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Energiatodistus uudistuu 
täysin ensi vuoden aikana

Ympäristöministeri Krista Kiuru toivoi kansa-
laisten suhtautuvan energiansäästämiseen vaka-
vasti. Nyt uudistettavasta energiatodistuksesta 
toivotaan tulevan tärkeä apuväline asuntojen 
myynti- ja vuokraustilanteisiin, joissa todistuk-
sen avulla voi verrata rakennuksia. Merkittävin 
muutos laissa on se, että nyt energiatodistus on 
laadittava myös omakotitaloille ja alle 6 huoneis-
ton taloyhtiöillekin. 

s.6

Erhe-maksut tulivat s.  13

Korjausrakentamisen koulutusta  s. 46

Jätelaki uudistui  s.  25

Isännöintiin hohdokkuutta  s.  54

http://www.skaala.com


Tässä numerossa:

5 Pääkirjoitus
6 Energiatodistuksen laatiminen uudistuu
 täysin ensi vuonna
 Uuden energiatodistuslain mukaan energiatodistuksen 
 laatijan on pätevöidyttävä, todistus perustuu laskennallisiin  
 arvoihin, siihen sisältyy toimenpide-ehdotuksia, todistus-
 lomake on kaikille sama ja voimassaoloaika tulee olemaan 
 10 vuotta.

13 Nykyaikaistakaa paloilmaisinjärjestelmät erhe-
 maksujen maksamisen sijaan
 1.7.2011 voimaan astunut pelastuslaki mahdollistaa, että  
 palokunta voi periä maksua erheellisistä automaattipalo-
 hälytyksistä. Maksu rapsahtaa kolmannesta kerrasta ja voi 
 olla lähes tuhat euroa. 
16 Palataanpa vakuutusasioihin
 Viime numerossa vuotovahinkoja ja niihin liittyviä 
 korvauksia tarkasteltiin vahingontorjuntapäällikön sekä 
 vakuutusjohtajan näkövinkkelistä. Nyt vuorossa kenttä-
 kuulumisia ja mietteitä samasta aihepiiristä isännöitsijöiden
 ’pelikentiltä’, Turusta, Tampereelta ja Vantaalta.

25  Ensiaskeleita uuden jätelain johdatuksessa
 Jätelajittelussa on vielä parantamisen varaa. Arvonsa 
 tuntevassa taloyhtiössä halu ei törmää jätekeräysastioiden 
 riittämättömyyteen. 

29  Isännöitsijäkunta kaipaa  jätehuoltoyrityksiltä
 oppaita ja neuvontapalveluita
 Pro Waste Future -tutkimuksessa selvitettiin, miten hyvin
 ammatti-isännöitsijät ovat perillä uuden jätelain käytännön
 vaikutuksista.

35 Osuva tiedotus toimiva avain energiansäästöön 
 Naseva ilmaisu avittaa energiansäästövinkkien 
 iskeytymistä tietoisuuteen. HOAS ja ajatushautomo Demos 
 loivat Hoas-laboratorion edistämään ympäristöstä välittävien
 asumistapojen omaksumista.

40  Kattolumiturma pistänyt huoltosopimusten sisällöt 
 ja vakuutusturvan koetukselle
 – Tänä päivänä on vaikeuksia saada sopimuksia aikaan
 huoltoyhtiöiden kanssa. Ne ovat tarkentaneet sitä, mitkä  
 tehtävät kuuluvat huoltoyhtiölle, mitkä eivät ja mitä tehtä-
 vistä veloitetaan. Hallitukset taas epäilevät usein, että 
 huoltoyhtiöt veloittavat sellaisestakin, mitä eivät tee todelli-
 suudessa. Mikä huoltoyhtiö uskaltaa jättää vähiten tekemät-
 tä? Työtä sillä rahalla tehdään, summat eivät ole päätä hui-
 maavia, mutta vaatimukset ovat kuitenkin suuret, 
 isännöitsijä Lasse Vesala kertoo. 
54   Isännöintipalveluun nostetta
 - hohdokkuus tavoitteena
 Kaiken kattavasti hallinnollista ja kiinteistöteknistä tietoa 
 ja  hommat hanskassa aikataulullisestikin. Mitä muuta 
 asiakkaat voisivat muka vaatia isännöitsijältään? Noste-
 mestari Heikki Peltolan mukaan hyväkin isännöitsijä voi 
 hioa itsestään suorastaan hohdokkaan, muun muassa 
 karsimalla mahdollista tympeyttä ilmaisustaan. 58

On paras parsa-aika. Niinpä Kar-
pan Keittiössä tällä kertaa parsaa, 
nakkeja ja valkosipuliperunoita.

54
Asiakastyössä kuten isännöinnissä 
korostunut ’minä itse olen oikeassa’ 
–asenne ei ole hedelmällinen. Mui-
denkin kantoja on hyvä kuunnella, 
sanoo Heikki Peltola.
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35
Tekninen isännöitsijä Mika Oksanen ku-
vaa palkittua Hoas-laboratorio -projektia 
mielenkiintoiseksi. – Nuorten ihmisten 
kanssa on ollut mukava olla sen tiimoilta 
tekemisissä. Pääosin he ovat suhtautuneet 
positiivisesti, näkee. Projektin tuottamia 
ideoita ja toimintatapoja tullaan hyödyn-
tämään myös jatkossa. 

22
Toimitusjohtaja, isännöitsijä 
Mika Rautio Realco Tikkurila 
Oy:stä lähetti valokuvia vuo-
tovahinkotilanteista, joihin he 
ovat törmänneet. Tässä yksi 
esimerkki - sanko pultattu 
kattoon kiinni väliaikaisesti 
vuotojen ehkäisemiseksi.

25
Ehkäisy, uusikäyttö, kierrätys, 
poltto energiantuottamiseksi – ja 
vain vihoviimeisessä tapauksessa 
kaatopaikalle. Vappu toi tänä 
vuonna tullessaan uuden jätelain, 
jonka tiimoilta Paperikeräys Oy 
järjesti seminaarin asiantuntija-
puheenvuoroineen ja paneelikes-
kusteluineen. 

46
Raportointityökalun idean ja tarpeel-
lisuuden oli ottanut esiin Isännöitsi-
jätoimisto Aimo Astala Oy:n kiin-
teistöpäällikkö Asko Jutila, jonka kanssa 
Marja Kilpijoki on läpikäynyt mallia eri 
syntyvaiheissaan. Rakennusten lisäksi 
työkalua kehitetään sovellettavaksi lo-
pullisessa muodossaan myös ulkoalueet 
kattavaksi. 
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UUSI FORD TRANSIT. 
Täysin uudet voimanlähteet.

Uusi Ford Transit ja täysin uudet, erittäin vääntävät DURATORQ-dieselmoottorit 
säästävät polttoainetta 0,4–1,6 l/100 km* edistyksellisellä teknologialla. Uusi 
Transit esim. lataa auton akkuja vauhtia hidastettaessa. Kattavasti varustellun 
Transitin ohjaamo on entistäkin hiljaisempi. Uusi teknologia yhdessä tutun 
huippuluokan ajettavuuden ja kuljetuskyvyn kanssa tekee uudesta Transitista 
kyvykkään kumppanin.

UUSI FORD TRANSIT alkaen  28.748,52 € (+ toim. kulut 600 €)
Tervetuloa tutustumaan! ford.fi /hyotyajoneuvot

Ford Transit Van -mallisto alkaen 28.748,52 € (autoveroton suositushinta 24.650 € + arvioitu autovero CO2-
päästöllä 178 g/km 4.098,52 €). Hintaan lisätään liikekohtaiset toimituskulut 600 €. Ford Transit -pakettiau-
tomalliston CO2-päästöt 178–252 g/km ja EU-yhdistetty kulutus 6,7–9,6 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein. 
*Verrattuna mallivuoden 2011 Transit-mallistoon Euro 4 moottoreilla.

http://www.ford.fi/hyotyajoneuvot


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

Alue-edustajat:
Suur-Helsinki  Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Risto Ollila, 0500-543 099
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871

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

Laatua pesulaan

http://www.esteri.com
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Ajatuksin ja tuntein 

"maanantaisyndroomaa" päin

Maanantait ovat hankalia päiviä, suorastaan ärsyttäviä. Sunnuntaina jo rupeat 
tuskailemaan maanantain työryysistä, hankalia asioita, joiden hoitamiseen menee 
aikaa ja joiden hoitamisessa vaaditaan tosi pitkää kuminauhamaista pinnaa. Mi-
kään ei tunnu houkuttelevan edessä olevan päivän töissä, eikä koko viikonkaan 
hommissa. Miten usein meille käykään näin?

* * * 
Työhyvinvointikouluttaja Ulla Vilkman antoi sunnuntaina  7.5. Taustapeili-oh-

jelmassa neuvoja ja avasi näkökulmia siihen, miten innostaa itseänsä työntekoon, 
saada aikaan positiivisia ajatuksia "maanantaikaaoksesta", joiden ansiosta myös 
tunteet muuttuvat positiivisiksi, eikä maanantaina töihin tuleminen olekaan 
enää niin ahdistavaa ja tuskaisaa.

Kuulosti ymmärrettävältä - hallitse ensin ajatuksiasi, ota itsesi kiinni siitä, että 
ajattelet vain negatiivisesti ja muuta sitten ajatuksesi positiivisiksi. Silloin myös 
alkuperäinen tunne, joka oli ahdistusta ja tuskaa täynnä, muuttuu paremmaksi. 
Tulee tunne, että selviän ja sitten maanantain koittaessa ajatukset ja tunne ovat 
samansuuntaiset. Syntyy innostus, syntyy motivaatio, syntyy työhyvinvointia, jo-
ka parhaimmillaan heijastuu myös työkavereihin ja koko työyhteisöön. 

Ulla Vilkmanin teesi on, että omasta työstä voi innostua, vaikka oma pomo olisikin tyhmä ja työkaveri vieressä 
murjottaa nyt ja aina. Teesi liittyy toukokuussa käynnistyvään valtakunnalliseen työhyvinvointikiertueeseen, jonka 
myötä halutaan nostaa keskusteluun työntekijän oman asenteen merkitys.

                                                      * * * 
Tuntuu, että työhyvinvointikoulutus ja -seminaarit ynnä muu informaatio tämän aiheen ympäriltä on päivän 

sana. Kliseeltäkin jotkut toimintamallit ja -ideat vaikuttavat. Silti on vaikea kiistää, etteikö omasta hyvinvoinnista 
ja työkyvystä huolehtiminen olisi tärkeää tai etteikö hyvinvoiva työyhteisö olisi motivoitunut ja etteikö yhteinen 
työhyvinvointi olisi myös taloudellisesti kannattavaa.

Yksi työhyvinvoinnin ongelmista on työn liiallinen kuormitus. Isännöitsijöille, jos keille, tämä asia on varmasti 
tuttuakin tutumpi - on yllätyksiä, on tiedonpuutetta, on kyettävä ratkaisuihin nopeasti ja järkevästi - ja palkkana 
on, että "se oli isännöitsijän vika". Törmäsin sattumalta eilen blogikirjoitukseen, jossa isännöitsijä tilitti tuntojaan 
ja jakoi tuskaansa siitä, miten muuttaa sitä yleistä asennetta isännöintityöhön, että kaikki mahdollinen on "aina 
isännöitsijän vika".

Isännöitsijäkunta ja muutkin kiinteistöalan ammattilaiset tarvitsevat uskoa itseensä, asioita, ajatuksia ja tunteita, 
joiden ansiosta työ on kuitenkin mielekästä. Toivottavasti jokainen löytää oman tapansa pitää itsestään huolta. 
Ehkä jonakin päivänä se kiukkuinen ja pettynyt asiakaskin ymmärtää, että "hei, isännöitsijäkin on ihminen, jolle 
voi sattua virheitä".

Riina Takala

k o m m e n t t i

kun taloyhtiöissä asuminen vaikuttaa olevan usein hankalaa ja yhteisen 
ymmärryksen löytyminen vaikeaa, niin ei käy kateeksi tällaista tapausta ja 
siitä syntynyttä keskustelua kyseisessä taloyhtiössä: 
"taloyhtiössämme on kolme perhepäivähoitajaa omissa asunnoissaan. 
muuten talossa ei ole montaa lasta, mutta nämä perhepäivähoitajien 
lapset tuovat melua ja likaa käytäville. Se on ihan hirveää katseltavaa, 
kun pihalla mellastetaan ja käytävillä huudetaan oikein kunnolla. His-
sillä ajellaan ees taas. Pihalla ei ole mahdollista ulkoilla ilman kipua ja 
itkua, kun kaikki kolme naista tulee lapsineen ulos yhtäaikaa ja taloyh-
tiön puisto on varattu kokonaan riehuville ja toisia satuttaville lapsille. 
Voinko vedota hallitusta lopettamaan tuon toiminnan? kuluttavat 
vettä, talonkäytäviä ja pihaa ihan surutta." (Siteeraus lapsia käsittele-
vän lehden nettikeskustelupalstalta)

Voiko taloyhtiö kieltää perhepäivähoitajien toiminnan?

P Ä Ä K I R J O I T U S
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Energiatodistusten kanssa teke-
misissä olevilla tahoilla on mah-
dollisuus lausua mielipiteensä 

ja kannanottonsa energiatodistuksia 
koskevasta uudistetusta lakiehdotuk-
sesta toukokuun loppuun mennessä. 
Lausuntopyyntöjä on esitetty lähes 
sadalle.

Sen jälkeen lakiehdotus lähtee edus-
kuntakäsittelyyn tavoitteena, että se 
käsiteltäisiin ennen juhannusta. Voi-
maan uudistettu energiatodistuslaki 
tulisi 1. helmikuuta 2013.

Pätevöityneet 
laatijat

Isännöitsijät eivät voi enää uuden 
energiatodistuslain astuessa voi-
maan laatia energiatodistusta, el-

leivät ole pätevöityneet todistuksen 

Energiatodistuksen 
laatiminen uudistuu täysin ensi vuonna

Isännöitsijät voivat laatia energiankulutuslukuihin perus-

tuvia, vuoden 2013 voimassa olevia energiatodistuksia 

vielä tänä vuonna, mutta sen jälkeen energiatodistusme-

nettely uusiutuu täysin. Uuden energiatodistuslain mu-

kaan energiatodistuksen laatijan on pätevöidyttävä, todis-

tus perustuu laskennallisiin arvoihin ja sen on sisällettävä 

toimenpide-ehdotuksia, käytössä on vain yhdenlainen lo-

make ja energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Energiato-

distusta tarvitaan huoneiston ja tilan myynnissä ja vuok-

raamisessa sekä uudisrakennuksissa. Uutta on se, että nyt 

energiatodistus tullaan vaatimaan myös omakotitaloilta ja 

alle 6 huoneiston taloyhtiöissä.

n  tekstit ja kuva: Riina takala  

Osallistu keskusteluun
Kiinteistöpostin
Nettijatkoissa

www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot
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laatijoiksi. Tämä johtuu siitä, 
että juuri lausuntokierrokselle 
lähteneessä esityksessä uudeksi 
energiatodistuslaiksi asetetaan 
ehto, että energiatodistuksen 
voi jatkossa laatia vain pätevöi-
tynyt tekijä.

– Meillä on ollut useita eri ni-
mikkeellä toimivia energiatodis-
tusten laatijoita, joista vain osal-
ta on edellytetty pätevyyden 
osoi ttamista. Jatkossa todistuk-
sen tekee aina pätevöitynyt te-
kijä. Pätevöityminen tarkoittaa 
sitä, että henkilöllä täytyy olla 
sopiva taustakoulutus tai työko-
kemus. Lisäksi hänen on suori-
tettava energiatodistuksen laa-
tijan koe, yli-insinööri Maarit 
Haakana Ympäristöministeriös-
tä kertoo.

Eri puolilla Suomessa on hä-

nen mukaansa lähes 600 vuo-
den 2008 energiatodistuslain 
perusteella pätevöitynyttä te-
kijää.

Sen lisäksi on reserviä, esi-
mer kiksi energiakatselmoijat, 
asuntokaupan kuntotarkastajat 
ja muut kuntoarvioijat, joiden 
on help po ja nopea pätevöityä 
todistusten laatijoiksi. Heitä on 
lähes 2 000. 

– Lisäksi isännöitsijäkunnassa 
on henkilöitä, jotka myös pys-
tyvät helposti pätevöitymään 
tähän tehtävään. Eli uskomme, 
että tekijöitä riittää ja niitä tu-
lee nopeasti lisää, Haakana ker-
toi pätevien todistusten laatijoi-
den määristä.

Vuoden 2008 lain voimaan 
tulon jälkeen pätevöityneiden 
energiatodistusten laatijoiden 

ei tarvitse kuitenkaan heti suo-
rittaa uutta koetta, vaan lainsää-
däntöneuvos Riitta Kimarin 
mu kaan heidän pätevyyteensä 
sovelletaan siirtymäaikaa - päte-
vyydet ovat voimassa vuoteen 
2017 saakka.

Kulutustiedoista 
laskentaan 
perustuvaan

Hyvin moni taloyhtiö va-
litsi vuonna 2009, jol-
loin ensimmäisiä ener-

giatodistuksia ruvettiin laati-
maan, sen tien, että isännöitsijä 
laatii todistuksen ja se liitetään 
isännöitsijäntodistukseen. Näi-

➺ JAtkUU

Lakia energiatodistuksista 
täytyy uudistaa EU:n ener-
giatehokkuusdirektiiviin 
vuonna 2010 tehtyjen uu-
distusten vuoksi.
- Meidän on vietävä direktii-
viin tehdyt uudistukset kan-
salliseen lainsäädäntöön ja 
sitä kautta syntyy uusittu 
laki energiatodistuksesta, 
ympäristöministeri Krista 
Kiuru totesi perusteluna uu-
distusta koskevassa tiedo-
tustilaisuudessa.
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➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

den energiatodistusten pohjana 
on käytetty energiankulutuslu-
kuja.

Jatkossa näin ei tehdä, vaan 
uudistetussa energiatodistuk-
sessa rakennuksen energiate-
hokkuus määriteltäisiin samal-
la tavalla kuin uudisrakenta-
misen energiamääräyksissä. 
Rakennuk sen energialuokitus 
tulisi pohjautumaan raken-
nuksen E-lukuun, joka koostuu 
rakennuksen laskennallisesta 
vuotuisesta ostoenergiankulu-
tuksesta painotettuna eri ener-
giamuotojen kertoimilla. 

Tällä pyritään siihen, että 
energiatodistus kertoisi selke-
äm min rakennuksen energia-
tehokkuudesta, eikä energia-
tehokkuusluokka olisi riippu-
vainen taloyhtiössä asuvien ja 
toimivien energiankäyttötottu-
muksista. 

Itse energiatehokkuusluok-
kiin ei ole tulossa muutoksia, 
vaan asteikkona on parhaasta 
A:sta huonoimpaan G:hen.

Voimassaoloaika 
pitenee ja 
yhdenmukaistuu

Isännöitsijöiden laatimat 
ja isännöitsijätodistuksen 
osak si liitetyt energiatodis-

tuk set ovat olleet voimassa 
yleensä vuoden. On siis nähtä-
vissä, että uudistetun energia-
todistuksen laatimisen aika on 
monissa taloyhtiöissä edessä 
varsin pian. 

Lisäksi energiatodistus on 
voitu laatia myös erillisenä 
toime na tai energiakatselmuk-
seen perustuvana.  Silloin ener-
giatodistuksen voimassaoloaika 
on yleensä ollut joko 5 tai 10 
vuotta. 

– Energiatodistus tulee jat-
kos sa olemaan voimassa aina 
seu raavat 10 vuotta. Eli sen 
myötä meillä ei ole enää eri-
pituisia aikoja voimassaolevia 
todistuksia, Maarit Haakana 
mainitsee.

Jos taloyhtiössä on esimer-
kiksi energiakatselmuksella 

tuotettu energiatodistus, joka 
on voimassa 5 tai 10 vuotta, 
sitä ei tarvitse kuitenkaan nyt 
uuden lain vuoksi lähteä uusi-
maan ennenaikaisesti.

– Vanhat energiatodistukset 
ovat voimassa voimassaolonsa 
mukaisesti, Riitta Kimari kertoo 
vanhojen todistusten  kanssa 
menettelemisestä.

Säästösuosituksia 
annettava aina

Tähän mennessä ener-
giatodistukset eivät 
välttämättä, lukuunot-

tamatta energiakatselmuksiin 

Kun tästä talosta myydään tai vuokrataan asunto ja toimitila, pi-
tää esittää rakennuksesta laadittu energiatodistus. Yllä oleva 
mallilomake on tehty pientalosta, mutta jatkossa kaikki energia-
todistukset tulevat olemaan yllä olevan kaltaisia.
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perustuvia todistuksia, ole si-
sältäneet säästösuosituksia tai 
listaa toimen piteistä, joita suo-
sitellaan energiatehokkuuden 
parantamiseksi.

Nyt ne kuuluvat olennaisena 
osana uusiin energiatodistuk-
siin. Jatkossa energiatodistuk-
sessa on siis kiinteistönomista-
jalle aina annettava tietoa ja toi-
menpide-ehdotuksia energiate-
hokkuuden parantamisesta.

Lakiuudistuksen 
taustaa

Ensimmäinen laki ja ase-
tus energiatodistuksesta 
tulivat voimaan vuoden 

2008 alussa. Siitä lähtien ener-
giatodistus on ollut pakollinen 
uudisrakennuksille rakennus-
lupaa haettaessa. Vuoden 2009 
alusta lähtien myös vanhoissa 
rakennuksissa on tarvittu ener-

giatodistus huoneistoa myytäes-
sä tai vuokrattaessa. 

Määräys ei ole koskenut pien-
taloja, eikä korkeintaan kuuden 
asunnon taloyhtiöitä.

Tämä tilanne kuitenkin 
muut tuu, sillä lain piiriin tule-
vat pientalot ja 6:tta huoneistoa 
pienemmät taloyhtiötkin.

Todistusten laatimisvelvoite 
etenee suunnitelmien mukaan 
vaiheittain vuodesta 2013 vuo-
teen 2016 mennessä. Ensin sen 
piiriin otetaan 1960-luvulla ja 
sitä uudemmat pientalot. 

Ketju- ja rivitalot tulevat mu-
kaan vuonna 2014, koulut ja 
hoitoalan rakennukset vuonna 
2015. 1960-lukua vanhemmat 
pientalot tulevat mukaan vasta 
vuonna 2016. Niiden osuus vas-
taa noin yhtä kolmasosaa koko 
pientalokannasta, Riitta Kimari 
kertoo.  

Valvontaa ja 
seuraamuksia

Tähän mennessä energia-
todistusten laatimista tai 
sisältöjä ei ole valvottu 

millään tavoin. Ei myöskään 
todistusten laatijoita. Tämäkin 
muuttuu ja tuo tullessaan sekä 
valvontaa, että myös mahdol-
lisuuden hallinnollisin toimin 
sanktioida puuttuvaa energia-
todistusta.

Ympäristöministeriön tarkoi-
tuksena on luoda energiatodis-
tustietorekisteri, järjestelmä, 
jonne todistuksen laatijan on 
toimitettava tekemänsä todis-
tus.

Riitta Kimari kertoo, että jär-
jestelmää ei saada käyttöön he-
ti uuden energiatodistuslain as-
tuessa voimaan näillä näkymin 
1.2.2013.

– Energiatodistuksen laatijat 

joutunevat toimittamaan nämä 
ensimmäiset järjestelmään tar-
koitetut todistukset paperisina, 
mutta tavoite on, että jatkossa 
koko todistus voitaisiin tehdä 
ja kirjata suoraan järjestelmään, 
Kimari kertoo.

Energiatodistusten valvonta-
viranomaisina toimivat Ympä-
ristöministeriö ja Asunto- ja 
Rahoittamiskeskus ARA.

– ARA tekee valvonnassa var-
mastikin sen suurimman työn. 
Valvonta kohdistuisi todistuk-
sen laatimiseen ja käyttöön. 
Uudisrakentamisen osalta 
energiatodistus kulkee osana 
rakennuslupa-asiakirjoja, joten 
rakennusvalvontaviranomaiset 
valvovat todistuksen olemas-
saolon, mutta sen laadun ja 
sisällön valvonnan tekisi ARA, 
Kimari kertoi.

– Todistus pitää olla esillä 
asuntojen myyntinäytöissä tai 

➺ JAtkUU
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Sijainnilla edelleen vahva asema 
asuntokaupassa

Vaasan Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönstä tehnyt 
Maaria Keskitalo toteaa tekemäänsä kyselytutkimukseen pe-
rustuen, että "energiatodistus ei ainakaan vielä ole juuri ollen-
kaan vaikuttanut asunnon ostajan ostopäätökseen". 

Keskitalo tutki sitä, miten energiatodistus vaikuttaa asunnon 
ostajaan. Tätä hän selvitti mm. kyselytutkimuksella, johon vas-
tasi asunto-osakkeen vuonna 2010 tai vuonna 2011 ostaneet 
osakkeenomistajat ja taloyhtiöstä, josta osake ostettiin, löytyi  
energiatodistus.

62,5 prosenttia vastanneista totesi, ettei energiatodistus ol-
lut vaikuttanut ostopäätökseen laisinkaan. 25 prosenttia vasta-
si, että todistus oli vaikuttanut vähän ja 12,5 prosenttia, että oli 
vaikuttanut paljon ostopäätökseen.

Kun tutkimuksessa kysyttiin, mitkä kolme asiaa vaikuttivat 
eniten ostopäätökseen, 22 vastaajaa mainitsi sijainnin yhtenä 
kolmesta eniten päätökseen vaikuttaneesta asiasta. 15 vas-
taajan mukaan toiseksi suurimmaksi ostopäätökseen vaikutti 
asunnon hinta. Lisäksi muina perusteluina mainittiin taloyhtiö, 
asunnon kunto, asunnon koko ja pohjaratkaisu ja tehdyt ja tu-
levat remontit.

Lisäksi yksittäisinä syinä tulivat mainituiksi parveke, mah-
dollisuus tuottoon, asunnon oston tarve, yhtiövastike, sopiva 
taloustilanne, rakennuksen rakennusvuosi, hissi, asunnon ko-
konaisuus, hyvä ajankohta ja tilinpäätös. Vain yksi vastanneista 
mainitsi energiatodistuksen yhdeksi kolmesta ostopäätökseen 
eniten vaikuttaneesta asiasta.

(Lähde: Maaria Keskitalon opinnäytetyö, Vaasan ammattikor-
keakoulu, Liiketalous ja matkailu 2011.)

Suomessa tehtiin Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 
noin 72 500 vanhan osakehuoneiston kauppaa, kun vuotta 
aikaisemmin kauppoja oli hieman yli 74 000.
Vanhojen omakotitalojen kauppoja tehtiin viime vuonna noin 
14 000 ja vuotta aikaisemmin noin 15 000.
Uusia omistusasuntoja viime vuonna valmistui, mutta ei 
välttämättä oltu myyty, noin 19 000, vuotta aikaisemmin 
noin vajaa 14 000.

vuokraustilanteissa. Todistus 
annetaan ostajalle tai vuokra-
laiselle niin kuin se pitää antaa, 
mutta uusi asia on sekin, että 
nyt energiatodistuksen anta-
ma luokitustieto täytyy löytyä 
myös vuokraus- ja myynti-il-
moituksissa. Niitäkin valvotaan, 
Kimari jatkaa.

Hänen mukaan todistusten 
laadunvalvonta tulee olemaan 
iso työmaa. 

– Tarkoitus on, että tietty 
osuus laadituista energiatodis-
tuksista tarkastetaan. Tarkista-
misella tarkoitetaan sitä, että 
tarkastetaan todistuksen lähtö-
tietoja, laskentaa, laskentatulok-
sia ja säästösuosituksia.

Seurantajärjestelmästä usko-
taan olevan hyötyä siksi, että 
se osoittaa, miten paljon ener-
giatodistuksia ylipäänsä teh-
dään, mihin energialuokkiin 
rakennuk set yleisesti ottaen si-
joittuvat, minkälaisilla hinnoilla 
todistuksia laaditaan ja osoittaa-
han se lain toimivuudenkin. 

Lisäksi nyt valvotaan myös 
energiatodistusten laatijoita. 
Heistä kootaan rekisteri. 

Rekisteriin merkintä edel-
lyttää pätevöitymistä ja sitä, 
että on saanut oikeuden laatia 
todistuksen. Rekisteriäkin val-
votaan.

Jos todistus puuttuu, siitäkin 
voi jatkossa tulla erilaisia hal-
linnollisia seuraamuksia. Riitta 
Kimari kertoo, että lain mukaan 
on mahdollista antaa kehotuk-
sia tai varoituksia, jos energia-
todistusta ei ole laadittu. Viran-
omainen voi antaa kehotuksen 
määräajasta, jonka puitteissa 
energiatodistus on laadittava.

Jos mitään ei tapahdu, ja on 
varoitettu tietyn määräajan 
puitteissa korjaamaan puute, 

voi valvontaviranomainen - ää-
ritapauksissa - teettää todistuk-
sen laiminlyöjän kustannuksel-
la.

Asuntojen myynti-ilmoituksissa on tulevaisuudessa näyttävä myös rakennuksen energialuokka. 
Tulevatko ne osaksi lehti-ilmoituksia vai vain mainoksiin kiinteistönvälittäjän ikkunoissa, jää näh-
täväksi. Esimerkiksi Pariisissa energiamerkintöjä on käytetty jo useamman vuoden ajan kiinteistön-
välittäjän ikkunassa olevissa myynti-ilmoituksissa. Malli on tuttu, esimerkiksi pyykinpesukoneissa 
näkyvä energitehokkuusmerkki. 
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www.mataki.fi

Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennusta vedenpitävästi 
sään vaihteluilta. Matakin missiona on toimittaa kestäviä  
vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. Sen me osaamme ja 
siitä meillä on näyttöä. Valitse katollesi Mataki® -kateratkaisu ja 
maksat vain olennaisesta.

Tutustu Matakin vedeneristysratkaisuihin ja pyydä vedenpitävä 
tarjous lähimmältä Mataki-urakoitsijaltasi. Löydät heidät 
osoitteesta www.mataki.fi

Parasta 
vedeneristykseen

Katto on talosi kruunu.

http://www.mataki.fi


Jäsenyritys esittäytyy:

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

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKE-
TOIMINTAA HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivaus-
alalla toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä
sekä edistää alan yleistä kehitystä mm:
• Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja 
   suuren yleisön keskuudessa
• Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
• Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita 
• Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa 
• Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
• Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja

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

• A.Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• Cramo Finland Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-Yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Korpikorpi Pikakuivaus Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• Master Kuivaus Oy
• Polygon Finland Oy
• OT Ahonen Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy
• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Rakennus- ja kuivaustekniikka 
  R. Tuomaala

• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SANEC PALVELUT Oy 
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• Scan-Clean Oy Ab
• Senno Group Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja 
  Vahinkopalvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen 
  Kiinteistökuivaus Oy
• Was-STE Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy
• YIT Teollisuus Oy

Liiton jäseneksi voidaan hyväk-
syä yrityksiä, jotka harjoittavat 
jälkivahinko- tai kuivausalaan 

liittyvää toimintaa 
eri muodoissaan. 
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PA L o t U R VA L L i S U U S

Vuoden 2011 heinäkuus-
sa voimaan astunut pe-
l astuslaki toi pelastus-

laitoksille mahdollisuuden las-
kuttaa automaattisista palohä ly-
tyksistä, jotka todetaan erheel-
lisiksi. 

Maksullisuus on yksi keino 
saada aiheettomat palohälytyk-
set vähenemään. Syytä on, sillä 
laitteet ovat hälyttäneet palo-
kunnat paikalle 21 000 kertaa 
vuodessa, joista virheellisten 
hä lytysten osuus on 98 pro-
senttia.

– Maksullisuus on signaali, et-
tä tehkää jotakin nykytilanteen 
parantamiseksi, vahingontor-
juntapäällikkö Seppo Pekuri-
nen Finanssialan Keskusliitosta 
kiteyttää.

Ryhtiliikettä selvästi tarvi-
taan: Helsingin pelastuslaitok-
sen palomestari Mikael Siitonen 
kirjoitti Pelastustieto 8/2011 
-lehdessä helsinkiläisistä koh-
teista, joista on tullut vuodessa 
kolmisenkymmentä erheellistä 
hälytystä, eikä tilanteelle ole 
tehty mitään. Nyt kun "virhehä-
lytyksistä" voidaan periä mak-
su, kiinteistönomistajat voisivat 
joutua maksamaan jopa 15 000 
- 18 000 euron laskun, elleivät 
saa järjestelmiään kuntoon.

Nykyaikaistakaa 
järjestelmät

Vahingontorjuntapääl-
likkö Seppo Pekurisen 
vies ti taloyhtiöille ja 

isän nöitsijöille on selkeä - kun-

Nykyaikaistakaa 
paloilmaisinjärjestelmät

erhe-maksujen maksamisen sijaan
Onko euro tehokkain 

konsultti erheellisten 

palohälytysten vähen-

tämiseksi? Toivotta-

vasti, ellei muu auta. 

Pelastusviranomaiset 

ainakin toivovat, että 

virheellisistä auto-

maattisista palohä-

lytyksistä perittävi-

en maksujen sijaan 

kiinteistönomistajat, 

haltijat ja toiminnan-

harjoittajat laittaisivat 

automaattiset paloil-

maisinjärjestelmät 

kuntoon. 

nostakaa ja päivittäkää auto-
maattiset paloilmaisinjärjestel-
mät nykyaikaisiksi ja sen jälkeen 
huoltakaa niitä säännöllisesti. Se 
tulee varmasti edullisemmaksi 
kuin varautua erhe-maksujen 
maksamisiin.

– Meillä on erheellisiä palo-
hälytyksiä niin paljon, koska 
kiinteistöjen paloilmaisinjär-
jestelmien huoltaminen ja kun-
nossapito on laiminlyöty, Peku-
rinen pohtii. 

Automaattisia paloilmoitti-
mia on asennettuina tilastojen 
mukaan vajaat 20 000. Tunnis-
timet reagoivat joko savuun 
tai lämpöön. Savuilmaisimet 
ovat herkkiä antureita, jotka 
on huollettava valmistajan oh-
jeiden mukaisesti noin 3 - 5 
vuoden välein. Lisäksi järjestel-
mään liittyvä varakäyntiakusto 

Pelastuslaki 12 §

Palonilmaisu-, hälytys- ja 
muut onnettomuuden vaa-
raa ilmaisevat laitteet on pi-
dettävä toimintakunnossa 
sekä huollettava ja tarkas-
tettava asianmukaisesti.
Velvoitteista vastaa raken-
nuksen yleisten tilojen ja 
koko rakennusta palvelevien 
järjestelyiden osalta raken-
nuksen omistaja, haltija ja 
toiminnanharjoittaja osal-
taan sekä huoneiston halti-
ja hallinnassaan olevien ti-
lojen osalta.

on uusittava 3 vuoden välein. 
– Minusta tuntuu myös, että 

taloyhtiöt ja isännöitsijät eivät 
ole vielä tiedostaneet, että nyt 
erheellisistä palohälytyksistä 
voidaan periä maksu. En mis-
sään nimessä suosittele budje-
toimaan sakkorahoja, vaan sitä 
korostan, että laittakaa paloil-
maisinjärjestelmänne viimeis-
tään nyt kuntoon, Pekurinen 
sanoo.

Hälytyskeskukseen automaat-
tisesti tekevä paloilmoitinjär-
jestelmä muodostuu ilmoitin-
keskuksesta, paloilmaisimista, 
paloilmoituspainikkeista ja 
pai kallishälyttimistä. Suurin 
osa "vikahälytyksistä" johtuu 
vesihöyrystä, pölypöllähdyksis-
tä, pakokaasusta, voimakkais-
ta ilmavirtauksista tai sitten 
ihminen omalla virheellisellä 
toiminnallaan saa aikaan hä-
lytyksen - tupakoi liian lähellä 
ilmaisinta tai ruoan käry keitti-
össä laukaisee hälytyksen. 

Paloilmaisinjärjestelmien tek-
niikka voi olla myös hyvin van-
hentunutta.

– Joillakin nykyisillä ja alalla 
pitkään toimineilla laitevalmis-
tajilla on käteviä systeemejä: pa-
loilmaisimen vanhaan kantaan 
voidaan ruuvata nykyaikaista 
älytekniikkaa sisältävä ilmaisin, 
eikä tarvita johtotöitä tai vastaa-
via. Ilmoitinkeskus kannattaa 
useimmiten uusia, koska silloin 
sinnekin saadaan nykyaikaista 
älytekniikkaa, Pekurinen mai-
nitsee esimerkkeinä, joista ei 
aiheudu välttämättä edes isoja 

➺ JAtkUU

n  tekstit ja kuva: 

      Riina takala  
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➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

kustannuksia tilanteen korjaa-
miseksi.

Ensin sanallinen tai
kirjallinen kehotus

Yli puolet pelastuslaitok-
sista laskuttaa erheelli-
sistä palohälytyksistä, 

loput pelastuslaitokset ottane-
vat maksun käyttöön tämän 
vuoden aikana. 

Helsingissä pelastuslaitoksel-
le tuli viime vuonna joka päivä 
yli kuusi automaattihälytystä eli 
vuoden aikana kaikkiaan 2 500, 
joista 96-98 prosenttia oli syys-
tä tai toisesta erheellisiä.

Pelastuslain määrittämän käy-
tännön mukaan ensimmäinen 
erheellinen automaattihälytys 
kirjataan ylös, toisen erheellisen 
automaattihälytyksen jälkeen 
kiinteistönomistajalle, haltijalle 
tai toiminnanharjoittajalle läh-
tee kirjallinen korjauskehotus.

Vasta kolmas automaattinen 
erheellinen palohälytys 12 
kuu kauden aikana johtaa mak-
suun. 

– Tarkastelujakso on nimen-
omaan 12 kuukautta, ei kalente-

rivuosi, Pekurinen huomauttaa.

Erisuuruisia 
maksuja

Perittävän maksun suu-
ruus määritellään pelas-
tuslaitokselle aiheutu-

neiden keskimääräisten koko-
naiskustannusten mukaisesti. 
Halvimmillaan toistuva turha 
hälytys maksaa noin 500 euroa. 
Kallein suunniteltu maksu on 
yli tuhat euroa.

Pelastuslaki 96 §

Pelastuslain (379/2011) 96 §:n nojalla pelastuslaitos voi periä 
maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen lii-
tetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.
Perittävän maksun suuruudesta päättää alueen pelastustoimi 
hyväksymässään taksassa. 
Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimät 
maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suo-
ritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden 
kokonaiskustannusten määrää.
Maksun perimisen edellytyksenä on, että paloilmoitin on aikai-
semmin aiheuttanut erheellisen hälytyksen ja alueen pelastus-
viranomainen on kirjallisesti kehottanut kohteen omistajaa, 
haltijaa tai toiminnanharjoittajaa korjaamaan sen. Maksu 
saadaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnan-
harjoittajalta.

Helsingissä kolmannesta tai 
sitä seuraavista erheellisistä 
automaattipalohälytyksistä pe-
ritään 690,00 euroa. Helsinki 
otti maksun käyttöön viime 
vuoden syyskuussa. Laskuja oli 

kirjoitettu maaliskuun loppuun 
mennessä jo pari sataa. Paloil-
moitinkohteita Helsingissä on 
yli 2 000 kpl. 

Pirkanmaalla on laskettu vuo-
den 2010 onnettomuustilasto-
jen perusteella, että yhdestä 
virheellisestä palohälytyksestä 
aiheutuva keskimääräinen kus-

tannus on 1 133 euroa. Tältä 
pohjalta Tampereella erhe-
maksuksi on päätetty 800,00 
euroa.

Itä-Uudenmaan pelastustoi-
mialueella maksu on 760,00 
euroa. Päijät-Hämeen pelastus-
toimialueella maksu on 460,00 
euroa. 

Linjavalvonnan 
laiminlyönnistä 
maksu

Lisäksi Seppo Pekurinen 
muistuttaa isännöitsijöitä 
ja taloyhtiöitä huolehti-

maan siitä, että paloilmoitin-
järjestelmän tiedonsiirtoyhteys 
hälytyskeskukseen toimii moit-
teettomasti. Tämä asia siirtyi 
kiinteistönomistajien vastuulle, 
kun hälytyskeskukset luopuivat 
vuonna 2009 paloilmoittimien 
ilmoituksensiirtoyhteyksien 
valvonnasta.

– Taloyhtiöiden täytyisi tarkis-
taa, että linja todella toimii. Pu-
helinoperaattorit tarjoavat pal-
veluita, joissa ne huolehtivat 
linjojen toimivuudesta koko 
ajan. Se kuitenkin luonnollises-
ti maksaa. 

– Pelkään pahoin, että meillä 
on tuon vuoden 2009 tapahtu-

Tupakansavu on 
yksi  yleisistä er-
heellisiä palohäly-
tyksiä aiheutta-
vista syistä. Näin 
tässäkin kiinteis-
tössä kävi, että 
tupakointi käytä-
vässä laukaisi 
hälytyksen. 
Tupakoija ei vält-
tämättä sitä ym-
märtänyt. Nyt 
asiaa koitetaan 
tolkuttaa 
Tupakointi kiellet-
ty käytävässä -la-
puin. 
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erhemaksukäytännön vaikutuksia 
tullaan seuraamaan

– Tätä asiaa ei ole vielä vakuutusalan yhteisessä toimikunnas-
sa käsitelty, mutta mikäli automaattisesta paloilmoittimesta on 
myönnetty vakuutusmaksualennus, edellyttää vakuutusyhtiö 
tietysti, että laitteisto on toimintakunnossa ja määräaikaistar-
kastukset on suoritettu. Alalla seurataan tarkkaan, kuinka "sako-
tuskäytäntö" alkaa näkyä vakuutetuissa kohteissa. Mahdollisen 
vahingon yhteydessä asia tutkitaan tietysti huolellisesti, vahin-
gontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskuslii-
tosta arvioi.

Seppo Pekurinen kertoo muutama vuosi sitten tutustuneen-
sa Saksassa, miten siellä vastaavanlaisen virhemaksun perintä 
toimii. – Tulokset ovat olleet huikeita. Erheelliset hälytykset 
ovat parissa vuodessa eräissä kaupungeissa pudonneet lähes 
puoleen, Pekurinen kertoo. 

– Saksassakin tehtiin sama havainto kuin meillä: muutama 
kohde aiheuttaa toistuvasti erheellisen hälytyksen. Suurin osa 
kiinteistöistä kuitenkin hoitaa paloilmoittimen ja sprinklerin 
huolto- ja kunnossapitohjeiden mukaisesti, hän jatkaa.

Lisäksi hän nostaa esiin korjaus- ja remonttitöihin liittyvän 
ongelman, erityisesti tulitöiden tekemisen kiinteistöissä.

– Jos tulitöiden turvaohjeita ei ole noudatettu ja esimerkiksi 
hitsari aiheuttaa työssään erheellisen paloilmoituksen kiinteis-
tössä, joka onkin jo "sakotettava", kuka maksaa tuhannen euron 
laskun. Nykyisen laintulkinnan mukaan lasku tietysti kohden-
netaan kiinteistön omistajalle/haltijalle. Onko oikeampi osoite 
kuitenkin tulityöluvan ennen töiden aloittamista hyväksyneen 
tulityöluvan myöntäjän postilaatikko vai peräti hitsarin lom-
pakko, Pekurinen kysyy.

Finanssialan Keskusliiton tulityösuojeluohjeessa mainitaan 
mm. paloilmoittimen pois- ja päälle -kytkentä.

neen muutoksen jälkeen vaik-
ka kuinka paljon sellaisia kiin-
teistöjä, joissa ei edes tiedetä, 
meneekö automaattisen paloil-
maisimen hälytys minnekään. 
Tämä on myös yksi ongelma, 
joka tässä asiassa on, Pekurinen 
harmittelee.

Pelastustuslaitos voi periä 
erhe-maksun myös silloin, jos 
kiinteistönomistaja on laimin-
lyönyt linjavikavalvonnan.

Tuplalaskutus 
erheellisestä 
hälytyksestä

Hälytyskeskuksen sijaan 
kiinteistön automaatti-
sen paloilmaisinjärjes-

telmän hälytykset voivat siirtyä 
kiinteistöstä ensin vartiointiliik-
keen valvontakeskukseen. 

Kuvainnollinen tilanne: Var-

tiointiliikkeen valvontakeskus 
tavoittelee kentällä olevia var-
tijoita ja kertoo, että tietystä 
osoitteesta on tullut automaat-
tihälytys, voisitteko mennä sin-
ne, katsomaan, mikä tilanne. 
Toisella puolella kaupunkia 
olevat vartijat toteavat, että nyt 
ei ehditä, soita hälytyskeskuk-
seen.

Valvontakeskuksesta soite-
taan hälytyskeskukseen, palo-
miehet lähtevät paikalle totea-
maan, että väärä hälytys. Sa-
maan aikaan vartiomiehetkin 
ovat ehtineet paikalle totea-
maan saman. 

Lopputuloksena kiinteistön-
omistaja saa kaksi laskua - häly-
tys on ollut kolmas erheellinen 
tästä osoitteesta ja vartiointilii-
ke laskuttaa omien miestensä 
käynnin.

- Siis yhdestä hälytyksestä voi 
tulla pahimmillaan jopa kaksi 
laskua ja niissä puhutaan hel-

Kuka kävi
viimeksi katolla?

www.kattotutka.fi

Vaihde 010 680 4000
Helsinki 010 680 4010 
Porvoo 040 752 9620
Kouvola 010 680 4020

Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

Tampere 010 680 4040
Jyväskylä 010 680 4060
Joensuu 010 680 4070 
Kuopio 010 680 4050
Oulu 010 680 4030 

Rovaniemi 010 680 4080

Pihalta katsottuna katto on poissa silmistä ja siksi 
myös poissa mielestä. Säännöllinen kattohuolto 
pidentää katon ikää jopa 
kymmeniä vuosia.
Uudet, modernit 
huoltoautomme
palvelevat
teitä nyt
ympäri
Suomen!

Ennakoiva kattohuolto

tuo selvää säästöä

- tee huoltosopimus nyt!

MYÖS TARKASTUKSET JA KORJAUKSET
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Edellisessä Kiinteistöpos-
tissa (3/2012) Finans-
sialan Keskusliiton (FK) 

vahingontorjuntapäällikkö 
Seppo Pekurinen sekä vakuu-
tusyhtiö Ifin Kotitalouksien va-
kuutusjohtaja Veli-Pekka Kemp-
pinen kertoivat, kumpikin 
oman toimensa näkökulmasta, 
havainnoistaan ja ajatuksistaan 
liittyen taloyhtiöiden kiinteistö-
vakuutuksiin sekä kotitalouksi-
en kotivakuutuksiin, ja niiden 
leikkauspintaan, erityisesti vuo-
tovahinkoja koskevin osin.

Tilastoinnissa taloyhtiöt lue-
taan osaksi 'yritykset ja yhtei-
söt' - otsikon alla käsiteltävään 
ryhmään. Kotitalouksien vuoto-
vahinkotapauksina tilastoidut 
määrät ja maksetut vahinko-
korvaukset puolestaan katta-
vat asunto-osakehuoneistojen 
ohella myös omakotitalot ja 
vapaa-ajanasunnot. 

Raju muutos
ihmetytti

Seppo Pekurinen ihmetteli 
artikkelissa muun muassa 
parin tuoreimman tilas-

tovuoden kertomaa: vuodesta 
2009 vuoteen 2010 kiinteis-
tövakuutusten vuotovahingot 
olivat lisääntyneet määrällisesti 
4 prosenttia, maksettuina kor-
vauksina vajaasta 60 miljoo-
nasta eurosta jonkin verran 60 
miljoonan euron yläpuolelle, 
mutta kotivakuutuksien alle 
kuuluvat vuotovahingot peräti 
18 prosenttia, euroissa 70 mil-
joonasta eurosta yli 80 miljoo-
nan euron. 

Ihmettelyn tasolle Pekurinen 
ei tilaston tarkastelua jättänyt, 
vaan pohti myös mahdollisia 
syitä, kuten: onko asunto-osa-
keyhtiölakia ja vastuunjakoa 
osakkeenomistajan ja taloyh-

tiön välillä ryhdytty tulkitse-
maan toisin kuin ennen - tai, 
ovatko isännöitsijät ehkä yhä 
kasvaneet kiinteistövakuutuk-
sen omavastuut välttääkseen 
ryhtyneet suosimaan vuoto-
vahinkojen korvauksien hake-
mista mieluummin osakkaan 
tai asukkaan kotivakuutuksesta 
kuin taloyhtiön kiinteistöva-
kuutuksesta? 

Tai ehkä siksi, että kotivakuu-
tuksien kautta korvausprosessit 
pyörähtävät läpi nopeammin 
ja isännöinnin näkökulmasta 
huomattavasti vaivattomam-
min kuin kiinteistövakuutuk-
sien kautta.  Ja sitäkin, josko 
vakuutusmeklareilla olisi omia 
syitään ohjata vuotovahinkojen 
korvausten painopistettä kiin-
teistövakuutuksista kotivakuu-
tusten puolelle. 

AsOy-lain vaikutus
osattiin ennakoida

Veli-Pekka Kemppinen 
kertoo, että sama ha-
vainto selvästä korva-

usmenojen siirtymästä kiin-
teistövakuutusten puolelta ko-
tivakuutuksiin on tehty myös 
If:ssä. Kiinteistövakuutuksiin 
on tullut uusia omavastuita ja 
ehtorajoituksia, minkä Kemppi-
nen arvelee vaikuttaneen. 

Huolissaan hän kertoo ole-
vansa erityisesti vanhoissa rivi-
taloyhtiöissä, mutta muissakin 
asoy:issä olevasta suuntaukses-
ta. AsOy-lain uudistuksen vauh-
dittamana monissa taloyhtiöis-
sä  on muutettu yhtiöjärjestystä 
ja ennen taloyhtiön vastuulle 
kuuluneita asioita siirretty 
osakkeenomistajan vastuulle. 
Vakuutusyhtiölle hän ei näe 
siitä seuraavan riskiä, mutta 
lainsäädäntöä perusteellisesti 
tuntemattoman osakkeenomis-
tajan asema voi muodostua 
epävarmaksi. 

Niin tai näin, Kemppinen 
patistelee taloyhtiöitä vastuul-

lisuuteen rakennustensa yllä-
pidossa ja korjaamisessa. Joissa-
kin tapauksissa hän on aistinut 
ajattelutapaa, jossa korjausten 
rahoittaminen lasketaan va-
kuutuskorvausten varaan. - Va-
kuutusten idea on kattaa vain 
ennalta arvaamattomia tapahtu-
mia. Siinä vakuutusyhtiöt tule-
vat olemaan entistä tarkempia!

Palataanpa vakuutusasioihin 
- ja isännöitsijöiden arkeen   

 Minkälaisia näke-
myksiä ja ajatuksia 
isännöitsijäkunnas-
sa vallitsee akse-
lilla vuotovahingot 
-kiinteistövakuutus 
- kotivakuutus? 
Esimerkiksi tällai-
sia, kuten seuraa-
vilta sivuilta voitte 

lukea.

Vakuutusyhtiö Ifin Kotitalouksien vakuutusjoh-
taja Veli-Pekka Kemppinen.

Finanssialan Keskusliiton vahingontorjunta-
päällikkö Seppo Pekurinen.
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Pääosin Markku Mattila 
isännöi asunto-osakeyh-
tiöitä, mutta isännöinti-

vastuu hänellä on myös muuta-
masta kiinteistöosakeyhtiössä, 
vanhin, Aboa Vetus, 1200-luvul-
ta. 

– Asunto-osakeyhtiöiden va-
kuuttaminen ei ole sellaista 
spe sialiteettia, jossa vakuutus-
turvan kannalta olisi tarvis käyt-

Isännöitsijä Markku Mattila
Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy, Turku
- Hankesuunnittelussa 

on menossa parhail-

laan neljän taloyhtiön 

putkiremontit. Näistä 

vain yhdessä siihen 

on lähdetty puhtaasti 

vuotojen vauhdittama-

na, 25 kiinteistöä isän-

nöivä Markku Mattila 

Varsinais-Suomen 

Isännöintitalo Oy:stä 

totesi maalis-huhti-

kuulla. Hän kertoi mie-

lihyvällä kokeneensa 

elinkaariajattelumallin 

yleistyneen kiinteis-

tönomistajien parissa. 

’Toteutetaanpa re-

montteja vakuutus-

korvauksilla’ -ajattelu-

tapa vaikuttaa hänen 

tuntemissaan taloyhti-

öissä olevan vierasta. 

tää ulkopuolista asiantuntijaa, 
Markku Mattila poissulkee heti 
omien asunto-osakeyhtiöiden-
sä osalta meklareiden käytöstä 
mahdollisesti seuraavat vuoto-
vahinkokorvausten painottu-
minen aiempaa enemmän kiin-
teistövakuutuksista osakkaiden 
kotivakuutuksiin. Isännöitsijä ja 
taloyhtiön hallitukset neuvotte-
levat vakuutussopimukset. 

– Pääsääntöhän on, että kiin-
teistövakuutuksen tulisi korvata 
kaikki kiinteistölle aiheutuneet 
vahingot, kaiken muun korvaisi 
kotivakuutukset, Mattila toteaa. 

Tämän päivän asukkaiden 
kotivakuutukset tuntuvat hä-
nestä olevan melko hyvällä 
tolalla jo siksikin, että arvotava-
raa vaikuttaa olevan paljon, jo 
niiden vuoksi halutaan vakuu-

tusturvaa. 
– Keskusteluja ei ehkä enää 

tule niin paljon kuin aiempina 
vuosina, Mattila viittaa kiinteis-
tö- ja kotivakuutusten korvaus-
ten rajapinnan määrittämisestä 
vahinkotapauksissa. 

Esimerkiksi huoneiston lat-
tiapinnoitteen korvaaminen 

Sen, että taloyhtiössä 
tiedetään vahinkova-
kuutusten olemassa-
olosta, ei tarvitse 
merkitä, että asuk-
kaat tuudittautuisivat 
välinpitämättömyy-
teen, isännöitsijä 
Markku Mattila on 
havainnut. Niitäkin 
on, jotka soittelevat 
ehkä liiankin herkästi 
vuotoepäilyistään: 
lattialla on vettä, 
mahtaako jossain 
vuotaa.  

➺ JAtkUU
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n  teksti ja kuva: Hanna Rissanen 
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vesivahingossa tulee kiinteis-
tövakuutuksesta ainoastaan al-
kuperäiseen lattiamateriaalita-
soon. Jos se on alunperin ollut 
muovi matto, kallisarvoisempien 
parkettien tms. hankintaan osa-
kas ei sitä kautta saa. Sen osalta 
vahingon kattaminen on kiinni 
osakkaan kotivakuutuksesta. 
Nämä asiat tuntuvat olevan tie-
dossa. 

Asunto-osakeyhtiölain muut-
tumisen Markku Mattila kertoo 
todetun hänenkin isännöinti-
kohteissaan hyväksi perusteek-
si stilisoida yhtiöjärjestystä lain 
suuntaan. Vahinkovastuiden 
osalta yhdessäkään niistä ei kui-
tenkaan tehty muutoksia. Mikä 
on kirjattu lakiin, on kuitenkin 
vahvempi kuin yhtiöjärjestyk-
sessä määritelty. 

Vaikka vakuutusturva kaikki-
nensa nähdään yhtiöissä tärkeä-
nä, kiinteistövakuutuksen oma-
vastuuosuuden tason merkitys-
tä Mattilan mukaan ei tunnuta 
koettavan järin suureksi merki-
tykseltään. 

– Mittavissa vahingoissa kor-
jauskulujen osalta puhutaan 
kymmenistä tuhansista eurois-
ta. 

Siinä ei ole merkitystä, onko 
omavastuu 500, 700 tai 1 000 
euroa. Toisaalta, jos omavastuu 
on 1 000 euroa, monet pienet 
yksittäiset vahingot jäävät oma-
vastuun sisälle - käy äkkiä niin, 
että vakuutusmaksuja makse-
taan vuodesta toiseen, mutta 
yhtään ei saada takaisin. Oma-
vastuukeskustelut eivät kuiten-
kaan ole kovin keskeisiä eivät-
kä pinnalla. 

Kirjoitukset ja 
katunäkymät
eivät anna unohtaa 

-Parin viime vuoden 
aika na ei ole ollut ko-
vin montaa merkittä-

vää vuotoa, Luojan kiitos! isän-
nöitsijä Markku Mattila viittaa 
omiin asiakaskiinteistöihinsä. 

Siihen hän on toisaalta pyrki-

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

nytkin, tuomalla remonttiasiat 
pöytään riittävän ajoissa. Käyt-
tövesiputkistojen ja viemärijär-
jestelmien saneeraus on katsot-
tu parhaaksi käynnistää ennen 
kuin pahoja tilanteita pääsee 
syntymään. 

Sen lisäksi, että elinkaarimal-
lin omaksuminen asiakaspiiris-
sä tuntuu sisäistyneen, kipinää 
tarttua toimeen ajoissa Matti-
lan mukaan ovat edesauttaneet 
niin lehtikirjoitukset kuin ikku-
nanäkymät. Jos samanikäisissä 
naapuritaloissa huomataan 
put kiremontin käynnistyneen, 
viereisissä havahdutaan miet-
timään, josko meillekin kohta 
olisi tulossa. 

Hallituksissa vaikuttaa olevan 
ilmapiiriä ajatukselle, että put-
kiremontti on joka tapaukses-
sa toteutettava - ja että, kun se 
tehdään ajoissa, se lopulta tulee 
edullisemmaksi. 

Mattilan isännöimistä talo yh-
tiöistä vanhimmat ovat 1950 
-luvun puolivälistä, uusin oli 
haastattelupäivänä luovutettu 
rakennusyhtiöltä tilaajalle. 

Altteimpina merkittäville ve-
sivahingoille - jos niin ennen 
korjauksia ehtii käymään - hän 
kokee 1960-luvun ensimmäiset 
elementtitalot, joiden tiiveys ei 
ole järin korkeaa luokkaa.  

– Jos niissä vesivahinko ta-
pahtuu kylpyhuoneessa tai 
keittiössä, aika helposti vuoto 
kas telee koko talon. Varsinkin, 
jos putki on hormin sisällä, 
ve den on mahdollista kastella 
kaikki matkan varrella. 

Saman ikäluokan taloissa 
ve sivahingoille altistava piirre 
ovat myös pienet kylpyhuoneet. 
Pyykkikoneen asennuttami nen 
lattiakaivottomaan tilaan ei ole 
sallittua, mutta niitä ilmenee. 
Kun sitten vesivahinko tapah-
tuu, edessä on miettimistä, mi-
ten asukkaan kotivakuutus kor-
vaa kiinteistölle aiheutuneen 
vahingon, ja joudutaanko kään-
tymään kiinteistövakuutuksen 
piiriin. 

– Ensisijaisesti lähdetään 
tuottamuksellisuudesta. Sen va-
kuutusturvaa käytetään, joka va-
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hingon on aiheuttanut. Kaikis-
sa kohteissani on pyykkituvat. 
Nykynuoria ei vain tahdo tänä 
päivänä saada kollektiiviseen 
pesulaan, vaikka se on halpaa 
ja koneet ovat yksinkertaisia ja 
hyviä. Melkein ensimmäisenä, 

kun käydään katsomassa asun-
toja, tarkistetaan mahtuuko sin-
ne pesukone, Markku Mattila 
on nähnyt.  

– Pieni tai iso vesivahinko, 
samalla tavalla vahinkoilmoitus 
on tehtävä vakuutusyhtiöön, se-

litettävä tapahtuma,  pyydettä vä 
asiantuntijat ja kosteuskartoit-
tajat ja niin edelleen. Isommas-
sa tapauksessa on palkattava 
erillinen korjauksen valvoja. 
Meil lähän on vakuutusyhtiöi-
hin suorat datayhteydet. Voim-

me tehdä vahinkoilmoituksen 
omalta päätteeltä. Yleensä sieltä 
vastataan aika nopeasti. Tapauk-
selle tulee vahinkonumero, jon-
ka avulla jatkossa on helppo 
keskustella. 

Näin toteaa Tampereen 
Vuokra-asunnot Oy:n 
(TVA) kiinteistöpäällik-

kö Mikko Töyrylä. Töyrylällä on 
kertoa esimerkkinä muutamia 
tapauksia, joissa on jouduttu 
pohtimaan enemmänkin, mistä 
vakuutuksesta korvauksia voi 

korvaus koti- vai kiinteistövakuutuksesta?

Vesiselviä ratkaisut eivät ole aina edes 
vesivahingoissa

Vuotovahingon sattuessa aina ei ole heti selvää, 

mistä vakuutuksesta saadaan korvauksia kor-

jaamiseen, kiinteistövakuutuksesta vai asuk-

kaan kotivakuutuksesta. Yksi asia yleensä on 

varma: - Korjattava on joka tapauksessa. Sitä ei 

voi jättää. 

olettaa maksettavaksi, ja kuinka 
täysimääräisinä. 

Haastaviin lukeutui muun 
muassa tapaus, jossa asukkaan 
ollessa poissa kotoa 200-lit-
rainen akvaario oli valuttanut 

Kalevan Puistotie 9:ssä sijaitsevat hirsiset asuinrakennukset 1920-luvulta TVA OY korjautti täydellisesti vuosien 2010-2011 aikana. 
Kohde toi yhtiölle tunnustusta ja kunniamaininnan hyvästä rakennuttamisesta.

➺ JAtkUU
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vetensä lattialle. Altaan ulko-
puolinen letku, jonka kautta 
pumppu kierrättää vettä, oli 
vaurioitunut. Vielä ikävämmäk-
si tapauksen seuraukset teki se, 
että huoneisto sijaitsi vanhassa, 
puuvälipohjaisessa talossa. Vesi 
pääsi kastelemaan rakenteita ja 
eristeitä laajalla alueella. 

Akvaario ei ole rakennuk-
seen kiinteästi kuuluva laite, 
vaan asukkaan sinne tuoma. 
Oli sel vä, että kiinteistövakuu-
tuksesta ei korvausta voinut 
odottaa. Asukkaalla oli kotiva-
kuutus, mutta sen myöntänyt 
vakuutusyhtiö ei nähnyt perus-
teita korvauksen myöntämisel-
le kuin osaan vahingosta.

– Mahdollisesti korvaukset 
oli sivat hänelle kuuluneet, jos 
kotivakuutus olisi ollut laajem-
pi, Töyrylä sanoo.

Vahingosta seuranneen työ-
maan aiheuttamat kustannuk-
set olisivat asukkaan vastuulle 
kokonaan sälytettynä koituneet 
hänelle kuitenkin kohtuutto-
maksi taakaksi. Toisaalta vahin-
koa ei edes voinut katsoa var-
sinaisesti asukkaan tahallisesti 
tai huolimattomuuttaan aiheut-
tamaksi. Töyrylä kertoo tapaus-
ta mietityn myös TVA:n käyttä-
mien vakuutusmeklareidenkin 
kanssa: miten menetellä. 

Selkeää vastausta ei löytynyt. 
Neuvotteluiden kautta löydet-
tiin lopulta kohtuullinen komp-
romissiratkaisu. 

Neuvottelutien kautta löydet-
tiin ratkaisu myös toisen asuk-
kaan astianpesukoneen epäon-
nistuneesta tee se itse -asen-
nuksesta aiheutuneen vesiva-
hingon korjauskululle. Tosin 
tässä tapauksessa ratkaisu oli 
lähtökohdiltaan kohtuullisen 
helppo, koska asukkaan kotiva-
kuutus korvasi kiinteistölle ai-
heutuneet vahingot. Hankalak-
si tapauksen teki alapuolisten 
asuntojen kastuminen ja niiden 
asukkaiden kanssa tehdyt järjes-
telyt, koska pienissä asunnoissa 
oli mahdotonta asua korjausten 
aikana. 

– Siinä vaiheessa, kun teem-
me vuokrasopimuksia, muistu-
tamme kotivakuutuksen 

ot ta misen tärkeydestä. Asia-
kaslehdissämme aiheesta kir-
joi tetaan myös usein. Kerrosta-
lossa asuvalle vakuutus ei edes 
paljoa maksa, Töyrylä sanoo.

TVA ei ole asettanut asukkail-
leen vuokrasopimuksen edelly-

tykseksi kotivakuutusta. Aina se 
ei edes toimisi. Asukashan voisi 
halutessaan lopettaa vakuutuk-
sen vaikka seuraavana päivänä. 
Tai jättää laskun maksamatta, 
jolloin vakuutus menisi poikki.

– Jos sopimushetkellä vakuu-

tus olisikin, vuoden päästä se ei 
välttämättä ole voimassa.

Oman riskinsä kotivakuutuk-
sen hoitamatta jättämiselle 
tuot taa se, että muuttoherkkyys 
paikasta toiseen tuntuu lisään-
tyneen osalla asukkaista. TVA:n 

Kuka tai mistä vakuutuksesta vahinkojen korvaukset otetaan, 
silloin tällöin asia virittää pidemmänkin keskustelun, kiinteistö-
päällikkö Mikko Töyrylä tietää. Kimuranteimmissakin tapauksis-
sa korjaukset on joka tapauksessa tehtävä.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Osallistu keskusteluun
Kiinteistöpostin
Nettijatkoissa

www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot
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vuokralaisista löytyy toisaalta 
jopa 50 vuotta samaa huoneis-
toa asuttaneita. 

Vuokralainen
säästi sähköä, 
putki paukahti

Noin 2 100 huoneistoa 
TVA:lla on vuokrattava-
na kokonaan vuokrayh-

tiön omissa kiinteistöissä ja näis-

sä kohteissa yhtiöllä on omat 
kiinteistövakuutukset. Omien 
kiinteistöjen lisäksi vuokralle 
on tarjota noin 700 huoneistoa, 
jotka TVA joko omistaa tai jäl-
leenvuokraa yhteistyökumppa-
neiden omistamia yksittäisissä 
asunto-osakeyhtiöissä

– Jos näissä asunnoissa sitten 
myöhemmin tulee ongelmia, 
olemme niiltä osin yhteistyössä  
kyseisen taloyhtiön kanssa. 

Eräs korvauskiistaa poikinut 
episodi sattui sähkölämmittei-
sessä asunto-osakeyhtiössä. Siel-
lä TVA:n vuokralainen oli talven 
kylmimpinä päivinä poistunut 
muutamiksi päiviksi asunnosta 
ja lähtiessään katkaissut virran 
asunnon pääkytkimestä. Ilmei-
sestä ajatuksesta säästää säh-

kökuluissa seurasi kuitenkin 
putkien jäätyminen, rikkoutu-
minen ja vesivahinko. 

– Ensin taloyhtiö tuli meidän 
päällemme siitä, että asukas oli 
aiheuttanut tällaisen vahingon. 
Vasta pitkän taistelun jälkeen 
yhtiö suostui ymmärtämään, 
että vuokralainen itse oli vas-
tuussa tekemisistään, Töyrylä 
kertoo. 

Olisiko pitänyt tietää, ymmär-
sikö asukas riskin mahdollisuu-
den tai ei, se on toinen, mahdol-

lisiin kotivakuutuskorvauksiin 
vaikuttanut asia. Asunto-osa-
keyhtiön kannalta oli kuitenkin 
hyvä, että vahingon korjausku-
luihin yhtiö sai osittain kiinteis-
tövakuutusyhtiöltä vahingon-
korvausta.

Sadasta ikävuodesta aivan 
vastavalmistuneisiin ulottuvan 
TVA:n oman kiinteistökannan 
joukossa kiinteistöpäällikkö 
Mik ko Töyrylän mukaan ei ole 
tiedossa putkistoltaan kovin ka-
tastrofikuntoisia. Vanhimmissa  
putkien uusimista on ehditty 
toteuttaa jo useammankin ker-
ran. 

Yhtiön talokannassa onkin 
tehty putkiremontteja joka 
vuo sikymmenellä. Parhaillaan-
kin niitä on menossa. 

Meklarit tukena 
jo vuosia

Vakuutusneuvotteluissa 
TVA on luottanut kiin-
teistövakuutusten kil-

pailuttamisen meklareille.  
Kun kilpailuttaminen tee-

tetään useiden kiinteistöjen 
nipuis sa, vakuutusyhtiöiden 
kiinnostus 'tuotteeseen' on vah-
vempi kuin asioitaessa yksittäi-
nen kiinteistö kerrallaan. Myös 

kiinteistöjen omistajapuolella 
menettelyssä nähdään etua. 

–Kiinteistövakuuttamisen 
maailma on sellaista, että tuke-
na on hyvä olla asiantunte-
musta, meklari, Mikko Töyrylä 
toteaa. 

Toimintakuviot vuotovahin-
gon sattuessa riippuvat osin sen 
ajoittumisesta. Päivystysai kaan 
kiinteistöstä soitetaan suo raan 
huoltoyhtiöön, josta tullaan 
pysäyttämään vuoto ja tarpeen 
vaatiessa hälyttämään paikalle 
jälkivahinkokorjausyritys. 

TVA:lla on neljä isännöitsijää. 
Saatuaan tapahtumasta tiedon 
he hoitavat vakuutusilmoituk-
sen meklarille, joka välittää 
tiedon eteenpäin kyseisen koh-
teen vakuutusyhtiölle. Vakuu-

tuspäätökset tulevat niin ikään 
meklareiden kautta.

– He toimivat tavallaan edun-
valvojinamme, katsovat, että 
tapaukset käsitellään asiantun-
tevasti vakuuttajan puolella,

Toisaalta meklari voi pysäyt-
tää korvausasian, jos katsoo, 
että asia ei kuulu kiinteistöva-
kuutuksiin. 

– Vahinkotapauksissa meil-
lä on omavastuuosuutemme, 
jot ka vaihtelevat sopimusten 
mukaisesti ikävähennystenkin 

mukaan. Toisissa omavastuut 
ovat isompia, toisissa pienem-
piä. Kumppaneina on useampia 
vakuutusyhtiöitä. 

Yleensä vakuutusyhtiöillä 
on omia tai yhteistyökumppa-
neidensa kautta hyödynnettä-
viä vahinkokartoittajia, joiden 
asiantuntemuksella kuivaus- ja 
korjaustarpeesta saadaan tar-
kempi näkemys. Alkuvaiheessa 
tärkeintä on saada tilanne hal-
tuun, rajata vahingot mahdolli-
simman pian. 
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Realco-konserni kokonai-
suudessaan isännöi noin 
220 yhtiötä. Niistä Mika 

Raution vetämän Tikkurilan 
toimipisteen vastuulla on 96 
yhtiötä, joista kaikki yhtä kiin-
teistöosakeyhtiötä lukuun otta-
matta ovat asunto-osakeyhtiöi-
tä. Sadan yhtiöasiakkaan rajan 
Rautio arvelee toimistossaan 
ylittyvän ensi lokakuussa.  

Tikkurilan keskustaan ja pää-
radan varteen valtaosin sijoit-
tuneiden taloyhtiöiden ikäja-
kaumassa pääpaino on 1970- ja 
1980-luvuilla. Vanhin on valmis-
tunut 1950-luvulla, uusin 2012. 

– Putkistosaneeraukset ovat 
menossa 1960-luvulla valmistu-
neissa taloissa, niistä juuri nyt 
eri vaiheissaan neljässä yhtiös-

Rajanvetotapaukset tuttu ilmiö 
vakuutuskentällä

– Vesivahinkoihin 

liittyy usein häilyvää 

rajanvetoa kiinteistö-

vakuutuksen ja koti-

vakuutuksen välillä. 

Kumpikin vakuutus 

haluaa sälyttää vas-

tuun toisen vakuu-

tuksen niskoille - jopa 

silloin, kun molemmat 

vakuutukset on otettu 

samasta vakuutusyh-

tiöstä, toimitusjohtaja 

Mika Rautio Realco 

Tikkurila Oy:stä tote-

aa.

VA k U U t U S k o k e m U k S i A  VA n tA A L L A

n  teksti: Hanna Rissanen 

”Taloyhtiön kannattaa aina tehdä remontit ja tutkimukset hyvissä 
ajoin, uusia käyttöikänsä loppua lähestyvä rakenne jo ennen kuin va-
hinko sattuu.  Silti vahinkoja sattuu aivan liian paljon muun muassa 
kylpyhuoneiden vesieristysten kanssa. Taloyhtiö odottaa, että osakas 
tekisi remontin itse, jolloin osakkaalle maksetaan yleensä vesieris-
tysaineet ja työt. 
Näillä kustannuksilla voi olla taloyhtiökohtainen yläraja. Meidän 

isännöimissämme taloissa yläraja vaihtelee noin 1 000 eurosta 3 000 
euroon. 
Tuesta huolimatta osakas liian usein odottaa taloyhtiön olevan re-

montissa aloitteellinen, eikä aloita sitä itse. Vesivahingon sattu-
essa taloyhtiö joutuu korjaamaan sen aiheuttamat vahingot ja kunnos-
tamaan tilan alkuperäiseen tasoon. 
Kun vuosien saatossa hinnat muuttuvat ja eri urakoitsijoillakin on 

erilaisia hinnastoja, niin kaikki vesivahinkotapaukset ovat eri hin-
taisia. Hintaan vaikuttaa myös vahingon laajuus. 
Eri hintaiset remontit ovat monesti kateuden ja riitojen aiheut-

tajia. Esimerkiksi jos muutaman vuoden välein on remontoitu kaksi 
rinnakkaista asuntoa, ja toinen remontti on maksanut 10 000, toinen 
15 000 euroa. Tällöin muut osakkaat kokevat, että isomman vahingon 
kokenut osakas, eli se, jonka remontti tuli maksamaan eniten, olisi 
saanut isomman hyödyn kuin joku muu. 
Ilman vesivahinkoa molempien kylpyhuoneiden remontista olisi ehkä 

selvitty 7000 - 8000 eurolla kylpyhuonetta kohden.”

      Mika Rautio, Realco Tikkurila

Mika Rautio ’ikuisessa 
kaupungissa’, jossa vaa-
linnan kohteiksi riittää ra-
kennelmia tuhansienkin 
vuosien takaa. Raution 
vetämän isännöitsijätoi-
miston työkenttää ovat 
vantaalaiset asuintalot, 
vanhin 1950-luvulta.
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sä. Vasta 10 prosentissa talois-
tamme putket on uusittu tai 
niitä ollaan uusimassa, Rautio 
kertoo. 

Lähimmän 10 - 15 vuoden ai-
kana Mika Rautio arvio putki re-
montin tulevan ajankohtaiseksi 
noin joka toisessa tai joka kol-
mannessa asiakaskiinteistössä. 
Se merkitsee, että samanaikais-
ten menossa olevien putkire-
monttien määrä voi olla jopa 
30 - 40. 

– Silloin toimistomme nykyi-
set viisi hallintoisännöitsijää ei-
vät selviä enää mitenkään niin 
suuresta työmäärästä. Luvut 
vaikuttavat hurjilta. Voi olla, 
et tei urakoitsijoitakaan silloin 
riitä joka paikkaan, Rautio hir-
vittelee tulevaisuuden näkymiä 
ja mahdollisia keinoja selvitä 
työruuhkasta. Aikaa sentään on 
vielä kymmenisen vuotta ...

Vesivahinkojen syistä Real-
co Tikkurilan asiakaskannassa 
selvästi yleisin 1960-vuoden ta-
loissa on ollut putkirikko, koh-
teissa, joissa putkistoremonttia 
ei ole vielä tehty. 

1970- ja 1980-lukujen talois-
sa ehkä tavanomaisinta on ol-
lut aikansa eläneestä kylpyhuo-
neen muovimatosta johtunut 
vesivahinko. 

Paljon on sattunut myös, että 
amme on korvattu suihkulla ja 
samalla vanhan muovimaton 
päälle on tehty laatoitus tai 
muu korjaus. Jo 5-10 vuoden 
sisäl lä lattiapinnoite on saatta-
nut alkaa vuotaa; kertaalleen jo 
korjattu joudutaan sitten kor-
jaamaan uudelleen. 

Jos muovimatollisessa  kylpy-
huo neessa on säilynyt alkupe-
räinen amme ja muovimatto, 
vuodoitta on voitu selvitä sen 
sijaan yllättävänkin pitkään. 

Myös säiden
ääri-ilmiöt kiusana

Säiden yleistyneet ääri-ilmi-
öt rankkoine sateineen ja 
voimakkaine tuulineen 

ovat Raution mukaan kiusana 
eniten 1970-1990-lukujen ta-
loissa. Voimalla iskevä tuuli voi 
painaa sadeveden jotain kautta 
elementtitalojen asuntoihin si-

sälle. Vuotopaikkoja on erittäin 
vaikea löytää.

– Vuoto jatkuu joskus, vaikka 
elementtisaumat olisi jo uusit-
tu, ikkunapellit kitattu kiinni, 
ikkunat uusittu ja räystäspelti ja 
kattokin tarkistettu, Rautio ku-
vaa tilanteita hankalimmillaan.  

– Eräässä taloyhtiössä satun-
naiset vuodot alkoivat jo 2005. 
Kun kaikki mahdolliset paikat 
oli korjattu, vuodot loppuivat 
noin viiden vuoden ajaksi. Nyt 
ne ovat alkaneet vaivata taas. 

Uusissakin
asunnoissa
vuotovahinkoja

Aivan uusissa taloissa 
Mi ka Rau tio tietään 
syntyneen yleisimmin 

va hinkoja sen seurauksena, et-
tä ontelolaattojen sisään on 
jäänyt rakennusvaiheessa vettä, 
joka sitten päästetään pois po-
raamalla - löytönä maksimissaan 
muutama desilitra tai puoli äm-
pärillistä vettä.

– Omasta mielestäni näitä 
ei pitäisi laskea vesivahingok-
si. Mo nen asukkaan mielestä 
se sitä kuitenkin on, jos ker-
ran upouuteen asuntoon tuo-
daan koneelliset kuivattimet ja 
poran reiästä on näkynyt tule-
van vettä. 

Toinen vesivahinkojen ai-
heuttaja uusissa asunnoissa 
löytyykin asukkaista itsestään. 
Yllättävän paljon Rautio ku-
vaa ilmenevän tapauksia, joissa 
asukas on syystä tai toisesta nu-
kahtanut suihkuun lattiakaivon 
päälle. Niihin liittyvät vahingot 
ovat usein yllättävän suuria. 

Korjaus-
kustannukset
kohahtaneet 
ylöspäin

Jos vesivahinkojen luku-
määrissä ei sinänsä kovin 
suurta kasvua ole havaitta-

vissa, vesivahinkojen korjausten 
euromääräisen kasvun Realco 
Tikkurilan toimitusjohtaja Mi-

ka Rautio on havainnut erittäin 
suureksi. 

– Enää alle 5 000 euron vesi-
vahinkoja ei ole varmaan ollen-
kaan. Kallein tiedossani oleva 
vesivahinko maksoi 45-huo-
neiston taloyhtiössä yhteensä 
145 000 euroa. 

Edellä mainitun vahingon syy 
oli kattotöissä urakoineen huo-
limattomuus. 45 huoneistosta 
yhteensä 13 kastui niin pahasti, 
että asukkaiden piti muuttaa 
evakkoon. Pisin evakkoreissu 
kesti puoli vuotta. 

Tapauksessa urakoitsijan 
omat vakuutukset eivät korvan-
neet lopulta mitään. Urakoitsija 
oli kyvytön korvaamaan aiheut-
tamaansa vahinkoa ja teki kon-
kurssin. Hetken aikaa näytti, et-
tä koko vahinko jäisi taloyhtiön 
maksettavaksi. 

Taloyhtiön pelastukseksi tu-
li kuitenkin vakuutusmeklari, 
joka sai neuvoteltua vakuutus-
yhtiön kanssa asiat taloyhtiön 
eduksi.  

– Nimittäin, taloyhtiö oli teh-
nyt ennen remontin alkamista 
remonttiin liittyvän riskilisäil-
moituksen. Juuri sen perusteel-
la vakuutuskorvaus katsottiin 
perustelluksi maksaa taloyh-
tiön omista vakuutuksista, Rau-
tio sanoo. 

Ajoissa, ennen remontinteon 
alkamista muistettu riskilisäil-
moituksen tekeminen koitui 
myös isännöitsijän onneksi. 
Ilman sitä lasku olisi saattanut 
kaa tua myös isännöitsijätoimis-
ton niskaan. 

Asukkaiden evakkoasumisen 
kustannuksia korvasivat asuk-
kaiden omat kotivakuutukset 
- joskin Raution mukaan korva-
uksissa oli huomattavan suuria 
eroja riippuen, mistä vakuutus-
yhtiöstä ja kuinka laajana va-
kuutus oli otettu. 

– Asukkaat, joilla ei ollut koti-
vakuutusta ollenkaan, joutuivat 
maksamaan asumiskustannuk-
sensa itse. Samaan aikaan oli 
maksettava myös asumiskelvot-
toman asunnon vastikkeet pois 
lukien vesimaksu. 

Häilyvyyttä rajanvedossa koti-
vakuutusten ja kiinteistövakuu-
tusten välillä korvaustilanteessa 
Rautio on havainnut silloinkin, 

kun ne ovat samasta vakuutus-
yhtiöstä. Asukkaalle voi seurata 
tukalia tilanteita. 

– Kotivakuutuksesta ei yleen-
sä saa mitään korvausta ennen 
kuin kiinteistövakuutus on 
tehnyt hylkäävän päätöksen 
kirjallisesti. Sitä odottaessa voi 
joskus kulua pitkäkin aika. 

Meklari 
raivaa aikaa
isännöitsijöiden 
perustyölle

Yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta Realco Tik-
kurila käyttää vakuu-

tusmeklaria kaikissa asiakas-
suhteissaan. Käytössä on kaksi 
meklariyritystä, joiden palve-
luihin yritys on Mika Raution 
mukaan ollut tyytyväinen. 

– Näemme vakuutusmeklarin 
hyödylliseksi mm. siksi, että he 
tarkistavat vakuutuskorvausten 
oikeellisuudet. Aika ajoin mek-
lari myös kilpailuttaa vakuutuk-
set ja ehdottaa isännöitsijälle, 
mikäli vakuutus kannattaa siir-
tää toiseen yhtiöön. 

Kaiken kaikkiaan meklarin 
käyttö vapauttaa isännöitsijän 
aikaa muiden asioiden hoitoon, 
Raution mukaan lisäämättä juu-
rikaan  taloyhtiön kustannuk-
sia. 

– Se johtuu siitä, että vakuu-
tukset hallinnoidaan aina jossa-
kin, joko vakuutusyhtiössä tai 
meklariyhtiössä. Näillä kahdella 
ei ole juurikaan hintaeroa. Eräs 
yhtiö kilpailutti vakuutuspalve-
lut ja meklaripalvelut. Lopputu-
los oli euron tarkkuudella sama, 
olisipa vakuutukset otettu suo-
raan vakuutusyhtiöstä tai mek-
lariyhtiön kautta. 

Rautio kertoo johtamansa 
yrityksen asiakasyhtiöistä noin 
10 prosentin päivittäneen yh-
tiöjärjestyksensä uuden AsOy-
lain tasalle. Mitään vaikutuksia 
vakuutusmenettelyihin hän ei 
ole havainnut sillä olleen. 
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

•	 Loka-	ja	viemärihuollot
•	 Putkistojen	sulatukset
•	 Pumppaamohuollot
•	 Hajutta	–viemäri-	ja		

rasvaerotinhuollot
•	 Ympäristönhuoltopalvelut
•	 Suurtehoimuroinnit	ja		

-puhallukset
•	 Putkisto-	ja	viemäri-		

saneeraukset
•	 Norsu	WC:t	tilapäistarpeisiin
•	 Puhdasvesipalvelut
•	 Kuljetus-	ja	vaihtolavapalvelut

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 5752 777
Mäntsälä (019) 6434 08

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00 

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Sulatamme 
myös jäätyneet 

putket

http://www.eerolayhtiot.fi


Olipa kyse materiaalin 
tuottajasta, sen jatko-
jalostajasta, loppukäyt-

täjästä tai muusta, joka portaan 
yleisvelvollisuus jäteasioissa 
on tähdätä lain 8 §:n esittämän 
etusijajärjestyksen noudattami-
seen. Ensisijaiseksi velvoituk-
seksi laki nostaa pyrkimyksen 
jätteiden määrän ja haitallisuu-
den vähentämiseksi. Jos ja kun 
jätettä kuitenkin syntyy, siitä 

Ensiaskeleita uuden jätelain 
johdatuksessa

Uusi jätelaki astui 

voimaan vastikään, 

1. toukokuuta 2012. 

Paperia kierrätykseen 

liki 70 vuotta hoita-

nut Paperinkeräys 

Oy järjesti huhtikuun 

17. päivänä lakiuu-

distuksen tiimoilta 

seminaarin otsikolla 

Uusi jätelaki - uhka tai 

mahdollisuus? Asian-

tuntijaesityksissä, pa-

neelikeskustelussa ja 

osanottajien kysymyk-

sissä ja kommenteissa 

valotettiin ja pohdittiin 

lakimuutoksen tavoit-

teita ja vaikutuksia jä-

teasioissa eri rooleissa 

toimiville osapuolille. 

mahdollisimman suuri osuus 
tulisi ohjata joko uudelleen-
käyttöön (paras vaihtoehto) tai 
toissijaisena vaihtoehtona kier-
rätykseen. Vasta jos nämä eivät 
syystä tai toisesta onnistu, etu-
sijajärjestyksen mukaan jätteen 
voi ohjata hyödynnettäväksi 
energiana tai jotenkin muuten. 

Kaatopaikalle tai muuhun 
loppukäsittelyyn ohjattavaksi 
jäisi viimesijassa se osa jättees-

tä, jolle kaikki edelliset vaihto-
ehdot osoittautuvat soveltu-
mattomiksi. 

Ylitarkastaja Tarja-Riitta Blau-
berg Ympäristöministeriöstä 
käsitteli seminaaripuheenvuo-
rossaan uuden jätelain vaiku-
tuksia kiinteistön jätehuollon 
järjestämiseen. 

Hänen mukaansa vastuunja-
ko jätehuollon järjestämisestä 
säilyy pääpiirteissään nykyisel-

➺ JAtkUU

lään lakimuutoksen jälkeenkin. 
Kotitalousjätteiden ja julkisen 
toiminnan tuottamien yhdys-
kuntajätteiden sekä asumisen 
ja maa- ja metsätalouden vaa-
rallisten jätteiden jätehuolto 
on kunnan vastuulla kuten en-
nenkin.

Lisävastuuna lakimuutos tuo 
kunnille yksityisen sosiaali- ja 
terveyspalvelun sekä koulutuk-

J Ä t e H U o Lt o

Jätehuoltolaki täsmentää jätehuollon eri toimijoiden vastuita entisestään. Kaatopaikkojen laajentu-
minen pyritään painamaan mustaksi menneisyydeksi. Kuva: Futureimagebank.

n  teksti: Hanna Rissanen 
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sen yhdyskuntajätteet. Selven-
nystä kunnan vastuullisuudesta 
tulee koskien kivijalkayritysten 
jätteistä sekä putkikeräys- ym. 
järjestelmiä. 

Kunnilla on käytettävissään 
uusien toimintojen omaksumi-
seen noin kahden vuoden siir-
tymäaika, kesäkuun 1. päivään 
2014.

Tärkeintä lain 
edellytysten 
täyttyminen

Isännöintiliiton lakimies Ma-
rina Furuhjelm otti puheen-
vuorossaan näkökulman, 

miten uudistunut laki vaikuttaa 
mahdollisesti isännöitsijöiden 
arkeen - tosin heti alkuun to-
deten, että näkyvyys ammatti-
kunnan arjessa tullee lopulta 
jäämään jokseenkin vähäiseksi. 
Näin siitä huolimatta, että lain-

säädännön muutoksen sinällään 
Furuhjelm on nähnyt laajana ja 
lakiin liittyvien asetusten muu-
tosten myötä muodostuvan yhä 
laajemmaksi.

Paperinkeräystä koskien isän-
nöitsijöiden on tärkeää muistaa, 
että siinä velvollisuus järjestää 
keräys kiinteistöiltä on ensi-
sijaisesti paperintuottajilla tai 
-tuottajayhteisöillä Furuhjelm 
muistutti. 

Jos tämä ei toteudu, keräyk-
sen järjestäjävastuuseen voi 
osoittaa kunnan. Asukkaiden 
näkökulmasta katsoen toimin-
tojen ei Furuhjelmin mukaan 
pitäisi muuttua mikään, enin-
tään vain parantuvan.

– Isännöitsijän tulee työnsä 
puolesta tietää ja selvittää, mi tä 
kautta palveluita voidaan hank-
kia ja mikä on taloyhtiöiden 
edun mukaista, hän korosti. 

Paperinkeräyksessähän esi-
merkiksi palvelu on saatavilla 
maksuttomana.

Konkreettisesti tärkeä seik-
ka on ollut ja on edelleen, että 
kiinteistöillä on käytössään riit-
tävästi keräysastioita, kunnallis-
ten määräysten mukaisesti 
sijoitettuina. Isännöintiliitossa 
oli tiedossa jo ennen uuden jä-
tehuoltolain voimaanastumista, 
että muutoksia oli tulossa voi-
maan myös kunnallisissa jäte-
huoltomääräyksissä touko kuun 
1. päivä. Myös tähän seik kaa 
isännöitsijöiden tulisi kiinnittää 
huomiota.  

Eniten keskustelua isännöitsi-
jöi den keskuudessa Marina 
Furuhjelmin mukaan on herät-
tänyt  lakimuutosta valmistelta-
essa kunnan velvollisuus järjes-
tää asuinkiinteistöille muu kuin 
tuottajavastuun alaisuuteen 
kuuluva jätehuolto eli ns. nor-
maalijätteiden keräily. 

Taloyhtiöissä on pohdittu, 
voi sivatko ne edelleen valita it-
se tämän osan jätehuollostaan, 
liittyä sopimusperusteiseen 

jätekuljetukseen entiseen ta-
paansa.

– Varsinaisesti tässä ei ole ta-
pahtumassa mitään uutta. Kun-
ta voi myöntää kiinteistönomis-
ta jalle oikeuden järjestää jäte-
kuljetuksen itse - mikäli se täyt-
tää laissa säädetyt edellytykset. 
Kunnan on valvottava, että nä-
mä edellytykset täyttyvät, hän 
korosti.

Seminaaripäivä ajoittui kaksi 
viikkoa lakiuudistuspäivämää-
rää aiemmaksi. 

Marina Furuhjelm muistutti, 
että isännöitsijöitä se ei suin-
kaan velvoittanut hoitamaan 
kiinteistöjen jätepaperin ke-
räyssopimusten päivittämistä 
kiireen kaupalla, heti kyseise-
nä päivämääränä. Lain sallima 
siirtymäaika sen suhteen on 
vuosi. 

Toisaalta, suurta joukkoa 
kiinteistöjä isännöivälle ja nii-
den sopimuksia hoitavalle se ei 
välttämättä ole pitkä aika.   
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Jätelaitosyhdistys ry:n (JLY) 
toimitusjohtaja Markku Sa-
lo heitti seminaarissa esille 

graafisen esityksen, joka vah-
voin värein ilmentää jätehuol-
tolain uudistuksen tavoitteet. 
Vaikka jätemäärät jatkaisivat 
nousuaan - kuten muun muas-
sa yhden hengen talouksien li-
sääntymisestä, mutta myös mo-
nesta muusta tekijästä johtuen 
on ilmeistä  - kaatopaikoille pää-
tyvien jätteiden määrä halutaan 
pitää laskusuunnassa. Miten se 
sitten tehdään ja min  kälaiset 
mahdollisuudet ta  voitteissa on 
onnistua? 

Sitä poh dittiin seminaarin 
päät täneessä loppupaneelissa, 
Markku Salon johdolla. 

Kierrättäminen ja
uusiokäyttö 

Ylitarkastaja Tarja-Riitta 
Blau berg Ympäristömi-
nisteriöstä katsoi, että 

kankaalle heijastetussa graafissa 
jätteen energiakäyttöä ilmentä-
vä keltainen vä ri tulee kasvat-
tamaan suhteellista osuuttaan 
toisaalta biohajoavalle jätteelle 
langetetun kaatopaikkakiellon 
vuoksi, toisaalta yksinkertaises-
ti siksi, että biohajoavaa, mutta 
myös muuta energiajätteeksi 
luokiteltua ainesta hyödyntäviä 
polttolaitoksia on tulossa lisää. 

Blauberg uskoo, että asetet-
tujen tavoitteiden täyttämises-
sä haasteellisinta tulee olemaan 
jätteen kierrätyksen ja uu  sio-
käyttöön ohjaamisen osuuk-
sien pitäminen edelleen kasvu-
suunnassa. 

Yhä vähemmän kaatopaikoille

ehkäisy, uusiokäyttö, kierrätys ja poltto

➺ JAtkUU
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Marina Furuhjelm painotti 
tämän suhteen, kuinka tärkeää 
on pystyä perustelemaan ta-
loyhtiöympyröissä asukkaille 
heidän kierrätyksen eteen teke-
mänsä työn merkityksellisyyttä 
ja että heille annetaan siitä pa-
lautetta. Yksiviivaisen helppoa 
se ei ole.

– Jos palaute ei tule heille ra-
hassa, miten pystymme kerto-
maan sen heille? Isännöitsijöil-
lehän heitetään aina kysymys 
'Mitä hyötyä meille on, että 
teemme tätä työtä?' 

Kierrätykseen ohjattava jäte 
ei tuota kustannuksia taloyh-
tiölle, toisin kuin sekajätteen 
kuljetus. Mitä enemmän sekajä-
tettä, sitä suuremmat jätehuol-
tokustannukset. 

Hyödyksi voi siis osoittaa ai-
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– Saavutetaanko tällä ympä-
ristöteko vai teko, missä resurs-
seja enemminkin kulutetaan? 
Markku Salokin heitti Tarja-
Riitta Blaubergille kysymyksen 
tähän liittyen. 

– Jossain saattoi mennä ne-
gatiiviseksi, mutta kokonaisuu-
tena oli positiivista, Blauberg 
viittasi asiasta tehtyyn selvityk-
seen. 

Tubus-menetelmä sertifi oitu nyt myös Suomessa.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

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

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

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

 Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta 
    viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

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

• Espoo puh. (09) 8553 0410 • Kaarina puh. (02) 414 4100 • Jyväskylä puh. 0400 915 659 • Oulu puh. 0400 376 451
www.ew-liner.fi 

Yhdyskuntajätteestä 3 prosent-
tia koostuu metallista ja 7 pro-
senttia lasista Jätelaitos yhdis-
tyksen tilaston mukaan. 
Taloyhtiöissä lasin ja metallin 
erilliskeräämistä ei pidetä ko-
vin järkevänä, vaan aiheutta-
van lisäkuluja. 
Kaikkiaan yhdyskuntajätettä 
syntyy vuosittain 2,5 miljoo-
naa tonnia, josta suurin osa on 
elintarvikejätettä (27 prosent-
tia) ja toiseksi eniten keräyspa-
peri-, pahvi- ja kartonkijätettä 
(23 prosenttia). 

Kohteesta riippumatta lasi- 
ja metallijätteiden jaottelussa 
arvokasta on myös se, että sii-
näkin ihmiset saa kiinnitettyä 
lajitteluun, tiedostaman ja kä-
sittämään, että materiaalin tal-
teenotto on arvokasta.

– Olen hankkinut metallin-
keräysastian kolmeen, neljään 
taloyhtiööni, ja siitä on vain 
kiitelty, isännöitsijäosallistuja 
totesi yleisön joukosta. 

– Sinulla on ollut hyvät yh-
tiöt, Furuhjem vastasi. Hänelle 
on isännöitsijöiden keskuudes-
sa toimimisen kautta tullut tu-
tuksi toisenlainenkin suhtautu-
mistapa taloyhtiöissä: suuretkin 
menot putki- tai muista remon-
teista saattavat mennä yhtiö-
kokouksissa läpi ilman kum-
mempia kommentteja, mutta 
rahallisesti pieniin hankkeisiin 
isketään hanakasti. Pienet asi-
at ja summat ovat helpommin 
ymmärrettävissä kuin suurilu-
kuiset, siinä ehkä syy.

talliainesten erilliskeräämisen 
mielekkyydestä kiinteistöillä. 

Varsinkin lasin, mutta myös 
metallin keräämisen osalta joku 
totesi aiheutuvan kiinteistölle 
vain kuluja. 

– Niitä jakeita kertyy äärettö-
män vähän. Kun isännöitsijä 
esittää ajatuksen keräyksestä, 
ensimmäinen kysymys on, mi-
kä sen arvo on!

nakin sen, että jätteitä jaottele-
mattomissa taloyhtiöissä vasti-
ke nousisi vielä enemmän kuin 
se muutoin nousisi. 

– Jos jätehuolto on järjestet-
ty hyvin, kyllähän se näkyy kiin-
teistön arvossa. Ainakaan asun-
tojen arvot eivät ainakaan laske 
siitä! ääni salin perältä totesi 
näkökantansa.

Keskustelua virisi lasi- ja me-
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Tuoreimmassa HSY:n 
jäteneuvontakirjeessä 
isännöitsijöille vinkat-

tiin, että nyt HSY:n kautta on 
mahdollista saada kaksikielisiä, 
kuvallisia julisteita, jotka voi-
daan kiinnittää jäteastioihin ja 
katoksiin. Uusissa julisteissa an-
netaan ohjeita bio-, energia-, pa-
peri-, kartonki-, metalli-, lasi- ja 
sekajätteiden lajittelemiseen ja 

Isännöitsijäkunta kaipaa 
jätehuoltoyrityksiltä työnsä tueksi

oppaita ja neuvontapalvelua
Jätehuoltoalalla on 

edessään mittava tie-

dotustehtävä, mikäli 

halutaan, että talo-

yhtiöt yhdessä isän-

nöitsijöidensä kanssa 

ehtivät valmistautua 

jätehuollon tuleviin 

muutoksiin. Tällaisen 

johtopäätöksen voi ve-

tää Pro Waste Future 

-tutkimuksesta, jonka 

mukaan 64 prosenttia 

200:sta tutkimukseen 

osallistuneesta am-

matti-isännöitsijästä 

ei ollut tietoinen siitä, 

että vuoden 2016 alus-

ta kaatopaikoille ei saa 

viedä enää juuri mi-

tään jätteitä. 

Uusi jätelaki merkitsee 

sitä, että taloyhtiöissä-

kin jätteitä on lajitel-

tava ja kierrätettävä 

entistä tehokkaammin 

ja kaatopaikan sijaan 

jätteet poltetaan ja 

hyödynnetään energia-

na.

visualisoidaan, mikä jätelaji kuu-
luu mihinkin astiaan - samalla 
myös mitä ei pidä taloyhtiön 
roskikseen koittaa tunkea. 

HSY:ltä julisteita saa vain 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten 
ja Vantaan alueille sekä Kirkko-
nummelle, joten muilla paik-
kakunnilla ei päästä ainakaan 
tästä tiedotusmateriaalista osal-
liseksi.

Juuri valmistuneessa Pro 
Waste Future -tutkimuksessa 
mukana olleesta 200 ammatti-
isännöitsijästä juuri tällaiset 
asukkaille suunnatut oppaat ja 
materiaalit ovat sitä, mitä pal-
velua he eniten toivovat oman 
paikkakunnan jätehuoltolaitok-
selta ja -yhtiöltä. 

➺ JAtkUU
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Pääkaupunkiseudulla toimiva HSY tiedottaa 
säännöllisesti isännöitsijöille ja tuottaa erilaista materiaalia ja 
oppaita, joita isännöitsijät voivat jakaa ja hyödyntää asiakastaloyhtiöissään.

n  tekstit ja kuva: 

      Riina takala  
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Yleinen jäteneuvonta, jättei-
den lisänoudot, suunnittelu-
palvelu ja tilausnoutopalvelu 
arvioitiin vastausten perusteel-
la melko samanarvoisiksi palve-
luiksi.

– Saimme etukäteen käsityk-
sen, että jätehuoltoyritykset 
pitävät raportointia asiakkaille 
tärkeänä. Esimerkiksi Jätelai-
tosyhdistyksestä löytyy paljon 
faktatietoa niistä asioista, joi-
hin jätelaki jätehuoltolaitoksia 
velvoittaa. Tämä ei kuitenkaan 
näkynyt ammatti-isännöitsijöi-
den vastauksissa niin merkit-
tävänä palvelumuotona kuin 
esimerkik si tärkein eli asuk-
kaiden neuvonta- ja tiedotus-
palvelu, tutkimusjohtaja Jorma 
Puttonen tutkimuksen tehnees-
tä Global Research & Data Ser-
vicestä kertoo.

Raportointipalvelun kehittä-
miseksi isännöitsijät ehdottivat, 
että he saisivat käyttöönsä kuu-
kausitilastoja ja vuosiraportteja, 
joissa määriä ja tyhjennyskerto-
ja voisi verrata esimerkiksi mui-
hin kiinteistöihin. Osan mieles-
tä nykyiset raportointimallit 
toimivat riittävällä tavalla. 

Neuvontapalveluun liittyvinä 
odotuksina mainittiin oppaat ja 
muut materiaalit, mutta myös 

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Isännöitsijät vastasivat Pro Waste Future -tutkimuksessa kysymyksiin mm. tuotevastuuseen liittyvästä tietämyksestään ja sekajäte-
huoltopalveluiden kilpailuttamisesta.

Tutkimusjohtaja Jorma Puttonen yllättyi tuloksesta, miten moni isännöitsijä ei ollut vielä tietoi-
nen ”kaatopaikallevientikiellosta”, vaikka se on käytännössä edessä jo muutaman vuoden 
päästä.
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eri kieliversioita niistä. 
Lisäksi isännöitsijöiltä jäte-

huoltopalveluiden kehittämi-
seen liittyvinä kehittämisideoi-
na mainittiin esimerkiksi:

• reaaliaikainen raportointi 
asiakkaille ongelmatilanteissa; 

• käytetään älyastioita, jotka 
välittävät jätekuljetusliikkee-
seen tiedon, milloin ne pitää 
tyhjentää; 

• alueellisesti samanlaisia 
jäteastioita, jolloin jätehuolto 
hoituisi kiinteistöjen yhteistyö-
nä laajemmin; 

• keräysautoihin vaa´at ja 
sen jälkeen jätemäärien laskut-
taminen painon ja todellisen 
määrän mukaan; 

• keräysautoja, jotka kykeni-
sivät kuljettamaan useampaa 
erilaista jätelajia kerralla; 

• kiinteistöt saisivat tehdä it-
se sopimuksensa jätehuollosta.  

"Kaatopaikkakielto 
yllätti"

Yllä esitetty ajatus jäte-
huoltoalan "jätelakitie-
dottamisen" tarpeesta 

syntyi siksi, että isännöitsijäkun-

nasta 70 prosenttia tiesi uuden 
jätelain voimaantulosta touko-
kuussa, mutta 30 prosenttia ei 
tiennyt. 

Vieläkin merkittävämmästä 
tiedon tarpeesta kertoo tutki-
muksen tulos, jonka mukaan 
200 ammatti-isännöitsijästä 
vain 36 prosenttia tiesi, mutta 
64 prosenttia ei tiennyt, että 
uuden jätelain seurauksena 
kaatopaikoille ei saa enää viedä 
jätettä vuoden 2016 alusta. 

Suusanallisissa vastauksis-
sa kävi ilmi, että varsin moni 
arveli, ettei kaatopaikkakielto 
tule vaikuttamaan mitenkään 
kiinteistökannan jätehuoltoon. 
Jotkut arvelivat kustannusten 
varmasti nousevan. Jotkut tiesi-
vät, että kierrättämistä ja lajitte-
lua pitää lain seurauksena lisätä 
ja tehostaa. 

Käytännössä uusi jätelaki 
pyrkii siihen, että tulevina vuo-
sina kaikkien jätteiden lajitte-
lua, kierrätystä ja hyötykäyttöä 
tehostetaan ja kaatopaikoille 
toimitetaan mahdollisimman 
vähän jätteitä. 

Näin ollen myös isännöitsijät 
joutuvat ottamaan käytännös-
sä kantaa ja suunnittelemaan 

asiakastaloyhtiöidensä kanssa, 
miten jätehuoltoa tehostetaan, 
kehitetään toimintoja, minkä 
hintaista jätehuolto on tai pys-
tytäänkö siinä jotenkin säästä-
mään sekä mitkä yritykset jäte-
huoltoa käytännössä hoitavat. 
Nykytaso parhaimmillaankaan 
kun ei välttämättä riitä.

Paperijätteen 
erilliskeräämistä 
kannatetaan 
eniten 

Isännöitsijät uskovat, että tu-
levaisuudessa eniten heidän 
hoidossaan olevissa kiinteis-

töissä erilliskerätään paperijä-
tettä. Näin uskoi 152 isännöitsi-
jää. Sen jälkeen yleisimpiä ovat 
biojäte (130 mainintaa), sekajä-
te (130 mainintaa), kartonkijäte 
(127 mainintaa), lasijätettä (119 
mainintaa) ja metallijätettä (118 
mainintaa). 

Ongelmajätteiden erilliske-
rääminen tapahtuu vastausten 
perusteella tulevaisuudessakin 
muualla kuin kiinteistöissä - 
vain 22 isännöitsijää arveli, että 
myös ongelmajätteitä kerättäi-
siin hoidossa olevissa kiinteis-
töissä. 

Jätteiden erilliskeräämistä pi-
dettiin sinällään hyödyllisenä, 
mutta eniten koettiin ongelmia 
siinä, että biojätteitä menee ko-
ko ajan liian paljon sekajättei-
siin. Se hankaloittaa jätehuollon 
toimivuutta ja aiheuttaa lisäkus-
tannuksiakin. Vastauksista näki 
tässä kohdin, että erityisesti 
juuri biojätteen ja sekajätteen 
lajittelemisesta kaivattaisiin 

Pitävän pinnan puolesta

Liimaajankatu 3, 15520 Lahti. Puhelin: 020 712 0420
www.valtapinnoite.fi

• Jo vuodesta 1985 •

➺ JAtkUU

Näin arvelevat isännöitsijät erilliskeräämisen kehittyvän hoidossaan olevissa kiinteistöissä.
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Jäte- ja ympäristöhuol-
toalan ammattijärjestö-
jä ja -liittoja:

• Jätelaitosyhdistys ry. ja sen 
jäseninä 35 kuntien jätehuol-
tolaitosta - ja yhtiötä
• Ympäristöyritysten liitto ry 
ja sen noin 100 jäsenyritystä
• Vesi- ja viemärilaitosyhdis-
tys ry ja sen noin 300 vesi-
huoltolaitosta

Tuottajavastuullisia 
toimijoita erilliskerättä-
vien jätteiden osalta

Paperinkeräys:
Paperinkeräys oy
Suomen keräystuote oy
keräyskartonki:
kuluttajapakkausten osalta 
Suomen nP-kierrätys oy, 
Suomen kuluttajakuitu ry ja 
Suomen Aaltopahviyhdistys.
metalli:
mepak-kierrätys oy
Lasi:
Suomen keräyslasiyhdistys 
ry

enemmän tietoa ja materiaalia, 
jota voisi jakaa taloyhtiöihin. 
Lisäksi jokunen vastaajista kai-
pasi sellaista tietoa, jolle asuk-
kaille voisi osoittaa, miksi eril-
liskerääminen on tarpeen.

Sekajätteiden erilliskeräämis-
tä piti varsin moni isännöitsijä 
järkevänä, samoin kartonkien ja 
paperijätteen. Sen sijaan metal-
lijätteen erilliskeräämisen järke-
vyyteen suhtauduttiin negatiivi-
semmin, koska jätteiden määrät 
voivat jäädä niin pieniksi, että 
erilliskeräämisestä aiheutuu 
vain lisäkuluja ja metallijätettä 
voi toimittaa vaihtoehtoisiinkin 
paikkoihin. Myös lasijätteiden 
keräämisessä uskotaan enem-
män muiden lajittelupisteiden 
toimivuuteen. Sinällään lasin 
keräämiseenkin suhtaudutaan 
positiivisesti kierrättämisen 
vuoksi.

Jätteiden vähentämisessä 
isännöitsijät siirsivät varsin 
selkeästi vastuuta kaupan, pak-
kaajien ja tavaratuottajien kon-
tolle.

Tyytyväisyyttä
sekajätehuoltoon ja 
kuljetuspalveluihin

Sekajätehuoltoon ja siitä 
hoitaviin kuljetusyrityk-
siin isännöitsijät vaikut-

tavat olevan varsin tyytyväisiä. 
77 isännöitsijää vastasi, että he 
ovat itse kilpailuttaneet sekajä-
tehuollon kunnan jätelaitoksen 
sijaan. He kokivat, että heillä on 
myös todellisia valinnanmah-
dollisuuksia siinä, mikä yritys 
sekajätehuollon hoitaa. 

– Kysyimme myös sitä, että 
tarjotaanko isännöitsijöille ak-
tiivisesti jätekuljetuspalvelui-
ta. Kolmasosa isännöitsijöistä 
kertoi, että tarjotaan, kaksi kol-
masosaa sanoi, että ei tarjota. 
Kysymys kuuluukin, miksi kul-
jetusliikkeitä ei kiinnosta näin 
iso asiakaspotentiaali, Puttonen 
heittää.

Jätekuljetusten sopimusten 
kilpailuttaminen säännöllisesti 
ei ole myöskään yleistä, vaan 
kerran valittu pysyy varsin va-
kaasti palveluntarjoajana. 

– 92 prosenttia isännöitsijöis-
tä vastasi, että jätehuolto toimii 
sopimuksenne mukaisesti. Kos-
ka se toimii ja jos hinnat ovat 
kohtuulliset, jätekuljetusyritys-
ten kilpailuttaminen olisi isän-
nöitsijälle lisätyötä - siksi kil-
pailuttamista ei varmastikaan 

suosita. Voisi kuitenkin ajatella, 
että tietyin väliajoin jätekulje-
tuspalvelut pitäisi kuitenkin 
asukkaan tai kiinteistönomis-
tajan puolesta kilpailuttaa - he-
hän laskun maksavat, Puttonen 
vielä pohtii.

Hyödyksi 
energiatuotannossa

Tulevaisuudessa jätteiden 
polttamisella pyritään 
vähentämään merkittä-

vässä määrin vielä nykyisin kaa-
topaikoille meneviä jätteitä.

Isännöitsijät suhtautuvat tut-
kimuksen mukaan varsin po-
sitiivisesti jätteiden polttami-
seen osana energiatuotantoa 
- 61 prosenttia näki pelkästään 
hyviä puolia, ja sekä hyviä että 
huonoja puolia 36 prosenttia 
vastanneista. 

Huolenaiheina mainittiin 
mahdolliset ympäristöhaitat, 
päästöt ja jätteiden kuljetus-
matkojen piteneminen.

kiinteistöposti-lehdessä ryhdytään julkaisemaan elokuun Pääkau-

punkiseutu extrasta alkaen Lakipostia-nimistä palstaa. tarkoitus on, 

että palstalla käsitellään aiheita, joita lukijat ovat lehden toimitukseen 

viestittäneet. Palstalla vastataan suoraan myös esitettyihin kysymyk-

siin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen tulkintaa.

Jotta tietäisimme, mitkä ovat erityisiä taloyhtiöväkeä, hallitusten 

puheenjohtajia, sivutoimisia isännöitsijöitä ja ammatti-isännöitsijöitä 

parhaillaan askarruttavia asioita, niin lähettäkää postia - kysymyksiä, 

joihin toivoisitte vastausta, kommentteja asunto-osakeyhtiölakiuudis-

tuksesta, vinkkejä, mistä toivoisitte palstalla kirjoitettavan jne.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.takala@kiinteistoposti.fi 

tai postitse Riina takala, kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 num-

mela. 

kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot. 

kiinteistöposti-lehden 
Lakipostia aloittaa elokuussa
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Yksi media
-monta mahdollisuutta.

131 586 lukijaa
Lukijatutkimus 10/2011 
•	 vaikuttaa	päätöksentekoon 42 %
•	 lehdessä	olevaa	mainontaa	pitää		

hyödyllisenä	52 %
•	 lehteä	pitää	hyödyllisenä	90 %

Soita (09) 2238 560/mediamarkkinointi.

Kiinteistönpidon,	isännöinnin	ja	korjausrakentamisen	päättäjiä.

www.kiinteistoposti.fi • www.sir.fi

Vastaajina tutkimuksessa oli 100 ammatti-isännöitsijää, 
100 sivutoimista isännöitsijää ja 100 taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajaa. Tutkimuksen teki IROResearch Oy.

http://www.kiinteistoposti.fi


U U t i S P o S t i A

LVi-liikkeet 
kilpailevat töistä 
Uudellamaalla
 

Uudenmaan LVI-markkinoi-
den tilanne on kaksijakoinen: 
uudisrakentamisessa taistellaan 
tiukasti jokaisesta urakasta, kor-
jausrakentamisen ja kunnossa-
pidon tilanne on rakentamisen 
vaisuhkoista näkymistä huoli-
matta  kohtuullisen hyvä.

Laskettavia kohteita Uudel-
lamaalla riittää, ja urakoitsijat 
myös laskevat niitä vimmatusti. 
Keskimäärin yritykset pystyvät 
vastaamaan 70 %:in tarjous-
pyynnöistä, mutta läpimeno-
prosentti on alhainen 18. 

Kova kilpailu on vaikuttanut 
hintatasoon, jonka melkein jo-
ka kolmas vastaaja ilmoittaa 
laskeneen viime syksystä. Tar-

joushintojen arvellaan pysyvän 
nykytasolla ensi syksyyn ulot-
tuvalla tarkastelujaksolla, vaik-
ka kustannusten nousuvauhti 
ylittää 3 %:a.

 Vuoden 2011 liikevaihto ver-
rattuna vuoteen 2010 kasvoi 
puolella yrityksistä. Kannatta-
vuus oli hyvä 43 %:lla, tyydyttä-
vä niin ikään 43 %:lla ja heikko 
14 %:lla vastaajista. Lievään pa-
ranemiseen uskoo lähes 60 %.

Ammattityövoiman saatavuus 
on tyydyttävällä tasolla. Työt ja 
tekijät ovat lähes tasapainossa, 
lomautettuna on 3 % työvoi-
masta. 

Henkilökunnan määrä on 
nyt samalla tasolla kuin vuonna 
2010, eikä sen uskota juurikaan 
kasvavan syksyyn mennessä.

LVI-asennus työllistää Suo-
messa noin 14 000 henkilöä ja 
alan markkina on noin 3 miljar-
dia euroa.

espoossa uusin 
keinoin koiran-
kakkaongelmien 
kimppuun
 

Espoon kaupunki on lähte-
nyt mukaan koirankakkaroskis-
kansalaisliikkeeseen, jossa ta-
voitteena on saada koirankakat 
pois kaupungin teiden varsilta. 
Kansanliikkeen ideana on tar-
ra, jonka roskiksenomistaja voi 
halutessaan kiinnittää oman 
portin pielessä olevaan roskik-
seen.

Tarra roskiksessa antaa koi-
ransa jätökset keränneelle 
luvan tipauttaa sidottu kakka-
pussi tähän yksityiseen roskik-
seen.

Tarroja saa Teknisen keskuk-
sen asiakaspalvelusta tai josta-

kin kaupungin seitsemästä yh-
teispalvelupisteestä. Roskiksen 
omistaja liimaa tarran roskik-
seensa ja jos taloyhtiö haluaa 
liittyä kampanjaan, asiasta on 
keskusteltava yhtiökokoukses-
sa.

Ihanat koirat aiheuttavat 
suurta harmia muille kaduilla 
kulkijoille ellei jätöksiä korjata. 
Julkisia roskiksia on harvassa ja 
täyttä pussia saa heilutella kä-
dessään joskus pitkiä matkoja. 
Kaupunki on pinta-alaltaan niin 
suuri, että taloudellisesti on 
mahdotonta asentaa roskiksia 
niin paljon kuin tarve olisi.

Espoon kaupunki lähti mu-
kaan tarrojen painamiseen ja 
jakamiseen aktiivisten asukkai-
den aloitteesta. 

www.koirankakkaroskis.fi
 

 

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

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

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

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

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

Kiitos.
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e n e R g i A n S Ä Ä S t ö

Missä tahansa isommas-
sa asuinyhteisössä tar-
vitaan jatkuvaa inno-

vointia, miten toimien asumisen 
sujuvuutta sekä kiinteistöjen ja 
asuinympäristön viihtyisyyttä, 
kunnossapitoa, energiataloutta 
jne. saataisiin edes ylläpidettyä, 
saati parannettua. Yksi avainte-
kijä on toimiva tiedotus.

Vähintäänkin tärkeää vireä 
ja asukkaisiin uppoava tiedo-
tus on etenkin Helsingin seu-
dun  opiskelija-asuntosäätiössä. 
HOASin 8 000 huoneiston pii-
rissä tapahtuu vuosittain noin 
10 000 muuttoa, tulokkaiden 
osuus kaiken aikaa hurja. 

Muuttajista hyvin monet ovat 

Osuva tiedotus 
toimiva avain energiansäästöön

Voiko energiansäästöl-

lä ja Facebookilla olla 

jotain yhteistä? Kyl-

lä - ja kun sanaparin 

kylkeen heitetään vielä 

sanat HOAS ja Demos, 

vihjeet vievät jo äsket-

täin Asuntomarkkinoi-

den innovaatiopalkin-

non saaneen hankkeen 

jäljille. 

Viestit verkossa, seinillä ja paperilla, kuvin, kielin ja maalauksin

➺ JAtkUU 

Tekninen isännöitsijä Mika Oksanen kuvaa palkittua Hoas-laboratorio -projektia mielenkiintoiseksi. 
– Nuorten ihmisten kanssa on ollut mukava olla sen tiimoilta tekemisissä. Pääosin he ovat suhtau-
tuneet positiivisesti. Projektin tuottamia ideoita ja toimintatapoja tullaan hyödyntämään myös jat-
kossa. 

n  teksti ja kuvat: 

      Hanna Rissanen
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Reistailevat saati rikotut lait-
teet ja rakenteet ovat parem-
minkin mielipahaksi, eivätkä 
vain riesa asukkaille, vaan 
myös kiinteistönomistajalle ja 
ympäristölle. Tiedottaminen 
onkin paljolti myös opastamis-
ta asumisen liittyvän tekniikan 
oikeanlaiseen käyttöön.

Yhteisöllisyys
kasvuun,
energiahukat 
minimiin

Mika Oksanen oli toi-
minut HOASin tek-
nisenä isännöitsijänä 

reilun vuoden HOASin ja aja-

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

lisäksi aloittamassa ensimmäis-
tä kertaa itsenäistä asumista. 

HOASin suojiin vuosittain 
majoittautuvissa on myös sata-
määrin ympäri maailmaa tullei-
ta, usein Suomeen vain lyhyeh-
köksi ajaksi jääviä opiskelijoita. 

Asukaskanta on keskimää-
rin nuorta. Siksi sähköpostin 
ja Facebookin kautta jaettavan 
tiedon voi luottaa löytävän 

asuk kaat hyvin. Sujuva tiedon-
vaihtomahdollisuus tukee asu-
misen arjen mutkattomuutta ja 
viihtyisyyttä. Oleellista viihtyi-
syyden rakentumisen ja säily-
misen kannalta ovat kuitenkin 
myös itse kunkin konkreettiset 
teot - tai tekemättä jättämiset. 

Nykyasuminen on myös tek-
niikkaa, joka oikein toimies saan 
tukee hyvää asumista. 

Kamstrup A/S Suomen toimisto · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi

• tarkka

• langaton etäluenta 

• vuotovahti

• 16 vuoden paristo

• hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa mihin asentoon 
tahansa – myös kylpyhuoneeseen tai mittarikaivoon

• tyylikäs muotoilu

• ympäristöystävälliset materiaalit

Tarkempia tietoja saat myyntiorganisaatioltamme:  
Olli Torikka, Espoo, puh. 040 900 2108 
Timo Sammalisto, Vaajakoski, puh. 040 900 2115  
Raimo Liukkonen, Mikkeli, puh. 040 900 2114  
tai suomenkielisiltä nettisivuiltamme www.kamstrup.fi.

Etäluettava ultraäänivesimittari asuntokohtaiseen mittaukseen
MULTICAL® 21

http://www.kamstrup.fi


tushautomo Demos Helsingin 
käynnistäessä yhteisen projek-
tin nimellä Hoas-laboratorio. 

Tavoitteeksi Tekesin Tila-oh-
jelmaan liittyvässä ja Tekesin 
rahoittamassa hankkeessa oli 
asetettu opiskelija-asumisen 
yhteisöllisyyden kehittäminen 
entisestään sekä asumisen ener-
giankulutuksen vähentämistä 
edistävien keinojen etsiminen. 

Aivan alusta lähtien Oksanen 
itse ei ollut siinä osallisena, mut-
ta ennen pitkää hänet nimet tiin 
vastaamaan hankkeen energia-
puolesta.

HOASin jokaisessa asunnos-
sa monet energiankulutukseen 
vaikuttavat asiat katsastetaan ja 
tarvittaessa korjataan tai sääde-
tään kuntoon kolmen vuoden 
välein tehtävässä kausikunnos-
tuksessa. 

Moniin muihin vuokratalo-
yhtiöihin verrattuna poikkeuk-
sellinen toimintatapa juontaa 
Oksasen mukaan yli 10 vuoden 
takaa, ei siis ole Hoas-laborato-
rion tuotosta, joskin samoja ta-
voitteita tukevaa.

Tyypillisimpiä energiansääs-
töäkin edistäviä tekoja kausi-
kierroksella ovat hanojen ja 
vessanpönttöjen vuotojen pois-
taminen, sikäli kun niitä kohda-
taan. Valveutunut osa asukkais-
ta tosin ilmoittaa vioista jo heti 
niiden ilmettyä HOASin huol-
toon verkkosivun kautta, joten 
monessa tapauksessa hukkaku-
lutukset saadaan leikattua vielä 
nopeammin. 

Samoin yhteydenottoja tulee 

vuotavista ikkunatiivisteistä tai 
ilmaamista tarvitsevista patte-
reista, varsinkin syksyisin. 

Vesivuotojen ennaltaehkäi-
syä HOASin kiinteistökannassa 
edesauttaa myös jatkuvatoimi-
nen, automaattinen veden- ja 
energiankulutuksen seuranta 
kohteittain. Epäilyksiä ehkä pa-
hemmistakin vuodoista herät-
tävä vedenkulutuspoikkeama 
on havaittavissa parhaiten yö-
aikaan. Normaali keskimääräi-
nen vedenkulutus kiinteistöä 
kohden yöaikaan on luokkaa 
50-60 litraa per tunti; pönttö 
vedetään ehkä pari kertaa. 

Tuttuja keinoja torjua turhaa 
energiankulutusta HOASissa 
ovat jo entuudestaan olleet 

ener giansäästösuuttimet ha-
nois  sa ja suihkuissa. 

Osa uusista energiankulutus-
ta hillitsevistä teknologioista 
on otettu käyttöön Hoas-labo-
ratorion toiminnan aikana. Sitä 
edustaa esimerkiksi sääennus-
tusten mukaisesti ohjautuvan 
kiinteistöjen lämmönohjauksen 
käyttöönotto sekä lämmitysver-
koston paluuveden lämpötilaan 
perustuva lämmönohjaus. Sen 
myötä kiinteistöjen lämmitys- 
ja lämpimän käyttöveden ver-
koston paluuvedet eivät kierrä 
takaisin turhan lämpöisinä. 

– Tavoitteemme on pudottaa 
vuoden 2009 energian koko-
nais kulutuksemme tasosta 
yh deksän prosenttia vuoteen 

Uuden ja useimmiten vain väliaikaisen kotikaupungin hahmotta-
mista tukeva seinä Junailijankuja 5: aulassa informoi, nostaa 
keskustelunaiheita ja tarjoaa luvallisen tilan kirjoittaa vinkkinsä 
muillekin asukkaille.  

➺ JAtkUU

2015 mennessä. Hyvällä tasol-
la ollaan,  Mika Oksanen kuvaa 
suuntaa. 

Vihdintien varressa HOASilla 
on suoralla sähkölämmityksel-
lä ollut rivitalokohde. 7-8 vuot-
ta sitten kiinteistö varustettiin 
maalämmöllä ja katto aurinko-
kerääjillä. Seurannan mukaan 
investointi alkaa olla nyt mak-
sanut itsensä takaisin. 

Ottaen huomioon myös lait-
teiden, Oksasen mukaan eten-
kin aurinkokeräimien, kehitty-
misen kyseisestä ajankohdasta, 
tämän kohteen kautta HOASis-
sa on saatu omakohtaista ko-
kemusta uusiutuvan energian 
lämmitystekniikoista ja niiden 
kannattavuudesta, ainakin vas-
taavanlaisissa kohteissa, joita 
tosin ei juuri muita itsellä ole-
kaan. 

Vantaan Rasinkadulla puoles-
taan energiansäästöä on haettu 
asennuttamalla 12-kerroksiseen 
opiskelijataloon poistoilman 
läm möntalteenottolaitteet, LTO-
 tekniikkaa. Lopullinen hyö ty 
vuositasolla tullaan näkemään 
vasta ensi syksynä, ensimmäi-
sen vuoden täytyttyä. 

Jo huhtikuussa kannattavuu-
desta oli kuitenkin saatu vahvaa 
näyttöä. Ainoastaan kovimmilla 
pakkasilla tuloilman lämmittä-
mistä on vahvistettu sähköllä, 
muuten se on hoitunut pois-
toilman varassa. 
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Nauti huippunopeasta laajakaistasta ja tallentavasta HD-digiboksista. Valitse 
suosikkisi Suomen suurimmasta valikoimasta TV- ja HD-kanavia; elokuvia,  
urheilua, laatusarjoja, piirrettyjä, dokumentteja.

DNA WELHOLTA KOKO 
PERHEEN VIIHDEPAKETTI.

On se mukavaa.

DNA Welho Viihde: 24 kk:n sopimuksella DNA Welho Taloyhtiölaajakaista 1M tai 2M:n perusnopeudella, lisänopeus M -asiakkaalle (norm. 14,90 €/kk) Wbox HD2 15 €/kk (norm. 499 
€), Laajakaistan avaus (norm. 30 €) ja laajakaistan WLAN-modeemin vuokra (norm. 9 €/kk) 0 €. 24 kk yht. 717,60 €. Vuokralaitteiden etuhinta voimassa laajakaistatilauksen loppuun 
asti. Uudelle TV-kortti -asiakkaalle DNA Welho TV -kortti (norm. 2,52 €/kk) ja DNA Welho TV Mix HD (norm. 29,90 €/kk) ensimmäiset 2kk sekä avaus 0 € (norm. 30 €). Uudelle DNA 
Nettiturva -asiakkaalle Nettiturva 4 kk:ta 0 €/kk (norm. 6,50 €/kk). Etujaksojen jälkeen sopimukset voimassa toistaiseksi hinnaston mukaisin hinnoin. Tarjoukset eivät koske suljettuja 
ja samaan talouteen uudelleen avattuja palveluita eikä niitä voi yhdistää muihin tarjouksiin. Huom. DNA Welho Viihde Taloyhtiölle -paketin hinta vaihtelee taloyhtiön perusnopeuden 
ja siihen otettavan lisänopeuden mukaan. Voimassa DNA Welho Laajakaistan kaapelisaatavuusalueella 15.7.2012 asti. Lisätiedot: www.dna.fi/viihde

29,90€DNA Welho Viihde taloyhtiöön

Tule DNA Kauppaan tai soita maksuttomaan myyntipalveluumme 0800 550044.

Laajakaista 10 M + Tallentava HD-digiboxi  
+ TV MIX HD 2kk 0 € ja Nettiturva 4 kk 0 €

1105_DNA_Viihde_25231_210x297_Kiinteistoposti.indd   1 4.5.2012   16.30

http://www.dna.fi/viihde


Junailijankuja 5 Pasilassa on  muutamasta kuukaudesta noin 
vuoteen Suomessa opiskelujensa vuoksi tulleille ulkomaalaisille 
pyhitetty HOAS-talo. Siellä asumistavat paranivat kiinteistön 
kunnon ja viihtyvyyden suhteen selvästi, kun Hoas-laboratorio 
-hankkeessa toiselle rapulle nimettiin valvova ja neuvova isäntä, 
toiselle emäntä.  

suhtautumisessa on havaittu 
kolmenlaista linjaa.

– Noin kolmasosa asukkaista 
suhtautuu kiinnostuneesti, läh-
tee mukaan seuraamaan kulu-
tusta, Mika Oksanen kertoo. 

Koy Hoaspuisto Kylänevantie 16:ssa  Pohjois-Haagassa kuuluu 
HOASin toisen teknisen isännöitsijän, Matti Luostarisen, hoidossa 
olevaan kiinteistökantaan. Hiljattain mittavan peruskorjauksen 
kokeneena kaksi taloa saivat ullakko- ja pohjakerros-muutostöi-
den kylkiäisenä useita lisäasuntoja, uudet eristykset ja julkisivut 
sekä kattavasti muita energiataloudellisuutta lisääviä ratkaisuja.  

Kimpassa 
pyykkäämään ja 
rentoutumaan

Vaikka Hoas-laboratorion 
aikana on panostettu 
myös kiinteistötekniik-

kaan ja rakennusten korjauksiin, 
projektin pääpointin Mika Ok-
sanen näkee silti tiedotuksen ja 
yhteisöllisyyden edistämisessä. 
Siinä päärooli on ollut yhteis-
työkumppani Demoksella, tär-
keänä henkilönä Tommi Laitio.

Tekniikkaa ja tiedotuksellisia 
keinoja yhdessä on sovellettu 
muun muassa saunoihin ja pe-
sutupiin kohdistuvana. Pienim-
piä kiinteistöjä lukuun ottamat-
ta HOASin kaikissa kohteissa on 
pesutuvat. Niiden käyttöastetta 
pyritään tehostamaan sekä lai-
tekantaa uudistamalla, sitenkin 
houkuttelemalla opiskelijoita 
omien, usein perittyjen ja ener-
giasyöppöjen pyykkikoneiden 
käytöstä luopumiseen. 

– Mitä parempi pesutupa, si-
tä enemmän sitä hyödynnetään, 
Oksanen sanoo. 

Rumpukuivaimin varustetus-
sa pesutuvassa asukas saa pyy-
kin kuivana mukaansa. Yleisille 
nauruille jättämistä kaihdetaan 
usein varastamisen pelossa. 

Projektin myötä HOASin ta-
loon Kivikon Linnoituksentielle 
on tulossa kuuden pesukoneen 
keskuspesula.  Pyykkituvan vie-
reen tulee punttisali, kerhoti-
loja ja saunat. Kaverin kanssa 
voi nakata pyykit koneisiin - tai 
samaan koneeseen, jos mahtuu 
- ja lähteä lenkille, käydä lenkki-
saunassa, minkä jälkeen saikin 
jo mukaansa puhtaan pyykin. 
Energiansäästöä kivalla ja yh-
teisöllisellä tavalla. 

Kilpailuja
energiasäästön
merkeissä

Hoas-laboratorion kaut-
ta on järjestetty myös 
kiinteistöjen vä lisiä 

energiansäästökilpailuja, joihin 

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Demos Helsinki on riippumaton 
ajatushautomo, jonka joukko yh-
teiskunnan tulevaisuudesta kiin-
nostuneita kansalaisia perusti 
vuonna 2005. toiminnan ytimes-
sä on laaja-alainen ja korkeata-
soinen tutkimus. tutkimuksesta 
syntyy skenaarioita, toimintaeh-
dotuksia ja kokeiluja. tutkimuk-
sen keskeiset teemat ovat: hyvin-
vointi, tulevaisuuden kaupungit ja 
vähähiilinen yhteiskunta.

– Toisen kolmasosan on tul-
kittu vähät välittävän asiasta, 
lopun kolmanneksen ainakin 
alkuun närkästyvänkin, koke-
van kulutusseurannan kyttää-
misenä. Erään kohteen osalta 

tuli tuntuma, että vedenkäyttöä 
tarkoituksella jopa vain lisät-
tiin. Ilmeisesti informaatio ajan 
oloon puri sielläkin, tai asukkai-
den osittaisella vaihtumisella 
oli merkitystä: sielläkin lopulta 
tuloksena saatiin kymmenen 
prosentin säästö edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Ekologisuusmielisyyden HO-
ASissa on havaittu heijastuvan 
jonkin verran opintojen suun-
nankin mukaan. Positiivisia 
merkkejä on nähty ainakin Vii-
kissä. Toisaalta ymmärrettäväs-
ti enemmän vettä käyttävien 
lapsiperheiden osuus vaihtelee 
kohteittain.

Omien saunojen käytöstä on 
pyritty kannustamaan kiinteis-
tösaunojen käyttöön. Lenkki-
saunavuorojen lisäksi on mah-
dollisuus varata henkilökohtai-
sia saunavuoroja. Niitä varataan 
kuitenkin yllättävän vähän. 

– Niin hullulta kuin tun-
tuukin, ulkomaiset opiskelijat 
vaikut tavat saunovan enemmän 
kuin suomalaiset, Oksanen ker-
too.  

Projektia aloitettaessa vuo-
rokautinen keskimääräinen ve-
denkäyttö henkilöä kohden oli 
lähes 150 litraa, nyt noin 140 
litraa.

Myös sähkönsäästämisessä 
on kilpailtu, pari vuotta sitten 
valmistuneiden neljän talon 
kesken Pasteurinkadulla Viikis-
sä. Toisin kuin vanhemmissa 
HOASin kiinteistössä, joissa 
sähkö sisältyy huoneistojen 
vuokraan, viikkiläiskohteessa 
asuvat tekevät omat sähkösopi-
muksensa ja maksavat sähköstä 
kulutuksensa mukaan. Kulutus-
käyttäytymisen kannalta on sel-
vä ero, näkeekö asukas oman 
sähkönkäyttönsä euroina tai ei.
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Viime vuoden tammi-
kuisessa onnettomuu-
dessa iäkäs mies kuoli 

lumilohkareen pudottua hänen 
päähänsä. Poliisi ja syyttäjä läh-
tivät selvittämään, ketkä ovat 
tapahtumasta vastuullisia. 

Syyttäjä vapautti isännöitsi-
jä Lasse Vesala LIV-Isännöinti 
Oy:stä ja taloyhtiön hallituksen 
puheenjohtajan kuolemantuot-
tamussyytteistä, mutta huolto-
yhtiön toimitusjohtajaa koskeva 
kuolemantuottamussyyte meni 
Helsingin käräjäoikeuteen. 

Käräjäoikeudessa isännöitsi-
jä Vesalan osalta todettiin, että 
hänellä oli ollut perusteltu syy 
uskoa, että lumien tarkkailu 
oli asianmukaisesti hoidettu. 
Lumenpudotukset oli viimeksi 
suoritettu noin runsas viikko 
ennen tapaturmaa.

Kattolumien tarkkailu oli ta-
loyhtiön ja huoltoyhtiön väli-
sellä sopimuksella vastuutettu 
huoltoyhtiölle. Katolta putoa-
misen lumi- ja jäävaarasta oli Ve-
salan mukaan varoitettu muun 
muassa varoituslaudoin - tapa, 
jota Helsingissä on käytetty 
kautta aikain. Lisäksi hän ker-

toi, että kun poliisit saapuivat 
tapahtumapaikalle ja rajasivat 
liinoilla onnettomuusalueen, 
jalkakäytävällä kulkeneet ihmi-
set loikkivat liinoista huolimat-
ta tutkinta-alueelle.

Huoltoyhtiön toimitusjohtaja 
sai syytteen huolimattomuudes-
ta ja kiinteistöhuoltosopimuk-
seen perustuvan turvallisuus-
velvoitteensa laiminlyömisestä. 
Huoltoyhtiön toimitusjohtaja 
on tiettävästi valittanut päätök-
sestä Helsingin hovioikeuteen.

Sopimukset 
turvana, 
vakuutusturva 
petti

Lähes puolitoista vuotta 
niin sanotussa "löysäs-
sä hirressä" ollut Lasse 

Vesa la saattaa kuitenkin iloita-
kin jostakin: siitä, että hänen ja 
hallituksen selusta oli turvattu 
siksi, että taloyhtiön kiinteistön-
huollosta oli selkeästi kirjattu 
valvontavastuut määrittävällä 
sopimuksella. 

Lisäksi hän muistuttaa isän-
nöitsijöitä, että varmistakaa 
myös omat sopimuksenne talo-
yhtiöiden kanssa kestäviksi ja 
kaikissa tilanteissa selustanne 
tukeviksi. 

– Ja tarkistakaa vakuutustur-
vanne, mitä asioita siellä on. 
Varmistakaa, että sattuupa mi-
tä tahansa, teillä on vakuutus-
turva taustallanne esimerkiksi 
mahdollisessa rikosoikeuspro-
sessissa.

Tätä neuvoa Lasse Vesala 
korostaa, koska vakuutusturva 
on hänen kohdallaan pettänyt 
täysin.

– Yritykselläni ja minulla on 
kaikki mahdolliset vakuutukset 
olemassa - vastuuvakuutukset, 
oikeusturvavakuutukset, kiin-
teistövakuutukset sekä hen-
kilökohtaiset kotivakuutukset. 
Mikään vakuutus ei kuitenkaan 
korvaa niitä asiantuntijakuluja, 
joita olen joutunut hankkimaan 
puolustautumiseksi ja perustel-
lakseni syyttömyyteni epäillys-
sä rikosoikeusprosessissa. 

– Koska tapaus on ollut ri-
kosoikeudellinen asia ja vaik-
ka syyttäjä on todennut minut 

pistänyt huoltosopimusten sisällöt 
ja vakuutusturvan koetukselle

– Huolehtikaa siitä, 

että selustanne on tur-

vattu, sekä isännöinti- 

että kiinteistönhuolto-

sopimukset kirjoitettu 

sanamuodoiltaan 

oikein ja vastuun 

jakamisesta sovittu 

selkeästi. Tarkista-

kaa olemassa olevat 

sopimukset ja vakuu-

tusturvanne, mitä se 

kokonaisuudessaan 

kattaa. Näin muistut-

taa kokenut helsin-

kiläinen isännöitsijä 

Lasse Vesala, joka on 

läpikäynyt melkoisen 

oikeudellisen ”ruu-

vipenkin” Helsingin  

Hakaniemessä viime 

vuoden tammikuussa 

tapahtuneen katto-

lumionnettomuuden 

vuoksi.

Kattolumiturma

n  teksti ja kuva:  Riina takala
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syyttömäksi, niin juuri siksi 
kaikki puolustautumiseeni liit-
tyvät kulut ovat jääneet minun 
henkilökohtaiseksi maksetta-
vakseni, Vesala kertoo.

Tilanteen epäoikeudenmu-
kaisuutta ovat Vesalan mukaan 
selvittäneet useammat va kuu-
tus alan ammattilaiset, mutta 
toistaiseksi ei ole selvinnyt, 
miksei mikään vakuutus kor-
vaa aiheutuneita puolustautu-

”tÄLLAinen onnetto-

mUUS, JonkA oLemme 

koHDAnneet, Voi oLLA 

täYsin sataprosentti-

nen tapaturma: kYse 

Yhdestä sekunnin 

mURto-oSAStA tAi SiitÄ, 

että henkilö on ehtinYt 

ottaa Yhden askeleen, 

käVellYt siitä, mistä on 

käVellYt Ja katolta on 

PUDonnUt JUURi SiLLÄ 

HetkeLLÄ JÄÄPALA ALAS, 

VAikkA SitÄ ei oLiSi Pi-

tänYt tapahtua. mitään 

laiminlYönteJä ei ole 

tARVinnUt tAPAHtUA - 

kenenkÄÄn PUoLeLtA. 

kAikki oVAt teHneet 

VoitAVAnSA.” mieLen-

kiinnoLLA JÄÄn SeU-

RAAmAAn 2011  tALVen 

LoPPUPUoLeLLA tAPAH-

tUneiDen kAHDen mUUn 

JÄÄPALAonnettomUU-

Den JÄLkiSeURAUkSiA.”

miskuluja.
– Minut on todettu syyttömäk-

si, mutta olen joutunut henkilö-
kohtaisesti kaikista suurimpaan 
korvausvastuuseen, koska myös 
syyttömäksi todetun taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajan 
osalta taloyhtiön hallitus päätti 
maksaa kaikki hänen proses-
siin liittyvät kustannuksensa. 
Taloyhtiön päätöksen mukaan 
isännöitsijä saa maksaa omat 

puolustautumiskulunsa, Vesala 
jatkaa.

Lausuntojen 
epäselvyys

Tätä ratkaisua perusteltiin 
Vesalan mukaan sillä, et-
tä isännöitsijä ei ole ol-

lut taloyhtiön toimihenkilö.
– Minun mielestäni tämä on 

täysin väärä tulkinta, koska on-
han isännöitsijä taloyhtiön toi- ➺ JAtkUU sivulla 43

mihenkilö, toimii sen toimitus-
johtajana ja edustaa taloyhtiötä 
siinä missä puheenjohtajakin, 
Vesala ihmettelee.

Taloyhtiön tulkintaa edisti Ve-
salan mukaan yhtiön Kiinteis-
töliitolta saamansa lausunto, 
jonka mukaan Lasse Vesala on 
toiminut tehtävissään yksittäi-
senä henkilönä suhteessa talo-
yhtiöön, eikä kyseisen taloyh-
tiön isännöitsijänä.

– Minun mielestäni tässä lau-
sunnossa on tietynlaista tarkoi-
tushakuisuutta ja sen seurauk-
sena isännöitsijän oikeusturva 
on ajautunut aikamoiseen ru-
lettiin. Tapaus on erikoinen, ei-
kä tällaista ole välttämättä tässä 
muodossa aikaisemmin koettu, 
mutta minun mielestäni pitäisi 
selkeämmin määritellä jo asun-
to-osakeyhtiölaissa isännöitsi-
jän todellinen asema taloyhti-
össä, Vesala korostaa.

Hän toivoo, että kiinteistö-

alan lakipiireissä käytäisiin ta-
pausta perusteellisesti läpi ja 
löydettäisiin yhteinen näkemys 
siitä, miten isännöitsijän asema, 
toimitusjohtajuus, voitaisiin 
kir jata esimerkiksi nykyistä pa-
remmin ja selkeämmin asunto-
osakeyhtiölakiin. 

– Alan järjestöjen lakimiesten 
lausunnot isännöitsijän asemas-
ta ovat olleet toisistaan poikke-
avia. Näkisin, että liittojen tulisi 

hyvin harkiten antaa kantaa-
ottavia lausuntojaan, koska ne 
voivat vaikuttaa hyvin suuresti, 
miten osakkaat ja asukkaat talo-
yhtiöissä tai hallitukset reagoi-
vat niihin. Tuntuu, että lausun-
noissa ei ole käytetty riittävästi 
harkintavaltaa tai sitä on käytet-
ty liian avarasti. Lausuntoa pyy-
detään usein vain tiettyyn kysy-
mykseen, joten vastaus voi olla 
virheellinen edustaessaan sen 
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”en ole nähnYt Vielä Yhtään ainutta insinööriä tai 

mUUtA HenkiLöÄ, JokA on SekÄ LVi-inSinööRi, RAken-

nUSinSinööRi, SÄHköinSinööRi JA tALotekniikkAin-

SinööRi SAmASSA PeRSoonASSA JA JokA oSAA VieStiÄ 

JA oSAA tieDottAA. mikSi iSÄnnöitSiJÄn PitÄiSi oLLA 

tÄLLAinen HenkiLö? HALLintoALAn ASiAntUntiJA JA 

koULUtUkSen SAAnUt HenkiLö on PALJon PARemPi 

toimiJA, koSkA oSAA HALLinnon, oSAA oRgAniSoiDA JA 

käYttää asiantuntiJoita, Jotka hallitseVat oman osa-

ALUeenSA.”

- isännöitsiJän ei pitäisi olla taloYhtiön suurten 

RAkennUSHAnkkeiDen SUUnnitteLiJA, mUttA oSAtA 

olla ”päälle päsmäri” tilaaJan puolelta. taloYhtiöi-

den hallitukset toki toiVoVat kustannussYistä, että 

HeiDÄn iSÄnnöitSiJÄnSÄ oLiSi ”kAikki oSAAJA” SUUnnit-

teLiJA JA RAkennUttAJA.

yhden juristin tulkintaa laista, 
Vesala miettii tilanteesta.

Osakeyhtiölaissa toimitusjoh-
tajan asema on kirjattu hyvin 
selkeästi, mutta Vesala myöntää 
ongelmatiikan isännöitsijöiden 
toimitusjohtajuuden määritte-
lemisen osalta.

– On tietysti syytä muistaa, et-
tä isännöitsijä ei ole yhden "yri-
tyksen" toimitusjohtaja, vaan 
15-20 taloyhtiön toimitusjohta-
ja. Kaikki kohteet ovat erilaisia, 
joten yhtä toimintamalliakaan 
ei voi niihin soveltaa. Isännöitsi-
jän aseman kirjaaminen on hy-
vin vaikeaa, mutta tarpeellista 
se minun kokemukseni perus-
teella olisi, Vesala vielä jatkaa.

Organisoijaksi ja 
hallintoasioiden 
osaajaksi

-Isännöitsijän tehtävät liit-
ty vät kaikkeen maan ja 
taivaan väliltä, kuolemas-

ta lähes syntymään saakka - sii-
hen väliin mahtuu siis yhtä sun 
toista. Jokainen päivä on erilai-
nen. Isännöitsijöiden ammatti-
kunnassa on hyvin paljon erilai-
sia henkilöitä - toisilla parempi 
ammattitaito kuin toisilla, Vesa-
la perustelee sitä, miksi myös 
isännöitsijän ammattitaidolle ja 
koulutukselle pitäisi asettaa sel-
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keämmät vaatimukset kuin ny-
kyinen laki niitä määrittelee - tai 
ei oikeastaan juuri määrittele.

Vesalan mielestä perusasia 
olisi se, että isännöintialalle tul-
taisiin korkeakoulututkinnon 
kautta.

– Että on paneutunut asunto-
osakeyhtiöiden hallintoon, asi-
oiden organisointiin. Isännöit-
sijän ei mielestäni tarvitse olla 
rakennusalan asiantuntija, joita 

taloyhtiöissä nykypäivänä entis-
tä enemmän tunnutaan kaipaa-
van, vaan hallinnon asiantuntija, 
vuodesta 1989  isännöintityötä 
tehnyt Vesala sanoo.

– Toki isännöitsijällä pitää 
ol la perustiedot siitä, minkälai-
nen tekniikka taloissa on, miten 
se toimii, mitä siellä tehdään, 
mut ta käytännössä teknisiin 
toimintoihin ja suurempiin ra-
kennushankkeisiin liittyviin 

asioihin tulisi käyttää sen alan 
asiantuntijoita.

Hallinnon hallitsemisella ja 
organisoimisella Vesala viittaa 
näkemykseensä siitä, että isän-
nöitsijän pitäisi toimia asioiden 
esittelijänä vastaavaan tapaan 
kuin esimerkiksi kunnallisis-
sa organisaatioissa ja elimissä 
esittelyn pohjalta päätöksiä 
tehdään.

– Meidän tapanamme toimia 
on se, että hallituksen jäsenet 
saavat vähintään viittä päivää 
ennen kokousta esityslistan, 
jossa on selostettu päätettä-
väksi tuleva asia, perusteluosa 
ja päätösehdotus, isännöitsijän 
näkemys asiasta. 

– Se ei tietenkään tarkoita 
sitä, että isännöitsijän eli esitte-
lijän näkemys tulisi päätöksek-
si, vaan päätäntävalta täytyy 
antaa sinne, minne se kuuluu-
kin - hallituksen tehtävänä on 
tehdä päätös. 

– Jos hallituksella on erilai-
nen näkemys, se on se. Isännöit-
sijä voi tietenkin halutessaan 
kirjauttaa pöytäkirjaan eriävän 
mielipiteensä, mikäli päätös on 
lainvastainen tai on muuten to-
teuttamiskelvoton. Mutta halli-
tus asioista päättää, isännöitsijä 
toimii sitten operatiivisena to-
teuttajana, Vesala purkaa auki 
LIV-Isännöinti Oy:n toiminta-
malleja.

U U t i S P o S t i A

Kiinteistöpalvelut ry ja Pal-
velualojen ammattiliitto PAM 
ry ovat sopineet Talonmiehen 
työtä ja siivousta koskevan työ-
ehtosopimuksen lakkauttami-
sesta ja talonmiesten työehto-
jen yhdistämisestä osaksi Kiin-
teistöpalvelualan työntekijöitä 
koskevaa työehtosopimusta. 
Talonmiehen työtä koskevat 
erityisehdot liitetään työehto-
sopimukseen erillispöytäkirjal-
la 1.5.2012 alkaen.

Työehtosopimusosapuolet 

neuvottelevat alkavan sopimus-
kauden aikana liitepöytäkirjan 
mukaisten työehtojen kehittä-
mi sestä ja yhtenäistämisestä 
osaksi Kiinteistöpalvelualan 
työn tekijöitä koskevan työeh-
tosopimuksen ehtoja.

Yhdistämisen myötä kaikki 
kiinteistöpalvelualalla työsken-
te levät työntekijät saadaan 
sa man työehtosopimuksen 
pii riin ja alan työehtojen sovel-
tamisesta tulee näin aiempaa 
yhdenmukaisempaa. Uudistus 

koskee noin 5000 talonmiestä 
ympäri Suomen.

Työehtosopimuksen yhdistä-
minen ja siihen liittyvät talon-
miesten palkkojen tarkistukset 
tehdään työmarkkinakeskusjär-
jestöjen raamisopimuksen puit-
teissa. Talonmiesten palkkoja 
korotetaan 1.5.2012 alkaen 2,4 
prosentin suuruisella yleisko-
rotuksella. Lisäksi talonmiehil-
le maksetaan toukokuussa 150 
euron suuruinen kertakorvaus. 

Talonmiesten palkkoja koro-

tetaan niin ikään 1.6.2013 al-
kaen 0,8 prosentin yleiskoro-
tuksella. Samalla talonmiesten 
palkkataulukosta poistetaan 
paikkakuntakalleusluokitus.

Edellinen rakenneuudistus 
kiinteistöpalvelualan työehto-
sopimuksissa tehtiin vuonna 
2011, kun otettiin käyttöön 
uusi palkkausjärjestelmä. Sitä 
puolestaan edelsi puhdistus- ja 
siivousalan ja kiinteistöhoito-
alan työehtosopimusten yhdis-
täminen kiinteistöpalvelualan 
työntekijöitä koskevaksi työeh-
tosopimukseksi vuoden 2006 
alusta.

talonmiesten työehtosopimus jää historiaan
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k o U L U t U S

Yhä useampi tulee työ-
uransa aikana joko 
vaihtaneeksi ammattia 

täysin tai ottaneeksi entiseen 
uraansa uutta suuntaa ja laajuut-
ta - tai sekä että. Ehkä kerran, 
ehkä useammankin, ehkä olo-
suhteiden pakosta, ehkä vaihte-
lunhalusta, ehkä palosta uuden 
oppimiseen, kun huomaa hou-
kuttelevan koulutusmahdolli-

kouluttautumista ja työntekoa, välillä erikseen, välillä samanaikaisesti

Toistaiseksi kerava-

laisen, kohtapuoliin 

tamperelaisen Marja 

Kilpijoen silmään osui 

viime syksynä netissä 

Aalto PRO:n ilmoitus 

täydennyskoulutuk-

sesta korjausrakenta-

misen asiantuntijaksi. 

Puolivuotisen koulu-

tusohjelman sisältö 

natsasi sopivasti 

hänen taustaansa ja 

mielenkiintoihinsa. 

Oma tilanne puolsi 

muutenkin mahdolli-

suuteen tarttumista. 

Ensimmäinen kynnys 

oli tulla valituksi, sillä 

koulutukseen haluk-

kaita oli reilusti enem-

män kuin paikkoja. 

Ohjelmarunko koukutti 

lisäopiskelijaksi

suuden.
Työelämänsä alkutaipaleella 

Marja Kilpijoki kertoo toimi-
neensa arkkitehtitoimistois-
sa suunnittelijana, pohjanaan 
ark kitehtuuriopintoja. Työ oli 
mie luista, mutta se ei auttanut 
90-luvun laman iskettyä. Työ 
me ni. Kohta tilalle tarjoutui 
pro jekti ja projektipäällikön 
vastuu ARAn ja Stakesin lähiöi-

Opiskeluun liittyvää projek-
tiaan Munkkivuoressa si-
jaitsevassa isännöintitoi-
mistossa tekevä Marja 
Kilpijoki on  positiivisesti yl-
lättynyt yhteistyöyrityksen-
sä rauhallisesta ilmapiiris-
tä.

n  teksti ja kuvat: 

      Hanna Rissanen
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hin kohdistuvassa kehittämis-
hankkeessa. 

Arkkitehtitoimistosta käsin 
Marja Kilpijoki kuvaa katsel-
leensa rakennuksia ja ympäris-
töjä sekä pöydällä että raken-
nusvaiheessa. Lähiöprojektissa, 
joka hänen osaltaan kulminoi-
tui tiiviiseen asuinalueeseen 
Keravalla, hän kuvaa päässeen-
sä syventymään talojen elinkaa-
reen vaiheessa, jossa ne olivat 
asukkaiden käytössä. 

Talot olivat 1970-luvulta. 
Niis sä ei ollut yhteistiloja, joi-
den puute oli kärjistynyt entis-
tä vahvemmin lamatilanteessa. 
Ti laa kaivattiin asukkaiden eri-
laisille kerhoille, mutta myös 
paikaksi, jossa kunnalliseen 
pal veluverkostoon kuuluvilla 
so siaali- ja terveyshoitajilla olisi 
mahdollisuus tavata asukkaita 
näiden omassa ympäristössä 
sovitusti. 

Projektin myötä Marja Kilpi-
joki sanoo oppineensa ymmär-
tämään asuinalueita ja -yhteisö-
jä, oivaltaneensa talon ja asuin-
yhteisön identiteetin tukemi-
sen ja luomisen tärkeyden. 

– Silloin puhuttiin muun mu-
assa sosiaalisesta isännöinnistä. 
Olin hyvin kiinnostunut siitä. 
Ajattelin, että projektista voisin 
siirtyä myös isännöintiin. 

Ajatus toteutuikin sittemmin. 
Teoriatietoa käytännöntyön tu-
eksi isännöintialan tulokas pys-
tyi hankkimaan työn ohessa. 

Ensin Kilpijoki otti haltuunsa 
isännöinnin perusteet (AIT), sit-
ten isännöitsijän koulutuksen ja 
ammattitutkinnon, ITS. Työ oli 
normaalia isännöintiä, alkuun 
valtakunnallisessa vuokratalo-
yhtiössä, myöhemmin hallin-
nolliseen isännöintiin puhtaasti 
rajoittuen. 

Noin 15 vuoden isännöinti-
työn jälkeen Marja Kilpijoki 
ker too halunneensa palata lä-
hemmäksi aiempaa ammatti-
aan, suunnittelun äärille: ra-
kennusten kunnossapidon 
hallintaan ja siihen liittyvään 
suunnitteluun. 

Ennen tämän vuoden tam-
mikuussa startannutta Aalto 
PRO:n 'Korjausrakentamisen 
asi antuntija F.E.C' -koulutusta 
hän olikin ennättänyt jo mm. 

päivittää taitojaan arkkitehtuu-
rin suunnitteluvälineiden, Auto-
Cadin ja ArchiCadin, käytössä. 

Korjausrakentamisen asian-
tuntijoista on puutetta, ja kor-
jausrakentamisessa tulee riittä-
mään vielä pitkästi sarkaa, Kil-
pijoki oli todennut. Hän kertoo 
seuranneensa aktiivisesti ne-
tistä jo pidemmän ajan siihen 
suuntaan täsmentävää, itselleen 
sopivaa täydennyskoulutusta. 
Eikä turhaan. 

Näkökulmaerot
rikkaus 
keskusteluissa

-Olemme kaikki ol-
leet rakentamisen 
kans sa tekemisissä,  

Marja Kilpijoki kertoo, kun ta-
kana on reilut neljä kuukautta 
opiskelua Espoon Dipoli-talossa 
muiden kurssille hyväksytyksi 
tulleiden opiskelijoiden jou-
kossa. 

Taakse jääneiden viikkojen 
aikana heistä itse kukin tosin 
on ennättänyt ottaa tuntumaa 
korjausrakentamisen asiantun-
tijuuteen myös työskentelemäl-
lä yhteistyöyrityksessään, jollai-
nen jokaisella piti olla opiske-
lun jatkamisen ehtona jo aivan 
koulutuksen alkuvaiheessa.

Kuudestatoista opiskelijak-
si valitusta suurimmalla osalla 
on teknillistä koulutustaustaa, 
osalla kaupallista. Mukana on 
useampi arkkitehti, Marja Kilpi-
joen lisäksi muutama muukin 
myös isännöitsijäkokemusta 
omaava. Lisäksi joukossa on li-
sensiaattityötään ohessa tekevä 
tutkija, rakennuksilla toimineita 
työnjohtajia jne. 

– Pidän porukkaamme aika 
homogeenisena. Katsomme 
asi oita eri näkökulmista, mutta 
meil lä on sama kieli. Ymmär-
rämme ja  tuemme toisiamme. 

Koulutuksen runkoa Kilpijo-
ki kiittää hyvin rakennetuksi. 
Luennoissa on kuvattu katta-
vasti korjausrakentamisen laa-
joja periaatteellisia suuntauk-
sia, tarkasteltu, mihin Suomi on 
menossa missäkin suhteessa, 

➺ JAtkUU

Sujutus säästää aikaa, rahaa ja hermoja. Nykyaikaisilla sujutus- ja 

ruiskuvalutekniikoilla saavutat kaikki uusien putkien edut huo-

mattavasti pienemmällä haitalla – tavallisesti rakennusta voi-

daan käyttää normaalisti koko kunnostustyön ajan.

Viemäriremontin suunnittelua varten saat meiltä myös viemäri-

verkoston ennakkokuvaukset ja huuhtelut sekä muut viemäri-

huoltopalvelut! Soita 010 636 5155, kerromme mielellämme lisää.

Saisiko olla sujuva 
viemäriremontti? 

Ei poimuja sisämutkassa

Vaivaton koon muutos 

Myös puhkikuluneet putket 
voidaan sujuttaa 
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minkälaisia asioita normeissa 
ja suunnittelussa tullaan pai-
nottamaan. 

Vastassa olevan työkentän 
skaalaa on valotettu kuvaamalla 
konkreettisesti eri aikakausien 
rakennuksien rakenneratkaisu-
ja ja materiaaleja sekä osin niis-
täkin juontuvia rakennusten 
tyyppivikoja kuten sisäilma-, 
kosteus- ja homeongelmia, yh-
dessä tai erikseen esiintyvinä 
jne. 

– Myös omia toiveitamme 
on otettu sisällössä huomioon, 
Marja Kilpijoki kiittää ja antaa 
kurssinvetäjälle Ana Rodriquez-
Gabrielille erityistunnustusta 
paitsi napakasta tavasta pitää 
'langat' käsissä myös onnistu-
neesta luennoitsijoiden han-
kinnasta. 

– Alansa osaavia tyyppejä, sy-
västi aiheisiinsa perehtyneitä, ja 
asioihin myös kriittisesti kantaa 
ottavia.

Opiskeluun liittyvän 119 päi-
vän mittaisen työskentelyjakson 
aikana kukin tekee yhteistyö-
yritykselleen korjausrakentami-

seen liittyvän kehityshankkeen. 
Jokaisella on tukenaan oppilai-
toksen puolelta nimetty tutor 
sekä yrityksestään mentor. 

Isännöitsijätoimisto Aimo As-
tala Oy ISA tarjoutui Kilpijoen 
yhteistyöyritykseksi. 

Työjaksoilla hän on ennättä-
nyt kameroineen ja muistiinpa-
novälineineen koluta läpi jo liki 
40 kiinteistöä. 

Tyypiltään vuosikatselmus-
maiseksi kuvaamissaan tarkas-
tuk sissa Marja Kilpijoki kar-
toit taa ja tallentaa kuvin ja 
mer kinnöin raporttipohjalle 
asuin talojen näkyvissä olevien 
ra kenteiden, mutta myös tarkas-
tuskaivojen ym. avattavissa ole-
vien paikkojen tämänhetkisen 
tilan. 

– Tämä ei ole kuntoarvio saati 
kuntotutkimus, hän painottaa.

Tieto esiin 
havainnollisesti,
rakentavaa 
kannustusta

-Tällaisilla auditoinneil-
la haetaan säännölli-
syyttä, Kilpijoki kuvaa 

työtään. 
Raportointitapa sarakepohji-

neen ja kuvatiloineen luo kiin-
teistön tilaa seuraaville käyttä-
jil leen havainnollisemman 
työkalun verrattuna siihen, että 
asioita kirjattaisiin erinäisten 
rivien joukkoon. 

Jo näillä raporttimuodon ke-
hittämistä pohjaavilla kierrok-
silla on saatu kiinni muhivia 
vaurioita: mm. aluillaan oleva 
pistesyöpymä putkessa sekä 
maapaineseinän vesieristyksen 
pettäminen, joka antoi jo lumi-
en sulamisvaiheessa merkkinsä 
yhteissaunan pukuhuoneen uu-
den laatan päällä. Siinä vaihees-
sa seinäpaneeli ei vielä kielinyt 
alleen päässeestä kosteudesta. 

– Akuutteja pieniä yllätyksiä. 
Tämäkin kiinteistö on odotta-
massa putkiremonttia, Kilpijo-
ki esittelee aineistoaan: paljon 
sivuja, joilla paljon sarakkeita ja 
paljon kuvia.  

Se, että sarakkeet, joihin tie-

dot kirjataan, asettuvat loogi-
seen ja informatiivisuutta tuke-
vaan järjestykseen, myös suh-
teessa mahdollisiin kuviin, on 
teettänyt töitä. Lisäksi Kilpijoki 
on miettinyt ilmaisutapoja, joil-
la viesti tarvittavista korjauksis-
ta ja muista toimenpiteistä olisi 
esitettävissä rakentavasti, posi-
tiivisessa hengessä. 

Outo yhdistelmä 
isännöinnissä:
kevät, silti ei 
kireyttä ilmassa

Raportointityökalun ide-
an ja tarpeellisuuden oli 
ottanut esiin Isännöitsi-

jätoimisto Aimo Astala Oy:n 
kiin teistöpäällikkö Asko Jutila, 
jonka kanssa Marja Kilpijoki on 
läpikäynyt mallia eri syntyvai-
heissaan. Rakennusten lisäksi 
työkalua kehitetään sovelletta-
vaksi lopullisessa muodossaan 
myös ulkoalueet kattavaksi. 

Koulutukseen osallistumisen 
yksi edellytys on ollut työttö-
myys tai sen uhka. Koulutus on  
il mainen ja osallistujat saavat 
päivärahan, myös työjaksoilta, 
sillä yhteistyöyritys ei maksa 
heille palkkaa. Raportointisys-
teemin luomisen lisäksi Kilpi-
joen työlistalla, kuten kaikilla 
muillakin, on vielä tutkielman-
omaisen projektityön toteutta-
minen.

Kokemuksena yhteistyöyri-
tyksestä Marja Kilpijoki kertoo 
yllättyneensä toimistolla vallit-
sevasta tunnelmasta. 

– Vielä en ole päässyt salai-
suuden lähteille, miksi ihmiset 
näyttävät voivan hyvin. Sen kyl-
lä tiedän, että täällä on mietitty, 
miten kevään tuomaa ruuhkau-
tumista ja stressin uhkaa helpo-
tettaisiin. Ilmeisesti jotain on 
löytynyt. Yksi asia lienee sekin, 
että täällä isännöitsijää kohden 
olevien kiinteistöjen määrä on 
kohtuullinen. 

Suotuisaa ilmapiirin kannalta 
on ollut myös asunto-osakeyh-
tiölain uudistus, joka venytti 
yhtiökokousten pitoajan aiem-
masta kolmesta kuukaudesta 
puoleen vuoteen. 

Kiinteistöpäällikkö Asko Jutila on uusimmasta päästä munkkivuorelaisen isännöintitoimiston vaki-
naisesta henkilökunnasta, Kilpijoelle toimisto on tullut tutuksi opiskelun ohessa. 

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA
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U U t i S P o S t i A

Paikalliset sääolo-

suhteet vaikuttavat 

ratkaisevasti element-

tikerrostalojen korja-

ustarpeeseen 

Sateen ja tuulen takia 

sekä betonin pakkas-

rapautuminen että 

raudoitteiden korroosio 

on rannikkoalueella 

nopeampaa kuin sisä-

maassa. Sääolot selit-

tävät myös sen, miksi 

rakennusten pohjois-

itäjulkisivuilla esiintyy 

vähemmän korroosio-

vaurioita ja betonin 

pakkasrapautumaa 

kuin etelä-länsijulki-

sivuilla. 

Betonirakenteiden saamalla 
todellisella saderasituksella on 
ratkaiseva vaikutus vaurioiden 
kehittymiseen ja vaurionopeu-
teen. Puutteellisista säilyvyyso-
minaisuuksista huolimatta vau-
rioitumista ei tapahdu sellaisilla 
julkisivuilla tai parvekkeenosil-
la, jotka eivät saa saderasitusta 
tai rasitustaso on hyvin alhai-
nen. Säilyvyysominaisuuksilla 
tarkoitetaan muun muassa be-
tonin lisähuokoistuksen onnis-
tumista, raudoitteita suojaavan 
betonikerroksen paksuutta, be-
tonin kapillaarisuutta ja muuta 
huokoisuutta. 

- Sademäärä ja vallitsevat tuu-
lensuunnat vesisateiden aikana 
ovat varsin selkeä syy sille, mik-
si betonin pakkasrapautuminen 
ja raudoitteiden korroosio ovat 

rannikkoalueella nopeampia 
kuin sisämaassa. Sääolosuh-
teet selittävät myös sen, miksi 
rakennusten pohjois-itäjulki-
sivuilla esiintyy vähemmän 
korroosiovaurioita ja betonin 
pakkasrapautumaa kuin etelä-
länsijulkisivuilla.

Näin väittää maaliskuussa 
tohtoriksi väitellyt Jukka Lah-
densivu Tampereen teknillises-
tä yliopistosta. 

Säilyvyys ja 
vaurioituminen

Lahdensivu tutki väitöstyös-
sään suomalaisten betonijulki-
sivujen ja parvekkeiden säily-
vyysominaisuuksia ja todellista 
vaurioitumista. Väitöskirjassa 
tehdyt tarkastelut perustuvat 
947 betonielementtikerrosta-
lon kuntotutkimustietoihin se-
kä Ilmatieteen laitoksen teke-
miin säähavaintoihin vuodesta 

1961 lähtien. Tutkimusaineis-
ton betonielementtikerrostalot 
ovat valmistuneet välillä 1960-
1996. Havaintoaineisto on ko-
ko maan kattava. 

- Lähiökerrostalojen beto-
nijulkisivujen ja parvekkeiden 
yleisesti puutteellisista säily-
vyysominaisuuksista huolimat-
ta niissä esiintyy huomattavan 
vähän pitkälle edenneitä ja laa-
ja-alaisia korroosio- ja pakkasra-
pautumavaurioita, Lahdensivu 
kertoo. 

Tutkimuksen tulokset kerto-
vat, että betonin riittämättömän 
suojahuokoistuksen seurauk-
sena julkisivujen ja parvekkei-
den pakkasrapautumisriski on 
suurin elementtikerrostalois-
sa, jotka on rakennettu ennen 
1980-luvun puoliväliä. 

Pakkasenkestävyyden suh-
teen betonirakenteiden säily-
vyysominaisuudet paranevat 
erityisesti 1980-luvulta lähtien, 

Sademäärät ja tuulensuunnat rapauttavat betonia 
rannikkoalueella nopeammin kuin sisämaassa

jolloin betonirakenteiden säi-
lyvyyteen on alettu kiinnittää 
aiempaa enemmän huomiota. 
Tuolloin saatiin rakennuksille 
muun muassa säilyvyysohjeet. 

Korroosiovaurioita
karbonatisoitumisen
vuoksi

Korroosiovauriot ovat ai-
heutuneet lähes yksinomaan 
betonin karbonatisoitumisen 
seurauksena. Betoni karbona-
tisoituu, kun sementin sisältä-
mät mineraalit reagoivat ilman 
hiilidioksidin kanssa. Samalla 
betonin korkea alkalisuus, jolle 
raudoitteiden korroosiosuoja 
perustuu, alkaa laskea. 

Betonin karbonatisoituessa 
korroosio alkaa ensin lähimpä-
nä ulkopintaa olevissa raudoit-
teissa. Julkisivuelementeissä 
paikallisia rapautumavaurioita 
esiintyy tyypillisesti rakennuk-
sen yläkulmissa sekä element-
tien reunoilla. Parvekkeissa 
paikallisia rapautumavaurioita 
esiintyy tyypillisesti parvekkei-
den yläosissa sekä erityisesti 
pielielementtien etureunoissa. 

Tutkimuksessa selviää, että 
näkyvillä pakkasrapautumavau-
rioilla ja betonin pakkasenkes-
tävyydellä on selvä korrelaatio. 
Niissä julkisivu- ja parveke-
elementeissä, joissa betonin 
lisähuokoistus on onnistunut 
paremmin, esiintyy myös luon-
nollisesti vähemmän pakkasra-
pautumavaurioita. 

- Puutteellisista säilyvyysomi-
naisuuksista huolimatta suurel-
ta osin 1970- ja 1980-luvuilla ra-
kennettujen betonijulkisivujen 
ja parvekkeiden käyttöikää voi-
daan jatkaa merkittävästi melko 
kevyillä korjaustoimilla, kunhan 
käytetään suojaavia pinnoittei-
ta, toteaa Lahdensivu. 

Jukka Lahdensivun väitöskirja ”Suomalaisten betonijulkisivujen 
ja parvekkeiden säilyvyysominaisuudet ja todellinen vaurioitumi-
nen” tarkastettiin Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakenne-
tun ympäristön tiedekunnassa 23.3.2012.
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i s ä n n ö i n t i t Y ö n  k e h i t t ä m i n e n

Näin pohtii Administer 
Oy:n toimitusjohtaja 
Peter Aho, joka kehot-

taa isännöintiyrityksiä mietti-
mään, mikä on tänä päivänä 
isännöintiyritysten ydinliiketoi-
mintaa ja mitkä asiakaspalvelun 
osat olisi järkevä ulkoistaa. 

Kysymyksensä hän esittää 
siitä taustasta, että tuli 1990-lu-
vulla isänsä perustamaan yri-
tykseen töihin ja innostui isän-
nöintityöstä niin paljon, että 
sen parissa vierähti 15 vuotta. 

Hän toimii nykyisin pari 
vuotta vanhan lauttasaarelaisen 
asunto-osakeyhtiön hallituksen 
puheenjohtajana, mutta koke-
musta hallitustyöskentelystä ja 

Keskitytään isännöintiin ja 
ulkoistetaan taloushallintopalvelut
Kuuluuko taloyhtiöi-

den taloushallinto 

isännöintiin vai ei? 

Onko se isännöinnin 

ydinliiketoimintaa vai 

vain totuttu käytäntö, 

että isännöinti ja ta-

loushallinto kuuluvat 

yhteen? 

- Minun mielestäni 

taloushallinto ei enää 

nykypäivänä kuulu 

isännöintiin. Isännöin-

ti on manageerausta, 

isännöintiyritys mana-

geerausfirma ja talous-

hallinto selkeästi oma 

toimintonsa, josta talo-

yhtiö voi itse päättää, 

miten se järjestetään. 

En sinällään vastusta 

sitä, että isännöinti ja 

taloushallinto ”leivo-

taan” isännöintiyrityk-

sen palveluina yhteen, 

mutta taloyhtiöiden 

olisi hyvä miettiä myös 

uusia näkökulmia pal-

veluiden hankintaan. 

puheenjohtajuudesta on aikai-
semmistakin kotitaloyhtiöistä. 

Hän johtaa taloushallinnon 
sähköisiin palveluihin erikois-
tunutta tilitoimistoa, joka on 
vuoden 1994 jälkeen kehitty-
nyt maassamme kuudenneksi 
suurimmaksi tilitoimistoksi 
työllistäen nykyisin noin 110 
työntekijää neljällä paikkakun-
nalla.

Isännöintialalla on Ahon mie-
lestä paljon samanlaisia ongel-
mia ja kehittämisen jarruja kuin 
4 000 tilitoimistoa käsittävällä 
tilitoimistoalallakin on: yrityk-
set ovat pieniä, palveluiden 
tuotteistaminen on vaikeaa, 
miten tarjota lisäarvoja, joista 

ollaan valmiita maksamaan, ei-
kä tehdä sopimuksia vain hinta 
kriteerinä. Tilanne on kuitenkin 
muutettavissa ennakkoluulot-
tomalla ja aktiivisella kehitys-
työllä. Tähän Peter Aho uskoo 
oman yrityksensä kehityksen 
antaman käytännön kokemuk-
sen kautta.

Ennakko-
luulottomasti 
"nykyaikaan"

-Taloyhtiön ei mielestä-
ni kannata ostaa van haa, 
perinteistä, kan  keaa ta-

loushallintoa, vaan nettipohjais-

n  teksti:  Riina takala

”hYVin harVa asiakasYritYs Ymmärtää 

kYsYä, minkälaisella miehitYksellä 

me HeiLLe tALoUSHALLinnon PALVeLUt 

tUotAmme. 

on SUoRAStAAn USkomAton LUottAmUS 

SiiHen, ettÄ HommAt VAin HoitUVAt, VAik-

ka eiVät tiedä, kuka on minkin YritYksen 

tALoUSHALLinnoStA VAStAAVA VAStUU-

henkilö, minkälainen VaramiehitYs on, 

miten toimitAAn, JoS VAStUUHenkiLö on 

ViikkoJA SAiRAUSVUoteeSSA.”
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ta, reaaliaikaista, paperitonta 
taloushallintoa, joka hyödyttää 
paremmin myös käytännön 
isännöintityötä. Tällaiseen työn-
jakoon ei taloyhtiöissä, eikä 
isännöintiyrityksissä ole totuttu, 
mutta se olisi täysin mahdollista 
käytännössä tehdä. 

– Tietysti hallituksen ja isän-
nöitsijän kannalta pikkaisen 
vai keampi hallita, koska hal li-
tuk  sen pitää saada isännöitsijä 
ja se yritys keskustelemaan ta-
loushallintoyrityksen kanssa 
kes kenään. Mutta miksi se ei 
on nistuisi, Aho kysyy.

Toinen vaihtoehto voisi olla, 
et tä isännöintitoimisto ulkois-
taa taloushallintopalvelut ja 
tar  joaa ne oman toimistonsa 
kaut ta asiakastaloyhtiöille.

– Jos toimisin vielä isännöitsi-
jäyrittäjänä, kilpailuttaisin asia-
kastaloyhtiöiden taloushallin-
non ja ulkoistaisin sen. Ostaisin 
tehokkaat, netissä reaaliaikai-
sesti ja paperittomasti toimivat 

taloushallintopalvelut ulkopuo-
liselta yritykseltä, mutta käyttäi-
sin tätä kauttani saatavaa palve-
lua isännöintiyritykseni kilpai-
luetuna muihin alan yrityksiin 
nähden. Sillä erottuisin muista, 
koska muut isännöintiyritykset 
eivät tällaista välttämättä asia-
kastaloyhtiöilleen tarjoaisi, Aho 
vinkkaa. 

– Tärkeää tietysti olisi, että ul-
kopuolisella palveluntarjoajalla 
olisi riittävästi kapasiteettia 
hoi  taa isännöintiyrityksen asia-
kas taloyhtiöiden toimeksian-
not. Hyvin harva asiakasyritys 
ym märtää kysyä, minkälaisella 
mie hityksellä me heille talous-
hallinnon palvelut tuotamme. 
On suorastaan uskomaton luot-
tamus siihen, että hommat vain 
hoituvat, vaikka eivät tiedä, ku-
ka on minkin yrityksen talous-
hallinnosta vastaava vastuuhen-
kilö, minkälainen varamiehitys 
on, miten toimitaan, jos vastuu-
henkilö on viikkoja sairausvuo-

teessa,  Aho hämmästelee. 

Kuukausiraportti 
tärkeä työväline 

Asunto-osakeyhtiön toi-
minnan valvonta ja si-
tä kautta myös talous-

seuranta on yksi hallituksen 
tärkeimmistä tehtävistä. Moni 
hallitus ei välttämättä kuukau-
sittaisia talousraportteja saa, 
vaan "taloustietomyrsky" iskee 
keväällä tilinpäätös- ja tuloslas-
kelmapapereiden muodossa.

– Asunto-osakeyhtiöissä 
kirjanpito laahaa hyvin usein 
perässä. Vuodenvaihteessa 
kasataan hirveällä vauhdilla 
kirjanpitoa ja taloushallintoa 
kokoon. Taloushallintoasioiden 
hoitamisen pitäisi kuitenkin  
olla säännöllistä. Hallituksen 
pitäisi saada joka kuukausi ra-
portti, missä menoja ja tuloja 
verrataan budjettiin, jotta halli-

tus näkee, missä mennään. 
– Raporttia voi vielä hieno-

säätää niin, että koko vuoden 
budjettivertailun lisäksi rapor-
tista löytyy vertailu kuuden 
ensimmäisen kuukauden bud-
jettiin. Silloin esimerkiksi läm-
mityskulut, jotka ovat tietysti 
alkuvuonna usein loppuvuotta 
korkeammat, jaksotetaan kuu-
kausitasolle. Nämä ovat hyvin 
yksinkertaisia asioita, mutta 
kun johdat taloyhtiötä ja sen 
ta loutta ja mietit kassavarojen 
riit tävyyttä, niin silloin tällainen 
raportointi on hyvin olennai-
nen asia siinä,  Aho korostaa.

Määräajat, mitä 
tietoa milloinkin

-Jos ostaja on lepsu, eikä 
aseta määräaikoja joille-
kin asioille, on selvää, et-

➺ JAtkUU
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tei niitä aseta yhteistyökump-
panikaan. Jos ostan siivouspal-
veluita ja sovitaan epämääräi-
sesti, että kunhan kaksi kertaa 
viikossa käytte, niin se on hyvä 
- viis siitä, mitkä ne kaksi päivää 
ovat tai mihin aikaan tulette. Ei-
hän siivouspalveluita tällä taval-
la osteta, Aho pohjustaa. 

– Miksi sitten taloushallinnon 
palveluita isännöintitoimistoil-
ta ostetaan näin? Voisihan esi-
merkiksi talousraportinkin toi-
mittamisesta sopia, että sinä ja 
sinä päivämääränä pdf-tiedosto 
solahtaa puheenjohtajan ja hal-
litusten jäsenten sähköpostei-
hin. Mikä on hallituksen vastuu 
siinä, jos taloyhtiön kirjanpito 
valmistuu milloin sattuu? Laki-
han sanelee asian varsin selke-
ästi, että hallituksella on vastuu, 
Aho muistuttaa.

– Ei isännöitsijätoimisto voi 
siihenkään vedota, ettei olisi 
taloushallinnon raportointijär-
jestelmiä. Kyllä niitä on. Lähin-
nä kysymys on siitä, miten toi-
misto haluaa kehittää tällaista 
asiakaspalvelua.

– Pelkään pahoin, että jos 
isän nöitsijä hoitaa taloushallin-
non perinteisesti, kuukausittai-
sesta työajasta siihen voi men-
nä jopa puolet. Tämä aika pitää 
ehdottomasti minimoida ja au-
tomatisoida. On monia rutiine-
ja, jotka pystytään tänä päivänä 
automatisoimaan. Kysymys on 
enemmänkin siitä, että mieti-
tään, mitä kannattaa tehdä itse 
ja mitä ei, hän vielä jatkaa.

– Kiinteistönhuollossa on 
net tipohjaisia huoltojärjestel-
miä, joihin tulee vikailmoituk-
sia ja näkyy, kun ne kuitataan 
kor jatuiksi. Isännöintiyrityk-
sissä taloushallinnon hoitami-
seen pitäisi kehittää jokin sa-
mantyyppinen systeemi, jossa 
halli tus voisi seurata, että nyt 
on järjestelmään tullut kuukau-
siraportti ja sen voi käydä tsek-
kaamassa. 

– Tai sitten remonttitilantees-
sa järjestelmästä voisi seurata 
esimerkiksi maksuliikennettä, 
näkisi mitä on jo tehty ja pal-
jonko rahaa mennyt, paljonko 
jäljellä ja mitä sillä suunnitelmi-

en mukaan on vielä tarkoitus 
tehdä. Minusta tällaisen tiedon 
hallintaan ottamisessa olisi alan 
yrityksissä tuhannen taalan 
paik ka, Aho vielä toteaa.

Asiakaspalvelu-
lupaus 
konkretiaa

Kaiken lähtökohtana pi-
täisi Peter Ahon mieles-
tä olla se, että isännöin-

tiyritys kehittää palveluitaan ja 
tähtää hyvään asiakaspalveluun, 
laadukkuuteen, läpinäkyvyyteen 
ja epäilyksien poistamiseen. 

– Isännöintipalveluiden mark-
kinoimisessa asiakastalo yh  ti öille 
on paljon erilaisia vaih toehtoja.  
Asiakkaat ovat valmiita maksa-
maan kenties hivenen enem-
mänkin, kun heille luvataan 
konkreettisia asioita. Jos palve-
lulupaus on, että olemme täs-
mällisiä, olemme alan paras ja 
hyviä ammattilaisia, silloin luva-
taan liian abstrakteja, epämää-
räisiä asioita.

– Mutta kun isännöintiyrityk-
sessä on mietitty, miten erotum-
me muista, mitä konkreettisia 
palveluita me voimme asiakkail-
le tarjota, miten he niistä hyöty-
vät käytännössä - silloin mark-
kinoinnissa ja asiakaspalvelun 

Ala houkuttele-
vammaksi

Näkökulmat, joita Peter 
Aho tässä esittää, perustuvat 
siihen kokemukseen, mi ten 
yhden miehen tilitoi mis-
toyritys on kasvanut gaselli-
maisesti nykymittoihinsa. 

Ensimmäisiä peruskysy-
myksiä, joita nuori yrittäjä 
1990-luvulla itselleen esitti, 
oli miten erottautua muista. 
Minkälaista on hyvä asiakas-
palvelu ja miten sitä pitäisi 
markkinoida asiakkaille? Mi-
ten konkretisoida tuote, kun 
kyse on taloushallinnosta? 
Mitkä ovat asiakkaan saamat 
hyödyt? 

2000-luvulla yleistyivät in-
ternetpohjaiset järjestelmät 
ja kun verkkopankkipalvelui-
denkin käyttöön oli jo totut-
tu, Peter Aho ymmärsi, että 
taloushallinnon tulevaisuus 
on internetissä - järjestel-
mät, jotka toimivat verkossa 
ja rutiinien automatisointi 
niin, että asiat hoidetaan te-
hokkaammin. 

Näin on saavutettu säh-
köisen taloushallinnon pal-
velut, joissa asiakas voi käyt-
tää yhteyttä missä ja milloin 
vain, reaaliaikaisesti, paperit-
tomasti. 

– Meillä oli ennen interne-
tiin siirtymistä iso asiakas, 
jonka toiminta kasvoi kovaa 
vauhtia. Yrityksen yhden 
kuu kauden kirjanpito vei 
meil lä aikaa noin viikon. 
Saihan siitä tietysti palkki-
on, mutta sen jälkeen olit 
aivan puhki. Kun sähköinen 
taloushallintojärjestelmä 
otettiin käyttöön, kyseisen 
ison asiakkaan kirjanpitoru-
tiinit saatiin tehtyä yhdessä 
päivässä. Hinta oli kuitenkin 
edelleen sama. Asiakas oli 
tyytyväinen ja hämmästeli, 
että joko nyt on valmista. 
Hyvä. Ajattelin silloin, että 
tässähän tämä juttuni on ja 
aloin kehittää toimintaa, Pe-
ter Aho toteaa. Kehittämisen 
into ei ole sen jälkeen laan-
tunut, päinvastoin.

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

” JoS oStAn SiiVoUS-

PALVeLUitA JA SoVitAAn 

ePÄmÄÄRÄiSeSti, ettÄ 

kUnHAn kAkSi keRtAA 

Viikossa käYtte, niin 

se on hYVä - Viis siitä, 

mitkÄ ne kAkSi PÄiVÄÄ 

oVAt tAi miHin AikAAn 

tULette. eiHÄn SiiVoUS-

PALVeLUitA tÄLLÄ tAVAL-

LA oStetA. mikSi Sitten 

tALoUSHALLinnon 

PALVeLUitA oStetAAn?”

kehittämisessä ollaan oikealla 
tiellä, Aho sanoo. 

– Kun yrityksen mainos-, 
mark kinointi- ja viestintämateri-
aa li on tasokasta, sekin osoittaa 
ammattimaista otetta palvelui-
den hoitamiseen. Uskon, että 
tällaisille palveluille on silloin 
ottajia, hän vakuuttaa.

Asiakas-
tyytyväisyys-
tutkimukset 
hyvä työkalu

Taloushallintoliitto teet-
tää tilitoimistojen pal-
veluista kahden vuoden 

välein asiakastyytyväisyystutki-
muksen. Ne ovat Ahon mielestä 
erinomaisia työvälineitä kehit-
tää asiakaspalvelua ja toimin-
nan prosesseja.

– Asiakkaan mielipiteen kuun-
teleminen kannattaa aina. Meillä 
on hyviä kokemuksia tuos ta tut-
kimuksesta, vaikka se massatut-
kimus onkin. Erityisesti se tut-
kimuksen osa, missä vastaajat 
ovat kirjoittaneet vapaasti omia 
kommenttejaan ja antaneet pa-
lautetta, niin positiivista kuin 
negatiivista, ovat olleet meidän 
kannaltamme tosi hyvä. 

– Liiton teettämissä tutkimuk-
sissa on ollut hauska nähdä 
myös se, miten oma yritys on 
sijoittunut esimerkiksi muihin 
maakunnassa toimiviin tilitoi-
mistoihin nähden tai pääkau-
punkiseudun tilitoimistojen 
keskuudessa. Maakunnassa pal-
velu on usein hyvin henkilö-
kohtaista ja asiakkaat erittäin 
sitoutuneita omiin tilitoimis-
toihinsa. Pääkaupunkiseudulla 
painottuvat enemmän asiat ja 
aikataulut.

– Keräämme asiakaspalautet-
ta itsekin aktiivisesti. Toimistoil-
lamme on yhteinen tietopank-
ki, jonne kirjataan palautteita  
ja kehitysideoita. Tietopankin 
viestit ja ideat priorisoidaan 
ja ryhdytään kehittämään tär-
keimmiksi koettuja asioita. Tie-
topankki toimii silloin hyvin, 
kun sen hallinta on jollakin 
tiu kasti hanskassa, Aho vielä 
mainitsee.

Kilpailun voittanut taloyhtiö 
saa rahapalkinnon, maineen 
ja kunnian lisäksi julkisivu-

unsa kiinnitettäväksi laatan, 
jonka avulla kilpailuun osallis-
tuminen ja etenkin sen voitto 

muistetaan vielä pitkälle 
tuleviin vuosiin.
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Julkisivuremontti 2012 -kilpailu 

Yhteistyössä

www.julkisivuyhdistys. 

www.kiinteistoposti. 

www.akha. 
Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

Julkisivuyhdistys ry:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat 
AKHA ry:n asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2012 –kilpailu 
on jälleen käynnissä.

Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyvien käytän-
teiden viemistä niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivujen korjaamista, tekevät julkisivukorjaa-
mista koskevia päätöksiä ja suunnittelevat tai toteuttavat hyviä julkisivuja.
Palkinto annetaan julkisivuremontin toteuttaneelle asunto-osakeyhtiölle. Hanke on voinut 
käynnistyä jo vuoden 2011 aikana.
Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat. 

Mihin huomiota?
Palkittavassa julkisivuremontissa on onnistuttu hankesuunnittelussa ja toteutussuunnittelussa, 
päätöksentekoprosessissa, toiminnassa remontin aikana, kustannusten hallittavuudessa, 
aikataulussa pysymisessä, saavutettu energian säästöjä, julkisivun arkkitehtuurista ja ilmeestä 
on saatu positiivistä palautetta, häiriöitä ja ongelmia on ollut vähän ja tiedonkulku pelannut 
sujuvasti.

• Tuomaristo käsittelee kilpailueh-
dotukset syyskuun 2012 aikana
ja tulokset julkistetaan
FinnBuild –messuilla Helsingin 
Messukeskuksessa 9.-12.10.2012.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat 
tuomariston puheenjohtajana 
toimitusjohtaja Juhani Siikala 
Elinkaariurakointi Oy:stä, puheen-
johtaja Ben Grass AKHA ry:stä, 
puheenjohtaja Mikko Tarri ja 
sihteeri Riina Takala Julkisivuyh-
distys ry:stä sekä päätoimittaja, 
arkkitehti, SAFA Maritta Koivisto 
Betoni-lehdestä.

Lisätietoja:  Riina Takala puh. 040 502 1769 tai info@julkisivuyhdistys. 

Miten mukaan:
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumis-
lomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivuremontti-

kilpailu 2012 - nimellä seuraavista osoitteista:

www.julkisivuyhdistys. 
www.kiinteistoposti. 

31.8.2012 

Kilpailuehdotukset on 
jätettävä

mennessä.

onko sinulla kokemuksia 
onnistuneesta julkisivu-
remontista, joka kelpaisi 

esimerkiksi muillekin 
taloyhtiöille ja isännöitsijöille.

****
Kerro siitä ja ilmoita taloyhtiö 

mukaan kilpailuun!

Isännöitsijä,
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i s ä n n ö i n t i t Y ö n  k e h i t t ä m i n e n

Isännöintipalveluun nostetta, 
hohdokkuus tavoitteena

– Palvelutehtävässä 

oleminen tarkoittaa, 

että asiakkaalla on 

arvo. Useimmat isän-

nöitsijät eivät ikävä 

kyllä tajua olevansa 

palvelutehtävässä.

Kuka on tämä Heikki, 

joka paukauttaa ka-

kistelematta, että isän-

nöitsijöiden asennoi-

tumisessa tehtäviinsä 

löytyy melkoisesti 

työstämisen varaa? 

Asennoitumisen tarkastelu paikallaan?

– Asiakkaat ovat ihan oikeutet-
tuja saamaan palvelua, eivät 
isännöinnit ole mitään halpaa 
lystiä, nostemestari painottaa 
hyvään isännöintipalveluun 
pyrkimisen proosallisintakin 
puolta. Hyvän, saatikka hoh-
dollisen asiakaspalvelun Heikki 
Peltola uskoo heijastuvan ta-
kaisin tekijälleen työnilona. 

n  teksti: 

      Hanna Rissanen
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Ihan lonkalta  näkemys-
tään hän ei heittele. Ikää 
ja isännöitsijöihinkin liitty-

vää asumishistoriaa mieheltä 
löytyy sen verran, että yhtä ja 
toista nurinkurisen oloista - jos 
sentään hyvääkin -  hän on ko-
kenut kyseisen ammattikunnan 
edustajissa ihan omissa kotiym-
pyröissään, mutta muutenkin. 

Satojen isännöitsijöiden aja-
tuksia hänellä on ollut tilai suus 
kuunnella pitäessään näil le luen-
toja johtamansa Nos tetuotanto 
Oy:n nimissä. 

Käyntikortissa Heikki Peltola 
-nimen alla lukee paitsi toimi-
tusjohtaja myös nostemestari, 
lisäksi kauppatieteen maisteri 
sekä henkisen johtajuuden ja 
yhteisökukoistuksen puolesta-
puhuja. 

Tärkeä osa-alue hänen työs-
tään on puhua hyvän, parem-
man, jopa hohdokkaan palvelu-
toiminnan merkityksellisyydes-
tä ja keinoista.

– Erittäin harvoin kuulee 
ih misten sanovan, että onpas 
meil lä mahtava isännöitsijä. Pu-
heissa tuntuu pääasiassa olevan 
miinusmerkki, Peltola sanoo. 

Isännöitsijöiltä hän kertoo 
kuulleensa selityksenä, että 
vika han ei ole heissä, vaan ihmi-
sissä, jotka eivät tiedä mitään, ja 
valittavissa mummoissa, jotka 
aina ovat syyttämässä. Kaikki 
vuosien ja vuosien luentotilai-
suudet yhteen laskien kuulijoi-

ta nostemestarille on kertynyt 
lähemmäs sata tuhatta, eri alo-
jen edustajia. 

Isännöitsijöitä nostemestari 
on niissä merkeissä laskenut 
tavanneensa viiden sadan nur-
killa. Siltä pohjalta hänelle on 
jäänyt tuntuma, että heidänkin 
joukkonsa tarjoaa hyvästi haas-
tetta hohdokkaiksi palveluam-
mat tilaisiksi kouluttamisen sa-
ralla.

Päällimmäisiä havaintoja isän-
nöitsijöistä Peltolalla on ollut 
heidän vahva tekninen orien-
toituneisuutensa. Toisaalta, sen 
seitsemää osa-aluetta isännöit-
sijöiden ehkä edellytetäänkin 
hallitsevan, hän myöntää. 

Jos mahdollisesti alalle lähin-
nä 'joutuneena' joku isännöin-
nin ammattilainen ei hallitse-
kaan kuin ehkä yhden osa-alu-
een, viihtymättömyys työssä 
ei ole ihme. Ei aina niin ihme, 
vaikka hallitsisi niistä aika mon-
takin aluetta.

Heikki Peltola sanoo ymmär-
täneensä isännöitsijältä edelly-
tetyn repertuaarin laajuuden, 
kaiken tekniikan lisäksikin: 
isän nöinnissä toimivan pitäisi 
kye tä kaivamaan itsestään vä-
hän pappia, psykologia, poliisia 
ja kasvattajaa.  Aikamoinen yh-
tälö, jossa herkästi vaanii sylky-
kupiksi joutuminen. 

Peltola on saanut kuvan, että 
asiakkailla puolestaan on usein 
varsin kapea kuva asioista, joita 
isännöitsijä työssään joutuu hal-
litsemaan ja tietämään, heidän 
hommansa vaikeudesta. Niin tai 
näin, taloyhtiöille ja asukkaille 
hyvä isännöitsijä on äärimmäi-
sen arvokas, hän tietää. 

Tympeydestä 
sikiää
lisää ongelmia

Kehnonlaisesta, kohta lai -
sesta tai hyvästä isän-
nöit sijästä hohdok-

kaak  si ammattinsa edustajaksi 
pyrkimisen Heikki Peltola ke-
hottaa isännöitsijöiden aloit-
tavan hyvän verkoston raken-
tamisesta. Jos törmää työssään 

asiaan, jota ei hallitse tai josta 
ei tiedä, tällöin avun voi saada 
kollegaverkostosta tai tutuilta 
asiantuntijoilta, ja vastavuoroi-
sesti antaa apua omalla tietä-
myksellään.  

” Aina ei voi 
valita, mitä tekee 
ja kenen kanssa, 
mutta jokainen voi 
vaikuttaa 
siihen, miten 
tekee ja suhtautuu 
omiin hankkeisiin-
sa ja toisiin ihmi-

siin.” 

➺ JAtkUU

” Asiakas on 
kumppani, eikä 
markkinoinnin 

kohde.” 

Jos ei tiedä, on hyvä tietää, 
mistä avun saa. Se koituu myös 
asiakkaan hyväksi.  Neuvoja 
pyytämään tai jostain valitta-
maan tullutta asiakasta ei silloin 
niin herkästi lankea oikopäätä 
torjumaan 'älä tule minulle va-
littamaan' -tyylillä. Tuohtuneim-
maltakin asukkaalta uskaltaa 
kysyä, miten voi häntä auttaa. 
Jos ei osaa sitten itse auttaa, voi 
ainakin auttaa tätä löytämään 
avun.  

Tunnelatautuneessa olotilas-
sa vesivahingosta, sen korvaami-
sesta tai muusta huolenaiheesta 
purkautuvalle asukkaalle ei pa-
rane olla näreissään silloinkaan, 
vaikka tämä sattuisi soittamaan 
isännöitsijän kiireiseen tilantee-
seen. 

– Olemalla soittajalle tympeä 
synnyttää vain uuden ongel-
man, Peltola korostaa. 

Taitava asiakaspalvelija taju-
aa asiakkaan tuohtumuksen ja 
osaa purkaa tämän tunnelata-
usta. Sitten on helpompi sopia 
palattavan aiheeseen otollisem-
paan aikaan. 

– Asiakkaita pelkäävät isän-
nöitsijät ovat tuomittuja epäon-
nistumaan. On osattava käsitellä 
ihmisiä.  Isännöinti on ihmisten 
välistä työtä, ei pelkkää kiinteis-
tönhoitoa. Ihmisten välisessä 
verkostossa junailemisen tai-
don merkitys on kasvanut kai-
killa aloilla. 

Pahimmillaan taloyhtiöt ovat 
melkoisia juonittelunpesiä, sen 
Heikki Peltolakin on havainnut. 
Tilanteet kulminoituvat herkäs-
ti yhtiökokouksissa epäasialli-
selle tasolle, jos ei jo etukäteen 
tehdä selväksi, että kokoukses-
sa käsitellään siihen valmistel-
lut aiheet sille varatussa ajassa. 

Jos negatiiviset heitot uhkaa-
vat viedä sivuraiteelle, Peltolan 
neuvo on ehdottaa vaikkapa 
sopimuskäytäntöä 'yhtiökoko-
uksessa ei käytetä sanaa paska, 
muuta kuin nimenomaisessa 
merkityksessä'. 

Parempi kysyä 
mielipiteet
kuin uskoa 
tietävänsä ne

Melkeinpä tehtävään 
kuin tehtävään liitty-
vät toiset ihmiset, 

isännöintiin varsin monipuoli-
sestikin. Ihmisten kanssa on 
tultava toimeen, niidenkin, 
jotka ovat toisenlaisia kuin it-
se, toisenlaisine motiiveineen. 
Monella meistä on herkässä us-
komus, että juuri minä itse olen 
oikeassa. 

– Se ei ole palveluhenkinen 
lähtökohta. On hyvä saada en-
sin selville, mitä ihmiset, oikeas-
ti ajattelevat, lähteä vasta sitten 
rakentamaan yhteistyötä eri 
elementeistä. Oma yksipuoli-
nen vaativuus johtaa ristiriitoi-
hin, ja lopulta kaikki riitelevät 
kaikkien kanssa, Heikki Peltola 
sanoo.

– Silloinkin kun kuvittelet 
toisten ajattelevan samoin kuin 
sinä itse, se ei välttämättä ole 
niin. Ihmisiltä kannattaa kysyä 
heidän kantansa, eikä jäädä 
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odottamaan heidän tulevan 
kertomaan ne itse. 

Taloyhtiöissä riittää paljon 
asioita, joista monesti näennäi-
sestä pienuudesta huolimatta 
voi kehkeytyä kuluttavia riitoja, 
jos toimintatavoista ei päätetä 
yhdessä. 

Päätöksentekoa helpottaa, 
jos tarjolla on muutama etukä-
teen yhteisten keskustelujen 
kautta poimittu vaihtoehto, 
ei rajatonta mahdollisuuksien 
kenttää. Osallisten aktiivisuus 
on positiivista, mutta rajansa 
silläkin. Taloyhtiöissä siinä kuin 
missä tahansa yhteisössä voi 
käydä, että jonkun aktiivisuus 
alkaa muistuttaa vallanhaluista 
tyranniaa. Sille ei parane antaa 
sijaa. 

– Isännöitsijän ei tarvitse itse 
järjestää yhtiöissään pihajuhlia 
tai muuta yhteisyyttä tukevaa. 
Sen sijaan hän voi kannustaa 
hallituksia vaalimaan taloyhti-
öidensä henkeä.

Hyvää henkeä ei kannata vä-

hätellä. Jos isännöitsijä itse on 
kyyninen ja tuskainen, ei ym-
märrä hengen merkitystä, her-
kästi esiin nousevat ainoas taan 
huonot ja riitaiset asiat. 

Jos kaikista ammattilaisista ei 
aivan huippuosaajiksi olekaan, 
lähtökohdaksi Peltola kannus-
taa jokaista hyväksi toimijaksi 
tähtäävää, isännöitsijää kuten 
muitakin, ottamaan  pyrkimyk-
sen nauttia työstään, 'saan teh-
dä tätä työtä' -asenteen. 

Erikoistapausten 
ei pidä
olla sääntö, 
vaan poikkeus

Niinkin voi käydä, että 
työnantajayrityksen 
ilmapiiri nitistää ajan 

myötä yksilön halun olla hyvä. 
Työyhteisövalmentajana Heikki 
Peltola kertoo törmänneensä 
työyhteisöihin, joissa esimies 
pohjustaa häntä alkuun hauk-
kumalla alaisensa, kenet ikälo-

”Pakottamalla saa 
tekoja, mutta 
tehoja saa vain 
innostamalla 

ihmiset.” 

puksi, kenet mitään tietämättö-
mäksi nuoreksi, kenellä kertoo 
olevan lapsia, eikä tätä siksi 
kuulemma mikään kiinnosta 
jne. Peruskuva alaisista on ne-
gatiivinen ja haavoittava. Suhde 
työyhteisöön voi muuttua vain, 
jos omaa suhtautumistaan pys-
tyy muuttamaan. 

– Missä hengessä jotain teh-
dään, sen merkityksellisyyden 
suuruutta ei vieläkään tahdota 
ymmärtää.

Jos työ painottuu ongelmas-
ta toiseen hyppimiseen, tekijät 
vä syvät herkästi, eivät selviä 
päi vistä, popsivat masennus-
lääkkeitä. Peltola painottaa, et-
tä työt ja toiminnot tulisi pyrkiä 
kehittämään tolalle, jossa ongel-
mallisia erikoistapauksia tulisi 
mahdollisimman vähän. Se ei 
liene kovinkaan vallitseva tila.

– Kun katsoo, mihin ihmis-
ten aika oikeasti menee, huo-
maa, että suhteettoman paljon 
erikoistapausten ratkomiseen, 
laajan skaalan toimialoja ja yri-
tyksiä läpikäynyt nostemestari 
on tulkinnut. 

Ulkopuolelta yrityksiin tule-
valle 'silmien avaajalle' riittää 
siis tarvetta niin yritysten sisäi-
sen hyvinvoinnin edistämisek-
si kuin sen kautta tuottamaan 
positiivisia heijastuksia myös 
näiden asiakaskuntaan päin. 

 Sitaatit kirjasta ”YHTENÄ 
Kun minästä kasvaa me”, 
Heikki Peltola

  

➺ JAtkoA eDeLLiSeLtÄ SiVULtA

Heikki Peltola kertoi ajatuksi-
aan yhdessä tekemisen ihmees-
tä hiljattain Fakta-lehdessä.
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Ympäristöministeriöllä on 
käynnissä asuntokaupan turvan 
kehittämistä koskeva hanke. 
Sen väliraportista antamassaan 
lausunnossa Kuluttajavirasto 
kiinnitti huomiota siihen, et-
tei väliraportissa ole millään 
tavalla huomioitu kuluttajaoi-
keusneuvojien ja kuluttajariita-
lautakunnan merkittävää roolia 
asunto- ja kiinteistökauppojen 
sekä kiinteistönvälitykseen liit-
tyvien riitojen ratkojana. 

Asuntokauppa, olipa kyse 
sitten asunto-osakkeen tai kiin-
teistön kaupasta, on eräs kulut-
tajien taloudellisesti merkittä-
vimmistä päätöksistä ja hankin-
noista. Siksi on hyvä selvittää 
edelleen asuntokaupan turvaa 
niin asunnon myyjän kuin osta-
jankin näkökulmasta.

Selkeyttä 
vastuunjakoon 

Kuluttajavirasto on välirapor-
tin kannalla siinä, että kaupan 
kohteen todellinen kunto sekä 
mahdolliset virheet ja vauriot 
tulisi saada selvitettyä mahdol-
lisimman hyvin jo ennen kaup-
paa. 

Myös vastuunjaosta myyjän 
ja ostajan kesken tulisi sopia 
selkeästi kauppakirjassa. Vali-
tettavasti näin ei kuitenkaan 
tosiasiassa aina tapahdu.

Tämä näkyy muun muassa 
kuluttajaoikeusneuvojille ja 
kuluttajariitalautakuntaan saa-
puvien yhteydenottojen suu-
ressa määrässä. 

Kuluttajariitalautakunta kä-
sittelee myös kiinteistönvä-
littäjien vastuukysymyksiä ja 
toimeksiantojen hoitamisen 
lainmukaisuutta asunto- ja kiin-
teistökauppojen ohella. Lauta-
kunnalla on näiltä osin paljon 
vakiintunutta lainsoveltamis-

käytäntöä.
Lautakunnan ja kuluttajaoi-

keusneuvonnan ehdottomana 
etuna kaupan osapuolina ole-
ville yksityishenkilöille on me-
nettelyn maksuttomuus, asian-
tuntevuus ja nopeus. Vastaavan 
asuntokauppariidan käsittely 
esimerkiksi käräjäoikeudessa 
kestää yleensä pidempään ja 
on huomattavan paljon kalliim-
paa.

Kuluttajavirasto kiinnitti huo-
miota myös siihen, ettei välira-
portissa noteerattu aluehallin-
tovirastojen roolia kiinteistön-
välitystoiminnan valvontaviran-
omaisena.

Kuntotarkastusten teki-
jöistä oma lakinsa

Ympäristöministeriön väli-
raportissa esitetyt mahdolliset 
toimenpidesuositukset muun 

muassa kuntotarkastajien pä-
tevyysvaatimuksista, kunto-
tarkastusraporttien sisällön 
säätämisestä ja kauppakirjojen 
sisällön täsmentämisestä ovat 
perusteltuja ja kannatettavia 
ehdotuksia. Kuluttajavirasto 
kannattaa myös ehdotusta siitä, 
että kuntotarkastajilla olisi pa-
kollinen vastuuvakuutus.

Samanaikaisesti on kuitenkin 
hyvä pohtia esimerkiksi sitä, 
mikä taho valvoisi uusia sään-
nöksiä. Useimpien yksityishen-
kilöiden juridinen tai raken-
nustekninen osaaminen ei riitä 
monimutkaisten kauppakirjo-
jen laadintaan. Tämä koskee 
erityisesti ilman kiinteistönvä-
littäjää tehtyjä kauppoja. Myös 
joidenkin kiinteistönvalittäjien 
ammattitaidossa saattaa olla 
puutteita.

kuluttajavirasto haluaisi asuntokuntotarkastajille pakollisen vastuuvakuutuksen
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KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
Köyhtyy saap,
muttei laihtuu.

Nakkeja, parsaa ja 
valkosipulipottuja

Suomessa on tätä 

juttua kirjoittaessani 

jääkiekon MM-kisat 

käynnissä. Hurja kala-

baliikki riehuu päivän 

mediassa  ja netissä 

lippujen hinnoista. 

Olen sitä mieltä, että 

kukin, möipä mitä 

hyvänsä, hinnoittelee 

tuotteensa tai pal-

velunsa omiin läh-

tökohtiin perustuen. 

Jokainen tietää oman 

kustannustasonsa ja 

sitä kautta myös hinta 

muodostuu. Se, että 

nyt vaikuttaa Jääkiek-

koliitto rahastavan - 

mitä sitten? Hallitseva 

maailmanmestari... ja 

muutenkin tuote kohil-

laan.  

Kiinteistöpostikin saa 
palautetta ilmoitus-
hinnoista, mutta kun 

allekirjoittanut tietää tasan 
tarkkaan, mitä lehden painatta-
minen ja jakaminen plus muut 
kulut maksavat, niin sitä kautta 
se hinta määräytyy. Ja kaikki tie-
dämme, ettei mikään business 
toimi, ellei hinta ole kohdal-
laan. 

Ja meillä kun ei ole minkään 
alan liiton ”tilauseuroja” kom-
pensoimassa kustannuksia.

* * *
Markkinoilla ei kuitenkaan 

kaikki ole kohdallaan. Kiinteis-

töposti järjestää nyt jo seitse-
mättä kertaa Tulevaisuuden 
Isännöinti -seminaarin ja osin 
semmarin markkinointia hoi-
taa palkkaamamme alihankki-
jayritys. Siis, seminaaria, joka 
on suunnattu ammatti-isännöit-
sijöille. 

No, sitten kun myyntihenkilö 
soittaa eri yrityksiin, eli tekee 
työtään ja saa eräässä tapauk-
sessa korviinsa paskaryöpyn; 
surkea seminaari, sisältö on 
hanurista ja muutenkin kaikin 
puolin ihan surkea juttu. 

Tällaisen palautteen antaa 
henkilö, joka ei ole koskaan 
ollut seminaarissamme muka-

na. Täysi idiootti. Ja tällainen 
heebo on palkattuna johtajana 
moniaassa kiinteistöalan yrityk-
sessä. 

Lisäksi henkilö on kuitenkin 
toimitukseen päin aina mielin 
kielin ja valmis jutuntekoon. 
Reilua, eikö vain?

Kyllä markkinoille näköjään 
mahtuu kaiken maailman ”lit-
joja ja liimataisia”. Tulee tällai-
sesta mieleen, mitenkähän se 
yrityksen business sitten - onko 
vaan niin, että sattumankaup-
paa ollaan alalla, jossa kaikki 
tulee kuin ”Manulle illallinen”? 
Olisi se helppoa moinen.
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Karpan Keittiö 
myös 

Facebookissa. 

mAkkARAA JA PARSAA

mAUSteiSiA nAkkeJA

ViHReÄÄ PARSAA

iLmAkUiVAttUA kinkkUA

PeRUnoitA

VALkoSiPULiA

BeARnAiSekAStikettA

tomAAtteJA

makkaraa ja 
parsaa

Loistavan keväinen soppa; 
makkaraa, parsaa ja val-
kosipulipottuja. 
kiehauta kuorittuja parsoja 
pari minuuttia paistinpan-
nulla, johon olet laittanut 
vettä sen verran, että par-
sat ovat uppeluksissa. 
Sitten nopeasti pois, ettei 
niistä tule velttoja. 
muutama parsa ja ilmakui-
vattua kinkkua ympärille ja 
sitten grillipannuun siksi 
aikaa, että kinkku grillaan-
tuu ja parsa kypsähtää.
mukaan jotakin mausteista 
nakkimakkaraa. itse ostin 
kaupan konsulentilta pip-

Chef Karppa
Kahvimaalla 

Ylermin päivänä 
6.5.2012.

P.S. Kymmenisen vuotta 
sitten ostimme Enska-kaverini 
kanssa sonnipojan, joka sai viet-
tää laatuaikaa sisareni maatilal-
la. Perukassa, kuhmolaisittain. 
Kaupat teimme 6.5. eli Ylermin 
päivänä, arvaattekin varmaan, 
minkä nimen poika sai. Seu-
raavana talvena tuli Ylermille 
sitten lähtö...

purilla ja paprikalla maus-
tettua. Hyvin pelitti. 
kuten italialaiset uudet 
pe runat, jotka kiehautin 
ja sit ten paistoin voissa 
val kosipulihakkeluksen 
kanssa. Pussillinen bear-

naise-soossia kruunasi 
aterian oikein mallikkaasti, 
njamm.
tomaattia mukaan, että 
hen kilääkärikin on tyyty-

väinen.
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Roskaamisindek-
si paljastaa, miten 
Helsingissä 
roskataan

Lasten määrän kasvaessa alu-
eella jätettä tuotetaan enem-
män, mutta toisaalta roskaisuus 
vähenee, eli roskat löytävät 

topten-suomi.
fi selvitti parhaat 
lamput

Lampunvalintakone.fi -palve-
lu osaa suositella toimivimmat 
lamput eri käyttökohteisiin, 
mutta jos haluat ostaa energia-
tehokkuudeltaan markkinoiden 
parasta, kannattaa suunnata 

internet-sivulta 
apua alihintaisen 
urakkahinnan 
tunnistamiseen

Rakennusteollisuus RT on 
julkaissut rakennusurakoiden 
tilaajille tarkoitetun sivuston 
omilla nettisivuillaan. 

Sivuston tarkoitus on antaa 
tilaajille perustietoa rakennus-
työn hinnan muodostumiseen 
vaikuttavista seikoista, harmaan 
talouden torjunnasta rakennus-
alalla ja tilaajan työturvallisuus-
velvoitteista. 

Hallitus on maaliskuussa an-
tanut eduskunnalle esityksen 
tilaajavastuulain muuttamisesta 
rakennusalalla. 

Yksi lakiesitykseen sisältyvä 
muutos on korotetun laimin-
lyöntimaksun käyttöönotto. 
Tilaajalle voidaan määrätä 
korotettu laiminlyöntimaksu, 
mikäli hän on tehnyt sopimuk-
sen alihankkijan kanssa, vaikka 
hänen on täytynyt tietää, että 
sopimuksen toisella osapuo-
lella ei ole tarkoitus täyttää so-
pimuspuolena ja työnantajana 
lakisääteisiä velvoitteitaan. La-
kimuutoksen on tarkoitus tulla 
voimaan heinäkuun alussa.

Korotettu laiminlyöntimaksu 
on vähintään 16 000 ja enin-
tään 50 000 euroa, ja se on so-
pimuskohtainen. 

Välttyäkseen korotetulta lai-
minlyöntimaksulta, tilaajan pi-
tää etukäteen arvioida, tuleeko 

sopimuspuoli hoitamaan vel-
voitteensa. 

Hallituksen esityksessä on 
todettu, että tätä arviointia 
tehdessään tilaajan pitäisi kiin-
nittää huomiota muun muassa 
siihen, voiko tarjotulla hinnalla 
tehdä työn niin, että myös yh-
teiskunnalliset velvoitteet tule-
vat hoidetuksi.

Rakennusteollisuus RT:n Ti-
laajille suunnattuun nettisivus-
toon voit tutustua osoitteessa 
www.rakennusteollisuus.fi/
tilaajille

Rakenna reilusti! -opas on 
ladattavissa veloituksetta Suo-
men Tilaajavastuun sivuilta 
https://www.tilaajavastuu.fi/
Rakenna_Reilusti

www.topten-suomi.fi -palve-
luun.

Käyttäjän kannalta monet 
toiminnalliset ominaisuudet, 
kuten syttymisnopeus, polttoi-
kä ja soveltuvuus ulkokäyttöön, 
ovat tärkeitä lampun laatuteki-
jöitä, joita punnitaan ostopää-
töstä tehdessä. Tästä syystä kai-
kille Topten-Suomi.fi -sivustolla 
esiteltäville tuotteille asetettiin 
tiukat minimivaatimukset. 

Sivustolle listattujen ener-
giansäästölamppujen keskimää-
räinen polttoikä on vähintään 
12 000 tuntia, ledien vähintään 
20 000 tuntia. Lamput kestävät 
myös vähintään 50 000 sytytys-
kertaa. 

Lamput kannattaa aina valita 
käyttökohteen ja halutun valon 
määrän eli valovirran perusteel-
la. Energiansäästölamppu on 
kodin yleislamppu. Se soveltuu 
useimpiin sellaisiin käyttökoh-
teisiin, joissa tarvitaan paljon 
valoa ja joissa valot ovat pit-
kään päällä.

Parhaat ledilamput tuotta-
vat jo yhtä paljon valoa kuin 
60 watin hehkulamput, mutta 
pääsääntöisesti ledien tuottama 
valon määrä on pienempi. Siksi 
ne ovat parhaimmillaan koh-
de- ja korostusvalaistuksessa, 
joissa riittää pienempikin va-
lon määrä. Ledit ovat lampuista 
pitkäikäisimpiä ja energiansääs-
tölamppuihin verrattuna etuna 
on viiveetön syttyminen.

Saunaan ja himmennettäviin 
valaisimiin paras valinta on suu-
remmasta energiankulutukses-
ta huolimatta kierrekantainen 
halogeenilamppu. Se kestää 
lämpötilavaihteluita, syttyy heti 
ja on aina himmennettävissä.

useammin tiensä roskiksiin tai 
ne kierrätetään. Muita jätteen 
kokonaismäärän kasvuun vai-
kuttavia tekijöitä ovat talouden, 
työllisyyden ja koulutusasteen 
kehittyminen. 

Jos alueella on paljon keski-
ikäisiä ihmisiä, työttömyyttä 
sekä kauppoja ja palveluita, 
koettu roskaisuus on alueella 
suurempi. Alueen siisteyteen 
positiivisesti eniten vaikuttavia 
tekijöitä puolestaan ovat suu-
remmat asuntokunnat, naisten 
suurempi osuus väestöstä ja 
suurempi työpaikkojen määrä 
suhteessa asukaslukuun. 

Tällaisia asioita roskaamisesta 
kävi ilmi osana designpääkau-
punkivuotta IBM:n, Helsingin 
kaupungin rakennusviraston ja 
dokumentaristi John Websterin 
hankkeessa Roskan uskomaton 
elämä. 

Keskeisenä osana hanketta 
analysoitiin ja tutkittiin olemas-
sa olevaa kaupunkidataa, pää-
kaupunkiseudulta tuotettua 
jätemäärää, kaupungin demo-
grafia- ja sosioekomisia tietoja, 
kiinteistötyyppejä ja bruttokan-
santuotetta. Pohjana käytettiin 
IBM:n ja Helsingin kaupungin 
rakennusviraston tekemää ky-
selytutkimusta, johon osallistui 
noin 700 vastaajaa. 

Kyselytutkimuksen vastaus-
ten perusteella 75 % vastaajis-
ta ei roskaa koskaan. Toisaalta 
heistä 15 % kuitenkin sanoi, et-
tei aina laita roskia roskikseen. 
Vain 1 % vastaajista tunnusti 
sotkevansa. 

Totuus on toinen, jos tarkas-
tel laan katujen ja puistojen 
puh taanapitoon vuo sittain tar-
vittavaa 11,6 miljoonaa euroa.

– Rakennusviraston tavoite 
on tehdä Helsingistä viihtyisä 
ja turvallinen paikka elää. Tämä 
projekti tarjoaa uusia mahdol-
lisuuksia ymmärtää yksilön va-
lintojen vaikutusta suurempaan 
kokonaisuuteen ja siihen, miten 
voimme kokea omistavamme 
kaupungin, jossa elämme, ker-
too rakennusviraston tavoitteis-
ta kaupungininsinööri Raimo 
K. Saarinen. 
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Hallitus säilyttää 
sadan megan ta-
voitteen laajakais-
tanopeuksissa 

Hallitus on tehnyt periaate-
päätöksen, jossa linjataan sekä 
perustasoisten että huippuno-
peiden internet-yhteyksien ke-
hittämistä. 

Hallitus pitää vaalikauden 
ajan ennallaan vuodelle 2015 
asetetun sadan megan tavoit-
teen. Huippunopean 100 Mbit/s 
laajakaistayhteyden tulee vuo-
teen 2015 mennessä olla enin-
tään kahden kilometrin päässä 
vakinaisista asuinpaikoista.

Markkinaehtoisten laajakais-
tayhteyksien tarjonnan ja ky-
synnän edistämisestä laaditaan 
toimenpideohjelma vuoden 
2012 loppuun mennessä. 

Hallitus haluaa edistää myös 
kustannustehokasta laajakaista-
rakentamista. Tästä syystä 
maantie-, rata- ja yksityistielake-
ja tarkistetaan niin, että kaape-
leita voidaan jatkossa sijoittaa 
liikenneinfraan kokonaisuuden 
kannalta edullisimmalla tavalla. 

Lisäksi edistetään uusien, 
edullisempien kaivumenetelmi-
en käyttöönottoa päivittämällä 
kuntien käyttämää asennustöi-
den ohjeistusta.

Periaatepäätöksessä teleyri-
tykset velvoitetaan nykyistä 
aktiivisemmin tarjoamaan ja 
markkinoimaan yhden megan 
yleispalveluliittymiä. Yleispal-
veluliittymän sijaan yritykset 
tarjoavat usein kaupallisia laaja-
kaistaliittymiä, joita eivät koske 
samanlaiset laatuvaatimukset 
kuin yleispalveluliittymiä. No-
peampana markkinoitu yhteys 
saattaa tosiasiassa toimia ajoit-
tain hitaammin kuin yleispalve-
luyhteys, jonka suurin sallittu 
vaihteluväli on laissa määritel-
ty. 

Laajakaistan yleispalveluno-
peus säilytetään toistaiseksi en-
tisellään, mutta sen nostamista 
kymmeneen megaan selvite-
tään. Tällä hetkellä perustasoi-
nen, yleispalveluna tarjottava 

yhteys on nopeudeltaan 1 
Mbit/s. 

Hallitus pitää korkeamman 
nopeuden selvittämistä perus-
teltuna siksi, että vaalikauden 
lopulla jopa useiden kymme-
nien megojen langattomia laa-
jakaistayhteyksiä on todennä-
köisesti kaupallisesti tarjolla 
suurimmassa osassa maata. Tä-
mä on mahdollista, koska 800 
MHz:n taajuusalueen käyttöön-
ottoa valmistellaan parhaillaan.

n i m i t Y k s i ä

Rtk-Palvelu oy
Rtk-Palvelu oy:ssä aloittanut 
19.3. asiakkuusjohtajana Henri 
eteläpelto. eteläpellon vastuulla 
on myynti- ja asiakkuustoiminta 
valtakunnallisille suurasiakkail-
le.
 
Realia isännöinti oy
Diplomi-insi-
nööri mika 
Sa volainen 
ni mitettiin 
1.2.2012 Realia 
isännöinti oy:n 
liiketoiminta-
johtajaksi ja 
Realia groupin 
johtoryhmän jäseneksi. Savo-
lainen siirtyi tehtävään Vantaan 
kaupungin tilakeskuksen toimi-
alajohtajan tehtävästä. 

Polygon Finland oy
Satu Hurme-tikkanen on nimi-
tetty henkilöstöpäälliköksi 1.2. 
alkaen.

Renor oy
Di marko Liimatainen on nimitetty 
2.5.2012 alkaen Renor oy:n han-
kejohtajaksi ja johtoryhmän jäse-
neksi. Hänen vastuualueeseensa 
kuuluu muiden uushankkeiden 
lisäksi Puuvillan kauppakeskus-
hankkeen toteuttaminen Poris-
sa. Renorin tavoitteena on saada 
kauppakeskus Puuvilla avatuksi 
yleisölle vuoden 2014 loppuun 
mennessä.
Aikaisemmin Liimatainen on 
työskennellyt hankekehityksen, 
rakennuttamisen ja käyttäjä-
markkinoinnin parissa toimisto- 
ja kauppapaikkahankkeissa mm. 
Yit:n ja nCC property develop-
mentin palveluksessa.

Ramboll
Di Juha Valtari 
(48) on nimi-
tetty johtajaksi 
Rambollin 
talotoimialalle 
ja Ramboll 
Finlandin joh-
toryhmän jäse-
neksi 14.5.2012 
alkaen. 
Valtarin vastuualueena ovat ra-
kennesuunnittelun alueyksiköt, 
talotekniikka- ja kiinteistötieto-
palvelut sekä rakennuttaminen ja 
projektinjohtopalvelut. Valtari siir-
tyy rambolliin ruukki Construc-
tionista, jossa hän on toiminut 
vuodesta 1998 eri tehtävissä 
tuotekehityksessä, myynnissä ja 
markkinoinnissa. 
ennen Ruukin uraansa hän on toi-

minut rakennesuunnittelijana ja 
projektipäällikkönä Finnmapissa 
ja konsulttikolmiossa.

Aon Finland oy
Vakuutusmeklariyhtiön Aon Fin-
land oy:n uudeksi toimitusjohta-
jaksi on nimetty ktm Petri Suni. 
Suni on aikaisemmin toiminut 
mm. toimitusjohtajana Vakuu-
tusyhtiö Pohjantähdessä ja A-
Vakuutus oy:ssä sekä johtotehtä-
vissä vakuutusyhtiö Pohjolassa. 
Hän aloittaa toimitusjohtajana 
1.5.2012. 
Aon Finlandin nykyinen toimi-
tusjohtaja ilkka Jaakkola jatkaa 
Aon Finland oy:n hallituksen pu-
heenjohtajana sekä Senior Advi-
sorina.

Consti Yhtiöt
Consti Yhtiöiden kehitysjohtajak-
si on nimitetty 19.3.2012 alkaen 
tekn.tri Juha Salminen. Aikai-
semmin nCC:llä toiminut Juha 
Salminen on perehtynyt vahvasti 
työmaiden suorituskyvyn kehit-
tämiseen, asiakastyytyväisyyden 
analysointiin ja palveluiden tuot-
teistamiseen.

iSS Proko oy
iSS Proko oy on kutsunut palve-
lukseensa kaksi johtajaa: tek-
niikan tohtori, taina koskelo, 50, 
aloitti johtajana huhtikuun alussa 
ja diplomi-insinööri Seppo kle-
mola, 46, tammikuussa.
taina koskelo toimi aiemmin Va-
hanen-yhtiöiden kehitysjohtajana 
11 vuoden ajan sekä viisi vuotta 
norjalaisen kiinteistösijoitusyh-
tiön norgani AS:n maajohtajana. 
tehtävässä hän vastasi Suomen 
kiinteistöportfoliosta. 
Seppo klemolan asiantuntemus 
on kiinteistöjen käyttötaloudessa 
ja kustannuslaskennassa, josta 
hän vastaa johtajana iSS Prokos-
sa.
klemola työskenteli 10 vuotta no-
kian palveluksessa ennen siirty-
mistään Sampo Pankkiin.

Saint-gobain 
Rakennustuotteet oy
Rakennusinsinööri Ari karhunen 
on nimitetty iSoVeR-rakennus-
eristeiden tuotekehitysinsinöö-
riksi.

Nimitysuuti-
sia:

toimitus@
kiinteistopos-

mielenterveys-
kuntoutujien asu-
misessa paljon 
paranettavaa

Mielenterveyskuntoutujien 
asumistilanne on huonompi 
kuin muiden väestöryhmien. 
Tämä käy ilmi ympäristöminis-
teriön asettaman työryhmän a 
raportista. 

Valtaosa mielenterveyskun-
toutujista asuu tavallisissa 
asunnoissa. Monella on kuiten-
kin tarjolla liian vähän asumista 
tukevia palveluita, jolloin asun-
non menettämisen ja erilaisten 
häiriöiden riski kasvaa. 

Kuntoutujille tarkoitetut asu-
misyksiköt vaativat myös uudis-
rakentamista ja peruskorjaamis-
ta. Monien jo olemassa olevien 
asuntokohteiden laatutaso on 
heikko, eikä asukkailla ole vält-
tämättä käytössään edes omaa 
huonetta.

Työryhmä ehdottaa mielen-
terveyskuntoutujien asumi-
sen kehittämishanketta osaksi 
kansallisen mielenterveys- ja 
päihdesuunnitelman toimeen-
panemista. 

Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARAn ja RAY:n tues-
ta osa tulee osoittaa mielenter-
veyskuntoutujien asumiseen. 

Ympäristöministeriö tulee 
suunnittelemaan ja toteutta-
maan yhteistyössä alan toimi-
joiden kanssa työryhmän eh-
dottaman mielenterveyskun-
toutujien asumisen kehittämis-
hankkeen vuosina 2012-2015.
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Kiinteistöalan 
Parhaat Palvelut 2012

Autotallit

Maalauslaitteet

Ikkunat ja Ovet

Seminaarit

Parvekekaiteet Väestösuojat

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

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

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

(09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

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

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

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

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

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

Kiinteistöpesulat

Jäteastiat Alumiini-ikkunat ja -ovet

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEETKiinteistöpesulakoneet

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

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

-jäteastiat SIR.fi 

Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari

Silja Symphony 23.-25.5.2012
www.ti-seminaari.fi



Y r i t Y s u u t i s -  J a  t u o t e p o s t i a

Laatukilpi Oy tuo huhti-
kuussa markkinoille uuden-
tyyppisen turvapuomin, jolla 
rajoitetaan kulkua jalkakäy-
tävillä esim. putoavan jään ja 
lumen takia, julkisivuremontin 
aikana tai muulloin kun kulku 
halutaan estää turvallisuuden 
vuoksi.

TaTu - talon turvapuomi on 
ulkoseinään kiinteästi asen-
nettava. Säilytyskotelo ja tele-
skooppiperiaatteella toimiva 
puomi ovat kestävää terästä. 
Kokonaisuus on tyylikkään si-
ro.

Puomin maksimipituus on 
2 m. Kokoon työnnettynä ja 
koteloituna kotelon korkeus 
on vain 83 cm ja leveys  5 cm. 
Hyvä asennuspaikka on esi-
merkiksi huomaamattomasti 
syöksytorven vieressä.

Koska puomi on kiinteä, voi-
daan puomien välille pingottaa 
turvanauha tai lippusiima tiuk-
kaan.

Nauhat eivät roiku maassa, 
kuten jaloillaan seisoviin ja lii-

TaTu - talon turvapuomi ratkaisee monta pihaongelmaa

kuteltaviin puomeihin kiinnite-
tyt usein tekevät.

TaTu helpottaa ratkaisevasti 
huoltoyhtiön toimintaa. Kul-
jetus- ja varastointiongelmat 
poistuvat.

Puomi on aina valmiina no-
peasti toimintavalmiiksi lasket-
tavissa. Keksintö on mallisuo-
jattu.

Lisätietoja: Laatukilpi Oy, 
puh.  (06) 4822 200.

Icopal myi Suomen 
Ohutlevyasennus 
Oy:n

Icopal Oy on myynyt julkisivuja 
urakoivan Suomen ohutlevyasen-
nus Oy:n osakekannan MBO-
kaupalla yhtiön toimitusjohtajalle, 
Jukka Stamille. 

Kauppa noudattaa Icopal-kon-
sernin strategiaa keskittyä katto- ja 
vedeneritysmateriaalien valmista-
miseen ja -urakointiin. 

Turussa toimivan yksikön liike-
vaihto vuonna 2011 oli 4,5 miljoo-
naa euroa ja se työllistää noin 25 
henkilöä.  

Mobiilipohjainen 
tiedonkeruujärjes-
telmä sai pohjois-
maisen palkinnon

Suomalainen JAS Partnersin ja 
Insinööritoimisto Suomen Kor-
jausselvityksen kehittämä tiedon-
keruujärjestelmä JASKA on pal-
kittu Lenovo Nordic Think Tablet 
-palkinnolla bisnesidealtaan par-
haana tablettisovelluksena Poh-
joismaissa. 

JASKA on kuntoarvioiden tuot-

Putkiremontti-
menetelmien 
yhdistäminen toi 
Vuoden putki-
remontti -kilpai-
lun voiton

Vuoden putkiremontiksi 
2012 on valittu As Oy Kaaren-
peikko Vantaan Louhelasta. 
Hankkeessa oli yhdistetty mo-
derneja ja perinteisiä saneera-
usmenetelmiä. 

Kohteen pääurakoitsija oli 
Consti Yhtiöihin kuuluva Cons-
ti Talotekniikka Oy. 

Tämän vuoden kilpailussa 
kiinnitettiin erityisesti huomio-
ta energiatehokkaisiin ratkai-
suihin ja huoneistokohtaiseen 
vedenmittaukseen. As Oy Kaa-
renpeikko toteutti hankkeen 
yhteydessä huoneistokohtai-
set etäluettavat vesimittarit 
ja vesikalusteet valittiin vettä 
säästäviksi. Hanke toteutettiin 
viemärien osalta sukittamalla 
ja epoksiputkittamalla, vesijoh-
dot uusittuina pintavetoina. 

Tiedottaminen oli monen 
tahon toteuttamaa, ja tiedot-
teita laadittiin tarpeen mukaan 
usealla kielellä.  Taloyhtiön 
puheenjohtaja piti nettiblogia, 
joka sisälsi yhteensä yli 200 
kirjoitusta remontin etenemi-
sestä. 

Käytössä oli lisäksi käyttäjä-
tunnusten takana oleva urak-
kaportaali, jotta luottamuk-
selliset tiedot eivät karanneet 
ulkopuolisille surffaajille.

Eri vaiheiden päätöksente-
ko oli sujuvaa ja aikataulu py-
syi. Töitä tehtiin asuntoa kohti 
yhteensä 4-6 viikkoa, jolloin oli 
pientä asumishaittaa. 

Asukkaat olivat koko ajan 
tietoisia hankkeen etenemi-
sestä.

Hankkeen valvojana toimi 
Niko Peura LVI-Karves Oy:sta. 
Yhtiön toimitusjohtaja Kaj Kar-
veksen mukaan työmaahen-
kilöstö oli tässä hankkeessa, 
kuten aina, hyvin keskeisessä 
roolissa. Korjausrakentamiseen 
kuuluvat työmaalla ilmenevät 
yllätykset ja pulmat ratkaistiin 
onnistuneesti ja yhteistyö eri 
tahojen kesken oli sujuvaa.

RTK-Palvelu palkit-
tiin monikulttuuri-
suushankkeessa

Työmarkkinakeskusjärjestöjen 
tuottavuuden pyöreä pöytä pal-
kitsi tänä keväänä suomalaisia työ-
paikkoja, jotka ovat kehittäneet 
tuottavuutta ja työelämän laatua 
ja jotka edustavat tulevaisuuden 
työpaikkoja ja niiden kehittymi-
sen edellytyksiä. 

Palkitsemisen painopisteinä 
ovat lisäksi olleet innovointi ja 

tuottavuus, osaava työvoima, ter-
veys ja työhyvinvointi sekä luot-
tamus ja yhteistoiminta. Yksi pal-
kituista yrityksistä on RTK-Palvelu 
Oy. 

40 vuotta kiinteistönhoitoalalla 
toiminut RTK-Palvelu Oy on aktii-
visesti kehittänyt työyhteisöään 
ja vuosien 2010 - 2011 aikana se 
toteutti monikulttuurisuusosaami-
seen liittyvän yhteistyöhankkeen 
"Kohti hyvää, moni-kulttuurista 
työyhteisöä". 

Hankkeessa koulutettiin luot-
tamushenkilöitä, esimiehiä, maa-
hanmuuttajataustaisia työnteki-
jöitä sekä haettiin yhteisiä hyviä 
työkäytäntöjä. 

Yritys hoitaa hyvin työnantajan 
ja luottamushenkilöiden välistä 
yhteistyötä säännöllisillä tapaami-
silla ja yrityksen eri henkilöstö-
ryhmien luottamushenkilöt ovat 
edustettuina johtoryhmässä.

"Kohti hyvää, monikulttuurista 
työyhteisöä" -hanke on toteutettu 
yhteistyössä RTK-Palvelun koulu-
tusorganisaation ja Palvelualojen 
ammattiliitto PAM kanssa.

tamiseen kehitetty ja KH-kortis-
toon pohjautuva modernin tieto-
järjestelmä.

- Tiedon keruu tapahtuu puh-
taasti tablettitietokonetta käyttäen 
josta puhe, kuvat, videot ja teksti 
siirretään hallintojärjestelmääm-
me, suoraan taloyhtiölle avatun 
oman osion oikean KH-nimikkeen 
alle, Backman jatkaa.

Tällä hetkellä JASKA-järjestel-
mää käytetään pääasiassa kiinteis-
tö- ja rakennusalalla sekä auditoin-
tipuolella. 
Lisätietoja:Insinööritoimisto 
Suomen Korjausselvitys Oy, 
Ossi Backman, puh: 045 77311 
640, ossi.backman@isks.fi. 

Tuotepostia ja yritysuutisia
toimitus@kiinteistoposti.fi
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ISOVERilta E-luku-
laskuri suunnitteli-
joiden avuksi

Eristevalmistaja ISOVER on 
lanseerannut verkkosivuillaan las-
kurin helpottamaan suunnitteli-
joiden työtä rakennusmääräysten 
kiristyessä kesällä 2012. E-lukua 
tarvitaan rakennuksen kokonais-
energiatarkastelussa 1.7.2012 
lähtien.

Sunnittelijan kannalta konkreet-
tisin muutos on uusi laskentame-
netelmä. Rakennusten energiate-
hokkuutta tarkastellaan jatkossa 
kokonaisuutena ja sille lasketaan 
uusi tunnusluku, E-luku. Se kertoo 
energiamuotokertoimella paino-
tetun rakennuksen ostoenergi-
ankulutuksen neliömetriä kohti. 
Suunnittelijoille kokonaisenergia-
tarkasteluun siirtyminen tarkoittaa 
työmäärän lisäystä.

- E-lukulaskuri helpottaa mer-
kittävästi suunnittelijan työtä ja 
nopeuttaa uuden laskentatavan 
omaksumista mahdollistamalla 

IVT:n uusi älykäs maalämpö-
pumppu Premium Line EQ alen-
taa lämmityskustannuksia jopa 80 
prosenttia verrattuna  esimerkiksi 
suorasähkölämmitykseen tai öljy-
lämmitykseen.

PremiumLine EQ:ta kehitettä-
essä tavoitteena on ollut rakentaa 
markkinoiden tehokkain lämpö-
pumppu. 

– Mittaukset osoittavat EN 255 
standardin mukaan huikean COP 
5,1 arvon, joka on korkein maa-
lämpöpumpulle mitattu arvo ja 
merkittävä parannus verrattuna 
aikaisempiin tuloksiin. Myös EN 
14511 -vertailussa älypumppum-
me saa parhaan tuloksen, IVT:n 
tuotepäällikkö Pasi Eskelin ker-
too.

COP on hyötysuhde, joka ker-
too, kuinka paljon lämpötehoa 
laite antaa suhteessa kulutettuun 
sähköenergiaan. COP-arvo 5,1 tar-
koittaa, että lämpöpumppu tuot-
taa lämpöä 5,1 kilowattituntia 
jokaista käyttämäänsä sähkökilo-
wattituntia kohden.

Kehitystä on tapahtunut muun 
muassa kompressorissa ja jääh-
dytyspiirissä. DPC  ja itsesäätyvä 
matala kiertovesipumppu varmis-
tavat, että hyvä COP-taso ja sitä 
kautta energiansäästö on maksi-
moitu, vuodenajasta tai lämpötilan 
vaihteluista riippumatta. Laitteelle 
on myönnetty Joutsenmerkki sen 
energiatehokkuuden ansiosta. 

o S o i t t e e n m U U t o S

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  / Suomen media-kamari oy
 fax   (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
 www.kiinteistoposti.fi
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t U o t e P o S t i A

IVT lanseeraa tehokkaan ”älypumpun” 

Maalämpöpumpun käytettä-
vyyttä tulee helpottamaan älypu-
helinsovellus, IVT Anywhere. Se 
on kauko-ohjausjärjestelmä, joka 
toimii Android ja iPhone -älypuhe-
limissa. Kauko-ohjausjärjestelmä 
soveltuu kaikkiin IVT:n lämpö-
pumppuihin, joissa on Rego 1000 
-ohjausjärjestelmä.
Lisätietoja: IVT, Pasi Eskelin,  puh. 
010 480 8611.

kokeilun eri muuttujilla, ISOVE-
Rin kehityspäällikkö Jussi Jokinen 
sanoo. 

- Laskuri kertoo aina olemassa 
oleviin ohjearvoihin pohjautuen, 
miten rakennuksen E-luku muut-
tuu vaikkapa erilaisia eristevaihto-
ehtoja harkittaessa.

ISOVERin E-lukulaskuri perus-
tuu rakentamismääräyskokoelman 
osan D5 viimeisimpään luonnos-
versioon. Kun luonnosversio vah-
vistetaan ja mahdollisesti edelleen 
tarkennetaan, myös laskuria päivi-
tetään. Lopullisen laskentamene-
telmän julkaisemisen jälkeen las-
kurin toimintavarmuus varmiste-
taan ulkopuolisen tahon toimesta.

Lisätietoja:
Saint-Gobain Rakennustuot-
teet Oy / ISOVER,  
Jussi Jokinen 
puh. 040 737 6179 ja 
Kimmo Huttunen 
puh. 040 864 9003

• HELSINKI • TAMPERE • LAHTI • JYVÄSKYLÄ
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Ylläpidon 
asiantuntija-

palvelut

Rakennut-
taminen ja 
valvonta

Kiinteistöjen  
tarkastuspalvelut

Hanke- ja 
toteutus-

suunnittelu

Kiinteistö-
tiedon
hallinta

Talokeskus on täyden palvelun insinöö-

ritoimisto, josta saat kaikki kiinteistön 

ylläpitoon sekä korjaus- ja uudisraken-

tamiseen liittyvät suunnittelupalvelut. 

Toteutamme asiantuntemuksella kunto-

tarkastukset, rakentamisen suunnittelun 

ja valvonnan sekä kiinteistön ylläpitoon 

liittyvät seurantapalvelut. 

Tuhansien projektien kokemuksella 

olemme oikea kumppani, kun kiinteistösi 

tarvitsee korjausta tai tarkempaa ylläpi-

toa. Tavoitteemme on, että kiinteistösi 

voi hyvin vuodesta toiseen ja suuretkin 

korjausprojektit onnistuvat suunnitelmien 

mukaan.

Nettisivuiltamme löydät lisätietoa palveluistamme: www.talokeskus.fi
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Talokeskus on täyden palvelun insinöö-

ritoimisto, josta saat kaikki kiinteistön 

ylläpitoon sekä korjaus- ja uudisraken-

tamiseen liittyvät suunnittelupalvelut. 

Toteutamme asiantuntemuksella kunto-

tarkastukset, rakentamisen suunnittelun 

ja valvonnan sekä kiinteistön ylläpitoon 

liittyvät seurantapalvelut. 

Tuhansien projektien kokemuksella 

olemme oikea kumppani, kun kiinteistösi 

tarvitsee korjausta tai tarkempaa ylläpi-

toa. Tavoitteemme on, että kiinteistösi 

voi hyvin vuodesta toiseen ja suuretkin 

korjausprojektit onnistuvat suunnitelmien 

mukaan.

Nettisivuiltamme löydät lisätietoa palveluistamme: www.talokeskus.fi
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Estä turha pihaan ajo ja luvaton pysäköinti

Kiinteistötuotteet

Pyörätelineet ja 
roskikset

Merkitse
kulkuväylät

Soita 010 219 0700
Robert Huberin tie 7, 01510 Vantaa
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LEIKKIPAIKKA

Tarjous
60 cm Liikennepeili E-60
Mukana kiinnikkeet
Hinta: 108,- (sis alv 23%)

http://www.elpac.fi

