaan. Missä 
määrin tätä tietoa pitää ja on velvollisuus välittää 
eteenpäin? 

s.6

TÄMÄN KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONALIN LUKIJAKUNNAN MUODOSTAVAT AMMATTI-ISÄNNÖITSJÄT,   
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Tässä numerossa:

5 Pääkirjoitus
6 Sähköpostitulvassa uhkana virallisen ja epävirallisen
 tiedon sekamelska
 Kuntaliiton yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -yksikön  
 johtava lakimies Ulla Hurmeranta kertoo, milloin 
 isännöitsijään kohdistuu velvoite viedä tietoa eteenpäin 
 taloyhtiölle ja milloin ei.

14 Huoltopalveluita myynnissä, yritys ei
 sanotaan Kiinteistönhuolto Seppo Saksa Oy:ssä
 - Tämä on sopiva koko, hommat pysyvät hanskassa, toteaa 
 kiinteistöhuoltoa tarjoavassa perheyhtiössä toimitusjohta-
 juuden isänsä seuraajana ottanut Teemu Saksa. Jonkun 
 kerran yritystä on haviteltu ostettavaksi osaksi isompaa. 
17 Rapistelevatko rotat, pistelevätkö lutikat?
 Kyytiä epämieluisille asuinkumppaneille
 Isännöitsijätoimiston asukasluettelo ei suinkaan aina täsmää: 
 ylimääräisiä majailijoita saattaa vipeltää kiinteistöissä 
 paljonkin ja monennäköisenä joukkona. Tuhoeläinten 
 häätäjille riittää töitä, mistä kiittäminen on mm. lisään-
 tynyttä matkailua, huoletonta lintujen ruokintaa jne.

22  Omintakeista ajankäytön hallintaa porilaisittain
 Itsellisesti ja kimppasysteemillä
 Aika tahtoo olla kortilla isännöitsijän töissä, jos monessa  
 muussakin ammatissa. Ajankäytön karikoita on mahdollista
 väistellä ja mataloittaa ja muitakin helpottavia työjärjestelyjä
 kehittää myös yritysten keskinäisenä yhteistyönä. Porilaisella
 isännöitsijäkolmikolla siitä on kokemusta jo pitkältä 
 ajanjaksolta.

26  Läpinäkyvyyyden hyväksyminen rakennustyömailla
 rehellisten toimijoiden etu
 - Rakennustyömailta aletaan vaatia viranomaisraportit 
 kuukauden välein työmaan urakoitsijoista ja työntekijöistä
 todennäköisesti jo ensivuoden lokakuusta lähtien, mikäli
 eduskunta vahvistaa esitetyt lakiasetukset 2012 aikana. 
 Alalle on varmasti tulossa uusia toimijoita. Niitä tarvitaan-
 kin, koska uudis- ja korjausrakennustyömaiden lukumäärä
 liikkuu tuhansissa. Siis mille alalle? Se selviää sisäsivujen
 jutuista.  

30 Veronumero koskee koko rakennusalaa
 Miten työmailla pitäisi toimia?
34  Hyvä ja tarpeet täyttävä puhelinvaihde terjoaa
 vaihtoehtoja, joustaa muutostilanteissa ja
 parantaa asiakaspalvelua
38  Lakipostissa käsitellään tällä kertaa
 kosteusvaurioon liittyvää tapausta
40   Tiedä, missä kunnossa palo- ja rikosilmoitinlaitteet
 ovat isännöimissäsi kiinteistöissä
43 Energiakorjausten rahoittamiseen
 tarvitaan uusia rahoitusratkaisuja
44 ENTELKOR-artikkelisarjassa käsitellään tällä  
 kertaa laskennalliseen energiankulutukseen
 vaikuttavia tekijöitä

52
Karitsaa ja valkosipuli-
perunoita pöytään joulua 
odotellessa.

Yksi media
-monta mahdollisuutta.

Myös Facebookissa.
   Kiinteistöposti

34
Miten nykyaikaisella puhelinjär-
jestelmätekniikalla voidaan pal-
vella asiakkaita mahdollisimman 
hyvin? Miten järjestää jousta-
vasti, että paljon liikekannalla 
olevan huoltomiehen saa kiinni 
tai miten ympärivuorokautinen 
päivystysnumero toimii? Onko 
tarvetta nauhoittaa puheluita 
tai mitä hyötyä olisi raporteilla, 
jotka osoittavat, miten monta 
asiakaspuhelua on jäänyt vastaa-
matta?

6
Ulla Hurmeranta Kun-
taliitosta tutustumassa 
isännöitsijän saamiin 
kaavoituspapereihin ja 
vastaamassa kysymykseen, 
miten velvoittavaa asioiden 
eteenpäin toimittaminen 
puheenjohtajille on.

14

- Tämä on sopiva koko, hom-
mat pysyvät hanskassa, toteaa 
kiinteistöhuoltoa tarjoavassa 
perheyhtiössä toimitusjoh-
tajuuden isänsä seuraajana 
ottanut Teemu Saksa. Jonkun 
kerran yritystä on haviteltu 
ostettavaksi osaksi isompaa.

40

Koska uusi pelastuslaki antaa 
pelastuslaitokselle oikeuden 
periä taloyhtiöltä maksua lain-
mukaisista palotarkastuksista 
ja hätäkeskukseen liitetyn 
paloilmoittimen toistuvasta 
erheellisestä toiminnasta, 
kiinteistön haltijan onkin syytä 
olla perillä ilmoituslaitteiden 
kunnosta. 
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Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Uusi Esteri ilmankuivaaja tekee pyykistäsi sopivasti 
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen 
mankelikosteasta erittäin kuivaan, ja aina Esteri 
tietää kun pyykki on valmista. Se ei käy turhaan, ja 
säästää näin sähköä. 

Alue-edustajat:

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

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

Sopivasti
kuivaa

Helppokäyttöinen
Selkeät näppäimet ja opastava 
näyttö tekevät käytöstä helppoa. 
Pyykin mukaan on valittavissa 
kolme eri  kuivausohjelmaa. 

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon 
uusia, käyttäjäystävällisiä ominai-
suuksia. Katso www.esteri.com tai 
ota yhteyttä edustajaamme.

http://www.esteri.com
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Itella tiedotti: ensi vuoden alusta 
kirjepostin hinnat nousevat 3-10 
prosenttia. Osoitteellisten lehtien 
jakelu 1-10 prosenttia. Tiedote 
tulee joulukuun alussa, jolloin 
lehden kustantajan on jo pitänyt 
antaa julki seuraavan vuoden 
hinnasto. 
Kokemus on opettanut, että pos-
tituskustannukset nousevat aina, 
mutta tuollaiseen kasvutolerans-
siin ei osannut varautua. 
Kuinkahan asiakkaamme 
reagoisivat, jos tiedotteella 

informoisimme, että il-
moitushinnat nousevat 
uuden vuoden alusta 
1-10 prosenttia? 
Kenelläkään muulla 
firmalla ei ole tällaiseen 
toimintaan mahdollisuuk-
sia kuin valtio-omisteisel-
la Itellalla. 
Olisi hienoa, jos postin-
kantoon tulisi myös jokin 
vaihtoehto. Arkadianmäen 
porukalle se on liian iso 
päätös.

Täydellistä rosvousta

K O M M E N T T I

Kiirettä riittää - olipa sitten lama tai ei

Isännöintialalla, eikä kiinteistönhuoltoalallakaan olla lamassa, kuten niin mo-

nella muulla alalla tunnutaan  olevan. Isännöitsijöiden kiireet eivät ole mihin-

kään kadonneet. Voisi jopa kuvitella, että osakkaiden ja asukkaiden taloudellisen 

ahdingon seurauksena maksamattomia vastikkeita ja muita maksuja joudutaan 

perimään entistä useammin ja kenties huoneistojen hallintaanottoprosessejakin 

viemään läpi ns. normaaliaikaa enemmän. 

Kiireen ja lisääntyvien töiden aiheuttajia löytyy muualtakin - yksi pohdinnan 

paikka vaikkapa sähköposti. Tässä numerossa pohdimme sitä, miten paljon 

tuo aikarosvo oikein työllistää - etenkin, kun virkamiehet, viranomaiset, pan-

kit, yritykset ynnä muut pistävät taloyhtiöille suuntaamaansa postia aina auto-

maattisesti isännöitsijälle, koska sähköpostilla viestiminen on helppoa ja kohde 

helpoimmin löydettävissä. Miksi eivät kohdistaisi viestejään paremmin suoraan 

asiakkailleen, niin säästyisi isännöitsijältä ainakin sähköpostin seulomisen tuska 

joiltakin osin. Asiakkaan yhteystiedot ovat suhteen perusjuttu.

Tässä lehdessä puhutaan ajankäytöstä. Kiinnostusta ajanhallintaan liittyvään koulutukseenkin olisi, 

mutta toiveista ja haluista huolimatta ei aikaa ole osallistua tällaiseen koulutukseen.

Voisiko kiireen taltuttaa tai sitä hallita paremmin toimimalla yhdessä? Kolme porilaista isännöit-

sijätoimistoa on harjoittanut yhteistyötä, jonka ansiosta esimerkiksi toimistolle tulevaa asiakasta 

voi palvella kuka tahansa, jos se oma isännöitsijä on sillä hetkellä pois paikalta. Tai tuurata toinen 

toistaan lomien tai muiden vapaiden tai sairastumisten aikana. Kokemukset on paremmin jaetta-

vissa ja monia muita myönteisiä asioita.

Tämä on erinomainen esimerkki yhteistyöstä ja siitä toimintamallista, jossa ensimmäisenä ei ole 

mielessä taistelu asiakkaista ”verissä päin”, vaan ymmärrys, että yhteistyö on synergiaetu ja sen 

ansiosta asiakkaatkin saavat parempaa palvelua.

Isännöintialan yritysten välinen kilpailu on koko ajan kiristynyt. Entistä useammin joudutaan var-

maan puntaroimaan sitäkin, olemmeko kaupan, haluaako joku ostaa meidät ja miten yrityskauppa 

tällä alalla toteutetaan. Sijaa tuntuu edelleen olevan myös pienille, siis yhden hengen voimin toi-

mintansa aloittaville isännöintiyrityksille. 

Kenelläkään ei ole sitä kristallipalloa, josta voisi tarkalleen nähdä, mihin suuntaan isännöintiala 

etenee ja minkälaisia yrityksiä tai minkä kokoisia yrityksiä alalla toimii. Asiakkaiden tarpeet eivät 

kuitenkaan vähene - olipa sitten lama tai ei.
Riina Takala

P Ä Ä K I R J O I T U S

http://www.esteri.com


Vuorovaikutusta varsinkin kuntien 
kaavoitusasioissa halutaan lisätä. Tä-
mä johtaa Kuntaliiton yhdyskunta, 

tekniikka ja ympäristö -yksikön johtavan la-
kimiehen Ulla Hurmerannan mukaan siihen, 
että epävirallinen tiedottamisenkin määrä 
lisääntyy. 

– On kuntien etu, että kaavoituksessa 
luon nosvaiheessa saadaan mahdollisimman 
laajasti erilaiset näkökulmat esiin. Niiden 
huomioiminen myöhemmin, kun suunni-
telmat alkavat olla jo lähes kalkkiviivoilla, 
on vaikeampaa, Hurmeranta toteaa.

Kaavoituksessa tiedottamisen keinois-
ta päätetään Hurmerannan mukaan usein 
osallistumisarviointisuunnitelmassa. Siinä 
voidaan kuulutusten ja lehti-ilmoitusten li-
säksi päättää käyttää tiedottamiseen kirjeitä 
ja yleisötilaisuuksia. 

– Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 
minimisäännökset ovat, että kaavoitusasi-
oista kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla 
ja jossakin lehdessä, Hurmeranta kertaa.

Sähköpostitulvassa
uhkana 

virallisen ja epävirallisen tiedon 
sekamelska

Isännöitsijä ei voi asemansa vuoksi kieltäytyä vas-

taanottamasta kiinteistönomistajalle tai haltijalle tar-

koitettua virallista tiedoksiantoa, mutta epävirallinen 

sähköpostitulva voi joskus saada isännöitsijän pinnan 

pamahtamaan. Tulee pankin muuttuvia palveluhin-

toja koskeva tiedote tai jätehuoltoa koskevia tiedot-

teita, pelastuslaitos infoaa pelastussuunnnitelmien 

tekemisestä ja sitten yritysten myyntikirjeiden sekaan 

tupsahtaa vaikkapa asemakaavan muutosta koskeva 

kirje. Missä määrin tätä tietoa pitää ja on velvollisuus 

välittää eteenpäin?

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala
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➺ JATKUU

Kunnalla on mahdollisuus 
kaavan laajuudesta ja merkityk-
sestä riippuen järjestää myös 
esimerkiksi keskustelutilai-
suuksia. 

– Silloin on luonnollista, että 
kaavoittaja haluaa tiedottaa asi-
asta mahdollisimman laajasti, 
hän toteaa viitaten toiseen esi-
merkkikirjeeseen, jonka pohjal-
ta tätä isännöitsijän tiedonsaan-
tivastuuta tarkastellaan. 

Mahdollisimman 
laajasti tietoa

Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto lähestyy kirjeitse 
ja isännöitsijä välittää 

kirjeen hallitukselle. Kirjeessä 
kuulutetaan vesilain mukaises-
ta lupahakemuksesta. Virallinen 
kuulutus löytyy sekä aluehallin-
toviraston että kunnan ilmoitus-
tauluilta ja mahdollisesti se on 
julkaistu jossakin lehdessä. 

Toisessa esimerkkitapaukses-
sa isännöitsijän sähköpostiin 
on tullut Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston kirje kos-
kien Keski-Pasilan tornialueen 
asemakaavaluonnosta. Sähkö-
postiviestissä kerrotaan mm. 
milloin asiasta pidetään keskus-
telutilaisuus, mihin mennessä 
mielipiteet luonnoksesta on 
toimitettava ja mihin. 

Sähköpostin lähettäminen 
isännöitsijälle on helpompaa 
kuin tavoittaa asunto-osa-
keyhtiön hallituksen pu-
heenjohtaja. Kaavoitukseen 
ja ympäristöasioihin ynnä 
muihin liittyen on ymmär-
rettävää, että tietoa halu-
taan levittää mahdollisim-
man laajasti ja siinä mieles-
sä hyödyntää myös isän-
nöitsijäkunnan yhteyksiä 
taloyhtiöihin päin.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kirje päättyy toivomukseen, 
että asunto- ja kiinteistöosake-
yhtiön isännöitsijä toimittaisi 
tietoa kaavoituksesta asukkail-
le, osakkaille ja kiinteistössä 
toimiville yrityksille.

Isännöitsijä pohtii, onko hän 
velvollinen toimittamaan tiedot 
eteenpäin ja ellei sitä tee, voiko 
hän joutua vastuuseen. 

Erään asunto-osakeyhtiön 
hallituksen jäsenen kanssa hän 
on juuri joutunut vääntämään 
kättä siitä, kuuluko isännöitsi-
jän tehtäviin välittää epäviralli-
sia kaavoitus- ynnä muita viran-
omaistiedotteita hallitukselle 
vai ei. Tai onko isännöitsijä vas-
tuullinen, ellei tietoja hallituk-
selle vie eteenpäin? Onpa tässä 
tietysti keskusteltu myös siitä, 
kuuluuko tiedotteiden eteen-
päin toimittaminen isännöitsi-
jäpalkkioon vai ei.

– Sähköpostina tullut kirje 
on epävirallinen, tavallisena 

kirjeenä tullut tiedote perus-
tunee juuri edellä mainittuun 
osallistumis- ja arviointisuunni-
telmaan, jossa on päätetty asian 
tiedottamisesta. Pyyntö välittää 
tietoa eteenpäin on toive. Kaa-
voitusta koskevat säännökset 
eivät sitä edellytä.

Virallisen 
tiedoksiannon 
vastaanottajana

Sen sijaan kun viranomai-
nen haluaa tiedottaa vaik-
kapa rakennuslupa-asiasta 

ja naapurikiinteistön kuulemi-
sesta, se tehdään virallisella tie-
doksiannolla.

– Rakennuslupa-asioissa lu-
vanhakijan kiinteistön naapu-
rikiinteistönomistajille tulee 
vara ta tilaisuus lausua ja sellai-
sen tiedoksiannon viranomai-
nen kohdistaa aina isännöitsi-
jälle. Se menee asunto-osakeyh-

tiölain mukaan, jonka pykälien 
mukaan yhtiöön kohdistuvat 
tiedoksiannot annetaan isän-
nöitsijälle, Hurmeranta toteaa.

– Kun kiinteistön omistajana 
on yhtiö, niin yhtiölle saatetaan 
asiakirjat tiedoksi, niin kuin 
asunto-osakeyhtiölaissa sano-
taan eli käytännössä isännöitsi-
jälle tai hallituksen puheenjoh-
tajalle, Hurmeranta jatkaa.

Asunto-osakeyhtiölaissa tie-
doksiannoista yhtiölle tode-
taan, että ”haaste, tässä laissa 
tarkoitettu ilmoitus ja muu tie-
doksianto katsotaan toimite tuk-
si yhtiölle, kun se on annettu 
tiedoksi hallituksen jäsenelle, 
isännöitsijälle tai muulle henki-
lölle, jolla on yksin tai yhdessä 
toisen kanssa oikeus tämän lain 
nojalla edustaa yhtiötä.”

”Jollei ketään 1 momentissa 
tarkoitetuista yhtiön edustajista 
ole merkitty kaupparekisteriin, 
tiedoksianto voidaan toimittaa 
luovuttamalla asiakirjat yhtiön 
palveluksessa olevalle henki-

lölle tai, jos tällaista henkilöä 
ei tavata, yhtiön kotipaikan po-
liisiviranomaiselle noudattaen 
lisäksi, mitä oikeudenkäymis-
kaaren 11 luvun 7 §:n 2-4 mo-
mentissa säädetään.”

– Sen sijaan jos kunnalla on 
tarvetta tiedottaa jollekin asuk-
kaalle tai jos kunnalla on vel-
vollisuus antaa esimerkiksi jo-
kin päätös tiedoksi asukkaalle, 
niin se menee kirjeitse sille tie-
tylle henkilölle. Hallintolaissa 
on säännöksiä tiedoksiannosta 
yksityishenkilölle, Hurmeranta 
kertaa.

Kaupparekisteri-
tiedot ajan tasalle

Kun isännöitsijän ker-
tomissa esimerkeissä 
pohdimme, miksi tie-

doksiannot ja normaali tiedot-
taminen kohdistetaan useimmi-
ten isännöitsijään, harvemmin 
hallituksen puheenjohtajaan, 

Aktiivisessa tiedottamisessa on siis puolensa ja puolensa. Toiset yrittävät jakaa tietoa avoimesti ja tiedottaa, toiset kokevat sen työnä 
ja joku arvonsa tunteva puheenjohtaja ehkä vielä harmillisena, ettei häneen ole otettu yhteyttä. Viranomaiset eivät voi kuitenkaan tie-
tää isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan välistä työnjakoa, Ulla Hurmeranta toteaa.

10    KIINTEISTÖPOSTI Professional 10/2012

http://www.talpet.fi


Hurmeranta arvelee sen johtu-
van  siitä, että kaupparekisteriin 
ei ole merkitty puheenjohtajan 
yhteystietoja tai siellä on van-
hentuneet tiedot. Sitä paitsi, 
isännöitsijää koskevat tiedot 
ovat pääsääntöisesti ajan tasalla.

– Kun ajatellaan virallista, esi-
merkiksi haasteen tiedoksian-
toa, silloin kaupparekisteristä 
katsotaan yhtiön tiedot ja toi-
mitetaan haaste jollekin siellä 
merkityistä. Kuntien ja vastaan-
ottajien kannalta olisi hyvin tär-
keää, että tiedot kaupparekiste-
rissä olisivat oikein. Virallisen 
tiedoksiannon pitäisi tietenkin 
mennä oikealle henkilölle. Van-
hojen rekisteritietojen vuoksi 
tieto voi mennä ohitse, Hurme-
ranta vielä pohtii vanhentunei-
den rekisteritietojen merkitystä 
käytännössä.

Tiedottamisen 
keinot 
vapaaehtoisia

Sähköpostista on tullut 
kä tevä viestinnän väline, 
mutta toisaalta jää ehkä 

huomiotta, miten paljon se voi 
kuormittaa sekä viestin lähettä-
jää että vastaanottajaa.

Kuntien ilmoitustauluilta 
ehkä harvemmin kuulutuksia 
käydään lukemassa. Lehdestä 
ne tulevat kenties paremmin 
huomioiduiksi. Kuntien ko-
tisivuiltakin kaavoitus- ynnä 
muita tiedotteita löytää. Entäpä 
sähköpostin asema ja rooli?

– Kunnat voivat vapaaehtoi-
sesti täydentää tiedottamista ja 
julkaista kuulutuksia esimerkik-
si nettisivuillaan, Hurmeranta 
toteaa.

Lisäksi joissakin säännöksis-
sä todetaan, että kunnan tulee 
mahdollisuuksien mukaan har-
joittaa myös sähköistä tiedotta-
mista.

– Se on kuitenkin täydentä-
vää toimintaa, eikä korvaa mui-
ta tiedottamisen keinoja, Hur-
meranta muistuttaa.

– Tiedoksantoa ja tiedottamis-

ta koskevia yleissäännöksiä on 
niin kuntalaissa kuin hallinto-
laissakin. Lisäksi myös useassa 
erityislaissa, kuten maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa tai ympä-
ristönsuojelulaissa, on tiedot-
tamisesta ja tiedoksiannosta 
erityissäännöksiä.

– On tärkeä huomioida myös, 
että tiedottaminen ja viralliset 
tiedoksiannot ovat kaksi eri asi-
aa. Tiedottaminen on säännök-
siltään väljempää epävirallista 
tiedottamista, jossa voidaan 
käyttää viestin välittämiseksi 
erilaisia keinoja. Tiedoksianto 
on hallintolain mukainen kei-
no, jossa voidaan antaa joko 
todisteellinen tiedonanto tai 
tavallinen tiedoksianto. Esimer-
kiksi uhkasakon määräämisestä 
annetaan todisteellinen tiedok-
sianto, muulloin tavallinen tie-
doksianto kelpaa. 

Hurmerannan mielestä on 
kuitenkin parempi, että tietoa 
on tarjolla enemmän kuin jätet-
täisiin tiedottamatta.

Lisätyö 
palkkioon

Yhteiskunnan muutokset 
ja vuorovaikutuksen li-
sääntyminen kunnal-

lisissa asioissa näkyy selvästi 
isännöitsijöidenkin kasvaneena 
työmääränä. 

–  Toisaalta taloyhtiöihin 
koh distuvia kaavoitus- ynnä 
mui ta tiedotteita ei välttämät-
tä tule kaikilla paikkakunnil-
la ja pienemmissä paikoissa 
vuo den mittaan kovin paljon. 
Keski-Pasila nyt sen sijaan on 
kaavoituksellisesti alue, johon 
kohdistuu iso mielenkiinto ja 
on kehittämissuunnitelmia vi-
reillä, joten on ymmärrettävää, 
että kaupunki haluaa tiedottaa 
niistä mahdollisimman laajasti, 
Hurmeranta toteaa.
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-Isännöitsijän ja / tai kir-
janpitäjän vastuulle sy-
sätään asioiden perille-

menon varmistaminen. Kuinka 
moni kirjauttaa esimerkiksi täl-
laiset pankin palvelumaksujen 
muutokset hallituksen pöytäkir-
joihin ja varmistaa, että muutok-
set on käsitelty ja hyväksytty. 

Isännöitsijän palkkiokoro-
tuksista on tiedotettava hyvissä 
ajoin ennen voimaantuloa. Sil-
loinkin on vielä varmistettava, 
että korotusilmoitus on kirjattu 
huolellisesti pöytäkirjaan, jotta 
tilintarkastaja ei puutu siihen.

Pankin ilmoittamaan palvelu-
palkkion korottamiseen eivät 
hallitukset, eivätkä osakkaat-
kaan edes ymmärrä puuttua. 
Mutta annas olla, kun osakas 
haluaa maksaa lainaosuutensa 
ja siihen lisätään ylimääräisestä 
lyhennyksestä aiheutuva ku-
lu. Silloin eivät suostu millään 
maksamaan siitä, ellei asiasta 
ole tiedotettu etukäteen.

Edellä oleva on helsinkiläis-
isännöitsijän ajatuksia vaihees-
sa, kun pankki tiedotti palve-
lumaksujen hinnannousuista 
- sähköpostina kymmenien 
muiden sähköpostien joukossa. 

Hinnanmuutokset sinällään 
ovat väistämättömiä, mutta 
tässä tapauksessa isännöitsijää 
rupesi pohdituttamaan hinnan-
muutosten vaikutus käytännös-
sä esimerkiksi taloyhtiöasiak-
kaan miljoonan euron remont-
tilainassa. 

Hinnaston mukaan nimittäin 
todettiin, että taloyhtiön lai-
nassa ennenaikaisesta takaisin-
maksusta tai tilanteessa, jossa 
remonttitiliä ei muuteta lainak-
si, veloitetaan takaisinmakset-
tavasta lainan pääomasta tai 
myönnetyn limiitin määrästä 1 
prosentti.

- Miljoonan remonttilainassa 
yksi prosentti on tosi paljon, 
isännöitsijä muistuttaa.

Taloyhtiöiden pankkiasioiden 
sähköpostiviestinnässä riskikohtansa

Sähköpostilla 
”kyllä”

Pääkaupunkiseudun am-
matti-isännöitsijöiden 
asunto-osakeyhtiöasiak-

kaita ja isoja asukasisännöinti-
taloyhtiöitä palvelevan Norde-
an Taloyhtiökonttorin johtajan 
Asko Poikkimäen mukaan 
sähköpostilla tiedottaminen 
on heidän pankissaan yleinen 
toimintatapa.

– Lähtökohtaisesti isännöitsi-
jä edustaa pankissa taloyhtiötä 
eli kaikki viestintä menee pää-
sääntöisesti isännöitsijöiden 
kautta, Poikkimäki toteaa.

Näin ollen esimerkiksi pal-
veluhintamuutoksista tiedotta-
misessa ei ollut mitään poikke-
avaa.

– Lainahintamuutokset vä-
littyvät uuden As Oy:n tarjous-
pyynnön  lainatarjouksen kaut-
ta. Samalla infotaan liitteellä 
lainahoidon muutoksiin liitty-
vistä mahdollisista uusista ku-
luista suoraan isännöitsijälle, 
hän kertoo.

– Lainahoidon epäjatkuvuus-
kohdissa mm. maksuohjelma-
muutokset mahdollistavat tar-
kistamaan lainan marginaalia 
vastaamaan lähemmäs senhet-
kistä rahanhintaa. Myös etukä-
teen sovituissa korontarkistus 
ajanjaksoissa 3 tai 5 vuoden 
välein, olemme yhteydessä 
asunto-osakeyhtiön isännöit-
sijään muutoksesta etukäteen, 
hän vielä toteaa.

– Isännöitsijän kanssa viesti-
tään pääsääntöisesti sähköpos-
tin kanssa. Isommat muutokset 
viestitään nimenomaan isän-
nöitsijätoimistoille, jotka vuo-
rostaan vastuullisesti välittävät 
tiedon toimiston isännöitsijöil-
le. Taloyhtiökohtaiset tiedotuk-
set ja viestit lähetetään suoraan 
isännöitsijälle sähköpostilla 
tai kontaktoidaan puhelimitse, 
hän vielä kertoo.

Sähköpostilla ”ei”

Danske Bank ei tiedota 
esimerkiksi palvelu-
hinnaston muutoksista 

sähköpostilla. Lisäksi lainoihin 
liittyvistä muutoksista ilmoitta-
misessa noudatetaan sopimus-
ehtoja. 

– Palveluhinnastot ovat aina 
nähtävillä Danske Bank.fi -ko-
tisivuilla ja konttoreissamme. 
Palveluhintojen muutoksissa 
emme käytä viestintäkanavana 
sähköpostia, yritysasiakkaiden 
palveluista vastaava Marjut 
Mustonen kertoo. 

– Muutoksista ilmoitamme 
asiak kaillemme aina sopimus-
ehtojen mukaisesti. Sopimus-
ehdot vaihtelevat tuotteittain. 
Esimerkiksi mahdollisista lai-
namarginaalien muutoksista il-
moitamme asunto-osakeyhtiön 
edustajalle eli isännöitsijälle 
luonnollisesti aina henkilökoh-
taisesti puhelimitse tai kirjeellä.

Lisäksi Danske Bankissa on 
Marjut Mustosen mukaan sovit-
tu asiakastiedottamisessa palve-
luhinnastomuutoksiin liittyen 
yhtenäisestä käytännöstä eli 
siinä ei ole konttorikohtaisia 
eroja.

Kuluttaja-asiakkaan 
erilainen asema

Finanssialan Keskusliiton 
mukaan esimerkiksi pal-
velumaksujen muutosten 

ilmoittamisessa pankeilla on 
omat toimintatapansa. Finans-
sivalvonta on kuitenkin ohjeis-
tanut palvelumaksujen muutos-
ten ilmoittamisesta.

Taloyhtiöasiakkaat ovat hie-
man eri asemassa kuin pankki-
en niin sanotut tavalliset kulut-
taja-asiakkaat.

– Kuluttaja-asiakkaille pääpe-
riaate on tietysti muutoksista 
kertominen ja tavalla joka ta-

voittaa kyseisen asiakkaan eli 
esimerkiksi kaikille ei voi lait-
taa sähköpostia, tai tietoa verk-
kopankissa, Kuluttajavirastosta 
todetaan.

Kuluttaja-asiamiehen näke-
myksen mukaan pankin on 
otettava huomioon asiakkaansa 
aktiivisuus verkkopankissa vali-
tessaan sopivaa viestintäkana-
vaa erilaisille palvelusopimuk-
sen mukaisille ilmoituksille. 

Kuluttaja-asiamiehen käsitte-
lemässä tapauksessa OP-Pohjo-
lan verkkopankkiasiakas oli saa-
nut ilmoituksen palvelumaksu-
veloituksen alkamisesta hänen 
täytettyään 26 vuotta. Kuluttaja 
sai myöhemmin kirjeen, joka 
sisälsi maksukehotuksen tiliny-
lityksen vuoksi. Tiliä ei käytetty 
aktiivisesti ja sopimuksenkin 
solmimisesta oli kulunut aikaa.

Kuluttaja-asiamiehen näke-
myksen mukaan pelkästään ku-
luttajalla olevien verkkopank-
kitunnusten perusteella ei voi 
päätellä, että kuluttaja käyttää 
aktiivisesti verkkopankkia. Ku-
luttajilla voi olla useita pank-
kitilejä, jotka eivät ole päivit-
täiseen asiointiin tarkoitettuja 
maksutilejä, mutta joihin liittyy 
mahdollisuus asiointiin verkko-
pankin kautta.

Asiakkaalla voi olla verkko-
pankkitunnukset myös niiden 
tilien osalta, joita ei käytetä 
tavanomaiseen maksuliiken-
teeseen, koska pankit ovat teh-
neet muun tiliasioinnin hyvin 
hankalaksi. 

Kuluttaja-asiamiehen nä-
kemyksen mukaan viestintä 
vain verkkopankissa vaarantaa 
verkkopankkia vähän käyttä-
vän kuluttajan taloudellisen 
turvallisuuden, koska viestien 
huomaaminen edellyttää ku-
luttajalta ryhtymistä erityisiin 
toimenpiteisiin. Siksi kuluttaja-
asiamiehen mukaan kuluttajaa 
on lähestyttävä kirjeitse. 
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U U T I S P O S T I A

Yhteinen kieli vähentää vää-
rinymmärryksen riskiä. Kun on 
saatu siivouksen teknisen laa-
dun yleiset arviointiperusteet, 
ne helpottavat siivousalan asi-
akkaiden ja palveluntarjoajien 
välistä yhteistyötä ja viestintää. 

Tässä yksi tavoite, minkä ta-
kia Suomen Siivoustekninen 
Liitto ry on ollut mukana te-
kemässä siivouksen teknisen 
laadun arvioimiseksi tähtäävää 
standardia. Se vahvistettiin lo-
kakuussa.

Standardi auttaa palveluntar-
joajaa, koska sen avulla voidaan 
tarkistaa, onko sovittu laatuta-
so saavutettu. Se auttaa myös 
teknisen laatutason yksiselit-

Siivouksen laatutasoa voidaan nyt määritellä standardin avulla
teisempää määrittelyä. Lisäk-
si standardin määrittelyiden 
avulla asiakkaiden on helpom-
pi vertailla tarjouksia ja palve-
luntarjoajien puolestaan laatia 
niitä.

Sen avulla myös  työntekijät 
voivat tarkastaa, kuinka hyvin 
heidän työnsä tulos vastaa en-
nalta määriteltyjä laatuprofiile-
ja.  

Kaksi pääperiaatetta
Standardissa kuvataan kaksi 

pääperiaatetta: silmämääräinen 
tarkastus ja mittauslaitteiden 
käyttöön perustuva tarkastus. 
Yksittäisen siivoustehtävän 

arvioinnissa voidaan käyttää 
jompaakumpaa periaatetta tai 
niiden yhdistelmää.

Sisäilman laatuun vaikuttaa 
etenkin pöly. Jotta saavutetaan 
hyväksyttävä sisäilman laatu, 
voi olla tarpeen asettaa pölyi-
syyttä koskevia erityisvaati-
muksia. Tähän tarkoitukseen 
voidaan käyttää pölymittauksia.

 Asiakkaat voivat halutessaan 
määritellä pelkkiä pölymittauk-
sia standardin liitteen mukai-
sesti, tai niitä voidaan käyttää 
silmämääräistä tarkastusta täy-
dentävänä menetelmänä. Asiak-
kaiden on määriteltävä mitta-
usten suorittamisajankohta se-
kä hyväksyttävä pölyisyystaso 

Kymmenen prosentin lisä-
panostus kiinteistön hoitoon 
tuottaa selkeän tuottavuuden 
kasvun. Näin todetaan Tekno-
logian tutkimuskeskus VTT:n 
tekemässä selvityksessä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että 
esimerkiksi sadan työntekijän 
organisaatiossa 7 000 euron 
panoksella on mahdollista saa-
da 70 000 euron liikevaihdon 
lisäys.

– Suunnitelmallisella ja am-
mattitaitoisella ylläpidolla kiin-
teistöt pysyvät kunnossa, jol-

Kiinteistöpalveluihin odotettavissa hinnankorotuksia
loin ne ovat  tuottavia ja niiden 
arvo säilyy. Erilaisilla ammatti-
maisilla käytön ja ylläpidon toi-
menpiteillä voidaan vähentää 
noin 15 prosenttia kiinteistöjen 
energiakulutusta sekä parantaa 
sisäilman laatua, toteaa Kiinteis-
töpalvelut ry:n toimitusjohtaja 
Pia Gramén.

– Kiinteistöpalvelujen laa-
tuun panostaminen maksaa-
kin itsensä takaisin. Hyvä laatu 
edel lyttää kuitenkin koulutet-
tua ja ammattitaitoista, pysyvää 
työvoimaa. Tämän varmistami-

seksi olemme sopineet erillisen 
koulutuslisän maksamisesta 
työtehtäviin liittyvän tutkin-
non suorittaneille, sanoo Pal-
velualojen ammattiliitto PAMin 
puheenjohtaja Ann Selin.

Kiinteistöpalvelualan työnte-
kijöiden palkat nousevat vuo-
denvaihteessa raamiratkaisun 
mukaisella 1,9 prosentin yleis-
korotuksella. Alan ansiokehitys-
ohjelman mukaisesti taulukko-
jen alimpia vähimmäispalkkoja 
korotetaan yleiskorotuksen 
lisäksi  3,8 prosentin tasokoro-

tuksella.
– Palkankorotukset nostavat 

kiinteistöpalvelualan yritysten 
palkkakustannuksia. Koska 
työvoimakustannusten osuus 
toimialalla on noin 80 prosent-
tia yritysten liikevaihdosta on 
selvää, että korotukset vaikut-
tavat myös kiinteistön ylläpito-
palveluiden hintoihin yhdessä 
muiden kustannusten nousun 
kanssa, Gramén ennakoi.

standardin mukaisesti.
Standardia voidaan soveltaa 

kaikentyyppisiin rakennuksiin 
ja tiloihin käytettävästä siivous-
menetelmästä, siivousvälistä 
tai järjestelmästä riippumatta. 
Standardin kuvaukset koskevat 
heti siivouksen jälkeen mitat-
tua lopputulosta.

Standardi ei käsittele siivo-
ukseen liittyvien palvelujen 
mittausta ja valvontaa. Tällai-
sia palveluja ovat esimerkiksi 
saniteettitilojen tarvikkeiden 
täydentäminen, roskakorien 
tyhjentäminen, kierrätettävän 
materiaalin käsittely jne. Täl-
laiset palvelut on määriteltävä 
erikseen palvelusopimuksessa.

http://www.eskon.fi


Me luotamme SIR Tietokantaan. Kokemus on 
osoittanut, että SIR Tietokanta on ajantasainen ja 
laadukas osoiterekisteri kiinteistöalan päättäjistä. 
Tietokantaa päivitetään viikoittain Patentti- ja re-
kisterihallituksesta tulevilla tuoreimmilla muutos-
tiedoilla. 

Tämän lisäksi asunto-osakeyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajille, sivutoimisille isännöitsijöille se-
kä ammatti-isännöitsijöille menevä Kiinteistöposti-
lehti toimii niin ikään tehokkaana SIR Tietokannan 
päivittäjänä.

Me DirektMedialla haluamme tarjota asiakkail-
lemme tarkoin valikoidun segmentin ajantasaisilla 

tiedoilla, mahdollisimman kustannustehokasta suo-
ramarkkinointia. Silloin, kun tähtäimessä on isän-
nöinnin, kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen 
todellinen päättäjäryhmä, SIR Tietokanta palvelee 
tässä erinomaisesti!

DirektMedia 121 Oy on asiakkuusmarkkinoinnin palveluta-
lo.  Muun muassa asiakas- ja markkinointirekisterien jalos-
taminen, osoitteistopäivitykset, kampanja-analyysit sekä 
Lifestyle-rekisterit ovat yrityksen jokapäiväistä toimintaa.
DirektMedia 121 kuuluu 16 maassa toimivaan, yli 3000 
henkilöä työllistävään luottotieto- ja digitaalista yritysinfor-
maatiota tuottavaan Bisnode-konserniin.

Seija Kovalainen, 
avainasiakaspäällikkö
DirektMedia 121 Oy

Asunto-osakeyhtiön hallituksen 
puheenjohtajan postiluukkuun 
kolahtaa Kiinteistöposti-lehti. 
Isännöitsijä vastaanottaa leh-
den muiden postiensa joukos-
sa. Näin on SIR Tietokanta 
-osoitteisto jälleen toiminut, 
kuten on tarkoituskin.

– SIR Tietokanta eli Suomen Isännöitsijäre-
kisteri perustettiin vuonna 1991. Osoit teiston 
eteen on tehty valtavasti määrätietoista työtä, 
jotta voimme taata asiakkaillemme laadukkaita, 
paikkansa pitäviä osoitetietoja, toimitusjohtaja 
Matti Karppanen Suomen Media-Kamari Oy:stä 
kertoo.

– Tiedämme, että suoramarkkinointi - mai-
noksen suunnittelun, painattamisen, osoittei-
den hankinnan, postittamisen ja jakelun tuo-
mien kustannusten vuoksi ei ole halpaa, mutta 
hyvällä osoitteistolla, jolla mainos- tai markki-
nointiviesti voidaan kohdistaa tarkasti, kuluissa 
säästetään ja saadaan suorasta kaikki mahdol-
linen irti. Ja se, että tarjolla on monentasoisia, 
myös ihan luokattoman tasoisia osoiterekiste-
reitä, Karppanen jatkaa ja haluaa viestiä, että 
mainostajalle on tärkeää se, että viesti menee 
oikeaan osoitteeseen. Kaupparekisteristäkin saa 

SIR Tietokanta ajantasainen, 
tarkasti kohdistuva ja 

monipuolinen osoiterekisteri

osoitteita, mutta kokemuksen mukaan vain noin 
puolet niistä on ajantasaisia.

Mitä tietoja SIR sisältää?

SIR Tietokannan osoite sisältää asunto-
osakeyhtiön nimen, hallituksen puheenjohtajan 
nimen ja hänen kotisoitteensa. Isännöitsijöillä 
osoitetietona on heidän työpaikkansa.

– Sirrillä mainos- tai markkinointiviesti voi-
daan kohdistaa alueellisesti, päättäjä ryhmän 
mukaisesti tai kiinteistön iän perus teella, myyn-
tipäällikkö Timo Hyrske kertoo.

– Lisäksi yhteistyöverkostomme avulla voim-
me laajentaa tietoja, esimerkiksi niin, että tie-
dämme myös osoitteeseen liittyvän talotyypin, 
huoneistojen lukumäärän tai onko kyse yhtiös-
tä, joka ei ole valmistumisensa jälkeen hakenut 
rakennuslupaa, Hyrske jatkaa. 

Miten päivittyy?

– Kiinteistöposti-lehti on tehokkain osoite-
tietojen päivittäjä. Aina kun lehti on ilmestynyt 
ja tavoittanut lukijansa, meillä puhelimet alka-
vat soida ja ihmiset ilmoittavat osoitemuutok-
sista, myyntipäällikkö Eetu Karppanen toteaa.

Osoitepäivityksiä tehdään enenevässä mää-
rin sähköpostitse ja Kiinteistöpostin kotisivujen 
kautta. Lisäksi myöskin Itellan kanssa voimas-
saoleva palautussopimus tuo takaisin lehdet joi-
den osoitetiedot ovat muuttuneet, näiden yhte-

ystiedot poistamme osoiterekisteristä, koska on 
oletettavaa ettei henkilö toimi enää kyseisessä 
yhtiössä luottamustoimessaan.

– Kiinteistöpostin vahvuus osoitetietojen päi-
vittäjänä on se, että lehti on niin konkreettinen 
etu lehden saajille, että sen halutaan menevän 
juuri oikeille henkilöille, Matti Karppanen mai-
nitse.

Suomen Media-Kamari Oy on tehnyt sopi-
muksen Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa 
ja kaupparekisterin muutosilmoitukset osaltaan 
päivittävät rekisteriä.

– Sopimuksen ansiosta SIR-osoitteisto kas-
vaa koko ajan, sillä saamme viikoittain tiedot 
taloyhtiöiden päätöksentekijöitä koskevista 
muutoksista. Muutostietoja tulee vuosittain yli 
17 000 kappaletta, Eetu Karppanen jatkaa.

– SIR Tietokannassa on tällä hetkellä lähes 
59 000 osoite- ja nimitietoa, joista 48 085 on 
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohta-
jia, 7 142 sivutoimisia eli ns. osakasisännöitsijöi-
tä ja 3768 ammatti-isännöitsijöitä, hän vielä 
mainitsee.

Kasvu henkilönimissä on ollut Eetu Karp-
pasen mukaan yli 16 prosenttia viimeisen viiden 
vuoden aikana. Voimakkaimmin on kasvanut 
luonnollisesti puheenjohtajien osoitetietojen 
määrä. 

– Esimerkiksi vuonna 2009 tietokannassa oli 
38 683 hallituksen puheenjohtajaa, 7 055 sivu-
toimista isännöitsijää ja 3 670 ammatti-isän-
nöit sijää, hän vielä mainitsee.

Yes, SIR!

Ilmoitus



SIR Tietokanta on myös erittäin kattava re-
kisteri. Sillä tavoittaa joko puheenjohtajan tai 
isännöitsijän kautta yli 90 prosenttia suomalai-
sista taloyhtiöistä.

Miten SIR toimii?

Kiinteistöposti ja SIR Tietokanta muodosta-
vat markkinoijalle varsinaisen tehokaksikon.

– Asiakas voi laittaa Kiinteistöposti-lehteen 
esimerkiksi ilmoituksen ja täydentää sitä omalla 
suoramarkkinointikampanjalla samalle kohde-
ryhmälle, Matti Karppanen kertoo.

– Tai sitten asiakas laittaa lehden kanssa 
jaettavaksi mainosliitteen, joka voidaan SIR:n 
avulla kohdistaa valittuun kohderyhmään. 
Koh distus voidaan tehdä esimerkiksi yrityksen 
maantieteellisen toiminta-alueen mukaan eli 
lehti liitteineen menee niille puheenjohtajille ja 
isännöitsijöille, jotka asuvat yrityksen toimipis-
teiden alueilla, Karppanen kuvaa yhtä vaihto-
ehtoa.

– Tai asiakkaan on mahdollista kohdistaa 
lehti liitteineen tietynikäisten taloyhtiöiden halli-
tusten puheenjohtajille tai pelkästään ammatti-
isännöitsijöille, hän jatkaa.

Rekisteri palvelee myös silloin, kun asiakas 
haluaa itse lähettää mainos- ja markkinointi-
viestejään halutulle kohderyhmälle. Siihen käyt-
töön asiakas saa osoitteet esimerkiksi tarroina 
tai sähköisenä tiedostona. 

Olemme useana vuotena käyttäneet SIR Tieto-
kannan -osoitteita suoramarkkinoissamme. Osoit-
teistoa on kohdennettu maantieteellisesti eri puo-
lilla Suomea työskentelevien myyntiedustajiem-
me alueille. 

Olemme saaneet SIR-rekisteristä juuri meidän 
Stonel-tiililaattaverhouksille soveltuvaa taloyh-
tiökantaa kiinteistön ikärajauksella. Suorakam-
panjoita on tuettu lehti-ilmoituksin Kiinteistö-
posti-lehdessä.

Tuoreimpana toimenpiteenä jaoimme asiakas-
lehtemme syyskuussa ilmestyneen Kiinteistöpos-
tin  välissä. Tässäkin pystyimme kohdentamaan 
lehden jakelun SIR Tietokannan avulla juuri niille 
alueille, mitkä ovat meille tärkeitä. Asiakaslehden 
jakelumäärä oli noin 30 000 kappaletta.

Stonel Oy toimii julkisivualalla tiililaattaverhousten 
materiaalitoimittajana.

Samuli Tiirola
toimitusjohtaja

Stonel Oy

Kohdennettua  markkinointia

Ilmoitus

Ilmoitus



K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Vuonna 1986 peruste-
tun Kiinteistönhuolto 
Seppo Saksa Oy:n hen-

kilöstöluettelosta löytyy neljän 
muun sukunimen lisäksi neljä 
Saksaa: Sepon ja Teemun lisäksi 
Sinikka ja Samuli. 

Isoveli Teemun lisäksi myös 
1991 syntynyt Samuli halusi 
koulut ja armeijan käytyään jat-
kaa vanhempiensa yrityksessä 
vakituisena. Hänelläkin siinä 
vaiheessa oli jo kelpo koke-
muspohja kouluvuosien aikana 
kertyneistä kesätyörupeamista. 

Huoltopalveluita 
myynnissä, yritys ei

Kiinteistönhuoltoalan 

yritystä toimitusjoh-

tajana luotsaavasta 

Teemu Saksasta (33 v) 

voi todeta, että miehel-

lä on kokemusta alas-

taan melkeinpä yhtä 

paljon kuin ikävuosia. 

Jo se on ollut yksi hy-

vä syy, ettei yrityksen 

perustaja Seppo Saksa 

ole juuri korvaansa 

lotkauttanut viesteille, 

että perheyhtiölle löy-

tyisi ostohalukkaita. 

Nassikoista alkaen vuorollaan 
isänsä selän takana huoltoko-
neiden hyteissä viihtyneiden 
veljeksien alan valinta ei siis 
ole ihme. 

 Seppo Saksa kertoo olevan-
sa jo itse asiassa eläkkeellä. Toi-
mistotöistä vastaavalla Sinikka-
vaimolla on edessä työvuosia 
vielä ainakin pari. Niinpä Seppo 
Saksankin tulee yhä suunnattua 
tuttuun työympäristöön lähes 
päivittäin, ”taustatoimijaksi”.

 – Mitä sitä turhaan yksin ko-
tona olemaan? mies tuumaa.

Ympärillä tutut
asiakasyhtiöt    

Pienehköjä ja paikallisesti 
toimivia kiinteistöhuol-
lon yrityksiä tiedetään 

päätyneen jonkin verran isom-
pien, usein valtakunnallisesti 
toimivien yritysten haltuun, 
kuten lienee monella muillakin 
aloilla. 

Jos perheyhtiölle ei ole tie-
dossa omista joukoista jatkajaa, 
ostotarjouksiin tarttuminen lie-
nee ymmärrettävääkin. 

Seppo Saksan on hyvä my-
häillä Teemu Saksan otet-
tua pari vuotta sitten yri-
tyksen vastuulleen. Nuori 
toimitusjohtaja voi välillä 
irrottautua huoletta työ-
pöydän takaa koneiden oh-
jaksiin, koska - isä- Sepon 
sanoin - ”sikälikin, että 
meidän äitee hoitaa toi-
mistoa”.

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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Seppo Saksa arvelee isojen 
yritysten myös seuraavan alan  
yritysten tilinpäätöksiä. Kynnys 
ostotarjoukseen myöntymises-
sä on arvatenkin matalampi 
paitsi eläkeikää lähestyvien 
omistajien yrityksissä, myös 
niissä, joiden toiminnan näh-
dään olevan taloudellisissa vai-
keuksissa.

– Eihän tämä mitään kultakai-
vosta ole, mutta jollain lailla 
olem me saaneet kuitenkin 
pyöri tettyä, Sinikka Saksa to-
teaa oman perheyhtiön tilan-
teesta.

Helsingin Ruskeasuon kau-
punginosassa aikoinaan aloitta-
neessa ja siellä yhä toimistoaan 
pitävien Saksojen yrityksen 
asiakasluku on tällä hetkellä 
64-65. Alkuperäisistä, Manner-
heimintien itäpuolella olevista 
ruskeasuolaisista taloyhtiöistä 
Seppo Saksan mukaan jokseen-
kin kaikki ovat heidän asiakkai-
taan yhä. 

– Yksi tai kaksi on välillä kil-
pailutettuaan vaihtaneet huol-
toyhtiötä, mutta tulleet sittem-
min takaisin, Seppo Saksa sa-
noo.  

Yrityksen muu asiakaskunta 
sijoittuu läheiseen Etelä-Haa-
gaan, Munkkiniemeen ja Mei-
lahteen, hänen mukaansa ”ki-
vaan rinkiin”, jossa asiat tulee 
paremmin hoidettua kuin että 
kiinteistöjä olisi siellä ja täällä.

Saman kokoluokan huolto-
yhtiöitä Seppo Saksa arvelee 
toimivan samoilla alueilla mui-
takin, kaikkia hän ei tiedäkään. 
Lisäksi kyseisissä kaupungin-
osissa pyörii koneita ja ammat-
tilaisia myös valtakunnallisten 
huoltoyhtiöiden väreissä. 

Oman perheyhtiön asukas-
yhtiöistä hanakimmiksi huol-
topalveluitaan kilpailuttamaan 
Saksan mukaan ovat osoittau-
tuneet meilahtelaiset. Miksi 
näin on, siihen Seppo ja Sinik-
ka Saksa eivät osaa sanoa syytä. 
Vanhoja, pysyviä sopimuksia 
heillä on sielläkin, mutta näissä 
asiakaskentässä vaihtuvuutta 
kuitenkin eniten. 

Välillä muiden huoltoyritys-
ten kanssa ”sopparin” tehneis-

tä, myöhemmin omiksi asiak-
kaiksi taas palanneista taloyh-
tiöistä, perheyrityksessä ollaan 
luonnollisesti iloisia. 

– Palaaminen on luottamuk-
sen osoitus, merkki että hal-
vemmalla saadut huoltopalve-
lut eivät välttämättä ole teh-
neet asiakaskasta autuaammak-
si. Pienenä yrityksenä olemme 
siinä mielessä hyvä, että meillä 
vastuuhenkilöt ovat saatavissa 
kiinni periaatteessa koko ajan. 
Työt on pakko hoitaa kunni-
alla, koska niistä joutuvat vas-
tuuseen myös omistaja ja toi-
mitusjohtaja, jotka ovat samalla 
tavalla töihin osallistuvia kuin 
muutkin. Eikä palaute tule mo-
nien puhelimien kautta, vaan se 
tulee heti, Sinikka Saksa sanoo.

Pitkään asiakkaina olleissa 
taloyhtiöissä tutuiksi perheen-
jäsenille ja työntekijöille on tul-
lut myös suuri osa asukkaista. 
Silloin kun ei olla toimistolla, 
asiakkaiden mahdollisiin vi-
kailmoituksiin ja avaimensa 
unohtaneiden asukkaiden ove-
naukaisupyyntöihin jne. vasta-
taan kotoa, vuorokaudenajasta 
riippumatta.

– Isommissa liikkeissä viestit 
voivat mennä monen mutkan 
kautta. Joissakin päivystys on 
saatettu ulkoistaa myös varti-
ointiliikkeille. 

Paikallisesti 
jatkossakin

Perheyhtiössä toisin kuin 
suurissa ei voi olla eril-
lisiä tietotekniikasta vas-

taavia työntekijöitä. Omien poi-
kien halukkuus jatkaa yritykses-
sä on siltäkin kantilta katsoen 
ollut Seppo ja Sinikka Saksalle 
helpottavaa. 

Nuorten, tietotekniikan maa-
ilmassa kasvaneiden tartuttua 
”puik koihin” yrityksessä on 
kehitetty jo sitä ja tätä, enää ei 
juuri ole tarvinnut turvautua ul-
kopuoliseen tukipalveluun. 

Parhaillaan on suunnitteilla 
yhtä ja toista tietotekniikkaan 
perustuvaa, myös ohjelmia, joi-

➺ JATKUU

http://www.skaala.com


den avulla asiakkaita pystytään 
palvelemaan entistäkin parem-
min, verkkolaskutukseen halua-
ville asiakkaille on sitä tarjota 
jne. 

– Pakkokin on pysyä mukana 
nopeassa kehityksessä, mielel-
lään vähän edelläkin muita!

Kiinteistönhuollon kentällä 
käynnissä oleva kilpailu ei Sep-
po ja Sinikka Saksaa juuri ahdis-
ta. Johdon ottaneen Teemu-poi-
kansa he kertovat todenneen 
yrityksen painivan alalla eri 
asenteella kuin isot kilpailijat: 
pieni yritys tuntee kaikki työn-
tekijänsä, toiminta on ihmislä-
heistä asiakkaisiinkin päin. 

– Isot yritykset kilpailevat 
paitsi taloyhtiöistä myös liike-
kiinteistöistä. Molempia tarvi-
taan, pieniä ja isoja. 

Aamupäivän lumitöistä yllät-
täen asiakasneuvotteluun 

suoraan lähtemään joutunut 
Teemu Saksa ennättää vasta 
juttuhetken loppuvaiheeseen. 
Hänen kommenttinsa todista-
vat samaa kuin vanhempiensa 
kertoma.

– Tämä on sopiva koko, hom-
mat pysyvät hanskassa. Haluan 
tietää, mitkä talot ovat asiakkai-
na ja mitä missäkin tapahtuu. 
Vä lillä on hyvä itsekin hypätä 
koneisiin, että pysyy kärryillä.

Pienelle ja paikalliselle yri-
tykselle tuntuu riittävän tarvit-
sijoita jatkossakin. Seppo Saksa 
toteaa, että koskaan yritys ei 
ole oikeastaan markkinoinut 
itseään, sana on kulkenut ken-
tällä itsestään. 

 – Nyt sentään netissä on 
omat sivut, aikoinaan ei ollut 
niitäkään. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Rakennusvirasto ja Helsin-
gin Poliisilaitos ovat sopineet 
uuden yhteisen toimintamal-
lin, jolla tehostetaan kiinteis-
tölle kuuluvan talvikunnossa-
pitovelvoitteen toteutumista. 
Jos kiinteistö laiminlyö velvoi-
tetta, laiminlyönnistä voidaan 
määrätä sakkorangaistus. 

Aiempien talvikausien ko-
kemukset ovat osoittaneet, 
että kiinteistön velvoitteita ei 
ole aina noudatettu. Tähän on 
vaikuttanut tietämättömyys, 
poikkeukselliset sääolosuh-
teet ja joskus myös tontin-
omistajan piittaamattomuus.

– Aikaisemmin kaupunki oli 
laiminlyöntien edessä melko 
hampaaton, mitä jotkut kiin-
teistöt käyttivät hyväkseen. 
Nyt tilanne muuttuu. Uskon, 
että muutos näkyy muun mu-
assa paremmin hoidettuina 
jalkakäytävinä, sanoo alueiden  
valvontapäällikkö Petri Ojala 
rakennusvirastosta.

Helsingissä kiinteistöille 
kuuluvan katujen kunnossa- 
ja puhtaanapitovelvoitteen 
valvontavastuu siirtyi raken-
nusvalvontavirastolta raken-
nusvirastolle 1.1.2012.

Vastuunjaot
Tässä muistutuksen vuok-

si vastuunjako kaupungin ja 
kiinteistöjen välillä lumitöi-
den tekemisestä:

Kantakaupunki
Kiinteistön vastuulla: 
• Jalkakäytävien auraus ja hie-
koitus kuuluu jalkakäytävän 
kohdalla olevalle kiinteistölle. 
• Lisäksi kiinteistöjen on pois-
tettava jalkakäytävälle tai sen 
viereen kertyneet lumivallit 
ja varmistettava, ettei jalka-
käytävän viereinen katuoja 
tai sadevesikouru tukkeudu 
lumesta ja jäästä. 

• Bussi- tai raitiovaunupysäkin 
talvihoito kuuluu kiinteistölle, 
jos pysäkki on jalkakäytävällä 
kiinteistön kohdalla. 
• Kiinteistöt voivat maksua 
vastaan tuoda auratun lumen 
rakennusviraston ylläpitämil-
le lumen vastaanottopaikoille. 

Kaupungin vastuulla: 
• Ajoratojen talvihoidosta vas-
taa kaupunki. 
• Kaupungin omistamien 
kiinteistöjen ja puistojen 
kohdalla olevat jalkakäytävät 
ja pysäkit ovat kaupungin vas-
tuulla. 
• Kaikkien erotettujen tai yh-
distettyjen pyörätie-jalkakäy-
tävien talvihoidosta vastaa 
kaupunki. 
• Kadun keskellä erillisillä 
korokkeilla olevien raitiovau-
nupysäkkien talvihoidosta 
vastaa Helsingin kaupungin 
liikennelaitos HKL. 

Esikaupunkialueet 
ja Etu-Töölö 

Esikaupunkialueilla, eli Ha-
kamäentie-Koskelantie-linjan 
pohjoispuolella, ja Etu-Töö-
lössä kiinteistöjen kadunhoi-
totehtävät on siirretty koko-
naan kaupungin vastuulle. 

Kaupunki siis huolehtii se-
kä ajoratojen että jalkakäytä-
vien talvihoidosta. Kiinteistön 
tehtävänä on kuitenkin tont-
tien sisäänajokohtien avaami-
nen lumen aurauksen jälkeen. 

Kiinteistöille kuuluneista 
tehtävistä aiheutuvat kustan-
nukset katetaan kiinteistöiltä 
perittävillä kunnossapitomak-
suilla. 

Östersundomin suurpiiris-
sä kaupunki vastaa katujen 
hoidosta lukuun ottamatta 
yksityisteitä, tienhoitokunti-
en tai Tiehallinnon vastuulla 
olevia teitä.

Sakolla vauhtia 
taloyhtiön lumitöihin

Kolmena peräkkäisenä talvena Helsingissä huoltoyhtiöt ovat saa-
neet painaa yötä päivää lumitöitä, jotka tietävät huomattavaa 
kululisää, rasittavat yritystä, joiden asiakkaiden kuukausiveloi-
tukset pysyvät kiinteinä. Aiemmilta vuosilta vastaavanlaiseksi 
Seppo Saksa muistaa ainoastaan talven 1998. 
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Matkailun suosion kas vu 
on huomattu myös Rak-
systems An ticimexissä, 

totta tosiaan. Toi meksiannot sei-
nälutikoiden hävittämiseksi ovat 
22-kertaistuneet aikavälillä 2007-
2011.

 – Ja siinä puhutaan yksittäi-
sistä toimeksiannoista. Jotkut 
niistä ovat olleet kokonaisia 
rappuja tai taloja. Trendi menee 
vain ylöspäin, Anticimexin asia-
kaspäällikkö Janne Sopanen 
sanoo. 

Kyytiä 
epämieluisille asuinkumppaneille

Matkan jälkitunnel-

mat ovat yhdellä jos 

toisellakin kääntyneet 

tuskitteluksi, kun mat-

katavaroiden kylkiäi-

senä on huomannut 

tuoneensa kotiin yli-

määräisiä asukkaita.  

Tuhoeläinten torjun-

nan ammattilaisille 

suomalaisten lisään-

tynyt matkailutahti 

on tiennyt reipasta 

tilauskannan nousua 

etenkin lutikoiden hä-

vittämiseksi.

Rapistelevatko rotat, nipistelevätkö lutikat? Apua saa...

➺ JATKUU

Yrityksen liikevaihdosta tu-
hoeläinten torjunta tuo noin 
neljänneksen. 

Avunpyynnöt eivät ole yleis-
tyneet ainoastaan lutikoista 
(seinälude) eroon pääsemisek-
si. Monet muutkin hyönteisha-
vainnot saavat herkästi tarttu-
maan puhelimeen, kuten myös 

jyrsijät. 
– Väittäisin, että ihmisten sie-

tokykykin tuhoeläimiä kohtaan 
on pienentynyt huomattavasti 
vuosien varrella, Anticimexissä 
palvelupäällikkönä työskente-
levä Riikka Lautamo sanoo. 

Janne Sopanen puolestaan 
uskoo ihmisten reagointiherk-

kyyden lisääntymisen johtu-
van myös siitä, että mediassa 
aihepiiri tuntuu noussen esille 
entistä enemmän.  Hyttysenpu-
remakin on joskus herättänyt 
epäilyn lutikkaesiintymästä; 
säikähtäneelle on voitu kertoa, 

Vantaalla taloyhtiöt 
järjestivät yhdessä 
rottasodan vuonna 
2006. Ideana oli, 
että taloyhtiöt osta-
vat yhdessä tuho-
eläintorjuntayrityk-
seltä palveluita, 
joilla nopeasti si-
kiävä rottakanta 
saataisiin hävitet-
tyä. Toiminta tuotti 
nopeasti tulosta, 
mutta edellytti jär-
jestelmällisyyttä ja 
kaikkien osallistu-
mista hankkeeseen. 
Kuva: Riina Takala.

n  Tekstit: 

      Hanna Rissanen
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että huoli oli turha. Toisaalta, 
silloin kun lutikoita todella on 
ilmaantunut, ongelmaan on So-
pasen mukaan hyvä tarttuakin 
aikailematta. 

– Mitä myöhemmin toimen-
piteisiin ryhdytään, sitä hanka-
lampaa niistä on päästä eroon.

Häädettävistä juuri lutikat 
ovat laji, josta eroon pääsemi-
nen vaatii myös aikaa eniten. 

Pakkasta ja kuumaa
myrkkyjen sijasta

Jos monia muita lajikkeita 
paljastuu myös teollisuus-
laitoksista ja yrityksistä, 

ihmisverta ravinnokseen hi-
moavat lutikat päätyvät vain 
koteihin. 

Yleisimmin niitä lyöttäytyy 
maailmanmatkalaisten mukaan 

Espoossa ihmisasukkaiden yleisin riesa lutikat ja sokeritoukat,
rottien rauhanhäiritsijöinä metronrakentajat

Myös kuntien ja kau-
punkien terveyden-
suojeluviranomaisille 

riittää osansa paitsi asukkaita 
myös yrityksiä ja teollisuutta 
koettelevien tuhoeläinongelmi-
en tiimoilta. Espoon yliterveys-
tarkastaja Kalevi Kotilaisella on 
kertynyt perspektiiviä siihen-
kin sarkaan jo yli kolmelta vuo-
sikymmeneltä.

– Sen voin todeta, että rotti-
en esiintyminen on vähentynyt 
sitä mukaa kuin jätteiden kerää-
minen on parantunut. Se puoli 
on hyvällä mallilla.

Tosin viime aikoina kaivaus-
työt metron ulottamiseksi Es-
pooseen ovat laittaneet rotat 
joukoittain liikkeelle linjan tun-
tumista olleista pesistään. Muut 
rottahavainnot, joista ilmoituk-
sia on tullut, ovat juontaneet 
lähinnä vanhojen rakennusten 
purkutöistä.

Lutikoita 
vaivana

Taloyhtiöissä ajankohtai-
sin ongelma Espoossa, 
kuten muissakin kau-

pungeissa, tuntuu olevan luti-
kat. 

Arkipäivää terveystarkasta-
jille ovat lutikkahavaintojen 
kirvoittamat soitot, eivätkä ai-
noastaan soittaja omaa asuntoa 

suurimmista kaupungeista ja 
niitä päätyy kaikenkuntoisiin 
kiinteistöihin. Leviämistä mui-
hin huoneistoihin edesauttavat 
kyllä rakoset ja tiivistämättö-
mät läpivedot. 

Laajemmalle levittäytyminen 
vie silti yleensä aikaa. Joskus 
torjujat antavat oma-aloitteises-
ti kyllä suosituksen viereisen-
kin huoneiston tarkastamisesta.

Tuholaistorjuntajoukot ovat 
pyrkineet lisäämään isännöit-
sijöille ja sitä kautta asukkaille 
toimintaohjeita ja tietoutta luti-
koiden havaitsemisen varalta.

Hankalissa tapauksissa mm. 
asukkaan sänky on jouduttu 
hävittämään, kun desinfiointi 
ei ole onnistunut. 

Osittain lutikkaongelmaa on 
hankaloittanut se, että ennen 
käytössä olleista torjunta-aineis-
ta on poistettu vaarallisina. Ja 

lisää niistä tullaan poistamaan 
yhä myrkkykertymien pelossa.

– Menetelmissä pyritään 
suun tautumaan enemmän tut-
ki vaan ja mekaaniseen suun-
taan. Lutikkaan tullaan suun-
taamaan suoraan kylmää tai 
lämpöä. Se vaatii enemmän sa-
lapoliisintyötä, Janne Sopanen 
sanoo. 

Torjuntatoimet harkitaan ta-
pauskohtaisesti. Taistelussa vai-
kuttajana voi olla asukas itsekin 
saamiaan ennakko-ohjeistuksia 
noudattamalla. Yhteistyökyky 
on toivottavaa.

– Se on erittäin ratkaiseva 
osa. 

Asukkaan kiinteää omaisuut-
ta saatetaan höyryttää paikalli-
sesti, joskus irtainta kuljetetaan 
lämmitettävään konttiin. Pie-
nemmälle tavaralle lutikoille 
kohtalokasta tilaa voi löytyä 

pakkasesta, talvipakkasilla ir-
tainta kannetaan parvekkeelle 
tai pihalle. Lutikat kätkeytyvät 
mieluusti myös esimerkiksi 
sähkörasioihin. 

Niiden käsittelyyn höyry ja 
pakastus eivät käy, on valittava 
toiset konstit. 

Ei lutikoiden hävittämiseen, 
mutta niiden lymypaikkojen 
mahdollisimman kattavaan pai-
kantamiseen asiakkaan tiloissa 
Sopanen ja Lautamo kertovat 
olevan parhaillaan koulutet-
tavana pari uudenlaista ’kei-
noa’ - koirayksilöä. Siinä, missä 
homekoira ilmaisee homeen, 
lutikkakoirien on määrä joh-
dattaa torjujat täsmäiskuihin 
kohta kohdalta.

Lisää aiheesta sivulla 20.

koskien. Myös vihi naapurihuo-
neistoissa nähdyistä ötököistä 
kavahduttaa. 

Mitenkään helposti torjutta-
va tuhoeläin lutikka ei olekaan, 
Kotilainen myöntää. Varmim-
min häätö hoituu kutsumalla 
apuun torjunnan ammattilaiset.  

Sokeritoukat

Jonkin verran terveystar-
kastajien päivystysaikoina 
heille on tullut soittoja niin 

ikään sokeritoukista. Soittajat 
eivät aina osaa kertoa nimeä 
ylimääräisiksi asuinkavereiksi 
ilmaantuneilla otuksille. 

Niistä on lupa tuoda yksilöitä 
terveystarkastajien tunnistetta-
viksi. Jos heillekään laji ei sel-
viä, seuraava käytettävissä ole-
va selvitysporras on Helsingin 
yliopiston luonnontieteellinen 
museo. 

Eksoottisimmaksi tunnistet-
tavakseen tuoduksi tuhohyön-
teiseksi Kalevi Kotilainen muis-
taa jättiläistorakan. 

Tosin noin kymmensentti-
seen otukseen ei ollut törmätty 
asuintiloissa, vaan se oli tullut 
elintarvikeliikkeeseen elintar-
viketoimitusten kylkiäisenä. 
Nimikin sille löytyi.

– Jonkin aikaa se vielä elikin, 
Kotilaisella on tiedossa.

Kaikki emme ole yhtä ötökkäkammoisia, mutta kotinurkissa liik-
kuvaa rottaa tokko monikaan noteeraa olkaa kohauttamalla. 
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Jäsenyritys esittäytyy:

Ammattilaiset palveluksessasi: Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsenyritykset

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla 
toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä sekä 
edistää alan yleistä kehitystä mm:

* Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja 
  suuren yleisön keskuudessa
* Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
* Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita 
* Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa 
* Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
* Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja

TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
* Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja muita tiedotteita
* Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla, 
  os. www.vahinkopalvelut.net
* Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta, 
  seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä 
  informaatiota
* Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
* Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin ja 
  organisaatioihin

• A.Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• Cramo Finland Oy
• Delete Vahinkoturva Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• ISS Palvelut Oy 
  Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen 
  Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Kartanon Vahinkopalvelut
• Korpikorpi Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Polygon Finland Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy

• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja Vahinko-   
  palvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen  
   Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen   
  Kiinteistökuivaus Oy
• Was-STE Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy
• YIT Teollisuus Oy

Liiton jäseneksi voidaan hyväk-
syä yrityksiä, jotka harjoittavat 

jälkivahinko- tai kuivausalaan liit-
tyvää toimintaa eri muodoissaan.

http://www.lassila-tikanoja.fi


Ihmisasunnoista ja ihmisten 
käyttämistä muista tiloista 
torjuttavat tai tuhottavat 

eläväiset ammattikunta jaotte-
lee neljään eri kastiin. 

Ihmisille haitallisiin tuhoeläi-
miin seinäluteen lisäksi kuulu-
vat myös kotitalouksissa esiin-
tyvä punkki, pää- ja vaatetäit, 
erilaiset kirput sekä pistiäiset 
kuten ampiainen, jonka pesän 
poistamisessa tarvitaan joskus 
ammattilaisen apua.

Puuainestuholaisissa on eten-
kin kuoriaisia, joista useimmis-
sa lajeissa varsinaiset puun 
tu hoajat ovat toukka-asteella 
olevia. Myös hevosmuurahaiset 
kuuluvat puuainestuholaisiin. 
Elintarvikkeiden ja tekstiilien 
tuholaiset ovat monenkirjavam-
pi joukko, vartaloltaan 25-sent-
tisestä rotasta puolimilliseen 
jauhopunkkiin. 

Elämäntavat
tunnistettava

Kaikilla tuhoeläimiksi 
määritellyillä on omat 
elämäntapansa, joiden 

tunteminen on torjuntatyön 
onnistumisen edellytys. Syksyl-
lä asuntoihin voi ilmestyä mm. 

Jätehuolto kuntoon ja 
lintujen ruokinnalle kielto

talousjätteissä viihtyviä ihra-
kuoriaisia. Muutaman yksilön 
ilmaantuminen ei välttämättä 
merkitse vielä ongelmaa. 

Ruokakaapeissa ja pöydillä 
vilistäviä torakoita ja sokeri-
toukkia ei parane jättää huo-
miotta siitäkään syystä, että ne 
levittävät mikrobeja. 

Molemmat lajikkeet ovat li-
säksi vikkeliä levittäytymään 
huoneistosta toiseen, samoin 
kuin villaa ja turkiksia tuhoava 
turkiskuoriainen sekä kaikki-
ruokainen taudinaiheuttajien 
levittäjä, faaraomuurahainen. 

Yleisesti ottaen taloissa tava-
taan samoja tuttuja tuhoeläimiä 

vuosikymmenestä toiseen. Ou-
dompien lajien edustajia havai-
taan silloin tällöin, enimmäk-
seen yksittäisinä, tuontielintar-
vikkeiden tai teollisuustuottei-
den ja -raaka-aineiden mukana 
tulleina. Ongelmaksi ne eivät 
ole muodostuneet.

Tuhoeläinten torjunnassa pyritään pois myrkkyjen käytöstä. Maailmalla tutkijat etsivät eri hyönteisiin vetoavia houkutushajuja, fero-
moneja. Toistaiseksi niitä on aika vähän käytössä. Seinäluteelle vastustamatonta on ihmisen veri. 

Tärkeimpiin tuhoeläinten ennakkotorjuntakeinoihin asuinpaikoilla kuuluu huolellinen jätehuolto. 
Ruokajätteet omiin astioihinsa, muut jätteet omiinsa ja kannet kunnolla kiinni.

n  Teksti: Hanna Rissanen
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Rotta on neuvokas, 
niin myös insinööri

Useimpien ihmisten 
silmissä kotoisiksi ja 
viehättäväksi mielletyt 

oravat ja linnut voivat nekin 
muodostua riesaksi joko omi-
ne puuhineen tai välillisesti. 
Talviaikaan niiden ihmisystävät 
ruokintatoimillaan aiheuttavat 
useasti ongelmia. Pihapiirin ora-
vat tekevät rakennusten välikat-
toihin tunkeuduttuaan pahaa 
jälkeä eristeitä myllätessään. 
Pikkulintujen ja pulujen talojen 
rakenteisiin väsäämien pesien 
on todettu monessa tapaukses-
sa tarjonneen tuhohyönteisille 
oivan kasvupohjan, mistä ne 
lähtevät leviämään ihmisasuk-
kaiden riesaksi.

Lintujen ruokkiminen aivan 
ihmisasumuksien lähellä ei 
olekaan suotavaa, ja ylipäätään 
ruokinta olisi tehtävä niin, että 
murusia ei varise maahan. Käy-
tännössä tilanne tahtoo olla 

toinen.
– Monta kertaan talvisaikaan 

olen nähnyt ohi ajaessani, kun 
ihmiset ovat heittäneet puski-
en juurelle leivänmuruja, Riik-
ka Lautamo kertoo. 

Ei ole vaikea arvata, että sa-
mojen puskien tienoilta löytyy 
usein rotanpolkuja. Kylminä 
talvina lintujen ja oravien sel-
viämisestä huolissaan olleet 
ihmiset ovatkin tulleet kasvat-
taneeksi kaupunkien rottapo-
pulaatioita.

Neuvokkaana myös kookas 
rotta osaa selvittää itsensä ra-
kennusten sisään. Äkkiseltään 
ei uskoisi, että rotta on noussut 
jopa asuintalon kahdeksannes-
sa kerroksessa sisään lattiakai-
vosta. Näin todella on käynyt.

– Viemäriin päässeinä rotat 
liikkuvat sujuvasti, niitä löytyy 
yllättävistäkin paikoista, Janne 
Sopanen tietää. 

Arkana eläimenä rotat eivät 
herkästi näyttäydy ihmisille, 
mutta kellareissa ja viemäreis-

sä niitä saattaa piileskellä mel-
koinen joukko ennen kuin asia 
huomataan. 

Rotan hampaiden sanotaan 
kasvavan sentin kuukausivauh-
dilla, joten voi hyvin arvata, että 
sillä on tosi tarvekin jyrsiä - säh-
köjohtoja, jopa kaakeleita - pa-
himmillaan viemäreitä ja lattia-
kaivoja rikki vesivahinkojakin 
aiheuttaen. Hyvät elinpaikat 
löytänyt rotta jättää reiteilleen 
vinkiksi kavereilleen hajujälkiä.

Tärkeimpiin tuhoeläinten en-
nakkotorjuntakeinoihin asuin-
paikoilla kuuluu huolellinen 
jätehuolto. Ruokajätteet omiin 
astioihinsa, muut jätteet omiin-
sa ja kannet kunnolla kiinni.

Pihat kannattaa 
pitää siisteinä

Lintulaudat kauemmaksi 
taloista, ja pudonneet jy-
vät ja murut on siivottava 

pois. Muutenkin pihat on hyvä 

pitää rojuttomina ja siisteinä, 
tarkkailtava seinien vierustoita 
mahdollisten reikien ilmaan-
tumisen varalta. Istutukset on 
hyvä sijoittaa kauemmaksi sei-
nustoilta. 

Myös lintujen ja oravien pe-
simisen estämiseksi rakennuk-
sissa avuksi voi tilata ammatti-
apua - esimerkiksi lintusuojau-
seksperttejä, jotka hallitsevat 
keinot ja välineet pitää tilat 
pesättöminä. Välineistöä ovat 
mm. erilaiset pelotteet, verkot, 
vaijeroinnit ja sähkökiskot. 
Aiemmin käytetyistä piikeistä 
ollaan luopumassa esteettisistä 
syistä johtuen. 

 Viemäristöön mahdollisesti 
päässeiden jyrsijöiden varalta 
nykyisin on saatavissa tarkas-
tuskaivoon asennettava laite, 
joka hoitaa otukset suit sait 
hengiltä.

Nettisivuilta löydät myös kätevän digitaalisen Kiinteistöpostin 
näköisversion, josta voit tulostaa maksutta lehden artikkeleita. 
Lehdessä julkaistut ilmoitukset on linkitetty ilmoittajien 
kotisivuille, joten pääset helposti tutkimaan myös 
alan yritysten tuote- ja palvelutarjontaa. 

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-
johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, kun 
yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. Näin 
varmistamme Kiinteistöpostin perillemenon 
juuri sinne, missä siitä on suurin hyöty.

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa 
   www.kiinteistoposti.  . Sieltä ylävalikosta painike 
   Kiinteistöposti/Osoitteenmuutos.

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti.  

Kiitos.
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I S Ä N N Ö I T S I J Ä N  T Y Ö S S Ä

Yhteinen aamutovi hoi-
tuu luontevasti, sillä Pe-
ter Hillmanin Sata-Isän-

nöinti Ky, Isännöitsijätoimisto 
Aarne Saari ja  Isännöitsijätoi-
misto Lähteenmäki toimivat 
samoissa tiloissa Porin ytimes-
sä, Teljäntorin seitsemännessä 
kerroksessa. 

Peter Hillmanin ja Aarne 
Saaren yhteistyö alkoi jo 1993, 
Juha Lähteenmäki liittyi kimp-
paan kymmenen vuotta sitten. 

– Olemme kaikki isännöineet 
yli 20 vuotta, yhteensä koke-
musta meillä on pian sata vuot-
ta. Tunnemme toistemme tavat. 
Tämä on oikein hyvä systeemi, 
kolmikosta haastatteluun ai-
kaansa varannut Peter Hillman 
sanoo.

– Vaikka meillä jokaisella on 
omat taloyhtiömme, tuuraam-
me myös toistemme lomat ja 
poissaolot.   

Vaikka asiakaskäynnit toimis-
tossa ovat ajan kuluessa ja yhte-
ysvälineiden kehityksen myötä 
Hillmanin mukaan vähentyneet 
tosi paljon, silloin tällöin joku 
asiakas saattaa poiketa toimis-
tolla ohimennen. 

Poissaolevan yrittäjän asiak-
kaan palvelemisessa paikalla 
olevaa kollegaa auttaa sekin, 
että kolmikko käyttää samoja 
kiinteistöhallinta- ja muita oh-
jelmia. Erillistä ajanhallinnan-

Itsellisesti ja 
kimppasysteemillä

– Joka aamu kahdek-

salta juomme kahvit 

kolmestaan. Puhum-

me, mihin aikaan ja 

minne kukin lähtee, 

pyrimme sovittamaan, 

että aina joku meistä 

on toimistossa paikal-

la.

Porilaisen isännöit-

sijäkolmikon välille 

kehittynyt tapa ohjata 

ajankäyttöä sekä omi-

en töiden että asiakas-

palvelun sujuvuuden 

eduksi on sikäli merkil-

le pantava, että heistä 

jokaisella on oma yri-

tyksensä ja omat 

asiakkaansa. 

ohjelmaa he eivät ole katsoneet 
tarpeelliseksi ottaa käyttöönsä. 

– Olisi toinen juttu, jos toi-
mistossa työskentelisi 25 hen-
keä. Silloin jonkun olisi pakko 
pitää kontrollia, missä kukin 
on. Meillä siihen ei ole ollut 
tarvetta.

Aikapula esti 
kouluttautumisen
- ajankäytön 
hallintaan!

Porilaisella isännöinti-
kentällä on harjoitettu 
laajempaakin kuin vain 

edellä mainittua isännöitsijätoi-
mistoa koskevaa yhteistoimin-
taa. 

Vuodenvaihteessa päättyy 
kolmivuotinen Osaamisella pa-
rempaa tulosta -hanke eli OS-
TU. Siihen liittyvänä satakunta-
laisille alan yrityksille on ollut 
tarjolla monenlaista koulutusta 
ajankohtaisista asioista mm. 
energiamääräyksistä, putkire-
monttien hoitamisesta, lakien 
ja määräysten uudistumisista 
jne. 

Toisin kuin muissa koulutuk-
sissa, ajankäytön hallinnasta tar-
jolla olleeseen koulutusohjel-
maan ilmoittautuneiden määrä 
ei täyttänyt asetettua kymme-

nen osallistujan alarajaa. Parin 
kolmen tunnin koulutuksen 
muutaman viikon välein ei pe-
riaatteessa olisi pitänyt haitata, 
mutta ...

Liekö ajanhallinnan käyttöön 
opastavan koulutus kompastu-
nut nurinkurisesti siihen, että 
isännöitsijöiltä ei löytynyt sille 
aikaa.  

Hillman koki peruuntumisen 
harmillisena, sillä tekniikan ke-
hityksen tuomasta avusta huoli-
matta monipuolisessa isännöit-
sijän työssä riittää haastetta 
ajan jakamisessa. 

– Tässä työssä ei voi koskaan 
sanoa, että nyt kaikki on tehty. 
Tekemistä riittää aina. Jos ei 
muuta, voi alkaa pohtia viisi-
vuotiskorjaussuunnitelmia, ja 
kiinteistöissä voi aina käydä. 

Hillmanin oma asiakaskanta 
tällä hetkellä on pääosin asun-
to-osakeyhtiöitä, suurin osa 
1950-1970 -luvuilta. 

Mittavista korjaushankkeista 
on ennättänyt jo kertyä koke-
musta. Putkiremonttien osalta 
tosin ollaan vielä alkutaipaleel-
la, niitä on etupäässä lähtenyt 
liikkeelle vasta parin vuoden 
sisällä. 

Kun yksi yhtiö laittaa korja-
ukset liikkeelle, samoihin ai-
koihin rakennetuissa naapuri-

Omintakeista ajankäytön hallintaa porilaisittain

➺ JATKUU sivulla 24

n  Teksti ja kuva: 

      Hanna Rissanen
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Asiat hallitseva  ja luo-
tettava tuuraaja löytyy 
tarvittaessa läheltä, 
apua saa ja mukava, 
kun voi kysyä toisten-
kin mielipidettä ja nä-
kemystä asioihin
– Vielä en ole keksinyt 
huonoa puolta systee-
missämme, Peter 
Hillman toteaa työtilat 
jakavien yrittäjäisän-
nöitsijöiden työkuviois-
ta.

Kiinteistöposti 20 vuotta

Kiinteistöposti viettää ensi vuonna juhlavuotta lehden 
täyttäessä komeat 20 vuotta. Matka on ollut mielenkiin-
toinen, paljon on kiinteistönpito ja korjausrakentaminen 
menneet sinä aikana eteenpäin.

Kiinteistöposti kokoaakin taloyhtiöpäättäjät juhlavissa 
merkeissä Finlandia-taloon 10.4.2013 pidettävään Juhla-
seminaariin. Tarjolla on ajankohtaisista aiheista koostuva 
päivän mittainen seminaari. 

Seminaariannin lisäksi tarjoamme aamukahvin pienen 
suolaisen palan kanssa sekä lounaan. Seminaarin päät-
teeksi skoolataan kuohuviinin kera juhlivalle lehdelle.

Juhlaseminaari 
Finlandia-talossa 10.4.2013

Yhteistyökumppaneille Juhlanäyttely

Finlandia-talon Helsinki-salin aulaan rakentuu 20 Kiinteis-
töpostin hyvän yhteistyökumppanin voimin Juhlanäyttely, 
jossa taloyhtiöpäättäjät voivat päivän aikana vierailla, ta-
vata yritysten edustajia ja tutustua heidän edustamiinsa 
tuotteisiin ja palveluihin.

Merkitse päivä jo nyt kalenteriisi, tiedotamme ilmoittau-
tumisista alkuvuodesta.

Tervetuloa juhlimaan Kiinteistöpostin kanssa.
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yhtiöissä havahdutaan herkästi 
jo vähintään pohtimaan omaa 
tilannetta. Se on huomattu. 

– Kun joku uusii julkisivun, 
kysytään vähintään, mitä se tuli 
maksamaan. Ihmiset keskuste-
levat naapureidensa kanssa yl-
lättävänkin paljon. Se on isän-
nöitsijänkin etu. Remontinte-
kohenki on jo virinnyt, kun on 
aika tarttua toimeen omassakin 
yhtiössä. Isännöitsijän ei tarvit-
se lähteä juurta jaksain perus-
telemaan korjauksen tarvetta, 
kuten vielä 15 vuotta sitten 
monesti joutui tekemään. 

Ymmärrys korjausten tärkey-
destä ei silti estä vastahankaa. 
Vanhemmissa yhtiöissä, joissa 
osakkaistakin suurimmalla osal-
la on jo paljon ikää, askarrutta-
vin puoli on huoli remontin 
kustannuksista selviämisestä. 

Pirinät ja kilahtelut
tuttu äänimaailma

Korjaushankkeissa isän-
nöitsijän aikaa eniten 
haukkaavat suunnit-

telu-, tarjouspyyntö- ja urakka-
sopimuksien solmintavaiheet. 
Kun urakoitsijat ja töiden val-
vojat ovat jo paikalla ja työt me-
nossa, isännöitsijän osuudeksi 
jää lähinnä tiedottamiset. 

– Pitkään toimineella rutiinit 
auttavat osaltaan. Hallituksille 
tiedottaminen on nyt ihan eri-
laista, kun on sähköpostit ja 

tekstiviestit, Hillman toteaa.
Kännyköiden ja sähköposti-

en käytön myötä myös yhtey-
denottokynnys isännöitsijään 
päin on madaltunut. 

Siinä on hyvät puolensa, mut-
ta tilaa myös aikarosvolle. Kun 
sunnuntai-iltana on kilahtanut 
jostain yhtiöstä sähköpostia liit-
teenään 25 kysymystä isännöit-
sijälle, vastaamiseen livahtaa 
herkästi iso lohko työpäivästä. 

– Kun palaveriin mennes-
sään laittaa puhelimen pariksi 
tunniksi äänettömälle, sinne 
kertyy puheluita monesti niin, 
että takaisin soittamisessa ku-
luu paljon aikaa. Jos ei soita ta-
kaisin, ihmetellään, miksi et ole 
soittanut. 

Kun puhelimiin pari vuot-
ta sitten tuli tarjolle kiinteään 
kuukausimaksuun perustuvia 
pakettiratkaisuja, Hillman ker-
too seuranneensa puhelimessa 
kulunutta aikaa. Kuukausitasol-
la jokaiselle työpäivälle kertyi 
keskimäärin kaksi tuntia. Vält-
tämätön väline on apu, mutta 
myös aikarosvo. 

Tietotekniikka ja toimivat 
kiinteistöhallinnan ohjelmat - 
joiden teossa isännöinnin am-
mattikuntaa on ollut itse muka-
na - sekä automatiikka toisaalta 
säästävät yhä enemmän aikaa, 
jos vain tekniikan käytön on 
saanut hallintaansa. Ilman ei 
edes tule toimeen. 

Viimeistään sähkökatkojen 
aikaan on tullut eteen karu to-

tuus: jos tietokone ei toimi, ei 
voi tehdä mitään!

Iltakokouksista
iltapäiväkokouksiin

Kolme saman alan yrittä-
jää samassa tilassa heit-
tää eteen silloin tällöin 

tilanteita, että heistä jokainen 
saa saman tarjouspyynnön isän-
nöinnistä. Hillmanin mukaan 
nekin tilanteet on hoidettu yh-
teistoimin miettimällä, kenelle 
kohde soveltuisi sijaintinsa ja 
resurssien puolesta parhaiten. 

Ajankäytön suhteen on etu, 
että yhdellä isännöitsijällä ei 
ole asiakkaita kovin laajalla 
alu eella. Hillman kertoo suun-
nittelevansa päiviään siten, että 
kun jossain asiakasyhtiössä on 
tiedossa käynti, samalla lenkille 
koettaa sovittaa asiointia mui-
hinkin läheisiin yhtiöihin.

Hätälähtöjä yhtiöihin, esi-
merkiksi vesivahinkojen muo-
dossa, ei ole sattunut onneksi 
paljoakaan. Enemmän ennalta 
suunnittelemattomia lähtöjä 
tulee esimerkiksi huoneistore-
monttien tuoksinassa. Kesken 
töiden usein ilmaantuu jotain 
yllättävää, isännöitsijän mielipi-
dettä vaativaa. 

Isännöitsijän työssä yleises-
ti harmittavaa aikaan liittyvää 
seikkaa, iltakokouksien määrää, 
Hillman kertoo kolmikon on-
nistuneen vähentämään viimei-

sen 5-10 vuoden sisällä. 
– Yhtiökokoukset on pidet-

tävä iltaisin, se on selvä. Sen 
sijaan monessakin yhtiössä hal-
lituksen kokouksia on saatu ai-
kaistettua alkaviksi jo kello 14, 
15 tai 16. Monet hallituksien jä-
senistä ovat eläkkeellä, osa vuo-
rotöissä ja monella päivätyössä 
olevalla on mahdollisuus järjes-
tää niin, että voi lähteä joskus 
aikaisemmin työpaikalta. Välttä-
mättä niitä ei siis tarvitse pitää 
iltaisin.

Käytännössä iltakokoukset, 
esimerkiksi kello 18 alkavat, 
merkitsevät isännöitsijälle her-
kästi kellon ympäri jatkuvaa 
työpäivää, sillä puolen toista 
- parin tunnin vuoksi ei välillä 
juuri kannata lähteä kotiin. Jos 
puolestaan koettaa ottaa omaa 
aikaa takaisin jäämällä päiväksi 
kotiin, puhelin kuitenkin soi, ja 
siihen tulee vastattua.

– 20-30 yhtiökokousta vuo-
dessa iltaisin ei ole vielä niin 
pa ha. Jos hallitusten kokouk-
sia saadaan aikaisemmiksi, se 
edesauttaa varmaan, että alalle 
saadaan tulijoita. Nuoret näke-
vät iltatyön alan suurimpana 
ongelmana. 

Peter Hillmanin näkemys ei 
perustu pelkkiin oletuksiin. 
Jo seitsemän vuoden ajan hän 
on työnsä ohella kouluttanut 
Satakunnan ammattikorkea-
koulussa tulevia tradenomeja 
ja insinöörejä kiinteistöjen 
hallinnassa, käytössä ja ylläpi-
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Isännöitsijällä koko-
uksia riittää, iltaisin 
etenkin yhtiökokouk-
sia. Asioiden määräs-
tä, mutta myös halli-
tuksen puheenjohta-
jan napakkuudesta 
riippuu, missä ajassa 
asiat tulevat käsitel-
lyiksi. Aikarajan lait-
tamista Peter Hillman 
ei katso silti aiheelli-
seksi. 
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dossa, vuositasolla satakunta 
tuntia.  Etenkin alkuvuosina 
opetustyö tarjosi hyvää vaihte-
lua. 20-30-vuotialla innokkailla 
opiskelijoilla on esittää opet-
tajalleen hyviä kysymyksiä ja 
ideoitakin. 

Kaikilla tilintarkastajilla tuli-
si olla yhteinen perustutkinto. 
Sen jälkeen tulisi olla mahdol-
lista erikoistua vaativimpiin 
yksityisen ja julkisen sektorin 
tilintarkastuksiin. Ehdotukset 
sisältyvät tilintarkastajajärjes-
telmän uudistamista pohtineen 
työryhmän raporttiin.

Tällä hetkellä Suomessa on 
kolme tilintarkastajatutkintoa: 
yksityisen sektorin HTM- ja 
KHT-tilintarkastajat sekä julki-
sen sektorin JHTT-tilintarkas-
tajat. Näillä on omat valvonta-
järjestelmänsä sekä toisistaan 
jonkin verran poikkeavat muu-
toksenhakumenettelyt. Työryh-
mä ehdottaa myös valvonnan 
ja muutoksenhaun yhtenäistä-
mistä.

Tilintarkastajien yhteinen 
perustutkinto laajentaisi alalla 

toimivien uramahdollisuuksia. 
Tämän uskotaan myös lisäävän 
alan kiinnostavuutta.

Perustutkinnon suorittanut 
tilintarkastaja voisi toimia ti-
lintarkastajana yksityisellä sek-
torilla valtaosassa yhteisöjä, 
säätiöitä ja pk-yrityksiä, joten 
yksityisen sektorin tilintarkas-
tajien määrä kasvaisi. Erikois-
tumistutkinnot suorittamalla 
tilintarkastaja voisi laajentaa 
toimintakenttänsä myös isoihin 
yrityksiin ja julkiselle sektorille.

Tilintarkastajatutkinnon suo-
rittaminen edellyttäisi alempaa 
korkeakoulututkintoa, alaan 
liittyviä opintoja ja käytännön 
kokemusta. Erikoistumistutkin-
noissa vaadittaisiin lähtökohtai-
sesti ylempää korkeakoulutut-
kintoa.

Työryhmä ehdottaa myös, 

että kaikkien tilintarkastajien 
valvonta keskitettäisiin yhdel-
le itsenäiselle viranomaisyk-
sikölle. Valvonta ehdotetaan 
sijoitettavaksi Patentti- ja re-
kisterihallituksen yhteyteen. 
Tällä hetkellä valvojia on usei-
ta: valtion tilintarkastuslauta-
kunta, Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunta, 14 
paikallisten kauppakamarien 
tilintarkastusvaliokuntaa sekä 
JHTT-lautakunta.

Lausuntokierros raportista 
alkaa joulukuussa. Vastaanotet-
tujen lausuntojen perusteella 
tehdään arvio jatkovalmiste-
lusta.

Raportti on luettavissa työ- ja 
elinkeinoministeriön verkkosi-
vuilla osoitteessa http://www.
tem.fi/julkaisut

 Tilintarkastajille uusi yhteinen perustutkinto?HUOLTOYHTIÖIDEN 

LAATU HEIJASTUU 

SUORAAN ISÄNNÖITSI-

JÖIDEN TYÖMÄÄRÄÄN. 

”PORISSA ONNEKSI ON 

PALJON HYVIÄ YKSITYISIÄ 

HUOLTOYHTIÖITÄ. TÄÄLLÄ 

ON TOTUTTU, ETTÄ PALVEL-

LAAN. HUONOT KARISEVAT 

PIDEMMÄN PÄÄLLE”, 

PETER HILLMAN TOTEAA.

Tubus-menetelmä sertifi oitu nyt myös Suomessa.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

Kyllä. Tubus-menetelmä on hyvä valinta.
 Tubus-menetelmässä rakenteita ei tar vitse rikkoa.
 Pinnoite ruiskutetaan vanhaan putkeen sen toimiessa muottina 

    uudelle, itsestään kantavalle viemäriputkelle.
 Työ voidaan tehdä olemassa olevien viemäripisteiden kautta. 
 Yhden huoneiston kylpyhuoneen, wc-tilan tai keittiön viemäri-

    putkien pinnoittaminen valmistuu yhdessä työpäivässä, joten 
    asumiselle aiheutuva häiriö on hyvin lyhyt. Käyttökatkokset ovat 
    maksimissaan 10 tuntia.

 Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta 
    viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

EW-Liner Oy on luotettava urakoitsija, jonka 
laadukas toiminta on varmennettu sertifikaatilla. 
Sertifikaatti on luettavissa www.ew-liner.  

• Espoo puh. (09) 8553 0410 • Kaarina puh. (02) 414 4100 • Jyväskylä puh. 0400 915 659 • Oulu puh. 0400 376 451
www.ew-liner.fi 
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R A K E N TA M I N E N

Varsin samankaltaisil-
ta näyttävien korttien 
avulla työntekijöistä on 

vastaisuudessa mahdollista saa-
da koottua ja tallennettua reaa-
liaikaisesti tiedot, minä päivinä 
ja kuinka kauan he ovat työ-
maalla työskennelleet. Joillakin 
työmailla tällainen toimintakon-
septi tarvittavine laitteineen on 
otettu jo käyttöön. 

Pimeän rakennustyövoiman 

Reaaliaikaista 
yritys- ja työntekijätietoa

Henkilökohtainen tunnistekortti kasvokuvineen, 

nimineen, työnantajineen ym. vaadittuine tie-

toineen on ollut tuttu näky rakennustyömaalla 

toimivien rintapielissä jo vuosia. Kortin tiedot 

vilkaisemalla ja vertaamalla kuvaa kantajansa 

kasvoihin työmaan vastuuhenkilö on halutes-

saan voinut tarkistaa, että kyseisellä henkilöllä 

on asiallinen syy liikkua työmaalla. 

varassa keplottelemaan tottu-
neiden urakoitsijoiden taival 
on käymässä yhä kivisemmäksi. 
Se onkin ollut eräs lähtökohta 
reaaliaikaisen työntekijä- ja ku-
lunhallinnan kehittämisessä. 

Harmaan talouden torjun-
taan käytettävien aseiden terä-
vöittäminen on merkityksellis-
tä myös taloyhtiöiden isoista 
korjaushankkeista vastuuta 
kantaville, kenen kannettavak-

 Marraskuisena iltapäivänä Mestaritoiminta Oy:n Saunaniitynkadun laajalla työmaalla oli ISystem -järjestelmän mukaan parikym-
mentä työntekijää, kuka missäkin päin. Sisustusvaiheeseen edettyä väen on arvioitu nousevan vajaaseen 40:een.

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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si se milloinkin onkaan urakka-
asiapapereissa sovittu. Ketkä 
ja millä asenteella rakennusta 
ovat saattamassa kuntoon, sillä 
toki on väliä taloyhtiön jokai-
selle osakkeenomistajallekin.

Jos satunnaisesti haalittua 
työvoimaa hyödyntävää ja ve-
rojen maksua kaihtavia urakoit-
sijoita tiedostaen tai tietämättä 
käyttäen säästettäisiinkin ehkä 
työkustannuksissa, vastuu- ja ta-
kuuasiat jäävät heikoille kanti-
mille.  Aikataulujen venähtämi-
set tai myöhemmin ilmenevät 
rakennusvirheet saattavat kaa-
tua kipeästi omaan nilkkaan.

Edes se, että rakennuttaja, esi-
merkiksi taloyhtiö, on pyrkinyt 
olemaan tarkkana pääurakoitsi-
jaa valitessaan, ei aina ole taan-
nut hankkeen sataprosenttista 
rehellisyyttä. Aliurakkaketjuun 
on saattanut lipsahtaa mukaan 
myös työvoimaa, joiden hen-
kilöllisyydet ovat loppupelissä 
jääneet hämärän peittoon ja 

heidän veronsa pidättämättä.

Kymmenillä 
työmailla
jo käytössä

Helsinkiläinen Spectron 
Oy on yksi yrityksistä, 
joissa on pyritty kehit-

tämään rakennustyömaaoloihin 
soveltuvaa ratkaisua työmaan 
reaaliaikaiseen kulunhallintaan.  

– Minulla oli näkemys, että 
joskus työn hinta nousee Suo-
messa niin korkeaksi, että työ-
aikaa kannattaa alkaa seurata 
myös työmailla, kertoo Spec-
tron Oy:n toimitusjohtaja Sep-
po Nieminen järvenpääläisellä 
rakennustyömaalla. 

Työmaan työjohtajalla Jani 
Kervisellä on antaa omakoh-
taista tietoa Spectronin lansee-
raaman järjestelmän käytöstä. 

Mestaritoiminta Oy:n leivissä 
työskentelevän Kervisen luot-

saamana Järvenpään Saunakalli-
oon on rakenteilla maalämpöä 
hyödyntäviä pari- ja rivitaloja, 
yhteensä 12. Mestaritoiminta 
Oy on vuokra-asuntokiinteistö-
jä hallitsevan ja ylläpitävän Jär-
venpään Mestariasunnot Oy:n 
tytäryhtiö. 

Kesän alussa laaja tontti kas-
voi vielä metsää. Ensi vuoden 
heinäkuussa yhtiöön kuuluvi-
en 43 huoneiston on määrä 
olla valmiina vastaanottamaan 
asukkaat. 

Parin kuukauden sisällä Mes-
taritoiminta Oy:llä on valmistu-
massa lähitienoilla myös toinen 
reaaliaikaista kulunhallintaa 
hyödyntävä kohde, Pajalan päi-
väkoti. 

Myös vuoden 2013 alussa on 
lähdössä liikkeelle samaa järjes-
telmää hyödyntävä kohde. Jani 
Kervisen kertoman mukaan 
järjestelmään onkin päätetty 
hyödyntää jatkossa yrityksen 
kaikilla työmailla. 

Seppo Niemiselle edellä mai-
nittu on arvatenkin mieluista 
tietoa. Monien vuosien ajan 
Spectronin vetäjä kertoo tar-
jonneensa järjestelmää lukuis-
ten työmaiden käyttöön tur-
haan. Se tunnuttiin koettavan 
tarpeettomaksi. Nyt iSystem-
järjestelmän käyttö on levinnyt 
jo yli 70 työmaalle. 

Ratkaisevaksi seikaksi järjes-
telmän kohtalon suhteen lopul-
ta nousi rakennusalalla koettu 
kertakaikkinen kyllästyminen 
pimeän työvoiman aiheutta-
miin ongelmiin ja viranomais-
ten puuttuminen rakentamisen 
villiin menoon.

– Viimeaikoina työntekijäliit-
tojen vastustuskin on vähen-
tynyt ja kiinnostus kääntynyt 
tarkkailuksi, keitä työmailla 
oikeasti on ja paljonko henki-
löille kertyy työtunteja. Vertaa-
malla maksettujen palkkojen 
määrää todellisiin tehtyihin 

➺ JATKUU

Suomen Rakennus  saumausyhdistys r.y.
Osaavia urakoitsijoita ja tavarantoi mit tajia 
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan.

Etelä-Suomen lääni Länsi-Suomen lääni

Itä-Suomen lääni

Oulun lääni

Valtuutetut 
tavarantoimittajat■ T. Huotari Oy

Huminapolku 1 B, 15700 Lahti
puh. 03-787 5054 
fax   03-787 5010

■ Esa King Oy
Ruohotie 7, 00700 Helsinki
puh. 09-877 1100
fax 09-877 1170

■ Saumasto Oy
Mattilanmäenpolku 1
15140 Lahti
puh. 050-562 5978

■ Kelo - Marketing Oy
Särmääjänkatu 4, 15520 Lahti
puh. 0500-728 628
fax 03-752 2152

■ Saumapojat Oy
Siltamäenkatu 31,15300 Lahti
puh. 03-871 260
fax 03-871 2620

■ Vantaan Saumaus Ky
Rauhaniementie 5
12380 Leppäkoski
puh. 0400-508 422
fax 03-688 3771

■ Consti Julkisivut Oy
Atomitie 5 A, 00370 Helsinki
puh. 010-288 6000
fax 010-288 6200

■ Saumalaakso Oy
Kääpätie 7, 00760 Helsinki
puh. 09-476 14700
fax 09-476 14744

■ Saumaus & Saneeraus
    Ritala Oy
Tukapaktu 9, 15700 Lahti
puh. 040-748 2526

■ RA-Urakointi Oy 
Tullikirjurinkuja 4
00750 Helsinki
puh. 09-350 9590
fax 09-350 95950

■ Elementtisaumaus 
    Pärnänen Oy
Laurintie 88
01420 Vantaa
puh. 0400-457 866
puh. 0400- 457 867 

■ Saumausliike 
T. Heikkinen Ky
Torivoudintie 3 K 13
00640 Helsinki
puh./fax 09-754 2200

■ PSP-Palvelut Oy
Arosuontie 46, 03400 Vihti
puh. 045-232 2257

■ TR Saumaus Oy
Tilakatu 4, 15810 Lahti
puh. 0400-840 931
fax 03-751 2151

■ PP-Sauma Ky
Kyykönmaantie 95,
32260 Kojonperä
puh. 0400-538 446

■ SWT Sealing
    Teamwork Oy
Loukkurantie 6 A,
28450 Vanha-Ulvila
puh. 0400-945 110

■ Saumaus ja Maalaus 
    Väljälä Oy
Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

■ Rakennus ja Saumaus
    Sälli Oy
Muuttolantie 3, 41340 Laukaa
puh. 0400-746 568

■ Saumauspalvelu 
    Tommi Valkila Oy
Kuntokatu 12, 37130 Nokia
puh. 03-342 2226

■ Turun ja Ympäristön
    Saumaustekniikka Oy
Vogulinkuja 1, 20750 Turku
puh. 02-244 0074

■ KH Saumaus Oy
Kuuselantie 4, 61400 Ylistaro
puh. 0400-668 036

■ Puijon Saumaus Oy
Luistelijantie 4, 70200 Kuopio
puh. 017-282 1001 
fax   017-282 125

■ Saumaset Oy
Ratamestarintie 1
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

● Bostik Oy
Joentaustankatu 11, PL 46
33311 Tampere
puh. 010-843 8800
fax   010-843 8822

● Flexotec Oy
Manttaalitie 8
01530 Vantaa
puh. 010-320 5530
fax   010-320 5539

● Joint-Nauha Oy
Jäähdytintie 6
00770 Helsinki
puh. 09-388 2528
fax   09-388 2530

● Sika Finland Oy
Koskelontie 23 C
PL 49, 02921 Espoo
puh. 09-511 431
fax   09-511 43300

● Tremco illbruck 
    International GmbH 
    sivuliike Suomessa
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
puh. 09-549 94500
fax   09-549 94555

www.saumausyhdistys.net

■ Pohjanmaan 
    Elementtisaumaus Oy
Jaakonkatu 50, 
68600 Pietarsaari
puh. 0400-867 006

■ Tampereen 
    Elementti saumaus Ky
Kokonkatu 9, 33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

■  Jul-Mat Julkisivut ja 
     Matot Oy
Purokatu 7, 21200 Raisio
puh. 02-467 6400
fax 02-467 6404

■  Ruskon Saumaus Oy
Stenlundintie 4, 21290 Rusko
puh. 02-432 1300
fax   02-432 1301
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työtunteihin on helpompaa to-
deta muun muassa, ilmeneekö 
alipalkkausta tai kohtuutonta 
ylityön määrää, Seppo Niemi-
nen sanoo.

Eniten alipalkkausta ja vero-
jen pidätyksille kintaalla viittaa-
mista on ilmennyt ulkomaista 
työvoimaa käyttävissä yrityk-
sissä. 

Työmaalla tai 
palveluna

Jani Kervinen myöntää, 
että uuden järjestelmän 
käyttöön otossa on riittänyt 

opeteltavaa.  

Yleishyödyllisenä rakentaja-
na Mestaritoiminta Oy:tä sitoo 
hankintalaki. Keitä työmailla 
pyörii, se on työmaakohtaista. 

– Sekä täällä että Pajalan työ-
maalla olemme itse jakaneet 
nämä kortit kaikille työmai-
demme urakoitsijoille, Kervi-
nen sanoo. 

– Jatkossa työmaillamme tul-
laan varmaan toimimaan siten, 
että urakoitsijat kustantavat 
omien työntekijöidensä kortit 
itse. Se toivottavasti edesauttaa 
samalla sitä, että työntekijät ei-
vät vaihtuisi niin paljon. 

Jokaisen työmaalle tulijan 
korttiin tarvittavien tietojen 
keräykset sekä kuvaukset Ker-

Satuniitynkatu 3:n työmaalle tulles-
saan ja sieltä poistuessaan kukin 
työntekijä käy heilauttamassa hen-

kilökohtaista monitoimikorttiaan tauko-
kopin seinällä olevan NetBox -päätteen 
edessä, ja tulee näin kirjautuneeksi työ-
maalle aamulla sisään ja illalla ulos, ja 
taas pois

– Kortti on oltava työntekijän matkas-
sa aina. Jos ei ole, hänen on haettava se, 
ja pidettävä näkyvillä koko ajan. Se on 
siis samalla henkilötunniste ja kulkulu-
pa, Jani Kervinen sanoo.

Järjestelmän soveltaminen työmaalla 
on sopimuspohjaista, asia on ollut tie-
dossa jo ennakkoon. Napinoitta ei sel-
vitty, mutta vaihtoehtoakaan ei tarjottu. 
Pelisääntö on hyväksyttävä, jos mielii 
Mestaritoiminnan hankkeisiin mukaan.

– Tässä vaiheessa näiden asioiden hoi-
to on aika pitkälle minun vastuullani. 

– Laskin, että tällä työmaalla reaaliai-
kaisen kulunhallinnan hyödyntäminen 
tulee maksamaan noin 10 000 euroa. 
Kohteen arvoon, noin 9,7 miljoonaa eu-
roa, nähden se on marginaalinen, eten-
kin kun se tuo muita, laadullisia hyöty-
jä, Jani Kervinen toteaa.

Vuokra-
välinein tai 

omaksi 
ostamalla

vinen kertoo toistaiseksi hoi-
taneensa itse. Kun ainekset 
ovat koossa, vaikkapa kolmen 
kortin tietojen kirjaaminen 
iSystem -kulunhallintajärjestel-
mään on haukannut häneltä 
kymmenisen minuuttia. Myös 
työntekijöiden perehdyttämi-
sen järjestelmän käyttöön hän 
on hoitanut itse.

Langattomasti toimivan iSys-
tem -järjestelmän työmaidensa 
käyttöönsä hankkivalla on vaih-
toehtona mahdollisuus ulkois-
taa kaikki reaaliaikaiseen ku-
lunhallintaan liittyvät tehtävät 
- korttien valmistus, laitteiden 
asennukset ja järjestelmän yllä-
pito - Spectronin PG-palvelulle. 

Päämääräksi järjestelmää en-
simmäisistä versioista pidem-
mälle kehitettäessä Seppo Nie-
minen kertoo otetun, että sen 
käyttöön ottavissa yrityksissä 
ei tarvitse olla omaa it-osastoa.

 Järjestelmän  työmaapäätteet 
toimivat matkapuhelinverkossa 
ja kommunikoivat automaatti-
sesti internetpalvelimen kans-
sa. Järjestelmän käyttöönotos-
sa riittää, kun kytkee työmaa-
päätteen 230 sähköverkkoon. 
Tietojen ylläpito ja raportointi 
hoidetaan ”selaimella” internet-
verkkoon liitetyllä läppärillä, 
täppärillä (sormitietokone) tai 
älypuhelimella.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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”Alalle on varmasti tulossa 
uusia toimijoita. Niitä tar-
vitaankin, koska uudis- ja 
korjausrakennustyömaiden 
lukumäärä liikkuu tuhan-
sissa. Rakennustyömailta 
aletaan vaatia viranomais-
raportit kuukauden välein 
työmaan urakoitsijoista ja 
työntekijöistä todennäköi-
sesti jo ensivuoden loka-
kuusta lähtien, mikäli edus-
kunta vahvistaa esitetyt la-
kiasetukset 2012 aikana.” 
Seppo Nieminen.

Yrityksen toimistolta käsin ei 
voida mennä järjestelmään tal-
lennettuja tietoja kopeloimaan, 
Kervinen sanoo tietokoneensa 
äärellä.

Tietokoneensa ruudulta Ker-
vinen näkee, ketkä kulloinkin 
ovat työmaalla paikalla. Niille 
laajalla työmaalla puurtavista, 
jotka ovat antaneet järjestel-
mään kännykkänumeronsa, voi 
tilanteen vaatiessa laittaa nope-
asti tärkeän viestin, vaikkapa 
tulipalosta, neuvoa kokoontu-
mispaikan.

Järjestelmän 
toteuttamisessa
vaihtoehtoja

Järjestelmään voi valita kun-
kin kohteen tarkoituksen 
mukaisimmat työmaalait-

teet. Kustannuksiltaan kevyin 
vaihtoehto on NetBox-työmaa-
pääte. 

Muita mahdollisia laitteita 
ovat pyöröportit ja/tai tavaralii-
kenteen autoportit. 

Muovikorttitulostin tarvitaan, 
jos työmaa  haluaa tulostaa säh-
köiset kulkuluvat itse. 

Käytännöllisintä on vuokra-
ta järjestelmä, kulunhallinnan 
laitteet ja tilata urakoitsijoiden 
työntekijöille sähköiset PG-Mo-
nitoimikortit, jotka toimivat 
kaikilla järjestelmän piirissä 
olevilla työmailla. 

Isojen rakennusurakoitsi-
joiden Nieminen uskoo hank-
kivan järjestelmän kokonaan 
itselleen ja ehkä myös keskit-
tävän osan järjestelmän ylläpi-
dosta  työmaidensa puolesta. 

Jani Kervisen kohteessa käy-
tössä ovat vuokratut työmaa-
päätteet. Toisin kuin hän itse ai-
nakin toistaiseksi on toiminut, 
Kervinen uskoo muiden mes-
tareiden päätyvän tilaamaan 
palvelut, myös tietojen kirjaa-
misen järjestelmään järjestel-

mätoimittajalta. 

Tietojen jakelu-
malli tulossa

Seuraavana askeleena jär-
jestelmän käytössä tulee 
olemaan tietojen jakelu-

malli, jossa työmaiden pää- ja 
aliurakoitsijat saavat sähköpos-
tilla omia työntekijöitään kos-
kevat tiedot. 

Tämän uskotaan lisäävän 
näissä yrityksissä suopeutta 
pääurakoitsijan käyttämää jär-
jestelmää kohtaan, koska sitä 
kautta samalla lakisääteinen 
työaikakirjanpito tulee hoide-
tuksi vaivatta.  

Syksyllä 2013 verottajan 
arvioidaan saavan valmiiksi 
rekisterin, johon työmaat jou-
tuvat lähettämään kuukauden 
välein työntekijä- ja urakoitsi-
jatiedot, keitä urakoitsijoita ja 
keitä työntekijöitä työmaalla 

on ollut. 
Seppo Niemisen arvion mu-

kaan, kun verottajan rekisteri 
on kunnossa 2013, työmaa 
joutuu tarkistamaan etukäteen, 
onko työmaalle tulija verorekis-
terissä; ei riitä, että kortissa on 
veronumero.
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R A K E N TA M I N E N

Veronumeroa ja tulevaa 
ilmoittamismenettelyä 
koskeva lainsäädäntö 

koskee koko rakennusalaa. En-
simmäinen syyskuuta jälkeen 
alkaneilla ja alkavilla työmailla 
työskentelevillä tulee olla vero-
numero kuvallisessa tunniste-
kortissa. Ennen 1.9.2012 alka-
neilla työmailla veronumeron 
tulee olla tunnisteessa 1.3.2013 
alkaen. 

Velvollisuus pitää näkyvillä 
tunnistekorttia koskee sekä 
työntekijöitä että itsenäisiä 
työnsuorittajia eli mm.  liik-
keen- ja ammatinharjoittajia ja 
yhtiömiehiä. Kuvallista tunnis-
tetta valvovat työsuojelutarkas-
tajat.

– Osa yrityksistä on otta-
nut veronumeron käyttöön 
ku vallisessa tunnistekortissa 
he ti 1.9.2012 lukien kaikilla 
työmailla. Koska työntekijät 
voivat työskennellä saman pää-
toteuttajan vasta-alkaneilla ja 

Veronumero 
koskee koko rakennusalaa

vanhoilla työmailla vaihtaen 
työkohdetta, helpottaa yhtenäi-
syys lain mukaisen toiminnan 
toteuttamista ja omaakin työ-
maan valvontaa. Kustannusten 
kannalta on melkoisen yhden-
tekevää, tuleeko lasku toimen-

piteestä tänä vai ensi vuonna, 
Muinonen kertoo.

Päätoteuttaja 
valvoo ja ilmoittaa

Tulevassa lakisääteisessä 
ilmoittamismenettelys-
sä rakennustyömaan 

päätoteuttajan olisi säännölli-
sesti ilmoitettava urakkatiedot 
sekä työmailla työskentelevien 
työntekijöiden tiedot tietyllä 

– Lain jalkauttamises-

sa on näkyviä ongel-

mia pienissä raken-

nuskohteissa. Suurissa 

rakennusalan yrityk-

sessä on kuitenkin nä-

kyvillä selvä tahtotila 

noudattaa kaikkia lain 

mukanaan tuomia 

vaatimuksia, sanoo 

verotarkastusyksikön 

ylitarkastaja Pekka 

Muinonen.

Työmaa-alue Vihdin 
Nummelassa keskustan 
tuntumassa. Kyltti kertoo 
myös sen, että tälläkin 
työmaalla on käytettävä 
kulkulupaa. Kuva: Riina 
Takala
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myöhemmin vahvistettavalla 
tietosisällöllä Verohallinnolle. 

Hallituksen esitys on vireillä 
ja lain arvioidaan tulevan voi-
maan joko vuoden 2013 lopul-
la tai vuoden 2014 alussa. 

– Myös tältä osin valmistau-
tuminen on jo käynnistynyt val-
veutuneissa yrityksissä ja moni 
yritys ilmoittaa näitä tietoja jo 
nyt vapaaehtoisesti Verohallin-
nolle, Muinonen kertoo.

Henkilötunnisteet ovat olleet 
pakollisia rakennustyömailla jo 
vuodesta 2006 lähtien. 

Aluehallintoviraston työsuo-
jelutarkastajat ovat valvoneet 
tunnisteiden käyttämistä ja 
edellyttäneet niiden käyttöä 
työ maalla työturvallisuuslain 
perusteella. 

Lisäksi työmaan päätoteutta-
jalla on rakennustyön turval-
lisuudesta annetun asetuksen 
perusteella velvollisuus tietää, 
keitä ja minkä yrityksen palve-
luksessa toimivia työntekijöitä 
työmaalla työskentelee.

Uudistuva työturvallisuuslaki 
edellyttää, että urakoitsija tun-
nistaa työmaalla työskentelevät 
henkilöt ja pitää luetteloa työ-
maalla työskentelevistä työn-
tekijöistä. Työturvallisuuslakiin 
on tulossa tästä erityissäännös. 

Tulevaan ilmoitusmenette-
lyyn liittyen päätoteuttajalla 
on tätäkin laajempi selvitys- ja 
kirjaamismenettely koskien 
työmaalla toimivia työnteki-
jöitä ja heidän työnantajiaan. 
Laaja tietosisältö varmistaa eri 
osapuolten myönteisen turval-
lisuusajattelun yhdistymistä 
veroasioihin. Samalla pimeän 
työn teettäminen vaikeutuu.

Tarvitaan paljon 
ennakoivaa 
ohjausta

-Veronumeron käyt-
töönottamisessa on 
todettu puutteita. 

Sa moin työsuojeluhallinnon 
tilaajavastuutarkastajat ovat ha-
vainneet omassa valvonnassaan 

puutteita myös harmaan talou-
den torjuntaan liittyvän tilaa-
javastuulain noudattamisessa, 
Muinonen kertoo. 

Tilaajavastuulain mukaan ti-
laajan tulee ennen vuokratyö-
voiman käyttöä koskevan 
sopimuksen tai alihankinta-
sopimuksen tekemistä pyytää 
sopimuspuoleltaan selvitys la-
kisääteisten velvoitteiden nou-
dattamisesta ja sovellettavista 
työehdoista. Selvitysvelvollisuu-
den laiminlyönnistä voi seurata 
laiminlyöntimaksu. 

Sähköisyydestä 
suuri apu 
rakentamiseen

Rakennusalalle kehitetyt 
sähköiset menettelyt 
suoriutuvat kustannus-

tehokkaasti tilaajavastuulakiin 
liittyvistä menettelyistä ja vero-
numeron tarkistamisesta sekä 
myöhemmin tulevasta ilmoitta-
mismenettelystä. 

Sähköinen tietojen ketjun 
hyödyntäminen koko työmaas-
ta palvelee ennen kaikkea pää-
toteuttajaa. Rakennusala on 
siirtymässä lain toteuttamises-
sa myös sähköiseen työajan 
seurantaan, jota ilman tiettyjä 
valvonnallisia vaatimuksia on 
hyvin hankala toteuttaa kustan-
nustehokkaasti.

– Rakennusalan uuden har-
maata taloutta suitsemaan kehi-
tetyn lainsäädännön käyttöön 
ottaminen vaatii suuria panos-
tuksia ja ponnistelua koko ra-
kennusalalta sekä viranomai-
silta. Aluksi lainsäädäntö tun-
tuu varmasti raskaalta, mutta 
toteuttamista ja siihen liittyvää 
työmaan omaa valvontaa autta-
maan kehitetyt monipuoliset 
sähköiset menettelyt poistavat 
aikaa myöten kustannuksia ja 
keventävät huomattavasti hal-
linnollista taakkaa, Muinonen 
painottaa. 

Kaikkien koti- ja ulko-
maisten rakennus-
alan työntekijöiden 

on oltava veronumerorekiste-
rissä voidakseen työskennellä 
rakennustyömaalla. 

Veronumerorekisteri kart-
tuu ja marraskuun puolivälis-
sä veronumerorekisteriin oli 
merkitty yli 211 000 työnte-
kijää. Ulkomaalaisten työnte-
kijöiden määrä on yli 20 000. 
Ul komaisista rakennusalan 
työntekijöistä osa on muutta-
nut Suomeen pysyvästi ollen 
yleisesti verovelvollisia. Vero-
numerorekisteriin on arvioi-
tu tulevan jopa yli 250 000 
työntekijää, joista yli 30 000 
saattaa olla ulkomaisia. 

– Veronumeron joutuvat 
hankkimaan myös kaikki ne, 
jotka tekevät työmaalla päi-
vänkin töitä tai vain yhden 
työsuorituksen, Pekka Muino-
nen toteaa.

Lain noudattamisen kannal-
ta on tärkeää, että työmaalla 
tarkistetaan ennen työn aloit-
tamista, onko työntekijä vero-
numerorekisterissä. 

- Rakennusalan yritysten 
avuksi on kehitteillä helppo 
rekisteröinnin massatarkis-
tamismenettely, jonka avulla 
pyritään varmentamaan reaa-
liaikaisesti, ovatko työntekijät 
veronumerorekisterissä, tote-
aa Muinonen. 

Tulevan 
ilmoitusmenettelyn 
vaatimukset

Rakennusalan kanssa 
tehdyn yhteistyön an-
siosta monilla yrityk-

sillä on Muinosen käsityksen 
mukaan jo hyvät valmiudet 
ilmoittamismenettelyyn ja 
esimerkiksi työntekijätietojen 
toimittamiseen.

– Vaikka esimerkiksi tuo 
ilmoitusmenettelylaki ei ole-
kaan vielä lakisääteinen, ovat 
monet yritykset lähteneet hy-
vissä ajoin valmistautumaan 
tuleviin muutoksiin. 

Rakennusteollisuuden, Ti-
laajavastuu.fi:n ja veronume-
ro.fi:n palvelut on tarkoitettu 
kaiken kokoisille yrityksille. 
Lakisääteisten velvoitteiden 
hoitaminen ja tietojen ylläpi-
täminen sähköisesti on koh-
tuullisen helppoa ja kustan-
nustehokasta.

– Verkostorekisterityyppi-
set kustannuksiltaan edulliset 
ratkaisut antavat päätoteut-
tajalle nykyaikaisen keinon 
valvoa rakennustyömaata tai 
useita työmaita reaaliaikaises-
ti. Rakentamiseen liittyvien 
taloudellisten ja laadullisten 
riskien hallinta on yhdistetty 
lakisääteisten velvoitteiden 
automaattiseen tarkistami-
seen ja valvontaan, joka on 
varmasti aikaa myöten terve-
tullut muutos koko toimialal-
le.

- Rakennusteollisuuden ja 
Tilaajavastuu.fi:n sekä vero-
numero.fi:n osalta olemme 
hyvillämme siitä, että tulevia 
menettelyitä on jo ennakoitu 
kehittämällä palvelua myös 
pienille yrityksille siten, että 
lakisääteisten velvoitteiden 
hoitaminen ja tietojen yllä-
pitäminen olisi mahdollisim-
man helppoa. 

Muinonen arvioi, että vii-
meistään vuoden 2013 lo-
pulla ollaan tilanteessa, jossa 
kaikki nykyisen ja tulevankin 
lainsäädännön tarpeisiin vas-
taavat palvelut ja järjestelmät 
ovat valmiina. 

Veronumerorekisteri 
täydentyy
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P U H E L I N Y H T E Y D E T

Muun muassa tällaisia kysymyk-
siä kehottavat toimitusjohtaja 
Juha Rinne ja Marko Kiljunen 

Global Business Call Oy:stä pohtimaan, 
kun isännöintitoimistossa tai kiinteistön-
huoltoyrityksessä alkaa olla edessä puhe-
linjärjestelmän uusimisen aika.

Nykypäiväistä on se, että isännöitsijä-
toimistossa tai kiinteistönhuoltoyrityk-
sessä pystytään toteuttamaan puhelin-
järjestelmä, jossa voidaan toimia sekä 
toimistopuhelimilla, että kännyköillä. 

Hyvä ja tarpeet täyttävä puhelinvaihde
tarjoaa vaihtoehtoja, 

joustaa muutostilanteissa 
ja parantaa asiakaspalvelua

Miten nykyaikaisella pu-

helinjärjestelmätekniikalla 

voidaan palvella asiakkaita 

mahdollisimman hyvin? Mi-

ten järjestää joustavasti, että 

paljon liikekannalla olevan 

huoltomiehen saa kiinni tai 

miten ympärivuorokautinen 

päivystysnumero toimii? 

Onko tarvetta nauhoittaa 

puheluita tai mitä hyötyä 

asiakaspalvelun kehittämi-

sen kannalta olisi raporteilla, 

jotka osoittavat, miten monta 

asiakaspuhelua on jäänyt 

vastaamatta?

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala

Tässä toimistomaailman perustyökalut: 
nykyaikainen toimistopuhelin, kännykkä 
ja tietokone.
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Marko Kiljunen puhuu tavoitettavuus-
palveluista, jotka ovat tärkeitä erityisesti 
päivystystyössä. 

– Järjestelmä voidaan rakentaa niin, 
että huoltoyhtiöllä on se tietty palvelu-
numero, johon asiakas soittaa ja puhelu 
yhdistyy sillä hetkellä vuorossa olevan 
huoltomiehen kännykkään. 

– Puhelinjärjestelmään tämä on toteu-
tettu niin, että sinne on määritelty, ketkä 
päivystysryhmään kuuluvat. Kukin sitten 
vuoronsa alkaessa käy kirjautumassa ja 
”ilmoittautumassa” nettiin, jonka jälkeen 
puhelut ohjautuvat automaattisesti hä-
nen kännykkäänsä. Kännykkää ei silloin 
tarvitse kuljetella kenellekään erikseen, 
vaan puhelut ohjautuvat suoraan oikeal-
le henkilölle, Kiljunen sanoo.

Päivystyspuheluita voidaan ohjata 
myös aikaohjauksen mukaan eli jos päi-
vystysnumeron halutaan palvelevan 
vain tiettynä aikana. Toki aikaohjauk-
sella voidaan määritellä palvelunumero 
toimimaan myös 24 tuntia ja 7 päivänä 
viikossa. 

Nykyaikaisen, laajakaistayhteyden 
pääl le ja ylläpitokeskukseen yhteydes-
sä oleva järjestelmä palvelee hyvin, kun 
työntekijöitä on tavoitettava, vaikka he 
olisivat liikkeelläkin. 

– Yksittäiseen kännykkäliittymään ei 
voida rakentaa ketjutusta eli esimerkiksi 
sitä, että jos et vastaa, puhelu ohjautuu 
ketjutuksen mukaisesti seuraavaan nu-
meroon, Kiljunen mainitsee vielä.

Puhelinjärjestelmä taipuu myös näin:  
Kun isännöitsijä lähtee työpaikalta, pu-
helut voivat ohjautua sen jälkeen hänen 
kännykkäänsä.

– Mutta jos hän meneekin kokoukseen, 
eikä halua ottaa puheluita vastaan sinä 
aikana, hän käy jälleen siellä nettisivulla 
klikkaamassa kohdan, jonka jälkeen pu-
helut eivät yhdisty hänen kännykkäänsä. 
Tämä on todella helppoa, eikä työnteki-
jän tarvitse osata käyttää puhelinvaih-
detta tai puhelinsiirtoa tähtikomennolla 
tai jotakin muuta, Juha Rinne mainitsee 
järjestelmän joustavuudesta. 

Tällaiseen järjestelmään voidaan hel-
posti toteuttaa erilaisia tiedotteita, esi-
merkiksi tiettynä aikana päälle tuleva 
nauhoite aukioloajoista tms. Tai halutes-
saan yritys voi nauhoittaa puhelut. Juha 
Rinne mainitsee myös raportointimah-
dollisuudet eli järjestelmästä saadaan 
ulos raportteja, joiden perusteella saa-
daan arvokasta tietoa vaikkapa asiakas-
puheluihin vastaamisesta - siis kuinka 

moneen asiakaspuheluun on vastattu ja 
näin palveltu asiakasta ja kuinka moni 
on jäänyt vastaamatta.

Mikä sysää 
liikkeelle?

Tietokonemaailmassa tunnettu 
tosiasia on, että tietokoneet van-
henevat nopeasti ja niitä pitää 

uusia muutamien vuosien välein. Tätä 
samaa ajatusmallia Rinteen mielestä kan-
nattaisi harrastaa enemmän myös yritys-
ten puhelinratkaisuissa.

– Me lähdemme siitä ajatuksessa, jos 
yritys tarvitsee kahden vuoden päästä 
vaikka sadan puhelimen vaihdejärjestel-
män, se onnistuu. Tässä järjestelmässä ei 
tule samanlaisia rajoituksia vastaan kuin 
vanhemmissa, joita ei välttämättä aina 
pysty enää laajentamaan, Rinne pohtii.

Hänen mielestään yrityksissä kannat-
taisikin laajemmin miettiä, onko mieltä 
omistaa ns. rautaa vai miettiä, miten jär-
jestelmän pitäisi toimia, että se palvelee 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

– Oma puhelinvaihde, jossa on esimer-
kiksi 10 puhelinta, maksaa vielä tänäkin 
päivänä noin 15 000 euroa paikan päälle 
toimitettuna. Kun summa jaetaan viidelle 
vuodelle, niin  siitä maksetaan 250 euroa 
kuukaudessa pelkästään siitä vaihteesta, 
Rinne mainitsee.

– On tietysti ymmärrettävää, että asi-
akas ajattelee, miksi luopuisin järjes-
telmästä, joka toimii. Mutta siksi siinä 
kohdassa kannattaisikin miettiä, että jos 
vanhalla vaihteella ei ole enää kirjanpi-
dollista arvoa, onko siitä enää mitään 
hyötyäkään yritykselle. Voi ollakin, että 
liian vanha vaihde on haitta, eikä sillä 
voida toteuttaa puhelinliikenteeseen ja 
asiakaspalveluun tai yrityksen omia tar-
peita, Rinne toteaa.

Marko Kiljusen kokemuksen mu-
kaan puhelinjärjestelmän vaihtoehtojen 
selvit täminen alkaa usein silloin, kun yri-
tykseen on hankittu pitkä aika sitten pu-
helinvaihde, jonka leasingsopimus alkaa 
lähestyä loppuaan. 

– Joudutaan pohtimaan, löytyykö enää 
alkuperäistä järjestelmän ylläpitäjätahoa, 
koska pitäisi tehdä muutoksia tai onko 
puhelinvaihteella enää mitään käyttöä-
arvoa. Usein käy niin, että uuden työnte-
kijän liittäminen puhelinvaihteeseen voi 
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toimistolla, eivätkä siis tarvitse 
laajakaistayhteyttä puhelinjär-
jestelmälleen. Silloin he vas-
taavat matkapuhelimiin, mutta 
kontrolloivat sisääntulevia pu-
heluita GBC:n portaalin kautta 
helposti.

– Perinteisestihän puhelin-

VoIP-puhelimet  toimivat mm. 
tietokoneella, älypuhelimilla tai 
nykyisillä langallisilla tai langat-
tomilla toimistopuhelimilla, jot-
ka tukevat SIP-protokollaa. 

Vastaavasti osalla yrityksiä 
ei ole tarvetta tai halua pitää 
lanka- tai ohjelmistopuhelimia 

Puhelinjärjestelmän ostajan ”vinkkilista”
- Markkinat ovat mielestäni jakaantuneet niin, että meillä 

isot puheliverkko-operaattorit, kuten TeliaSonera, Elisa ja DNA, 
jotka myyvät pääasiassa mobiilivaihdetta.  Ja puhelinvaihtei-
ta myyvät järjestelmätoimittajat, jotka toimivat periaatteessa 
yhteistyösopimuksella näiden verkko-operaattoreiden kanssa.
Markkinoilla on myös yrityksiä, jotka edustavat tietyllä tavalla 
näiden kahden yhdistelmiä, myyvät vaihdepalvelun, johon voi 
yhdistää niin matkapuhelimia kuin VoIP-puhelimia eli lankapu-
helimia, Marko Kiljunen vielä toteaa.

Selvitä, käytetäänkö yrityksessä vielä lankapuhelimia tai fax-
laitteita.
Selvitä, miten moni haluaisi käyttää kännykkää toimistopuhe-
limen sijaan.
Kuinka moni haluaa käyttää headset:ia ja minkä laista
Vastataanko kutsunumeroihin esim. asiakaspalvelu, tekninen 
tukiriittävän nopeasti?
Tavoitetaanko liikkuvaa työtä tekevät työntekijät helposti? 
Voivatko liikkuvat henkilöt olla ja keskittyä työhönsä tai olla 
vapaana, jos kännykkä soi 24/7.
Onko yrityksen toimintaan tai toimipaikkaan tulossa muutok-
sia?
Minkälaisen palvelukonseptin haluat hankkia - verkko-operaat-
torilta matkapuhelimet ja järjestelmätoimittajalta puhelinvaih-
teen eli tekniikan? 

Haluatko omistaa puhelimet ja järjestelmän - onko leasing 
järkevä vaihtoehto? Vai onko parempi hankkia palvelu, jossa 
puhelinvaihdetta ylläpidetään palveluntarjoajan puolesta?

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

tulla kalliiksi tai on jopa mah-
dotonta, Kiljunen kuvailee asi-
oita, joista puhelinyhteyksien 
päivittämisen ja kehittämisen 
tarve saattaa lähteä liikkeelle. 
10-20 vuotta vanhoja järjestel-
miä tulee vielä aika paljon vas-
taan.

Yritysten toimipaikan vaih-
dokset tai sisäiset muutot joh-
tavat Kiljusen mukaan myös 
usein siihen, että ryhdytään et-
simään uusia ratkaisuja.

– Perinteisen vaihteen siir-
täminen toiseen paikkaan on 
suhteellisen kallista, hän sanoo.   

– Järjestelmään on helppo 
tehdä muutoksia. Esimerkiksi 
uusi työntekijä saadaan liitet-
tyä puhelinvaihteeseen hyvin 
nopealla varoitusajalla ottipa 
hän sitten toimistopuhelimen 
tai kännykän työpuhelimek-
seen, Kiljunen kuvaa ylläpito-
järjestelmän etuina verrattuna 
siihen, että pitäisi kutsua asen-
taja paikalle ja pahimmassa ta-
pauksessa toteamaan, että uut-
ta työntekijää ei vaihteeseen 
voidakaan liittää.

Toki joskus aloite tulee myös 
siitä, että vanha puhelinvaihde 
on yksinkertaisesti mennyt rik-
ki. Juha Rinne mainitsee, että 
muutamassa tapauksessa hei-
dän järjestelmällään on saatu 
rakennettua yhdessä päivässä 
uudet puhelinyhteydet.

Laajakaistayhteys 
tarvitaan 
tai sitten ei

Juha Rinne puhuu puhelu-
järjestelmien käytännön to-
teuttamisessa SIP-protokol-

lasta ja VOIP-puhelimista. Kyse 
on maallikkomaisesti ilmaistu-
na nettiyhteyden ”päällä” toimi-
vasta puheluliikenteestä.

GBC:n puhelinvaihdepalve-
lu toteutetaan keskitetyn vaih -
teen avulla, jossa käytetään 
yrityksen laajakaistaa puheen 
liikuttamisessa, mikäli yri-
tyk sellä on tarvetta soittaa 
ja  vastaanottaa puheluita ns. 
pöy täpuhelimilla (ohjelmisto-
puhelin /VoIP-puhelin). Tässä 

vaihteen keskusyksikkö on 
ol lut yrityksen tiloissa. Tämä 
ajatus ja toteutustapa on muut-
tumassa. Varsinkaan pienillä ja 
keskisuurilla yrityksillä ei ole 
tarvetta pitää omaa puhelin-
vaihdetta. Käytännössä yrityk-
seen soitettaessa puhelu yhdis-
tyy vaihteeseemme, josta se 
yhdistyy yrityksen haluamalla 
tavalla eteenpäin.

Laajakaistayhteyksissä Juha 
Rinteen mukaan symmetristä 
yhteyttä suositellaan nykyään 
siksi, että se toimii luotetta-
vammin kuin ADSL. Toisaalta 
sen hankkimisen tarkoituksen-
mukaisuus riippuu paljolti 
yri tyksen koosta ja toiminnan 
luonteesta. Pienessä suhteelli-
sen vähän internetyhteyttä-
käyttävässä yrityksessä ADSL 
voi olla riittävä yhteys. Vastaa-
vasti yritys, jossa käytetään ja 
jossa on liitetty paljon toimin-
toja laajakaistan varaan, silloin 
SHDSL-yhteys voi olla Rinteen 
mielestä tarkoituksenmukai-
sempi valinta.

– Suosittelemme asiakkail-
lemme symmetristä SHDSL-
yhteyttä, mutta toki ADSL-yhte-
yskin käy ja toimii ihan hyvin, 
Rinne sanoo.

– ADSL-yhteydet ovat pa-
rantuneet paljon siitä, mitä ne 
alussa olivat. Mutta sitten on 
vanhoja taloja, joissa voi olla 
niin vanhat kuparijohdot,  ettei 
ADSL-yhteys toimi. Eli aina asi-
akkaan kanssa on huomioitava 
myös se, minkälaisessa paikassa 
toimitila sijaitsee ja minkälaisia 
yhteyksiä laajakaistan toteutta-
miseksi käytetään, Rinne jatkaa.

Joskus nettiyhteys ei kuiten-
kaan toimi, vaikka sinällään yh-
teydet olisivat luotettavia. Siis 
esimerkiksi maankaivuutöissä 
on vahingossa katkaistu kaapeli 
tai tullut jotakin muuta teknistä 
vikaa. 

Nykyaikaisessa puhelinvaih-
dejärjestelmässä tähänkin löy-
tyy ratkaisu - soittoryhmiin 
laitetaan matkapuhelimia, jo-
ten jos puhelimeen ei vastata 
toimistolla niin puhelin soi kui-
tenkin matkapuhelimessa.

Toimitusjohtaja Juha Rinne Global Business Call Oy:stä on piirtä-
nyt kaavion, jonka avulla hän konkretisoi, miten puhelinvaihde 
voi toimia ja miten asiakas voi päättää, soiko puhelin esimerkiksi 
myynnin osalta vain yhdessä numerossa tai ketjutetaan soimaan 
tietyn rytmin mukaan kaikissa muissakin puhelimissa.
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2013 on Kiinteistöpostin juhlavuosi, lehden täyttäessä 20-vuotta. Vuoden aikana lehti järjestää useita 
eri tapahtumia: 20-vuotisjuhlaseminaari 10.4.2013 Finlandia talossa, Tulevaisuuden Isännöinti -semi-
naari 23.-25.5.2013 ja Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä -seminaari 26.-27.9.2013.

Korjausrakentaminen 2013 –tapahtumapäivä helmikuussa, Rakentaminen & Talotekniikka –messut 
maaliskuussa ja Kiinteistö- ja Julkisivumessut marraskuussa kuuluvat myös ohjelmaan.

Kiinteistöposti on Julkisivumessujen virallinen messulehti.

AIKATAULU JA TEEMAT VUONNA 2013

Levikki Ilmestyy Aineistot Varaukset

Numero 1 Pääkaupunkiseutu Extra
Teema: Julkisivut

23 000 kpl 18.1. 11.1. 9.1.

Lehti on jaossa Korjausrakentaminen 2013 -tapahtumassa Helsingin Wanhassa Satamassa.

Numero 2 Valtakunnallinen puheenjohtajanumero
20-vuotisjuhlanumero
Teema: Talotekniikka - mm. putkistoremontit

64 576 kpl 25.2. 15.2. 13.2.

Lehti on jaossa Rakentaminen & Talotekniikka 2013 -messuilla Jyväskylän Paviljongissa.

Numero 3 Valtakunnallinen puheenjohtajanumero
Teema: Katot - ikkunat - pihavarusteet

64 576 kpl 8.4. 28.3. 26.3.

Numero 4 Professional
Teema: Isännöitsijän työvälineet ja hyvinvointi

9 794 kpl 20.5. 10.5. 8.5.

Numero 5 Tulevaisuuden Isännöinti Extra
Teema: Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari

6 415 kpl 17.6. 7.6. 5.6.

Numero 6 Pääkaupunkiseutu Extra
Teema: Viherrakentaminen - turvallisuus

21 706 kpl 23.8. 16.8. 14.8.

Numero 7 Valtakunnallinen puheenjohtajanumero
Teema: Energiatehokkuus

64 576 kpl 27.9. 20.9. 18.9.

Numero 8 Kiinteistöposti 100 000 kpl
Julkisivumessujen virallinen messulehti
Teema: Korjausrakentaminen

100 000 kpl 4.11. 25.10. 23.10.

Numero 9 Professional
Taloyhtiön talous

9 794 kpl 22.11. 15.11. 13.11.

Numero 10 Pääkaupunkiseutu Extra
Taloyhtiöremontit

21 706 kpl 13.12. 5.12. 4.12.

Kiinteistöposti – 20 vuotta taloyhtiön arjessa ja juhlassa.

Puhelin (09) 2238 560
www.kiinteistoposti.fi

http://www.kiinteistoposti.fi


Kiinteistöpostin
Lakipostia

Kiinteistöposti-lehden-
Lakipostia-palstalla kä-
sitellään lakiaiheita, joita 
lukijat ovat lehden toimi-
tukselle viestittäneet. Pals-
talla vastataan esitettyi-
hin kysymyksiin koskien 
asunto-osakeyhtiölakia 
ja sen tulkintaa tai sitten 
kymyksiä käytetään lakiai-
heisen jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää 
osoitteeseen riina.takala@
kiinteistoposti.fi tai postit-
se Riina Takala, Kiinteistö-
posti, Pisteenkaari 4, 03100 
Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on 
liitettävä mukaan yhteys-
tiedot. 

Tapauksen taustaa

As Oy teetti vuonna 2011 
ns. 10-vuotistarkastusta varten 
kosteusmittauksen ja kuntokar-
toituksen muun ohella kaikissa 
osakashallinnassa olevissa ti-
loissa. Mittauksen tuloksena yh-
den huoneiston kylpyhuonees-
sa todettiin vuoden normaalis-
ta poikkeavia kosteusarvoja ja 
muutamia kopolaattoja lattias-
sa. Tarkastuksen suorittaja suo-
sitti jatkotutkimuksia asiassa eli 
rakenteiden avaamista. 

Tarkastusraportti saatettiin 
sekä yhtiön että osakkaiden tie-
toon. Osakas tiedusteli useaan 
kertaan isännöitsijältä yhtiön 
toimenpiteitä kosteuden ja ko-
polaattojen suhteen aina siitä 
lähtien, kun tarkastustuloksis-
ta oli saatu tieto toukokuussa 
2011. 

Viimein tammikuussa 2012 
isännöitsijä ilmoitti, että yhtiö 
ei osallistu korjauskustannuk-
siin ja että kysymyksessä on ta-
sonnostoremontti. Tätä ennen 
isännöitsijä oli ilmoittanut, että 
osakkaan pitää hoitaa asia suo-
raan rakentajaurakoitsijan kans-
sa, jolla on vastuu rakenteista 
10 vuotta kohteen luovuttami-
sen jälkeen ja tämä vastuuaika 
ei ollut kulunut loppuun. Ura-
koitsija kielsi vastuunsa. 

Tämän jälkeen osakas ilmoit-
ti isännöitsijälle, että osakas re-
montoi kylpyhuoneen itse, kos-
ka yhtiö ei korjaukseen osallis-
tu, teki remontti-ilmoituksen 
yhtiölle ja yhtiö asetti työlle 
valvojan. 

Kun rakenteet sitten avattiin 
helmikuussa 2012, todettiin 
kyseisen huoneiston kylpyhuo-

Kiinteistöpostin toimitukseen on 

tullut lukuisia yhteydenottoja ja 

tiedusteluja menettelysäännöistä 

mitä erilaisimmissa tilanteissa. 

Tällä Lakipostia -palstalla nos-

tetaan esiin lukijoiden esittämiä 

ongelmatilanteita, joihin vastaa 

asianajaja, varatuomari Pasi Ora-

va Asianajotoimisto J. Rajamäki 

Oy:stä. Tällä kertaa pohdimme 

seuraavaa kysymystä:

neessa betonilattialaatassa kos-
teusvaurio. Remontti valmistui 
huhti-toukokuun vaihteessa 
2012. Osakas esitti määrälli-
sesti yksilöidyn korvausvaati-
muksensa yhtiölle syyskuussa 
2012. Yhtiöjärjestyksessä ei 
ollut määräyksiä kunnossapito-
vastuun jakautumisesta ja yhte-
ydenpito on suoritettu sähkö-
postitse.

Juridinen kannanotto

Kysymyksessä on selkeästi 
vaurion osalta yhtiön kunnos-
sapitovastuulle kuuluva asia, 
joista yhtiö vastaa asunto-
osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 
yhtiön kunnossapitovastuun 
mukaisesti. 

Lisäksi jos yhtiön kunnossa-
pitovastuulle kuuluvien töiden 
suorittamiseksi on tarpeen 
kohdistaa toimia myös osakas-
vastuulle kuuluviin kohteisiin, 
on yhtiön vastattava kustan-
nuksellaan myös näistä osakas-
vastuukohteista. Tämä tarkoit-
taa esimerkiksi laatoituksen 
poistamisen yhteydessä vastaa-
vantasoisen laatoituksen asen-
tamista paikalleen yhtiön vasta-
tessa myös laattojen hankkimis- 
ja asennuskustannuksista.

Osakas on sähköpostitse 
huomauttanut yhtiötä vaurios-
ta ja tiedustellut toimenpiteitä 
jo toukokuussa 2011. Sähkö-
posti katsotaan kirjalliseksi 
ilmoitukseksi ja muutoinkin 
osapuolten kesken on katsot-
tu tämä kommunikaatiomuoto 
oikeaksi, koska sitä on molem-
min puolin käytetty. 

Merkittävää asiassa on se, et-
tä ongelma on ollut yhtiön tie-
dossa toukokuussa 2011 - siitä 
lähtien kun on tehty koko talo-
yhtiössä olevien huoneistojen 
osalta ns. 10-vuotistarkastus. 

Yhtiö on ollut kyseisen tar-
kastuksen tilaaja ja tähän tar-
kastukseen perustuu myös 
osakkaan tiedustelu. Yhtiöllä on 
siten ollut jo tuolloin riittävällä 
tarkkuudella tieto huoneistossa 
olevasta viasta. Yhtiöllä on näh-
däkseni ollut myös tällä perus-
teella omatoiminenkin velvol-
lisuus toimia viivytyksettä vir-
heen suhteen, ilman osakkaan 
ilmoitusta.

Tiedot ovat menneet/tulleet 
yhtiön tietoon, kun raportit ja 
kirjelmät ovat saapuneet yhti-
ön edustajalle eli esimerkiksi 
isännöitsijälle (AsOyL 4:7 ja 
7:26).

Yhtiö on kieltäytynyt suo-
rittamasta kunnossapitotyö-
tä ilmoittamalla isännöitsijän 
toimesta tammikuussa 2012 
sähköpostitse osakkaalle, että 
yhtiö ei osallistu korjauskus-
tannuksiin. Myös ajan kulumi-
nen siitä lukien, kun yhtiö on 
saanut virheestä tiedon, osoit-
taa yhtiön kantaa siitä, että se 
ei ota suoritettavakseen kun-
nossapitotyötä ja myös yhtiön 
passiivisuutta asiassa. 

Yhtiö ei ole ryhtynyt riittä-
viin toimiin - itse asiassa toimiin 
ollenkaan - siitä kieltäytyen. Si-
ten osakkaalle on syntynyt suo-
raan lakiin perustuva oikeus 
teettää yhtiön kustannuksella 

yhtiön vastuulla oleva kunnos-
sapitotyö eli perimmiltään kos-
teuden poistaminen rakenteis-
ta ja tämän mahdollistavat ja 
vaatimat toimenpiteet töineen 
ja tarvikkeineen. 

Asiasta on tullut AsOyL 4:4:n 
mukainen asia. Kosteuden 
poistamiseen yhtiön on myös 
oikeuskirjallisuuden mukaan 
ryhdyttävä heti. Rakenteissa 
olevan kosteuden on katsotta-
va olevan lain määrittämä vä-
häistä suurempi haitta.
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Osakas on lisäksi tehnyt il-
moituksen tehtävästä kunnos-
sapitotyöstä yhtiölle ja yhtiö 
on asettanut työlle valvojan ja 
siten yhtiölle on varattu tilai-
suus seurata ja puuttua tehtä-
vään korjaustyöhön.  

Jos osakas suorittaa osakas-
hallinnassa olevissa tiloissa 
yhtiölle kuuluvia korjauksia 
menetellen tätä ennen AsOyL 
4 luvun 4 §:n 2 momentissa 
vaaditulla tavalla, on osakkaal-
la oikeus AsOyL 4 luvun 4 §:n 
3 momentin nojalla suoraan 
lakiin perustuva oikeus saada 
yhtiöltä korvaus kuluistaan. 

Tästä seikasta ei siis tarvit-
se edes tehdä mitään erillistä 
ilmoitusta, että kuluja tullaan 
vaatimaan. Osakas on tässä asi-
assa esittänyt yhtiölle rahallisen 
korvausvaateensa syyskuussa 
2012. AsOyL ei myöskään aseta 
mitään reklamaatioaikaa rahal-

lisen vaatimuksen esittämisel-
le. AsOyL 4:8 on vain asetettu 
osakkaalle ilmoitusvelvoite 
osakehuoneiston viasta tai 
puutteesta, jonka korjaaminen 
kuuluu yhtiölle. Nyt tällainen 
ilmoitus on tehty, kuten edellä 
on jo todettu.

Jotta asioita ei sekoitettaisi, 
niin mainittakoon, että nyt ky-
symyksessä ei ole esimerkiksi 
asuntokauppalain 6 luvun 14 
§:n 1 momentin mukainen kau-
panvastuutilanne, jossa ostajan 
erityinen virheilmoitus ja sii-
hen perustuvat vaatimukset on 
esitettävä kohtuullisessa ajassa 
myyjälle. 

AsOyL ei tällaista velvoitet-
ta osakkaalle aseta suhteessa 
yhtiöön, vaan päinvastoin As-
OyL asettaa yhtiölle toimimis-
velvoitteen tiedon korjaustar-
peesta saatuaan. Mitään rekla-
maatioaikaa tai vetoamisaikaa 
rahallisesta korvauksesta ei 

AsOyL tässä suhteessa määrää. 
Laki saatavien vanhentumises-
ta asettaa korvaussaatavalle 
vanhenemisajan, joka lyhimmil-
läänkin on kolme vuotta. Siten 
osakas ei ole menettäneet oi-
keuttaan korvauksen saamisel-
le yhtiöltä.

Mikäli kysymys ei ole tason-
nostoremontista, yhtiön on 
korvattava kakki korjauskustan-
nukset osakkaalle. Jos taas tee-
tetään huoneiston tasoa nos-
tava remontti, jollaiseksi asia 
helposti muodostuu, on yhtiö 
vapaa vastuusta vain tämän pe-
rustason ylittävältä kustannuk-
sen osalta.

Lopuksi nostan vielä esil-
le ns. grynderivastuun. Tämä 
vastuu on voimassa 10 vuotta, 
mutta on todettava, että tämä 
vastuumuoto on olemassa vain 
oikeuskäytännön sanelemana 
vastuumuotona ja mitään eri-
tyistä lain säännöstä tähän vas-

tuuseen ei ole olemassa. 
As Oy:n ja osakkaan kan-

nalta lähden siitä tulkinnasta, 
että osakkaan tehtävänä ei ole 
käydä neuvotteluja perustaja-
urakoitsijan kanssa yhtiön kun-
nossapitovastuulla olevista sei-
koista, vaan yhtiö on oikea taho 
näitä keskusteluja käymään ja 
saattamaan esim. edellä maini-
tun 10-vuotistarkastuksen yhte-
ydessä havaitut viat grynderin 
tietoon ja huolehtimaan, että 
grynderi täyttää velvoitteensa. 

Jos yhtiön toimiva johto ei 
sitä tee, saattaa kysymyksessä 
olla jopa korvausvastuuseen 
perustavasta laiminlyönnistä.
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K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Koska uusi pelastus-

laki antaa pelastuslai-

tokselle oikeuden periä 

taloyhtiöltä maksua 

lainmukaisista palo-

tarkastuksista ja hä-

täkeskukseen liitetyn 

paloilmoittimen toistu-

vasta erheellisestä toi-

minnasta, kiinteistön 

haltijan onkin syytä 

olla perillä ilmoitus-

laitteiden kunnosta. 

Vuoden 2011 heinä-

kuussa voimaan as-

tuneen lainmuutoksen 

tavoitteena oli erityi-

sesti taloyhtiöiden asu-

misturvallisuuden pa-

rantaminen ja onnetto-

muuksien ehkäisy.

Viime vuonna Hätäkes-
kuslaitoksen saamista 
pelastustoimen tehtä-

vistä 19 prosenttia oli auto-
maattisia paloilmoituksia. Näis-
tä lähes 22 000 tehtävästä jopa 
97 prosenttia on vikahälytyksiä 
eli pelastuslaitos saapuu pai-
kalle tarkastamaan erheellisen 
paloilmoituksen syyn. 

Tiedä siis, missä kunnossa 
palo- ja rikosilmoitinlaitteet ovat

Turhat palohälytykset ovat 
pois yhteiskunnan verorahois-
ta. Pahimmassa tapauksessa 
jossain muualla roihuaa saman-
aikaisesti oikea tulipalo.

Automaattisten paloilmoit-
timien tehtävänä on varoittaa 
kiinteistön asukkaita alkavasta 
tulipalosta tai vaaratilanteesta, 
jotta he ehtivät poistua raken-
nuksesta ajoissa. 

Hätäkeskuslaitoksen asiakas-
rekisterin mukaan Suomessa 
oli viime vuonna noin 18 000 
automaattista paloilmoitinta ja 
noin 1 500 rikosilmoitinta. 

Hätäkeskuksen valvontaan 
voidaan liittää vain tarkastuslai-
toksen tarkastamia laitteita. 

Ilmoitinlaitteiden 
viidakkoa 
selkeytetään

Hätäkeskuslaitos pyrkii 
omalta osaltaan edistä-
mään lakimuutoksen 

tavoitetta seuraamalla ilmoitin-
laitteiden kuntoa ja avustamal-
la laitteiden kunnossapitoon 
liittyvissä yhteystesteissä. Hä-
täkeskuslaitos on myös uudis-
tanut ilmoitinlaitteita koskevaa 
tiedotusta ja lomakkeita omilla 
internet-sivuillaan. 

Palo- ja rikosilmoitinlaittei-
den asennus-, käyttö-, huolto- ja 
tarkastusverkostossa on muka-
na monta tahoa: Hätäkeskus-
laitos, pelastustoimi, poliisi, 

operaattori, laitteiden haltija ja 
hoitaja. 

Paloilmoittimien haltija on 
yhteisö, yritys tai henkilö, jolla 
on hallintaoikeus paloilmoitti-
meen. 

Paloilmoittimen haltijan on 
huolehdittava, että laite pysyy 
jatkuvasti toimintakuntoisena. 
Hänen vastuullaan on myös pa-
loilmoittimen liittämisilmoituk-
sen teko hätäkeskukseen. 

Paloilmoittimen hoitaja on 
laitekohtaisesti nimetty ja varta 
vasten koulutettu henkilö, joka 
toimii paloilmoittimen yhteys-
henkilönä. 

Hätäkeskuslaitoksen pelas-
tustoimen toimialapäällikkö 
Pertti Mäenpää hahmottaa roo-
lijakoa näin:

– Paloilmoittimen hankkii 
kiinteistön omistaja. Haltija 
tekee vuokrasopimuksen kiin-
teistön omistajan kanssa ja huo-
lehtii, että laite on toimintaky-
kyinen ja kunnossa, sillä hän 
vastaa kiinteistön käyttäjien 
henkilöllisyysturvallisuudesta. 
Lisäksi laitteilla pitää nimetä 
vastuullinen, koulutettu hoitaja.

– Paloilmoitin pitää tarkistaa 
kuukausittain ja hoitajan on 
huolehdittava siitä, että mää-
räaikaishuollot ja -tarkastukset 
tehdään ajallaan. Kiinteistön 
omistajan tai haltijan vastuulla 
on kouluttaa laitteen huoltaja. 
Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestö, SPEK, järjestää ainakin 
alueellisia laitteenhuoltajakurs-
seja.

Aina kun uusia palo- ja rikos-
ilmoittimia asennetaan, niistä 
pitää tehdä liittymisilmoitus tai 
-hakemus hätäkeskukseen.

Kiinteistöihin voidaan asen-
taa myös vapaaehtoisia palo- ja 
rikosilmoitinlaitteita. Lisätieto-
ja niistä saa tarvittaessa alueen 
pelastuslaitokselta ja poliisilai-
tokselta.

Yhteysvikojen 
valvonta 
kuuluu 
kiinteistöille

Paloilmoitinlaitteiden 
yhteysvikojen valvon-
ta siirtyi vuoden 2010 

alus ta paloilmoitinkiinteistöjen 
vastuulle. 

Paloilmoittimen yhteysvika 
on viesti siitä, että laitteen ja hä-
täkeskuksen välissä on puhelin-
verkkoyhteydessä jokin häiriö. 

Kaikki kiinteistöt eivät ole 
hankkineet vikailmoitinpalve-
lua niitä tarjoavilta yrityksiltä ja 
siksi hätäkeskuksiin tulee vielä-
kin vikailmoituksia. Kiinteistön 
haltijan vastuulla onkin hätä-
keskusyhteyden vikavalvon-
nan järjestäminen operaattorin 
tai muun vikavalvontapalvelu-
ja tarjoavan palveluntarjoajan 
kanssa.

Rikosilmoitinlaitteet poikke-
avat edellä mainitusta ja niiden 
osalta tiedot myös yhteysviois-
ta tulevat edelleen hätäkeskuk-

Kiinteistönhaltija vastuussa esimerkiksi vikavalvonnan järjestämisestä
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siin, jolloin myös valvonta tältä 
osin tapahtuu hätäkeskusten 
toimesta.

Huolimattomuudesta 
voi tulla 
kallis lasku

Erheellisellä paloilmoi-
tinhälytyksellä tarkoi-
tetaan automaattisen 

paloilmoit timen hätäkeskuksel-
le välittämää ilmoitusta, joka ei 
ole johtanut pelastuslaitoksen 
sammutus- tai pelastustoimiin. 

Erheellisten palohälytysten 
syy jää usein tuntemattomaksi. 
Suoranaista vikaa paloilmoitti-
missa on aika vähän.

– Selkeitä käyttöön liittyviä 
syitä ovat huolimattomuus 
erilaisissa kiinteistön korjaus- 
ja huoltotöissä, joissa syntyy 
sa vua ja pölyä. Esimerkiksi 
rakennusfirma on aloittanut 
huoltotyön, ja ilmoitinlaitetta 

ei ole kytketty pois toiminnas-
ta oikeaoppisesti. Myös kosteus 
ja vesi aiheuttavat turhia häly-
tyksiä. Ihmisistä johtuvia syitä 
ovat mm. tupakointi ja ruuan 
valmistus. 

– Jokaisella ilmoitinlaitteella 
on päiväkirja, johon erheellisen 
hälytyksen syy pitäisi aina mer-
kitä ylös. Menetetään arvokasta 
tietoa, jos laitteen hoitaja tai 
pelastusviranomainen ei kirjaa 
ylös, mistä syystä laite on hälyt-
tänyt. 

– Lisäksi pelastusviranomai-
nen merkitsee sen pelastustoi-
men resurssi- ja onnettomuusti-
lasto Prontoon, Mäenpää listaa 
syitä erheilmoituksiin.

Alueellinen pelastustoimi 
voi periä maksun turhasta pa-
lohälytyksestä. Rekisteritiedot 
kertovat, jos sama laite hälyttää 
usein. Kolmannesta erheellises-
tä paloilmoituksesta, joka on 
tullut 12 kuukauden aikana, 
voidaan lähettää lasku. 

Laskun summa vaihtelee pe-

lastustoimen alueittain 460 eu-
rosta 880 euroon. 

Lasku ei lähde ihan heti, 
vaan ensin tulee korjauskeho-
tus. Helsingin pelastuslaitos oli 
ensimmäinen, joka on ottanut 
laskutuksen käyttöön. 

Tällä hetkellä erheellisistä 
paloilmoituksista laskuttami-
nen on käytössä 20 pelastuslai-
toksella.

Turvallisuudesta 
ei kannata tinkiä 

Pelastuslaki edellyttää, 
että asuinrakennuksiin, 
joissa on vähintään kol-

me asuinhuoneistoa, pitää 
tehdä pelastussuunnitelma. 
Pelastuslaki velvoittaa ihmisiä 
myös entistä enemmän oma-
toimiseen varautumiseen ja 
onnettomuuksien ennaltaeh-
käisemiseen. 

Pelastussuunnitelma, jossa 
varaudutaan ennalta arvaamat-

tomiin, asukkaita uhkaaviin 
vaaratilanteisiin on pakollinen 
myös työpaikkatiloissa, joissa 
työntekijöiden ja paikalla olevi-
en muiden ihmisten määrä on 
kerralla vähintään 50 henkeä. 
Sama koskee erikoiskohteita 
kuten esimerkiksi päiväkoteja 
ja kokoontumispaikkoja. 

Pelastussuunnitelman laati-
minen on rakennuksen tai koh-
teen haltijan vastuulla. Jos ra-
kennuksessa on useita toimin-
nanharjoittajia, suunnitelma 
on tehtävä yhteistyössä heidän 
kanssaan.

Kerrostaloissa pelastussuun-
nitelma on kirjattu taloyhtiön 
sääntöihin. Lisäksi taloyhtiön 
säännöt edellyttävät vastuulli-
sen henkilön nimeämistä, jonka 
vastuulla pelastussuunnitelman 
toimenpiteiden toteutus on. 

– Kerrostalossa suunnitelma 
pitää jalkauttaa jokaiselle asuk-
kaalle. Asukkaille pitää kertoa, 

➺ JATKUU

Asuinkiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät asiat on kirjattava pelastussuunnitelmaan. Miten kiitettävästi taloyhtiöt ovat asiaan tart-
tuneet, riippuu usein siitäm, miten hyvin isännöitsijä saa heidät innostumaan ja ymmärtämään suunnnitelman tekemisen merkityk-
sen. Kuva: Riina Takala
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Muistilista 
ilmoitinlaitteista

Ennen ilmoitinlaitteen 
liittämistä hätäkeskukseen:
• Huolehdi, että ilmoitinlaitteen 
haltija, sähkö- tai rakennusura-
koitsija tai muu asiaa hoitava 
taho on tehnyt hälytyksensiir-
tosopimuksen operaattorin 
kanssa. Operaattori toimittaa 
ilmoitinlaitteen numeron hätä-
keskukseen. Tarkista myös, että 
operaattorin kanssa on tehty 
sopimus hätäkeskusyhteyden 
vikavalvonnan järjestämisestä.

Ilmoitinlaitteen liittäminen:
• Tee liittymisilmoitus aina 
uudesta ilmoitinlaitteesta 
oman alueen hätäkeskukseen. 
Liittymisilmoituksen löydät 
www.112.fi/ilmoitinlaitteet. Il-
moitinlaitteen kytkentämaksu 
on 50 euroa. Laitteen käyttöön-
ottoon on varattava kahden 
viikon toimitusaika. Paloilmoit-
timen kuukausimaksu on 20 
euroa.
• Rikosilmoittimien kuukausi-
maksu vaihtelee paikkakunnit-
tain.
• Ota yhteyttä paloilmoittimis-
sa oman alueen pelastusviran-

omaiseen ja rikosilmoittimissa 
oman alueen poliisiviranomai-
seen selvittääksesi tarvittavat 
kiinteistökohtaiset kohdetie-
dot.
• Rikosilmoitinlaitteisiin ja nii-
den hyväksymisiin liittyvien 
kysymysten osalta ota yhteyttä 
paikalliseen poliisilaitokseen.
• Kiinteistön omistaja/haltija 
tai toiminnanharjoittaja ilmoit-
taa hätäkeskukseen käyttöön-
ottotarkastuksessa hyväksytyn 
paloilmoittimen käyttöönotto 
hetken.

Toimenpiteet 
ilmoitinlaitteen 
liittämisen jälkeen:
• Palo- tai rikosilmoittimen 
käyttöönoton jälkeen hätäkes-
kus lähettää ilmoitinlaitteen 
omistajan/-haltijan ilmoittamal-
le yhteyshenkilölle ohjeen kuu-
kausikokeilujen suorittamises-
ta. Paloilmoitinlasku lähetetään 
kerran vuodessa, rikosilmoitin-
laskutus on sovittu hätäkeskus-
kohtaisesti.
• Tarkista ja suorita hoitamiesi 
kiinteistöjen palo- ja rikosil-
moittimien testit kuukausittain.
• Tee kaikki ilmoitinlaitetta kos-
kevat muutokset kirjallisesti 

alueen hätäkeskukseen. 
Muutokset voivat koskea niin 
kohteen nimeä, omistajaa, halti-
jaa, haltijan yhteyshenkilöä, lait-
teenhoitajaa, ilmoitinlaitteen 
numeroa tai laskutusosoitetta. 
Muutokset voi tehdä verkossa 
täytettävällä liittymisilmoitus-
lomakkeella, josta rastitetaan 
alussa muutosilmoitus. Kysei-
nen lomake tulee postittaa tai 
lähettää sähköisesti hätäkes-
kukseen. Muista myös ilmoittaa 
henkilö- ja yhteystietomuutok-
sista vikavalvonnasta vastaaval-
le teleoperaattorille.
• Ilmoita kiinteistön kohdetie-
tojen muutoksesta myös oman 
alueen pelastuslaitokselle. Pe-
lastuslaitosten yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta www.pe-
lastustoimi.fi
• Ennen ilmoitinlaitteen irtisa-
nomista tulee selvittää, onko 
automaattinen paloilmoitin/
sprinkleri ollut rakennusluvan 
ehtona. Tee ilmoitinlaitteen ir-
tisanominen kirjallisesti hätä-
keskukseen. Myös irtisanomis-
lomakkeen löydät osoitteesta 
www.112.fi/ilmoitinlaitteet. Ir-
tisano myös samalla hälytyksen-
siirtoliittymä teleoperaattorilta.

miten asuntokohtaista palo-
varoitinta käytetään, mihin se 
kytketään, kuka siitä huolehtii 
sekä miten tulee toimia, jos 
palovaroitin hälyttää. Asunnon 
haltija vastaa palovaroittimen 
kunnosta. Talonyhtiön isännöit-
sijä valvoo, että viranomaisten 
antamia määräyksiä noudate-
taan.

Rikosilmoitin-
laitteita koskien

Rikosilmoitinlaitteiden 
osalta ei ole olemassa 
vastaava lain säätämää 

pakkoa liittää niitä hätäkeskuk-
siin valvottavaksi. 

Laki hätäkeskustoiminnasta 
säätelee, että Hätäkeskuslaitos 
saa ottaa vastaan yksityisistä 
turvallisuuspalveluista anne-
tun lain (282/2002) sovelta-
misalaan kuuluvia tehtäviä ”jos 
tärkeä yleinen etu sitä vaatii”.

– Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että hätäkeskuksiin 
saa liittää rikosilmoitinlaitteita 
perusteina erityinen suojelu, 
korotettu henkilöturvallisuus 
sekä taloudellisesti tai kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaat koh-
teet.

Kun hätäkeskus saa rikosil-
moitinlaitehakemuksen, hätä-
keskus toimittaa sen lausunnol-
le paikallispoliisille. 

Käytännössä poliisi joko hy-
väksyy tai ei hyväksy kohteen 
viranomaisen suoraan valvon-
nan piiriin otettavaksi.

Muiden rikosilmoitinlaittei-
den osalta palveluja tarjoavat 
yksityiset turvallisuusalan yri-
tykset sekä operaattorit, jolloin 
hälytykset on mahdollista saa-
da myös kiinteistön omistajien 
omiin puhelimiin.

Teksti: Karoliina Hartikainen

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
Hätäkeskuslaitos pyrkii omalta osaltaan edistä-
mään lakimuutoksen tavoitetta seuraamalla ilmoi-
tinlaitteiden kuntoa ja avustamalla laitteiden kun-
nossapitoon liittyvissä yhteystesteissä. 
Hätäkeskuslaitos on myös uudistanut ilmoitinlait-
teita koskevaa tiedotusta ja lomakkeita omilla inter-
net-sivuillaan. 
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U U T I S P O S T I A

Markkinaehtoinen ra-
hoitus pankkien ja 
muiden rahoituslai-

tosten kautta on edelleen tär-
kein rahoituskanava rakennus-
ten perusparannusten ja ener-
giakorjausten rahoittamiseksi 
niin asuinkerrostalojen kuin 
omakotitalojen osalta. 

Korkotuetut lainat ja valtion 
takaukset lainoille ovat kuiten-
kin tärkeitä tukimuotoja usein 
kalliiksi muodostuville remon-
teille. 

Erilaiset avustukset perus- ja 
energiakorjauksiin kannustavat 
kiinnittämään huomiota raken-
nuksen energiatehokkuuteen 
ja terveellisyyteen. Erilaiset tu-
kiprosentit vaihtelevat vuosit-
tain, mikä vaikeuttaa sekä kor-
jauspalveluita tarjoavien yritys-
ten toimintaa että korjaamisen 
suunnitelmallista toteuttamista. 

 Tärkeimmät julkisen talou-
dellisen tuen myöntäjät ovat 
kunnat, Asumisen rahoitus- ja 

Energiakorjausten rahoittamiseen 
tarvitaan uusia rahoitusratkaisuja

kehittämiskeskus (ARA) ja alu-
eelliset ympäristökeskukset.

Näiden ohella taloyhtiöillä 
on periaatteessa kaksi pääasial-
lista vaihtoehtoa hankkia rahoi-
tusta remonttia varten. 

Ne voivat joko varautua tu-
leviin korjauksiin säästämällä 
rahaa ennakkoon tai ottaa lai-
naa juuri silloin, kun siihen on 
tarve. 

Asuintalovaraus ja rahastoin-
ti ovat tällä hetkellä asunto-osa-
keyhtiöiden yleisimpiä keinoja 
säästää rahaa tulevia korjauksia 
varten. 

Taloyhtiöt voivat joissain ta-
pauksissa myös myydä omai-
suuttaan. Lisä- ja täydennys-
rakentamisella saatavat tulot 
ovat yksi keino rahoittaa kor-
jaushankkeita. Tämä tapa tosin 
soveltuu vain harvoihin kohtei-
siin, joten laskelmat on tehtävä 
huolellisesti etukäteen. 

Suomessa ESCO-tyyppinen 
rahoitus ei vielä ole lyönyt itse-
ään läpi asuinrakennusten re-
monteissa, mutta viitteitä suo-
sion kasvamisesta on olemassa.

Kiinteistövero 
porkkanaksi?

”Vaikka korjausra-
kentaminen tapah-
tuu periaatteessa 

markkinaehtoisesti, käytännös-
sä kehitys kuitenkin edellyttää 
nykyistä voimakkaampia ohja-
uskeinoja - joko normiohjausta 
tai taloudellista ohjausta”, ra-
portissa ehdotetaan.

Taloudellisia ohjauskeinoja 
voisivat olla esimerkiksi kiin-
teistöveron voimakas porrastus 
energiankulutuksen mukaan 
tai tuki itse korjausrakentami-

seen - esimerkiksi kotitalousvä-
hennystä laajentamalla.

Lähiöiden korjaaminen ja uu-
delleenkehittäminen on usein 
erittäin kallista taloyhtiöille ja 
asukkaille ja siksi myös perin-
teisen lainarahoittamisen rin-
nalle kaivataan uusia, vaihtoeh-
toisia lähestymistapoja. 

”Vaihtoehtona voi olla esi-
merkiksi mahdollisuus hankkia 
ulkopuolista rahoitusta (pää-
omarahoitusta) markkinavetoi-
sille sijoittajille suunnattujen 
investointimahdollisuuksien-
kautta. Sen sijaan, että turvau-
duttaisiin pelkästään lainara-
hoitukseen, taloyhtiöt voisivat 
mahdollisesti rahoittaa osan 
uudelleenkehittämisestä pää-
omarahoituksella – esimerkiksi 
myymällä tonttimaata täyden-
nysrakentamiseen”, raportissa 
todetaan.

Pääomarahoituksen hyödyn-
täminen taloyhtiöissä on varsin 
ongelmallista. Syitä on useita, 
joista raportissa suurimpina 
mainitaan taloyhtiöiden jäykkä 
päätöksentekoprosessi, intres-
siryhmien suuri määrä sekä 
pääomarahoituksella saatava 
suhteellisen pieni hyöty.

Lisä- ja täydennys-
rakentaminen 
”taitolaji”

Lisärakentamisen kannat-
tavuuteen asunto-osa-
keyhtiön kannalta vaikut-

taa monet eri tekijät. 
Raportissa mainitaan merkit-

tävimpinä pysäköintipaikkojen 
lisäkustannukset, uuden raken-
nuksen kerrosalan määrä ja 
rakennuksen sijainti olemassa 
olevassa yhdyskuntarakentees-

sa.
Suurimmat kaupungit teke-

vät lisärakentamista haluavien 
taloyhtiöiden kanssa vapaaeh-
toisen maankäyttösopimuksen. 
Uudella kaavalla määritellyn 
lisärakennusoikeuden arvosta 
on peritty tyypillisesti yksi kol-
masosa kunnalle. 

Helsinki ja Tampere ovat jo 
päättäneet kohtuullistaa maan-
käyttömaksua. Helsinki perii 
maankäyttökorvauksen mil-
joonan euron ylittävältä osalta. 
Tampere alentaa korvausta, jos 
pysäköintiä siirretään hallipai-
koille ja tehdään oleellisia ener-
giataloudellisia parannuksia.

Lisärakentamisessa on rapor-
tin mukaan syytä paneutua pe-
rusteellisesti ja selvittää esimer-
kiksi taloudelliset riskit.

”Hankkeen kannattavuus on 
aina tapauskohtaisesti tarkis-
tettava, sillä siihen vaikuttavat 
huomattavasti mm. lisäraken-
tamisen määrä, kunnan lisära-
kentamista koskevat päätökset, 
tontin omistussuhteet, pysä-
köintijärjestelyt sekä alueen 
asuntojen myyntihinnat, rapor-
tissa vielä todetaan.

Julkaisun ovat rahoittaneet 
osana OSS-projektia Tekes, ARA 
ja Porvoon kaupunki. 

Se löytyy osoitteesta 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/
technology/2012/T42.pdf

Energiakorjaamiseen 

tulisi kehittää uusia 

rahoitusratkaisuja ja 

myös tukipolitiikan 

pitkäjänteisyyttä pitäi-

si lisätä. 

Näin esitetään VTT:n 

selvityksessä, jossa on 

myös pohdittu erilais-

ten rahoitusmuotojen 

vaikutusta korjausra-

kentamiseen. 
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Uudisrakennuksissa 

energiatodistus on 

perustunut laskennal-

liseen tarkasteluun 

vuodesta 2008 lähtien 

mutta vanhoissa se on 

voitu laatia todelliseen 

kulutukseen perustu-

en. 

Tässä artikkelissa tarkas-
tellaan kuuden todelli-
sen kohteen perusteella, 

miten laskennallinen energian-
kulutustarkastelu soveltuu eri-
ikäisiin vanhoihin asuinkerros-
taloihin. 

Energiankulutuksen lasken-
taa ja lämmönkulutuksen mää-

Asuinkerrostalojen laskennalliseen 
energiankulutukseen vaikuttavat tekijät

ritystä varten aineistosta on 
valittu yhteensä kuusi asuin-
kerrostalokohdetta eri vuosi-
kymmeniltä siten, että niiden 
valmistumisvuodet sijoittuvat 
eri lämmöneristysmääräysten 
aikakausille. Kerrostalot ovat 
valmistuneet 1965, 1974, 1978, 
1981, 1989 ja 1992.

ET-luvun laskenta 
ohjeistuksen mukaan

Rakennuksen energiankulu-
tus ja energiatehokkuusluku 
lasketaan Suomen rakentamis-
määräyskokoelman osaan D5 
määräysten ja ohjeiden sekä 
Ympäristöministeriön julkaise-
maan Energiatodistusoppaan 
avulla. 

Jotta eri puolella Suomea 
sijaitsevien rakennusten las-

kennalliset energiankulutukset 
saadaan vertailukelpoiseksi 
keskenään, niiden energianku-
lutus on laskettava Jyväskylän 
säätietojen mukaisesti. Lasken-
nallista ja toteutunutta energi-
ankulutusta vertailtaessa on to-
teutunut energiankulutus suh-
teutettava Jyväskylän säähän.

Energiatehokkuusluku saa-
daan jakamalla rakennuksen 
tarvitsema vuotuinen energia-
määrä rakennuksen lämmitet-
tyjen tilojen bruttopinta-alalla.

 Suurissa asuinrakennuksissa 
energiankulutukseen kuuluu 
rakennuksen vuotuinen lämmi-
tysenergian, kiinteistösähkön ja 
mahdollisen jäähdytysenergian 
kulutus. 

Rakennuksen lämmitysener-
giaan sisältyy tilojen lämmityk-
seen ja lämpimän käyttöveden 

lämmitykseen tarvittava ener-
giamäärä. 

Suurissa asuinrakennuksissa 
vain uudisrakennuksen ener-
giatehokkuusluku määritellään 
laskennallisesti, jonka jälkeen 
se perustuu rakennuksen to-
delliseen energiankulutukseen.

Lämmöneristyksen 
määrän vaikutus

Laskennallisessa tarkastelus-
sa ulkoseinän sekä ylä- ja ala-
pohjan (rakennuksen vaipan) 
lämmöneristeen määrä vaikut-
taa suoraan rakennuksen ener-
giankulutukseen. Näin ollen ra-
kenteissa käytetyn lämmöneris-
teen eristysominaisuudet sekä 
eristyksen paksuus vaikuttavat 
suoraan rakenteen lämmönlä-
päisyyn eli U-arvoon. 

Taulukko 1 
Case-kohteiden perustietoja.

Taulukko 2 
Case-kohteiden kulu-
tustietoja vuodelta 
2008. 
Lämmitysenergian ku-
lutus on muunnettu 
vastaamaan 
Jyväskylän normaali-
vuoden lämmitystar-
velukua.
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Casekohteissa ulkoseinien 
lämmöneristyksen paksuus 
vaihtelee välillä 50-140 mm, 
joten uudempien rakennusten 
kulutus on luonnollisesti pie-
nempi.

Ilmanvaihdon merkitys

Rakennusmääräysten mukai-
nen ilmanvaihto on puoli vaih-
toa tunnissa, mikä tarkoittaa, 
että rakennuksen koko ilma-
määrä vaihdetaan kokonai-
suudessaan joka toinen tunti. 

Ilmanvaihtokertoimen pienen-
tyessä arvosta 0,5 1/h arvoon 
0,1 1/h on laskennallinen ener-
giankulutus 14-20 % pienempi 
määräystasoon verrattuna. 

Toisaalta ilmanvaihtokertoi-
men suurentuessa arvosta 0,5 
1/h arvoon 0,7 1/h, eli määräys-
tasoa suurempi ilmanvaihto, on 
laskennallinen energiankulutus 
7-10 % suurempi perusarvoon 
verrattuna. 

Lähiökerrostaloissa on tyy-
pillisesti vain poistoilmanvaih-
to ilman lämmön talteenottoa. 

Ilmanvaihdon määrällä on siten 
huomattavan suuri merkitys ra-
kennuksen kokonaisenergian-
kulutukseen, sillä ulkoa tulevaa 
kylmää ilmaa joudutaan läm-
mittämään ja lämmitetty ilma 
puhalletaan suoraan ulos.

Määräystasoa (0,5 vaihtoa 
tunnissa) pienemmällä ilman-
vaihdolla on mahdollista saa-
da merkittävää energiankulu-
tuksen pienenemistä. Tällöin 
oleellinen kysymys on, kuinka 
paljon ilmanvaihtoa voidaan 
talvikaudella pienentää huo-

neilmanlaadun oleellisesti siitä 
kärsimättä ja voidaanko ilman-
vaihto esimerkiksi ajastuksella 
ohjata pienemmäksi päiväai-
kaan, kun asukkaat suurimmal-
ta osin ovat töissä tai koulussa. 

Toisaalta kesäkaudella, jol-
loin kerrostaloasunnoissa on 
usein liian lämmin, ilmanvaih-
toa tulisi tehostaa. Kesäkaudel-
la ulkoilman lämmitystarve on 
kuitenkin huomattavasti pie-
nempi kuin talvikuukausina, 
joten tältä osin lämmitykseen 
tarvittava energiamäärä ei juuri 
kasva.

Rakennuksen 
ilmatiiveyden vaikutus

Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osan D5 mukaan 
rakennuksen energiankulu-
tuksen laskennassa käytetään 
ilmavuotoluvun arvona n50 = 
4 1/h, mikäli lukua ei tunneta.

 Laskennassa on myös käy-
tetty ilmanvaihtokertoimena 
arvoa 0,5 1/h, koska tietoa koh-
teiden ilmanvaihtokertoimen 
suuruudesta ei ollut saatavilla. 

Laskennallista energiankulu-
tusta on varioitu ilmavuotolu-
vun ja ilmanvaihtokertoimen 
avulla, jotta nähdään kertoi-
mien suuruuksien vaikutukset 
laskennalliseen kulutukseen. 
Ilmavuotoluvun pienentyessä 
eli rakennuksen tiiveyden pa-
rantuessa arvosta n50 = 4 1/h 
arvoon n50 = 1 1/h on lasken-
nallinen energiankulutus 7-10 
% pienempi kohteesta riippu-
en. Rakennuksen tiiveydellä on 
siten suuri merkitys energian-
kulutukseen. 

Aiemmissa tutkimuksissa, 
joissa on mitattu asuinkerrosta-
lojen ilmatiiveyksiä, betoniele-
menttikerrostalot on todettu 

Kuva 2 
Case-kohteiden laskennalliseen 
ja toteutuneeseen energianku-
lutukseen perustuvat ET-luvut, 
kun laskennassa on otettu 
huomioon maan lämmönvas-
tus.

➺ JATKUU

Kuva 1 Case-kohteiden laskennalliseen ja toteutuneeseen energiankulutukseen perustuvat ET-luvut 
sekä niitä vastaavat ET-luokat.
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yleisesti varsin tiiviiksi. Asuin-
kerrostalojen laskennallisissa 
tarkasteluissa n50-lukuna voi-
daan perustellusti käyttää lu-
kua 1 1/h.

Maan 
lämmönvastuksen 
huomioonottaminen

Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osan D5 mukaan 
maanvastaisen alapohjan U-
arvon laskennassa ei oteta huo-
mioon alapohjan alapuolisen 
maan lämmönvastusta toisin 
kuin osan C4 ohjeiden mukaan. 

Tällöin etenkin kohteilla 
joissa lämmöneristystä alapoh-
jassa ei ole (case kohteet 1-3), 
on rakennusmääräyskokoel-
man osan D5 ohjeiden mukaan 
laskettuna alapohjan U-arvo 
huomattavan paljon suurempi 
kuin osan C4 ohjeiden mukaan 
laskettuna. 

Tämä johtaa siihen, että ky-
seisillä kohteilla alapohjan läpi 
johtuvan energian määrä on 
laskennallisesti todella suu-
ri, kun alapohjan alapuolisen 
maan lämmönvastusta ei oteta 
huomioon. 

Kun kohteiden energianku-
lutukset lasketaan käyttäen 
alapohjan U-arvona osan C4 
mukaan laskettua U-arvoa, on 
case kohteiden 1-3 laskennal-
linen kokonaisenergiankulutus 
10-27 % pienempi. 

Muilla kohteilla (4-6) U-arvon 
laskentatavalla ei ole kovinkaan 
suurta vaikutusta rakennuksen 
energiankulutuksen laskennal-
liseen arvoon. 

Maan lämmönvastuksen huo-
mioonotto vaikuttaa ainoastaan 
maanvastaisten alapohjien U-
arvon laskentaan. 

Koska kohteessa 5 on ryö-
mintätilaan rajoittuva alapoh-
ja, sen U-arvon laskentatapa ei 

muutu, joten kohteen lasken-
nalliseen kulutukseen perus-
tuva energiatehokkuusluku 
pysyy samana. 

Kuvassa 1 on kohteiden las-
kennalliseen ja toteutuneeseen 
kulutukseen perustuvat ener-
giatehokkuusluvut, kun las-
kennassa on otettu huomioon 
alapohjan alapuolisen maan 
lämmönvastus.

Kuvasta 2 voidaan havaita, 
että kohteiden 2 ja 3 laskennal-
liseen kulutukseen perustuvat 
energiatehokkuusluvut ovat 
todella lähellä toteutuneen 
kulutuksen mukaisia lukuja, 
kun energiankulutuksen las-
kennassa on otettu huomioon 
alapohjan alapuolisen maan 
lämmönvastus. Myös niiden 
energiatehokkuusluokat ovat 
samat sekä laskennalliseen et-
tä toteutuneeseen kulutukseen 
perustuen. 

Kohteella 1 laskennallisen 

kulutuksen mukainen energia-
tehokkuusluku on hieman pie-
nempi toteutuneen kulutuksen 
mukaiseen lukuun verrattuna, 
mutta kohteen energiatehok-
kuusluokka on laskennallisesti 
sama kuin toteutuneen kulu-
tuksen mukaan. 

U-arvon laskentatavalla ei ole 
kovinkaan suurta vaikutusta 
kohteiden 4 ja 6 energiatehok-
kuuslukuihin.

Sanna Boström, 
diplomi-insinööri, 

Tampereen 
teknillinen yliopisto, 

Rakennustekniikan laitos

Jukka Lahdensivu, 
tekniikan tohtori, 

Tampereen 
teknillinen yliopisto, 

Rakennustekniikan laitos

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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U U T I S P O S T I A

Porissa käynnistyi marras-
kuussa kolmen taloyhtiön 
put ki- ja viemäriremontti, jota 
kutsutaan ”Kiinanmuuriksi”. 
1950-luvun puolivälin jälkeen 
rakennetut kerrostalot, As Oy  
Porin Satakunnankatu 18, As 
Oy  Porin Satakunnankatu 20 
ja As Oy  Porin Satakunnankatu 
22 päättivät toteuttaa linjasa-
neerauksen ryhmäkorjaushank-
keena. Se koskee yhteensä 191 
asuntoa. 

Työt käynnistyivät urakkaso-
pimuksen allekirjoittamisen jäl-
keen välittömästi As Oy  Porin 
Satakunnankatu 18:n A-portaas-
ta. Siitä ne etenevät yhtiöittäin 
ja portaittain siten, että viimei-
sen taloyhtiön ja sen  viimeisen 
portaan asunnot luovutetaan 
kesällä 2014.

Suurempi hyöty 
yhdessä tekemisestä

Esisuunnittelu- eli hanke-
suunnitteluvaihe käynnistyi 
vuoden 2011 kesällä yhtiöko-
kousten päätöksellä. Hanketta 
on valmisteltu taloyhtiöiden 
isännöitsijöiden ja hallinnon 
kanssa Sakipa Oy:n toimiessa 
rakennuttajana. 

– Osakastilaisuuksien jäl-

Kolmen taloyhtiön mittava ”Kiinanmuuri”-remontti käynnistyi
keen yhtiökokoukset hyväk-
syivät hankesuunnitelmat vuo-
den 2012 alkupuolella ja sen 
jälkeen käynnistyi lopullinen 
suunnittelu. Kaikkien kolmen 
taloyhtiön urakat kilpailutettiin 
samalla kertaa kuitenkin niin, 
että vaikka korjaustarpeet oli-
vat suunnilleen samanlaiset eri 
taloyhtiöissä, suunnitelmissa oli 
myös yhtiökohtaisia eroja. Ku-
kin taloyhtiö tekee omat urak-
kasopimukset, Sakipa Oy:n toi-
mitusjohtaja Eino Taulu kertoo.

– Ryhmäkorjaushankkeen 
idea na on saada suuremmasta 
kokonaisuudesta ja toistosta 
kustannusetuja. Lisäksi odotan 
erityisesti linjasaneerauksen 
asuntoremonttien toistosta tu-
levan selkeää laadullista hyötyä 
kustannussäästöjen ohella, hän 
toteaa.

Sakipalla ja toisilla porilaisilla 
taloyhtiöillä on aikaisempaakin 
kokemusta ryhmäkorjaushank-
keista. Porissa toteutettiin vuo-
sina 2004 - 2006 Suomen suu-
rin kerrostalojen julkisivujen 
ketjutettu korjaushanke. Siinä 
Eteläkoivulan alueella sijaitsevi-
en kahdeksan kerrostalon vuo-
sina 1969 - 1972 rakennetut 
pesubetoniset julkisivut saivat 

uuden ilmeen.

Perinteinen 
korjaustapa

”Kiinanmuuriremontti” käsit-
tää vesijohtojen ja viemäreiden 
uusinnan perinteisellä tavalla. 
Samassa yhteydessä uusitaan 
taloyhtiöiden sähköistys ja 
muut taloverkot sekä yhteisti-
loja. 

Kolmen taloyhtiön kokonais-
kustannusten yhteismäärä on 
noin 6 miljoonaa euroa. 

Remontissa parannetaan 
myös asuntojen laatutasoa, sillä 
kylpyhuoneet puretaan ja uusi-
taan kalusteineen kokonaisuu-
dessaan. Keittiöissä uusitaan 
ne keittiökalusteet, mitkä jou-
dutaan irrottamaan putkien ja 
viemäreiden uusinnan vuoksi. 
Myös eteisissä tulee uudistuk-
sia. 

Asuntojen parannukset teh-
dään ns. yhdenvertaiseen pe-
rustasoon. Mikäli osakas tai ta-
loyhtiö on hiljattain asentanut 
esimerkiksi uusia kalusteita, 
mistä syntyy taloyhtiölle sääs-
töjä, säästöistä hyvitetään osa-
kasta tai taloyhtiötä. 

Pintamateriaalien valintaa 
helpottamaan pääurakoitsija 

tuo remontin ajaksi tontille 
erillisen kontin, mihin raken-
netaan mallikeittiö ja -kylpy-
huone. 

Osakkailla on luonnollisesti 
mahdollisuus tilata huoneis-
tokohtaisia muita parannuksia 
asuntoonsa.

Tilapäisasumista 
tiedossa

Taloyhtiöiden asuntojen kes-
kipinta-ala on pienehkö. Re-
montin aikaisen asumisen on 
katsottu olevan mahdotonta, 
koska asunnoista joudutaan 
katkaisemaan porraskohtaisesti 
vedet ja sähkö, eivätkä viemä-
rit toimi. Asunnoista kylpyhuo-
ne ja keittiö sekä eteinen ovat 
työmaa-aluetta, kuten portaik-
kokin. Tästä syystä asukkaille 
on etsitty isännöitsijöiden ja 
rakennuttajien voimin tilapäis-
asuntoja. 

Yhtenä tavoitteena on löytää 
remontin aikainen väistöasunto 
samasta yhtiökokonaisuudesta.

Taloyhtiöitä isännöivät Jukka 
Korhonen Isännöinti Korho-
nen Oy:stä ja Seppo Manner 
Porin Isännöintikeskus Oy:stä.

Jäteastioiden viereen jätetyt 
isot esineet ja yleinen piittaa-
mattomuus siisteydestä ovat 
isännöitsijöiden mielestä suu-
rimmat taloyhtiön jätteiden ke-
räykseen liittyvät ongelmat. Tä-
mä käy ilmi Helsingin seudun 
ympäristöpalveluiden keväällä 
2012 teettämästä kirjekyselys-
tä, jossa selvitettiin isännöitsi-
jöiden näkemyksiä asuinkiin-
teistöjen jätehuollosta. 

TNS Gallupin tekemään kyse-
lyyn vastasi noin 350 Helsingin 
seudun isännöitsijää. Kysely 
tehtiin edellisen kerran vuon-
na 2010. 

Asukkaiden asennoituminen 
jätetilojen siisteyteen on isän-
nöitsijöiden mielestä muuttu-

Isot tavarat ja piittaamattomuus taloyhtiöiden jätehuollon riesana

nut aiempaa ongelmallisem-
maksi. Isännöitsijöistä 63 pro-
senttia mainitsi siivottomuu-

den suurimmaksi ongelmaksi 
etenkin isoissa taloyhtiöissä. 
Yhtä useaa vastaajaa häiritsi as-

tioiden ulkopuolelle jätetyt jät-
teet, kuten huonekalut tai muut 
isot esineet, jotka eivät mahdu 
jäteastiaan.

HSY:n jätehuolto tarjoaa ko-
titalouksille maksullista isojen 
esineiden noutopalvelua eli 
Nouto-Sorttia. Sen voi tilata ha-
kemaan tarpeettoman jääkaa-
pin, pakastimen, hellan, sohvan 
tai muun kodin kalusteen. Kyse-
lyn mukaan kaksi isännöitsijää 
kolmesta ei ole kuullut Nouto-
Sortti-palvelusta. Yhden nou-
don perusmaksu on 60 euroa. 
Hinta sisältää enintään kolmen 
esineen kuljetuksen kiinteistön 
pihalta jätepisteestä tai sisältä 
kiinteistöstä.

Asukkaiden piittaamattomuus jätteiden asianmukaisesta käsitte-
lemisestä harmittaa isännöitsijöitä.
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J u l k i s i v u y h d i s t y k s e n  p u h e e n v u o r o

Julkisivuja korjataan vähemmän kuin joitakin vuosia sitten. Suomi 
on ajautunut lamaan. Moni on huolissaan työpaikastaan. Korjaus-
avustuksia ei julkisivuille ole luvassa. Ihmekö se on, ettei korjata. 
Mutta pitäisikö?

Sijoittajille yleisin ohje on: osta silloin kun muut myyvät. Saa-
tat tehdä todella hyvät kaupat. Myös valtiovalta harrasti taannoin 
ns. suhdannetasausta käynnistämällä merkittävästi infra- ja 
talonrakennushankkeita silloin kun rakentamisessa oli mata-
lasuhdanne. 

Näin valtio säästi, koska panoshinnat, eli työ ja tarvikkeet oli-
vat heikossa kysyntätilanteessa halpoja. 

Tuo hintojen suhdannevaihtelu toimii tänäänkin. Nyt kun 
rakentaminen näyttää hiljenevän, urakoitsijat ovat jo alkaneet 
kilpailla voimakkaasti vähistä töistä, myös korjausurakoista. Tu-
levia urakoita tiedustellaan liki päivittäin. Jos talousviisaita on 
uskominen, niin seuraavat pari vuotta ovat negatiivisen tai ma-
talan kasvun vuosia, ja voisivat siis olla edullista aikaa rakentaa 
tai korjata, jos tarvetta on.

Maamme julkisivujen kunto heikkenee. Korjausvelka kasvaa. 
Kuntotutkimuksiin ei ryhdytä, ennen kuin näkyviä, vakavia vaurioita 
on paljain silmin pihatantereelta havaittavissa. Kerta toisensa jälkeen 
ajaudutaan raskaisiin peittäviin korjauksiin tai uusimaan koko julki-
sivu lämmöneristeisiin saakka. 

Kuitenkin julkisivujen kuntotutkimuksiin ja korjauksiin on kehitetty 
päteviä selkokielisiä oppaita (mm. JUKO, By 42, BY 44). Niiden opeilla, 
ja olemalla riittävän varhain tutkimassa rakenteet huolellisesti, voitai-
siin monessa talossa selvitä keveämmin korjauksin. Tietoa ja osaa-
mista olisi tarjolla, mikä voisi säästää kiinteistön omistajilta sievoisia 
summia, jos kuntotutkimus tehtäisiin ajoissa ja korjaus osattaisiin 
ajoittaa viisaasti. 

Sen sijaan säästäminen tutkimusta tai korjausta siirtämällä saattaa 
tulla kalliiksi.  Monessa talossa on nyt julkisivukorjauksen aika.

Betonijulkisivujen korjaaminen talvella on mahdollista, ja usein 
myös viisasta. Talvikorjaamisen osaaminen on lisääntynyt viimeis-
ten 10 vuoden aikana paljon. Kalustoa ja työvoimaa on tarjolla. Olo-
suhteiden hallinta korjaustyömaalla on varmempaa kuin kesällä, eli 
laaturiskit ovat vähäisempiä. Myös asukkaille talon huputtaminen nyt 
kun päivät ovat lyhyitä eikä parvekkeita käytetä, on harmittomampaa 
kuin kesähelteillä. 

On julkisivukorjauksen aika
Jos korjaaminen maksaa muutaman prosentin enemmän kuin 

kesätyönä tehtynä, tulee muistaa, että urakoitsija lämmittää myös 
taloa rakentaessaan sen ympärille lämmitetyt työtilansa. Talvi on jul-
kisivukorjauksen aikaa.

Jussi Pöllönen (kuvassa oikealla) keskustelemassa kansan-
edustaja Anneli Kinnusen ja asunto- ja viestintäministeri 
Krista Kiurun erityisavustaja Kalervo Haverisen kanssa.

Julkisivuyhdistyksen ”iskuryhmä” puheenjohtaja Mikko Tarrin joh-
dolla tapasi asuntoministeri Krista Kiurun viime keväänä. Esitimme 
ministerille huolemme julkisivujen heikkenevästä kunnosta, ja kor-
jausvelan kasvusta. 

Ministeri otti tilanteen vakavasti ja syntyi rakentava, pohdiskeleva 
keskustelu. Saimme ja toivottavasti tulemme saamaan arvovaltaista 
tukea esittämällemme asialle. Korjausavustuksista ei sen sijaan ole 
luvassa erityismäärärahaa julkisivujen kuntotutkimuksille tai korja-
uksille. Valtiontalouden talkoot eivät salli sitä. 

Kuitenkin näin itsenäisyyspäivänä, kirjoittaessani tätä juttua, toivon 
meidän kaikkien ottavan huolen suomalaisten julkisivujen kunnosta 
vakavasti. On julkisivukorjauksen aika.

Jussi Pöllönen, ri RAP
KR-Tiimi Oy

Julkisivuyhdistyksen hallituksen jäsen
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U U T I S P O S T I A

Kuluttajavirasto haluaisi 
parantaa asukkaiden 
asemaa niin sanottujen 

kiinteistöliittymien käyttäjinä. 
Sen mielestä asukkaiden asema 
olisi turvattava uudella lainsää-
dännöllä. 

Monella kuluttajalla on käy-
tössään taloyhtiön hankkima 
nettiliittymä. Kuluttajaviran-
omaiset saavat näistä aiheista 
yhteydenottoja säännöllisesti. 

Koska kuluttaja-asiamies ei 
voi käyttää toimivaltaansa täl-
laisissa tilanteissa, koska sopi-
muksen on solminut taloyhtiö, 
ei yksittäinen kuluttaja, niin Ku-
luttajavirasto perää nyt Tietoyh-
teiskuntakaaren pykäläkokoel-
maa koskevassa lausunnossaan 
tiettyjä toimenpiteitä tilanteen 
parantamiseksi.

Tarkennusta virhe- ja
viivästystilanteisiin

Keskeisiä kuluttajansuojaan 
liittyviä kysymyksiä sen mu-
kaan ovat olleet palveluiden 
markkinointi- ja myyntikäytän-
nöt sekä asukkaan asema virhe- 

Kuluttajavirasto toivoo parempaa kuluttajasuojaa 
kiinteistöliittymien hankintaan ja käyttöön

ja viivästystilanteissa.
Kuluttajaviraston mieles-

tä pitäisikin tarkentaa, miten 
asukkaan oikeudet virhe- ja vii-
västystilanteissa määräytyvät. 
Lisäksi sopimusten maksimi-
pituussääntelyn tulisi koskea 
myös näitä liittymiä.

Kuluttajavirasto on kiinnit-
tänyt huomiota myös siihen, 
että kuluttajansuojalain mark-
kinointisäännökset eivät koske 
teleyritysten suoraan taloyhti-
öille kohdistamaa markkinoin-
tia. Kuluttajavirasto on havain-
nut, että asukkaat tekevät yhtiö-
kokouksissaan päätöksiä usein 
puutteellisiin tai virheellisiin 
tietoihin perustuen.

Asukkaan kannalta merkityk-
sellistä on myös se, mitä vaiku-
tuksia yhtiökokouksen päätök-
sellä on esimerkiksi laitteiden 
yhteensopivuuden tai asukkai-
den voimassa olevien määräai-
kaisten sopimusten kannalta. 
Saako vanhan sopimuksen pu-
rettua, tai entäpä jos taloyhtiön 
osakas ei haluaisikaan käyttää 
kyseistä palvelua - sisältyykö 

laajakaistaa koskeva maksu ai-
na joka tapauksessa vastikkee-
seen?

Taloyhtiöiden isännöitsijät ja 
hallitus, joille operaattorit en-
sin kohdistavat markkinointian-
sa, ovat myös avainasemassa. 
He tarvitsevat asian eteenpäin-
viemiseksi riittävästi kattavaa 
tietoa, jotta he ymmärtävät, mi-
tä vaikutuksia yhtiökokouksen 
päätöksellä voi olla yksitäisen 
asukkaan asemaan.

Ohjeistus 
hyvä taustatuki

Kuluttajavirasto on tyytyväi-
nen siihen, että Tietoliikenteen 
ja tietotekniikan keskusliitto Fi-
Comin operaattorijäsenet ovat 
luoneet ohjeistuksen toimin-
tamalliksi kiinteistön verkossa 
taloyhtiön ja operaattoreiden 
välillä. 

Toimintamallin tarkoitukse-
na on luoda sujuvat menette-
lytavat ja yhteistyökäytännöt 
tilanteisiin, joissa taloyhtiö 
vaihtaa tele- tai kaapelitele-
visio-operaattoria tai solmii 

verkkosopimuksen uuden ope-
raattorin kanssa. Kuluttajaviras-
ton mukaan asia on kuitenkin 
hoidettava tietyillä osa-alueilla 
kuntoon lainsäädännöllä.

”Ei ole johdonmukaista eikä 
perusteltua, ettei kiinteistöliit-
tymiä käyttävillä asukkailla ole 
lain turvaamaa suojaa. Myös 
vuokralaisten asema muodos-
tuu usein muutostilanteissa 
kohtuuttomaksi. Koska televi-
siota katsotaan nykyään myös 
laajakaistan kautta, vaikuttavat 
taloyhtiön päätökset kiinteistö-
laajakaistoista tältäkin kannal-
ta”, lausunnossa todetaan.

Kuluttajavirasto on kiinnit-
tänyt huomiota asukkaan ase-
maan huomiota myös televi-
siopalvelujen osalta sähköisen 
median viestintäpoliittisesta 
ohjelmasta liikenne- ja viestin-
tävaliokunnalle antamassaan 
lausunnossaan.

Joulun lähestyessä kiinnos-
tutaan jälleen kinkun hankin-
nasta ja hetken kuluttua alkaa 
perinteinen paisto-operaatio. 
Tähän idylliin mahtuu vali-
tettavasti myös ei toivottuja 
ilmiöitä. Kinkun paistorasva 
nimittäin aiheuttaa ongelmia 
viemäreissä. Tuttu asia isän-
nöitsijöille, mutta nyt alkaa 
olla hyvä hetki muistuttaa asi-
asta.

– Lämpimänähän rasva on 
juoksevaa ja juhlatunnelmas-
sa harvoin tulee mieleen, että 
jäähtyessään se muuttuu tah-
maiseksi ja lopulta jämähtää 
viemäriputkien sisäpinnalle. 

Edes veden laskeminen ras-
van kanssa tai jälkeen ei auta, 
koska kinkun rasvat liuke-
nevat huonosti veteen. Itse 
asiassa kylmä vesi jopa vauh-
dittaa rasvan kovettumista ja 
nopeuttaa viemärin tukkeutu-
mista, sanoo asiantuntija Juha-
Ville Mäkinen LVI-Tekniset 
Urakoitsijat LVI-TU ry:stä.

– Viemäri on tarkoitettu 
pe suvesien poisjohtamiseen 
eikä sitä pidä sekoittaa roska-
astiaan, vaikka rasvan tapauk-
sessa olisikin suuri houkutus 
laskea se viemäriin, joka on 
sopivasti saapuvilla. 

– Rasvan kanssa kannattaa 

toimia niin, että antaa sen 
ensin jäähtyä ja kovettua so-
pivassa astiassa. Pikku pakka-
sella siihen ei kulu kuin pieni 
hetki parvekkeella tai ulko-
oven vieressä. Sen jälkeen ras-
va on helppo siirtää esimer-
kiksi biojäteastiaan.

– Jos viemäri kuitenkin tuk-
keutuu, niin parasta on kutsua 
apuun LVI-alan ammattilainen. 
Varsinkin kerrostalojen ns. 
keittiöviemärilinjoissa putken 
sisäpinta on useimmiten tuk-
keutunut pitkältä matkalta. 
Tällöin omat konstit ovat vä-
hissä ja talonmiehen vaijeri-
rassi auttamattoman lyhyt. Vie-

märin avaus voi olla asukkaille 
epämiellyttävä toimenpide ja 
on kaikkien etu, että viemäri 
avataan ja puhdistetaan koko 
pituudeltaan ammattimaisesti, 
Mäkinen vielä toteaa.

On taas aika muistuttaa asukkaita joulukinkun rasvan käsittelystä
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Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd:n uu-
tena määräaikaisena toimitusjohtaja-
na aloittaa 26.11.2012 lukien kauppa-
tieteiden tohtori, oikeustieteen kandi-
daatti Marja-Liisa Niinikoski. 
Vuodesta 2011 hän on toiminut Aal-
to-yliopiston kauppakorkeakoulun 
palveluksessa. Aiemmin hän on toi-
minut julkishallinnon konsultointiin 
keskittyneen Net Effect Oy:n toimi-
tusjohtajana sekä vuosina 1999-2004 
Culminatumissa Digitaalisen median 
osaamiskeskuksessa ja myöhemmin 
Uudenmaan osaamiskeskuksen to-
teuttamisesta vastaavana johtajana.

 Turun Ylioppilassäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiön uudeksi 
toimitusjohtajaksi 1.2.2013 alkaen on 
valittu valtiotieteen maisteri Kaler-
vo Haverinen. Haverinen toimii tällä 
hetkellä asunto- ja viestintäministeri 
Krista Kiurun erityisavustajana. Hän 
on toiminut aikaisemmin mm Suo-
men Ylioppilaskuntien Liiton pääsih-
teerinä , Suomen Opiskelija-asunnot 
Oy:n toimitusjohtajana, Ammattiliitto 
PAM:n viestintäpäällikkönä ja Kunta-

asuntojen toimitusjohtajana.

Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT ry:n liiton 
hallituksen puheenjohtajaksi on va-
littu Rudus Oy:n toimitusjohtaja Lauri 
Kivekäs.
Uudeksi varapuheenjohtajaksi on va-
littu YIT Rakennus Oy:n toimialajohta-
ja Tero Kiviniemi.
Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus 
vuonna 2013:
Toimitusjohtaja Per Fjäder Fjäder 
Group Oy; hallituksen puheenjohtaja 
Jukka Juola Andament Group Oy; toi-
mitusjohtaja Henri Juva Mikenti-Yh-
tiöt Oy: toimialajohtaja Timo Karinen 
Metsä Wood; toimitusjohtaja Lauri 
Kivekäs Rudus Oy; toimialajohtaja Te-
ro Kiviniemi YIT Rakennus Oy; toimi-
tusjohtaja Heikki Koho Varte Oy; toi-
mitusjohtaja Arto Pohjonen Lujatalo 
Oy; toimitusjohtaja Tommi Romanoff 
Parketti Romanoff Oy; toimitusjohta-
ja Kari Salminen Patria-Rakennus 
Oy; toimitusjohtaja Harri Savolainen 
NCC Rakennus Oy ja toimitusjohtaja 
Jaakko Tuominen Nordic Waterproo-
fing Oy.

PA L K I T T U J A

RYM Award
Ensimmäinen RYM Award -pal-

kinto on myönnetty rakennusneuvos 
Reijo Hänniselle hänen ansioistaan 
rakennetun ympäristön huippuosaa-
misen edistäjänä. Hänninen on esi-
merkillisellä tavalla linkittänyt koti-
maista ja kansainvälistä tutkimusta 
asiakaslähtöisen liiketoiminnan ke-
hittämiseen.

Reijo Hänninen on vaikuttanut 
monin tavoin rakennusten sisäym-
päristön ja energiatehokkuuden pa-
rantumiseen sekä modernin tiedon-
hallinnan tuomiseen rakennusalalle. 

Hän teki yli 40-vuotisen työuran 
Insinööritoimisto Granlund Oy:ssä, 
jossa hän oli toimitusjohtaja vuosina 
1990-2010.

Kunniajäsenyys
Tampereen teknillisen yliopiston 

arkkitehtuurin professori Kari Salo-
nen on kutsuttu Teräsrakenneyhdis-
tys ry:n kunniajäseneksi. 

Kunnianosoituksen taustalla on 
toisaalta työ terästä rakentamisessa 
oivaltavasti ja rakentamista kehittä-
västi käyttäneenä arkkitehtina. 

Toinen peruste on Kari Salosen 
mittava työ teräsarkkitehtuurin opet-
tamisessa ja teräsarkkitehtuurikirjo-
jen teossa.

Kari Salonen on hyödyntänyt te-
rästä ja kehittänyt teräksen käyttöä 
rakentamisessa mm. työskennelles-

sään Valiolla ja arkkitehti Antti Ka-
tajamäen toimistossa. Salosen työ-
uraan ovat sisältyneet niin teräksiset 
toimitila- kuin asuinrakennuksetkin. 

Salonen on myös osoittanut, että 
hyvien ja kohtuuhintaisten asuntojen 
teko onnistuu hyvin teräsrunkoisilla 
taloilla.

Opetusyössä Kari Salonen on mm. 
järjestänyt opiskelijoille teräsark-
kitehtuurikilpailuja ja ollut vahvasti 
mukana Teräs-Studio -toiminnassa 
ja sen kehittämisessä. Kari Salonen 
on myös kirjoittanut lukuisiin teräs-
arkkitehtuuria käsitteleviin kirjoihin.

Erityisansiomitaleita
Yli 20 vuoden aktiivisesti kehittä-

mässä ja uudistamassa rakennus-
alan turvallisuusmääräyksiä Reijo 
Lehtinen sekä työturvallisuuden arvi-
ointimenetelmiä kehittänyt tekniikan 
tohtori Heikki Laitinen saivat tänä 
vuonna Sosiaali- ja terveysministe- 
riön myöntämät erityisansiomitalit.

Reijo Lehtinen työskentelee Ra-
kennusteollisuus ry:n asiamiehenä 
ja on suosittu kouluttaja.

Tekniikan tohtori Heikki Laitinen 
on kehittänyt työturvallisuuden arvi-
ointimenetelmiä, joita rakennusala, 
teollisuus, kunnat ja työsuojeluval-
vonta käyttävät. Laitinen on alan 
tutkija ja kansainvälinen vaikuttaja, 
jonka asiantuntemusta myös WHO ja 
ILO ovat hyödyntäneet.

Helsingin Kalasataman siisteim-
män työmaan palkinnon on saa-
nut Kotikortteli-hanke. Kilpailussa 
painotettiin työmaiden siisteyttä 
etenkin Kalasataman asukkaiden 
näkökulmasta. 

Kotikorttelin rakennuttajina 
ovat OP-Eläkekassa ja S-Asunnot 
Oy. Päätoteuttajana on Haahtela 
Rakennuttaminen Oy. 

– Valintakriteereinä olivat lo-
gistiikkaoperaattorin tarkastusra-
porttien keskiarvo kilpailuajalta, 
hankkeen vaativuus, urakoitsijan 
kohdekohtainen logistiikkasuun-
nitelma sekä yhteistyökyky. Raati 
pyrki arvioinneissaan huomioi-
maan erityisesti alueelle muutta-
van asukkaan näkökulman, kuten 
yleisen siisteyden, kertoo tuoma-
riston puheenjohtaja Pekka Muk-
kala rakennusvirastosta.

– Rakentamislogistiikkaoperaat-

Ratkaisu vedenkulutuksen 
tarkkailuun on vesivuotokytkin, 
joka on saatavilla erityisesti ker-
ros- ja rivitaloihin sekä koului-
hin, liiketiloihin ja teollisuuskiin-
teistöihin suunniteltuna mallina.

Leakomaticin palkittu, koti-
mainen vesivuotokytkin havait-
see putkistovuodot ja estää ve-
sivahingot. Kytkin tuottaa myös 
ajantasaista tietoa kiinteistön 
vesijohtojärjestelmän tilasta ja 
helpottaa kiinteistön mahdollis-
ten korjaustöiden optimaalista 
suunnittelua. 

Vesivuotokytkin havaitsee ve-
sijohdoissa niin suuret vesivirta-
ukset kuin pienet tippavuodot. 

Ainutlaatuisen tarkkuutensa 
ansiosta kytkin havaitsee myös 
erittäin pienet tippavuodot, 
jotka voivat olla ensimmäinen 
merkki alkavasta ja mittavam-
masta vesivahingosta.

Kun laite huomaa vuodon tai 
veden kulutuksen ylittäneen en-
nalta säädetyn rajan, se lähettää 
hälytyksen matkapuhelimeen tai 
sähköpostiin. Vedentulo voidaan 
sulkea missä ja milloin tahansa.

Lisätoimintoina ovat saatavil-
la lämpöenergian, lämpötilan, 
paineen, ilmankosteuden ja ve-
denkulutuksen mittaaminen ja 
seuranta.

Lisätietoja www.kevox.fi

Kalasataman siisteimmän työmaan 
palkinto Kotikortteli-hankkeelle

torin toiminta on uutta Helsingin 
isoilla työmailla Kalasatamassa 
ja Jätkäsaaressa. Toimintaa ohjaa 
kaupunki ja sitä toteuttaa Ahma 
Insinöörit Oy. Molemmilla alueil-
la on oma yhteyshenkilönsä, joka 
valvoo päivittäin talonrakennus-
työmaita. Seurattavia asioita ovat 
siisteyden lisäksi muun muassa 
liikennejärjestelyt, työmaa-aidat ja 
miten työmaa pysyy sille rajatulla 
alueella eikä leviä hallitsematto-
masti tontin ulkopuolelle, kuvai-
lee Kalasataman aluerakentamis-
projektin johtaja Hannu Asikainen 
talous- ja suunnittelukeskuksesta. 

Kotikortteliin valmistuu yhteen-
sä 279 asuntoa, joista ensimmäiset 
38 valmistuivat lokakuussa. Ra-
kennustyöt käynnistyivät maalis-
kuussa 2011 ja kortteli valmistuu 
vuoden 2013 loppuun mennessä.

Vesivuotokytkimellä pienetkin vuodot 
paljastuvat ajoissa
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Kiinteistön huolto- ja kunnos-
sapitotoimi tehostuu oleellisesti, 
kun suuren osan huolto-, säätö- ja 
korjaustoimista voi tehdä käymät-
tä paikan päällä. Tosibox ratkaisee 
tämän, sillä se on yhdistettävissä 
kaikkiin kiinteistön ethernet-
laitteisiin niiden valmistajista riip-
pumatta. Se on helppokäyttöinen, 
eikä sen ylläpito vaadi maksullisia 
lisenssi- tai tietoliikennesopimuk-
sia.

Tosiboxiin perustuva tietolii-
kenne perustuu fyysiseen avain-
lukko -periaatteeseen. Lukkona 
toimii tietoliikennettä hoitava 
VPN-reititin valvottavassa kiin-
teistössä. Avain on tietokoneen 
USB-porttiin asetettava ”älytikku”, 
joka sisältää viestien monimutkai-
seen salakirjoittamiseen ja purka-
miseen tarvittavan elektroniikan 
sekä ohjelmiston. Turvallisuuteen 
liittyvä etu on, ettei loppuasiak-
kaan tarvitse tehdä mitään muu-

toksia tai määrityksiä palomuu-
riinsa. Tosibox reitittää itsensä 
sisältä ulospäin.

Kotimaisessa Tosibox-ratkaisus-
sa kaikki erilaiset kiinteistöval-
vonnan ja -huollon tiedot voidaan 
esittää turvallisesti internetin 
kautta kytkeytyneelle käyttäjäl-
le. Siinä voi esimerkiksi tarkistaa 
hälytyksen laadun ja muuttaa sen 
aiheuttaneen toiminnon säätöä 
selaimella. Sen voi liittää myös 
valvontakameroihin, jolloin tilan-
teen voi tarkistaa myös käymättä 
paikan päällä.

Järjestelmä ei vaadi kiinteitä 
IP-osoitteitta. Yhteys muodoste-
taan joko olemassa olevaa WAN-/
WLAN-yhteyttä käyttäen tai 3G-
mobiiliverkon kautta. 
Lisätietoja: 
Tosibox, 
tuotepäällikkö Jukka Karjalainen, 
puh. (09) 521 5271. 

 

Pahin kuivuus sisätiloissa syn-
tyy, kun kylmällä ilmalla huoneil-
ma pidetään hyvin lämpimänä.

 Liian kuiva sisäilma aiheuttaa 
limakalvojen kuivumista, nenän 
tukkoisuutta ja monia muita oi-
reita. Sopiva ilmankosteus myös 
vähentää staattisen sähkön muo-
dostumista ja pölyn määrää, mi-
kä osaltaan parantaa sisäilmaa.

OBH Nordican uudella Pure 
Comfort Ultrasonic -ilmankos-
tuttimella sisäilman kosteuden 
saa helposti sopivalle 25-45 pro-
sentin tasolle. Kosteusprosentin 
voi säätää itse, ja ilmankostut-
timessa on sisäänrakennettu 

kosteusmittari, joka mittaa ja 
säätelee ilmankosteuden tason 
sopivaksi.

Pure Comfort Ultrasonic -il-
mankostutin tuottaa ultraääni-
tekniikan avulla lämmintä tai kyl-
mää höyryä. Ultraäänitekniikassa 
ultraäänen tasolla värähtelevä 
metallikalvo synnyttää vesipi-
saroita, jotka ilmankostuttimen 
sisäänrakennettu tuuletin hajot-
taa vesihöyryksi. Kalkinpoistoka-
setti estää vedessä mahdollisesti 
olevan kalkin siirtymisen huone-
ilmaan höyryn mukana.

Lisätietoja: OBH Nordica.

Ilmankostutin helpottaa kuivan ilman 
aiheuttamia ärsytysoireita

Jatkuva melu aiheuttaa pitkällä 
aikavälillä vakavia terveydellisiä 
seuraamuksia, esim. sydän- ja ve-
risuonitauteja. Ääneneristyslasit 
mahdollistavat myös kovassa me-
lussa keskittymisen ja työskente-
lyn, jos esimerkiksi toimistossa 
puhutaan paljon puhelimessa. 

Ääneneristykseen voidaan vai-
kuttaa eri tavoin: paksummilla la-
seilla, epäsymmetrisellä lasiraken-
teella tai käyttämällä erikoislaseja. 

Erikoislasit ovat sopivia sisäti-
loissa, koska karkaistun ja lami-
noidun lasin turvalasimääräykset 
koskevat myös sisätiloja. Pilking-
ton OptiphonTM täyttää nämä 

määräykset.
Laminoidussa turvalasissa on 

erityinen akustinen PVB-laminoin-
tikalvo, joka on vähintään 0,76 
mm paksu. 

Laminoidun lasin yksittäiset 
lasilevyt erotetaan toisistaan lait-
tamalla niiden väliin erittäin peh-
meää komposiittimateriaalia, joka 
vaimentaa värähtelyä erittäin te-
hokkaasti laajalla taajuusalueella 
eli laminoitu lasilevy värähtelee 
vähemmän kuin tavallinen lasi. 
Lisätietoja: 
Pilkington Lahden Lasitehdas. 
www.pilkington.fi

Sisätilan oikealla lasituksella 
lisää työrauhaa

Huolto-, säätö- ja korjaustoimia 
paikan päällä käymättä

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §

Lisätietoja: www.rateko.fi 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi , rateko@rateko.fi  tai faksi 09 628 264

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi 

TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKAS 
RAKENTAMINEN –seminaarit

Helsinki, Hyvinkää, Tampere
Tule kuulemaan uusista energiatehokkuusmääräyksistä 
ja tulevista muutoksista energiatodistuslainsäädäntöön 
ja korjausrakentamisen energiamääräyksiin. 

RATEKO kouluttaa rakennus- ja kiinteistöalan 
ammattilaisia tulevaisuuden energiatehokkaasta 
rakentamisesta keväällä 2013 pidettävissä 
maksuttomissa seminaareissa, jotka ovat osa 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tukemaa 
RATEKOn kehittämishanketta. 
SEMINAARIEN OHJELMA
Uudistuva energiatodistuslainsäädäntö, E-luvun 
laskennan perusteet ja tulevat korjausrakentamisen 
energiamääräykset   
Ari Järvinen, Lamit Oy
Energiatehokkaiden rakenteiden toteuttaminen ja 
laadunvalvonta: Tiiviydenmittaus ja kosteudenhallinta 
Sauli Paloniitty, HAMK

Kevään 2013 seminaariajankohdat ja -paikat julkaistaan 
tammikuussa www.rateko.fi  -sivuilla.

KOSTEUDENHALLINTA

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaaminen 
9.1.2013, OULU
12.2.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €.  
Ilmoittautuminen Ouluun  21.12. ja Helsinkiin 29.1. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
19.–20.3. ja 23.–25.4.2013, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.900 €. Ilmoittautuminen 1.3. mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU

Puhtausluokka P1 rakennus- ja 
ilmanvaihtotyössä - Työmaan olosuhteet ja 
sisäilmariskit hallintaan
10.1.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 19.12. mennessä.

Asbestityön tilaaminen ja valvonta
30.1.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 15.1. mennessä.

KIINTEISTÖPOSTI  Professional 10/2012    53

http://www.rateko.fi


K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
Elämä ilman ystäviä

olisi tylsää.

Elämme vuoden pi-
meintä aikaa, tuntuu, 
että kaksi pimeää on 

vastakkain. Valoa elämään 
tuovat vain kynttilät, joita 
tulee tähän aikaan poltet-
tua paljon.

Jotain iloakin - possu on 
päässyt suolaveteen val-
mistumaan paistokelpoi-
seksi jouluherkuksi. 

Hinta on vain taas kas-
vanut, reipas kymmenki-
loinen kinkku maksoi alun 
toista sataa euroa.  

Aiemmin sen on saanut 
alle satasen hintaan.                                                                                                                           

Karitsaa ja valkosipulipottuja
”Herra ottaa sitten 

näistä fileistä tämän 

hopeakalvon pois te-

rävällä veitsellä tai 

leikkaa saksilla kalvot 

varoen rikki”.

Näillä eväillä liha-

kauppias opasti mei-

käläistä espoolaisessa, 

loistavaa palvelua 

tarjoavassa kaupassa 

ostaessani karitsan si-

säfileitä.

Olen aina otettu, kun 

saan henkilökohtaista 

palvelua. Sitä uskon 

myös meidän yrityk-

semme tarjoavan asi-

akkaillemme. 

Siitä tulee kaikille hy-

vä mieli, kun tuntee 

tarjottavan tuotteen ja 

osaa siitä myös kertoa 

”professionaalisti”. 

Liukuhihnapalvelu on 

liukuhihnapalvelua, 

eikä siihen palveluyri-

tyksen kannata sor-

tua.

KAHVINEN 
KASTIKE

ROUHAISU VOITA

VEHNÄJAUHOJA

4 DL LIHALIENTÄ

2 DL KERMAA

TILKKA  KONJAKKIA

RIPAUS SOKERIA

SUOLAA JA PIPPURIA

KARITSAN 
FILEETÄ

PARI FILEETÄ PER 

SYÖJÄ

VOITA

OLIIVIÖLJYÄ

MUSTAPIPPURIA

SUOLAA
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www.karpankeittio.fi  
karppa.coffeeland@kolumbus.fi 

www.facebook.com/karpankeittio

Karitsaherkkua

Menin kauppaan os-
taakseni poron sisä-
fileetä. Sitä oli vain 

pakasteena, mutta karitsan fi-
lukkaa oli tiskissä. No, eipä ollut 

vaikea päätös ostaa sitä. 
Edellä kerrotulla opastuksel-

la kotikokki handlasi homman. 
Fileerausveitsellä kalvo varo-
vasti veke. Ja kalvot Jagge-koi-
ralle nappuloiden kyytipojaksi. 
Näytti maistuvan. 

Karitsan filee on pieni ruiku-
la, painaa noin 70-80 grammaa, 
joten niitä pitää hankkia pari 
kappaletta per ruokailija. Meitä 

oli Itsenäisyyspäivän illallisella 
seitsemän ihmistä ja lihaa vä-
hän yli kilon verran.

Valurautapannu kuumaksi ja 
pannulle vähän öljyä ja nokare 
voita. Fileet kuumalle pannul-
le ja nopea paisto, muutama 
minuutti pyöritellen, että saa-
vat ympäriinsä väriä. Suolaa ja 
myllytettyä mustapippuria. Se 
on siinä.

Lihan kyytipojaksi tekaisin 
kahvisen kermakastikkeen, jo-
ka sopii erinomaisesti tämmöt-
tiselle lihalle ja potuille. 

Ostin torikauppiaaltani ison 
kapallisen Siikli-pottuja. Pot-
tuteatterin jälkeen duunasin 
niistä ison kuupallisen valkosi-

puliperunoita. Mukaan lihalie-
messä haudutettua sipulia, iso 
läjä murskattua valkosipulia ja 
reipas loraus kermaa. Pahuksen 
hyvää, vaikka itse sanonkin.

Fiinistelin vähän, köökin ter-
vehdyksenä, laitoin kermaista 
suppilovahveroista ja kylmäsa-
vustetusta porosta tehtyä keit-
toa. Ja alkuruoaksi blinejä Man-
nerheimin tapaan siian ja lohen 
mädilllä tarjottuna.

Hyvä ystävämme Heke toi 
jälkiruoaksi upean täytekakun. 

Hyvä ruoka parempi mieli...

Kahvimaalla 
9. joulukuuta 2012 

Chef Karppa

Rauhaisaa 
Joulua ja Hyvää 
Uutta Vuotta!
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Kiinteistöalan 
Parhaat Palvelut 2012

Autotallit

Maalauslaitteet

Ikkunat ja Ovet

Seminaarit

Parvekekaiteet Väestösuojat

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät

AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset

Puh 06-781 9000
Fax  06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.fi 

(09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 476 112, faksi (09) 4761 1400

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

Tuotevalikoimistamme löydät laadukkaat ja mo-
nipuoliseset valikoimat palo- ja pelastusalan
ammattikirjallisuutta ja muuta turvallisuuteen liit-
tyvää aineistoa. Väestönsuojelumateriaaleja
löytyy valmiina pakkauksina taloyhtiöille ja yri-
tyksille.

Kiinteistöpesulat

Jäteastiat Alumiini-ikkunat ja -ovet

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEETKiinteistöpesulakoneet

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
www.miele-professional.fi

puh. (09) 875 970, asiakaspalvelu@miele.fi

-jäteastiat SIR.fi 

Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari

www.ti-seminaari.fi
Toukokuussa 2013



Vuonna 1941 valmistuneessa 
Valkealinnassa on asuntojen li-
säksi lukuisia liikehuoneistoja, ra-
vintoloita ja toimistoja. Pinta-alaa 
kiinteistössä on yhteensä 14 000 
bruttoneliömetriä.

Valkealinnan kunnossapidosta 
vastaavan Kiinteistötahkola Oy:n 
isännöitsijä Mika Tihinen kertoo, 
että julkisivusaneerauksessa oli 
tavoitteena pitkä elinkaari kor-
jaustyölle.

- Vanha rappaus poistettiin ja 
uusittiin ja pinta kalkkimaalattiin. 
Rakennukselle tunnusomaisissa 
erkkereissä lisättiin energiatehok-
kuutta eristysrappauksilla. Julkisi-
vuremonttiin sisältyi lisäksi ovien 
vaihtaminen liikehuoneistoihin ja 
porraskäytäviin sekä puuikkunoi-
den vaihtoa ja huoltomaalausta. 
Katutasossa tehtiin julkisivuun 
lisäksi kiviverhoilua, Tihinen ker-
too.

Korjaustyön aikana ilmeni, et-

T U O T E -  J A  Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Oulun tunnetuin funkkisrakennus Valkealinna sai uuden julkisivuilmeen

tä alkuperäinen rakennustyö on 
tehty hyvin, mutta takavuosien 
korjauspinnoitukset olivat aiheut-
taneet ongelmia.

- 1970-luvulla tehty rappaus 
oli käytännössä irti. Liian tiivis 
pinnoite oli kerännyt kosteutta 
ja aiheuttanut pakkasvaurioita. 

Uudessa rappauksessa on haet-
tu nimenomaan tasalaatuisuutta. 
Rappausverkot paksujen rappauk-
sien alla sekä pinnan kalkkimaali 
pidentävät kestoa, kertoo työnjoh-
taja Martti Repo Consti Julkisivut 
Oy:stä.

- Julkisivusaneeraus oli mitta-
va urakka. Julkisivumassaa on yli 
8500 neliömetriä. Työhön kului 
yhteensä 460 tonnia rappausta, 
Martti Repo kuvailee.

Jatkuvan ylläpidon merkitys-
tä ei pidä unohtaa remontin jäl-
keenkään. - Säännöllisestä seinä-
pintojen, vesipeltien, kattojen ja 
ikkunoiden tarkastamisesta tulee 
huolehtia. Ennakoiva ylläpito sääs-
tää huomattavasti korjauskustan-
nuksissa.

Julkisivuprojektin suunnittelus-
ta vastasi arkkitehtitoimisto Laa-
tio, rakennesuunnittelun teki WSP 
Finland ja korjaussuunnittelun In-
sinööritoimisto Refektio.

Haminan 
vesitornien 
korjaus vaativa 
hanke

Haminassa sijaitsevien Taskalin-
mäen vesitornien korjaushanke 
on valmistunut. Monialaista osaa-
mista vaativan hankkeen pääpaino 
oli tornin rakenteiden uusimisessa 
vaadittavalle tasolle. Korjaussuun-
nittelusta vastasi suunnittelu- ja 
konsulttiyritys WSP Finland Oy.

Taskalinmäen vesitornien kor-
jausuunnittelu tehtiin kestävän 
kehityksen ratkaisujen pohjalta. 
Erityisosaamista tarvittiin raken-
teiden suuren kuormituksen ym-
märtämisessä: vesisäiliön kestä-
vässä korjaussuunnittelussa sekä 
altaiden vedeneristyksen toteut-
tamisessa.

- Työn edetessä tornin jalasta 
löytyi laajoja betonivalun virhei-
tä, jotka huomioimme korjaus-
suunnittelussa, kertoo hankkeen 
projektijohtaja Jukka Huopainen 
WSP:ltä.

Kriittistä oli myös vesihygienia 
ja Haminan kaupungin vesihuol-
to: vesitorni oli korjauksen aikana 
käytössä, mikä asetti tiukat rajat 
toteutusaikatauluun.

Haminan, kuten muidenkin ve-
sitornien, uudis- ja korjaussuun-
nittelussa tyyppipiirteenä ovat 
erikoiset rakenneratkaisut. Lähes 
kaikki Suomen vesitornit ovat 
uniikkitoteutuksia.

Elinkaariajattelu ohjasi WSP:n 
koko suunnittelua. Esimerkiksi 

kaikki taloudellisessa mielessä jär-
kevästi korjattavissa olevat raken-
teet korjattiin. Kaikki materiaalit 
pyrittiin valitsemaan siten, että ne 
nykyisissä olosuhteissa toimisivat 
mahdollisimman pitkään. Myös 
julkisivuille valittiin vähän ener-
giaa kuluttava, vaihtuvavärinen 
LED-valaistus. Suunnittelussa mie-
tittiin tornien katolle sijoitettavaa 
aurinkopaneeli-mahdollisuutta. 
Tästä kuitenkin luovuttiin hanka-
lan toteutuksen ja elinkaarikustan-
nusten takia.

Vuonna 2011 käynnistynyt Ha-
minan vesitornien korjaussuun-
nittelu sisälsi pää-, arkkitehti- ja ra-
kennesuunnittelun. Projekti käyn-
nistyi vuonna 2009 rakenteiden 
kuntotutkimuksella. Seuraavana 
vuonna työ jatkui hankesuunnit-
telulla.

Vesikaton talvi-
turvallisuuden 
parantamisesta 
uusi KH-kortti

Katolla olevan lumen määrää 
tulee valvoa ja lumenpudotukseen 
ryhtyä riittävän ajoissa jo ennen 
kuin jäätä alkaa muodostua.

Uudessa KH-ohjeessa Vesikaton 
talviturvallisuuden parantaminen 
käsitellään muun muassa peltisten 
harjakattojen lumi- ja jäätilanteen 
valvontaa ja lumenpudotusta sekä 
annetaan ohjeita katolla liikkumi-
sesta, kattoturvalaitteista ja vaara-
alueiden eristämisestä.

Ohje on tarkoitettu kiinteistön-
omistajille ja isännöitsijöille sekä 
kiinteistöpalvelu- ja lumenpudo-
tusyrityksille.

Lisätietoja: Rakennustieto Oy, 
puh. 0207 476 400.

Lisätietoja: WSP, 
projektijohtaja Jukka Huopainen, 
puh. 040 534 8811. 
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Porin kauppahallin peruskorja-
us on valmistunut ja uudistunees-
sa kauppahallissa vietettiin mar-
raskuun lopussa avajaiset.

Kauppahallin sisäpuoli uudistui 
vaaleaksi ja valoisaksi kokonai-
suudeksi. Myymälärakenteet on 
rakennettu uudelleen. Keskilai-
vaan on pitkälle käytetty vanhoja 
puuosia suojelukohteen henges-
sä. Reuna-alueiden rakenteet ovat 
pääosin uudesta materiaalista. 
Myymälöiden lattiat on uusittu 
vesieristeineen. Bingon väliseinä 
ikkunoineen on saanut paljon 
ihailua osakseen. Käytävien lattiat 
on säilytetty alkuperäisinä ja huo-
nompia laattoja uusitaan. 

Talotekniikan uudistamisella on 
merkittävä osuus uudistuksessa. 
Ilmanvaihto, vesi- ja viemäri- sekä 
sähköjohdot keskuksineen uusi-
taan. Lämmön talteenottoon on 
kiinnitetty myös huomiota. 

Porin kauppahalli on suojelu-
kohde ja kauppahallin toimintoja 
sekä imagoa pidetty arvokkaana 
ja säilytettävänä palvelumuotona. 

Rakennuttajakonsulttina toimi 

Y R I T Y S U U T I S P O S T I A

Porissa avattiin täydellisesti uudistunut kauppahalli

Sakipa Oy. Pääurakoitsijana oli 
RMK Rent Oy ja sivu-urakoitsi-
joina Vehmasputki Oy, Memepo 
Oy Ilmapori sekä Sähkö-Pori Oy. 
Suunnittelusta vastasivat arkkiteh-
tisuunnittelun osalta Työyhteen-
liittymä Arkkitehtitoimisto Minkki-
nen & Hormiasta arkkitehti Lasse 
Minkkinen, rakennesuunnittelusta 

Narmaplan Oy, lvi-suunnittelusta 
Satakunnan Insinöörikeskus Oy 
sekä sähkösuunnittelusta Insinöö-
ritoimisto Granlund Oy.

Vastaavana työnjohtajana toimi 
Kauko Koskinen RMK Rent Oy:stä 
ja rakennustyön valvojana Jarmo 
Majuri Sakipa Oy:stä.

Peabilla mittava lin-
jasaneeraushanke 
Helsingin Kalliossa

Peab aloitti marraskuussa 178 
huoneiston ja 12 liikehuoneiston 
linjasaneerauksen Kallion kau-
punginosassa Aleksis Kiven katu 
12/ Harjukatu 8. 

Linjasaneerauksen yhteydessä 
uusitaan kiinteistön vesi- ja viemä-
rijärjestelmät, sähköasennukset 
sekä asuntojen märkätilat. 

Kohteen urakkasumma on noin 
5 miljoonaa euroa. Rakennustyöt 
valmistuvat heinäkuussa 2014.

Kohteen erikoispiirre on lo-
gistisesti haasteellinen toimin-
taympäristö sekä saneerattavan 
kiinteistön ikä (valm. 1932)  ja 
pienehköjen peseytymistilojen 
toiminnallisuus.  

Peab Oy:n linjasaneerauspro-
sessin mukaisessa toimintajär-
jestelmässä kiinnitetään erityistä 
huomiota asukkaille viestimiseen 
työn etenemisestä sekä muutos-
töiden helppouteen ja vaivatto-
muuteen.
Lisätietoja: Peab Oy, 
työpäällikkö Riikka Sampolahti, 
puh. 040 7132 048. 
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http://www.eerolayhtiot.fi


http://www.kattotutka.fi

