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Tässäkin talossa pitäisi olla 
Polaris-ikkunat ja Polar-ovi

Uudet Polaris-ikkunat ja  
Polar-ovet pitävät kylmän 
loitolla ja lämmityskulut 
kurissa ankarissakin 
olosuhteissa.
Fenestran uudet energiaa säästävät tuotteet 
ovat kannattava sijoitus ekologiseen, energiaa  
ja lämmityskuluja säästävään asumiseen.

Fenestran pitkä kokemus ja vahva osaaminen varmistavat, 
että taloyhtiösi saa parasta palvelua ja asiantuntemusta 
suunnittelusta asennukseen.

Fenestran kokonaisratkaisuilla saat taloyhtiösi ikkunat, 
parvekeovet sekä kerrostaso-ovet kerrralla kuntoon.

Ota meihin yhteyttä   
www.fenestra.fi tai soita 010 525 4000

Fenestran Polar-ovissa 
on normaalia vahvempi 
ovirunko, tehokkaampi 
tiivistys, erinomainen 
lämmöneristys ja mikä 
parasta, minkä tahansa 
Fenestran ulko-oven saa 
Polar-rakenteella.

Fenestran nelilasisessa 
Polaris-ikkunassa on 
merkittävästi korkeampi 
lämmön- ja ääneneristä-
vyys kuin kolmilasisessa 
ikkunassa, lämpö pysyy 
sisällä ja melu ulkona.
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Osakkaille tehtiin remontti-ilmoitusopas s. 6
”Laitoin isännöitsijätoimistoon sähköpostilla 
tiedon remontista, jota olin aloittelemassa. Ajat-
telin, että asia olisi sillä selvä, kun ei remontissa 
koskettu märkätiloihin, eikä kantaviin rakentei-
siin. Kyseessä oli siis pintaremontti, johon kuu-
lui hieman muutakin kuin pelkkää maalaamista 
tai tapetointia. Isännöitsijä kuitenkin vaati, että 
remonttia valvotaan minun kustannuksellani. En 
suostunut valvontaan, koska mielestäni mitään 
valvottavaa ei ollut ja tämän yhtiökin lopulta 

hyväksyi. Jouduin kuitenkin maksamaan ilmoi-
tuksen käsittelystä. Tästä kokemuksesta viisas-
tuneena en aio jatkossa pienistä remonttitöistä 
ilmoitella ollenkaan.”
Tällaisen keskustelun ja osakkaiden ja asukkai-
den toimien suuntaamiseksi oikein oikeusmi-
nisteriö Kuluttajaliiton sekä alan toimijoiden 
kanssa kokosi oppaan, jossa kerrotaan hyvinkin 
tarkkaan remontti-ilmoitusten tekemisestä, kuka 
päättää maksuista, mistä maksuja peritään.

Energia-arkkitehti auttaa 12

Teollinen korjausrakentaminen 15

Hallitusammattilainen 32

Julkisivuremontti 27

TÄMÄN KIINTEISTÖPOSTI PÄÄKAUPUNKISEUTUEXTRAN LUKIJAKUNNAN MUODOSTAVAT mm.
ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJAT PÄÄKAUPUNKISEUDULTA 

SEKÄ AMMATTI-ISÄNNÖITSIJÄT VALTAKUNNALLISESTI. LEHDEN JAKELULEVIKKI ON 23 500 KPL.

Tässäkin talossa pitäisi olla 
Polaris-ikkunat ja Polar-ovi

Uudet Polaris-ikkunat ja  
Polar-ovet pitävät kylmän 
loitolla ja lämmityskulut 
kurissa ankarissakin 
olosuhteissa.
Fenestran uudet energiaa säästävät tuotteet 
ovat kannattava sijoitus ekologiseen, energiaa  
ja lämmityskuluja säästävään asumiseen.

Fenestran pitkä kokemus ja vahva osaaminen varmistavat, 
että taloyhtiösi saa parasta palvelua ja asiantuntemusta 
suunnittelusta asennukseen.

Fenestran kokonaisratkaisuilla saat taloyhtiösi ikkunat, 
parvekeovet sekä kerrostaso-ovet kerrralla kuntoon.

Ota meihin yhteyttä   
www.fenestra.fi tai soita 010 525 4000

Fenestran Polar-ovissa 
on normaalia vahvempi 
ovirunko, tehokkaampi 
tiivistys, erinomainen 
lämmöneristys ja mikä 
parasta, minkä tahansa 
Fenestran ulko-oven saa 
Polar-rakenteella.

Fenestran nelilasisessa 
Polaris-ikkunassa on 
merkittävästi korkeampi 
lämmön- ja ääneneristä-
vyys kuin kolmilasisessa 
ikkunassa, lämpö pysyy 
sisällä ja melu ulkona.

http://www.fenestra.fi


Taloyhtiösopimuksella 
edullisesti laajakaista-aikaan

Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:

Elisa Laajakaista

Elisa Kaapeli-TV

Elisa Vahti Elisa Viihde

Eli K li TV Elisa HD -kanavapaketti

Uusimaa
Raisa Varis, 050 357 4933
raisa.varis@elisa.fi 

Jyväskylä, Joensuu
Juha Peltomäki, 050 570 1986
juha.peltomaki@elisa.fi 

Uusimaa
Jarmo Kuru, 050 555 3654
jarmo.kuru@elisa.fi 

Uusimaa
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Pirkanmaa
Konsta Takala, 050 506 6210
konsta.takala@elisa.fi 

Pirkanmaa
Heikki Kuuloja, 050 655 30
heikki.kuuloja@elisa.fi 

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille ja 
kiinteistöille, joissa on vähintään 10 huoneistoa. Samalla taloyhtiö voi tilata myös laadukkaan Elisa Kaapeli-TV:n. 

Laajakaistayhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan, esim. Elisa Viihde, 
HD-kanavat ja Elisa Vahti. 

Laajakaistan perusnopeuden hinta laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja voidaan sisällyttää yhtiövastikkeeseen 
tai vuokraan. Kukin asukas voi tarpeidensa mukaan vaivattomasti nostaa liittymänsä nopeutta ja hankkia 

Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan.

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
•  Edullinen perus-

nopeus kaikille 
taloyhtiön asukkaille 

•  Helppo ottaa 
käyttöön, 
ei avausmaksua

•  Joustavat lisänopeus-
vaihtoehdot, jopa 
100 Mbit/s/huoneisto

•  Lisää asuntojen 
houkuttelevuutta ja 
nostaa taloyhtiön arvoa
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Tässä numerossa:
5 Pääkirjoitus
6 Osakkaille tehtiin remontti-ilmoitusopas

Oikeusministeri Tuija Braxin vauhdittamana oikeusmi-
nisteriö lähti laatimaan avuksi vilkkaana velloneeseen 
keskusteluun ja epäselvänä koettuun tilanteeseen oppaan, 
jossa annetaan tarkempia ohjeita, miten ja missä tilanteissa 
asunto-osakeyhtiön osakkaan on tehtävä ilmoitus huo-
neistossaan tapahtuvista kunnossapito- ja muutostöistä 
sekä siitä, mistä ilmoituksista voidaan periä osakkaalta 
maksu.

12 Korjausrakentaminen ja energiatehokkuuden 
             parantaminen

Energia-arkkitehtinä Helsingin kaupungin rakennusval-
vontavirastossa työskentelevä Pirjo Pekkarinen-Kanerva 
sanoo, että vaikka korjausrakentamisen ja energiatehok-
kuuden parantaminen eivät ole helppo yhtälö, ratkaisuihin 
on kuitenkin tarjolla paljon tukea.

15 Teollisen korjausrakentamisen edut
Teollinen korjausrakentaminen tekee tuloaan. Tutkija 
Tuomo Lindstedt ja tutkimuspäällikkö Juha-Matti Junno-
nen uskovat, että 60-80 -luvuilla käytetty elementtitek-
niikkaa voidaan hyödyntää myös korjausrakentamisessa.

26 Julkisivuyhdistyspalsta
27 As Oy Alppirinteen arvonpalautusjulkisivuremontti

Helsingin Kaupunginmuseon päätöksellä suojeltu As Oy 
Alppirinteen julkisivuremontti tehtiin Sr2-edellyttämissä 
rajoissa.

32 As Oy Kanavamäki 9:n hallitus on tyytyväinen 
             hallitusammattilaisen käyttöön

Helsinkiläisen taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä ovat 
toimineet 2,5 vuotta yhteistyössä hallitusammattilaisen 
kanssa. Minkälaiset ovat kokemukset tähän mennessä?

38  Suomen Asunto-osakkeenomistajat r.y.:n palsta
Kiinteistöpostissa julkaistaan tästä numerosta alkaen 
toimintaansa aloittelevan Suomen Asunto-osakkeenomis-
tajat r.y.:n SAO palsta, jossa esiintyy ensimmäistä kertaa 
varatuomari Patrick Lindgren.

40 Isännöitsijätoimistoilla liikaa ”isäntiä”
As Oy Kyösti Kallion tie 10:n hallituksen puheenjohtaja, 
Mediterm Oy:n toimitusjohtaja ja Helsingin Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja Pentti Rantala pohtii isännöintipalveluiden 
nykytilannetta ja kehittämistarpeita.

44   Yrittäjinä taloyhtiöiden kivijaloissa
Kolmen yrityksen edustajaa kertovat, miten yhteistyö 
taloyhtiöiden kanssa toimii.

49   Isännöintiala voi kehittyä vain toimijoiden itsensä   
             voimin ja aloitteesta

Isännöintialaa ei kehitetä järjestöjen suosituksilla, eikä 
lakimuutoksilla, vaan kehityksen on tapahduttava alalla 
toimivien ihmisten ja yritysten voimin. 

58  Turvallisuuspostia
60  Karpan Keittiössä
62    Nimitysuutisia - Tuote- ja yritysuutispostia

60

Karpan Keittiössä: 
Pyhättömille viikoille
tämäkkä kanakeitto

51
Taloasema Oy:n liiketoiminta-
johtaja Saku Pekkalan mielestä 
muutosten tarve isännöintipal-
veluiden tuottamisessa on jo 
syntynyt ja hän uskoo, että 10-15 
vuoden päästä taloyhtiöille tar-
jotaan erilaisia ja laadukkaampia 
palvelukonsepteja sekä ennen 
kaikkea parempaa asiakaspalvelua 
kuin nykyisin.

58 
Taloyhtiöiden täytyy nyt empimi-
sen sijaan toimia lumien pursuil-
lessa ja jääpuikkojen koristaessa 
vaarallisesti kerrostalon kattoa ja 
katon reunaa. Lumenpudotus- ja 
jäänpoistotehtävät kannattaa 
antaa asiansa osaaville tekijöille.

40
Pentti Rantalan mukaan taloyhti-
öissä ei ole tapahtunut 40 vuoden 
aikana kovinkaan oleellisia 
muu  toksia. Osakkaita oli vaikea 
saa da osallistumaan ennen, ja niin 
se yhä. – Suh taudutaan kuin ol-
taisiin pörssiyhtiössä, jossa muut 
hoitavat asiat puolestaan. 

Kunnossapito- tai muutos-
työtä suunnittelevat osakkaan 
toiminnan perusperiaatteet: 
ilmoita, vastaat yhtiölle tai toiselle 
osakkaalle ilmoituksen käsitte-
lystä aiheutuvista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kustannuksista sekä 
tarpeellisista ja kohtuullisista työn 
toteuttamiseen liittyvistä yhtiön 
valvontakuluista.6

15
Energiatehokkuutta parantaviin 
korjausratkaisuihin lukeutuvat 
niin ikään julkisivujen lisäläm-
möneristys, ikkunoiden vaihta-
minen energiatehokkaampiin ja 
ilmanpitävyyden parantaminen.
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Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Alue-edustajat:
Suur-Helsinki  Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871

Esterin uudet pesukonemallit 7620 ja 8120 on tehty kovaan käyttöön. Koneissa on 
runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia, päällimmäisenä uusi vettä 
ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu.  Myös koneiden helppokäyttöisyys ja moni-
puolinen ohjelmavalikoima ovat vertaansa vailla. 
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita lähimmälle 
edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.

Laatua pesulaan
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K O M M E N T T I

Taloyhtiöväki AsOy-lakikouluun

Oikeusministeriö joutui Tuija Braxin suulla tunnustamaan, että asunto-osake-

yhtiölaista olisi pitänyt järjestää valtakunnallinen koulutuskierros asunto-osa-

keyhtiöväelle. Valtion kukkarossa ei ministerin mukaan tällaisiin projekteihin 

ole rahaa, joten median, kentän väen ja erilaisten organisaatioiden tehtäväksi 

tiedonjako ja neuvontatyö on jäänyt. 

Ministeriö on koko ajan puolustanut lakia ja pitää valmistelua onnistuneena, 

vaikka se kovin paljon kritiikkiä onkin saanut. Olisiko todellisuudessa kuiten-

kin käynyt niin, että koska remontti-ilmoitusvelvollisuus tupsahti lakiin vasta 

eduskuntakäsittelyssä, siksi sen käytännön vaikutuksia ei osattu ennakoida, ja 

siltä osin lain valmistelun voi sanoa menneen pieleen. Liian paljon remontti-

ilmoituksista on sen jälkeen esitetty tulkintoja, jotka ovat olleet jopa ristiriidassa 

keskenään. 

Joulukuussa oikeusministeriö koki tarpeelliseksi vastata kentän huutoihin ja 

laati oppaan remontti-ilmoitusten tekemisestä. Opas on nyt todella tuiki tar-

peellinen, vaikka edelleenkin hieman kapulakielinen konkreettisista "aina il-

moitettava- ei välttämättä ilmoitettava - ei ilmoitettava" -listauksineen. Tuntuu siltä, että edelleenkin laissa on 

kohtia, joiden tulkintaa jouduttaneen pahimmillaan testaamaan oikeusasteissa. Toisaalta - niinhän se on ollut 

ennenkin.

Samaan aikaan remontti-ilmoituskeskustelun keskellä on luotu mielikuvaa, että hallituksissa istuvat maallikot 

eivät selviä ilman asiantuntija-apua, että heidän vastuunsa on kasvanut niin suureksi, että osakkaat eivät halua 

tulla hallituksiin. Onko taloyhtiöissä todellakin vallittava pelon ilmapiiri, kun "kauhea ja pelottava" laki tuli 

voimaan ja minun pitäisi toimia hallituksessa sen mukaisesti oikein ja lainkuuliaisesti?

Minun päähäni ei mahdu se ajatus, että hallitukset eivät selviäisi omin voimin tai että vain asiantuntijan käyttö 

on heidän pelastuksensa. Että tavallinen ihminen ei osaisi käyttää maalaisjärkeään, ettei osaisi ottaa asioista 

itsekin selvää, ettei aktiivisena toimijana kykenisi selvittämään asioita niin pitkälle kuin mahdollista, ettei 

pystyisi luomaan omia mielipiteitään ja näkemyksiään saamansa tiedon pohjalta, ettei osaisi kuunnella ja 

arvostaa asiantuntijoita ja esittää kysymyksiä. Kyllä tällainen maallikko varmasti selviää tehtävästään etenkin, 

kun hänellä on vastaavanlaisia kumppaneita hallituksessa ja ulkopuolisena apuna myös hyvän asiakaspalvelun 

ja sosiaaliset taidot omaava ammatti-isännöitsijä. Ei lainlaatija tehnyt laista tarkoituksellisesti sellaista, että se 

ylittäisi ihmisten käsityskyvyn, eikä kukaan voisi toimia hallituksissa, vaikka maallikkopohjalta tuleekin tehtä-

vään valituksi. Saatikka puheenjohtajaksi. Jos tehtävä edellyttää palkkioiden maksamista hallituksen jäsenille, 

niin maksettakoon sitten. 

Laki tuli tarpeeseen - ravistelemaan juurtuneita ja paikalleen jääneitä käytäntöjä. Kun uskalletaan avoimesti 

puhua asiat läpi, ymmärretään ja ennen kaikkea tunnetaan paremmin isännöitsijöiden työtä, mutta myös hal-

litustenkin toimintaa, niin ei sen tien voisi kuvitella vievän ainakaan asioita huonompaan suuntaan. Pitäisikö 

ruveta yhdessä etsimään valtakunnasta Suomen parasta asunto-osakeyhtiön hallitustyöstä kertovaa esimerk-

kitaloyhtiötä? 

Päätoimittaja Riina Takala

Lumessa ollaan, 
kaulaa myöten
Oletko hiljattain muuttanut sinulle uuteen taloyhtiöön, 
ehkäpä Lauttasaaresta Töölöön? Tökkiikö lumitöiden teko ja 
lumen paljous?
Älä huoli, et ole ongelmasi kanssa yksin, sillä samat ongelmat 
ovat Helsingin kaupungille lumenaurauksia tekevällä RTA-
Yhtiöilläkin.
"Alue on vielä outo. Tärkeää on ensin tulla sinuiksi alueen 
kanssa", sanoo yrityksen kunnossapitopäällikkö Helsingin 
Sanomien Lumityöt tökkivät Helsingissä -haastattelussa.
Erikoinen perustelu kaupalliselta yritykseltä. Maallikkona 
luulee, että piha on piha ja katu on katu missä päin kaupun-

kia tahansa ja autoja 
on parkissa enemmän 
tai vähemmän ja ne 
haittaavat aurausta. 
Mutta lause "ei olla 
sinuja alueen kanssa". 
Ehkäpä aurauskus-
kien työnjohtajineen 
pitäisi ensin nousta 
koneistansa ulos ja 
tutustua työmaahansa 
vaikka jalkaisin ja koettaa kertoa "alueelle", että minä olen se 
setä, joka tulen ison koneeni kanssa tänne lunta auraamaan. 
Josko tutustuminen tapahtuisi näin tehden inhimillisemmin 
ja päästäisiin siihen, että sopimuksen mukaiset laatuvaati-
mukset lumenpoistosta täyttyisivät.

P Ä Ä K I R J O I T U S

http://www.esteri.com


Yllä muutamia mielipiteitä ne-
tin keskustelupalstalta koskien 
asunto-osakeyhtiölain toimi-

vuutta ja kannanottoja ennen kaikkea 
remonttien ilmoittamisvelvollisuudes-
ta ja valvonnasta. 

Oikeusministeri Tuija Braxin vauh-
dittamana oikeusministeriö lähti laa-
timaan avuksi vilkkaana velloneeseen 
keskusteluun ja epäselvänä koettuun 
tilanteeseen oppaan, jossa annetaan 
tarkempia ohjeita, miten ja missä tilan-
teissa asunto-osakeyhtiön osakkaan on 
tehtävä ilmoitus huoneistossaan tapah-
tuvista kunnossapito- ja muutostöistä 

Osakkaille tehtiin 
remontti-ilmoitusopas

"Mistä remontista pitää ilmoittaa? Onko järkeä kertoa taloyhtiölle, että 

vaihdamme keittiökaapiston ovet? Tai entäs wc-pöntön vaihto?"

 

"Jos sähköpistorasia on rikki tai jokin muu sähkövempain reistaa, pitää-

kö jäädä odottamaan sitä, että taloyhtiön hallitus saa käsiteltyä remontti-

ilmoituksen ennen kuin voin kutsua sähkömiehen paikalle?" 

"Perhe oli vaihtanut keittiökaapistojensa ovet ja olivat tehneet siitä re-

montti-ilmoituksen. Lasku ilmoituksesta lähes 1000 euroa. Kannattiko siis 

edes ilmoittaa?"

"Laitoin isännöitsijätoimistoon sähköpostilla tiedon remontista, jota olin 

aloittelemassa. Ajattelin, että asia olisi sillä selvä, kun ei remontissa kosket-

tu märkätiloihin, eikä kantaviin rakenteisiin. Kyseessä oli siis pintaremontti, 

johon kuului hieman muutakin kuin pelkkää maalaamista tai tapetointia. 

Isännöitsijä kuitenkin vaati, että remonttia valvotaan minun kustannuksel-

lani. En suostunut valvontaan, koska mielestäni mitään valvottavaa ei ollut 

ja tämän yhtiökin lopulta hyväksyi. Jouduin kuitenkin maksamaan ilmoituk-

sen käsittelystä. Tästä kokemuksesta viisastuneena en aio jatkossa pienistä 

remonttitöistä ilmoitella ollenkaan."

n  Teksti: Riina Takala  Kuvat: Futureimagebank

sekä siitä, mistä ilmoituksista voidaan 
periä osakkaalta maksu.

Mistä pitää 
aina ilmoittaa?

Keskustelun perusteella vaikut-
taa siltä, että epäselvyyttä ei 
ole sinällään ilmoittamisvel-

vollisuudesta, vaan siitä, mistä remon-
teista on ilmoitettava. Keskustelun 
tuoksinassa syntyi julkisuudessa kä-
sitys, että ilmoitusvelvollisuus koskisi 
vain sisämaalausta ja tapetointia, jot-

ka oli mainittu hallituksen esityksessä 
esimerkkeinä ilmoitusvelvollisuuden 
ulkopuolelle kuuluvista töistä.

Käytännössä ilmoitusvelvollisuus 
koskee kuitenkin paljon useampia 
toi mia ja siksi tuoreessa oppaassa on 
lueteltu konkreettisemmin ne asiat ja 
toimet, joita laissa säädetty ilmoitusvel-
vollisuus koskee AINA:

• parketin asentaminen muovima-
ton tilalle (voi vaikuttaa askeläänien 
kuuluvuuteen, voi edellyttää asbestin-
poistoa) 

• wc:n, kylpyhuoneen ja saunan pin-
noitteiden ja kalusteiden (ei lauteet) 
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korjaaminen, uusiminen tai 
poistaminen, jos työ vaikuttaa 
vesieristykseen, vesi- tai sähkö-
johtoihin tai viemäröintiin

• putkien, viemäreiden, vesi-
kalusteiden (hanat, wc-laitteen 
istuin) vaihtaminen ja asenta-
minen ja muut veden katkaise-
mista edellyttävät työt

• viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, 
lämmitys- ja ilmanvaihtoperus-
järjestelmiin liittyvien laittei-
den asentaminen, muuttaminen 
ja poistaminen, jos laite voi vai-
kuttaa järjestelmän toimintaan 
(lämmitysjärjestelmään kuulu-
va patteri- tai lattialämmitys, lie-
sikupu, ilmanvaihtoon kytketty 
liesituuletin, lämminvesivaraaja, 
sähköliesi voimavirtajohdolla)

• pesukoneen tai astianpesu-
koneen asentaminen, jos ko-
neen vesi- ja viemäriletkulle tai 
sähköjohdolle ei ole liitäntäval-
miutta 

• kiinteiden sähköjohtojen 
vaih taminen, asentaminen ja 
poistaminen (kytketty muuten 
kuin pistorasiaan)

• muutokset kantaviin välisei-
niin, jos voivat vaikuttaa raken-
teeseen (esimerkiksi kantavuu-
teen tai eristävyyteen)

• kevyen väliseinän purkami-
nen, siirtäminen tai rakentami-
nen, jos seinän sisällä on sähkö-
johtoja, tietoliikennekaapeleita, 
vesijohtoja tms. 

• huoneiston ulko-oven luki-
tuksen, postiluukun, rakenteen 
(esim. ovisilmä, postiluukku) ja 
huoneiston ulkopuolelle näky-
vän pinnoitteen muuttaminen. 

Lisäksi laissa säädetty ilmoi-
tusvelvollisuus voi koskea esi-
merkiksi seuraavia toimenpi-
teitä (epävarmassa tilanteessa 
tarkistettava isännöitsijältä tai 
hallitukselta): 

• huoneen lattia-, seinä- tai 
kattomateriaalin vaihtaminen 
(esimerkiksi seinien levytys), 
jos järjestely voi huonontaa 
ää ni- tai lämpöeristystä tai vai-
kuttaa kosteuden siirtymiseen 
rakenteen kautta

• altaan ja allaskaapin vaih-
taminen, asentaminen tai pois-
taminen, jos vaikuttaa vesijoh-
toon, hanaan tai viemäröintiin. 

Mistä ei 
välttämättä 
tarvitse ilmoittaa?

Selvyyden vuoksi oppaassa 
on lueteltu myös esimerk-
kejä niistä toimista, joita 

ilmoitusvelvollisuus EI koske: 
• tapetointia, eikä maalausta
• lattiapinnoitteen vaihtamis-

ta vastaavan kaltaiseen pinnoit-
teeseen (esim. vanhan parketin 
uusiminen, kun käytetään uu-
delle parketille suositeltua ää-
nieristettä) 

• taulujen, lamppujen, kouk-
kujen ja hyllyjen kiinnittämistä 

• eteisen, olohuoneen, ma-
kuuhuoneen, työhuoneen ja 
muun kuivatilan kaappien ra-
kentamista, asentamista eikä 
poistamista, jos ei vaikuta il-
manvaihtoon (ei peitä ilmas-
tointikanavaa)

• keittiön, kylpyhuoneen, 
wc:n tai muun märkätilan kaap-
pien asentamista, jos ei vaikuta 
vesieristykseen, viemäröintiin 
tai ilmanvaihtoon 

• pesukoneen tai astianpesu-
koneen asentamista, kun vesi-, 
viemäri- ja sähköliitännät ovat 
olemassa 

• muiden kuin käyttövesi-, 
vie märi-, sähkö-, lämmitys- tai 
ilmanvaihtojärjestelmiin liitty-
vi en laitteiden asentamista, 
muuttamista tai poistamista: 
jää-, pakastin- ja viileäkaappi, 
mikroaaltouuni, kuivauskaappi 
tai -rumpu, ilmanvaihtojärjestel-

mään kytkemätön liesituuletin 
(esim. aktiivihiilellä toimiva) 

• huonekorkeuden laskemis-
ta, jos se ei vaikuta ilmastointi-
kanaviin tai sähköjohtoihin 

• väliovien vaihtamista eikä 
pois tamista. 

Ilmoitusvelvollisuus
laajennettu - 
silloin kulut 
katetaan 
yhtiövastikkeella

Jos taloyhtiö omatoimisesti 
laajentaa ilmoitusvelvolli-
suutta yhtiön tai toisen 

osakkaan kunnossapitovastuun 
kannalta selvän ja merkittävän 
vahinkoriskin hallitsemiseksi, 
ilmoitusmenettelystä yhtiölle 
(isännöitsijälle) aiheutuvia ku-
luja ei voi periä suoraan ilmoit-
tajilta, vaan tällaiset kulut on 
katettava yhtiövastikkeella. 

Tällainen ilmoitusvelvolli-
suus voi yleensä koskea vain 
pesukoneen tai astianpesuko-
neen asentamista olemassa ole-
viin liitäntöihin tilassa, jonka 
lattiassa ei ole vesieristystä, eikä 
lattiakaivoa (esimerkiksi keittiö 
tai kodinhoitohuone voivat olla 
tällaisia tiloja). 

Ilmoitusvelvollisuuden laa-
jentaminen kuuluu yhtiökoko-
uksen tai hallituksen päätösval-
taan yhtiön sisäistä toimivallan 
jakoa koskevien yleisten sään-
nösten mukaisesti. 

Muiden ilmoitusten käsitte-
lystä taloyhtiö tai isännöitsijä ei 
voi periä kuluja.  Tämä johtuu 
siitä, että käytännössä osakkaan 
ja isän nöitsijän tai osakkaan ja 
yhtiön välillä ei ole sellaista 
muuta sopimus- tms. suhdetta, 
jonka perusteella taloyhtiö tai 
isännöitsijä voisi periä muiden 
ilmoitusten käsittelystä aiheu-
tuvia kuluja. 

Taloyhtiön hallitus ei myös-
kään voi sopia osakkaan puo-
lesta siitä, että osakkaalta pe-
ritään maksuja muiden kuin 
lakisääteisten ilmoitusten käsit-
telystä.

Hallitus määrittelee 
maksuperusteet ja 
antaa ohjeet

Vilkasta keskustelua 
lain tulkinnasta ovat 
osaltaan vauhdittaneet 

otsikot ja kommentit, joiden 
mukaan isännöitsijätoimistot 
ovat ryhtyneet rahastamaan il-
moitusten tekemisellä ja niiden 
käsittelemisellä. Tästä syystä 
oppaassa katsottiin aiheelli-
seksi ohjeistaa myös sitä, kuka 
päättää osakkaalta perittävistä 
maksuista, mistä ilmoituksista 
maksuja saa periä ja kenelle 
maksut menevät.

Oppaassa todetaankin, että 
osakas on lain perusteella vel-
vollinen maksamaan vain laissa 
tarkoitettujen ilmoitusten käsit-
telystä yhtiölle tai toiselle osak-
kaalle aiheutuvia ylimääräisiä 
kuluja. Näin ollen taloyhtiö tai 
toinen osakas voi periä työtä 
suunnittelevalta osakkaalta il-
moituksen käsittelystä aiheutu-
vat kohtuulliset ja tarpeelliset 
ylimääräiset kulut. 

 Lain mukaan osakas on vel-
vollinen maksamaan tällaisia 
kuluja vain taloyhtiölle ja toisel-
le osakkaalle, mutta osakas voi 
suostua siihen, että hän maksaa 

➺ JATKUU

Oppaan mukaan tapetoinnista, 
eikä maalaamisesta edellytetä 
ilmoituksen tekemistä. 

Sen sijaan kantaviin väliseiniin 
tehdyt muutokset sekä kevyen 
väliseinän purkamisesta, siir-
tämisestä tai rakentamisesta, 
jos seinän sisällä on sähköjoh-
toja, tietoliikennekaapeleita, 
vesijohtoja tms., on tehtävä ai-
na ilmoitus.
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pelkästä ilmoituksen vastaan-
ottamisesta ja tallentamisesta 
taloyhtiön tietoihin ei saa periä 
maksua ilmoittavalta osakkaal-
ta, jos kirjallisessa ilmoituksessa 
on selvästi riittävät tiedot. 

Tästä mainitaan esimerkkinä 
tilanne, jossa osakas ilmoittaa 
isännöitsijälle kirjallisesti, että 
asunnon B1 keittiön hana vaih-
detaan tyyppihyväksyttyyn ha-
naan C putkiliike D:n toimesta. 

Eli yksinkertaisista ja selkeis-
tä ilmoituksista ei saa periä 
maksua ilmoittajalta esimerkik-
si silloin, kun kirjallinen ilmoi-
tus koskee tyyppihyväksytyn, 
merkiltään määritellyn hanan, 
wc-istuimen, pesukoneen, asti-
anpesukoneen, liesituulettimen 
tai liesikuvun asentamista ole-
massa olevaan vesi-, viemäri-, 
ilmanvaihto- tai sähköjärjestel-
mään taloyhtiölle ilmoitetun 
alan ammattilaisen toimesta ja 
taloyhtiölle ilmoitetulla tavalla. 
Sama koskee parketin asenta-
mista asennusohjeiden mukai-
sesti, jotta äänieristys otetaan 
riittävällä tavalla huomioon. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kaikki  
kiinteistösi  
pesulakoneet  
saman avaran  
katon alta.

www.talpet.fi

TalpeT - Täydellinen KiinTeisTöpesulaKoneohjelma

Perusteita 
maksujen 
perimiselle

Ilmoittajalta ei saa periä 
maksua myöskään sitä var-
ten, että maksulla katettai-

siin taloyhtiön käytössä olevan 
tieto- tms. järjestelmän muutta-
misesta ja ylläpitämisestä aiheu-
tuvia kuluja. Joissakin tapauk-
sissa isännöitsijätoimistot ovat 
vedonneet siihen, että niiden 
täytyy kehittää esimerkiksi toi-
misto- tai tietoteknisiä resurs-
sejaan ilmoitusten käsittelyn ja 
arkistoimisen vuoksi.

Oppaassa kuitenkin todetaan, 
että ilmoituksesta ei ylipäätään 
saa periä maksua tällaisiin talo-
yhtiön päivittäisen hallinnon 
kuluihin, vaan ne katetaan 
kai kilta osakkailta perittävillä 
yhtiövastikkeella. Osakkaan 
remontin kirjaamisesta aiheu-
tuvat hallinnolliset kulut, kuten 
asiakirjojen kopiointi, arkistoin-
ti ja skannaus, kuuluvat taloyh-
tiölle. 

Ilmoituksen 
käsittelystä 
maksu vain, 
jos syntyy 
lisäkustannuksia

Ilmoituksen käsittelystä voi-
daan periä maksu ilmoitta-
jalta vain siinä tapauksessa, 

jos käsittelystä aiheutuu tar-
peellisia lisäkustannuksia. Näin 
toimitaan esimerkiksi silloin, 
jos ilmoituksessa on olennaisia 
puutteita, jotka vaativat lisätyö-
tä tai -selvityksiä. 

Osakkaalta voidaan vaatia il-
moituksen käsittelykuluja myös 
silloin, kun työ on tarpeen käsi-
tellä ylimääräisessä hallituksen 
kokouksessa tai yh ti ön on itse 
hankittava lisäselvitystä hank-
keen arviointia varten. 

Tarpeelliset ja 
kohtuulliset 
kulut

kulut suoraan isännöitsijälle. 
Alan järjestöjen suositus on, 

että taloyhtiön hallitus käsitte-
lee osakkailta perittävien ilmoi-
tusmaksujen perusteet ja huo-
lehtii siitä, että osakkaat saavat 
tarvitessaan ohjeet ilmoituksen 
tekemistä. Ohjeiden pitää olla 
sellaiset, että osakas pystyy nii-
den perusteella yhdellä kertaa 
ilmoittamaan riittävät tiedot ai-
nakin tavallisimmista kunnossa-
pito- ja muutostöistä. 

Kymppejä vai 
satasia vai kenties 
tuhat euroa?

Maksujen suuruus on 
myös puhuttanut 
runsaasti osakkeen-

omistajia. Ilmoitusaktiivisuutta 
ovat horjuttaneet ääriuutiset 
tuhannenkin euron käsittely- ja 
valvontamaksuista.

Tuoreen oppaan mukaan 

http://www.talpet.fi


Luvattomat 
lisätilarakentajat 
kuriin

-Minun mielestäni opas 
uudistuneen asunto-

osakeyhtiölain edellyttämien 
remontti-ilmoitusten tekemi-
sestä olisi pitänyt tulla jo en-
nen lain voimaanastumista. 
Nyt tilanne näyttää osakkaan 
suuntaan hullulta, kun remont-
ti-ilmoituksista ilmoitettiin 
esimerkiksi meidän sivustol-
lamme, että vähäisiin luvan 
vaativiin muutostöihin, kuten 
esimerkiksi parketin asentami-
nen, liittyvien ilmoitusten kä-
sittelystä peritään 43,05 euroa. 
Kun sitten oikeusministeriön 
ohje remontti-ilmoituksista jul-
kistettiin 13. joulukuuta, mei-
dän sivustollamme oli jo klo 
13.04 senmukainen tieto, että 
maksu on ohjeen mukaan nolla 
euroa. Nyt seuraamme kiinnos-
tuneina, mitä mahdollisia muu-
toksia lakiin vielä tulee tämän 
jälkeen. Ja teemme tietenkin 
tarvittavat muutokset, kunhan 

joku kertoo, mitä pitää tehdä, 
Taloasema Oy:n toimitusjohta-
ja Esko Pietikäinen puuskahtaa 
remontti-ilmoituksiin liittyvien 
ohjeiden ja lain tulkintaan liit-
tyvästä sekamelskasta.

Lisäksi hän kysyy, mentiinkö 
laissa liiallisiin äärimmäisyyk-
siin, jos osakkaan täytyy hakea 
lupa hyvinkin vähäisiin toi-
miin, esimerkiksi ovisilmänkin 
asentamisesta on ilmoitettava. 

– Meidän on pidettävä re-
montti-ilmoitukset järjestel-
missämme ikuisesti, mutta 
missä se todellinen hyödynsaa-
ja on. Esimerkiksi - mitä hyötyä 
asunnon ostajalle on siitä, että 
ovisilmän asentamisesta on 
tehty remontti-ilmoitus, hän 
kysyy.

Hänen kokemuksensa mu-
kaan remontti-ilmoitusvelvol-
lisuutta ei olisi tarvittu esimer-
kiksi osakkaiden itsensä teke-
mien kylpyhuoneremonttien 
vuoksi, koska niistä osakkaat 
ovat kuitenkin tähänkin saak-
ka ilmoittaneet aivan riittäväs-
sä määrin ja isännöitsijät tai 
muut asiantuntijat ovat käy-
neet taloyhtiön puolesta tar-

kastamassa vedene-
risteet. 

– Sen sijaan toivon, 
että kunnossa pito- 
ja muutosilmoituk-
sista koituisi suurin 
hyöty esimer kiksi 
pienissä rivitaloyh-
tiöissä, joissa osakas 
keksii rakentaa lu-
vatta lisätilaa, tart-
tuu moottorisahaan 
ja tekee kattoon rei-
än, kattaa ullakkoti-
lan ja hankkii rautakaupasta 
portaat. Toivottavasti tällaiset 
tapaukset saadaan pois. Eteen 
on tullut tilanteita, että taloyh-
tiössä tehtäessä tarkastuskier-
rosta tulevan remontin vuoksi 
huomataan, että yhden asun-
non kohdalle on ilmesty nyt 
ullakkotilaan johtavat portaat. 
Tällaiset luvattomat omatoimi-
remontit voivat tulla erityises-
ti pienille taloyhtiöille erittäin 
kalliiksi. Rakentajana ei ole 
välttämättä toiminut nykyinen 
osakas, vaan edellinen tai sitä 
edellinen. Jos rakentamisen 
seurauksena on syntynyt esi-
merkiksi vesivahinko, kysy-

tään tietysti, kuka maksaa, mit-
kä ovat taloyhtiölle aiheutu vat 
kustannukset ja miten ne kate-
taan. Toivottavasti ihmiset ym-
märtäisivät asian, hän pohtii.

– Tässä mielessä remontti-
ilmoituksista on taloyhtiölle 
hyötyä, myös taloudellisessa 
mielessä. Niin myös osakkaal-
le, joka huoneiston omistaa. 
Ostohetkellä on syytä tarkis-
taa isännöitsijäntodistuksen 
tiedot. Jos silloin käy ilmi, että 
ullakkotilaan syntynyttä lisä-
tilaa ei niistä löydy, on syytä 
kääntyä isännöitsijän puoleen 
ja kysäistä, mikä on tilanne, 
milloin tänne tällainen lisätila 
on tullut, hän vielä muistuttaa.

Kun hallitus 
sitten päät-
tää osakkai-

den kunnossapito- 
ja muutostöitä kos-
kevien ilmoitusten 
maksuperusteista, 
oppaassa muistute-
taan, että lain mu-
kaan taloyhtiö voi 
periä osakkaalta hä-
nen ilmoituksensa 
käsittelystä aiheutu-
vat tarpeelliset ja kohtuulliset 
kulut. 

Kulujen tarpeellisuutta ja 
koh tuullisuutta arvioidaan kun-
kin ilmoituksen osal ta erikseen 
eli yksittäisen ilmoituksen talo-
yhtiölle aiheuttaman työmäärän 
ja muiden kulujen perusteella. 

"Kaikista ilmoituksista talo-
yhtiölle aiheutuvia kuluja ei 
siten saa tasata ilmoittajien 
kesken siten, että ilmoituksen 
käsittelymaksu olisi saman-
suuruinen, kun se koskee esi-
merkiksi samanlaisessa tilassa 

tehtävää työtä (esim. keittiö-
remontti tai kylpyhuonere-
montti). Osakkaal ta perittävän 
maksun tulee aina perustua 
todelliseen työmäärään, jonka 

selvittämiseksi osakkaalle on 
ainakin pyydettäessä annettava 
erittely yhtiölle aiheutuneista 
erityisistä toimenpiteistä ja nii-
den kustannuksista", oppaassa 
vielä muistutetaan.

NETTIJATKOT: Kiinteistöpostin 
artikkelit ovat nyt luettavissa 
netissä osoitteessa 
www.kiinteistoposti.fi. 
Lue ja kommentoi.

Kaikenlaiset purkutyöt - edel-
lyttää ilmoitusta ja lupaa. 
Maalaustyöt - ei tarvitse il-
moittaa. Parketin asennus 

muovimaton tilalle - edellyttää ilmoitusta ja lu-
paa. Jos parketti uusitaan ja käytetään uudelle 
parketille suositeltua äänieristettä - ei tarvitse 
välttämättä ilmoittaa. Lieden vaihtaminen, ellei 
vaikuta talon sähköjärjestemiin, ei tarvitse il-
moittaa. Hanan vaihtaminen -edellyttää ilmoi-
tukmoituksen tekemistä. 

Toimitusjohtaja  Esko Pietikäinen.
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26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi 

“Moi, olen Alf Rehn ja 
olen oikeasti professori. 
Liiketaloustieteen 
professorit ovat 
muuten tylsimpiä 
ihmisiä maailmassa.
Siitä huolimatta aion 
tulla luennoimaan 
Tulevaisuuden Isännöinti-
seminaariin 26. toukokuuta 
2011”.

Professori Alf Rehn on yksi tämän päivän 
mielenkiintoisimmista äänistä liike-elämässä 
- niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. 
Thinkers 50 -sivusto on listannut hänet 
ainoana suomalaisena “Tulevaisuuden 
bisnesajattelijoiden “ joukkoon. 

päivitä osaamistasi

ilmoittaudu mukaan

http://www.tulevaisuudenisannointi.fi
http://www.tulevaisuudenisannointi.fi


26.-28.5.2011
www.tulevaisuudenisannointi.fi 

“Moi, olen Alf Rehn ja 
olen oikeasti professori. 
Liiketaloustieteen 
professorit ovat 
muuten tylsimpiä 
ihmisiä maailmassa.
Siitä huolimatta aion 
tulla luennoimaan 
Tulevaisuuden Isännöinti-
seminaariin 26. toukokuuta 
2011”.

Professori Alf Rehn on yksi tämän päivän 
mielenkiintoisimmista äänistä liike-elämässä 
- niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. 
Thinkers 50 -sivusto on listannut hänet 
ainoana suomalaisena “Tulevaisuuden 
bisnesajattelijoiden “ joukkoon. 

päivitä osaamistasi

ilmoittaudu mukaan

http://www.tulevaisuudenisannointi.fi
http://www.tulevaisuudenisannointi.fi


K O R J A U S R A K E N TA M I N E N  J A  E N E R G I AT E H O K K U U S

Rakennushankkeiden ongelmissa ei usein-
kaan ole kyse siitä, ettei tietoa olisi ole-
massa, vaan ennen kaikkea siitä, miten 

tiedontarvitsija löytää juuri tarvitsemaansa tietoa. 
Energia-asioiden neuvonnassa, kuten monessa 
muussakin, internet on mainio tiedonhaun työ-
kalu. Pekkarinen-Kanervan ensimmäinen urakka 
rakennusvalvontavirastossa olikin luoda Helsin-
gin kaupungin sivuille erillinen rakentamisen 
energia neuvontakokonaisuus. Energiatehokas 
Helsinki - kuntalaisen omat energiansäästön si-
vut avattiin syksyllä 2009 osoitteessa www.hel.fi/
energiatehokas. Energiaportaali on jaettu kolmeen 
aiheko konaisuuteen. Asunto-osakeyhtiöissä otol-
lista ammennettavaa löytyy etenkin alaotsikoiden 
Asuminen  ja Rakennuksen ylläpito ja korjaaminen 
alta. Kolmas alasivu valottaa uudisrakentamisen 
tiedonlähteitä.

– Itse en tee tutkimuksia, enkä tuota raportte-
ja. Käyn läpi, mitä energiansäästöön liittyen on 

 mutta ratkaisuihin tarjolla paljon tukea

– Rakennusvalvontavirastossa on jo vuosia sitten havaittu, 

että ennen rakentamisesta tai korjaamisesta välitetty tieto 

on tehokkainta neuvontaa. Vältytään virheiltä ja rakenta-

misen laatu paranee, samalla säästetään myös kustannuk-

sissa. Suunnittelu ja ennakoiva lupakäsittely ovat tärkeitä 

myös energiatehokkuuden suhteen, sillä siinä vaiheessa 

hankkeelle asetetaan tavoitteet.  Keväällä 2009 Helsingin 

kaupungin rakennusvalvontavirastossa työnsä aloitta-

nut Pirjo Pekkarinen-Kanerva kertoo itse olleensa täysin 

samoilla linjoilla. Siitäkin syystä viraston avoin ja uusi 

’energia-asioihin perehtyvän arkkitehdin’ virka innosti ha-

kemaan. 

Korjausrakentaminen ja energiatehokkuuden parantaminen

Yhtälö ei ole yksinkertainen

n  Teksti: Hanna Rissanen   Kuvat:  Aimo Holtari
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Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakenta- 

miseen keskittynyt yritys. Tarjoamme palvelukseenne 

parhaat korjausurakoinnin, talotekniikan, linjasa-

neerauksen, julkisivusaneerauksen sekä pihojen ja 

ympäristöjen rakentajat.

KORJAUSRAKENTAMINEN 
-TAPAHTUMA 2.2.2011

WANHA SATAMA

tehty ja mitä on tapahtumas-
sa, kerään ja muokkaan tietoa. 
Tehtäviini kuuluu pohtia, mi-
ten energiatehokkuudesta ole-
massa olevaa tietoa voitaisiin 
hyödyntää asiakkaiden ja kan-
salaisten raken nushankkeissa. 
Näen itseni tiedon välittäjänä, 
Pekkarinen-Kanerva hahmot-
taa työnkuvaansa energia-ark-
kitehtina, mihin muo toon hän 
on napakoittanut pitkän virka-
nimikkeensä. 

Lupahakemuksia hän kertoo 
käsittelevänsä sen verran, että 
"oppii, mistä lupaprosessissa 
on kysymys". Hakemusvirrasta 
valtaosa ohjautuu rakennusval-
vonnan kaupunkikuvaosaston 
päätoimisille lupakäsittelijöil-
le, joita Helsingissä on lähes 
20. Viraston rakennustekninen 
osasto käsittelee erityissuunni-
telmia, kuten rakenne- ja lvis 
-suunnitelmia, sekä hoitaa ra-
kennustyön valvontaa.

Hyvä lähtötilanne-
kartoitus ja 
suunnittelu 
maksavat 
itsensä takaisin 

Kovin harvinaisia eivät 
ole korjaushankkeet, 
joissa on kiirehditty 

tekoihin ja vasta jälkeenpäin 
mietitty, tuliko tehtyä oikein. 
Joissakin taloyhtiöissä näin saat-
toi tapahtua vuosien 2009-2010 
valtion suhdanneluontoisten 
korjausavustusrahojen sytyttä-
mänä. Rakennusvalvontaviras-
tossa se näkyi lupahakemusten 
ruuhkana määräaikojen päätty-
essä.

– Niille taloyhtiöille, jotka 
olivat aloittaneet hankesuun-
nittelun ajoissa, avustus osui 
varmaan nappiin, Pirjo Pekkari-
nen-Kanerva sanoo. 

Ikävänä epäilynä hänellä 
kuitenkin on, että hankkeita 
pyöräytettiin käyntiin myös 
heittäytymällä, tukirahojen toi-
vossa ja ilman kunnollista kun-
toarviota tai -tutkimusta. Jois-
sakin tapauksissa esimerkiksi 
hyviä tai korjattavissa olevia 
ikkunoita vaihdettiin kiireellä 
uusiin, ainakin energiansäästön 
kannalta melko turhaan. 

Vaikka rakennus ei olisi lailla 
tai asemakaavalla suojeltu koh-
de, ohjaa sen julkisivukorjauk-
sia maankäyttö- ja rakennuslain 
vaatimus muutosten sopivuu-
desta rakennuksen ominaisuuk-
siin ja erityispiirteisiin. Taloyh-
tiöillä on tässä asiassa paljon 
valtaa ja vastuuta. Niiden tulee 
hankkia päätöksenteon pohjak-
si ja käyttöönsä riittävä määrä 
tietoa ja osaavia tahoja. Raken-
nusvalvonnan asiantuntemusta 
ja ennakkoneuvotteluja kannat-
taisi korjaushankkeissakin käyt-
tää hyväksi. 

Energiatehokkuuteen tähdät-
täessä ensimmäisenä neuvona 
Pekkarinen-Kanerva tähdentäi-
si taloyhtiöille, että tuloksia ei 
lähdettäisi tavoittelemaan yksit-
täisten osaratkaisujen tietä.

– Silloin mennään väärin päin 
puuhun. Kokonaisuuden tulee 
olla ensin hallinnassa, hän pai-
nottaa. Rakennusta tulisi tarkas-
tella rakenteiden, talotekniikan, 
tilojen käytön ja asukkaiden 
muo dostamana kokonaisuute-
na. Ensin tehdään energiakat-
selmukset ja kuntoselvitykset, 
ja niiden pohjalta sitten pitkän 
tähtäimen suunnitelmat. Se on 
kestävämpi tie, ja siihen tähtää 
myös viime kesänä voimaan 
tullut asunto-osakeyhtiölain 
uudistus. 

Neuvominen on kuitenkin 
usein helpompaa kuin toteutta-
mi nen. Pekkarinen-Kanerva 
myöntää, että esimerkiksi osaa-
van kuntotutkijan tai korjaus-
ten suunnittelijan saaminen ei 
ole ihan helppoa. Ammattitai-

➺ JATKUU

Lähellä olevia asioita ei aina 
oikein näe, niille tulee herkästi 
sokeaksi. Aluekohtaisten kor-
jaustapaohjeilla on merkityk-
sensä siinäkin, että ne voivat 
avata alueella asuvien silmät 
ympäristönsä arvoille, joita 
kannattaa suojella.  

http://www.consti.fi


dosta pitää myös maksaa, mikä 
ei kaikkia asukkaita miellytä. 

Melko harva taloyhtiö on 
teet tänyt energiakatselmuksen, 
vaikka Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus (ARA) myöntää 
siihen avustusta. 

Tilastoja olemassa olevan ra-
kennuskannan kunnosta on vai-
kea löytää. Helsingin kaupun-
gin hallintokuntien yhteisessä 
Asumisen energiatehokkuus 
-työryhmässä on koottu tausta-
tietoja kaupungin omasta asun-
tokannasta. Vuoden 2010 lopus-
sa toimikautensa päättänyt työ-
ryhmä on laatinut ehdotuksen 
siitä, kuinka kaupungin asetta-
mat kovat energiatehokkuusta-
voitteet voitaisiin saavuttaa. 

– Taustatyötä tehdessämme 
huomasimme, miten tärkeää on 
seurata, mitä kaupungin omas-
sa kiinteistökannassa on tehty 
ja mitä sillä on saavutettu. Se on 
yksi väline energiatehokkuu-
den saavuttamiseen. 

Rakennusten ylläpitoa ja 
kor jauksia on toki kirjattu 
ylös, mutta vaihtelevin tavoin. 
Oleellista olisi, että seuranta to-
teutettaisiin mahdollisimman 
kattavasti, tiedot raportoitaisiin 
ennalta sovitussa muodossa ja 
koottaisiin yhteiseen tietokan-
taan. Silloin kaupungin eri kiin-
teistö- ja taloyhtiöiden tilannet-
ta ja saavutuksia voitaisiin ver-
rata, pohtia, miksi toinen yhtiö 
on onnistunut paremmin kuin 
toinen. 

– Saataisiin tieto paremmin 
liikkumaan ja onnistumisen 
avaimia voitaisiin jakaa, Pekka-
ri nen-Kanerva sanoo, myöntä-
en että tylsäähän ainainen ra-
portointi on, mutta ... –Se on 
myös työväline!

Seikka, josta energia-arkki-
tehti myöntää yllättyneensä oli, 
että vuokratalot vaikuttavat ole-
van keskimäärin paremmassa 
kunnossa kuin asunto-osakeyh-
tiöiden rakennukset. 

– Miksi niitä ei hoideta pa-
remmin, yleensähän ihmiset 
vaalivat omaansa huolella? 
Saat taa olla, että monet hyvät-
kin päätökset ovat kaatuneet 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

yhtiökokouksissa riitaisuuteen, 
oltu eri mieltä, päätöksiä ei eh-
kä ole saatu ajoissa...

Tiedostaminen 
a ja o, 
pienetkin teot 
kunniaan

Ennen energiakriisiä, 1960- 
ja 1970-luvuilla rakenne-
tuissa asuinkerrostaloissa 

lämmön falskaaminen ei ole ta-
vatonta, joskin harakoiden saa-
ma osuus vaihtelee kohteittain. 
Siitä ei energia-arkkitehti Pirjo 
Pekkarinen-Kanervan mukaan 
pidä vetää turhan hätiköityjä 
päätelmiä. 

– Julkisivun eristettä ei ole 
ta loudellisesti kannattavaa lisä-
tä, jos julkisivun uusimiseen 
ei ole muuten tarvetta. VTT:n 
Ker rostalon ilmastonmuutos 
-projektin (KIMU) yhteydessä 
julkaisema tutkimus (*) todisti 
sen, minkä ammattilaiset kyl-
lä jo tiesivätkin. Eristämistä ei 
kannata tehdä pelkästään eris-
tämisen vuoksi, sillä nykyinen 
energian hintataso venyttää ta-
kaisinmaksuajan liian pitkäksi. 
Jos sen sijaan julkisivu esimer-
kiksi huonon rakennusteknisen 
kunnon vuoksi joka tapauk-

- Aika monet asiat, joilla pystytään parantamaan energiateho-
kuutta, ovat sellaisia, että ne on vain tiedostettava ja tehtävä. Ei 
kaikki ole kallista. Huonelämpötilan laskeminen asteella vähen-
tää energiankulutusta viidellä prosentilla. 

Levikki ja sen rakenne
Taloyhtiöjakelu 83 250 kpl

Ammatti-isännöitsijät 3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
kauppa ja teollisuus    

455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet 174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät  2 425 kpl

Messujakelu 1 537 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 95 000 kpl

Kiinteistöposti
www.kiinteistoposti.fi  • www.95000.fi 
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Kiinteistöposti 7/2011  
• Varaukset 21.9.2011 

• Ilmestyy 3.10.2011

Puh. (09) 2238 560/mediamarkkinointi

Julkisivumessujen 
EPÄVIRALLINEN 
messumedia

Kiinteistöposti

PERIKSI EMME ANNA.
Helsingissä järjestetään tämän vuoden lokakuussa Julkisivu- ja Kiinteistömessut. 
Julkisivumessujen toimeksiantajana on Julkisivuyhdistys r.y., jonka tiedotuslehtenä 
Kiinteistöposti on toiminut 15 vuotta. Tahtotilasta huolimatta messuorganisaatio ei 
kelpuuttanut Kiinteistöpostia Julkisivumessujen messulehdeksi. 

VAAN TYKITÄMME TÄYSILLÄ.
Kiinteistöposti numero 7/2011, Kiinteistö ja Julkisivu 2011 -messunumero tulee 
olemaan koko kiinteistöalan julkaisuhistorian suurilevikkisin lehti. Se tavoittaa 
kaikki suomalaiset asunto-osakeyhtiöt, kokonaislevikin ollessa 95 000 kpl. Lehden 
lukijamääräarvio on yli 200 000 lukijaa. Tarkka levikki ja sen rakenne viereisellä sivulla.

TEHDÄÄN YHDESSÄ VUODEN TALOYHTIÖTEKO.
Tule ilmoittajaksi historian laajalevikkisimpään kiinteistöalan ammattilehteen, 
jota luetaan kaikissa suomalaisissa taloyhtiöissä. Se on varsinainen taloyhtiöteko.
Kiinteistöpostiin ja siinä julkaistuihin ilmoituksiin luotetaan ja ne vaikuttavat 
päätöksentekoon (lukijatutkimus IRO Research Oy). 
Soita meille, puh. (09) 2238 560, niin palvelemme sinua hyvin ja virallisesti.

Kiinteistöposti. Aito ja oikea ammattilehti.

www.kiinteistoposti.fi  • www.95000.fi 
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sessa menee uusiksi, silloin 
on syytä miettiä, voitaisiinko 
samalla myös vaipan energiate-
hokkuutta parantaa. 

1970-luvun energiakriisin ai-
kaan tehtiin jopa myöhemmin 
terveysongelmia tuottaneita vir-

Globaalia tilannetta, 
maailman väestön-
kas vua, ruuan riit-

tävyyttä tai epäoikeuden-
mukaisuutta pohdiskellessa 
herkästi ahdistuu. Jos ajatte-
lee, että mitäs nyt millään 
enää on väliä, tulee helposti 
toimintakyvyttömäksi. Pirjo 
Pekkarinen-Kanerva sanoo 
mieluummin miettivänsä 

– Kun tuntuu, että omat tie-
dot eivät riitä, silloin tietoa 
pitää ostaa, vaikka se mak-
saa. Osaaminen on aina 
maksanut, mutta se maksaa 
itsensä kyllä takaisin, Pirjo 
Pekkarinen-Kanerva kan-
nustaa korjaushankkeiden-
sa kanssa epäröiviä taloyh-
tiöitä. 

ratkaisuja, joilla ongelmista 
päästäisiin eteenpäin, kan-
nattavansa ongelmien toi-
minnallista kohtaamista ja 
positiivisuutta. 

– Ilmastoasioihin ja ra-
kennusten energiatehok-
kuuteen haetaan nyt Suo-
messakin reipasta muutosta 
kiristyvien rakentamismää-
räysten avulla. Ympäristö-

Positiivisuutta, uteliaisuutta, 
tiedonhalua peliin

➺ JATKOA sivulta 14

heitä, joita Pekkarinen-Kanerva 
ei soisi toistettavan nyt, kun 
parempaa energiatehokkuutta 
tavoitellaan ilmastonsuojelulli-
sista syistä. Rakennettu ympä-
ristö on kuitenkin keskeisessä 
asemassa tavoiteltaessa ener-

giatehokkuutta, sillä rakennuk-
set tuottavat lähes kolmannek-
sen ilmastopäästöistä. Pääkau-
punkiseudun kaupungit ovat 
sitoutuneet pienentämään il-
mastopäästöjään 39 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta vuoteen 

ministeriö julkisti syksyllä 
2010 luonnoksen vuoden 
2012 alusta voimaan tulevis-
ta uudisraken tamisen ener-
giatehokkuusvaatimuksista. 
Suurin muutos lienee se, että 
myös energian lähteen laa-
dulla tulee olemaan merki-
tystä. Uusiutuvia energialäh-
teitä, kuten biopolttoaineita, 
aurinko- ja tuulivoimaa sekä 
maalämpöä suositaan. Myös 
korjausrakentamiselle tul-
laan lähivuosina antamaan 
energiatehokkuusohjeita.

Jos yksittäisen asuintalon 

tai taloyhtiön energiatehok-
kuuden parantamiseen 
kan nustetaan tarttumaan 
sel vittämällä ensin siihen 
vai kuttavien osatekijöiden 
ko konaisuus, sama koskee 
myös laajempia kokonai-
suuksia: asuinalueita sekä 
koko kaupunkia. Kyse ei ole 
vain rakennusteknisestä ym-
päristöstä, vaan myös liikku-
misen mahdollisuuksista ja 
kaupunkitiloista. Energiate-
hokkuus on tärkeä hyvän 
ympäristön osatekijä, mutta 
sen toteuttamisessa tulee ot-
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LISÄTIETOA 
energiatehokkaasta 
korjausrakentamisesta
•Rakentamista koskevat mää
räykset: www.ymparisto.fi
•Rakennusten korjaaminen
ja suojeluasiat: 
www.korjaustieto.fi
•Tietoa energiansäästöstä: 
www.motiva.fi
•Korjaus ja energia
avustukset: www.ara.fi
•Energiatehokkaan korjaami-
sen sivut: 
www.teeparannus.fi

taa huomion myös kulttuu-
rihistorialliset, maisemalliset 
ja rakennustaiteelliset arvot.

Energia-arkkitehti Pirjo 
Pek karinen-Kanerva kannus-
taa kiinteistöjen omistajia ja 
asukkaita tutustumaan myös 
netissä oleviin Helsingin Lä-
hiöprojektin sivuihin (www.
lahioprojekti.hel.fi), joista 
löytyvät korjaustapaohjeet 
Keski-Vuosaaren, Pihlaja-
mäen ja Siltamäen alueille. 
1960- ja 1970-luvun helsin-
kiläisalueille laaditut ohjeet 
antavat hyvää pohja tietoa 

ajan rakentamistavasta ja 
avaavat silmiä nähdä enem-
män ja syvemmin omaa 
asuinympäristöä myös muu-
alla Suomessa. 

Lähiöprojektin puitteis-
sa syntynyt 'Minun kotini 
kerrostalossa' -asumisopas 
edistää sekin energiatalou-
dellisuutta; sen käytännön-
läheisistä neuvoista vaarin 
ottamalla moni korjaustarve 
voidaan jopa välttää. 

2030 mennessä. Toimia edelly-
tetään niin virkamiehiltä kuin 
asukkailtakin, sillä tavoite on 
kova aikaan nähden. 

Panikointiin ei silti pidä lan-
geta. Pekkarinen-Kanerva alle-
viivaa järjen ja kokonaistarkas-
telun tärkeyttä. Energiatehok-
kuudesta korjausrakentamisen 
yhteydessä puhuttaessa ei voi 
ohittaa terveyden ja turvallisuu-
den merkitystä. Eikä remontti-
kustannusten, joihin tiukentu-
vat energiamääräykset tuovat 
joissakin tapauksissa suuriakin 
paineita.

– Yhtälöt eivät ole helppoja, 
hän myöntää. 

Suurimpana uhkana tämän 
ajan korjauksissa Pekkarinen-
Ka nerva näkee ehdottomasti 
niin korjauksen lopputuloksen 
kuin kustannustenkin kannal-
ta huonosti tehdyt valmistelut. 
Monet taloudelliset ja raken-
nustekniset aikapommit ovat 
vältettävissä, kun korjaussuun-
nitelmat rakentuvat hyvin teh-
tyjen perustutkimusten ja -sel-
vitysten pohjalta ja toteutus 
tehdään kunnolla.

Kaikki energiatalouteen po-
sitiivisesti vaikuttavat toimen-
piteet taloyhtiöissä eivät välttä-
mättä merkitse suuria kustan-
nuksia ja velkataakkaa. Monissa 
taloyhtiöissä Pekkarinen-Kaner-
va tietää sellaisia toteutetunkin, 
sen kummempaa numeroa niis-
tä nostamatta. Jos varastotiloja 
tai pihaa järjestämällä esimer-
kiksi entistä useampi asukas 

voi siirtyä pyöräilijäksi - silläkin 
on vaikutuksensa energian-
käytön kokonaisuuteen. Tai jos 
huoneiden lämpötilaa pääte-
tään laskea asteella, energian-
kulutusta saadaan nipistettyä 
viidellä prosentilla. 

Paljon energiatehokkuutta 
on parannettavissa jo pelkäs-
tään kouluttamalla asukkaita ja 
kiinteistöhuoltoa toimimaan oi-
kein, lisäämällä tiedostamista.

      
  (*Rakennuksen ulkovaipan ener-

giakorjaukset  VTT-R-04017-10)

NETTIJATKOT: 
Lue tämä artikkeli myös netis-
sä ja kommentoi osoitteessa 
www.kiinteistoposti.fi. 
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T E O L L I N E N  K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

Peruskorjauksen tarve 
kas vaa lähivuosina eten-
kin 1960-1980-luvuilla 

valmistuneissa asuinkerros-
taloissa. Valtaosa näistä on ra-
kennettu elementeistä, joten 
miksei niiden remontointiakin 
voisi toteuttaa teollisin ratkai-
suin. Muun muassa tätä ovat 
pohtineet tutkija Tuomo Lind-
stedt ja tutkimuspäällikkö Juha-
Matti Junnonen Aalto yliopiston 
teknillisen korkeakoulun BES-
tutkimusyksiköstä (Built Envir-
on ment Services Research 
Group).

Lindstedt ja Junnonen totea-
vat asuinkerrostalojen korjauk-
sessa merkittäväksi ongelmaksi, 

Teollisen korjausrakentamisen etuna 

remontin nopeutuminen
Teollinen korjausraken-

taminen tekee tuloaan. 

Tutuimpia ratkaisuja 

tällä hetkellä lienevät 

kerrostalojen kylkeen 

asennettavat hissitor-

nit. Tutkijat uskovat, 

että tulevaisuudessa 

kysynnän ja tarjonnan 

kohdatessa teollinen 

korjausrakentaminen 

nousee varteenotetta-

vaksi vaihtoehdoksi 

perinteisesti käsityönä 

tapahtuvan remon-

toinnin rinnalle.

n  Teksti: Irene Murtomäki  

Vantaan Tikkurilassa sijaitsevaan As Oy Talvikkitie 24:ään 
asennettiin ulkopuoliset hissitornit alkuvuodesta 2009. 
Taloyhtiö on valmistunut vuonna 1984 ja siinä on 33 huo-
neistoa. 
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miten 50-40 vuotta sitten ra-
kennettujen asuinrakennusten 
suuri määrä voidaan korjata 
nopeasti. 

Yhtenä ratkaisuna on teolli-
nen korjausrakentaminen.

– Teollisilla korjausmenetel-
millä on työmaa-aikaa mahdol-
lista saada lyhyemmäksi. Täl-
löin asukkaille rakennustöistä 
aiheutuva asumishaitta vähe-
nee verrattuna perinteiseen 
remontointiin. Toinen teollisen 
korjausrakentamisen tarjoama 
etu on laadun tasaisuus, Juha-
Matti Junnonen toteaa.

Teollisen korjausrakentami-
sen kustannuksista verrattuna 
perinteisiin menetelmiin on 
vielä vaikea sanoa mitään. Niitä 
päästään Junnosen mukaan ver-
tailemaan vasta, kun teollinen 
korjausrakentaminen yleistyy 
ja tehtaat voivat vakioida tuo-
tantoaan.

–Uudisrakennuspuolel la 
teollista rakentamista löytyy 
pilvin pimein, mutta korjausra-
kentamispuolella vaihtoehdot 

karsiutuvat liki olemattomiin, 
hän kuvailee tämänhetkistä ti-
lannetta.

Teollisen korjausrakentami-
sen etenemisen jarruna ovat 
osaltaan asenteet. Korjausra-
kentaminen mielletään käsityö-
voittoiseksi, eikä tuota käsitystä 
muuteta hetkessä.

Junnonen arvelee, että kun-
han teollisen korjausrakenta-
misen koekohteista saadaan 
onnistuneita käytänteitä, alkaa 
kysyntää syntyä laajemmalti.  
Tämä puolestaan luo tarjontaa.

Mitä tulee teollisen korjaus-
rakentamisen teknisiin haas-
teisiin, on tutkija Tuomo Lind-
stedtin mukaan niistä suurin 
olemassa oleva rakennus.

- Vanha rakennus määrittelee 
minkälaisia, minkä kokoisia ja 
minkä muotoisia tuotteita sin-
ne voidaan sijoittaa. Se asettaa 
teolliselle tuotteelle reunaeh-
toja hyvinkin paljon. Lisäksi ky-
symysmerkkinä on, miten mää-
ritetään ja mitataan olemassa 
oleva rakennus. Toisaalta jo nyt 

on olemassa uusia tähän tarkoi-
tukseen soveltuvia menetelmiä, 
kuten esimerkiksi lasermittaus.  
Sen sijaan sisäpuolisten raken-
teiden mittojen saamiseksi ra-
kenteita purkamatta on hanka-
lampaa. Ongelmaa kasvattaa se, 
etteivät piirustukset aina vastaa 
todellisuutta, Lindstedt tietää.

Kylpyhuoneista 
hissitorneihin

Selvityksessään "Energia-
tehokkaat ja teolliset kor-
jausrakentamisratkaisut 

Suomessa ja kansainvälisesti" 
Juha-Matti Junnonen ja Tuomo 
Lindstedt esittelevät Suomes-
sa ja maailmalla toteutettuja 
teollisen korjausrakentamisen 
menetelmiä. Markkinoilla on 
olemassa muun muassa kylpy-
huonemoduuleja, hormiele-
menttejä, julkisivuelementtejä 
sekä hissi- ja porrastorneja.

Tämän päivän kylpyhuone-
elementeistä käyttökelpoisim-

milta vaikuttavat Junnosen ja 
Lindstedtin mielestä ratkaisut, 
joissa kylpyhuonetorni asen-
netaan rakennuksen ulkosei-
nään. Elementit on mahdollista 
valmistaa täysin putkitettuina 
ja kalustettuina. Junnonen mai-
nitsee, että tällainen lisäraken-
nelma voisi olla hyvä vaihtoeh-
to esimerkiksi tilanteessa, jossa 
toimistorakennus muutetaan 
asuinrakennukseksi.

Kehitteillä on myös raken-
nuksen sisään ujutettavia kyl-
pyhuonemoduuleja. Niiden 
asentaminen on kuitenkin työ-
läämpää, koska rakennukseen 
täytyy leikata aukkoja, joista 
moduulit viedään sisään.

Wc-hormielementtiratkaisuja 
on kehitelty läntisessä naapuri-
maassa Ruotsissa. Wc-istuimen 
taakse tavanomaisen vesisäi-
liön paikalle sijoitetaan asen-
nusseinäelementti, joka sisäl-
tää kaikki tarvittavat varusteet 
wc-istuimineen, vesisäiliöineen, 

Aren Putkistouudistuksen tärkein asia on koti

Meiltä saat putkiremonttiin teknisesti 
ja taloudellisesti parhaan ratkaisun, 
joka turvaa myös asukkaiden hyvinvoinnin.

Ainoana Suomessa tarjo amme käyttövesiputkien 
pinnoittamisen, viemäri putkien sukittamisen ja 
putkien uusimisen sekä näiden yhdistelmät.

Tutustu osoitteessa www.putkistouudistus.fi  
ja kysy lisää numerostamme 020 530 5500

Nähdään Korjausrakentamisen tulevaisuus -messuilla 2.2. 
osastollamme C9. 

TUNTUVASTI PAREMPI 
PUTKIREMONTTI

➺ JATKUU

http://www.putkistouudistus.fi


putkineen sekä kiinnitys- ja lii-
tososineen.

Muun muassa Suomessa val-
mistetaan linjasaneeraukseen 
tarkoitettuja putkisto- ja hor-
mielementtejä, joihin voidaan 
vetää kaikki lvis-putkistot täy-
sin valmiiksi. Hormiin on mah-
dollista asentaa vesi- ja viemä-
riputkien lisäksi ilmanvaihto-, 
kaasu-, sadevesi- ja lämpöput-
kia. Valmiiksi varusteltujen hor-
mielementtien etuna on, että 
ne lyhentävät rakennusaikaa. 
Junnonen ja Lindstedt arvioivat-
kin, että seuraavaksi teollisessa 
korjausrakentamisessa lyövät 
itsensä läpi hormielementit.

Tällä hetkellä ylivoimaisesti 
käytetyin teollinen korjausra-
kentamismenetelmä on hissi-
torni. Uusi- hissi tai porrastorni 
asennetaan vanhan porrashuo-
neen ulkopuolelle. Kohteita 
on toteutettuna kolmisenkym-
mentä.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Tutkija Tuomo Lindstedt soisi 
teollisen korjausrakentamisen 
yleistyvän myös julkisivusanee-
rauksissa. Esimerkiksi Keski-
Euroopasta löytyy koekohteita, 
joissa vanhoihin rakennuksiin 
on asennettu julkisivuelement-
tejä vanhan rakenteen päälle. 
Ne ovat osoittautuneet toimi-
viksi ratkaisuiksi.

Teollinen korjausrakentami-
nen sopii erityisen hyvin julki-
sivuremonttiin, jossa päädytään 
parantamaan samalla myös vai-
pan lämmöneristystä.

– Uutta tekniikkaa edustavat 

vakuumipaneelit ovat tuote-
kehitysasteella. Vastaavia on 
käytetty esimerkiksi kylmä-
huoneen seinäeristeenä, ja nyt 
tutkitaan niiden toimivuutta 
asuinrakennuksissa. Paneelien 
lämmöneristyskyky on huomat-
tavasti parempi kuin esimerkik-
si mineraalivillan. Tyhjiöeriste-
paneelien haittapuolena ovat 
ainakin vielä niiden korkeat 
tuotantokustannukset sekä 
epävarmuus niiden kestävyy-
destä pitkällä aikavälillä.

Energiatehokkuutta 
julkisivuelementein

Teolliset, energiatehok-
kuutta parantavat kor-
jausrakentamisratkaisut 

ovat tutkija Tuomo Lindstedtin 
mukaan vielä niin sanotusti ki-
ven alla. Työ kuitenkin etenee 
myös tällä saralla.

Meneillään on energiatehok-
kuutta lisäävien julkisivujen 
kehittämiseen tähtäävä moni-
kansallinen hanke, jossa myös 
Suomi on mukana. TES Energy 
Facade -tutkimusprojektin ta-
voitteena on luoda korjausra-
kentamiskonsepti esivalmis-
tetuista, puurunkoisista julki-
sivuelementeistä. Kehitystyö 
kohdistuu 1950-1980-luvuilla 
rakennettuun kerrostalokan-
taan. Hanke on tutkimusvai-
heessa, joten uudenlaista jul-
kisivuelementtiä ei ole vielä 
tuotteistettu. 

Julkisivuelementtien esival-
mistus perustuu moderneihin 
mittaus- ja mallinnusmenetel-
miin, kuten fotogrammetriaan 
ja laserkeilaukseen. Mittaustie-
toa käytetään hyväksi luotaessa 
3D-mallia, jota hyödynnettäisiin 
ensin elementtien valmistuk-
sessa ja sen jälkeen kiinteistön 
ylläpidossa. Elementit valmis-

Tutkija Tuomo Lindstedt 
(vas.) ja tutkimuspäällikkö 
Juha-Matti Junnonen ovat 
paneutuneet teollisiin kor-
jausrakentamisratkaisuihin. 
Teollinen korjausrakentami-
nen on valtaamassa alaa 
myös Suomessa. Sen yhtenä 
etuna on remontin nopeutu-
minen perinteisiin ratkaisui-
hin verrattuna.
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tetaan 3D-mallien mukaises-
ti tehtaalla, jonka jälkeen ne 
siirrettäisiin työmaalle ja asen-
nettaisiin paikoilleen joko ra-
kennuksen vanhan julkisivun 
päälle tai sen tilalle.

Suomessa hankkeen koera-
kentamiskohteena on toiminut 
Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiön asuinrakennus 
Oulussa.

TES-elementtien kehitystyös-
sä tähdätään myös sisäilman 
laadun parantamiseen, sillä 
ilmanvaihtoputket on mahdol-
lista asentaa elementtien si-
sään. Ratkaisu vastaisi osaltaan 
tarpeeseen vaikuttaa sisäilman 
laatuun ja mahdollistaisi läm-
mön talteenottojärjestelmän 
asentamisen vanhoihin raken-
nuksiin.

Lisäksi TES-hankkeessa on 
tehty koeratkaisuja, joissa jul-
kisivuelementti seisoo omilla 
perustuksilla. Sen yhtenä etuna 
on lämmöneristemäärän saa-
minen passiivitason vaatiman 
määrän tasolle.

Ensiaskeleet 
parikymmentä 
vuotta sitten

Teollisen korjausrakenta-
misen ensimmäisiä aske-
leita otettiin Suomessa 

parikymmentä vuotta sitten.
- Tuolloin toteutetussa Fors-

san remontti -hankkeessa 
asuinkerrostalon kylkeen asen-
nettiin kylpyhuonetorni. Rat-
kaisu oli toimiva, mutta kohde 

ei mennyt taloudellisesti ihan 
nappiin. Sittemmin teollinen 
korjausrakentaminen jäi laman 
ja uudisrakentamisen jalkoihin, 
tutkimuspäällikkö Juha-Matti 
Junnonen muistelee.

Tilanne muuttui viime vuo-
sikymmenen loppupuolella. 
Nyt energiatehokkaita ja kus-
tannuksiltaan edullisia teollisia 
korjausmenetelmiä pyritään 
löytämään koekohteitten kaut-
ta. Tuomo Lindstedtin ja Juha-
Matti Junnosen tutkimushank-
keen myötä on luotu kolme 
koekohdetta.

Näistä yhdessä korjataan put-
kisto vesijohto- ja viemärijärjes-
telmineen.  Toisessa kohteessa 
muutetaan rakennuksen käyt-
tötarkoitusta ja opiskelija-asun-
tosoluista tehdään yksiöitä, mi-
kä edellyttää kylpyhuoneiden 
rakentamista. Tarkoituksena on 
käyttää teollisia kylpyhuone-
elementtejä, jotka ujutetaan ra-
kennuksen sisään. Rahoitukses-
ta riippuen hanke pyörähtänee 
käyntiin vuonna 2012. Lisäksi 

remontissa aiotaan käyttää jul-
kisivuelementtejä.

Suurin koekohde sijaitsee 
Turussa, jossa yli tuhannen 
asukkaan Kiinteistöosakeyhtiö 
Jyrkkälänpolun asuinkerrosta-
lojen korjaaminen on hanke-
suunnitteluvaiheessa. Taloissa 
tehdään ainakin julkisivu- ja ik-
kunaremontit. Lisäksi halutaan 
parantaa huoneistojen ilman-
laatua vaihtamalla koneellinen 
poistoilmanvaihto koneellisek-
si tulopoistoilmanvaihdoksi jul-
kisivuelementtejä hyödyntäen.

➺ Aiheesta lisää seuraavalla sivulla

”UUDISRAKENNUS-

PUOLELLA TEOLLISTA 

RAKENTAMISTA LÖYTYY 

PILVIN PIMEIN, MUTTA 

KORJAUSRAKENTAMIS-

PUOLELLA VAIHTOEHDOT 

KARSIUTUVAT LIKI 

OLEMATTOMIIN. ”  

MATTI JUNNONEN

Käy katsomassa Betonivauriovideo 
Julkisivuyhdistyksen kotisivulla 

www.julkisivuyhdistys.fi .

Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijul-
kisivujen ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja 
tuoda esiin vaurioitumisen taustalla olevia syitä. Eri-
tyisesti 60- ja 70-luvulla rakennetut betonisandwich-
elementtitalot ikääntyvät ja vaativat nyt korjaamista. 
Oikeiden korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi on hy-
vä ymmärtää, mistä vaurioituminen johtuu ja miten 
siihen voidaan vaikuttaa. 
Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapidon 
ja korjaamisen kanssa toimiville henkilöille, kuten 
taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan 
opiskelijoille.
Videon animaatio on ADE Oy:n käsialaa. Puhujana 
näyttelijä Kaisu Kärri.

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan ensim-
mäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivukor-
jaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön 
näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään eri kor-
jaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, 
rakenteisiin ja olosuhteisiin. 
Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tar-
kempia suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnitte-
lijoiden käyttöön.

Tilaukset: 
info@julkisivuyhdistys.fi  tai sihteeri Riina Takala puh. 040 502 1769

Hinta 

15,- 

(sis. alv.  9 %) 
+ postimaksu 2,95 e. 

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi
• Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy, 
puh. 0400 57 66 33
• Sihteeri Riina Takala, Suomen Media-Kamari Oy, 
puh. (09) 2238 5616

www.julkisivuyhdistys. 

NETTIJATKOT: Lue tämä artik-
kelikokonaisuus  myös netis-
sä ja kommentoi osoitteessa 
www.kiinteistoposti.fi. 
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Tutkija Tuomo Lindstedtin 
ja tutkimuspäällikkö Ju-
ha-Matti Junnosen teke-

mä selvitys energiatehokkaista 
ja teollisista korjausrakenta-
misratkaisuista on osa vuoden 
2009 keväällä alkanutta Sitran 
energiaohjelman rahoittamaa 
TEKO-tutkimushanketta, jonka 
tavoitteena on teollisen ja ener-
giatehokkaan korjausrakenta-
miskonseptin kehittäminen.

Erityisesti aikakausina 1960-
1980 rakennettuun määrälli-
ses ti suureen asuinkerrostalo-
kan taan kohdistuu lähitulevai-
suudessa merkittäviä korjaus-
tarpeita muun muassa talotek-
niikan ja julkisivujen osalta. 

Korjaustarvetta aiheuttavat 
rakennusten ja laitejärjestel-
mien vanheneminen sekä tila-
tarpeiden muutokset. Suuria 
haasteita rakennuskannan ke-
hittämiselle aiheuttavat myös 
ilmastomuutoksen hillintä, vä-
estön ikääntyminen ja kuntara-
kenteen muutos.

Asuinrakennusten peruspa-
rannustarve on vuosina 2006-
2015 yhteensä 18 miljardia 
euroa (Valtion teknillinen tut-
kimuskeskuksen VTT:n laskel-
ma). Perusparannustarpeessa 
olevissa rakennuksissa on 630 
000 asuntoa.  Kymmenen vuo-
den aikana tämä tekee vuotta 
kohti 1,8 miljardia euroa ja 63 
000 asuntoa.

Asuinkerrostalojen korjauk-
sessa on Tuomo Lindstedtin ja 
Juha-Matti Junnosen mukaan 
kaksi merkittävää ongelmakoh-
taa. Remonttien nopeuttamisen 
lisäksi haasteeksi nousee ole-
massa olevan rakennuskannan 
energiatehokkuuden paranta-
minen.

Ilmanvaihto 
lämpöenergian 
pahin syöppö

Suurin osa 1960-1970- 
luvuilla rakennettujen 
elementtirakenteisten 

kerrostalojen lämpöenergias-
ta poistuu ilmanvaihdon (36 
prosenttia), viemäreiden (22 
prosenttia), ulkoseinien (17 
prosenttia) ja ikkunoiden (15 
prosenttia) kautta. Osasyynä 
tähän on tuon aikakauden ra-
kennuksille tyypillinen heikko 
tiiviys.

Kun halutaan päästä mah-
dollisimman hyvään sisäilmas-
toon mahdollisimman pienellä 
energiankulutuksella, on vält-
tämätöntä hallita rakennuksen 
läpi virtaavan ilmanvaihtoilman 
määrä mahdollisimman hyvin. 
Lämmön talteenoton hyöty-
suhde putoaa merkittävästi, jos 
suuri osa rakennuksesta pois-
tuvasta ilmasta menee ohi läm-
möntalteenottojärjestelmän.

Tutkimusten mukaan ilman-
vaihto ei ole riittävää suurim-
massa osassa rakennuskantaa. 
Esimerkiksi 60- ja 70-luvuilla ra-

kennetuista, koneellista poistoa 
käyttävistä rakennuksista neljä 
viidesosaa on sellaisia, joissa ei 
täyty ilmanvaihdon vähimmäis-
vaatimus. Rakennusten muiden 
korjausten yhteyteen tulisikin 
liittää myös ilmanvaihdon tar-
kastus ja korjaus.

Viemäreiden kautta poistu-
van lämpöenergian hävikkiä 
voidaan pienentää uusimalla 
vesikalusteet. Tutkimuksen 
mukaan vettä säästävien ve-
sikalusteiden käyttämisellä, 
käyttötottumusten muutoksilla 
ja putkistomitoituksen uudista-
misella on saatu aikaan yli 20 
prosentin säästö vedenkulu-
tukseen verrattuna 1970-luvun 
kulutukseen.

Rakennuskannan energiatehokkuus
paremmaksi korjausrakentamisella

Veden kulutuksen pienen-
täminen 20 prosentilla puo-
lestaan pudottaa käyttöveden 
lämmitysenergiaa noin 10 pro-
senttia, jolloin rakennuksen ko-
konaislämmitysenergiantarve 
pienenee 5 prosenttia.

Energiatehokkuutta paranta-
viin korjausratkaisuihin lukeu-
tuvat niin ikään julkisivujen 
lisälämmöneristys, ikkunoiden 
vaihtaminen energiatehok-
kaampiin ja ilmanpitävyyden 
parantaminen.

Energiatehokkuudesta puhut-
taessa ei sovi jättää huomiotta 
jo olemassa olevien järjestel-
mien optimointia. Tärkeimpiin 
lukeutuvat ilmanvaihdon ja 
lämmitysverkoston säädöt.

Energiatehokkuutta parantaviin kor-
jausratkaisuihin lukeutuvat niin ikään 
julkisivujen lisälämmöneristys, ikku-
noiden vaihtaminen energiatehok-
kaampiin ja ilmanpitävyyden paranta-
minen. Julkisivuremonttikuvat Vihdistä 
ja Porista. Kuvat: Riina Takala.
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Julkisivujen
Taitajat 2011

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

• Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot 
   ja kustannusarviot
•  Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
•  Suunnittelu ja toteutuksen valvonta

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

Puh. 0207 393 300 
PL 88, 00521 Helsinki  

       www.fmcgroup.fi/korjausrakentaminen

C O N D I T I OC O N D I T I OT OCC O N D I T I OC O N D I T I O
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

RATAVALLINTIE 2,  00720  HELSINKI
P. (09) 2238 220, WWW.CONDITIO.FI

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

BASF OY
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
puh. (09) 615 981

www.neopor.de

jaan.aav@basf.com puh. 040 721 4394

Julkisivujen Taitajat myös netissä: www.kiinteistoposti.fi

Kiinteistöpostin etusivulla on 1. Navigointibanneri 
2. Julkisivujen Taitajat -sivuille. Siellä olevaa ilmoitusta 
klikkaamalla aukeaa ilmoittajan 3. Esittelykortti, jossa 
lyhyt kuvaus yrityksestä, yhteystiedot ja linkki 
ilmoittajan kotisivuille. 
TUTUSTU JA KÄYTÄ HYÖDYKSESI.

1. 2. 3.

www.kiinteistoposti.fi

A-Insinööri ratkaisee 
visaisen pulmasi
Kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille korjaus-
hanke on usein ainutkertainen, A-Insinöörin 
kokemus ja ammattitaito takaavat tämän 
hankkeen häiriöttömän
ja sujuvan etenemisen.

VARAA 

AIKA OMAN 

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

Tampere ja Espoo, A-Insinöörit p. 0207 911 777
Turku, Turun Juva, p. puh. (02) 278 3000

www.ains.fi

JULKISIVUSANEERAUKSET
KOKO ETELÄ-SUOMEN ALUEELLA

WWW.JATKE.FI

    KOUVOLA         TAMPERE         TURKU             VANTAA
010 7787 240    010 7787 247    020 7738 470    020 7738 471



          

Julkisivujen Taitajat

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

PL 92 40321 Jyväskylä
Puh. (014) 612 807 Fax (014) 610 078

Antti Kinnunen GSM 040 588 97 37
e-mail: antti.kinnunen@mhaikala.fi

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

OULU:  020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010

Suomen Julkisivu-
urakoitsijat r.y.

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
puh. (09) 7251 5500, fax (09) 7251 5599

suomen.talokeskus@suomentalokeskus.fi
www.suomentalokeskus.fi

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan

• Hankesuunnitelmat
• Arkkitehtisuunnittelu
• Kuntoarviot RLVISA
• Kuntotutkimukset RLVIS
• Suunnittelupalvelut
• Rakennuttajapalvelut
• Valvonnat, vastaanotot
• Asbestikonsultointi
• Kosteusvauriokonsultointi

Ahjonkulma 1  04220 Kerava

Turuntie 4,  30100 Forssa

Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2011

Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin 
rapattaviin julkisivuihin sekä uudis- 
että saneerauskohteissa. www.knauf.fi

Outdoor

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

Julkisivu-
saneeraukset 
ja nostolava-
palvelut 10-46m 
saakka suorittaa
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Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

steni finland 
+358-9-855 3420, fax +358-9-8553 4260

www.steni.fi

Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260

Antti Pyykkö

Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: antti.pyykkö@steni.fi
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J U L K I S I V U Y H D I S T Y K S E N  PA L S TA

Julkisivuyhdistyksellä on kunniakkaat viisitoista vuotta takanaan, 

jona aikana yhdistys on toiminut hyvän julkisivurakentamisen 

puolesta. Koko olemassaolonsa ajan yhdistys yhdessä jäsenyri-

tystensä kanssa on panostanut tutkimukseen sekä tutkimustulos-

ten ja käytännön yhdistämiseen, jonka tuloksena on saatu aikaan 

merkittäviä julkisivurakentamista käsitteleviä oppaita ja ohjeita, 

joista julkisivukorjaamiseen liittyvä JUKO-ohjeistus on laajin ai-

kaansaannos. Tämän jälkeenkin on toki tutkimuksiin panostettu, 

viimeisimpänä tänä keväänä julkaistava eriste- ja levyrappausten 

suunnitteluohjeistus sekä betonisandwich-elementin ulkokuoren 

purkamisen vaikutuksia ilmaääneneristävyyteen käsittelevä tut-

kimus.

Yhdistyksen toiminnassa tutkimukseen panostaminen on koettu 

erittäin tärkeäksi, sillä tutkittuun tietoon nojaaminen on antanut 

jäsenyrityksille selkeän tuen ja suunnan omiin tuotekehityshank-

keisiin. Tutkittu fakta on parempi perusta kuin "näin on ennenkin 

tehty", erityisesti uusien tuotteiden ja järjestelmien kehityksessä, 

joiden käyttökokemukset ovat vähäisiä tai niitä ei ole vielä ollen-

kaan.

Kansainvälisten ilmastosopimusten edellyttämiin tavoitteisiin 

pääsemisen seurauksena Suomessa on varsin lyhyellä ajalla laa-

dittu uudisrakentamista koskevia energiatehokkuusvaatimuksia. 

Ja koska rakennuskanta uusiutuu varsin verkkaista tahtia, tulevat 

energiatehokkuusvaatimukset aikaa myöden koskemaan myös jo 

olemassa olevaa rakennuskantaa. Ympäristöministeriön kaavai-

luissa Energiaviisaan rakentamisen aika alkaa viimeistään 2017.

Tähän mennessä julkisivujen varsinaiset energiakorjaukset 

ovat olleet harvinaisia, yleensä korjausten syynä on ollut raken-

teen vaurioituminen ja lisäeristyksellä on ensisijaisesti pyritty py-

säyttämään rakenteen vaurioituminen tai ainakin hidastamaan sitä 

merkittävästi. Lisälämmöneristyksellä on tähän mennessä pyritty 

saavuttamaan yleensä korjausajankohdan uudisrakentamisen ta-

so, joten tästä syystä lisäeristykset ovat olleet varsin maltillisia, 

luokkaa 50-70 mm. Julkisivuyhdistyksen teettämän Stina Linnen 

tutkimuksen mukaan tehdyillä lisälämmöneristyksillä on saavutet-

tu myös merkittäviä säästöjä rakennusten energiankulutuksessa 

verrattuna samojen kohteiden ennen julkisivukorjausta olleeseen 

kulutukseen.

Betonisandwich-elementissä, jossa alkuperäisesti on 80 mm 

lämmöneristettä, vaaditaan vähintään 150 mm lisäeristys, jotta 

voidaan saavuttaa nykyvaatimusten mukainen lämmönläpäisyker-

roin 0,17 W/m2K. Tämän seurauksena koko ulkoseinärakenteen 

Kohti energiaviisasta korjaamista

lämpö- ja kosteustekniset ominaisuudet muuttuvat oleellisesti, sil-

lä koko vanha ulkoseinärakenne muuttuu sisälämpötilaan myös 

talviolosuhteissa. Ennen vuotta 1985 rakennetuissa betonijulki-

sivuissa korjauksen yhteydessä asennettava lisälämmöneristys 

on monessa tapauksessa paksumpi kuin sandwich-elementin si-

sällä oleva alkuperäinen lämmöneriste, joten lisälämmöneristys 

muuttaa siten koko ulkoseinärakenteen lämpötilakenttää oleelli-

sesti valtaosassa nykyisistä lähiökerrostaloista. Matalaenergia- ja 

passiivirakentamisen tasoon pääseminen edellyttää vielä selvästi 

suurempaa lisälämmöneristepaksuutta kuin edellä olevassa esi-

merkissä. 

Tunnetaanko ulkoseinärakenteiden paksun lisäeristyksen vai-

kutukset seinärakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan riittä-

vän hyvin? Miten lisäeristys vaikuttaa muihin rakenteisiin, kuten 

ikkunoiden sijaintiin, parvekeliittymiin ja muihin detaljeihin? Onko 

rakenteiden tiiviys sillä tasolla, että voidaan automaattisesti olettaa 

saavutettavan hyvä sisäilmanlaatu ja rakennuksen energiatehok-

kuus?

Monelta osin vastauksia näihin kysymyksiin ei vielä ole ole-

massa. Tarvitaan siis laajaa perustutkimusta rakenteiden toimin-

nasta paksuilla lisälämmöneristyksillä sekä kenttätutkimuksiin 

perustuvaa tietoa jo korjatuista kohteista. Tutkimussarkaa riittää 

kynnettäväksi siis Julkisivuyhdistyksen kuudennelletoistakin toi-

mintavuodelle sekä vielä pitkälle eteenpäin. Korjausikään tulevan 

rakennuskannan laajuuden vuoksi tutkimusaihe ja sen vaikutukset 

ovat niin laajat, että siihen toivotaan merkittävää tutkimuspanos-

tusta myös kansallisten määräysten laatijoiden taholta.

Jukka Lahdensivu, 
Tampereen teknillinen yliopisto, 

Rakennustekniikan laitos, 
Julkisivuyhdistyksen 

hallituksen jäsen

15 v.
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J U L K I S I V U T

As Oy Alppirinteen halli-
tuksen puheenjohtaja-
na jo toistakymmentä 

vuotta toimineen Kauko Helo-
maan omaan asumiseen pölyi-
nen ja ajoittain meluisakin re-
montti ei vaikuttanut. Hänen 
vuonna 1995 alkanut suhteensa 
taloyhtiöön perustuu sijoittaja-
osakkuuteen, mutta toisin kuin 
sijoittajista usein kerrotaan, hä-
nen suhtautumisensa hintaviin-
kaan korjauksiin ei vaikuta vä-
hääkään nuivalta. 

– Kun ikkunaremontti saatiin 

Ei  päivänpaistetta, vaan remontin 
mäiskettä, mutta hyvästä syystä

As Oy Alppirinteen asukkaista monilta hellekesä 

2010 jäi näkemättä kodin ikkunoista. Kerros-

talon Linnanmäen suuntaan eli luoteeseen kat-

sova pääjulkisivu peitettiin rakennustelineiden 

ja suojapeitteiden taakse toukokuussa. Vaikka 

se oli ainoa remontoitava sivu, telineet suoja-

peitteineen päästiin poistamaan vasta lokakuun 

lopulla. 

Kahdeksankymppisen arvonpalautus

n  Teksti: Hanna Rissanen   Kuvat:  Aimo Holtari valmiiksi pari vuotta sitten, esi-
tin heti, että seuraavaksi olisi 
sitten julkisivun korjaaminen. 

Kuusikerroksinen ja kolmi-
rappuinen, 99 huoneiston As 
Oy Alppirinne on ympäristös-
sään aikamoinen kaunotar. Sen 
päätyjä vasten seinä seinässä 
kiinni olevat naapuritalot ovat 
1960-luvulta, jolloin element-
tirakentamisen tieltä herkeästi 
purettiin vanhempaa rakennus-
kantaa. Alppirinnettä ei purettu, 

➺ JATKUU

Remontit koettelevat, mil-
loin vähemmän, milloin 
enemmän, myös rahallises-
ti. Toisessa vaakakupissa 
painavat ainakin käytettä-
vyyden lisääntyminen, huol-
tokustannusten leikkaantu-
minen,  ulkonäön kirkastu-
misen tuoma silmänilo, to-
dennäköisesti myös arvon-
nousu tulevissa huoneisto-
kaupoissa. 
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eikä pureta. Talo on Helsingin 
Kaupunginmuseon päätöksellä 
suojeltu vuonna 1988 asema-
kaavamääräyksellä Sr 2 -raken-
nukseksi, arvoltaan kaupunki-
kuvallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti merkittävänä. Muun 
muassa kadun puoleisten ikku-
noiden vaihtoremontissa pari-
sen vuotta sitten suojelumer-
kintä vaikutti siten, että ne oli 
sen yhteydessä palautettava al-
kuperäiseen malliin, kuusiruu-
tuisiksi. Edellinen ikkunoiden 
vaihto oli tehty 1960-luvulla, 
jolloin ruutumalli oli hylätty.

Myös tämänvuotiseen julki-
si vukorjaukseen Helsingin 
Kau punginmuseolla oli omat 
ohjeensa. Seinien rappaus oli 
pääosin alkuperäistä. Pinta-ana-
lyysissä todettiin, että rappauk-
sessa oli alustasta irtoaavaa eli 
kopoa siinä määrin, että koko 
rappaus katsottiin järkevim-
mäksi poistaa. Myöhempiä paik-
kauksia löytyi useista kohdis ta, 
etenkin räystäslinjojen alapuo-
lelta. Rappauksen täydelliseen 
uusimiseen Kaupunginmuseol-
la ei ollut mitään huomautetta-
vaa. 

Julkisivulle 1980-luvulla teh-
dyn lateksimaalauksen alta oli 
vielä löydettävissä riittävästi 
viitteitä alkuperäisestä sävystä, 
joka otettiin pohjaksi uuden 
värisuunnitelman laatimisessa. 
Kahta portaikkoa reunustavien 
komeiden pilasterien yläkul-
miin on nyt työstetty taloyhtiön 
ja Kaupunginmuseon yhteis-
työnä vanhoista piirustuksista 
löytämien kaltaiset koristeet, 
joita Helomaa on kuullut am-
mattipiireissä kutsuttavan myös 
jäniksenkorviksi. 

  

Työnvalvontaa
mennen tullen

Julkisivuhankkeen toteutta-
miseen hoputti paitsi uusi-
en ikkunoiden asentamisen 

jälkeen entisestään korostunut 
epäsiisti ulkonäkö myös tur-
vallisuusnäkökohdat. Seinästä 
oli jo aiemmin irronnut pieniä 
rappauksen kappaleita, mutta 

As Oy Alppirinteen 
puheenjohtaja 
Kauko Helomaa 
näyttää Kiin teis-
töpostissa joitakin 
vuosia sitten ollut-
ta kuvaa taloyh-
tiön julkisivusta, 
jolloin se oli huo-
nossa kunnossa. 
Alppirinteen polte-
tusta punatiilestä 
tehdyt seinämuu-
raukset noin 80 
vuoden takaa to-
dettiin varsin hy-
väkuntoisiksi. 
Matalamman naa-
puritalon yli nouse-
va osuus on ollut 
ilman rappausta ja 
tulee vastedeskin 
olemaan.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
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viime kevättalvella sen yläosas-
ta irtosi rappausta jo hieman 
isommaltakin alueelta. Myös 
koristeellisissa tuuletusparvek-
keissa oli nähtävissä paikoin 
voimakastakin rapautumista.

Telineiden päältä seinää tar-
kemmin tutkittaessa yllätykse-
nä todettiin, että talon kadun-
puoleinen seinä oli ylhäältä 
jonkin verran sisäänpäin kaare-
va. Katutasolta sitä ei juurikaan 
voinut huomata. Kunnostukses-
sa seinä oikaistiin rappaamalla 
kahdessa -kolmessa vaiheessa 
rappausverkolla vahvistaen. 

Remontin aikatauluakin ve-
nyttänyt työnaikainen totea-
mus oli myös pilastereiden 
välissä olevien neljän tuuletus-
parvekkeen oletettuakin huo-
nompi kunto. Vesieristeiden 
pettämisen seuraukset olivat 
nähtävissä laatan alapuolella. 
Ruosteen syömät raudoitukset 
olivat vaurioittaneet betonia 
siinä määrin, että laatat oli va-
lettava täysin uusiksi. Myös pi-
lastereiden reunoissa oli paljon 

pakkasrapautumaa, lohkeamia-
kin. Vettä oli päässyt valumaan 
julkisivulle paikoittain myös 
vesikourujen vuodoista. 

Julkisivun tutkimukset ja työ-
selityksen laati nykyisin As Oy 
Alppirinteen viereisessä kiin-
teistössä toimivan Asiantunti-
jamestarit Oy:n toimitusjohtaja 
Tarmo Sipola. Hän toimi myös 
toteutuksen valvojana.

 Tarjouspyynnöt urakoinnis-
ta taloyhtiön hallitus lähetti 
Asi antuntijamestarit Oy:n laa-
timien dokumenttien kera. 
Vuo denvaihteessa 2008-2009 
käytyyn urakkakilpailuun Kau-
ko Helomaan mukaan saatiin 

vastaukset kaikilta urakoitsijal-
ta, joille tarjouspyyntö oli lähe-
tetty. 

Hintaero halvimman ja kal-
leimman välillä oli merkittävä. 
Ennen lopullista päätöstä talo-
yh tiö kävi vielä läpi kolmen 
edullisimman tarjokkaan kans-
sa tarjouksen sisällön sekä re-
ferenssikohteet yms.  Urakoit-
sijaksi valittiin Ykkössaneeraus 
Oy. 

Taloyhtiö tilasi värisuunnitel-
man Museovirastossa pitkän 
työuran tehneeltä konservaat-
tori Pentti Pietarilalta. Suunni-
telmat miellyttivät sekä taloyh-
tiötä että Kaupunginmuseota. 

Maalarit sekoittivat ja sävyttivät 
työhön määritellyn kalkkise-
menttimaalin paikan päällä,  sä-
vyltään aiemmin käytettyä  vä-
riä okramaisemmaksi, vastaten 
talon alkuperäistä sävyä. Helo-
maan määrittelyn mukaan "val-
takunnan parhaat maalarit", isä 
ja poika, Hannu ja Topi Kuustie 
harjasivat maalin pintaan kol-
mena eri käsittelynä. 

Pilasterit korostuvat julkisi-
vua vasten vaaleasävyisinä. 
Räys täiden alapintojen koros-
teväri on tiilenpunainen. Ikku-
napuitteet ja -karmit ovat olleet 
sinertävät ja samaa sävyä ovat 
myös vesipellit.

Pilasterilinjojen ikkunat ovat 
vielä täysin alkuperäiset, ajan 
myötä osa kerrallaan vain kor-
jailtuna. Tässäkin yhteydessä 
niitä on jonkin verran korjattu. 
Jos ne aikoinaan tulevat koko-
naan uusittaviksi, selvä on, että 
ilme ei saa muuttua. 

  

➺ JATKUU

MUUN MUASSA KADUN PUOLEISTEN IKKUNOIDEN VAIHTO-

REMONTISSA PARISEN VUOTTA SITTEN SUOJELUMERKINTÄ 

VAIKUTTI SITEN, ETTÄ NE OLI SEN YHTEYDESSÄ PALAUTETTA-

VA ALKUPERÄISEEN MALLIIN, KUUSIRUUTUISIKSI. EDELLI-

NEN IKKUNOIDEN VAIHTO OLI TEHTY 1960-LUVULLA, JOLLOIN 

RUUTUMALLI OLI HYLÄTTY.
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Remont-
tien 
pitkä 
putki
As Oy Alppikadun hallittu 

korjaussuunnittelu lähti 
käyntiin 1997, kun tehtiin ko-
konaan uudet ullakkokomerot 
ja korjattiin samalla vesikatosta 
havaitut vuotokohdat. 

Pihanpuoleiset ikkunat uu-
sittiin kolmilasisiksi vuonna 
2000. Julkisivun puoleisten ik-
kunoiden vaihto vuonna 2008 
uusiin, alkuperäisyyttä ilmettä 
parantaviin kolmilasisiin ikku-
noihin toi asumiseen lisää viih-
tyisyyttä myös vedottomuuden 
ja äänieristyksen lisääntymisen 
myötä. Vesikaton korjaus- ja 
maalaustyöt sekä talon an-
tenniverkon uusiminen Tähti 
800-verkoksi ajoittuivat vuo-
delle 2007. 

Lisäksi tuoreehkojen remont-
tien putkeen on kuulunut hissi-
en osittainen uusiminen. 

Hallituksen puheenjohta-
ja Kauko Helomaan mukaan 
taloyhtiön historian selkeästi 
suurin ja kallein rypistys oli 
kuitenkin vuosina 2004 ja 2005 
toteutettu linjasaneeraus. Sitä 
kohtaan oli aikalaillakin vas-
tustusta, etenkin kustannusten 
pelossa.

 Paineet remontin käynnistä-
miseksi olivat kuitenkin kovat. 
Vesivuotoja - yleensä kylpyhuo-
neista juontavia - oli jo esiinty-
nyt useita vuotta kohden. Kun 
korjauksen kustannukset vuo-
toa kohden nousevat 10 000 
euron luokkaan, tilannetta ei 
voi seurata rauhallisin mielin. 

Lämmitystavaltaan sekä hal-
ko- että hiilipannukauden läpi-
käyneessä talossa siirtyminen 
kaukolämpöön oli tapahtunut 
joulukuussa vuonna 1963. 
Lämmityskattilat poistettiin 
lopullisesti kuitenkin vasta 
linjasaneerauksen yhteydessä, 
minkä myötä tilat saatiin järke-
vämpään käyttöön.  

”Mielipahaa 
ja lisä-
kustannuksia”

Minun ei tarvitse maksaa 
As Oy Alppirinteen julkisivu-
korjauksesta senttiäkään, ei 
myöskään sen viimeistelyä 
vaille valmiille seinäpinnalle 
ilmestyneiden graffitien pois-
tokustannuksista. 

Silti mielipaha riipaisee 
saatuani tietää tapahtumasta, 
joka viivytti vuosikausia val-
mistellun ja taloyhtiön osak-
kailta, etenkin hallituksen jä-
seniltä kymmeniä kokouksia, 
aikaa ja päänvaivaa vaatineen 
hankkeen loppuun saamista. 

Luomisen ilon ymmärrän. 
Itsekin tunnen vetoa luoviin 
tekoihin, oli se sitten vajan 
seinän maalaus tai uuden 
ovikranssin väsääminen. Jo-
ku voi nähdä, että sävyvalin-
tani vajan seinään ei ole on-
nistunut tai pitää ovikranssia 
avuttomana tekeleenä. 

Mutta vajan seinä on sen-
tään oman vajani seinä ja 
oveni oma oveni, enkä teoil-
lani ainakaan ole halunnut 
pahoittaa kenenkään mieltä. 
Yönhämärissä toisten omai-
suutta suttaavat eivät yksin-

kertaisesti voi olla ymmär-
tämättä, että tekevät pahaa, 
rikollista ja älytöntä. On se 
niin väärin, että sattuu sa-
tunnaisen ohikulkijankin 
mieleen. Voiko sellaisesta 
joku saada ilon? 

Hanna Rissanen

Toimittaja Hanna Rissa-
sen kommentit Kauko 
Helomaalta tulleeseen 
tietoon, että pressujen 
vielä peittäessä tuoretta 
maalipintaa, graffitien 
tekijät sukelsivat pressu-
jen alle tuhrimaan uutta 
julkisivupintaa, minkä 
vuoksi valmistuminen 

viivästyi ja töhryjen pois-
tamisesta aiheutui lisäkus-

tannuksia.

Nyt kelpaa katsella, muidenkin kuin Alppikatu 15:ssä kotiaan pi-
tävien!

Kauko Helomaa tuli valituksi As Oy Alppirinteen hallitukseen 
kohta hankittuaan yhtiöstä sijoitusasunnon. Pitkälti yli kymme-
nen vuotta on vierähtänyt jo myös hallituksen puheenjohtajana, 
korjauksien täyteisiä vuosia ovat olleetkin.  

NETTIJATKOT: Lue tämä artikkelikokonaisuus myös netissä 
ja kommentoi osoitteessa www.kiinteistoposti.fi. 

32    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2011



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

Vesi- ja viemäriverkoston 
sekä ympäristöhuollon 

ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Pumppaamohuollot

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

Ympäristönhuoltopalvelut

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

Puhdasvesipalvelut

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

Meiltä saat kaiken ennakko- ja ylläpito-
huollon, 24-tuntisen päivystyksen 
yllättäviin tilanteisiin ja täydellisen 
jälkivahinkojen hoidon.

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu. 

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja 

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita. 

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia, 

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta 

ja perheen omistamaan yritysryppääseen 

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H. 

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy, 

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu 

Häme Oy sekä Lehile Oy. 

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa, 

ympäri vuoden.

Tarjoamme: 40-vuotias perheyritys

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä 

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan 

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi 

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä 

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino 

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa 

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat, 

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja 

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä 

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan 

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja 

saneeraustyöt.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Lähellä Sinua

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 575 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 3142 5900

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut sekä norsuWC:t

Espoo (09) 8553 0460
Lahti (03) 875 7280

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi
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TA L O Y H T I Ö N  H A L L I N T O

Joulukuun 29. päivänä pidetyssä hal-
lituksen kokouksessa As Oy Kana-
vamäki 9:n neljä hallituksen jäsentä 

- Erkki Tuominen, Tiina Naumanen, Rit-
va Kaijansilta-Heinonen ja Esa Eerikäi-
nen - sekä isännöitsijä Harri Lyytikäinen 
käsittelevät ensimmäistä kertaa malli-
asiakirjojen pohjalta taloyhtiön hyvää 
hallintotapaa ja taloyhtiön kiinteistön-
pitostrategiaa. 

Niitä hallituksen jäsenille ja isännöit-
sijälle esittelee Juhani Siikala, joka istuu 
tämän taloyhtiön hallituksessa niin sa-
nottuna ulkopuolisena hallitusammat-
tilaisena ja toimii sen puheenjohtaja-
na. Hänen taustaorganisaationaan on 
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitus-
asiantuntijat AKHA ry, joka tarjoaa ta-
loyhtiöille asiantuntijoita hallituksiin ja 
yhtiökokouksiin.

Hyvä hallintotapa 
taloyhtiön 
ohjenuorana

Hyvä hallintotapa on Juhani Siika-
lan mukaan taloyhtiöiden halli-
tuksille ja isännöitsijöille suun-

nattu toimintamalli, jonka avulla taloyh-
tiön hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa 
voivat johtaa ja hoitaa taloyhtiön toimin-
taa vastuullisesti ja suunnitelmallisesti. 
Hyvään hallintotapaan kuuluu muun 

muassa hallituksen oman toiminnan ja 
työskentelytapojen arviointi vuosittain 
ja hallituksen jäsenten perehdyttäminen 
tehtävän hoitamiseen. Lisäksi hyvää hal-
lintotapaa noudattava taloyhtiö esittää 
osakkaille periaatteet, joiden mukaan 
riskienhallinta on järjestetty. Sen perus-
teella voidaan myös osakkeenomistajilta 
edellyttää, että he toimivat omissa asiois-
saan taloyhtiön kokonaisedun mukaises-
ti ja hyvän hallinnon yleisperiaatteiden 
mukaisesti eli kunnioittaen sellaisia asi-
oita kuin yhdenvertaisuus, läpinäkyvyys 
ja ennakoitavuus.

– Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden halli-
tusasiantuntija AKHA ry on ollut raken-
tamassa hyvän hallintotavan mukaista 
toimintamallia Suomen Kiinteistöliiton 
kanssa. Täällä hallituksessa asia on nyt 
ensimmäistä kertaa käsiteltävänä ja tar-
koituksena pilotoida ja kuulostella, mil-
tä tällainen toimintamalli hallituksen jä-
senistä ja isännöitsijästä tuntuu, Juhani 
mainitsee.

Lisäksi hallituksen pohdittavana on 
taloyhtiön kiinteistönpitostrategia, josta 
käytävän keskustelun pohjaksi on koot-
tu Kiinteistö-RYL:stä lista keskeisimmis-
tä kiinteistönpitostrategiaan liittyvistä 
asioista. 

Lisäksi hallituksessa on esitetty niin 
sanotun vuosikellon käyttöönottoa eli 
kullekin kuukaudelle kirjataan asiat, 
joista hallituksen olisi ajallaan päätettä-
vä ja toimittava.

Helsinkiläisessä Kanavamäki 9:ssä 
hyviä kokemuksia 

hallitusammattilaisesta

Kuntoarviossa mainittujen kor-

jaustoimenpiteiden arviointi ja 

ajoittaminen, korjausten suun-

nittelu pidemmällä aikavälillä, 

kokeneen asiantuntijan näkemyk-

set ja neuvot sekä osakkaita ja 

asukkaita palvelevan konkreet-

tisen tiedon saaminen uudesta 

asunto-osakeyhtiölaista - tässä 

muutamia esimerkkejä asiakoko-

naisuuksista, joihin helsinkiläisen 

As Oy Kanavamäki 9:n hallitus 

on kokenut saaneensa vahvistus-

ta ja kyennyt suunnittelemaan 

korjauksia ja toimintaa pitkäjän-

teisemmin, koska hallitustyössä 

on ollut mukana hallitusammat-

tilainen. Hallitusammattilaisen 

käyttöön 16 asuntoa käsittäväs-

sä taloyhtiössä päädyttiin 2,5 

vuotta sitten muun muassa siksi, 

ettei hallitukseen tahtonut saada 

millään jäseniä.

n  Tekstit ja kuvat:  Riina Takala
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– Ehdotin tällaisen vuosikel-
lo-menettelyn käyttöönottoa 
siksi, että pystyisimme järjestel-
mällisemmin suunnittelemaan 
asioita. Aikoinaan hallituksessa 
toimittiin usein niin, että edel-
lisessä hallituksen kokouksessa 
suunniteltiin, mitä asioita seu-
raavassa hallituksen kokouk-
sessa käsitellään, joten toimin-
nasta on puuttunut suunnitel-
mallisuutta. Meidänhän pitäisi 
jo etukäteen tietää, mitä asioita 
on milloinkin käsiteltävä ja mis-
tä päätettävä. Muuten voi käydä 
niin, että joulukuussa havaitaan, 
että rännien puhdistaminen on 
tilaamatta, koska se ei tullut 
hallituksella mieleen silloin, 
kun olisi pitänyt pistää toimek-
si, Tiina Naumanen konkretisoi 
uuden toimintamallin merkitys-
tä hallitustyöskentelyssä.

Pakon sanelemasta 
ratkaisusta 
myönteisiin 
kokemuksiin

Taloyhtiössä 30 vuotta eli 
sen koko olemassaolon 
aikana asunut ja pitkään 

hallituksessakin toiminut Erkki 

Tuominen on pohtinut sitä, mi-
ten erilainen organisaatio talo-
yhtiö on esimerkiksi yritysten 
organisaatioihin verrattuna:

– Yrityksissä haetaan työn-
tekijöitä ja ilmoitetaan suurilla 
ilmoituksilla, millaisia ihmisiä 
haetaan ja mitä heiltä edelly-
tetään. Heitä haastatellaan ja 
kaikin keinoin koitetaan var-
mistua, että heillä on organi-
saatiossa tarvittavaa osaamista. 
Taloyhtiöissä asukkaiden ja sitä 
kautta myös hallitusten jäsen-
ten valikoituminen tapahtuu 
aivan eri periaatteilla. Tuskin 
kukaan on koskaan tullut asu-
maan asunto-osakeyhtiöön sen 

takia, millainen organisaatio sil-
lä on, vaan kyllä ne muut asiat 
sen muuttamisen ratkaisevat. 

Kanavamäki 9:n hallitukseen 
kuuluu nyt 5 jäsentä, joista 
puheenjohtaja edustaa kiin-
teistöalan osaamista ja mui-
den osaamisen kentät liittyvät 
merenkulkuun ja kauppaan, 
taloushallintoon, graafiseen 
suunnitteluun ja ammatillisen 
koulutuksen kehittämis- ja hal-
lintotehtäviin. Isännöitsijällä on 
25 vuoden työkokemus isän-
nöinnistä, 16 vuotta siitä Laaja-
salon Isännöinti Oy:ssä.

Kanavamäessä ulkopuolisen 
asiantuntijan käyttö koettiin tar-
peelliseksi ensimmäisen kerran 
ison remontin eli kattoremon-
tin jälkeen. 

–Silloin päätettiin käyttää ul-
kopuolisia tilintarkastajia, kun 
hallituksessa todettiin, että mei-
dän eväämme remontiin liitty-
vissä talousasioissa ovat hieman 
epävarmoissa kantimissa. Sen 
jälkeen on tullut paljon uusia 
asioita ja ne ovat mutkistuneet-
kin, eikä meidän osaamisemme 
ole kaikkiin asioihin riittänyt. 
Tällaisessa pienessä, 16 osake-
huoneistoa käsittävässä taloyh-
tiössä ei luonnollisestikaan ole 
hallituksessa kaikkien alojen 

asiantuntijoita. Nämä ovat ol-
leet perimmäiset syyt sille, mik-
si olemme käyttäneet muuta-
man vuoden ajan ulkopuolista 
asiantuntijaa hallituksessamme, 
Erkki jatkaa.

Hallitustyöskentely 
ei kiinnosta

Taloyhtiössä on Tiinan 
mukaan jo sen verran 
iäkkäitäkin asukkaita, 

etteivät he ole enää kovin in-
nostuneita hallitustyöskente-
lystä. 

– Toisaalta taloyhtiöön on 
nyt muuttanut nuoria perheitä, 
mutta he ovat vielä niin uusia, 
etteivät ehkä ihan heti halua 
osallistua hallituksen työsken-
telyyn ennen kuin ovat saaneet 
hieman taustaa ja kokemusta 
taloyhtiön toiminnasta, hän 
pohtii.

Ongelmana kolmisen vuotta 
sitten oli juuri se, että taloyh-
tiön hallitukseen ei tahtonut 
löytyä jäseniä. 

Osaamista ja energiaa tar-
vittiin tuolloin selvästi yli voi-
mavarojen eräiden suurien ja 

➺ JATKUU

As Oy Kanavamäki 9:n hal-
lituksen kokouksessa on tar-
koitus käsitellä Hyvää hal-
lintotapaa ja Kiinteistön pi-
to strategiaa, joilla linjataan 
taloyhtiön toimintaa. Ko-
kouk sessa puhetta johtaa 
AKHA:n hallitusammattilai-
nen Juhani Siikala (vas.), 
Ritva Kaijansilta-Heinonen, 
Erkki Tuminen, Tiina Nau-
ma nen, isännöitsijä Harri 
Lyytikäinen sekä uusin hal-
lituksen jäsen Esa Eeri käi-
nen.
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mutkikkaiden asioiden hoita-
miseen. 

– Me olimme todellisuudes-
sa siinä tilanteessa, että emme 
saaneet koottua taloyhtiöön 
hallitusta. Sen vuoksi olimme 
pakotettuja hakemaan ulko-
puolista apua. Ikkunaremontti 
oli siinä vaiheessa takana, mut-
ta tiedossa myös se, että tässä 
vuonna 1980 valmistuneessa 
taloyhtiössä on  myös tulossa 
muutoksia ja remontin tarvetta, 
Tiina toteaa.

Laajasalon Isännöinti Oy:n 
toimitusjohtajana ja As Oy Ka-
navamäki 9:ää vuodesta 2006 
isännöinyt isännöitsijä Harri 
Lyytikäinen valtuutettiin etsi-
mään kaivattua ammattilaista 
hallitukseen. Työnjako meni 
tässäkin kohdin Harrin mukaan 
koulukirjaesimerkkimäisesti eli 
taloyhtiön yhtiökokous teki 
periaatteellisen linjauksen ja 
isännöitsijätoimisto toteutti 
toimeksiannon maalaisjärkeä 
käyttäen parhaaksi näkemäl-
lään tavalla. Käytännössä hän 
ei kuitenkaan tiennyt mennä 
suoraan AKHAn sivustolle, mut-
ta muutaman puhelinsoiton 
jälkeen hän otti yhteyttä Juha-
niin, joka lupautui tehtävään. 
Hallitus teki periaatepäätöksen 
Juhani Siikalan kutsumisesta 
hallitukseen ja toimimaan sen 
puheenjohtajana, 

– Toisaalta täytyy todeta se-
kin, ettei meidän yhtiössäm-
me ole päätetty, kuinka kauan 
ulkopuolista jäsentä käytetään. 
Yhtiökokous on nyt toistami-
seen päätynyt siihen, että tätä 
toimintatapaa jatketaan, koska 
se on nähty hyödylliseksi, eikä 
talon sisältä ole puheenjohtajaa 
vielä saatu. Mutta katsotaan nyt 
vuosi kerrallaan, Tiina muistut-
taa.

Pitkäjänteisempään 
suunnitteluun

Taloyhtiössä on tuore 
kun toarvio ja sen poh-
jalta laadittu PTS, jotka 

valmistuivat vuosi sitten. Tiinan 
mielestä ulkopuolisen hallitus-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ammattilaisen ansiosta niiden 
tekeminen sujui kivuttomasti, ja 
kuntoarvion ja ennen kaikkea 
päivitettävän PTS:n tarve olisi 
hallituksessa varmasti muuten-
kin tullut aikanaan ajankohtai-
seksi. Harrin mielestä ulkopuo-
lisen asiantuntijan merkitys 
PTS:n hyödyntämisessä onkin 
merkittävämpi siinä vaiheessa, 
kun korjaustarpeita laitetaan 
tärkeysjärjestykseen ja päivi-
tetään korjaustarvelistaa. Hän 
uskoo, että nimenomaan silloin 
ulkopuolisen ja kokeneen am-
mattilaisen näkemys on varmas-
ti taloyhtiölle hyödyksi.

– PTS on ikuinen projekti 
sinänsä, koska se on mukana 
toiminnassa koko ajan, hän 
muistuttaa.

Erkin mielestä Juhanin myö-
tä hallituksen työskentely on 
muuttunut pitkäjänteisemmäk-
si ja korjauksia suunnitellaan 
nyt pidemmällä aikavälillä.

– Luulen, ettemme olisi il-
man Juhanin osallistumista hal-

litustyöskentelyymme ainakaan 
kovin helposti lähteneet toteut-
tamaan korjauksia näin järjes-
telmällisesti. Toinen asia, jota 
me tänään käsittelemme täällä 
kokouksessakin, on kiinteistö-
strategia. Niitä ei ole taidettu 
monissa taloyhtiöissä käsitellä 
laisinkaan. Minua rupesi tämä 
aihe oikein kiehtomaan...., Erk-
ki jatkaa pohdintojaan.

– Nykyinen hallitus kirjaa nyt 
tehdytkin korjaustoimenpiteet, 
mikä on sekin tärkeä osa talo-

yhtiön hoitamista, tuore halli-
tusjäsen Esa huomauttaa.

Uusi laki ja 
tiedontarve

Tiinan mielestä Juhanin 
mukaantulo hallituk-
seen osui hyvään ajan-

kohtaan, koska oli tiedossa, että 
asunto-osakeyhtiölaissa tapah-
tuu suuria muutoksia.

– Me saimme Juhanilta suo-
ran käden tietoa, eikä tarvinnut 
itse lukea niin paljon lakitekstiä 
ja yrittää tulkita, mikä on muut-
tunut entiseen lakiin verrattu-
na. Lisäksi Juhani piti yhtiöko-
kouksessa kaikille osakkaille 
esityksen siitä, mitkä ovat eri 
osapuolten vastuut ja miten 
ne ovat muuttuneet. Se oli hy-
vin konkreettinen ja osakkaita 
suuresti hyödyttänyt asia. Yh-
tiökokouksessa osakkailta tuli 
sellaisia kysymyksiä, joihin me 

Tiina Naumanen kertoo eh-
dottaneensa hallituksen työ-
kaluksi vuosikello-menette-
lyn käyttöönottoa, jotta hal-
litus pystyisi suunnittele-
maan järjestelmällisemmin 
asioita. Vuosikelloon kirja-
taan näkyviin, mitä asioita 
missäkin kuukaudessa on 
käsiteltävä ja tehtävä pää-
töksiä, jotta esimerkiksi 
rännien puhdistustyö tulee 
tilatuksi ajallaan.
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emme olisi varmastikaan itse 
osanneet suoraan vastata, mutta 
Juhani pystyi ja osakkaat saivat 
paljon tarvitsemaansa tietoa.

Luottamusta ja 
parempi ilmapiiri

Kolmisen vuotta sitten 
hallituksen jäsenek-
si tullut Ritva kehuu 

hallituksen toimintailmapiirin 
ja tunnelman koko taloyhtiös-
sä parantuneen huomattavasti. 
Hallituksella on hänen mie-
lestään nyt selvästi enemmän 
energiaa keskittyä taloyhtiötä 
koskeviin asioihin.

Erkin mielestä selvä muutos 
taloyhtiön ilmapiirissä on ta-
pahtunut ja sen havaitsi viime 
syksyn yhtiökokouksessa, jossa 
oli aiempaa enemmän osanot-
tajia ja uusia asukkaitakin mu-
kana. 

Hallituksen jäsenmäärä on 
kas vanut kolmesta viiteen ja 
viime yhtiökokouksessa ko-
ettiin sekin ihme, että joku il-
moittautui vapaaehtoisesti ole-
vansa käytettävissä hallituksen 
jäseneksi.

Kyseinen henkilö oli Esa Ee-
rikäinen, joka kertoo asuneen-
sa taloyhtiössä noin 20 vuotta. 
Hallituksen jäsenenyys tarjoaa 
mahdollisuuden As Oy:n kes-
keisten asioiden hoitoon ja 
seurantaan. 

Myös toiminnantarkastaja 
il moittautui vapaaehtoisena 
omasta joukosta.

– Minusta osakkaiden luotta-
mus hallitusta kohtaan on kas-
vanut, kun he ovat tietoisia sii-
tä, että meillä on alan asiantun-
ti ja hallituksessa, Erkki vielä 
vakuuttaa.

– Taloyhtiön ulkopuolinen 
ihminen koetaan neutraaliksi. 
Hän ei puhu niin sanotusti ke-
nenkään pussiin ja siksi hänet 
koetaan puolueettomaksi. Näin 
on ainakin niissä taloyhtiöiden 
hallituksissa, joissa olen muka-
na. Minulla on niissä selkeä roo-
li ulkopuolisena toimijana ja 
voin myös tarvittaessa sovitella 
riitoja ja erimielisyyksiä, Juhani 
kertoo kokemuksistaan.

– Ja nimenomaan se asian-
tuntijuus - että hallituksen ulko-
puolinen ammattilainen tietää 
asiat ja pystyy keskustelemaan 
vaikkapa mahdollisen valittajan 
kanssa tarvittaessa samaa kieltä,  
Erkki jatkaa.

Toimiiko pakon 
sanelema ratkaisu?

Jälkikäteen arvioituna Tiina 
ja Erkki myöntävät epäil-
leensä ulkopuolisen halli-

tusjäsenen käytön onnistumista 
ja tarpeellisuuttakin.

– Kyllä muistan miettineeni, 
miten se sitten sujuu, kun tulee 
ulkopuolinen ihminen taloyh-
tiömme hallitukseen. Mutta se 
ei ole itse asiassa vaikuttanut 
millään tavalla, koska täytyy-
hän hallituksessa kuitenkin 
olla lisäksi talon historiaa ja ta-
loyhtiötä tuntevia ihmisiä. Hei-
tä hallituksessa aina tarvitaan, 
Tiina pohtii.

– Olihan meillä yhtenä vaih-
toehtona sekin, että kootaan 
hallitus kokonaan ulkopuolisis-
ta jäsenistä, kun vapaaehtoisia 
ei meinannut löytyä millään, 
Erkki muistelee vaihetta, jossa 
taloyhtiön osakkaat kuitenkin 
ymmärsivät tilanteen vakavuu-
den ja hallitukseen löydettiin 
silloin tarvittavat kolme hen-
kilöä.

– Lisäksi meitä auttoi se, et-
tei isännöitsijä vaihtunut sa-
maan aikaan. Jos hallituksen 
kokoonpano muuttuu kovin, 
ja puheenjohtaja ja isännöitsi-
jäkin kenties vaihtuvat samaan 
aikaan, niin silloin hallituksen 
työskentely voi olla hankalaa, 
Tiina vielä arvioi.

Erkin mielestä hallitusammat-
tilaisen käyttöä taloyhtiöissä 
vierastetaan ehkä siksi, ettei 
siihen ole vain yksinkertaisesti 
vielä totuttu.

– Elinkeinoelämässä johto-
ryhmissä ja hallituksissa käy-
tetään hyvinkin ulkopuolisia 
asiantuntijoita, mutta jostakin 
syystä taloyhtiöiden hallituksis-
sa sitä on vierastettu. Minulla 
ei ole enää sellaista kynnystä. 
Tunnustan kuitenkin, että mi-
nun nuppiini ei jotenkin aluk-

si sopinut se ajatus, että tulisi 
ulkopuolinen ihminen mukaan 
hallitukseen, mutta sen jälkeen 
se on ruvennut kummasti vie-
hättämään, Erkki tunnustaa.

Ulkopuolisen asiantuntijan 
käyttö voi olla Tiinan mukaan 
myös kustannuskysymys.

– Ulkopuolisen hallitusjäse-
nen käyttämisestä syntyvä 
lisäkustannus ei ollut yhtiöko-
kouksessa mikään kynnys, vaan 
ehdotus meni läpi, hän muis-
tuttaa.

Taloyhtiössä asuville hallitus-
jäsenille ei makseta hallitus-
työskentelystä palkkioita. Erkki 
kertoo alkuaikoina syntyneestä 
periaatteesta, jonka mukaan 
niin sanotusti omalle väelle ei 
kannata maksaa palkkioita, kos-
ka rahat joudutaan kaivamaan 
omista kukkaroista ja toimitta-
maan ennakonpidätykset.

Tiinan mielestä palkkio ei 
ole olennainen asia, jos hallitus 
työskentelee tehokkaasti, eikä 
kokouksia ole vuoden aikana 
kuin muutama.

– Eli jos nyt olet 3-4 ko-
kouksessa ja käytät vähän 
"läksyaikaa"papereihin tutustu-
miseen, niin ei se minun mie-
lestäni ole vielä niin huomatta-
va panostus oman taloyhtiön 
eteen, että siitä pitäisi maksaa. 
Isommissa taloyhtiöissä halli-
tuksen tehtävät vievät enem-
män aikaa ja siksi tilanne niissä 
voi olla toinen, Tiina sanoo.

Hänen mielestään ulkopuo-
lisen asiantuntijan osallistumi-
nen hallituksen työskentelyyn 
tuo myös tietynlaista turvalli-
suuden tunnetta ja antaa roh-
keutta lähteä mukaan hallitus-
työhön, vaikka sitten olisikin 
vietävä läpi taloyhtiössä suuri-
kin remontti.

ILMANVAIHTO KUNTOON !!! 
IV-PUHDISTUS, -HUOLTO, -KORJAUS, -SÄÄTÖ, 
-ASENNUS, -KUNTOTUTKIMUS SEKÄ -KUVAUS 
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Hallitusammatti-
laisen käyttö ollut 
virkistävä 
kokemus

-Osallistumisessa taloyh-
tiön talkoisiin tai yhtiö-

kokouksiin tuntuu olevan jotakin 
yhteistä. Jos taloyhtiössä ei tehdä 
asuntokauppoja, sama porukka 
pyörii molemmissa. Sitten jos 
asukkaat vaihtuvat, huomaa, 
että silloin vasta tulee erilaisia 
mielipiteitä ja kannanottoja asi-
oista, isännöitsijä Harri Lyytikäi-
nen, RI, AIT, JET, ISA, taustoittaa 
kokemuksiaan itä-Helsingissä 
sijaitsevissa taloyhtiöissä, joita 
heidän isännöitsijätoimistonsa 
isännöi.

Kanavamäki 9:n ratkaisu on 
Harrille uusi kokemus, jota hän 
kuvaa "virkistäväksi".

– Ensinnäkin voin sanoa mis-
sä tahansa porukoissa, että nyt 

minulla on hallitusammattilai-
sen käyttämisestä kokemusta. 
Tilannekokemusta karttuu joka 
päivä lisää. Virkistävälle koke-
mukselle on mielestäni käyttöä 

myös muissa taloyhtiöissä ja 
voin suositella AKHAn jäsenten 
käyttöä olipa taloyhtiön koko mi-
kä tahansa tai olivatpa ne syyt 
ulkopuolisen hallitusjäsenen 
käytölle mitkä tahansa. En näe 
tässä ainakaan mitään negatii-
vista, Harri arvioi.

Isännöinnin kannalta yhteistyö 
Juhanin kanssa on ollut Harrin 
mielestä antoisaa, koska Juhani 
ulkopuolisena asiantuntijana on 
esittänyt omia kommenttejaan 
ja näkökulmiaan isännöitsijän 
perustyöhön liittyvistä asioista. 
Lisäksi Juhanin kanssa käydään 
keskusteluita ja tarkastellaan 
asioita hieman erilaisista näkö-
kulmista kuin mitä isännöitsijä 
tyypillisimmin arkityössään asi-

akkaidensa kanssa käy.
Vaikka hallitusammattilaisen 

käyttö ei helpotakaan ajankäy-
töllisesti kovin merkittävässä 
määrin isännöitsijän työsarkaa, 
Harrin mielestä Juhanin pitä-
mästä asunto-osakeyhtiölakia 
koskevasta esityksestä oli paljon 
hyötyä ja se täydensi hyvin isän-
nöitsijätoimiston tekemiä tiedot-
teita ja tiedottamista.

– Kun Juhani kertoi yhtiökoko-
uksessa osakkaille uuteen lakiin 
liittyvistä asioita ja kysymyk-
siä voitiin esittää ja vastauksia 
saatiin silmätysten, niin siitä oli 
paljon hyötyä sen lisäksi, että toi-
mitimme osakkaille myös ajan-
kohtaiset tiedotteet, Harri vielä 
toteaa.

Hallitusammattilaisia kaivataan

Isännöitsijät näyttävät kaipaavan tuekseen taloyhtiöihin hallitu-
sammattilaista enemmän kuin hallitukset. Hallituksista vain yksi 
kymmenestä (12 prosenttia) haluaisi taloyhtiöönsä hallitusammat-
tilaisen, kun taas isännöitsijöistä hallitusammattilaiset toivottaa 
tervetulleeksi 28 prosenttia. 

Hallituksista 4 prosenttia vastasi, että heidän taloyhtiöönsä on 
jo palkattu hallitusammattilainen.

Kyselyyn vastasi 1 200 vastaajaa, joista isännöitsijöitä oli 305, 
hallituksen puheenjohtajia 647, hallituksen jäseniä 223 sekä 45 

muita vastaajia.
(Lähde: Consti/PutkiReformin tiedote marraskuussa tehdystä kyselystä)

Laajasalon Isän-
nöinti Oy:n toimi-
tusjohtaja Harri 
Lyytikäinen pitää 
hallitusammattilais-
kokemuksiaan niin 
hyvinä, että suosit-
telee tällaisen järjes-
telyn käyttöönottoa 
myös muissa talo-
yhtiöissä olipa talo-
yhtiön koko mikä 
tahansa tai olisipa 
syy hallitusammat-
tilaisen käyttämi-
seen mikä tahansa.
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-Olen ollut mukana 
monessa, joten 
siinä mielessä tun-

nen korjaushankkeiden pro-
sessit, mutta toisaalta on myös 
niin, että sitä oppii koko ajan, 
kun näitä töitä tekee, AKHA:n 
perustajajäseniin ja nykyiseen 
hallitukseen kuuluva Juhani Sii-
kala sanoo. 

Hän kertoo toimivansa tällä 
hetkellä neljässä taloyhtiössä 
hallituksen puheenjohtajana.

– Olen mennyt niissä suoraan 
todellisiin ongelmatilanteisiin, 
mutta suuntaus on selvästi 
muuttumassa. Nyt ulkopuolista 
asiantuntijaa halutaan erityises-
ti niihin tilanteisiin, kun taloyh-
tiössä tehdään isoja remontteja, 
esimerkiksi julkisivu- tai putki-
remontteja,  Juhani kertoo.

Hallitusjäsenyyttä voidaan 
toteuttaa myös niin, että AKHA-
lainen on mukana hallituksen 
asiantuntijajäsenenä remontin 
vaatiman ajan, mutta jättäytyy 
sitten pois ja palaa takaisin, kun 

taloyhtiössä tehdään jälleen jo-
takin isoa remonttia.

AKHAlla ei ole Juhanin mu-
kaan tällä hetkellä kovin monia 
varsinaiseen korjaamiseen liit-
tyvää projektiosaamista hallit-
sevia asiantuntijoita, vaikkakin 
kysynnän voidaan ennustaa 
kasvavan. Toiveissa kuitenkin 
on, että osaamisverkostoon 
liittyisi myös niitä, joilla on ni-
menomaan korjausrakentami-
sen projektinjohto-osaamista 
ja olisivat siten taloyhtiöiden 
tukena korjaushankkeita läpi-
vietäessä.

AKHAn asiantuntijaverkos-
tossa toimivilta asiantuntijoilta 
edellytetään sinällään riittävää 
koulutuspohjaa tuleviin teh-
täviin. Lisäksi asiantuntijoilta 
edellytetään kykyä hahmottaa 
ja hallita isoja asiakokonaisuuk-
sia. Varsinkin asunto-osakeyh-
tiölain käytännön soveltami-
sen kannalta on ollut tärkeää, 
että AKHAn asiantuntijat ovat 
voineet palvella taloyhtiöitä 

kertomalla lain sisällöstä ja 
sen vaikutuksista osakkaiden 
kannalta. Lisäksi asiantuntijoi-
ta voidaan käyttää tarvittaessa 
korjaushankkeiden hankesuun-
nitelmissa konsultin ja osakkai-
den välillä.

Hallitustyöskentelyä 
arvostettaisiin

-Yksi keskeisin asia, 
mistä vuonna 2005 
perustettu AKHA r.y. 

lähti liikkeelle, oli hyvä hallin-
totapa ja sen toimintamallin 
levittäminen taloyhtiöiden hal-
lituksiin. Lisäksi tärkeitä ovat 
esimerkiksi kiinteistönpitostra-
tegiat ja muut toiminta- ja seu-
rantamallit, joilla voidaan seura-
ta taloyhtiössä tiettyjä asioita ja 
olla ajan tasalla. Näin taloyhtiön 
hallituksen toimintaan saadaan 
aikaan tietynlaista systemaatti-
suutta, Juhani kertoo.

Juuri julkistettuun Hyvän hal-

lintotavan -toimintamalliin kuu-
luu asunto-osakkeenomistajien 
tasapuolinen kohtelu, heidän 
oikeuksiensa suojeleminen ja 
rohkaiseminen hallinnossa toi-
mimiseen. Suositus ohjaa myös 
taloudellisten tietojen oikea-ai-
kaiseen ja tarkkaan raportoin-
tiin. Lisäksi Hyvä hallintotapa 
pureutuu johdon ohjaus- ja 
valvontatehtäviin. Hyvä hallin-
totapasuositus täydentää asun-
to-osakeyhtiöiden lakisääteisiä 
menettelyjä ja toimintatapoja 
sekä lisää taloyhtiön hallinnon 
ennakoitavuutta ja avoimuutta. 

Koska Hyvä hallintotapa kä-
sitellään taloyhtiön yhtiökoko-
uksessa, osakkeenomistajat voi-
vat vaikuttaa siihen ja sitoutua 
sen sisältöön. Suosituksessa on 
omat kohtansa koskien taloyh-
tiön yhtiökokousta, hallitusta, 
isännöitsijää, riskienhallintaa, 
tilin- ja toiminnantarkastusta, 
strategiaa sekä osakkeenomis-
tajien oikeuksien käyttöä.  

Korjaaminen lisää 
hallitusammattilaisten kysyntää

Vuonna 2005 perus-
tetun Asunto- ja 
kiin teistöyhtiöiden 
hallitusasiantuntijat 
ry:n perustajajäse-
niin kuuluva Juhani 
Siikala (keskellä) us-
koo, että hallitusam-
mattilaisten käyttö 
tulee yleistymään, 
koska taloyhtiöt tun-
tuvat tarvitsevan 
asiantuntija-apua 
suurissa korjaus-
hankkeissaan - ja 
niitähä on edessä 
runsaasti.
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Piittaamaton ja aliarvostava 
suhtautuminen osakkaaseen 
näyttää Suomessa yleiseltä il-
miöltä, sanoo Suomen Asunto-
osakkeenomistajat ry:n (SAO) 
puheenjohtaja varatuomari Pat-
rick Lindgren, kun häneltä ky-
syy, minkälaista palaute on ollut 
Helsingin Sanomissa hiljattain 
olleesta mielipidekirjoitukses-
taan. Kirjoituksessaan Lindgren 
katsoi asunto-osakeyhtiölain 
myötä osakkeenomistajien jou-
tuneen kyykytyksen kohteeksi. 
Hän teroitti, että osakkaiden on 
entistä valppaammin tarkkail-
tava luottamushenkilöidensä 
toimia, ettei väärinkäytökset 
pääsisi lisääntymään.  

n n n 

Piittaamattomuus ilmenee 
tietojen järjestelmällisenä sa-
lailuna aina mielikuvitukselli-
siin pöytäkirjauksiin, täsmentää 
Lindgren. Liian usein kiinteistö-
alan toimijoiden asunto-osak-
kaasta piirtämä kuva on fanaat-
tisen lyhytnäköiseen säästäväi-
syyteen taipuvainen vanhapoika; 
tai iskukoneporalla naapurin ve-
sipostiin tunkeutuva mahtavan 
vesivahingon aiheuttava rämä-
päinen hölmö. Tai piittaamaton 
jobbari, joka rempan jälkeen 
häipyy teille tietymättömille. 

n n n

- Kun yhtiöiden johtoon hank-
kiutuneita on koulutuksen kaut-
ta onnistuttu ammatillistamaan 
ja sen tuloksena myymään 
korjauksia yhtiökokouksissa, 
ja kun tiedetään rakennusalan 
laatutaso-ongelmat, niin tulos 
toisinaan hirvittää. Heikosti val-
votut taloyhtiöt ovat olleet help-
poja saaliita monelle ullakko-
urakoitsijalle. Kun hallituksen 
jäsenet vain harvoin edes itse 
tarkastavat yhtiönsä tositteita, 
miksi sallisivat osakkaiden sen 
tekevän? - Osakashan saattaa 
käydä hankalaksi, Lindgren vir-
nistää.

n n n 

Kun vielä vuoteen 2010 saak-
ka kenttä hallitsi pelkästään 
tai yksin kiinteistöalalta ela-
tuksensa hankkivat, heidän oli 
helppo unohtaa asunto-osak-
kaat. Asunto-osakkaat kuiten-
kin kaiken maksavat, eivätkä 
he ole asuntoaan hankkineet 
kiinteistöhoitoa varten. Heille 
keskeistä on sen käyttö siihen 
tarkoitukseen, mihin sen ovat 
hankkineet. Yleensä omaa tai 
perheen asumista, tai vuokral-
leantoa varten; ja vain harvoin 
tehdäkseen remppaa ja sitten 
häipyäkseen. 

- Tähän nähden asunto-osa-
keyhtiölain kunnostus- ja muu-
tostöitä koskeva ilmoitus- ja val-

vontasäännöstö on nurinkurista 
liioittelua, korostaa Lindgren. 
Osakkeenomistajalla on yleensä 
taloyhtiön johdossa olevia paljon 
suurempi luonnollinen tarve ja 
hyöty kunnollisesti tehdystä re-
montista. Siksi ei yhtään yllätä, 
että taloyhtiöiden remontit ovat 
itse asiassa ne, jotka aiheuttavat 
ongelmia, eivätkä osakkaiden, 
teroittaa Lindgren.

n n n 

Asunto-osakeyhtiölain poh-
jalta ovat eräät järjestöt oikeus-
ministeriön myötävaikutuksella 
tehneet oppaan osakkaan il-
moitusvelvollisuudesta koskien 
asunnon kunnossapito- ja muu-
tostöitä. Lain mukaan osakkaan 
on ilmoitettava yhtiölle sellai-
sesta työstä, joka voi vaikut-
taa yhtiön tai toisen osakkaan 
vastuulla olevaan kiinteistön, 
rakennuksen taikka osakehuo-
neiston käyttämiseen. Kuitenkin 
opas velvoittaa ilmoittamaan yh-
tiölle aina pitkän listan toimen-
piteitä riippumatta siitä onko 
niistä haittaa yhtiölle tai toiselle 
osakkaalle. Ilmoitusvelvolli-
suus onkin harkittava tapaus-
kohtaisesti, eikä minkään listan 
perusteella. Opas on siis risti-
riidassa lain kanssa, joten sen 
noudattaminen tai noudattamat-
ta jättäminen on täysin jokaisen 
osakkaan ja asunto-osakeyhtiön 

omassa harkinnassa. Miksi oi-
keusministeriö on lähtenyt mu-
kaan epätarkkuuksia vilisevän 
oppaan laadintaan?

n n n 

Lääkkeeksi taloyhtiöiden re-
monttitason parantamiseksi 
Lindgren esittää päätöksenteol-
le määräenemmistövaatimuk-
sen kirjaamista ainakin yhtiö-
järjestykseen, jotta suunnittelu 
ja valvonta hoituisivat laissa 
edellytetyllä tavalla. 

- Mutta sitä ei uusi asunto-
osakeyhtiölaki salli, joten nyt 
lakia on muutettava, täräyttää 
Lindgren. 

n n n 

Toimittajan kysymykseen, 
onko SAO saanut mukaan isän-
nöitsijöitä tai muita kiinteistö-
alalla elatuksensa hankkivia, 
Lindgren vastaa, että kyllä. 

- Ilahduttavan positiivista ja 
fiksua on suhtautuminen ollut. 
Ja miksei olisi? Asunto-osak-
kaita on noin miljoona. Ja, kun 
puolet kansasta asuu taloyh-
tiömuotoisissa kerros-, rivi- 
tai paritaloissa, niin tietenkin 
markkinapotentiaali kiinnostaa, 
Lindgren tiivistää.  Ja lisää, että 
areenalle astumisemme myötä 
käänne on jo tapahtumassa. Sitä 
vain ei oikeusministeriössä vielä 
näytä tajuttavan.

Tiedonsaannin ja taloyhtiön urakan puutteet huolestuttavat asunto-osakkaita eniten

Varatuomari Patrick Lindgren 
edustaa Suomen Asunto-
osakkeenomistajat ry:tä (SAO), 
joka on asunto-osakkeenomis-
tajien etujärjestö. Sen tavoit-
teena on nostaa asunto-osak-
kaat taloyhtiöissä heille kuulu-
vaan asemaan koko järjestel-
män maksajina. SAO on valta-
kunnan ainoa puhtaasti osak-
keenomistajien etuja ajava jär-
jestö: www.asunto-osakkaat.fi.
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TA L O Y H T I Ö N  H A L L I N T O

Neljä vuosikymmentä tauoton-
ta toimintaa taloyhtiöiden 
hallituksissa, paljon myös 

pu heenjohtajana, muun muassa sitä 
on Pentti Rantala Helsingin Kulosaa-
resta. Tältä mieheltä ei tarvitse nyhtää 
havaintoja, ilmiöitä ja mielipiteitä ta-
loyhtiöille oleellisista palveluyrityk-
sistä ja ammattikunnista. Vaikuttaa, 
että hän on nimenomaan toiminut 
hallituksissa, ei vain ja ainoastaan is-
tunut hallituksissa. 

Viimeiset kolmekymmentä vuotta 
Pentti Rantala  - joka on myös muun 
muassa Mediterm Oy -yrityksensä toi-

mitusjohtaja ja Helsingin Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja sekä innokas kalastaja 
("kaikki menetelmät, missä käytetään 
vapaa") on asunut 48 huoneiston  As 
Oy Kyösti Kallion tie 10:ssä.  Asunut 
ja toiminut. 

Rantalan mukaan taloyhtiöissä ei it-
se asiassa ole tapahtunut 40 vuoden 
aikana kovinkaan oleellisia muutok-
sia. Osakkaita oli vaikea saada osal-
listumaan ennen, ja niin se on yhä. 
Moista yliolkaisuutta hän pitää käsit-
tämättömänä.

– Suhtaudutaan kuin oltaisiin jos-
sain pörssiyhtiössä, että muut hoi-

Taloyhtiöissä 
kaivataan omistautuvaa otetta

Lupauksia, mutta liian monelleko yhtä aikaa?

Isännöitsijätoimistoja ja isännöitsi-

jöitä riittää, niin myös kiinteistöhuol-

toyhtiöitä - mikäpä taloyhtiöiden on 

kilpailuttaessa niistä itselleen hyviä 

ja kohtuuhintaisia palvelujentarjo-

ajia. Ihan niin mutkatonta menettely 

todellisessa elämässä ei kuitenkaan 

vaikuta olevan. Soraäänet ja huokai-

sut eivät ole tavattomia. 

n  Tekstit ja kuvat:  Hanna Rissanen
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Tervetuloa seminaariin!

tavat asiat heidän puolestaan. 
Hienoa sinänsä, että luottavat 
hallitukseen, että se hoitaa. 
Mutta ei se aina näin toimi, va-
litettavasti. 

Jos kaikille taloyhtiöiden hal-
lituksille ei voi nostaa hattua 
hyvästä toiminnasta, paranta-
misen varaa asunto-osakeyhti-
öiden liepeiltä Pentti Rantala 
löytää monessa muussakin. Tar-
vittavien palveluiden hankinta 
ja osto taloyhtiöihin ei hänen 
kokemustensa pohjalta ole ol-
lenkaan helppo homma. Kuten 
hyvän isännöitsijän löytäminen. 
Sitä hän kuvaa äärettömän vai-
keaksi.

Isännöitsijöiden ammattitai-
toa Pentti Rantala ei varsinai-
sesti lähde moittimaan.

– Sitä heillä monellakin var-
masti on. Kokemukseni on vain 
se, että isännöitsijöillä, olipa 
toi misto mikä tahansa, on liian 
paljon taloyhtiöitä hoidettava-
naan isännöitsijää kohden. Ei 
voi palvella niin montaa herraa! 
Hyvä isännöitsijä taloyhtiölle 

on se, joka voi keskittyä ensi-
sijaisesti juuri sen taloyhtiön 
hoitamiseen. 

Hyvä bisnes puolin, 
mutta myös toisin -
mahdottomuusko?

Eräälle 18 taloyhtiöstä vas-
tanneelle isännöitsijälle 
Rantala kertoo toden-

neensa, että tämä ei millään 
pys ty hoitamaan niitä kaikkia, 
vaan maksimissaan kymmentä 
ja siinäkin saattaisi olla liikaa. 
Isännöitsijä oli puolustanut ta-
loyhtiöidensä määrää sillä, että 
vähempi merkitsisi toimistolle 
huonoa bisnestä.

– Mutta taloyhtiölle on huo-
no bisnes ottaa sellainen isän-
nöitsijä!, Rantala puhahtaa.

Isännöitsijätoimistojen  pyö-
rittäminen ei voi olla mitään 
hyväntekeväisyystoimintaa, 
sen Rantala sanoo toki ymmär-
tävänsä, yrittäjä itsekin. 

– Jos tällaisen taloyhtiön 
isännöinnin vuosipalkkio on 10 
000 euron luokkaa, onhan nii-
tä oltava isännöitsijää kohden 
vähintään viisi jo pelkästään 
kattaakseen tälle kohtuullisen 
vuosipalkan. Sitten päälle toi-
miston ja muun henkilökun-
nan kulut, kyllä se edellyttää 
kymmentä yhtiötä isännöitsijää 
kohden ollakseen toimistolle 
taloudellista toimintaa. 

Jokseenkin siihen sen sit-
ten pitäisi jäädäkin. Rantala 
sanoo olevansa pahoillaan 
niiden palk katyönä toimivien 
isännöit sijöiden puolesta, joita 
kuormitetaan liian monella ta-
loyhtiöllä. 

Viimeisestä isännöitsijätoi-
miston vaihdosta Kyösti Kalli-
on tie 10:ssä ei ole montaa 
vuot ta. Karsintaa tehtiin jo tar-
jouspyyntöjen lähettämisvai-
heessa. Ennen lopullista valin-
taa hallitus kyseli kokemuksia 
toimistojen palveluista näiden 

➺ JATKUU

Pentti Rantala sanoo jo vuo-
sia haaveilleensa, että ylei-
semmin taloyhtiöiden sisäl-
tä, osakkaista alkaisi löytyä 
riittävän ammattitaitoisia 
henkilöitä hoitamaan isän-
nöintiä, paluusta ”vanhaan 
hyvään aikaan”. 
Taloushallintoa ja kirjanpi-
toa tarjoavista tilitoimistois-
ta kyllä löytyy hyviä ja edul-
lisia. Haluttomuuden oman 
asuintalonsa isännöintiin 
hän epäilee juontuvan mui-
den asukkaiden sylkykupik-
si joutumisen pelosta, ja to-
dellisuutta valittajat monis-
sa taloyhtiöissä ovatkin. 
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hänelle valtuuttamia tehtäviä 
aikataulun mukaisesti ja itsenäi-
sesti. Ilman, että niistä on koko 
ajan pidettävä hallituksen ko-
kouksia. Muutama kerta riittää, 
jotta nähdään, kuinka hommat 
pyörivät. 

Kokemukset ovat olleet mo-
nesti toisenlaiset, mistä seu-
rauksena on ollut hallituksen 
jäsenten ja puheenjohtajan 
kuormittuminen isännöitsijältä 
tekemättä jääneillä töillä. 

– Tehtiin vain välttämättömin, 
ja sekin vasta monien puhelin-
soittojen, vaatimusten ja koko-
usten jälkeen! Tilaajina olemme 
kurjassa asemassa, jos jatkuvasti 
joudumme vaatimaan palvelua. 
Itse koen erittäin epämiellyttä-
vänä, jos joudun soittelemaan 
isännöitsijälle, koska tehdään 
ja mikä mättää, voisiko tiivistä-
miseen laittaa jo vauhtia, kun 
pakkanen jo alkaa tulla sisään 
ja niin edelleen. 

Pentti Rantala ottaa vertai-
luun 6 000 jäsenen Helsingin 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
Yrittäjät ry:n, yhdistyksen pu-
heenjohtajan kokemuksellaan.

–  Tehtyämme vuosisuunnitel-
mat, strategiat ja muut, toimi-
tusjohtaja hoitaa ne erinomai-
sen hyvin ja pitää hallituksen 
puheenjohtajaan jatkuvasti yh-
teyttä. Isännöitsijät ovat mieles-
täni samassa asemassa, he ovat 
taloyhtiöiden toimitusjohtajia. 
He eivät ilmeisesti ole sisäis-
täneet tätä rooliaan, ymmärrä 
käyttää saamaansa avointa asi-
oidenajovaltakirjaa.

Paitsi että - yhden ja toisen-

Varoita putoavasta 
jäästä ja lumesta 

tehokkaasti

Lisätiedot, hinnat ja tilaukset: 
Innobor Oy, info@varovaaraa.fi
puh. 0400 406 898, 040 553 3845

•	 Uusi, tehokas 
varoitustapa

•	 Kookas  
varoituslippu

•	 Erittäin  
helppo- 
käyttöinen

•	 Käytetty  
Norjassa  
useita  
vuosia

-On tätäkin taloa vä-
liaikaisesti joskus 
ollut hoitamassa 

kiinteistönhuoltoyhtiö, As Oy 
Kyösti Kallion tie 10:n puheen-
johtaja Rantala esittelee kotita-
loaan. 

– Huoltoyhtiöt tekevät tietys-
ti sen, mitä heille on tehtäviksi 
sisällytetty. Mutta ne tekevät 
sen vasta, kun ehtivät. Se ei aina 
ole vastannut sitä, mitä olemme 
toivoneet. 

Kyösti Kallion tie 10:ssä oli 
lumentäyteisien joulukuun viik-
kojen aikana saatu palautetta, 
että heidän taloyhtiönsä piha-
maa oli aurattu parhaiten koko 
Kulosaaressa. Se ei langennut 
minkään kiinteistönhuoltoyh-
tiön kunniaksi. Viimeiset kym-
menen vuotta yhtäjaksoisesti 
taloyhtiötä on palvellut oma 
talonmies, ja talonmiesjärjeste-
lystä Rantala sanoo pidettävän 
kiinni jatkossakin "kynsin ham-
pain". Eikä vain lumitöiden su-
jumisen takia. 

– Yhtiössä asuu tälläkin 
hetkellä aika paljon vanhuk-
sia. Heille talonmies on turva.  
Apua tarvitessaan he voivat 
soittaa hänelle, ja hän toimii 

40 vuoden vertailun keskiarvot:

Oma talomies 
hyvä, kiinteistö-

huolto tyydyttävä
sitten tilanteiden edellyttämän 
mukaan. 

Vaikka talomieheksi haki-
joiden lupaamiset ja todelliset 
osaamiset eivät aina ole men-
neetkään yksiin, kokemuksen 
pohjalta kyseiselle ammatti-
kunnalle Rantala on valmis 
antamaan arvosanan 8-9, kiin-
teistöhuolloille keskimäärin 
seiskan. Myös huoltoyhtiöiden, 
isännöitsijätoimistojen tapaan 
hän katsoo haalivan liian paljon 
kohteita.

– Sellaista henkilömäärää ne 
eivät voi pitääkään, että voi-
makkaimpienkin lumisateiden 
iskiessä pystyisivät nopeasti 
selvittelemään kinoksia 30 eri 
paikkaan.

– Talkkari hoitaa sen työn 
nyt justiinsa, siitäkin syystä että 
tietää muuten asukkaiden tule-
van kimppuun! Ei tarvitse olla 
kuin muutama tunti, että lumi 
on luomatta pihassa, kun jo kat-
sotaan, että hän ei hoida tehtä-
viään. Ei talkkarin työ aina niin 
kiitollista ole, Rantala myötää. 

– Besserwissereitä aina riit-
tää. 

Nykyinen, taloyhtiön omista-
massa asunnossa vuokralaisena 

asiakasyhtiöiden hallitusten 
jäseniltä ja puheenjohtajilta, 
kuinka asiat oli hoidettu. Ver-
tailu ei silti ollut helppoa; talo-
yhtiöt ovat kovin erilaisia, siksi 
myös palautteiden relevanttius 
rajallista. 

– Emme välttämättä ottaneet 
halvinta. Maine vaikutti enem-
män. Aika paljon vaakakupissa 
painoi, että toimisto on toimi-
nut vuosia Kulosaaressa, tunsi 
ympäristön. 

Päätettyjä palveluja 
ei enää pitäisi 
joutua ruinaamaan

Hallituksen puheenjoh-
tajan näkökulmasta 
Ran talan mukaan asi-

at rullaavat optimaalisesti, jos 
isännöitsijä seuraavan vuoden 
budjetin käsiinsä saatuaan läh-
tee toteuttamaan taloyhtiön 

kin isännöitsijän Rantala ko-
kee käyttäneen sitä mielestään 
myös väärin.  – Niin että halli-
tuksen puheenjohtaja ei edes 
tiedä, mihin asiakirjaa käyte-
tään.

NETTIJATKOT: 
Lue tämä artikkeli-
kokonaisuus myös netissä 
ja kommentoi osoitteessa 
www.kiinteistoposti.fi. 
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asuva talonmies on osapäiväi-
nen. Kokopäiväiselle talonmie-
helle 48 huoneiston taloyhtiös-
sä ei riitä töitä. 

Hallitus onkin keskustellut 
viereisen taloyhtiön kanssa 
mahdollisuudesta yhteisestä 
talonmiehestä. Näin tälle olisi 
mahdollisuudet hankkia muun 
muassa traktori ja nykyistä 
polttomoottorikäyttöistä lumi-
linkoa tehokkaammat lumityö-
välineet. 

Ajatusta ei ole tyrmätty, mut-
ta ongelmana on, että isoille 
laitteille  ei riitä yhtiöissä säi-
lytystilaa. Omassa taloyhtiössä 
tosin on yksi iso autotalli. Se on 
vuokrattuna varastoksi eräälle 
yritykselle, eikä vuokratuloja 
käyttökustannusten peitoksi 
yhtiölle tuottavaa sopimusta 
ole halukkuutta sanoa irti. 

Ison ei pidä 
antaa jyrätä,
itsetuntoa 
hallituksiin

Rantalan Mediterm-yritys 
toimii itäisemmässä Hel-
singissä, varsin isosta ta-

loyhtiöstä vuokratuissa tiloissa.  
Taloyhtiö on neljän muun yhti-
ön kanssa osakkaana huoltoyh-
tiössä, joka hoitaa täystoimisesti 

osakastalojen kiinteistöhuollon. 
Omakustannusperiaatteella toi-
miva huoltoyhtiö myy kapasi-
teettinsa rajoissa palveluita 
myös muutamalle ulkopuoli-
selle. 

Yrittäjävuokralaisena Ran-
talalla ei ole ollut valittamista. 
Meditermin toimintojen ei ole 
tarvinnut kärsiä lumesta täytty-
neistä parkkipaikoista. Huolto-
miehillä on isoja koneita, lähei-
set paikat äkkiä putsattuina. 

Samassa osoitteessa toimii 
myös isännöintiyritys, Ranta-
lan mukaan "30 vuoden aikana 
pannukakkumaisesti kasvanut 
ja käytös on ison yrityksen 
elkeistä". Kyseistä taloyhtiötä 
niin ikään isännöivän yrityk-
sen johtaminen on Rantalan 
näkemyksen mukaan varsin 
ammattimaista, isännöitsijällä 
taloyhtiössä erittäin suuri valta. 
Rantalan nähden liiankin suuri, 
sillä itse hän kokee hallituksen 
puheenjohtajan roolin keskei-
seksi taloyhtiöissä.  

– Hallitus ei voi sitten moit-
tia seuraamuksista, hän pohtii 

toiselta kantilta valtikkaa reip-
paasti käyttävän isännöinnin 
synnyttämää tilannetta, joka 
toki keventää hallituksen työ-
määrää. Harvemminhan halli-
tustyöskentelystä edes makse-
taan mainittavammin.  

– Sehän on käytännöllisesti 
katsoen ilmaista työtä, vaikka 
Hyvän hallintotavan ohjekirjas-
sa on klausuuli, jonka mukaan 
hallituksen puheenjohtajalle 
ja jäsenille tulisi maksaa työstä 
isännöitsijän puolen kuun palk-
kaa vastaava summa vuodessa. 
Tuskin missään helsinkiläisessä 
taloyhtiössä näin on maksettu. 
Kymmenien vuosien ajan hal-
lituksissa istuttuani pääsääntö 
niistä päätettäessä on ollut, että 
"pidetään entiset". Tänä päivänä 
noin 20 euroa kokoukselta, jos-
kus 50 euroa. 

– Tietysti on vaara, että jos 
kokouspalkkio on suuri, ko-
kouksia ryhdytään pitämään 
usein. Toisaalta, jos palkkiolla 
halutaan vaikuttaa hallitustyös-
kentelyyn, ei siinä muutama 
kymppi riitä.

Viisikerroksinen As Oy 
Kyösti Kallion tie 10 kohosi 
paikalla muuraten 1962. 
Toistaiseksi suurin korjaus 
on ollut kaukolämpöön siir-
tymisen yhteydessä tehdyt 
tilajärjestelyt. Alkuperäisten 
putkistojen kuntoa ei halut-
tu jättää arvailun varaan, 
VTT:ltä tilattu varsin seik-
kaperäinen, useita päiviä 
kestänyt tutkimus maksoi 
4000-5000 euroa. Putkien 
todettiin olevan suhteellisen 
hyvässä kunnossa, joten 
kunnostustapaa voidaan 
miettiä rauhassa viidestä 
kymmeneen vuotta. Pentti 
Rantala toteaa olevansa jo 
vahvasti vanhojen putkien 
rakenteita hyödyntävien uu-
sien menetelmien kannalla.  
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Y R I T T Ä J I N Ä  TA L O Y H T I Ö N  K I V I J A L A S S A

-Vuokranantajana olen 
varmaan parempi 
kuin että olisin vie-

raalla vuokralla, laatualusasuja 
asiakkailleen maahantuova ja 
Annankadun liikkeessään myy-
vä Tytti Lehtinen vakuuttaa. 

Omassa liiketilassa rauhaa 
tuo ennen kaikkea se, että 
vuokrasuhteen päättymistä ei 
ole tarvis pelätä. Omistaminen 
ei kuitenkaan suojaa kivijal-
kaliikkeiden todellisilta mur-
heenkryyneiltä, kun niiden aika 
osuu kohdalle. Putki- ja julkisi-
vuremontit - niin tarpeellisia 
kuin ne ajoittain ovatkin - ovat 
aina katutason yrittäjille vähin-
täänkin pikku katastrofeja. 

-– Siinä sitten yrittää olla mu-
kana, suojella tavaroitaan, vaik-
ka melkeinpä kaupan pitäisi 

Uskolliset asiakkaat ja huipputalonmies 
yrittäjän ”aarteita”

–  Oli helppo aloit-

taa, koska oli oma 

huoneisto, missä saa 

työskennellä rauhassa. 

Avatessaan 16 vuotta 

sitten, vuonna 1994, 

Boutique Le Slip -liik-

keensä Annankatu 

6: n kivijalassa Tytti 

Lehtinen ei ollut uu-

si tulokas Helsingin 

yrittäjäpiireihin. En-

simmäiset liikkeensä, 

kaksi paperikauppaa, 

hän avasi jo 35 vuotta 

sitten. Annankatu 6:n 

liikekiinteistö ei myös-

kään ole ainut hänen 

omistukseensa hank-

kima myymälätila. 

Muitakin on ollut. Sii-

nä mielessä ”rauhassa 

työskentelystä” on 

tullut kokemusta myös 

Ruoholahdenkadulta 

sekä Runeberginkadul-

ta. 

Annankatu 6, Boutique Le Slip

olla suljettuna. 
Julkisivuremontin aiheutta-

masta totaalisesta iskusta Tytti 
Lehtisellä ei ole aivan omakoh-
taista kokemusta. Niin läheltä 
hän on saanut sellaisen nähdä, 
että vakuutuksia koskeva mieli-
pide tulee painokkaasti.

– Vakuutusten pitäisi olla niin 
kattavat, että ne todella auttaisi-
vat yrittäjää. Kovin harvoin nii-
hin kuitenkaan voi luottaa! 

Saman taloyhtiön As Oy An-
nakatu 6:n katutason tiloissa 
on useita muitakin yrityksiä. 
Eri aloilla kun toimivat, yritys-
ten kesken ei ole kummempia 
yhteyksiä.

– Totta kai tunnemme toi-
semme ja tervehdimme, Lehti-
nen toteaa. 

Siinä missä naapuriyrittäjille 
tervetulleita ovat nälkäiset ja 
herkkusuuasiakkaat, Tytti Leh-
tiselle ja tällä hetkellä hänen 
ainoalle työntekijälleen Nadja 
Haavistolle suurta iloa tuot-
tavat uudelleen ja uudelleen 
Boutique Le Slip:iin palaavat 
asiakkaat. 

Yrittäjälle oma huoneisto on 
äärettömän suuri turva, 
mutta kallis juttu Hel sin-
gissä, siksi Le Slip -liikkeen 
yrittäjä Tytti Lehtisen mu-
kaan melko harvinaista. 
Näkyvyys ja siisti sisääntu-
lo on tärkeää myymälälle. 
Viereinen poikkikatu, Iso 
Roobertinkatu, on kävelyka-
tu. 

n  Tekstit ja kuvat:  Hanna Rissanen
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– Jotka luottavat meihin ja 
joita palvellaksemme yritämme 
aina parhaamme. Alusasu on 
hyvin intiimi, henkilökohtainen 
tuote. Jos sen valinnassa voim-
me olla avuksi niin, että täältä 
lähtiessä keho näyttää aivan 
toiselta kuin tullessa, olemme 
täyttäneet tehtävämme. Haem-
me istuvuutta, huippulaatua ja 
oikeaa hinta-laatusuhdetta.

Tänä lumisena talvena mo-
net yrittäjät ovat joutuneet kär-
simään asiakasautopaikkojen 
kinoksista enemmän kuin An-

Le Slip:iin poikkeavat asiakkaat kiittävät, kuinka helposti ja no-
peasti kivijalkaliikkeessä heidän kaipaamansa asiat hoituvat. 
Viestiä on saatu, että isoissa kaupoissa ei oikeasti kaikin ajoin 
jakseta kulkea. Vuoden alkupäivinä liikkeessä työskentelevää 
Nadja Haavistoa työllisti myös inventaario.

nankatu 6:n yritykset.
– Meillä on huipputalonmies, 

ollut koko 35 vuoden ajan, luot-
tohenkilö, joka tekee työnsä 
niin hyvin kuin ihminen voi 
tehdä. Kohtelemme häntä kul-
takäsin, Tytti Lehtinen sanoo. 

Yhtiökokouksissa hänen mu-
kaansa vaihtoehtoa talonmie-
hen tilalle ei ole kertaakaan 
mietitty. 

– Kun vain muutkin hoitaisi-
vat alueensa yhtä hyvin! 

  

Päivät katutason liikkees-
sä ovat työtä, mutta eivät 
sentään niin taukoama-

tonta, ettei Riitta Ojala olisi rei-
lussa neljännesvuosisadassa eh-
tinyt liikkeensä ikkunasta seu-
rata niin puiston puiden kuin 
puistossa kulkijoidenkin asujen 
kirjoa. Vuodenajat pitävät huo-
len puiden kuosivaihtelusta, 
ihmisten vaatetuksesta myös 
muoti. Naispuolisista ohikulki-
joista osalla saattaa olla yllään 
myös jotain Boutique Kaijatta-
ren myyntirekeistä ja -hyllyiltä 
hankittua.

Kaijattaren ikkunasta näky-
vistä ja Ojalan ihastelemista 
taloista useimmat ovat aikoi-
naan luultavimmin rakennettu 
valtaosin asuinkäyttöön. Niin 
myös kiinteistö, As Oy Bulevar-
dinkatu 5, jossa hänen liikkeen-
sä sijaitsee. Nyt tiloista Ojalan 
tiedon mukaan on asuinkäytös-
sä vain joitakuita huoneistoja, 
loput ovat monenmoisten toi-
mistojen ja virastojen valtaamia. 
Katutason isossa liiketilassa 90 
vuotta toimineen Sokeain myy-
mälän (viimeisinä aikoinaan 
Annansilmä-myymälä) muutet-
tua Itäkeskukseen Kaijattaren 
uudeksi naapuriksi tuli Galleria 
Joutsen. Toisena lähinaapurina 
toimii Galleria Bronda. Samasta 
kivijalasta löytyy nyt myös EU:n 
kemikaalivirasto.

Vaatemyymälän kannalta ei 
ole ollenkaan se ja sama, min-
kälaisia yrityksiä lähialueella 
toimii. Korttelin toisessa kul-
massa aikoinaan sijainneiden 
ruokakauppojen, Seston ja 
myöhemmin Alepan, asiakas-
virrasta riitti poikkeajia myös 
Kaijattareen. Niiden lähtö oli 
Ojalalle menetys, samoin kuin 
lähistöllä olleen Eläke-Varman 
muutto Salmisaareen lukuisine 
naispuolisine virkailijoineen. 

Yhteisiä ja aivan 
omia asiakkaita

Saman taloyhtiön kivijalassa

– Kauniita taloja, olisi 

ihana asua tässä puis-

ton reunassa. Niin ei 

kuitenkaan ole, Riitta 

Ojala ei asu Helsingin 

Vanhankirkon puis-

ton reunassa, vaan 

siitä 10 minuutin kä-

velymatkan päässä. 

Aamulla kotoa Teh-

taankadulta työhön 

Annankatu 16:een ja 

illansuussa päinvas-

toin. Ojalalla on taka-

naan yrittäjävuosia 

yli 30, niistä 26 An-

nankadulla Kaijatar-

liikkeessään.

➺ JATKUU

Askelma pari alaspäin Annankadun jalkakäytävältä; Riitta Ojala palvelee uusia vaatteita kaipaa-
vaa kulkijaa lähellä.  
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Toisaalta naapurigallerioiden 
lisäksi lähistöllä on monia mui-
ta gallerioita, joiden asiakkaista 
riittää myös Riitta Ojalan asiak-
kaiksi, ehkä myös päinvastoin. 

Kappakeskukseen?
Ei tulisi    
mieleenkään!

-En missään nimessä! 
Ojala tokaisee kysy-
mykseen, josko hän 

on koskaan havitellut siirtymis-
tä kivijalkamyymälästä jonkin 
kauppakeskuksen yhteyteen. 

- Kauppakeskus vaatii, että pi-
dät liikkeen avoinna seitsemä-
nä päivänä viikossa. Se on mah-
dotonta yksityisyrittäjälle, joka 
toimii yksin. Jos sunnuntaiksi 
palkkaat vieraan ja maksat sun-
nuntailisän - mahdotonta. 

Taloyhtiön liikkeeltään pe-
rimän vuokran vuosittaisine 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
indeksikorotuksineen Ojala on 
kokenut kohtuullisena. Suhde 
yrittäjänä taloyhtiöön sekä si-
tä hoitavaan isännöitsijään on 
ollut kaikin puolin sujuva ja 
asiallinen. Isännöintitoimisto 
Estlanderilla hän tietää olevan 
asiakkaana paljon muitakin 
asunto-osakeyhtiöitä, joissa on 
myös liiketiloja. Viime keväänä 
hänen liikkeessään toteutettu 
ikkunanvaihto on ollut iso ilo. 
Enää ei falskaa kylmää, läm-
pöikkuna on nimensä veroinen. 
Iso plussa on myös oman talon 
ahkera talonmiespariskunta. 
Asiakkaiden tulo liikkeeseen ei 
esty lumipenkkojen ja jäätiköi-
den vuoksi. 

- Surullista, jos pienet kivijal-
kakaupat häviävät ja tilalle tu-
lee vain pitserioita ja toimistoja. 
Koko kaupunkikuva muuttuisi, 
Ojala tuumii ja soisi kiinnostu-
neita asiakkaita riittävän jatkos-
sakin pikku liikkeisiin. 

Asiakkaita, jotka jaksavat ulot-
taa asiointinsa ydinkeskustan 
kauppakeskuksista sivummal-

lekin ja jotka jättäisivät myös 
automarketeissa vaeltamista 
vähemmäksi. Sen suhteen hän 
myöntää kylläkin olevansa hiu-
kan pessimistinen, tosin enem-
män tulevien yrittäjien kuin 
itsensä puolesta. Hänellä eläk-
keelle jääminen häämöttää jo 
muutaman vuoden päässä. 

 – Luulen, että seuraavalla 
sukupolvella on aivan erilaiset 

ostostavat kuin meillä, hän silti 
murehtii - vaikka näkee pelas-
tuksenkin merkkejä. Kuten vast-
ikään toimintansa aloittaneen 
kivijalkaliikkeiden puolestapu-
hujan CityShops-yhdistyksen. 

– Pienten kauppiaiden pitää 
vetää yhteistä asiaa!

Oman viehätyksensä tähän Mumu-nimiseen kivijalkakauppaan 

pistäytyjälle tarjoaa sisätilan kaunis ja kodikas visuaalinen ilme. 

48    KIINTEISTÖPOSTI PääkaupunkiseutuExtra 1/2011

http://www.picote.fi


Hannah Yassat, Soile 
Goodall ja Sara Rühr 
ovat Munkkiniemen 

ytimessä muutaman sadan 
metrin säteellä toisistaan asu-
via nuoria perheenäitejä. Heillä 
oli sama huokailunaihe: olisipa 
kulmakunnalla myymälä, johon 
voisi poiketa ostamaan ruoka-
pöytään välillä jotain muuta 
kuin kahden kauppaketjuihin 
kuuluvan lähimyymälän ainek-
sia. Enää sitä ei tarvitse haikail-
la. Maaliskuussa 2010 ystävys-
kolmikko avasi itse sellaisen. 
MU MU Herkku&Ruoka -puoti 
löytyy Laajalahdentien ja Munk-
kiniemen Puistotien kulmasta. 

Itselleen jo ennestään tut-
tuun liiketilaan havittelevat 
ystävykset laativat suunnitel-
mistaan kyseisen kiinteistön 
hallitukselle kirjallisen esityk-
sen, kuvallisine visioineen ja 
näkemyksineen, mitä pieniä 
toimenpiteitä tila edellyttäisi, 
jos he saisivat tilan vuokralle. 

- He ottivat asian harkintaan, 
ja näin se sitten meni, Hannah 
Yassat sanoo. 

Katutason tilojen lisäksi viisi 
asuinkerrosta käsittävän kiin-

Herkkua suulle, silmille ja mielelle MUMUsta

teistön omistaa Lotta Svärd -sää-
tiö. Talo valmistui reilut kym-
menisen vuotta sitten. Tällöin 
sen asukkaiksi muutti pääasias-
sa lottina toimineita. Tavallista 
leveämmät ovet, kynnyksettö-
myys ynnä muut esteetöntä 
liikkumista edesauttavat ratkai-
sut oli ulotettu myös katuker-
roksen tiloihin, mistä MUMUn 
yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä 
paitsi omien toimintojensa hel-
pottajina myös monien iäkkäi-
den asiakkaidensakin puolesta. 

Korttelin kulmassa olevan 
talon kohdalla jalkakäytävä 
leviää avaraksi. Valopylväiden 
rivi rajaa siitä puodin edustal-
le tilan, jota MUMUn yrittäjät 
hyödynsivät kiinteistön luvalla 
kesäaikaan tori- ja terassikahvi-
lakäytössä. 

Tuotevalikoimaansa yrittäjät 
ovat rakentaneet ennen kaikkea 
luomu- ja pientoimittajien tuot-
teista, vihanneksista ja juurek-
sista jne. sekä erilaisista gour-
meeherkuista ja -tarvikkeista. 
Palaute on Hannah Yassatin 
mukaan ollut ehdottoman hy-
vää ja innostavaa. Asiakkaiden 
toiveesta MUMUssa otettiin 
syksystä käytäntö viikoittaises-
ta kalapäivästä. Tuore kala tulee 
myymälään vakitoimittajalta 
valmiina fileinä. Myös luomuli-
halle on etsitty tietty toimittaja, 
jolta tuotteet saadaan tuoreena 
ja omien pyyntöjen kokoisiin, 
pienehköihin annoksiin tyh-
jiöpakattuina. Vastapainona 
tavallisten kauppojen mega-
annoskokoisille pakkauksille. 
Joulun alla MUMUssa riitti vipi-
nää kinkkumyynnissä, luomua 
nekin.

Erityisen ihastuneita asiak-
kaat ovat olleet myös kattavasta 
juustotiskistä, josta voi maiste-
lun perusteella ostaa halua-
maansa pieninäkin määrinä. 

- Eräskin rouva sanoi niin kai-
vanneensa juustoja, kun ei ole 
voinut mennä pidemmälle ja 

nyt saa ostaa ja herkutella, Han-
nah Yassat kertoo.

Oman viehätyksensä tähän 
kivijalkakauppaan pistäytyjälle 
tarjoaa sen kaunis ja kodikas 
visuaalinen ilme. 

Päästäisikö 
PahviPaavo
pulmasta?

Mumulaisten lisäksi Lot-
ta Svärdin vuokrakiin-
teistössä toimii fysio-

terapiaa tarjoava Fysiosporttis 
sekä kirjanpitotoimisto. Han-
nah Yassat kertoo mumulaisten 
olevan tarvittaessa yhteyksissä 
vuokranantajasäätiössä lähinnä 
kiinteistöpäällikköön,  joskus 
myös isännöitsijään. Lumisena 
alkutalvena kiinteistönhuollos-
ta vastaavia Kiinteistöhuolto 
Sami Oy:n työntekijöitä on käy-
nyt tavallista ahkerammin myös 
MUMUn edustalla turvaamassa, 
että asiakkaat - iäkkäät, mutta 
myös lapsiperheet - pääsevät 
turvallisesti kulkemaan. 

Kiinteistön jätehuolto on 
myös yrittäjien kannalta ollut 
joustavaa. Haasteellisinta ja 
vielä kehittämistä edellyttävää 
mumulaisille on ollut pakka-
uspahvien kanssa selviäminen. 
Myymälässä palvelemassa ker-
rallaan on vain yksi henkilö,  
eniten Hannah Yassat. 

Kun kuorma tulee, se on he-
ti purettava. Välillä taiteltuja 
pahveja on ollut tilanpuutteen 
vuoksi joutunut nostamaan 
asukkaiden harmiksikin taka-
käytävään,  koska jätepisteelle 
asti ei voi heti lähteä,  jättää 
myymälää tyhjilleen. Eräs kehi-
tysajatus on ollut,  josko lähei-
seen ulkovarastotilaan saatai-
siin tila pahvinkeräyskehikolle, 
PahviPaavolle.  Sieltä pahvit 
hoidettaisiin jätepisteeseen  ti-
lanteen paremmin salliessa.

Jo aamiaispöytään ostetta-
vissa oleva tuore ja pakkaa-
maton leipä on yksi myynti-
valteista, joka  vetää kävi-
jöitä samasta talosta ja 
naapuristosta MUMUun. 
Elina Kaksonen, opiskelija, 
tuuraa yrittäjiä tarpeen tul-
len. 
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Helsingin Seudun Isän-
nöitsijät Oy:stä saa-
tujen pitkäaikaisten 

kokemusten pohjalta isännöin-
tialalle on lanseerattu uusi, 
franchising-periaatteella toi-
miva isännöintiyrittäjien ketju. 
Taloasema Oy:n toimitusjohtaja 
Esko Pietikäisen mukaan kon-
septin tarkoituksena on uudis-
taa alan palveluiden tarjontaa 
ja vastata uusin keinoin nyky-
tilanteeseen, jossa hänen mie-
lestään "kukaan ei oikein tun-
nu tietävän, mitä tehdään, mitä 
myydään ja mitä ostetaan".

Hinta tiedossa - 
mutta mitä sillä 
saadaan?

Taloyhtiö haluaa vaihtaa 
isännöitsijätoimistoa, halli-
tuksen puheenjohtaja soittaa 
viiteen isännöitsijätoimis-
toon, kertoo: "Meillä on tällai-
nen ihan normaali taloyhtiö, 
huoneistojen lukumäärä tä-

Isännöintiala 
kehittyy alan toimijoiden omin voimin

Isännöintialaa ei 

kehitetä järjestöjen 

suosituksilla, eikä la-

kimuutoksilla, vaan 

sen täytyy tapahtua 

alalla toimivien ihmis-

ten ja yritysten voi-

min. Taloasema Oy:n 

liiketoimintajohtaja 

Saku Pekkalan mie-

lestä muutosten tarve 

isännöintipalveluiden 

tuottamisessa on jo 

syntynyt ja hän uskoo, 

että 10-15 vuoden 

päästä taloyhtiöille 

tarjotaan erilaisia ja 

laadukkaampia palve-

lukonsepteja sekä en-

nen kaikkea parempaa 

asiakaspalvelua kuin 

nykyisin.

mä ja tämä, mitäs isännöinti 
maksaa teillä, antakaa meille 
tarjous".

Internetin keskustelupals-
talla joku kysyi taannoin 
näin: "Minua kiinnostaisi 
tietää, mikä on yleinen isän-
nöintipalkkio Helsingissä. 
Meidän taloyhtiössämme (50 
asuntoa, noin 2 400 neliötä) 
palkkion suuruus on noin 1 
000 euroa kuukaudessa. On-
ko sopiva?"

Tässä muutama esimerkki 
käytännön elämästä, jos-
sa tunnutaan isännöin-

tipalveluiden äärellä olevan. 
Viimeaikaista keskustelua seu-
ranneena syntyy vahvasti käsi-
tys, että taloyhtiöitä kiinnostaa 
isännöintipalveluissa vain hinta. 
Sisällöstä sen sijaan ei puhuta. 
Isännöitsijätoimistot taas ko-
rostavat työnsä vaativuutta ja 
määrää ja perustelevat hinnan-
korotuksiaan lain mukanaan 
tulleilla lisätöillä, mutta nekään 
eivät välttämättä sen tarkem-

min erittele, mitä töitä palkki-
oon kuuluu, mitä ei.

Pitkähkön ajan isännöintialan 
ilmiöitä tarkastellut ja käytän-
nön kokemusta omaava alan 
ammattilainen Esko Pietikäinen 
pitää nyt käytävää keskustelua 
tervetulleena, mutta toivoisi 
sen johtavan myös todellisiin 
muutoksiin: – Että ruvettaisiin 
tekemään asioita niin, että kaik-
ki osapuolet - asiakkaat ja isän-
nöitsijät - tietävät paremmin, 
mitä ostetaan ja mitä myydään 
silloin kun isännöintipalveluis-
ta puhutaan. 

Hänen mielestään ongelma 
on siinä, että perinteisen mallin 
mukaiset isännöintisopimukset 
saattavat olla niin epämääräises-
ti laadittuja, ettei niistä kovin 
helposti saa irti edes sitä perus-
tietoa, mistä on oikein sovittu 
vai onko sovittu mistään. Hinta 
kuitenkin on selvillä.

– Jos ajattelee isännöintiso-
pimuksia esimerkiksi 15 vuotta 
sitten, silloin perinteiset isän-

n  Tekstit ja kuvat:  Riina Takala
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Tervetuloa Kiinteistöpostin osastolle 
Korjausrakentaminen 11-tapahtumaan Helsingin Wanhaan 
Satamaan 2. helmikuuta. Tule tapaamaan meitä lehden 
tekijöitä ja jos mielessäsi on aihe, josta Kiinteistöposti voisi 
tehdä jutun, niin kerro meille, keskustellaan siitä lisää. Tai 
tule muuten vain.

Tule kuuntelemaan myös varatuomari Pasi Oravan 
esitys Remontti-ilmoitukset nykyisen As Oy -lain 
mukaan. Esitys on maksuton ja se pidetään 
D-salissa, kello 14.40-15.10.
Pasi Orava Kalliollaw Asianajotoimistosta puhuu paljon kes-
kustelua aiheuttaneista remontti-ilmoituksista ja siitä, miten 
ne pitäisi nykyisen lain mukaan tehdä, mitä ne maksavat ja 
kuka maksuista päättää.
Esitys on osa Kiinteistöpostin ja Kalliolaw Asianajotoimiston 
yhteistyötä, jolla palvellaan Kiinteistöpostin lukijoita. 

SIR Tietokanta 20 vuotta - Juhlatarjous
Kiinteistöpostin jakelurekisteri, SIR Tietokanta, täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta. Kiitoksena kaikille Kiinteistöpostin ja SIR 
Tietokannan asiakkaille tarjoamme juhlan kunniaksi 20 %:n 
alennuksen kaikista uusista SIR-osoitetilauksista. 
Juhlatarjous on voimassa 28.2.2011 saakka.
Lisätietoja osastoltamme tai osoitteesta www.sir. 

Kiinteistöposti 
Korjausrakentaminen 11-tapahtumassa

Tervetuloa osastollemme C5b.
Tapahtuma on avoinna klo 12-18. 

Soita (09) 2238 560
Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela

www.kiinteistoposti.   

www.95000.   

www.sir. 

“Kerron teille, mistä remonteista voimassa olevan asunto-

osakeyhti ölain mukaan pitäisi ilmoitt aa ja mahdollisesti  

hankkia lupa, mistä taas ei tarvitse ilmoitt aa. Maksut... Kuka 

päätt ää... Tapaamisiin Wanhassa Satamassa 2.2. klo 14.40.
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nöintisopimukset olivat jon-
kinlaisia isännöintivakuutuksia. 
Taloyhtiö otti isännöitsijätoi-
mistosta isännöintivakuutuk-
sen, jonka sisällöstä kumpikaan 
ei välttämättä tiennyt hölkäsen 
pölähtämää, mutta hinta sillä 
oli, Pietikäinen kuvailee. 

Hänen mielestään isännöitsi-
jäsopimuksia voidaan toteuttaa 
ja toteutetaan edelleenkin hy-
vin yleisesti niin, että palvelun 
taso riippuu siitä, miten aktiivi-
nen taloyhtiö on itse asioidensa 
hoitamisessa - ei sen perusteel-
la, minkälainen tai minkä sisäl-
töinen isännöintisopimus sen 
kanssa on tehty. 

Näin ollen aktiivinen taloyh-
tiö on saanut isännöitsijätoimis-
tolta ehkä vähemmän palvelui-
ta kuin passiivinen, mutta hinta 
on silti ollut niille sama. Tässä 
mielessä myös taloyhtiöiden 
hallituksilla ja osakkailla olisi 
itselläänkin ryhtiliikkeen ja ak-
tivoitumisen paikka taloyhtiöi-
den asioiden hoitamisessa.

Rakennusta vai 
ihmistä palvellaan

Isännöintialan hintoja sään-
nösteltiin vielä 90-luvun 
al kupuolelle saakka hinta-

suosituksilla. Esko Pietikäinen 
muistelee, miten isännöitsijätoi-
mistossa hinta laskettiin keltai-
sesta vihosta löytyvillä tietyllä 
kertoimilla sen mukaan, minkä 
kokoinen kiinteistö oli.

– Siihen aikaan uskottiin, että 
rakennus ja sen ominaisuudet 
tietyillä kertoimilla laskettuina 
määrittäisivät sen, miten pal-
jon isännöitsijän on tehtävä 
kiinteistön eteen töitä. Hullua, 
koska isännöitsijähän tekevät 
töitä niiden talossa asuvien ja 
siellä huoneiston omistavien 
ihmisten kanssa, eikä sen raken-
nuksen kanssa. Tokihan raken-
nuksia korjataan ja huolletaan, 
mutta tuskin isännöitsijä siellä 
julkisivulla keikkuu maalipens-
selin kanssa, vaan hänen työnsä 

on toimia ihmisten kanssa. Siksi 
osakkaiden määrän pitäisi vah-
vemmin määrittää, kuinka pal-
jon töitä on ja kuinka paljon se 
maksaa, hän toteaa.

Osto-osaamista ja 
palveluiden 
konseptointia 
tarvitaan

Osin nykytilanne joh-
tuu Esko Pietikäisen 
mielestä siitä, että ta-

loyhtiöillä ei ole ollut yksinker-
taisesti selkeitä vaihtoehtoja, 
palvelupaketteja, joista ne olisi-
vat voineet valita. Jos taloyhtiö 

haluaa 24-tuntista palvelua, sitä 
pitäisi taloyhtiölle tarjota, mut-
ta myös niin sanotusti oikealla 
hinnalla. Ääripään vaihtoehto 
voisi olla tietyt isännöintipalve-
lut sähköpostipalveluna, joka 
on tietenkin taloyhtiölle edulli-
sempi, mutta silloin se edellyt-
täisi taloyhtiöltä itseltään aktii-
visuutta. Se voisi kuitenkin olla 
taloyhtiön tietoinen valinta.

– Muilla aloilla on jo aikoja 
sit ten siirrytty siihen, että on 
erilaisia palvelupaketteja, joi-
den hinnatkin ovat erilaisia. Jos 
asiakas tilaa jonkin palvelun, 
hän maksaa siitä käyvän hin-
nan. Jos hän haluaa jonkin toi-
sen tuotteen, mutta ei saa sitä 
nykyiseltä toimittajalta, hänet 

ohjataan hankkimaan palvelu 
siltä, jolla se on tarjolla, Pieti-
käinen pohtii.

Saku Pekkalan mielestä palk-
kioista ja isännöinnistä käyty 
keskustelu ei ole vielä johtanut 
riittävästi muutoksiin, esimer-
kiksi siihen, että taloyhtiö saisi 
aikaisempaa avoimemmin ja 
konkreettisemmin tietoa, mitä 
isännöintipalvelu pitää sisäl-
lään ja mitä se maksaa. Tästä 
syystä Taloasema on kehittänyt 
sivustolleen palveluiden räätä-
löintityökalun, jolla voi konk-
reettisesti laskea, mitä erilaiset 
palvelukokonaisuudet maksa-
vat taloyhtiölle ja kustannukset 
huoneistoa kohti.

➺ JATKOA sivulta 48

Toimitusjohtaja Esko Pietikäinen uskoo, että kun isännöin-
tialan kurssit ja kurssisisällöt uudistuvat ja alan tulevaisuu-
den näkymää saadaan kirkastettua, tarjotaan asiakkaille sel-
keitä palvelukokonaisuuksia, hinnoittelu on avointa ja asia-
kaspalvelun tarjoaminen on koko ajan toiminnan tärkein ele-
mentti, silloin alalle saadaan varmasti myös uusia tekijöitä. 
Tästä selviä merkkejä on hänen mukaansa nähtävissä jo nyt 
Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:ssä, jonne on rektyroitu 
useita uusia työntekijöitä - nuoria alan koulutuksen saaneita 
ja alan vaihtajia.
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Asiakaspalvelun 
tasoa parantamaan

Koska isännöintipalvelui-
den kysyntä ylittää tar-
jonnan, Saku Pekkalan 

mielestä paremman isännöinnin 
tuottamiseksi erityisesti asiakas-
palvelun tasoa pitäisi parantaa. 
Ongelmaksi hän näkee sen, että 
alalla törmää toisinaan tietynlai-
seen virkamiesmäiseen asentee-
seen, jonka perusteella ihmiset 
ovat kokeneet oikeutuksekseen 
käyttäytyä asiakkaitaan kohtaan 
miten tahansa. 

– Kun kiinteistötekniikka li-
sääntyy ja sitä hoitavat enene-
vässä määrin sen alan ammatti-
laiset,  hallinnollisista isännöit-
sijöistä tulee entistä enemmän 
asiakaspalvelijoita. Olen osal-
listunut meidän rekrytointoin-
teihimme ja täytyy sanoa, että 
valitut ovat olleet sosiaalisesti 
lahjakkaita ja ihmisten kanssa 
hyvin toimeentulevia. Heillä on 
jo sen puolesta hyvät edellytyk-
set palvella asiakkaita. Minun 
mielestäni isännöitsijän työstä 
vähintään 50 prosenttia pitäi-
si olla sitä, että olet asiakkaille 
oikeasti ystävällinen, kuuntelet 
heidän tarpeitaan ja keskustelet 
ja hoidat kontaktejasi myöntei-
sellä suhtautumisella, Pekkala 
tuumii asiakaspalvelun merki-
tyksestä isännöintijän työssä 
tulevaisuudessa.

Avoimempaa 
viestintää 
arkityöstä

Lisäksi miehet ovat sitä 
mieltä, että nykyinen ti-
lanne johtuu osin siitäkin, 

etteivät isännöitsijät itsekään 
ole viestineet riittävästi omasta 
työstään taloyhtiöiden hallituk-
sille ja osakkaille. 

– Hallitusten jäsenet ovat 
maallikoita, joiden päätyö on 
yleensä muualla. Yhtiökoko-
uksessa hallituksen kokoon-
panoon nimet saadaan kasaan 
lähes väkisin. Koska hallituksen 
jäsenet, eivätkä osakkaat välttä-
mättä ymmärrä isännöitsijän 
työtä, isännöitsijä on aika yksin. 

Minun mielestäni isännöitsijäl-
lä olisi kuitenkin mahdollisuus 
tuoda alaa esiin ja kertoa hal-
lituksessa omasta työstä. Voi 
tietysti käydä niinkin, että yh-
tiökokouksen jälkeen hallitus 
vaihtuu, pahimmassa tapauk-
sessa kaikki sen jäsenet vaih-
tuvat, ja silloin isännöitsijän on 
aloitettava nollasta sama duuni. 
Hallitusten ja isännöitsijän vä-
lissä tuntuu toisinaan olevan 
aika pysyvä juopa, mutta tilan-
netta voisi parantaakin kerto-
malla työstä ja sen sisällöstä 
enemmän, Taloasemayrittäjä 
Eero Lemberg pohtii.

Vaikka toimenkuva 
kaventuisi, 
työt eivät lopu

Esko Pietikäisen mielestä 
isännöitsijän toimenku-
vankin on muututtava, 

jotta koulutuksen läpikäyneet 
ammattilaiset voisivat palvella 
entistä paremmin nykyisiä ja 
tulevia asiakkaitaan.

– Isännöitsijäksi pyrkivä 
opiskelee, opintoihin kuuluu 
taloushallintoa, hän valmistuu 
ja pääsee töihin. Isännöitsijätoi-
mistossa hän tekee isännöin-
tityötä, mutta voi toimia myös 
kirjanpitäjänä ja asiakaspalve-
lussa. Tehtäväkuva on laaja. Yk-
si ihminen ei todellakaan voi 
osata kaikkea ja siksi minusta 
isännöitsijöiden toimenkuvissa 
voisi olla kaventamisen paikka, 
koska maailma on yksinkertai-
sesti muuttunut, Pietikäinen 
toteaa.

– Eikä hallinnollisella isän-
nöitsijällä ole todellakaan sil-
loinkaan pelkoa siitä, etteikö 
työtä olisi tarjolla iltatunneille 
asti, vaikka tekninen isännöit-
sijä hoitaisi hallinnolliselle 
isännöitsijälle aikaisemmin 
kuuluneita asioita, kuten vesi-
vahinkotapauksia, Pietikäinen 
vielä muistuttaa isännöintityön 
moninaisuudesta.

➺ JATKUU

Optimaalista 
vedenkäyttöä
Hansgrohen innovatiivinen ja energiaasäästävä 

suihkutekniikka. EcoSmart-tekniikan ansiosta voit säästää 

vettä tinkimättä suihkun tehosta. Pitkälle kehitetty virtauksen 

rajoitin, erikoissuihkusuuttimet ja ilman lisäys toimivat yhdessä

 vähentäen veden kulutusta jopa 60 prosentilla. AirPower-

tekniikkalla vedenkäyttöä saadaan tehostettua lisäämällä 

veteen ilmaa, jonka ansiosta runsaammaksi saadusta ve-

destä saat enemmän nautintoa suihkuun. Kaikissa Raindance 

suihkuissa on AirPower-tekniikka ja saatavana normaali- tai 

EcoSmart- versioina. Lisätietoja www.hansgrohe.fi
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ja vastuullisissa tehtävissä.
– Olin mietinyt alan vaihdos-

ta ja isännöintialalle siirtymis-

Espoossa isännöintiyrittä-
jänä viime toukokuussa 

aloittanut Eero Lemberg on 
yksi esimerkki alan vaihtajista. 
Hän työskenteli aikaisemmin 
autoalalla ja yrityksen jälki-
markkinointijohtajana, jonka 
toimenkuvaan kuului suurena 
osana puitteiden rakentaminen 
- huolehtia järjestelmistä, henki-
lökunnasta, tiloista, autotaloista, 
korjaamotiloista jne. Sitä kaut-
ta hän oli mukana erilaisissa 
saneeraus- ja uudisrakentamis-
projekteissa tilaajan edustajana 

MK Lumikassi 
•  Kiinteistöjen lumihuolto  

nopeasti ja turvallisesti.
• Sisään kuumasaumatut köydet.
• Vahvistetut nurkat.
• Koko: 5,8 x 5,8 tai 6,8 x 6,8 m.
• Paino noin 30 / 45 kg.

HUOM: 

Kiinteistönhuoltajat -  

kolaa lumet kassiin ja  

nosta pois.

Autoala vaihtui 
vakaaseen 
isännöintialaan

tä. Se oli kuitenkin sattuman 
kauppaa, että näin työvoima-
toimistossa ilmoituksen isän-
nöintiyrittäjyydestä ja nyt olen 
tässä, Lemberg tunnustaa. 

Yrittäjyyttä pohtiessaan hän 
oli tiedostanut siihen liittyvät 
riskit ja työmäärän.

– Aloittavana isännöitsijäyrit-
täjänä olisit joutunut lähtemään 
liikkeelle ihan nollasta. On ke-
hitettävä palvelutuote, joka on 
kilpailukykyinen, koska sinulla 
on vastassa isoja isännöintiyri-
tyksiä ja niiden asiakkaille tar-
joama infra. 

– Sen sijaan kun lähdet yksit-
täisenä ihmisenä ja yrittäjänä 
tekemään töitä, sinulla ei ole 
kirjanpitäjää, sinulla pitäisi olla 
asiakkaille tarjota hyvännäköi-
set kotisivut ja niin edelleen. 
Kai ken rakentamiseen menee 
aikaa vähintään puoli vuotta 
ennen kuin ehdit edes tavata 
potentiaalisia asiakkaita ja ha-
kemaan asiakaskuntaasi. Sik-
si tämä mahdollisuus päästä 
isännöintiyrittäjäksi valmiiseen 
yrittäjien ketjuun oli minulla 
vastaus kaikkiin noihin kysy-
myksiin, joita olin pohtinut, 
Lemberg toteaa Taloaseman 
ketjuyrittäjyydestä.

Toki hän suoritti isännöinti-
tutkinnon ennen alalle ryhty-
mistä ja taustalla oli myös 

aikuiskoulutukseen liittyviä 
opintoja.

Ammatin vaihtaminen oli hä-
nellä ollut mielessä jo pidem-
pään ja isännöintiala kiinnosti 
erityisesti siksi, ettei sitä lasku-
suhdanteet keikuttele samalla 
tavoin kuin esimerkiksi auto-
alaa.

Franchising-ketjuun kuulu-
vat isännöintiyrittäjät saavat 42 
tunnin koulutuksen ja arkisen 
työnsä ohjenuorana toimii laaja 
käsikirja, johon on pyritty koko-
amaan kaikki olennainen tieto 
isännöintiyrityksen johtamises-
ta, isännöinnin eri osa-alueista, 
laatujärjestelmästä, taloyhtiöi-
den asioiden hoitamisesta, asia-
kassopimusten tekemisestä, 
korjaustöiden hallitsemisesta, 
lukuisa määrä lomakkeita jne. 

Käsikirjaa Lemberg pitääkin 
erinomaisena apuvälineenä 
työssä ja aikaansaa toimintata-
van, jossa ketjun yrittäjät pys-
tyvät tarjoamaan yhdenmukai-
sesti laadukasta palvelua asiak-
kailleen.

- Isännöintityöstä 80 
prosenttia tarvitaan 
niin sanotusti ihmisen 
hoitamiseen, 20 pro-
senttia asian hoitami-
seen. Kun palvelet 
käytännössä ihmistä 
ensin, sitten vasta tu-
lee asian hoitaminen, 
joka on paljon hel-
pompaa, niin sitä on 
nykypäivän palvelu ja 
jonka pohjalta luo-
daan hyvää palvelu-
mielikuvaa, Taloase-
ma yrittäjänä viime 
toukokuussa aloitta-
nut Eero Lemberg sa-
noo.

NETTIJATKOT: Lue tämä artik-
kelikokonaisuus  myös netis-
sä ja kommentoi osoitteessa 
www.kiinteistoposti.fi. 
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-Kun sanotaan, että 
isännöintialan kehit-
tämisessä on esteitä 

ja nimettykin asioita, minkä 
vuoksi ala ei ole kehittynyt, niin 
minun tekee mieleni heti kysyä, 
miksi aina tehdään samalla ta-
valla. Ehkä yksi ongelma onkin 
juuri siinä, ettei kukaan lähde 
tekemään asioita eri tavalla. Tie-
tenkin jos toimii yhdessä ja sa-
massa "laatikossa" 20 vuotta, voi 
olla vaikea lähteä keksimään ja 
kehittelemään uusia juttuja, lii-
ketoimintajohtaja Saku Pekkala 
pohtii.

Monilla muilla aloilla kuiten-
kin on jo monin tutkimuk-
sin todistettu, että palveluita 
tarjoa vilta yrityksiltä ja yhteis-
työkumppaneilta toivotaan 
li säarvoja, kehitysehdotuksia 
siitä, miten tarjottuja palveluita 
voidaan tuottaa uudella tavalla 
ja kehittää.

– Ettei toimittaisi niin, että 
asiakkaalle tuotetaan vain sitä, 
mitä he pyytävät, vaan tuotai-
siin tarjolle myös uusia asioita 
ja ajatuksia. Tällaisen ajattelun 
pohjalta mekin olemme lähte-
neet miettimään keinoja kehit-
tää ja viedä asioita eteenpäin 
isännöintialalla, hän jatkaa vii-
taten muutamaan tärkeimpään 
asiaan - isännöintipalvelutuot-
teiden konseptointiin ja asia-
kaspalvelun merkityksen ym-
märtämiseen ja toteuttamiseen 
sekä kattavan isännöintiyrittäji-
en ketjun aikaansaamiseen ko-
ko maahan.

– Kun ajatellaan isännöitsijöi-
den työssä jaksamista, joka on 
tällä alalla iso asia, eikä vuosi-
rytmikään ole kovin houkutte-
leva, koska työt kasaantuvat ja 
ruuhkautuvat kevääseen, niin 

Vain alan toimijat itse voivat 
saada aikaan muutoksen

Liiketoimintajohtaja Saku Pekkalan mielestä isännöintialalla 
vallitsee tietynlainen ristiriita: 
– Meidän ajatuksemme mukaan nykyisännöitsijän pitäisi kye-
tä ansaitsemaan kuukausipalkkansa 16 taloyhtiön hoitamisel-
le, mutta käytännössä heillä on 22-25 taloyhtiötä hoidettava-
naan. Samaan aikaan valitetaan, että miksi isännöinti mak-
saa näin paljon. Asiakaspalvelu on huonoa ja isännöitsijällä 
valitetaan olevan liikaa yhtiöitä. Nämä kaikki asiat ovat risti-
riidassa keskenään. Siksi franschising-ketjussa isännöintiyrit-
täjyys perustuu siihen, että yhden isännöitsijän ei todellakaan 
tarvitse hoitaa 25 taloyhtiötä, jotta omistaja voisi nostella 
osinkoja itselleen, vaan hän tekee koko ajan töitä itselleen ja 
sitä kautta palvellen hyvin asiakastaloyhtiöitään.

jos isännöintipalvelun sisältö 
saataisiin selvemmäksi, silloin 
olisi paremmat mahdollisuudet 
myös yksilöiden tasolla tehdä 
selkeitä kokonaisuuksia ja tar-
kastella minkälaisia palveluita, 
työn määrää ja montako isän-
nöitävää yhtiöitä yhdellä isän-
nöitsijällä voisi olla. Sitäkin pi-
täisi tarkastella, mitä asiakkaat 
voivat toimistolta ostaa, Talo-
aseman toimitusjohtaja Esko 
Pietikäinen nostaa esiin.

n  Teksti ja kuva:  Riina Takala ➺ JATKUU
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puuttuu.
Isännöintialan muutos ja 

murros on Pekkalan mielestä 
jo alkanut. Hänen mielestään 
uudenlaisten isännöintialan 

misiä syrjitään työmarkkinoilla. 
Isännöintialan kannalta taas 
heillä olisi valtava etu, koska 
heillä on elämänkokemusta, 
joka kaksikymppiseltä vielä 

– Nyt kentällä toimii isän-
nöintiyrityksiä, joilla on erilaisia 
tarjoamia. Se on hyväksi alalle, 
jos siellä on todella asiakkaille 
tarjolla paljon erilaisia tuotteita 
ja toimijoita, hän vielä miettii.

Visiona 
väistämätön 
muutos

Saku Pekkala hämmäste-
lee sitä, miten paljon 
työ markkinoiden ja isän-

nöintialankin käytettävissä olisi 
pitkän työuran jo tehneitä, mut-
ta jotka eivät ole töissä irtisa-
nomisten, yt-neuvotteluiden ja 
lomautusten vuoksi.

– Minusta alaa seuranneena 
tuntuu käsittämättömältä, että 
puhutaan työurien pidentämi-
sistä ja samaan aikaan meillä on 
valtava määrä porukkaa tyhjän 
panttina. Olen nähnyt paljon 
sitäkin, että yli 50-vuotiaita ih-

Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet
Niiden mukaan toimivan isännöintiyrityksen tulee mm. 1) toimia 

huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti, 2) kertoa palveluistaan 
ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi, 3) toimia avoimesti tilaajan 
hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi, 4) 
toimia tasapuolisesti, 5) edistää avoimuutta ja suhtautua viestin-
tään myönteisesti, 6) noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuk-
sellisen tiedon suhteen, eikä käyttää väärin saamiaan tietoja, 7) 
huolehtia parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin 
eettiset ohjeet, 8) ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien 
mukaisia toimeksiantoja, 9) tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa 
ja vaikutusmahdollisuutensa, 10) tuntea toimialansa lainsäädäntö 
ja normit, 11) huolehtia ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehit-
tämisesta, 12) ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta, 13) kun-
nioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailla rehellisesti, 14) 
sitoutua harmaan talouden torjuntaan sekä 15) edistää tehokasta 
energian ja materiaalien käyttöä.

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia 
työntekijöitä. Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta 
tuntee nämä eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.

koulutusohjelmien ansiosta ja 
alalle hakeutuvien uudenlaisten 
ihmisten ansiosta, alalle tulee 
uusia yrityksiä ja tekijöitä. Tämä 
kaikki vaikuttaa automaattisesti 
siihen, että myös isännöintipal-
veluiden taso nousee.

– Toistaiseksi joudutaan nyt 
tyytymään nykyiseen tasoon. 
Puhun visioista ja kohtaan ih-
misiä, joille sanon heti, ettei mi-
nua visioinneistani lannisteta, 
koska tarkastelen asioita koko 
ajan alan ulkopuolelta. Olen 
nähnyt muillakin aloilla tapah-
tuneen, että yritys on tehnyt 
kaiken itse ja joutunut pionee-
rityönä opettamaan asiakkaille 
ja muille, miten palvelua oste-
taan. Siihen on mennyt aikaa 
10 vuotta, mutta koko sen ajan 
ala on oppinut ostamaan palve-
luita. Tämän jälkeen palvelutar-
jonta on parantunut, on tullut 
uusia tekijöitä ja parempia te-
kijöitä. Näen ja uskon, että näin 
tulee käymään isännöintialalle-
kin - se tulee muuttunut 10-15 
vuoden sisällä.

Taloyhtiön all-in-one 
tietopankki

Helppo tapa hankkia tietoa ja pysyä ajantasalla.

Kiinteistöklubissa
• uusi isännöitsijäntodistuslomake
• asunto-osakeyhtiölakia selkokielellä
• uusimmat asumisen uutiset
• valmiita lomakkeita
• remonttitietoa
• uusimmat lait ja määräykset
• oppaita ja ohjeita

Liity Kiinteistöklubiin. Jäsenyys ja rekisteröityminen on maksutonta.
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Asuntoministeri Jan Vapaa-
vuoren nimittämän työryhmän 
tehtävänä on selvittää maalis-
kuun puoleen väliin mennessä, 
miten erityisesti asuinkiinteis-
töjen isännöinti ja isännöinti-
palvelut nykyisellään toimivat 
ja minkälaisia esteitä toimialan 
kehittämiseen liittyy. 

Ympäristöministeriö on kut-
sunut työryhmään KTT Kaj 
Hedvallin, KTM Tuuli Kaskisen 
sekä FM Matias Johanssonin, 
joilta odotetaan ehdotuksia 
toimenpiteistä, joilla kehite-
tään isännöintialaa ja palve-
luita niin, että ne vastaavat 
erityisesti osaamisen tasolla 
taloyhtiöiden ja kiinteistön-

omistajien tulevia tarpeita.
- Isännöintialan ytimessä 

ovat huoltotyöt sekä kunnos-
sapito, mutta alan vaatimukset 
ovat monipuolistuneet. Raken-
nuskannan ikääntymisen myö-
tä korjausrakentamisen tarve 
kasvaa ja isännöitsijän rooli ko-
rostuu entisestään. Suunnitel-
mallisella toiminnalla voidaan 
vaikuttaa huomattavasti palve-
lun tasoon ja kustannuksiin tu-
levaisuudessa, asuntoministeri 
Jan Vapaavuori sanoo viitaten 
tuleviin isännöitsijöiden kou-
lutustarpeisiin.

Hän muistuttaa myös, ettei 
isännöinti ole pelkästään ra-
kennuksen huoltoa. Asiakkaan 

tarpeiden ymmärtäminen on 
palvelun keskeinen osa.

Rivi- ja asuinkerrostaloraken-
nuksia Suomessa on noin 123 
000. Asunto-osakeyhtiöitä on 
noin 80 000, joista isännöin-
tipalveluja käyttää arvioiden 
mukaan noin 50 000 taloyh-
tiötä. Niiden kiinteistöhoidon 
ja -huollon arvo on noin kol-
me miljardia euroa vuodessa. 
Investointeihin taloyhtiöillä 
menee karkeasti toiset kolme 
miljardia euroa. 

Tällaisessa muuttuvassa toi-
mintaympäristössä tarvitaan 
koulutettuja ja kokeneita isän-
nöitsijöitä, joilla on monipuo-
lista osaamista. Koulutuksen 

kautta pyritään kehittämään 
isännöintiä siihen suuntaan, et-
tä isännöitsijät ymmärtäisivät 
paremmin asiakkaitaan, mutta 
hallitsisivat entistä paremmin 
myös viestinnän, kunnossapi-
don ja korjausrakentamisen, 
palvelujen hankinnan ja lain-
säädännön mukanaan tuomat 
käytännön asiat. Lisäksi alan 
koulutuksen saaneita isännöit-
sijöitä tarvitaan lähivuosina 
runsaasti paikkaamaan eläk-
keelle siirtyneiden isännöitsi-
jöiden kenttää.

"Luovuus on kuin söpö pik-
ku kani, jota kaikki tahtovat 
rapsuttaa. Ei toimi." "Suomes-
sa on management by perke-
le -johtamistyyli, jossa pomot 
kiroilevat alamaisilleen ja he 
menevät koteihinsa hammas-
ta purren, eivätkä uskalla 
sanoa vastaan. Ruotsissa on 
toisin. Siellä työntekijät sano-
vat pomoilleen vastaan ja sen 
vuoksi ruotsalaiset yritykset 
pärjäävät keskimäärin pa-
remmin kuin suomalaiset."

Näin lataa maailman kolman-
neksitoista rankattu ajattelija ja 
ympäri maailmaa luennoimas-
sa kiertävä professori Alf Rehn 
Åbo Akademista. 

Alf Rehn tulee luennoimaan 
ja ravistelemaan johtajuuteen 
ja luovuuteen liittyvissä asioissa  
Tulevaisuuden Isännöinti-semi-
naarin osallistujia toukokuussa.

Rehniä pidetään "luovuuden 

Työryhmä selvittää, mistä löytyvät isännöintialan kehittämisen eväät

U U T I S P O S T I A

Huippu-
luennoitsijoita 
Tulevaisuuden 
Isännöinti-
seminaarissa

vastarannan kiiskenä", sillä hän 
haluaa ehdollistaa totutut toi-
mintamallit. "Jos Suomessa on 
ajauduttu siihen, että Matti Van-
hanen on yhtä kuin luovuuden 
kasvot, ollaan vähän pielessä."

Myös 
ammatillista 
asiaa

Kuudetta kertaa järjestettävä 
Tulevaisuuden Isännöinti -se-
minaari tarjoaa kuulijoilleen 
myös ammattillisia esityksiä. 
Muun muassa ylitarkastaja Pek-
ka Muinonen Verohallinnon 
verotarkastuksen ohjaus- ja ke-
hittämisyksiköstä kertoo har-
maan talouden merkityksestä 
ja vaikutuksesta taloyhtiöiden 

remonteissa ja opastaa isän-
nöitsijöitä käyttämään verotta-
jan palveluita esimerkiksi ura-
koitsijavalinnassa ja korjausten 
valvonnassa.

Kulttuuriympäristön suoje-
lusta vastaava osastonjohtaja 
Mik ko Härö Museovirastosta 
avaa näkökulmia rakennusten 
suojeluohjeista ja niistä asioista, 
jotka olisi otettava huomioon, 
kun arvotaloja korjataan. 

Matti Haukijärvi Julkisivuyh-
distys r.y:stä on ollut mukana 
kokoamassa laaja-alaista JUKO-
korjausopasmateriaalia, jonka 
pohjalta hän opastaa isännöit-
sijöitä julkisivukorjausvaihtoeh-
tojen valintaan, laadukkaiden ja 
hyvin suunniteltujen julkisivu-
korjaushankkeiden läpiviemi-
seen.

Tulevaisuuden Isännöinti -se-
minaari pidetään Tukholmaan 
suuntautuvana risteilynä 26.-
28. toukokuuta 2011.

Seminaarin lopullinen oh-
jelma julkaistaan tammi-helmi-
kuun vaihteessa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
osoitteessa www.tulevaisuude-
nisannointi.fi

Alf Rehn on ravis-
tellut monissa tilai-
suuksissa näke-
myksiämme johta-
misesta ja luovuu-
desta. 
Toukokuussa kuul-
laan, minkälaisen 
viestin hän suun-
taa isännöintialan 
ammattilaisille, joi-
den työssä yhtä-
lailla tarvitaan luo-
vuutta ja johtamis-
ta.
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Miltä näyttää korjausrakentamisen tulevaisuus?
Tule Korjausrakentamisen tulevaisuuspäivään tapaamaan asiantuntevat arviointi-, 

suunnittelu- ja urakointipalvelujen tuottajat sekä tuoteteollisuuden edustajat.
 

Uutuutena hanke-esittelyt, joista saat konkreettisia esimerkkejä 
korjaushankkeisiin ryhtyviltä tai parhaillaan työn teossa olevilta tahoilta. 

Asiaa mm. myös asunto-osakeyhtiölaista, FISE-pätevyyksistä ja 
korjausrakentamisen tulevaisuudesta ilmaston lämmetessä. 

Tapahtumassa verkostoidut muiden ammattilaisten kanssa ja 
löydät parhaimmat kumppanit omalle projektillesi.

 
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu veloituksetta mukaan osoitteessa 

www.wanhasatama.com/korjausrakentaminen

www.wanhasatama.com

Ehjien ja toimivien 
kerrostalojen puolesta.

Keskivi ikko 2.2 .2011 Wanha Satama

http://www.wanhasatama.com/korjausrakentaminen


U U T I S P O S T I A

Erilaisista linjasaneeraus-
ratkaisuista ja putkire-
monttivaihtoehdoista 

on mahdollisuus saada ajankoh-
taista tietoa Helsingissä pidet-
tävässä Korjausrakentamisen 
tulevaisuuspäivässä 2.2. Silloin 
Wanhaan Satamaan rakentuu 
yritysten ja yhteistyökumppa-
neiden Korjausrakentaminen 
11 -tapahtuma, jossa esitellään 
muun muassa erilaisia korjaus-
hankkeita, joita on tarkoitus to-
teuttaa tai ovat vielä työn alla.

Kiinteistöposti ja Kalliolaw 
Asianajotoimiston yhteistyönä 
toteutetaan Lakikammari, jossa 
varatuomari Pasi Orava puhuu 
paljon keskustelua aiheuttaneis-
ta remontti-ilmoituksista ja sii-
tä, miten ne pitäisi nykyisen 
asunto-osakeyhtiölain mukaan 
tehdä, mitä ne maksavat, kuka 
päättää maksuista jne. 

Julkisivuyhdistys r.y. julkistaa 
tapahtumassa arkkitehtiopiske-
lijakilpailun voittajat ja esitte-
lee, millaisia ideoita arkkitehti-
piskelijoilla on kahden lähiössä 
sijaitsevan pienkerrostalon 
kor jaamiseksi nykyaikaiseksi ja 
energiatehokkaaksi.

Kattavaa tietoa 
putkiremontti-
menetelmistä

Korjausrakentamistapahtu-
massa on mahdollisuus kuulla 
esityksiä erilaisista linjasanee-
raus- ja putkiremonttimene-
telmistä, joista ovat kertomas-
sa muun muassa  Uponorin, 
Consti Ta lotekniikka/PutkiRe-
formin, NewLinerin, Picoten ja 
Aren edustajat. Siellä kerrotaan 
myös siitä, miten esimerkiksi  
huoneistokohtainen vedenmit-
taus voidaan toteuttaa putkire-
montin yhteydessä.

Tilaisuudessa esitellään pa-
neelikeskustelun muodossa 

käytännön kokemuksia ker-
rostalon onnistuneesta linjasa-
neerauksesta, jossa esimerkki-
tapauksena on Suomen suurin 
taloyhtiö As Oy Säästöpurje.

Korjausrakentamisen 
haasteet

Toimitusjohtaja Henry Eng-
blom Pähkinähoito Oy:stä va-
lottaa kokemuksia siitä, tuho-
aako jälkityö onnistuneen kor-
jausrakentamishankkeen. Koke-
muksia kertovat myös Nordean 
toimitilajohtaja Juha Olkinuora 
ja Helsingin kaupungin kiinteis-
töpäällikkö Sari Hildén.

Toimitusjohtaja Kari Hiltu-
nen Vuo-Kiinteistöhuollosta 
esittelee vanhan Vuosaaren 
alueella tehtyjä peruskorjaus-
hankkeita. 

Lisäksi saadaan tietoa remon-
tinaikaisesta viestinnästä ja 
vaihtoehtoisista urakkamuo-
doista korjausrakentamisessa. 

Ilmastonmuutos 
ja ympäristöasiat

Kirjailija Risto Isomäki pohtii 
ilmaston lämpenemistä ja sen 
vaikutusta korjausrakentami-
sen tulevaisuudelle.

Green Building Council Fin-
landin toimitusjohtaja Maija 
Vir ta kysyy, vihertääkö suoma-
lainen rakennettu ympäristö 
ja kenen tulisi tarttua toimeen. 
FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä 
ovat rakennettuun ympäristöön 
liittyvien kestävän kehityksen 
käytäntöjen ja kiinteistöjen 
ympäristöluokitusten edistämi-
nen sekä Suomen kytkeminen 
osaksi kansainvälistä Green 
Building Council -verkostoa. 
Se myös pyrkii tuomaan kes-
tävän kehityksen näkökulman 
luonnolliseksi osaksi kaikkea 
kiinteistö- ja rakentamisalan 
toi mintaa. 

Lisäksi päivän aiheita ovat 
energiatehokkaan LED-valai-
sintekniikan hyödyntäminen 
porraskäytävissä, kiinteistöjen 
kunnossapitotarveselvitysten 
laatiminen, Tapiolan kuvataitei-
lijoiden ateljeetalo-hankkeen 
esittely, ilmanvaihto ja sisäilmas-
ton ja energiatalouden saman-

aikainen parantaminen sekä 
FISE-pätevyydet ja korjaustyöt, 
joista puhuu toimitusjohtaja 
Klaus Söderlund.

Arkkitehtiopiskelijat 
ideoivat lähiötalon
korjaamisen ratkaisuja

Julkisivuyhdistys on järjestä-
nyt jo useampana vuotena 
Oulussa, Tampereella ja Ota-
niemessä opiskeleville arkki-
tehtiopiskelijoille suunnatun 
ideakilpailun perinteisen, kol-
mikerroksisen, hissittömän lä-
hiötalon korjaamisesta. 

Tällä kertaa kilpailijoiden teh-
tävänä oli ideoida 1960-luvun 
lopulla rakennettujen kahden 
pienkerrostalon täydennysra-
kentaminen, esteettömyyspo-
lun ratkaiseminen, mahdollinen 
julkisivujen ilmeen kohentami-
nen, energiatehokkuuden ja toi-
minnallisuuden parantaminen 
sekä pihamiljöön uusiminen. 

Kilpailulla haetaan ennakko-
luulottomia ehdotuksia uudem-
man rakennuskannan korjaus-
suunnittelun kehittämiseksi. 

Nyt kilpailu on edennyt sii-
hen vaiheeseen, että 2.2. Kor-
jausrakentaminen 11 -tapahtu-
massa julkistetaan voittajat ja 
kuullaan tarkemmin kilpailusta, 
siihen tulleista ehdotuksista ja 
esitellään voittajien ehdotuk-
set. Palkittavat julkistetaan klo 
13.45-14.15 D-salissa.

Lakikammari Pasi Oravan joh-
dolla D-salissa klo 14.40-15.10. 

Tapahtuma alkaa klo 12.00 ja 
päättyy klo 18.00.

Rautaisannos 2.2.2011
korjausrakentamistietoa 
Wanhassa Satamassa

Tällaiselta näyttäisi lähiötalo, jos sen korjaus toteutettaisiin ark-
kitehtiopiskelijakilpailussa viime vuonna palkitun Jalo Sippolan 
tekemän ehdotuksen Kotterian mukaisena. Minkälaiset työt tällä 
kertaa voittavat? 

Yläkuvassa 
näkymää 
Wanhan 
Sataman 
Infra-
tapahtu-
masta vii-
me kevääl-
tä.
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U U T I S P O S T I A

Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan suomalaiset arvostavat 
kiinteistöpalvelualan ammatti-
laisia, ja alan matala palkkataso 
on yleisesti tiedossa. Monelle 
on kuitenkin edelleen epäsel-
vää, mitä kaikkea kiinteistöpal-
velut sisältävät.

Kiinteistöpalvelut ry ja PAM 
ry teettivät vuoden 2010 lopus-
sa kiinteistöpalvelualan tunnet-
tuutta ja tärkeyttä selvittävän 
tutkimuksen.  Marraskuussa 
toteutettuun internerkyselyyn 
vastasi 1 210 henkilöä,

Useimmiten ala liitettiin kiin-

Kiinteistöpalvelualan 
tekijöitä arvostetaan, 
mutta palvelun 
sisältö on usein 
epäselvä

teistöjen hoitoon ja huoltoon 
sekä ympäristön siisteyteen 
ja isännöintiin.  Viidennes (19 
prosenttia) suomalaisista ei tie-
dä, mitä kiinteistöpalvelut ovat, 
tai liittää kiinteistöpalveluihin 
asuntojen myynnin ja välityk-
sen.

Tärkeimmäksi kiinteistö-
palveluksi koettiin toimiva 
jätehuolto, jota 65 prosenttia 
kaikista vastaajista piti erittäin 
tärkeänä. Lähes yhtä tärkeiksi 
suomalaiset arvostivat teknii-
kan, kuten hissien, valaistuksen 
ja lämmityksen, toimivuutta.

- Tutkimus vahvisti käsitys-
tämme kiinteistöpalvelujen 
tuntemattomuudesta.  Alan yh-
teiskunnallinen vaikuttavuus 
tulee mielestäni hyvin esiin 
tuloksista: alalla tehdään pal-
jon niin sanottua näkymätöntä 
työtä, mikä näkyy esimerkiksi 
puhtaina ja viihtyisinä tiloina, 

kertoo Kiinteistöpalvelut ry:n 
toimitusjohtaja Pia Gramén.  

Tutkimuksessa selvisi myös, 
että kiinteistöpalveluista saadut 
hyödyt ovat tärkeitä suomalai-
sille. Yli kolmannes (36 pro-
senttia) kerrostalossa asuvista 
piti kaikkia tutkittuja yli kahta-
kymmentä kiinteistöpalvelujen 
osa-aluetta erittäin tärkeinä.

Matalaan palkkatasoon 
parannusta tulossa

Alan alhainen palkkataso oli 
vastaajilla melko hyvin tiedos-
sa. Puolet vastaajista arvioi sii-
voojan palkan olevan 1 501-2 
000 euroa kuukaudessa.

Vuodenvaihteessa voimaan 
tullut kiinteistöpalvelualan uusi 
palkkausjärjestelmä kuitenkin 
nostaa työntekijöiden vähim-
mäispalkkoja seuraavien viiden 
vuoden aikana merkittävästi. 

Taulukkokorotukset muodos-
tuvat sovituista 16,5 prosentin 
tasokorotuksista sekä tulevista 
vuotuisista yleiskorotuksista. 
Palkkausjärjestelmään tulee 
myös ensimmäistä kertaa eril-
linen koulutuslisä.

- Haluamme kannustaa työn-
tekijöitä kouluttautumaan mak-
samalla työtehtävään liittyvän 
tutkinnon suorittaneille koulu-
tuslisää, kertoo PAMin neuvot-
telupäällikkö Hannu Sironen.

- Taulukkopalkkojen nosta-
minen lisää alan arvostusta ja 
sen houkuttelevuutta. Alan ve-
tovoimaisuuden kasvattaminen 
on tärkeää, sillä kiinteistöpalve-
luala on merkittävä työllistäjä 
ja työvoimapula on todellinen 
uhka, sanoo Gramén.

Sopimuksella tavoitellaan 
alan vähimmäispalkkojen nos-
tamista muiden palvelualojen 
vähimmäispalkkojen tasolle.

T U R VA L L I S U U S P O S T I A

Taloyhtiön täytyy 
valvoa lumenpoistoa 
ja huolehtia yleisestä 
turvallisuudesta

Taloyhtiöiden kannattaa nyt toimia 

empimisen sijaan lumien pursuilles-

sa ja jääpuikkojen koristaessa vaa-

rallisesti kerrostalon kattoa ja katon 

reunaa. Toiminnassa tärkeää on, että 

lumenpudotus- ja jäänpoistotehtävät 

tekee asiansa osaava tekijä, käytän-

nössä taloyhtiön oma huoltoyhtiö tai 

vastuullisesti toimiva alan yritys. 

Taloyhtiö ei kuitenkaan vielä täl-

lä turvaa vastuutaan, vaan sen on 

huolehdittava siitä, että lumen ja 

jään poisto katolta tapahtuu asian-

mukaisesti, kadulla on 

riittävä suoja-alue, siitä 

on varoitettu taloyhtiön 

asukkaita ja jalankulki-

joiden turvallisuudesta 

on huolehdittu. 

Tietenkin hallituk-

sen on mahdotonta olla 

koko ajan valvomassa, 

ymmärtävätkö ihmiset 

todellisen vaaran puikkelehtiessaan 

yli suoja-alueen narujen ja puomien, 

mutta ainakin kaikin keinoin on py-

rittävä huolehtimaan siitä, että lumen 

ja jään pudottamiselle varattu katu-

osuus tai piha on merkitty riittävin 

varoitusmerkein ja -välinein. 

Taloyhtiö on voinut sopia oman 

huoltoyhtiönsa kanssa lumien ja 

jään poistamisesta normaalina talvi-

kunnossapitotoimena, johon liittyvät 

asiat on kirjattu sopimukseen. Nyt 

hallituksen ja isännöitsijänkin on 

kuitenkin syytä valvoa sopimuksen 

noudattamista ja ennen kaikkea työn 

suorittamista. 

Lisäksi voi olla paikallaan tarkistaa 

kiinteistövakuutuksen vastuuvakuu-

tuksen suuruus ja tarpeen vaatiessa 

korottaa sitä.

Valitettavan kuolemantapauksen 

johdosta on syytä kerrata perusasiat: 

Lain mukaan kiinteistönomistaja tai 

haltija vastaa siitä, ettei katolta puto-

ava lumi tai jää aiheuta vaaraa.

Jos taloyhtiö on turman sattues-

sa toiminut huolimattomasti, se saa 

vastattavakseen vahingonkorvaus-

vastuun, mahdollisesti jopa rikosoi-

keudellisen vastuun. 

Lisäksi taloyhtiön hallituksen jä-

senillä ja isännöitsijällä voi olla yh-

tiöoikeudellinen vastuu syntyneestä 

vahingosta. Tästä esimerkkinä on 

mainittu tilanne, että osakkaat vaati-

sivat hallituksen jäseniltä korvausta 

taloyhtiölle tulleesta vahingon vuoksi 

syntyneistä sairaalahoidon kustan-

nuksista tai muusta laskusta.

Suurin valvontavastuu on talossa 

asuvilla hallituksen jäsenillä, isän-

nöitsijällä lähinnä huolehtia huoltoso-

pimuksen riittävästä kattavuudesta. 

Taloyhtiössä parveke kuuluu osak-

kaan hallintaan ja osakas vastaa lu-

men pudottamisesta parvekkeelta. 

Jos osakkaan poistaessa parveke-

lumia ja pudottaessa niitä kadulle ja 

pihalle siinä tapahtuu vahinko, siitä 

on kuitenkin vastuussa koko talo-

yhtiö ja taloyhtiön johto eli hallitus ja 

isännöitsijä. 

Riskien minimoimiseksi alan jär-

jestöt suosittelevat, että lumien pudo-

tus parvekkeilta suoritetaan taloyhti-

öissä keskitetysti ja yhteisesti. Tämä 

on erityisen suotavaa, jos kiinteistö 

sijaitsee keskusta-alueella ja lumi-

en pudottaminen edellyttää kadun 

tai muun yleisen alueen tilapäistä 

sulkemista tai jos lumien pudottami-

nen parvekkeilta on niiden sijainnin, 

muodon tai turvaetäisyyksien vuoksi 

hankalaa tai mahdotonta hoitaa ilman 

ammattiapua.

Parvekkeiden alapuolinen katu tai 

piha-alue voidaan sulkea puomein 

määräajaksi ja kehottaa osakkaita 

poistamaan lumet parvekkeilta tuo-

na aikana. Tai lumet voidaan pudottaa 

samanaikaisesti taloyhtiön lumenpu-

dotusten kanssa. 
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Kaipaako julkisivusi
kunnostusta?

Laske nyt hinta-arvion ja tee rahoitussuunnitelma kätevästi
Lähiökunnostajien Remonttiwebissä!

w w w . l a h i o k u n n o s t a j a t . f i

Kyllä, mutta mitä se mahtaa maksaa?

on kätevä ja helppokäyttöinen työkalu,
kun haluat laskea mitä julkisivuremontti
tulisi maksamaan ja miten remontin voisi
rahoittaa.

Syöttämällä pyydetyt tiedot voit
laskea vaihtoehdot ikkunoiden ja

parvekeovien vaihtamisesta parvekkeiden
kunnostukseen ja koko julkisivun ilmeen

uudistamiseen.

www.lahiokunnostajat.fi-sivuilta saat käyttäjätunnukset ja salasanat.
Maksuton palvelu on heti käytössäsi!

On helpompi keskustella remontista taloyhtiön kokouksessa, kun alusta
asti on olemassa tietoa, mikä sen hinnaksi tulee. Silloin voidaan päättää
realistisista lähtökohdista myös remontin laajuus!

Ota käyttöösi remonttiweb ja olet asioiden edellä!

Ahjonkulma, 04220 Kerava
puh. 0207 410 041, fax (09) 857 1179

Turuntie 4, 30100 Forssa
puh. (03) 422 6220, fax (03) 422 6179

Karjalankatu 20, 28130 Pori
puh. 040 451 0829

Kysy kilpailukykyistä tarjousta julkisivu-
saneerauksiin ja kattavaa KVR-palveluamme!

REMONTTIWEB

KIINTEISTÖJEN  KOKONAISVALTAISTA KORJAUSRAKENTAMISTA

Sinulla on
heti kättä
pidempää
ensimmäiseen
taloyhtiön
kokoukseen!

 3, 20100 Turku
puh. 040 455 2817
Kuto onkatum

http://www.lahiokunnostajat.fi


KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 

”Hyvä ruoka pistää pyllyt hyllymään.”

K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Pyhättömille viikoille
tämäkkä kanakeitto

Niin on tämäkin vuosi 

pyörähtänyt hyvään 

vauhtiin. Vasta herku-

teltiin jouluisilla ateri-

oilla ja nyt vuoden suo-

situin tipaton kuunkier-

to on jo loppusuoralla. 

Loppiaisesta alkoivat 

pitkät pyhättömät vii-

kot, sillä tänä vuonna 

seuraava arkipyhä 

on vasta Pääsiäisenä, 

huhtikuun viimeisellä 

viikolla. Samalle viikol-

le sattuu muuten myös 

Vappuaatto.

Sitä ennen muutama 

taloyhtiö ehtii vaihtaa 

yhtiökokouksessaan 

isännöitsijää, taitaapa 

joku kiinteistöyhdis-

tyskin kokoontua tun-

nelmalliseen vuosiko-

koukseensa ja 17. huh-

tikuuta Suomen kansa 

vaeltaa vaaliuurnille 

valitsemaan uutta mie-

hitystä Arkadianmäelle.

Viime vuoden puhutuin 
asia taloyhtiömaail-
massa oli heinäkuussa 

voimaan astunut asunto-osa-
keyhtiölaki. Sitä on vatvottu 
eri medioissa ja pihaparlamen-
teissa suuntaan jos toiseenkin. 
Parta on pärissyt varsinkin 
remontti-ilmoituksista. Ja ihan 
syystä, minkä oikeusministeri 

Tuija Brax tammikuun puolen 
välin tienoilla televisiossa myös 
myönsi sanomalla, että osalla 
isännöitsijöistä lähti mopo kä-
sistä remontti-ilmoitusten häpe-
ämättömällä rahastamisella.

Eikä se koko lakikaan ihan 
nappiin mennyt. Eihän Oikeus-
ministeriö olisi muuten lähte-
nyt rahoittamaan lain laatimi-

seen läheisesti vaikuttaneiden 
kiinteistöalan unionien ja Ku-
luttajaliiton puuhaamaa ”Laki ja 
kuinka sitä tulkitaan -opasta”.

Nähtäväksi jää, riittääkö 
moinen opas, vai kasvavatko 
paineet tämän vuoden aikana 
käytännön kokemusten kautta 
niin koviksi, että lakia on tie-
tyin osin pakko tarkentaa. 

Makoisan 
tulinen 
kanakeitto

Allekirjoittanut aloittaa tä-
män, jo kahdeksannen Karpan 
Keittiö -vuoden tulisen mauk-
kaalla kanasopalla. Soppa on 
melkein kalorivapaa ja näin ol-
len voin leuhkana mennä henki-
lääkärini pakeille vuosihuoltoon 
ja kertoa, että näin terveellisesti 
meikäläinen on uuden vuoden 
käynnistänyt.

Kipitä kauppaan ja osta broi-
lerin rintafileitä, pottuja, pork-
kanoita ja muut tarveaineet. 
Varmista ennen kauppaan läh-
töä, että kaapissasi on riittävästi 
curryjauhetta, sillä sitä uppoaa 
tähän soppaan 3-4 teelusikal-
lista.

Laita kattilaan noin puolitois-

ta litraa vettä ja yksi kanaliemi-
kuutio. Kuori ja pilko perunat 
peukalonpään kokoisiksi ja 
kanafileet pikkusormen pään 
kokoisiksi. Silppua myös sipuli 
ja valkosipulin kynnet. Kuori 
porkkanat ja leikkaa ne leik-
kuulaudalla tulitikun mittaisiksi 
suikaleiksi, halkaise chilipalko 
ja kaavi siitä siemenet pois ja 
pilko sekin pieneksi. 

Paista kanapaloihin pieni 
”rusketus” kuumalla paistinpan-
nulla voi-öljyseoksessa, mausta 
liha runsaalla curryjauheella ja 
suolalla sekä parilla teelusikal-
lisella sokeria.

Kun vesi kiehuu kattilassa, 
laita perunat, porkkanat ja si-
pulit sinne. Anna niiden kiehua 
hiljaisella tulella reilun vartin 
verran ja lisää sitten sekaan 
ruskistettu liha. Sekoita ja anna 
sopan kiehua toinen vartti. Lu-
sikoi sitten kattilaan puoli pake-

tillista maustamatonta Kosken-
laskija-sulatejuustoa. Sekoita 
ja annan juuston sulaa liemeen 
ja lisää sitten desin verran koo-
koskermaa pehmentämään 
ja makeuttamaan mausteista 
keittoa. Kiehauta ja ota virta 
pois. Anna sopan tekeytyä kan-
nen alla kymmenisen minuuttia 
ennen kuin kauhot soppaa lau-
tasille.

Namm, raikkaan mausteinen 
maku, jonka terävintä poltetta 
sokeri ja kookoskerma leikkaa-
vat juuri sopivasti. 

Sanoisin, että paahdettu tuore 
ruisleipä ja kylmä kivennäisvesi 
ovat tälle sopalle parhaat lisuk-
keet. Varaa taskuusi myös ne-
näliina, sillä sen verran maus-
teinen maku on, että jossakin 
vaiheessa nenä reagoi siihen.
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P.S. alkuruoaksi wokkasin 
jokiravunpyrstöjä ja tarjosin 
ne paahdetun ja voilla voi-
dellun saaristolaisleipäviipa-
leen kera. 
Katso ohje Karpan 
kotisivuilta osoitteessa: 
www.karpankeittio.fi

Pipolätkää 
kotikadulla

Isännöitsijäunioni on syr-
jäyttänyt Kiinteistöliiton kiin-
teistöalan lausuntoautomaatin 
paikalta. Tosin, ei siinä kukaan 
mitään ole voittanut, eikä mi-
tään uutta saanut. 

Ii-unionin näkymätön neon-
valomainos vilkkuu:”Kysy meil-
tä mitä vaan, me vastaamme 
ihan mitä vaan”. ”Meitä on jo 
tuhat ja edustamme yli kahta 
kolmasosaa 3 500 suomalaises-
ta ammatti-isännöitsijästä. Me-
niköhän tuo laskutoimitus oi-
kein...? No, ei se mitään”.

Tällainen mielikuva on help-
po luoda, kun seuraa isännöin-
ti- ja kiinteistöalan esillä oloa 
päivän mediassa. Päivämedian 
alasta täysin tietämättömät toi-
mittajat soittavat unioniin kysy-
äkseen alaan liittyvistä asioista 
ja sieltä todellakin vastataan, 
mikä lobbareista juuri sillä het-
kellä parhaalta tuntuu. 

Sitten toimittajat raapustavat 
niistä juttuja, jotka ovat lähes 
kuin ”oikea totuus”. Samalla 
julkisuuteen ”lipsahtaa” kaiken-

Kahvimaalla
16. tammikuuta 2011

Chef Karppa

TÄMÄKKÄ KANAKEITTO
BROILERIN RINTAFILEITÄ 4 KPL

ISO SIPULI

CHILIPALKO

PERUNOITA 3-4 KPL

VALKOSIPULIA 2-3 KYNTTÄ

PORKKANAA 1-2 KPL

SULATEJUUSTOA 1/2 PAKETTIA

CURRYJAUHETTA 3-4 TL

SUOLAA

SOKERIA 2 TL

KOOKOSKERMAA 1 DL

KANALIEMIKUUTIO 1 KPL

VETTÄ NOIN 1,5 L

laista epämääräistä tilastotietoa 
taloyhtiöiden ja isännöitsijöi-
den määristä ja järjestäytymis-
asteesta. Tätäkin se reilu ja ”avoin” 
järjestöpolitiikka on.

Koko touhu on tismalleen 
kuin pikkupojat pelaisivat pi-
polätkää kotikadulla. Siis sitä, 
mitä lapsena harrastettiin kave-
reiden kanssa. Sähellettiin pipot 
päässä ja lätkämailat kädessä ja 
oltiin niin ammattilaisia, että.

Oikein hyvää ja onnellisten 
tähtien alla lipuvaa alkanutta 
vuotta kaikille Karpan Keittiön 
lukijoille.
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VVO-yhtymä Oyj
Lakiasiainjohtaja, VT Tiina Heinonen 
on nimitetty 1.1.2011 alkaen VVO:n 
hallintojohtajaksi ja hänet on nimet-
ty myös VVO-yhtymän johtoryhmän 
jäseneksi. Hän vastaa VVO:n laki-, 
henkilöstö- ja toimistopalvelutoimin-
noista. Heinonen jatkaa VVO-yhtymä 
Oyj:n hallituksen sekä tarkastus- ja 
palkitsemisvaliokuntien sihteerinä 
ja raportoi toimitusjohtaja Olli Sala-
kalle.
Tietohallintojohtaja DI, ekonomi Mik-
ko Pöyry on nimitetty 1.1.2011 alkaen 
VVO:n kehitysjohtajaksi ja samalla 
johtoryhmän jäseneksi. Pöyry vastaa 
tehtävässään VVO:n strategisesta oh-
jauksesta, laadusta ja kehityksestä, 
tietohallinnosta ja hankintojen ohja-
uksesta. Pöyry raportoi toimitusjoh-
taja Olli Salakalle.
VVO:n johtoryhmä 1.1.2011 alkaen: 
toimitusjohtaja, DI Olli Salakka (pj.)
varatoimitusjohtaja, DI, KJs Urpo 
Piilo (vpj.) kiinteistöjohtaja, VTM Ee-
ro Saastamoinen asiakkuusjohtaja, 
ekonomi Matti Niinimäki talousjoh-
taja, ekonomi Raimo Vehkaluoto hal-
lintojohtaja, VT Tiina Heinonen kehi-
tysjohtaja, DI, ekonomi Mikko Pöyry.

Palo- ja pelastustieto ry 
60-vuotiasta am-
matillista Pelas-
tustietoa julkai-
sevan Palo- ja 
pelastustieto ry:n 
hallituksen pu-
heenjoh ta jaks i 
on valittu FM Ari 
Keijonen, 46. Hän 
toimii Suomen Palopäällystöliiton 
toiminnanjohtajana. 
Palo- ja pelastustieto ry:n kuuluvat 
Suomen Palopäällystöliiton lisäksi 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjes-
tö, Nuohoojien Keskusliitto, Julkisten 
ja hyvinvointialojen liitto, Suomen 
Palomiesliitto, Paloinsinööriyhdistys, 
Finanssialan Keskusliitto, Palosuo-
jelun edistämissäätiö sekä Suomen 
Palokalustoliikkeiden Yhdistys.

Öljyalan etujärjestön nimeksi 
Öljyalan Keskusliitto
Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton uusi 
nimi on vuoden 2011 alusta alkaen 
Öljyalan Keskusliitto.
Keskusliiton jäseninä ovat Neste Oil 
Oyj, Neste Markkinointi Oy, St1 Oy, St1 
Energy Oy, Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunta SOK, Oy Teboil Ab se-
kä laitevalmistajien yhdistys Öljy- ja 
Kaasutekniikka ry. Jäsenkunnan yh-
teenlaskettu osuus öljytuotemarkki-
noista on noin 95 prosenttia.

HC-Engineering Oy
Jarmo Pulliainen 
on nimitetty yh-
tiöön LVI-Suun-
nittelijaksi 29. 11. 
alkaen toimipaik-
kanaan Lappeen-
ranta. HC-Engin-
eering Oy on ma-
talaenergiaratkaisuihin erikoistunut 
LVI-suunnittelutoimisto, joka kuuluu 
ITULA-konserniin.

Itula Oy
Itula Oy on 20 vuotta toiminut LVI-alan 
tekninen tukkukauppa ja järjestelmä-
toimittaja. Toimipisteet ovat Vantaalla, 
Lappeenrannassa ja Kuopiossa.

Hannu Vainikka on 
nimitetty yhtiöön 
LVI-projektipääl-
liköksi 1.11.2010 
alkaen toimipaik-
kanaan Vantaa.

Kaisa Nieminen 
on nimitetty yhti-
öön myyntiassis-
tentiksi 1.12.2010 
alkaen toimipaik-
kanaan Vantaa.

Kaarlo Soitinaho 
on nimitetty yhti-
öön varastomyy-
jäksi 1.12.2010 
alkaen toimipaik-
kanaan Vantaa.

N I M I T Y K S I Ä

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

Lemminkäiselle 
kolme toimialaa

Vuoden 2011 alusta Lemminkäisen 
liiketoiminta organisoitiin kolmeen 
toimialaan: Talonrakentaminen, Inf 
rarakentaminen ja Talotekniikka. 

Rakennustuotteettoimialan liike
toiminnot siirrettiinosaksi infraraken
taminentoimialaa. Lemminkäinen ai
koo myös myydä Rakennustuotteisiin 
kuuluneen kattoliiketoiminnan.

 Näemme Rakennustuotteettoi
mialaan kuuluneilla betoniliiketoimin
nalla sekä ympäristö ja urheiluraken
tamisella synergioita infrarakentami
seen. Näitä hyödyntämällä pyrimme 
entistä asiakaslähtöisempään ja kus
tannustehokkaampaan toimintaan, 

sanoo toimitusjohtaja Timo Kohta
mäki.

Lemminkäisen johtoryhmässä ovat 
vuoden 2011 alusta konsernin toimi
tusjohtaja Timo Kohtamäki, Infra
rakentamisen toimialajohtaja Henrik 
Eklund, Talotekniikan toimialajohtaja 
Marcus Karsten, HR ja ICTjohtaja 
Tiina Mellas, kehitysjohtaja Tiina Mi
kander, Talonrakentamisen toimiala
johtaja Jukka Terhonen sekä talous 
ja rahoitusjohtaja Robert Öhman.

Rakennustuotteettoimialan johtaja 
Erkki Lönnrot jatkaa Lemminkäisen 
palveluksessa ja vastaa jatkossa mää
rätyistä strategisista hankkeista.

FP-Tamar Oy on 
myynyt aurinko-
suojatuotteiden
liiketoimintansa 
MBO-kaupalla

Tamperelainen FPTamar Oy 
keskittää toimintaansa rakentami
seen liittyviin tuotteisiin.  Se myi 
joulukuussa aurinkosuojatuottei
den valmistusta, maahantuontia 
ja myyntiä käsittävän liiketoimin
tansa MBOkaupalla Tampereen 
Markiisi Oy:lle. 

Liiketoimintakaupan yhteydes
sä FPTamar Oy:n koko aurin
kosuojatuotealueen henkilöstö 
siirtyi 1.1.2011  uuden yhtiön, 
Tampereen Markiisi Oy:n palve
lukseen. Samalla FPTamar Oy:n 
toiminimi muutettiin FPTuotteet 

Oy:ksi.
 FPTuotteet Oy keskittää 

jatkossa toimintansa rakenta
miseen liittyvien tuotteiden ja 
komponenttien, tilanjakotuottei
den, kuten taiteovien, siirtosei
nien, äänieriste ja taittoovien, 
suihkuseinien ja ovien sekä 
verhokiskotuotteiden ja muiden 
alumiinivalmisteiden, kuten mur
tosuojatuotteiden tuotantoon ja 
myyntiin. Tampereen Markiisi Oy 
puolestaan vastaa aurinkosuoja
tuotteiden valmistuksesta, maa
hantuonnista ja myynnistä. 

Lähiputki-yhtiöissä 
konsernirakenteen 
päivitys

Lähiputkiyhtiöiden konsernira
kennetta selkeytetään. Putkipörssi 
Oy ja LähiputkiYhtiöt Oy sulautui
vat Tera Oy:hyn 31.12.2010.

Tera on yhtiöittänyt liiketoimin
tasiirroilla uuteen Lähiputki Oy:hyn 
remontti ja huoltotyöt sekä tarvi
kemyynnin ja uuteen Putkipörssi 
Oy:hyn kiinteähintaiset urakkatyöt.

Tera on vuonna 1965 perustettu 
Laamasen perheen omistama yhtiö, 
jonka omistavat Jukka Laamanen ja 
Jorma Laamanen. Lähiputki ja Putki
pörssi ovat Teran 100prosenttisesti 
omistamia tytäryhtiöitä. Lähiputki ja 
Putkipörssi jatkavat toimintojaan en
tiseen tapaan yhtiöittämisen jälkeen.

FISE-rekisterissä yli 
6200 pätevyyttä

Rakennus, LVI ja kiinteistöalan 
henkilöpätevyyksiä toteavan FISE 
Oy:n rekisterissä oli joulukuun alus
sa noin 6 270 pätevyyttä. FISE on 
toimintansa aikana todennut jo yli 8 
200 pätevyyttä; toteamisista osa on 
ollut pätevyyksien uusintoja. Yhdellä 
henkilöllä voi olla useampia FISE:n 
toteamia pätevyyksiä.

Eri pätevyysnimikkeitä on tällä 
hetkellä jo 97 kappaletta. Uusimpia 
ovat Kosteusteknisen kuntotutkijan, 
Kosteusteknisen korjaussuunnitteli
jan, Asuntokaupan kuntotarkastajan 
(AKK), Kylmäsuunnittelijan, Läm
mitys, vesi ja viemärijärjestelmien 
(LVV) kuntotutkijan, Tärinäasian
tuntijan ja Kuntoarvioijan (PKA) 
pätevyydet.
Lisätietoja: www.fise.fi

A-Insinöörit 
A-Insinööreissä on tehty kaksi nimi-
tystä pääkaupunkiseudun toiminto-
jenkehittämiseksi. DI Jorma Laakso 
on nimitetty yksikön johtajaksi uu-
teen, perustettavaan infrasuunnit-
teluyksikköön Espooseen 10.1.2011 
alkaen ja DI Juha Elomaa on nimitet-
ty yksikön johtajaksi korjaussuun-
nitteluyksikköön Espooseen 1.1.2011 
alkaen.
Pääkaupunkiseudulle perustettava 
Infrasuunnitteluyksikkö on A-Insi-
nööreille uusi. Vastaavaa toimintaa 
on ollut kuitenkin jo yli 20 vuoden 
ajan Pirkanmaalta käsin. 
Jorma Laakso siirtyi tehtävään Finn-
map Infra Oy:n toimialapäällikön teh-

tävistä. Hänen erikoisosaamistaan 
ovat erityisesti suurten väylähank-
keiden projektinjohtotehtävät. 
Juha Elomaa siirtyi tehtävään Ram-
boll Finland Oy:stä, jossa hän työs-
kenteli yksikön päällikkönä. Elomaan 
tehtäviin kuuluu A-Insinööreillä yk-
sikön johtajan tehtävien lisäksi ul-
kopuolinen tarkastustoiminta sekä 
määrätyt kehitystehtävät.
A-Insinöörit muodostavat A-Insinöö-
rit Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-
Insinöörit Geotesti Oy, Turun Juva Oy 
sekä Laatukonsultit Oy. 

Nimitysuutiset:
toimitus@kiinteistöposti.fi
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Stockmannin 
Kasvu-projekti 
valmis Helsingin 
keskustassa

Helsingin tavaratalon peruskorjaus 
ja laajennus sekä maanalaisen huol
tokeskuksen ja Stockmann QPark
paikoituslaitoksen rakentaminen on 
kestänyt kymmenen vuotta. Sinä 
aikana on tehty rakennustöitä 130 
000 m2:n alueella, laajennettu myyn
tialuetta 10 000 m2, rakennettu kaksi 
kävelykatua ja 600paikkainen pysä
köintihalli, asennettu stadionin tornia 
korkeampia hissejä jne. Asiakkaiden 
käytössä on nyt 50 000 m2 myymälä
tilaa 10 kerroksessa. Hankkeen uusiin 
rakenteisiin kohdistuneet kustannuk
set olivat yli 200 miljoonaa euroa ja 
pysäköintilaitoksen rakentamisen se
kä vanhan tavaratalon talotekniikan 
uusimisen kustannukset lisäksi useita 
kymmeniä miljoonia euroja.

Yhteistyönä Helsingin kaupungin 
kanssa on toteutettu maamme ensim
mäinen julkinen maanalainen huolto
verkosto, johon keskustan kiinteistöt 
ovat liittymässä yksi toisensa jälkeen. 
Huollon ja asiakasliikenteen järjes
telyt ovat tehneet mahdolliseksi kä
velykadun rakentamisen Helsingin 
vilkkaimpaan liikekeskustaan. Lisäksi 
Stockmannin liittyminen kaukokyl
mäverkostoon on tuonut runkoput
ken keskustan alueelle, missä uudella 
energiatehokkaalla jäähdytysjärjestel
mällä tulee olemaan paljon käyttäjiä.

Tavaratalon vanha osa (arkkitehdit 

Sigurd Frosterus ja Ole Gripenberg 
191530) kunnostettiin lähes kaikil
ta osiltaan. Talotekniikkaa uusittiin, 
myyntiosastoja laajennettiin ja raken
nettiin uusi valopiha vanhan restau
roidun valoaulan päälle. Kymmeniä 
uusia hissejä ja liukuportaita asennet
tiin. Ullakkokerrokseen toteutettiin 
suuri ilmanvaihtokonehuone, joka 
katettiin uudella, täsmälleen vanhan 
mukaisella kuparikatteella. Myös kat
torakenteet uusittiin. Kaikki raken
nustyöt tehtiin siten, ettei myyntiosas
toja tarvinnut sulkea, eikä tavaratalon 
toiminta juurikaan häiriintynyt.

Keskuskatu avattiin ja sen alapuo
lelle louhittiin kaksi kerrosta uutta ti
laa. Vanha pysäköintihalli tavaratalon 
alla  sekä Rautatalon ja Akateemisen 
kirjakaupan (arkkit. Alvar Aalto) kel
larikerrokset muutettiin myynti ja 
taustatiloiksi. Keskuskatu 1b:n (ark
kit. Eliel Saarinen) alle kaivettiin uusi 
kerros. Keskuskadun ajorampit pois
tettiin ja Argoslaajennuksen (arkkit. 
Kristian Gullichsen) jalankulkuarkadi 
muutettiin myyntitilaksi. Kulkuyhte
yksiksi Mannerheimintien alapuoli
seen uuteen pysäköintilaitokseen ja 
tavaratalon alla olevaan huoltokes

kukseen toteutettiin viiden portaan 
lisäksi 16 hissiä. Luolaston korkein 
uusi IVkuilu on lähes 100 m.

Suomen suunnitteluhistorian 
mahdollisesti suurimman yksittäisen 
rakennuksen peruskorjaus ja laajen
nustyön on suunnitellut Arkkitehti
toimisto Laatio Oy. Pääsuunnittelija
na on toiminut arkkit. Pekka Laatio 
ja projektinvetäjänä arkkit. Weikko 
Kotila. 

Huippunopeat 
laajakaistayhtey-
det valokuidulla 
VVO:n asuntoihin

Sonera ja VVOyhtymä ovat 
sopineet lähes 350 asuinkiinteis
tön varustamisesta huippunopeat 
laajakaistat mahdollistavilla valo
kuituyhteyksillä siten, että asuk
kaille 2 Mbit/s nopeusluokan laa
jakaista sisältyy asumispalveluun. 

Kiinteistösopimuskohteissa 
asunnot varustetaan 2 Mbit/s 
perusnopeudella, joka sisältyy 
huoneistojen vuokraan. Asukkaat 
voivat lisäksi itse tilata normaalia 
edullisemmin käyttöönsä lisäno

Fresh wc puhdis-
taa ja poistaa
hajut mullistavan 
keksinnön avulla

Kylpyhuonekalusteiden val
mistaja IDOon kehittänyt wc:n 
raikastamiseen Fresh wc:n. Se 
on raikastinpuikko, joka laitetaan 
suoraan säiliöön. Jokaisella huuh
telukerralla Fresh wc puhdistaa ja 
tuoksuu raikkaalta ilman likaa ke
rääviä epähygieenisiä ripustimia. 

Fresh wc raikastinpuikko on 
helppokäyttöinen ja ekologinen. 
Se asennetaan huuhtelupainik
keen kautta säiliön sisällä sijait
sevaan putkeen. Sellofaanisuojus 
liukenee veteen itsestään ja

Fresh WC annostelee auto
maattisesti sopivan määrän raikas
tetta huuhteluveteen. Yksi puikko 
kestää noin 80 huuhtelua. Fresh 
WC sisältyy IDO Seven D sarjan 
wcistuimiin. 
Lisätiedot: Heli Vintturi, 
heli.vintturi@ido.fi, 
puh. 010 662 3664.

peuksia valitsemallaan nopeus
luokalla. Jokaisessa huoneistossa 
on saatavilla jopa 100 Mbit/s no
peusluokan palvelut. 

Suurin osa asunnoista sijaitsee 
pääkaupunkiseudulla. Lisäksi so
pimus kattaa asuinkohteita muun 
muassa Jyväskylässä, Lahdessa, 
Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Kiinteistökohtainen laajakais
tapalvelu on aikaisemmin ollut 
saatavilla noin 4 500 VVO:n 
asunnossa ja uudistuksen jälkeen 
palvelu on mahdollista saada kaik
kiaan yli 18 000 VVO:n asuntoon 
ympäri Suomea. Sonera on raken
tanut suurimmissa kaupungeissa 
valokuituverkkoaan jo yli 400 000 
kotitalouden saataville. 

KiinteistöTori 
Jyväskylän 
messuille

Suosittu ja hyväksi koettu Kiinteis
töTori rakentuu maaliskuun 11.13. 
päivinä pidettäville Rakentaminen & 
Talotekniikka messuille Jyväskylän 
Paviljonkiin. 

Jyväskylän Messut on tehnyt pitkä
jänteistä ja hyvää työtä Rakentaminen 
& Talotekniikka messujen parissa ja 
niinpä messut ovat jo samalla viivalla 
perinteisesti suurimman rakennusalan 
messun Finnbuildin kanssa. Kävijä
määrissä eikä sisällössäkään ole enää 
eroa. Jyväskylän etuna on sen sijainti 
keskellä Suomea ja niinpä kävijöitä 
saapuu matkassa mitattuna pitkienkin 
matkojen päästä. 

KiinteistöTorille tulee kymmenen 
torikauppiasta, jotka palvelevat mes
suvieraita ammattitaitoisesti. Messu
vieraille on tarjolla kiinteistönpidon 
ja korjausrakentamisen tuotteita ja 
palveluita.Torilla on totuttuun tapaan 
myös ViinibaariKahvila, joka on tar
koitettu vain torikauppiaiden ja hei
dän asiakkaidensa käyttöön.
Lisätietoja: www.jklpaviljonki.fi 
ja www.kiinteistoposti.fi 

Kestosiivouksen liiketoiminta L&T:lle
L&T on ostanut Kestosiivous 

Oy:n liiketoiminnan. Kauppa astui 
voimaan 1.1.2011. 

Kestosiivous on espoolainen sii
vousliike, jolla on asiakkaita pääkau
punkiseudulla. Yrityksen liikevaihto 
oli 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2010. 
Kaikki yrityksen 40 työntekijää siirtyi

vät L&T:lle.
”Kauppa tuo Kestosiivouksen 

asiakkaille mahdollisuuden entistä 
laajempiin palvelukokonaisuuksiin 
ja L&T:n ekologisiin palveluihin”, 
kertoo aluejohtaja Petri Vainkainen 
L&T:ltä.
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Munters Oy on nyt 
Polygon Finland Oy

Munters MCS (Kuivaustekniikka) 
irtaantui Muntersista jo viime vuoden 
lokakuussa ja yritys jatkaa itsenäisenä 
yhtiönä. Uuden konsernin nimi on 
Polygon International AB. 

Polygon on johtava yritys vesi ja 
palovahinkojen korjauksissa sekä ti
lapäisissä kuivaus ja lämmityspalve
luissa. Polygon Finland Oy on auk
torisoitu vahinkoalan urakoitsija ja 
sen palveluksessa on 300 työntekijää. 
Yrityksellä on 24 tunnin päivystys ja 
sillä on toimintaa 15 maassa. 

Suomessa Polygonilla on toimi

paikkoja Espoossa, Forssassa, Hei
nolassa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hä
meenlinnassa, Joensuussa, Jyväsky
lässä (Palokka), Kajaanissa, Karjaalla, 
Kokkolassa, Kotkassa, Kouvolassa, 
Kuopiossa, Lahdessa (Hollola), Lai
tilassa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, 
Mäntässä, Nummelassa, Oulussa, 
Porissa, Porvoossa, Rovaniemellä, 
Salossa, Seinäjoella, Tampereella, 
Turussa (Lieto) ja Vaasassa (Laihia). 
Pääkonttori on Helsingissä.
Lisätietoja: 
Polygon Finland Oy, toimitusjohtaja 
Hannu Ojanen, 
puh. 0400 420 468,
www.polygongroup.fi.

Turvaovi kiinteis-
töjen ja asunto-
jen suojaamiseen 

KasoGuard turvaovi on suun
niteltu kiinteistöjen ja asuin/ 
liikehuoneistojen tehokkaaseen 
suojaamiseen. Turvaovi soveltuu 
ulko ja sisäoveksi ja turvaovi on 
käytettävyydeltään kuten tavalli
nen ovi, oven sisärakenteet teke
vät siitä ominaisuuksiltaan erityi
sen verrattuna tavalliseen oveen. 

Turvaovi voidaan asentaa joko 
vanhan oven tilalle tai ensiasen
nusoveksi uudisrakennuksiin. 
Turvaovia on saatavilla useilla 
lukko, väri ja ulkoasuvaihtoeh
doilla. Vakio turvaovea on saa
tavilla standardimoduulimitoilla 
(9/10*21). 

KasoGuard turvaovi on tes
tattu ja sertifioitu kansainvälisten 
standardien mukaisesti murto
luokkaan 3, EN 1627. KasoGuard 
turvaovella on myös Finanssialan 
keskusliiton hyväksyntä. Turva
oven paloluokitus on EI45 ja se 
tarjoaa erinomaisen ääneneristä
vyyden (41dB). 

KasoGuard turvaovessa voi
daan käyttää pintamateriaalina 
esim. massiivipuuta ja lukkovaih
toehtoina esim. elektronista luki
tusta. Turvaovi on saavissa myös 
asiakkaan erikoismitoilla. 
Lisätietoja:  
KASOGUARD, 
Jyri Hiltunen, 
puh 09346 8273, 
jyri.hiltunen@kaso.fi.

Suomen 
Talokeskus ostaa 
LVI-Insinööri- 
toimisto 
Mikroplastin

Suomen Talokeskus Oy ostaa Jy
väskylässä toimivan LVIInsinöö
ritoimisto Mikroplast Oy:n liiketoi
minnan. Kaupan myötä Suomen 
Talokeskus Oy laajensi toimintaansa 
Jyväskylään vuoden 2011 alusta. Mik
roplastin henkilöstö siirtyy Talokes
kukseen vanhoina työntekijöinä.

Vuonna 1993 perustettu LVI
Insinööritoimisto Mikroplast Oy 
toimii talotekniikan suunnittelijana 
ja valvojana asunto ja kiinteistöosa
keyhtiöiden, rakennusliikkeiden sekä 
liiketilaomistajien hankkeissa. Yrityk
sellä on vahvaa osaamista uudis ja 
korjausrakennushankkeista sekä pk
teollisuudesta.

Mikroplastin omistaja, toimitus
johtaja Jari Koskela, on kutsuttu 
Talokeskuksen uuden Jyväskylän 
toimiston päälliköksi. Koskela toimii 
myös Talokeskuksen laajennetun joh
toryhmän jäsenenä.

OSOIT TEENMUUTOS

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, 
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. 
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä 
siitä on suurin hyöty.
KIITOS!

Muutokset myös:
 puh. (09) 223 8560 / Jutta Teriö
 fax (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 jutta.terio@kiinteistoposti. 
 www.kiinteistoposti. 

KIINTEISTÖPOSTIN IRTOTILAUKSET
3,50 € ( sis. alv 23%) + postikulut
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Ovatko kiinteistösi 
jätehuolto kustannukset 
korkeat ja seuranta 
puutteellista?

SITA FINLAND 
on valtakunnallisesti toimiva, 
paikallisesti palve leva, innova tiivinen 
ympäristönhuoltoyhtiö. SITA tarjoaa sinulle 
ympäristö huollon kustannustehokkaan 
kokonaisratkaisun, jonka avainsanoja ovat 
jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö.

MEILTÄ SAAT
yksilöllisen suunnittelun ja koulutuksen sekä optimoidut 
kuljetukset ja asian mukaiset keräysvälineet.

KERÄÄMME – KIERRÄTÄMME, KESTÄVÄSTI 
Kaikki hyötymateriaalit viedään tarkoituksen mukaiseen 
jatkokäsittelyyn, kierrätykseen, jalostukseen tai 
energiantuotantoon.

AJANTASAINEN SEURANTA 
Saat meiltä raportoinnin, jonka avulla voit 
seurata jätemääriä- ja laatuja. Raportti 
auttaa myös kustannusten hallinnassa ja 
sen voi toimittaa aina viranomaisille saakka.

Autamme sinua pitämään kiinteistösi 
tahrattoman puhtaana!
Ota yhteyttä ja kuulet miten:
puh. 010 5400
asiakaspalvelu@sitafi nland.fi 

TIEDÄTKÖ JÄTEHUOLTOSI 
KUSTANNUKSET?

RAKENTAJA: JOKO TEILLÄ ON TIEDOSTAVA TYÖMAA?

WWW.SITA.FI
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Yhteinen hankinta tuo yksilölliset palvelut taloyhtiöösi!
Asukkaat saavat huippunopean laajakaistan ja monipuolisen kaapeli-tv:n 
edullisemmin yhteishankintana. Jokainen voi räätälöidä omat palvelunsa. 
Toimintavarmojen valokuituyhteyksien lisäksi tarjolla on palveluja, joita 
ei muualta saa: URHOtv Totalin mahtava kotimainen urheilutarjonta ja 
kattava Spotify Premium -musiikkipalvelu.  

Kiinteistö-
sopimuksella 
laajakaista ja
kaapeli-tv
edullisemmin

Tutustu Sonera Kiinteistösopimukseen ja pyydä tarjous:
www.sonera.fi /kiinteistosopimus

tai soita 0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30.

http://www.sonera.fi/kiinteistosopimus

