
Peruskorjaus tiilellä on kannattava investointi,
kun tavoitellaan pitkää elinkaarta, huoltovapautta,
tuulettuvaa ulkoseinärakennetta sekä hyvää
ääneneristävyyttä. Lisäksi tiilijulkisivu säästää
energiakustannuksia jopa 6–8 % lämmityskaudella.

Kotimainen Terca-julkisivutiili valmistetaan puhtaista 
luonnon raaka-aineista. Rakennusmateriaalina tiili
on turvallinen. Se ei pala, lahoa, eikä sisällä mitään
terveydelle haitallisia ainesosia.

www.wienerberger.fi

Tiilijulkisivu on 
investointi tulevaisuuteen
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PROFESSIONAL Älytekniikka tulee
lähes satavuotiaaseen taloyhtiöön

Turvapaikanhakijat
puhuttivat Ruskeasuolla
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

Saat meiltä kattavat ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut loka- 
ja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin,
ennakoivaa huoltoa unohtamatta.

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”

Huollata viemärit ennakkoon
”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavu-
aarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu 
asiantuntijan neuvo.

Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 3310 02
Hanko (019) 2486 713

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08
Loviisa 040 912 8117

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 7666 22
Ylöjärvi (03) 3142 5900
Lahti (03) 8757 215

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090 

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen

tyhjennykset.

http://www.eerolayhtiot.fi


sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Turvapaikanhakijat asuttamaan entistä Invalidisäätiön 
taloa Helsingin Ruskeasuolla
Kukaan ei vielä tiennyt 16.11.2015, keitä ja kuinka paljon turvapaikan-

hakijoita Invalidisäätiön tiloihin tulee seuraavana päivänä. Jotta asuk-

kailla oli mahdollisuus kysyä, kommentoida, kertoa omista huolista ja 

peloista, järjestettiin keskustelutilaisuus. 

Naisten asema ja turvattomuus nousivat keskustelussa esiin. Samoin 

kritiikki koko turvapaikkatoimintaa kohtaan. Mutta päällimmäisenä kui-

tenkin positiivisuus - miten saamme heidät mukaan olemassaoleviin 

toimintoihin tai mitä toimintaa me voimme heille järjestää.

Julkisivuratkaisut

www.wienerberger.fi

Lähes satavuotias taloyhtiö tekee 
digiloikan - äly tulee taloon
Hallituksen puheenjohtaja Antti Elonen esittelemäs-

sä infotaulua, josta voi seurata esimerkiksi huoneis-

ton lämpötilaa reaaliaikaisesti.
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Taloyhtiöstämme tulossa vetovoimainen 
ja arvokas
Helsinkiläisen Alakiventie 3:n hallituksen puheen-

johtaja Wilma Schlizewski harmittelee, ettei kah-

den lisäkerroksen rakentaminen lähtenyt liikkelle 

alkuperäisen suunnitelman mukaan. Nyt kuitenkin 

toiveet rakentamisen alkamisesta ovat korkealla ja 

näköpiirissä häämöttää uusi upea taloyhtiö Mylly-

purossa.

10/2015

Tämä on Kiinteistöpostin Professional-numero. 

Lukijakunnan muodostavat ammatti-isännöitsijät, 

suunnittelijat, suurkiinteistöjen omistajat ja 

rakennuttajat sekä kiinteistönhuoltoliikkeet. 

Jakelulevikki yhteensä 7 916 kpl.

KUVA SUOMEN PUNAINEN RISTI

1



5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla Korkeimman oikeuden 
ratkaisu kylpyhuonekustannuksista
Varatuomari Pasi Orava tuo tarkasteltavaksi osakkaan 

kylpyhuoneremontin kustannuksia koskevan oikeuden 

ratkaisun. 

12 Miten on asian laita? Kosteusvaurion ja 
homehaitan tutkimisen prosessi
Espoon seudun ympäristöterveydestä 1. kaupungin-

eläinlääkäri ja valvontayksikön päällikkö Kaisa Hemminki 

vastaa.

22 Miten taltuttaa pesutuvan väärinkäyttäjät?
Wilma Schlizewski pyytää käytännön kokemukseen pe-

rustuvia vinkkejä ja neuvoja, miten taloyhtiön pesutuvan 

”infernaalinen” meininki saadaan aisoihin.

29 Positiivisen kiinnostunut mieliala vallitsee”
Helsinkiläisen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheen-

johtaja Elisa Mikkola uskoo sopuisaan yhteiseloon Rus-

keasuon vastaanottokeskukseen sijoitettavien turvapai-

kanhakijoiden kanssa. 

37   Vanhat työtavat muuttuvat - 
paperittomuuteenkin oppii
Rakennuttajapäällikkönä vuoden päivät Senaatti-kiin-

teistöissä toiminut Tapio Jalo kertoo kokemuksistaan 

uudenlaisessa työympäristössä ja toimitilassa, jossa ei ole 

enää omaa nimettyä työpistettä.

44  Yksinäisen vainajan ”tapaus” antoi uutta 
oppia isännöintitoimistolle
Vantaalainen isännöintiä ja kiinteistönhuoltoa harjoitta-

van Pähkinähoito Oy:n isännöitsijät kertovat kokemuk-

sistaan, miten yksinäisen vainajan kanssa toimittiin.

50   Karpan Keittiössä tarkastellaan korjaus-
tilastoja ja tehdään braatwurstihodareita

53  Julkisivuremontti 2015 -kilpailun 
julkistaminen Väri ja Pinta -messuilla
Kilpailun voitti Asunto Oy Forssan Rytynpyölin 

julkisivukorjaushanke.
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KIINTEISTÖPOSTI OY, www.kiinteistoposti.fi 
toimitusjohtaja: MATTI KARPPANEN, puh. 09 2238 5614
matti.karppanen@kiinteistoposti.fi 
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riina.takala@kiinteistoposti.fi 
Toimitus ja konttori: Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
puh. 09 2238 560, fax 09 222 6515

sisältö
Yksi media - monta mahdollisuutta 

Myös facebookissa 
www.facebook.com/kiinteistoposti

Mediamarkkinointi:

myyntijohtaja RAILI STENBERG, puh. 09 2238 5613 
raili.stenberg@kiinteistoposti.fi 
myyntipäällikkö TIMO HYRSKE, puh. 09 2238 5612
timo.hyrske@kiinteistoposti.fi 
myyntijohtaja ARI RYTKÖNEN, puh. 09 2238 5617
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Osoitteenmuutokset: puh. 09 2238 560
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osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
Painopaikka: Printall AS, Tallinna 2015
Tilaushinta: määräaikainen 88 euroa, kestotilaus 78 euroa
22. vuosikerta ISSN 1237-6965
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.

Kiinteistöpalvelua jo toisessa polvessa
PERHEYRITYS ESPOOSSA
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M
ankkaalaisen perheyrityksen nuoret ammattilaiset 
palvelevat kotitalouksia, taloyhtiöitä ja yrityksiä. 
Sopimuspohjaisen kiinteistöhuollon lisäksi onnistuvat 

kaikenlaiset remontit, pienet korjaukset, siivoukset sekä 
piha- ja kattotyöt.

Perheyrityksen perustaja Reijo Räsäsen muistelee yrityksen 
alkuaikoja: ”Kun muutin Lapista tänne etelään, auttelin aluksi 
naapureita sekä muita tuttuja pihatöissä ja kodin kunnos-
sapidossa. Pikkuhiljaa töitä tuli muiltakin ja perustin yrityk-
sen vuonna 1988. Tähän päivään mennessä olen jo kerran 
myynytkin yrityksen, mutta ostin sen sitten takaisin. Nykyisin 
meitä on tässä jo kymmenen henkeä, ja menossa on perheyri-
tyksen sukupolvenvaihdos.”

Jonna ja Jesse Räsänen ovat ottamassa vetovastuuta yrityk-
sen toiminnasta. ”Seitsemänvuotiaana olin Bobcatin kyydissä 
isän mukana. Sillä tavalla nämä työt ovat tulleet vuosien 
varrella tutuiksi”, kertoo Jesse Räsänen.

Viimeiset kymmenen vuotta yrityksen toimipiste on ollut 
Mankkaalla, mutta toiminta-alueena on koko pääkaupunkiseu-
tu lähialueineen.

Sekä pienet että isot työt 
Taloyhtiöiden ja yritysten lisäksi Kiinteistöhuolto Räsänen 
palvelee päivittäin kotitalouksia. 

”Niin pientä hommaa ei olekaan, että se ei meille kävisi. 
Pikkutyöt, kuten vaikkapa lampunvaihdot sovitamme sopivaan 
väliin jonkin toisen keikan matkan varrelle. Sillä tavalla työn 
hinta pysyy järkevänä”, sanoo Jesse Räsänen.

Tyypilliseen työviikkoon mahtuu näin syksyllä esimerkiksi pi-
hatöitä, rännien puhdistuksia, kodin remonttitöitä, talkoolavo-
jen vientiä, siivouksia ja kuljetuksia. Myös sähkötyöt kuuluvat 
kysyttyihin palveluihin. 

Taloyhtiöiden kanssa yrityksellä on kiinteistöhuoltosopimuk-
sia, joihin kuuluu kokonaisvastuu kunnossapidosta.

”Kaikista  töistä  annamme hinnan, joka myös pitää. Kaikki 
työntekijämme ovat vakituisia ja kiinteistöhuollon koulutuksen 
käyneitä, joten meihin voi luottaa”, lupaa Reijo Räsänen.

Tuotamme laatua ja pidämme lupauksemme
Pitkään toiminut yritys on investoinut reilusti omaan kalus-

toon. Piha-, lumi-, ja maanrakennustyöt hoidetaan nykyai-
kaisilla koneilla. Mankkaan hallissa kalusto pidetään hyvässä 
kunnossa nuorten ammattilaisten toimeista.

Piharakentamisessa onnistuvat tukimuurit, kivetykset, 
salaojaputket ja muut työt kaivinkoneen avustuksella. Kor-
keisiinkin paikkoihin päästään tarvittaessa henkilönostimella. 
Kattotyöt, kuten esimerkiksi kattotiilien korjaukset ovat tuttua 
työtä.

Korjausrakentamisessa osaamista ja yhteistökumppaneita 
riittää isompiinkin remontteihin. Esimerkiksi kylpyhuoneet ja 
keittiöt ovat Kiinteistöhuolto Räsäsen ammattilaisille tuttuja 
kohteita.

”Panostamme kaikessa toiminnassamme laatuun. Työt hoi-
detaan niin kuin on luvattu”, Reijo Räsänen lupaa.

Kiinteistöpalvelua jo toisessa polvessaKiinteistöpalvelua jo toisessa polvessa
PERHEYRITYS ESPOOSSAPERHEYRITYS ESPOOSSA

MAINOS

Puh: 0400 445 884 
Sähköposti: 
posti@rasanenoy.   
Internet: 
rasanenoy.  

Kiinteistöpalvelu Räsänen Oy
Kruununtie 2, 02180 Espoo

http://www.rasanenoy.fi


TÄYSI KYMPPI
ISO PYYKKI NOPEASTI YHDELLÄ KERTAA

Esteri

Uusi Esteri P10 pesukone on oikea valinta, 
kun tarvitaan iso täyttömäärä ja nopeat 
ohjelmat. Koneeseen mahtuu 10 kg pyykkiä, 
joten perheen lakanapyykki saadaan kerralla 
puhtaaksi.  Nopeiden pesuohjelmien ansiosta 
koneella ehditään pestä useita vuoroja päivässä. 

Yhteiskäyttöön suunniteltu kone on helppo 
käyttää: luukku on suuri ja jokaiselle ohjelmalle 
on oma valintanappi. Taajuusmuunnettu 
moottori ja rummun tasapainotusjärjestelmä 
tekevät koneesta kestävän ja huolettoman. 

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222

esteri@esteri.com
www.esteri.com

Alue-edustajat:

Uusimaa Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
 Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Petri Tulkki, 044-752 3575
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

http://www.esteri.com


Erittäin suuri kiitos teille - lukijamme ja 
yhteistyökumppanimme - kuluneesta vuodesta.
Kiinteistöposti toivottaa teille kaikille 
hyvää ja rauhaisaa joulua ja menestystä vuodelle 2016.

M
ieleeni jäi helsinkiläisen asunto-osa-

keyhtiön hallituksen puheenjohtajan 

Wilma Schlizewskin toteamus, kun 

hän kehui julkisivu- ja putkiremontin 

tekijöitä: ”Kuulimme puhuttavan suomenkieltä ja he 

olivat ihmisiä. Harri ja Ilmari jaksoivat alakerrassa si-

jaitsevassa työmaatoimistossa vastata ihmisten ky-

symyksiin, koskivatpa ne sitten mitä asiaa tai miten 

pientäkin asiaa tahansa. Hienoa.”

Taloyhtiön remontissa, joka vielä jatkuu kahden li-

säkerroksen rakentamishankkeella, tehtiin niinkin, että 

Harrilta sai varata henkilökohtaisen ajan ja tulla keskus-

telemaan ja kysymään remontista mitä tahansa mieltä 

askarruttavaa.

Tässä tapauksessa voisi kuvitella viestinnän onnistu-

neen ainakin keskimääräistä paremmin.

Tutummalta kuulostaa kuitenkin tämä: ”Tuntuu, että 

putkiremontti tehdään täysin urakoitsijan ehdoilla ot-

tamatta lainkaan meitä osakkaita huomioon, ja tiedon 

saaminen on todella kiven takana. Tuntuu siltä, että ko-

ko rakennus rakennetaan uudelleen, vaikka alun perin 

kyse oli vain putkiremontista.”

Siis osakas ei tiedä, kokee, ettei voi vaikuttaa, on sa-

lailua, ei saa vastauksia. Valitettavan usein putkiremon-

teista tulee tätä nykyä mittavia suurhankkeita, joissa 

yksittäinen osakas joutuu taistelemaan tuulimyllyjä vas-

taan. Miksi?

Tuoreessa taloyhtiöille tarkoi-

tetussa viestintäsuosituksessa pu-

hutaan suunnitelman tekemises-

tä korjaushankkeen viestinnästä. 

Suositellaan myös viestintävas-

taavan nimeämistä. Toteuttajik-

si ehdotetaan isännöintiyrityksen 

työntekijää, urakoitsijan edusta-

jaa, suunnittelijaa tai taloyhtiön 

hallituksen jäsentä. 

Kaikki hyviä, ei siinä mitään, 

mutta vaativan tehtävän hoitami-

seksi toivoisi, että olisi osaamis-

ta ja ennen kaikkea riittävästi aikaa sekä hyvät yhteis-

työsuhteet, jotta viestintä on kattavaa.

Olen hieman epäileväinen siinä, kuinka monessa re-

montissa viestintä todella toimii ja kaikki eri ikäryhmiin 

kuuluvat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmi-

set saavat tarvitsemaansa tietoa. Toki voi kysyä niinkin, 

oletko itse osakkaana tai asukkaana kysynyt, jos koet, 

ettet ole saanut mielestäsi riittävästi tietoa.

Yksi tyypillisimmistä tämän päivän viestinnän suden-

kuopista on luottaminen sähköisiin välineisiin – siis tar-

koitan, että juu hallitus tykkää sähköpostiviestinnästä, 

samoin aktiiviset osakkaat. Mutta entäpä se mummeli 

tai pappa, jotka luottavat vain ”painettuun” sanaan?

On siis jaettava paperitiedotteita, ilmoitustaulu-

tiedotteita, oltava valmis keskustelemaan asukkaiden 

kanssa, kun heitä kohtaa ja kysymyksiä esitetään. Ja sitä 

pitää tehdä yhtä hyvällä ja kattavalla sisällöllä kuin säh-

köpostiviestintääkin tehdään.

Olen seurannut 80-vuotiasta äitiäni, joka tiedonja-

noisena joka päivä kuuntelee radiota, katselee televi-

siota ja lukee lehtiä. Joka ikinen päivä hänet kuitenkin 

myös eristetään arkitodellisuudesta sillä, että toimitta-

ja toteaa ”lue lisää tästä aiheesta nettisivustoltamme”. 

Kuinka moni uutinen tai taustajuttu meneekään nettiin 

äitini ulottumattomiin? 

Olen huolissani tästä kehityksestä. Meitä ihmisiä eri-

arvoistetaan tiedonvälityksessä nyt 

ihan samaan tapaan kuin vaikkapa 

pankkipalveluiden tai viranomaispalve-

luiden käyttäjinä.

Toivon, ettei taloyhtiöissä sorru-

ta samaan. Viestintä tai tiedottaminen 

ei toimi silloin oikein, jos ihmiset ovat 

senkin äärellä epätasa-arvoisessa ase-

massa.

Riina TakalaRiina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

massa.

pääkirjoitus

kommentti

Tasapuolista, 
asukasnäkökulmaista viestintää
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Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia 
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä 
mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia 
-palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä 
ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, 
varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto 
J. Rajamäki Oy:stä. Tällä kertaa kerromme 
tuoreesta Korkeimman oikeudenratkaisusta:

Yhtiö korvaamaan
osakkaalle kustannukset

lakipostia

YHTIÖN isännöitsijä ilmoitti, ettei remontti kuulu-

nut yhtiön korjausvastuun piiriin ja näin ollen yhtiö 

kieltäytyi korjaamasta kosteusvaurioita, minkä kan-

nan yhtiön hallitus myöhemmin vahvisti. 

Tästä johtuen osakas tilasi ja teetti korjauksen eli 

huoneistonsa kylpyhuoneen remontoinnin ja on-

nistui tekemään sen vielä kyseisen linjasaneerauk-

sen aikana. 

Osakas esitti yhtiölle 7 689,40 euron suuruisen 

korvausvaatimuksen kylpyhuoneen kunnostami-

sesta aiheutuneista kustannuksista, joista yhtiö lu-

pasi korvata vain vesieristeen materiaalikustannuk-

set 150 euroa. Osakas nosti asiassa kanteen yhtiötä 

vastaan.

ASIASSA ”väännettiin kättä” tämän jälkeen kaikissa 

eri oikeusasteissa ja ratkaistavina pääkysymyksinä 

lopulta olivat:

1. Oliko yhtiö vastuussa kylpyhuoneen kosteus-

vaurioiden korjauskustannuksista kunnossapito-

vastuunsa perusteella. 

2. Jos oli, niin miten yhtiön kunnossapitovas-

tuuseen vaikutti se, että kylpyhuoneen kosteusvau-

rio oli aiheutunut edellisen osakkeenomistajan ai-

kana tehdyistä muutostöistä, joita ei ollut toteutettu 

yhtiön luvalla, eikä valvonnassa. 

3. Mikäli yhtiön edelleenkin katsottiin olevan 

vastuussa kylpyhuoneen vaurioituneista rakenteis-

ta, tuli ratkaista se, oliko osakkaalla oikeus teettää 

korjaus yhtiön kustannuksella, vaikka hän ei ollut 

tehnyt yhtiölle asiasta kirjallista huomautusta.

Käräjäoikeuden tuomio 17.4.2013
Osakas oli kanteessaan vaatinut, että yhtiö velvoi-

tetaan suorittamaan hänelle vahingonkorvauksena 

kylpyhuoneen kosteusvaurioiden korjauskustan-

nuksista 7 689,40 euroa viivästyskorkoineen. 

Vaaditut korjauskustannukset olivat aiheutuneet 

niiden rakenteiden korjaamisesta, joista yhtiö oli 

vastuussa. Yhtiö kiisti vaatimukset.

Tällä kertaa tarkastelemme osakkaan puo-

lesta ajamaamme asiaa, josta korkein oi-

keus vastikään 24.11.2015 antoi ratkaisunsa 

(KKO:2015:87). 

Juttu lähti liikkeelle siitä, että yhtiö teetti 

vuosina 2010 – 2011 rakennuksessa linjasanee-

rauksen. Samalla se teetti kosteuskartoituksen 

osakkaan kylpyhuoneessa. 

Kylpyhuoneessa todettiin kosteuspoikkeamia 

ja vaurioiden johtuvan kylpyhuoneen muuttu-

neesta käyttötavasta. 

Osakkaan asunnossa oli edellisen osakkeen-

omistajan toimesta poistettu amme ja tilal-

le tehty suihkutila. Muutostyötä ei ollut tehty 

asunto-osakeyhtiön luvalla.
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Käräjäoikeus velvoitti yhtiön suorittamaan osak-

kaalle vahingonkorvauksena kylpyhuoneen kor-

jauskustannukset kanteessa vaaditun mukaisesti.

Vaasan hovioikeuden tuomio 7.5.2014
Asian käräjäoikeudessa hävinnyt yhtiö valitti hovi-

oikeuteen. Hovioikeuskäsittelyn päätteeksi kolmijä-

seninen hovioikeus joutui äänestämään ratkaisusta. 

Äänin 2-1 se kumosi käräjäoikeuden tuomion ja 

hylkäsi kanteen. Yhtiön valitus siis menestyi.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 
24.11.2015
Osakkaalle myönnettiin valituslupa. Valituksessaan 

osakas vaati, että hovioikeuden tuomio kumotaan 

ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputu-

loksen varaan. 

Yhtiö vaati vastauksessaan, että valitus hylätään. 

KARTOITTAKAAMME taustoja nyt hieman tar-

kemmin. Taustana asiassa oli se, että osakas omis-

ti asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat 

hallitsemaan asuinhuoneistoa yhtiön omistamassa 

1950-luvulla rakennetussa rakennuksessa. 

Asunnon kylpyhuoneessa oli alun perin ollut 

kylpyamme, joka oli 1980- tai 1990-luvulla aiem-

man osakkeenomistajan omistusaikana poistettu ja 

tilalle oli tehty suihkutila. Kylpyhuoneen vedeneris-

tyksiä ei ollut tällöin muutettu. Muutostyötä ei ollut 

tehty yhtiön luvalla, eikä valvonnassa.

Osakkaan asunnon kylpyhuoneessa oli todettu 

vuonna 2003 kosteuspoikkeama suihkun kohdalla 

lattiassa ja seinien alaosassa. Yhtiö oli tuolloin suo-

sitellut osakkaalle kylpyhuoneen korjaamista yh-

tiössä suunnitellun vesijohtokorjauksen yhteydessä. 

Vesijohdot uusittiin vuosina 2010 – 2011. 

Korjaustöiden yhteydessä suoritetussa kosteus-

kartoituksessa oli osakkaan kylpyhuoneessa todettu 

hajua sekä kuten jo vuonna 2003 lattiassa ja seinien 

alaosassa kosteuspoikkeamaa. 

Kosteutta ei ollut havaittu 10 senttiämetriä pak-

sun pintalaatan alla vedeneristeenä olleen bitumi-

huovan alapuolisissa rakenteissa. Yhtiön teettämäs-

sä kosteuskartoituksessa oli suositeltu kylpyhuo-

neen saneerausta, ja kartoituksen tehneen henkilön 

mukaan korjaus oli suoritettava pikaisesti.

Yhtiö oli pyytänyt urakoitsijalta tarjouksen osak-

kaan kylpyhuoneen korjaamisesta. Yhtiön isännöit-

sijä oli ilmoittanut osakkaalle, että kylpyhuoneen 

vaurioiden korjaaminen ei kuulunut yhtiön vas-

tuulle. 

Tämän jälkeen osakas oli tilannut korjausurakan 

urakoitsijan yhtiölle tekemän tarjouksen perusteel-

la. Osakas ei ollut ennen korjaustyötä tehnyt yhtiöl-

le kirjallista huomautusta kosteusvauriosta, eikä ol-

lut vaatinut sen korjaamista.

1. Kunnossapitovastuun jakautuminen 
tässä tapauksessa
Onko pintalaatta yhtiön vastuulle kuuluvaa raken-

netta? Asiassa oli riidatonta, että osakkaan huoneis-

ton kylpyhuoneen kosteusvaurio oli ilmennyt talon 
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rakenteisiin kuuluvan holvilaatan yläpuolisen bitu-

mihuovan päällä olevan noin kymmenen sentti-

metrin paksuisen pintalaatan ja kylpyhuoneen sei-

nien alaosan kastumisena. Vedeneristeeksi tarkoi-

tettu bitumihuopa oli alkuperäisessä rakenteessa 

nostettu reunoiltaan noin kymmenen senttimetriä 

ja ammeen takaseinän kohdalta mahdollisesti vielä-

kin ylemmäksi. Kylpyhuoneen seiniä ei ollut vede-

neristetty. 

Kosteusvaurio oli osakkaan toimesta korjattu 

poistamalla alkuperäinen bitumihuopa ja asenta-

malla tilalle uusi vedeneriste sekä uusimalla bitumi-

huovan päällä ollut pintalaatta. Korjaustapa oli oikea 

ja voimassaolevien rakennusmääräysten mukai-

nen. 

KUNNOSSAPITOVASTUUTA koskevan rajanvedon 

kannalta keskeinen merkitys oli sillä, onko osak-

kaan kylpyhuoneen lattiassa ollutta pintalaattaa pi-

dettävä yhtiön vastuulle kuuluvana rakenteena vai 

osakkeenomistajan vastuulle kuuluvana sisäosana.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa 

kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osak-

keenomistajalle. Yhtiön on pidettävä kunnossa osa-

kehuoneistojen rakenteet ja eristeet. 

Yhtiö on lisäksi velvollinen pitämään kunnossa 

lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, vie-

märi-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjär-

jestelmät. Yhtiö ei kuitenkaan vastaa osakehuoneis-

toissa olevista altaista. 

Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisä-

osat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kun-

nossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun 

osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Osakkeen-

omistajan on puolestaan pidettävä kunnossa osake-

huoneistonsa sisäosat.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA koskevassa halli-

tuksen esityksessä todetaan, että yhtiö ei lähtökoh-

taisesti vastaa rakenteiden ja pinnoitteen välisen 

tasoitteen kunnossapidosta. Tasoite on yleensä tar-

peen pintamateriaalin asianmukaisen asentamisen 

mahdollistamiseksi ja pinnan tasaisuuden varmis-

tamiseksi. Esteettisten seikkojen, kuten seinän ja 

katon vähäisen epätasaisuuden, on myös todettu 

olevan osakkeenomistajan vastuulla.

Nykyisten määräysten mukaisesti rakennettujen 

kosteiden tilojen osalta lain mukainen vastuunjako 

tarkoittaa tyypillisesti sitä, että yhtiö vastaa vedene-

risteestä sekä sen alla olevista rakenteista, ja osakas 

vastaa vedeneristeen yläpuolella olevista tasoitteista 

ja pintamateriaaleista.

YHTIÖN kylpyhuoneet oli rakennettu 1950-luvulla, 

eikä rakenne ollut kosteita tiloja koskevien nykyis-

ten rakennusmääräysten mukainen. Vedeneriste ei 

ole ollut tässäkään tapauksessa välittömästi pinta-

materiaalin alla, vaan vedeneristeen päällä on ollut 

vielä kymmenen senttimetrin paksuinen pintalaat-

ta. 

Korkein oikeus katsoi, että näin toteutetussa lat-

tiarakenteessa pintalaatta ei ole tasoitteeseen tai 

pintamateriaaliin rinnastuva lattian sisäosa, vaan 

osa yhtiön vastuulle kuuluvaa lattian rakennetta. 

Siten sen kunnossapito oli lähtökohtaisesti yhtiön 

vastuulla.

2. Muutostyön merkitys 
yhtiön vastuun kannalta
Kylpyhuoneesta oli ennen osakkaan omistusaikaa 

1980- tai 1990-luvulla poistettu kylpyamme ja tila 

muutettu suihkutilaksi. Tuossa yhteydessä tila oli 

kaakeloitu, mutta vedeneristystä ei ollut muutettu. 

Asiassa oli riidatonta, että osakkaan asunnon 

kylpyhuoneen kosteusvaurion syynä oli ollut aikai-

semman osakkaan omistusaikana toteuttamasta 

kylpyammeen poistamisesta aiheutunut lisääntynyt 

kosteusrasitus. 

Muutostyö oli esitetyn selvityksen mukaan tehty 

virheellisesti, koska kylpyhuonetilan vedeneristystä 

ei ollut uusittu muutostyön yhteydessä.

KORKEIN oikeus totesi, että kylpyamme on sellai-

nen asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettu allas, jonka 

kunnossapito ei kuulu yhtiön vastuulle. Osakkeen-

omistaja ei ole muuttanut kylpyammeen poista-

malla kylpyhuoneen rakenteita ja eristeitä, vaan ti-

lan käyttötapaa. 

Kylpyhuoneen rakenne on siten edellisen osak-

kaan tekemän muutostyön jälkeenkin ollut yh-

tiön teettämässä alkuperäisessä asussaan. Tällaises-

ta muutoksesta, joka on voinut vaikuttaa talon ra-

kenteisiin ja eristeisiin, on tullut ainakin ilmoittaa 

yhtiölle myös vanhan asunto-osakeyhtiölain mu-

kaan. Tällaisen ilmoituksen tekeminen oli asiassa 

esitetyn selvityksen perusteella laiminlyöty.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAISSA täsmennetään 

yhtiön kunnossapitovastuun ulottuvuutta yksilöi-

mällä ne osakkeenomistajien tekemät tai teettämät 

rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät, joista yhtiö 

vastaa. 

Yhtiö vastaa osakkeenomistajien tekemistä ra-

kenteista ja eristeistä vain, jos yhtiö on ne hyväksy-

nyt vastuulleen. 

Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan 

muutostyöstä, jota yhtiö ei ole hyväksynyt vastat-

tavakseen, jos muutostyö rinnastuu yhtiön toteut-

tamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpitee-

seen ja yhtiö on voinut valvoa työn toteuttamista. 

Asunto-osakeyhtiölakia koskevan hallituksen 

esityksen mukaan viimeksi mainittu poikkeus voi 

tulla sovellettavaksi esimerkiksi tilanteissa, joissa 

yhtiö on toteuttanut osakkeenomistajan teettämää 

asennusta vastaavia asennuksia muissa huoneis-

toissa tai on osakkeenomistajan kunnossapitoil-

moituksen perusteella todennut asennuksen vas-

taavan yhtiön toteuttamaa asennusta.

KORKEIN oikeus linjasi, että kylpyhuoneen raken-

teille ja eristeille riskialttiissa käyttötavan muutok-

sessa ei kuitenkaan ole kysymys asunto-osakeyh-

tiölaissa tarkoitetusta osakkeenomistajan muutos-

työstä. Osakkeenomistaja ei vastaa kunnossapito-
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KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

vastuunsa perusteella sellaisesta tilan käyttötavan 

muutoksesta, jossa ei muuteta rakenteita, eristeitä 

tai perusjärjestelmiä. 

Tähän kunnossapitovastuuta koskevaan arvioin-

tiin ei vaikuta se, onko muutostyö aikoinaan tehty 

yhtiön luvalla ja valvonnassa vai ei. Tämä on huo-

mionarvoinen linjaus lain tulkinnassa.

KORKEIN oikeus totesi, että osakkeenomistaja 

saattaa olla vastuussa sellaisista teettämiensä tai te-

kemiensä muutostöiden aiheuttamista, myös talon 

rakenteisiin kohdistuneista vaurioista, jotka ovat 

johtuneet osakkeenomistajan viaksi luettavasta 

huolimattomuudesta. 

Vastuu voi tällöin toteutua vahingonkorvausvas-

tuuta koskevien periaatteiden mukaan. Asiassa on 

syytä korostaa, että tässä asiassa ei ollut kysymys 

osakkaan vahingonkorvausvastuusta.

Johtopäätöksenä korkein oikeus ilmoitti, että 

kosteusvauriot ovat ilmenneet taloyhtiön kunnos-

sapitovastuun piiriin kuuluneessa lattia- ja seinära-

kenteessa.

3. Onko osakkaalla ollut oikeus teettää 
korjaus yhtiön kustannuksella?
Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja 

voi teettää osakehuoneistossaan yhtiön kustannuk-

sella sellaisen yhtiön vastuulla olevan kiireellisen 

kunnossapitotyön, joka on tarpeen lisävahingon 

välttämiseksi. 

Lisäksi osakkeenomistaja voi teettää kunnos-

sapitotyön, jonka tekemättä jättämisestä aiheutuu 

osakkeenomistajalle vähäistä suurempaa haittaa ja 

jonka suhteen yhtiö ei ole kirjallisen huomautuksen 

saatuaan viivytyksettä ryhtynyt riittäviin toimiin.

 Riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon työn 

laatu, osakkaalle aiheutuva haitta ja muut olosuh-

teet. Kunnossapitotyöstä vastuussa olevan yhtiön 

on korvattava työn teettämisestä aiheutuneet tar-

peelliset ja kohtuulliset kulut.

NYT osakas ei ollut tehnyt yhtiölle kirjallista huo-

mautusta kunnostustarpeesta. Yhtiö oli kuitenkin 

tullut tietoiseksi osakkaan kylpyhuoneen kosteus-

poikkeamasta jo vuonna 2003 tehdyn kuntotarkas-

tuksen yhteydessä. 

Vuonna 2011 yhtiö on teettänyt osakkaan kylpy-

huoneessa kosteuskartoituksen, jossa edelleen oli 

todettu kohonneita kosteuspitoisuuksia pintalaatas-

sa ja seinien alaosissa sekä kylpyhuoneen sanee-

raustarve. 

Yhtiö oli pyytänyt korjauksesta urakkatarjouksen 

osakkaan puolesta ja valvonut korjaustyön suorit-

tamista. 

Yhtiön isännöitsijä oli ilmoittanut osakkaalle, et-

tei korjaus kuulu yhtiön vastuulle.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAISSA ei ole säännöstä 

siitä, mitä laissa mainitusta kirjallisen huomautuk-

sen tekemättä jättämisestä seuraa. 

Vaatimusta kirjallisesta huomautuksesta voidaan 

perustella sillä, että yhtiö saa tällöin selkeän tiedon 

kunnostustarpeesta ja tilaisuuden ryhtyä toimiin 

korjausten toteuttamiseksi. Näin yhtiöllä on mah-

dollisuus harkita kunnostuksen tarpeellisuutta sekä 

tarkoituksenmukaisinta tapaa työn teettämiseksi. 

Kirjallisen muodon vaatimus vähentää myös 

näyttöongelmia asian muuttuessa riitaiseksi. Näistä 

syistä kirjallista muotoa on pidettävä tärkeänä lain 

menettelyllisenä vaatimuksena, joka palvelee erityi-

sesti yhtiön etua.

NYT yhtiöllä oli ollut tieto kunnossapitotarpeesta ja 

sillä oli ollut tosiasiallinen mahdollisuus ryhtyä toi-

miin kirjallisen huomautuksen puuttumisesta huo-

limatta. 

Korkein oikeus katsoi, ettei kunnostustarpees-

ta huomauttamista koskeva kirjallinen muoto ole 

sellainen muotovaatimus, jonka noudattamatta jät-

tämisen seurauksena osakkaan olisi perusteltua 

katsoa menettäneen oikeutensa teettää yhtiön kun-

nossapitovastuuseen kuuluva työ, jos ne tavoitteet, 

joita kirjallisen muodon käyttäminen palvelee, ovat 

tulleet riittävästi muutoin turvatuiksi. 

Tämä Korkeimman oikeuden toteamus on mer-

kittävä oikeusohje. Kun yhtiö oli siis edellä kuvatus-

ti ollut tosiasiallisesti tietoinen sekä korjaustarpees-

ta että korjausten suorittamisesta, osakas oli näissä 

olosuhteissa voinut teettää kunnostustyön yhtiön 

kustannuksella, vaikka hän ei ollutkaan tehnyt kir-

jallista huomautusta yhtiölle.

ASIASSA oltiin osapuolten kesken yksimielisiä siitä, 

että urakoitsijan suorittama korjaustapa oli ollut oi-

kea ja nykyisten rakennusmääräysten mukainen. 

Osakkeenomistajalle aiheutunutta vähäistä suu-

rempaa haittaakaan ei yhtiö riitauttanut. 

Korkein oikeus päätyi samaan lopputulokseen 

kuin käräjäoikeuskin 2,5 vuotta aikaisemmin, ku-

mosi hovioikeuden tuomion ja velvoitti edellä ker-

rotuilla perusteilla yhtiön kunnossapitovastuunsa 

perusteella korvaamaan osakkaalle kosteusvaurioi-

den aiheuttamat korjauskustannukset. 

Lisäksi yhtiön kannettavaksi tulivat asian oikeu-

denkäyntikulut.
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Miten on 
asianlaita?

R
ivitaloyhtiössä asuva osakas kärsii huo-

non sisäilman aiheuttamista oireista (pää-

särky, hengitystiehyeiden, silmien ja ihon 

oireet). Hän epäilee kosteusvauriosta syn-

tynyttä homehaittaa ja valittaa asiasta isännöitsijälle 

ja hallitukselle. 

Isännöitsijä ei puutu tilanteeseen ja hallitus vä-

hättelee. Osakas ei saa hallitusta selvittämään ra-

kenteita ja päättää teettää itse kuntotutkimuksen. 

Siinä todetaan, että salaojitus on virheellinen ja 

huoneiston alapohjaan syntynyt kosteusvaurio. 

Hallitus on edelleen sitä mieltä, että mitään vikaa 

ei ole – teettää kuitenkin oman tutkimuksen, jonka 

tuloksena ei löydetä syytä osakkaan oireiluun, eikä 

perustetta kosteusvaurioväitteisiin. Tyypillinen ti-

lanne, mihin osakkaat ja asukkaat usein joutuvat.

1) Mitä neuvoisitte osakasta tekemään? Vastaaja-
na Espoon seudun ympäristöterveydestä 1. kau-
pungineläinlääkäri ja valvontayksikön päällikkö 
Kaisa Hemminki 
– Asukkaan ottaessa yhteyttä (meihin) kuntansa 

terveydensuojeluviranomaiseen, keskustelisimme 

tilanteesta sekä asunnon terveyshaitan selvittämis-

periaatteista ja pyytäisimme asukkaalta asuntoa ja 

kiinteistöä koskevat tiedot (mielellään asunnontar-

kastuspyyntö -lomakkeelle). Ottaisimme asian vi-

reille. Vireille otosta ilmoitamme aina myös asunto-

osakeyhtiöllle. 

– Riita-asiassa yleensä aina tehdään myös tar-

kastus, jossa arvioidaan, esiintyykö asunnossa 

mahdollisesti terveyshaittaa. (Tarkastuspöytäkir-

ja. Johtopäätöksistä riippuen taloyhtiölle kehotus  / 

selvityspyyntö määräaikaan mennessä. Tarvittaessa 

TSL:iin perustuva määräys)

2) Terveystarkastajan tehtäviin kuuluu valvoa 
asuntojen terveellisyyttä. Minkälaisissa tapauk-
sissa (siis syitä on, että) teette tarkastuksia?
– Kun epäillään asunnossa esiintyvän terveyshait-

taa, joka voi olla aiheutunut asunnon ja muun si-

sätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteu-

den, pölyn, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden 

vastaavien olosuhteiden puutteista, rakenteellisista 

vaurioista tai virheistä. Eniten käsittelyyn tulee ho-

me-/kosteusvarioista johtuvia riitatapauksia. 

3) Miten tarkastus tehdään (esimerkissä kosteus-
vaurio – homeongelma)? Minkälaisia asioita siinä 
käydään läpi ja tehdäänkö mittauksia tai erityisiä 
tutkimuksia?
– Asian vaatiessa terveydensuojeluviranomainen 

tekee asuintiloihin asunnontarkastuksen, jossa teh-

Kosteusvaurion ja epäillyn homehaitan 
selvittämisen prosessi taloyhtiössä

dään ensimmäisellä käynnillä pääasiassa aistinva-

raisia havaintoja. Esimerkiksi kosteusvaurio epäi-

lyissä rakenteita tarkastellaan pintoja rikkomatto-

min menetelmin pintakosteusmittarin avulla. Ra-

kenteita tarkastellaan mahdollisten vauriojälkien 

osalta. 

– Jos epäilyjä kosteusvaurioista tarkastuksen pe-

rusteella löytyy, voi terveydensuojeluviranomainen 

ottaa kantaa asunnon mahdolliseen terveyshait-

taepäilyyn. Jos tarkastaja epäilee asunnossa ole-

van terveyshaitan, velvoitetaan kiinteistön edusta-

ja selvittämään mahdollista terveyshaitan aiheutta-

jan riittävässä laajuudessa ja joko korjaamaan taikka 

poistamaan terveyshaitan. 

– Kosteusvaurion ollessa kyseessä velvoitetaan 

mm. kaikki vaurioituneet materiaalit korjaamaan/ 

uusimaan. 

– Osakkaan ja taloyhtiön teettämät tutkimukset 

otetaan huomioon, mutta terveydensuojeluviran-

omainen antaa lausunnon tarkastuksella tehtyjen 

havaintojen ja saatujen tietojen perusteella.

4) Jos tarkastuksessa tutkitustikin todetaan, et-
tä kosteusvaurio on ilmeinen, syntyy raportti tai 
pöytäkirja. Pöytäkirjassa esitetään toimenpiteet, 
mutta kenelle ne osoitetaan? Siis jos on kyse ta-
loyhtiön vastuulle kuuluvista rakenteista, joissa 
vika ja vaurio havaitaan – meneekö ”korjauske-
hotus” taloyhtiölle ja sen edustajalle? Tai jos osak-
keenomistajan vastuulle kuuluvissa rakenteissa, 
niin silloin osakkaalle – vai miten?
– Jos on kyse taloyhtiön vastuulle kuuluvista ra-

kenteista, terveydensuojeluviranomaisen korjaus-

kehotus menee taloyhtiölle. Taloyhtiö voi joissakin 

tapauksissa velvoittaa osakkaan maksamaan korja-

ukset, mutta vastuunjakokysymyksiin ei terveyden-

suojeluviranomainen ota kantaa.

5) Onko terveystarkastajalla mahdollisuus sank-

tioida jotenkin, ellei taloyhtiö ryhdy korjauksiin – 

siis silloin kun vaurio on yhtiön vastuulla olevissa 

rakenteissa?

– Terveydensuojeluviromaisella on mahdolli-

suus sanktioida taloyhtiötä, ellei se ala kohtuullises-

sa ajassa tarvittaviin selvityksiin ja korjauksiin tilan-

teessa. Viimekädessä voidaan taloyhtiölle määrätä 

uhkasakko, ellei se ala riittäviin toimenpiteisiin. 

6) Maksaako tarkastus ja maksaako sen tässä ta-
pauksessa taloyhtiö vai osakas itse?
– Ensimmäinen viranomaisen suorittama asun-

nontarkastus on Espoon seudun ympäristötervey-

dessä maksuton. Tämän jälkeen tehtävät tarkastuk-
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set laskutetaan harkinnanvaraisesti. Pääsääntöises-

ti tällaiset lisätarkastukset laskutetaan taloyhtiöltä 

taikka kiinteistönomistajalta. 

– Jotkin mittaukset saattavat olla maksullisia ja 

näistä peritään kaupungin taksan mukainen mak-

su. 

– Taloyhtiö voi joissakin tapauksissa velvoittaa 

osakkaan maksamaan tutkimukset, mutta tervey-

densuojeluviranomainen ei ota kantaa vastuunja-

kokysymyksiin.

7) Kuinka paljon tällaisia tarkastuksia tehdään 
vuosittain? Onko niiden määrä noussut viime ai-
koina tai viime vuosina (verrattuna 90-lukuun, 
jolloin puhuttiin homehysteriasta)? 
– Nykyisin teemme noin 120 tarkastusta vuodessa. 

Ensin pyrimme hoitamaan asian neuvonnalla /ot-

tamalla yhteyttä asunto-osakeyhtiön isännöitsijään.

– Valtaosa asunto-osakeyhtiöitä isännöivistä 

isännöitsijöistä on nykyisin tietoisia vastuustaan ja 

velvoitteistaan ja ryhtyvät toimenpiteisiin konsul-

taatioiden jälkeen.

– 1990-luvulla, jolloin vallitsi ”homehysteria”, 

tarkastuksia tehtiin huomattavasti, ehkä 5 kertaa 

enemmän kuin nykyisin. Asunto-osakeyhtiöillä ei 

useinkaan ollut tilanteisiin toimintamallia. Myös 

terveydensuojeluviranomaisille asia tuli tavallaan 

”yllättävänä ryöppynä”.

 

8) Osakas tai asukas voi kutsua terveystarkasta-
jan. Tuleeko paljon kutsuja isännöitsijöiltä? Eli 
onko tyypillisempää, että kutsun esittää osakas 
tai asukas itse isännöitsijän sijaan?
– Pääsääntöisesti vireilleotto on aina asukas- ja 

asuntokohtainen. Yhteydenottoja tulee jonkin ver-

ran osakkailta ja isännöitsijältä tai muulta taloyh-

tiön edustajalta, mutta harvoin ne johtavat tarkas-

tukseen. 

9) Lähtökohtaisestihan vaurion / vian etsimisen 
pitäisi lähteä taloyhtiöstä ja sen edustajasta käsin. 
Mitä neuvoja tai vinkkejä antaisitte isännöitsi-
jöille, miten heidän kannattaisi toimia tällaisissa 
”epäilytilanteissa” – siis ennen kuin esimerkik-
si terveystarkastaja tarvitaan apuun selvittämään 
ongelmaa?
– Käydä kohteessa ja tarkistaa asunnon perustek-

niikka, mm. toimiiko ilmanvaihto normaalisti ja 

onko se riittävä ja tasapainossa sekä ovatko suodat-

timet puhtaat. Lisäksi katsoa, onko rakenteissa nä-

kyviä jälkiä kosteudesta tai viitteitä esimerkiksi epä-

puhtaista ilmavuodoista rakenteissa. Ylä- ja alapoh-

jan tuuletuksen ja kunnon säännöllinen tarkastami-

nen. Selvittää, ovatko asunnon riskirakenteet kun-

nossa. Kylpyhuoneen pintakosteuksien kartoitus. 

Asunnontarkastuspyyntölomake ja -ohje asunnon 

terveyshaitan selvittämisestä löytyvät osoitteesta: 

http://www.espoo.fi /fi -FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/

Terveyspalvelut/Ymparistoterveydenhuolto/Asumisterveys
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OIKEAA OSOITETTA.

SUOMALAINEN
ISÄNNÖITSIJÄ-

REKISTERI

SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden

• hallitusten puheenjohtajia
• ammatti-isännöitsijöitä 3 430
• sivutoimisia isännöitsijöitä 6 

Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.

Tavoitat 2 237 isännöitsijätoimistoa 
ja niistä 3 430 isännöitsijää.

SIR Tietokannan osoite 
sisältää asunto-osakeyhtiön nimen, 
hallituksen puheenjohtajan tai sivu-
toimisen isännöitsijän nimen ja 
hänen kotisoitteensa. 
Ammatti-isännöitsijöillä osoitetieto-
na on heidän työpaikkansa.

www.sir.fi

http://www.sir.fi


Toimitusjohtaja 
Matti Karppanen

Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

matti.karppanen@media-kamari.fi

Myyntijohtaja 
Raili Stenberg

Puh. (09) 2238 5613
0400 408  902

raili.stenberg@media-kamari.fi

Myyntipäällikkö  
Timo Hyrske

Puh. (09) 2238 5612
040 5641 251

timo.hyrske@media-kamari.fi

Myyntijohtaja  
Ari Rytkönen

Puh. (09) 2238 5617
050 4624 133

ari.rytkonen@media-kamari.fi

Ota yhteyttä! Sinua palvelevat

Espoo - Kauniainen
amammamam tttti-isännnöitsijät  kpl
sisivuvutotoimimisi et isäs nnöitstsijät  kpl
hahallllittususteteen pupuheh enjohth ajat  kpl

Helsinki
amammam tttti-i-isisänännönöitsijät 5  kpl
sisivutoimimisisetet iisäsännnnöitsijät 1  kpl
hah lllititususteten n pup heheene jojohthhtaja at  kpl

Joensuu
ama matttti-i-isisänännönöititsijät  kpl
sisivuutotoimimisisete  isäsännn öiö tst ijät kkpl
hahallllitussteten n pupuheheene johtajat kkplpl

Jyväskylä
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjäjätt kkplpl
sisivuvutotoimimmmisisisi etet iisäsäännnnnnöiö tst ijät kkplpl
hahallititususteten n pupuheheennjojohthtaajat 11  kplpl

Kajaani
ama matti-isännöitsijät 2  kpl
sis vutoimiset isännöitsijjätät 44 kkplpl
hhallitusten puheenjohtajat 4  kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät kkpl
sivutoimiset isännöitsijät 9  kpl
hallitusten puheenjohtajat  kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät  kpl
sivutoimiset isännöitssijätä 3 kpl
hallitusten puheenjohtaja at  kplp

Lappeenranta
ammatti-isännöööittsijäjät 5 kpk l
sivutoimisett iisäännnnöitstt ijätä 8  kpl
hallitusten n n pup heene joohthh ajajatt  kplpl

Oulu
ammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 10  kplpl
sivutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 1  kpl
hallllll ititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 11  kpl

Rovaniemi
ama mamatttti-i isisänännön ititsisijäjätt  kpl
sisivuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 4 kpl
hah llittususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat kkplpl

Tampere
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 2121 kkplp
sisisivuuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitssijijätät 22 kkplpl
hahalllititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 22 kkplpl

Turku
ammamam tti-i iisänännnöitsisijäjätt 1111 kkplpl
sisivuvutotoimimisisetet isännnöiöiitstsijijäät 11 kkplplp
hahallllititususteten n pupuheheenenjojohthttajaja atat 11 kkplpl

Vaasa
ammatti-isännöitsiijäjätt 44 kkplpl
sivutoimiset isännöitsijät 7  kpl
hallitusten puuheh enjohtajat  kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 1  kpl
sivutoimisset isännöitsijät 5  kpl
haallitusten puheenjohtajat 2  kpl

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

http://www.sir.fi


-N
yt jokainen asukas voi miettiä 

omia kulutustottumuksiaan myös 

globaalin ilmastomuutoksen kan-

nalta, kun heti näkee, paljon-

ko aamusuihkussa on kulunut lämmintä ja kylmää 

vettä niin kuutioin kuin euroinkin. Tai paljonko aa-

mupuuron keittämisessä kului sähköä. 

– Samoin saadaan vihdoin vastaus monen per-

heen kiistaan siitä, kumpi on energiatehokkaam-

paa, käsin tiskaus vai tiskikoneen käyttäminen. 

– Asunnon pieni infotaulu kertoo ajantasaisesti 

kaikki kulutustiedot euroina ja kulutusyksikköinä – 

siis eurot, kilowattitunnit, vesikuutiot. Tätä tietoa ei 

SATAVUOTIAS TALOYHTIÖ OTTAA DIGILOIKAN 
JA VASTAA ILMASTOMUUTOKSEN HAASTEESEEN

Äly on halpaa, palvelee 
asukkaita ja tuo säästöjä
Lähes satavuotiaan helsinkiläisen As Oy Mäkilinnan asukkaat 
siirtyvät  ”älytekniikka-aikaan”, kun perinteinen linjasaneeraus 
saadaan joulukuussa valmiiksi. Sen jälkeen asukkaat voivat 
seurata  omassa asunnossa olevasta  pienestä kosketusnäytöstä 
reaaliaikaisesti esimerkiksi huoneistonsa sähkön- ja vedenkulutusta 
sekä sisä- ja ulkolämpötilaa ja päivän sääennusteen. 

saa alueellisilta sähköyhtiöiltä, joiden rapottipalve-

kut kertovat vain päivän vanhaa koontitietoa. 

– Infotaulun kosketusnäytöllä asukas voi myös 

tarkasti säätää, mihin aikaan vuorokaudesta  hän 

haluaa kylpyhuoneen sähköisen lattialämmityksen 

toimivan. 

– Äly on nykyisenä digiaikana älyttömän halpaa. 

Vain 1-2 prosenttia putkiremontin kokonaiskus-

tannuksista. Siksi nykyisin joka talosta pitäisi tehdä 

”älytalo” linjasaneerauksen yhteydessä.

Näin tiivistää älytalon ideologian pitkän linjan 

energiaekspertti ja jo vuodesta 1977 As Oy Mäki-

linnaa luotsannut energiaekspertti ja lvi-insinööri 

Kosketusnäy-

töllä varustettu 

infotaulu ker-

too esimerkiksi 

huoneiston 

lämpötilan, 

Antti Elonen 

kertoo.

16



Antti Elonen.  Mäkilinnassa havahduttiin seuraa-

maan energian kulutusta jo heti 1970-luvulla en-

simmäisen öljykriisin seurauksena. Siitä lähtien on 

tarkkaan tilastoitu kaikki kulutusluvut.  

– Kaikissa korjauksissa on hyödynnetty myös 

alan uusinta tekniikka. Olipa kyse pienistä huolto-

korjauksista tai isoista perusparannuksista. Siksi oli 

selvää, että uusinta tekniikkaa hyödynnetään nyt 

myös linjasaneerauksessa jo suunnitteluvaiheesta 

lähtien, Elonen toteaa. 

Kulutusseuranta osoittaa, että vuonna 1977 talo-

yhtiössä vedenkulutus oli 270 litraa henkilöä kohti 

vuorokaudessa.  Säästävillä vesikalusteilla ja syste-

maattisella seurannalla vedenkulutus on nyt 115 lit-

raa per henkilö vuorokaudessa.

Vastaavasti vuotuinen lämmönkulutus on pu-

donnut alkuajan 50 kWh/rm3  arvoon 34 kWh/rm3.

– 1920-luvun kerrostalossa on vaikea päästä 

enää tästä kulutuksesta alemmas ilman älytekniik-

kaa. Siksi jäämme kiinnostuneina odottamaan, mitä 

säästöjä huoneistokohtainen vedenmittaus ja jokai-

sen asunnon lämpötilaa seuraava adaptiivinen oh-

jaus tuovat tulleessaan, Elonen mainitsee.

Älykäs talo – mitä se on ?
Älykkäässä talossa pystyvät sekä asukkaat että kiin-

teistönhuolto hyödyntämään vallitsevia olosuhteita 

optimaalisesti. 

– Jo nykyisin voi asukas ostaa ns. pörssisähköä, 

joka on illalla puolet halvempaa kuin päivällä. Kun 

asukas asunnon infotaulun opastamana tietää ku-

lutustottumuksensa, hän voi ajastaa tiski- ja pyy-

kinpesukoneensa toimimaan halvan sähkön aika-

na, Elonen tuo esiin. 

– Älytalon älykäs säätölaitteisto puolestaan tietää 

”älyautomatiikan” avulla jokaisen huoneiston läm-

pötilan ja osaa ohjata ennakoivasti ja mukautuvasti 

pattereiden lämpöä ja vältytään ylilämmittämisel-

tä. Asuntokohtaisen lämpötilatiedon  avulla voidaan 

myös pattereiden tasapainotus tehdä erittäin tar-

kasti, hän jatkaa. 

Älytekniikan ansiosta taloyhtiön käytössä on siis 

faktaa, eikä asukkaiden soittojen perusteella huol-

tomiehelle syntyvää kuvitteellista harhakuvaa, jon-

ka seurauksena  huoltomies yleensä vääntää säädöt 

varman päälle ylilämmölle. 

– Kalliiksi tulee ja yhtiövastiketta on nostettava, 

Elonen kuvailee älykkyyttä taloyhtiön kannalta.

Älykkyys mukaan 
putkiremonttiin alusta alkaen
– Jos älyn tuominen rakennuksiin tapahtuisi pel-

kästään kokeiluprojektien ja uudisrakentamisen 

kautta, niin siinä kuluisi vähintään 100 vuotta en-

nen kuin Suomessa saataisiin kunnollinen energia-

tehokas digiloikka aikaiseksi, Elonen arvioi.

PESULAKONEILLA

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

– täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma

http://www.talpet.fi


– Lähes satavuotiaalla asunto-osakeyhtiö Mäki-

linnalla on ollut kunnia toimia myös mm. Tekesin 

tutkimushankkeessa ja RIL:n pilottiesimerkkinä sii-

nä, miten älykkyyttä voidaan toteuttaa tämän päi-

vän rakennuksessa  silloin kun taloyhtiössä tehdään 

isompaa saneerausta.

– Linjasaneeraus on taloyhtiön kallein ja kauas-

kantoisin remontti. Silloin päätetään, tehdäänkö pi-

karemontti ja jätetään oman asumisen remonttivel-

ka perillisille vai kannammeko oman vastuumme ja 

huolehdimme talon kuntoon jälkipolville seuraa-

vaksi 50-100 vuodeksi.

–  Mäkilinnassa vastuulliset osakkaat eivät edes 

harkinneet mitään pikaista ihmeremonttia. Vain 

paras on myös edullisinta – ”köyhän ei kannata os-

taa halpaa”, totesivat Mäkilinnan osakkaat Elosen 

mukaan jälleen kerran ilman äänestystä.

Mitä on 4D-kuvantaminen?
Linjasaneerauksen jo suunnitteluvaiheessa hyö-

dynnettiin 4D-mallinnusta. 

– Meillä ei ollut ajantasaisia piirustuksia yli 

90-vuotiaasta talosta. Siksi ensimmäinen lähtökoh-

ta oli mitata rakennus niin, että tiedämme, minkä-

laisiin raameihin olemme linjasaneerausta toteut-

tamassa.

– Kaikilla suunnittelijoilla on nykyisin monipuo-

liset digipohjaiset suunnitteluohjelmat. Kuitenkin 

edelleen suunnittelu tapahtuu vanhanaikaisesti ta-

sokuvina eli ns. 2D-mallina, Elonen sanoo.

– Ottamalla lisää vain yksi mitta – huonekor-

keus – ja kas, tietokone loihtii napin painalluksella 

talosta 3D-mallin. Eikä maksa juuri mitään. Kun tä-

hän lisätään vielä väri näyttämään eri rakenneosat 

– tai Mäkilinnan tapauksessa ilmanvaihtohormien 

toimivuutta kuvaava tieto –  saadaan hallitusmaalli-

kollekin havainnollinen 4D-kuva, Elonen kertoo.

4D-mallinnuksella kyettiin selvittämään Mäkilin-

nassa esimerkiksi ilmanvaihtohormiston kunto. 

Talossa on painovoimainen, ns luonnollinen il-

manvaihto ja yli 400 hormia. Hormikartoituksessa 

todettiin, että osassa nuohoojan kuula tuli suoraan 

alas asuntoon, joissain oli hormeja yhdistetty ja osa 

hormeista oli täysin tukossa. Tämä tieto kuvattiin 

havainnollisesti värien avulla 4D-kuviin.  Sen ansi-

osta korjaamisellekin saatiin Elosen mukaan realis-

tisempi hintatarjous urakoitsijalta kuin ilman mal-

linnusta.

4D-mallinnuksen ansiosta myös osakkaille oli 

helpompi ”myydä” tulevaa linjasaneerausta, kun 

heille voitiin esittää, miltä uudet kylpyhuoneet re-

montin valmistuttua näyttävät.

Talon niin pienissä kuin isoissakin korjaushank-

keissa 4D-kuvat auttavat ja tuovat selkeää säästöä. 

Esimerkiksi Mäkilinnassa meneillään olevaa ullak-

korakentamishanketta oli Elosen mielestä helppo 

lähteä viemään eteenpäin olemassa olevan 4D-

mallinnuksen ansiosta kuin ilman sitä.

Muista sähköinen huoltokirja 
jo suunnitteluvaiheessa
– Huoltokirja on talon käyttöohje – elintärkeä ma-

nuaali. Se on ollut uudiskohteissa ja isoissa remon-

teissa lakisääteisesti pakollinen jo parikymmentä 

vuotta. Silti se edelleen laiminlyödään. Tai urakoit-

sija luovuttaa vain kasan sekavia paperimappeja, 

joista kuvat katoavat parissa vuodessa huoltomies-

ten repiessä niistä kulloinkin tarvitsemansa piirus-

tukset jotain pientä huoltoremonttia tehdessäään, 

Elonen jatkaa.

– Siksi on tärkeää, että jo suunnitteluvaihees-

sa perustetaan sähköinen ”projektipankki”, johon 

suunnittelukuvat arkistoidaan. Sähköistä projekti-

pankkia tarjoavat mm. monet piirustusten kopiolai-

tokset.  

– Urakan alkaessa siihen tulee tallentaa myös 

kaikki sopimusasiakirjat ja työnaikaiset muutosku-

vat. Toteutuksessa joudutaan aina tekemään muu-

Huoneistojen 

tasolla järjes-

telmä pitää si-

sällään seuraa-

vat toiminnot. 

Lisäksi on va-

rauduttu esi-

merkiksi hoi-

va- ja turvapal-

veluiden liittä-

miseen järjes-

telmään osak-

kaan niin halu-

tessa.



toksia, jotka urakoitsijan tulee tallentaa ns. punaky-

näversioihin. On tärkeintä velvoittaa piirtämään puh-

taaksi kaikki todellista toteutusta vastaavat piirustuk-

set ja tallentamaan sähköisesti projektipankkiin.

Hallitus vastaa myös 
osakasmuutosten dokumentoinnista
Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää talon hallitukselta, 

tosin käytännössä isännöitsijältä - dokumetoimaan 

kaikki osakkaiden asuntoihinsa tekemät luvanva-

raiset muutokset. 

– Linjasaneerauksen yhteydessä joka asunnos-

ta syntyy tai ainakin pitäisi syntyä sähköinen ”huo-

neistokortti”. Tähän huoneistokorttiin isännöitsijä 

voi kirjata kaikki vuosien varrella tehdyt asunnon 

remontit. Silloin myös talon hallitus voi niitä näin 

helposti valvoa, Elonen muistuttaa.

Kaikki tällainen talon hallinnon perusinfra on 

Elosen mukaan halpaa luoda sähköiseen huolto-

kirjaan linjasaneerauksen yhteydessä. – Ikävä kyllä 

sähköisen huoltokirjan tarjonta on jäänyt digikehi-

tyksessä pahasti jälkeen, eikä toimivia huoltokirja-

malleja oikein löydy. Tässä olisi nuorille, innovatii-

visille start-up –yrittäjille mahtava tilaisuus., 

3D-mallinnuksesta oli suuri apu linjasaneerauksessa, kun 

osakkaille voitiin havainnollistaa, minkälaisia kylpyhuo-

neista tulee.

Taloyhtiössä on vireillä ullakkorakentamishanke, jossa 

4D-mallinnusta jälleen kerran hyödynnetään.
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Ä
lytekniikan yleistymistä olemassa ole-

vassa rakennuskannassa jarruttaa Antti 

Elosen kokemuksen mukaan kovasti se, 

että järjestelmien kirjo on valtava, eivätkä 

kaikki järjestelmät toimi keskenään. 

Peruskäyttäjän keskeisin ongelma on siinä, mis-

tä lähdet etsimään sinulle sopivia vaihtoehtoja. Ke-

nen kelkkaan lähdet tai minkä standardien mukaan 

toimit? 

Rakennusten älytekniikka on vielä verraten 

nuorta. Siksi alalla on runsaasti keskenään kilpaile-

via toteutuksen standardeja. 

– Monet talotekniikan suunnittelijoista eivät hal-

litse nopeasti kehittyvää tiedonsirtoprotokollien oi-

keaa käyttötarkoitusta. Niinpä taloyhtiö rakennutta-

jana joutuu useimmiten itse päättämään, mille tek-

niselle alustalle älykkyyttä lähdetään rakentamaan, 

Antti Elonen pohtii.

Mäkilinnassa päädyttiin avoimeen kotimaisen 

Fidelex Oy:n toimittamaan Modbus-väylätekniik-

kaan, joka soveltuu asuintaloista vaativiin konsert-

titaloihin.

–  Joka asunnon sähkötauluun liitetään ”äly-yk-

sikkö”, jonka kautta tieto kulkee kaksisuuntaisesti 

asunnosta sisään ja ulospäin vac-säätökeskukselle. 

Äly-yksikön vakiotoimintojen lisäksi osakas voi lii-

tää järjestelmään myös mm. langattoman enOce-

an-standarin mukaisia antureita, Elonen mainitsee.

Palovaroitinjärjestelmä osoitteellisena
– Lisäksi järjestelmän ansiosta paloturvallisuudes-

ta tulee yksi osa taloyhtiön kokonaisinfraa. Itsekin 

Tekniikan runsaus 
- valinnan vaikeus

HTTP, DALI, SMTP, AJAX, SQL VAI KNX TAI MODBUS. MIKÄ NÄISTÄ?

muutaman palokuoleman läheltä nähneenä halu-

simme yhtiöön osoitteellisen palovaroitinjärjestel-

män, Elonen jatkaa. 

Palohälytykset on toteutettu niin, että palovaroit-

timen hälytys katkaisee heti liedeltä sähkösyötön. 

Jos palovaroitinta ei ole kuitattu pois päältä parin 

minuutin kuluessa,  lähtee asunnosta osoitteellinen 

hälytys kiinteistön huoltoyhtiölle. 

– Huoltoyhtiö osaa siis heti suunnistaa oikeaan 

asuntoon ja tarvittaessa nopeasti hälyttää myös pa-

lokunnan paikalle. Palokunta ei valitettavasti ota 

suoraan vastaan tällaisia sähköisiä ilmoituksia.  Sik-

si hälytys menee siis huoltoyhtiölle, Elonen kertoo. 

– Toki sekin auttaa tilanteessa, että ainakin huol-

toyhtiö tietää heti, missä huoneistossa palaa, eikä 

tarvitse soitella ovikelloja tulipalopaikan selvittämi-

seksi, hän vielä toteaa. 

Heikkenevä huoltosuhde 
– digiloikka auttaa siihenkin 
– Väestö vanhenee ja ikääntyvistä joutuu huoleh-

timaan yhä pienempi työssä käyvä osuus väestös-

tä. Huoltosuhde heikkenee. Tähänkin haasteeseen 

haluttiin Mäkilinnan linjasaneerauksessa varautua. 

Järjestelmää rakennettaessa on pyritty huomioi-

maan asukkaiden tulevia tarpeita niin, että ikäihmi-

setkin voisivat asua turvallisesti kotonaan mahdol-

lisimman pitkään kalliin laitoshoidon sijaan, Elonen 

kertoo. 

Järjestelmään on mahdollista liittää erilaisia ko-

tona asumista helpottavia toimintoja liittyen hoiva- 

ja turvapalveluihin. 
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– KUKAAN meistä ei halua maksaa naapurin säh-

kölaskua. Asuntokohtainen sähkönmittaus on ollut 

itsestään selvyys vuosikymmenet. Siksi on käsittä-

mätöntä, että  esimerkiksi asuntokohtaisia vesimit-

tareita edelleen vastustetaan turhana investointina. 

Kuitenkin taloyhtiössä osakkaan asuntoon kohdis-

tuvat vesikustannukset ovat moninkertaiset vastaa-

viin asuntojen sähkökustannuksiin verrattuna, Antti 

Elonen harmittelee.

– On uskomatonta, miten jopa koulutettujen, 

fi ksujen ihmisten ajatus harhautuu vesimittareista 

puhuttaessa erilaisten vääristyneiden puskahuhujen 

pauloihin, Elonen täräyttää.

– Eräässäkin talossa isossa asunnossa asunut 

säästeliäs leskirouva kulutti vettä vain 70 litraa vuo-

rokaudessa. Mutta pienessä naapuriyksiössä bilettävä 

nuori lorotti vettä 320 litraa päivässä. Ilman veden-

mittausta leskirouva olisi maksanut suurimman osan 

naapurin vesilaskusta. Ja ilman mittausta ei kulutusta 

voi lain edellyttämällä tasavertaisuuden periaatteella 

jakaa, hän vielä jatkaa konkreettisella esimerkillä.

– Toki markkinoille on tullut esimerkiksi langat-

tomaan etäluentaan perustuvia laitteita, jotka eivät 

uusien talojen massiivisten rakenteiden läpi pysty 

luotettavasti välittämään mittaussignaalia. Näiden ko-

kemusten pohjalta ei kuitenkaan pidä tuomita asun-

tokohtaisen vedenmittauksen perustetta: Ken käyttää 

maksakoon myös käytöstään, Elonen vielä tiivistää.

Asumispalveluita kannattavasti
– Taloyhtiön hoitamisessa pätevät normaalit liike-

elämän faktat. Homman pitää olla pitkäjänteises-

ti kannattavaa osakkaille. Ja se saavutetaan vain 

huippuhyvällä ”tuotteella” eli talon asumispalvelulla, 

Elonen sanoo. 

– Taloyhtiön on siis kyettävä tarjoamaan hyviä, 

tämän ajan tason, mutta tulevaisuudenkin tarpei-

den mukaisia asumispalveluita kaikille – niin osak-

keenomistajille, vuokralaisille, liikevuokralaisille kuin 

sijoittajaomistajillekin. 

– Jo nyt asuntojen vuokralaiset kysyvät, onko ta-

lossa 300M:n nettiyhteys. Kotona työskentely ja free-

lancertoiminta ovat nuoremmalle polvelle normaali 

työtapa. Isot megatiedostot pitää saada kotikoneelta 

valtamerten taakse napin painalluksella. Vanhoilla 

puhelinpiuhoilla se ei enää onnistu, Elonen kertoo 

kokemuksestaan.

Taloyhtiön asumispalveluiden tuottamisen periaa-

te ja ajatus siitä, että seuraaviin sataan vuoteen ei tar-

vitse uusia remontteja nimenomaan herätti osakkaat 

ja asukkaat kysymään linjasaneerauksen yhteydessä,  

kannattaisiko silloin tehdä samalla jotakin fi ksumpaa-

kin – yhdistää esimerkiksi nykyajan älytekniikkaa sekä 

suunnittelussa että toteutuksessa. 

Heräsikö ajatuksia älytekniikan hyödyntämises-

tä tai taloyhtiön hoitamisesta? Lisätietoja voit kysyä 

sähköpostiosoitteella antti.elonen@iki.fi .

Johda taloyhtiötä
kuin liikeyritystä

– Asunnon äly-yksikköön voidaan liittää esimer-

kiksi liiketunnistin, joka kytketään ”käänteisesti” 

hälyttämään vasta sitten, jos mummo tai pappa ei 

ole liikkunut vuorokauteen. Silloin on syytä epäillä 

hänen kaatuneen siten, ettei pääse ylös liikkeelle ja 

kotiapu lähtee liikkeelle, Elonen jatkaa.

– Pesukoneiden alle laitettava vesivuotoantu-

ri voidaan asentaa myös mummon tai papan pat-

jan alle. Jos anturi hälyttää patjan kastuneen, tietää 

kunnallinen kodinhoitaja lähteä vaihtamaan mum-

mon vaippoja. Näin synkäksi saattaa omakin kohta-

lo muodostua yhteiskunnan karsiessa kustannuk-

sia, maalailee Elonen.

Esineiden internet – IoT – on jo aivan oven taka-

na. Myös siihen on Mäkilinnan älykäässä automaa-

tiossa varauduttu. 

- Kohta siis ruokakauppa tietää, milloin jääkaa-

pistasi puuttuu maitoa ja osaa kiikuttaa sen kotiisi 

ilman kaupassa käyntiä. Olemme sillä tiellä otta-

massa vasta digiloikan ensiaskeleita, hän vielä mai-

nitsee.

Big Data ja Data broker 
– tulevaisuuden ammatikunta
- Älytalon automatiikka kerää sisuksiinsa valtavaa 

tietomassaa, big dataa. Sitä tietoa yhä tarkemmin 

analysoimalla voidaan tehdä yhä tarkempia säätö-

toimenpiteitä ja siten säästää luontoa ja asumiskus-

tannuksia mukavuudesta tinkimättä, Elonen toteaa.

– Tuottaako big data uutta liiketoimintaa myös 

taloyhtiökentässä – esimerkiksi yrityksiä, jotka ana-

lysoivat ja hallinnoivat taloyhtiön big dataa maksua 

vastaan.

Tämä olisi ihan oma business-alue, joka vielä nyt 

on aivan kehittymätön. Onneksi viime kiinteistö-

messuilla oli jo lupaavia start-up yrittäjiä tarttumas-

sa tähän liiketoimintaideaan, Elonen ideoi.

– Ennakkoluulottomissa nuorissa on älytalojen-

kin tulevaisuus, summaa Antti Elonen katse positii-

visesti kohti tulevaisuutta.

Antti Elonen kertoi Mäkilinnan älytalo-hankkeen 

kokemuksista RIL:n järjestämässä tilaisuudessa, jossa 

julkaistiin Käyttäjälähtöinen älyrakennus – suunnittelu, 

rakentaminen, käyttö ja ylläpito -niminen julkaisu (RIL 

267-2015).

Julkaisun ensisijaisena tavoitteena on alan asiantunti-

javoimin kuvata älyrakennuksen yleisiä periaatteita sekä 

yleisiä suunnittelu-, toteutus- ja käyttötapoja. 

Lisäksi julkaisussa pyritään tuomaan esiin nimenomaan 

älytekniikan  käyttäjälähtöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. 

Järjestelmän sydämen muodostavat keskuslaite ja web-palve-

lin, josta päästään suoraan mittaamaan vedenkulutusta. 

Liitäntäyksikön kautta taas ohjaillaan ja seurataan muita järjes-

telään kuuluvia toimintoja. 

Antti Elonen näyttää, miten valtava määrä ”älykaapeleita” por-

rashuoneeseen on linjasaneerauksen yhteydessä asennettu. 

21



A
sunto Oy Alakiventie 3 on vuonna 1965 

valmistunut noin sadan asunnon yhtiö, 

jonka pesutupa on pieni, mutta varustet-

tu kuitenkin nykyaikaisella, tehokkaalla 

pyykinpesukoneella. 

Pyykkien kuivattamiseen on kolme kuivaushuo-

netta, jotka on varustettu kuivureilla. Pesutuvan 

avaimen saa huoltoyhtiöstä muutaman euron hin-

taan ja varauksen voi tehdä käytävällä sijaitsevaan 

varauskirjaan. Pesutupaa myydään ns. aamu- ja il-

tavuoroina eli ensimmäinen vuoro alkaa aamul-

la 8.00 ja viimeinen päättyy klo 20.00. Kuivaushuo-

neiden sähköt katkeavat illalla kello 22.00. Siis peri-

aatteessa ihan hyvät puitteet, mutta....

Pesulameininkiä ja mattopyykkiä
Taloyhtiössä on Wilma Schlizewskin mukaan muu-

tamia asukkaita, jotka käyttävät pesutupaa ja kui-

Miten taltuttaa pesu-
tuvan väärinkäyttäjät?
”Onko tässä maailmankaikkeudessa yhtään isoa 
taloyhtiötä, jonka pesutupajärjestelmä toimii?” 
Hallituksen puheenjohtaja Wilma Schlizewski parahtaa 
kiukusta ja tuskasta, koska niin ”helvetilliseksi” on 
taloyhtiön pesutuvan meininki yltynyt. 

– Kertokaa, jos teidän taloyhtiössänne pesutupa toimii. 
Kollegiaalisia neuvoja ja vinkkejä kaivataan.

vaushuoneita kuin pyörittäisivät omaa pesulaa. 

Pyykkiä pestään usein ja suuria määriä. Pestyjen 

vaatteiden joukossa nähty esimerkiksi useita kym-

meniä pienten lasten bodyja, vaikka tiettävästi per-

heeseen ei pieniä lapsia kuulu.

Toinen ongelma muodostuu matoista, joita pe-

sutuvan koneella pestään kielloista huolimatta. 

– Konetta korjataan matonpesusta syntyneiden 

vikojen vuoksi melkein kuukausittain, Wilma sa-

noo. 

Mattojen kuivattaminen on kielletty kuivaushuo-

neissa, koska niissä ei ole minkäänlaista vedenpois-

tojärjestelmää. Pyykkiä kuivattaa kuivuri. 

– Paksut matot eivät edes kuiva normaalin kui-

vausajan puitteissa. Kun matot jätetään sinne kui-

vumaan, ne roikkuvat siellä toisten kuivausajoilla. 

Ja siitä taas seuraa se, että toiset siirtelevät pyykkejä 

omien pyykkiensä tieltä, Wilma tuskailee.

Wilma Schli-

zewskin levit-

telee pesutu-

vassa käsiään 

hallitsematto-

man tilanteen 

vuoksi. Mitä 

tehdä, kerto-

kaa vinkkejä ja 

antakaa neu-

voja.
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Tilanne on hallitsematon
Taloyhtiössä on yritetty puuttua pesutuvan väärin-

käytöksiin keskustelemalla, voisiko pyykkiä pestä 

vain kerran tai kaksi viikossa, eikä niin usein kuin 

nyt tapahtuu. Mattojen pesukielto on kaikunut kuu-

roille korville. 

Kertoopa Wilma poliisinkin vierailleen taloyhti-

össä yöllisten pesuoperaatioiden vuoksi. Tämän ta-

pahtuman jälkeen päätettiin, että rele katkaisee kui-

vaushuoneen sähköt kello 22, millä on yritetty hilli-

tä myöhäisiä ja yöllisiä pyykinpesemisiä.

– Sekään ei ole auttanut, koska jos siellä kuiva-

ushuoneessa on märkä matto tai muutakin märkää 

pyykkiä illalla, niin se on todennäköisesti märkää 

vielä aamullakin. Aamuvuorolainen tietysti siirtää 

pyykkejä pois ja laittaa omansa kuivumaan. Hyvä, 

ettei ole nyrkkitappelua pyykinpesunkin vuoksi täs-

sä taloyhtiössä nähty, Wilma vielä jatkaa.

Käyttöoikeutta ei voi rajoittaa
– On pohdittu, pitäisikö avain- ja varausjärjestelmä 

muuttaa sellaiseksi lukkotauluksi. Lunastat lukkoa-

vaimen, jolla pystyt varaamaan vain yhden vuoron 

kerrallaan, Wilma mainitsee pohditun ratkaisuksi. 

– Vai pitäisikö nostaa pesutuvan käyttömaksu 

huomattavasti korkeammaksi - avain maksaisi esi-

merkiksi 50 euroa?

Voisiko nykyaikaisella elektronisella lukitusjär-

jestelmällä, johon voidaan liittää kulunvalvontaa, 

hallita paremmin tai rajoittaa pesutuvan käyttöä, 

tätäkin Wilman mukaan parhaillaan mietitään. Lu-

kitusjärjestelmä uusitaan joka tapauksessa talon ka-

tolle rakennettavien lisäkerrosasuntojen ja asukkai-

den vuoksi. 

Wilma kertoo ehdottaneensa isännöitsijälle val-

vontakameroiden asentamista yhdyskäytävään.

– Että olisi nähty, ketkä pesutupaa käyttävät vää-

rin ja minkälaisten kääröjen kanssa sinne mennään 

ja sieltä tullaan. Mutta ei voi asentaa kameroita, ei 

edes yhdyskäytävälle, koska taloyhtiön sisällä ei saa 

kuvata tai kaikkien pitää hyväksyä kuvaaminen.

Taloyhtiössä on Wilman mukaan noin kymmen-

kunta aktiivista pesutuvan käyttäjää, jotka kärsivät 

nykytilanteesta. Lisäksi pesutuvan käytön voidaan 

ennustaa lisääntyvän, jos uusiin asuntoihin tulee 

opiskelijoita – opiskelijathan ovat tunnetusti ahke-

ria pesutuvan käyttäjiä.

– Yhtiöjärjestyksemme mukaan meillä on pesu-

tupa asukkaiden käytettävissä, Wilma toteaa yhden-

vertaisuuden periaatteesta, jonka perusteella kenel-

täkään ei voida pesutuvan käyttämistä evätä, eikä 

käyttöä rajoittaa.  

Jos sinulla on antaa hyviä vinkkejä tai kokemuksia 

esimerkillisesti toimivasta kiinteistöpesulasta varauksineen, 

rahastuksineen ja koneineen, kerro siitä minulle: 

sähköposti riina.takala@kiinteistoposti.fi 

Taloyhtiön paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia ja se rakentuu 
yhtiön ja asukkaiden yhteistyöstä. Taloyhtiön Oma paloharjoitus
on hyvä työkalu yhtiön turvallisuusasioiden tarkistamiseen. Lisäksi
asukkaat kannattaa haastaa tekemään kodin Oma paloharjoitus,
jotta turvallisuusasiat huomioidaan myös asunnoissa.

Hanketta rahoittaa:

JÄRJESTÄ TALOYHTIÖSSÄSI OMA PALOHARJOITUS  
JA VOITA 1000 EUROA.

Selkeät ohjeet harjoituksiin löytyvät 
osoitteesta .

Osallistu nyt ja voit voittaa LähiTapiolan
myöntämän 1000 euron rahapalkinnon.

http://www.paloturvallisuusviikko.fi


Kuvassa Vapaaehtoisia työskentelemässä Kangas-

alalla sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa. Myös 

Helsingin Ruskeasuolla toivotaan, että ihmiset osal-

listuvat vapaaehtoisina SPR:n tai Meilahden seura-

kunnan kautta turvapaikanhakijoiden asumista ja 

sopeutumista helpottaviin toimintoihin.K
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TURVAPAIKANHAKIJAT ASUTTAMAAN TURVAPAIKANHAKIJAT ASUTTAMAAN 
ENTISTÄ INVALIDISÄÄTIÖN SAIRAALATALOAENTISTÄ INVALIDISÄÄTIÖN SAIRAALATALOA

Keskusteleminen ja Keskusteleminen ja 
omat kokemuksetomat kokemukset
parhaita polkuja parhaita polkuja 
sopuisaan yhteiseloon sopuisaan yhteiseloon 
Ihmiset istuvat jännittyneen oloisina. Katselevat toisiaan, Ihmiset istuvat jännittyneen oloisina. Katselevat toisiaan, 
kuka toisensa tuntien, kuka toisensa tietäen ja jotkut vain kuka toisensa tuntien, kuka toisensa tietäen ja jotkut vain 
toisillensa tuntemattomina. Odottavat, mitä tapahtuu.toisillensa tuntemattomina. Odottavat, mitä tapahtuu.

Illan aikana on tarkoitus keskustella – siis esittää kysymyksiä Illan aikana on tarkoitus keskustella – siis esittää kysymyksiä 
ja saada vastauksia -  turvapaikanhakijoihin liittyen.ja saada vastauksia -  turvapaikanhakijoihin liittyen.

Heitä on tulossa Helsingin Ruskeasuolle entisen Invalidi-Heitä on tulossa Helsingin Ruskeasuolle entisen Invalidi-
säätiön tyhjiin sairaalatiloihin. Paikkoja on valmisteltu noin säätiön tyhjiin sairaalatiloihin. Paikkoja on valmisteltu noin 
120:lle.120:lle.

Kukaan ei vielä tiedä, keitä tai minkälaisia turvapaikan-Kukaan ei vielä tiedä, keitä tai minkälaisia turvapaikan-
hakijoita taloon tulee asumaan. Päällimmäisenä pelkona hakijoita taloon tulee asumaan. Päällimmäisenä pelkona 
varsinkin nuorilla naisilla tuntuu olevan, tuleeko paljon varsinkin nuorilla naisilla tuntuu olevan, tuleeko paljon 
yksinäisiä turvapaikanhakijamiehiä.yksinäisiä turvapaikanhakijamiehiä.
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O
n maanantai 16.11.0215 kello 18.00, kun 

infotilaisuus Helsingin Ruskeasuon 

asukkaille alkaa Meilahden seurakunnan 

Ruskeasuon seurakuntakeskuksessa. 

Miriam Attias Suomen Pakolaisavun Naapuruus-

sovittelun keskuksesta kertoo, että tilaisuudessa on 

tarkoitus keskustella Invalidisäätiön tiloihin sijoit-

tuvaan vastaanottokeskukseen liittyvistä kysymyk-

sistä. 

Pyrkimyksenä on ennen kaikkea ajatusten ja-

kaminen, huolenaiheista kertominen, ideoiminen, 

pelkojenkin esille tuominen asioista, jotka liittyvät 

uuteen ja ennen kokemattomaan tilanteeseen. 

Jännittävintä ja varmasti monin tavoin pelotta-

vaakin on juuri se, että alueen asukkailla ei ole ko-

vin pitkää sopeutumisaikaa uuteen tilanteeseen – 

huomenna tiistaina 17.11.2015 taloon tulevat ensim-

mäiset pakolaiset. 

Toisaalta se on nyt vain tietty ajankohta, josta 

prosessi alkaa – tuntemattoman pitkä yhteiselo yli 

sadan turvapaikanhakijan kanssa noin 7 000 asuk-

kaan Ruskeasuolla – pienessä kaupungissa suuren 

kaupungin sisällä...

Vastaanottokeskus 
kiireellä valmiiksi 
Maanantaina SPR:n väellä hihat heiluvat, kun Inva-

lidisäätiön tiloja laitetaan  valmiiksi tiistaina tulevia 

turvapaikanhakijoita varten. 

Töitä puskevat SPR:n delegaatit, tässä vaiheessa 

vastaanottokeskukseen töihin tulevat 4 työntekijää 

sekä lukuisa joukko SPR:n vapaaehtoisia.

Vastaanottokeskuksessa tulee työskentelemään 

kaikkiaan 10 vakituista työntekijää vapaaehtoisten 

lisäksi. 

Vastaanottokeskuksen tehtävänä on tarjota tur-

vapaikanhakijoille majoitus, ruoka, turva ja perus-

terveydenhuolto.

Tärkeä pohja tälle yhteistyölle, mutta ennen kaik-

kea turvapaikanhakijoiden sopeutumiselle luodaan 

alkuinfotilaisuuksilla, joissa mm. SPR, poliisi tai 

maahanmuuttoviraston edustajat kertovat Suomes-

ta, suomalaisesta yhteiskunnasta, suomalaisista ih-

misistä, elintavoista ja kulttuurista. 

Naisten asema ja turvallisuus nousevat muuta-

missa puheenvuoroissa kovasti esiin. 

Valmiustasoa 
nostetaan tarpeen mukaan
Poliisin tehtävänä on Helsingin poliisin ennaltaeh-

käisevän toiminnan yksikköä edustavan vanhem-

man konstaapelin Janne Korhosen mukaan tuoda 

esiin lainsäädäntö, joka koskee turvapaikanhakijoi-

takin.  

– Kerromme esimerkiksi siitä, mitä uskonnon-

vapaus tarkoittaa, mikä on naisen asema suomalai-

sessa yhteiskunnassa, mitä seuraa, jos turvapaikan-

hakijat syyllistyvät rikoksiin, yleisestä käyttäytymi-

sestä, miten suomalaisia puhutellaan, mitä tarkoit-

taa suomalaisen sosiaalinen etäisyys käytännössä, 

miten käyttäydytään kaduilla ja puistoissa, mitä saa 

tehdä ja milloin saa tehdä, hän luettelee tietotul-

vasta, jota ei kukaan ihminen kykene luonnollises-

tikaan kerralla omaksumaan – siksi samoja asioita 

Apulaisjohtaja 

Elmi Salahud 

on ollut perus-

tamassa mui-

takin vastaan-

ottokeskuksia 

Uudellemaalle.  

Keskusteluti-

laisuuden jäl-

keen riitti vielä 

keskusteltavaa 

Ruskeasuon 

vastaanotto-

keskuksen toi-

minnasta.  
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käsitellään usein ja mahdollisimman monissa yh-

teyksissä.

Poliisi on Korhosen mukaan varautunut tänä 

päivänä turvapaikanhakijoihin liittyviin asioihin 

omilla tavoillaan. Esimerkiksi vastaanottokeskusten 

ympäristöä valvotaan nyt tarkemmin kuin aikai-

semmin. 

– Ja varmasti valvontaa lisätään tarpeen mu-

kaan, jos vaaroja ilmenee enemmän. Kaikkiin on-

gelmiin puututaan ja mahdollisimman matalalla 

kynnyksellä. 

Miriam Attias kehottaa ottamaan yhteyttä vas-

taanottokeskukseen, jos tarvetta ilmenee. Siis erityi-

sesti silloin, jos on alueen asukkaiden ja turvapai-

kanhakijoiden välille on syntynyt jonkinlainen risti-

riita tai ongelma. 

– On aina helpompi puhua konkreettisesta ta-

pahtumasta, joka aiheutti ristiriidan tai ongelman 

kuin kertoa tapahtuneesta yleisellä tasolla myö-

hemmin. Silloin sitä voi olla vaikea sisäistää tai ym-

märtää, ellei ole ollut itse mukana siinä tilanteessa, 

neuvo kuuluu.

Ruskeasuolla, kuten muissakin vastaanottokes-

kuksissa, toimii ympärivuorokautinen vartiointi jo-

ka päivä. Ruskeasuon vastaanottokeskukseen on 

juuri saatu asennettua myös kameravalvonta. Tä-

män lisäksi vartijat kiertävät rakennuksen ympäril-

lä yöaikaan.

Uusia toimintaryhmiä ja
mukaan olemassa oleviin 
Monien järjestöjen ja yhdistysten ihmiset tuntuvat 

odottavan malttamattomina tilaisuutta kertoa tur-

vapaikanhakijoille alueen olemassa olevista harras-

tus- ja toimintamahdollisuuksista.

Lisäksi moni kokee tärkeäksi, että turvapaikan-

hakijoille järjestetään sellaista toimintaa, mitä he it-

se haluavat ja mikä heitä kiinnostaa. 

Tilaisuudessa ehdotetaan, että alueella toimiva 

Punaisen Ristin Länsi-Helsingin osasto ja Meilah-

den seurakunta toimisivat erilaisten toimintojen 

koordinaattoreina.

Helsingin ja Uudenmaan alueella vastaanotto-

keskuksia perustanut apulaisjohtaja Elmi Salahud 

SPR:stä mainitsee, että myös vastaanottokeskuk-

sessa pyritään käynnistämään heti esimerkiksi suo-

menkielenopetus sekä erilaisia toimintaryhmiä. . 

Miksi valmiit ateriat?
Tieto siitä, että turvapaikanhakijat saavat päivässä 

neljä ateriaa, saa jotkut paikalla olleet kommentoi-

maan, että ”onpas hyvää palvelua, minäkin haluai-

sin..”.

Selitys sille, että turvapaikanhakijat käyvät syö-

mässä lounaan ja illallisen Ortonin ruokalassa, joh-

tuu siitä, ettei vanhassa sairaalarakennuksessa ole 

mahdollisuuksia tehdä itse ruokaa. Aamiaisen ja il-

tapalan he nauttivat vastaanottokeskuksen yhteisti-

loissa. Mutta tosiasiallisesti ei voida puhua palvelus-

ta, Elmi Salahud huomauttaa.

– Tietenkin he haluaisivat itse laittaa ruokansa, 

mutta se ei ole paloturvallisuussyistä, eikä tilojen-

kaan vuoksi mahdollista. Emmekä me voi nälkiin-

nyttää ihmisiä, Salahud muistuttaa.

Miksi me otamme vastaan?
Yhdessä kriittisessä puheenvuorossa turvapaikan-

hakijoiden vastaanottaminen ja asuttaminen näh-

dään katastrofaalisen kalliina. Lisäksi kommentoi-

jaa ihmetyttää, miksi Suomi tai SPR ylipäänsä ottaa 

vastaan turvapaikanhakijoita varsinkin jos heidän 

joukossaan on paljon ns. ”elintasopakolaisia”.

Turvapaikanhakijoille mm. majoitusta Kaakkois-

Suomessa järjestänyt Päivi Hieta Maahanmuuttovi-

rastosta muistuttaa, että turvapaikanhakijoiden vas-

taanottamisen velvollisuus tulee Suomea ja muita 

EU-maita koskevista kansainvälisistä sopimuksista, 

EU-lainsäädännöstä sekä hallituksen tekemistä lin-

jauksista. Sopimuksista tärkeimpiä ovat Euroopan 

ihmisoikeussopimus, kidutuksen vastainen yleisso-

pimus, lapsen oikeuksien sopimus ja Geneven pa-

kolaissopimus.

– Maahanmuuttovirasto on sisäministeriön alai-

nen laitos, joka toteuttaa ministeriön tehtäväksian-

toja. SPR on vain yksi yhteistyökumppaneistamme. 

Niitä ovat myös esimerkiksi Setlementtiliitto, Sini-

nen nauha ja monia muita.

– Suomeen on tullut tähän mennessä jo 28 000 

ihmistä. Vastaanottokeskuksia on yli sata. Me olem-

me vastuussa siitä, että turvapaikanhakijoille on 

majoitus, ruokaa ja että heidän terveydentilansa 

tarkastetaan. Terveydenhuollon järjestäminen on 

minun vastuullani Maahanmuuttovirastossa, Päivi 

Hieta jatkaa.

Tilaisuudessa on tarpeen myös kerrata turva-

paikanhakuprosessi. Se lähtee siitä, että turvapai-

kanhakijat tekevät rajalla poliisille turvapaikkaha-

kemuksen. Poliisi tekee ensimmäisen ja maahan-

muuttovirasto toisen kuulustelun, joiden perusteel-

la tehdään päätös turvapaikasta.

– Turvapaikkapäätökseen on kansainvälisesti 

erittäin tarkat kriteerit. Minun mielestäni kukaan ei 

saa turvapaikkaa turhaan, Hieta toteaa.

Turvapaikkapäätöksen saaminen kestää pitkään. 

Hiedan mukaan 6 kuukaudesta 12 kuukauteen.

– Voidaan siis ajatella, että kun yksi ryhmä on 

saapunut Suomeen, menee ehkä vuoden verran 

ennen kuin he saavat päätöksen. Siksi he asuvat 

vastaanottokeskuksessa vuoden ajan ja tilalle tulee 

uusia turvapaikanhakijoita, kun he poistuvat.

Toiminta- ja opiskeluvelvollisuus
Kuulijakunnassa vallitsee käsitys, että turvapaikan-

hakijat eivät tee mitään. Toisaalta halutaan tietää, 

voivatko he tehdä töitä tai opiskella ja mitä tapahtuu 

kotouttamisessa.

– Suomessa on vastaanottolaki, mikä velvoit-

taa asukkaat osallistumaan opiskelemiseen ja työ-

toimintaan. Se tarkoittaa sitä, että vastaanottoraha, 

mitä heille maksetaan, on vastikkeellista. Sitä ei saa, 

ellei tee mitään, Elmi Salahud painottaa.

– On myös niin, että ellei ole saanut päätöstä, ei 

ole oikeutettu esimerkiksi viralliseen suomenkielen 

opiskelemiseen tai kotouttamiseen, Hieta toteaa.
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Tämä ei Elmi Salahudin mukaan poissul-

je  vastaanottokeskusten suomenkielenopetusta, 

koska sitä ei tehdä  virallisena kielikoulutuksena.

– Kun turvapaikanhakija on oleskellut Suo-

messa 3 kuukautta, hän voi tehdä töitä, jos maa-

hanmuuttovirasto antaa siihen luvan. Sitä ennen 

turvapaikanhakijat voivat tehdä talkootöitä. He 

ovatkin ilomielellä mukana talkootöissä ja heitä 

saa pyytää talkootöihin, Salahud korostaa.

Kotouttaminen virallisena terminä taas tar-

koittaa sitä vaihetta, että turvapaikanhakija on 

saanut myönteisen päätöksen ja hänelle osoite-

taan kunta, mihin asettua asumaan.

– Silloin hän saa ns. kuntalaisen oikeudet, Sa-

lahud vielä mainitsee kotouttamisvaiheesta, joka 

kestää 3 vuotta.

Ei päivärahaa, 
vaan vastaanottorahaa
Kuinka paljon päivärahaa maksetaan ja kenelle 

kaikille, kuuluu kysymys yleisöstä.

Päivi Hieta ja Elmi Salahud oikaisevat, ettei 

ole kysymys päivärahasta, vaan kuukausittain 

valtion maksamasta vastaanottorahasta.

Jos yksinasuva tai yksinhuoltaja turvapaikan-

hakija saa ateriat vastaanottokeskuksessa, vas-

taanottorahan perusosa on hänelle kuukaudes-

sa 92,64 euroa. Yli 18-vuotiaalle maksetaan vas-

taanottokeskuksessa ateriat saavana 76,29 euroa 

kuukaudessa. Perheensä kanssa asuvasta lap-

sesta maksetaan vastaanottokeskuksessa ateriat 

saavana 59,94 euroa kuukaudessa.

Jos vastaanottokeskus ei tarjoa aterioita, vas-

taanottorahan perusosa on yksinasuvalle ja 

yksinhuoltajalle 316,07 euroa, yli 18-vuotiaille 

267,02 euroa ja perheensä kanssa asuvalle lap-

selle 201,63 euroa kuukaudessa.

Inhimillisyyttä ja 
ihmisyyttä tarvitaan
– Tämän illan aikana ei ole kertaakaan puhuttu 

siitä, että turvapaikanhakijoiden joukossa on rik-

kinäisiä ihmisiä.He tulevat tänne sodan keskeltä. 

Heidän kotinsa on voitu tuhota, heidän omai-

siaan on kuollut, heillä on hirveä tuska, he ovat 

jättäneet kauhean tilanteen taakseen ja lähteneet 

pakoon, entinen Suomen Lähetysseuran työn-

tekijänä mm. Jordaniassa ennen Persianlahden 

sotaa työskennellyt Eila Leinonen muistuttaa. 

– He hakevat elintasoa, koska omassa kotiky-

lässä ja kaupungissa sitä on täysin mahdotonta 

saavuttaa. Ei ole työtä, normaalit systeemit eivät 

toimi, koulut kiinni, yliopistot kiinni, hyvä, jos ei 

ole kaikkea pommitettu.

– Täytyy siis muistaa, että eivät ihmiset tänne 

tule turisteina opettelemaan suomalaista kult-

tuuria, hän korostaa samalla muistuttaen, et-

tei vapaaehtoisten, eikä muidenkaan ihmisten 

tehtävä ole arvioida, kuka on ”oikea” pakolainen 

ja kuka ansaitsee turvapaikan, vaan se tehtävä 

kuuluu yksinomaan viranomaisille.

MYÖHEMMIN illalla tarkentuu, että kyllä Rus-

keasuolle tulee tiistaina turvapaikanhakijoita, mutta 

ei Torniosta, vaan Vuosaareen satamaan tulleita 

turvapaikanhakijoita. Tieto tuntuu yllättävän kuulijat, 

koska etukäteen on arveltu turvapaikanhakijoiden 

tulevat Torniosta, kuten niin usein on tapahtunut.

– Turvapaikanhakijoita on tullut Vuosaareen noin 

20 ihmisen päivävauhdilla ja he ovat niitä, jotka 

asutetaan nyt Ruskeasuon vastaanottokeskukseen, 

tietää Hanna Holm SPR Helsingin ja Uudenmaan 

piiristä kertoa.

– Sitä emme tiedä, minkälainen jakauma – tulee-

ko miehiä, naisia vai lapsiperheitä. Sen näkee vasta 

sitten, kun he ovat tiistaina täällä.

Maahanmuuttovirasto ei päätä, mihin turvapai-

kanhakijoita kulloinkin sijoitetaan, vaan sen määrit-

telee yksinkertaisesti, missä on tilaa.

– Paikat ovat täynnä, eikä päätöksiä turvapaikan 

saamisesta ole vielä kovinkaan paljon syntynyt, Päivi 

Hieta Maahanmuuttovirastosta vielä toteaa.

Tästäkin johtuen kukaan ei voi arvioida, kuinka 

kauan vastaanottokeskus Ruskeasuollakin toimii. 

Aika näyttää…

VASTAANOTTOKESKUKSIA oli marraskuun 

lopussa yhteensä 118. 

Suurimmasta osasta vastaanottokeskusten perus-

tamisesta ja toiminnasta vastaa SPR, kuten Ruskea-

suollakin. 

Lisäksi vastaanottokeskuksia pyörittävät Luona 

Oy, Setlementtiliitto, Helsingin kaupunki, Pihlajalinna 

Oy, Kajaanin kaupunki, Keuruun seurakunta, Kotkan 

kaupunki, Lomayhtymä Finland Oy, Valtion VOK, 

Lieksan Kristillinen Opisto, Vöyrin kunta, Kotouma 

Oy, Hoivapalvelut Metsätahti Oy, Vaasan kaupunki ja 

Vihdin seurakunta.

Lähde Maahanmuuttovirasto.

TURVAPAIKKAHAKEMUSTEN määrä samaisella 

viikolla, kun keskustelutilaisuus pidettiin eli 16.11.-

22.11., oli yhteensä 837 hakemusta. Niistä Irakin 

kansalaisia oli 372, Afganistanin kansalaisia 341, Syy-

rian kansalaisia 38, Iranin kansalaisia 21 ja Somalian 

kansalaisia 10.

Kaikkiaan vireille turvapaikkahakemuksia on tullut 

1.1.-22.11.2015 yhteensä 29 793.

Niistä irakilaisten osuus on 65 %, afganistanilais-

ten osuus 14 %, somalialaisten osuus 6 %, albania-

laisten osuus 2 % ja syyrialaisten osuus 2 %.

Turvapaikanhakijoita on arvioitu tulevan Suomeen 

30 000 – 35 000 tämän vuoden aikana.

Turvapaikanhakijamäärät Suomessa ovat 

2000-luvulla vaihdelleet noin 1 500 ja 6 000 hakijan 

välillä. Vuonna 2014 hakijoita oli 3 651.

Lähde Maahanmuuttovirasto.

Vuosaaresta 
tulevat ...
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A
jatukset lausuu helsinkiläisen, Ruskea-

suolla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön 

pitkäaikainen hallituksen puheenjohta-

ja Elisa Mikkola, joka palasi tuoreimmalta 

ulkomaantyömatkaltaan heinäkuun lopussa.

Hän toimi Suomen Punaisen Ristin alue-edusta-

jana Itä-Afrikassa, asui Keniassa Nairobissa ja teh-

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA ELISA MIKKOLAN ARVIO:

”Positiivisen kiinnostunut 
  mieliala vallitsee”
Yleinen mieliala ja suhtautuminen yllättävän positiivista, 
kiinnostunuttakin, vaikkakin osin varovaista. Todella paljon ideoita 
toiminnoista, joita turvapaikanhakijoille halutaan järjestää ja 
ryhmistä, joihin heidät halutaan ottaa mukaan. 

Tärkeintä kuitenkin on, että kaikki vaalivat hyviä käytöstapoja ja 
ottavat maahan tulleet turvapaikanhakijat huomioon samaan tapaan 
kuin ennen vanhaan pienissä kaupunki- tai maaseutuyhteisöissä.

tävänä oli hoitaa SPRn suhteita alueella, johon kuu-

luivat Kenia, Uganda, Etiopia, Sudan, Etelä-Sudan, 

Burundi ja Ruanda.

– Suomen Punaisella Ristillä oli alueella oma de-

legaatio, mutta minun tehtäväni oli ensisijaises-

ti huolehtia eri maiden Punaisten Ristien johdon 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

- Tavaraa meil-

lä riittää, mutta 

riittääkö ihmi-

syyttä ja välit-

tämistä ja tois-

ten ihmisten 

huomioimista, 

sen aika näyt-

tää, Elisa Mik-

kola mietiske-

lee asuntonsa 

parvekkeella 

hämärtyvässä 

marraskuun il-

lassa Helsingin 

Ruskeasuolla.
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Esimerkkinä työstään hän kertoo Burundin vaa-

leista kesällä 2015. Burundin Punainen Risti oli laa-

tinut vaaleja varten valmiussuunnitelmat – vas-

taavanlaisia kun Suomessa on tehty esimerkiksi 

suuronnettomuuksien varalta – miten varaudutaan 

mahdolliseen poliittiseen ja etniseen vastakkain-

asetteluun, mitä tehdään etukäteen, mitä tehdään 

vaalien aikana ja vaalipäivänä ja mitä sen jälkeen, 

jos levottomuuksia syntyy, miten kaikessa pysty-

tään auttamaan. 

Täysin ongelmitta ei selvitty. Varsinaista vaali-

päivää 21.7.2015 elettiin väkivaltaisuuksien – räjäh-

dysten ja ampumisten sävyttämissä olosuhteissa. 

Burundin Punaisen Ristin osuus vaalilevottomuuk-

sien uhrien auttamisessa oli erittäin merkittävä.

– Minun työni tai sopimukseni päättyi heinä-

kuussa ja siksi tulin takaisin Suomeen ja nyt etsin 

uusia haasteita. 

Ulkomailla hän on ollut töissä aikaisemminkin, 

esimerkiksi Mosambikissa 3 vuotta. 

Lisäksi työssään ihmisoikeuksien parissa hän kä-

vi säännöllisesti Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa, jo-

ten näiden alueiden olosuhteet ovat tulleet hänelle 

tutuiksi.

Onko kotia, 
minne koskaan palata?
Elisa osallistui Ruskeasuon asukkaille pidettyyn in-

fotilaisuuteen 16.11.2015. Hän kertoo valmistautu-

neensa pitämään ”palopuheen” Syyrian tilanteesta, 

mutta totesi, ettei hänen sitä tarvinnutkaan pitää – 

toinen henkilö nosti asian esiin.

– Syyriassa hallitus tappaa, Isis tappaa, on oppo-

sitioryhmiä, jotka tappavat. Siellä on paljon ihmisiä, 

jotka ovat jääneet tietyllä tavalla loukkuun näiden 

ryhmien väliin. Joka puolella nuoria miehiä houku-

tellaan heidän riveihinsä. Heillä on vaara joutua so-

dan uhreiksi, mutta yhtä lailla joutua sellaisiin jouk-

koihin, joiden arvoja he eivät varmastikaan pysty 

jakamaan. Minulla on poika ja kun ajattelen itseäni 

ja tilannetta, missä minun pitäisi valita, niin kyllä 

minä keräisin rahat ja lähettäisin poikani pois.

– Ajattelen turvapaikanhakijoista, että on tosi su-

rullista, miten he ovat joutuneet jättämään kotinsa - 

siis jos sitä enää edes onkaan. He ovat jättäneet per-

heensä, jättäneet äitinsä, sisarensa, isänsä, serkkun-

sa, ystävänsä ja lähtevät tietämättä, pääsevätkö enää 

koskaan käymään kotonaan – saatikka palaamaan. 

He eivät todellakaan ole lähteneet tai tulleet tänne 

leveän leivän perässä.

Passin omistaminen voi saada tätä taustaa vas-

ten aivan uuden merkityksen: – Olen lähtenyt ul-

komaille töihin aina mielelläni, koska haluan tehdä 

työtä kehitysmaissa ja kehitysyhteistyö on kiinnos-

tavaa, ihmiset ovat kiinnostavia. Minulla on kuiten-

kin aina ollut passi ja sitä kautta tieto, että jos ha-

luan, voin tulla kotiin. Isänmaallisuuden tunne on 

kasvanut minussa ulkomailla ollessani tosi paljon, 

hän vielä pohtii.

Elisan mielestä on hyvin vaikea asettautua tur-

vapaikanhakijoiden asemaan tai ymmärtää, mitä 

heille on oikeasti tapahtunut, minkälaiselta tuntuu 

tulla esimerkiksi Irakista tai Syyriasta tai Somalias-

ta pitkien matkojen ja vaikeiden vaiheiden kautta 

Suomeen.

– Me emme pysty edes kuvittelemaan sitä kur-

juutta, pelkoa ja epävarmuutta, jollaista monet tän-

nekin tulleet ihmiset ovat kokeneet. Ja kuitenkin 

heillä on hirmuinen tekemisen meininki. Se on jo-

tenkin hämmästyttävää...

Vapaaehtoisvoimia 
tuntuu riittävän
Tekemisen meininki sävyttää selvästi Ruskeasuolla 

asuvien ja toimivien vapaaehtoisten ja seurakunta-

laisten mieltä. 

Elisa kertoo osallistuneensa 23.11.2015 järjestet-

tyyn tilaisuuteen, jossa SPR:n ja Meilahden seura-

kunnan vapaaehtoiset ideoivat, mitä kaikkia toi-

mintoja, harrastuksia, ryhmiä, toimintamuotoja 

ynnä muita voidaan kehittää turvapaikanhakijoil-

le – järjestää toimintoja vastaanottokeskuksessa tai 

ottaa turvapaikanhakijoita jo käynnissä oleviin tai 

käynnistyviin toimintapiireihin mukaan.

– Suomenkielen porinaryhmä, käsityöryhmä, 

asiointiryhmä, urheiluryhmiä, musiikkiryhmä... Nä-

mä toimintaryhmät syntyivät heti. 

– Minä ilmoittauduin mukaan asiointiryhmään, 

jossa autamme turvapaikanhakijoita erilaisissa 

asioimisiin liittyvissä tilanteissa. 

– Yksi vastaanottokeskuksen lapsista oli piirtänyt 

joulupukin kuvan ja joku musiikkipiiriläisistä tiesi, 

mistä saataisiin joulupukki, että vastaanottokeskuk-

sessa voidaan viettää joulujuhlat. Joku ehdotti, että 

pop up –ravintolapäivänä otetaan turvapaikanha-

kijat sen toteuttamiseen mukaan. Siis todella paljon 

hyviä ideoita, joilla tekemisen kautta heidät saadaan 

mukaan.

Myös vastaanottokeskuksessa toimivien vapaa-

ehtoisten listat ovat Elisan mukaan täyttyneet hur-

jalla vauhdilla – ihmiset ovat valmiita osallistumaan 

ja sitoutumaan pitkiksi ajoiksi, mitä toiminnassa 

tarvitaankin. 

– Vastaanottokeskus elää tietyllä tavalla vielä et-

sikkoaikaansa. Ajan mittaan näemme, miten toi-

minta tasaantuu ja minkälaiseksi se muodostuu, 

Elisa vielä pohtii. Turvapaikanhakijoille on kerrottu 

alueesta ja näytetty, mistä löytyvät kaupat, apteekki, 

lähimmät kirpputorit ja niin edelleen. Näin he 

voivat hiljalleen itsenäisesti alkaa hoitaa omia 

asioitaan.

Tekemistä ja sitä kautta 
odottelemiseen mielekkyyttä 
Minkälaisten ammattien edustajia turvapaikanhaki-

joissa on? Miten voitaisiin kohdistaa suomenkielen 

opetus erityisesti heille, joilla olisi kielen oppimisen 

kautta mahdollisuus työllistyäkin mahdollisimman 

pian? 

– Tilaisuudessa oli puhetta mahdollisuudesta, et-

tä turvapaikanhakijat tekisivät talkootyötä. Alueel-

la asuu paljon vanhuksia ja sijaitsee omakotitaloja 

ja ajatuksena, että turvapaikanhakijat voisivat tal-

kootyönä tehdä esimerkiksi pihatöitä. Kun kohtaat 
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turvapaikanhakijan vaikkapa vanhan mummun pi-

hamaata haravoimassa, hän ei ole pelottava, Elisa 

mietiskelee tilanteita, joissa alueella asuvat ja tur-

vapaikanhakijat voisivat kohdata luontevasti ja sillä 

tavalla voitaisiin hälvennetään pelkoja ja epäluuloja.

Tekeminen ja osallistuminen ovat tärkeitä, koska 

turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan maahan-

muuttoviraston päätöstä puolesta vuodesta vuo-

teen.

Oltuaan Suomessa kolme kuukautta, heillä on 

mahdollisuus tehdä töitä, jos maahanmuuttovirasto 

hyväksyy sen.

Vaatteita ja 
muuta tavaraa tarvitaan
Vastaanottokeskuksessa on paikkoja kaikkiaan 120. 

Siellä asuu tällä hetkellä sekä miehiä, että naisia ja 

lapsia. 

Turvapaikanhakijat tarvitsevat asumiseensa ja 

elämiseensä monenlaisia tavaroita. Facebookiin on 

perustettu ryhmä, jonka välityksellä välitetään tie-

toa esimerkiksi tapahtumista tai voidaan kertoa, 

minkälaisia tavaroita vastaanottokeskukseen ja tur-

vapaikanhakijoille tarvitaan.

– Vaatteita - esimerkiksi lasten ulkoilupukuja, 

miehille ja naisille talvitakkeja ja housuja, talviken-

kiä, Collegepuseroita ja –housuja, pyjamia, sisätos-

suja, paitoja, kaikkea tarvitaan, Elisa luettelee.

Turvapaikanhakijat ruokailevat Ortonin sairaalan 

ruokalassa. Näin siksi, että entisen sairaalan tilois-

sa ei ole ruuanlaittomahdollisuuksia, eikä tilaakaan. 

Niinpä ymmärrettävää, että puutoslistalla mainitaan 

mikrot ja tuttipullon lämmittimet, mutta tarvetta on 

myös tuttipulloille, vauvalusikoille, lasten muovisille 

ruoka-astioille ja nokkamukeille. 

Luntakin on ehtinyt jo kertaalleen sataa sen jäl-

keen, kun turvapaikanhakijat siirrettiin Invalidisää-

tiön entisiin sairaalatiloihin. 

Talvisten vaatteidenkin tarve näkyy Facebookin 

”puutoslistalla”: Miesten lämpimät talvisaappaat (ai-

nakin kokoa 45),  miesten talvitakit (nimenomaan 

toppatakit, niitä ei tällä hetkellä ole yhtään. Älkää 

tuoko tuulitakkeja tms, niitä emme tarvitse!!), nais-

ten talvitakit jne.

– Lapset innostuivat lumesta ja vapaaehtoisissa 

virisi heti ajatus suksien ja luistimien hankkimises-

ta. Tärkeää on sekin, että lapset pääsevät kouluun, 

Elisa vielä tuumii toivoen, että vastaanottokeskus ja 

sen asukkaat saavat elää rauhassa ja sovussa Rus-

keasuon asukkaiden kanssa niin kauan kuin tämä 

yksi Suomen runsaasta sadasta vastaanottokeskuk-

sesta toimii. 

Pitäessäsi tiedot taloyhtiön luottamushenkilöistä 
ajan tasalla meidän suuntaamme, 
Kiinteistöposti menee sinne minne kuuluukin: 

• asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle 
• isännöitsijälle

Kiinteistöposti ei maksa teille mitään - saatte sen 
siis veloituksetta. Jakelu perustuu ylläpitämäämme 
SIR Tietokantaan, joka on taloyhtiöiden luottamus-
henkilöistä muodostuva valtakunnallinen osoitere-
kisteri. 

Hyvä 
Kiinteistöpostin lukija.

Tee Osoitteenmuutokset kätevästi 

sähköposti osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

netissä www.kiinteistoposti.fi /osoitteenmuutos

puhelimitse puh. 09 2238 560 / Jutta Teriö

PS.PS. Netissä voit samalla tilata helposti Kiinteistöpostin sähköisen uutiskirjeen. 
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-V
anha rakennus – tai voiko sitä enää 

edes vanhaksi sanoa, koska se pe-

ruskorjattiin varsin perusteellisesti – 

odottaa lisäkerrosten rakentamista 

ALAKIVENTIE 3:SSA RAKENNETAAN KOHTA LISÄÄ 
KERROKSIA VANHAN KERROSTALON PÄÄLLE

Taloyhtiöstämme tulossa
vetovoimainen ja arvokas
– Tästä on tosi hyvät näkymät, mutta mitä ne ovatkaan, kun maisemia 
voi katsoa kaksi kerrosta ylempää, asunto-osakeyhtiö Alakiventie 3:n 
hallituksen puheenjohtaja Wilma Schlizewski toteaa katsellessaan 
Myllypuron maisemia tavaroista tyhjennetyn ullakon ikkunoista. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan kahden lisäkerroksen 
rakentaminen kuusikerroksisen talon päälle piti alkaa heti putkiremontin 
jälkeen – viime vuoden puolella. Nyt odotetaan, että työt alkavat 
lähiaikoina. 

Joka tapauksessa asunto-osakeyhtiö on näyttämässä rohkeaa 
esimerkkiä siitä, miten lähiötaloa voi uudistaa lisärakentamisen keinoin.

valmiina. Korjaustyöt alkoivat keväällä 2013 ja päät-

tyivät syksyllä 2014 ihan aikataulun mukaan, hank-

keessa projektipäällikkönä ja työmaan vastaavana 

mestarina toiminut Harri Pitkänen kertaa vuonna 

OSAAVAT URAKOITSIJAT
TESTATUT MATERIAALIT
KESTÄVÄT SAUMAT

Yhdistys edistää elementtisaumaamisen, valmistusmateriaalien 
ja valmistusmenetelmien kehittämistä sekä materiaalien ja 
valmistusmenetelmien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä. 
Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia yhdyssiteenä 
saumausurakoitsijoiden, saumausmateriaalien valmistajien, 
betoniteollisuuden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten sekä 
saumausasioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä.

Osaavia urakoitsijoita ja tavarantoimittajiaOsaavia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan

KlikkaaKlikkaa      Jäsenyritykset
www.saumausyhdistys.net

Lisätietoja info@saumausyhdistys.net

• Rakennussaumausten laatukäsikirja käyttöön vuonna 2001. 
• Saumaustyökortti-menettely tekijöiden osaamisen varmistamiseksi. 
• Valvomme jäsenyritystemme työnantajavelvoitteiden suorittamista.

Rakennussaumausalan asiantuntijuutta vuodesta 1994

SUOMEN
RAKENNUS
SAUMAUS
YHDISTYS
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1965 valmistuneen kerrostalon remontista. 

Puitteina siis maantasokerros ja viisi asuinker-

rosta, seitsemän porrashuonetta ja vajaa sata asun-

toa.

Remontilla uudistettiin julkisivut – purettiin 

vanhat, lisättiin 30 senttimetrin paksuinen läm-

möneristys ja ”verhoiltiin” talo uusilla julkisivuele-

menteillä, joissa oli jo tehtaalla asennettu valmiiksi 

ikkunat ja lämmöneristeet.

– Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä. Talosta tuli 

lämmin ja vedoton ja ääneneristävyys parani, Pitkä-

nen mainitsee.

Julkisivuremontin perään toteutettiin perintei-

nen putkiremontti, jossa vesi- ja viemärijärjestelmä 

uusittiin kokonaan ja kylpyhuoneet korjattiin kaut-

taaltaan. Melko moni osakas käytti putkiremontin 

hyödykseen ja yhdistytti pienen wc-tilan, kylpy-

huoneen ja siivouskomeron yhdeksi suuremmaksi 

kylpyhuoneeksi.

– Pienenä erikoisuutena mainittakoon, että kyl-

pyhuoneisiin asennettiin lattialämmitys, mutta se 

toteutettiin vesikiertoisena ja kaukolämmöllä läm-

piävänä. Järjestelmään asennettiin erillinen läm-

mönvaihdin, minkä ansiosta lattia pysyy lämpi-

mänä myös kesäaikaan, kun kaukolämmitys ei ole 

päällä. Näin hyödynnetään lattian lämmittämiseen 

halvempaa lämmitysenergiaa kuin sähköä, Pitkä-

nen kertoo.

Lisäksi taloyhtiön porrashuoneet uudistettiin, 

ala-aulat maalattiin ja laatoitettiin, kellarin käytä-

vistä maalattiin sekä seinät, että lattiat. Remontti-

ohjelmaan kuulumattomina menivät uusiksi vie-

lä taloyhtiön saunat, joissa kuluneet löylyhuoneet 

paneloitiin, rakennettiin uudet lauteet sekä uusittiin 

kiukaat sekä varustettiin saunat tunnelmavalaistuk-

sella.

Maltillista odotettava, 
kun ei voi muuta
Iso rakennusliike, isot hankkeet, isot kaikki.... Talo-

yhtiössä vallitsee Wilma Schlizewskin mukaan ym-

märrys siitä, että isossa hankkeessa voi tulla viiveitä. 

Tässä tapauksessa viive tarkoittaa sitä, että odote-

taan, milloin kahden lisäkerroksen ja niihin tulevien 

24 asunnon rakentaminen oikein alkaa.

– Taloyhtiöhän on myynyt rakennusliikkeelle 

rakennusoikeuden eli tavallaan katolla sijaitsevan 

tontin, jolle se uudet asunnot rakentaa, Schlizews-

ki toteaa.

Alkuperäisissä suunnitelmissa kattokerroksiin 

suunniteltiin myös kaksikerroksisia loft-asuntoja. 

Rakennusliike haki kuitenkin luvan, jonka mukaan 

yhdessä tasossa olevia asuntoja tulee yhteensä 10 

yksiötä, 10 kaksiota ja 4 kolmiota.

– Pienempiä asuntoja on helpompi myydä ja ris-

ki pienempi. Se on ymmärrettävää, että rakennus-

liike haluaa ensin varmistaa selustansa ja varmistua 

asuntojen myynnistä. Asuntojen myyntitilanne on 

käsittääkseni kuitenkin tällä hetkellä hyvä. Kiinnos-

tusta on ollut, Wilma Schlizewski sanoo.

– Eikä ihme – kuten näkyy – taloyhtiön vierei-

seltä tontilta on kaadettu metsä ja Metropolia ryhtyy 

Taloyhtiötä 

vastaapäätä 

rakennettava 

Metropolian 

kampus on 

Wilma Schli-

zewskin mu-

kaan varmasti 

osaltaan lisän-

nyt Alakiven-

tien uusien 

asuntojen kiin-

nostavuutta.
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rakentamaan siihen maamme suurinta kampusta, 

hän vielä mainitsee.

Eniten viivästyttäminen on harmittanut taloyh-

tiössä siksi, ettei piha-aluetta ole voitu – tai ei kan-

nata – asfaltoida ennen kuin lisäkerrokset on ra-

kennettu. Lisäksi ulko-ovien tuntumaan on tulossa 

varastorakennukset esimerkiksi lastenvaunujen yn-

nä muiden tavaroiden säilyttämiseksi, mutta nekin 

tehdään vasta lisäkerrosten valmistuttua.

– Pihalla on nyt kontteja, joissa tavaroita pitäi-

si säilyttää. Mutta asukkaat eivät viitsi viedä niitä 

kontteihin ja siksi esimerkiksi lastenvaunuja säi-

lytetään käytävillä. Ja sitten on pakko paloturvalli-

suussyistä muistutella, että ovat taas väärässä pai-

kassa, Schlizewski harmittelee tilannetta.

Uutta elämää vanhaan taloon
– Voisi kuvitella, että uusiin yksiöihin tulee nuoria, 

perheettömiä ihmisiä. Tai sitten asukkaat ovat mei-

käläisen osastoa – siis yli 50-vuotiaita, Schlizews-

ki pohtii.

Jotkut taloyhtiössä jo asuvat ovat olleet kiinnos-

tuneita uusista asunnoista, koska sillä tavoin saisi 

priima-asunnon vanhan huonokuntoisemman si-

jaan tutusta yhtiöstä. Schlizewski mainitseekin, että 

muutamat asukkaat ovat asuneet yhtiössä sen val-

mistumisesta – vuodesta 1965 alkaen. 

Uusien asuntojen menekkiä ei tarvitse epäillä 

senkään vuoksi, että vastapäätä taloyhtiötä ruvetaan 

rakentamaan noin 6 000 opiskelijan ja noin 500 

työntekijän kampusta.

Opettavainen kokemus
Hän muutti yhtiöön 10 vuotta sitten. Hän  on myös 

toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 

2012 lähtien ja sitä ennen hallituksen jäsenenä. 

– Se on hyvä asia, että on saanut kokemusta yh-

tiöstä jo ennen puheenjohtajuutta, hän vielä mai-

nitsee. 

Korjaushankkeeseen osallistuminen on ollut hä-

nen mielestään myös opettavainen kokemus. Ra-

kennusala on aika ”uppo-outo” maailma. Korjaami-

nen on kuitenkin tarjonnut mielenkiintoisen koke-

muksen siitä, miten korjaamisen prosessit etenevät 

ja ennen kaikkea, miten miljoonia asioita on osatta-

va ottaa huomioon – sekä etukäteen, että toteutta-

misenkin aikana.

– Ihmiset näkevät konkreettisesti sen, kun nau-

lataan, maalataan tai porataan, mutta sitä vuosien-

kin työtä, mikä tapahtuu sitä ennen, he eivät näe. 

– Myös lupamenettely ja mitä asioita missäkin 

järjestyksessä tehdään on ollut hyödyllinen koke-

mus nähdä ja kokea. Asumme osittain myös Tallin-

nassa, jossa rakennusmääräykset ja lainsäädäntö 

ovat tietysti EU:n alaisia, mutta hyvin erilaisia kuin 

meillä Suomessa, hän pohtii ja kehottaa tekemään 

tutustumismatkoja Tallinnaan. 

– Katsomaan, miten arkkitehtuuri voi olla haus-

kaakin. Miksi Suomessa on kielletty, etteivät raken-

nukset saa olla hauskoja. Talo ei muutu minun mie-

lestäni kalliimmaksi, jos yksi sen kulmista on länäs-

sä, ikkuna vinossa tai siinä on jotakin muuta eri-

ALUNPERIN Asunto Oy Alakiventie 3:n lisä-

kerrokset piti toteuttaa Neapo Oy:n tehtaassa 

valmistettuina valmiina asuntomoduleina, joilla 

toteutettiin lähinaapurustossa sijaitseva viisikerrok-

sinen asumisoikeustalo.

– Yrityksen konkurssin vuoksi jouduimme 

luopumaan suurmoduleista. Toki haimme ensin 

korvaavaa suurmodulitoimittajaa ja ehdokkaita-

kin oli, mutta hintataso ei ollut tässä hankkeessa 

kilpailukykyinen, hankkeen suunnittelussa jo alusta 

alkaen mukana ollut Harri Pitkänen kertoo nyt 

valittua toteuttamistapaa edeltäneistä vaiheista.

Osin perinteistä ja 
osin elementtitekniiikkaa
Lisäkerrosten rakentamisoikeus myytiin Rakennus-

liike Lehto Oy:lle, joka toteuttaa lisäkerrokset osin 

perinteisesti paikalla valettuina ja osin elementtei-

nä.

– Rakennuksen runko ja kantavat rakenteet 

tehdään normaalisti betonista ja vain märkätilat, 

wc ja keittiö tulevat moduleina. Heillä on tällainen 

tekniikka, että rakennukseen runkoon jää valtava 

hissikuilu, iso aukko, johon modulit nostetaan ja 

asennetaan päällekkäin. Moduleissa on mukana 

kaikki tarvittava talotekniikka eli sähköt, vedet, 

ilmanvaihto ja viemärit, Pitkänen esittelee modu-

leita, jotka tehdään tehdasolosuhteissa mahdolli-

simman pitkälle valmiiksi.

Kosteudenhallinta
suurimpana haasteena
Tulevassa rakennustyössä Harri Pitkästä huoles-

tuttaa eniten se, miten onnistutaan rakentamaan 

uutta niin, ettei ”vanha”, olemassa oleva rakennus 

alapuolelta kastu.

– Kosteudenhallinta ja kosteudenhallintasuun-

nitelma tulevat olemaan ensiarvoisen tärkeitä ja 

uskoisin, että rakennusvalvonta tulee edellyttä-

mään suunnitelmaa alusta alkaen. Jonkinasteiseen 

telttaan talo jouduttaneen laittamaan. Toki siellä 

on mahdollisuus ja tarkoituskin tehdä alustavia 

töitä nykyisissä ullakkotiloissa vanhan  vesikaton 

alla, Pitkänen vielä pohtii.

Tämänhetkisen tiedon mukaan valmistelevia 

töitä ryhdytään tekemään mahdollisimman pian ja 

varsinainen uudisrakentaminen käynnistyisi vuo-

denvaihteen jälkeen.

Suurmoduleista 
perinteisen ja 
valmismodulin 
yhdistelmään
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koista. Sanotaan, ettei sellainen talo mene kaupaksi, 

hän vielä harmittelee ja kehottaa rakennusliikkeitä 

rohkeuteen: – Ottakaa enemmän riskejä ja tehkää 

vaikka vinoja, raidallisia taloja.

Lisäkerrosrakentamisen 
suunnannäyttäjänä
Alakiventie 3:n lisäkerrosrakentamishanke sopii hy-

vin Helsingin kaupungin nykyisiin lisä- ja täyden-

nysrakentamisen edistämisen periaatteisiin. 

Sen toivotaan vauhdittavan erityisesti itä-Helsin-

gissä sijaitsevan Myllypuron täydennysrakentamis-

ta, koska asunto-osakeyhtiöiden omistamilla ton-

teilla on merkittävän suuri rakentamispotentiaali.. 

Kaupungin kaavailujen mukaan Myllypuron täy-

dennysrakentamisen potentiaali voisi olla tulevai-

suudessa jopa 100 000 kerrosneliömetriä.

Vuonna 1965 valmistunut suuri taloyhtiö odottaa lisärakentamista. 
Tarkoitus on tehdä valmistelevia töitä ullakolla. ”Vanhan” talon  
päälle tulee kaksi lisäkerrosta.

A-TIILIKATEASENNUS OY

http://www.a-tiilikate.fi


www.ekospray.fi
puh. 010 328 8921

ERISTÄ TEHOKKAASTI
RUISKUTETTAVALLA POLYURETAANILLA
Ekospray tarjoaa nyt markkinoiden 
korkeatasoisimman lämmön ja kosteuuden
eristyksen. Yhdellä ammattilaisen 
asennuskerralla vaivattomasti luotettava,
tiivis ja saumaton rakenne.

EDISTYNYTTÄ ERISTÄMISTÄ
- täysin tiivis eristekerros
- toimii höyrysulkuna
- vedoton ja yhtenäinen
- ohuet eristepaksuudet
- ei heikennä matkapuhelinliikennettää
- suojaa kosteudelta sekä homeelta
- erinomainen epätasaisille pinnoille
- ympäristöystävällinen
- CE-merkitty

Ruiskutettava PU-eriste on helppo vaihtoehto. Se ei vaadi rakenteiden 
suoristamista, tiivistämistä, koolauksia tai tukirakenteita; ammattilaisen valinta.

SÄÄSTÄ ENERGIAA RUISKUTETTAVALLA PU-ERISTEELLÄ RAKENNUKSEN KOKO ELINKAAREN AJAN

Estä liukastumiset 
etukäteen – 

huolehdi 
hiekoituksesta!

LaLaLaadadadadukukukukasasaas, , kokookotitiiimamammamm inininnenenenn 
ESESESESKOKOKOKO-h-h- ieeieekokokokoitttusususskäkäkäkärrrrrrrry y yy 62626620000

• 04740 Sälinkää • Puh. 042 461 611 •
• Fax 019 688 6150 • toimisto@sarjalaite.fi •

Katso jälleenmyyjät ja muut tuotteemme:

Wilma Schlizwskin mielestä Myllypuro so-

pii erinomaisesti täydennysrakentamiseen, koska 

aluetta rakennettiin 60-luvulla hyvin väljästi.

– Hankkeita tulee lisää, uskon näin, vaikka tie-

dän, miten hankalaa päätöksenteko asunto-osake-

yhtiöissä on, Pitkänen tuumii jarrumeiningistä.

Esimerkiksi Alakiventiellä piti sinnikkäästi selit-

tää epäilijöille sitä, miten paljon taloyhtiö hyötyy li-

säkerrosten rakentamisesta. Epäilijät kun arvelivat, 

ettei taloyhtiö saa rahaa lisäkerrosten rakentami-

sesta. Huomiotta uhkasi jäädä sekin, että taloyhtiö 

sai kaupungilta yli 600 000 euroa täydennysraken-

tamiskorvausta.

Kaikkiaan hankkeesta saadaan taloudellisena 

hyötynä noin 960 000 euroa. Alkuperäisissä las-

kelmissa taloudellisen hyödyn huoneistoneliöihin 

suhteutettuna arvioitiin olevan noin 164 euroa ne-

liötä kohti. 

Lisäksi arvioitiin, että lisärakentamisen tuloilla 

pystytään kattamaan 14,4 prosenttia laajan perus-

korjauksen kustannuksista.

– Täydennysrakentamishankkeet ovat erittäin 

kannattavia hankkeita taloyhtiöille. Esimerkiksi 

Alakiventiellä korjaamisen kustannukset ovat noin 

1 000 euroa neliölle, Pitkänen sanoo.

Puhumattakaan minkälaisia säästöjä voidaan 

saada aikaan esimerkiksi energiankulutuksessa – 

taloon on tulossa poistoilmalämpöpumput.

 

Toisten 
kokemuksista voi oppia
Wilma Schlizewski ja Harri Pitkänen ”markkinoivat” 

runsas vuosi sitten Kiinteistöpostin Tulevaisuuden 

Isännöinti –seminaarissa ns. ”kickstart-kokemus-

tensa” hyödyntämistä.  

Heillä oli ajatuksena, että tulkaa taloyhtiöiden 

edustajat tutustumaan meidän hankkeeseemme tai 

kutsukaa meidät teidän tilaisuuksiinne, niin tulem-

me kertomaan omista kokemuksistamme. 

Yhteydenottoja ei kovin monia tullut. Se on hei-

dän mielestään sääli, koska tällaisiin pitkäkestoi-

siin hankkeisiin tutustumisesta voisi saada ideoita 

ja käytännön vinkkejä, mitä omassa yhtiössä voisi 

tehdä tai miten toteuttaa korjauksia. 

Taloyhtiöiden hankkeisiin tarvittaisiin Pitkäsen 

mielestä muutenkin enemmän kokemusta ja asian-

tuntijuutta mukaan. Rakennuttamisen osaaminen 

on hänen mielestään yleisesti pelottavan heikolla 

tasolla ajatellen etenkin sitä korjausbuumia, joka on 

oikeastaan vasta alkamassa. 

– Pääkaupunkiseudulla on arvioitu käynnisty-

vän ensi vuonna enemmän korjaushankkeita kuin 

mitä tähän mennessä on vuosittain tehty. 

– Lisäksi vuoden aikana putkiremonttien hinnat 

pääkaupunkiseudulla ovat nousseet 14 prosenttia. 

Jokaista putkiremonttiin menevää miljoonaa euroa 

kohti on siis tullut vähintään 140 000 euroa lisää 

kustannuksia, Pitkänen vielä toteaa huolestuneena 

siitä, miten isoa lisäpottia hintojen nousu tarkoit-

taakaan kahden – kolmen miljoonan euron arvoi-

sissa putkiremonteissa. 
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K
un kuuntelee Senaatti-kiinteistöjen Muu-

tosjohtamisen Asiantuntija Pertti Siekkistä 

ja runsaan vuoden uudenlaisessa työym-

päristössä työskennellyttä Tapio Jaloa, voi 

ymmärtää uusien toiminta- ja työtapojen olevan 

mahdollista myös kiinteistöalalla. 

Uuteen työympäristöön, eikä monitilaratkaisui-

hin voi kuitenkaan hypätä kuin ihmiset ”Ensitreffi  t 

RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ TAPIO JALOLLA 
MYÖNTEISIÄ KOKEMUKSIA

Vanhat työtavat muuttuvat,
paperittomuuteenkin oppii
Voisitko isännöitsijänä, kiinteistöpäällikkönä tai rakennuttajana 
työskennellä monitilaympäristössä, missä sinulla ei ole omaa, 
nimettyä työpistettä?  Sen sijaan valitset sinulle kulloinkin 
mieluisimmalta tuntuvan työtilan. 

Paperien plaraamisen sijaan käsittelet kaikkea tietoa, joka on 
muutettu sähköiseen muotoon ja viety tietohallintajärjestelmään, 
tietokoneellasi, iPadilla tai kännykälläsi.  

Lisäksi voit pitää tarvittavien ihmisten kanssa pikapalavereita 
”lennosta” käytävällä tai asettua palaveeraamaan tiimityöpisteeseen.

alttarilla”- televisio-ohjelmassa, vaan muutokset on 

suunniteltava ja toteutettava huolellisesti ja asian-

tuntevasti. 

Lisäksi ihmisille pitää turvata riittävästi aikaa val-

mistautua tuleviin muutoksiin ja sopeutua uusiin 

työtapoihin.

Epäonnistumisen riski on Siekkisen kokemuksen 

mukaan erittäin suuri, jos uuteen työympäristöön, 

Tapio Jalo on 

työpaikkavaih-

doksensa 

myötä opetel-

lut uusia työta-

poja uudenlai-

sessa työym-

päristössä
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Älykkäillä STEINEL tunnistintuotteilla 
säästät RAHAA

Steinel RS PRO S1 ja S2 LED -valaisimissa on vakiona  loistavia ominaisuuksia:
Perusvalo-optio (10%) lisää viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Langaton ryhmittely-
mahdollisuus (31 kanavaa) valaisimien välillä säästää kaapelointikustannuksissa 
erityisesti saneerauskohteissa.

Kosteisiin tiloihin ja kellarikäytäviin saatava  rinnakkaismallit IP65 kotelointiluokassa 
ja Ik10 iskunkestävyysluokassa.

Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva As Oy Köysikuja 2 teki porraskäytävä-
valaistuksen muutostyön syksyllä 2011 ja siirtyi STEINEL LED–tunnistinvalaisimiin. 
Hallituksen puheenjohtaja Thomas Ellis  toteaakin 4:n vuoden käyttökokemuksien 
jälkeen tyytyväisenä:

”Vanhojen loistelamppuvalaisimien hoitokulut olivat todella suuret. 
Ne vaihdettiin Steinelin LED –tunnistinvalaisimiin syksyllä 2011. 

Vaihdosta on nyt kulunut 4 vuotta, tänä aikana valaisimille  ei ole 
tarvinnut tehdä mitään. Olemme olleet todella tyytyväisiä 

valaisimiin sekä tietysti säästöihin huolto- ja energiakuluissa.”

www.hedtec.fi

RS PRO S1  RS PRO S2 RS PRO S1 IP65

Tunnistinvalaisimet
Liike- ja läsnäolotunnistimet
Hämäräkytkimet

Steinel A4 Kiinteistöpostiin 10.15.indd   1 2.11.2015   13:27:01

http://www.hedtec.fi


monitilaratkaisuihin ja työn tekemisen uudenlaisiin 

tapoihin siirrytään vanhoilla työn tekemisen peri-

aatteilla ja toimintatavoilla. 

Erilaisia tiloja 
erilaisiin tarpeisiin
Kahdeksan vuotta valtion omistamassa asiantunti-

jayrityksessä työskennellyt Tapio Jalo on nyt run-

saan vuoden ajan ”totutellut” Senaatti-kiinteistöjen 

rakennuttajapäällikkönä uudenlaiseen monitiloja 

tarjoavaan työympäristöön ja työn tekemisen ta-

poihin. 

Energian ja materiaalin tehokasta käyttämis-

tä edistävässä Motivassa hänellä oli oma työhuo-

ne. Sitä edeltäneessä työpaikassa kiinteistönhoito- 

ja ylläpitopalveluita tarjoavassa Engel Oy:ssä (joka 

muuttui myöhemmin ISS Oy:ksi) työskenneltiin 

avokonttorissa. 

– Meidän pitää rakentaa erityylisiä tiloja erityy-

listä työn tekemistä varten. Työpöytä työntekijöi-

neen ei ole monitoimikone, jossa kaikki työ teh-

dään samassa pisteessä, vaan pitää olla erityylisiä 

tiloja erityyppisiä tarpeita varten, Pertti Siekkinen 

toteaa.

Omat valinnat työpisteistä
Esimerkiksi Senaatti-kiinteistöjen Lintulahdenka-

dun toimistotiloihin tullessaan Tapio Jalo voi valita 

senhetkisten työntekotarpeidensa perusteella, me-

neekö tekemään töitä kirjastotilaan, normaaliin työ-

pisteeseen tai pitämään palaveria kollegan kanssa 

tiimityöpisteeseen.

Lisäksi toimistotiloista löytyy keskittymiseen tai 

luottamuksellisten keskusteluiden ja materiaalien 

käsittelyyn tarkoitettuja tiloja, kokoustiloja, yhteis-

käyttötiloja sekä vapaan seurustelun mahdollistavia 

tauko- ja kahvittelutiloja.

Kaiken lähtökohtana on se, ettei sinulla ole työ-

yhteisössäsi enää omaa nimettyä työpistettä, vaan 

valitset työpaikalla sinulle kulloinkin tarpeisiisi so-

pivan tilan.

– Monitilaympäristöstä olen ”poiminut” aika mo-

nia erilaisia työpisteitä ja ollut erityisen tyytyväinen 

kirjastotilaratkaisuun. Tulen töihin myöhemmin 

kuin muut ja siksi kirjastosta yleensä löytyy usein 

vapaita paikkoja, Tapio Jalo kertoo.

Lintulahdenkadulla uutta työympäristöä ja toi-

mintatapoja ajetaan vielä sisään, minkä vuoksi 

muutoksiakin on pitänyt tehdä matkan varrella. Esi-

merkiksi kirjastotila mitoitettiin ensin liian isoksi, 

koska oletettiin, että hyvin monet haluavat tehdä 

töitä hyvin hiljaisessa ympäristössä. Toisin kuiten-

kin kävi, ja siksi kirjastoa pienennettiin. 

– Ehkä on niinkin, että kun monitilaympäristöön 

totutaan, aika harva haluaa enää tehdä jatkuvasti 

töitä täysin hiljaisessa työympäristössä, Jalo pohtii.

Pelisäännöt ja 
kyky reagoida muutostarpeisiin
Erilaisten tilojen käyttämisessä on Siekkisen mu-

kaan noudatettava pelisääntöjä. Ne usein luodaan 

investointivaiheen lopussa ennen kuin tiloihin on 

muutettu. 

Ylläpitovaiheessa taas sosiaalisuus ja yhteisölli-

syys saavat enemmän sijaa ja siksi tarvitaan peli-

sääntöjä, miten missäkin tilassa toimitaan.

– Kun siirryt työskentelemään kirjastoon, se on 

muille viesti, että minua ei saa häiritä. Sieltä ei tulla 

ketään hakemaan puhelimeen tai muuten häiritse-

mään, Siekkinen mainitsee yhtenä esimerkkinä ti-

laan liittyvistä pelisääntöesimerkkinä. 

– Tietenkin täytyy olla tiloja, joissa saa nauraa ja 

pitää hauskaakin, Siekkinen muistuttaa.

– Mutta ehkä tässä tapauksessa äänen ja siitä 

johtuvan häiriön määrää ei osattu aluksi tunnistaa 

suhteessa siihen, miten ja minkälaisilla pelisään-

nöillä missäkin tilassa ja alueella toimitaan, Jalo jat-

kaa viitaten siihen, miten tauko- ja kahvitilaa ei oltu 

ääniteknisesti rajattu riittävästi ja äänekkäästi kes-

kusteleva ja naurava porukka häiritsi eri työpisteissä 

työskenteleviä. .

– Nämä kaikki liittyvät uudessa työympäristös-

sä ja –tilassa työskentelemisen oppimiseen. Olem-

me erilaisia ja meillä on erilaisia odotuksia. Niinhän 

niitä on vanhoissakin työmpäristöissä, Siekkinen 

vielä jatkaa.

Paikkoja vähemmän 
kuin työntekijöitä
Onnistuuko työnteko, jos sinulla ei ole omaa nimet-

tyä työpistettä? Tätä kysymystä Pertti Siekkisen mu-

kaan käydään läpi kaikissa tilanteissa, kun keskus-

telu työympäristön kehittämisestä ja monitilaratkai-

sun käyttöönottamisesta otetaan esille. 

– Työtilojen käyttöastemittausten mukaan nor-

maalissa huonekonttorissa hyvin toimistointen-

siivisessä työssä työpisteen käyttöaste on noin 40 

prosenttia työajasta, Siekkinen aloittaa.

– Kun mennään monitilaympäristöön, missä ei 

ole nimettyjä työpisteitä – ainakaan ihan kaikilla – 

työpisteitä ei tarvitse olla kaikille, koska me emme 

ole koskaan siellä yhtä aikaa. Aikaa vietetään paljon 

kokouksissa ja sidosryhmien tapaamisissa eli muu-

alla kuin työpisteissä. Siitä seuraa, että tiloja voidaan 

kalustaa eri tavalla, tehdä erilaisia tiloja ja erilais-

ten tilojen yhdistelmiä, hän jatkaa perusteluna sille, 

miksi työpisteitä voidaan niin sanotusti ”ylibuuka-

ta”.

Tapio Jalon mielestä etätyön suosiminen ja mo-

nitilaympäristön toimivuus ovat toisistaan riippu-

vaisia ja tukevat toisiaan – eihän esimerkiksi ”yli-

buukkausta” voitaisi tehdä ilman etätyön toteutu-

mista. 

Toisaalta myös lomat, sairauslomapäivät ja mo-

net muut syyt johtavat siihen, ettei työpisteissä ole 

koskaan sataprosenttinen miehitys.

– Ehkä meidän meidän pitää tehdä tiloista niin 

houkuttelevia, että ihmiset viitsivät tulla toimistol-

le asti, koska voivat tehdä töitä muuallakin. Huone 

ei ole enää tulevaisuudessa motiivi tulla työpaikalle, 

Siekkinen lausahtaa ja konkretisoi samalla uuden-

laisen näkemyksen työpaikoista: 
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– Työ ei ole se paikka, minne menet, vaan se, 

mitä teet.

Helpompi päästä 
sisälle uuteen työyhteisöön
– Jos täällä työskenneltäisiin avokonttorissa tai mi-

nulla olisi ollut oma huone, olisi voinut olla vaikeaa 

integroitua uuteen työyhteisöön. 

– Rakennuttajapäällikkönä olen tekemisissä 

monien asiantuntijoiden, kiinteistöpäälliköiden ja 

muiden henkilöiden kanssa, jotka toimivat tiimeis-

sä. Ilman monitoimitilaa olisin joutunut kolkuttele-

maan aika monen ovea saadakseni audienssin, mi-

kä olisi ollut turhan muodollista ja kankeaa. 

– Sen sijaan tässä monitilaympäristössä pereh-

dyttämiskausi meni kuin siivillä ja suurin hyöty sii-

tä oli nimenomaan ihmisiin ja meneillään oleviin 

projekteihin tutustuminen, Tapio Jalo kuvaa.

– Tietysti tämä edellytti sitä, että on itse aktiivi-

nen kohtaamaan toisia työntekijöitä, eikä vetäydy 

syrjään. Tunnustettava on, ettei tämä minultakaan 

ihan itsestään syntynyt, mutta siihen kannustettiin 

ja se oli perehdyttämisessä keskeinen asia, Jalo to-

teaa.

– Senaatilla on kilpailutettuja puitesopimus-

kumppaneita, jotka liittyvät rakennuttamiseen, 

suunnitteluun ja muihin asiantuntijapalveluihin. 

He eivät liity suoraan työympäristööni, mutta esi-

merkiksi yhteiskäyttötiloja hyödynnetään varsin 

usein näissä tapaamisissa.

Lisäksi tiimityötilat on toteutettu Jalon mieles-

tä ansiokkaasti tietotekniikoineen ja näyttöineen. - 

Niissä on helppo ja kätevä pitää palavereita.

– Kokoustilojen käyttöaste on jopa hieman las-

kenut avoimen tilan voimasta. Ehkä ihmiset koh-

taavat toisiaan luontevasti niin, ettei tarvitse siirtyä 

varsinaisiin kokoustiloihin, Siekkinen mainitsee.

Luontevia 
kohtaamisia pitkin päivää
Tilat on toteutettu tarkoituksellisesti niin, että työn-

tekijät kohtaavat helposti toisensa käytävillä tai eri 

työpisteissä. ”Hihasta vetäminen” kuuluu asiaan, 

vaikka Tapio Jalo tunnustaakin, että joskus se voi 

häiritäkin, kun olet keskittynyt johonkin mielessä-

si olevaan asiaan. On kuitenkin syytä muistaa, että 

monitilaympäristössä työntekijä voi valita hiljai-

sen työn pisteen silloin kun käsillä oleva työtehtävä 

vaatii keskeytyksettömyyttä.

– Kohtaamiset ovat kuitenkin kokonaisuudes-

saan plussan puolella, Jalo vielä kiittää.

Hyödyllisimpiä tällaiset ennaltasuunnittelemat-

tomat kohtaamiset ovat Jalon mielestä valmistelu-

vaiheessa olevien isojen hankkeiden aikana. Tapaat 

hanketta koskevaan kokoukseen osallistuvan asia-

kaspäällikön, jolle voit ”lennosta” kertoa, mitä ra-

kennuttamispuolella on suunnitelmissa. 

– Viesti voi olla hyvin tärkeä ja sillä estää hank-

keen eteneminen väärään suuntaan. Nämä vuoro-

vaikutustilanteet ovat usein hyvin uniikkeja, hän 

vielä analysoi.

RAKENTAMISEN ja korjaamisen kanssa teke-

misissä oleva Tapio Jalo tarkastelee uudenlaista 

työympäristöä ja monitilaratkaisuja myös teknisten 

vaatimusten kannalta. Hänen mielestään esimerkiksi 

Lintulahdenkadulla työpisteet ja koko ympäristö 

on toteutettu onnistuneesti valaistus, ilmanvaihto, 

akustiikka ja kalustus huomioiden.

- Sisustuksella on keskeinen rooli uudenlaisten 

työympäristöjen luomisessa, hän mainitsee.

- Valaistus on tärkeä ja sen toteuttamisessa on 

uusia, energiatehokkaitakin keinoja, hän jatkaa.

Monitilassa on tärkeä hallita akustiikkaa. Äänita-

soja vaimennetaan esimerkiksi tekstiilimatoilla, jotka 

eivät ole kokolattiamattoja, kuten Siekkisen mukaan 

usein virheellisesti kuvitellaan. Kestävät, toimivat, 

puhdistettavat ja akustisesti tärkeät matot sitovat 

hyvin myös pölyä, minkä ansiosta ne vaikuttavat 

merkittävästi toimitilojen sisäilman laatuun.

- Pienessä vetäytymishuoneessa pitää olla teho-

kas ilmanvaihto, koska se on niin pieni koppi. Mutta 

siellä on oltava myös hyvä vaimennus, koska sieltä 

ei saa kuulua ääniä kumpaakaan suuntaan – ei sisä-

puolelta ulkopuolelle, eikä ulkopuolelta sisäpuolelle, 

Jalo toteaa.

Ergonomian 
huomioiminen itsestä kiinni
Lisäksi tärkeää on kiinnittää huomiota ergonomiaan.

- Meillä on täällä nykyaikaisia kahden näytön 

työpisteitä, sähkökäyttöisiä pöytiä ja hyviä toimis-

totuoleja. On opittava itselle sopivin työntekotapa 

ja –asento. 

- Minä innostuin ensin liikaa töiden tekemisestä 

seisoviltani. Pöytätaso oli kuitenkin liian alhaalla ja 

kädet väärässä asennossa rasittaen hartianseutua. 

En heti ymmärtänyt, mistä kipeytyminen johtui, Jalo 

nostaa esiin vielä esimerkkinä ergonomian tärkey-

destä – toki tärkeä asia, olipa kyse sitten minkälai-

sesta työympäristöstä tahansa.

Tekniset 
ratkaisut tukevat
monitilassa 
työskentelemistä 
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Paperittomuuteen oppii
– Olen joutunut uuden työympäristöni ja työn te-

kemisen tapojen pakottamana paperittomuuteen. 

Minulla oli vanhakantainen tapa pitää projekteis-

ta muistivihkoja ja esimerkiksi seminaareissa tehdä 

muistiinpanoja papereihin. Pidin niitä tärkeinä ja 

minulla oli paljon muistivihkoja. Pelkästään sen as-

keleen ottaminen, että kaikki muistiinpanoni ovat 

nyt koneella ja sähköisessä muodossa, on ollut iso 

muutos, Tapio Jalo kertoo omista kokemuksistaan.

Muutos on kuitenkin synnyttänyt myönteisen-

kin kokemuksen – kun otat tietokoneen mukaan, 

sinulla on aina kaikki tarvittava materiaali muka-

na – menitpä sitten johonkin työpisteeseen tai pa-

laveriin. 

– Ensin sinun on kuitenkin hylättävä kaikki van-

ha. Työpaikkaa vaihtaessa se on aika helppoakin. 

Toisaalta hän myöntää, että vaatii se johdonmu-

kaisuutta ja sitkeyttäkin, ettei sorru jossakin vai-

heessa palaamaan vanhoihin tapoihin – varsinkin 

silloin kun joutuu ulos ns. omalta mukavuusalueel-

ta.

– Korostaisin kuitenkin sitä, että on mukava op-

pia uusia juttuja, eikä jämähtää vanhaan, hän jat-

kaa.

Tällaisessa muutosvaiheessa Siekkisen mielestä 

on tärkeä hyväksyä työnteon tietynlainen ”sakkaa-

minen” joksikin aikaa.

– Voi tulla tunne, ettei saa aikaiseksi niin paljon 

kuin haluaisi. Suhtautuminen on kuitenkin hyvin 

yksilöllistä. Mitä paremmat valmiudet työntekijällä 

on tietotekniikan käyttämiseen, sitä enemmän ky-

symys on nimenomaan mentaalisesta siirtymästä, 

Siekkinen pohtii.

Kysymys on Jalon mielestä myös ihmisen tie-

donhallintakyvystä. Esimerkiksi siitä, että osaa siivi-

löidä sähköpostista oleelliset viestit ja jättää vähem-

män tärkeät sivuun ja sillä tavoin hallita tietoa. 

– Huomaan olevani liian tunnollinen kaikkien 

viestien suhteen, hän vielä tunnustaa. 

Lisäksi tietotyössä haasteena on dokumenttien 

hallintaan liittyvät järjestelmät ja niiden toimivuus. 

– Meillä on käytössä kohtuullisen iäkkäitäkin jär-

jestelmiä, eivätkä ne ole kaikilta osin vielä valmiita 

tukemaan tehokasta tietotyötä, Jalo sanoo viitaten 

siihen, miten samoja asioita tehdään järjestelmässä 

useita kertoja eri paikkoihin puhumattakaan salasa-

nojen valtavasta määrästä.

Senaatti-kiinteistöt hallinnoi 10 200 rakennusta, joissa 

on yhteensä 6,7 miljoonaa neliömetriä. 

Kiinteistöomaisuuden arvo on 4,5 miljardia euroa. 

Liikevaihto on 625 miljoonaa euroa. Investointeja tehtiin 

vuonna 2014 234 miljoonaa euroa. 

Työntekijöitä on 280, jotka palvelevat 11 paikkakunnalla.

Työtilojen väri-

tys, valaistus, 

väliseinärat-

kaisut, tekstiili-

matot, tieto-

tekniikka ja ka-

lusteet - kaikki 

on suunniteltu 

tarkkaan pal-

velemaan uu-

denlaisia työn 

tekemisen ta-

poja.
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V
altion toimitilastrategian tavoitteena on, 

että toimitilat ovat kustannustehokkaita 

ja tukevat tuloksellista toimintaa. Senaat-

ti-kiinteistöjen tehtävänä on auttaa val-

tion virastoja ja laitoksia toimitilastrategian käytän-

töön viemisessä.

Suomen valtiosta halutaan uusien työtapojen 

edelläkävijä.

Työ- ja tilatehokkuuden 
edelläkävijäksi
– Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehdä Suomen valtiosta 
uusien työnteon tapojen edelläkävijän ja luoda työympäristöjä 
joissa innostutaan, onnistutaan ja viihdytään. Huolehdimme valtion 
kiinteistövarallisuudesta yhteiskuntavastuullisesti ja luomme 
osaamisellamme arvoa yhteiskunnalle.

Tässä Senaatti-kiinteistöjen perustehtävä, jonka toteuttamista ohjaa 
noin vuosi sitten hyväksytty valtion toimitilastrategia. 

- Tässä syy, miksi valtionhallinnossa ja Senaat-

ti-kiinteistöjen asiakaskunnassa työympäristön ja 

työnteon tapojen kehittämis- ja muutostyötä teh-

dään. Toki hyvässä yhteistyössä Valtiovarainminis-

teriön, Valtionkonttorin ja Valtorin eli valtion tieto- 

ja viestintätekniikkakeskuksen kanssa, Muutosjoh-

tamisen Asiantuntija Pertti Siekkinen jatkaa.

Tavoitteilla ohjataan
– Senaatti-kiinteistöjen strategisena tavoitteena on 

tukea valtionhallintoa siirtymisessä valtion toimi-

tilastrategian viitoittamiin uusiin työnteon tapoi-

hin ja niitä tukeviin työympäristöihin, ja näin tukea 

organisaatioiden suorituskyvyn parantamista sekä 

toteuttaa valtiolle 100 miljoonan euron vuosittaiset 

säästöt valtion toimitilakustannuksissa 8 vuodessa.  

– Vaikka me pienentäisimme työympäristö- ja 

toimitilakustannuksia, emme pääse niillä kovin 

suuriin prosentuaalisiin säästöihin kokonaisku-

luista. Se johtuu siitä, että suurin kustannuserä - 

ja tietenkin myös potentiaali - on ihmisissä. Siksi 

ymmärretään, että tavoitteiden saavuttamiseksi on 

kiinnitettävä huomiota ihmisiin ja työn tekemiseen. 

Ja sitä kautta taas ymmärretään, että kun kerran 

toimitiloja muutetaan, samalla puututaan ihmisten 

työn tekemiseen, Siekkinen sanoo.

Työtehon parantuminen 
= vuosittainen energiankulutus
Asiantuntijoiden laskelmien mukaan valtion hallin-

non työtehon nousu prosentin verran vastaa val-

tion kaikkien kiinteistöjen vuosittaista energiakus-

tannusta. 

– Kysymys on siis lämmityksen vuotuisesta 

energiakustannuksesta, joka on 40 miljoonan tasol-

la. Vuosittainen energiakustannus on 100 miljoo-

nan luokkaa, jossa sähkön osuus on 60 miljoonan 

tasolla, Pertti Siekkinen toteaa

–  Kun valtionhallinnon kiinteistöjen vuosittai-

nen energiankustannus on noin 40 miljoonan eu-

ron luokkaa, sadasosan tehostaminen jokaisen työ-
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panoksessa ei ole kovin iso asia. Se siinä kuitenkin 

on hankalaa, että työtehoa on vaikea mitata. Teem-

me kuitenkin tässä pioneerityötä ja kehitämme par-

aikaa tietotyön suorituskyvyn mittaristoa Siekkinen 

mainitsee. 

Valtion toimitilastrategiassa on määritelty tilate-

hokkuustavoitteet: saneerattavissa ja peruskorjatta-

vissa tiloissa maksimissaan 18 neliötä ja uudiskoh-

teissa 15 neliötä henkilötyövuotta kohden. 

Tällä hetkellä keskiarvo valtion tiloissa on 28 ne-

liötä henkilötyövuotta kohti. Lintulahdenkadulla tila-

tehokkuus on kuitenkin huomattavasti parempi - 13 

neliötä henkilötyövuotta kohden.

Tästä Siekkisen mukaan seuraa, että tavoitteiden 

toteuttamiseen päästään vain monitilaratkaisuilla. 

Monitilaratkaisuissakin tavoitteena on, että esimer-

kiksi nimeämättömiä työpisteitä saisi olla vähintään 

50 prosenttia ja niin sanottu ylibuukkausaste olisi 

vähintään 30 prosenttia.

Tehokkuutta tutkittu
Tutkimusten mukaan Senaatin ratkaisujen jälkeen 

asiakkaiden säästöt tilakuluissa olivat viime vuonna 

keskimäärin 10 prosenttia. Työympäristön kehittä-

misen ansiosta asiakkaiden tilatehokkuus parani vii-

me vuonna 20 prosenttia.

Tälle vuodelle Senaatti-kiinteistöt asetti itselleen 

10 miljoonan euron säästötavoitteen. Pertti Siekki-

sen mukaan tammikuun ja kesäkuun välisenä aika-

na on jo säästetty 9,4 miljoonaa euroa.

– Suurimmat säästöt on kuitenkin saatu ratkaisu-

projektien eli uudenlaisten työympäristöjen kautta, 

Siekkinen selittää.

Sen lisäksi säästöjä mitataan vuokrasäästöjen, 

kiinteistöjen myynnin ja muiden toimitilasäästö-

jen, kuten esimerkiksi energiatehokkuusprojektien, 

rakennusten purkamisten ja toimitila-palvelusopi-

musten, kautta.

 

Tietotyön 
suorituskykyä mittaamaan
Tänä vuonna uudeksi mittariksi otettiin tietotyön 

suorituskyvyn mittaus, jota tehdään monitilaympä-

ristöön siirtyneissä asiakkaissa. 

Kyselyä ja mittaristoa kehitetään yhteistyössä 

Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

– Teemme kyselyn, jossa on tiloihin, tietojärjes-

telmiin, johtamiseen ja yhteistyöhön liittyviä sekä 

omaan tekemiseen, suorituskykyyn ja työhyvinvoin-

tiin liittyviä kysymyksiä. Jos saamme asiakkailtam-

me luvan, keräämme myös paljon taustatietoa esi-

merkiksi  tietotekniikan käyttöasteista mittariston 

taustalle. Tarkoitus on tehdä lähtömittaus ja vuoden 

jälkeen muutosta seurantamittaus. Nyt olemme teh-

neet vasta lähtömittauksia, Siekkinen kertoo.

Asiakaskunnassa 
edelläkävijöitä ja perässätulijoita
Työympäristön kehittämiseen liittyvät kysymykset 

nostetaan Pertti Siekkisen mukaan esille aina, kun 

esimerkiksi asiakkaan vuokrasopimus on päätty-

mässä tai toiminta tai organisaatio muuttumassa ja 

mietitään, mitä toimitiloille tehdään – siirrytäänkö 

muihin, toimintaa paremmin tukeviin tiloihin vai 

kunnostetaanko nykyisiä.

– Silloin on aina joka tapauksessa työympäris-

tön ja työn tekemisen tehostamisen paikka. Meidän 

tehtävämme on nimenomaan tarkistaa ja keskus-

tella asiakkaan kanssa, että toimitilojen lisäksi työ-

ympäristöön ja työn tekemiseen liittyvät asiat ovat 

myös kunnossa, Siekkinen vielä toteaa.

Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on luotettavana kump-

panina tuottaa asiakkaille työympäristöjä, joissa innostu-

taan, onnistutaan ja viihdytään. Uudet tilaratkaisut vievät 

kohti asetettuja säästötavoitteita. Uusilla tilaratkaisuilla 

vaikutetaan merkittävästi työn tuloksellisuuteen ja myös 

työtyytyväisyyteen.

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen 

liikelaitos, jonka tehtävänä on toimia valtion työympäristö- 

ja toimitila-asiantuntijana. Se tarjoaa ja tuottaa palveluita 

ensisijaisesti valtionhallinnolle.

Uusi työympä-

ristö tukee 

työn tekemistä  

myös työpai-

kan ulkopuo-

lella, Pertti 

Siekkinen to-

teaa. Asiakkaita 

voi tavata Lin-

tulahdenkadun 

toimistotalon 

ala-aulassakin.
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-O
len työskennellyt Pähkinähoi-

to Oy:ssä vuodesta 2002 lähtien. 

Tänä aikana muutamia vainajia 

on asunnoista löydetty, mutta aika 

harvoin – ei välttämättä edes yhtä per vuosi. Tällais-

ta tapausta, jossa vainajalla ei ole laisinkaan omai-

PYYTEETTÖMÄSTI HOIDETTIIN, 
VAIKKA EI MEILLE KUULUISIKAAN…

Yksinäisen vainajan 
”tapauksesta” uutta oppia
Asunnosta löytyy vainaja, jolle poliisin selvityksissä 
ei löydy ainuttakaan omaista tai sukulaista. Ystäviä ei 
ole, eivätkä naapuritkaan ole kiinnittäneet huomiota 
hiljaiseloon. 

Vain postinkantaja on isännöitsijälle maininnut, että 
joutuu jättämään postit käytävälle, koska ne eivät enää 
mahdu oven postiluukusta sisään. 

sia, eikä sukulaisia, eikä muitakaan kaipaajia, ei ole 

aikaisemmin meidän kohdallamme ollut.

Näin kertoo toimitusjohtaja Henry Engblom, 

AIT, ITS-TEK vantaalaisesta Pähkinähoito Oy:stä 

taustaksi tapaukselle, jonka selvittämisessä on 

mennyt yllättävän paljon aikaa.

Nämä yritykset ovat jo mukana
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Vainaja löytyi huoneistosta toukokuussa ja poliisi 

hoiti silloin asiaan kuuluvat tutkimukset ja  ruumiin 

poiskuljettamisen. Tämän jälkeen isännöitsijä kut-

sui asuntoon vahinkosaneerauspalveluihin eli täs-

sä tapauksessa kalmatöihin erikoistuneen yrityksen 

tekemään tarvittavat puhdistus- ja hajunpoistotyöt. 

Sosiaalitoimi järjesti hautajaiset ja Vantaan seura-

kunnan viranhaltijat saattoivat vainajan hautaan. 

Postinkantaja ilmoitti 
jakeluongelmasta
Osakkaalla oli havaittu olevan maksamattomia vas-

tikkeita helmikuusta alkaen.

– Olisimme ryhtyneet jossakin vaiheessa kyse-

lemään niiden maksamisen perään. Mutta sekään 

ei ollut suurin syy, miksi lähdimme selvittämään ti-

lannetta asunnossa ennen kuin tiesimme vainajas-

ta, kiinteistösihteerinä ja apulaisisännöitsijän tehtä-

viä hoitava Soile Linho kertoo.

Postinjakaja oli aikaisemmin kertonut isännöit-

sijälle siitä, että joutuu jättämään postin käytävälle, 

koska se ei mahdu ovessa olevaan postiluukkuun. 

Huoltomies kävi paikalla, mutta ei löytänyt käytä-

vältä minkäänlaista postipinoa.

Kävi ilmi, että taloyhtiön porrashuoneen lattiat 

oli vahattu ja siksi postipino oli siirretty väliaikai-

sesti muualle.

Soile ja taloyhtiön isännöitsijä Sonja Toivanen 

IAT päättivät käydä kuitenkin katsomassa tilanteen. 

Soile kertoo ajatelleensa aikaisemmin kadonnees-

ta postipinosta, että ehkä asukas oli ollut pitkäai-

kaishoidossa ja joku omainen tai ystävä oli käynyt 

asunnossa ja nostanut postit sisään. 

– Postiluukku oli edelleen tupaten täynnä pos-

tia. Sitä oli myös käytävän lattialla valtava pino. Oli-

simme ehkä menneet asuntoon aikaisemminkin, 

mutta siellä oli turvalukko päällä. Päätimme lopul-

ta kutsua poliisin paikalle, hän jatkaa tapahtumien 

kertaamista.

– Pähkinähoidon huoltomiehet eivät mene yk-

sin ilman virkavallan apua asuntoihin, jos epäilem-

me, ettei siellä ole kaikki kunnossa, Engblom ko-

rostaa toiminnan pysyväissäännöstä.

Poliisi löysi asunnosta vainajan. Sonja ilmoitti 

asiasta Henrylle ja tiedusteli sopivaa yritystä polii-

sien suosittelemien puhdistus- ja hajunpoistotöi-

den teettämiseksi.

Tupaten täynnä ollut postiluukku oli Soilen nä-

kemyksen mukaan estänyt hajuhaittojen leviämi-

sen portaikkoon. 

Nyt kun ovi oli auki, piti nopeasti tyhjentää 

asunto ja kaikin keinoin minimoida hajuhaittojen 

leviäminen. 

Kenelle vainajan 
asiat kuuluvat?
– Me ryhdyimme hoitamaan asiaa pyyteettömäs-

ti, emmekä ajatelleet, kuuluuko se oikeasti meil-

Henry Engblomin mukaan tapausta ryhdyttiin hoitamaan 

siksi, että isännöintitoimiston pitää huolehtia esimerkiksi 

asumisviihtyisyydestä, mikä tässä tapauksessa oli vaarassa.

Soile Linho tarkistaa päivämääriä sähköposteista. Vainaja 

löydettiin toukokuussa ja joulukuussa asunnossa käynnis-

tyvät perusteellisemmat desinfiointityöt.
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le vai ei. Meidän pitää pitää huolta asiakkaidemme 

kiinteistöistä ja huolehtia vastikkeiden maksamisis-

ta ja toimia niin, että asukkaiden asumisviihtyisyys 

säilyy. Näillä perusteilla tässäkin tilanteessa toimit-

tiin, Engblom selittää sitä, miksi Soile ryhtyi selvit-

tämään muita jatkotoimenpiteitä.

Vantaan seurakunta, virkaholhooja, Vantaan 

kaupungin sosiaalitoimi, Itä-Uudenmaan oikeus-

aputoimisto ja sieltä Vantaan edunvalvoja, Itä-Uu-

denmaan poliisilaitos, Itä-Uudenmaan maistraat-

ti, Isännöintiliitto….  Ei kuulu meille… Ei ole meidän 

asiakkaamme … Emme osaa auttaa…

Tällaisia vastauksia Soile sai ennen kuin Valtio-

konttorin kansalaispalveluista tuli johtavalta laki-

mieheltä Marjukka Vallioniemeltä selkeät ohjeet, 

mitä tehdä ensimmäiseksi: - Siis ensin poliisin pi-

tää tehdä vainajasta sukuselvitys ja toimittaa se Val-

tiokonttoriin. 

– Lähetin ohjeet Itä-Uudenmaan poliisilaitoksel-

le rikoskomisariolle, jolta olin aikaisemmin saanut 

vastauksen, ettei tunne asiaa, ei kuulu meille. 

Aikaa kului ja Soile pelkäsi poliisin jo unohtaneen 

koko asian, kunnes syyskuun alussa tuli tieto, että 

nyt on sukuselvitys tehty, tutkittu virkatodistusketju, 

saatu todistukset ja toimitettu Valtionkonttorille.

Viestissä oli vielä kommenttina, että asia oli uu-

si ja Valtiokonttori ottanee yhteyttä, jos selvitystä ei 

ole tehty oikein.

– Ei kai tämä nyt voinut olla Itä-Uudenmaan po-

liisille ensimmäinen tapaus. Muutenkin tuntui koko 

ajan siltä, että kukaan ei oikein tiennyt, miten tällai-

sissa tilanteissa pitäisi toimia. Onneksi löysin tuon 

Valtiokonttorin, josta olen saanut kaiken tarvittavan 

tiedon, Soile sanoo.

Marraskuun puolessa välissä Valtiokonttori il-

moitti edustajansa käyvän asunnossa. Näin tapah-

tuikin, sillä edustaja oli hakenut haastattelua edel-

tävänä päivänä avaimen ja esittänyt valtakirjan toi-

mista, joilla edustaja asiaa hoitaa. 

Avainta palautettaessa kävi ilmi, että Valtiokont-

tori haluaa vielä kilpailuttaa asunnon puhdistus- ja 

kunnostustyöt. Ne on tarkoitus aloittaa ilmeisesti 

mahdollisimman pian.

Aikaa prosessissa on kuitenkin kulunut. Kun aja-

tellaan, että vainaja löydettiin toukokuussa ja asun-

non perusteellisemmat desinfi ointityöt alkavat jou-

lukuussa. Milloin lie sitten myyntikunnossa?

Poliisin selvityksessä vainajan kuolinpäiväksi oli 

merkitty 20.2.2015.

Taloyhtiölle 
ei aiheutunut vahinkoa
Taloyhtiön hallitus on ollut koko ajan tietoinen ta-

pahtumista. Asiaa on käsitelty Soilen mukaan kai-

kissa hallituksen kokouksissa – varsinkin silloin, 

kun hajuhaitat olivat pahimmillaan ja monet asuk-

kaat siitä valittivat. 

Lämmin ja sateinen kesä olisikin Soilen mielestä 

aikamoinen koetinkivi, miten saadaan asunnon ha-

juhaitat pysymään aisoissa. 

Onneksi huoneisto oli kuitenkin muilta osin niin 

hyvässä kunnossa, ettei tapahtumista aiheutunut 

taloyhtiölle muuta haittaa. 

Taloyhtiölle ei ole aiheutunut myöskään talou-

dellisia menetyksiä, koska Valtionkonttori on mak-

sanut asunnon ensimmäisen puhdistus- ja desinfi -

ointityöt sekä vastikerästit ja vastaa nyt huoneiston 

korjaustöistä.

Yksinäisyys yllättää
Kun vainaja asunnosta löydettiin, se veti Pähki-

nähoidonkin työntekijöiden mielet apeiksi. Soilen 

mielestä tuntui niin uskomattomalta, miten yksin 

ihminen voikaan olla – ettei ole yhtään omaista, 

sukulaista, ystävää, ketään ihmistä, naapuriakaan, 

joka kaipaisi tai kyselisi perään. 

Ehkä tapaus osoittaa senkin, etteivät asukkaat 

vain välttämättä ole tekemisissä toistensa kanssa 

missään muodossa – elettiinpä sitten isossa tai pie-

nessä yhtiössä.

Pähkinähoidon asuntokannassa tapaus ker-

too siitä, että unohduksiin voi jäädä 1 992 asunnon 

asukkaan joukossa….

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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-S
ukuselvityksen tekeminen ei ole var-

sinaisesti kenenkään velvollisuus. 

Sukuselvityksen voi kuitenkin hank-

kia kuka tahansa. Poliisi tulee ku-

vioon mukaan tyypillisesti silloin, kun henkilö on 

kuollut kotonaan, eikä ole tietoa omaisista. Silloin 

on luontevaa, että poliisi hankkii virkatodistukset 

seurakunnista tai kirkkoon kuulumattomien osalta 

maistraatista, Valtiokonttorissa perillisittä kuollei-

den jäämistöihin liittyviä asioita hoitava Marjukka 

Vallioniemi sanoo.

– Poliisin osalta perintökaaressa on säännös (PK 

18 luvun 4 §), joka velvoittaa poliisiviranomaisen 

selvittämään kuolinpesän osakkaat, hän jatkaa.

Jos perillisittä kuolleen henkilön pesästä ei löydy 

testamenttia, kuolintapauksesta tulee ilmoittaa Val-

tiokonttorille kirjallisesti heti, kun sukuselvityksestä 

on käynyt selville, ettei perillisiä ole. 

Marjukka Vallioniemen mukaan ilmoituksia pe-

rillisittä kuolleista henkilöistä tulee eri tahoilta, mm. 

vainajan läheisiltä, serkuilta ja sosiaalityöntekijöiltä. 

Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Valtiokontto-

rin nettisivulta löytyvällä lomakkeella, jossa allekir-

joituksella vielä vakuutetaan, että on hankittu täy-

dellinen sukuselvitys.

Omaisuus päätyy 
valtiolle ja kunnille

– Poliisi on siis vain yksi taho, joka selvityksiä te-

kee. Valtiokonttorilla taas ei ole toimivaltaa toimia 

ennen kuin on selvitetty, onko perillisiä eli serkkuja 

läheisempiä henkilöitä elossa, hän vielä mainitsee.

Perillisiähän ovat perimysjärjestyksessä rintape-

rilliset, puoliso, vanhemmat, sisarukset ja näiden 

lapset, isovanhemmat, tädit, sedät ja enot sekä tois-

sijaiset perilliset eli aiemmin kuolleen puolison isä, 

äiti, veli ja sisar sekä veljen tai sisaren lapset.

Kustannustehokasta toimintaa
– Jos ei tiedetä, onko perillisittä kuolleella vainajalla 

testamentti, Valtiokonttori antaa valtakirjan asian-

ajajalle perunkirjoituksen toimittamiseksi ja pesän 

käytännön asioiden hoitamiseksi, Vallioniemi jat-

kaa.

Tähän valtuutukseen kuuluu esimerkiksi testa-

mentin etsiminen asunnosta tai pankeista, missä 

niitä usein säilytetään. Lisäksi pesänhoitaja huo-

lehtii kaikista kuolinpesän käytännön toimista, ku-

ten esimerkiksi asunnon desinfi oimisesta, mikä on 

usein välttämätöntä vainajan kuoltua kotiin. Pesän-

hoitaja hoitaa myös omaisuuden realisoimisen.

Kaikissa vaiheissa pyritään toimimaan mahdolli-

simman kustannustehokkaasti eli tämä selittää sen, 

Isännöitsijätoimiston ja poliisinkin kokema epätietoisuus, miten 
menetellä ilman omaisia kuolleen vainajan tapauksessa, on 
Valtiokonttorin johtavan lakimiehen Marjukka Vallioniemen 
mukaan hyvin ymmärrettävää: 

– Tapaukset ovat aika harvinaisia. Suomessa kuolee vuosittain 
noin 550 henkilöä ilman perillisiä.  Se on noin 1 prosentti 
vuosittain kuolleista henkilöistä.

ILMAN PERILLISIÄ JA ILMAN TESTAMENTTIA

KUVA HAUTAUSMAASTA
TULEE PERÄSSÄ
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ILMAN PERILLISIÄ JA ILMAN TESTAMENTTIA
Suomessa 

kuolee vuosit-

tain noin 550 

henkilöä ilman 

perillisiä. Se on 

1 prosentti 

vuosittain kuo-

levista henki-

löistä. Heidän 

omaisuutensa 

päätyy sekä 

valtiolle että 

kunnalle.
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miksi esimerkiksi desinfi oimistyö tai asunnon kiin-

teistönvälityskin kilpailutetaan. Kustannukset kate-

taan kuolinpesän tililtä.

Vantaalaisen taloyhtiön kannalta oli myönteistä, 

että rästissä olleet maksut suoritettiin, eikä taloyh-

tiölle jäänyt saatavia. 

– Jos kuolinpesässä ei ole varoja, silloin tilan-

ne on ongelmallisempi ja esimerkiksi vastikerästit 

voivat jäädä taloyhtiön vahingoksi. Valtio ei ole vas-

tuussa vainajan veloista. Valtio maksaa vain välttä-

mättömät pesänselvityskulut, kuten perunkirjoituk-

sen ja pesänhoitajan palkkion, hän vielä toteaa.

Testamentti 
löytyy hyvin usein
Kun perillisittä kuolleella henkilöllä on testamentti, 

silloin Valtiokonttorilla ei ole mitään roolia pesän-

hoidon suhteen.  Testamentista on annettava tie-

to perillisille, mutta ellei perillisiä ole, silloin testa-

mentti on annettava tiedoksi Valtiokonttorille. Kun 

se on hyväksynyt testamentin, se on täytäntöön 

pantavissa.

Ilman perillisiä kuolleista noin 60 prosenttia on 

tehnyt testamentin.

Omaisuus voi
jakaantua monelle taholle
Jos perillisittä kuolleella ei ole testamenttia, silloin 

kuolinpesän omaisuus siirtyy valtiolle ja valtio hal-

linnoi sitä vuoden ajan vainajan kuolemasta.

– Aikaisintaan vuoden päästä perinnönjättäjän 

kuolemasta Valtiokonttori tekee päätöksen, miten 

omaisuus jakaantuu, Vallioniemi kertoo tästä vai-

heesta.

– Jos perinnön jättäneellä on kiinteistöomai-

suutta katsotaan ensin, onko valtiolla käyttöä kiin-

teistöille. Kiinteistöjä voidaan pysyttää valtiolla esi-

merkiksi luonnonsuojelukäyttöön, luonnonsuoje-

lualueiksi tai vaihtomaiksi, hän kertoo.

Jos kuolinpesässä on huomattava määrä rahava-

roja, osa niistä pysytetään valtiolla.

– Perinnönjättäjän läheisillä henkilöillä on kui-

tenkin mahdollisuus hakea kuolinpesän omaisuutta 

tai osaa sitä. Tyypillisesti omaisuutta on luovutettu 

esimerkiksi avopuolisolle tai henkilölle, joka on pit-

kän ajan auttanut perinnönjättäjää, hän tuo esiin.

Se osa omaisuudesta, jota ei pysytetä valtiolla, 

eikä luovuteta perinnönjättäjän läheiselle, luovute-

taan perittävän kotikunnalle. Jos kiinteistö sijaitsee 

eri kunnassa, se luovutetaan kiinteistön sijaintikun-

nalle.

– Ilmoitamme kotikunnalle ja kiinteistön sijain-

tikunnalle, että tällaisen henkilön omaisuus on tul-

lut valtiolle ja kuntien on mahdollisuus hakea sitä. 

Kunnat siis tekevät hakemuksen Valtiokonttorille ja 

käytännössä saavat omaisuuden. 

– Kunnilta kuitenkin edellytetään, että varat käy-

tetään sosiaalisiin tai kulttuurin edistämistarkoituk-

siin. Hyvin usein omaisuus käytetäänkin kunnissa 

esimerkiksi vanhustenhuoltoon tai nuorten hyväksi 

esimerkiksi nuorten syrjäytymisen estämiseen, Val-

lioniemi vielä toteaa.

www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 49 895 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 086 sivutoimista isännöitsijää
• 3 651 ammatti-isännöitsijää

Kun haluat puhutella heitä suoraan, 
soita meille 09 223 8560
ja tehdään yhdessä tehokas ja toi-
miva suorakampanja.

KUNTOARVIOT JA 
KUNTOTUTKIMUKSET

KORJAUS-
SUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI

LAPPEENRANTA | PORI | SALO | TAMPERE | TURKU
www.vahanen.com

PYYDÄ TARJOUS!Raksystems palvelee
  Betonirakenteiden kuntotutkimukset
  Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
  Rakennuttamistehtävät 
  Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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K
errostalojen korjaamiseen kului 2,4 mil-

jardia euroa. Siitä summasta 1,82 miljardia 

kului asunto-osakeyhtiöiden teettämiin 

korjauksiin ja loput omistajien itse teke-

miin tai teettämiin korjauksiin.

Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla ja omis-

tajat 300 miljoonalla eurolla.

Suurin osa euroista käytettiin talotekniikan, ku-

ten putkistojen saneerauksiin, yhteensä 1,1 miljar-

dia euroa. Toiseksi eniten töitä tehtiin ulkopintojen 

ja rakenteiden parissa, 810 miljoonalla eurolla.

Piha-alueisiin ja –rakennuksiin upposi  154 mil-

joonaa  ja taloyhtiön sisätiloihin 200 miljoonaa eu-

roa.

Omistajilta 300 miljoonaa meni asuntojen mär-

kätilojen korjaamiseen ja keittiöremontteihin lähes 

yhtä paljon.

Suhteutettuna asuinpinta-alaan korjauskustan-

nukset olivat kerrostaloissa 46,3 euroa per neliö-

metri ja rivitaloissa vastaava luku oli 31,5 euroa per 

neliömetri. 

Korjauksia myös tulevaisuudessa
Tutkimuksen mukaan taloyhtiöissä on tie-

dossa tulevaisuudessakin suuria remontte-

ja, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien 

kymmenen vuoden aikana. 

Eniten Tilastokeskuksen tutkimuksen 

mukaan on tulossa julkisivuremontteja, 

sillä vastaajista hieman yli 20 prosent-

tia kertoi niin. Tuosta määrästä yli 

puolet on tarkoitus toteuttaa lähim-

män kolmen vuoden aikana.

Myös kattoremontteja on tulossa 

lähes sama määrä kuin julkisivu-

remonttejakin, niistä hieman alle 

puolet seuraavien kolmen vuo-

den kuluessa.

Kiinteistöjä korjattiin hurjasti vuonna 2014, kertoo 
Tilastokeskuksen marraskuussa julkaisema tilasto. Asunnon 
omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan 
ja asuinrakennuksiaan 5,8 miljardilla eurolla. Potista 3,1 
miljardia kohdistui rivi- ja kerrostaloihin.

Korjaustilasto ja 
Braatwurstihodareita

Kolmanneksi eniten alan yrityksiä tulevaisuu-

dessa työllistävät käyttövesijärjestelmien remontit, 

17,5 prosenttia vastaajista kertoi näin. 

Miksi korjattiin?
Yli 80 prosenttia korjauksiin johtaneista syistä löy-

tyvät normaalista vanhenemisesta tai kulumisesta, 

alle 20 prosenttia vakavamman vaurion ennaltaeh-

käisystä tai putkirikosta. Mielenkiintoinen yksityis-

kohta, että lähes 10 prosentissa kerrostaloja oli jou-

duttu korjauksiin ilkivallan vuoksi.

Kiinteistömessuilla vähän kävijöitä
Marraskuun puolessa välissä pidetyt Kiinteistö, Väri 

ja Pinta sekä ViherTek –messut olivat kävijämääräl-

tään todella surkeat. Kolmipäiväinen tapahtuma ve-

ti alle 15 000 alan ihmistä paikalle. 

Kävijämäärässä on pudotusta kahden vuoden 

takaiseen vastaavaan messutapahtumaan kolman-

nes, silloin kävijämäärä oli noin 22 000.

Mikä kävijämarkkinoinnissa mahtoi mennä 

penkin alle tai miksi messujen toimeksiantajat, 

Kiinteistö- ja Isännöintiunioni eivät onnis-

tuneet masinoimaan jäsenistöään liikkeelle? 

Siinä sitä  messujärjestäjällä Suomen Messuil-

la ja toimeksiantajilla onkin pohdittavaa.

Vai onko aika ajanut tällaisten am-

mattimessujen ohi? Vai eikö mes-

suohjelma vain kiinnostanut 

isompaa joukkoa alan ihmisiä?

Kiinteistöposti järjesti mes-

suille neljän yrityksen yhteis-

osaston Kiinteistötorin. Torilla 

vieraili porukkaa kohtuulli-

sesti, enemmän toki oli toi-

veissa.

www.karpankeittio.fi  • karppa.coff eeland@kolumbus.fi 

Karpan 
Keittiössä Kuukauden soppa-aforismi:

”Mitä useampi kokki, sitä enemmän soppaa.”
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www.facebook.com/karpankeittio

SILPPUA kaali ja porkkanat juustohöylällä raas-

teeksi ja kuori omena ja leikkaa sekin pieniksi ti-

kuiksi. Sekoita ainekset.

Tee seuraavaksi salaatille kastike. Lusikoi ma-

joneesia ja kermaviiliä, kumpaakin desin verran 

kulhoon ja sekoita ne keskenään. 

Mausta kastike suolalla, sokerilla, rouhitulla 

mustapippurilla, sinapilla ja rutista sekaan vähän 

sitruunan mehua. 

Kaada kastike salaatin päälle ja sekoita ainekset 

käsin niin, että salaatti saa kauttaaltaan kastiketta. 

Laita kulhon päälle muovikelmu suojaksi ja sit-

ten salaatti jääkaappiin tekeytymään muutamaksi 

tunniksi, mieluummin yön yli. Maku vaan para-

nee mitä pitempään salaatti tekeytyy.

Coleslaw-salaatti sopii mainiosti makkara- ja 

liharuokien lisukkeeksi. Tällä kertaa allekirjoitta-

nut nautti salaatin braatvurstihodarien kanssa.

Ostin valmiita hot dog -sämpylöitä ja pitkiä 

braatvurstinakkeja. Laitoin nakit uunipellille ja 

pellin kuumaan uuniin grillivastuksen alle. Siellä 

sen aikaa, että nakit saivat mukavan ruskean vä-

rin ja olivat läpilämpimiä.

Sämpylät lämmitin mikrossa.

Sitten vain kuuman sämpylän väliin braat-

vursti, sinappia, ketsuppia ja itse tehtyä mausteis-

ta salsaa. 

Salsaan laitoin maustamatonta tuorejuustoa, 

reilusti tabascoa, ketsuppia, sokeria, mustapippu-

ria ja tilkan kermaa. Tämäkin salsa tekeytyi jää-

kaapissa pari tuntia.

Hodari ja kaalisalaattia lautaselle ja herkutte-

lemaan. Sopii oikein mainiosti vaikkapa saunan 

jälkeiseksi iltapalaksi.

Amerikkalainen kaalisalaatti ja braatwurstihodarit

jälkeiseksi iltapalaksi.

KahvimaallaKahvimaalla

5. marraskuuta 20155. marraskuuta 2015

Chef KarppaChef Karppa

Coleslaw-salaatti
• keräkaalia 300 g

• virheä omena

• kaksi porkkanaa

• kermaviiliä 1 dl

• majoneesia 1 dl

• sinappia 1 tl

• sitruunaa

• suolaa

• sokeria 1 tl

• mustapippuria

Coleslaw-sa-

laattia voi teh-

dä reilusti, sillä 

maku paranee 

vanhetessaan

ja salaatti säi-

lyy jääkaapissa 

muutamia 

vuorokausia 

hyvänä.
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2015

Asukkaan turvallisuusopas
Opas on tarkoitettu 
kaikkien asukkaiden
ja taloyhtiöiden käyt-
töön turvallisuuden
parantamiseksi!

Hinta 15,50 euroa
(sis. alv 10 %)

Tilaa opas ja tutustu myös muihin Suomen 
Palopäällystöliiton turvallisuusmateriaaleihin: 

TURVALLISUUS

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT ILMANVAIHTO

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

Miele Oy 
Porttikaari 6 
01200 Vantaa 
p. (09) 875970

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

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 PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET



ERITTÄIN perusteellinen han-
kesuunnittelu, yhteinen tahtotila 
ja näkemys toteuttamisessa, 
saumaton yhteistyö kaikkien 
eri toimijoiden kesken sekä 
esimerkillisen hienosti toteutettu 
osakas-asukas-viestintä – tässä 
niitä hyvin ja esimerkillisesti 
hoidettuja asioita, joiden perus-
teella tuomaristo on valinnut 
Asunto Oy Forssan Rytynpyölin 
julkisivukorjaushankkeen Jul-
kisivuremontti 2015 –kilpailun 
voittajaksi.

Kuntotutkimuksen pohjalta 
läpiviety hankesuunnittelu, kor-
jausvaihtoehtojen vertaileminen, 
urakoitsijoiden kilpailuttaminen 
ja epävarmojen lisätöiden elimi-
noiminen onnistui erinomaisesti, 
sillä varsinaiset julkisivuremontin 
kokonaiskustannukset jäivät jopa 
arvioitua pienemmiksi.

Toisen palkinnon tuoma-
risto antaa pirkkalalaiselle As 
Oy Korkearinteelle hallitusta, 
määrätietoisesti toteutetusta, 
oman aikakauden arkkitehtuuria 
kunnioittavasta ja modernin 
julkisivuilmeen tuottaneesta 
julkisivukorjaushankkeesta.

Kunniamaininnalla palkitaan 
helsinkiläisen Asunto Oy Säästö-
vanhan valitsema ja toteuttama 
parvekejärjestelmä: Innovaatio, 
missä teollisen esivalmistuksen 
ja materiaalin ansiosta asen-
nusaika lyhenee merkittävästi ja 
toisaalta järjestelmän ”kevey-
den” ansiosta parvekkeita on 
mahdollista laajentaa ja luoda 
sillä myös uudenlaista ”parveke-
arkkitehtuuria”.

Hyviä esimerkkejä tarvitaan
- korjaaminen jatkuu
Asunto-osakeyhtiöille suunnattu 
Julkisivuremontti-kilpailu järjes-
tettiin viidennen kerran. 

Viime aikoina on julkistettu 
useampiakin tutkimuksia** 
taloyhtiöiden korjaamisesta ja 
tulevista korjaustarpeista. 

Tutkimusten perusteella 
julkisivujen korjaaminen jatkuu 
voimakkaana tulevaisuudessa-
kin, siksi nimenomaan tarvitaan 
esimerkkejä onnistuneista hank-
keista tulevina vuosina julkisi-
vujaan korjaavien taloyhtiöiden 
tueksi.

Kilpailuun tuli 13 ehdotusta 
– ilahduttavana seikkana sekin, 
että pohjoisinta Suomea eli 
Rovaniemeä myöden.

* Tilastokeskus Rakennusten ja 

asuntojen korjaukset 2014  ja * Työ- ja 

elinkeinoministeriö kyselytutkimus suo-

malaisen kerrostalokannan todellisesta 

korjauspotentiaalista 10/2015) 

Julkisivuremontti 2015 –kilpailu ratkesi

Ylinnä Asunto Oy Forssan 

Rytynpyölin edustajat tuomaris-

ton kanssa yhteiskuvassa (vas. lu-

kien): Mika Jaalama suunnittelu ja 

valvonta Tähtiranta Oy, pääura-

koitsija Ilkka Koivuniemi MV-Maa-

laus Oy, hallituksen puheenjohtaja 

Sari Vidkopp, hallituksen jäsen ja 

projektivastaava Pauli Perttula, 

isännöitsijä Rami Tervomaa Fors-

san Isännöinti ja Kiinteistönväli-

tys Oy sekä tuomariston jäsenet 

Julkisivuyhdistyksestä puheen-

johtaja Mikko Tarri ja  Maritta Koi-

visto sekä Juhani Siikala ja Arto 

Krootila Kiinteistö-alan hallistus-

ammattilaiset AKHA ry:stä.

Keskimmäisessä kuvassa kunnia-

maininnan saaneen Asunto Oy 

Säästövanhan edustajat (vas. luki-

en): hallituksen jäsen Markku Lan-

sola, Atte Stambej suunnittelu Va-

hanen Oy, hallituksen puheenjoh-

tajana projektin aikana toiminut 

Lea Alasilta-Hagman sekä Martti 

Karimies parvekeinnovaatio LO-

Rakenne Oy.

Toisen palkinnon saaneen As Oy 

Korkearinteen edustajat (vas. luki-

en): hallituksen jäsen Riitta Varvio, 

hallituksen puheenjohtaja  Kaisa 

Koskelin, isännöitsijä Jussi Pääk-

könen REIM Tampere Oy sekä 

hallituksen jäsen Anne Aittoniemi.
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tuote- ja 
yritysuutis-

postianimityksiä

Consti Talotekniikka Oy
Consti Talo-
tekniikka Oy:n 
uudeksi toimi-
tusjohtajaksi 
on nimitetty 
koneautomaa-
tioinsinööri 
Pekka Pöykkö 
(48 v.). Pöykkö 
aloittaa tehtä-

vässään helmikuussa 2016. 
Pekka Pöykkö siirtyy Constille 
Saipu Oy:stä, jossa hän on toimi-
nut toimitusjohtajana vuodesta 
2014 lähtien. Sitä ennen Pöykkö 
on työskennellyt 21 vuotta YIT:llä 
ja Caverionilla liiketoiminnan 
johtotehtävissä.

Exoteriko Oy
Exoterikon toimitusjohtajana 
pitkään toiminut Jorma Salminen 
luopuu tehtävästään vuoden 
2015 lopussa ja siirtyy tämän 
jälkeen yrityksen hallituksen 
puheenjohtajaksi.
Hallituksen puheenjohtajana 
toimiva Leena Salminen siirtyy 
vuoden vaihteessa yrityksen 
hallituksen jäseneksi.
RA Timo Korhonen on aloitta-
nut Exoteriko:n palveluksessa 
16.11.2015 ja hänet on nimitetty 
yrityksen uudeksi toimitusjohta-
jaksi 1.1.2016 alkaen.
Timo on aikaisemmin toiminut 
pääsuunnittelijana eri arkkitehti-
toimistoissa, rakennuttajapäällik-
könä Senaatti-kiinteistössä ja vii-
meksi osastopäällikkönä Sweco 
asiantuntijapalvelu Oy:ssä.
RI Tomi Nieminen aloittaa 
Exoteriko:ssa 23.11.2015 toimis-
toinsinöörinä, vastuualueenaan 
urakkalaskenta ja hankintateh-
tävät.
Tomi on toiminut aikaisemmin 
kehityspäällikkönä Suomen 
Rakennuslogistiikka Oy:ssä ja 
hankintainsinöörinä Rakennus-
tuote Oy:ssä ja Hartela Oy:ssä.
Exoteriko Oy:n tilintarkastajaksi 
on valittu KHT Niklas Oikia / 
KPMG Oy Ab.

Renor Oy
KTM Sami Laine (44) on nimitetty 
Renor Oy:n talous- ja rahoi-
tusjohtajaksi (CFO) ja johtoryh-
män jäseneksi. Laine aloittaa 
tehtävässään 1.2.2016. Hänen 
vastuualueeseensa kuuluu yhtiön 
taloushallinto ja rahoitus.
Laine toimi tällä hetkellä rahoi-
tuksesta ja sijoittajasuhteista 
vastaavana johtajana Oriola-KD 
Oyj:ssä. Aikaisemmin hän on 
työskennellyt muun muassa 
Sato Oyj:n rahoituspäällikön 
tehtävässä. 

Destamatic Oy
DI, MBA, Jyrki Uurtio, 53, on 
nimitetty joulukuun alusta Des-

tamatic Oy:n toimitusjohtajaksi. 
Uurtio siirtyy Destamatic Oy:n 
palvelukseen Global EcoSolu-
tions Ltd:n toimitusjohtajan 
tehtävistä.
Uurtio on toiminut usean 
kansainvälistä liiketoimintaa 
harjoittavan suomalaisyrityksen 
vastuullisissa tehtävissä muun 
muassa ABB:llä, Onnisella ja 
Wärtsilällä.
Nykyinen toimitusjohtaja Matti 
Hallinen jatkaa Destamaticissa 
muissa vastuutehtävissä.
Destamatic Oy on vuonna 1998 
perustettu materiaalien kierrätys-
alan yritys.

Stofi x Oy
Stofi x Oy:n 
hallitus on ni-
mittänyt Stofi x 
Oy:n uudeksi 
toimitusjoh-
tajaksi Jarkko 
Lasasen. Hän 
on toiminut 
aikaisem-
min yhtiön 
kansainvälisen 
liiketoiminnan 
johtajana.
Stofi x Oy:n 
hallitus on 
nimittänyt 
Stofi x Oy:n 
uudeksi uusien 
liiketoiminta-
alueiden 

johtajaksi Samuli Tiirolan. Hänellä 
on syvällinen ja pitkäaikainen 
tuntemus Stofi xin tuotteesta, 
aivan sen alkukehittelystä lähtien.

Suomen Kiinteistönvälittäjä-
liitto SKVL ry
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto 
SKVL ry:n puheenjohtajana aloit-
taa yrittäjä, kiinteistönvälittäjä 
Tero Tahkola Oulusta. Varapu-
heenjohtajana jatkaa yrittäjä, 
kiinteistönvälittäjä Katja Määttälä 
Kuopiosta. 

RIA ry
RI Pekka 
Kampman on 
valittu RIAn 
puheenjohtak-
si neljännelle 
kaksivuotis-
kaudelle.
Kampman 
työskentelee 

Y-Säätiön rakennuttajapäällikkö-
nä Helsingissä.
Hän on toiminut RIAn liittohal-
lituksen varapuheenjohtajana 
2007 - 2009 ja Helsingin RIAn 
puheenjohtajana vuosina 2005 
- 2006.

 

KIINTEISTÖALAN koulutus-
keskus KIINKO, Suomen 
Kiinteistönvälittäjäliitto ry SKVL 
ja Promentor Solutions Oy 
ovat kehittäneet yhteistyössä 
kiinteistövälittäjien digitaalisen 
englannin verkkokurssin. 

Kurssi sisältää autenttisia 
tilanteita ja elävää kieltä. Tuotan-
nossa ovat olleet mukana alalla 
pitkään toimineet välittäjät. 

Materiaalin avulla välittäjät 
voivat palvella paremmin ulko-
maalaisia asiakkaitaan, joiden 
määrä Suomessa kasvaa jatku-
vasti ja vähentää ammattisanas-
ton avulla myös mahdolliseia 
väärinymmärryksiä. 

– Verkkokurssi tarjoaa kai-
kille välittäjille mahdollisuuden 
kehittää englannin ammatillista 
kielitaitoa. Kielitaito on yksi tapa 
erottautua kovasti kilpaillulla 
välitysalalla, kun välittäjä pystyy 
palvelemaan asiakkaita am-
mattimaisesti myös englannin 

kielellä, Jaana Anttila-Kangas 
SKVL:stä toteaa. 

Verkko-oppimateriaali on aina 
saatavilla ja antaa vapautta opis-
kella silloin, kun itselle parhaiten 
sopii. 

Promentorin järjestelmän 
kielistudio mahdollistaa suullisen 
kielitaidon itsenäisen harjoit-
telun esimerkiksi alan sanastoa 
kerratessa. Kurssi on tuotettu 
siten, että sitä voi käyttää myös 
kaikilla päätelaitteilla (tietoko-
neet ja mobiililaitteet).

Lisätietoja:
SKVL ,Jaana Anttila-Kangas 
puh. 050 465 3773 
jaana.anttila-kangas@skvl.fi 
KIINKO, Jaana Lehto 
puh. 040 721 5975
jaana.lehto@kiinko.fi 
Promentor Solutions Oy
Juha Telkkinen 
puh. 0400 440 443 
juha.telkkinen@promentor.fi  

KEITTIÖN uusiminen taloyhtiön 
putkiremontin yhteydessä usein 
kiinnostaa osakkaita. Hallituk-
sen jäsenten on hyvä tiedostaa 
keittiösaneerauksen toteutta-
mismahdollisuus jo varhaisessa 
vaiheessa. 

Näin myös osakkaat hyötyvät 
taloyhtiön hyväksymästä palve-
lusta, jolla yhteistyö keittiötoi-
mittajan ja urakoitsijan kanssa 
saadaan mutkattomaksi. 

Vanha keittiö on purettava 
ainakin osittain remontin tieltä, 
joten on kannattavaa tehdä 
keittiöremontti putkiremontin 
yhteydessä.

Asennus maksaa joka tapauk-
sessa, joten on järkevämpää 
asentaa aikansa eläneiden kaa-
pistojen tilalle kokonaan uudet.

Projektien yhdistäminen 
helpottaa isännöitsijän työtä. 
Organisaatio on jo olemassa 
ja projekti on ammattimaisesti 
koordinoitu. Korotettu vakuutus 
on myös olemassa.

Keittiösuunnittelija on hyvä 
saada mukaan alkuvaiheessa 
osaksi suunnitteluryhmää, koska 
näin hän saa tietoa valituista 
suunnitteluratkaisuista, talotek-
niikasta ja reitityksistä. 

Keittiötoimittaja kokoaa osa-
kaskyselyn pohjalta tiedot sekä 
kiintokalusteiden että kodinko-

Kiinteistövälittäjän englantia 
verkkokurssiopiskeluna

Sujuvuutta ja säästöjä, kun
keittiösaneeraukset osaksi 
taloyhtiön putkiremonttia 

neiden uusintatarpeista. 
Keittiöiden mittaukset voidaan 

toteuttaa jo ennen hankesuun-
nittelua inventointimittauksen 
yhteydessä tai sitten hanke-
suunnitteluvaiheen alussa 
suunnittelijoiden tutustumiskier-
roksen yhteydessä.

Infotilaisuudessa esitetään 
alustava kuvaus keittiönsanee-
rausprosessista ja keittiövaihto-
ehdoista. 

Tilaisuudessa ei vielä myydä 
keittiötä, eikä korjaushankkeen 
hintaa vielä tiedetä. Siksi remon-
tin onnistumisen vuoksi talo-
yhtiölle on ensiarvoisen tärkeää 
sitouttaa osakkaat hankkeeseen 
jo hankesuunnitteluvaiheessa.  

Lisätietoja:
Novart
Matti Purhonen
puh. 0400 499 621
matti.purhonen@novart.fi  
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

Lehden osoitteenmuutokset 
voit tehdä myös seuraavasti:
Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 

Asunto-osakeyhtiö .......................................................................................................................................................................................................................................................Y-Tunnus ...................................................................................

Uusi hallituksen puheenjohtaja.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Puhelin .............................................................................................................................................................Sähköposti

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

Uusi isännöitsijä ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Puhelin .............................................................................................................................................................Sähköposti ............................................................................................................................................................................................................................

Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

Uusi isännöitsijätoimisto .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden 
päivittämiselle. Uutiskirje on maksuton palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu 
Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökumppaneiden viesteistä jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, 
tarjouksista sekä tapahtumista. 

TEKNOLOGIAN tutkimuskeskus 
VTT on kehittänyt twiittaavan, 
biohajoavan kukkaruukun, joka 
ilmoittaa kasvin kastelutarpeesta 
mobiililaitteen välityksellä. 

Kosteussensori sijoitetaan 
ruukun sisäpuolelle. Sensorin 
kanssa kommunikoiva matka-
puhelin lähettää mittaustiedon 
pilvipalveluun, jossa kosteustie-
to voidaan yhdistää säädataan. 

Palvelu lähettää twiitin kasvin 
tilasta ja kastelutarpeesta joko 
yksittäiselle käyttäjälle tai ryh-
mälle. 

Pilvipalvelun kautta voidaan 
myös käynnistää automaattisesti 
kastelujärjestelmä, mikäli sille on 
tarvetta. 

Kehittämistyötä jatketaan, 
jotta biohajoava kukkaruukku 
saadaan kuluttajan ulottuville. 
Lisätietoja:
VTT 
kaisa.vehmas@vtt.fi  
maria.smolander@vtt.fi 

PERINTEISIN tapa hallita 
kiinteistöihin pääsyä on pelkkä 
mekaaninen lukitusjärjestelmä. 
Toinen yleistyvä vaihtoehto 
on mekaanisen järjestelmän 
korvaava digitaalinen lukitus-
järjestelmä, kuten esimerkiksi 
iLOQ S10. 

Kolmas on elektroninen etä-
hallittu kulunohjausjärjestelmä, 
jossa käytetään RFID-avainta eli 
ns. muovilätkää. 

iLOQ täydentää tarjontaansa 
kulunohjauksen etähallintaan 
iLOQ Online -ratkaisulla.

–  Ajatuksena on, että pääosa 
kiinteistön ovista toimivat 
edelleen ilman paristoja ja 
kaapelointia toimivilla iLOQ S10 
-lukoilla ja -avaimilla, mutta 
esimerkiksi sisäänkäyntiovet 
liitetään iLOQ Online -järjes-
telmään. Näiden lukkojen pää-
syoikeuksia voidaan muuttaa, 
lokitietoja lukea ja niitä voidaan 
ohjata etänä, kertoo iLOQin 
toimitusjohtaja Mika Pukari.

Biohajoava 
kukkaruukku 
twiittaa, kun on 
kastelun aika

Lukitus ja kulunohjaus yhdistyvät samaan
järjestelmään iLOQin Online-ratkaisussa

Tällä hetkellä asuin-, toimi-
tila- ja teollisuuskiinteistöissä 
on tyypillisesti käytössä jokin 
mekaaninen lukitusjärjestel-
mä ja jonkinlainen sähköinen 
kulunohjausjärjestelmä, kuten 
numerokoodilukko tai kulkutun-
nisteella toimiva lukija. 

– iLOQin lukituksen ja kulun-
ohjauksen yhdistävä järjestelmä 
korvaa tämän tuplajärjestelmän, 
jonka hallinnointi on vaivalloista 
ja kallista, hän jatkaa.

iLOQin kulunohjausratkai-
su on suunniteltu tavallisten 
yritysten toimitilojen, asuinkiin-
teistöjen, teollisuuden, sairaaloi-
den sekä kuntien ja kaupunkien 
kiinteistöjen tarpeisiin, joissa 
keskeistä on hallita pääsyoikeuk-
sia, eikä valvoa reaaliaikaisesti 
kiinteistöä.

Kulunohjausjärjestelmässä  
tärkeää on, että voidaan digitaa-
lisesti ja etänä rajata kiinteistössä 
liikkuvien kulkemista, helpottaa 
kulkemista paljon käytetyissä 
ovissa sekä tallentaa kulkuta-
pahtumia mahdollista jälkitar-
kastelua varten. 

Lisätietoja:
iLOQ Oy, Mika Pukari
puh. 040 3170 211
mika.pukari@iLOQ.com



Telinemies on Kiinteistöpostin uusi kolumnisti, joka kirjoittaa rakennus- ja kiinteistöalan ilmiöistä.

Telinemies

T
ilaajan tapaa usein vain työmaakokouksissa, josta 

hänellä on kiire seuraavaan kokoukseen. Ei se oi-

kein mistään mitään tiedä, mutta näyttää tietävän-

sä. Rahasta se kuitenkin pitää huolen. 

On aivan sama, mikä maksuehto on sovittu, lasku mak-

setaan sitten, kun Tilaajalla on aikaa vetäistä nimi alle. Näin 

Tilaaja hoitaa projektia ja taloyhtiö saa vastinetta rahoilleen, 

koska maksuaika saatiin siirtymään sovitusta kaksi viikkoa 

tai kuukauden myöhemmäksi. Siihen se hoitaminen sitten 

monasti loppuukin. 

Ennen kuin se vetää nimensä paperiin, on jo niin monta 

välimiestä ollut onneksi laskua ja sen perusteita sorkkimas-

sa, että Telinemieskin pääsee aivan varmasti apajille.  Ja kun 

kaikki tietävät, miten laskut hyväksytään, on ne aina kirjoi-

tettu etuajassa. 

Olisi kovin ikävää, jos asiat hoidettaisiin kuten rakennus-

fi rmojen omissa hankkeissa tai joillain vuokrakasarmien 

omistajilla, missä projektipäällikkö juoksee alusta alkaen pro-

jektia kokoon, eikä siihen väliin pääse oikein sotkemaan. Ei 

alussa, eikä lopussa.

Melko usein Tilaaja on siis isännöitsijä ja se on hyvä asia 

Telinemiehelle. Yhden kanssa on aina helpompi sopia asi-

oista. Kyllä Tilaaja ja Päällikkö osaavat asioista yhdessä päät-

tää.  

Siitä ei tulisi yhtään mitään, että taloyhtiön hallitus osal-

listuisi päätöksentekoon muuten kuin laittamalla nimet pa-

pereihin. Silloinkin se asia on parasta hoitaa vikkelästi alta 

pois ilman turhia selityksiä.  Nämähän ovat niin selviä juttu-

ja ja kun on hyvin valmisteltu, tiedetään ihan varmasti, mitä 

tehdään ja mitä se maksaa. Helpointa kaikille olisi, kun vain 

tilattaisiin ja maksettaisiin, eikä turhaan mietittäisi. Silloin 

homma sujuu kuin tanssi ja jos tulee ongelmia, tilataan sit-

ten lisää. 

Tilaaminen on helppoa, kun joku vain sanoo, mitä se 

maksaa. Jotkut ovat antaneet ymmärtää, että etukäteen pitäi-

si suunnitella ja asiat sopia hyvin, mutta aikaahan siinä vain 

kuluu. Joskus tosin Telinemies on nähnyt, että kun ei ole ol-

lut oikein aikaa, kaupat on meinattu tehdä väärän kohteen 

papereilla. Ja onpa Helsinkiin kuulemma tehty kerran vesi-

kattoremppa vahingossa naapuritaloon, kun oli homma no-

peasti puhelimessa tilattu. 

Kun tilaaja on vähän paikalla ja vähän tietoinen, sitä täy-

tyy edustaa. Joku on siis tilaajan edustaja. Remontissa on 

mukana maksaja, joka on taloyhtiön asukas. Häntä edustavat 

hallitus, tilaaja ja tilaajan edustaja. 

Tilaajan edustajaksi kelpaa hyvin viime vuonna AMK:sta 

valmistunut nuori henkilö, jolla on kokemusta teeveden kei-

tosta ja postin jakamisesta. Sillä pärjää jo pitkälle ja virheis-

tähän se kokemus sitten karttuu. Isännöitsijällä, jolla on 20 

muuta yhtiötä hoidossaan, ei ole mahdollisuutta ehtiä joka 

paikkaan. Hallitus on mukana henkisesti ja fyysisesti sitten, 

kun tulee vaikeuksia. Hallituskaan ei aina ehdi paikalle tai 

tiedä, mitä kenenkin kanssa on sovittu. 

Tilaaja - kuka se on?
Telinemies on kerran ollut mukana hankkeessa, jossa hal-

lituksen puheenjohtaja luuli tavaran toimittajaa pääurakoit-

sijaksi, puheenjohtaja oli siis henkisesti läsnä ja hyvin infor-

moitu. 

Asukas sitten yleensä kuulee, että jotain on päätetty tehdä, 

jos ei muusta niin ainakin metelistä. Onhan tietysti yhtiö-

kokous, joka päättää ja johon asukas voi osallistua, mutta ei 

välttämättä ehdi.  Kaiken kaikkiaan, remonteissa on mukana 

monta päättäjää, jotka eivät ehdi tai eivät tiedä.  

On ihan selvä asia, että remonttihommien kustannuk-

set ylittyvät aina. Niin hyvin ei kukaan osaa etukäteen sanoa, 

mitä mikin ihan oikeasti maksaa. 

Pahimmillaan ollaan oikeudessa, jos on muka tilattu tai 

tehty väärin. Olisi helpompi, jos ei olisi ihan tarkkaan tiedos-

sa, mitä sopimus sisältää, silloin ei tule turhia väärinkäsityk-

siä ja olisi helpompi kirjoittaa ja maksaa lisätyölaskuja. 

On aika rassaavaa koko ajan kinata asiakirjojen pätevyys-

järjestyksestä, määristä, hinnasta, käydä läpi urakkarajoja ja 

muutoin sovittuja juttuja, kun asiat voi hoitaa helpommin 

vain tilaamalla ne, joita ei ole ehkä jo tilattu.  

Telinemieskin voi sillä tavalla korjata virheensä laittamalla 

lisälaskua, jos ei ole muuten katteet kohdallaan.  Pääasiahan 

on, että tulee valmista. 

Otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa rappauskorjaus. Ei ku-

kaan voi ihan oikeasti tietää, montako neliötä kopoa seinäs-

sä on ennen kuin se on kopisteltu alas. Vasta sitten nähdään, 

paljonko telineitäkin oikein tarvitaan. Ja kuitenkin sellaisesta 

pikkujutusta jaksetaan riidellä aina oikeuteen asti, kun Päälli-

kön muka ammattimiehenä olisi pitänyt asia tietää. Miten se 

olisi voinut tietää ja oikein laskea, kun ei ollut koskaan koko 

taloa edes nähnytkään. 

Kaikki kulminoituu tilaajaan, niin hyvä kuin pahakin. Te-

linemiehelle hyvä tilaaja on sellainen, joka ei ehdi paneutua 

projektiin sen missään vaiheessa, ja palkkaa oikean sorttisen 

porukan hommiin. Kopiokonesuunnittelufi rma, Päällikkö 

ja vastavalmistunut AMK-inssi taloyhtiötä edustamaan niin 

homma on paketissa ja lisälaskutus toimii. 

Päällikkö tietää koko ajan, mistä se voi rokottaa lisää, kun 

Kopiokonesuunnittelutoimisto on kopioinut huolimattomas-

ti tai AMK-inssi kyttää kypärän käyttöä sillä aikaa, kun sen 

selän takana tehdään sutta ja sekundaa. 

Voi tietysti olla, että lisätyölaskuista vähän kitistään, se 

kun kuuluu tähän urakointikulttuuriin, jossa alan ainoa am-

mattimies on urakoitsija. Se saattaa jopa olla ihan tottakin. 

Kun homman osaa, laskutus sujuu kuin rasvattu ja Päällikkö 

on siinä ammattimies. Tuore AMK-inssi on kirjanoppinut ja 

tietää siksi kaikesta kaiken. Se saattaa asioista vähän nikotel-

la, mutta onneksi se on melkein aina väärässä oikeassaan. Se 

ei siitä syystä pärjää Päällikön kanssa yhtä erää pidemmälle.  

Seuraavassa kolumnissa puhutaan sitten jo rakentamisen 

laadusta.
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BX30

TETRAn kalsiumkloridihiutaleet ovat tehokas, nopea, 
pitkävaikutteinen ja kustannustehokas ratkaisu talo- 
yhtiöiden ja kotitalouksien liukkaudentorjuntaan. 
Lue lisää CC roadista ja sen käytöstä  
kotisivuiltamme:

CC road® –kalsiumkloridihiutaleilla 
tehoa liukkautta vastaan.

www.tetrachemicals.fi

http://www.tetrachemicals.fi
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