
NUMERO 4 TOUKOKUU 2010

http://www.welhonverkko.fi


Aito tiilikatto on talon kruunu

Kun vanhan kiinteistön katto kaipaa uutta ilmettä tai jos on tarve löytää alkuperäisen kaltainen, mutta kestävä ja vähän 
huoltoa kaipaava katemateriaali - oikea vaihtoehto on aito keraaminen KORAMIC-kattotiili.

Eri kattotiilimalleja  ja -värejä löytyy runsaasti, perinnemalleista nykyaikaisiin trendimalleihin. Asiantuntijamme auttavat 
löytämään kohteeseesi sopivan vaihtoehdon.

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki
p. 0207 489 200 | www.wienerberger.fi

Kohde: Hollantilaisentie 11, Helsinki

http://www.wienerberger.fi


TÄMÄN KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONALIN LUKIJAKUNNAN MUODOSTAVAT AMMATTI-ISÄNNÖITSIJÄT, 
SUURKIINTEISTÖNOMISTAJAT, KIINTEISTÖNHUOLTOLIIKKEET, URAKOINTIYRITYKSET, ARKKITEHDIT SUUNNITTELIJAT 

SEKÄ KIINTEISTÖALALLA TOIMIVAT YRITYKSET. LEHDEN JAKELULEVIKKI ON 13 084 KPL.

Kustantaja:   KIINTEISTÖPOSTI OY  ❘  www.kiinteistoposti.fi

Toimitusjohtaja: MATTI KARPPANEN  ❘  puh. (09) 2238 5614

  matti.karppanen@kiinteistoposti.fi

Päätoimittaja:   RIINA TAKALA  ❘  puh. (09) 2238 5616

  toimitus@kiinteistoposti.fi

Toimitus ja konttori: Pisteenkaari 4  ❘  03100 Nummela

  puh. (09) 2238 560  ❘  fax (09) 222 6515

Mediamarkkinointi: myyntijohtaja RAILI STENBERG  ❘  puh. (09 )2238 5613

  raili.stenberg@kiinteistoposti.fi

  myyntipäällikkö TIMO HYRSKE  ❘  puh. (09) 2238 5612

  timo.hyrske@kiinteistoposti.fi 

Osoitelähde:  Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan

Osoitteenmuutokset: JUTTA TERIÖ  ❘  puh. (09) 2238 560

  fax (09) 222 6515  ❘  jutta.terio@kiinteistoposti.fi

Ulkoasu:  Suomen Media-Kamari Oy

Painopaikka:   Art-Print Oy Helsinki 2010

Tilaushinta:  60 euroa  ❘  vsk 17. vuosikerta ISSN 1237-6965

T Ä S S Ä  N U M E R O S S A

19

23

42

51

Suhdanneluonteisten energia-avustusten hakuaika alkanut                                          
- rahaa jaossa 37 miljoonaa euroa  ...............................................................................4

Yrittäjät eläkkeelle samaan tahtiin kuin palkansaaja                                                  
isännöitsijänkin kannattaa huolehtia hyvästä YEL-vakuutusturvasta  ....................10

Lisäturvaa eläkevuosiin ps-tilillä                                                                                    
Vakuutussijoittamisen rinnalle tullut lisää vaihtoehtoja  ..........................................16

Roolit tasapainossa, stressi kurissa                                                                                    
Jyväskyläläiselle Pertti Airaksiselle tärkeää roolijako töissä ja kotona  ....................19

Isännöitävänä 28 taloyhtiötä, meneillään on kokousten täyteinen 
kevätaika ja kaiken lomassa lisäopinnot. Luulisi siinä neljän lap-
sen isälle olevan ainekset stressiin. Vaan eipä Avara Isännöinti Oy:n 
Jyväskylän toimistosta jututettavaksi napattu Pertti Airaksinen miten-
kään uuvahtaneelta vaikuta, pikemminkin hyväntuuliselta.

Isännöitsijätoimistossa turvallisuus tarkoittaa seuraavia asioita:                                                                                    
Ennakointia, varautumista, kurinalaisuutta ja delegointia .......................................23

Vaimenevatko palohälytykset linjavikoihin?                                                                                    
Vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen FK:sta huolissaan  ..............................30

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä - hyvä ja turvaa tuova juttu, 
jos järjestelmä todella toimii.  Jos yhteyslinjat ovat vioittuneet ja kor-
jaamatta, viesti ei välity kiinteistöstä automaattisesti eteenpäin, kuten 
pitäisi. Tärkeiden linjojen vikavalvontaa ja niiden vioista informoimis-
ta on hoitanut valtion hätäkeskus (Häke), vaan ei hoida enää. Palvelu 
loppui vuodenvaihteessa. Koska kaupallisia operaattoreitakaan linjo-
jen vikavalvonta ei vaikuta kiinnostavan, palohälytyksiä voi vaieta 
viallisiin yhteyslinjoihin kenenkään tietämättä.

Leikkipaikan turvallisuus syytä pitää ajan tasalla                                                                                    
Viherympäristöliiton koulutuspäällikkö Marko Eskolainen kertoo, miten  ..............42

Isännöitsijällä huonoja kokemuksia kunnallisesta tarjouskilpailusta                                                                                    
Hankintalakiin tulevat muutokset tervetulleita  .........................................................51

Isännöintikeskus Tampere Oy:n Risto Jaakkolalla on huonoja koke-
muksia julkisen hankintalain toteutumisesta. Hän toivookin lakiin 
lähiaikoina tulevien muutosten lisäävän läpinäkyvyyttä ja edesautta-
van tarjoajien tasapuolista kohtelua. Tosin hän uskoo, että lain kirjai-
men siirtyminen käytännöksi etenee hitaasti.

Tyytyväisyys 
on valinta-
kysymys.

Krister Etzell
krister.etzell@welho. 
050 409 4209 
       
Teemu Karmakka
teemu.karmakka@welho. 
050 569 5900 
       
Jouko Mönttinen
jouko.monttinen@welho. 
0500 451 025        

Harri Puro
harri.puro@welho. 
0500 451 020

www.taloyhtiolaajakaista. 

Ota yhteyttä!

NUMER0 4 TOUKOKUU 2010

Aito tiilikatto on talon kruunu

Kun vanhan kiinteistön katto kaipaa uutta ilmettä tai jos on tarve löytää alkuperäisen kaltainen, mutta kestävä ja vähän 
huoltoa kaipaava katemateriaali - oikea vaihtoehto on aito keraaminen KORAMIC-kattotiili.

Eri kattotiilimalleja  ja -värejä löytyy runsaasti, perinnemalleista nykyaikaisiin trendimalleihin. Asiantuntijamme auttavat 
löytämään kohteeseesi sopivan vaihtoehdon.

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki
p. 0207 489 200 | www.wienerberger.fi

Kohde: Hollantilaisentie 11, Helsinki

http://www.wienerberger.fi


Pyykki kuivaksi jopa tunnissa 
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle. 
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta 
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden 
ilmasta vedeksi ja palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen 
kuivaushuoneeseen verrattuna energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys 
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää ilman-
kuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri hoitaa 
loput. Energiaa säästyy, kun kone ei käy turhaan.

www.esteri.com

Alue-edustajat:

Kuivauksen uusi 
suunta

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista

Kuivauksen uusi 
suunta

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  Risto Korhola, 0400-435 521
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871
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Asiantuntija-ammattilaisen jaksamisen vaikeus

Asiakas ei ymmärrä, ei tiedä, olettaa vääriä asioita... Tämä selitys siitä, miten huonosti 

taloyhtiöiden osakkaat ja jopa hallituksen jäsenet tietävät isännöitsijän työstä, alkaa 

olla klisee tai vastuuton perustelu sille, miksi taloyhtiöissä ei isännöitsijän työtä ar-

vosteta, eikä siitä tiedetä riittävästi. Siis kenen mielestä ei tiedetä riittävästi? Yleensä 

aina tämän selityksen antaja on isännöitsijäkunnan edustaja, joka tunnustaa samalla 

oman osaamattomuutensa, välinpitämättömyytensä asiakaspalvelusta ja sen kehittä-

misestä, tiedottamisen vaikeuden, remonttiprosessien hallitsemisen hankaluuden. 

Niin ainakin mietin, koska tuntuu, että näin sanotaan aina, kun asiakkaan antama 

palaute on se, että "isännöitsijä ei ole onnistunut, hoiti hommansa huonosti, hoitaa 

yleensäkin hommansa huonosti"... Myös tämä laulu alkaa herkästi, kun mielipiteensä 

ilmaissut pääsee vauhtiin.

Eikö ole kuitenkin luonnollista, että osakas ja asukas luottaa ammattilaiseen, haluaa 

häneltä tietoa ja neuvoja, empatiaakin ("koska remontit ovat aina kauheita ja niitä tehdään vain meidän 

kiusaksemme"). Isännöitsijäkunta on myös itse koko ajan korostanut, että he ovat johtajia, manageeraajia, 

toimitusjohtajia, juoksevien asioiden hoitajia, vastuullisia toimijoita... 

Johtajuuteen kuuluu kommunikointi, viestintä, tiedottaminen, avoimuus. Johtajuudessa tarvitaan sosiaalisia 

taitoja, kokemusta ja sen tuomaa ymmärrystä sillekin tosiasialle, että ihmiset ovat erilaisia, heidän elämänti-

lanteensa ovat erilaiset, elämä on joka päivä erilaista. Kaikesta huolimatta isännöitsijän pitäisi sietää nämäkin 

arkielämän realiteetit ja koittaa selvitä ihmissielujen temmellyskentällä.

Tieto - senhän pitäisi olla aina paras lääke epätietoisuuteen. Minkälainen tieto? Miten tarjoiltuna? Millä 

välineellä? Missä vaiheessa prosessia? 

Minä uskon vahvasti siihen, että tieto auttaa kaikkia osapuolia ja jopa helpottaa "selviytymistä", kun tietää, 

mitä tehdään ja miksi tehdään. Se auttaa ankkuroimaan itsensä kokonaisuuteen ja sitä kautta sietokykykin 

paranee. 

Ehkä isännöitsijäkunnan suurin helmasynti tiedottamisen, viestimisen ja kommunikoimisen arjessa on se, 

että asioita on pakko hoitaa rutiinilla. Ei ole aikaa miettiä taloyhtiö- tai osakaskohtaisia keinoja välittää tietoa 

tai toimintatapoja. Kiertyykö tämä kaikki myös siihen, että nyt varsinaisen remonttibuumin alettua kullakin 

isännöitsijällä on liian monta asiakasta, isännöitsijällä itsellään pallo hukassa, mikä minun roolini tässä nyt 

oikein olikaan, mikä on olennaisinta työssäni, kaikkeen en repeä...?

Isännöitsijätoimistoissa olisikin tärkeää paneutua kriittisesti ja ennen kaikkea kehittävästi oman toiminnan 

sisältöön, toimintatapoihin, arvoihinkin - unohtamatta henkistä jaksamista. Hyvä johtajuus on sitäkin, että 

muistetaan pitää huolta omasta itsestä ja osataan ottaa aikaa itsellekin. Talouselämä-lehdessä todettu muis-

tuttakoon meitä siitä, että "Pienet arkiset päätökset ovat hyvinvoinnin kannalta merkitseviä. Esimerkiksi 

lounastauko palauttaa kehon lisäksi myös mieltä. Ja hoitaa sydäntä, jota "ilman tulee pimeä", kuten eräs 

julkimo runollisesti kuvasi sairauskohtaukseen liittyvää oivallusta.

Ei elämä ole helppoa - asiantuntijanakaan.                                                                        Riina Takala

P Ä Ä K I R J O I T U S

K O M M E N T T I               Me kaikki rakastamme veroja ja verottajaa?
YrittäjäSanomat kirjoittaa todellisuutta nätimmin tunteita kuumentavasta verotilistä, koska se todella-
kin on saanut yhden jos toisenkin ärräpäät "perkeleet" lentämään. Ensin oli ruuhkaa Katso-tunnistei-
den kanssa. Sitten saatoit tehdä ilmoitukset ja maksut tuplana, koska verotilillä toimet näkyvät vasta 
2 kahden vuorokauden kuluttua. Ym. ym. ym. Ja kaiken huippuna, että jos sinulla on ollut esimerkiksi 
"palautettavia" arvonlisäveroja 20 000 euroa ja tilitettäviä työnantajasuorituksia 10 000 euroa, sinun 
ei olisi tarvinnut maksaa työnantajasuorituksia, koska verotilillä voidaan eri veromaksut "kuitata toi-
sillaan". "Maksamattomat" työnantajasuoritukset oli kuitenkin nyt kirjattu verotilille huomautukseksi 
puuttuvasta saldosta. Ja tämä siksi, että arvonlisäverojen palautusten käsittely on ruuhkaantunut. 
Käytännössä negatiivisesta saldosta huomautetaan kahdessa verotiliotteessa, jonka jälkeen  summa 
lähtee automaattisesti ulosottoon ja yritys protestilistalle. Verohallinnossa vasta pohditaan, mitä ongelman rat-
kaisemiseksi tehdään. Että on viisas tämä meidän uusi veronmaksusysteemimme verottajamme...



Avustuksilla pyritään paranta-
maan rakennusten energiate-
hokkuutta, vähentämään hai-

tallisia päästöjä ja edistämään uusiutu-
vien energialähteiden käyttöönottoa. 

Avustettavat toimet liittyvät raken-
nuksen ulkovaipan korjaukseen, put-
kistojen korjaukseen ja ilmanvaihto-
järjestelmään, lämmitysjärjestelmään 
sekä uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönottoon ja niistä on annettu 
tarkemmat säännökset valtioneuvos-
ton asetuksella. Ne ovat osittain samo-
ja, joiden kustannuksiin on voinut saa-
da energia-avustusta. Nyt on kuitenkin 
huomioitava, että avustusta ei voida 
myöntää samaan korjaustoimenpitee-
seen, jolle myönnetään esimerkiksi 
energia-avustusta. Samaan toimenpi-

teeseen voidaan kuitenkin myöntää 
avustus 

suunnitelmallisen korjaustoiminnan 
edistämiseksi (suunnittelu-, kuntotut-
kimus- ja kuntoarvioavustus) sekä 
asunto- osakeyhtiötalon perusparan-
nuksen korkotukilaina. ARA hyväksyy 
lainan asunto-osakeyhtiötalon perus-
parannuksen korkotukilainaksi.

Avustuksia ei myönnetä kotitalouk-
sille, eikä niitä voi saada yksittäisten 
asuntojen korjauksiin, eikä yksityisten 
henkilöiden omistamiin kohteisiin.

Työn aloittamis- ja
päättymisehto 
näissäkin

Avustettavat työt on voinut 
aloittaa aikaisintaan 1.4.2010 
ja ne on aloitettava viimeis-

tään 31.12.2010. Työt on toteutetta-
va vuoden 2011 loppuun mennessä. 
Avustusta myönnetään 15 prosenttia 
hyväksyttävistä kustannuksista, ellei 
ole erityistä syytä myöntää avustusta 
tätä pienempänä. 

Arvioitujen parannus- ja korjaustoi-
menpiteiden kustannusten tulee olla 
vähintään 5 000 euroa.

Mikäli avustusten kysyntä ylittää 
käytettävissä olevat varat, ainakin 
uusiutuvan energian käyttöönottoa 
pyritään avustamaan täysimääräisesti. 
Jäljellä oleva rahasumma jaettaisiin sa-
man prosenttiosuuden mukaan muille 
hyväksytyille hakemuksille.

Suhdanneluonteisten 
energia-avustusten 

hakuaika alkoi
Suhdanneluonteisten energia-avustusten haku käynnistyI huhtikuun 

alussa ja päättyy 17.9.2010.  Avustukset on tarkoitettu taloyhtiöille 

sekä muille yhteisöille ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien raken-

nusten korjauksiin. ARAn määrittelemien ohjeiden mukaan energia-

avustusta taloyhtiö voi saada esimerkiksi ikkuna- tai julkisivukorja-

uksiin, putki- ja ilmanvaihtojärjestelmien korjauksiin sekä lämmitys-

järjestelmiin ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon liittyviin 

korjauksiin. Avustuksiin on varattu enintään 37 miljoonaa euroa.

n  Teksti ja kuva: Riina Takala 
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➺ JATKUU

Kunnan kautta 
haetaan

Avustuksia haetaan kor-
jattavan kohteen sijain-
tikunnasta. Kunnat ha-

kevat avustusvaltuutta ARAlta 
hakuajan päätyttyä 1.10.2010 
mennessä ja tekevät sen jälkeen 
avustuspäätökset. 

ARA tekee avustuspäätökset, 
jos hakijana on kunta tai kun-
tayhtymä.

• Suhdanneluonteisia energia-

avustuksia (15 % tai vähemmän) 

kerros- ja rivitalojen korjauksiin 

voi hakea korjattavan kohteen 

sijaintikunnasta. 

• Hakuaika päättyy 17.9.2010. 

• Työt saa aloittaa aikaisintaan 

1.4.2010 ja ne on aloitettava 

viimeistään 31.12.2010. Työt on 

toteutettava vuoden 2011 loppuun 

mennessä.

• Hakijana on ympärivuotisessa 

asuinkäytössä olevan asuinra-

kennuksen (vähintään 2 asuntoa) 

omistava yhteisö. Asuinraken-

nuksella tarkoitetaan rakennusta, 

jossa asuinhuoneistoja on yli 

puolet huoneistojen yhteenlaske-

tusta lattiapinta-alasta.  

• Avustusta haetaan erikseen toi-

menpiteille, joilla otetaan käyttöön 

uusiutuvaa energiaa (asetuksen 

tai ohjeen liitteen kohdan 3 ala-

kohdat c,d, e, h, i, k ja l) lomak-

keella ARA 37b/10 sekä erikseen 

muille toimenpiteille (asetuksen 

tai ohjeen liitteen kohdat 1 ja 2 

sekä kohdan 3 alakohdat a, f, g 

ja j) lomakkeella ARA 37a/10. 

Samalla hakijalla voi siten olla 

kaksi eri hakemusta.

• Hakemukseen on liitettävä 

kopiot urakkasopimuksen tai 

muun sopimusasiakirjan töiden 

aloittamisajankohtaa, urakkahin-

taa ja sopimusosapuolia (käytävä 

ilmi myös Y-tunnukset) koskevis-

ta sivuista.

• Kunnat hakevat avustusval-

tuutta ARAlta hakuajan päätyttyä 

1.10.2010 mennessä ja tekevät 

sen jälkeen avustuspäätökset. 

ARA tekee avustuspäätökset, jos 

hakijana on kunta tai kuntayh-

tymä.

Suhdanne-
luonteinen 
energia-avus-
tus saa var-
maan taas talo-
yhtiöt ryntäile-
mään rahananon-
taan.
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ARAn ohjeiden mu-

kaan korjaustoimen-

piteiden olisi hyvä pe-

rustua energiakatsel-

mukseen tai muuhun 

vastaavaan energiata-

loudelliseen selvityk-

seen.  

1) Rakennuksen 
ulkovaipan korjaus 

a) ikkunoiden parantaminen 
kunnostamalla ne ja asentamal-
la lisälasit tai etuikkunat; 

b) ikkunoiden uusiminen U-
arvoltaan enintään 1,0 W/m2K 
ikkunoiksi; 

c) ulko- ja parvekeovien 
parantaminen tai uusiminen 
U-arvoltaan enintään 0,7 W/
m2K oviksi (umpiovet) tai U-
arvoltaan enintään 1,0 W/m2K 
oviksi (ikkuna-aukolliset ovet); 

Avustettavia voivat tämän 
kohdan mukaan olla myös pel-
kästään ulko-ovien parantami-
nen tai uusiminen taikka pel-
kästään parvekeovien paranta-
minen tai uusiminen. 

d) puolilämpimien tilojen 
ikkunoiden ja ovien parantami-
nen tai uusiminen U-arvoltaan 
enintään 1,4 W/m2K ikkunoik-
si tai oviksi; 

Avustettavia voivat tämän 
kohdan mukaan olla myös pel-
kästään puolilämpimien tilojen 
ikkunoiden parantaminen tai 
uusiminen taikka pelkästään 
puolilämpimien tilojen ovien 
parantaminen tai uusiminen. 

Puolilämpimällä tilalla tar-
koitetaan sellaista tilaa, joka ei 
ole tarkoitettu jatkuvaan oles-
keluun pelkästään normaalia 
sisävaatetusta käyttäen. Tilan 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Suhdanneluonteisen energia-avustuksen 
piiriin kuuluvat toimenpiteet

lämpötilana pidetään lämmi-
tyskaudella keskimäärin vähin-
tään +5 astetta mutta alle +17 
astetta tai tilan lämpötila olisi 
näissä rajoissa ilman tuotanto-
prosessin luovuttamaa lämpöä 
(Rakennuksen lämmöneristystä 
koskevat määräykset C3). Avus-
tuksen piiriin kuuluvat tällöin 
esim. autotallien yms. ovet ja 
ikkunat. 

e) ulkoseinän lisäeristäminen 
ulkopuolelta vähintään 100 
millimetriä paksulla mineraali-
villalla tai toteuttamalla vastaa-
va eristystason parantaminen 
muulla tavoin; 

f) yläpohjan yläpuolinen lisä-
eristäminen vähintään 150 mil-
limetrin paksuisella mineraali-
villalla tai toteuttamalla vastaa-
va eristystason parantaminen 
muulla tavoin; 

Eristystasoa voidaan e ja f  

Kiristyvät lämmöneriste-
vaatimukset, jotka koh-
distuvat myös olemassa-
olevaan kiinteistökan-
taan, tulevat näkymään 
aiempaa enemmän julki-
sivuremonteissa. 
Suhdanneluonteisella kor-
jausavustuksella pyritään 
edistämään energiateho-
kasta julkisivukorjaamis-
ta.

Arvioiden mukaan julkisi-
vuremonttien tarve nelin-
kertaistuu ja putkire-
monttien tarve kymmen-
kertaistuu edessä olevien 
kymmenen vuoden aika-
na. Suhdanne luon teisella 
energia-avustuksella tue-
taan mm. vettä säästävi-
en vesikalusteiden asen-
tamista.

n  Teksti ja kuvat: Riina Takala 
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kohdan mukaan parantaa muullakin 
kuin mineraalivillalla, mikäli toimen-
piteillä saavutetaan vaadittava eristys-
taso. 

ARA ohjeistaa ulkovaippaan liittyen 
seuraavasti: 

Toteuttamalla lisäeristäminen raken-
teen ulkopuolisena voidaan yleensä 
parhaiten välttää kosteusongelmien 
syntyminen rakenteissa. Rakenteen 
kosteustekninen toiminta on kuitenkin 
aina varmistettava asiantuntijan toimes-
ta. Samoin on otettava huomioon käy-
tettävän ratkaisun vaikutus paloturval-
lisuuteen. 

Paloteknisesti asiaa käsitellään Suo-
men Pelastusalan Keskusjärjestön jul-
kaisemassa oppaassa "Kerrostalojen 
lisälämmöneristeen paloturvallisuus 
korjausrakentamisessa, Tekniikka opas-
taa 16".

Avustettavista toimenpiteistä erityi-
sesti rakennuksen ulkovaipan ja ikku-
noiden lämmöneristyskyvyn paran-
tamisella saattaa olla vaikutusta myös 
rakennuksen ja julkisivujen ominais-
piirteiden säilymiseen. Tämän vuoksi 
on tarpeellista toimenpiteitä suunni-
teltaessa ja toteutettaessa kiinnittää 
erityistä huomioita rakennusten kult-
tuurihistoriallisten ja rakennustaiteel-
listen arvojen säilyttämiseen. Kunnan 
viranomaisen tulee huolehtia siitä, että 
kulttuurihistoriallisesti tai rakennus-
taiteellisesti arvokkaiden  rakennus-
ten ominaispiirteet säilytetään. Sama 
koskee kaikkia rakennuksia rakennus-
aikakaudelle tyypillisten ratkaisujen ja 
materiaalien osalta. Asiaa käsitellään 
ympäristöministeriön julkaisussa "Ker-
rostalon julkisivukorjaus. Julkisivun 
ominaispiirteet ja korjaustavan valinta. 
Suomen ympäristö 37/2009". 

2) Putkiston korjaus
ja ilmanvaihto-
järjestelmä 

a) huoneistokohtaisten vesimittarei-
den asentaminen;

b) vettä säästävien vesikalusteiden 
asentaminen; 

c) paineenalusventtiilien asentami-
nen; 

Kohtien a - c mukaiset toimet voivat 
liittyä laajempaan linjasaneeraukseen, 
mutta voidaan toteuttaa myös yksittäi-
sinä toimina. Vain näitä toimia avuste-
taan. 

d) ilmanvaihdon perussäätö, joka 
edellytetään tehtäväksi 1 kohdan a - e 
alakohdassa mainittujen toimenpitei-
den jälkeen; 

Ilmanvaihdon perussäätöä ei tämän 
kohdan mukaan voi tukea erillisenä 
toimenpiteenä, vaan ainoastaan em. 
toimenpiteiden yhteydessä. 

e) erillisten korvausilmaventtiilien ja 
poistoilmaventtiilien asentaminen sil-
loin, kun se on tarpeen 1 kohdan a - e 
alakohdassa tarkoitetun toimenpiteen 
yhteydessä; 

Mainittua asentamista ei tämän koh-
dan mukaan tueta erillisenä toimenpi-
teenä, vaan ainoastaan em. toimenpitei-
den yhteydessä. 

f) ilmanvaihtojärjestelmän korjaami-
nen tai uusiminen; 

g) ilmanvaihdon lämmöntalteenoton 
rakentaminen; 

ARA ohjeistaa ilmanvaihtoon liitty-
en seuraavasti: 

Rakennuksen ulkoseiniin tai ikku-
noihin kohdistuvien avustettavien toi-
menpiteiden yhteydessä edellytetään 
tehtäväksi ilmanvaihdon 

perussäätö. Tällä toimenpiteellä ha-
lutaan varmistaa, että rakennuksen 
ilmanvaihto toimii ulkovaippakorjaus-
ten jälkeen vähintään korjaustilannetta 
edeltävällä laatutasolla. Ilmanvaihdon 

toimivuudesta on varmistuttava riip-
pumatta siitä, minkälainen ilmanvaihto 
rakennuksessa on. 

Esimerkiksi painovoimaisen ilman-
vaihdon talossa voidaan perussäätönä 
pitää toimenpiteitä, jolla tarkistetaan, 
että korvausilmalle on järjestetty tu-
loreitit, ilmanvaihtoventtiilit ovat auki 
ja toimintakunnossa sekä ilmanvaihto-
hormit ovat tiiviit. Koneellisessa tulo- 
ja poistoilmanvaihdon tilanteessa riit-
tää asiantuntijan varmennus siitä, ettei 
avustetuilla toimenpiteillä aiheuteta 
haitallisia muutoksia ilmanvaihtoon. 

3) Lämmitys-
järjestelmä ja 
uusiutuvien energia-
lähteiden käyttö 

 
a) liittyminen kauko- tai aluelämmi-

tykseen; 
b) kiinteistöllä olevien rakennusten 

välisten lämpöputkien uusiminen, jol-
loin lämmöneristävyys paranee; 

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. (09) 7251 5500, faksi (09) 7251 5599
www.suomentalokeskus.fi
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ja turvaa sen  
toimivuuden.

Suomen Talokeskus  on moni alainen 

insinööritoimisto, joka tarjoaa osaa
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mainitusta perussäädöstä ai-
heutuva patteri- ja linjasäätö-
venttiilien uusiminen; 

ARA ohjeistaa lämmitysver-
koston perussäätöön liittyen 
seuraavasti: 

Lämmitysverkoston perus-
säätöä edellytetään avustetta-
vien ulkovaippaan kohdistu-
vien korjaustoimenpiteiden 
(lukuunottamatta yläpohjan 
lisälämmöneristystä) ja ilman-
vaihdon lämmöntalteenoton 
rakentamisen jälkeen. Perussää-
tövaatimus koskee vesikiertoi-
sia lämmitysjärjestelmiä.

Lämmitysverkoston perus-
säätö on tarpeen, vaikka vain 
yksi rakennuksen julkisivu li-
säeristettäisiin tai sen ikkunat 
uusittaisiin. Jos rakennuksen 
useamman julkisivun korjauk-
set on vaiheistettu kohtuulli-
sessa aikajaksossa tehtäväksi, 
tehdään perussäätö vasta kaik-
kien korjausten jälkeen.  

Lämmitysverkoston perus-
säätöä voidaan, toisin kuin il-
manvaihdon perussäätöä, tukea 
myös erillisenä toimenpiteenä. 

h) lämmitysjärjestelmän täy-

dentäminen ilma-ilma- tai ilma- 
vesilämpöpumpulla; 

i) aurinkolämpöjärjestelmän 
lisääminen käyttöveden tai tilo-
jen lämmitysjärjestelmään;

Aurinkolämpöjärjestelmällä 
tarkoitetaan koko aurinkoke-
rääjäjärjestelmää. 

j) öljykattilan uusiminen, kun 
siihen liitetään aurinkolämpö-
järjestelmä; 

Kyseessä on ns. aurinkoöljy-
järjestelmä. 

k) aurinkolämpöä, ilma-vesi-
lämpöpumppua ja polttoainet-
ta hyödyntävän lämmitysjärjes-
telmän (hybridilämmitysjärjes-
telmä) rakentaminen; 

Kohdassa mainittua polttoai-
netta ei ole rajattu. 

l) kiinteistökohtaisen tuuli-
voima- tai aurinkosähköjärjes-
telmän rakentaminen. 

Toimenpiteisiin liittyvät lupa-
asiat on syytä selvittää ajoissa 
kunnan viranomaisen kanssa. 
Pientuulivoimalan yhteydessä 
on sen aiheuttamaan melupääs-
töön syytä kiinnittää erityisesti 
huomiota.

ARA:n ohjeistus koskien läm-
mitysjärjestelmämuutoksia: 

Rakennuksen sijaitessa alu-
eella, jossa on kauko- tai alue-
lämmitys, on yleensä perustel-
tua käyttää näitä lämmitysta-
poja. 

c) lämmitysjärjestelmän 
muuttaminen maalämpöpum-
pulla toimivaksi keskuslämmi-
tysjärjestelmäksi; maalämpö-
pumpun tulee hyödyntää maa-
perän, kallioperän, pohjaveden 
tai pintavesistön lämpöä; 

d) lämmitysjärjestelmän 
muuttaminen vähäpäästöisellä 
pellettejä tai muuta puuperäis-
tä polttoainetta käyttävällä kat-
tilalla toimivaksi keskuslämmi-
tysjärjestelmäksi; 

e) polttoainevaraston raken-
taminen d alakohdassa tarkoi-
tettua lämmitysjärjestelmää 
varten; 

f) lämmitysjärjestelmän pe-
russäätö; säätö on tehtävä aina 
kohdan 1 a - e ja 2 g alakohdas-
sa mainittujen avustettavien 
toimenpiteiden yhteydessä; 

Lämmitysjärjestelmän perus-
säätöä tuetaan sekä silloin, kun 
säätö liittyy pakollisena toimen-
piteenä muiden avustettavien 
toimenpiteiden yhteyteen eli 
kun se liittyy vaippakorjauksiin 
tai ilmanvaihdon lämmöntal-
teenoton rakentamiseen, että 
myös itsenäisenä toimenpitee-
nä. 

g) tarvittaessa f alakohdassa 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Missä vaiheessa ik-
kunat ovat remontin 
tarpeessa? Vaihde-
taanko täysiin uusiin 
energiatehokkaiksi 
mainostettuihin vai 
korjataanko olemas-
saolevaa? Näiden ky-
symysten kanssa ta-
loyhtiöt tulevat myös 
jatkossa painimaan 
enenevässä määrin. 
Suhdanneluonteisella 
korjausavustuksella 
tuetaan ikkunoiden 
ja parvekeovien uu-
simista osana vai-
pan energiatehok-
kuuden parantamis-
ta. 
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Oulu
ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 103 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1097 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 42 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 80 kpl
hallitusten puheenjohtajat 460 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät 210 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 254 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1945 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 98 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 185 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1248 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 561 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1147 kpl
hallitusten puheenjohtajat 5505 kpl

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 177 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 873 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2814 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 156 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 168 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1266 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 127 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 477 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1782 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 52 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 599 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 84 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 99 kpl
hallitusten puheenjohtajat 829 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 49 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 41 kpl
hallitusten puheenjohtajat 466 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 23 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 56 kpl
hallitusten puheenjohtajat 390 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 831 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 54 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 49kpl
hallitusten puheenjohtajat 681kpl

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

SIR Tietokanta on Kiinteistöpostin jakelurekisteri.
Kartassa olevat määrät ovat suuntaa antavia rekisterin jatkuvan päivittymisen vuoksi. Saat 
tarkan lukumäärän pyytämällä meiltä poimintapyynnön haluamaltasi alueelta.

http://www.sir.fi


I S Ä N N Ö I T S I J Ä N  E L Ä K E T U R VA

YEL-vakuutus määrittää 
yrittäjän sosiaaliturvan

Yrittäjä eläkkeelle samaan tahtiin kuin palkansaaja

Eläkeasiat ovat olleet viime aikoi-

na runsaasti esillä. Päätöksestä 

joustavasta eläkkeelle siirtymi-

sestä 63-68 vuoden iässä ehti 

kulua vain tovi, kun ruvettiin jo 

ruuvaamaan eläkeiän nostamista.

Oli kyse palkansaajasta tai yrit-

täjästä, eläkeikää koskevat samat 

pelisäännöt. Yhtä lailla kuin pal-

kansaajalla on yrittäjälläkin mah-

dollisuus siirtyä tänä päivänä 

vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 
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Työmarkkina-asioiden 
päällikkö, varatuomari 
Outi Tähtinen Suomen 

Yrittäjistä kertoo, että yrittäjät 
siirtyvätkin eläkkeelle saman-
ikäisinä kuin palkansaajat eli 
keskimäärin 63,7–vuotiaana. 

Kun verrataan miehiä ja nai-
sia, jäävät miehet himpun ver-
ran myöhemmin oloneuvoksen 
päiville.

Yrittäjälle karttunut eläke 
las ketaan kunkin vuoden keski-
määräisestä työtulosta ikää 
vas taavan karttumaprosentin 
mukaan. Ennen 53 ikävuoden 
täyttämistä eläkettä karttuu 
1,5 prosenttia vuotta kohden. 
Sen jälkeen karttumaprosentti 
nousee. Ikävälillä 53-62 eläket-
tä kertyy 1,9 prosenttia, ja ikä-
välillä 63-68 karttumaprosentti 
on 4,5.

Työtulo määrittää 
YELin

Yrittäjän eläke karttuu 
hä nen vuosien aikana 
maksaman YEL-vakuu-

tuksen perusteella. YEL-vakuu-
tusmaksut määräytyvät puoles-
taan vakuutettavan työtulon 
perusteella.

Varatuomari Outi Tähtinen 
toteaa tilastoja tarkasteltuaan, 
etteivät yrittäjien YEL-eläketu-
lot ole kovin suuret, kun niitä 
verrataan yrittäjän keskimää-
räisiin tuloihin, jotka ovat noin 
40 000 euroa vuodessa. Tästä 
voidaan vetää se johtopäätös, 
että jostain on nipistetty, eli 
YEL-vakuuttamisen tasosta.

– Aika ajoin törmää siihen 
ongelmaan, että pitääkseen 
YEL-maksut alhaisina yrittäjä 

määrittää työtulonsa niin pie-
neksi kuin mahdollista. Työtu-
lon suuruuden määrittämisestä 
kannattaisi kuitenkin muistaa, 
että se määrittää myös eläk-
keen tason.  Yrittäjästä, jolla on 
vielä aikaa eläkevuosiin, tämä 
saattaa tuntua kaukaiselta. Mut-
ta kaikki me vanhenemme ja 
edessä on ennemmin tai myö-
hemmin eläkkeelle siirtyminen. 
Jos lähellä eläkeikää huomaa 
eläkkeensä jäävän alas, ei sii-
nä vaiheessa paljoakaan auta 
työtu lon nostaminen sen to-
delliselle tasolle. Nyrkkisääntö-
nä voisi todeta, että YEL-työtulo 
kannattaa määrittää vastaamaan 
vähintään sitä tulotasoa, mikä 
maksettaisiin ulkopuoliselle 
työntekijälle.

Yrittäjä voi siirtyä myös osa-
aikaeläkkeelle.

– Valitettavasti aika moni yrit-
täjä ei voi tätä mahdollisuutta 
kuitenkaan käyttää, koska on 
määrittänyt YEL-työtulonsa lii-
an alhaiseksi, Tähtinen toteaa.

Osa-aikaeläkkeen yhtenä 
edel lytyksenä on, että YEL-työ-
tuloksi on vahvistettu noin 13 
500 euroa vuoden 2010 tasos-
sa. Lisäksi yritystoiminnan on 
oltava kokoaikaista.

YEL-työtulon suuruus sovi-
taan vakuutusta tehtäessä. 
Työ  tu lolla pyritään hinnoit-
telemaan yrittäjän työpanos.  
Työtulona voidaan käyttää alal-
le ominaista keskimääräistä an-
siota tai yrittäjän itsensä ilmoit-
tamaa työtuloa.

Ohjeita työtulon määrittämi-
seen löytyy muun muassa Elä-
keturvakeskuksen julkaisemas-
ta kirjasesta. Sen mukaan esi-
merkiksi isännöitsijän työtulo 
voidaan laskea liikevaihdon pe-
rusteella seuraavasti: Liikevaih-
to x 0,4/henkilökunnan määrä. 
Minimissään työtulo on 15 000 
euroa vuodessa.

Jos yrityksen liikevaihto on 
400 000 euroa vuodessa ja yri-
tyksessä on yrittäjän lisäksi kol-
me työntekijää, lasketaan työtu-
lo seuraavasti: 400 000 x 0,4/4 
= noin 40 000 euroa vuodessa.

RAKENNUSPALVELUT 
Pölyttömästi alusta loppuun saakka 
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� Korjausrakennuspalvelut 
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Työmarkkina-asioiden päällik-
kö, varatuomari Outi Tähtinen 
Suomen Yrittäjistä neuvoo 
yrittäjiä pitämään huolta siitä, 
että YEL-työtulo vastaa todel-
lista työpanosta, sillä se vai-
kuttaa paitsi eläkkeeseen myös 
sosiaaliturvaan.
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Harmaa talous 
rakennusalan 
merkittävin 
rikosuhka

Harmaan talouden arvioidaan 
aiheuttavan kaikkiaan 400-500 
miljoonan euron vuotuiset 
vahingot. Merkittävä uhka ra-
kennusalan harmaan talouden 
toimijoina ovat mm. liiketoi-
mintakiellon alaiset suomalai-
set henkilöt. Talousrikollisuus 
ja erityisesti rakennusalan har-
maa talous ovat yhä enemmän 
ammattimaisen tai järjestäyty-
neen rikollisuuden kontrolloi-
maa aliurakointitoimintaa.

Tulokset käyvät ilmi raken-
nusalan yrityksiin kohdistuvan 
ja niitä hyödyntävän rikollisuu-
den teematilannekuvasta.

Poliisin tietoon tulleiden tör-
keiden varkauksien lukumäärä 
kasvoi 20 % vuonna 2009. Selvi-
tysten perusteella näistä rikok-
sista noin 5 % on kohdistunut 

rakennustyömaihin. 
Erityisen tärkeää on luoda 

mahdollisimman hyvät edelly-
tykset rakennusalan omaehtoi-
selle rikostorjunnalle rehellisen 
kilpailun sekä työn laadun ja 
turvallisuuden varmistamiseksi. 
Tätä toimintaa voidaan edistää 
esimerkiksi lisäämällä viran-
omaisten palautetietoa yrityk-
sille sekä liiketoimintakieltoja 
koskevien tietojen tehokkaam-
pi hyödyntäminen yritysten 
käytössä. Myös aktiivinen vero-
tarkastus ja viranomaisten väli-
nen yhteistyö ovat keinoja vah-
vistaa rakennusalan valvontaa.

Pimeän työvoiman kansain-
välisen torjuntayhteistyön ke-
hittämiseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, samoin kol-
mansista maista tulevien työn-
tekijöiden olojen valvonnan 
vahvistamiseen.

Tilannekuva kokonaisuudes-
saan on nähtävissä osoitteessa 
www.intermin.fi/sisainentur-
vallisuus.

http://www.asb.fi
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Alle 53-vuotiaan yrittäjän 
YEL-vakuutusmaksu on tänä 
vuonna 21,2 prosenttia työtu-
losta. 53 vuotta täyttäneen yrit-
täjän maksu on 22,4 prosenttia. 
YELin suuruus vastaa siten suu-
rin piirtein työntekijän palkan 
sivukuluja.

YEL joustaa

YELissä on jouston varaa, 
mikä kannattaa ottaa 
huomioon niiden yrittä-

jien, jotka nykyisen taantuman 
aikana painiskelevat vähenty-
neiden tulojen kanssa. Varatuo-
mari Outi Tähtinen muistuttaa, 
että yrittäjän on mahdollista las-
kea vuotuista vakuutusmaksua 
kymmenestä kahteenkymme-
neen prosenttiin. Yrittäjä pys-
tyy  Tähtisen mukaan tekemään 
joustoja vaikeassa tilanteessa 
ilman, että vaikuttaa hänen so-
siaaliturvaansa.

Niin ikään yrittäjä voi jonain 
vuonna maksaa suurempaa YEL-
vakuutusmaksua ja parantaa 
kyseiseltä vuodelta karttuvaa 
eläkettään. Lisävakuutusmak-
sun tulee olla vähintään kym-
menen prosenttia vahvistetun 
työtulon perusteella lasketusta 
vuotuisesta vakuutusmaksusta.

Jousto ei vaikuta vahvistetun 
työtulon määrään. Lisämaksun 
tai maksun alennuksen perus-
teella lasketaan joustovuoden 
kokonaistyötulo, josta kyseisen 
vuoden eläke karttuu.

Joustomaksun käytöstä saa 
tietoa omalta eläkevakuutusyh-
tiöltään.

YEL vaikuttaa 
sosiaaliturvaan

Varatuomari Outi Tähti-
nen painottaa, että YEL-
työtulo heijastuu laa-

jemmalti kuin ainoastaan eläk-
keeseen. Se vaikuttaa yrittäjän 
koko sosiaaliturvan kenttään, 
oli kyse vaikkapa työttömyys-
päivärahasta tahi kuntoutusra-
hasta.

– Tämä tulee useimmiten 

Kuvion pylväät edustavat 12 eri-
laista yrittäjäuraa, joissa kaikis-
sa YEL-alkutyötulo on 10 000 eu-
roa vuodessa. Vasemmalla oleva 
pylväskolmikko kertoo, miten elä-
ke kasvaa yrittäjäjakson pidenty-
essä (20, 30 ja 40 vuotta) ilman 
työtulokorotuksia. Toisessa pyl-
väskolmikossa yrittäjä on kak-
sinkertaistanut vuosityötulonsa 
10 000 eurosta 20 000 euroon 
yrittäjäjakson alkupuolella (5, 10 
ja niin ikään 10 vuotta yrittäjä-
toiminnan alusta), kolmannessa 
yrittäjäjakson puolivälissä (10, 
15 ja 20 vuotta alusta) ja viimei-
sessä yrittäjäjakson loppusuoral-
la (15, 20 ja 30 vuotta alusta). 
Kuvio: Eläketurvakeskuksen jul-
kaisu, Yrittäjän työtulo-ohjeet

Kuvio Yrittäjäeläke YEL-
työtulon ja vuosien mukaan
Oheisesta taulukosta näkee, 
kuinka työtulon määrä ja 
yrittäjävuodet vaikuttavat 
YEL-eläkkeen määrään. 
Taulukko on kaksiosainen. 
Yläosa (toimintavuosia 
1-20) kertoo vanhuuseläk-
keen määrän yrittäjäajalta 
olettaen, että koko yrittäjä-
toiminta on tapahtunut en-
nen kuin yrittäjä on täyttä-
nyt 53 ikävuotta. Alaosa 
kertoo vanhuuseläkkeen 
määrän 65 vuoden iässä 
olettaen, että koko tätä edel-
tänyt aika (20-40 vuotta) on 
ollut toimintavuosia. 
Eläkkeen määrä on laskettu 
vuoden 2005 alusta voi-
maan tullein säädöksin. 
Vanhuuseläkkeen määrään 
vaikuttaa vuodesta 2010 al-

kaen elinaikakerroin. 
Elinaikakerroin määrätään 
jokaiselle syntymävuosiluo-
kalle erikseen sille vuodelle, 
jona kukin syntymävuosi-
luokka täyttää 62 vuotta. 

Alkava vanhuuseläke kerro-
taan ikäluokan elinaikaker-
toimella. Kuvio: 
Eläketurvakeskuksen julkai-
su, Yrittäjän työtulo-ohjeet
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vas taan viimeistään silloin, kun 
ikää karttuu ja vaivat lisäänty-
vät. Yrittäjälle voi tulla tarve 
sairauspoissaoloihin. Jos saira-
uspäivärahan perusteena oleva 
YEL-työtulo on pieni, jää se al-
haiseksi, Tähtinen tietää.

Hän kiteyttää viestinsä siten, 
että yrittämiseen kuuluu yrittä-
järiski, mutta yrittäjän ei pidä 
ottaa sosiaaliturvassaan riskiä. 
Jos yrittäjä määrittää YEL-työ-
tulonsa mahdollisimman alas, 
pitää hänen ymmärtää, mistä 
hän säästää: omasta sosiaalitur-
vastaan ja eläkkeestään.

– Yrittäjä saa toki tehdä työ-
tulonsa suhteen omia ratkai-
sujaan, kunhan hän tiedostaa 
niiden seuraukset. YEL-työtulon 
vähimmäisraja on noin 6 700 
euroa vuodessa. Jos sen tarkoi-
tuksella jättää näin alas, vaikka 
todellinen työtulo olisi korke-
ampi, säästää väärässä paikassa. 
Tämän välttämiseksi en kuiten-
kaan lähtisi pakkokorottamaan 
YEL-työtuloa.

Miksi työtulon määrittämi-
nen oikealle tasolla on niin 
han kalaa?

– Usein nousee esille yrittä-
jän ajatus siitä, että hän ei usko 
eläkettä koskaan maksettavan 
sen suuruisena kuin on luvattu. 
Tai hän säästää mieluummin 
niin sanotusti sukanvarteen tai 
ottaa yksityisen eläkevakuutuk-
sen.

– Tämä on jokaisen omassa 
päätäntävallassa, jos näin halu-
aa menetellä. Mutta painottai-
sin edelleen sitä, että kannattaa 
miettiä, mitä kaikkea YEL kat-
taa, varatuomari Outi Tähtinen 
tähdentää.

Sosiaaliturva
 kohentunut

-Yrittäjän sosiaaliturva 
on kehittynyt mel-
koisesti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Yrit-
täjällä on esimerkiksi oikeus an-
siosidonnaiseen työttömyystur-
vaan. Niin ikään yrittäjän per-
heenjäsenen edellytyksiä työt-
tömyysturvaa on kohennet tu.

Työttömyysturvan maksami-
nen yrittäjälle ei ole aina mut-

katonta, vaan siinä on Outi 
Tähtisen kokemuksen mukaan 
törmätty kohtuuttomuuksiin.

– Yrittäjän pitää joko lopettaa 
tai keskeyttää liiketoimintansa. 
Tämän toteutumisen kynnys 
on käytännössä niin korkeal-
la, että hänen täytyy myydä 
kaikki liikeomaisuutensa. Yh-
teiskunnan ei tokikaan pidä 
tukea kannattamatonta liike-
toimintaa. Mutta toivoisin, ettei 
ajattelumallista paistaisi läpi se 
luulo, että yrittäjä keplottelisi 
yhteiskunnan sosiaaliturvalla. 
Kun yrittäjä hakee työttömyys-
turvaa tai viimeisenä oljenkor-
tenaan toimeentulotukea, on 
tosi kyseessä.

Viimeaikaisimpiin yrittäjän 
sosiaaliturvan parannuksiin lu-
keutuu oikeus osittaiseen hoi-
torahaan, jos hän haluaa jäädä 
hoitamaan alle 3-vuotiasta tai 
peruskoulun aloittanutta lasta. 

Verratessaan yrittäjän ja pal-
kansaajan sosiaaliturvaa, toteaa 
Tähtinen suurimman eroavai-
suuden olevan siinä, että yrittä-
jällä ei edelleenkään ole oikeut-
ta vuorotteluvapaaseen.

Työkyvyttömyys-
eläkkeelle palkan-
saajaa myöhemmin

Työkyvyttömyyseläkkeel-
le yrittäjä jää keskimää-
rin kolme vuotta myö-

hemmin kuin palkansaaja, 
Eläketurvakeskuksen tilasto 
kertoo.

 Yrittäjän työkyvyttömyyselä-
ke ikä on keskimäärin 54,5 
vuotta, kun se palkansaajalla on 
51,4 vuotta.

Tästä työmarkkina-asioiden 
päällikkö varatuomari Outi Täh-
tinen rakentaa sillan aiheeseen, 
joka nousee tavan takaa esille 
eläkeiän nostamista pohdittaes-
sa.  Kyse on jaksamisesta, joka 
koskettaa myös yrittäjäkuntaa.

– Yrittäjä tekee pitkää työpäi-
vää ja pitää lyhyitä lomia, jos ol-
lenkaan. Hänen olisi kuitenkin 
muistettava, että jokaisen ih-
misen jaksamisella on rajansa. 

PutkiReformi tekee kerrostalojen kokonaisvaltaisia viemäri-
saneerauksia nykyaikaisilla menetelmillä, kymmenen vuoden 
takuulla. PutkiReformi käyttää pinnoitus- ja sukitusmene-
telmien lisäksi putkitusmenetelmää, jolla luodaan uusia putkia 
vanhojen sisälle.  Putkituksen lopputulos on itsekantava putki. 
PutkiReformi on tehnyt yli 6000 asunnon viemäriremontit kym-
menille tuhansille työn tuloksiin tyytyväisille suomalaisille.

➺ JATKUU sivulla 15

KIINTEISTÖPOSTI  PRPOFESSIONAL 4/2010    13

http://www.putkireformi.fi


Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi 
Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi ja tavoitat kaikki kerrostaloyhtiöt!

Helsingin Messukeskuksessa 
6. - 9.10.2010

73 000 kpl

Erikoisjakelu kaikkiin kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin

Numero 7/2010
• ilmestyy 27.9.
• varaukset 15.09.
• aineistot 17.09.

Finnbuild-messujen 
erikoisnumero

Levikki ja sen rakenne

As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat
yli viiden huoneiston taloyhtiöt

43 299 kpl

Sivutoimiset isännöitsijät 7 070 kpl

Ammatti-isännöitsijät 3 670 kpl

Lisäjakelu kerrostaloasunto-osakeyhtiöt 10 340 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 781 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      298 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       329 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
kauppa ja teollisuus    

484 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 618 kpl

Alan yritykset ja sidosryhmät  2 459 kpl

Messujakelu 1 452 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 73 000 kpl

Tavoita kaikki kerrostalo-
asunto-osakeyhtiöt
Kiinteistöpostin Finnbuild –messunumeron 
erikoisjakelu kohdistetaan kerrostaloasunto-osa-
keyhtiöihin, joita on Suomessa noin 26 000 kpl ja 
asuntoja niissä on lähes 770 000 kpl. 
Näiden lukujen takaa löytyy lukematon määrä 
taloyhtiöitä, joissa on korjattavaa sekä tahtoa 
korjaamiseen. Joten tarjolla on mahtavat 
korjaamisen markkinat.

KiinteistöTori Finnbuildissa
Toteutamme Finnbuild-messuille KiinteistöTorin 
eli yhteisosaston, jonne mahtuu yhteistyökump-
paniksi 14 yritystä korjausrakentamisen ja 
kiinteistönpidon huipulta. Torin kokonaispinta-
alaksi on kaavailtu 325 neliömetriä.
Vielä muutama vapaa toripaikka - kysy lisää.

Kiinteistöpostin messunumeron kokonaisjakelu 
on komeat 73 000 kpl. Yrityksesi ilmoitus siinä 
sekä lisäksi osasto KiinteistöTorilta, ja olet 
mukana taloyhtiöiden päätöksentekojen 
keskiössä.

Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi 
ja varaa paikkasi!

vuoden suurin!

http://www.kiinteistoposti.fi


Kannustaisin yrittäjää pitämään 
työpäivänsä inhimillisinä ja jär-
jestämään itselleen lomaa niin 
paljon kuin liiketoiminta antaa 
myöten. Nimittäin valitettavan 
usein se auto, millä yrittäjä vii-
mein viedään huoltoon, on pu-
nainen.

Myös mielenterveys- ja ma-
sennusongelmat koskettavat 
yrittäjää. Hänellä riskitekijöitä 
ovat nimenomaan pitkät työ-
päivät ja vastuu. Toisaalta vaa'an 
toisella puolella painavat oman 
itsensä herra tai rouva -ajatuk-
set, mahdollisuus toteuttaa it-
seään sekä vaurastumisen mah-
dollisuus. Nämä seikat kannus-
tavat tutkimuksienkin mukaan 
yrittäjää huhkimaan välillä 
omilla äärirajoillaan.

YEL-vakuutus 
kuntoon 
alusta lähtien

Aloittelevalle yrittäjälle 
työmarkkina-asioiden 
päällikkö, varatuomari 

Outi Tähtinen antaa neuvoksi 
huolehtia omasta YEL-vakuu-
tuksesta yrittäjäuransa alusta 
lähtien tiedostaen, mihin kaik-
keen se heijastuu. 

– Kannattaa muistaa, että se 
vaikuttaa muun muassa van-
hempainvapaan aikaisen päivä-
rahan suuruuteen ja sairauspäi-
värahaan. Vaan kukapa meistä 
kuvittelee joskus jäävänsä pit-
källe sairauslomalle tai työky-
vyttömyyseläkkeelle. Tilanteet 
tulevat eteen yllättäen, ja sil-
loin on sosiaaliturvan syytä olla 
kunnossa, Tähtinen tietää.

Aloittavan yrittäjän YEL-
vakuutus joustaa. Ensimmäistä 
kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa 
YEL-maksusta 25 prosentin 
alennuksen neljän vuoden ajan. 
Alkavan yrittäjän YEL-maksu 
vuonna 2010 on 15,9 prosent-
tia. 53 vuotta täyttäneen alka-
van yrittäjän maksu on 16,8 
prosenttia.
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U U T I S P O S T I A

Isännöitsijöiden auktorisointi uudistuu

Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA auktorisoi vastaisuu-
dessa yrityksiä ja luopuu nykyisistä henkilöauktorisoinneista vuo-
den 2011 loppuun ulottuvan siirtymäajan jälkeen.

Muutos tekee auktorisoinnista isännöintiyrityksille jatkuvan ke-
hittämisen välineen. Se antaa myös taloyhtiöille entistä paremman 
mahdollisuuden käyttää auktorisointia palvelutarjoajien toiminnan 
laadun arvioinnissa. 

Oleellinen osa uudistusta on yritysten auditoinnin siirtyminen 
1.1.2010 alkaen riippumattoman kolmannen osapuolen, Det Nors-
ke Veritaksen hoidettavaksi. Tämä tekee arvioinnista läpinäkyvän 
ja yhdenmukaisen kaikkialla Suomessa. Auditointi tapahtuu joka 
kolmas vuosi. Vanhan ISA-järjestelmän aikana yritysauktorisoin-
nin hankkineet isännöintiyritykset siirtyivät uuden järjestelmän 
piiriin 1.1.2010. Ne ovat syksyn 2009 aikana suorittaneet itsear-
vioinnin.

Nykyiset henkilöauktorisoinnit ja niihin liittyvä ISA-tunnuksen 
käyttöoikeus ovat voimassa 31.12.2011 asti. 

Auktorisoituja isännöitsijöitä on vajaa 500 ja auktorisoituja yh-
teisöjä noin 150. Noin puolet auktorisoiduista isännöitsijöistä toimii 
jo auktorisoiduissa yrityksissä. 

Lisätietoja: www.kiinteistoposti.fi 
Soita (09) 2238 560 ja varaa paikkasi ja tavoitat kaikki kerrostaloyhtiöt!

Helsingin Messukeskuksessa 
6. - 9.10.2010

73 000 kpl

Erikoisjakelu kaikkiin kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin
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As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat
yli viiden huoneiston taloyhtiöt

43 299 kpl

Sivutoimiset isännöitsijät 7 070 kpl

Ammatti-isännöitsijät 3 670 kpl

Lisäjakelu kerrostaloasunto-osakeyhtiöt 10 340 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat 781 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt      298 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet       329 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 
kauppa ja teollisuus    

484 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset 2 618 kpl

Alan yritykset ja sidosryhmät  2 459 kpl

Messujakelu 1 452 kpl

Eduskunta  200 kpl

Yhteensä 73 000 kpl

Tavoita kaikki kerrostalo-
asunto-osakeyhtiöt
Kiinteistöpostin Finnbuild –messunumeron 
erikoisjakelu kohdistetaan kerrostaloasunto-osa-
keyhtiöihin, joita on Suomessa noin 26 000 kpl ja 
asuntoja niissä on lähes 770 000 kpl. 
Näiden lukujen takaa löytyy lukematon määrä 
taloyhtiöitä, joissa on korjattavaa sekä tahtoa 
korjaamiseen. Joten tarjolla on mahtavat 
korjaamisen markkinat.

KiinteistöTori Finnbuildissa
Toteutamme Finnbuild-messuille KiinteistöTorin 
eli yhteisosaston, jonne mahtuu yhteistyökump-
paniksi 14 yritystä korjausrakentamisen ja 
kiinteistönpidon huipulta. Torin kokonaispinta-
alaksi on kaavailtu 325 neliömetriä.
Vielä muutama vapaa toripaikka - kysy lisää.

Kiinteistöpostin messunumeron kokonaisjakelu 
on komeat 73 000 kpl. Yrityksesi ilmoitus siinä 
sekä lisäksi osasto KiinteistöTorilta, ja olet 
mukana taloyhtiöiden päätöksentekojen 
keskiössä.

Korjausrakentamisen kohtauspaikka

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi 
ja varaa paikkasi!

vuoden suurin!
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I S Ä N N Ö I T S I J Ä N  E L Ä K E T U R VA

-Piensijoittajan mahdollisuudet sijoit-
taa eri instrumentteihin laajenivat. 
Aiemminhan verotuki koski vain 

vakuutussijoittamista säästöjen ollessa sidot-
tuina yhtiöitten kautta eläkevakuutuksiin.

Lain muutostarpeeseen vaikutti muun 
muassa eläkevakuutusten kulurakenne.

– Vakuutusyhtiöiden tuotteet ovat olleet 
kulurakenteeltaan raskaita. Eläkevakuutuk-
sen kuluja ei oikeastaan kukaan ole tiennyt 
etukäteen. Tämä on aiheuttanut sen, että 
tuotto on usein jäänyt odotettua alhaisem-
maksi. Uudella lailla on haluttu parantaa 
tilannetta.

Ps-sopimuksessa eläkesäästäjä sopii pal-

Vakuutussijoittamisen rinnalle lisää vaihtoehtoja

Lisäturvaa eläke-
vuosiin ps-tilillä

Lisäturvaa eläkepäiviä silmällä pitäen tarjoaa ps-tili, eli pitkä-

aikaissäästötili. Sitä koskeva laki astui voimaan vuoden alussa, 

ja ensimmäiset ps-tilit tulivat markkinoille keväällä. Pitkä-

aikaissäästötilin maksuja koskevat samat vähennysoikeudet 

verotuksessa kuin pitempään tarjolla olleita eläkevakuutuksia.  

Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies Juha Koponen on 

tyytyväinen uuteen lakiin, joka tarjoaa eläkesäästämiseen vaih-

toehtoja aiempaa monipuolisemmin.

Veronmaksajain Keskusliiton joh-
tava lakimies Juha Koponen pitää 
pitkäaikaista säästämistä eli ps-
tiliä koskevaa lakia tervetulleena. 
Parannusta entiseen on muun 
muassa se, että eläkesäästäjä voi 
ilman veroseuraamuksia siirtää 
ps-tilin varat palveluntarjoajalta 
toiselle.  

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

16    KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2010



veluntarjoajan kanssa varojen 
sijoittamista kos kevista peli-
säännöistä. Sijoituskohteina voi-
vat olla niin osakkeet, rahastot 
kuin joukkovelkakirjatkin.

Keskeinen parannus aikai-
sempaan verrattuna on, että 
säästäjä voi ilman verokustan-
nuksia siirtää tilin varat palve-
luntarjoajalta toiselle.

– Tämä on iso muutos. Sen 
toivotaan lisäävän palvelun-
tarjoajien kilpailua ja tuovan 
markkinoille erilaisia tuotteita 
niin, että säästäjällä olisi aidosti 
mahdollisuus vaihtaa tuottees-
ta toiseen. On toki muistettava, 
että vaikka siirtäminen ei vaiku-
ta veroetuun, syntyy säästäjälle 
siirrosta kuluja sen mukaan, 
minkälainen sopimus hänellä 
on palveluntarjoajan kanssa.

Vähennyskelpoisuus 
5 000 euroa

Ps-tilille laitettavat varat 
ovat verotuksessa vähen-
nyskelpoisia 5 000 eu-

roon saakka vuodessa.
– Vähennys tehdään ensisijai-

sesti pääomatuloista. Monella 
ei kuitenkaan niitä ole. Näissä 
tapauksissa vähennys siirre-
tään erityisen alijäämähyvityk-
sen nimikkeellä palkkatulojen 
verotukseen. Prosentti on mo-
lemmissa tilanteissa sama eli 
28 prosenttia. Esimerkiksi jos 
maksaa ps-tilille 1 000 euroa, 
on siitä koituva rahallinen hyö-
ty 280 euroa, eli henkilö mak-
saa tämän summan vähemmän 
veroa.

Säästäjän laittaessa rahaa ps-
tilille sijoittaa palveluntarjoaja 
rahat eteenpäin sen mukaisesti,  
mitä hänen kanssaan on sovit-
tu. Jos sijoituksista tulee tuot-
toja, Suomen verottaja ei puu-
tu niihin säästämisaikana. Sen 
sijaan jos sijoittaa ulkomaisiin 
osakkeisiin ja tulee osinkoja, 
menee niistä lähdevero. Vaikka 
Suomi ei tässä vaiheessa verota, 
niin esimerkiksi Saksa tai Ruot-
si verottaa.

Lähdeveron vuoksi ulkomai-
sen sijoituksen tuotto-odotuk-
sen pitäisikin Koposen mieles-
tä olla korkeampi kuin jos sijoi-

tetaan kotimaahan. Jos sijoitus 
ulkomaille on tarpeeksi hyvä, 
voi se verotuskäytännöstä huo-
limatta kannattaa.

Mikäli ps-tilin sijoitukset on-
nistuvat, kuten on tarkoitus, 
kertyy niistä tuottoa edelleen 
sijoitettavaksi. Näin eläkesääs-
täjä saa hyvässä lykyssä niin sa-
notusti korolle korkoa.

Varoista nautitaan 
vasta eläkkeellä

Säästäjä saa ruveta nautti-
maan ps-tilille kertyneistä 
varoista vasta, kun hän jää 

eläkkeelle. Nykyisen eläkekäy-
tännön mukaan se on mahdol-
lista 63-vuotiaana.

– Kun tililtä nostaa rahaa, on 
se pääomatuloa. Tänä päivänä 
siitä lohkaistaisiin veroa 28 
prosenttia, johtava lakimies Ju-
ha Koponen kertoo.

Verottaja ottaa tässä vaihees-
sa ikään kuin pois omansa, eli 
veroprosentti on sama kuin 
millä sijoittamista ps-tilille on 
tuettu. Hyöty eläkesäästäjälle 
syntyykin sitä kautta, kuinka 
paljon tilille kertyy tuottoa.

Pääsääntönä on, että ps-tilin 
rahat nostetaan kymmenen 
vuoden tai sitä pitemmän ajan 
kuluessa. Jos eläkesäästäjä jat-
kaa työssäoloaikaa esimerkiksi 
65-vuotiaaksi, voi ps-tilillä ole-
vien varojen nauttimisaikaa 
lyhentää kuuteen vuoteen. Ra-
haa tililtä on mahdollista nostaa 
2000 euroa vuodessa tilin nos-
toajasta riippumatta.

Juha Koponen mainitseekin, 
että ps-tili on aikanaan lisätulo 
eläkevuosille.

– Harvalla se pystyy olemaan 
niin kattava, että yksistään sillä 
tulee toimeen.

Ps-tilissä 
omat riskinsä

Ps-sopimus ei ole riskitön. 
Sitä koskevat samat laina-
laisuudet kuin muutakin 

sijoittamista. Se on yhtä lailla 
riskialtis kuin suorat sijoitukset 
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Tervetullut uudistus

Veronmaksajain Keskusliiton Juha Koponen sanoo, että ps-
sopimusten tulo markkinoille on kaiken kaikkiaan tervetullut 
uudistus, lisäähän se valinnanmahdollisuuksia eläkesäästämi-
sessä.

Toisaalta hän olisi toivonut ps-tilille parempia etuja ja vähem-
män rajoituksia. Hänen mielestään tilin nauttimisaika on pitkä, 
eli henkilön pitää elää ainakin 73-vuotiaaksi ehtiäkseen nostaa 
sillä olevat varat.

– Aikaisemmin varat oli mahdollisuus saada käyttöönsä parin 
vuoden kuluessa, nyt aika on nostettu 10 vuoteen.

Mitä tapahtuu, jos ps-tilille säästänyt henkilö muuttaa eläke-
vuosinaan ulkomaille?

– Suomi verottaa tai pyrkii verottamaan tässäkin tilanteessa 
tililtä nostettavia varoja. Onnistuuko verottaja siinä, riippuu ve-
rosopimuksesta, joka sillä on sen maan kanssa, jonne henkilö 
on muuttanut. Verottaja pyrkii välttämään tilannetta, jossa veron-
maksaja saisi kotimaassaan ps-tiliä tai eläkevakuutusta koske-
vat vähennykset, mutta muuttaessaan ulkomaille välttyisi varojen 
nostamista koskevalta veronkannolta.

eri instrumentteihin.
Ilmassa leijuu myös niin sa-

nottu lainsäätäjän riski. Ps-tiliä 
säätelevä laki voi muuttua vuo-
sien mittaan, kuten on muuttu-
nut eläkevakuutuksia koskevat 
säännöt runsaan kymmenen 
vuoden aikana.

– Isoin periaatteellinen muu-
tos oli, että aikaisemmin yksi-
tyistä eläkevakuutusta säästet-
täessä olivat maksut vähennys-
kelpoisia ansiotuloista. Kun ne 
siirrettiin pääomaveropuolelle, 
leikkasi se merkittävästi vero-
vähennysoikeutta. Käytännös-
sä tämä tarkoitti sitä, että 100 
euron säästön ollessa kyseessä 
vähennys laski 50 eurosta 28 
euroon.

Johtava lakimies Juha Kopo-
nen muistuttaa, että on hyvin-
kin paljon mahdollista, että pää-
omatuloveroprosentti nousee 
tulevaisuudessa nykyisestä 28 
prosentista.

– Valtion verotuloissa on ta-
pahtunut leikkaantumista, min-
kä seurauksena on painetta 
korotuksiin. Voi käydä niinkin, 
että säästöaikana tehty alennus 
verotuksesta on euromääräi-
sesti pienempi kuin aikanaan 
tuottoa nostettaessa siitä mak-
settava vero.

Kymmenen vuotta on Kopo-
sen mukaan pitkä aika verotus-

puolella. 
– Ajatellaanpa tilannetta, et-

tä eläkesäästäminen aloitetaan 
40-vuotiaana. Siinä tapauksessa 
menee yli 20 vuotta ennen kuin 
henkilö pääsee nauttimaan ps-
tilin varoista. Kukaan ei pysty 
sanomaan mitä tilin verokohte-
lussa tapahtuu tänä aikana.

Myös ps-tilin kulut ovat vielä 
niin kutsutusti hämärän peitos-
sa. Tilit ovat juuri tulleet mark-
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kinoille ja niiden todellinen 
tuotto kulujen jälkeen ulosmi-
tataan vasta vuosien kuluttua.

Koposen mukaan tällä het-
kellä näyttää siltä, että palvelun-
tarjoajien perimät vuosikulut 
eivät ole kovin suuria, joillakin 
jopa nolla euroa. Kustannuk-
sia kuitenkin syntyy, kun tilillä 
olevaa omaisuutta hoidetaan. 
Tapahtumista veloitetaan pal-
veluntarjoajan hintataulukon 

mukaisesti.

Kriisitilanteita 
varten 
poikkeussäännöt

Ps-tililtä on pääsäännön 
mukaisesti mahdotonta 
nostaa rahaa ennen kuin 

jää eläkkeelle. Kriisitilanteita 
varten on kuitenkin olemassa 
poikkeussäännöt. Tällaisia tilan-
teita ovat muun muassa pitkä-
aikaistyöttömyys eli henkilö on 
työtä vailla yli vuoden, työky-
vyttömyys ja avioero.

– Kun ps-tililtä nostetaan täs-
sä vaiheessa rahat, on se pää-
omatuloa ja verotus sen mu-
kainen. Ääritilanteessa voi osan 
varoista viedä verottaja ja osan 
ex-puoliso, Koponen toteaa.

Tilanteessa, jossa henkilö 
kuo lee, verotetaan kuolinpesää. 
Ps-tilin varat ovat säästömää-
rään asti kuolinpesälle pääoma-
tuloa. Jos perilliselle jää tämän 
jälkeen jotain jaettavaa, menee 
se perintöverotuksen piiriin. 
Näin ollen voi olla mahdollista, 
että tilin varoja verotetaan en-
sin pääomatuloverotuksen ja 
sen jälkeen perintöverotuksen 
perusteella.

U U T I S P O S T I A

Professori Matti Kokkalan 
mukaan Suomeen tarvitaan 
julkisen sektorin toimielintä 
suuntaamaan yhteiskunnan 
tarvitsemaa rakentamisen, 
asumisen ja maankäytön tut-
kimusta. Toimielimen rooli 
olisi määritellä keskeiset isot 
kehittämistavoitteet ja käyn-
nistää parin vuoden mittaisia 
tutkimusohjelmia, jotka tähtäi-
sivät merkittäviin muutoksiin 
alan toimintatavoissa. Kokka-
lan mukaan alalle tarvittaisiin 
pikaisesti myös kokonaisval-

tainen tutkimusstrategia, jolla 
ohjattaisiin ja koordinoitaisiin 
alan toimijoiden työtä.

Asuntoministeri Jan Vapaa-
vuoren kutsuma selvityshenki-
lö Kokkalan tehtävänä oli sel-
vittää rakennetun ympäristön 
tutkimustoiminnan nykytilaa 
ja kehittämistarpeita.

Selvityksen mukaan suoma-
laista asumisen, rakentamisen 
ja maankäytön tutkimusta vai-
vaa hajanaisuus. Tutkimusta 
tehdään pienissä hankkeissa, 
eikä hallinnonalojen välillä ei 

ole riittävästi yhteistyötä. Kok-
kalan ehdottama tutkimuselin 
vastaisi tähän ongelmaan luo-
malla yksittäisten tutkimuskes-
kittymien rinnalle julkisen tie-
toperustan. Rahoitus tutkimus-
yksikölle voitaisiin järjestää 
Valtion asuntorahaston (VAR) 
kautta, Kokkala esittää.

Kokkala listaa loppuraportis-
saan julkisen tutkimusyksikön 
ja strategian lisäksi viisi yksi-
tyiskohtaisempaa kehityseh-
dotusta. Hän ehdottaa muun 
muassa asumisen tutkimuksen 

keskittämistä Aalto-yliopistoon, 
kattavampaa tutkimusseuran-
taa, säännöllisiä tutkimuskon-
ferensseja ja tutkimuksen ja 
kehittämisen johtamisen kou-
lutuksen käynnistämistä. Yli-
opistojen ja tutkimuslaitosten 
organisointiin selvityksessä ei 
oteta kantaa.

Selvitysmiehen raportti läh-
tee seuraavaksi kommentti-
kierrokselle, joka päättyy tou-
kokuun lopussa.

Rakentamisen ja asuminen tutkimukselle pitäisi perustaa tutkimusrahasto
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-Olen koti-ihminen, 
Ai raksinen määrit-
telee itseään. 

No, sittenhän syytä stressaa-
miseen luulisi olevan kaksin 
verroin enemmän; koti-ihmi-
nen työssä, joka pitää iltojakin 
poissa kotoa!

– Pääasiassa kokoukset ovat 
iltaisin, vain joku harva poik-
keus voi hoitua päivällä, Airak-
sinen myöntää. Nykytilannetta 
hänen kohdaltaan on kuitenkin 
hiukan lieventämässä se, että 
omassa hoidossa oleva kiin-
teistökanta on nuorehkoa. Re-
montteja on menossa vähem-
män kuin monella muulla isän-
nöitsijällä. Aika lailla kokoukset 

Roolit tasapainossa, stressi kurissa
- töissä isännöitsijä, kotona isä

Isännöitävänä 28 ta-

loyhtiötä, meneillään 

on kokousten täyteinen 

kevätaika ja kaiken 

lomassa lisäopinnot. 

Luulisi siinä neljän 

lapsen isälle olevan 

ainekset stressiin. 

Vaan eipä Avara Isän-

nöinti Oy:n Jyväskylän 

toimistosta jututetta-

vaksi napattu Pertti 

Airaksinen mitenkään 

uuvahtaneelta vaiku-

ta, pikemminkin hy-

väntuuliselta. Mistäs 

moinen johtuu?

kevätpuolen illoista silti verot-
tavat mieluisaa koti-isän osaa. 
Ensin kun asioita käydään läpi 
kierros yhtiöittäin hallitusten 
kanssa, sitten vielä toinen yh-
tiökokouksissa.  

– Olen pyrkinyt siihen, että 
kun olen töissä, olen töissä ja 
kun olen kotona olen kotona. 
Kevätkaudella, kun työpäivät 
ovat pitkiä,  en juuri sähköpos-
teja kotona katsele ja käsittele. 
Lapsille on varmaan mukavam-
pi, että kun isä on kotona, hän 
myös on koti-isä. 

Suuren arvon Pertti Airaksi-
nen sanoo antavansa sille, että 
yrittäjävaimo, Sari, työsken-
telee kotona, omakotitalossa. 
Perheen kouluikäisten, Sofia, 
13 vuotta, Samuel, 11 ja Johan-
nes, 7, ei tarvitse palata tyhjään 
kotiin. Josefina-kuopus on nel-
jävuotias. 

Vuodesta 1986 alkaneen 
isänn öitsijäuransa aikana Airak-
sinen kertoo yhden rupeaman 
ajan kokeilleensa muulla alalla, 
mutta mieli veti takaisin.

– Tämä on itsenäistä työtä. Se 
sopii minulle hyvin, pidän siitä. 

Arvonsa isännöitsijän amma-
tissa on ollut siinäkin, että edes 
lamavuosina työttömyyttä ei ol-
lut tarvetta pelätä. Diplomatiaa 
toki suuren ihmiskirjon paris-
sa työtään tekevänä on saanut 
vuosien aikana opetella. 

– Kyllä ihmisten kanssa toi-
meen tulee, kun ei ole kovin 
herkkänahkainen.

Jos työstä jotain stressaavim-
pia tilanteita tulisi kaivaa esiin, 
sellaisiksi Pertti Airaksinen ni-
meäisi taloissa sattuvat vesiva-
hingot. Niistä kun tulee tieto, 
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JOS TYÖ ISÄNNÖITSIJÄNÄ OTTAA, SE ANTAAKIN. AIRAKSI-

NEN NAUTTII TYÖN ITSENÄISESTÄ LUONTEESTA JA TYÖYH-

TEISÖNSÄ HYVÄSTÄ HENGESTÄ. LISÄTUKEA HÄN KERTOO 

SAAVANSA MYÖS ”YLÄKERRASTA”. KOTISEURAKUNTA ON 

TYÖPAIKAN TOISELLA PUOLELLA. 

n  Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

KIINTEISTÖPOSTI  PRPOFESSIONAL 4/2010    19



“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

http://www.eerolayhtiot.fi


tilanteen hoito menee kaik-
kien muiden asioiden edelle, 
myös isännöitsijän päiväohjel-
ma on herkästi auttamattoman 
sekaisin. Toisaalta Airaksinen 
kertoo saaneensa kiireentun-
nun kokemiseen helpotusta 
muutettuaan aikoinaan Vantaal-
la vietettyjen vuosien jälkeen 
lähemmäksi omia juuria. Liekö 
tuttuus vaikuttajana, kun keski-
suomalainen elämäntyyli tuntui 
heti paremmalta. 

Oppia ikä kaikki,
ilolla enimmäkseen

Verrattuna vuoteen 1986, 
kun Pertti Airaksinen 
otti tuoreena merko-

nomina tuttavan kannustuksel-
la vastatakseen suolahtelaisen 
taloyhtiön sivutoimisesta isän-
nöinnistä, talot ovat teknisty-
neet ja isännöinti tietoteknis-
tynyt. Kauppaopistossa hän 
oli sentään päässyt näkemään 
tietokoneen, kerran pari saanut 
tilaisuuden ottaa myös tuntu-
maa. Vantaa-jakson alkuaikoina, 
ensin isännöitsijäharjoittelijana, 
sitten ammatti-isännöitsijänä 
toimiessa, kännykkä oli vielä 
tuntematon työväline. 90-lu-
vun alkuvuosina, jolloin en-
simmäiset kannettavat saatiin, 
laitteet pirisivät harvakseltaan. 
Asiakkaat olivat hintatietoisia. 
Soittaminen niihin oli kalliim-
paa kuin kiinteään numeroon. 
Sittemmin puhelut halpenivat, 
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taskussa alkoi piristä tämän täs-
tä, ja lisäviestiyhteytenä yleistyi 
sähköpostin käyttö. 

Jos nuorena merkonomina 
käsitys isännöitsijän osaamis-
vaatimuksista olikin rajautunut 
lähinnä kirjanpidon hallintaan, 
itsevarmuus alkoi karista hyvin 
pian. 

– En ollut esimerkiksi kos-
kaan kuullutkaan, mitä se sellai-
nen rahastointi on. Olisinko 
mennyt kirjastoon tai verotoi-
mistoon kysymään, Airaksinen 
muistaa. 

Työ heitti tulokkaalle outoja 
asioita, eikä edes Googlettaa 
voinut. Sen apukorren aika oli 
vielä edessäpäin. Ensimmäinen 
askel omaehtoisessa lisäkou-
luttautumisessa oli laskenta-
toimen täydennystutkinnon 
suorittaminen, josta paperit 
tulivat keväällä 1989.  Sen jäl-
keen lisäoppia ammatintueksi 
on kertynyt Kiinkossa, kiinteis-
töalan opinahjossa. 

Vuosi sitten Airaksiselle tu-

li mahdollisuus pyrkiä moni-
muoto-opiskelijaksi Tampereen 
ammattikorkeakoulun kiinteis-
töhallinnon tradenomikoulu-
tukseen. Ensimmäinen talvi 
on lopuillaan. Syyskaudella 
lähiopetuspäiviä kertyi joka 
kuukaudelle muutama, kevät-
puolen pakollisessa kurssissa 
läsnäolo ei ole välttämätöntä. 

– En olisi tilinpäätöskiirei-
den vuoksi ehtinytkään. Me-
nen tenttimään jakson kesällä, 
Ai raksinen sanoo. 

Vaikka oman aikansa opiske-
lut nipistävätkin, stressiä hän 
ei ole kokenut. Osallistujat, 16 
hengen ryhmä, ovat eri puolil-
ta Suomea, kolmekymppisestä 
ylöspäin. Tradenomikoulutuk-
sen laajuus on 210 opintopis-
tettä. Pakollisia, kaikille yhtei-
siä opintoja on muun muassa 
talonrakennustekniikasta ja ta-
lotekniikasta 50 opintopistettä, 
harjoittelu (saa tehdä omalla 
työpaikalla) tuo 15 opintopis-
tettä, opinnäytetyö 30 opinto-

pistettä. Loput suoritukset on 
valittavissa tarjonnasta oman 
tarpeen ja mielenkiinnon mu-
kaan.  Airaksisen uskoo syventä-
vänsä osaamistaan etenkin alan 
juridiikassa ja laskentatoimessa 
sekä käyttävänsä tilaisuuden 
opiskella myös korjausrakenta-
mista ammattinsa tueksi, vaikka 
hallinnollinen isännöitsijä on-
kin. Tähtäin on saattaa opinto-
urakka valmiiksi vuoden 2011 
loppuun mennessä. 

– Varmaan kaikki työkavereis-
tani opiskelee jotain lisää. Tä-
män työpaikan etu on erittäin 
hyvä henki. Jos johonkin tarvit-
see apua, aina voi kysyä toisilta. 
Se on iso etu. Vastavuoroisesti 
yritän itsekin auttaa kaveria.

Valtakunnallisessa yritykses-
sä työskentelemisessä helpot-
tavaa Airaksisen mukaan on 
sekin, että jos omat tai lähim-
pien työkavereiden tiedot eivät 
jossain riitä, asiantuntemusta 
talon sisältä löytyy muualta, eri 
aloilta.

Kesän 2008 retkellä 
otettiin perspektiiviä 
kainuulaismaisemiin 
Vuokatin laelta.

Etenkin työn ohella opiskelevankin 
isännöitsijän kevääseen harrastusten 
sovittaminen on hankalahkoa. 
Airaksiselle rentouttavia ovat hetket, 
jotka saa ”pyöriä kotikuvioissa”. 
Palokkajärveltä haetaan kuhaa ja 
haukea uistelemalla. Mato-
ongintakin maistuu; kalakaverina 
kesällä 2007 Johannes.
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Teemme sen mahdolliseksinordea.fi 

Nordean Taloyhtiölainaan kuuluva luotollinen Remonttitili helpottaa remontinaikaista rahaliikennettä ja 

pienentää korkokuluja. Tililtä laskut on helppo maksaa niiden erääntyessä, eikä erillisiä osanostoja tarvita. 

Korkoa maksetaan vain käytetystä luottomäärästä. Remontin valmistuttua Remonttitili muutetaan edulli-

seksi lainaksi, johon annamme kaupan päälle KorkoTurvan suojaamaan korkojen nousulta.

Saneerasimme remontti-

rahoituksesta helppoa.  

Luotollinen Remonttitili 

säästää taloyhtiön rahoja.
Soita 0200 2121 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–18 ja kysy lisää tai tule käymään

Nordean konttorissa.

http://www.nordea.fi
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Isännöintiverkko Oy:n pää-
toimisto on Espoon Kiven-
lah dessa ja pienemmät 

toi mistot Kirkkonummella ja 
Helsingissä. Toimitusjohtaja 
Iiro Mähösen, AIT, ISA, FMA, 
luotsaamassa yrityksessä kaik-
ki tietotekniikka, niin laite- ja 
ohjelmahankinnat kuin niiden 
asennukset, ylläpito, käytöno-
pastus ja tukitoimet hoituvat 
yhteistyökumppaniksi valitun 
tietotekniikkayrityksen toimin. 

Ennakointia, varautumista, 
kurinalaisuutta, delegointia

Kelpo isännöitsijätoi-

mistossa osataan en-

nakoida ja eliminoida 

asiakkaiden kiinteis-

töihin ja toimintoihin 

liittyviä turvallisuus-

riskejä, asiakkaiden 

kanssa ja heidän 

puolestaan. Riskien 

hallinnan on syytä ol-

la oman yrityksenkin 

osalta hanskassa. Sa-

tojen ja satojen avai-

mien osalta ’hanska’ 

on yhtä kuin kassa-

kaappi tai -kaapit ja 

siellä olevien avain-

ten liikkeitä tiukasti 

valvomaan nimetyt 

henkilöt. Tietoturvan 

riskihallinnan perus-

ta puolestaan lepää 

kumppanuudessa luo-

tettavan tietotekniikan 

yrityksen kanssa.

Turvallisuus 
isännöitsijätoimistossa 

– Lähtökohtanamme on, että 
kaikki ohjelmat ovat virallisia 
ja niiden lisenssit ajanmukai-
sia. Käyttäjät eivät edes pysty 
asentamaan koneilleen villejä 
ja epävirallisia ohjelmia esimer-
kiksi netistä. Se on estetty, Mä-
hönen sanoo.

Yhteistyöyrityksen nimetyt 
henkilöt hoitavat myös Isän-
nöintiverkon käyttämien oh-

➺ JATKUU

Isännöintiverkon Kiven lah-
den toimistoon ei astella si-
sään noin vain. Arja Saari-
Harjun tarkka silmä punnit-
see ovisummerin soittajan 
ennen kuin ovi aukeaa. 
Hissin ovet aukenevat kol-
mannessa kerroksessa suo-
raan toimistoon, vastaanot-
totiskin eteen, josta tulijaa 
noutamaan kutsutaan hä-
nen kysymänsä henkilö.  

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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vah vasti tietotekniikan varassa, 
että jos se kaatuisi Mähösen 
sanoin tekemisen mahdolli-
suudet toimistolla rajoittuisivat 
työpöydän siivoamiseen ja ma-
pittamiseen. 

Myös Holopainen näkee haa-
voittavimmaksi iskuksi yrityk-
selle, jos tietotekniikka lakkaisi 
yllättäen toimimasta. Sitäkään 
mahdollisuutta ei silti tarvitse 
nähdä totaalisena kauhuske-
naariona. Melkoista urakkaa tär-
keiden asiakirjojen kaivaminen 
varmuuskopioilta tietäisi, mutta 
homma olisi hoidettavissa.

– Se lamauttaisi hetkeksi, 
mut ta ei kovin moneksi het-
keksi.

Tiukka ei kiitos
roskapostille

Isännöitsijäverkko Oy:n uu-
det työntekijät opetetaan 
tuoreeltaan talon tavoille 

myös sähköpostikäyttäytymi-
sessä. Omat viestit on lähetet-
tävä määrätyllä tavalla allekir-
joitettuina. Vain turvallisista 
osoitteista tulleisiin viesteihin 
vastataan. Jos saapuvaan pos-
tiin on onnistunut livahtamaan 
roskapostia, sitä ei edes avata. 
Jossain vaiheessa riesana olivat 
etenkin venäjänkieliset roska-
postit. Enää niitäkään ei tulvi.

– Meillä on nyt todella hyvä 
sähköpostisuodatin, Mähönen 
sanoo.

Virussuojan tason parantami-
sen jälkeen tosin silloin tällöin 
roskakoriin on ohjautunut joi-
tain tärkeitäkin posteja, kuten 
erään Aila Holopaisen isännöi-
män taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtajan viestit säännölli-
sesti. 

– Kysyin häneltä, että mitä si-
nä oikein minulle lähetät, kun 
ne aina menevät roskiin, Holo-
painen nauraa.  Ongelman hän 
toki sai poistettua määrittele-
mällä ko. lähettäjän erikseen 
hyväksyttävien kastiin. Toisaalta 
tiukka roskapostisuodatin pääs-
tää niin vähän epätoivottua 
viestimassaa edes roskakoriin 
saakka, että kadoksissa olevia 
mahdollisesti tärkeitä viestejä 
ei ole iso juttu käydä jäljittä-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

jelmien päivitykset, luonnol-
lisesti ja ennen kaikkea myös 
virustorjuntaohjelmien. Kaikki 
koneilla käsiteltävä tieto tallen-
tuu automaattisesti myös var-
muuskopioksi talon ulkopuo-
liselle, tietotekniikkayrityksen 
palvelimelle seuraavan yön ai-
kana. Nämä palvelimella olevat 
tiedostot varmuuskopioidaan 
vielä edelleen  erilliselle palve-
limelle. Varmistus on siten kak-
sinkertainen. 

Yrityksen 'turvallisuuspoli-
tiikkaa' esittelevät Iiro Mähö-
nen ja isännöitsijä Aila Holopa-
inen, ITS-TEK, AIT, ISA, FMA, 
muistelevat, että ainoastaan 
kerran heillä on jouduttu tur-
vautumaan varmuuskopioon, 
silloinkin sieltä kaivettiin ta-
kaisin käyttöön yhtä yksittäis-
tä kadotettua tiedostoa. Tuol-
loinkaan syyttämistä ei ollut 
systeemissä, vaan lipsahdus 
oli ruudun ääressä tapahtunut, 
inhimillinen. Isännöintiverkko 
Oy:n uusille työntekijöille talon 
tietotekniikkaan opastaminen 
on tärkeä osa perehdyttämises-
sä, mutta kuten monessa muus-
sakin oppiminen käy osaksi 
myös erehdysten kautta. 

Jos tietokoneilla tulee jotain 
hämminkiä, tutut henkilöt sa-
masta, nyt neljä vuotta pal-
velleesta yhteistyöyrityksestä 
tulevat selvittämään ne. Tieto-
tekniikkayritysten kilpailutta-
mista esimerkiksi vuosittain ei 
ole nähty Isännöintiverkossa 
missään määrin mielekkääk-
si. Pitkäjänteinen, toimivaksi 
ja luotettavaksi osoittautunut 
tietoturvan yhteistyö on siihen 
liian arvokas elementti. 

– He ovat oppineet tunte-
maan meidät sekä tarpeemme 
ja järjestelmämme. Me voimme 
luottaa heidän asiantuntemuk-
seensa ja toimintavarmuuteen-
sa. Järjestelmätkin alkavat olla 
jo niin isoja ja hankalia, että yri-
tystä vaihdettaessa kaikki aika 
menisi siihen, että uudet opet-
telisivat miten systeemit toimi-
vat, Aila Holopainen sanoo. 

Isännöitsijätoimistoissa asiat,  
kuten toimistoissa yleensäkin, 
pyö rii nykymaailmassa niin 

Käytävillä oleviin lukollisiin turva-
roskasäiliöihin pudotetaan paperit, 
joiden asiasisällön tutkiminen ulko-
puolisin silmin tuntuu vähänkään 
kyseenalaiselta: kaikki kirjanpito, 
asiakasyrityksiin ja henkilöihin liit-
tyviä tietoja sisältävät. Luotto yritys 
hoitaa sisällön hävittämisen asian-
mukaisesti. 

Taloyhtiöissä on opittu 
kantamaan vastuuta 
lasten leikkivälineiden 
turvallisuudesta ja jä-
tekatosten lukitsemi-
sesta. Palo- ja pelas-
tusteille pysäköidyistä 
autoista tulee pikainen 
palaute. Piha-alueiden 
riittävä valaistus on 
seikkoja, joissa paran-
tamisen varaa vielä 
löytyy. 
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mästä sieltä.
Mähösen ja Holopaisen nä-

kemys on, että isännöitsijätoi-
mistoiden tietokoneilta tuskin 
löytyy niin kiinnostavaa aineis-
toa, joka erityisesti houkuttelisi 
hakkereita urkkimaan. Ei myös-
kään rahanarvoista - ellei sit-

ten joku onnistuisi ujuttautua 
taloussuunnitteluohjelmaan, 
tekaistua sinne rahan toivossa 
laskun. 

– Aika fakiiri hänen kuitenkin 
pitäisi olla, joka lähtisi ronkki-
maan. Meillä taloushallinta- ja 
pankkiohjelmat ovat erikseen, 
eri ihmiset kirjaamassa ja eri ih-
miset maksamassa, tuplavarmis-
tus siis, Iiro Mähönen sanoo. 

– Meidän järjestelmiemme 
kautta ei pääse käsiksi yhteen-
kään euroon. Tavallisissa taloyh-
tiöissä kuukausittain liikkuvat 
summat eivät ole kovin isoja. 
Hakkereiden luulisi pikemmin-
kin pyrkivän pankkeihin ja sitä 
kautta isompiin yrityksiin. 

Avainhallinta 
avainasia

Vielä toivottomampi aja-
tus olisi pyrkiä toriauki-
on laidalla olevan talon 

kolmannessa kerroksessa toi-

mivaan isännöitsijätoimistoon 
käteisen rahan nappaamisen 
toivossa. Käteisen rahan käyttö 
on kutistunut niin minimiin, 
että muutamaa satasta isom-
paa saalista ei yksinkertaisesti 
olisi. Kassakaappien sisältö on 
vakuuksia, osakekirjoja ja muita 
suojauksen vaativia arvopape-
reita, sekä avaimia. Niidenkin 
hyötykäyttö ulkopuolisen kä-
sissä olisi epätoivoinen yritys; 
osoitetietoja niissä ei luonnol-
lisesti ole, ainoastaan koodit, 
jotka aukeavat henkilöstöstäkin 
vain kahdelle valtuutetulle. 

Juuri avaintenhallinta isän-
nöitsijätoimistoissa on alue, jo-
ta muissa toimistotyypeissä ei 
ole ainakaan niin suuressa mit-
takaavassa. Isännöintiverkko 

WINNER

•   Omavoimainen elektromekaaninen lukkosylinteri
•   Paristoton salattu älyavain 
•   Erittäin laajat sarjoitusmahdollisuudet
•   Minimoi avainten katoamisesta aiheutuvat kustannukset

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista! 
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.

➺ JATKUU

Oy:ssä asiakastaloyhtiöitä on 
noin 260. Jokaiseen yhtiöön on 
olemassa toimistolla ainakin 4-5 
erilaista avainta ja samaa avain-
ta usein vielä useampi kappale. 
Taloyhtiöissä, joissa lukituksia 
ei ole ajanmukaistettu, avainten 
kirjo on hajanainen. Avainten 
kavalkadi on siten melkoinen. 
Järjestyksen kassakaapeissa on 
oltava aukoton.

Isännöitsijätoimistoista avain-
ta tilapäiseen käyttöön hakevat 
lähinnä suunnittelijat ja urakoit-
sijat, joilla on työsitoumus jo-
honkin remontoitavaan taloyh-
tiöön. Ainutkaan avain ei lähde 
kassakaapista liikkeelle ilman, 
että hakija - olipa hän omaa 
henkilökuntaa tai ulkopuoli-
nen - on selvittänyt tarpeen ja 
kuitannut avaimen kirjallisesti. 
Jos hakija ei ole avaimenluovut-
tajalle tuttu entuudestaan, vaa-
ditaan henkilötodistus. Lisäksi, 
jos on vähänkään epävarmuut-
ta, onko hakija todella oikealla 
asialla, ko. avaimista vastaava 

kiinteistösihteeri varmistaa 
joko sähköisestä työnohjaus-
järjestelmästä tai suoraan isän-
nöitsijältä, onko sinne tilattu 
esimerkiksi työ, jonka tekemi-
seen hakija on maininnut avain-
ta tarvitsevansa.

Iiro Mähönen ja Aila Holopai-
nen muistavat ainoastaan kaksi 
tapausta, joissa tilapäiseen käyt-
töön toimistosta haettu avain 
ei ole palautunut takaisin. Toi-
selta hakijalta avain oli päässyt 
putoamaan, eikä sitä löydetty, 
toisen urakoitsijan laina-avain 
oli häipynyt hänen autoonsa 
tehdyn murron myötä. Toden-
näköisesti avaimet olivat tarttu-
neet hämärämiehen matkaan 
vain tärkeämmän saaliin, työko-
neiden ja -laitteiden satunnaisi-
na kylkiäisinä.

Ajanmukaisilla lukoilla va-
rustetuissa asuintaloissa avai-
met ovat tyyppiä, josta kopion 
teettäminen ei onnistu missä 

Aila Holopainen on kokenut ja tunnustusta ammatissaan niittä-
nyt isännöitsijä.  Turvattomaksi hän ei ole työssään tuntenut olo-
ansa. Jos johonkin huoneistotarkastukseen epäilyttää mennä yk-
sin, turvaksi otetaan kollega. 
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Oma henkilöstö on voi-
mavara, jonka yllättä-
vä hupeneminenkin 

esimerkiksi tarttuvan taudin 
jyllätessä on myös toiminnalli-
nen riski. 

– Varamiesjärjestelmä on ol-
tava, Isännöintiverkon toimi-
tusjohtaja Iiro Mähönen täh-
dentää. 

Jokaisella on oma varahen-
kilönsä, kullakin isännöitsijällä 
tietty henkilö, joka tarvittaessa 
osaa ottaa hoitoonsa sairastu-
neen tai vaikka kuolleen talo-
yhtiöt. 

– Lähtökohtaisesti noin vii-
kon verran varamies vastaa, 
sitten jos sairasloma venyy pi-
demmäksi poissaolijan tehtä-
viä jaetaan useamman kesken, 
Aila Holopainen kuvaa. Toisen 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Iiro Mähösen johtaman 
Isännöintiverkon riskienhallin-
taan liittyy mm. johtokunnan 
vuotuinen palaveri, jossa käy-
dään läpi mm. vakuutussuun-
nitelmat ja riskikartoitusta 
oman yrityksen, joskus ehkä 
asiakasyhtiöidenkin turvalli-
suuden varmistamiseksi.  

Henkilöstön liian homogeeninen ikärakenne 
toimintojen jatkuvuuden kannalta riski

vain ja keneltä vain.  Ainoas-
taan huoneiston omistajalla tai 
hänen vuokralaisellaan, jolle 
omistaja on antanut valtakir-
jan, on oikeus tilata lisäavaimia, 
silloinkin isännöitsijätoimis-
ton kautta. Kontrolli on tiuk-
ka. Isännöintiverkko Oy:llä on 
kumppaneinaan useampia val-
tuutettuja lukkoliikkeitä, joiden 
kautta avainasioita hoidetaan. 
Avaimen tilannut saa valita, mi-
kä lukkoliikkeistä on hänelle 
noudon kannalta sujuvin, vaik-
kapa työmatkan varrella. Myös 

lukkoliikkeessä hakijan on var-
mistettava henkilöllisyytensä. 

 Taloyhtiöiden kannalta sel-
keä riski ovat vanhat lukot, 
joiden avaimia voi teettää kuka 
vain ja vaikka kuinka monta. 
Niitäkin avaimia noudetaan 
isännöitsijätoimistosta.

– Niiden avainten kontrol-
li sen jälkeen, kun ne tuosta 
ovesta lähtevät, ei voi olla ke-
nenkään muun kuin itse käyt-
täjän hallussa, Aila Holopainen 
toteaa. 

– Sellaisissa huoneistoissa 

asuvat ovatkin ottaneet paljon 
lisäturvaksi erillisiä turvaluk-
koja. 

Kun avaintilanne on mennyt 
jossain talossa täysin villiksi, 
yleensä lukotkin alkavat olla jo 
siinä kunnossa, että eivät toimi. 
Lukitus on uusittava kattavasti. 

isännöitsijän systeemeihin ei 
ole niinkään vaikeaa hypätä, 
koska sovitusti kaikki noudat-
tavat mm. samaa mapitusjär-
jestelmää, ja kukin tietää, mistä 
mitäkin tietoa tarvittaessa voi 
hakea. 

– On pakko todeta, että hen-
kilöstö on lojaalia ja sitoutunut-
ta. Kun joku tuntee sairastuvan-
sa, hän käy ennen lääkäriin läh-
töänsä jo asioita läpi sijaisensa 
kanssa, ja sairas vuoteeltakin 
soitetaan neuvoja, Mähönen 
antaa tunnustusta työyhteisölle. 
Sairaalle työasioissa soittamista 
pyritään välttämään.

– Moni huolehtii joskus 
liikaa kin, hänelle on sanottava 
että kyllä me pari päivää pärjä-
tään.

Pidemmällä tähtäimellä on 
syytä olla tarkkana myös hen-
kilöstön ikäjakauman kanssa. 
Riski on sekin, että puolet isän-
nöitsijöistä ja kirjanpitäjistä jää 
yhtä aikaa eläkkeelle. On suun-
niteltava niin, että talossa on eri 
ikäisiä ja eri tasoista osaamista. 
Rekrytointi ei kuitenkaan ole 
mitenkään helppoa.

– Itsellä voi olla mielikuva, 
minkä ikäinen olisi hyvä ottaa, 
mutta sellaista ei sitten olekaan 
saatavilla, ja on käännettävä 
kelkkaa, Aila Holopainen on 
huomannut.

26    KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2010

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Julkisivujen
Taitajat 2010

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

w w w .  j u l k i s i v u y h d i s t y s . f i
Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 

julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja 
seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua 

ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu 
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

•
•
•
•

Espoo, Turku, Tampere
Puh. 0207 911 777
www.a-insinoorit.fi

• 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

www.fmcgroup.fi

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

67056 Ludwigshafen
Deutschland

BASF SE

www.neopor.de

Jaan Aav puh. 040-7214 394
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Julkisivujen Taitajat

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.

Parvekkeen väliseinälevyt.
Puh.(03) 874 500    Faksi (03) 874 5050

www.ltmcompany.com
e-mail: ltm.company@ltmcompany.com

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
Ahjonkulma 1  04220 Kerava

Turuntie 4,  30100 Forssa

Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010
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www. julkisivuyhdistys.fi

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

Outdoor

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

www.maxit.fi 

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta
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Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

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

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

E-mail: petri.metso@steni.fi
Puh. (03) 261 0020, fax (03) 261 0021

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Teol l isuuskatu 21, 00510 Helsinki

Kotakatu 64, 37150 Nokia
Petri Metso

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

oy

JUKO-OHJEISTOKANSIO
Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA

• Keskustelufoorumin ja asian-
   tuntijayhteistyötä
• tietoa julkisivualalla käynnissä 
   olevista tutkimuksista

• mahdollisuuden osallistua Julki-
   sivuyhdistyksen tarkoitusta 
   tukeviin tutkimus- ynnä muihin 
   hankkeisiin sekä alan messuille ja
   tapahtumiin

• julkisivualan julkaisuja ja muuta
   informaatiota
• säännöllisen tiedotuskanavan 
   kiinteistöalalle valtakunnallisen 
   Kiinteistöposti-lehden välityksellä

SIR Tietokanta
Luotettava päättäjärekisteri.
Noin 54 000 taloyhtiöpäättäjää.
3 670 ammatti-isännöitsijää.
7 070 sivutoimista isännöitsijää.
43 000 hallituksen 
puheenjohtajaa.
www.sir.fi

KIINTEISTÖTORI
Finnbuild 2010 -messuilla.
324 m2 - Loistava 
markkinapaikka. 
Torilla oma Kahvila-viinibaari.
14 toripaikkaa - varaa omasi.
www.kiinteistoposti.fi

Kaikki nämä yhden soiton päässä: (09) 2238 560.

Kiinteistöposti   
Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
Vuoden suurin - kaikkiin 
kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin - 
levikki 73 000 kpl.
Noin 160 000 lukijaa.
www.kiinteistoposti.fi
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K I I N T E I S T Ö J E N  T U R VA L L I S U U S

Tekniikka on hyvä renki, 
mutta vain toimiessaan, 
kuten sen on suunni-

teltu toimivan. Automaattinen 
palonilmoitinjärjestelmä on 
pelastanut monta kiinteistöä 
palamasta poroksi ja ihmishen-
kiä. Finanssialan Keskusliitossa 
(FK) on nyt havahduttu riskiin, 
että monessa kiinteistössä jär-
jestelmään saatetaan luottaa pe-

rusteitta, koska vikahälyttimien 
toiminta ei todellisuudessa ole 
enää kenenkään valvonnassa.

– Vuosi sitten valtion hätä-
keskus ilmoitti, että näiden 
linjavikojen valvominen ei ole 
heidän velvollisuutensa, vahin-
gontorjuntapäällikkö Seppo 
Pe kurinen FK:sta sanoo. 

Jos linjat ovat kunnossa ja 
automaattiset palohälytykset 

välittyvät Häkeen, sieltä kyl-
lä välitetään tieto lähimmälle 
pelastuslaitokselle. Sen sijaan, 
jos Häkeen välittyy tieto auto-
maattisen palonilmoitusjärjes-
telmän yhteysviasta, Pekurisen 
tietämän mukaan tapahtuma 
kuitataan nykytilanteessa vain 
ja ainoastaan 'tehtävä päättynyt 
Häkessä' -toimintonappulalla. 
Sieltä ei oteta yhteyttä yhteys-

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä - hyvä 

ja turvaa tuova juttu, jos järjestelmä todella 

toimii.  Jos yhteyslinjat ovat vioittuneet ja kor-

jaamatta, viesti ei välity kiinteistöstä automaat-

tisesti eteenpäin, kuten pitäisi. Näiden kiinteis-

töille tuiki tärkeiden linjojen vikavalvontaa ja 

niiden vioista informoimista on hoitanut valtion 

hätäkeskus (Häke), vaan ei hoida enää. Palvelu 

loppui vuodenvaihteessa. Koska kaupallisia ope-

raattoreitakaan linjojen vikavalvonta ei vaikuta 

kiinnostavan, palohälytyksiä voi vaieta viallisiin 

yhteyslinjoihin kenenkään tietämättä.

Vaimenevatko palohälytykset 

linjavikoihin?

Yhteyslinjojen vikavalvonta retuperällä

linjan operaattoriin eikä palo-
kuntaan. 

Vakuutusalalla Häken kanta 
on koettu omituisena. Kauhis-
tuttava mielikuva esimerkik-
si on, että suuren tavaratalon 
uumenissa, jossain piilotilassa 
kytee palonalku ilman että mi-
hinkään välittyy hälytys, koska 

➺ JATKUU sivulla 32

Seppo Pekurinen muistuttaa 
isännöitsijöitä, että tämän 
vuoden alusta tullut asetus pa-
loilmoittimien asentamisesta 
jokaista alkavaa 60 neliömet-
riä kohden koskee joskus myös 
taloyhtiöiden yhteisiä tiloja. 

n  Teksti: Hanna Rissanen
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kiinteistössä ei tiedetä, että siir-
toyhteys on mennyt epäkun-
toon. 

Yksityiset 
hälytyskeskukset
osaksi 
turvalenkkiä?

-Isännöitsijöiden on otettava 
tämä huomioon koh teissa, 
joissa on automaattinen 

palonilmoitin- tai sammutusjär-
jestelmä, Pekurinen tähdentää.  

Osalle vakuutuksenottajista 
on FK:sta jo lähetetty ja mo-
nelle on vielä lähtemässä kir-
je, jossa kiinteistöjenomistajia 
kehotetaan tekemään sopimus 
oman ilmoituksensiirtoyhtey-
den tarjoajan, käytännössä te-
leoperaattorin kanssa, kuinka 
ja millä miehityksellä linjojen 
toimintavarmuutta valvotaan ja 
vioittuneet hoidetaan viivytte-
lemättä kuntoon. Vallitsevassa 
tilanteessa FK: ssa on katsottu 
parhaaksi, että kiinteistöjen au-
tomaattiset hälytysjärjestelmät 
linkitettäisiin vastaisuudessa 
valtion hälytyskeskuksen sijas-
ta FK:n nettisivuilla luetteloi-
tuihin yksityisiin hälytyskes-
kuksiin.

– Niitä on riittävästi ja lisää 
tulee. Heillä on standardinmu-
kaiset aparaatit ja laitteet sekä 
ihminen valvomassa toimintoja 
24 tuntia vuorokaudessa. Jos 
yhteyksissä tulee vika, sieltä 
otetaan yhteys sekä operaatto-
riin että asiakkaaseen. 

Pekurinen tietää kohteita, 
joiden palonilmoitinjärjestel-
mässä on todettu yhteysvika ja 
yksityisistä hälytyskeskuksista 
on järjestetty kiinteistölle mies-
vartiointi, kunnes ilmoituksen-
siirto on saatu korjattua. Näin 
tapauksissa, joissa kiinteistössä 
on ollut ihmisiä. Vioittuneen 
yhteyden päässä olevassa koh-
teessa, joissa ei ole ihmisiä, 
vartija on käynyt tarkastuksella 
neljän tunnen välein. Kun yhte-
ydet ovat kunnossa ja järjestel-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

mä hälyttää palosta yksityiseen 
hälytyskeskukseen, hälytys 
välitetään sieltä edelleen Hä-
keen, joka laittaa palokunnan 
liikkeelle. 

– On ollut pakko kehittää 
tällainen, ehkä tilapäinen rat-
kaisu, Pekurinen selvittää FK:n 
näkökulmasta kummalliseksi 
koettua pattitilannetta. 

Tiedossa on kyllä ollut, että 
Sisäasiainministeriössä on ollut 
asetettuna työryhmä pohtimas-
sa tilannetta, mutta ratkaisua ei 
ole kuulunut.

– Vuoden vaihteeseen asti 
odotimme, kunnes totesimme, 
että  ihmiset ja omaisuus on 
turvattava, meidän on tehtävä 
jokin järjestelmä. FK:n toimin-
taohje vakuutustenottajille val-
mistui 20. helmikuuta.

Määräyksiä ja kommentteja palo-
ilmoittimesta ja palovaroittimista:

*Rakennusmääräyskokoelmassa on lueteltuna kohteet, joissa 
automaattiset paloilmoitin-ja sammutusjärjestelmät ovat pakol-
lisia. Niitä ovat mm. isot hoitolaitokset, päiväkodit, koulut jne. 
"Fiksu kiinteistönomistaja suojaa omaisuutensa ilman pakkoakin." 
(Seppo Pekurinen)
* 1.9.2009 astui voimaan määräys, jonka mukaan kaikki ra-
kennettavat asunnot on varustettava sähköverkkoon kytketyllä 
palovaroittimella. Suunnitelmat edellytetään jo rakennuslupaha-
kemuksessa, niin kerros-, rivi- kuin omakotitalonkin. Vastaanot-
totarkastuksessa edellytetään esitettäväksi myös huolto-ohjeet 
järjestelmän hoitamiseksi.
* 1.10.2010 tuli voimaan asetus palovaroittimien sijoittamisesta 
ja kunnossapidosta koskien asuntojen haltijoita ja omistajia 
sekä majoitustilojen ja hoitolaitosten toiminnanharjoittajia. Muun 
muassa asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 neliömetriä 
kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. (Sisäasiainministe-
riön asetus 239/2009)
"Ministeriö on tiedottanut muutoksesta ujosti. En usko että kovin-
kaan moni on ryhtynyt ostelemaan lisää palovaroittimia. Tokkopa 
isännöitsijätkään ovat laittaneet tietoa asukkaille, että nämä huo-
lehtisivat niitä lakisääteisen määrän. Tiedote jokaiseen postiluuk-
kuun olisi asiallista tipauttaa viimeistään nyt." (Seppo Pekurinen)
* Tiedot automaattisesta paloilmoittimesta ja sammutuslait-
teistosta sekä niiden ilmoituksensiirtoyhteyden vikatilanteen 
toimintaohjeet on kirjattava rakennuksen lakisääteiseen pelas-
tussuunnitelmaan.
* Automaattisten paloilmoittimien ja sammutuslaitteisto-
jen omistaja/haltija vastaa, että niiden ilmoitussiirtoyhteydet 
testataan kuukausittain. Kokeilusta on pidettävä päiväkirjaa. 
Laitteistot on tarkastettava määräajoin niitä koskevien asetusten 
mukaisesti. Tarkastustodistukset on säilytettävä.

Palovaroitinpakolla tähdä-
tään palokuolemien vä-
hentämiseen. Suomalais-
kodeista noin 90 prosentis-
sa arvioidaan laitteita ole-
vankin, mutta vain noin 
20 prosenttia tarkistaa nii-
den toimivuuden kuukau-
sittain kuten pitäisi. 
Uusiin asuntoihin edellyte-
tään sähköverkkoon liite-
tyt varoittimet. 
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Suomessa on hälytyksen-
siirtolaitteita noin 20 000 
kiinteistössä. Eri asia on, 

kuinka monessa ne toimivat. 
Vanhimmat ovat 1960-luvun 
tekniikkaa, jonka toimivuudes-
ta vahingontorjuntapäällikkö 
Seppo Pekurinen ei ole kaikin 
osin kovin vakuuttunut. Se, että 
järjestelmä ei toimi palon sattu-
essa, käy kalliiksi. Toisaalta vähä-
teltävä ongelma ei ole sekään, 
että automaattinen järjestelmä 
hälyttää aiheetta. Se ei ole ollen-
kaan harvinaista.

– Sisäasiainministeriö on arvi-
oinut hälytyksistä aiheettomik-
si 98 prosenttia!

Erheellisiä hälytyksiä on ol-
lut aina, sen Pekurinen sanoo 
tietävänsä jo opiskeluaikanaan 
kesätöissä Espoon palokunnan 
'prankkarina'. 

Palokunnan pöydällä syttyi 
valo merkkinä, että SOK:n va-
rastolla palaa. Ennen paloau-
tojen liikkeelle panoa otettiin 
SOK:lle varmistussoitto, onko 
hälytys aiheellinen. Vasta sitten 
autot lähtivät. Kun taas Olarissa 
kaivettiin pihaan kuoppaa, min-
kä seurauksena paloilmoitinjär-
jestelmän yhteyslinja katkesi, 
palokunnan pöydällä syttyi lin-
javiasta viestivä vihreä valo. 

– Soitin SOK:lle, että siellä 
on linjavika, huolehtikaa joku 
vahtimaan ympäri vuorokau-

Väärät hälytykset 
turhan tuttua, turhauttavia ja kalliita

den, kunnes vika on korjattu. 
Kohteessahan oli satoja ihmisiä 
töissä ja miljoonien omaisuus. 
Homma toimi näppärästi. 

Sittemmin kohteiden ja palo- 
ja pelastuslaitosten väliin tuli 
Häke, jonka kautta hälytykset 
ohjautuivat. Jos tieto palohä-
lytyksen erheellisyydestä ei 
välity palokunnalle, autot pa-
lomiehineen kiitävät tämän 
tästä matkaan aiheuttaen ris-
kejä liikenteessä muun muassa 

➺ JATKUU

LAIN MÄÄRÄYKSET 

TÄYTTÄVÄSSÄ AUTO-

MAATTISESSA PALOIL-

MOITINJÄRJESTELMÄSSÄ 

ON TOIMITTAVA KOLMEN 

TILANTEEN HÄLYTYKSET: 

PALOHÄLYTYS, HÄLYTYS 

LAITEVIASTA SEKÄ HÄLY-

TYS YHTEYSVIASTA. 

K I I N T E I S T Ö J E N  T U R VA L L I S U U S

n  Teksti: Hanna Rissanen

Sisäasianministeriön arvion 
mukaan turhien hälytysten 
määrä on 98 prosenttia. 
Esimerkiksi Helsingissä sattuu 
vuosittain uhkaavia tilanteita, 
kun paloyksikkö voi olla on 
kiinni aiheettomaksi osoittau-
tuvassa hälytyksessä samalla, 
kun kiireellinen hätätilanne on 
muualla. 
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– Nyt niiden vähentämistä on 
miettimässä varmaan jo neljäs 
työryhmä!

Ilmoittimen paikka
syytä pitää mielessä

Vikahälytyksien lisäänty-
misen takaa paljastuu 
muun muassa entistä 

herkemmin, pienimpäänkin sa-
vuun reagoivat paloilmaisimet. 

Myös FK:ssa henkilöstö on 
poistunut kadulle hälytykses-
tä, jonka aiheuttajaksi paikalle 
tullut palokunta on löytänyt 
huoneessaan sikaria poltta-
neen kollegan. Paloilmaisimia 
sijoitetaan usein myös vääriin 
kohtiin, kuten keittiöön, jos-
sa pelkästään kuuman uunin 
luukku avaamalla saadaan ai-
kaan hälytys. Aina alkuperäinen 
syy vikahälytyksissä ei toisaalta 
ole myöskään paloilmoitinjär-

jestelmän suunnittelussa ja pa-
loilmaisimien sijoittelussa; uuni 
tms. on saatettu sijoittaa kriitti-
selle kohdalle ehkä jälkikäteen. 

Tärkeintä väärien hälytysten 
vähentämiseksi kuitenkin on 
ihmisten toiminta kohteessa. 
Jos kohteessa joudutaan teke-
mään töitä, joista aiheutuu sa-
vua ja käryä, paloilmoittimet 
on kytkettävä siksi aikaa pois, 
mutta ... 

– Kohteessa on oltava palo-
il moittimen hoitaja, siihen teh-
tävään koulutettu. Vain hän 
saa kytkeä ilmoittimen pois, ja 
hänen on kytkettävä se myös 
takaisin työn päätyttyä. Muut 
eivät saa mennä niihin koske-
maan, Pekurinen tähdentää. 

Paloilmoittimien, samoin 
kuin sprinklereiden hoitajille 
on tarjolla kurssitusta FK:n ja 
Suomen Pelastusalan Keskuslii-
ton (SPEK) yhteistyönä.

Isännöitsijöiden pitäisi Pe-

”AINA EI TARVITSE ODOTTAA 

MÄÄRÄYKSIÄ, VAAN OMAA-

KIN JÄRKEÄ VOI KÄYTTÄÄ. 

REMONTTIKOHTEISSA EI 

OLISI YHTÄÄN PAHAKSI, 

JOS NIISSÄ LAITETTAISIIN 

VÄLIAIKAINEN PALOVA-

ROITIN TAI -VAROITTIMIA, 

VAIKKA KEPIN NOKASSA 

OLEVAAN IRRALLISEEN 

VANERIIN KIINNITETTYNÄ  - 

KUTEN OLTIIN IDEOITU MM. 

PORVOON KIRKON KOR-

JAUSTYÖMAALLA.” 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA
Taloissa, joiden 
portaikkoa on 
kavennettu val-
tion tukemalla 
hissin asen-
nuksella, on 
edellytetty 
kompensaatio-
na asennetta-
vaksi tilaan 
myös paloil-
maisinjärjestel-
mä. 

piikkiin ovat todelliset paloti-
lanteet ja ne, joissa palomiehet 
ovat käyneet vain kääntymässä 
kuitatakseen hälytyksen aiheet-
tomaksi. Toisaalta turha ajelu 
turhauttaa ammattilaisia.

Kaikissa kohteissa ei ole ih-
misiä paikalla, eikä isännöit-
sijääkään välttämättä saada 
kiinni avaamaan ovia. Ulkopäin 
hälytystä ei voi todeta aiheetto-
maksi. 

– Mitä sitten maksaa, jos palo-
kunta päästäkseen tarkistamaan 
tilanteen sisällä, murtautuu si-
sään? Pekurinen kysyy ja kovis-
taa kiinteistöistä vastaavia.  

– Jos laitteet on kiinteistöihin 
hankittava, on katsottavat että 
ne myös toimivat oikein. Muu-
ten investointi on mennyt ihan 
hukkaan!

 Erheellisten hälytysten on-
gelma on tiedostettu myös si sä-
asiainministeriössä, Pekurinen 
tietää. 

päin punaisia liikennevaloja 
ajaessaan. Pekurisen mukaan 
hälytystilastoissa on aiheutu-
nut vääristymää, kun samaan 

kurisen mukaan omalta osal-
taan kiinnittää huomiota er-
heellisiin palohälytyksiin myös 
kustannussyistä. Saksassa hän 
tietää olevan käytössä menet-
telyn, missä kiinteistöltä velote-
taan 500 euroa ensimmäisestä 
palokunnan turhasta käynnistä 
(hälytyksen aiheuttanut esimer-
kiksi hitsaaja, eikä palonilmai-
sinta ole kytketty työn ajaksi 
pois). Jos sama toistuu, sakote-
taan taas. Suomessa sakottami-
seen ei ole menty, vielä. 

Paloilmoitinjärjestelmien 
kunnon valvonta on tietysti taas 
yksi lisätyö monien muiden 
tehtävien päälle. Kiinteistöissä 
ilmastointijärjestelmätkin pi-
dettävä kunnossa, miksi ei siis 
paloilmoittimetkin. Tekniikka 
kuin tekniikka, turhan pantiksi 
niihin kait ei ole investoitu.
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Huomaamatta paras
Vedeneristyksen ammattilainen

www.trelleborg.fi 

Vedeneristys on parhaimmillaan 
silloin, kun sitä ei huomaa. Meillä 
Trelleborgilla on yli sadan vuoden 
kokemus, tieto ja taito kehittää ja 
valmistaa ajanmukaisia tuotteita 
ja materiaaleja huomaamattomaan 
vedeneristykseen. 
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Ennakoivien huoltotoimien tahti riip-
puu ovien käyttöympäristöstä ja 

-avauskerroista. Esimerkiksi teollisuu-
dessa ns. perusovia on Leif Stjernbergin 
mukaan syytä huoltaa vähintään 2 ker-
taa vuodessa.

- Mutta nosto-ovissa, esimerkiksi 
kauppakeskusten tai taloyhtiöiden py-
säköintihalleissa, nykyisen lain kritee-
rit täytetään, kun huolto tehdään kaksi 
kertaa vuodessa. Joissakin paikoissa 
olisi puoltavaa tehdä huoltoja vieläkin 
tiheämpään tahtiin, esimerkiksi 6 kertaa 
vuodessa, hän sanoo.

Crawfordin ovet on jo muutaman vuo-
den ajan varustettu avauskerrat osoitta-
valla näytöllä, joka sekin antaa osviittaa 
ennakoivien huoltotoimien ajoittamisel-
le.

Hyvin suunniteltu 
ovilaitehuolto 
säästää rahaa

ILMOITUS

ILMOITUS

Rahaa säästyy
Käytännössä tärkein lisäarvo, jonka 

ennakoivalla ja suunnitelmallisella ovi-
laitteiden huoltamisella voi saavuttaa, 
on kustannussäästö sekä laitteiden toi-
mivuus. 

- Jossakin vaiheessa tulee maksun 
paikka, jos huolto on täysin laiminlyöty. 
Mutta kun tekee huollot säännöllisesti, 
niin silloin kunnossapidosta ei aiheudu 
yllättäviä kustannuksia. Meidän kannal-
tamme sekin on positiivista, että voimme 
näyttää toteen, miten kustannukset sään-
nöllisen huoltamisen ansiosta jonkin ajan 
kuluttua lähtevät selkeästi laskemaan, 
Stjernberg korostaa.

Elinkaariajattelun yleistyessä entistä 
useampi kiinteistönomistaja toivoo saa-
vansa etukäteen tietoa, minkä verran 

ovien huoltaminen ja kunnossapito tulee 
maksamaan. 

- Tällainen kustannusarvio on tieten-
kin helpompi antaa sellaisille asiakkaille, 
jotka ovat teettäneet huoltoja systemaat-
tisesti, koska silloin meillä on käytettä-
vissä tietoa aiemmasta huoltohistoriasta, 
hän mainitsee.

Ovi valittava käyttömäärien 
mukaan

Ovilaitteiden elinkaari vaihtelee paljon 
ja riippuu erityisesti ovien käyttöympä-
ristöstä. Stjernberg arvioi käyttöikähai-
tariksi ääriolosuhteissa kenties vain 6 
vuotta, parhaimmillaan 30 vuotta.

Taloyhtiöiden pysäköintihalleissa 
Stjern bergin mukaan suurimmat virhe-
hankinnat tehdään yleensä silloin, kun 
ovea hankittaessa ei varauduta todelli-
siin käyttömääriin. 

- Toisinaan ovet joudutaan hyvinkin 
nopeassa tahdissa vaihtamaan uusiin, 
hän mainitsee.

Jos valinta tehdään pelkän hintatar-
jouksen perusteella, silloin kiinteistön-
omistaja ei myöskään huomioi, mitä ovi-
en kunnossapito tulee taloyhtiölle koko-
naisuudessaan esimerkiksi seuraavien 10 
vuoden aikana maksamaan.

Kattava huoltopalvelu
Nosto-ovet mielletään Stjernbergin 

kokemuksen mukaan hyvin usein hissi-
määräysten alaisiksi, mutta ne kuitenkin 

Hyvin suunniteltu ennakoiva kunnossapito on Crawford Fin-
land Oy:n huoltopäällikkö Leif Stjernbergin mukaan paras kei-
no välttää oviin liittyviä ongelmia kiinteistöissä. Isännöitsijän 
tai kiinteistöpäällikön kannalta on merkityksellistä, että ovet 
toimivat luotettavasti ja ongelmitta. Tähän päästään suunnitel-
mallisilla ja säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotoimilla, jotka 
tekee ovilaitteet- ja -järjestelmät laajasti hallitseva Crawford 
Finland Oy:n ammattilainen. Lisäarvona kiinteistönomistaja 
säästää kustannuksissa, kun ovilaitteita ei jouduta korjaamaan 
varsinkaan ”hätätöinä” iltaisin tai viikonloppuisin. 

http://www.crawfordsolutions.fi
http://www.crawfordsolutions.fi
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dessa ns. perusovia on Leif Stjernbergin 
mukaan syytä huoltaa vähintään 2 ker-
taa vuodessa.

- Mutta nosto-ovissa, esimerkiksi 
kauppakeskusten tai taloyhtiöiden py-
säköintihalleissa, nykyisen lain kritee-
rit täytetään, kun huolto tehdään kaksi 
kertaa vuodessa. Joissakin paikoissa 
olisi puoltavaa tehdä huoltoja vieläkin 
tiheämpään tahtiin, esimerkiksi 6 kertaa 
vuodessa, hän sanoo.

Crawfordin ovet on jo muutaman vuo-
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ennakoivalla ja suunnitelmallisella ovi-
laitteiden huoltamisella voi saavuttaa, 
on kustannussäästö sekä laitteiden toi-
mivuus. 

- Jossakin vaiheessa tulee maksun 
paikka, jos huolto on täysin laiminlyöty. 
Mutta kun tekee huollot säännöllisesti, 
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jotka ovat teettäneet huoltoja systemaat-
tisesti, koska silloin meillä on käytettä-
vissä tietoa aiemmasta huoltohistoriasta, 
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Ovi valittava käyttömäärien 
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Ovilaitteiden elinkaari vaihtelee paljon 
ja riippuu erityisesti ovien käyttöympä-
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Stjern bergin mukaan suurimmat virhe-
hankinnat tehdään yleensä silloin, kun 
ovea hankittaessa ei varauduta todelli-
siin käyttömääriin. 
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jouksen perusteella, silloin kiinteistön-
omistaja ei myöskään huomioi, mitä ovi-
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toimivat luotettavasti ja ongelmitta. Tähän päästään suunnitel-
mallisilla ja säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotoimilla, jotka 
tekee ovilaitteet- ja -järjestelmät laajasti hallitseva Crawford 
Finland Oy:n ammattilainen. Lisäarvona kiinteistönomistaja 
säästää kustannuksissa, kun ovilaitteita ei jouduta korjaamaan 
varsinkaan ”hätätöinä” iltaisin tai viikonloppuisin. 

CRAWFORD FINLAND OY

Kauppakeskukset, päivittäistavara-

kauppaketjut sekä teollisuus ovat  hy-

vän brändin ja laadukkaat tuott eet ja 

huol topalvelut tarjoavan Crawford 

Fin land Oy:n tärkeintä asiakaskuntaa. 

Kiinteistöalalla tärkeitä yhteistyökump-

paneita ovat esimerkiksi kiinteistöpääl-

liköt ja isännöitsijät.

Päivitt äistavarakaupassa uusien toimi-

ti lojen rakentaminen, S-ryhmä ja Kes-

ko vetureina, on jatkunut toimitusjoh-

taja Ilpo Relanderin mukaan vilkkaana. 

Lisäksi markkinoille on tullut uusia 

toi mijoitakin, kuten Lidl, Bauhaus ja 

muitakin kansainvälisiä toimijoita, mi-

kä on lisännyt Crawford Finland Oy:n 

ovilaitemyynti ä.

- Noin 30 miljoonan liikevaihdostam-

me kuitenkin kaksi kolmasosaa tulee 

aft er sales -liiketoiminnasta, Relander 

vielä mainitsee viitaten pian 50 vuott a 

vanhan yrityksen huoltopalveluihin, 

joi den parissa työskentelee yrityksen 

130 työntekijästä noin 100.
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kuuluvat nykyisin nosto- ja siirtolaittei-
siin, joihin kohdistuu erilaiset määräyk-
set kuin hisseihin. Isännöitsijä on saatta-
nut "niputtaa" muutaman pysäköintihal-
lin oven huoltamisen hissihuoltoyrityk-
selle, vaikka parempaan lopputulokseen 
päästäisiin oviammattilaista käyttämällä. 
Ammattilaisella on asiantuntemusta ja 
kokonaisvaltainen näkemys laitehuollos-
ta. Kokemukseen perustuen mahdolliset 
viat voidaan ennakoida paremmin ja sik-
si korjata ajallaan ja näin välttää ylimää-
räiset laskutkin.

Pitkäaikainen alan kokemus, ammatti-
ihmiset ja keskittyminen ovilaitteiden ja 
-järjestelmien huoltotoimintaan Craw-
ford Finland Oy:n tärkeimpänä ydinlii-
ketoimintana takaavat Leif Stjernbergin 
mukaan juuri sen, että asiakkaalle voi-
daan tarjota hyvää huoltopalvelua kat-
tavasti ja nopeasti. Palvelua tukee hyvä 
varaosahallinta, sillä yrityksellä on isot 
varastot, joissa on laajasti myös muiden 
ovilaitevalmistajien varaosia ja sen ansi-
osta monipuolinen valikoima korjausrat-
kaisujakin.

Ovitekniikalla vaikutetaan 
energiankulutukseen

Tarve säästää energiaa näkyy entis-
tä enemmän myös ovilaitetekniikassa. 
Koska energiankulutuksen kannalta 
on tärkeää minimoida ovien aukioloai-
ka, Crawfordilla on kehitetty erityinen 
val vonta-/ohjausjärjestelmä Crawford 
Mo nitoring System (CMS), jolla ovien 
sulkeutumista ja avautumista voidaan 
ohjata ja kontrolloida. Energiansäästö-
tavoitteen saavuttamisen kannalta olen-
naista on, että on valittu käyttötarpeen 
perusteella oikeanlainen ovilaite ja sille 
toimiva ohjausjärjestelmä.

Oy Primula Ab:n Järvenpäähän val-
mistuva Primulan Herkkupaja eli uusi 
tuotanto- ja logistiikkakeskus on toimi-
tusjohtaja Ilpo Relanderin mukaan yksi 
esimerkki, jossa energiatehokkuudesta 
tuli tärkein ovilaitevalintakriteeri.

- Sinne suunniteltiin 80 milliä vahvat 
ovimateriaalit. Primula-konsernissa pa-
nostetaan erittäin pieneen hiilijalanjäl-
keen, minkä johdosta energia-asiat ovat 
voimakkaasti esillä. Me onnistuimme 

vakuuttamaan asiakkaan siitä, että ovi-
lamellin paksuus ei ole energiatehok-
kuuden kannalta  olennaisin asia, vaan 
se, miten ovia ohjataan. Valtaosa ener-
giahukasta tulee sinä aikana, kun ovi on 
turhaan auki. Asiakas ymmärsi näkökul-
man ja teki sillä perusteella investointi-
päätöksen, jonka mukaan keskukseen 
tulee valvonta-/ohjausjärjestelmä. Sillä 
pystytään keskitetysti valvomaan kiin-
teistön ovia,  sulkemaan ja avaamaan 
nii tä ja näin varmistamaan, että ovet me-
nevät oikea-aikaisesti kiinni, Relander 
mainitsee suomalaisena esimerkkinä.

Ruotsista hän mainitsee esimerkkinä 
erään ison logistiikka-alan operaattorin, 
jonka terminaalien varustaminen nyky-
aikaisella valvonta-/ohjausjärjestelmäl-
lä toi yritykselle miljoonan euron säästöt 
vuodessa. Ohjausjärjestelmän takaisin-
maksuaika oli tässä tapauksessa vain 
kuukausi.

Crawfordin huoltomiesten uusi mo-
bii  lijärjestelmä nopeuttaa tiedonkulkua, 
koska huoltomies saa esim. vikailmoi-
tuksen kämmentietokoneeseensa ja voi 
kuitata sillä korjauksen tehdyksi, jolloin 
tieto siitä siirtyy asiakkaan sähköpostiin.

http://www.crawfordsolutions.fi
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Teksti: Jukka Lahdensivu, 
erikoistutkija, Tampereen 
teknillinen yliopisto, Ra-
kennus-tekniikan laitos 
sekä Saija Varjonen, 
tutkija, Tampereen teknil-
linen yliopisto, Rakennus-
tekniikan laitos (nyk. 
A-Insinöörit Oy)

•3

Betonirakenteiden kun-
totutkimustoiminta on 
ollut vilkasta 1990-luvun 

puolivälistä saakka ja kuntotut-
kimuksesta on muodostunut ai-
van keskeinen osa rakenteiden 
korjaustarpeen määrittelyä. 

BY 42 mukainen 
ohjeistus

Betonijulkisivut ja -parvek-
keet koostuvat usein erilaisista 
elementtityypeistä, jonka lisäk-
si eri elementtien pintamate-
riaalit saattavat vaihdella jopa 
elementtikohtaisesti. By 42 
Be tonijulkisivun kuntotutki-
mus 2002 -ohjeen mukaan jo-
kaisesta rakennetyypistä tulee 
ottaa vähintään 3 rinnakkaista 
näytettä. 

Tyypillisessä 1960-luvun lo-
pusta 1980-luvun alkupuolelle 
rakennetuissa betonielementti-
kerrostaloissa on yleensä vähin-
tään 5 erilaista rakennetyyppiä: 
pitkien sivujen ruutuelementit, 
päätyjen umpielementit, parve-
kelaatat, parvekepielet ja par-
vekekaiteet. Lisäksi sokkeliele-
mentit ja ullakon kuorielemen-
tit on yleensä tutkittava erik-
seen. Tällöin näytemäärän tulisi 
olla vähintään 15 - 21 näytettä 
tutkittavaa rakennusta kohden. 
Mikäli erilaisia elementti- tai 
elementtien pintatyyppejä on 
useita, on elementtejä jaotelta-
va tätäkin tarkemmin. 

Erilaiset materiaalit, valmis-
tus- ja työtavat sekä rakentei-
den ominaisuudet aiheuttavat 

Kuntotutkimusten kattavuus - vertailu BeKo-tietokantaan

Betonijulkisivujen kuntotutkimussystematiikan kehittäminen alkoi Suomes-
sa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, jolloin tehtiin ensimmäiset aiheeseen liit-
tyvät diplomityöt sekä laajempaa tieteellistä tutkimusta. Tämän työn tuloksena 
laadittiin silloisessa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ensimmäinen 
valtakunnallinen kuntotutkimusohje by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus, jo-
ka ilmestyi 1997. Kuntotutkimusohje yhtenäisti eri kuntotutkijoiden käytäntöjä 
ja loi alalle yhteiset vaatimukset ja ohjeistuksen kuntotutkimusten sisällöistä 
ja otantojen laajuudesta. Kuntotutkimusohjetta päivitettiin ja tarkennettiin 
vuonna 2002 ilmestyneeseen uuteen painokseen.

turmeltumis- ja vaurioitumisil-
miöiden etenemisen vaihtelua, 
eikä yhdestä elementtityypis-
tä otetuista näytteistä saatuja 
tuloksia voida yleistää koske-
maan koko julkisivurakenteen 
elementtejä. By 42 mukaan 
näytteenotto ja tutkimukset on 
kuntotutkimuksessa suoritetta-

va siten, että tulosten analysoin-
ti pystytään tekemään rakenne- 
ja elementtityyppikohtaisesti.

Kuntotutkimukset tehdään 
otantatutkimuksena, jolloin 
tutkimuksella saatuihin tietoi-
hin sisältyy aina jonkin verran 
epävarmuutta. Mitä suurempaa 
otantaa käytetään, sitä luotetta-

vampia tuloksia saadaan. 
Vastaavasti myös kustannuk-

set kasvavat otoskoon suuretes-
sa. Käytettävän otoskoon suu-
ruus riippuu siitä, mikä on 
tutkittavan vauriomekanismin 
ja sen tarkkuuden merkitys joh-
topäätöksiä tehtäessä. 

Kuntotutkimus on onnistu-
nut ja luotettava silloin, kun 
sen johtopäätökset, varsinkin 
arvioitu korjaustarve ja ehdo-
tettu korjaustapa, ovat vaurio-
tilanteeseen nähden oikeita ja 
taloudellisia.

Kuntotutkimusten 
tyypillinen näyte-
otanta BeKo-tieto-
kannan mukaan

BeKo-tutkimuksessa tar-
kasteltiin kuntotutkimusten 
laajuutta toteutuneiden näyte-
otantojen perusteella. Tarkas-
telussa käytettiin otantatietoja 
sellaisista tietokannan raken-
nuksista, joissa elementtityypit 
sekä kohteen laajuustiedot oli-
vat selvitettävissä. 

Tällaisia kohteita on tieto-
kannassa mukana 262 kohdet-
ta, jotka on rakennettu 1948 - 
1993. Kuntotutkimukset näihin 
kohteisiin on tehty 1992 - 2006. 
Tietokannassa oleva keskimää-
räinen kohde on 1978 raken-
nettu 5-kerroksinen asuinker-
rostalo, jossa on 2 porrashuo-
netta ja 28 parveketta. Kunto-
tutkimus kohteeseen on tehty 
vuonna 2002.

Tietokannan mukaan julki-

Porareikä.

Rapautunut reuna.
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sivujen ja/tai parvekkeiden 
kuntotutkimuksissa otetaan 
keskimäärin 12,1 näytettä jo-
kaisesta rakennuksesta. Tämä 
luku sisältää näytteet julkisi-
vuelementeistä (umpi- ja ruutu-
elementit), sokkelielementeistä, 
ullakon kuorielementeistä ja 
parvekerakenteista (pieli-, laat-
ta ja kaide-elementti). 

Suurin osa kuntotutkimuksis-
ta on suoritettu 6 - 10 näytteellä 
(28 % kaikista tutkimuksista) tai 
11 - 15 näytteellä (23 %), mutta 
myös 1 - 5 näytteen osuus on 
melko suuri (19 %).  

Julkisivuista otetaan kunto-
tutkimuksissa keskimäärin hie-
man enemmän näytteitä kuin 
parvekkeista. Tietokannan mu-
kaan julkisivuista on otettu kes-
kimäärin 7,2 betonilieriönäy-
tettä ja vastaavasti parvekkeista 
on näytteitä otettu keskimäärin 
6,1. 

Yleisesti kuntotutkimuk-
sissa on otettu huomattavasti 
vähem män näytteitä, kuin mi-

➺ JATKUU

tä nykyinen Betonijulkisivujen 
kuntotutkimus 2002 -ohje suo-
sittaa, sillä lähes 50 % kaikista 
kuntotutkimuksista on tehty 1 
- 10 näytteellä, kun ohjeen mu-
kainen miniminäytemäärä on 
15 - 21 näytettä tutkittavan ra-
kennuksen elementtityyppien 
määrästä riippuen.

BeKo-tietokannasta havaitaan 
myös, että rakenteissa olevien 
näkyvien vaurioiden esiintymi-
nen ei ole vaikuttanut kunto-
tutkimuksen näyteotantaan, 
vaan suunniteltu näytteenotto-
ohjelma on viety sellaisenaan 
läpi useimmissa tapauksissa. 

Kohteissa, joissa ei ole to-
dettu välitöntä korjaustarvetta, 
on kuntotutkimuksessa otettu 
keskimäärin 1,8 näytettä enem-
män kuin sellaisissa kohteissa, 
joihin kuntotutkimuksen pe-
rusteella on suositeltu korjaus-
toimenpiteitä. 

Hajonta eri korjaussuositus-

Rapautuman tutkimista.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

ten pohjaksi otettavien näyttei-
den määrässä on todella suuri. 
Esimerkiksi paikkaus-pinnoi-
tuskorjausta on päädytty suosit-
telemaan korjausvaihtoehdoksi 
2 - 23 näytteen otannoilla.

On kuitenkin otettava huo-
mioon, että edellä esitetty 
näytemäärien vertailu ei ker-
ro kaikkea kuntotutkimuksen 
riittävyydestä. Joissain tapauk-
sissa kohteessa on esimerkiksi 
jo silmämääräisesti havaittavaa 
laaja-alaista ja pitkälle edennyt-
tä pakkasrapautumaa, jolloin 
on perusteltua ottaa vain muu-
tamia näytteitä sopivan korjaus-
tavan löytämiseksi. 

Kuntotutkimusten laatua ei 
siten voida arvioida pelkästään 
näytemäärää arvioimalla. Oleel-
lista on, että kuntotutkimus on 
riittävä rakenteen vauriotilan-
teeseen ja kuntotutkimukselle 
asetettuihin tavoitteisiin näh-
den. Näytemäärien vertailu an-
taa kuitenkin ainakin karkean 
käsityksen tehdyn kuntotutki-
muksen kattavuudesta.

Kiinteistöstrategioissa 
on paikkakunta-
kohtaista eroa

Kuntotutkimusten merkitys-
tä kiinteistöjen ylläpidossa sekä 
korjaustavan valinnassa selvitet-
tiin BeKo-tutkimuksessa muka-
naolevien vuokrataloyhtiöiden 
case-kohteiden avulla. 

Eri puolilla Suomea sijait-
sevat 12 kohdetta olivat 3 - 8 
kerroksisia, vuosina 1969 - 90 
valmistuneita betonielement-
tikerrostaloja, joihin oli tehty 
julkisivu ja/tai parvekekorja-
uksia kahden vuoden sisällä. 
Eteläisimmät case-kohteet si-
jaitsivat pääkaupunkiseudulla, 
pohjoisimmat Oulussa, itäisim-
mät Kuopiossa ja läntisimmät 
Turussa. 

Tutkimuksessa haastateltiin 
kohteiden suunnittelijoita, ti-
laajia ja valvojia. Haastattelutut-
kimuksen tavoitteena oli selvit-
tää, minkälaiset asiat vaikutta-
vat julkisivukorjausprosessin 
onnistumiseen sekä minkälaisia 

kehittämistarpeita kohdistuu 
kuntotutkimuksiin tai korjaus-
ten päätöksentekoprosessiin 
sekä liittyykö julkisivujen kor-
jaamisprosessiin alueellisesti 
merkittäviä eroja.

Haastattelujen perusteella 
yleisin ulkobetonirakenteiden 

kunnossapitotapa on tarpeen-
mukainen kunnossapito, joka 
perustuu kuntoarvioihin tai 
kuntotutkimuksiin. Myös oh-
jeellisiin kunnossapitojaksoihin 
perustuva kiinteistönpito on 
runsaasti vuokra-asuntoja hal-
linnoivien kiinteistönomistaji-

en keskuudessa hyvin yleistä.
Kunnossapito-ohjelmissa 

esiintyy huomattavaa alueesta 
ja kiinteistönomistajasta riippu-
vaa vaihtelua. Pääosin voidaan 
sanoa, että pääkaupunkiseu-
dulla ja Turun alueella, joissa 
julkisivujen ja parvekkeiden 
korjaus on vilkkainta, pyritään 
julkisivurakenteiden jatkuvalla 
seurannalla ja pienimuotoisella 
huoltotoiminnalla pidentämään 
rakenteiden käyttöikää. Tällöin 
ongelmat havaitaan ja niihin 
puututaan jo ennen varsinais-
ta vaurioitumista ja korjaustoi-
menpiteet ovat pääasiassa ke-
vyitä korjauksia. 

Muualla Suomessa ei varsi-
naista huoltotoimintaa julkisi-
vu- ja parvekerakenteille ole 
säännöllisesti tehty, vaan julki-
sivujen perusteellinen korjaus 
tehdään pääasiassa peruskorja-
uksen yhteydessä, noin 25 - 40 
vuoden iässä. Tällöin joudutaan 
useimmiten tekemään perus-

Kuva 2 
Keskimääräinen 
näytemäärä, joilla 
suositeltuihin julki-
sivujen korjausta-
poihin on päädytty 
(n=218). Pystyviiva 
esittää vaihteluvä-
lin.

Kuva 1 
Rakennuskohtainen 
näytemäärä julkisi-
vujen ja/tai parvek-
keiden kuntotutki-
muksessa BeKo-
tietokannan 
mukaan (n=262).

Peitepaksuusmittaus.

40    KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2010



teellinen korjaus. 
Julkisivujen ja parvekkeiden 

korjaamiseen käytettävissä ole-
vat rajalliset resurssit ovat teh-
tyjen haastattelujen mukaan 
merkittävässä roolissa korja-
uksista päätettäessä. Käytössä 
olevien resurssien kohdistami-
sessa on vaihtelua. 

Yleisimmin resurssit pyritään 
kohdistamaan siten, että saavu-
tetaan kokonaisvaltaisesti hyvä 
tuotto. Etelä-Suomen kasvukes-
kuksissa korjauksia ulotetaan 
sekä rakennuksen sisätiloihin 
että ulkorakenteisiin. Muualla 
maassa käytettävät resurssit on 
usein kohdistettu joko sisätilo-
jen korjaukseen tai ulkoraken-
teisiin. 

Merkittävin korjausstrategioi-
den eroja selittävä tekijä on 
be tonirakenteiden erilainen 
vaurioituminen. Vanhoissa ele-
menttitaloissa käytetyn beto-
nin laatu on valtakunnallisesti 
hyvin tasalaatuista, kuten artik-
kelisarjan edellisessä jutussa 
on todettu, mutta todellinen 
rasitustaso vaihtelee huomat-
tavasti. 

Vaurioitumisnopeus on no-
peinta rannikkoalueilla, jossa 
jäätymissulamissyklejä on vuo-
den aikana enemmän ja sade 
tulee myös talvikaudella use-
ammin vetenä tai räntänä.

Korjaustapa valitaan 
kuntotutkimuksen 
perusteella

Kuntotutkimusraporteissa 
an netaan julkisivuille ja parvek-
keille korjaussuositukset, jotka 
perustuvat rakenteiden vaurio-
tilanteeseen. Yleensä kuntotut-
kimusraporteissa on ehdotettu 
useampia korjausvaihtoehtoja, 
jotka täyttävät eri vaatimuksia. 
Kevyin vaihtoehto määräytyy 
usein teknisten vaatimuksien 
mukaan ja raskaammassa vaih-
toehdossa on voitu ottaa huo-
mioon myös taloudelliset tai 
esteettiset seikat.

Haastatteluiden mukaan jul-
kisivu- ja parvekerakenteiden 
korjaushankkeen käynnistää 

useimmiten rakenteen näkyvä 
vaurioituminen. Kun kiinteis-
tön omistaja, isännöitsijä, huol-
tomiehet tai asukkaat havaitse-
vat rakenteissa näkyviä vaurioi-
ta, kuten korroosiovaurioita tai 
pakkasrapautumaa, tulee tarve 
selvittää rakenteen todellinen 
kunto kuntotutkimuksella. 

Suurissa vuokrataloyhtiöissä 
on käytössä myös systemaatti-
sempia kunnon seurantatapoja. 
Kiinteistöjen kuntoa seurataan 
säännöllisesti teknisten isän-
nöitsijöiden tekemillä arvioin-
neilla noin kahden vuoden 
välein ja kuntotutkijoiden te-
kemillä silmämääräisillä kunto-
arvioilla 5-10 vuoden välein. 

Kiinteistöjen isännöitsijät 
kuitenkin keskittyvät arvioin-
neissaan pääasiassa kiinteistö-
jen sisätilojen vaurioiden kar-
toittamiseen. Tarkempi kunto-
tutkimus ti lataan tyypillisesti 
kuntoarvioinnin havaintojen 
perusteella tai viimeistään, kun 
rakennus alkaa tulla korjausi-
kään eli noin 15 vuoden iässä. 
Tällöin tutkimus ei välttämättä 
johda korjaustoimenpiteisiin, 
vaan tutkimuksessa mahdolli-
sesti havaittua vaurioitumista 
seurataan säännöllisesti, esim. 
5 vuoden välein, tai tarvitta-
essa tehtävillä tutkimuksilla ja 
korjaustoimenpiteet ajoitetaan 
teknisen kunnon edellyttämään 
ajankohtaan. 

Kohteen korjaussuunnittelu 
käynnistyy kuntotutkimuksen 
pohjalta ja yleensä korjaus-
suunnitteluun valitaan kun-
totutkimuksessa ensisijaisesti 
suositeltu korjaustapa, jolla 
saadaan pitkä käyttöikä. Kun-
totutkimuksessa suositellusta 
korjaustavasta ja -ajankohdasta 
poiketaan vain harvoin ja sil-
loin päätöksellä on perusteel-
liset syyt, kuten liittyminen 
muihin korjauksiin. Mikäli kun-
totutkimuksen tekemisestä on 
kulunut paljon aikaa, yleensä 
yli 5 vuotta, tehdään usein lisä-
tutkimuksia ennen lopullisen 
korjaustavan valintaa.

www.julkisivuyhdistys.fi

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

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

Hanki lisäksi JUKO- Julkisivujen korjausopas  
– käsikirja julkisivukorjaamiseen!

Hinta 15,00 eur (sis. alv 8 %) + postimaksu 2,95 eur

Tilaukset: 
info@julkisivuyhdistys.fi  tai 

sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

15 v.

Excel-pohjainen ohjelma
ammattilaiselle

”A-Insinöörit Oy:ssä JUKO-elinkaarilaskentatyökalua on 
käytetty käytännön työssä sen pilottivaiheesta lähtien eri-
tyyppisten julkisivu- ja parvekesaneerausten elinkaarikus-
tannusten arviointiin ja kokemukset ovat olleet positiivisia.
Keskeisenä kokemuksena voidaan näistä erilaisista 
käyttökohteista todeta se, että tilaajan päätöksenteko on 
tapahtunut elinkaarikustannukset tiedostaen, joskin jois-
sakin tapauksissa elinkaarikustannuksiltaan edullisimman 
vaihtoehdon investointikustannus on kuitenkin sanellut käy-
tännön toimenpiteet ja toiminut valintakriteerinä”, kertoo 
A-Insinöörit Oy:n korjaussuunnittelun suunnittelupäällikkö 
Mikko Tarri käyttökokemuksista.

JUKO-elinkaarilaskentatyökalu 

toimii MS Excel-toimisto-

sovelluksen päälle rakennettuna

taulukkolaskentasovelluksena.

Hinta 

200,00 eur 
+ alv 22 %

JUKO-
elinkaarilaskentatyökalu
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P I H AT  J A  L E I K K I V Ä L I N E E T

Leikkivälineisiin on pe-
rehtynyt koulutuspääl-
likkö Marko Eskolainen 

Viherympäristöliitosta. Hän on 
uransa varrella törmännyt usein 
tilanteisiin, joissa taloyhtiö mie-
lellään hankkisi halpoja välinei-
tä ja kasaisi ne itse.

– Se on oman oksan sahaamis-
ta, sillä ammattitaitovaatimus 
näissä hommissa on kovaa ta-
soa ja virheitä syntyy kokemat-
tomalle hyvin helposti. Kun 
pihaan hankkii kunnolliset vä-
lineet ja jos niiden käyttö ei ole 

Leikkipaikan 
turvallisuus syytä pitää ajan tasalla

Taloyhtiö alueen omis-

tajana ensi ja viime 

kädessä vastuussa 

Leikki on iloinen asia 

- ja sellaisena se säi-

lyykin, kunhan leikki-

välineiden turvallisuu-

desta huolehditaan. 

Taloyhtiön leikkipaikka 

on julkinen leikkipaik-

ka, jota koskevat sa-

mat määräykset kuin 

esimerkiksi kunnan 

ylläpitämää leikkipuis-

toa. Leikkipaikasta ja 

sen ylläpidosta vastaa 

ensisijaisesti alueen 

omistaja.
kovin kovaa, kestävät ne hyvä-
kuntoisina keskimäärin 10-15 
vuotta ja senkin jälkeen hyvin 
huollettuina vielä vuosia.

Tavoitteen ollessa turvallinen 
ja säännöt täyttävä leikkipaikka 
neuvoo Eskolainen käyttämään 
alan konsulttia.

– Paras lopputulos saadaan, 
kun satsataan hyviin leikkiväli-
neisiin ja palkataan neuvonan-
tajaksi asiantuntija. Sama sääntö 
pätee sekä uuden leikkipaikan 
perustamiseen että vanhan 
kunnostamiseen.

Viherympäristöliiton kou-
lutuspäällikkö Marko 
Eskolaisen pöydällä on vä-
lineitä, joita käytetään 
leikkivälineiden kiellettyä 
pään kiinnijuuttumisrakoa 
ja hupparinarurakoa mi-
tattaessa. 

n  Teksti: Irene Murtomäki 

42    KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2010



Asiantuntemusta löytyy 
muun muassa Viherympäris-
töliiton jäsenjärjestöiltä Viher-
aluesuunnittelijoilta ja Suomen 
Maisema-arkkitehtiliitolta.

Yksi ongelmavyyhti on van-
hat leikkipaikat, joilla ei ole 
käyttöä ja jotka ovat saaneet 
rauhassa rapistua paikalleen.

– Ne ovat tikittäviä aikapom-
meja. Taloyhtiön olisi näissä ta-
pauksissa paras miettiä, purkaa-
ko välineet pois vai vähentääkö 
niitä sattumanvaraisia käyttäjiä 
varten ja satsaa sitten niiden 
jäljelle jäävien turvallisuuteen.

Omistaja vastaa 
turvallisuudesta

Peruslähtökohtana on, 
että leikkipaikan turval-
li suudesta vastaa sen 

omis taja, joka vahingon sattues-
sa on ensimmäisenä tulilinjalla. 
Tilanne on silti voinut mennä 

pieleen jo aikaisemmin.
– Puutteita on ehkä ollut 

alun perin leikkivälineessä, eli 
valmistaja ei ole ollut ajan tasal-
la. Toiseksi alueen suunnittelija 
on saattanut piirtää esimerkik-
si turva-alueen liian pieneksi. 
Kolmanneksi paikan rakentaja 
ei ole noudattanut annettuja 
suunnitelmia, vaan oikaissut 
jonkin mutkan. Lisäksi työmaal-
la ollut valvonta ei ole havain-
nut tehtyjä virheitä.

– Kun nämä asiat otetaan 
huomioon, on leikkipaikan 
tärkein tarkastus käyttöönotto-
tarkastus. Se pitää ehdottomas-
ti antaa ammattitaitoisen hen-
kilön käsiin. Jos ketjussa on 
ta pahtunut virhe, hänen on se 
huomattava.

Ketjun seuraava lenkki on 
alu een ylläpidosta vastaava 
ta ho, mutta turvallisuuden 
suh teen vastuukysymyksien 
keskiössä on aina leikkipaikan 
omistaja. 

Tarkastukset 
säännöllisesti

Leikkipaikka rapistuu väis-
tämättä käytön, ilkivallan 
ja sään vuoksi. Koulutus-

päällikkö Eskolainen tähdentää, 
että asunto-osakeyhtiön kannat-
taa tiedostaa vastuunsa ja huo-
lehtia leikkipaikan ylläpidosta, 
johon liittyvät oleellisena osa-
na tarkastukset. Leikkivälineitä 
koskeva standardi määrittelee, 
kuinka usein tarkastukset on 
tehtävä.

– Silmämääräinen pintapuoli-
nen tarkastus tehdään käyttöas-
teesta riippuen jopa päivittäin. 
Tämä koskee lähinnä kovassa 
käytössä olevia päiväkotien 
leik kipaikkoja. Toiminnallinen 
tarkastus on suoritettava kaikil-
la julkisilla leikkipaikoilla vä-
hintään neljä kertaa vuodessa. 
Sii nä tarkastellaan muun mu-
assa välineiden kulumista. Se 

kannattaa teettää konsultilla, 
sillä jokamiehen tiedot ja taidot 
eivät riitä. Toiminnallista tarkas-
tusta perusteellisempi on vuo-
sitarkastus.

– Ohjenuorana taloyhtiöille 
voisi esittää, että toiminnallinen 
tarkastus neljä kertaa vuodessa 
on riittävä, ja niistä yksi olisi 
samalla vuositarkastus. Mutta 
mikäli käyttöä on paljon, on 
tarkastuksia tehtävä useammin, 
Eskolainen muistuttaa.

Viherympäristöliitto VYL on 
järjestänyt leikkiturvallisuuteen 
liittyvää koulutusta viidentois-
ta vuoden ajan. Peruskursseja 
on vuosittain kolmesta viiteen 
ja jatkokursseja kahdesta kol-
meen. Leikkipaikkatarkastajien 
kursseja on tähän mennessä 
pidetty kolme. Suomessa on 23 
tarkastajaa, mikä ei koulutus-
päällikkö Eskolaisen mielestä 
ole riittävästi, sillä kartalla on 

➺ JATKUU
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vielä paljon valkoisia alueita.

Keinu, 
hiekkalaatikko ja 
jousieläin

Leikkipaikkojen tyypilli-
seen välinevalikoimaan 
kuuluvat keinu, hiekka-

laatikko ja muutama jousieläin.
– Keinu on hyvin "matemaat-

tinen eläin". Siihen liittyy stan-
dardien kautta koko joukko 
sääntöjä, millejä ja kulmia, Es-
kolainen toteaa.

Kotitekoisia tai rautakaupois-
sa myytäviä yksityispihoihin 
tarkoitettuja keinuja ei missään 
tapauksessa saa laittaa julkisel-
le leikkipaikalle.

Perusasia on, että keinun pi-
tää olla rakenteellisesti ehjä. 
Sen putoamisalueella on oltava 
riittävästi tilaa ja alustan on ol-

tava tarpeeksi pehmeä. 
Hiekkalaatikkoon ei liity suu-

ria riskejä, vaan ne tulevat mui-
den välineiden kautta.

– On muistettava, että hiek-
kalaatikko ei saa olla toisten 

leikkivälineiden turva-alueella. 
Takavuosina oli nimittäin tyy-
pillistä, että liukumäki laski 
hiekkalaatikkoon.

Hiekkalaatikon oma turvalli-
suusriski on viimeistelemättö-

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Taloyhtiön pihalla olevien monitoimikiipeilytelineiden raot on jär-
jestyksessään kielletyllä välillä. Jos pää jää rakoon ja jalat luis-
kahtavat, käy huonosti.

Tyypillisessä vanhan pihan 
leikkipaikassa on paljon 
puutteita. Ensinnäkin tur-
va-alusta on liian kova. 
Keinut on yhdistetty muihin 
välineisiin niin, että niiden 
päälle pääsee kiipeämään. 
Lisäksi ne ovat liian lähellä 
tolppaa. Taustalla näkyy 
leikkivälineitä, joiden turva-
alueet menevät ristiin. 
Liukumäessä eivät tämän 
päivän kaidesäännöt täyty 
ja puuparru on aivan liian 
lähellä taustalla näkyvää 
kiipeilytelinettä.
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mästä puusta rakennettu kehik-
ko, josta voi irrota tikkuja. Mar-
ko Eskolaisen mielestä hiekan 
puhtauteen laitetaan turhaan 
painoarvoa. Ympäristöterveys-
viranomaiset määräävät hie-
kan vaihdettavaksi vuoden tai 
kahden vuoden välein. Siihen 
kuluu paljon varoja, jotka voisi 
käyttää leikkipaikan muuhun 
kohentamiseen.

Myös jousieläimillä eli keinu-
misvälineillä turva-alueen on 
oltava kunnossa. Kun leikkiväli-
neiden standardeja päivitettiin 
jokin aika sitten, tarkennettiin 
tappimallisten käsikahvojen ja 
jalkaotteiden muotoa. Tätä ny-
kyä niiden päässä täytyy olla 
muotoiltuna mollukka. Näin 
yritetään välttää se, ettei lapsi 
loukkaa silmäänsä, jos hän sat-
tuu juoksemaan päin.

Liian pieni 
turva-alue 
tyypillistä

Tyypillisimpiä epäkohtia 
leikkipaikoilla ovat väli-
neiden liian pienet tur-

va-alueet ja alustojen kovuus. 
Alustan kovettuminen tulee 
ajan myötä väistämättä eteen, 
jollei irtoainesta vaihdeta.

– Turva-alusta vaatii asiantun-
temusta. Päänvaivaa aiheuttaa 

soran niin kutsuttu nolla-aines, 
jota ei saisi olla turvasorassa 
lainkaan. Tämä tarkoittaa sitä, 
että maa-aineksen täytyy olla 
märkäseulottua. Kuivaseulottu 
sora nimittäin kovettuu lyhyen 
ajan sisässä korppumaiseksi 
tamppauksen ja sateen vuoksi. 
Lisäksi on käytettävä luonnon-
soraa. Sen joukossa ei saa olla 
murskattua osaa, joka tiivistyy 
ja paakkuuntuu. Jos paikkakun-
nalta ei löydy kriteerit täyttävää 
soraa, on toiseksi paras vaihto-
ehto A-luokan salaojasora.

Kiipeily- ja monitoimiväli-
neistä puhuttaessa Marko Esko-
lainen nostaa esille putoamis-
vaaran. Välineet on jaettu vai-
kea- ja helppopääsyisiin, joista 
viimeksi mainittuihin voivat 
kiivetä pienet taaperotkin. Jos 
laitteen korkeus on 60 senttiä 
tai yli, pitää siinä pääsäännön 
mukaan olla 70 sentin umpi-
kaide.

Vakavan onnettomuuden ris-
kien listaan lukeutuu leikkivä-
lineen pään rako esimerkiksi 
kaiteissa ja porrasväleissä. Rako 
ei saa olla niin suuri, että lapsen 
pää mahtuu sen väliin.

Leikkivälineillä standardit

Leikkivälineille asetetut vaatimukset on määritelty standar-
dein.

- Suomessa oli 90-luvun loppupuolelle saakka aika lailla va-
paata, kunnes saatiin ensimmäiset eurooppalaiset standardit. 
Sittemmin niitä päivitettiin ja uudet standardit otettiin siirtymä-
ajan jälkeen käyttöön viime vuonna. Ylivoimaisesti määräävin 
on EN SFS-standardi 1176 kaikkine alakohtineen. Sen lisäksi 
myös Turvatekniikan keskus TUKES ohjeistaa leikkipaikkojen 
turvallisuusasioissa ja kansankielisen, Esa Junttilan toimitta-
man  leikkiturvallisuusjulkaisun ”Toimiva, kestävä ja turvallinen 
leikkikenttä  voi tilata Viherympäristöliitosta, koulutuspäällikkö 
Marko Eskolainen toteaa.

U U T I S P O S T I A

Oikeusministeriö uudistaa 
parhaillaan asunto-yhtiöasetus-
ta, joka tulee voimaan 1.7.2010 
yhtäaikaa asunto-osakeyhtiölain 
uudistuksen kanssa. 

Kuluttajaviraston mielestä 
uudistus on tervetullut, sillä sen 
mukanaan tuomat velvoitteet li-
säisivät kuluttajan luottamusta 
asuntokaupassa.

Lainaosuudet ja viat
Oikeusministeriö ehdottaa, 

että isännöitsijäntodistuksessa 
olisi ilmoitettava osakehuo-
neiston lainaosuus siten, että se 
kattaa kaikki ne erät, jotka mak-
samalla huoneiston saa velatto-
maksi. Tiedoissa pitäisi ilmetä 
koko velan tosiasiallinen määrä 
korkoineen ja kuluineen. 

Käytäntöjen yhdenmukais-
taminen on Kuluttajaviraston 
oikeusministeriöllä antaman 
lausunnon mukaan tarpeen, 
jotta kuluttajalla olisi asunto-
kauppaa tehdessään mahdolli-
suus vertailla kaupan kokonais-
kustannuksia. Näin toimimalla 
ehkäistäisiin myös mahdollisia 
kaupanteon jälkeen syntyviä 
riitoja.

Vuokratontin lunastus-
oikeus

Kuluttajaviraston mukaan 
tieto huoneistokohtaisen tont-
tiosuuden lunastamisesta olisi 
erikseen todettava isännöitsi-
jäntodistuksessa. Kuluttajien on 
tiedettävä asuntoa ostaessaan, 
lisääkö yhtiön tonttivuokra asu-
miskuluja ja voiko tonttiosuuden 
lunastaa. Isännöitsijän varmen-
tama tieto siitä, että tonttiosuus 
on huoneiston osalta jo lunastet-
tu lisää kuluttajien luottamusta 
kaupanteossa.

Yhtiön käyttämätön 
rakennusoikeus

Kuluttajaviraston mielestä 
isännöitsijäntodistuksessa olisi 
myös ilmoitettava yhtiöllä oleva 
käyttämätön rakennusoikeus. 
Ostajia tiedot kiinnostavat, sil-
lä rakennusoikeudella voi olla 
vaikutusta tulevien remonttien 
yhteydessä osakkeenomista-
jien rahoitettavaksi päätyvään 
velkaosuuteen. Asunto-osake-
yhtiö voi esimerkiksi rahoittaa 
putkiremontin rakentamalla tai 
myymällä uusia asuntoja. Li-
särakentaminen voi vaikuttaa 
osakehuoneistojen käytettävyy-
teen. Esimerkiksi ullakkoraken-
taminen tuo ylimmän kerroksen 
huoneistoille uusia naapureita, 
mikä saattaa varsikin vanhoissa 
rakennuksissa lisätä melua.

Ajantasaiset 
lainaosuustiedot

Kuluttajaviraston mielestä 
tiedot osakehuoneiston laina-
osuuksista saisivat olla enin-
tään kolme kuukautta vanhoja. 
Ajantasaiset tiedot ovat sekä 
myyjän ja ostajan etu ja ehkäi-
sevät mahdollisten riitojen syn-
tymistä.

Asetus voimaan 1.7.
Asetuksen keskeisin sisältö 

on, että osakehuoneistosta, yh-
tiön kiinteistöstä ja rakennuk-
sista annettavat tiedot pitäisi 
kertoa isännöitsijätodistuksessa 
nykyistä kattavammin. Asetuk-
sen mukaan isännöitsijäntodis-
tuksessa on mainittava, kuinka 
pitkältä ajalta annetut tiedot ovat 
peräisin. Tietoja ei ole velvolli-
suus kirjata taannehtivasti. Ku-
luttajan kannattaakin tarkistaa, 
sisältääkö isännöitsijäntodistus 
esimerkiksi kaikki tiedot huo-
neistossa tehdyistä remonteista 
vai selvityksen ainoastaan tietyl-
tä ajalta.

Asuntokauppoihin tukea uudesta 
isännöitsijätodistuksesta
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P U T K I S T O S A N E E R A U K S E T

PutkiPeformi Oy:n toimi-
tusjohtaja Jan-Erik Lut-
her nosti esiin muiden-

kin jo havaitseman ilmiön: uu-
sia putkisaneerausmenetelmiä 
käyttävien yritysten määrä on 
pullahtanut viimeisen vuoden 
aikana moninkertaiseksi. Vuosi 
sitten toimintaa harjoitti viisi 
tai kuusi yritystä, nyt jo yli 20.

– Laatu tulee ilman muuta 

olemaan haaste.
Kiinteistönomistajien nä-

kökulmaa edustanut toimin-
nanjohtaja Kai Haarma esitti 
päällimmäisenä ajatuksenaan 
huolen, miten menetelmien ja 
niiden yhdistelmien moninai-
sesta joukosta osattaisiin löytää 
kuhunkin kohteeseen ja tilan-
teeseen soveltuvin vaihtoehto. 
Valintaa tehdessä tulisi kyetä 

Olevista ja odotettavista putkiremontin 
haasteista puhetta yhteisen pöydän takaa

Putkisaneerauksessa on 

taloyhtiöitä jo suurina 

ryppäinä, ja aina vain 

lisää tiedossa. Hank-

keet tarjoavat haas-

teita niin osakkaille ja 

asukkaille kuin työhön 

eri tavoin osallisille am-

mattiryhmille, yhteisiä 

ja kullekin omanlai-

siaan. Maaliskuisen 

aihealuetta puineen se-

minaarin päättäneessä 

paneelikeskustelussa 

nostettiin esiin put-

kisaneerauskentällä 

jo nähtyjä ja koettuja 

haasteita sekä vielä 

edessäpäin oleviksi ou-

nasteltuja.  

ottamaan huomioon sekin, mil-
laisia asukkaita kohteissa on, 
heidän rakennejakautumansa, 
tavoitteensa ja toiveensa. 

Suvi Nenonen halusi työnan-
tajansa Tekesin rinnalla tuoda 
osaltaan keskusteluun myös 
korjausrakentamisen käyttä-
jät, käyttämisen asiantuntijat. 
Asukkaiden ja käyttäjien näkö-
kulmasta korjaushankkeet syn-
nyttävät hänen uskoakseen tari-
noita, hänen toiveensa mukaan 
käyttäjien onnellisiksi kokemia. 
Eikä vain lopputuloksen, vaan 
myös prosessin osalta.  Hank-
keen voisi Nenosen mukaan 
todeta onnistuneen kattavasti, 
jos ja kun asukkaiden suusta 
kuuluu kommentti tyyliin 'oli 
remppa, aivan ihana'.

Panelistit pyörittivät sanan 
laatu merkitystä eri näkökul-
mista kiikaroituna, se kun on 
kaikkea muuta kuin yksiselit-
teinen. Esimerkiksi palvelussa 
laatu voisi parhaimmillaan olla 
asiakkaan asettamien odotusten 
ylittämistä. Tekniset ihmiset nä-

-–  Yhtään hankesuunnittelua ei enää käydä läpi, joissa ei käytäisi läpi myös pinnoitusmenetelmiä, isännöitsijä Markku Luukkainen 
(kuvassa vasemmalla) kuvasi putkiremonttihankkeissa muutaman vuoden sisällä tapahtunutta muutosta. Hän pitää tärkeänä, että 
asioista kerrotaan avoimesti ja minkä päätöksen yhtiökokous tekeekään, sitä kunnioitetaan. 

n  Teksti: HANNA RISSANEN
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Tervetuloa seminaariin.
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kevät puolestaan tekniset asiat, 
laatua on tehdä asiat sovitulla 
tavalla sovitussa ajassa, tarkasti 
ja sovittuun hintaan. 

Toisaalta hankkeeseen koh-
distetut odotukset saattavat 
erota melkoisesti sen mukaan, 
ovatko ne asukkaan, sijoittaja-
osakkaan, hallituksen jäsenen 
tai isännöitsijän. Esimerkiksi 
tekniselle laadulle kaikki asuk-
kaat eivät välttämättä osaa 
edes asettaa odotuksia, koska 
eivät tekniikkaa tunne. Siksi se, 
että hankkeessa on onnistuttu 
teknisesti, ei välttämättä heille 
riitä. Kriteereitä on paljon, mi-
kä tulikin hyvin esiin samassa 
tilaisuudessa esitellyssä asukas-
kyselyn tuloksissa.

Panelisteja keskustelussa 
luotsannut Anna Sorainen nos-
ti esiin, josko Suomessa olisi 
luotavissa järjestelmä, jolla put-
kisaneeraushankkeiden eri te-
kijöiden ja ammattilaisten laatu 
olisi arvioitavissa yhdenmukai-
sesti, 'relevantilla ja validilla' 
keinolla. Muun muassa vakuu-

tusyhtiöiden hän tiesi sellaista 
kaipailevan.

Talohallinta Oy:tä isännöit si-
jäpanelistina edustanut Markku 
Luukkainen ilmoittautui ehdot-
tomasti ajatuksen kannattajaksi. 
Tosin hän arvioi, että helposti 
järjestelmä ei ole luotavissa 
'pinnoitusmenetelmistä kun 
täs sä on kyse'. Menetelmät 
muistuttavat toisiaan, mutta ai-
neet ovat erilaisia. Järjestelmän 
luominen vaatisi Luukkaisen 
mukaan siten aikamoista tutki-
mista. 

”Kun johdat yritystä, sinul-
la on missio ja visio johon-
kin vuoteen, sitä kautta 
strategia. En tiedä, kuinka 
monella taloyhtiöllä on stra-
tegia. Jos ei, se tekee johta-
misen ja valintojen tekemi-
sen aika vaikeaksi.” (J-E L 
vertasi yritysjohtajan ja 
isännöitsijän työtä)

– Kuka sen laatii ja kuka val-
voo? Jollakin yrityksellä laatu-
järjestelmät jo on, ja niillä te-
kemisestäkin alkaa olla jo aika 
lailla kokemusta, referenssejä. 
Niihin voisi kuvitella luottavan-
sa, hän totesi.

– Jollakin tavalla pitäisi pys-
tyä luomaan standardeja ensin-
näkin materiaalien teknisestä 
laadusta, mutta myös koko pro-
sessin etenemisestä, organisato-
risesta toiminnasta, Luther to-
tesi ja viittasi VTT:n ja Tekesin 
suuntaan mahdollisina tahoina 
raja-arvojen asettajiksi. 

- Siitä vain potkimaan asiaa 
eteenpäin, Suvi Nenonen kan-
nusti yritysten suuntaan ja ko-
rosti, että pienetkin askeleet 
ovat tärkeitä. Kaikkea ei saada 
kerralla kuntoon. 

Isännöitsijän 
ammattitaitoa:
tietää itse ja tietää, 
kuka tietää

 ”Haluaisin nähdä vastauk-
set samaan kysymyspatte-
riin neljän viiden vuoden 
päästä, kun tiedottamisen 
tasoa osakkaille on nostet-
tu, he tietävät, mitä putki-
remontissa oikeasti on tu-
lossa. Tyytyväisyysasteet 
nousevat.” (Ääni yleisön 
joukosta)

Markku Luukkainen 
myönsi pettyneensä 
huonoon palauttee-

seen, jonka isännöitsijät saivat 
ammattikuntana asukkailta put-
kiremonttihankkeisiin liittyväs-
sä kyselyssä. Muut panelistit to-
sin arvelivat tuloksen kielivän 
osittain vääränlaisista käsityksis-
tä isännöitsijän toiminnoista. 

Jan-Erik Luther vinkkasi, että 
isännöitsijöiden tulisikin ker-
toa asiakkailleen rohkeasti, mil-

➺ JATKUU
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lä alueella heidän vahvuuten-
sa ovat ja mihin kysymyksiin 
vastaamaan heillä on osoittaa 
muut osaajat. 

– Ehkä taloyhtiöissä on hiu-
kan vanhanaikainen toimitus-
johtajamalli, asukkaat odottavat, 
että isännöitsijä on ehdoton 
asiantuntija jokaisessa asiassa. 
Sehän on täysi mahdottomuus. 

Kuka ja mistä aihealueesta 
hankkeessa parhaiten tietää-
kään, sitä tietoa on tärkeä laittaa 
jakoon. Uusi asunto-osakeyhtiö-
laki tulee asettamaan tiedotuk-
selle yleensäkin entistä isompia 
vaatimuksia, todettiin. Erilaisia 
tiedotustapoja ja -kanavia jakaa 
tietoa taloyhtiöiden osakkaille-
kin kyllä löytyy. Suurempi huoli 
todellisuudessa Haarman ko-
kemusten mukaan onkin, että 
osakkaissa on iso osa niitä, joita 
tietoisuutensa nostaminen talo-
yhtiönsä suurissakaan urakois-
sa ei kiinnosta. 

– Heille viestit eivät mene lä-
vitse, vaikka olisi viisi tiedotus-
tilaisuutta! Siksi hallituksen ja 
sen puheenjohtajan rooli on ai-
van keskeinen ja myös isännöit-
sijän on otettava roolia, joka ei 
välttämättä hänelle kuuluisi. 

Maunulan ryhmäkorjaushan-
ketta vetävä Eino Rantala Ekos to 
Oy:stä yleisön puolelta ilmoitti 
näkemyksenään, että koko toi-
mialan on annettava osakkaille 
informaatiota, on se sitten kir-
jallista, elokuvaa, tilaisuuksia tai 
jotain muuta. 

– Heidän, jotka maksavat, on 
saatava tietoa voidakseen tehdä 
kunnollisia päätöksiä!

Markku Luukkanen sanoi 
kokevansa ammattikuntansa 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTAPutkiremontin kokeneiden tutkitut tunnot:

Kolmanneksella jäi hankkeesta 
toivomisen varaa

Kaikki taloyhtiöissä toteutetut putkiremontit eivät ole men-
neet niin sanotusti täysin 'putkeen', ilmeni PutkiReformin toi-
meksiannosta Think If Laboratories'n toteuttamassa kyselyssä, 
jonka vastaajat, yhteensä 524, olivat taloyhtiöiden 'riviasukkai-
ta' sekä hallitusten jäseniä (126). Yhteenvetona oli tulkittavissa, 
että vastanneista remontin läpikäyneistä asukkaista 32,4 pro-
senttia koki saneerauksen epäonnistuneen hieman tai täysin. 
Hallituksien jäsenistä onnistumisen suhteen hampaankoloon 
oli jäänyt jotain enemmän tai vähemmän vain 20,2 prosentilla. 
Sekä hallitusten jäsenten että 'ei-jäsenten' keskuudessa näyt-
täisi kasvaneen kiinnostus myös uusia putkikorjausmenetel-
miä kohtaan.

Vastaajien tyytyväisyyttä arvioitiin kyselyssä 25 eri muuttu-
jan osalta. Vastaajat olivat taloyhtiöistä, joissa putkisaneeraus 
oli joko tehty viimeisen viiden vuoden aikana tai se oli tulossa 
seuraavan viiden vuoden aikana. 

Tutkimuksen mukaan saneeraukseen valmistautuville asuk-
kaille tärkeimmät kriteerit remontin onnistumisessa ovat , että 
työ on sovitunlaista (93 prosenttia pitää erittäin tärkeänä), asuk-
kaat saavat hyvän tiedotuksen asuntoon kohdistuvista toimen-
piteistä (92 prosenttia) ja aikatauluista sekä sen mahdollisista 
muutoksista (85 prosenttia) ja että saneerauksen lopputulos on 
hyvä hintaansa nähden (85 prosenttia). 

Suhteessa odotuksiin - eli saneeraukseen valmistautuvien 
kriteereitä ja saneerauksen läpikäyneiden kokemuksia vertail-
taessa - eniten on petytty tiedotukseen, asunnon suojaukseen 
sekä tarjousten selkeyteen ja vertailukelpoisuuteen. Joka kol-
mas asukas on myös tyytymätön päätöksentekoon taloyhtiössä. 
Peräti joka kolmas vastaaja ei pitänyt taloyhtiön päätöksente-
koa sujuvana ja hyvällä tavalla hoidettuna. 

Parhaiten asukkaiden mielestä onnistuttiin asunnon arvon 
nostamisessa saneerauksen aikana (89 prosentin mielestä 
onnistui täysin tai melko hyvin). Tyytyväisiä oltiin myös sanee-
rauksen toteuttaneen yrityksen pitkäaikaiseen kokemukseen 
valitussa menetelmässä (83 prosenttia) ja että rahoitus järjestyi 
asukkaille kohtuuhintaisena (80 prosenttia). 

Saneerauksiin osallistuvista ammattilaisista parhaiten asuk-
kaiden mielestä onnistuivat urakoitsijat (67 prosenttia arvioi toi-
minnan erittäin hyväksi tai melko hyväksi), taloyhtiön hallitus 
(62 prosenttia) ja suunnittelijat (61 prosenttia). Kriittisimmin 
suhtauduttiin isännöitsijöihin (32 prosenttia arvioi toiminnan 
erittäin tai melko huonoksi) ja urakan valvojiin 82 prosenttia). 
Nämä kaksi ammattiryhmää sekä taloyhtiöiden hallitukset sai-
vat paljon ääripäiden vastauksia, joten mielipiteet jakautuivat 
vahvasti puoleen ja toiseen.

Yhä suurempi kiinnostus 
uusiin menetelmiin

Menetelmistä parhaiten tunnetaan perinteinen putkiremontti, 
mutta jopa 35 prosenttia saneerauksen läpikäyneistä ilmoit-

taa kuitenkin, ettei tunne perinteisiä menetelmiä. Vastauksista 
ilmeni, että tietoisuus uusista menetelmistä kasvaa selkeästi  
remonttiin valmistautuvien joukossa. Hallitusten jäsenillä tie-
toisuuden kasvu on vielä selkeästi korkeampaa kuin asukkailla 
keskimäärin. Putkiremontteihin vasta  valmistautumassa olleet 
vastaajat suhtautuvatkin tutkimuksen pohjalta uusiin menetel-
miin huomattavasti suopeammin kuin jo remontin toteuttaneet. 
Asukkaista 40 prosenttia (18 prosenttia) ja hallitusten jäsenis-
tä 36 prosenttia (12 prosenttia) oli sitä mieltä, että perinteisten 
ja uusien menetelmien yhdistelmä sopisi heidän taloyhtiönsä 
tulevaan remonttiin parhaiten (suluissa saneerauksen jo teh-
neiden mielipide).  

Kysymykseen, olisiko mielestäsi hyväksyttävää, että sama 
yritys tekee sekä kuntokartoituksen että saneerauksen, kanta 
oli sama 'riviasukkailla' ja hallitusten jäsenillä. Kolme neljästä 
ei menettelyä hyväksyisi. Vastaajista niillä, joiden taloyhtiöis-
sä remontti oli läpikäytynä, remontti kesti 53 prosentissa ta-
pauksista 1-4 kuukautta, 13 prosentilla peräti 7-12 kuuakutta. 
Saneeraukseen valmistautuvista 58 prosenttia arveli remontin 
kestoksi 1-4 kuukautta, pinnoitusmenetelmillä toteutettavan 
saneerauksen kestoksi puolestaan 1-4 viikkoa (68 prosenttia 
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tehtäväksi ennen kaikkea huo-
lehtia hankkeisiin kunnon orga-
nisaatiot, riittävästi asiantunti-
joita vastaamaan, että remontti 
tehdään, kuten pitää. Se maksaa 
ihan varmasti itsensä takaisin, 
taloyhtiön koosta riippumatta, 
hän korosti. 

Myös Rantala painotti proses-
siosaamisen tärkeyttä isännöit-
sijöille, mutta viestitti, että myös 
osakkaiden, ja etenkin useiden 
taloyhtiöiden ryhmäkorjauksis-
sa, on tajuttava, miten hanketta 
viedään eteenpäin. Hallitsemal-
la, milloin mikin heidän asiansa 
tulee esiin, milloin he voivat 
vaikuttaa oman asiansa hoita-
miseen. Siksi myös heidän in-
formoimisensa prosessitasolla 
on tärkeää.

Asennetta 
pätevyyden
päälle, siitä 
se lähtee

Projektipäällikkö, asian-
tuntija, valvoja, isännöit-
sijä - ammattitaidon tarve 

on selvä, mutta pätevyys ja tut-
kinnot eivät yksin riitä takeeksi. 
Kai Haarma korosti erityisesti 
työmaan johdon asenteen rat-
kaisevaa merkitystä hankkeissa 
ja lopputulokselle. Suvi Neno-
nen puolestaan nosti osaamisen 
rinnalle tärkeänä verkostoi-
tumisen. On hyvä sanoa, mitä 
itse osaa, mutta osattava sanoa 
myös, kuka osaa sen, mitä itse 
ei osaa. 

Korjausohjelmasta päätet-
täessä hinta ei saisi olla ainoa 

kriteeri, mutta vääjäämättä kus-
tannukset ovat merkittävä vai-
kuttaja. Kustannusten jako yhti-
ön ja osakkaan välillä puhututti 
paneelissakin.

Uuteen asunto-osakeyhtiöla-
kiin on tulossa maininta, että 
osakkaan omalla kustannuksel-
laan tekemät tai teettämät työt 
täytyy ottaa huomioon, jos ne 
aiheuttavat taloyhtiölle säästöä 
myöhemmin tehtävässä ura-
kassa. Laskentakaavaa, kuinka 
tehdä se, laki ei anna. Haarma 
totesi ajatelleensa, että kymme-
nen vuotta olisi aina maksimi-
aika, ja hankkeesta riippuen 
vähennysoikeus voitaisiin pois-
taa lyhyemmässäkin ajassa. Toi-
saalta uuteen lakiin tulee myös 
selvästi aikaisempaa tiukempi 
huoneistokohtaisten muutos-
töiden ilmoitusvelvollisuus; il-
moitus on tehtävä etukäteen ja 
kirjallisesti.

Paneelin vetäjänä Anna So-
rainen summasi, minkälaiseksi 
tilanne putkisaneerauskentällä 
on ehkä saatu vuoteen 2020 
mennessä: – Olemme saaneet 
laatujärjestelmät kuntoon, 
pystytään luomaan standardit, 
joilla seurata alan tekijöiden 
työtä, asukkaille tiedotetaan 
paremmin ja keskusteluyhteys 
osallisten välillä toimii. Myös 
alan asiantuntijoiden koulutus 
on paremmassa jamassa. 

Paneelikeskustelu käytiin PutkiRe-
formin järjestämässä seminaaris-
sa, jossa julkistettiin myös tulokset 
tutkimuksesta, jossa putkiremon-
tin vastikään kokeneet ja siihen 
valmistautuvat asukkaat saivat 
ilmaista putkiremontteihin liitty-
viä mielipiteitään, kokemuksiaan 
ja toiveitaan.

U U T I S P O S T I A

Asbesti on terveydelle 
vaarallinen aine paitsi 
asbestipurkajille myös 

ulkopuolisille, paitsi kun teki-
jöillä on ammattitaito ja -asen-
ne sekä asianmukaiset laitteet 
ja muu varustus. Suomen As-
besti- ja Pölynsaneerausliik-
keiden liitto ry, SAP,  on vuosi-
en projektin tuloksena luonut 
menettelyn, jonka ansiosta 
työn tilaaja voi varmistaa, että 
asbestipurkuun pestatuista jo-
kaisella on työhönsä koulutus. 
Jokaisella kyseistä työtä teke-
vällä on vastedes oltava esit-
tää tilaajalle tai viranomaisten 
edustajalle Asbestipurkajan 
pätevyyskortti. Kortin saa vain 
koulutusohjelmilla, joilla on 
Sosiaali- ja terveysministeriön 
työsuojeluosaston hyväksyntä. 
Pätevyyskorttiin liittyviä käy-
tännön toimia hoitamaan on 
valtuutettu SAP ry.

Asbestipurkajan pätevyys-
kortti on henkilökohtainen, 
mutta se on sidottu myös yri-
tykseen, jolla on valtuutus as-
bestipurkutöihin sekä töissä 
tarvittavat laitteet ja materiaa-
lit. Jokainen Asbestipurkutyön 
Varmistusmenettelyn mu-
kaiseen asbestipurkutyöhön 
sitoutunut yritys on myös 
allekirjoittanut sitoumuksen, 
joka sisältää työterveyshuol-
lon hoitamisen asbestityön 
huomioiden sekä laitteiden 
ja koneiden huollon ja kun-
nossapidon, sinisen asbestin 
oikean käsittelyn kuten myös 
asbestipurkukohteen doku-
mentoidun itselleluovutuk-
sen. 

Riski- ja 
haitta-aineet
selvitettävä 
etukäteen

Asbestiriskit on syytä 
ottaa huomioon en-
nakolta myös taloyh-

tiöiden korjaushankkeissa, ja 
pienemmissäkin korjauksissa, 
joihin saattaa liittyä asbestin 
käsittelyä. STM:n työsuojelu-
osasto on yhdessä työsuoje-
lun vastuualueiden kanssa te-
rästäytynyt myös hankkeiden 
rakennuttajien turvallisuus-
tehtävien parantamiseksi. 

Yhdeksi tavoitteeksi on 
otettu työpaikkatarkastusten 
lisääminen, koskien muun 
muassa asbestipurkutöiden 
valvontaa, mutta myös asbes-
tikartoituksia. Rakennutta-
jan on kartoitettava kunkin 
hankkeen erityispiirteitä kos-
kevat vaarat ja laadittava sen 
perusteella urakoitsijoiden 
käyttöön turvallisuusasiakir-
ja. Velvollisuus koskee myös 
asbestikartoituksen tekemis-
tä purettavissa rakenteissa. 
Työsuojelusäädösten mukaan 
rakennuttajan on tarvittaessa 
käytettävä asiantuntijaa vel-
vollisuuksiensa hoitamisessa. 

Asbestin ja haitallisten pö-
lyjen hallintaan erikoistunei-
ta yrityksiä on ollut Suomessa 
jo vuodesta 1987, jolloin tuli 
voimaan Valtioneuvoston pää-
tös asbestityöstä. Seuraavana 
vuonna perustettiin SAP ry 
mm. tuomaan kentän koke-
musta ja parhaita käytäntöjä 
määräysten ja ohjeistuksen 
valmistelun pohjaksi.  Asbes-
titöitä koskeva malli toimii 
myös muiden haitta-aineiden 
kuten PCB:n, lyijyn, kivihiilen, 
kreosootin sekä haitallisesti 
pölyävien eristeiden poista-
misessa. Myös kosteiden ja 
homeisten rakenteiden sekä 
viemäri-, vesi- ja palovahin-
kojen saneeraus edellyttää 
asianmukaisten menetelmien 
käyttöä. 

Asbestipurkajalle 
pätevyyskortti
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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 15 v.

Hyvää vappua 2010 ja sa-
malla hyvää kesän odotus-

ta! Vappu on aina ollut, ainakin 
minulle, eräänlainen kevään 
taitekohta ja tästä kohtaa on 
saanut aloittaa kesän valmis-
telut ja odottamisen. Toki vap-
puuni liittyy myös mukavia 
muistoja teekkari- ja opiskelu-
ajoilta - vappuhan on alkupe-
räisemmältä tarkoitusperältään 
erilaisia merkityksiä mukanaan 
kantanut työn juhla, mutta sit-
temmin vapusta on muodos-
tunut merkittävä päivä myös 
opiskelijoille - hyvä syy juhlis-
taa enemmän (tai vähemmän) 
työntäyteisen talven taittumista 
uuden kasvun kauteen.

n n n n  

Opiskelusta puheen ollen, 
kyllä sitä opiskeltavaa ja oppi-
misen hetkiä sitten riittääkin, 
vaikka todisteen opiskelujeni 
päättymisestä olen saanut jo 
huomattavan monta vuotta 
sitten. Oppiminen on vaan 
muuttanut muotoaan uusien 
haasteiden tullessa vastaan ja 
niistä selviytyessään parhaim-
millaan voi todeta oppineensa 
jotain. Jotkut opit ja osaamiset 
ovat sellaisia, joita tuodaan esil-
le tärkeinä ja merkittävinä, mut-
ta joskus kertyy myös sellaista 
oppia ja osaamista, jota ei ikään 
kuin itsestään selvinä edes ym-
märretä pitää tärkeinä.

n n n n  

Edellä esitetty johdatus on 
yksi syy, miksi Julkisivuyhdistys 
ry ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöi-
den hallitusasiantuntijat AKHA 
ry ovat käynnistäneet yhteis-
työssä Julkisivuremontti 2010 
-kilpailun. Julkisivusaneeraus 
on lähes aina taloyhtiön näkö-
kulmasta siinä määrin raju pu-
serrus ja sen parissa toimivien 
osalta opettava tilaisuus, että 
joskus voisi olla hyväksi pysäh-

Ei oppi asennemuutosta ojaan kaada
tyä miettimään, mitä matkan 
varrella oikein on opittu. Jul-
kisivuremontti 2010 -kilpailun 
keskeisin ja tärkein tavoite on-
kin löytää tästä armaasta Suo-
men maastamme niitä julkisi-
vusaneeraushankkeita, joissa 
on opittu jotain! Ja vielä olen-
naisempaa on, että näemme 
toivottavasti palkittavien jou-
kossa hankkeita, joissa panos 
ja tuotos ovat tasapainossa eli 
myös lopputulos on tavoitteen 
mukainen ja haluttu.

n n n n  

Korjausrakentaminen on eri-
näisten barometrien mukaan 
saavuttamassa tai jo saavuttanut 
uudisrakentamisen volyymin, 
riippuen tulkintatavasta. Julki-
sivusaneeraushankkeita tästä jo 
80-luvulta vakaasti kasvaneesta 
volyymistä on vakuuttavan suu-
ri osuus ja jos ennusteita kat-
soo, osuus koko korjausraken-
tamisesta joko kasvaa tai sitten 
ainakin pysyy ennallaan. Tämä 
kaikkineen tarkoittaa sitä, että 
se mitä tehdään, on syytä tehdä 
hyvin - ja mikäpä olisi sen pa-
rempi tapa toimia oikein kuin 
selvittää, mikä jo tehdyissä sa-
neerauksissa on toiminut ja 
mikä ei. Hyviä käytäntöjä kun 
voidaan monistaa, kun niistä 
tiedetään. Kun ei se oppi vielä-
kään ojaan kaada. 

n n n n  

Toinen asia on sitten taas 
kokonaan se, minkälaista asen-
noitumista saneerauksiin ja 
kiinteistöjen ylläpitoon ylipää-
tään liittyy. Edelleenkin törmää 
yllättävän negatiiviseen asen-
noitumiseen, jopa välinpitämät-
tömyyteen kotina tai vaikkapa 
työpaikkana toimivan raken-
nuksen suhteen, kun kuitenkin 
rakennuksen pitäisi luoda tur-
vallinen ja terveellinen ympä-
ristö ihmisille ja perheille. Ra-

hallisestikin arvioituna kiinteis-
tön ylläpidon pitäisi kiinnostaa, 
sillä ainakin oman kodin koh-
dalla kyse on siitä elämän suu-
rimmasta hankinnasta ja sen 
arvon ylläpitämisestä. 

n n n n  

Henkilöautojen huolto ja 
kunnossapito toimii aivan erin-
omaisena päinvastaisena esi-
merkkinä tässä asiassa - auton 
kunnossapito on brändätty niin 
hyvin, että säännöllinen huolto 
ja tarkkailu on aivan itsestään 
selvää ja kukaan - ei siis ku-
kaan - kyseenalaista vaikkapa 
huoltokirjassa esitettyä 15 tai 
20 tuhannen kilometrin välein 
tapahtuvaa öljynvaihtohuoltoa, 
vaikka se useimmiten rahapus-
sia kipeästi kirpaiseekin.  Olen-
naista ja merkille pantavaa on 
kuitenkin se, että kukaan ei sitä 
kyseenalaista. 

n n n n  

Autotkin voivat toki olla kal-
liita, mutta useimmiten asun-
non arvo henkilöautoon verrat-
tuna on moninkertainen ja sik-
si saattaisi olla kovastikin syytä 
panostaa sen ylläpitoon. Hyvin 
ylläpidetyssä ja terveessä ra-
kennuksessa asumisen ja työs-
kentelyn voisi arvioida olevan 
mukavampaa ja tehokkaampaa 
kuin "sairaassa rakennuksessa", 
eikö vaan? Jos siis rakennusten 
ylläpitoon saataisiin edes pieni 
osa esimerkkinä käyttämäni au-
tojen ylläpidon mukaisesta ide-
ologiasta, niin olisivatko asiat 
sitten paremmin? Ainakin minä 
uskon niin.

PS: jos Julkisivuremontti 2010 
-kilpailu kiinnostaa, lisätietoa 
löytyy osoitteista 
www.julkisivuyhdistys.fi, 
www.akha.fi ja 
www.kiinteistoposti.fi.

Mikko Tarri, DI
Suunnittelupäällikkö, A-Insinöörit Oy 
korjaussuunnittelu
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja
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H A N K I N TA L A K I

Risto Jaakkolan mielestä 
jo se perusajatusmalli, 
että yhteiskunnalliseen 

toimintaan liitetään yritystoi-
mintaa, on pielessä. Puurot ja 
vellit menevät sekaisin.

– Tämän seurauksena syntyy 
vähintään harmaa alue, jota 
suitsimaan on aikanaan sää-
detty hankintalaki. Sen tarkoi-
tuksena on ohjailla veroeuroin 
tapahtuvaa liiketoimintaa. Läh-
tökohtanahan on EU:n direktii-
vien ja Suomen lainsäädännön 

Hankintalakiin 
tulevat muutokset tervetulleita

Isännöitsijällä huonoja kokemuksia kunnallisesta tarjouskilpailusta

Isännöintikeskus Tam-

pere Oy:n toimitus-

johtajalla, vastaavalla 

isännöitsijällä Risto 

Jaakkolalla on huonoja 

kokemuksia julkisen 

hankintalain toteutu-

misesta. Hän toivookin 

lakiin lähiaikoina tule-

vien muutosten lisää-

vän läpinäkyvyyttä ja 

edesauttavan tarjoaji-

en tasapuolista kohte-

lua. Tosin hän uskoo, 

että lain kirjaimen siir-

tyminen käytännöksi 

etenee hitaasti. mukaisesti, että valtio ja kunta 
tai kaupunki eivät saa rajoituk-
setta harjoittaa liiketoimintaa.

Jo nykyisen julkisen hankin-
ta lain mukaan sekä valtion 
että kunnan olisi kilpailutet-
tava avoimesti kynnysarvon 
eurorajat ylittävät hankinnat. 
Valtiolliselle puolelle on tätä 
varten perustettu internet-pal-
velu, joka on saanut nimekseen 
HILMA. Sivustoilla ilmoitetaan 

➺ JATKUU

”YKSITYISEN YHTIÖN ON 

MAHDOTON MENESTYÄ 

JULKISIA HANKINTOJA 

KOSKEVISSA TARJOUSKIL-

PAILUISSA, KOSKA LÄHIPII-

RISÄÄNNÖKSIÄ EI NOUDA-

TETA”, TOIMITUSJOHTAJA, 

VASTAAVA ISÄNNÖITSIJÄ 

RISTO JAAKKOLA ALLEVII-

VAA.

n  Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
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Toimitusjohtaja Risto Jaakkolan 
mukaan alan siivoaminen kuu-
luu kattojärjestöille, ei yksittäi-
selle yritykselle.

Lakiin luvassa 
tiukennuksia

-Koska julkisissa han-
kinnoissa ei ole nou-
datettu riittävässä 

määrin hankintalain henkeä, on 
lakipykäliin tulossa tiukennuk-
sia. Tämä tarkoittaa muun muas-
sa sitä, että kilpailurikkomusten 
sanktioita tullaan koventamaan, 
Risto Jaakkola toteaa.

Hän ei silti usko, että sinänsä 
loistava lainsäädäntö muuttuu 
reaalikäytännöksi ennen kuin 
yksityiset yritykset vievät vää-
rinkäytöstapauksia markkina-
oikeuden ratkottavaksi.

– Vasta sitä kautta asia nou-
see julkisuuteen ja niin kutsu-

tun suuren yleisön tietoisuu-
teen. Kun sille selviää, kuinka 
veroeuroja käytetään, kasvaa 
kunnallisella puolella paine 

hankintalain noudattamiseen.
Jaakkola muistuttaa, kuinka 

on käynyt valtakunnan tasolla.
– EY:n tuomioistuin on jo 

aloittanut erityistarkastukset 
joissakin valtion yhtiöissä. Löy-
dökset ovat saaneet runsaasti 
julkisuutta, esimerkkinä voisi 
mainita Destian tapauksen.

Jaakkolan mukaan on vain 
ajan kysymys, koska tämänkal-
taiset ilmiöt tulevat julki kun-
nallisella puolella.

– Hankintalainsäädännön yk-
siselitteisenä tarkoituksena on 
poistaa epämääräisyydet han-
kintaprosesseista. Tällaisia tapa-
uksiahan on puitu runsaasti vii-
me aikoina julkisuudessa, Jaak-
kola toteaa viitaten poliittista 
elämää ravistelleeseen puolue- 
ja ehdokastukivyyhtiin.

Peruspalveluista 
bisnekseen

Toimitusjohtaja Risto 
Jaak kolan mielestä laki 
julkisista hankinnoista 

on hyvä, ja tulevat sääntöjen 
kiristykset parantavat sitä enti-
sestään. Hän pitää tärkeänä sel-
keyttää siitä, mikä on kunnallis-
palvelua ja mikä liiketoimintaa.

– Tällöin voidaan oikeasti 
verrata, mitä palveluvastinetta 
veronmaksaja saa, ja mikä osa 
veroeuroista ajautuu vapaille 
markkinoille kuuluvaan toi-
mintaan. Yleiseen keskusteluun 
tulisikin avautua laajempi nä-
kemys kunnallisista palveluista, 
Jaakkola sanoo.

– Suurennuslasin alle pitää ot-
taa kunnan toissijaiset palvelut, 
joihin lukeutuu muun muassa 
liiketoiminnassa osapuolena 
ole minen. Kun tätä verrataan 
monessa kunnassa leikkauskoh-
teina oleviin sosiaali-, terveys- 
ja koulutuspalveluihin, voidaan 
kysyä, mitkä toiminnot kuulu-
vat kunnan peruspalveluihin ja 
mistä nipistetään, kun kohdis-
tetaan niukkenevia verotuloja, 
Jaakkola pohtii.

– Nyt pitäisi päättää, onko 
kunta peruspalvelujen tuottaja 
ja ylläpitäjä vai onko se bisnek-
sen pyörittäjä. 

Uusi laki lisää avoimuutta
Julkisissa hankinnoissa noudatetaan EU laajuisesti menette-

lytapoja, joista on säädetty hankintadirektiivein ja kunkin maan 
omalla lainsäädännöllä.  

Hankintamenettelyjen sääntelyn tavoitteena on julkisten varo-
jen tehokas käyttö, markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, 
ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän koh-
telun toteutuminen, julkisuus ja avoimuus sekä markkinoiden 
toiminnan edistäminen.

Eduskunta hyväksyi hiljattain uudistetun julkisia hankintoja 
koskevan lain, jolla kynnysarvoja nostettiin ja hankintamenette-
lyn avoimuutta lisättiin. Uusi laki tulee voimaan presidentin sen 
hyväksyttyä, mahdollisesti kesän alussa.

Tavaroiden ja palvelujen kynnysarvot kaksinkertaistuvat 15 000 
eurosta 30 000 euroon. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja eräiden 
koulutuspalvelujen kynnysarvo nousee 50 000 eurosta 100 000 
euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo nousisi 
esityksen mukaan 100 000 eurosta 150 000 euroon.

Hankintalakia pitää noudattaa aina, kun hankintalain mukai-
nen hankintayksikkö tekee kansallisen kynnysarvon ylittävän 
hankinnan. Uudessa laissa muutokset esimerkiksi hankinta-
päätösten täytäntöönpanoon ja virheellisestä menettelystä ai-
heutuviin mahdollisiin seuraamuksiin ovat hankintayksiköiden 
kannalta merkittäviä.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

hankintalain soveltamisalaan 
kuuluvista hankinnoista. Kun-
nilla tai ainakin isoimmilla kau-
pungeilla on omat yksikkönsä, 
jotka vastaavat hankinnoista 
keskitetysti. Esimerkiksi Tampe-
reella ja sen kehyskunnilla on 
oma hankintatoimisto, jolla on 
internetissä KuHa-sivustot.

– Valitettavasti sitovan lain-
säädännön sisäistäminen ei ole 
riittävässä määrin toteutunut. 
Tämä näkyy siinä, että näihin 
julkisiin kanaviin ilmestyy tar-
jouspyyntöjä kovin satunnai-
sesti.

Toimitusjohtaja, isännöitsijä 
Risto Jaakkola muistuttaa, että 
kolmisen vuotta sitten hankin-
talakia tiukennettaessa poistet-
tiin mahdollisuus piilottaa han-
kinnat tytäryhtiöiden taakse.

– Julkisiin hankintoihin on 
sovellettava lähipiiriyhtiöme-
nettelyä niissä yhtiöissä, jotka 
omistaa kunta tai kuntayhtymä 
tai joissa kunta tai kaupunki 
käyttää määräysvaltaa ja rahoit-
taa toimintaa millään lailla. Laki 
velvoittaa tämänkaltaisia yhtiöi-
tä noudattamaan lakia kunnalli-
sista hankinnoista riippumatta 
siitä, mikä on näiden yhtiöitten 
yhtiömuoto. Vaikka laki edellyt-
täisi myös näiden kunnallisten 
lähipiiriyhtiöitten julkista il-
moittelua hankinnoista, tämä ei 
havaintojeni mukaan toteudu.

Tarjouskilpailu 
pelkkää lumetta?

Toimitusjohtaja Risto Jaak-
kola kertoo Isännöin-
tikeskus Tampere Oy:n 

jättäneen muutaman kerran 
vastauksen julkisesta hankin-
nasta olleeseen tarjouspyyn-
töön - tuloksetta.

– Hankinnat ohjautuivat näis-
sä tapauksissa kaupungin lähi-
piiriyhtiöille. Jälkeen jäi ajatus, 
että tarjouskilpailu on pelkkää 
lumetta. Kokemukset olivat sen 
mukaiset, että emme toistaisek-
si osallistu kunnallisiin hankin-
takilpailuihin.

– Hankintalain pykälistä ja 

lähipiiriyhtiörajoituksista huo-
limatta meidänkin kilpailijoita 
ovat liikeyrityksenomaisesti 
toimivat kaupungin tyttären-
tyttären tytäryhtiöt.

– Lakia laistetaan myös sii-
nä, ettei tarjouspyyntömateri-
aalissa ole mainintaa siitä, että 
mukana on lähipiiriyhtiö. Niin 
ikään ei kerrota, miten tätä yh-
tiötä arvostellaan. Sitähän ei 
saisi arvostella samalla tavalla 
kuin ulkopuolisia tarjouksen 
jättäneitä yhtiöitä, Jaakkola tie-
tää.

Tämä näkyy hänen mukaansa 
varsinkin kiinteistönhuollossa. 
Urakoita ei anneta ulkopuoli-
sille, vaan ne menevät lähipii-
riyhtiöille.

Jaakkola tuntee parhaiten 
Tampereen ja sen naapurien 
toimintaympäristön. Hän esit-
telee kaavion Tampereen kau-
pungin osakeyhtiöistä ja sääti-
öistä. 

Isännöintikeskus Tampere Oy 
ei kuitenkaan lähtenyt viemään 
kokemuksiaan hankintalaista 
markkinaoikeuden puitavaksi. 
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Contesta Oy, Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa 
Puh. (09) 2525 2425, fax (09) 2525 2426
www.contesta.fi

Rakennusten julkisivut  
ja parvekkeet

Pysäköintitasot ja sillat

Vaurioselvitykset ja  
kenttäkokeet

Näytteenotto ja  
laboratoriotutkimukset

Korjaustapaehdotukset

Ennakko- ja laadun- 
varmistuskokeet

Betonirakenteiden kuntotutkimukset  
asiantuntemuksella

U U T I S P O S T I A

Väestönsuojat voitaisiin ottaa 
”lähiön loftiksi” eli joustavasti 
käyttöön otettavaksi asumisen 
yhteiseksi laajentumatilaksi. 
Ta lokohtaisia suojia rakennet-
ta essa tulisi samalla antaa oh-
jeistusta niiden rauhanaikai-
sesta hyödyntämisestä. Ker-
rostalon suojelujohtajalla voisi 
olla merkittävä tehtävä tilojen 
normaaliolojen aikaisen käytön 
kehittämisessä. 

Näin kirjoittaa kaupunkitut-
kimuksen professori Timo Ko-
pomaa Helsingin yliopiston 
sosiaalitieteiden laitokselta 
Kuluttajatutkimuskeskuksen 
julkaisemassa raportissa Väes-
tönsuojat lähiössä.

"Lähiöiden kilpailukyvyn pa-
rantamisen kannalta on tärkeää, 
että alueet koetaan viihtyisiksi 
ja turvallisiksi, myös kuvitteelli-
sissa poikkeusoloissa. Aiempaa 

viihtyisämmiksi sisustetut suo-
jat voivat tarjota urbaanin ky-
läytymisen ajatusten mukaises-
ti mahdollisuuksien tilan: siellä 
voisi olla kulttuuri-, taidehar-
rastustoimintaa ja tilat voisivat 
olla esimerkiksi kirjoittamisen 
tai hiljentymisen paikka", Ko-
pomaa kirjoittaa.

Tutkimusta varten haastatel-
tiin puolisen kymmentä asian-
tuntijaa sekä pari kymmentä 
asukasta ja toimijaa Maunulas-
sa. Lisäksi havainnoitiin suoja-
tiloja.

Etenkin suhteellisen uusil-
la asuinalueilla kerrostalojen 
asukkaat voisivat nykyistä sel-
keämmin mieltää yhteiset tilat 
osaksi asuinneliöitään. Myös 
asumistutkimuksen tulisi kiin-
nittää tähän huomiota. On 
pihaa, parveketta, autotalleja, 
porraskäytäviä, kellarikäytä-

vää ja -huoneita, saunaa sekä 
pyykkitiloja. Näitä tiloja ei 
juurikaan esitellä esimerkiksi 
asuntomyynti-ilmoituksissa tai 
aina edes myyntipuheessa, mi-
kä käytäntö pientalojen yhtey-
dessä on tavanomainen.

Tutkimus on osa Helsingin 
yliopiston Leppoisa lähiömme 
-hanketta, joka on yksi ympä-
ristöministeriön organisoiman 
ja Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskuksen (ARA) rahoit-
taman Lähiöiden kehittämisoh-
jelma 2008-2011:een tutkimus-
hankkeista. 

Kuluttajatutkimuskeskus 
osallistuu ohjelmaan Hyvillä 
palveluilla laadukkaaseen lä-
hiöasumiseen -hankkeella. 

Helsinki pohtii 
vuokra-asuntojensa 
yhtiöittämistä

Helsingin kaupunki aikoo yh-
distää vuokra-asuntonsa isoksi 
kiinteistöyhtiöksi. Tarkoitus on 
tasata tulevaisuudessa uusien 
talojen rakentamiskustannuk-
set ja vanhojen talojen korjaus-
kustannukset kaikkien asukkai-
den kesken.

Nykyisin pääomakustannuk-
set jakautuvat 21 eri yhtiön 
välillä. Se johtaa siihen, että 
vuokrat vaihtelevat suuresti eri 
kohteiden välillä. 

Helsingin vuokra-asuntojen 
keskimääräinen vuokra on nyt 
keskimäärin 10-12 euroa neli-
öltä kuukaudessa. Tästä sum-
masta noin 6-8 euroa menee 
pääomalainojen maksamiseen 
ja loput 4 euroa uppoaa taloyh-
tiön hoitovastikkeeseen. 

Helsingin kaupungilla on täl-
lä hetkellä noin 44 000 arava 
vuokra-asuntoa. 

Väestönsuojat lähiöiden yhteistiloiksi
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Ohjeet:

1) Taloyhtiön korjauksen täy-
tyy olla valmis/vastaanotettu 

ma 16.8.2010 mennessä. 
Osallistua voi silloinkin, vaikka 

remontti olisi tehty esimerkiksi 
viime vuonna.

2) Kilpailuun osallistutaan täyttämällä 
ja allekirjoittamalla ilmoittautumislo-

make sekä täyttämällä liitteet 1 ja 2. 
Liitteeseen 1 osallistuvasta taloyhtiöstä 

kirjataan Julkisivuremontin onnistumis-
een vaikuttavat tekijät ja liitteeseen 2 

kirjataan lisätietoja ja mielipiteitä korjaush-
ankkeen onnistumisesta. Nämä löytävät 

Julkisivuyhdistyksen, AKHAn ja Kiinteistöpos-
tin www-sivuilta tai ne voi pyytää sihteeriltä, 

Riina Takala, info@julkisivuyhdistys.fi tai puh. 
(09) 2238 5616.

3) Allekirjoitettu ilmoittautumislomake liitteineen 
toimitetaan Riina Takalalle sähköpostitse osoittee-

seen info@julkisivuyhdistys.fi tai postitse osoit-
teeseen Julkisivuyhdistys r.y., c/o Kiinteistöposti, 

Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.

4) Tuomaristo käsittelee ehdotukset elokuussa ja 
pyytää tarvittaessa ehdotuksista vielä lisätietoja ennen 

lopullista ratkaisua. 

BASF SE
www.basf.com
www.neopor.de

Yhteistyössä:

www.saumalaakso.fi

• AKHA ry 
Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusa-
siantuntijat AKHA ry. on perustettu vuonna 
2005 kehittämään hyvää hallintoa taloyhtiöi-
hin. AKHA on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden 
työskentelyn osaamisverkosto, joka ylläpitää 
asiantuntijarekisteriä hallitus työskentelyn 
ammattilaisista, joita se välittää avustamaan 
asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksia 
sekä tarvittaessa osallistumaan hallitu-
styöskentelyyn. 
Lisäksi se ylläpitää hallitusjäsenreki-
steriä, johon voivat liittyä asunto- ja 
kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenet, 
puheenjohtajat ja muutoin hallitustyösken-
telystä kiinnostuneet henkilöt.

• Julkisivuyhdistys r.y.
Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisi-
vujen hyvää esteettistä ja teknistä rakenta-
mistapaa.
Yhdistys tarjoaa keskustelufoorumin ja 
asiantuntijayhteistyötä, tietoa julkisivualan 
tutkimuksista sekä  osallistuu erilaisiin 
messu- ym. tilaisuuksiin ja järjestää myös 
omia seminaareja. 
Julkisivuyhdistys on koonnut mittavan JU-
KO-ohjeistokansion, joka löytyy internetistä, 
sekä taloyhtiöitä palvelevan JUKO-korjaus-
opas-käsikirjan. Lisäksi yhdistys ylläpitää 
luennoitsijapankkia. 
Yhdistyksellä on noin sata jäsentä.

www.maxit.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Julkisivuyhdistys ry:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n asunto-

osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2010 –kilpailu on parhaillaan käynnissä.

Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyvien käytänte-

iden viemistä niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivujen korjaamista, tekevät julkisivukorjaamista 

koskevia päätöksiä ja suunnittelevat tai toteuttavat hyviä julkisivuja.

Palkinto annetaan julkisivuremontin toteuttaneelle asunto-osakeyhtiölle. Kilpailuun voivat osal-

listua myös sellaiset taloyhtiöt, joiden julkisivuremontti valmistui esimerkiksi jo viime vuonna tai 

sitten se käynnistyi viime vuonna, mutta päättyy tänä vuonna. Takarajana on, että työ on otettu 

vastaan 16.8.2010 mennessä. 

Palkittavaa valittaessa tuomaristo ottaa erityisesti huomioon korjauksen onnistuneisuuden, kes-

tävän kehityksen periaatteet ja elinkaaritalouden. Palkittavassa julkisivuremontissa kiinnitetään 

huomiota seuraaviin seikkoihin: hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistuminen, 

päätöksentekoprosessin onnistuminen taloyhtiössä, palvelutoiminta remontin aikana, kustannus-

ten hallittavuus, aikataulussa pysyminen, saavutettu energian säästö, julkisivun estetiikan saama 

positiivinen palaute, häiriöiden vähäisyys sekä tiedonkulun onnistuminen. 

Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat. Ehdotukseen tulee liit-

tää kohdetta esittelevää aineistoa ja perusteluita julkisivuremontin onnistumisesta.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivure-

montti-kilpailun nimellä seuraavista osoitteista:

   www.julkisivuyhdistys.fi

   www.akha.fi

   www.kiinteistoposti.fi

Kilpailuehdotukset on jätettävä 16.8.2010 mennessä.

Palkittavien julkistaminen tapahtuu Finnbuild-messuilla 6.10.2010 Julkisivu-seminaarissa Mes-

sukeskuksessa Helsingissä. Palkinnot tulee jakamaan asuntoministeri Jan Vapaavuori.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat tuomariston puheenjohtajana toimitusjohtaja Juhani Siikala 

Elinkaariurakointi Oy:stä, puheenjohtaja Ben Grass AKHA ry:stä, puheenjohtaja Mikko Tarri 

ja sihteeri Riina Takala Julkisivuyhdistys ry:stä sekä päätoimittaja, arkkitehti Maritta Koivisto 

Betoni-lehdestä.

Lisätietoja: Riina Takala puh. (09) 2238 5616.

Julkisivuremontti
2010 -kilpailu 

http://www.julkisivuyhdistys.fi


• arki 
• elämä 
• asunto 
•as oy  

 

Tutustumme tällä palstalla  eri-
laisiin asumisen muotoihin, ih-
misiin asunnoissaan, erilaisiin 
asumisen tilanteisiin, asumisen 
tulevaisuuteen. Sarjassa ta-
paamme tällä kertaa turkulaisen 
Lea Rosa Pohjolan.

As oy Tonttulinnan seit-
semänkerroksiset talot 
Vähä-Heikkilän kaupun-

ginosassa, Fleminginpuiston 
kalliolla ovat vuodelta 1952. Ne 
rakennettiin Wärtsilän henkilös-

tön asunnoiksi. A-talo isompine 
asuntoineen oli yhtiön hierar-
kiassa korkeammassa asemassa 
oleville. B-talossa, jonka viidettä 
kerrosta Lea Rosa Pohjola asus-
taa, on eri kokoisia asuntoja, 

C-talon huoneistot ovat kaikki 
samankokoisia.

Luostarimäen museon kulmil-
la, Sirkkalankadun puutaloissa 
turkulaiseksi asettautumisensa 
aloittanut Pohjola ei hätiköinyt 

Kodissa tärkeää
ei  koko, vaan avaruuden tuntu

Kymmenisen vuotta sitten lupauduttuaan otta-

maan vastaan työn Turusta Lea Rosa Pohjola ei 

tuntenut kaupunkia kovinkaan hyvin. Auskul-

toidessaan aikoinaan vuoden verran Ahvenan-

maalla hän kertoo useinkin katselleensa laivan 

kannelta Turun maamerkkejä. Mieleen tallentui 

muiden muassa kolmen kerrostalon ryhmä kor-

kealla mäellä. Sillä mäellä hän on asunut nyt 

kymmenisen vuotta, Tonttulinnan asukkaana, 

onnellisena pienestä, mutta huikeat näköalat 

kolmeen ilmansuuntaan tarjoavasta kodistaan. 

oman asunnon ostamisessa. Aja-
tus alkoi kypsyä vasta, kun työ 
Turun hovioikeudessa osoittau-
tui kiinnostavaksi ja varmistui, 
että sitä tulisi riittämään hänelle 
jatkossakin. Hän kertoo asetta-

Martin kirkko (vasem-
malla), Tuomiokirkko, 
Mikaelin kirkko, Maarian 
kirkko, Kakolan kappeli, 
mm. nämä tunnistetta-
vat turkulaismaamerkit 
silmä voi noukkia Lea 
Rosa Pohjolan ikkunoista 
ja parvekkeelta.  

n  Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen
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➺ JATKUU

neensa asunnonhankinnalleen 
kolme tärkeää ennakkokritee-
riä: talon on seisottava kivellä, 
huoneistosta on oltava avarat 
näkymät "että voi hengittää" ja 
kylpyhuoneen pitää olla toimi-
va. Muuten hän antoi itselleen 
luvan luottaa myös intuitioon, 
tunneihminen kun on.

– Kun astuin sisään ovesta, 
totesin että tämä se on. Sitten 
se oli nopeaa toimintaa.

Kylpyhuoneen toimivuudes-
sa silloin, kevättalvella 2001, oli 
tosin toivomisen varaa, mutta ti-
laa oli riittävästi kylpyhuoneen 
muuttamamiseksi toimivaksi. 
Talossa oli alkuperäiset putkis-
tot, eikä putkiremonttia oltu 
vielä aikataulutettu. Selvää  silti 
oli, että se tulee. Kylpyhuoneen 
muutostoiveet oli siis järkevin-
tä jättää odottamaan. 

Pohjolan ounastelema odo-
tusaika, noin viisi vuotta, venäh-
ti lopulta yli kahdeksaksi. Työt 
käynnistyivät C-talosta kevääl-
lä 2009, kun kahden vuoden 
suunnitelmat huoneisto- ja tila-
kohtaisesti yksilöllisine ratkai-
suineen olivat valmiit. B-talon 
vuoron oli määrä alkaa saman 
vuoden joulukuussa, mutta jo 
kesällä tuli kysely, josko sopisi-
kin aloittaa jo elokuussa. 

Lamastako vai mistä lie joh-
tuen urakoitsijalla oli mahdol-
lisuus tiivistää aikataulua, mut-
ta se sopi Lea Rosa Pohjolalle 
enemmän kuin hyvin. Hän oli 
jo lupautunut syksyn ajaksi 
käräjätuomarin sijaiseksi  ke-
säasuntopaikkakunnalleen, Uu-
teenkaupunkiin, ja päättänyt 
myös asua siellä viikot.  

Hänen ei siis tarvinnut varau-
tua etsiytymään evakkoon put-
kitöiden vuoksi enää erikseen. 
Talon pohjakerrokseen tosin oli  
jo valmisteltu suihkua ja vesso-
ja ennakkoon sitä silmällä pitä-
en, että ainakin osa asukkaista 
päättäisi sinnitellä kodeissaan 
remontin keskellä. Lea Rosa 
Pohjolalla se vaihtoehto ei ollut 
edes käynyt mielessäkään.

– Ikävä tuli maisemia ja omia 
tavaroita, Lea Rosa Pohjola ku-
vaa lopulta tuon työtilanteen 
aiheuttaman evakkoajan tun-
tojaan. 

Kotiinpaluu Uudestakaupun-

gista remontoituun kotiin ajoit-
tui joulukuun alkuun. Urakan 
toteuttajille hän antaa kiitosta 
luovasta ajattelusta; kun työhön 
oli saatavilla miehiä enemmän 
kuin ennakolta oli oletettu, se 
hyödynnettiin töitä nopeutta-
malla.

Jo ennen putkiremonttiakin 
Lea Rosa Pohjola oli tosin jo 
kerran joutunut Tonttulinnan 
asunnostaan evakkoon muun 

kuin omien töidensä vuoksi. 
Syynä oli talon ylimmässä ker-
roksessa sattunut paloposti-
venttiilin rikkoutuminen. Hän 
oli kotona, valmistautui kol-
men päivän työmatkalle, kun 
havahtui eteisestä kuuluvan 
tiputusääneen. Kattolampun 
juuresta valui vettä. Pikaisen 
reagoinnin vuoksi hänen asun-
toaan alemmaksi haaveri ei 
enää vaikuttanut. Oma keittiö 

meni kuitenkin osin uusiksi. 
Pohjolan alkuperäiseen asuun 
jo kunnostuttamat vanhat keit-
tiön seinäkaapit eivät palanneet 
paikalleen. Asunnon haltija itse 
lähti puoleksi toista kuukautta 
hotellin asukkaaksi. Ystävälliset 
naapurit ottivat hänen pianon-
sa suojaansa, kunnes rakenteet 
oli kuivatettu ja korjattu. 

Antiikkiliikkeestä ostettu, ai-
doksi könniläiseksi 1800-luuvn 
loppupuolelta osoittautunut 
kello ei vielä ole päässyt mit-
taamaan ’Turun aikaa. 
Kunhan kelloseppä on käynyt 
virittelemässä koneistoa, Lea 
Rosa Pohjolan koti saa uuden 
-mutta vanhan - äänielemen-
tin. 
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Isompaan - 
ei sittenkään.
Nyt nautitaan! 

 

Helsingissä 40-luvun 
töölöläiseen kerrosta-
loon syntynyt, perheen 

mukana kouluajaksi maalle 
rivitaloon muuttanut Lea Ro-
sa Pohjola palasi itselliseksi 
kerrostaloasujaksi Helsinkiin 
jo lukioon, sitten yliopistoon. 
Omakotitalossa eläminen hä-
neltä on jäänyt kokematta täy-
sin. Sen sijaan alivuokralaisena 
asumisesta on elävät muistot 
Strasbourgista. Oikeustieteen 
opintojen loppuvaiheessa hän 
oli saanut sieltä neljän kuukau-
den harjoittelupaikan kansain-
välisen oikeuden alalta. 

–Elämäni painajainen, hän 
nauraa. 

–Ensimmäinen ja toivotta-
vasti myös viimeinen kokemus 
alivuokralaisena. Muun muassa 
keittiön ja kylpyhuoneen käy-
tölle vuokraajilla, kahdella iäk-
käällä sisaruksella, oli nöyryyt-
tävän tarkat säännöt. 

– Kasvattava kokemus!
Harjoittelut veivät myös 

talvi seen Pariisiin, sikäläiseen 
asianajotoimistoon. Katto pään 
päälle löytyi taas uudenlaisesta 
asuntomuodosta, tyttöasunto-
lasta. 

– Missään en ole palellut niin 
kuin Pariisissa. Ikkunat falskasi-
vat ja aamulla tuli vain jääkyl-
mää vettä. Meillä Suomessa on 
korkea asumisen taso. Koti on 
paikka, jossa viihtyy, ei siksi tar-
vitse mennä kaupungille. 

Alkuun ensiasunto, 45 neliön 
yksiö oli tuntunut Pohjolas-
ta jopa turhan tilavalta, mutta 
noin vuosi sitten hän kertoo jo 
katselleensa läheiseltä Martin 
alueelta, josko löytyisi isompaa, 
jossa huone vieraillekin. Pian 
hän päätyi, että nykyinen asun-
to oli ekologinen ja järkevä, ja 
putkiremonttikin jo tehtynä. 

– Nautitaan nyt näistä hedel-
mistä, jotka sen kautta saatiin!

Toisaalta vierasmajoituksessa-

kin voi löytyä luovia ratkaisuja, 
kun on hyvät naapurussuhteet: 
hänen pianonsa oli aikoinaan 
hätätilamajoituksessa naapu-
rissa, viime kesänä hän kertoo 
puolestaan lainanneensa omaa 
asuntoaan viikoksi naapurin 
vieraille. 

Tonttulinnan elämään Lea 
Rosa Pohjola on osallistunut 
myös taloyhtiön hallituksesta 
käsin, ensin varajäsenenä, mut-
ta julkisivuremontin toteutuk-
sessa tulleiden kiemuroiden 
vuoksi hänet juristina haluttiin 
nostaa varsinaiseksi jäseneksi. - 
Ikävä kyllä, jouduin käyttämään 
osaamistani.

Putkiremonttivaiheessa hän 
ei ollut hallituksessa. Toteutuk-
sessa taloyhtiö päätyi uusiin 
putkiin, nousut pintavetoina 

porraskäytäviin sovitetuissa ko-
teloissa. Suunnitteluvaiheessa 
esillä oli myös sukitusvaihtoeh-
to. Teetetty koeselvitys osoitti, 
että se ei tullut kysymykseen 
Tonttulinnan taloissa. Seuraa-
vaksi taloyhtiössä on odotetta-
vissa ikkunaremontti, joskin 
ajoitusta ei ole vielä päätetty. 
Mäellä tuuli on tuttu vieras, 
teipit paikallaan ikkunanrakoja 
peittämässä. 

– Ainahan vanhoissa taloissa 
jotain, eihän valmista tule ...

Isossa taloyhtiössä etu on, et-
tä maksajia on paljon - ja varaa 
hankkia kunnon isännöitsijä-
palvelut. Isännöitsijältä, am-
mattiavulta, Lea Rosa Pohjola 
sanoo haluavansa pitkän linjan 
osaamista, kokonaisnäkemys-
tä. Isännöitsijällä ei  saisi olla 

hoidossaan liian montaa talo-
yhtiötä, muuten paneutuminen 
on vaarassa jäädä pinnalliseksi. 
Enemmän kuin isännöitsijätoi-
misto vaakakupissa painaa itse 
isännöitsijä. Viimeksi toimisto 
vaihtuikin tutuksi tulleen isän-
nöitsijän mukana hänen perus-
tettuaan oman toimiston. 

 

Pitkin jokirantaa 
nuotit kainalossa

Esittelijän ja käräjätuoma-
rin työt nappaavat teki-
jänsä, alitajunta työstää 

herkästi vireillä olevia asioita 
koko ajan. Kun tutkittavana on 
todella keskittymistä vaativia 
asiakirjoja tai kirjoittamista, Lea 
Rosa Pohjola saattaa ottaa työt 
kainaloon ja kävellä kotiin jat-
kamaan, vaikka toisaalta saattaa 
mennä työpaikalle myös viikon-
loppuisin. Koti-ikkunoista au-
keava horisonttinäkymä auttaa 
ajatuksia hahmottamaan työasi-
oistakin kokonaisuuksia.

– On ihana tehdä kotona! 
Puolentunnin taivalta kotoa 

alas jokivarteen ja sitä pitkin 
Hovioikeuteen hän kuvaa maa-
ilman ihanimmaksi työmatkak-
si. 

– Heräävä kaupunki oikein 
sykkii sitä, että on päästy vauh-
tiin!

Kiinnittymistä Turkuun työn 
ulkopuolella on avittanut lau-
laminen Pyhän Katariinan kuo-
rossa. Musiikki on Pohjolalle 
kaiken kaikkiaan tärkeää, eikä 
hän ole turkulaisten lakiammat-
tilaisten joukossa siinä mielessä 
harvinaisuus.

– Juristipiireissä on yllättävän 
paljon musiikinharrastajia. Työ-
paikallanikin on kvartetti, jossa 
olen ollut mukana. Kollegani 
Turun hovioikeudesta on hyvin 
taitava pianonsoittaja. Hänen 
säestyksellään pidin keväällä 
privaattikonsertin kaupungilla 
kahvilassa.

Ensimmäiselle yhteiskeikalle 
valittiin Merikantoa, nyt vireil-
lä on vastaava projekti Robert 
Schumannin lauluista. Hovi-
oikeudessa Pohjola nauraa ol-
leensa myös Lucia-neitona. 

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Julkisivujen paikkarappaus ja maalaus, kuparirännien asennus, 
parvekelaattojen uudelleenvalu ja kaiteiden kunnostus sekä hissi-
en koneistojen ja turvasysteemien vaihto ajanmukaisiin, mutta 
hissikorien kunnostus entiselleen. Kymmenisen vuotta sitten tee-
tetyissä urakoissa pyrittiin vaalimaan Tonttulinnan talojen alku-
peräistä henkeä. 
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Y R I T Y S U U T I S -  J A  T U O T E P O S T I A

Pitkän linjan rakennusalan vaikut-
taja, rakennusneuvos Juhani Pousi 
on ostanut enemmistön rakennus-
liike Jatke Oy:stä. Pousi on toiminut 
alalla yli 35 vuotta, rakennusliikkeen 
omistajana viimeksi 10 vuotta sitten. 
Vuonna 1987 Pousi oli perustamassa 
Oka Oy:tä, joka myöhemmin myytiin 
Lemminkäiselle. 

Yrityksen uutena toimitusjohtana 
aloittaa Esa Eloranta. 

- Tavoitteemme on nousta maan 
suurimmaksi julkisivurakentajaksi 
muutaman vuoden sisällä. Samalla 
panostamme uudisrakentamiseen 
ydinliiketoiminta-alueillamme, linjaa 
Jatkeen uusi toimitusjohtaja ja halli-
tuksen jäsen Esa Eloranta. Eloranta 
toimi aiemmin yli kymmenen vuotta 
Okan saneerausyksikön johtajana.

- Jatke Oy on vahva toimija julki-
sivusaaneerauksessa. Juhani Pousin 
omistuksen myötä saamme lisää 
resursseja laajentaa liiketoimintaam-

Lindab osti 
IVK-Tuotteen

Ruotsalainen Lindab -konser-
ni on ostanut IVK-Tuote Oy:n 
koko osakekannan. Järjestelyn 
myötä IVK-Tuotteesta tulee 
tytäryhtiö Lindab -konserniin. 
Järjestely ei aiheuta muutok-
sia yrityksen henkilöstössä tai 
johdossa.

IVK-Tuote tunnetaan vah-
vasta osaamisestaan ilman-
vaihdon äänenvaimennukses-
sa. Yhtiö työllistää 55 henkilöä 
ja liikevaihto vuonna 2009 oli 
EUR 6,1 milj. Tehdyn järjeste-
lyn myötä IVK-Tuote pystyy 
palvelemaan asiakkaitaan ja 
yhteistyökumppaneitaan en-
tistäkin paremmin äänettömän 
ja puhtaan ilmanvaihdon sekä 
akustiikan hallinnassa.

Realia Group -konserniin kuu-
luva SKV Isännöinti ottaa uuden 
Realia Isännöinti Oy yritysnimen 
käyttöön vaiheittain. Nimenmuu-
toksen taustalla on konsernin 
kiinteistöjohtamisen ja kiinteis-
töomaisuuden hallinnan palvelui-
den kehittäminen uudelle tasolle, 
jolloin palvelut tuotetaan Realia 
Management ja Realia Isännöinti 
-yhtiöiden kautta.

- Olemme läpikäyneet ja ke-
hittäneet uusia toimintatapoja ja 
-malleja sekä uusineet operatiivi-
set tietojärjestelmämme. Näiden 
kehitysprojektien lopputulokse-
na yrityksemme on saanut mm. 
ensimmäisenä ja ainoana toimi-
jana Suomessa uusimuotoisen 
ISA- auktorisoinnin koko yrityk-
sen isännöintitoiminnalle, kertoo 
konsernin varatoimitusjohtaja ja 
isännöinnistä vastaava liiketoimin-

tajohtaja Jani Nieminen.
Taloyhtiöasiakkaiden sopi-

mukset siirtyvät automaattisesti 
nimenmuutostilanteessa, mutta 
kesällä voimaanastuvan uuden 
asunto-osakeyhtiölain mukanaan 
tuomien tehtäväkokonaisuuksi-
en johdosta asiakastaloyhtiöiden 
isännöintisopimukset uusitaan 
joka tapauksessa kevään ja kesän 
aikana.

Isännöinnin toi-
mipisteiden sijain-
nit, yhteystiedot tai 
asiakkaita paikalli-
sesti lähellä oleva 
henkilöstö eivät 
muutu,vaan aino-
astaan yhtiön nimi, 
ulkoasu ja internetsi-
vustot uudistuvat. 

Rakennusneuvos Juhani Pousi Jatke Oy:n pääomistajaksi

me myös toimitilarakentamisessa, 
kertoo enemmistöosuutensa Pou-
sille myynyt Turun aluejohtaja Kari 
Grönfors. 

Grönfors perusti Jatkeen vuonna 
2009, kun hän osti Oka Oy:n Turun 
aluetoiminnan yhdessä Timo Mikko-
lan kanssa. Molemmat jatkavat edel-
leen yhtiön osakkaina sekä hallituk-
sen jäseninä, kuten myös Tampereen 
aluejohtaja Ari Mielty.

Jatke Oy avaa järjestelyiden myötä 
pääkonttorin Kouvolaan.

Jatke Oy on julkisivusaneerauk-
seen ja toimitilarakentamiseen eri-
koistunut rakennusliike, joka toimii 
koko Etelä-Suomen alueella. Yri-
tyksellä on Kouvolan pääkonttorin 
lisäksi aluekonttorit Tampereella, 
Vantaalla ja Turussa. Jatke Oy:n pal-
veluksessa on lähes 100 henkilöä. 
Yrityksen liikevaihto vuonna 2010 
tulee olemaan noin 25 miljoonaa 
euroa.Esa Eloranta

Juhani Pousi

SKV Isännöinti Realia Isännöinniksi

Hormit vetämään 
tuulivoiman avulla

Suomen Terveysilman HP- ja 
H-hormi-imurit tehostavat ekolo-
gisesti, saasteettomasti ja ilman 
käyttökuluja painovoimaista il-
manvaihtoa kerrostaloissa ja pien-
taloissa, joissa on poistoilmalle 
hormi. 

Molemmat hormi-imurimallit 
pyörivät tuulen voimalla ilman 
sähköä ja aiheuttavat siten alipai-
neen hormiin. Siipien muotoilun 
ansiosta turbiini on toimintavarma 
ja sen pyörimissuunta on aina sa-
ma riippumatta tuulen suunnasta.

Hormi-imuri tehostaa IV-kanavi-
en toimintaa ja luo siten edellytyk-
set riittävälle ilman vaihtumiselle 
sisätiloissa. Tulokseen tarvitaan li-
säksi toimiva korvausilmajärjestel-
mä, esimerkiksi Suomen Terveysil-
man Velco-venttiileillä.

Molempien vakiohormi-imurei-
den rakenne on yksinkertainen ja 
kestävä. Turbiiniakseli on molem-
missa malleissa kuulalaakeroitu. 
Laakerit on suojattu tiiviillä laake-
riputkella ja kestovoideltu.

Turbiinisiivet on tehty alumii-
nista ja kestävät kuumuutta +150 
asteeseen saakka. 

Perusmalleista HP on varus-
tettu aukeavalla asennuslaipalla, 
jonka ansiosta hormin voi puh-
distaa kääntämällä imurin sivuun. 
H-malli on suora putkimalli, joka 
asennetaan suoraan hormin pois-
toputkeen katolle. HP-mallia on 

vakiotuotteena sekä 
150 että 200 mm hor-
mireikiin, H-mallia 
150 mm reikään. 

Lisätietoja: Suo-
men Terveysilma Oy, 
puh. (09) 477 8940, 
www.terveysilma.fi.
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K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

Mutta on se näin lieväs-
ti porvarillisten rillien 
läpi katsoen tämän 

keväinen elämänmeno ollut 
kummastuttavaa. Maailma koet-
taa pyristellä lamasta irti, Suomi 
siinä mukana, ja mikä meno ja 
meininki meidän ay-väellä on-
kaan. Lakkoa ja lakonuhkaa toi-
sensa perään, ikään kuin koko 
revohka piut paut välittäisi siitä, 
onko "huomenna" enää oma tai 
toverinkaan työpaikkaa jäljellä. 
Vai käykö niin, että riistäjätyön-
antaja siirtää työpaikat vakaim-
mille ja edullisimmille työmark-
kinoille.

Vaikka, kyllähän Heinä-
luoman populistisesta posken-
paukuttelusta huolimatta ay-
väki taitaa tietää, että jatkossa 
meillä tarvitaan "työperäistä" 
ulkomaista työvoimaa ja sitä 
kautta ay-ekonomistit räknäi-
levät, että taiston tie kannatta-
nee.

Isännöitsijät 
myös lakkoon?

Koskahan isännöitsijä-
unioni alkaa uhkail-
la lakkokompassilla 

saadakseen jäsenistölleen 
ymmärtäväisempiä ja mak-
suhalukkaampia taloyhtiöitä 

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
”Joku jätti lounaani korkin auki”

Isännöitsijätkin lakkoon?

Vapunviettoa porsastellen 
- työn merkeissä

Tiedätkö, miltä tuntuu Vappuaaton vietto por-

sastellen? Minä tiedän, sillä tämänkertainen 

Chef Karpan porsainen soppajorina syntyy kulu-

van vuoden  vapun aattona.

Voihan olla niin, että monella muullakin on va-

pun seudun porsasteluista monenmoisia koke-

muksia - toisenlaisia(kin) kuin allekirjoittaneel-

la.

Tänä keväänä ovat työntekijäunionistit alkaneet 

urakoimaan lakkorintamalla oikein olan takaa. 

Vapun alle ajoittunut pikkuriikkinen riidanpoi-

kanen elintarvikealan työnantajien ja -tekijöiden 

välillä siitä, tarvitseeko suomalaisten syödä jo-

kaikinen vappu nakkeja ja perunasalaattia, vai-

kuttaa moniin keittiöihin. Jopa Karpan köökissä 

siitä saatiin tuta.

Kun nakkeja ei kerran kaikille riittänyt, onnek-

semme ministeri ja possufarmari Anttilan ala-

maisten sikaloissa porsitaan niin ”maan mahot-

tomasti”, että possua sentään kaupan tiskistä 

löytyi.

Ja lievästä tilapäisestä sianlihan ylitarjonnasta 

johtuen kohtuulliseen hintaan - ulkofilee alle 

kuuden euron kilohintaan. Joten kyllä kelpaa ko-

tikokin porsastella.

hoidettavaksi. Tässä taistelussa 
ei ainakaan alkuun tarvittaisi 
valtakunnansovittelijaa, sillä 
tämän unionin verkapöydän 
ääressä sattuu istumaan sekä 
duunareita että riistäjiä. Tosin, 
molempien järjestäytymisaste 
on vain niin kovin vähäinen. 

Mutta mölyähän sitä pienes-
täkin lähtee, kuten pohjalaaset 
sanoo: "Moomma piäniä päältä, 
mut suuria sisältä." Ja heidän 
"Terveyskortti" se vasta mielen-
kiintoista luettavaa onkin. Sitä 
voisi soveltaa vaikka muutamiin 
edellä esiintulleihin tahoihin. 
Terveyskortissa kysytään muun 
muassa "Nykyysestä terveyren-
tilasta, että onko se hyvä, kohta-
laanen, surkia, ei kuulu muille" 
ja että "Onko teillä tai jollaki 
lähisukulaasellanna ollu; soku-
ritauti, halavaus, lehemä, mope-
ri, velekaa, ruma nenä, isoo pää, 
miälisairaus tahi rutto." 

Tiedustellaan siinä myös, et-
tä "Juattako viinaa ja jos juatta, 
niin kuinka useen?

Harvmmmin ku useen, 
useemmin ku useen, useemmin 
ku harvoon, en muista, saatari 
tuun ja verän kaikkia turpaha!" 
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Konjakkista 
roseepippurikastiketta 
nuijitulle porsaalle

Hieman konjakkinen ja si-
nappinen roseepippurikastike 
istahtaa nuijitun porsaan päälle 
kuin kunnolla ”jöötä” pitävä talo-
yhtiön hallituksen puheenjohtaja 

 Kahvimaalla
30.4.2010

Chef Karppa 

Näytä possulle nuijaa 

Putsaa ostamasi porsaan 
ulkofilee kalvoista, ellei liha-
kauppiaasi ole sitä jo tehnyt. 
Leikkaa fileestä neljän viiden 
sentin paksuisia pihvejä, yksi 
syöjää kohden. Pistä sitten pihvi 
”hakkuulaudalle” ja nuiji vaikka 
pottunuijalla liha vajaan sentin 
paksuiseksi isohkoksi pihviksi. 
Älä mäiski kuitenkaan lehtipih-
vin ohueksi ja muista, että lihan 
pitää olla huoneenlämpöistä.

Lorauta kuumalle paistinpan-
nulle hyvää oliiviöljyä ja nokare 
voita. Kun voi alkaa kuplia, plä-
jäytä pihvi pannulle. Kahta ei 
mahdu, joten joudut paistamaan 
ne yksitellen. Paista reipas mi-
nuutti puoleltaan ja mausta suo-
lalla ja valkopippurilla. Kun olet 
paistanut kaikki pihvit, lado ne 
uunivuokaan, laita folio päälle ja 
laita ne 180 asteiseen uuniin siksi 
aikaa, kun valmistat kastikkeen 
ja lisukkeen.

perusveltolle unionisti-
isännöitsijälle. Kastike 
ja kerrotun kaltainen 
puheenjohtaja täyden-
tävät kokonaisuuden 
toimivaksi.
Pilko salottisipuli terä-
vällä veitsellä ja lo h kaise 
voinokare kuumalle pan-
nulle.
Kun voi kuplii, kumoa 
sipulisilppu, ruokalusi-
kal linen murskattua 
ro seepippuria sekä pari 
murskattua valkosi pu-
lin kynttä mukaan. 
Kuulota komeus, mutta 

älä polta.
Lisää seoksen päälle puolikas 

ruokalusikallinen vehnäjauho-
ja saostamaan kastike. Sekoita 
ja kaada kerma joukkoon, lisää 
myös ruokalusikallinen sinap-
pia. Dijon on oikein hyvä tässä. 
Sekoita ja anna kiehua muu-
tama minuutti hiljalleen välillä 
hämmentäen. 

Valmiin kastikkeen päälle voi 
lisätä muutaman kokonaisen 
roseepippurin, ikään kuin pis-
teeksi iin päälle.

Riisi tai paistinpotut ovat hyvä 
valinta lihan seuralaiseksi. It-
se valitstin Basmati-riisin. Eikä 
pahasti tökkinyt syöjien suus-
sa... Tähän aikaan vuodesta 
varhaiskaalista saa passelin ja 
maukkaan salaatin, notta henki-
lääkärikin saaraan tyytyväiseksi. 
Sekaan vaikkapa tomaattia ja 
raejuustoa.

Mukavan lisän antavat myös 
kiehautetu parsannuput.

Porsaan kyytipojaksi kelpaa 
mainiosti punaviini tai tumma 
olut ja jälkiruoaksi juuri kas-
tiketta varten hankitusta XO-
konjakista kaksi sormenleveyttä 
- siis etusormen ja pikkurillin. 
Eikä asiaa pahenna kupillinen 
espressoa.

ROSEEPIPPPURIKASTIKE
SALOTTISIPULI
ROSEEPIPPURIA
VOITA JA ÖLJYÄ
VEHNÄJAUHOJA
VALKOSIPULIA
KERMAA
KONJAKKIA
SUOLAA
SINAPPIA
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Markiisit

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

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

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

Ikkunat

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestönsuojat

A-luokan
ENERGIA-

  IKKUNA

www.karvia.net, Petikontie 1, 01720 Vantaa 
puh. (02) 523 800, fax (09) 7001 8522

ENERGIATEHOKKAAT 
JA KESTÄVÄT 

KARVIA IKKUNAT

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

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

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Savontie 349

Maalauslaitteet

Kiinteistöpesulat

PL 75  Tiistinniityntie 4
02331 Espoo (09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Kiinteistön hoitokoneet

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

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

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

www.autola.wihuri.fi
PL 58, 01511 Vantaa
puh. 0205 1010,  fax 020 510 2207 autola@wihuri.fi 

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

19.-21.5.2010
www.tulevaisuudenisannointi.fi

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970, telefax (09) 87597299
www.miele-professional.fi, professional@miele.fi

si
r.f

i



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

Innobuild on uusi arkkitehtipal-
velu, joka on erikoistunut puuhun 
perustuviin innovatiivisiin pinta-
materiaaliratkaisuihin. 

Tuulettuvat Prodema ja Funder-
Max -julkisivut suojaavat rakentei-
ta säältä ja tasaavat lämmönvaih-
teluita. Samalla ne parantavat 
rakennusten kestävyyttä ja ener-
giataloutta.

Prodema on aidolla puuviilulla 
pinnoitettu paloturvallinen ulko-
seinäpaneeli, joka sopii moder-
niin arkkitehtuuriin. Puun elävä 
pinta tekee jokaisesta levystä yk-
silöllisen ja komposiittirakenne 
kestää sään vaihtelut.

Huoltovapailla ja kierrätettä-
villä FunderMax-laminaattile-
vyistä löytyy väri- ja kuviovaihto-
ehtoja lähes 100. FunderMaxin 
avulla on helppo toteuttaa lisä-
lämmöneristys esimerkiksi sa-
neerauskohteissa. Säänkestävän 
FunderMaxin käyttöikä on yli 50 
vuotta.

Puucomp -sisustus- ja akustiik-
kalevyt luovat tunnelmaa aidolla 
puuviilupinnalla. Alkuperäsertifi-
oituja viiluvaihtoehtoja on satoja. 
Viilupinta voidaan esimerkiksi 
lakata, petsata tai käsitellä öljyllä 
- tarvittaessa saat levyt myös maa-
lattuina, laminaattipintaisina ja pa-
loluokiteltuina. Akustisesti vaati-
viin kohteisiin syntyy korkealuok-
kainen sisustus akustiikkareikien 

Innobuild tuo uudet 
puutuotteet arkkitehtuuriin

tai -urien ja taustalle asennetun 
äänenvaimennushuovan avulla.

Twinson on uuden ajan terassi- 
ja parvekemateriaali, jossa yhdisty-
vät männyn ja muovin hyvät omi-
naisuudet. Huoltovapaa Twinson 
on loppuun saakka harkittujen 

yksityiskohtien ja ainutlaatuisen 
piilokiinnityksen ansiosta täydelli-
nen järjestelmä. Twinson-laudassa 
on kaksi pintaprofiilia ja värivaih-
toehtoja on kahdeksan.

Lisätietoja: innobuild, 
Heikki Lahdenperä, 
puh. 050 356 8366 tai 
heikki.lahdenpera@innobuild.biz.

iLOQ toimittaa omavoimai-
sen sähköisen lukitusjärjestel-
män Hyvinkään Vuokra-asunnot 
Oy:lle. Hyvinkään kaupungin 
omistamalla vuokra-asuntoyhti-
öllä on tällä hetkellä kaikkiaan 
1 825 asuntoa yhteensä 50 koh-
teessa. 

Kaikki asunnot saavat huhti-
kuussa alkavan ja kolme vuotta 
kestävän projektin aikana oviin-
sa iLOQin lukot. Lisäksi ne asen-
netaan talojen porraskäytävien 
ja yleisten tilojen oviin.

"Järjestelmä laajenee vielä täs-
täkin, koska aloitamme pian uu-
den kerrostalon rakentamisen. 
Lisäksi tulossa olevien fuusioi-
den kautta saamme lisää asun-
toja vuokrattavaksemme. Nämä 
kaikki kohteet tulevat niin ikään 
iLOQin järjestelmän piiriin", ker-
too Hyvinkään Vuokra-asuntojen 
toimitusjohtaja Mecki Kåhre.

Tärkeimmät syyt iLOQin valin-
taan olivat järjestelmän tarjoama 

turvallisuus, ylläpidon helppous 
ja pitkä elinkaari. Uuden järjes-
telmän avulla yhtiö voi helposti 
ja kustannustehokkaasti hoitaa 
lukitusturvallisuutta uhkaavat 
tilanteet, joita voi syntyä esimer-
kiksi asukkaiden vaihtumisen 
tai avainten katoamisen yhtey-
dessä.

"Tärkeää on myös se, että 
iLOQ korvaa meillä käytössä 
olevat kolme erilaista mekaa-
nista lukitusjärjestelmää. Tämä 
helpottaa ylläpitotoimintaa olen-
naisesti. Sähköisesti koodattavaa 
avainta ei myöskään ny,t eikä tu-
levaisuudessa pysty kopioimaan. 
Näin järjestelmän turvataso py-
syy korkeana koko sen elinkaa-
ren ajan", Kåhre toteaa.

Lukitusjärjestelmän asennuk-
sesta vastaa Laatulukko Oy. 

Lisätietoja: iLoq Oy, myynti- 
ja markkinointijohtaja Michael 
Szücs, puh. +358 40 3170 222, 
www.iloq.com  

iLOQin lukitusjärjestelmä 
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:lle 
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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) 2238 560  / Jutta Teriö
 fax   (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 jutta.terio@kiinteistoposti.fi
 www.kiinteistoposti.fi

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET 
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut
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A-Insinöörit Oy
RI Heidi Latvala on nimitetty ra-
kennesuunnittelijaksi Helsingin 
teollisuus- ja toimitilarakentami-
sen yksikköön
RI Tero Ahtiainen on nimitetty 
projektipäälliköksi Helsingin 
teollisuus- ja toimitilarakentami-
sen yksikköön 1.6.2010 alkaen.
RI Erkki Laukkanen on nimitetty 
projektipäälli-
köksi Helsingin 
korjaus-
suunnittelun 
yksikköön.
DI Laura Jussi-
la  on nimitetty 
liikennesuun-
nittelijaksi 
infrasuunnitte-
lun yksikköön 
Tampereelle.
Tekniikan yo 
Outi Harju 
aloittanut Tam-
pereen infra-
suunnittelun yksikössä tie- ja 
liikennesuunnittelun avustavissa 
tehtävissä. 
Irma Hujanen  
on nimitetty 
tekniseksi 
avustajaksi 
Silta- ja taito-
rakentamisen 

yksikköön Tampereelle.
DI Jussi Viitasalo on nimitetty 
projektipäälliköksi asuin- ja liikera-
kentamisen yksikköön Tampereelle 
erityisvastuualueenaan runkoele-
menttien tuoteosasuunnittelu ja sen 
kehittäminen.
RI Sami Moisio 
on nimitetty 
projektipäälli-
köksi asuin- ja 
liikerakentami-
sen yksikköön 
Tampereelle 
erityisvas-
tuualueenaan 
vaativa tekninen 
laskenta ja analyysit.
RI Petri Talvitie on nimitetty 
projektipäälli-
köksi asuin- ja 
liikerakentami-
sen yksikköön 
Tampereelle 
erityisvastuualu-
eenaan tietomal-
lintaminen.
HSO-sihteeri 
Pirre Kangaste 
on aloittanut 
assistentin äi-
tiysloman sijai-
sena Helsingin 
Rakennuttami-
sen yksikössä.
LVI-Teknikko 
Vesa Ronkainen on nimitetty LVI-
asiantuntijaksi Rakennuttamisen 
Tampereen yksikköön.
Kaivosteknikko Erkki Kontiokorpi 
on nimitet-
ty valvojaksi 
infrarakennutta-
misen  yksikköön 
Tampereelle.

Yo-merkonomi 
Minna Nummela 
on nimitetty  
Controlleriksi 
A-Insinöörien 
taloushallintoon.

N I M I T Y K S I Ä  J A  VA L I N T O J A

Viherympäristöliitto
Europarlamen-
taarikko Sirpa 
Pietikäinen 
on valittu 
Viherympä-
ristöliiton pu-
heenjohtajaksi. 
Viherympä-
ristöliitto ry 
on viheralan valtakunnallisena 
keskusjärjestönä ympäristö-
suunnittelun, -rakentamisen, 
-hoidon sekä alan kaupan ja 
taimituotannon palvelu- ja asian-
tuntijaorganisaatio.
Sirpa Pietikäinen oli ympäristö-
ministerinä vuosina 1991-1995.

Molok Oy
Molok Oy:n 
asennuspäälli-
köksi on nimetty 
15.3.2010 alkaen 
Kimmo Rasi-
mus. Vastuu-
alueena hänellä 
on kotimaan ja 
viennin Molok 
asennukset. 
Betonityön johtajana aloittaa 
12.4.2010 Mika Kiikkinen. Hän 
vastaa Molok Domino - runko-
kaivotuotannosta.

Vahanen Oy
Vahasen rakennesuunnittelupal-
veluiden liiketoiminta-aluejohta-
jana toimii jatkossa Juha Pahnila, 
joka vastaa myös korjausrakenta-
misen palveluista. 
Talotekniikkapalvelujen liiketoi-
minta-aluejohtajana jatkaa Atte 
Perttu ja arkkitehtisuunnittelun 
liiketoiminta-aluejohtajana Juk-
ka Kauto.

Kiinteistöposti julkaisee nimi-
tysuutisia, yrityskauppoihin ja 
muita yritystoimintaan liittyviä 
uutisia sekä esittelee palstalla 
uusia tuotteita ja palveluita.Ma-
teriaalia voit toimittaa 
osoitteeseen 
toimitus@kiinteistoposti.fi.
Tietojen oikeellisuudesta vastaa 
materiaalin toimittanut yritys.

Finalistit on valittu taloyhtiöil-
le suunnatussa Kotitalot kuntoon 
-kilpailussa, joka toteutetaan osana 
Tee parannus -viestintäohjelmaa. 
Tammikuussa käynnistyneen kil-
pailun eri sarjoihin tuli yhteensä 
33 ehdotusta. Vuoden 2010 talo-
yhtiöteko -sarjassa keskeisiä arvi-
ointikriteereitä ovat energiatehok-
kuuden ja asumisviihtyvyyden pa-
rantaminen sekä kiinteistönpidon 
suunnitelmallisuus.

Loppukilpailuun ja yleisöäänes-
tykseen asiantuntijaraati valitsi 
tässä sarjassa kolme taloyhtiötä. 
Riihimäellä sijaitsevassa As Oy Al-
linnan Helmessä on esimerkiksi 
parannettu energiatehokkuutta 
hyödyntämällä aurinkoenergiaa 
käyttöveden esilämmityksessä 
sekä otettu led- ja energiansääs-
tölamput käyttöön taloyhtiön 
yhteisissä tiloissa. As Oy Kuopi-
on Harjukatu 30:ssä on siirrytty 
öljylämmityksestä maalämpöön.  
As Oy Herastuomari Raisiossa on 
yhdessä naapuriyhtiön kanssa uu-
distettu sisäänkäynnit.

Kolmen loppukilpailuun vali-
tun taloyhtiön kesken järjestetään 
toukokuussa neuvoa-antava ylei-
söäänestys www.teeparannus.fi 
-sivustolla. 

Lisäksi Vuoden 2010 putkire-
monttikilpailun loppukilpailuun 
ja tarkempaan arviointiin on va-
littu seuraavien taloyhtiöiden put-
kiremontit: As Oy Jyvähovi Forssa, 

Finalistit valittu Kotitalot kuntoon ja 
Vuoden 2010 Putkiremontti-kilpailussa

As Oy Metsätorppa Helsinki, As 
Oy Mäkitorpantie 18-20 Helsinki, 
As Oy Nallenpolku Espoo sekä As 
Oy Säästökartano Helsinki.

Loppukilpailuun valituissa put-
kiremonttihankkeissa on käytetty 
sekä perinteisiä menetelmiä että 
uudempia, kuten esimerkiksi pin-
noitusta, sujutusta sekä komposiit-
ti- ja elementtiratkaisuja. Useissa 
kohteissa on yhdistelty erilaisia 
tekniikoita. Tämän kilpailuosion 
järjestämisestä vastaavat AKHA ry 
ja Talotekniikka-lehti yhteistyössä 
Tee parannus -ohjelman kanssa.

Molempien sarjojen voittajat 
ja muut mahdollisesti palkittavat 
taloyhtiöt ja hankkeet julkistetaan 
kesäkuun alussa.

Kotitalot kuntoon -kilpailuko-
konaisuuteen on kuulunut myös 
Ideasta innovaatioksi -sarja. Siinä 
oli tavoitteena löytää taloyhtiöistä 
kehittämiskelpoisia uusia ideoita 
esimerkiksi energiatehokkuuden 
parantamiseen tai perusparannus-
hankkeiden teettämiseen. Niiden 
jalostamiseen tuotteiksi ja palve-
luiksi oli tarjolla Tekesin tukemaa 
konsulttiapua.

- Tähän sarjaan tuli muutamia 
hyviä ja rohkeitakin ehdotuksia, 
mutta yhtäkään ei katsottu esite-
tyssä muodossaan palkitsemisen 
arvoiseksi. Päätökseen vaikutti 
myös ehdotusten vähäinen määrä, 
toteaa Kari Hiltunen Tekesistä.

Intrum Justitia Oy:n ja JM Tieto 
Oy:n julkaisema Valtakunnallinen 
maksuviivetutkimus kertoo, että 
peräti 44513 suomalaista yritys-
tä on ollut perinnän kohteena 
viimeisen puolen vuoden aikana. 
Tammi-maaliskuussa 2010 lähes 
joka 12. yritys oli perinnän koh-
teena ja puolen vuoden aikana 
jo joka kahdeksanteen yritykseen 
kohdistui perintää.

Heikoin tilanne vuoden 2010 
ensimmäisellä neljänneksellä oli 
Uudellamaalla sekä Keski-Suomen 
ja Päijät-Hämeen maakunnan yri-
tyksissä, joissa perintää kohdistui 
yli kahdeksaan prosenttiin alueen 
yrityksistä. 

Suurimmista kaupungeista suh-
teellisesti eniten perinnän koh-
teena olevia yrityksiä oli Vantaalla 
(10,31 %), Jyväskylässä (9,05 %) 
sekä Lahdessa (9,00 %). 

Perittävien yritysten suhteel-
linen osuus oli suurissa kaupun-
geissa - Turkua lukuun ottamatta 
- korkeampi kuin muun Suomen 
alueella. Suhteellisesti vähiten 
perinnän kohteena olevia yrityk-

Joka kahdeksas yritys perinnän kohteena  
siä oli Pohjanmaan maakunnassa, 
jossa perinnän kohteena oli alku-
vuonna vain 4,41 prosenttia alu-
een yrityksistä.

Tutkimuksen mukaan perinnän 
kohteena olevia yrityksiä oli eniten 
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, 
jossa 13,56 prosenttiin toimialan 
yrityksistä kohdistui perintää. 
Myös tukku- ja vähittäiskaupassa 
perittäviä yrityksiä yli 10 prosen-
tilla toimialan yrityksistä (10,22 
%). Vähiten perittäviä yrityksiä oli 
alkutuotannossa sekä rahoitus- ja 
vakuutustoiminnassa.
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Rakennatpa uutta tai korjaat vanhaa, meiltä saat aina laadukkaan

kokonaisratkaisun. Jo vuosikymmenten kokemuksella. 

Tutustu uutuustuotteisiimme ja tilaa uusi linjasaneerausopas: maxit.fi 

LINJASANEERAUS BETONINKORJAUSTUOTTEET
JULKISIVUTUOTTEET

http://www.maxit.fi


steni colour - värien mahdollisuuksia

www.steni.fi

steni® julkisivu

steni finland oy
 00510 Helsinki

Puhelin: 09 855 3420
Faksi: 09 8553 4260
Sähköposti: @steni.fi

Jos 40 vakioväristämme ei löydy sopivaa, 
voimme pyynnöstä toimittaa melkein mitä väriä tahansa.

Pyydä steni colour värikartta!

Teollisuuskatu 21,

myynti

http://www.steni.fi

