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PROFESSIONAL Työpaikkahäirintään
puututtava välittömästi

Viestintäsuositus
osakastiedottamisesta työn alla
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen

tyhjennykset.

http://www.eerolayhtiot.fi


sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Miten saadaan taloyhtiöviestinnän kokonaisuus 
hanskaan - viestintäsuositus työn alla
Kansalaiskysely ja –keskustelu asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta 

on poikimassa viestintäsuosituksen, jolla pyritään parantamaan osak-

kaiden tiedonsaantia taloyhtiötä koskevista asioista. Lainsäädäntöneu-

vos Jyrki Jauhiainen pitää tärkeänä, että suositus ja sen käyttöönotto 

tuotaisiin esiin jo ensi kevään yhtiökokouksissa.

Suositusluonnos tulee kommentoitavaksi julkiseen verkkokeskuste-

luun 24.5.2015 alkaen tähdäten siihen, että ns. lopullinen versio olisi 

valmis vuoden loppuun mennessä.

www.suunnittelux.fi

Mentorilta eväitä yrittäjyyteen
Yrittäjät Juho Salonen (vas.) ja Markku Uusitalo ovat 

tyytyväisiä yhteistyöhön ja toteavat sen jatkuvan, 

vaikka Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön 

järjestämä mentor-ohjelma on päättynyt.
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Y-Säätiö haluaa olla sovun säilyttävä 
asunto-osakkeenomistaja
Kiinteistöpäällikkö Juha Niskasen mukaan Y-Säätiö 

haluaa aktiivisesti tukea asunto-osakeyhtiöiden kor-

jaushankkeita ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa. 

Jälkiasennettavien hissien rakentamiseen suhtaudu-

taan Niskasen mukaan myös myönteisesti. 

4/2015

Tämä on Kiinteistöpostin Professional-numero. 

Lukijakunnan muodostavat ammatti-isännöitsijät, 

suunnittelijat, suurkiinteistöjen omistajat ja 

rakennuttajat sekä kiinteistönhuoltoliikkeet. 

Jakelulevikki yhteensä 7 916 kpl.
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5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla käsitellään 
valtakirjavaltuutusta
Varatuomari Pasi Orava käsittelee tällä kertaa valtakirja-

valtuutusta asunto-osakeyhtiölain valossa. 

10 Mikko Tarrin oivallinen elämän motto
Chef Karppa jututti tällä kertaa 20 vuotta täyttävän Julki-

sivuyhdistyksen puheenjohtajaa Mikko Tarria.

13 Miten on asianlaita? 
Pitäisikö kotivakuutuksesta tehdä pakollinen? Vastaajana 

johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialan Keskusliitos-

ta.

20 Häirintään työpaikalla on puututtava heti
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuu-

alueen tarkastaja Kirsi Pardain-Patanen (vas.) ja lakimies 

Tanja Välke kertovat, miten pitäisi toimia, kun työpaikalla 

havaitaan työpaikkahäirintää. 

24   Sähköinen rakennuslupa-asiointi etenee 
kunnissa
Miten sähköinen lupapalvelu, Lupapiste, toimii käytän-

nössä, siitä kertoo Solita Oy:n johtaja Jani Muhonen.

26  Nanoa monin tavoin rakennusmateriaaleissa
Teknologiakeskus Ketek Oy:n kehityspäällikkö Hanna-

Kaisa Koponen kertoo nanoteknologian hyödyntämi-

sestä esimerkiksi rakennusmateriaaleissa. Elintarvike-      

teollisuudessa käytettäviin nanomateriaaleihin liittyy 

myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, 

joita selvitetään myös Suomessa.

40   Vuotava julkisivusauma yllättää liian usein
Suomen Rakennussaumausyhdistys muistuttaa isännöit-

sijöitä siitä, että myös julkisivusaumausten kuntoa pitäisi 

tutkia säännöllisesti.

44  Sisäilmaongelmaan tartuttava välittömästi
Tästä muistuttaa sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola.

50  Karpan Keittiössä herkuteltiin myös  
sinihomeella täytetyillä viikunoilla

Kustantaja: 
KIINTEISTÖPOSTI OY, www.kiinteistoposti.fi 
toimitusjohtaja: MATTI KARPPANEN, puh. 09 2238 5614
matti.karppanen@kiinteistoposti.fi 
päätoimittaja: RIINA TAKALA, puh. 09 2238 5616
riina.takala@kiinteistoposti.fi 
Toimitus ja konttori: Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
puh. 09 2238 560, fax 09 222 6515

sisältö
Yksi media - monta mahdollisuutta 

Myös facebookissa 
www.facebook.com/kiinteistoposti

Mediamarkkinointi:

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

puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.2



Lämmönjakokeskus - DSA WALL

Tehokas lämmönjakokeskus
tekee työn, sinä nautit eduista.
Varma ja turvallinen valinta

5
vuoden takuu
Danfoss
automatiikalla

Oy Danfoss Ab
myynti@danfoss.com
www.lampo.danfoss.fi

http://www.lampo.danfoss.fi


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 monipuolinen ohjelmavalikoima ovat 
vertaansa vailla. 
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita 
lähimmälle edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.

Laatua pesulaan

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

Alue-edustajat:

Uusimaa Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
 Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi 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

http://www.esteri.com


LYHYTAIKAISTA majoitusta turisteille. Yksityiset vuokra-

nantajat eivät aina onnistu vuokralaisvalinnoissaan, mutta 

miten paljon riskit kasvavatkaan, kun asunto-osakeyhtiöön 

tulee muutaman päivän maailmanmatkaajia. 

Isännöitsijöillä on aivan tarpeeksi töitä muutenkin. Eivät var-

mastikaan ilosta hurrata, kun osakkeenomistajat ovat innostu-

neet uudesta lisätulojen hankkimismahdollisuuksista. 

Helsingin Sanomien haastattelema mies oli vuokrannut kol-

mion Helsingin kantakaupungista hyvässä uskossa pariskunnal-

le, jolla oli kuitenkin alusta asti tarkoitus vain vuokrata asuntoa 

eteenpäin majoituspalvelun avulla.

 Asunnossa majaili pahimmillaan samaan aikaan kahdeksan 

turistia. Tämä aiheutti taloyhtiössä häiriötä, josta valitettiin asun-

non omistajalle.

K
urkistin 20 vuotta vanhoihin Kiinteistö-

posti-lehtiin tarkistaakseni, mitkä asiat 

esimerkiksi isännöinnissä olivat tuohon 

aikaan ajankohtaisia. Korjaamisesta oli tie-

tenkin kirjoitettu paljon ja tuotu esiin mm. kunto-

kartoitus -  tai nykyään mieluummin kuntoarvioksi 

nimitettyä toimintamallia.

Osakkaat olivat saaneet tehdä huoneistoissaan 

remontteja ilman minkäänlaisia lupamenettelyi-

tä, mutta vuonna 1995 huoneistoremontit haluttiin 

tuoda takaisin luvanvaraisuuden piiriin. Todettiin, 

että lupamenettelystä luopuminen oli johtanut sii-

hen, ettei asunto-osakeyhtiöissä ollut mitään tietoa, 

mitä ja minkälaisia remontteja osakkaat taloyhtiös-

sä tekivät.

Asuntokauppalaki uudisti myös isännöitsijän-

todistuksen sisältöä. Merkittävin muutos oli se, et-

tä isännöitsijäntodistuksesta piti löytyä myös tieto 

käyttämättä olevasta rakennusoikeudesta. 

Keskustelin lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiai-

sen kanssa asunto-osakeyhtiölain toimivuutta ja 

kehittämistarpeita selvittäneiden kansalaiskyselyn 

ja –verkkokeskustelun ohella suunnitteilla olevas-

ta asunto-osakkeiden omistaja- ja tietorekisteristä. 

Tällainen suunnitelmahan on olemassa, että asunto-

osakkeiden omistajista syntyisi rekisteri, mutta tie-

toa kerättäisiin rekisteriin myös taloyhtiöstä. 

Mitä mahdollisuuksia tällai-

nen rekisteri antaisi esimerkiksi 

asunto-osakkaan tiedonsaan-

nin parantamisen kannalta? 

Yksi visio on, että isännöitsi-

jäntodistuksesta tulisi muodol-

taan yhtenäinen ja se muokat-

taisiin ohjelmistotoimittajien 

kanssa yhteistyössä ”koneelli-

seen” muotoon ja osakas saisi 

todistuksen käyttöönsä kenties 

PRH:n tietokannoista. 

Tai rekisteriin voisi asunto-

osakeyhtiön tilinpäätös- ja toi-

mintakertomuksen lisäksi liittää 

kunnossapitotarvesuunnitel-

mat ja huoneistoa ja taloyhtiötä koskeva korjaushis-

toria. 

Osakkaat osallistuvat laiskasti yhtiökokouksiin, 

minkä seurauksena he joutuvat sitten myös tyy-

tymään enemmistön tekemiin päätöksiin. Olisiko 

avoimempi ja helpommin saatava tieto osakkaalle 

konkreettinen kannustin huolehtia omasta varalli-

suudesta paremmin, osallistumaan aktiivisemmin 

yhtiökokouksiin ja edellyttämään ja arvostamaan 

hyvää hallitustyöskentelyä? Tai avaisiko avoimempi 

tieto osakkaan ymmärryksen, että korjaamis- ja yllä-

pitomyönteisenä osakkeenomistajana saa asunnol-

leen paremman arvon asunnon myyntitilanteessa? 

Rekisterin ansiosta ostajakandidaatti saisi enemmän 

tietoa taloyhtiöstä ja huoneistosta ja pystyisi vertai-

lemaan taloyhtiöitä ja niissä sijaitsevien huoneisto-

jen kuntoa, arvoa ja taloudenpitoa.  

Vajaa 10 vuotta sitten kehitettiin taloyhtiöiden 

tähtiluokitusta, tietynlaista taloyhtiöiden kuntoto-

distusmenettelyä, jonka piti helpottaa taloyhtiöiden 

keskinäistä kuntovertailua. 

Sitähän osakkaat ja ostajat haluavat – että voisivat 

verrata, miten asioita on hoidettu meidän yhtiössä ja 

saman kadun varrella olevassa verrokkitaloyhtiössä 

– tai samassa kaupunginosassa...

Ympäristöministeriö on teetättänyt selvityksen 

sähköisestä asunto-osakerekisteristä. Selvitys julkis-

tettiin vuosi sitten. Sen yhteenveto-

osio päättyy lauseeseen ”Päätös re-

kisterinpitäjästä tulee tehdä viimeis-

tään keväällä 2015.” 

Yksi askel asunto-osakeyhtiötie-

tojen sähköistämisessä otetaan tule-

vana syksynä, kun asunto-osakeyh-

tiöiden edustamisilmoitukset siir-

tyvät maistraateilta PRH:lle, joka ni-

menomaisesti suosittelee sähköistä 

ilmoittamista nopeilla käsittelyajoilla 

perustellen.

päätoimittajapäätoimittaja

p

pääkirjoitus

Turisteja taloyhtiössäkommentti

Sähköisin rekisterein
avoimempaan tietoon
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Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia 
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä 
mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia 
-palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä 
ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, 
varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki 
Oy:stä. Tällä kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:

Valtakirjavaltuutus
asunto-osakeyhtiölaissa

lakipostia

ALLEKIRJOITTANUT on samoilla linjoilla asian esit-

täneen lukijan kanssa. Demokraattisessa päätöksente-

ossa, jollaista asunto-osakeyhtiön yhtiökokoustenkin 

tulisi päätöksiä tehtäessä edustaa, vain läsnä olemalla 

ja osallistumalla voi vaikuttaa omiin asioihin. Suurempi 

epäkohta on kuitenkin mielestäni se, että yhtiökokouk-

seen osallistumattomat tahot ovat täysin toisten osak-

keenomistajien tekemien päätösten armoilla ja jättävät 

omaisuutensa heidän hoidettavakseen, vaikka eivät to-

dennäköisesti edes tunne päätöksentekijöitä.

Yhdessä asuinhuoneiston hallinnan kanssa 

osallistumis- ja äänioikeus yhtiökokouksessa ovat 

asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistamisen tuot-

tama merkittävimpiä ja tärkeimpiä osakkeenomis-

tajan oikeuksia. Ei ole mitään perustetta jättää eh-

doin tahdoin käyttämättä näitä merkittäviä oikeuk-

sia. Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin ja 

osakkaan tärkein vaikutuskanava.

Yhtiökokoukseen kannattaakin siis ehdottomas-

ti osallistua, jos on vähänkään kiinnostunut omasta 

omaisuudestaan. Useimmille asunto-osakeyhtiön 

osakkeet ovat rahamääräisesti mitaten se kaikkein 

arvokkain omaisuus. Yhtiökokouksessa tehtävät 

päätökset vaikuttavat suoraan asumiskustannuksiin 

sekä kiinteistön ja huoneiston arvoon eli siellä hoi-

detaan osakkeenomistajien omaisuutta.

Yhtiökokouksessa kannattaa myös olla aktiivi-

nen. Lain mukaan asunto-osakeyhtiön hallitus ja 

isännöitsijä ovat juuri yhtiökokouksessa velvolli-

sia antamaan osakkeenomistajalle tietoa taloyhtiön 

asioista ja toiminnasta. Näin ollen osakkailla ei siis 

ole ehdotonta oikeutta vaatia ja saada tietoja yhtiön 

asioista ja toiminnasta yhtiökokouksen ulkopuolel-

la, vaikka niitä osakkaille usein annetaankin. Osak-

kaiden on syytä olla aktiivisia yhtiökokouksessa ja 

kysyä epäselviä asioita. 

ON syytä korostaa, että yhtiökokouksessa ei ole ole-

massa ns. tyhmiä kysymyksiä. Kysyä kannattaa, sillä 

vain silloin epäselvät asiat selviävät, eivätkä jää mie-

liä kaihertamaan. Sitä paitsi ei se naapurikaan to-

dennäköisesti ymmärrä tai tiedä aivan kaikkea yhti-

ön asioista ja kokouksessa esitetystä. 

Todennäköisesti muut osakkaat ovat vain tyyty-

väisiä, että asioista puhutaan ja ne selvitetään. On 

luonnollista ja tavanomaista, että kaikki eivät halua 

Eräs lukija on miettinyt sitä, miten tärkeää olisi ha-

kea yhtiökokouksiin ikääntyneiltä osakkailta valta-

kirjat, jotta osakekanta olisi mahdollisimman täy-

delleen edustettuna. Hänen mielestään ikäihmi-

set eivät usein enää jaksa tai pysty osallistumaan 

yhtiökokouksiin paikan päälle raahautuen, joten 

heidän äänensä voi jäädä kuulematta, mikä on on-

gelma demokratian kannalta.
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tahi uskalla kokouksissa puheita pitää tai kysymyk-

siä esittää.

OSAKKEENOMISTAJAN osallistumisoikeudesta 

puhuttaessa on lähtökohtaisesti todettava, että yh-

tiökokoukseen voivat osallistua kaikki osakkeen-

omistajat joko henkilökohtaisesti tai edustajansa 

välityksellä. 

Jos osakas ei itse syystä tai toisesta voi kokouk-

seen osallistua, on kokouksessa suositeltavaa käyt-

tää valtuutettua edustajanaan. Erityisesti kokouk-

siin osallistumisiin kykenemättömien vanhusten 

kohdalla, joista edellä kerrottu lukija kantoi huolta, 

on lasten tai lähimpien sukulaisten syytä vakavas-

ti harkita osakeryhmän edustuksen järjestämistä 

yhtiökokouksiin toistaiseksi voimassa olevalla val-

takirjalla. Tällöin vältytään mahdollisesti ikäviltä yl-

lätyksiltä ja odottamattomilta kustannuksilta, koska 

vain kokouksiin osallistumalla saadaan tietää, mitä 

yhtiössä on tapahtunut ja mitä on odotettavissa.

SITTEN muutama sananen valtuutussäännöksistä. 

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:ssä määrätään, 

että osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiö-

kokouksessa valtuutetun välityksellä. 

Valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai 

hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava 

olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomista-

jaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuu-

tuksesta muuta ilmene.

Edustaja tarvitsee valtakirjan tai valtuutuksen 

voidakseen osallistua yhtiökokoukseen. Perinteisen 

paperisen allekirjoitetun valtakirjan lisäksi myös 

esimerkiksi sähköposti ja tekstiviesti ovat riittäviä, 

kunhan vain niiden lähettäjästä ja siten valtuutuk-

sen antajasta voidaan varmistua. 

Osakkaalla voi olla myös lakisääteinen edusta-

ja. Lakisääteisen edustajan on tarvittaessa osoitet-

tava oikeutensa edustaa osakasta. Esimerkiksi osa-

keyhtiömuotoisen osakkaan tilanteissa edustusoi-

keus osoitetaan tuoreella kaupparekisteriotteella. 

Lakisääteinen edustaja on myös henkilöllä, jolle on 

määrätty edunvalvoja. Tällöin edunvalvoja esittää 

oikeuden päätöksen. 

Sama koskee osakkaana olevaan kuolinpesään 

määrättyä pesäselvittäjää.

YLEISKIELELLÄ todeten osakehuoneiston yhteis-

omistaja tarvitsee valtuutuksen muilta osakehuo-

Hämeen 
Laaturemonttiin 

voi luottaa: 

Lue asiakastarinoitamme
ja pyydä tarjous:  

laaturemontti.fi
Lue asiakastarinoitamme

ja pyydä tarjous:

9000
ja rapiat 
toteutettua 
kattoremonttia

97 %
taloyhtiö-
asiakkaistamme 
suosittelee!

100 % aikataulussa 
taloyhtiöiden 
remonteissa

1+1 1 toimittaja ja 
1 lasku, vasta 
kun työ on tehty.

Soita 03 3398 6722
Helsinki Tampere Turku Oulu Pori  

http://www.laaturemontti.fi


neiston omistajilta. Jos useammat tahot omistavat 

yhdessä osakeryhmän eli tämän huoneiston hallin-

taan oikeuttavat osakkeet, jokainen heistä voi itse-

näisesti osallistua kokoukseen ja käyttää puheen-

vuoroja riippumatta muiden läsnäolosta, mutta he 

voivat käyttää päätösvaltaa eli äänioikeuttaan vain 

yhdessä eli heillä tulee olla yksi yhteinen päätös-

vaihtoehto. Tämä johtuu osakeryhmän jakamatto-

muudesta. 

Äänestää ei voida vain osalla, omaa omistusoi-

keutta vastaavalla äänimäärällä. Jos kaikki osake-

ryhmän omistajat eivät ole paikalla, edellyttää ää-

nestykseen osallistuminen heiltä saatujen valtakir-

jojen esittämistä ja siten kaikki osakeryhmän osak-

keet on osoitettava olevan kokouksessa edustettui-

na. 

Erikseen todettakoon, että kuolinpesän omista-

essa osakehuoneiston hallintaan oikeuttavat osak-

keet, ei yhdellä kuolinpesän osakkaalla ole oikeutta 

ilman kaikkien muiden pesänosakkaiden valtuu-

tusta edustaa muita ja käyttää osakeryhmän tuotta-

mia ääniä päätöksentekoon. Toki hän voi kokouk-

seen osallistua ja esittää omia näkemyksiään.

Sama koskee myös samassa yhtiön huoneistossa 

asuvia avio- ja avopuolisoita. Mikään asunto-osa-

keyhtiön lainkohta saati muu lainsäädäntö, kuten 

esimerkiksi laki varallisuusoikeudellista oikeus-

toimista taikka laki eräistä yhteisomistussuhteista 

taikka erillisvarallisuuden varaan rakentuva avio-

liittolaki, ei tue muunlaista näkemystä. Kantani on, 

että kysymys ei ole heidän kohdallaan asemaval-

tuutus taikka lähtökohtaisesti muustakaan valtuu-

tustilanteesta.

JOISSAKIN lainopillisissa julkaisussa on kuitenkin 

esitetty, että samassa huoneistossa asuvilla avio- ja 

avopuolisoilla, jotka yhdessä omistavat osakkeet, 

voidaan olettaa olevan oikeus edustaa toista osak-

keenomistajaa, mutta että heillekin suositellaan val-

takirjan hankkimista. 

Toisaalta eräässä julkaisussa on todettu, että lais-

sa ei olisi voimassaoloaikaa rajattu. Kuten edel-

tä voidaan lukea, lakitekstissä on selkeästi asetet-

tu olettama, että voimassaoloaika on rajattu vain 

yhteen kokoukseen, mutta toki on niin, että valta-

kirjassa voidaan nimenomaisesti asiasta mainiten 

kumota tämä olettamasääntö ja ulottaa valtuutuk-

sen voimassaolo myös hamaan tulevaisuuteen. Eli 

tällaista ei ole kielletty. Tätä lienee mainitsemassani 

kirjoituksessa tarkoitettu.

VALTUUTUKSEN siirtäminen valtuutetulta toiselle 

ei yleensä ole ilman erillistä valtuutusmääräystä sal-

littua.  Lisäksi valtuutusta tulkitaan niin, että ilman 

erillistä mainintaa, valtuutus koskee kaikkia yhtiö-

kokouksessa käsiteltäviä asioita.

KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.
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TALO- 
YHTIÖN 

SANEERAUS 
OVELLA?

Tartu tilaisuuteen - 
Hae Aktiasta edullista lainaa!

Tilastokeskuksen mukaan asunto-osakeyhtiöt ja asuntojen  
omistajat korjasivat asuinrakennuksiaan ja asuntojaan 5,7 miljardilla 
eurolla vuonna 2013. 

Onko julkisivu-, parveke- tai putkiremontti ajankohtainen myös 
sinun taloyhtiössäsi? 

Taloyhtiön remontti on yleensä iso taloudellinen panostus yhtiön  
osakkaille. Ainoana Suomessa Aktia tarjoaa asunto-osakeyhtiöille  
Euroopan keskuspankin myöntämää lainaa erittäin kilpailukykyisin  
ehdoin. 

Kilpailuta taloyhtiösi laina Aktia Pankissa, se on aina kotiinpäin. 

Soita tai pyydä tarjous sähköpostitse: 
Aktian yritysasiakaspalvelu, puh. 010 247 6700, yritys@aktia.fi 

Aktia Pankki Oyj kasvattaa yritysluototustaan ja osallistuu ensimmäistä kertaa 
Euroopan keskuspankin lainaohjelmaan, jonka avulla Aktia tuo markkinoille 
sata miljoonaa euroa edullista Aktia-rahoitusta. Osallistuminen EKP:n laina-
ohjelmaan tukee Aktian uudistuvaa ja kasvuun suuntautuvaa strategiaa.

Puheluhinnat 0102-alkuisiin numeroihin: kiinteästä liittymästä 8,35 snt/ 
puhelu + 6,00 snt/min., matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. 

http://www.aktia.fi


Chef Karppa
jututti

-J
ulkisivuyhdistyksen 15-vuotisjuhlissa 

tuli puhetta edellisen puheenjohtajan, 

Jussi Mattilan, kanssa puheenjohtaja-

kausien pituuksista. Jussi sanoi, että 

hän on yhdistyksen pitkäaikaisin peejii, johon mi-

”Kyllä murehtia saa, jos 
  murehtimaan rupeaa”

MIKKO TARRIN OIVALLINEN ELÄMÄN MOTTO

Mikko Tarri on jämäkän kokoinen ja oloinen mies, 
huumorintajuinen diplomaatti. Mikko toimii jo kuudetta 
vuotta Julkisivuyhdistys r.y:n puheenjohtajana. 

Julkisivuyhdistys on vuonna 1995 perustettu 
aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää 
ja kehittää julkisivujen  esteettistä ja teknistä 
rakentamistapaa. Yhdistykseen kuuluu lähes sata 
jäsentä.

Kiinteistöposti on ollut lähes alusta alkaen yhdistyksen 
tiedotuslehti.

nulta livahti, että toistaiseksi. Se oli silloin vain vit-

si, mutta nyt minun alkanut kuudes vuoteni menee 

Jussin vuosista ohi”, naureskelee Mikko Tarri.

– Työnantajani, A-Insinöörit Suunnittelu Oy nä-

kee,  että puheenjohtajan roolini yhdistyksessä on 

Teksti ja kuva : Matti Karppanen

Julkisivuyhdis-

tyksen pitkä-

ikäisimmällä 

puheenjohtajal-

la Mikko Tarrilla 

on meneillään  

kuudes vuosi 

yhdistyksen 

ruorissa. Mikko 

on järjestykses-

sään viides pu-

heenjohtaja.

Yhdistys täyttää 

20 vuotta ja 

juhlat pidetään 

marraskuussa.
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osa työtäni. Muuten tästä pestistä ei tulisi mitään, 

sen verran paljon se on vienyt aikaa, pohtii Mikko.

Julkisivuyhdistys on aktiivinen toimija, joka jär-

jestää seminaareja, arkkitehtiopiskelijoille suun-

nattuja kilpailuja, teettää alan tutkimuksia ja edis-

tää jäsenten välistä verkostoitumista muun muas-

sa vuosittaisilla ulkomaille tehdyillä jäsenmatkoilla. 

Viimeisimpänä muutama viikko sitten Wienin mat-

kalla oli 21 jäsentä mukana.

– Ensimmäisenä puheenjohtajavuotenani teim-

me yhdistykselle strategian, jota nyt on toteutettu. 

Tulevana kesänä on aika päivittää se, pohtii Mikko 

yhdistyksen asioista.

– Vaikka viime vuodet maailman taloustilanne 

on ollut mitä on ollut, jäsenmäärä on pysynyt va-

kiona. Nyt olemme palkanneet yhdistykseen myös 

osa-aikaisen toiminnanjohtajan, iloitsee puheen-

johtaja Tarri.

15 vuotta nykyisessä duunissa
Mikko Tarri meni jo teekkariaikoina nykyisen työn-

antajansa palvelukseen.  –Aloitin insinööriopintoni 

Oulussa vuonna 1995 ja muutin 1999 Tampereelle 

ja sain pian työpaikan A-Insinöörit Oy:stä, muiste-

lee Mikko.

Mikko valmistui rakennustekniikan diplomi-in-

sinööriksi vuonna 2003 ja toimii tällä hetkellä A-

Insinööreillä korjaussuunnitteluyksikön johtaja-

na. Tällä vakanssilla Mikko on työskennellyt kaksi 

vuotta.

– Työhöni kuuluu pääasiallisesti asiakkuuksien 

hoitamista ja henkilöjohtamista. Varsinainen suun-

nittelu on jäänyt vähemmälle, muiden töiden jal-

koihin, pohtii Mikko Tarri.

– Tosin, tuoreimman tarjouksen jätin vappuaat-

tona kello 19, onneksi se meni läpi. Se on parin vuo-

den mittainen projekti Espoossa, myhäilee tyyty-

väinen suunnittelija.

Harrastuksena musiikki 
Mikko on kolmen lapsen isä ja kiireinen työ vaatii 

paljon kotoa poissaoloa. –Toki meilläkin on käyty 

normaalit lapsiperheen keskustelut siitä, vakavoituu 

huolehtiva isä-Mikko ja jatkaa, 

– Onneksi työnantaja vaatii pitämään lakisää-

teiset lomat, joten kukaan meillä ei puurra itseään 

ihan loppuun.

Mikon harrastuksiin kuuluvat läheisesti golf ja 

musiikki. Nuorena poikana hän soitti viulua ja vuo-

sien karttuessa viulu vaihtui kitaraan. ”Mua muuka-

laista kuunnelkaa, laulusta lantti antakaa... Vaunut 

huomenna taas jatkaa, mun ja kitarani matkaa. Ki-

tara on mulle, niin kuin nainen sulle, mi yössä yksi-

näistä lohduttaa...”. (Soittaja, The Gypsy)

– Perustimme talvella A-Insinöörien kuusihen-

kisen ”housebändin”, jossa olen mukana. Harjoitte-

lemme viikoittain, sillä kesäkuussa talon kesäpäivil-

lä meillä on ensimmäinen keikka, satoja kuulijoita. 

30-40 biisiä pitää sitä ennen opetella, pohtii Mikko 

”Albert” Tarri, bändin kitaristi. (Albert, toim.huom.)

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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”Koulutuksessa käsiteltiin tiiviissä 
paketissa ne asiat, jotka isännöitsijän 
työssä ovat keskeisiä.”

Isännöinnin ammattitutkinto sopii sinulle, joka olet toiminut 
kiinteistöalan tehtävissä muutamia vuosia tai olet vasta 
aloittanut isäännöintitehtävissä. Tittelisi voi olla esimerkiksi 
isännöitsijä, kiinteistöpäällikkö, kiinteistösihteeri,  kiinteistöalan 
kirjanpitäjä.

Koulutuksen jälkeen osaat toimia ammattimaisesti
isännöintitehtävissä ja ymmärrät isännöinnin roolin keskeisenä 
osana kiinteistöliiketoimintaa. Palvelet asiakkaita ja sidosryhmiä
sujuvasti. Saat henkilökohtaista palautetta alan ammattilaisilta
ja kehität samalla omaa työtäsi. 

Markkinointi-instituutissa opit työn ohessa, työn kautta ja alan
huippujen opastuksella. 
94 % asiakkaistamme suosittelee meitä. 

Löydä sinäkin koulutuksesi: markinst.fi

Isännöinnin ammattitutkinto
Koulutus alkaa 8.10. Helsingissä ja Oulussa

Timo Hätönen,
Isännöitsijä IAT
Kallion Isännöinti Oy ISA

Ps. Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, 
katso isännöinnin ammattitutkinto 
oppisopimuskoulutuksena: markinst.fi/osaaja

http://www.markinst.fi


Miten on 
asianlaita?

Y-Säätiön kiinteistöpäällikkö Juha Niskasen 
mielestä kotivakuutus pitäisi saada kiinteäm-
mäksi osaksi vuokrasopimuksia. Päätimme kysyä 
Finanssialan Keskusliitosta näkemyksiä siitä, mi-
ten kotivakuutusmenettelyä pitäisi kehittää, että 
se toisi myös vuokranantajille parempaa vakuu-
tusturvaa vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen 
varalta.

Vastaajana johtava asiantuntija Petri Mero Fi-
nanssialan Keskusliitosta.

1) Pitäisikö kotivakuutuksen ottamisesta tehdä 
vuokralaiselle pakollinen esimerkiksi yleishyö-
dyllisissä vuokra-asunnoissa asuville?  Jos vas-
taat ei, miksi?

Kotivakuutus on vapaaehtoinen vakuutus. Se 

otetaan, kun halutaan kattaa sellaisia riskejä, jot-

ka muutoin olisivat taloudellisesti ylivoimaisia. Jos 

esimerkiksi irtaimen omaisuuden tuhoutuminen 

palossa tai vuotovahingon yhteydessä huolettaa, 

kannattaa kotivakuutus ottaa.

On toki viisasta, että taloyhtiö tuo esille asumi-

seen liittyvän tiedottamisen ohessa myös kotiva-

kuutuksen tarpeellisuuden.

2) Onko pakollisuudessa jotakin käytännön on-
gelmia? (Viittaus tietooni, että maksuhäiriömer-
kintä voi tehdä mahdottomaksi saada vakuutuk-
sen. Onko ehkä muitakin seikkoja, jotka voivat 
estää kotivakuutuksen saamisen?)

Kotivakuutus on mahdollista saada myös, vaikka 

olisi maksuhäiriö. Vakuutusyhtiöt noudattavat toi-

minnassaan ns. vastuunvalinnan periaatteita, joil-

la määritellään, mitä riskejä vakuusyhtiö vakuuttaa. 

Luottotietorekisterissä oleva maksuhäiriömerkintä 

ei sellaisenaan ole este vakuutuksen myöntämisel-

le, mutta voi johtaa siihen, että vakuutusyhtiö edel-

lyttää ns. etukäteismaksua.

Vuokrataloyhtiön asettamassa pakollisuudessa 

on se ongelma, että vaikka vuokranantaja edellyt-

täisi vakuutusta, niin se ei sellaisenaan sido vakuu-

tuksia myöntävää vakuutusyhtiötä.

3) Miten paljon vakuutusyhtiöt maksavat kor-  
vauksia kotivakuutuksesta vuositasolla? Tai esi-
merkiksi ovat maksaneet viimeisen viiden vuo-
den aikana? Kehityssuunta?

Kotivakuutuksesta yleisimmin korvattavia va-

hinkoja ovat vuotovahingot. Näitä korvattiin esi-

merkiksi vuonna 2013 noin 92 miljoonalla eurolla. 

Vuotovahinkokorvausten trendi on selvästi kasvava. 

Käytännössä korvaukset ovat kaksinkertaistuneet 

2000-luvulla.

Kotivakuutuksesta korvattiin vuonna 2013 lähes 

22 000 vuotovahinkoa. Keskimääräisestä vuotovahin-

gosta korvataan siis noin 4 200 euroa. Myös kappale-

määräisesti vuotovahingot kasvavat merkittävästi. 

Pitäisikö kotivakuutuksesta tehdä pakollinen?
Palovahinkoja korvataan lukumääräisesti paljon 

vähemmän kuin vuotovahinkoja. Vuonna 2013 ko-

tivakuutuksesta korvattiin noin 4 600 palovahinkoa.  

Kuitenkin palovahinkojen korvaukset ovat lähes sa-

maa suuruusluokkaa kuin vuotovahinkojen eli noin 

72 miljoonaa euroa. Keskimääräinen palovahinko-

korvaus on 16 000 euroa.  Myös kotivakuutuksen 

palovahinkojen korvaukset ovat kaksinkertaistuneet 

2000-luvulla.

Murto- ja varkausvahingoista korvattiin samana 

vuonna 20 miljoonaa euroa. Kappalemääräisesti va-

hinkoja on paljon, jopa 32 000 kappaletta. Irtaimen 

vakuutusturva on laaja ja kappalemäärä sisältää siis 

myös esimerkiksi varastetut polkupyörät. 

4) Miten kotivakuutustuotetta tai siihen liittyvää 
korvauskäytäntöä (mahdollisesti lainsäädäntö-
äkin?) pitäisi kehittää Finanssialan Keskusliiton 
näkökulmasta?

Kotivakuutus on sellaisenaan jo kattava ja hyvä 

tuote. Vakuutuksia on useana eri laajuutena pelkäs-

tä palovakuutuksesta laajaan all-risk -tyyppiseen 

turvaan. Vakuutusyhtiöt kilpailevat vakuutusmark-

kinoilla kotivakuutusasiakkaista ja kehittävät tuot-

teitaan houkutteleviksi. 

Kotivakuutusasiakkaan on hyvä tarkistaa vakuu-

tusturvansa muutaman vuoden välein. Elämänti-

lanteeseen saattaa olla tullut muutoksia, kotivakuu-

tuksen laajuuteen voi olla tarve tehdä muutoksia, 

auton vaihdon jälkeen voi olla tarve laajentaa kas-

koa tai vaikka lasten vakuutusturva kaipaa päivittä-

mistä.

5) Miten kotivakuutusturvan merkityksen ym-
märtämistä voitaisiin lisätä (viittaus siihen, että 
kerrostaloasukas kuvittelee oman irtaimistonsa-
kin korvaamisen menevän kiinteistövakuutuksen 
kautta)?

Taloyhtiön tulee tiedottaa asukkaitaan siitä, että 

koti-irtain on heidän omalla vastuullaan. Tämä kos-

kee sekä omistus- että vuokra-asumista. Kiinteistön 

oma kiinteistövakuutus kattaa kiinteistölle sattunei-

ta vahinkoja. Asukkaan vastuulla on huoneiston si-

sätilat sohvineen ja läppäreineen. 

Kotivakuutusvakuutussopimuksen liitteenä on 

suojeluohje, joka sisältää runsaasti tietoa siitä, mi-

ten vahinkoja voidaan välttää. Suojeluohje on va-

kuutuksenottajaa sitova, joten se tulee lukea läpi 

ajatuksella.

On myös hyvä huomata, että vahinkoa ei voi ai-

na omalla huolellisella toiminnallaankaan estää. 

Esimerkiksi yläkerran huoneistossa tapahtunut ve-

sivahinko voi turmella alakerran irtaimen. Tällöin 

kotivakuutus on tarpeen. 

Toisaalta kotivakuutus sisältää usein vastuuva-

kuutuksen, jonka avulla voi varautua itsensä muille 

aiheuttamiin vahinkoihin.
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60632
OIKEAA OSOITETTA.

SUOMALAINEN
ISÄNNÖITSIJÄ-

REKISTERI

SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden

hallitusten puheenjohtajia 49 895
ammatti-isännöitsijöitä 3 651
sivutoimisia isännöitsijöitä 7 086

Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 14.8.2014.

Tavoitat 2 237 isännöitsijätoimistoa 
ja niistä 3 651 isännöitsijää.

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

www.sir.fi

suoramarkkinointikampanjan?

Määrittele kohderyhmä
Laadi myyvä ja puhutteleva viesti
Lähetä viestisi oikeisiin osoitteisiin

SIR Tietokanta tarjoaa sinulle kaikki nämä
- yhdessä tai erikseen.

http://www.sir.fi


Toimitusjohtaja 
Matti Karppanen

Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

matti.karppanen@media-kamari.fi

Myyntijohtaja 
Raili Stenberg

Puh. (09) 2238 5613
0400 408  902

raili.stenberg@media-kamari.fi

Myyntipäällikkö  
Timo Hyrske

Puh. (09) 2238 5612
040 5641 251

timo.hyrske@media-kamari.fi

Myyntijohtaja  
Ari Rytkönen

Puh. (09) 2238 5617
050 4624 133

ari.rytkonen@media-kamari.fi

Ota yhteyttä! Sinua palvelevat

Espoo - Kauniainen
amammamam tttti-isännnöitsijät 188 kpl
sisivuvutotoimimisi et isännöitstsijät 982 kpl
hahallllittususteteen pupuheh enjohth ajat 3329 kpl

Helsinki
amammam tttti-i-isisänännönöitsijät 532 kpl
sisivutoimimisisetet iisäsännnnöitsijät 1247 kpl
hah lllititususteten n pup heheene jojohthhtaja at 6287 kpl

Joensuu
ama matttti-i-isisänännönöititsijät 611 kpl
sisivuutotoimimisisete  isäsännn öiö tst ijät 444 kpl
hahallllitussteten n pupuheheene johtajat 7800 kpkpll

Jyväskylä
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjäjätt 11111444 kpkpll
sisivuvutotoimimmmisisisi etet iisäsäännnnnnöiö tst ijät 18181 999 kpkpll
hahallititususteten n pupuheheennjojohthtaajat 1403 kplpl

Kajaani
ama matti-isännöitsijät 277 kpl
sis vutoimiset isännöitsijjätät 4848 kkplpl
hhallitusten puheenjohtajat 431 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 73 kkpl
sivutoimiset isännöitsijät 99 kpl
hallitusten puheenjohtajat 917 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 88 kpl
sivutoimiset isännöitssijätä 83 kpl
hallitusten puheenjohtaja at 987 kppl

Lappeenranta
ammatti-isännöööitsijäjät 54 kkpl
sivutoimisett iisäännnnöitstt ijätä 88 kpl
hallitusten n n pup heenenjoohthh ajajatt 698 kppll

Oulu
ammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 109 kppll
sivutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 1111 kpl
hallllll ititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 131 36 kpl

Rovaniemi
ama mamatttti-i isisänännön ititsisijäjätt 51 kpl
sisivuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitstsijijätät 46 kpl
hah llittususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 555511 kpkpll

Tampere
amammamatttti-i-isisänännönöititsisijäjätt 21218 8 kpkpl
sisisivuuvutotoimimisisetet iisäsännnnöiöitssijijätät 222211 kpkpll
hahalllititususteten n pupuheheenenjojohthtajajatat 22223636 kkplpl

Turku
ammamam tti-i iisänännnöitsisijäjätt 151151 7 7 kpkpll
sisivuvutotoimimisisetet isännnöiöiitstsijijäät 151533 kpkpll
hahallllititususteten n pupuheheenenjojohthttajaja atat 14143232 kkplpl

Vaasa
ammatti-isännöitsisijäjätt 4242 kkplpl
sivutoimiset isännöitsijät 73 kpl
hallitusten puuheh enjohtajat 574 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 135 kpl
sivutoimisset isännöitsijät 555 kpl
haallitusten puheenjohtajat 2057 kpl

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

http://www.sir.fi


Teksti ja kuva : Irene Murtomäki

NUORI ISÄNNÖITSIJÄ ARVOSTAA 
KOKENEEN YRITTÄJÄN NEUVOJA

Mentorilta eväitä
yrittäjyyteen

Markku Uusi-

talo (vas.) ja 

Juho Salonen 

ovat käyneet 

läpi muun mu-

assa kirjanpi-

toon ja vero-

tukseen liitty-

viä asioita. 

T
oimitusjohtaja Markku Uusitalo on tyy-

tyväinen saadessaan auttaa ja kannustaa 

nuorta yrittäjää eteenpäin. Juho Salonen 

on puolestaan kiitollinen tiedoista, joita 

vuosikymmenet yrittäjänä toiminut mentori on hä-

nelle jakanut.

– Mentor-ohjelma on hyvä kanava saada käytän-

nön tietoa ja opastusta yrittäjyyteen. Tapaamisissa 

Yrittäjyyden ilot ja murheet ovat samoja alasta riippumatta, 
toteavat yrittäjät Markku Uusitalo ja Juho Salonen - mentori 
ja hänen oppilaansa. Tapaamisissa miehet ovat keskustelleet 
niin taloushallinnosta, markkinoinnista, byrokratiasta kuin 
oman ajan hallinnastakin.

on käsitelty mieltäni askarruttaneita asioita. Ja aina 

kun minulla on ollut kysyttävää, niin olen saanut 

apua.

Raisiolainen Juho Salonen perusti viime syksy-

nä yhtiökumppaninsa Ilmari Hiltusen kanssa isän-

nöintitoimiston. Samoihin aikoihin hän pääsi mu-

kaan Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön jär-

jestämään mentor-ohjelmaan.

 "Mentor-ohjelma on 
hyvä kanava saada 
käytännön tietoa ja 
opastusta yrittäjyyteen."
Juho Salonen
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Mentorikseen hän sai vuodesta 1976 lähtien yrit-

täjänä toimineen Markku Uusitalon Ulvilasta. Yh-

den miehen automaatio- ja metallialan yritykses-

tä Sermatech Oy:stä on 36 vuoden aikana kasvanut 

noin 60 henkilöä työllistävä konserni.

– Matkan varrella on ollut kuoppia, mutta olen 

silti uravalintaani tyytyväinen. Koskaan en ole ollut 

työtön ja aina olen saanut kuukausipalkan, Uusita-

lo summaa.

Hän haluaa luoda positiivista virettä yrittäjyyttä 

kohtaan. ”Vain hullu alkaa yrittäjäksi” -tapaiset sa-

nonnat saa hänen mielestään unohtaa. Yrittäjäjär-

jestöissä aktiivisesti mukana ollut Markku Uusitalo 

korostaa, että Suomessa tarvitaan nuoria yrittäjiä.

Vaikka hän toimii yrittäjänä aivan eri alalla kuin 

oppipoikansa, on hänellä kokemusta myös taloyh-

tiömaailmasta.

– Olen ollut kiinteistöjen kanssa tekemissä 

70-luvulta lähtien toimien vuosien varrella muun 

muassa asunto-osakeyhtiöiden hallituksissa. Ja 

edelleen minulla on sijoitushuoneistoja, jotka ovat 

vuokralla.

Turvallinen ja vakaa ala
Toimiessaan Juho Salosen mentorina Markku Uu-

sitalo on pohtinut isännöintialan näkymiä. Hänen 

mielestään isännöinti on turvallinen ja vakaa ala 

myös tulevaisuudessa. Yhtä lailla kuin muillakin 

aloilla isännöitsijäkunta ikääntyy ja uusia tekijöitä 

tarvitaan.

– Markkinoilta löytää tilaa, sillä hyvistä isännöit-

sijöistä on pulaa, Uusitalo tietää.

Juho Salonen komppaa mentorinsa ajatuksia. Li-

säksi hän toteaa kasvavan kaupungistumisen luo-

van tarvetta isännöinnille yhä enenevässä määrin.

Kysymykseen, millainen on hyvä isännöitsijä 

Markku Uusitalo vastaa, että tällä pitää olla sekä ta-

loyhtiön että oman yrityksensä talousasiat hallin-

nassa ja kassa kunnossa. 

– Näin hänellä on kanttia esittää osakkaille esi-

merkiksi kiinteistön kunnossapitoon liittyviä, talou-

dellisesti ehkä epämiellyttäviäkin ehdotuksia. Lisäk-

si hyvä isännöitsijä pystyy tekemään tai teettämään 

luotettavan kuntoselvityksen. Osakkaalle välittyy 

tieto siitä, että taloa hoidetaan hyvin ja asunnon ar-

vo nousee.

Salonen tuumaa, että toivottavasti pystyy näi-

hin mentorinsa heittämiin haasteisiin vastaamaan. 

– Taloyhtiölle olemme etsineet säästöjä tutkimalla 

niiden kuluja. Olemme pystyneet jo jonkin verran 

niitä laskemaan kilpailuttamalla esimerkiksi vakuu-

tuksien hintoja.

– Allekirjoitan myös pitkän tähtäimen suunnitel-

man eli PTS:n tärkeyden. Sen ansiosta taloyhtiössä 

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Juhlaseminaari 2015
Silja Serenade to-la 21.- 23.5.2015
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vältytään yllätyksiltä ja remontteihin voidaan va-

rautua ajoissa. PTS antaa varmuutta paitsi asukkaal-

le myös isännöitsijälle.

Markkinointia ja taloushallintoa
Tapaamisissaan yrittäjäkaksikko on keskustellut 

muun muassa markkinoinnista.

– Kävimme yhdessä läpi markkinointiympyröi-

tä. Pohdimme, miten yritystä pitäisi markkinoida, 

kenelle palvelua olisi hyvä tarjota ja minkä kokoisia 

asiakkaita kannattaisi hankkia. 

Markkinoinnin lisäksi miehet ovat puntaroineet 

hinnoittelua yhtenä johtoajatuksenaan, ettei palve-

luja myydä liian halvalla. Myös tähän Juho sai men-

toriltaan erinomaisia neuvoja.

– Ja mitä ilmeisimmin hinnoittelussa on onnis-

tuttu, koska Juhon ja Ilmarin isännöintiyritys on 

saanut tämän vuoden aikana yhden asiakkaan per 

kuukausi. Se on hyvä saavutus, Markku Uusitalo an-

taa nuorelle yrittäjälle tunnustusta.

Monet yrittäjyyden alkutaipaleella olevat koke-

vat byrokratian ja paperiasiat hankalaksi hallita. 

Lain vaatimat perusasiat ovat kaikilla samat yrityk-

sen toimialasta riippumatta. Yhdessä on selvitelty 

esimerkiksi yrittäjien verovähennyksiä sekä kirjan-

pitoon ja tilinpäätöksiin liittyviä asioita. Lisäksi on 

laskettu, paljonko  pitää jäädä viivan alle, että yrittä-

jä pärjää. 

– Minulla ei ollut aikanaan mitään tietoa byro-

kratiasta, kun aloin opiskelun jälkeen yrittäjäksi. 

Vuodet ovat tässäkin asiassa tehneet tehtävänsä ja 

nyt tilanne on tyystin toinen. Esimerkiksi hiljattain 

minulla oli eräällä viikolla kuusi tilinpäätöstä: kolme 

oman yhtiön ja kolme muun yhtiön, joiden halli-

tuksissa olen mukana.

Pohtiessaan vuosikymmenten mittaan tapahtu-

neita muutoksia yrittäjyydessä Markku Uusitalo to-

teaa lajin olevan tänä päivänä kovempi kuin ennen.

– 70–80-luvuilla elettiin mukavia aikoja. Sen jäl-

keen työtahti on kiristynyt ja nyt tilannetta hanka-

loittaa yleinen taloudellinen taantuma.

Miettiessään, mikä on mennyt parempaan suun-

taan, Uusitalo mainitsee verotuksen seuraamisen. 

Tämä karsii epäterveitä yrityksiä.

– Verottaja on kaiken aikaa ajan tasalla ja kysyy, 

jos sille ei ole tilitetty rahaa 12. päivänä. Ennen ve-

rottaja puuttui tilanteeseen vasta kuuden kuukau-

den tai vuoden kuluttua. Jotkut yritykset käyttivät 

tätä hyväkseen. Ne saivat toimia rauhassa vuoden ja 

kaatoivat kuppinsa siinä vaiheessa, kun verottaja al-

koi kysellä saataviaan.

Lisää joustoa ja lisää vastuuta 
Markku Uusitalo ja Juho Salonen ovat yhtä mieltä 

siitä, että yrittäjyydessä parasta on vapaus. Uusitalo 

muistuttaa yrittäjyyden antavan lisää joustoa, mutta 

myös lisää vastuuta.

– Maanantain voi niin halutessaan vaihtaa lau-

antaiksi, Uusitalo kiteyttää ja näyttää sormenpäil-

lään pienen mitan, kuinka vähän yrittäjä loppujen 

lopuksi pystyy vaikuttamaan asioihinsa.

Ajankäyttö voi tuoda ongelmia, sen on Juho Sa-

lonenkin ehtinyt vajaan vuoden yrittäjäkokemuk-

sella huomata. – Yrityksellämme ei ole vielä toimi-

tilaa, vaan työskentelen ”kotikonttorissa”. Töitä tulee 

tehtyä välillä liikaa, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Markku Uusitalo tunnistaa tilanteen hankaluu-

den. Helpotusta siihen ei liene luvassa ennen kuin 

yrityksellä on oma toimisto. Salonen kertoo sen ole-

van lähitulevaisuuden suunnitelmissa, tilat on tar-

koitus etsiä aikanaan Raisiosta.

Vaikka kiirettä riittää, yrittäjä ei saa unohtaa it-

sensä kehittämistä.

– Seminaareissa ja koulutuksissa oppii aina uut-

ta. Tosin monesti kursseilla parasta ovat välitunnit. 

Silloin voi vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia mui-

den kanssa, Uusitalo hymyilee.

Juho pitää verkottumista tärkeänä. Isännöinti-

toimisto Hiltunen ja Salonen on liittynyt paikallisen 

yrittäjäjärjestön jäseneksi. Lisäksi Juho on pyrkinyt 

käymään alaansa koskevissa tapahtumissa ja tilai-

suuksissa.

Lisää ammatillista pohjaa Juho Salonen hankkii 

suorittamalla isännöinnin ammattitutkintoa oppi-

sopimuksella yrityksessään.

Hän toteaa, ettei ole katunut yrittäjäksi ryhtymis-

tä.

– Paljon on joutunut opettelemaan uutta. Mutta 

todennäköisesti työ helpottuu sitä mukaa, kun asiat 

käyvät tutuiksi.

Nyt hänellä on taustatukena kokenut yrittäjä, 

jonka puoleen hän voi kääntyä. Miehet ovat yh-

tä mieltä, että heidän yhteistyönsä jatkuu, vaikka 

mentor-ohjelma päättyikin.
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Kiinteistöpäällikkö on saanut toimeksiannon, jonka mukaan toimistotila-
asiakas haluaa pesettää niin toimitilan ulkopuolen kuin sisäpuolenkin 
lasipinnat. Hän saa Tasolaisten palvelujohtajan kohdekäynnille.

– Palvelujohtajamme sopii kohteeseen käynnin, missä kartoitetaan 
monia tärkeitä asioita: miten paljon ikkunoita, miten ne avautuvat, onko 
irroitettavia tai ruuvattavia ikkunakarmeja, onko sälekäihtimia, tarvitaanko 
nostinta, työntekijälle valjaat, rakennetaanko telineet vai voiko työn tehdä 
tikkailta, toimitusjohtaja Mikko Savelius luettelee seikoista, joiden selvittä-
minen on välttämätöntä ennen kuin asiakkaalle voidaan tehdä tarjous.

Huolellinen kartoitus helpottaa urakan läpivientiä
– On tärkeää, että jo ensimmäisessä tapaamisessa palvelujohtaja selvittää 
ikkunarakenteiden ynnä muiden seikkojen lisäksi, mitä erityistoimia 
kohteessa tarvitaan tai mitä muita töitä täytyy tehdä pelkän ikkunapesun 
lisäksi, hän jatkaa.

Hyvin ja perusteellisesti tehty kartoituskäynti luo tärkeän tietopohjan 
kohteesta, minkä jälkeen siivous- ja puhdistuspalveluiden tilaaminen on 
tilaajan kannalta helppoa ja vaivatonta: 

– Kun kohde on hyvin kartoitettu ja kirjattu, puhdistustyö suoritettu 
kerran alusta loppuun ja saatu siitä hyvä palaute, puhdistustyö on helppo 
toistaa vaikkapa vuosittain, Savelius toteaa.

Kohdekäynti laadukkaan palvelun kulmakivi
Tasolaisille kohdekäynti on laadukkaan palvelun tärkein kulmakivi, eikä 
tarjouksia siksi anneta koskaan näkemättä kohdetta. Tarjousta ei voi antaa 
esimerkiksi tietämättä, joutuuko ikkunapesijä imuroimaan ikkunoiden välit, 
koska niissä on niin paljon nokea.

Ikkunoiden lisäksi pestään ikkunalaudat, karmit ja kahvat sekä harja-
taan sälekaihtimet.

Työturvallisuusvaatimukset ovat vuosien saatossa tiukentuneet, eikä 
ikkunapesijäkään saa tehdä töitä esimerkiksi A-tikkailta. Siksi työnantajalla 
täytyy olla tarkka kuva siitä, minkälaisia työturvallisuuteen liittyviä toimia 
kohteessa tarvitaan, jotta ikkunapesijä voi tehdä työnsä turvallisesti.

– Esimerkiksi A-tikkaita saa käyttää apuna kiivettäessä tasaiselle 
pinnalle, mutta niiden päältä ei saa pestä. Jos ikkunapesun turvallisesti 
tekeminen vaatii, sitten rakennetaan telineet, sisätiloihinkin, tarvittaessa, 
Savelius jatkaa pitäen tärkeänä, että myös asiakas ymmärtää työturvalli-
suusvaatimusten mukaisten toimien tarpeellisuuden kohteessaan. 

Työturvallisuus korostuu erikoiskohteissa – esimerkiksi kauppakeskuksis-
sa, teollisuustiloissa, toimistorakennuksissa, joita Tasolaisten erikoissiivoo-
jat pesevät.

Isännöitsijä soittaa tutusti 
Tasolaisille tilatakseen hoidos-
saan olevaan taloyhtiöön 
ikkunapesijän urakoimaan 
porrashuoneiden ikkunat 
puhtaiksi. 
On taas se aika vuodesta.
Siivousyrityksen järjestelmästä 
tarkastetaan työkohteen tiedot 
sekä sovitaan aikataulu ja
 tehtävät työt. 
Ammattitaitoinen ikkunanpesijä 
saapuu sovittuna päivänä, 
sovittuun kellonaikaan.

Erikoissiivooja Risto Inbergilla on 20 vuoden kokemus mitä erilaisimmista siivoustöistä ja ikkunapesuista. 
Kaupunkikeskustoissa ikkunapintojen ja –välien noki haastaa kokeneenkin ikkunapesijän. Lasipinnat täytyy 
pestä ulkopuolelta kahteen kertaan, koska noki tarttuu niihin niin tiukasti. 

Puhdasta laatua ammattitaidolla

ILMOITUS

ILMOITUS

Lisätietoja: Tasolaiset Oy
Hermannin rantatie 12 A, 00580 Helsinki
www.tasolaiset.   
Vaihde: 0207 631 700
Palvelut ja tuotanto: Pirjo Turunen, 
Puh: 040 359 2874, pirjo.turunen@tasolaiset.  

Laatu syntyy omista käsistä
Tasolaisille asiakaspalaute on tärkeä osa palvelukokonaisuutta. 

- Olemme asiakkaaseen yhteydessä ennen ja jälkeen puhdistustyön. 
Meidän ajatuksemme on, että kun asiakas on tilannut meiltä esimerkik-
si ikkunapesun kerran, hän voi sen jälkeen jättää ikkunapesut meidän 
hoidettavaksemme.  Hänen ei tarvitse enää sen jälkeen miettiä, miten työ 
suoritetaan, me hoidamme ne alusta loppuun, Savelius kuvailee vakituis-
ten asiakassuhteiden taustalla olevaa palvelukulttuuria.

– Me huolehdimme kaikesta niin, että esimerkiksi ikkunapesijämme on 
kohteessa ajallaan, tekee työt sovitusti ja lopputulos on laadukas, Savelius 
vielä jatkaa.

Laatu ja laadukkuus syntyy omilla palkkalistoilla olevien, pitkäaikaisen 
kokemuksen omaavien erikoissiivoojien työstä ja lopputuloksesta. 

– Me emme juurikaan käytä alihankkijoita, koska pidämme laadun omis-
sa käsissämme. Kommunikoimme suoraan työntekijöidemme ja asiakkai-
demme kanssa ja kun se toimii, niin laatu pysyy yllä, Savelius korostaa.

Sesonkiaika käsillä
Kiinteistöjen siivoamiskustannuksissa säästäminen ja esimerkiksi vuosittai-
sista lasi- ja ikkunapintojen pesemisestä luopuminen johtaa Saveliuksen 
mielestä siinä mielessä harmilliseen tilanteeseen, että kun sitten pääte-
täänkin vaikkapa kahden vuoden päästä pesettää ikkunat, työ on silloin 
moninkertainen verrattuna vuosittain tehtävään ikkunapesuun.

Kevät ja kesä ovat ikkunapesujen sesonkiaikaa, ja siivousyrityksen 
ikkunapesijät tuttu näky vakiokohteissa. 

– Meillä on taloyhtiöitä, joissa esimerkiksi porrashuoneiden ikkunat pes-
tään säännöllisesti joka vuosi tai joka toinen vuosi, Savelius mainitsee.

Jotta Tasolaiset voisi palvella myös uusia taloyhtiöasiakkaita, Savelius 
kehottaa taloyhtiöiden isännöitsijöitä olemaan pikaisesti yhteydessä, jotta 
näille uusille kohteille saataisiin tarjottua ja aikataulutettua ikkunapesupal-
velu vielä tälle kuluvalle sesonkikaudelle.

http://www.tasolaiset.fi


-K
un työpaikalla ilmenee ristiriitati-

lanne, on työnantajan ryhdyttävä 

toimiin viivyttelemättä ja selvitet-

tävä tilanne, Etelä-Suomen alue-

hallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies 

Tanja Välke painottaa.

– Työn tekemisen pitää olla terveellistä ja turval-

lista. Häirintä on samanlainen epäkohta kuin jon-

kin koneen suojan puute. Jos häirintään ei puutu-

ta, tilanne saattaa johtaa henkilön sairastumiseen ja 

pahimmassa tapauksessa työkyvyttömyyteen, tar-

kastaja Kirsi Pardain-Patanen lisää.

Häirintään puututtava 
työpaikalla heti
Vähättelyä, pilkkaamista, syyttelyä, huutamista, 
puhumattomuutta tai sivuuttamista työtehtävien jaossa. 
Työpaikoilla tapahtuu häirintää monin eri tavoin. 
Häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tultua esille on 
tärkeintä, että siihen puututaan heti.

– Työturvallisuuslaissa on niin kutsuttu häirin-

täpykälä, jonka kautta asiaa jäsennetään, lakimies 

Tanja Välke kertoo.

Luetteloa tilanteista, jotka ovat työpaikkakiusaa-

mista, ei ole olemassa. Jokainen tapaus on oman-

laisensa. Tavoitteena on, että häirintään liittyvät 

asiat saadaan ratkaistua työpaikalla.

Oikeudenmukainen johtaminen, selkeät toimin-

tamallit ja hyvä viestintä ovat oivia keinoja työpaik-

kakiusaamisen ja häirinnän estämisessä työpai-

koilla. Kysymykseen, onko työpaikkakiusaaminen 

lisääntynyt, Tanja Välke ja Kirsi Pardain-Patanen to-

Teksti ja kuva : Irene Murtomäki

– Oikeuden-

mukainen joh-

taminen, sel-

keät toiminta-

mallit ja hyvä 

viestintä ovat 

oivia keinoja 

työpaikkakiu-

saamisen ja 

häirinnän estä-

misessä työ-

paikoilla, tar-

kastaja Kirsi 

Pardain-Pata-

nen (vas.) ja la-

kimies Tanja 

Välke toteavat.
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teavat, ettei asiasta ole tarkkaa tietoa, mutta heidän 

kokemuksensa mukaan näin ei ole käynyt. Tänä 

päivänä työntekijä on tietoisempi oikeuksistaan ja 

työnantaja puolestaan tietoisempi velvollisuuksis-

taan kuin aikaisemmin. 

Mutta paljon on vielä tehtävää ongelman kitke-

miseksi. Työterveyslaitoksen mukaan 100 000 hen-

kilöä kokee olevansa kiusaamisen kohteena työ-

paikallaan. Määrä perustuu kolmen vuoden välein 

toteutettavaan Työ ja terveys -tutkimukseen, josta 

viimeisin ilmestyi vuonna 2013.

– Verrattaessa lukua Etelä-Suomen alueellisel-

le työsuojeluviranomaiselle vuosittain tuleviin noin 

500 asiakasyhteydenottoon häirintäasioissa voi-

daan ajatella, että valtaosa tapauksista pystytään kä-

sittelemään työpaikoilla. Toisaalta tämä voi viestiä 

myös siitä, että häirinnän kohteeksi joutunut hen-

kilö ei hevin lähde viemään asiaa eteenpäin. Monet 

kokevat työpaikan vaihdon paremmaksi ratkaisuk-

si, koska prosessin läpikäyminen nielee paljon voi-

mavaroja.

Jos kokee häirintää, 
ensin yhteys esimieheen
”Naispuolisten isännöitsijöiden palkat ovat vähin-

tään noin 2 000 euroa pienemmät kuin vastaaval-

la kokemuksella olevien miesten. Palkka on samaa 

luokkaa kuin normaalin toimistotyöntekijän palk-

ka. Myös kohteiden jako menee siten, että miehet 

saavat isot kohteet ja naisille jaetaan pienet kohteet, 

jotka useimmiten työllistävät isännöitsijää enem-

män kuin isommat kohteet. Mikäli ottaa asioita esil-

le, pääsee ”mustalle listalle” ja esimiehen puolelta 

kohtelu muuttuu kylmäkiskoiseksi, jopa henkisek-

si väkivallaksi. Kokousrumban aikana tammikuusta 

kesäkuuhun työpäivän pituus on 12–16 tuntia riip-

puen odotusajasta.”

IdeaGarden
Taloyhtiöt 16.9.2015 Telakka, Helsinki

Onko taloyhtiöösi tulossa remontti?
Putket, katto, rappukäytävä, julkisivu, lasitukset?

Ilmoittaudu www.ideagarden.fi nyt!

Tapaa kiinnostavat 
palveluntarjooat parissa tunnissa, 

tutustu ja pyydä tarjous. 

Sinua odottaa tehokas 
päivä potentiaalisten 

yhteiskumppaneiden kanssa.

“Mahtavaa, että Suomessa 
osataan tehdä tapahtumia tällä tavoin. 

Säästää aikaresurssia tosi paljon.””

Veloitukseton isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille.

Näin kertoo kokemuksistaan eräs naispuolinen 

isännöitsijä. Työntekijän mahdollisuuksista puut-

tua vastaavaan tilanteeseen lakimies Tanja Välke ja 

tarkastaja Kirsi Pardain-Patanen toteavat, että jos 

työnantaja ei selvitä asiaa, on syytä ottaa yhteyttä 

työsuojeluviranomaiseen.

Häirintää kokevan työntekijän ottaessa työsuoje-

luviranomaiseen yhteyttä selvitetään, kuuluuko asia 

työsuojeluviranomaisen toimivallan piiriin ja onko 

kyse työturvallisuuslain tarkoittamasta häirinnästä. 

Jos siihen päädytään, henkilölle lähetetään valvon-

tapyyntölomake. Aluksi varmistetaan, että henkilö 

on saattanut häirinnän esimiehensä tietoon. 

– Tilanne on hankalampi, jos kiusaaja on esi-

mies. Tällöin vastuu asian selvittämisestä siirtyy 

ylemmälle esimiehelle. Asian esille tuomisessa apu-

na ovat työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies ja 

työterveyshuolto.

Joka tapauksessa työntekijän velvollisuus on 

saattaa häirintä tai epäasiallinen kohtelu työnanta-

jan tietoon, jolloin tälle syntyy selvittämisvelvolli-

suus. Työsuojeluviranomainen ei ryhdy toimenpi-

teisiin ennen kuin työnantajalle on annettu mah-

dollisuus selvittää tilannetta.

– Usein kysytään, minkä ajan kuluessa työnan-

tajan pitää ryhtyä selvittämään asiaa. Lain mukaan 

sen on tapahduttava viipymättä. Työnantajan on 

ryhdyttävä toimenpiteisiin asiasta tiedon saatuaan. 

Kohtuullisena aikana voidaan pitää kahta viikkoa, 

eli sinä aikana pitäisi ruveta tapahtumaan, tarkasta-

ja Kirsi Pardain-Patanen sanoo.

Vaikka työnantajan selvitys osoittaisi, ettei häi-

rintää ole, on siitä ilmoitettava työntekijälle. Häntä 

ei saa jättää epätietoisuuteen.

Työsuojelutarkastajan rooli häirintätapausten 

käsittelyssä ymmärretään toisinaan väärin.  Tarkas-

tajan tehtäviin eivät kuulu asiakkaan avustaminen 

http://www.ideagarden.fi


TARKASTAJA Kirsi Pardain-Patanen on mukana isän-

nöitsijätoimistoihin suunnatussa valvontahankkeessa, 

jossa työpaikkakäynnein selvitetään, millä mallilla 

työsuojeluasiat ovat yrityksissä. 

– Valvontahanke lähti liikkeelle isännöitsijöiltä 

tulleista yhteydenotoista. Niiden mukaan isännöitsijän 

viikkotuntimäärät voivat nousta hälyttävän korkeiksi 

etenkin keväisin. Isännöitsijätoimistoissa on totuttu 

palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla, 

mihin ovat kuuluneet mm. illalla pidettävät kokoukset. 

Tämä vaikuttaa myös toimiston muun henkilöstön, 

kuten kiinteistösihteerien työmäärään.

Valvontakäynneillä keskitytään työaikavalvontaan ja 

psykososiaalisen kuormituksen valvontaan, jotka usein 

kulkevat käsi kädessä. Kova työtahti ja pitkät työpäivät 

saattavat kuormittaa henkisesti. 

– Työaikavalvonnan pohjana on työneuvos-

ton vuonna 2012 antama lausunto, jonka mukaan 

työsuhteessa olevat isännöitsijät kuuluvat työaikalain 

piiriin. Heillä ei katsota olevan sellaista työnjohdollista 

asemaa, joka sulkisi heidät työaikalain ulkopuolelle. 

Lausunnossa ei valitettavasti ole otettu riittävällä taval-

la kantaa työajan ulkopuolella oleviin kokouksiin.

– Meidän näkemyksemme on, että kokoukset ovat 

normaalia työaikaa, koska kyseessä on työsopimuk-

sessa määritelty työnantajan antama tehtävä. Näin 

ollen siltäkin osin pitää noudattaa työaikalakia.

Osa työnantajista katsoo, että isännöitsijän asema 

on niin itsenäinen, että työaikalaki ei koske häntä tai 

että työpaikan ulkopuolella tehtävää työaikaa ei voida 

valvoa kohtuullisin menetelmin. Tilanteen toivotaan 

selkiytyvän, kun työneuvosto antaa lausuntonsa 

työpaikan ulkopuolella tehtävästä työstä. Lausunnon 

toivotaan tulevan ulos viimeistään syksyllä.

Isännöitsijän työaikaan liittyvät kysymykset ovat 

herättäneet runsaasti keskustelua kentällä. Työajan 

tulkintaan haluttaisiin Pardain-Patasen mukaan selkeä 

sapluuna kaikkien noudatettavaksi, jolloin kukaan ei 

saisi kilpailuetua erilaisesta käytännöstä.

– Isoille isännöintiyrityksille muutokset ovat suu-

ria, kun koko järjestelmä täytyy laittaa uusiksi. Mitä 

pienempi fi rma, sen helpompi on pistää työaika-asiat 

kuntoon – ja osassa muutokset on toteutettu saman 

tien. Ja yhä enemmän isännöitsijätoimistot ovat siirty-

mässä käytäntöön, jossa kokoukset pidetään työpäivän 

päätteeksi tai mahdollisuuksien mukaan jopa päivällä.

Kirsi Pardain-Patanen on kuullut väitteitä, että isän-

nöitsijöitä koskevaa työehtosopimusta ei ole olemas-

sa. Hän kehottaa katsomaan kiinteistöalan toimihenki-

löitä koskevaa työehtosopimusta, jonka soveltamisala 

ei linjaa pois isännöitsijöitä. Kynnyskysymys on johtava 

asema, jota isännöitsijällä ei yleisesti ottaen voida 

tulkita olevan.

Tilanne on hänen mukaansa kaiken kaikkiaan pa-

rempi kuin mitä etukäteen ajateltiin. Osaan kohteista 

tehdään tuonnempana seurantatarkastuksia, joissa 

nähdään, ovatko toimenpiteet olleet todellisia. Isän-

nöintihanke jatkuu tämän vuoden loppuun.

Pitkät työpäivät
kuormittavat
isännöitsijöitä

työpaikalla tai konfl iktien sovittelu. Työsuojeluvi-

ranomainen ei etsi syyllisiä tai ratkaise riitoja. Työ-

suojeluviranomaisen tehtäviin ei myöskään kuulu 

korvauksen hakeminen koetusta häirinnästä.

Kun henkilön katsotaan joutuneen häirinnän 

kohteeksi, tulee työpaikkatarkastus kysymykseen 

lähinnä silloin, kun turvallisuuden hallinnassa tai 

työoloissa epäillään olevan epäkohtia enemmänkin. 

Valvonnan tarkoitus on lopettaa työpaikalla esiinty-

vä häirintä ja huolehtia siitä, että vastaavat tapauk-

set ehkäistään ennalta.

Naispuolisen isännöitsijän kokemaan kohteluun 

työpaikallaan lakimies Tanja Välke ja tarkastaja Kir-

si Pardain-Patanen toteavat, että hänen pelkonsa 

joutua mustalle listalle ottaessaan esille työturval-

lisuuslain mukaisesti epäkohtia, voisi osoittautua 

syrjinnäksi. Sovellettavaksi voisi tulla muu hen-

kilöön liittyvä syy syrjintäperusteena, esimerkik-

si muu ammatillinen toiminta, joksi voidaan katsoa 

epäkohtien esille tuominen työpaikalla tai työnteki-

jän laillisiin oikeuksiin vetoaminen.

– Sen sijaan miesten ja naisten välisten palkka-

erojen valvonta kuuluu tasa-arvovaltuutetulle, jon-

ka kontolla on sukupuoleen perustuva syrjintä, laki-

mies Tanja Välke huomauttaa.

Jos työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin häirin-

nän lopettamiseksi, tarkastaja voi antaa toiminta-

ohjeen tai kehotuksen, jos haitta on vähäistä suu-

rempi. Jälkivalvonnassa tarkastaja varmistaa, että 

annettuja toimintaohjeita tai kehotuksia on nouda-

tettu.

– Viimeistään viranomaisohjeistuksen saatuaan 

työnantaja tiedostaa, että asialle pitää jotain tehdä ja 

noudattaa ohjeita. Toisinaan taustalla on ollut osaa-

mattomuuttakin, eikä työnantaja ole tiennyt miten 

edetä.

Jos työnantaja ei noudata kehotusta, tarkastaja 

siirtää asian työsuojeluviranomaiselle, joka harkit-

see tarpeelliset jatkotoimet. Vakavassa laiminlyön-

nissä kyseeseen voi tulla esimerkiksi valvontalain 

mukainen ilmoitus poliisille esitutkintaa varten. Sen 

pohjalta syyttäjä päättää mahdollisen syytteen nos-

tamisesta.

– Harvoin tilanne menee näin pitkälle, ja näitä 

on yhdestä viiteen tapausta vuodessa. Jos asioi-

ta joudutaan puimaan oikeudessa, tilanteessa ei ole 

voittajia, lakimies Tanja Välke toteaa.
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P
alvelusta vastaavan Solita Oy:n johtaja 

Jani Muhonen kertoo tavoitteena olevan, 

että sähköinen lupa-asiointi olisi valta-

kunnallinen ensi vuoden aikana.

– Tällä hetkellä noin puolet suomalaisista asuu 

kunnissa, joissa Lupapiste on käytössä. Palvelul-

la on jo kymmeniä tuhansia käyttäjiä, ja lupahake-

muksia jätetään kuukausi kuukaudelta enemmän. 

Sähköinen rakennuslupa-
asiointi etenee kunnissa
Onko mielessä rakentaminen, remontointi tai purkaminen, 
johon tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa? Lupahakemuksia 
ja asiapapereita ei välttämättä tarvitse enää kiikuttaa tai lähettää 
kuntaan, vaan asia hoituu sähköisesti. Tämä on mahdollista pian 
noin sadassa kunnassa, joissa on otettu käyttöön Lupapiste.

Maaliskuussa jätettiin 1 500 hakemusta Lupapisteen 

kautta.

Palvelun on todettu nopeuttavan lupa-asioiden 

käsittelyä, mikä onkin yksi sen tavoitteista. Käsit-

telyajat ovat tippuneet jopa kolmasosaan entiseen 

verrattuna.

Lupahakemusta varten tallennetut asiapaperit ja 

liitteet säilyvät palvelussa senkin jälkeen, kun asia 

on käsitelty.

– Jos esimerkiksi taloyhtiölle tulee vuosien pääs-

tä jatkoremontteja, löytyvät aikaisemmat piirustuk-

set, suunnitelmat ja tiedot Lupapisteestä. Se toimii 

ikään kuin arkistona asiapapereille. Niitä voi muu-

toinkin tarvittaessa katsella milloin vain.

Selkeä ja 
helppokäyttöinen
Käyttäjän kannalta oleellista on palvelun helppo-

käyttöisyys ja selkeys. – Tämä on ollut yksi punai-

nen lanka kehitystyössämme. Jos osaa käyttää säh-

köpostia, osaa käyttää Lupapistettä, Jani Muhonen 

tiivistää.

Sähköistä asiointia tarjoavissa kunnissa koke-

mukset ovat myönteisiä. – Esimerkiksi Vantaal-

la Lupapiste otettiin pientalolupien osalta käyttöön 

loka-marraskuun vaihteessa 2014. Muutaman kuu-

kauden aikana 95 prosenttia lupahakemuksista on 

hoidettu palvelun kautta. Tämä kertonee sähköi-

sen asioinnin helppoudesta. Jos palvelu koettaisiin 

hankalaksi, sitä ei käytettäisi, Muhonen päättelee.

Lupapistettä käytettäessä omalle koneelle ei tar-

vitse asentaa mitään: nettiyhteys ja -selain riittävät.

Palvelun käyttäjäksi rekisteröidytään pankkitun-

nuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa palveluun 

kirjaudutaan sisään omilla tunnuksilla.

Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, palvelu ohjaa 

hänet ensimmäiseksi hakemaan kartalta kohteen 

sijainnin. Tämän jälkeen siirrytään hakemukseen 

tai ilmoitukseen.

– Luvan hakijan ei tarvitse tietää, kuka on oikea 

viranomainen ja minkälainen lupa tarvitaan vai tar-

vitaanko lupaa laisinkaan. Liikkeelle lähdetään siitä, 

mitä tehdään ja minne. Näiden tietojen perusteella 

palvelu ohjaa käyttäjää eteenpäin.

Lupapistettä kehitetään kaiken aikaa muun mu-

assa lisäten ohjeistusta, jolla pyritään entisestään 

madaltamaan palvelun aloittamisen kynnystä.

Teksti: Irene Murtomäki
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Ennakkoneuvonnasta 
hankkeen päättymiseen
Sähköinen asiointi käsittää rakennusluvan kaikki 

vaiheet ennakkoneuvonnasta hankkeen päättymi-

seen asti.

– Viranomaiseen voidaan ottaa palvelun kaut-

ta yhteyttä jo hanketta ideoitaessa. Myös tällaisessa 

tilanteessa haetaan palvelun kartalta paikka, johon 

hanketta ollaan suunnittelemassa, minkä jälkeen jä-

tetään neuvontapyyntö.

Rakennuslupahakemusta tehtäessä se täytetään 

suoraan verkkopalveluun, jonne tallennetaan liitteet 

ja suunnitelmat sekä naapurien kuulemiset. Viran-

omaiset ja muut osapuolet voivat käsitellä palvelun 

kautta tietoja ja antaa hakemukselle päätöksen.

Palvelussa voidaan seurata lupa-asioiden ja 

hankkeiden etenemistä sekä nähdä muiden osa-

puolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliai-

kaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen 

viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palve-

lussa.

Mukana olevien kuntien määrä kasvaa
Lupapisteen otti ensimmäisenä pilottikuntana käyt-

töön Järvenpää vuonna 2013, minkä jälkeen jouk-

koon liittyi parikymmentä muuta kuntaa. Lupapis-

teen varsinainen tuotanto käynnistyi vuosi sitten.

Lupapiste on joko käytössä tai se otetaan lähiai-

koina käyttöön noin sadassa kunnassa. Esimerkiksi 

Uudistunut illbruck

Tutustu tuotteisiimme ja järjestelmiimme
www.illbruck.fi

Helsingissä sähköinen asiointi on ollut muutoslu-

pien osalta mahdollista helmikuusta alkaen. Palvelu 

laajenee myös muihin rakentamista koskeviin lu-

piin vaiheittain tämän vuoden aikana.

Lupapalvelussa on kokeiltu myös yli kuntara-

jojen tapahtuvaa yhteistyötä. Järvenpään kuntaan 

Lupapisteen kautta sähköisesti jätetty rakennuslu-

pahakemus valmisteltiin päätösvalmiiksi Kajaanis-

sa. Kokeilu osoitti, että sähköinen asiointi mahdol-

listaa kuntayhteistyön maantieteellisestä sijainnista 

riippumatta.

Jani Muhonen on laittanut merkille, että ylikun-

nallisuus ja seudullisuus korostuvat monen kunnan 

edustajan puheissa. Muun muassa Järvenpää ja Hy-

vinkää yhdistävät rakennusvalvontansa. Kunnat ei-

vät ole rajanaapureita, joten lupa-asioinnit painot-

tuvat sähköisen asioinnin ympärille.

Lupapiste osa SaDetta
Solita Oy:n toteuttaman palvelun tilaaja on ympä-

ristöministeriö. Se on osa valtiovarainministeriön 

koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian 

vauhdittamisohjelmaa, josta käytetään lyhennet-

tä SADe.

Rakentamiseen liittyvien lupien lisäksi Lupapis-

teestä on mahdollista hakea yleisten alueiden luvat 

ja ympäristötoimenluvat.

http://www.illbruck.fi


M
iten paljon nanotuotteita on markki-

noilla, sitä on Teknologiakeskus Ketek 

Oy:n kehityspäällikkö Hanna-Kaisa 

Koposen mukaan vaikea sanoa. Tietoa 

nanon käytöstä esimerkiksi rakennusmateriaaleissa 

hankaloittaa se, että siitä ei tarvitse kertoa tuotese-

losteessa – toisin kuin kosmetiikan ja elintarvikkei-

den kohdalla. Nanoa käytetään myös muun muassa 

elektroniikassa, lääketieteessä ja tekstiileissä.

Markkinoilla on arvioitu olevan jo kymmeniätu-

hansia nanotuotteita. Esimerkkinä Koponen mai-

nitsee erään nettisivuston, jossa valikoimaan kuu-

luu 871 lattia- ja seinälaattaa, joissa on hyödynnetty 

nanoteknologiaa. Toisella sivustolla on puolestaan 

Nanoa monin tavoin
rakennusmateriaaleissa
Itsepuhdistuva lasi, antibakteerinen pinta ja 
puhtaanapysyvä betoni. Nanomateriaalien käyttö 
rakentamisessa on tätä päivää. Nanoa hyödynnetään 
niin pinnoitteissa, maaleissa, eristeissä, ikkunoissa kuin 
antibakteerisissa kalusteissakin. Nanoteknologiassa 
rakenteen koko on vain miljoonasosa millimetristä.

458 nanotuotetta, jotka on suunnattu rakennus-

teollisuuteen.

Nanoteknologian kehitys on mennyt suurin 

harppauksin eteenpäin, ja nanoliiketoiminnan kas-

vu on voimakasta.  Kun vuonna 2006 nanoteknolo-

giaa ilmoitti hyödyntävänsä vain muutama suoma-

laisyritys, oli niiden määrä viisi vuotta myöhemmin 

yli 200, ja tällä hetkellä luku lähenee tuhatta. 

Hygieenisyys, lujuus, kestävyys
Rakennuksissa nanomateriaaleja käytetään yleises-

ti pinnoitteissa, eristeissä sekä seinä- katto- ja lat-

tiamateriaaleissa, Hanna-Kaisa Koponen mainitsee 

muutaman esimerkin nanoteknologiaan liittyen.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Kehityspäällik-

kö Hanna-Kai-

sa Koposella 

on tällä kertaa 

tutkittavana 

luonnonkuitu-

komposiitti, 

jonka pinnalle 

tiputetaan nes-

tettä. Pisaran ja 

pinnan välisen 

kontaktikul-

man perusteel-

la tehdään joh-

topäätökset 

pintajännityk-

sestä ja vuoro-

vaikutuksesta.
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– Tuotteita markkinoidaan niiden ominaisuuksi-

en ansiosta. Pinnoitetuotteet voivat olla esimerkiksi 

kulutuksen kestäviä, vettä hylkiviä, helposti puhdis-

tuvia tai antibakteerisia. Pinnoitteita käytetään niin 

betoniseinässä kuin kodin kaakeleissakin. 

Markkinoilla on ollut useamman vuoden itse-

puhdistuvia ikkunoita, joiden pinnalla on ohuen-

ohut nanomateriaali. Miten se toimii, on edelleen 

monelle mysteeri.

– Auringon uv-säteilyn osuessa ikkunaan käyn-

nistyy radikaalireaktio. Sen seurauksena pinnalla 

oleva lika pilkkoutuu, ja sade huuhtelee tämän pois. 

Näin ollen ikkuna tarvitsee puhdistuakseen aurin-

gonvaloa ja sadevettä.

Tosin on jo kehitetty laseja, jotka eivät tarvitse 

uv-säteitä puhdistuakseen, vaan sama reaktio ai-

kaansaadaan loisteputkien valolla, mutta tällaisia la-

seja ei ole vielä kaupasta saatavilla. Sen sijaan huur-

tumattomia peilejä on jo käytössä.

Lämpimissä maissa nanoa on hyödynnetty itse-

tummuvissa ikkunoissa. Niiden ansiosta ilmastoin-

nin tarve vähenee, mikä pienentää energiankulu-

tusta.

Niin ikään aurinkokennoissa hyödynnetään 

nanoteknologiaan perustuvia pinnoitteita.

Lämmöneristeistä voidaan puolestaan teh-

dä nanoteknologiaa hyödyntäen tehokkaampia ja 

ohuempia. Tämän on todettu säästävän myös ra-

kennusneliöitä. Myös materiaalien paloturvallisuut-

ta voidaan kasvattaa nanoteknologilla. 

Nanolla saadaan rakennusmateriaaleihin lisää 

kestävyyttä. Esimerkiksi betonimassan joukkoon 

voidaan sekoittaa lujuutta antavaa nanoainetta.

Ilmiö on luonnosta tuttu
Ketekin kehityspäällikkö Hanna-Kaisa Koponen 

on seurannut läheltä nanoteknologien voittokul-

kua. Kemistiksi Joensuun yliopistosta valmistunut 

Koponen tarkasteli väitöstutkimuksessaan vuonna 

2007 pintojen puhtaanapitoa.

Tutkimuksessaan hän totesi, että veden pisa-

roitumista voidaan edistää huomattavasti sopivilla 

pintarakenteilla verrattuna veden käyttäytymiseen 

tasaisilla pinnoilla. Nanomittakaavan rakenteet ai-

kaansaavat lähes täydellisen veden hylkivyyden ja 

sitä kautta itsepuhdistavuuden.

Satava vesi pisaroituu pinnoille ja vieriessään 

pinnoilta pois pisarat kuljettavat likapartikkelit mu-

kanaan. Ilmiö on tuttu luonnosta, puhutaankin niin 

kutsutusta lotus-efektistä.

Hän mainitsee, että nano ei olekaan mikään uu-

si juttu, mutta sen analysointi on onnistunut vasta 

analyysimenetelmien kehittyessä.

– Nanomittakaavan hiukkasia on aina ollut ole-

massa. Esimerkiksi kun sytyttää kynttilän, vapautuu 

huoneilmaan nanokokoisia partikkeleja.

Ketekissä nanoa monella saralla
Kehityspäällikkö Hanna-Kaisa Koponen muiste-

lee, että 2000-luvun puolessa välissä nanoa ei vie-

Miksi vaihtaisit koko ikkunan 
vain kuluneen ulkopuitteen vuoksi?
Jeti-menetelmässä ikkunan vanha ulkopuite uusitaan säänkestäväksi 

alumiinipuitteeksi. Yhdessä karmiosan kanssa se muuttaa puuikkunan 
rakennuksen käyttöiän kestäväksi puualumiini-ikkunaksi. 

Korjaus on nopea, osakkaille vaivaton ja oikeudenmukainen.

Lisätiedot
www.jeti-ikkuna.fi 

0500 603 953/ Jouni Ruuska
info@jeti-ikkuna.fi

Maksuton ikkunoiden kunto- ja korjaus-

tarvearvio. Soita 0500 603 953.

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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lä tunnettu yleisesti  ja  se tuntui korkealentoiselta 

teknologialta.

– Vuosien varrella on huomattu, että nanotekno-

logia luo kehitysedellytyksiä pienellekin yritykselle.

Kokkolassa sijaitseva Teknologiakeskus Ketek Oy 

oli mukana TEM:n osaamiskeskusohjelma OSKEn 

nanoklusterissa, jonka seitsenvuotinen toiminta 

päättyi vuoden 2013 lopussa. Hankkeen puitteissa 

nanoteknologiaa kehitettiin monella alalla. Kluste-

rin aikana muun muassa esiteltiin nanoteknologian 

sovelluksia rakentamisessa Kokkolan, Tampereen ja 

Hyvinkään asuntomessuilla.

Nanoteknologian klusteriohjelman lisäksi Ketek 

on osallistunut muihin nano-ohjelmiin. Nanojäte-

hankkeessa tutkittiin, mitä nanomateriaaleja sisäl-

täville tuotteille tapahtuu, kun ne päätyvät jätteen-

käsittelyyn. Eurooppalaisessa, nanomateriaalien 

valmistajille suunnatussa I-Nanotool -hankkees-

sa puolestaan tarkastellaan miten nanomateriaa-

lit on otettu huomioon ympäristölainsäädännössä 

ja kuinka yritykset voisivat tehostaa omaa toimin-

taansa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Kehitystyö nanon ympärillä jatkuu
– Parhaillaan kehitetään hiilinanoputkisia kom-

posiittirakenteita, joilla voidaan korvata metalli- ja 

puumateriaaleja. Ne ovat kevyitä, mutta yhtä lujia 

kuin perinteiset materiaalit.

Tulevaisuutta visioidessaan Hanna-Kaisa Kopo-

nen arvelee, että yhä enemmän haetaan toiminnal-

lisia materiaaleja, jotka ovat muokattavissa käyttö-

kohteen mukaan. Nano on yksi keino muiden jou-

kossa, kun materiaaleihin etsitään älykkyyttä. 

NANOMATERIAALEJA käytetään yhä useam-

missa tuotteissa, mutta tieto nanomateriaalien 

vaikutuksista ihmisen terveyteen ja ympäristöön on 

vielä riittämätöntä. Maailman johtavat nanotekno-

logian ja -turvallisuuden asiantuntijat kokoontuivat 

huhtikuussa Helsinkiin kansainväliseen SENN2015-

kongressiin jakamaan alan uusinta tutkimustietoa.

Nanomateriaalien turvallisuus on koko nanoalan 

menestyksen edellytys. Suomi kulkee etulinjassa 

nanomateriaalien turvallisuuden tutkimuksessa. 

Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskus on 

aloittanut toimintansa vuoden 2011 alussa. Keskuk-

sen tärkein tavoite on varmistaa, että suomalaiset 

työpaikat, joilla käsitellään nanomateriaaleja, ovat 

turvallisia.

– Ratkaisut, jotka edistävät nanoteknologian 

turvallista käyttöä ovat avainasemassa, kun nano-

teknologian kaupallistuminen laajenee ja kasvava 

määrä työntekijöitä ja kuluttajia altistuu nanomate-

riaaleille, kertoo Nanoturvallisuuskeskuksen johtaja 

Kai Savolainen Työterveyslaitoksesta.

– Altistumista voi tapahtua tuotannossa, kul-

jetuksessa, varastoinnissa, käsittelyssä, tuotteiden 

käytössä ja niiden kierrätyksessä.

Uusi tuotteita ja nanoteknologian sovelluksia 

syntyy jatkuvasti. Suurta mielenkiintoa ovat viime ai-

koina herättäneet hiilinanoputkien ja grafeenin käyt-

tö lääketieteen ja neurologian sovelluksissa muun 

muassa solujen välisen kommunikaation edistäjinä.

Osa nanomateriaaleista saattaa aiheuttaa syöpää.

– Nanomateriaaleja on olemassa tuhansia eri-

laisia. Osa niistä on vaarattomia, mutta osa voi olla 

vaaraksi terveydelle ja aiheuttaa jopa syöpää, kertoo 

tutkimusprofessori Hannu Norppa Työterveyslaitok-

sesta. 

– Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus IARC 

on luokitellut hiilinanoputket mahdollisesti syöpää 

aiheuttaviksi. Keskeisiä kysymyksiä nanoturvalli-

suuden tutkimuksissa ovat, mitkä nanomateriaalien 

ominaisuudet vaikuttavat niiden haitallisuuteen ja 

voiko nanokoko tehdä vaarattomasta materiaalista 

vaarallisen.

Norppa tutkii erilaisten metallipohjaisten ja kui-

tumaisten nanomateriaalien perimämyrkyllisyyttä ja 

syöpävaarallisuutta.

Nanomateriaaleilla on myös ympäristövaikutuksia 

Nanohiukkasten pieni koko tarjoaa huimia 

mahdollisuuksia tuotteiden ominaisuuksien kehittä-

miseen, mutta samaan aikaan pieni koko voi tehdä 

materiaaleista jopa myrkyllisiä niiden päästessä ihon 

läpi ihmisen verenkiertoon tai ympäristöön.

Nanoteknologiaa hyödyntävien kuluttajatuottei-

den lukumäärä on noussut kymmeniä prosentteja 

vuodesta 2010.

– Nanomateriaalien kasvava käyttö johtaa väis-

tämättä siihen, että niitä pääsee jossain vaiheessa 

myös luontoon, sanoo ympäristö- ja ekotoksikolo-

gian tutkija Anne Kahru Virosta. 

Turvallisuus
menestyksen 
edellytys 

Vinkki: http://www.databooks.com/timojalkanen/

journalist/nanoteknologia-jalkanen.pdf

”Miltä tuntuisi jos törmäyksen jälkeen auton puskuriin 

tullut painauma häviäisi muutamassa minuutissa ja naar-

muuntunut maalipinta korjaisi itse itsensä – tai jos autossa 

olisi itsensä puhtaana pitävät ja huurtumattomat ikku-

nalasit ja peilit. Entäpä jos kodin jäte menisi kaatopaikan 

sijasta takapihalla sijaitsevaan energiatuotantoyksikköön, 

joka muuntaisi sen lämmöksi ja sähköenergiaksi. Scifi ä vai 

todellisuutta?”

Näin kirjoittaa Timo Jalkanen Databooks.com-sivustolta 

löytyvässä artikkelissa Nanoteknologia tulee – oletko 

valmis?. Artikkeli on alunperin julkaistu Teollisuus Nyt –

lehden numerossa 5/2007.
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”Tosiasia kuitenkin on, että 
osakkaan kyselyoikeutta ei 
ole asunto-osakeyhtiölaissa, 
eikä sen perusteluissakaan 
evätty missään muissa asioissa 
kuin liikesalaisuuksia ja henki-
lötietoja koskevissa asioissa.”
Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen
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A
sunto-osakeyhtiölain toimivuutta koskeneessa kyselyssä ja 

ennen kaikkea verkkokeskustelussa tuli voimakkaasti esiin, 

miten vaikeaksi osakkaat kokevat tiedon saamisen taloyh-

tiönsä asioista tilikausien välisenä aikana.

- Käsityksessä tietojen saamisesta ja siitä, mikä on tärkeää tietoa, oli 

valtava ero esimerkiksi osakkaiden etua vartioivien hallitusjäsenten ja 

palveluntuottajien eli isännöitsijöiden välillä.  Osakkaista yli 60 pro-

senttia piti tietoja taloudesta ja palvelusopimuksista tärkeinä, sen si-

jaan isännöitsijöistä vain 20 prosenttia arvioi, että osakkaille ovat juuri 

nämä asiat tärkeitä. Tämä oli oikeastaan se suurin yksittäinen havain-

to, mikä käynnisti viestintäsuosituksen laatimisen, oikeusneuvos Jyr-

ki Jauhiainen toteaa.  

Viestintäsuosituksen valmistelu on siis käynnissä kiinteistö- ja 

isännöintialan järjestöjen vetovastuulla. Sen valmistelussa on Jau-

hiaisen mukaan tarkoitus kuulla myös mm. Kuluttajaliittoa, Suomen 

asunto-osakkeenomistajat SAO ry:tä sekä muita tahoja.

VIESTINTÄSUOSITUS TYÖN ALLAVIESTINTÄSUOSITUS TYÖN ALLA

Viestivät ja Viestivät ja 
projektikoordinoivat projektikoordinoivat 
isännöitsijät isännöitsijät 
tulevaisuuttatulevaisuutta

Kansalaiskysely ja –keskustelu asunto-
osakeyhtiölain toimivuudesta on poikimassa 
viestintäsuosituksen, jolla pyritään 
parantamaan osakkaiden tiedonsaantia 
taloyhtiötä koskevista asioista tilikausien 
välisenä aikana.

Suositusluonnos tulee kommentoitavaksi 
julkiseen verkkokeskusteluun 24.5.2015 
alkaen tähdäten siihen, että ns. lopullinen 
versio olisi valmis vuoden loppuun 
mennessä.

Lainsäädäntöneuvos[1] Jyrki Jauhiaisen 
mielestä suosituksen käytön yleistymisen 
kannalta tärkeää olisi, että suositus ja sen 
käyttöönotto tuotaisiin esiin jo ensi kevään 
yhtiökokouksissa vähintään ilmoitusasiana.

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Riina TakalaRiina Takala
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– Viestintäsuositusluonnoksesta  järjestetään 

taas verkkokeskustelu samaan tapaan kuin tehtiin 

asunto-osakeyhtiölain toimivuutta koskeneen ky-

selyn jatkeeksi. Se käynnistyy 24.5.2015., Jauhiainen 

kertoo.

Verkkokeskustelussa esiin tulevia mielipiteitä 

on tarkoitus hyödyntää suosituksen valmistelussa. 

Tämänhetkisen tavoiteaikataulun mukaan suosi-

tus olisi valmis vuoden loppuun mennessä, jonka 

jälkeen ahkeroidaan suosituksen tiedottamiseksi ja 

käyttöönottamiseksi mahdollisimman laajasti. Tu-

levina vuosina toivotaan  sitten käytännön koke-

muksia ja palautetta suosituksen toimivuudesta.

Hyvänä ideana Jauhiainen pitää sitä, että järjes-

töt viestittäisivät taloyhtiöiden osakas- ja asukas-

viestinnässä suosituksen laatimisesta ja siitä, että 

hallitukset ja isännöitsijät voisivat ottaa vielä tämän 

vuoden puolella kantaa siihen, otetaanko suositus 

käyttöön vai ei. 

– Lisäksi suositus voitaisiin ottaa kevään 2016 

yhtiökokouksiin vähintään ilmoitusasiana, ellei sit-

ten ihan keskusteluasiana siitä, otetaanko se yh-

tiössä käyttöön vai ei. Näin varmistettaisiin se, et-

tä mahdollisimman monessa maamme yli 82 000 

asunto-osakeyhtiössä, tulisi keskustelluksi suositus 

ja sen käyttöönotto, Jauhiainen jatkaa. 

Osakkaan kyselyoikeus 
viestintäsuositukseenkin
Osakkaiden ja asukkaiden tiedonsaanti taloyhtiön 

asioista ja hallinnosta on puhuttanut monissa tilai-

suuksissa. On koettu, ettei osakas saa haluamiaan 

tietoja tai että taloyhtiön hallinto tietoisesti tai tar-

koituksellisesti pimittää osakkaan haluamia tietoja.

Jyrki Jauhiainen harmittelee sitä, että taloyhti-

öissä näihin ongelmiin joudutaan usein juuri siksi, 

että joissakin taloyhtiöissä viestintä ei toimi eri toi-

mijoiden kesken esimerkiksi henkilökohtaisten syi-

den vuoksi. 

– Tosiasia kuitenkin on, että osakkaan kysely-

oikeutta ei ole asunto-osakeyhtiölaissa, eikä sen 

perusteluissakaan evätty missään muissa asioissa 

kuin liikesalaisuuksia ja henkilötietoja koskevissa 

asioissa, Jauhiainen muistuttaa.

Siksi hän toivoo, että juuri tämä eduskunnan la-

kiperusteluissakin esiin tuleva seikka saataisiin kir-

jatuksi viestintäsuositukseen ja sitä kautta saataisiin 

aikaan avoimempaa tiedottamista ja viestintää talo-

yhtiön asioista.

Lisäksi hänen mielestään on tärkeää, että vies-

tintäsuositusta myös käytännössä testataan: - Kun 

ajatellaan, että suositusta olisi testattu esimerkiksi 

vuosi – pari, niin silloin olisi luontevaa harkita suo-

situksen ottamista esimerkiksi ”hyvän tavan mukai-

sesti viestintä... ” -tyyppisenä yleispykälänä asunto-

osakeyhtiölakiin. Silloin sen sisältö perustuisi kan-

salaisten itsensä määrittämään ja testaamaan toi-

mintamalliin, Jauhiainen vielä visioi.

Hänen mielestään lakien laatimisessa pitäi-

si enemmänkin hyödyntää asunto-osakeyhtiölain 

toimivuuden selvittämiseen liittyneitä avoimia kan-

salaisten keskusteluun ja kommentointiin liitty-

viä prosesseja, koska niissä on mahdollisuus saada 

käyttöön juuri se käytännön kokemus ja asiantun-

tijuus, joita kansalaisilla – tässä tapauksessa juuri 

osakkailla, hallituksilla, isännöitsijöillä ja kiinteis-

tönvälittäjillä on ollut tarjota lain toimivuuden pa-

rantamiseksi. 

– Verkkokeskustelussa tuli esiin, ja muutenkin 

on tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että hallituk-

seen valitaan viestintä- ja kommunikointitaitoisia 

jäseniä, koska viestintä on erittäin tärkeä asia. Hal-

lituksen pitää päättää, miten viestintä taloyhtiös-

sä hoidetaan. Toivottavaa on, että hallituksella olisi 

viestinnästä jonkinlainen suunnitelma, tehtäväja-

ko henkilöiden kesken, mitä ja milloin viestitään ja 

huomioitaisiin vuosikelloasiatkin, Jauhiainen jat-

kaa. 

Isännöitsijän rooli viestijänä 
ja sen vaiktuus isännöintityöhön 
Jyrki Jauhiainen uskoo, että viestinnän korostumi-

nen kaikessa taloyhtiötoiminnassa muuttaa myös 

isännöitsijän tehtäviä ja roolia taloyhtiön toimitus-

johtajana. Viestintäsuosituksenkin voi nähdä vie-

vän isännöitsijätoimistojen työtä uuteen suuntaan.

– Minun henkilökohtainen käsitykseni on, että 

isännöitsijän henkilökohtaisesti tärkeimmät omi-

naisuudet ovat projektinhallinta- ja viestintätaidot, 

kaiken muun hän voi hankkia jostakin muualta. 

Isännöitsijän täytyy osata koordinoida ja hallita iso-

ja projekteja, Jauhiainen toteaa.

Kun taloyhtiöllä on hyvä huoltoyhtiö ja kirjanpi-

täjä, hyvän isännöitsijän toimenkuvan pitäisi pe-

rustua hyvään viestintään ja kykyyn yhdistää se toi-

minnan suunnitteluun.  Silloin isännöitsijän tehtä-

vänä on nimenomaan koordinoida ja hallita projek-

teja, joiden lopputuloksena syntyy sekä sisällöltään, 

että kustannuksiltaan korjauksia, joiden toteutta-

misprosessissa isännöitsijä on selkeästi myös itse 

ansainnut oman palkkansa.

Edelläkävijöiksi Jauhiainen kuvailee sellaiset 

isännöintialan yritykset, joihin on palkattu erikseen 

viestintäosaajia. Hänen mielestään olisi toivottavaa 

sekin, että esimerkiksi viestintäsuosituksen toteut-

tamisessa osakkaat ja asukkaat saisivat aikaan ky-

syntää sille, että isännöintiyritysten olisi tarjottava 

heille viestintäpalveluita. 

Tiedon siirtäminen 
järkevämmäksi
Viestintään ja ennen kaikkea tietoon liittyvänä 

haasteena Jauhiainen näkee sen, miten isännöin-

tiyritykset järjestävät taloyhtiötietojen siirtämisen 

tilanteissa, kun asiakas vaihtuu. Miten muuttaa käy-

täntöä, jossa yksi tapa säilyttää isännöintiasiakas on 

ollut se, että vanhan asiakkaan tietojen siirtäminen 

uudelle isännöitsijälle on ollut vaikeaa ja hidasta. 

–  Minun mielestäni se olisi ensisijassa kiinteis-

töalan – ja  nimenomaan taloyhtiöitä ja osakkaita 

edustavien toimijoiden - tehtävä saada palveluntar-

joajapuoli asemoitumaan isännöintisopimuksilla ja 

muillakin siihen, että asiakastaloyhtiön materiaalin 

pitäisi olla helposti siirrettävää, Jauhiainen sanoo 
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ja viittaa tietojärjestelmiin, joissa valitettavan usein 

nykyisin törmätään siihen, etteivät ne toimi keske-

nään.

Käytäntö ei voi pitkään olla sitä, että uusi isän-

nöitsijä saa vanhalta isännöitsijältä käteensä dvd:n 

lauseella ”koetapa saada auki”.

Isännöitsijäntodistus "
koneelliseksi"
Tämän ongelman ratkaisemiseen tarvitaan alan ak-

tiivisuutta, mutta uusia mahdollisuuksia tiedon pa-

remmassa hyödyntämisessä ja myös siirtämisessä 

Jauhiainen näkee esimerkiksi suunnitteilla olevien 

asunto-osakkeiden omistajarekisterissä ja asunto-

osakkeiden tietorekisterissä. 

Niissähän pyritään siihen, että esimerkiksi jokai-

selle huoneistolle syntyy huoneiston tai kiinteistön 

henkilötunnus.

– Siihenhän voitaisiin sitten ankkuroida monia 

muitakin asioita. Järjestelmä voisi edellyttää, että 

sinne vietävät esimerkiksi isännöinnin perustie-

dot ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. Se taas 

mahdollistaisi esimerkiksi isännöitsijätodistusten 

”koneellistamisen” nykyistä pidemmälle, Jauhiai-

nen mainitsee.

– Tämä olisi hyvä muutos osakkaiden kannal-

ta. Esimerkiksi isoilta vuokra-asuntojen omistajilta 

on tullut kommenttia, että isännöitsijätodistuksen 

hinta voi vaihdella hyvin paljon. Mediassahan juuri 

oli juttua siitä, että isännöitsijätodistuksen hinta voi 

vaihdella nolla eurosta 200 euroon. 

– Miten tämä on mahdollista? Saa sen kuvan, et-

tä isännöintipalvelu on selvästi kilpailutettu sillä ta-

valla, että katetta otetaan tavallaan lisäpalveluista, 

Jauhiainen tuumii.

Toisaalta hän muistuttaa, että pitäisi ostajankin 

miettiä, minkälaista palvelua on hankkinut ja mistä 

todellisuudessa sitouduttu maksamaan, Jyrki Jau-

hiainen vielä toteaa. 

– Isännöitsijän henkilökohtaisesti tär-

keimmät ominaisuudet ovat projek-

tinhallinta- ja viestintätaidot, kaiken 

muun hän voi hankkia jostakin muu-

alta. Isännöitsijän täytyy osata koordi-

noida ja hallita isoja projekteja, 

Jauhiainen toteaa.
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K
yselyssä osakkeenomistajat, hallituksen 

jäsenet, isännöitsijät ja kiinteistönvälittäjät 

vastasivat kysymyksiin, joilla kerättiin tie-

toa, miten vuonna 2010 voimaan astunut 

asunto-osakeyhtiölaki on vaikuttanut ja mitä kehi-

tettävää ja muutostarpeita siinä on.

Kyselyyn saatiin 6 300 vastausta. Tätä lukua voi 

Jauhiaisen mukaan pitää erinomaisena, kun sitä 

tarkastelee tilastollisesti: Esimerkiksi isännöitsijä-

kunnan mielipiteiden voidaan katsoa tilastollisesti 

edustaneen noin 1,16 miljoonaa asukkaan taloyh-

tiöiden isännöintiä, hallitusten jäsenten mielipitei-

den noin 220 000 asukkaan taloyhtiöiden hallituk-

sia ja osakkaiden mielipiteiden noin 110 000 asu-

kasta. 

– Meillä oli kyselyssä mukana tilastotieteilijöitä 

ja kun noita 6 300 vastausta verrattiin tilastollises-

ti yleisesti talotyypin, sijainnin, huoneistomäärän, 

rakennusten iän sekä osakehuoneistojen omistajien 

iän ja sukupuolen perusteella koko maan tietoihin, 

niin saimme tilastotieteellisestikin koko maan talo-

yhtiö-, osakehuoneisto- ja osakaskannan kattavan 

pätevän otannan, Jauhiainen mainitsee.

–  Joku arvioi näiden lukujen perusteella, että 

saimme perustason asiantuntijoilta ”hands on” –ko-

kemusta ehkä 10 000 työtunnin edestä ja me olem-

me siitä todella kiitollisia, Jauhiainen korostaa.

Verkkokyselyssä 
erinomaisia ideoita ja palautetta
Verkkokeskusteluun osallistui huomattavasti vä-

hemmän ihmisiä, mutta ”tuhansia peukutuksia” 

ja 1 500 kommenttia voi Jauhiaisen mielestä pitää 

myös   hyvänä lopputuloksena. 

–  Verkkokeskustelussa oli erittäin asiallista kom-

mentointia. Ja oli loistavaa saada käytännön arjen 

asiantuntemusta näihin asioihin, Jauhiainen vielä 

hehkuttaa. 

Hän iloitsee nimenomaan siitä, että tämä kysely 

ja verkkokeskustelu ovat vakuuttaneet 25-vuotisen 

lainvalmistelu-uran kokeneelle, ettei lainsäädäntö 

ole aina oikea ratkaisu parantaa käytännön toimin-

taa, vaan oikeanlainen ja –oikea-aikainen viestin-

tä ja suositukset – ja tässä tapauksessa erityisesti 

viestinnän parantaminen suosituksin – ovat usein 

parempia tuloksellisia pienemmillä kuluilla tuotta-

va keino.  

–  Meillä on tästä asiasta täysin vastaansanoma-

tonta todistusaineistoa näiden verkkokyselyiden ja 

–keskusteluiden jälkeen.

Tarkoitus on toteuttaa keväällä ja kesällä 2015  

myös viestintäsuositusluonnoksesta vastaavanlai-

nen verkkokeskustelu, jossa suositus tulee käytän-

nössä testatuksi ja sen valmiiksi saattamiseksi var-

masti saadaan palautetta ja ideoita.

Valtakirja- ja 
äänileikkuri lainsäädäntöseulaan
Joitakin lainsäädännöllisiä kehittämistarpeita pro-

sessi toi esiin. 

Tulevalla vaalikaudella tullaan Jauhiaisen mu-

kaan näillä näkymin harkitsemaan, onko tarpeen 

tarkistaa  esimerkiksi valtakirjojen käyttöön liittyviä 

pykäliä.

–  Kyselyissä ja kartoituksissa on tullut esiin oi-

keastaan vain yksi selkeä ja kiireellistä käsittelemis-

tä vaativa kysymys valtakirjojen keräämisestä. Siitä 

on asiantuntijoiden kesken käyty keskustelua, mi-

ten olisi mahdollista tai miltä osin olisi paineita ra-

joittaa valtakirjojen keräämistä. 

–  Toinen kysymys, jota tullaan pohtimaan, on 

äänileikkuri ja miten sitä sovelletaan.

Riitojen sovittelemisesta ja siitä saadusta palaut-

teesta on Jauhiaisen mukaan myös tarkoitus käyn-

nistää oma keskustelunsa. 

–  Ongelmana on, että esimerkiksi yhtenä uute-

na riidanratkaisukeinona esiin tuodussa Kulutta-

jariitalautakunnassa käsittelyajat ovat liian pitkät. 

Verkkokeskustelussa ei kuitenkaan jäsentynyt riittä-

västi sekään, mikä olisi nopeampi ja kevyempi jär-

jestelmä, joten sitä täytyy selvittää lisää, Jauhiainen 

vielä toteaa.

Kysely ja verkkokeskustelu 
antoisa tiedonkeruutapa
Oikeusministeriössä ollaan oikeusneuvos Jyrki Jauhiaisen 
mukaan erittäin tyytyväisiä asunto-osakeyhtiölain 
toimivuutta koskeneeseen internetkyselyyn, joka 
toteutettiin syksyllä 2013, ja sen tuloksiin perustuneen 
verkkokeskustelun, joka toteutettiin keväällä 2014. 

Teksti: Riina Takala
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K
iinteistöpäällikkö Juha Niskanen Y-Sääti-

östä haluaa nostaa esiin artikkeliin liittyen 

muutamia huomioita: 

- Artikkelista sai ehkä sellaisen kuvan, 

että vain Y-Säätiöllä ja Helsingin Asuntohankin-

ta Oy:llä olisi pääkaupunkiseudulla omistuksessaan 

vuokra-asuntoja, mutta tosiasiassa olemme vain 

yhtenä toimijana kentällä, Niskanen toteaa viitaten 

Y-Säätiön omistamiin noin 5 200 vuokra-asuntoon, 

jotka sijaitsevat noin 2 000 asunto-osakeyhtiössä 

– perusperiaatteena 1-2 asuntoa per asunto-osake-

yhtiö.

– Suurin osa asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevista 

vuokrakäytössä olevista asunnoista on yksittäisten 

kansalaisten omistamia. Tuntemieni kollegojen ja 

Y-SÄÄTIÖ HALUAA OLLA:

Sovun säilyttävä
asunto-osakkeenomistaja
Helsinkiläisen asunto-osakeyhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Olli Kaivanto halusi maaliskuussa 
ilmestyneessä Kiinteistöpostin numerossa 2 herättää 
keskustelua sosiaalisen asuttamisen, vuokra-asumisen 
ja asunto-osakeyhtiöarjen yhteensovittamisesta ja sen 
mukanaan tuomista mahdollisista ongelmista. 

muiden alalla toimivien ammatti-ihmisten mukaan 

myös yksityisten omistamissa vuokra-asunnoissa 

asumisessa ilmenee ongelmia, mutta ei kuitenkaan 

sen enempää, kuin missä tahansa asumisessa, hän 

jatkaa. Keskustelussa tulee helposti sellainen tun-

ne, että joidenkin mielestä vuokralla asumisen olisi 

jollain tavalla jo lähtökohtaisesti negatiivinen ilmiö 

asunto-osakeyhtiön kannalta.

Niskasen oman näppituntuman mukaan Helsin-

gistä on todennäköisesti vaikea löytää yhtään sel-

laista asunto-osakeyhtiötä, jossa ei olisi vuokrakäy-

tössä olevaa asuntoa. 

– Asuntojen vuokraustoiminta on valtavirta ja 

yleinen tapa. On varmastikin yhtiöitä, joissa helpos-

ti 20-30 prosenttia asunnoista on vuokrakäytössä ja 

Teksti ja kuvat: Riina Takala
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omistajina on yksityisiä osakkeenomistajia, meidän 

tapaisia yleishyödyllisiä toimijoita, rahastoja ynnä 

muita, Niskanen vielä piirtää mittasuhteita omis-

tusasuntojen ja asuntojen vuokraamisen kenttää.

Ammattilaisaatoksin 
ammattilaisen kanssa
Toisena huomiona Niskanen nostaa esiin hyvän 

yhteistyön ammatti-isännöitsijöiden kanssa. 

Hänen kokemuksensa mukaan monissa ongel-

matilanteissa asiat saadaan hoidettua isännöitsijän 

kanssa nimenomaan siksi, että isännöitsijä tarkas-

telee ongelman ratkaisua ammattimielessä. 

Hallitusten suhtautumista taas saattavat sävyt-

tää esimerkiksi huoli omasta omaisuudesta ja muut 

tunteet, joiden seurauksena asioihin suhtaudutaan 

rutinoitunutta isännöitsijä tunteellisemmin.

Nopeasti reagoitava
- Sen voin sanoa, että lähtökohtaisesti me – oli-

pa kyse sitten vuokralaisen aiheuttamasta isosta tai 

pienestä vahingosta – pyrimme selvittämään ta-

pahtumat mahdollisimman seikkaperäisesti, Niska-

nen toteaa.

Nopeaan reagoimiseen on hänen mukaansa nyt 

paremmat mahdollisuudetkin, koska Y-Säätiöllä on 

enemmän teknisen isännöinnin resursseja ja pai-

kan päällä pystytään käymään tarvittaessa vaikka 

samana päivänä vahingon tapahduttua.

Selvittämistyössä on tärkeää tietysti kuulla isän-

nöitsijän näkemys tapahtuneista, mutta myös sel-

vittää vuokralaisen kanssa perin pohjin, miten va-

hinko on tapahtunut.

– Sillä on suuri merkitys vakuutuskorvauksissa, 

Niskanen mainitsee.

Yksittäisissä tapauksissa selvitetään tietenkin ai-

na taloyhtiön ja osakkeenomistajan ja sitä kautta 

vuokralaisen vastuut asunto-osakeyhtiölain ja va-

hingonkorvauslain näkökulmasta.

– Esimerkiksi vesivahingossa on usein selkeintä, 

että taloyhtiö tekee vahinkoilmoituksen omaan va-

kuutusyhtiöönsä ja käynnistää viipymättä tarpeel-

liset purku-, kuivatus- ja korjaustyöt asunto-osake-

yhtiölakiin perustuvan vastuujaon mukaisesti ja me 

osakkeenomistajana vastaamme omistajalle kuulu-

vista korjaustöistä tai niiden kustannuksista omalta 

osaltamme osakkaan velvollisuuksien mukaisesti. 

Tärkeintä on, että prosessi hoituu nopeasti hyvässä 

yhteistyössä, Niskanen linjaa.

Vahinkotapausten selvittämisessä ja hoitami-

sessa hämärtyy usein myös termit korjausvastuu ja 

korvausvastuu. Asunto-osakeyhtiön korjausvastuu 

on melko laaja ja asunto-osakeyhtiölaissa hyvin ku-

vattu ja määritelty, mutta sitä ei pidä sekoittaa kor-

vausvastuuseen, jota usein joudutaan arvioimaan 

asunto-osakeyhtiölain lisäksi vahingonkorvaus-

lain perusteella. Vahinkojen korjaamisessa ja siitä 

aiheutuvissa kustannuksissa on Niskasen mukaan 

kuitenkin toisinaan joustettu erityisesti taloyhtiön 

suuntaan.

– Me olemme yksittäisissä tapauksissa tulleet 

korjauskustannuksissa vastaan, vaikka juriidista 

velvoitetta ei olisi ollut. Näin on saatu syntymään 

taloyhtiössä sopu, koska se on aina arvokkaampaa 

kuin oikeudessa riiteleminen. Sovun säilyttäminen 

taloyhtiössä on meidän toimintamme lähtökohta ja 

siksi haluamme hoitaa ikävätkin tapaukset kunnial-

la, Niskanen korostaa.

Toisinaan asiassa on edetty niin, että asukas on 

tehnyt taloyhtiön kanssa maksusuunnitelman mak-

saakseen vahingosta aiheutuneet korjauskulut.

– Esimerkiksi sosiaalitoimi tai seurakuntien krii-

sirahaston tyyppiset tahot ovat myös joissakin tapa-

uksissa maksaneet yhdessä asukkaan kanssa tällai-

sia korjauskustannuksia.

Hissirakentamiseen ja 
muuhun korjaamiseen myötämielisinä
Y-Säätiöllä on tänä päivänä hyvin aktiivinen ote 

asunto-osakeyhtiössä mahdollisesti suunniteltavi-

en korjausten toteuttamiseen. 

– Vaikka meidän toimintamme ei ole sijoittaja-

lähtöistä, eikä meidän ole tarkoitus tuottaa voittoa, 

tuemme asunto-osakeyhtiössä aina pitkäjänteistä 

korjaamista.

Tänäänkin olen käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa 

parinkin hallituksen puheenjohtajan kanssa siitä, 

miten voimme tukea hissien rakentamista, Niska-

nen mainitsee.

Toiminnan tarkoituksena on nimenomaan se, 

että asunto-osakeyhtiöitä, jossa Y-Säätiön omista-

mia asuntoja sijaitsee, kehitettäisiin mahdollisim-

man pitkäjänteisesti.

Y-Säätiössä on myös käynnistetty asunto-

jen kuntotarkastukset, joita on tarkoitus kohdistaa 

omistuksessa olevaan asuntokantaan.

– Aloitimme Helsingin seudulla asuntojen mää-

rävuositarkastukset ja nyt vajaan vuoden aikana on 

saatu tarkastettua noin 1 500 asuntoa. Tavoitteena 

on, että pääsisimme tekemään teknisen tarkastuk-

sen lähes kaikissa asunnoissa tietyin aikavälein tai 

ainakin sellaisissa, joissa ei ole lähivuosina kukaan 

meiltä käynyt, Niskanen kertoo.

Lisäksi asukkaiden palvelemiseksi perustettiin 

hiljattain keskitetty asiakaspalvelu chatteineen ja 

muiden yhteydenpitomuotoineen.

– Haluamme madaltaa asukkaiden kynnystä ot-

taa yhteyttä. Perusidea on se, että kuuluipa asia sit-

ten meille, isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle tai ke-

nelle muulle tahansa, me pyrimme selvittämään 

asiaa ja auttamaan ongelman ratkaisussa, Niskanen 

vielä kertaa toimintaperiaatetta, millä halutaan es-

tää turhien ongelmien syntymistä erityisesti asun-

to-osakeyhtiöissä.

Y-Säätiö omistaa noin 5 200 asuntoa, 

jotka sijaitsevat asunto-osakeyhtiöis-

sä. Asuntoja on mm. Helsingin 

Kalliossa, joka on tänä päivänä hyvin 

kysytty asuinalue.
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Asunto ensin -periaatteella
Y-Säätiön perinteinen toimintamuoto on ollut 

asunto-osakkeiden hankkiminen. Ensimmäinen 

asunto hankittiin vuonna 1986 ja nyt niitä on siis 

noin 5 200.

– Meidän perinteinen toimintamallimme näissä 

on ollut jälleenvuokrausyhteistyö. Tälläkin hetkel-

lä Y-Säätiön kaikista asunnoista 80 prosenttia on 

jälleenvuokrausmenettelyn piirissä ja 20 prosenttia 

oman vuokraustoiminnan piirissä.

Jälleenvuokraustoiminta tarkoittaa käytännössä 

sitä, että Y-Säätiö vuokraa asuntojaan – yksi asun-

to, useampi asunto tai kokonaisia taloja - yhteistyö-

kumppaneille, joita ovat kaupungit, kunnat, kuntien 

omistamat vuokrataloyhtiöt, seurakunta tai ns. kol-

mannen sektorin toimijat. Ne vuokraavat asuntoja 

sitten edelleen vuokra-asuntoja tarvitseville.

Tulevaisuudessa säätiön asukasvalinnat tule-

vat Niskanen arvion mukaan tietyllä tavalla eriyty-

mään, eli on ns. tavanomaisen korkotuetun vuokra-

asumisen asukasvalinnan linja ja erityisasumiseen 

painottuva asukasvalinnan linja.

Erityisasumisella tarkoitetaan vuokra-asuntojen 

tarjoamista nimenomaan sellaisille ihmisille, joil-

la on asuntovaikeuksia, jotka ovat asunnottomia tai 

asunnottomuusuhan alla. Tärkeä periaate tässä toi-

minnassa on ”asunto ensin”, jolla Niskasen mukaan 

tähdätään siihen, että ihmiselle pystyttäisiin ensim-

mäiseksi järjestämään kunnollinen asunto ja sen 

myötä syntyisi todellinen mahdollisuus hoitaa kun-

toon myös muita elämän ongelmia.

– Yhteiskunnan kokonaistalouden kannalta on 

tärkeä hoitaa asunnottomuutta. Kadulla asuvat ja 

erilaisissa asuntovaikeuksissa olevat ihmiset kuor-

mittavat yhteiskunnan palveluverkostoa paljon 

enemmän kuin ne ihmiset, joiden asuminen ja sen 

ansiosta myös muut elämäntilanteet on saatu va-

kiintumaan. Se on yhteiskunnan kannalta säästöä 

pitkällä tähtäimellä puhumattakaan ihmisarvo- yn-

nä muista kysymyksistä. 

Räätälöityjä
tukitoimia järjestetään
Monissa erityisasumisen tapauksissa asumisessa 

onnistumiseen tarvitaan erilaisia tukitoimia. 

Niskasen käsityksen mukaan Y-Säätiön ja sen 

yhteistyökumppaneiden toiminnassa on kyetty tur-

vaamaan asumisen tukitoimet aika hyvin. 

”Yhteiskunnan 
kokonaistalouden 
kannalta on tärkeä 
hoitaa asunnotto-
muutta. ”
Kiinteistöpäällikkö 

Juha Niskanen

Kiinteistöpääl-

likkö Juha 

Niskasen mu-

kaan Y-Säätiö 

on aktiivisesti 

mukana to-

teuttamassa 

esimerkiksi his-

sien jälkiasen-

nusremontteja.
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Suuret vuokranantajat jakavat Y-Säätiön kanssa 

varmasti yhden asumiseen ja varsinkin vahinkoti-

lanteisiin liittyvät ongelmat:  Nykyisessä kiinteistö-

jen vakuutusturvassa ja myös kotivakuuttamisessa 

ilmenevät puutteet. 

– Taloyhtiöt käyttävät perinteistä täysarvovakuu-

tusta, jossa on lueteltu ne vahinkotyypit, jotka kor-

vataan. En sitten tiedä, onko se tietämättömyyttä vai 

lyhytnäköistä rahansäästöä, mutta vakuutusyhti-

öillähän on myös tällaisia all-risk-kiinteistövakuu-

tuksia, joissa asetelma on käännetty toisinpäin. All-

risk-tyyppisessä vakuutuksessa korvataan kaikki ne 

äkilliset vahingot, joita ei ole erityisesti suljettu pois. 

Korvaavuus on silloin parempi, eikä kyse ole minun 

käsitykseni mukaan ollenkaan merkittävästi kalliim-

masta vakuutusturvasta, kiinteistöpäällikkö Juha 

Niskanen sanoo. 

Kotivakuutusta koskevaa 
lainsäädäntöä muutettava
Toinen ongelma taloyhtiön kannalta voi muodostua 

siitä, että asukkaalla ei ole kotivakuutusta, joka kor-

vaisi asukkaan irtaimistolle tai omaisuudelle tapah-

tuneet vahingot. Moni asukas ei Niskasen mielestä 

riittävästi ymmärrä sitä, että kiinteistövakuutuksesta 

ei korvata omalle omaisuudelle syntyneitä vahinko-

ja, mutta ei sitäkään, että peruskotivakuutuksesta ei 

korvaa esimerkiksi sijaisasumista, jos vahinko vaatii 

sijaisasumista.

Vuokranantajien kannalta kotivakuutusmenette-

lyä pitäisi Niskasen mielestä muuttaa muutenkin. 

– Kotivakuutushan ei ole pakollinen, vaan vapaa-

ehtoinen vakuutus. Asukas voi itse – vaikka hänellä 

olisi vuokraushetkellä vakuutus – irtisanoa sen seu-

raavana päivänä, eikä vuokranantajalla ole minkään-

laista mahdollisuutta kontroloida kotivakuutuksen 

voimassaoloa.

Pikavipeistä este 
vuokra-asunnon saamiselle
– Lisäksi vapaaehtoisuutta voi tarkastella vakuutus-

yhtiön näkökulmasta eli vakuutusyhtiö voi valita asi-

akkaansa. Jos asiakkaalla on historiassa luottohäi-

riömerkintä tai jotakin muuta tämänkaltaista, niin 

vakuutusyhtiö voi evätä kotivakuutuksen saamisen.

Erityisen huolissaan Niskanen on nuorista, jotka 

pikavippien tai maksamattomien kännykkälaskujen 

myötä saavat maksuhäiriömerkinnän, eivätkä ym-

märrä, miten se voi vaikeuttaa tai tehdä jopa mah-

dottomaksi vuokra-asunnon saamisen. 

Häiriömerkintä saattaa osaltaan johtaa jopa 

asunnottomuuteen, koska aika monet vuokranan-

tajat vaativat kotivakuutuksen olemassaoloa sopi-

mushetkellä.

– Meillä on osassa vuokrasopimuksiamme vaa-

timus kotivakuutuksesta ja pääsääntöisesti vah-

va suositus sen hankkimisesta. Tosiasia kuitenkin 

on, että osalla meidänkin asiakaskunnastamme ei 

myönnetä vakuutusta, vaikka sosiaalitoimikin olisi 

valmis sen toimeentulotukena maksamaan, Niska-

nen vielä nostaa esiin.

Monet isot vuokranantajat haluaisivat Niskasen 

mukaan tilanteen helpottamiseksi kehittää sen-

tyyppisiä vakuutustuotteita, jotka voitaisiin tavalla 

tai toisella kytkeä vuokrasopimukseen ja –suhtee-

seen ja maksu tapahtuisi vuokrauksen kautta.

– Käytännössä vuokranantaja hallitsisi vakuu-

tusta, eikä silloin olisi epäselvyyttä siitä, onko va-

kuutus voimassa vai ei. Tämähän ei kuitenkaan 

nykylainsäädännön mukaan ole mahdollista – eli 

toisen puolesta ei voi vakuuttaa, Niskanen harmit-

telee sitä, ettei tähän ole lainsäädännöllisistä syistä 

tulossa muutosta. 

Vahinkoihin Y-Säätiö, kuten muutkin suuret 

vuokranantajat, ovat toki varautuneet vastuuva-

kuutuksilla, joista voidaan kattaa tarvittaessa vuok-

ranantajan vastuulle kuuluvissa vahingoissa. 

– Toki yksittäistapauksia, joissa ei onnistu-

ta, aina löytyy. Täytyy ottaa huomioon sekin, että 

meidänkin asunnoissamme asuvat ihmiset ovat 

pääosin täysivaltaisia Suomen kansalaisia omine 

velvoitteineen, mutta myös omine oikeuksineen. 

Tämäntyyppisessä asuntojen vuokraamisessa, mi-

tä Y-Säätiökin harjoittaa, ei ole kysymys laitosasu-

misesta tai holhouksen alaisista ihmisistä, joita vi-

ranomaiset päivin öin valvoisivat, Niskanen vielä 

toteaa viitaten artikkelissakin mainittuun toivee-

seen sosiaalisin perustein asutettujen paremmasta 

seurannasta.

– Kun ihminen tarvitsee asumiseensa tukea, sitä 

on varmastikin pyritty räätälöimään kyseisen ihmi-

sen omista lähtökohdista. Miten tiivistä tuen anta-

minen on, tavataanko ihmistä viikoittain, kuukau-

sittain vai kerran vuodessa, minkä tyyppistä yhtey-

denpito on, nämä kaikki asiat täytyy ratkaista kun-

kin yksittäisen tapauksen tasolla. 

Korkotuettu 
vuokra-asuntotuotanto näköpiirissä
Y-Säätiön painopiste asuntojen osalta on Niskasen 

mukaan siirtymässä enemmän kohtuuhintaisten 

vuokra-asuntojen tuotantoon.

– Pyrimme tekemään normaalia ARAn korkotu-

ettua vuokra-asuntotuotantoa, mutta ainakin Hel-

singissä vaikea tonttitilanne on hidastanut tätä ke-

hitystä.

Sen sijaan Vantaalla esim. täydennysrakenta-

mishankkeet, joissa Y-Säätiö on mukana aktiivises-

ti, ovat Niskasen mukaan lähteneet hyvin liikkeelle.

Vakuutusturva kiinteämmäksi osaksi vuokrasopimusta
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R
akennussaumauksia tekevät urakoitsijat 

Heikki Kivijärvi ja Markku Häkli toteavat 

edellä kuvatun kaltaisen esimerkin olevan 

aika tyypillisen. 

– Kosteusvaurioita on syntynyt jo ennen korjaa-

mista eli korjaus on lähtenyt vuotovahinkojen kor-

jaamisesta liikkeelle. Periaatteessa taloyhtiön halli-

tuksen ja isännöitsijän pitäisi kuitenkin olla ”hereil-

lä” jo aikaisemmin ja huoltaa saumauksia aikaisem-

KATSE JULKISIVUSAUMAUKSIIN PÄIN – 
TARKEMMIN VÄHINTÄÄN 5 VUODEN VÄLEIN

Vuotava julkisivusauma
yllättää liian usein
Korkean kerrostalon huoneistoissa on havaittu 
vesivahinkoja. Todetaan, että julkisivusaumaukset 
ovat huonossa kunnossa ja päätetään teettää 
uusintasaumausurakka. Työt ovat nyt aivan loppusuoralla. 

Julkisivuissa on uusintasaumauksesta huolimatta 
havaittu uusiakin vuotokohtia. Niiden aiheuttajaksi 
epäillään virheellisesti tehtyjä kattorakenteita, joiden 
kunto täytyy vielä selvittää.

min, Saumaset Oy:tä vetävä ja Suomen Rakennus-

saumausyhdistyksen puheenjohtajana toimiva 

Heikki Kivijärvi toteaa.

– Esimerkkikohteessa kävi vielä niin, että olim-

me jo korjanneet julkisivu- ja ikkunasaumauksia, 

kunnes joissakin kohdissa havaittiin uusia vuotoja 

ja ihmeteltiin, että eikös kaiken pitänyt olla jo kun-

nossa, Markku Häkli Saumasto Oy:stä kertoo vali-

tettavan tutuksi tulleesta tilanteesta. 

Teksti: Riina Takala

Vanhan sauman 

poiston jälkeen 

tartuntapintojen 

huolellinen puh-

distus hiomako-

neella. Saumaajalla 

on oltava asianmu-

kaiset suojaimet 

(kuva vasemmalla). 

Uuden saumaus-

massan pursotusta 

elementtisaumaan 

jonka jälkeen sau-

man viimeistely-

vaihe.
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Tässä tapauksessa on tarkoitus tutkia vielä räys-

täs- ja kattorakenteet ja selvittää, löytyisikö uusien 

vesivuotojen syyllinen niistä. Toisaalta saumoja ei 

ole korjattu turhaan - sen verran huonossa kunnos-

sa ne olivat korjaamiseen ryhdyttäessä.

– Julkisivu vuotaa edelleenkin jostakin. Kun ve-

si ei nyt korjattujen saumojen vuoksi löydä vanhaa 

reittiä, se tulee esiin jostakin muualta. Vuotokohtia 

on toisinaan todella vaikea löytää, yksikön päällikkö 

Juha Hartikka Talokeskuksesta toteaa yleisenä ha-

vaintonaan.

Saumausten korjaaminen on Heikki Kivijärven 

mielestä ehdottomasti kannattavimpia ja edullisim-

pia remontteja, mitä taloyhtiöt voivat tehdä,  verrat-

tuna moniin muihin remontteihin.

– Valitettavasti saumaustyötä kuitenkin aliarvos-

tetaan, eikä saumojen kuntoa tarkastella niin usein 

tai tietyin ajoin, vaikka niin pitäisi tehdä, toimitus-

johtaja Juhani Mäntyniemi Flexotec Oy:stä huo-

mauttaa.

Lisäksi miehet muistuttavat siitä, että niin julki-

sivusaumauksilla kuin muillakin rakenneosilla on 

aina oma tietty elinkaarensa. Julkisivusaumausten 

käyttöikänä pidetään 15-20 vuotta. 

Huoltaminen – 
mitä se voisi olla käytännössä?
Julkisivusaumojen huoltaminen on yksinkertai-

simmillaan sitä, että määräajoin katsotaan silmä-

määräisesti, missä kunnossa ne ovat – katsotaan ja 

kirjataan havainnot ylös.

Isännöitsijän kannattaisi Häklin mielestä tehdä 

taloyhtiöissä aika ajoin myös asukaskyselyitä, joilla 

saataisiin selville, onko asunnoissa syntynyt vesi-

vuotoja.

– Julkisivuremonttia tehdessä toisinaan kuulee 

asukkaan kommentoivan, että ”onhan tuo läntti sei-

nässä ollut jo 3 vuotta, mutta ei ole siitä tullut kenel-

lekään sanottua”.

Heikki Kivijärven mielestä saumausten perus-

teellisempi tarkastaminen olisi paikallaan viiden 

vuoden välein ja nimenomaan ammattilaisten, alan 

urakoitsijoiden tekemänä.

– He ovat asiantuntevia henkilöitä arvioimaan, 

missä kunnossa saumat ovat, onko tarvetta uusia 

nyt vai selvitäänkö vielä viisi vuotta vai onko seu-

raava tarkastelujakso kerran vuodessa tästä tarkas-

tuksesta eteenpäin, Kivijärvi muistuttaa.

Asunto-osakeyhtiölaki toi taloyhtiöille velvolli-

suuden laatia kunnossapitotarvesuunnitelmia. Juha 

Hartikan mielestä niihin kannattaisi ehdottomas-

ti kirjata myös julkisivusaumausten tarkastukset ja 

mahdollinen uusimisen ajankohtakin.

Lisäksi Kivijärvi ja Häkli korostavat sitä, että julki-

sivusaumaukset kannattaa aina korjata koko talosta, 

vaikka eteläpuolen aurinkoisimpien seinien sauma-

ukset yleensä huonoimmassa kunnossa ovat. Tilk-

kutäkkimäiseen korjaamiseen ei kannata ryhtyä.

– Kun korjataan kaikki saumaukset kerralla, sil-

loin myös takuuasiat ovat selkeät. Eriaikaisesti teh-

tyjä uusintasaumauksia on hyvin vaikea ruveta erit-

telemään takuumielessä, Häkli muistuttaa.

Urakoitsijat korostavat myös oikea-aikaista kor-

jaamista ja oikeanlaisten korjaustoimenpiteiden 

valitsemisen merkitystä. Silloin jos betonijulkisi-

vu on vaurioitunut niin pahoin, että verhouksesta 

putoilee pieniä betonipaloja, julkisivusaumausten 

korjaaminen on höydytöntä, eikä auta, vaan pitää 

ryhtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan järeämpää 

korjaamista.  

Toisinaan taas uusintasaumauksella, jolla este-

tään liiallisen kosteuden pääsy rakenteisiin ja välte-

tään uusien kosteusvaurioiden synty,  voidaan saa-

da sopivasti lisäaikaa järeämmän remontin valmis-

telemiselle.

Materiaalien yhteensopivuus a ja o
Rakennusmateriaaleja kehitetään koko ajan eri-

laisilta ominaisuuksiltaan paremmiksi. Samalla se 

merkitsee sitä, että työmailla on tiedettävä hyvin 

tarkkaan materiaalien yhteensopivuudet. Työ voi 

mennä täysin pieleen, jos esimerkiksi julkisivujen 

uusintasaumaus tehdään väärillä sauma-aineilla. 

Juha Hartikka haluaa viestittää isännöitsijöiden 

suuntaan myös parempaa ymmärrystä siinä, et-

tä saumalla ja saumalla on eroa - niissä käytetyis-

sä materiaaleissa voi olla hyvin suuria eroja – jopa 

kohdekohtaisesti. 

Materiaalien, yhteensopivuuksien ja työtapojen 

hallinta ovatkin Kivijärven mielestä jälleen niitä tär-

keimpiä perusteita sille, miksi saumausurakan te-

kemiseen pitäisi aina valita ammattimainen ja vas-

tuunsa tunteva saumausurakoitsija.

– Ammattiliikkeet tutkivat ja paneutuvat asioi-

hin, miettivät tartuntaa, tartuntapintojen puhtautta, 

liimaamisominaisuuksia ja materiaalien yhteenso-

pivuuksia, Kivijärvi korostaa.

– Eikä voi saumausurakoitsijoiden kokemus-

takaan vähätellä. Silloin kun yritys tekee jatkuvas-

ti saumausurakoita, siinä kertyy melkoinen tieto-

pankki, Timo Salonen Bostik Oy:n teknisestä neu-

vonnasta muistuttaa viitaten nimenomaan alan 

urakoitsijoiden erikoisammattitaitoon. 

Erikoisammattitaitoa on sekin, että tiedetään, 

miten tärkeää varsinkin vanhojen saumojen korjaa-

misessa on se, että saadaan puhdistettua tartunta-

pinnat mahdollisimman puhtaiksi. 

– Saumaus mahdollisimman puhtaalle pinnalle 

tulee ehdottomana vaatimuksena jo urakoitsijan ta-

kuuehtojenkin kautta, Häkli muistuttaa.

Tilaaja tutkituttaa 
PCB- ja lyijypitoisuudet

Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-

tuulla oleva, mutta taloyhtiömaailmassa usein käy-

tännössä isännöitsijän kontolle jäävä tehtävä on 

selvittää, onko seinämateriaaleissa haitta-aineita – 

PCB:tä tai lyijyä. 

Velvoite tutkimiseen ei kuitenkaan  koske kai-

kenikäisiä rakennuksia, vaan julkisivujen ja par-

vekerakenteiden PCB-pitoisuudet pitää tutkituttaa 

vuonna 1979 tai sitä ennen valmistuneissa raken-

nuksissa ja lyijy-yhdisteet vuonna 1989 tai sitä en-

nen valmistuneissa rakennuksissa.
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Juha Hartikan mielestä tutkimisvelvoitetta ei pi-

täisi sälyttää saumausurakoitsijalle, koska se kuuluu 

nimenomaan tilaajan velvollisuuksiin.

Jos julkisivurakenteista PCB:tä tai lyijyä sitten 

löytyy, se merkitsee urakan toteuttamista asianmu-

kaisin työturvallisuus- ja työsuojelutoimin. 

– Urakoitsijan on huomioitava nämä haitta-ai-

neet kaikissa työvaiheissa, noudatettava ympäristö-

määräyksiä ja työsuojelumääräyksiä sekä käsiteltävä 

purkujätteet ongelmajätteiden käsittelylle määritel-

tyjen ohjeiden mukaan.

– Lisäksi asiakkaalle toimitetaan siirtoasiakirja, 

mistä käy ilmi, että jätteet on toimitettu asianmu-

kaiseen paikkaan, Kivijärvi kertoo.

Saumausurakan hintaa tämä nostaa tapauskoh-

taisesti – haastateltavien arvioiden mukaan jotakin 

20 prosentin ja 40 prosentin väliltä.

Suunnittelijan avulla 
kokonaisuus hallintaan
Silloin kun suunnittelija on mukana saumausura-

kassa, hänen  tehtävänään on esimerkiksi ottaa 

kantaa saumojen leveyksiin, mistä seuraa tietyt sy-

vyysvaatimukset ja sitä kautta määritys sille,  kuinka 

paljon saumausmassaa käytetään, jotta sitä on riit-

tävästi. Tai sitten suunnittelija ohjeistaa liian kapei-

den saumojen avartamistoimet. 

Lisäksi tärkeitä asioita ovat työselitykset tartunta-

pintojen puhdistuksesta, tartunta-aineiden eli poh-

justeiden käytöstä, pohjanauhan käytöstä ja ylipää-

tään laadunvarmistukseen liittyvät asiat. 

Isännöitsijän ei kannattaisi Hartikan mieles-

tä etsiä saumausurakoitsijaa soittelemalla yhdelle 

jos toisellekin tarjousta pyytäen, koska silloin ei saa 

vertailukelpoisia tarjouksia. 

– Silloin voi helposti jäädä miettimättä esimer-

kiksi parvekeliittymien saumaukset, parvekkeiden 

sisäpuoliset saumaukset tai jotkut muut tällaiset on-

gelmakohdat. En sano itsekään niin, että saumaus-

urakoissa pitää olla aina suunnittelija mukana, mut-

ta toisinaan se olisi hyvä, koska silloin tilaaja saisi 

tasavertaisemmat ja vertailtavammat tarjoukset. 

Lisäksi isännöitsijä ei välttämättä osaa huomioida 

kaikkia kohtia, jotka pitäisi tai olisi järkevä sisällyt-

tää saumausurakkaan, Hartikka painottaa. 

Hänen mielestään myös takuuasioiden kannalta 

ammattisaumausliikkeen kanssa työskenteleminen 

on riskittömämpää – tilaaja saa asianmukaiset pa-

perit, pöytäkirjat ja takuuasiatkin ovat varmemmin 

kunnossa.

– Saumausliikkeen antama takuu on 24 + 3 kuu-

kautta. Jos tuona aikana ilmenee ongelmia, ne kor-

jataan ja työn lopullinen vastaanotto tapahtuu ta-

kuuajan päättyessä, Häkli vielä kertaa.

Lisäksi saumausmassoille annetaan 5 vuoden ta-

kuu ja paisuville saumanauhoille 10 vuoden takuu.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elementti- ja 

rakennesaumauksiin käytettävien materiaalien ja menetel-

mien kehittämistä sekä materiaalien ja valmistusmenetel-

mien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä.

www.saumausyhdistys.net

TEKNISEN neuvonnan tarjoaminen ja  saumaus-

työkortti-toiminnan kehittäminen ovat 20 vuotta 

toimineen Suomen Rakennussaumausyhdistyksen 

toiminnassa painopisteitä tänä vuonna. 

Puheenjohtaja Heikki Kivijärven mukaan yhdis-

tykseen on perustettu tekninen toimikunta, jonka 

tehtävänä on palvella ensisijaisesti jäsenistöä erilaisiin 

saumauksiin liittyvissä teknisissä kysymyksissä, mutta 

myös antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja.

– Tekniset kysymykset voivat olla esimerkiksi sau-

mausmassoihin ja tartuntoihin liittyviä asioita. Pyrki-

myksenä on auttaa siinä, että saumausurakoitsijat itse, 

mutta myös suunnittelijat ja rakennusliikkeet osaavat 

valita oikean tuotteen oikeaan paikkaan, Kivijärvi 

kertoo toimintamallista, jolla yhdistys pyrkii olemaan 

oikean saumaustiedon antajana edelläkävijä.

Toimikunnan muodostavat Juhani Mäntyniemi 

Flexotec Oy:stä, Timo Salonen Bostik Oy:stä, Jussi 

Hellman Sika Finland Oy:stä ja Timo Saari Tremco 

illbruckista.

Materiaaleihin liittyvien kysymysten lisäksi Kivijär-

ven mukaan tiedustellaan paljon 70- ja 80 –luvulla 

käytetyistä saumausmassojen haitta-aineista, kuten 

PCB:stä ja lyijystä. 

– Kysymyksiä tulee nimenomaan purkamiseen 

liittyvistä työvaiheista ja –menetelmistä sekä jätteen-

käsittelystä – nämä aineet kun ovat ongelmajätettä ja 

vaativat sen mukaisen käsittelyn, Kivijärvi jatkaa.

– PCB ja lyijy ovat eri aineita ja siksi niiden purku-

työssä ja jätteenkäsittelyssä on suuri ero. Tämä pitäisi 

ottaa huomioon myös tarjouspyynnöissä, mutta 

isännöitsijät, eivätkä aina suunnittelijatkaan huomioi 

tätä riittävästi. Kun saumausurakoitsijalta pyydetään 

tarjous, pitäisi siis jo tietää, että jos haitta-aineita 

julkisivuissa on, kumpaa niistä. Vasta sen perusteella 

urakoitsija tietää, miten ja millaisia työvaiheita ja –me-

netelmiä sisältävän urakan tarjoaa, hän korostaa.

Saumaustyökortti-koulutusta 
Saumausyhdistyksen jäsenyrityksiin
Saumaustyökortti-projekti on Kivijärven mukaan 

päätetty käynnistää ja koota kevään aikana koulutus-

paketti, jonka mukainen koulutus on tarkoitus aloittaa 

vielä tämän vuoden aikana ja jatkaa ensi vuonna.

– Saumausyhdistykseen perustettu tekninen toimi-

kunta räätälöi jäsenliikkeille suunnatun koulutuspake-

tin saumaustyökortin myöntämistä varten. Kortin voi 

myöntää ainoastaan saumausyhdistyksen jäsenliike. 

– Kortti toimii samalla osoituksena, että työntekijä 

työskentelee saumausyhdistyksen jäsenliikkeessä ja 

osoittaa asentajan ammattitaitoisuuden. Kortti on 

ainoastaan saumausyhdistyksen projekti. 

- Yhdistys on Suomen mittakaavassa pieni, eikä 

meillä ole mahdollisuuksia järjestää jäsenyrityksille 

monipäivisiä koulutuksia tai hankkia esimerkiksi VTT:n 

sertifi ointeja. Siksi yritämme hoitaa koulutusta tällä 

tavoin ja pyrkiä siihen, että yhdistyksen jäsenliikkeet 

olisivat mahdollisimman ammattitaitoisia ja työnte-

kijät tietoisia alan asioista ja tällä tavalla kehitettäisiin 

saumausalaa. 

Teknista neuvontaa ja 
Saumaustyökortti-
koulutusta
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www.julkisivuyhdistys.  www.akha.  
Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

Onko sinun taloyhtiössäsi 
tai isännöimässäsi taloyh-
tiössä tehty tai tekeillä 
julkisivuremontti, joka sopisi 
esimerkiksi muille asunto-
osakeyhtiöille.
Julkisivuyhdistys r.y.:n Asun-
to- ja kiinteistöyhtiöiden 
hallitusasiantuntijat AKHA 
ry:n ja  Kiinteistöposti-
lehden järjestämä
Julkisivuremontti-
kilpailu 2015
on käynnistynyt.

www.kiinteistoposti.  

Ehdotukset tehtävä
30.9.2015 mennessä.

palkitsemisen arvoisia julkisivuremonttejapalkitsemisen arvoisia julkisivuremontteja

Julkisivuremonttikilpailu 2012:
Voittaja Asunto Oy Näsinamuri 
Tampere

Julkisivuremontti 2015 –kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille. Siinä haetaan 
laadukkaita, onnistuneita ja esimerkillisiä toteutettuja julkisivukorjaushankkeita. 
Kilpailuun voivat osallistua sellaiset asunto-osakeyhtiöt, jotka ovat toteuttaneet 
julkisivuremonttinsa tänä vuonna ja se on otettu vastaan syyskuun loppuun mennessä. 
Kilpailuun voivat kuitenkin osallistua myös ne julkisivuremontit, jotka on toteutettu 
vuosina 2013 ja 2014.
Palkittavaa valittaessa tuomaristo kiinnittää huomiota erityisesti korjauksen onnistunei-
suuteen, kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen ja elinkaaritalouteen.
Ehdotuksia voivat tehdä taloyhtiöt, isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat, 
materiaalitoimittajat. Ilmoittautuminen ehdokkaaksi tapahtuu osallistumislomakkeella, 
joka annetaan asunto-osakeyhtiön nimissä hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän 
yhteystiedoin sekä täydentävillä liitteillä. 
Lisäksi kohteesta tarvitaan kuvamateriaalia – vähintään ennen ja jälkeen 
korjauksen –kuvia.

Yleisohjeet ja lomakkeet löydät Julkisivuyhdistyksen sivulta 

www.julkisivuyhdistys.  .
Tällä kertaa voit täyttää lomakkeet suoraan kotisivulla tai tulostaa ja postittaa ne
osoitteeseen: Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.

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

Palkittavat julkistetaan Helsingin Messukeskuksessa 19.11.2015 Väri ja Pinta 2015 
-messujen yhteydessä.

Etsimme jälleenEtsimme jälleen

Julkisivuremonttikilpailu 2011:
1. jaettu sija As Oy 
Mannerheimintie 83-85 
Helsinki.

Julkisivuremonttikilpailu 2013:
Voittaja As Oy Raskinpolku 8

 Turku

http://www.julkisivuyhdistys.fi


A
sukkaan tai osakkaan epäillessä sisäilma-

ongelmaa se pitää ottaa todesta ja asiaan 

on tartuttava viivyttelemättä. Kosteus- ja 

homevauriot suurenevat ja niiden kor-

jaaminen tulee sitä kalliimmaksi, mitä enemmän 

aikaa kuluu.

Vaurion syyn selvittämisessä ja korjaamisessa 

Mervi Ahola neuvoi käyttämään sertifi oituja asian-

tuntijoita. Kiinteistönomistaja eli taloyhtiö on vas-

tuussa korjauksesta ja siitä, että se tehdään kunnolla.

Avoimella tiedotuksella on iso merkitys home-

vauriokorjauksissa.

Sisäilmaongelmaan 
tartuttava välittömästi
– Sisäilmasta oireilu on hyvin yksilöllistä. Joku voi saada 
äänioireita, ja toisella alkavat silmät vuotaa. Olivat oireet 
mitkä tahansa, niitä ei pidä vähätellä, sisäilma-asiantuntija 
Mervi Ahola Sisäilmayhdistyksestä muistutti taloyhtiöiden 
edustajia esitelmöidessään Isännöintiverkko Oy:n 
järjestämällä koulutusristeilyllä.

– Epätietoisuus levittää pelkoa. Helpommalla 

pääsee, kun taloyhtiössä kerrotaan avoimesti tutki-

muksen tuloksista, mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä, 

mitä tullaan tekemään ja miten hoidetaan korjauk-

sen jälkiseuranta.

– Jos kosteus- tai homevauriota ei korjata, voi 

sillä olla vakavat seuraukset. Altistumisen jatkues-

sa se voi johtaa vakavampaan oireiluun, sairastumi-

seen ja herkistymiseen. Pitkälle mentynä altistumi-

nen aiheuttaa monikemikaaliyliherkkyyden, joka 

rajoittaa hyvin paljon elämää.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki
Sisäilmaasian-

tuntija Mervi 

Ahola muistutti 

rakennuksen 

huollon ja yllä-

pidon tärkey-

destä sisäil-

maongelmien 

välttämiseksi.
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Suur ten kattojen tekijä
Meille luontaisimmat bitumikattourakat tehdään 
teollisuus-, liike- ja julkisiin rakennuksiin - ylipäätään 
suuriin kattoihin. 
Käytämme vesikatto- ja vedeneristystöissä kotimaisia 
Katepal SBS-kumibitumikermejä. Pyydä tarjous:

HELSINKI               TAMPERE                 RAUMA                   LAHTI
044 747 0023       (03) 3635 233         044 2106 720       040 834 5917

Hyvää sisäilmaa 
ei huomaa
– Hyvä sisäilma on sellaista, että sitä ei huomaa, si-

säilma-asiantuntija Mervi Ahola kiteytti.

Hyvään sisäilmaan vaikuttaa lämpötila. Aholan 

mukaan sopiva lämpötila huoneessa on keskimää-

rin 21–22 astetta. Sisälämpötilan mennessä yli 23 

asteen alkaa olla kuuma, ilma tuntuu kuivalle ja ma-

teriaalipäästöt lisääntyvät.

– Mikä tuntuu sopivalta lämpötilalta, on henkilö-

kohtainen asia. Siihen vaikuttaa muun muassa oma 

aineenvaihdunta, sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola 

tähdensi.

Sisäilman kosteuden hän totesi menevän hel-

posti kuivan puolelle talvipakkasilla, jolloin erityi-

sesti allergikot ja astmaatikot alkavat saada oireita.

Asumisterveysohjeissa suositellaan ilman suh-

teelliseksi kosteudeksi noin 45 prosenttia. Raken-

teille haitallista alkaa olla 60 prosentin suhteellinen 

kosteus, jossa riski kosteuden tiivistymiselle ja ho-

meenkasvulle kasvaa.

Jos kuivan sisäilman aiheuttamat oireet ovat pa-

hoja, Ahola neuvoi hankkimaan huoneistokohtai-

sen kostuttimen. Paras olisi höyrystävä kostutin, 

kunhan sen puhdistuksesta ja huollosta huolehtii 

säännöllisesti. Ilmankostutinta käytettäessä pitää 

seurata, ettei kosteus nouse liian korkeaksi aiheut-

taen haittaa rakenteille.

Pienhiukkaset 
pilaavat ilmaa
Sisäilmaa pilaavat muun muassa pienhiukkaset, 

joita tulee ulkoilmasta. Noin kolmannes Suomen 

pienhiukkasista on sisäilma-asiantuntija Mervi 

Aholan mukaan kaukokulkeumaa Euroopasta. Ne 

ovat pääasiassa liikenteen ja teollisuuden päästöjä.

Huoneilmaa pilaavat myös eristeissä avoimina 

olevat mineraalivillakuidut. Esimerkiksi ilmanvaih-

tojärjestelmän äänenvaimentimissa saattaa olla mi-

neraalivillaa, josta irtoaa hiukkasia. Oma lukunsa on 

paljon eristeenä käytetty asbesti, josta aiheutuu on-

gelmia sen rikkoutuessa tai sitä purettaessa ilman 

asianmukaista suojausta.

Lisäksi ihmisestä itsestään leviää ilmaan epä-

puhtauksia, kuten hilsettä ja hiuksia. Myös koneet 

pilaavat sisäilmaa, samoin ruuanlaitosta syntyy 

monenmoista käryä. 

Hiukkasmaisia epäpuhtauksia edustavat homei-

tiöt, bakteerit, virukset ja punkit, joista yleisesti käy-

tetään nimitystä home. Niitä voi päästä sisäilmaan 

esimerkiksi rakenteista, kasveista ja jätteistä.

Kaasumaisiin epäpuhtauksiin kuuluvat muun 

muassa VOCit eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet, 

kuten formaldehydi. Niitä löytyy puhdistusaineista 

ja rakennusmateriaaleista, joskin niiden käyttöä on 

vähennetty ongelmien vuoksi.

Nykyisin tunnetaan jo melko hyvin radon. Sen 

havaitseminen mittaamatta on kuitenkin mahdo-

tonta, koska se on hajuton, mauton ja näkymätön 

radioaktiivinen kaasu. Noin 300 ihmistä sairastuu 

vuosittain radonin vuoksi keuhkosyöpään.

Radonia syntyy kivimaa-aineksessa. Sitä voi olla 

maaperässä, jolle rakennetaan tai se voidaan mah-

dollisesti tuoda massanvaihdon yhteydessä raken-

nuspaikalle. Sisäilman radonpitoisuuteen vaikut-

taa lattian tiiviys ja ilmanvaihdon toimivuus. Jos on 

kaksi vierekkäistä huoneistoa,niistä  toisessa voi ol-

la korkea radonpitoisuus ja toisessa ei ollenkaan.

Ilmanvaihto on suuri tekijä
Riittämätön ilmanvaihto on sisäilma-asiantuntija 

Mervi Aholan mukaan yleinen syy sisäilmaongel-

miin.

– Ilmanvaihtoa tarvitaan poistamaan rakennuk-

sesta ilman epäpuhtauksia, kosteuskuormaa, ruu-

ankäryjä ja materiaalipäästöjä, Ahola luetteli.

Huoneiston ilman pitäisi vaihtua kerran kahdes-

sa tunnissa. Ilmanvaihto ei saisi olla koskaan koko-

naan pois päältä.

Toimimattomasta ilmanvaihdosta seuraa hajuja 

ja tunkkaisuutta. Jos makuuhuoneessa herätessään 

tuntee toistuvasti päänsärkyä ja väsymystä, kannat-

taa tarkistaa ilmanvaihdon riittävyys. CO2-mittari 

soveltuu tähän hyvin.

Ilmanvaihto poistaa likaista ilmaa muun muassa 

keittiöstä, kylpyhuoneesta, saunasta, vaatehuonees-

ta ja varastosta. Raitista ilmaa johdetaan puolestaan 

oleskelutiloihin. Puhtaan ilman pitää päästä liikku-

maan tiloissa ja huoneiden ovien alla pitäisi olla vä-

hintään sormin mentävä aukko.
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Ilmanvaihdossa on kolme eri järjestelmää. Pai-

novoimainen ilmanvaihto löytyy yleensä vanhem-

mista taloista, jonka jokaisesta ”likaisesta tilasta” on 

hormi katolle. Raitis ilma tuodaan suoraan ulkosei-

nästä joko ikkunaventtiilistä tai seinässä olevassa 

venttiilistä oleskelutiloihin. Painovoimainen ilman-

vaihto vaatii toimiakseen lämpötila- ja korkeusero-

ja. Etenkin kesällä se on usein riittämätön.

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa ilmaa pois-

tetaan koneellisesti, mutta edelleen raitis ilma tuo-

daan sisälle ulkoseinässä tai ikkunoissa olevien 

venttiilien kautta. Tärkeintä on huolehtia, että kor-

vausilma tulee oikeasta paikasta, eikä postiluukun 

kautta porrashuoneesta tai rakenteista. 

Venttiilien suodattimien puhdistuksesta on huo-

lehdittava esimerkiksi keväällä siitepölykauden jäl-

keen ja syksyllä ennen lämmityskautta. Mervi Ahola 

toivoo taloyhtiöiltä asukkaille ohjeistusta sekä mah-

dollisesti hankkimaan suodattimet yhteisesti ja toi-

mittamaan ne siten kaikille asukkaille.

Uusin tapa on koneellinen tulo- ja poistoilman-

vaihtojärjestelmä, jossa huolehditaan koneellises-

ti sekä tulo- että poistoilmasta. Tämän järjestelmän 

suurin etu on tuloilman tehokkaampi suodatus-

mahdollisuus ja lämmöntalteenotto.

Asukkaan kontolle jää tulo- ja poistoilmaventtii-

lien puhdistus. Taloyhtiön kannattaisi kirjata asias-

ta asukkaille jaettavat ohjeistukset. Puhdistuksessa 

venttiilit irrotetaan, pestään, kuivataan ja laitetaan 

takaisin. Tarkkana on oltava, etteivät säätöarvot 

muutu, ja että venttiilit ovat varmasti kuivia ennen 

paikoilleen laittoa.

Ilmanvaihdossa esiintyy usein ongelmia asuk-

kaiden omien toimien seurauksena. He ovat itse 

ruuvailleet venttiilejä, mikä on sekoittanut järjes-

telmän. Tai keittiöremontin yhteydessä on revitty 

lautasventtiili irti ja liesituuletin asennettu suoraan 

hormiin.

Taloyhtiölle kuuluva ilmanvaihdon kanavien 

puhdistus on paloturvallisuus- ja ilmanvaihdonte-

hokkuusasia. Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö on 

syytä tehdä viiden-kymmenen vuoden välein.

Kosteus- ja homevaurion 
tunnistaminen
Kosteus- ja homevaurioiden tunnistaminen on 

helppoa, jos kyseessä on näkyvä mikrobikasvusto. 

Myös haju on sisäilma-asiantuntija Mervi Aholan 

mukaan hyvä indikaattori.

Hälytyskellon pitäisi alkaa soida, jos tiloissa nä-

kyy kosteutta ja märkää. Kun esimerkiksi vesi on 

tullut katosta läpi, syy siihen pitää poistaa ja kat-

soa mitä vaurioita on ehtinyt aiheutua. Kosteudesta 

kertovat rakennusmateriaalien irtoaminen, mur-

tuminen tai paisuminen. Yksi merkki mahdollises-

ta ongelmasta on, että vaikka kaikki vesipisteet ovat 

kiinni, vesimittari pyörii.

Kosteusvaurioihin voi olla syynä myös raken-

nuksen tekninen ikä, joka on saavutettu. Pelkkä 

putkiremontti ei välttämättä riitä, vaan muutkin ra-

kenteet alkavat olla uusimisen tarpeessa.

Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi ei 

Mervi Aholan mukaan voi kylliksi korostaa raken-

nuksen huoltoa ja ylläpitoa.

Osa rakennusta rasittavista kosteuslähteistä ovat 

ilmiselviä, ja osa sellaisia, joita ei tule ajatelleeksi.

 – Nouseeko maaperästä kosteutta rakenteisiin; 

ovatko salaojat kunnossa vai ovatko ne niin salaisia, 

ettei niiden olemassaolosta tiedetä; mihin suuntaan 

vesi kulkee, kasteleeko se rakenteet tai ovatko kuk-

kapenkit talon vieressä, jolloin niitä kastellessa kas-

tellaan myös itse rakennusta, Mervi Ahola mainitsi 

muutamia riskitekijöitä.

Torpankatu 4, 24100 Salo,
vaihde 020 729 1600,
puh. 0400 503 078

Pieni Teollisuuskatu 1 D, 
02920 ESPOO, puh.  0400 895 227

www.sarttila.fi

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!
OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEEN

Miksi vaihtaisit koko ikkunan 
vain kuluneen ulkopuitteen vuoksi?
Jeti-menetelmässä ikkunan vanha ulkopuite uusitaan säänkestäväksi 

alumiinipuitteeksi. Yhdessä karmiosan kanssa se muuttaa puuikkunan 
rakennuksen käyttöiän kestäväksi puualumiini-ikkunaksi. 

Korjaus on nopea, osakkaille vaivaton ja oikeudenmukainen.

Lisätiedot
www.jeti-ikkuna.fi 

0500 603 953/ Jouni Ruuska
info@jeti-ikkuna.fi

Maksuton ikkunoiden kunto- ja korjaus-

tarvearvio. Soita 0500 603 953.
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-H
omekorjaus vaatii osaamista. Se 

on syytä toteuttaa harkiten ja 

huolella. Tilaajan on oltava urak-

kasopimuksia tehdessään tarkka-

na, neuvoi Hengitysliitto ry:n Länsi-Suomen alueen 

korjausneuvoja, rakennusinsinööri Heidi-Johanna 

Jokelainen esitelmöidessään Isännöintiverkko Oy:n 

järjestämällä koulutusristeilyllä, jonka yhtenä tee-

mana oli sisäilmaongelmat.

Taloyhtiöille suunnattu homevaurion korjauso-

pas nimeltään ”Kosteus- ja homevaurion korjautta-

minen - Taloyhtiön opas” kuuluu ympäristöminis-

teriön kosteus- ja hometalkoiden julkaisuihin. Li-

säksi omakotitaloille on oma oppaansa. Ne julkais-

taan Hometalkoiden sivulla.

Hometalkoiden www-sivuilta on nyt mahdolli-

suus myös katsoa, mitkä ovat eri vuosikymmenillä 

valmistuneiden kerrostalojen mahdolliset ongel-

makohdat. Sivuilla käydään läpi kriittisimmät pai-

kat sekä annetaan huolto-ohjeita, miten kosteus- ja 

homevauriot ovat vältettävissä.

Kun kosteus- tai homevaurio kohtaa taloyhtiö-

tä, ei korjauksiin pidä lähteä ilman asianmukaisia 

suunnitelmia ja sopimuksia, Heidi-Johanna Joke-

lainen korosti. 

Kaikissa sopimuksissa, kuten tutkimus-, korjaus-

suunnitelma-, urakka- ja valvontasopimuksissa pi-

tää tarkoin määritellä työn sisältö.

Jokelainen muistutti taloyhtiön vastuusta tämän 

toimiessa rakennuttajana.

– Taloyhtiö tilaa työn ja vastaa siitä, hän kiteytti.

Tutkijalle vapaat kädet
Korjausneuvoja Heidi-Johanna Jokelainen selvitti, 

kuinka taloyhtiön tulisi toimia asukkaan epäillessä 

kosteusvauriota huoneistossa. Kun isännöitsijä tai 

taloyhtiön edustaja on todennut mahdollisen vauri-

on, tilataan paikalle pätevä asiantuntija, jolle Heidi-

Johanna Jokelainen kehotti antamaan vapaat kä-

Taloyhtiöille opas 
homevauriokorjauksiin
Taloyhtiöt saavat oman oppaan kosteus- ja homeongelmien 
hoitamiseksi. Se sisältää muun muassa homekorjausten 
urakkasopimusmallit.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki

Hengitysliitto ry:n Länsi-Suomen alueen 

korjausneuvoja, rakennusinsinööri 

Heidi-Johanna Jokelainen kertoi taloyh-

tiöille suunnatusta homevaurion korja-

usoppaasta, joka julkaistaan ympäristö-

ministeriön kosteus- ja hometalkoiden 

www-sivustolla.
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Julkisivujen
Taitajat 2015

Nämä ilmoittajat 
edustavat osaa 
Julkisivuyhdistyksen 
jäsenistöstä 2015

www.julkisivuyhdistys.fi 

www.contesta.fi
Puh. (09) 2525 2425, fax. (09) 2525 2426

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
www.ohuthiekeskus.com 

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh.
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

Laajamäentie 4, 13430 HÄMEENLINNA
Puh. (03) 6523 545

w
w
w
.4
2
.fi

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen  

P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI

A-Insinöörin kokemus ja ammattitaito takaavat
tämän hankkeen häiriöttömän ja sujuvan
etenemisen. Meiltä saat yksilöllisiä vastauksia
visaisiin pulmiisi.p

Varaa aika oman A-Insinöörisi kanssa!

Suunnittelu-, projektinjohto- ja 
viestintäpalvelut sekä kuntotutkimuk-
set, betonitekniikka ja valvonta.

Tutustu www.taloyhtiopro.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


det. Asia pitää tutkia mahdollisimman laajasti.

– Tutkija tarkastelee kokonaisuutta. Niin ei saa 

tehdä, että jos vaurio todetaan olohuoneessa, niin 

makuuhuonetta ei anneta tutkia. Kokemusteni mu-

kaan sama vaurio voi olla monessa kohdin huo-

neistoa. 

– Kun vaurio on todettu, käynnistetään hanke-

suunnittelu, joka annetaan asiantuntijan tehtäväksi. 

Hankesuunnitelmassa määritetään korjauksen si-

sältö korjaustapaehdotuksineen.

Heidi-Johanna Jokelainen mainitsi, että mikäli 

taloyhtiöön on tulossa putkiremontti, pitää home-

vauriokorjaus sisällyttää asiakirjoihin jo linjasanee-

rauksen hankesuunnitteluvaiheessa. Jos sitä ryhdy-

tään miettimään remontin alettua, tulee sen teettä-

minen lisätyönä kalliiksi.

Taloyhtiö 
päättää korjaustavan
– Hankesuunnitelman jälkeen on vuorossa korjaus-

suunnitelma. Suunnittelija käy korjaustapavaihto-

ehdot läpi riskeineen ja kustannusarvioineen. Nii-

den pohjalta taloyhtiö päättää korjaustavan.

– Korjaussuunnittelija myös selvittää, tarvitaanko 

korjausta varten rakennus- vai toimenpidelupa ja 

sisältyykö siihen energiavelvoite: esimerkiksi pitää-

kö ulkoseinä lisälämmöneristää.

Rakennuttajana taloyhtiö määrittää muun muas-

sa korjaustöiden puhtausluokan.

– Korjaussuunnitelman, joka pitää sisällään to-

teutussuunnitelman, piirustukset ja työtapaselos-

tukset, perusteella kilpailutetaan urakoitsijat ja laa-

ditaan urakka-asiakirjat.

Suojaukset ja 
siivoukset sopimukseen
Korjausneuvoja Heidi-Johanna Jokelainen muis-

tutti moneen otteeseen homekorjaustyön sopimis-

asiakirjojen sisällön tärkeydestä.

Urakkasopimuksessa pitää olla sovittuna muun 

muassa suojaukset ja siivoukset. Mikäli urakoitsijan 

edellytetään käyttävän M1-päästöluokassa olevia 

rakennusmateriaaleja, pitää se olla niin ikään kirjat-

tuna sopimukseen. 

Homekorjausurakassa ei Heidi-Johanna Jokelai-

sen mukaan voi koskaan korostaa liikaa suojauksen 

merkitystä. Jos suojausta ei tehdä asianmukaisesti, 

mikrobit leviävät muun muassa ilmanvaihtokana-

viin ja irtaimistoon.

Sopimuksessa tulisi olla maininta myös raken-

nusmateriaalin säilyttämisestä. Korjaustöiden val-

vojalla tulisi olla oikeus ja velvollisuus poistaa pi-

laantunut tai kastunut materiaali urakoitsijan las-

kuun.

Home- tai kosteusvaurion korjauksessa liika kiire 

on myrkkyä. Esimerkiksi betoni vaatii oman aikan-

sa kuivuakseen ennen kuin siihen voidaan laittaa 

uusi pinnoite päälle.  Valitettavan usein näkee Hei-

di-Johanna Jokelaisen mukaan kohteita, joissa on 

toimittu toisin. Hän toivoi, että tulevaisuudessa saa-

taisiin lukea uutisia myös onnistuneista homekor-

jauksista, koska niitäkin on tehty.

www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 49 895 hallituksen puheenjohtajaa

• 7 086 sivutoimista isännöitsijää

• 3 651 ammatti-isännöitsijää

Kun haluat puhutella heitä suoraan, 

soita meille 09 223 8560

ja tehdään yhdessä tehokas ja toi-

miva suorakampanja.

KUNTOARVIOT JA 
KUNTOTUTKIMUKSET

KORJAUS-
SUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI

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

PYYDÄ TARJOUS!Raksystems palvelee
  Betonirakenteiden kuntotutkimukset
  Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
  Rakennuttamistehtävät 
  Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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H
allitustunnustelija, kuten termi kuuluu, 

koetti saada jonkin sortin yhteiskunta-

sopimusta aikaan ay-väen kanssa. Ka-

rille karahti, mutta josko se kuitenkin 

laittoi jonkin körmyn ajattelemaan muutakin kuin 

saavutettuja etuja. Tiedä häntä.

Homma kaatui siihen, että ehdotettu vuotuinen 

100 tunnin työajan lisäys oli liikaa duunarien nok-

kamiehille.

Sipilä ei ole markkinamies, hän on insinööri. 

Asia olisi pitänyt alun alkaen tuoda esille niin, että 

”Mitäs jos laittaisimme Suomen nousuun tekemäl-

lä 10 minuuttia pitempiä työpäiviä? Näin saisimme 

tuottavuuden uudelle nousu-uralle ja talouden rat-

taat pyörimään vähän vinhemmin”.

10 minuuttia versus 100 tuntia oli homekorvissa 

ihan eri kokoluokkaa.

10 mintsaa ei ole keneltäkään pois
On ihan käsittämätöntä, että tuota kymmenmi-

nuuttista pidetään palkkojen alentamisasia-

na. Mistä se olisi pois? Ei mistään. 

Moniko toimistotyöntekijä surff aa ne-

tissä ei työasioissa päivän mittaan paljon pi-

dempiä aikoja tai moniko heistä somettaa 

Facebookissa tai Twitterissä moisen ajan 

per päivä? Entäs julkinen sektori työ-

aikoineen, lomineen? Pakko mainita 

kuntaliitosten tuoma viiden vuoden 

irtisanomissuoja. Ei ole reilua! Tai 

kuinka moni haalarikansasta kai-

vaa munaskujaan moisen ajan työ-

päivän aikana?

Harva, jos kukaan tekee täysil-

lä sovittua työaikaa. Enpä usko 

kenenkään niin toimivan. In-

Äiteinpäivänä - tätä tarinaa kirjoittaessani - Suomeen 
ollaan kovaa vauhtia muodostamassa uutta hallitusta. 

Mitähän siitäkin mahtaa tulla? Joukkoon näyttää 
mahtuvan yksi uusi ja kummastusta herättävä joukkio. 
Hakkaraisineen.

Työaikaihmettelyä ja
kuhaa voipaperinyytissä

himillistä se, mutta kääntäen - se on työnantajan 

maksamasta ajasta pois. Ja sitten tällainen kym-

menminuuttinen... voihan elämän kevät.

Ay-veijarit ja vasemmistopuolueet nimittävät 

näillä näkymin mitä ilmeisimmin ruoriin astuvaa 

hallitusta konservatiiviseksi. Kitin kantturat. Ket-

kä ovat konservatiiveja? Nämä pyhät miehet, jotka 

ovat ”uudistaneet” Suomea aina isolla kädellä, ei-

vätkä ollenkaan pidä kiinni mistään vanhoista sovi-

tuista eduista... Puhh!

Nalle Wahlroos sanoi, että vain öljystä elävät 

norjalaiset tekevät vähemmän duunia kuin suoma-

laiset. Ja meillä on öljyä vain kalliilla ostettuna.

Se noin sata työtuntia vuodessa  on muuten sa-

man verran kuin suomalainen on jäljessä tehdyissä 

tunneissa keskivertoeurooppalaisesta.

Isännöitsijät tekevät paljon duunia
Kiinteistöalalla osa porukasta, kuten monet isän-

nöitsijät, tekevät paljon töitä. He eivät laske 

tunteja, pääasia on, että hommat hoituvat ja 

asiakkaat eli  taloyhtiöt voivat hyvin. Joku 

vikisee siitä, suurin osa ei. 

Töitä tekevät myös taloyhtiöille korjaus-

urakoita suorittavien yhtiöiden henkilö-

kunta, myyntiheebot mukaan lukien. 

He ovat asian ytimessä ymmärtä-

en, että vain töitä tehden hom-

mat jatkuvat ja perhe saa leivän.

Me yrittäjät olemme sitten 

oma lukumme. Meille on turha 

puhua muutamasta tunnis-

ta, päivästä tai minuuteista.

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

Karpan 
Keittiössä Kuukauden soppa-aforismi:

”En piittaa vähääkään siitä, että suola on minulle vaarallista. Tai 
voi. Tai naiset. Elämä vaan on.”
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www.facebook.com/karpankeittio

ÄITIENPÄIVÄÄ voi viettää monella tavalla. Meillä 

se meni lehdenteon merkeissä. Minulla oli miel-

lyttävämpää, kun sain hääriä osan päivästä keit-

tiössä. 

Valmistin kokonaisen äitienpäiväaterian alku- 

pää- ja jälkiruokineen.

Sähäköitä sinisimpukoita alkuun, lempeää ku-

haa pääruoaksi ja maukkaita uunissa paahdettuja 

sinihomejuustoisia viikunoita paahdettujen sak-

sanpähkinöiden kera peräruoaksi.

Ota leivinpaperiarkki ja voitele se keskeltä rei-

lusti voilla. Asettele  porkkanatikut, sipulirenkaat 

ja viipaloidut potut voidellun paperin päälle. Lisää 

parisenttiseksi suikaloidut kalapalat juureshässä-

kän päälle ja mausta suolalla ja valkopippurilla.

Lisää keon päälle nokare voita, sulje paketti 

tiukaksi nyytiksi ja nosta paketit uunipellille. Siis 

niin, että kullekin ruokailijalle tulee oma nyytti.

Paista nyyttejä 200-asteisessa uunissa noin 

kolme varttia.

Chiliset simpukat kookosmaidossa
Puhdista elävät simpukat, kopauta avautuneet 

pöytään ja käytä vain ne, jotka pistävät ”konepel-

lin” kiinni. Heitä muut pois.

Vuolaise kunnon nokare voita kasariin ja mu-

kaan pilkotut valkosipulin kynnet, hienonnettu 

inkivääri ja chili. Kuullota miedolla lämmöllä va-

jaat kymmenen minuuttia. Lisää ruokalusikalli-

nen ruokosokeria,  pari desiä kookosmaitoa, yh-

den limen mehu, sekoita ja lisää simpukat kasa-

riin.

Keitä kunnon tulella sen aikaa, että simpukat 

avautuvat. Ravistele kasaria välillä. Nauti tuoreen 

patongin kera.

Kuhaa voipaperinyytissä

patongin kera.

KahvimaallaKahvimaalla

10. toukokuuta 201510. toukokuuta 2015

Chef KarppaChef Karppa

Jälkiruoaksi 

nautimme uu-

nissa haudutet-

tuja viikunoita, 

jotka halkaisin 

pystysuunnassa

niin, että jätin 

kannan kiinni. 

Täytteeksi sini-

homejuustoa. 

180 asteisessa 

uunissa 10 mi-

nuuttia.

Kuhaa paperi
-nyytissä
• kuhaa 

  ohuina viipaleina

• porkkanaa 

  tikuiksi leikattuina

• sipulirenkaita

• perunaviipaleita

  kuorineen

• suolaa

• valkopippuria

• voita
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2015

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä
Tietokannassa on tällä hetkellä
• 49 895 hallituksen puheenjohtajaa

• 7 086 sivutoimista isännöitsijää

• 3 651 ammatti-isännöitsijää

Kun haluat tavoittaa heidät, soita
Meille 09 2238 560

www.sir.fi 
Since 1991.

SUORAMARKKINOINTI

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT ILMANVAIHTO

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi
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tuote- ja 
yritysuutis-

postia nimityksiä

Avara Oy
Vuokra-asuntojen omistuksia 

johtavan ja hallinnoivan Avara 

Oy:n uusi toimitusjohtaja on 

1.4.2015 alkaen ollut Mika 

Savolainen.

Savolainen on koulutukseltaan 

diplomi-insinööri. Hän on työs-

kennellyt Avaran kiinteistöjohta-

jana vuodesta 2013 lähtien.

Avaran nykyinen toimitusjohtaja 

Antti Mäntynen siirtyy hallituk-

sen nimeämiin erityistehtäviin 

kesäkuun loppuun saakka.

Polygon Finland Oy
FM Heikki Hemmi on 

nimitetty Polygon 

Finland Oy:n myynti- 

ja markkinointijohta-

jaksi. Hän tulee Secu-

ritas Oy:stä, jossa hän 

on toiminut mm. operatiivisissa 

johtotehtävissä, kehitystehtä-

vissä sekä viimeksi tuotepäällik-

könä vastaten mm. tuote- ja pal-

velukehityksestä sekä myynnin 

työkaluista ja materiaaleista.

Peab Invest Oy
Peab Investin toimitusjohta-

ja Heikki Levo on luopunut 

tehtävästään suunnitellusti 31. 

maaliskuuta 2015. 

Uutena toimitusjohtajana on 

aloittanut konsernin kiinteistölii-

ketoiminnan (PU) liiketoiminta-

johtaja Göran Linder. 

Heikki Levo jatkaa PU-organi-

saation Senior Advisorin roolissa 

eläkkeelle jäämiseensä 30. huh-

tikuuta 2016 asti.

ISS Palvelut
ISS Palvelut on nimittänyt Jukka 

Jäämaan uudeksi maajohtajak-

si 1. toukokuuta 2015 alkaen. 

Jukka Jäämaa on työskennellyt 

Hollannissa Philips Lightingin 

globaalina varatoimitusjohtaja-

na. Hänellä on runsaan 20 vuo-

den vankka kokemus johtavista 

suomalaisista ja kansainvälisistä 

yrityksistä sekä ylimmän tason 

johtotehtävistä useissa kansain-

välisissä ja globaaleissa yhtiöissä.

Nykyinen toimitusjohtaja Kari 

Virta jättää tehtävänsä ISS:llä 

jatkaakseen urakehitystään 

toisaalla. 

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
TkT Antti Tuomela on nimitetty 

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n 

toimitusjohtajaksi 28.4.2015 

alkaen. Tuomela on toiminut 

Aalto-yliopiston kiinteistöjohta-

jana 20.10.2014 lähtien ja jatkaa 

myös tässä tehtävässä. Ennen 

Aalto-yliopistoa hän toimi New-

sec Asset Management Oy:ssä 

tehtävässä Vice President, Asset 

Management.

Antti Tuomela vastaa Aalto-

yliopiston kampuspalveluiden 

ja Aalto-yliopistokiinteistöt 

Oy:n tila- ja palvelutarjonnan 

integroinnista asiakaslähtöiseksi 

palvelukokonaisuudeksi. 

Lisäksi Tuomelan tehtävänä on 

terävöittää Aalto-yliopistokiin-

teistöt Oy:n toimitilojen tarjon-

taa yliopiston kumppaneille sekä 

yhteistyöyrityksille.

Kari Kontturi, edellinen 

Aalto-yliopistokiinteistöjen 

toimitusjohtaja, jätti tehtävänsä 

15.4.2015. Antti Tuomela on 

toiminut väliaikaisena toimitus-

johtajana 16.4.2015 alkaen.

Corbel Oy
Marcus Karsten on nimitetty 

uutena jäsenenenä Corbel Oy:n 

hallitukseen. Marcus työskente-

lee Bravidan Suomen toimitus-

johtajana. Hän on aiemmin ollut 

Lemminkäinen Talotekniikan 

toimitusjohtaja sekä toiminut 

johtotehtävissä Tekmannissa ja 

Siemensillä. Marcus on toiminut 

myös mm. Victor Ekin hallituk-

sen puheenjohtajana.

Corbelin hallituksen muut 

jäsenet ovat Nils Forsberg, Cami 

Hongell, Kari Kallio ja Juha Lind-

fors sekä asiantuntijajäsenenä 

Mikko Larvala.

Kosteus- ja hometalkoot
Kosteus- ja home-

talkoiden uudeksi 

ohjelmapäälli-

köksi on nimitetty 

yli-insinööri Katja 

Outinen ympäris-

töministeriöstä. 

Hän aloitti työt 1. toukokuuta. 

Pesti on määräaikainen, ja jatkuu 

tämän vuoden loppuun.

Katja Outinen tuli ympäristömi-

nisteriöön alkuvuodesta 2010. 

Hän on koulutukseltaan diplo-

mi-insinööri ja TKK:n (nykyinen 

Aalto-yliopisto) kasvatti.

Talkoissa alusta asti mukana 

ollut Karoliina Viitamäki jatkaa 

talkoiden suunnittelijana.

Vexve Oy
Asiakaspal-
velukoordi-
naattori Petri 
Tuominen 
on nimitetty 
1.5.2015 lukien 
vientipääl-
liköksi, vas-
tuualueenaan 
Itä-Eurooppa. 
Palvelujohtaja 
Anna-Stiina 
Boström on 
nimitetty 
27.4.2015 luki-
en Vexve Oy:n 
markkinointi- 
ja viestintäjoh-
tajaksi.
 

UPONOR CEFO on linjasanee-
rausjärjestelmä, joka koostuu 
kytkentävalmiista elementeistä 
ja moduuleista, joiden avulla 
huoneistoon voidaan tuoda 
muun muassa käyttövesi, läm-
mitys, viemäröinti ja ilmanvaih-
to. Rakennuskohteen vanhoja 
pystyhormeja ei tarvitse purkaa, 
vaan ne jätetään paikoilleen ja 
niiden viereen (tai muuhun so-
pivaan paikkaan) tehdään uudet 
pystynousut Uponor Cefo-
elementeillä. Komposiittiputket 
liitetään toisiinsa puristamalla, 
joten perinteisissä putkisanee-
rausmenetelmissä käytettyä 
tulityötä ei tarvita. 

Jokainen työ on etukäteen 
Uponorin tehtaalla räätälöity ja 

DNA:N uusi Pouta-palvelu on 
monipuolinen valikoima pien-
yrittäjien tarvitsemia pilvipalve-
luita ostettavaksi ja hallittavaksi 
yhden käyttöliittymän kautta. 
Palvelun kautta voi ostaa ja 
käyttää esimerkiksi työajanhal-
lintaan ja ajanvaraukseen liittyviä 
palveluita.

DNA Pouta-palvelun erityis-
ominaisuus on sen sisältämät 
pilvipalveluvertailut. Palvelussa 
on vertailtu markkinoiden käy-
tetyimpiä ja yrittäjän käyttöön 
sopivimpia verkkotyökaluja, 
jotta ratkaisujen löytäminen olisi 
helppoa ja nopeaa.

– Asiakas säästää aikaa 
lukemalla tuotevertailuja tai 
soittamalla suoraan asiantun-
tijallemme, joka auttaa valitse-

Nopeutta linjasaneeraukseen 
Uponor Cefon järjestelmällä 

valmistettu kyseisen saneeraus-
kohteen tarpeita ajatellen. Kun 
elementti tuodaan työmaalle, 
niin sen asentamiseen kuluu 
ainoastaan noin tunti aikaa. 
Uponor-linjasaneerausjärjestel-
mällä tehty remontti valmistuu 
kahdeksassa viikossa.

Uponorin ratkaisu antaa mah-
dollisuuden asentaa huoneisto-
kohtaiset käyttöveden vesimit-
tarit ja painesäädöt lämpimälle 
käyttövedelle. Täten huoneiston 
energiankulutusta voidaan 
pienentää. Remontin yhteydessä 
elementtiin voidaan asentaa 
myös syöttöjohdot vesikiertoista 
lattialämmitystä silmällä pitäen. 

Lisätietoja: www.cefo.fi 

DNA Pouta tuo 
pilvipalvelut yrittäjän arkeen

maan oikean ratkaisun asiakkaan 
yrityksen tarpeeseen. Asiantun-
tijamme auttavat lisäksi valitun 
palvelun käyttöönotossa ja 
käyttöön liittyvissä kysymyksissä, 
sanoo DNA:n yritysmyynnin joh-
taja Johan Flykt.

DNA Pouta-palvelussa on 
panostettu erityisesti käytön 
helppouteen. 

Suurinta osaa palvelussa ole-
vista tuotteista on mahdollista 
testata sitoutumatta, ilmaisen 
kokeilujakson ajan. 
DNA Pouta-palvelu: 
www.dna.fi /pouta

Lisätietoja: 
DNA:n yritysmyynti
Johan Flykt
puh. 044 044 3455
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TUTUSTUMISET Hilti Eurofoxin 
–alumiinirankajärjestelmäteh-
taaseen Itävallan Lanzenkir-
chenissä ja Wienin yliopisto-
kampuksen mielenkiintoiseen 
arkkitehtuuriin sävyttivät Julki-
sivuyhdistyksen tämänkertaista 
jäsenmatkaa, joka suuntautui 
Wieniin. Lisäksi ohjelmaan sisäl-
tyi sikäläiseen Julkisivuyhdistyk-
seen tutustuminen.

Insinööri Bernhard Brocza 
esitteli Hiltin tehtaalla perusteel-
lisesti yrityksen toimintaa ja tule-
vaisuuden näkymiä tuulettuvien 
julkisivurakenteiden toteuttami-
sen kannalta. 

Seroc Oy:n Petri Ahosen 
ja sikäläisen yrityksen Rieder 
Groupin yhteistyönä matkalaiset 
pääsivät ”ihmettelemään” yli-
opistokampuksella toteutettuja 
rakennuksia ja niiden julkisi-

Julkisivuyhdistys Wienissä
vuratkaisuja. Varsinkin kuvassa 
näkyvän julkisivun ”koristepuut” 
pohdituttivat, mikä funktio niillä 
julkisivussa on ja ennen kaikkea, 
miten julkisivu säilytetään 
kauniina. 

Wienin matkalle osallistuivat 
Petri Ahonen Seroc Oy; Maritta 
Koivisto Betoni/Betoniteollisuus 
ry; Ari Koski Cembrit Oy; Jouni 
Kourula Julkisivukonsultointi JK 
Oy; Jukka Sevón Paroc Oy Ab; 
Ismo Nieminen Sto Finexter Oy; 
Janne Salmi Knauf Oy; Sirpa 
Heiskanen ja Veli-Matti Himanen 
Happy  Tiles Oy; Antti Häyrinen 
ja Kari Niilivuo Hilti (Suomi) Oy;  
Toni Pakkala ja  Petri Annila 
Tampereen teknillinen yliopisto; 
Jyrki Hutri Lumon Oy;  Tapio 
Kilpeläinen ThermiSol Oy;  Jan-
ne Lehtimäki WSP Finland Oy;  
Boris Panschin Saumalaakso Oy;  

Mikko Tarri A-Insinöörit Suunnit-
telu Oy; Riikka Töytäri Julkisivu-
yhdistys ry;  Matti Karppanen ja 
Riina Takala Kiinteistöposti. 

Yliopistokampuksella nähtiin mie-

lenkiintoisia julkisivuratkaisuja, 

joista varsinkin tämä puulankuin 

koristeltu julkisivu herätti huomi-

ota.

TYOMAAKORTTIHETI on edulli-
nen palvelu rakennusalan ilmoi-
tusvelvollisuuteen ja työmaa-
korttien nopeaan tekemiseen. 
Palvelulla ilmoitusvelvollinen 
taloyhtiö ja isännöitsijä voivat 
ilmoittaa verottajalle urakka- ja 
työntekijätiedot helposti, oikein 
sekä verottajan vaatimassa 
muodossa. 

Palvelu toimii kaikilla tietoko-
neilla ja tableteilla osoitteessa: 
www.tyomaakorttiheti.com.

Palvelua voi käyttää myös 
windows-älypuhelimella, millä 
voi tehdä täysin samat tieto-
jen päivitykset ja lisäykset kuin 
tietokoneella tai tablet-laitteella. 
Myös henkilön kuvan päivitys 
tai lisäys onnistuu puhelimella. 
Lisäksi puhelinsovellus toimii 
työmaan kuvallisena puhe-
linluettelona suorasoitto- ja 
suorasähköpostitoiminnoin.

TyömaakorttiHETI - edullisesti, 
kätevästi ja nopeasti

24RENT vastaa yhteiskäyttöau-
tojen kasvaneeseen kysyntään 
investoimalla yli kolme miljoo-
naa euroa uusiin autoihin.

 24Rentiltä saa jo tällä hetkellä 
auton käyttöönsä 18:lta paik-
kakunnalta. Yhteiskäyttöauton 
saakin pian ajoon esimerkiksi 
myös Kuopiosta. 

Uudet autot sijoittuvat hyvien 
liikenneyhteyksien varsille, jotta 
julkista liikennettä täydentä-
vät yhteiskäyttöautot löytyvät 
jatkossakin käyttäjän läheltä niin 
työ- kuin vapaa-ajallakin.

Yhteiskäyttöauto on parhaim-
millaan lyhyessä asiointiajossa, 
sillä auton saa varattua verkosta 
ja se otetaan itsenäisesti käyt-
töön aktivoimalla varaus omalla 
puhelimella. Yhteiskäyttöauto 
palvelee asiakkaita ympäri vuo-
rokauden, eikä sen käyttöönotto 
tai palautus ole riippuvaista 
toimistojen aukioloajoista.

Yhteiskäyttöautojen 
tarjonta laajenee Suomessa

24Rentin palvelua on mah-
dollista käyttää satunnaisesti, 
ilman jäsenyysvaatimuksia. 

Lisäominaisuutena tarjo-
taan ilmainen kyydinjakaminen 
Ridefy-palvelu, joka tuo myös 
kyydinjakajalalle säästöä, kun  
polttoainekustannukset voi jakaa 
matkustajien kesken.

- Autoverkkokauppa.com:n 
tarjoaman digitaalisen hankinta-
kanavan ansiosta kalustohankin-
nat hoituivat sujuvasti. Yhteistyö 
uusien kaupunkien ja paikallisten 
toimijoiden kanssa taas mah-
dollistaa esimerkiksi tarvittavat 
autojen pysäköintijärjestelyt, 
kertoo 24Rentin toimitusjoh-
taja Matti Hänninen toiminnan 
laajentumisesta.

Lisätietoja:
24 Rental Network Oy
www.24renti.fi 

Sovelluspalvelussamme kortit 
voi tulostaa paperitulostei-
na, mutta tulostaminen myös 
muoville tai sirulliselle älykortille 
on mahdollista tilaamalla palvelu 
meiltä.

Työmaakorttiemme hinnat 
ovat edullisia, minkä lisäk-
si viivakoodi-kulunvalvonta 
voidaan toteuttaa edullisilla 
käsipäätteillä. Lisäksi verohallin-
nolle tuotetut raportit kyetään 
luomaan ohjelmiston sisältämän 
innovaatioketjujen avulla. 

”Vain kokeilemalla tiedät”- 
pyydä kahden viikon testilisenssi 
tai osta palvelun käyttöoikeudet 
verkkokaupasta www.tyomaa-
korttiheti.com.

Lisätietoja: 
Edapco Oy,
Tapani Ranta
puh: 050 400 1680
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
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ISÄNNÖINTIVERKKO OY järjesti 
koulutusristeilyn taloyhtiöiden 
hallituksille ja johdolle. Tämän-
vuotisen risteilyn teemana oli 
turvallinen ja terveellinen talo-
yhtiö. Laiva oli lastattu noin 130 
osallistujalla.

Risteilyllä kuultiin monipuo-
lisesti asiaa sisäilmaongelmien 
kohtaamisesta sekä home-
vaurion korjaamisesta taloyh-
tiössä. Luennoitsijoina olivat 
sisäilma-asiantuntija Mervi Ahola 
Sisäilmayhdistyksestä ja Länsi-
Suomen alueen korjausneuvoja 
Heidi-Johanna Jokelainen 
Hengitysliitosta.

Lämpökuvaukseen perehdytti 
tekninen asiantuntija Tapani Aar-
nivuo Isännöintiverkko Oy:stä. 
Hän kertoi, mitä rakennuksen 
ongelmakohtia lämpökuvauk-
sella voidaan paljastaa.

Putkistoa sisäpuoliselta 
korroosiolta suojaavasta ja 
vesikalusteiden käyttöikää pi-
dentävästä vedenkäsittelystä teki 

Turvallinen ja terveellinen 
taloyhtiö koulutusteemana

selkoa Bauer Watertechnologin 
Jarno Nieminen. Hän mainitsi 
puhtaana pysyvien vesijärjestel-
mien säästävän energiaa mutta 
myös kiinteistön ylläpito- ja 
hoitokuluja.

Talojen energiatehokkuudesta 
ja sen parantamisesta kertoi 
Lari Paavolainen Oumanista. 
Hän esitteli, kuinka taloyhtiöt 
saavuttavat tasaisemman läm-
mön ja säästävät keskimäärin 17 
prosenttia lämmityskuluistaan.

Asuntomarkkinoille loi katsa-
uksen kiinteistönvälittäjä Jethro 
Rostedt. Asunnon valinnassa 
tärkeä peruste on hänen mu-
kaansa sijainti, sijainti ja sijainti. 
Taloyhtiö voi tehdä kohteesta 
kiinnostavan huolehtimalla 
piha-alueen, sisäänkäynnin ja 
porrashuoneiden viihtyvyydestä 
ja siisteydestä. Asunnonostajaa 
kiinnostaa putkiremontti, onko 
se tehty vai onko se tulossa.

Vesivahinkojen korjauksista 
puhui urakoitsija Esa Nissilä 

Master Kuivauksesta. Mahdolli-
seen vesivahinkoon kannattaa 
puuttua ajoissa, eikä odottaa sen 
laajenemista.

Arjen turvallisuus oli aiheena 
ylikonstaapeli Juha Anttisel-
la Turvanvuoksi Oy:stä. Hän 
kävi läpi tyypillisiä turvallisuutta 
horjuttavia tilanteita, jotka ovat 
valitettavan usein arkipäivää 
taloyhtiössä: miten menetellä, 
kun talossa pidetään kova-
äänisiä bileitä, rapusta löytyy 
huumeruiskuja tai talossa liikkuu 
epämääräisiä kaupustelijoita.

Huoneiston haltuunottoa sel-
vitti vaihe vaiheelta OTM Annika 

Kemppinen Asianajotoimisto 
Kuhanen, Asikainen & Kanerva 
Oy:stä. Hän kertoi myös muuta-
mia esimerkkejä oikeustapauk-
sista ja minkälaiseen päätöksiin 
niissä oli päädytty ja miksi.

Ylitarkastaja Larri Liikonen 
Uudenmaan Ely-keskuksesta 
luennoi ympäristömelusta ja sen 
huomioimisesta rakentamises-
sa. Hän kävi läpi tyypillisimpiä 
meluongelmia taloyhtiössä 
ja kuinka huoneistojen välisiä 
meluhäiriöitä olisi hyvä selvittää 
ja ratkaista.

Koulutusristeilyn juontajana 
toimi Klaus Thomasson. 

 Sisäilmayhdistyksen 

ja Hengitysliiton 

standilla tietoa

 jakoi sisäilmaneuvoja 

Aila Laine-Sarkkinen (vas.) 

Paikalla poikkesi 

As Oy Kirkkonummen 

Tammen 

Kristiina Vuorensola.



T
aloyhtiöiden korjausrakentamisprojektit ovat 

päätöksenteon ja vastuiden suhteen muus-

ta rakentamisesta selvästi poikkeavia. Ei vain 

ympäristö, missä toimitaan, vaan myös pää-

töksenteko niissä tulee mutkikkaammaksi. Jos unoh-

detaan hankkeen toteuttamisesta päättämisen mo-

nipolvinen prosessi ja keskitytään vain itse projektin 

hallintaan, riittää siinäkin erilaisia malleja ja tapoja toi-

mia. Se mitä tässä noista tavoista ja niiden onnistumi-

sesta kirjoitan, perustuu yli sadan tehdyn parvekekoh-

teen kokemuksiin.   

Tärkein asia, mistä taloyhtiön tulee huolehtia, on oi-

kean tiedon saaminen. Arkkitehti ja rakennesuunnit-

telija ovat kohteen alkuvaiheessa ensiarvoisen tärkeäs-

sä asemassa oikean tiedon antajina. Arkkitehdin työtä 

rajoittavat olemassa olevat rakenteet ja työn pääpaino 

liittyy usein muutosten ulkonäkövaatimuksiin, joita eri 

viranomaiset mahdollisesti esittävät. Rakennesuunnit-

telijan kokemukseen vastaavista kohteista kannattaa 

kiinnittää erityistä huomiota. Iso toimisto ei automaat-

tisesti tarkoita hyvää osaamista, koska kokemus liittyy 

henkilöön, eikä seiniin hänen ympärillään.

Lähtötietojen selvittäminen on myös tärkeä vaihe: 

vastaavatko rakennepiirustukset ollenkaan todellisuut-

ta, mitkä ovat mahdolliset vaihtoehdot ja tehdäänkö 

niiden pohjalta oikeita päätöksiä. Hyvänä esimerkkinä 

tästä voidaan pitää vaikkapa perinteisten ratakiskopar-

vekkeiden kannatuskiskoja. Joskus niitä ei ole ollen-

kaan, vaikka pitäisi olla, ja joskus ne ovat kunnoltaan 

tai kooltaan alimitoitettuja nykypäivän vaatimuksiin, 

ja joskus ne on asennettu kuinka sattuu. Tällaistenkin 

asioiden selvittäminen on etukäteen mahdollista, vaik-

kapa materiaalitutkan avulla. Tiedon hankinta maksaa 

tietysti, mutta loppurivillä kaikki tulee säästönä takaisin. 

Alkuvaiheessa tiedon hankinnassa säästetty euro voi ai-

heuttaa myöhemmin kymmenkertaisen vahingon. 

Pysytäänpä vielä tuossa tiedossa. Kun lähtötiedot 

ovat kasassa ja päästään 

kyselemään tarjouksia, 

niin mikä urakointimal-

li valitaan? Meillä korjaus-

rakentamisessa aivan sel-

västi vierastetaan muuta 

kuin pääurakointimallia, 

vaikka sen rinnalle voi ai-

na valita projektinjohto-

urakan tai taloyhtiö voi 

itse tehdä omia hankin-

tojaan ja alistaa ne sitten pääurakkaan. Urakan koko ja 

laajuus ohjaavat tietysti myös urakointitapaa, mutta ei-

vät automaattisesti johda vain yhteen ainoaan ratkai-

suun. Usein valinnan syyksi esitetään vastuuta: kuinka 

vaikeaa on, jos on monta toimijaa samalla tontilla. Tä-

mä ongelma voidaan ratkaista yksinkertaisesti. Aikatau-

lu ja urakkarajat sovitaan yhdessä ja urakkarajat voidaan 

merkitä sopimuskuviin. Jälkimmäinen on todella yk-

sinkertainen ja toimiva tapa, paljon parempi kuin tuhat 

sanaa sopimustekstiä. 

Tärkeintä on koko ajan se, että taloyhtiöllä on tieto 

siitä, mitä vaihtoehtoja on olemassa, mitä ne todellisuu-

dessa maksavat, mistä ja miten ne kannattaa ostaa.  Jos 

tulee tai halutaan muutoksia, on niistä helpompi sopia 

ja niitä tehdä, jos keskustellaan suoraan sen osapuolen 

kanssa jota muutos koskee. 

Suomessa on vuosikausia puhuttu teollisesta kor-

jausrakentamisesta, mutta aina väitetään, että tiedon 

ja kehitystyön puute estää tämän toteutumisen. Tuolle 

väitteelle ei ole perusteita, sillä pelkästään googlaamalla 

löytyy aivan varmasti tietoa kaikesta, mitä on olemassa. 

Tiedon pitäisi ohjata korjausrakentamista ja tiedon pitää 

olla sillä, joka hankkeeseen ryhtyy. Tässä asiassa taloyh-

tiön omien asiantuntijoiden osaaminen ja urakointita-

van valinta korostuvat. En ole vielä löytänyt muuta toi-

mivaa tiedonvälitystapaa kuin sen, että vastaanottaja on 

asiasta kiinnostunut.  Taloyhtiön kiinnostus omaa han-

kettaan kohtaan on aina tuonut hyvän lopputuloksen, 

koska silloin ja kun käytössä on oikea urakointimuoto, 

valinnat perustuvat tietoon. 

Rakentaminen on loppujen lopuksi vain materiaalin 

varastoimista paikoilleen, ja logistiikan merkitys koros-

tuu erityisesti korjausrakentamisessa. Korjataanko vuo-

si vai kolme kuukautta, asukkaiden hermoja koetellen? 

Missä kohtaa ja miten aika muuttuu rahaksi, on täysin 

kiinni urakointitavasta. Antaessaan projektin ilman sen 

hallintaa muiden käsiin, taloyhtiö ei saa aina oikea-

ta tietoa valinnoista, niiden pe-

rusteista tai hinnasta. Jäljelle jää 

vain maksumiehen rooli.

Martti KarimiesMartti Karimies
Julkisivuyhdistyksen perustajaJulkisivuyhdistyksen perustaja

Entinen yhdistyksen Entinen yhdistyksen 

puheenjohtajapuheenjohtaja

Julkisivu-
yhdistyksen 

puheenvuoro

Korjausrakentamisprojektin
valinnat taloyhtiön käsissä

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin  liittyvistä asioista tällä palstalla

esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi 
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Julkisivukorjausratkaisut

HUOLTOVAPAA JA KAUNIS TIILI
Keraamiset julkisivumateriaalit, joista ehkä 
tunnetuin on poltettu tiili, ovat säilyttäneet
asemansa Suomen eniten käytettynä ker-
rostalojen julkisivuverhousmateriaalina 
uudisrakentamisessa. Tiilen suosio perus-
tuu kauniin ulkonäön lisäksi sen moniin
hyviin teknisiin ominaisuuksiin. Julkisivu-
korjausratkaisuna tiili on hyvä vaihtoehto
ennen kaikkea silloin, kun haetaan pitkää 
elinkaarta, huoltovapautta, tuulettuvaa
ulkoseinärakennetta sekä hyvää äänene-
ristävyyttä – mitä tiiltä kevyemmillä rat-
kaisuilla ei useinkaan saavuteta.  Lisäksi
tiilijulkisivu säästää tutkimuksien mukaan
energiakustannuksia jopa 6–8 % lämmitys-
kaudella. 
TIILEN ÄÄNENERISTÄVYYS      
OMAA LUOKKAANSA
Ääneneristävyys on laatutekijä, joka usein
unohdetaan, vaikka sen merkitys asumis-
viihtyvyydelle on suuri. Tiilellä korjatun
elementtitalon ääneneristävyys liikenne-
melua vastaan on >53 dB, mikä useimmilla 
kevyemmillä ratkaisuilla jää yli 10 dB   
heikommaksi. Tämä merkitsee käytän-
nössä huomattavaa asumisviihtyvyyden
alentumista. 

TIILELLÄ KORJATTU ALUEITA JA 
YKSITYISIÄ KIINTEISTÖJÄ 
Tiilellä on tehty julkisivukorjauksia niin
vuokrakiinteistöihin kuin yksityisiin talo-
yhtiöihin. Teuvo Pakkalantiellä Helsingissä
sijaitsevan vuokrakerrostaloalueen uudeksi
julkisivuksi valittiin tiili. Lähtökohtana  
valinnalle oli sadan vuoden elinkaari ja
huoltovapaa rakenne. Samoin kriteerein 
tiili valittiin myös Helsingin Melkonkatu
4:ssä sijaitsevaan yksityiseen asunto-
osakeyhtiöön. Molemmissa kohteissa
asukaskokemukset ovat olleet pelkästään
positiivisia.
KEVYEMMÄT KORJAUSRATKAISUT
Muurattavan tiilen rinnalle on noussut
myös kevyempiä keraamisia korjausvaih-
toehtoja, kuten avosaumoin asennettava,
mekaanisesti kiinnitettävä Argeton- ja
Argelite-julkisivuverhous.

 Järjestelmällä saadaan näyttävä, huolto-
vapaa ja kestävä julkisivuverhous, jonka
etuna on hyvä tuulettuvuus ja ohut raken-
nepaksuus sekä asennus tarvittaessa
suoraan vanhan julkisivukuoren päälle.
Väri- ja pintavaihtoehtoja on lukuisia,
mikä antaa myös suunnittelijalle paljon
mahdollisuuksia.

SAVESTA POLTTAMALLA TEHDYT 
EKOLOGISET KORJAUSRATKAISUT
Wienerbergerillä on laaja keraamisten
korjausratkaisujen valikoima. Mallistosta
löytyvät kestävät, huoltovapaat ja ääntä
eristävät julkisivuratkaisut kaikkiin raken-
nuksiin, olipa kyseessä julkisivun osa- tai
kokonaiskorjaus. 

www.wienerberger.fi

Julkisivukorjauksessa aa pepepepepepeepp lklklklklklkllkl käkäkäkäkäkäkäkäk  
hankintahinta eii rrrrrrrrrataatatatatatkakakakakakkaisisissisisise,e,ee,e, vvvvaaaaaaaan nn n n n
vanhan rakenteen tililililililillalalalalala lelelelele ttttulululululisisisisii ii i i i  
aina valita mahdhdhdhdhdhddolollololololllilililililisissisissisimmmmmmmmmmm ananananaa  
eleee inkaariedullinenenenenenenen jjjjjjjulululululuuu kikikikikiisisisisisis vuvuvuvuuurarararaatktktktkkaiaiaiaiaisusususus ..   
MeMeeeMeMerkrrrrr itystä on myyyyyyösösösösösösösöös uuuuuudududududdenenenenen 
raraaaaakekekekekekentntntntntnteeeeeeee n äänenenenneneeneriririririririr ststststts ävävävävyyyyyyyyydedededeellllllllll ä ä ä ä ä seseseses käkäkäkä  
kokokokkooststeueee ssssteknisellä totototototototoimimimimiimmivivivivuuuuuuuuudedededededdeddellllllllllll a.a.a.a     
NäNNämämmmämää kkkkriririritettet erit huomimmimimimmmioioioioidededededeeden nnn   
kekekk raaaaamammininininnineneennne jjjjjululuu kisiiiiiivuvuvuvuvuvuvuvuvuv vevvevevveveverhrhrhrhrhhououououuuss ss onn  
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KAIKKEA EI TARVITSE 
TEHDÄ ITSE.

Isännöitsijä, anna DNA Taloyhtiö-

kumppanin päivittää taloyhtiölaaja-

kaista- ja kaapeli-tv-palvelut nyky- 

päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: taloyhtiomyynti@dna.fi 

 dna.fi/taloyhtiokumppani

DNA Taloyhtiökumppanuus helpottaa arkeasi:  
 

■ Oma paikallinen yhteyshenkilö DNA:n kaapeliverkon alueella 

■ Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten  

 kokemuksella

■ Käytössäsi on oma Taloyhtiöpalvelu: yksilöllinen palvelukokonaisuus,  

 jossa vastaa ihminen

■ Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta

■ Asukkaalle huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava  

 viihdetarjonta

*EPSI Rating -tutkimus 2014. Kiinteän laajakaistan kuluttaja-asiakkaat.

KUMPPANI

http://www.dna.fi/taloyhtiokumppani
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