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”Luovuusrappia” á la Alf Rehn
Åbo Akademin professori Alf Rehn osoitti Tulevaisuuden Isännöinti 
–seminaarissa sen, että VUCA-tulevaisuus on se tulevaisuus, joka 
aikaansaa todellisia johtajia ja edelläkävijöitä. He ovat niitä johtajia, jotka 
luovat tulevaisuutta sillä, että ovat valmiita miettimään niitä asioita, mitä 
isännöintiala ei nyt halua nähdä ja joista alalla ei nyt haluta puhua. He 
ovat valmiita miettimään, mitkä asiat ovat isännöintialalla epämiellyttäviä 
ja epämukavia ja mikä olisi sentyyppinen muutos, että se oikeasti 
järkyttäisi keskeisiä osia isännöintialalla.
– Ne jotka kykenevät tähän, jotka pystyvät oikeasti ottamaan 
kiinni näistä kysymyksistä, joista muut eivät halua ottaa kiinni, 
ovat johtajia, Rehnin perusviesti oli. s.6

Tulevaisuuden Isännöinti EXTRA

Julkisivukorjaamisesta s. 42

Seminaaritunnelmia s. 72

TÄMÄN KIINTEISTÖPOSTIN TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRAN LUKIJAKUNNAN MUODOSTAVAT 
MM. AMMATTI-ISÄNNÖITSIJÄT, ARKKITEHDIT JA SUUNNITTELIJAT, SUURKINTEISTÖJEN OMISTAJAT JA 

RAKENNUTTAJAT SEKÄ KIINTEISTÖNHUOLTOLIIKKEET. LEHDEN JAKELULEVIKKI ON 6 379 KPL.
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Tässä numerossa:
5 Pääkirjoitus
6 Alf Rehnin ”rappi” luovuudesta ja johtamisesta
 Tuleeko isännöintiala elämään ”tavistulevaisuudessa” vai ”ta-
 butulevaisuudessa”? Vai kenties VUCA-tulevaisuudessa?  
 Professori Alf Rehnin mukaansatempaava esitys Tulevaisuu-
 den Isännöinti -seminaarissa antoi vastauksia.

26 Kulkulupa- ja urakkatiedot isännöitsijöiden 
 työkaluina harmaan talouden torjunnassa
 – Työ- ja elinkeinoministeriön muistio auttaa hahmotta-
 maan, mitä isännöitsijät, tilaajat ja pääurakoitsijatkin voivat 
 käyttää hyväkseen jatkossa. Parasta mielestäni on, että 
 kaikki ne muistiossa mainitut asiat ja tulevan lainsäädännön
 keinot voidaan ottaa jo nyt käyttöön. Näin on tehty ra-
 kennusalalla jo hyvin laajasti ja laajenevasti, ylitarkastaja 
 Pekka Muinonen Verohallinnosta muistutti.

35 Rakennusten käyttö ja hyvä hoito kulttuuriperinnön
 suojelemisen tärkeimpiä keinoja
 – Rakennussuojelu tähtää kulttuuriympäristön ja kulttuuri-
 perinnön säilyttämiseen. Perustuslaki velvoittaa meitä kaik-
 kia tähän eli meillä kaikilla on vastuu kulttuuriperinnön  
 säilyttämisestä, yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastos- 
 ta pohjusti esityksessään sitä, mihin rakennussuojelulla pyri-
 tään ja minkälaisin keinoin. 

42 JUKO tarjoaa tietoa julkisivukorjaamisen
 polulla tarpoville taloyhtiöille
 – Taloyhtiömaailma on päätöksentekoprosessin kannalta  
 aina se oma lukunsa. On helppoja yhtiöitä ja vaikeita yhti-
 öitä, joissain asiat saadaan helposti rullaamaan eteenpäin, 
 jossain yhtiöissä on sellaisia klikkiytymiä, että yhteisiä pää-
 töksiä ei saada aikaan mitenkään. Mutta tähänkin ongelma-
 tiikkaan hyviä työkaluja ovat, että hankitaan valmisteluvai-
 heessa riittävästi tietoa asioista ja viedään asioita systemaatti-
 sesti eteenpäin, Julkisivuyhdistyksen hallituksen jäsen Matti  
 Haukijärvi pohti julkisivukorjauspäätöstenkin tekemisen  
 vaikeudesta.  
53  Enemmän luovuutta kosteusvauriokorjauksiin
 - kosteusvauriokorjauksissa epäonnistutaan
 liian usein
 – Sisäilmaongelmat tahtovat olla ikäviä ja monisyisiä asioi-
 ta. Ne ovat hankalia ja ärsyttäviä. Ne tuskin edustavat Alf 
 Rehnin tarkoittamaa luovuutta, mutta ne tavat, joilla sisä- 
 ilmaongelmia on perinteisesti tai tähän asti yritetty korjata, 
 niin niihin luovuutta tarvittaisiin, koska nykyiset keinot 
 eivät näytä riittävän. Suuri osa meidän korjauksistamme 
 nimittäin valitettavasti epäonnistuu, sanoi korjausneuvoja 
 ja rakennusterveysasiantuntija Tommi Riippa Hengitysliitto  
 Heli ry:stä.

61 Remontti-ilmoitukset ja yhtiön valvontavastuu
 keskustelunaiheina Lakikammarissa 
72   Isännöitsijöiden kokemuksia ja aatoksia 
 Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarista 
80  KontaktiFoorumissa tavattiin     
83   Yhteistyökumppaneiden kokemuksia ja aatoksia
 Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarista

92

Karpan Keittiössä:
Entrecote ja raparperi-
bataattipyreetä.

53
Tommi Riippa laskeskelee, että 
sisäilmaongelmien aiheuttamat 
kustannukset ovat hieman 
yli 3 miljardia euroa, joka on 
suhteutettuna sellainen summa, 
joka Suomessa käytetään kaikkien 
talojen lämmittämiseen vuodessa.

35
Museoviranomainen ei voi tuntea kohdetta niin 
hyvin, että voisi suoraan lonkalta kertoa, mikä 
on oikea tai väärä tapa korjata tätä rakennusta. 
Suunnittelijan ja omistajan tehtävä on tuoda esiin 
korjausperiaatteisiin ja säilyttämistavoitteisiin 
liittyvät faktat, perustelut ja ehdotukset, joiden 
pohjalta viranomaisten kanssa voidaan sitten 
keskustella.

26
- Yhteiskunnan kannalta harmaa talous 
syö rehellistä kilpailua ja heikentää re-
hellisen yrittäjän mahdollisuuksia toimia 
toimialalla samalla, kun yhteiskunnalle 
aiheutuu suuria verotulojen menetyksiä. 
Tällaiseen toimintaan liittyy hyvin usein 
myös muu rikollinen toiminta, ylitarkas-
taja Pekka Muinonen Verohallinnosta 
totesi.

6
- En pysty sanomaan, kuka on 
isännöintialalla johtaja, koska se 
ei ole minun tehtäväni, mutta 
tiedän, että osa teistä on alan 
johtajia. 
-  Johtaja luo tulevaisuuden – 
kysymys kuuluukin: kuka teistä 
on se johtaja?

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi

79
Tulevaisuuden Isännöinti -se mi-
naarin puheenjohtajana toiminut 
Maritta Koivisto mainosti sa ta-
vuo tiaasta As Oy Saaristosta teh-
tyä historiikkiä, josta isännöitsijät 
saisivat kenties esimerkkiä omien 
asiakastaloyhtiöidensä historii-
kintekohankkeisiin.
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Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 757 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 875 7215

40-vuotias perheyritys

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen 
palveluyritys, jonka tinkimättö-
mään yrityskulttuuriin kuuluu 
ensiluokkainen asiakaspalvelu. 
Työssä käytettävä kalusto on kun-
nossa ja punakeltaiset norsuautot 
ovat aina puhtaita. Yrityksen 
työntekijät ovat ammattitaitoisia, 
kohteliaita ja joustavia kaikissa 
olosuhteissa. 
Eerola-Yhtiöt on täyttänyt 40 
vuotta ja perheen omistamaan 
yritysryppääseen kuuluvat 
Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu 
H.Eerola Oy, Kuljetusliike P. 
Eerola Oy, Putkistosaneeraus 
Eerola Oy, Lokapalvelu Häme Oy 
sekä Lehile Oy.
Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia 
vuorokaudessa seitsemänä päivä-
nä viikossa, ympäri vuoden.

Ennakkohuoltaminen 
kannattaa aina

Vesi- ja viemärijärjestelmien 
ylläpitämisessä kannattaa tehdä 
ennakoivia huoltotoimenpitäitä. 
“Jos kiinteistössä havaitaan viemä-
reistä tulevia pulputtavia ääniä tai 
vesi valuu hitaasti lavuaarista tai 
WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat 
aina merkkejä ongelmista”, kuuluu 
asiantuntijan neuvo. 
Yksi keino välttää ongelmia on 
pestä ja puhdistaa viemäriputket. 
Jos ongelmat toistuvat, kannattaa 
pesettämisen lisäksi kuvata ja 
selvittää sen avulla, missä vika on 
ja mistä ongelmat johtuvat. 
Kuvauksesta saadaan raportti, 
jonka pohjalta voi sitten suunni-
tella tarvttaessa myös mittavam-
mat huolto- ja saneeraustyöt.

Loka- ja viemärihuollot
Pumppaamohuollot
Hajutta –viemäri- ja  rasva-
erotinhuollot
Ympäristönhuoltopalvelut
Suurtehoimuroinnit ja 
puhallukset
Putkisto- ja viemäri-
saneeraukset
Norsu WC:t tilapäistarpeisiin
Puhdasvesipalvelut
Kuljetus- ja vaihtolava-
palvelut

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

www.eerolayhtiöt.fi

Kuljetus- ja vaihto-
lavapalvelut sekä 
norsu WC:t
Espoo (09) 8553 0460
Mäntsälä (019) 643 408
Lohja (019) 331 002

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

yös tta a
neeraustyöt.

Kaikki numerot päivystävät 24h

Meiltä saat kaiken ennakko- 
ja ylläpitohuollon, 24-tunti-
sen päivystyksen yllättäviin 
tilanteisiin ja täydellisen 
jälkivahinkojen hoidon.

Tarjoamme:

http://www.eerolayhtiot.fi


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

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

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

Laatua pesulaan

http://www.esteri.com
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Aivojen lepuuttamisen aika 

Olen jo pidemmän aikaa seurannut, että meillä kirjoitetaan pal-

jon työelämässä uupumisesta. Pitkään jatkuva stressi uuvuttaa, 

joka taas aiheuttaa masentuneisuutta, kenties fyysisiä oireitakin. 

Pahimmillaan joudutaan pitkäaikaisille sairaslomille, joku ei eh-

kä sieltä enää työhönsä palaakaan. Eteran ylilääkäri, professori, 

neurologian erikoislääkäri Juhani Juntunen kirjoittaa Eteran 

asiakas- ja sidosryhmälehden kolumnissaan, että pitkäaikainen 

stressi aiheuttaa aivojen eräissä osissa aivosolujen lisääntynyttä 

katoa.

Hänen viestinsä on, että lomat ovat sitä varten, että aivot ehtivät 

toipua työelämän rasituksista. Toisaalta hänen kantansa on, että 

aivoja pitää suojata kolhuilta, mutta ei elämyksiltä.

Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari oli mukana olleille isän-

nöitsijöille tilaisuus ottaa etäisyyttä aivan kiireisimpään arkeen, 

toistuvien ongelmien ratkaisemisiin, osakkaiden, asukkaiden ja 

muiden asianosaisesten kanssa sumplaamiseen. 

Ja vaikka ohjelmassa pitäydyttiin isännöintityöhön liittyvissä 

asioissa, aivollinen "irtiotto" arjesta tapahtui kenties silloin, kun 

Alf Rehn puhui luovuudesta, johtamisesta ja peilasi niihin isän-

nöintialan mahdollisia tulevaisuuden kuvia. 

Luulen, että siinä kohdin lähes 200 päinen yleisömme koki sen, 

että nyt täyttyy aivot elämyksillä - käytimme, suojasimme, säästimme ja hoidimme aivojamme. Juuri sitä, mitä 

Juhani Juntunen peräänkuuluttaa työterveytemme ylläpitämiseksi.

Isännöitsijän työ on rankkaa, kiireistä, monimutkaisia asioita selvitettävänä, oppimista ja muutoksia koko ajan. 

Kun vielä ajattelee, että seminaarimme isännöitsijöiden keski-ikä huiteli 52-53 ikävuoden tuntumassa, aivojen 

hoitamisen konstit olisi syytä ottaa viimeistään nyt käyttöön. Mukana olleet muutamat parikymppiset eivät 

ole vielä vaaravyöhykkeessä uupumisensa kanssa, mutta ehkä heidänkin on syytä jo varhaisessa vaiheessa 

opetella aivojen "suojaamisen, säästämisen ja hoitamisen" niksit.

Kokeilinpa Juhani Juntusen innoittamana Eteran kotisivulla ollutta aivokonetta (www.etera.fi/aivokone). Jos 

testin tulos olisi ollut 0 %, aivoistani sanottaisiin, että "Voi aivoparkojasi, ne ansaitsevat paremman kohtelun. 

Jos se olisi ollut 100 %, olisi todettu, että "Aivoillasi on erinomainen huolenpito!". Oma tulokseni jäi sinne 60 

prosentin paikkeille, joten nyt on otettava vinkistä vaarin: Anna aivoillesi työrauha - lepää ja lomaile. 

Tehkää tekin niin, hyvät Tulevaisuuden Isännöinti -Extran lukijat. Hyvää kesää.

Riina Takala

K O M M E N T T I

Professori Alf Rehn kertoi mielenkiintoisen taloyhtiötari-
nan Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariluentonsa jälkeen. 
Erään turkulaisen taloyhtiön isännöitsijä oli valitellut, että 
Alfillekin tutussa taloyhtiössä on pian yhtiökokous, mutta 
sinne on niin vaikea saada osakkeenomistajia paikalle. Alf 
oli vastannut, että vie taloyhtiö Facebookiin ja kerro siellä, 
että kokous on tulossa.
Isännöitsijän käsitys "naamakirjasta" oli se, että sehän 
on vain lasten puuhamaa.  No,  Alf oli kertonut että hän 
tuntee "tuon, tuon, tuon ja tuon..." ja he ainakin ovat 
Facebookissa.

Isännöitsijä innos-
tui asiasta, hieman 
skeptisesti tosin, 
mutta laittoi 
kuitenkin yhtiön 
tähän suosit-
tuun sosiaaliseen mediaan. 
Kuinka kävi?
Kokouksessa oli osallistujia enemmän kuin koskaan ja 
monta kommenttia tuli, että osallistun kokoukseen, kun 
näin Facebookissa, että kokous on tulossa.

Taloyhtiöt Facebookiin

P Ä Ä K I R J O I T U S

http://www.esteri.com


– En aio puhua teille, minkälainen isännöitsijän tulisi olla tai millaista on hyvä isännöinti, koska te olette sen alan ammattilai-
sia ja asiantuntijoita. Sen sijaan ajattelin puhua siitä, mitä tulevaisuus ja uudet muutokset tarkoittavat. Puhun myös siitä, mi-
tä tapahtuu, jos asiantuntemus - se missä olemme aidosti hyviä ja mikä me osataan hyvin - voikin välillä olla meille ongelma. 
Mitä jos se estää meitä näkemästä uusia juttuja, estää meitä löytämästä uusia tapoja toimia, jos osaaminen onkin välillä on-
gelma, Alf Rehnin kuvasi  Luovuus, johtaminen ja tulevaisuus” -otsikon saaneen esityksen tulevasta sisällöstä.
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Åbo Akademian profes-
sori Alf Rehn osoitti Tu-
levaisuuden Isännöinti 

-seminaarissa sen, että VUCA-
tulevaisuus on se tulevaisuus, 
joka aikaansaa todellisia johtajia 
ja edelläkävijöitä. He ovat niitä 
johtajia, jotka luovat tulevaisuut-
ta sillä, että ovat valmiita miet-
timään niitä asioita, mitä isän-
nöintiala ei nyt halua nähdä ja 
joista alalla ei nyt haluta puhua. 
He ovat valmiita miettimään, 
mitkä asiat ovat isännöintialalla 
epämiellyttäviä ja epämukavia 
ja mikä olisi sentyyppinen muu-
tos, että se oikeasti järkyttäisi 
keskeisiä osia isännöintialalla.

– Ne jotka kykenevät tähän, 
jotka pystyvät oikeasti otta-
maan kiinni näistä kysymyksis-
tä, joista muut eivät halua ottaa 
kiinni, ovat johtajia, Rehnin pe-
rusviesti oli.

Tarinoita 
luovuudesta

Alf Rehn kertoi yleisölle 
muutaman tarinan, joi-
den tarkoituksena oli 

herätellä itse kutakin mietti-
mään omaa suhtautumista osaa-
miseensa, ammattitaitoonsa ja 

Mitä jos osaaminen onkin ongelma?

Tuleeko isännöintiala 

elämään ”tavistulevai-

suutta” vai ”tabutule-

vaisuutta” vai kenties 

VUCA-tulevaisuutta, 

joka tarkoittaa moni-

mutkaista, epämiellyt-

tävää ja hankalaa tu-

levaisuutta. Tällaisen 

VUCA-tulevaisuuden 

saavuttaminen pa-

kottaa isännöitsijät 

miettimään, riittää-

kö heidän nykyinen 

osaamisensa tai onko 

heillä juuri sellaista 

luovuutta, jolla tule-

vaisuudessa pärjätään 

ja tulevaisuutta ym-

märretään.

Alf Rehnin ”rappi” 
luovuudesta ja johtamisesta

luovuuteen.
Ensimmäisessä tarinassa pe-

lattiin amerikkalaista jalkapal-
loa, jossa yksi pelaaja otti pal-
lon ja käveli kylmän rauhallises-
ti vastustajan pelikentän läpi ja 
teki touchdownin. 

Tarinan 1 opetus:

-Pallon vieminen läpi 
kentän tuolla tavalla 
onnistuu vain kerran, 

sanoo joku yleisöstä.
– Se on totta, että se onnis-

tuu vain kerran, mutta kun se 
onnistuu, se onnistuu helkka-
rin hyvin. Tätä filminpätkää 
on ihastuttava näyttää, koska 
se kuvastaa hyvin pitkälle sitä, 
miten miellämme luovuuden, 
uuden ajattelun, tulevaisuuden 
näkemisen. Ihastelemme tuota 
kentän läpi kävellyttä jätkää 
monesta syystä.

– Yksi on se, että hän on yk-
sin sankari, hän ottaa ja tekee 
yllättävän ratkaisun. Hän on-
nistuu yhtäkkiä tekemään sel-
laista, jonka pitäisi olla mahdo-
tonta tehdä. Katsomme sitä ja 
mietimme, "hitsi, jos minäkin 
voisin olla tuollainen tyyppi". 
Ajattelemme näin, koska lähes-

tymme luovuutta sankaruuden 
kautta.

– Minä olen täällä tänään kui-
tenkin väittämässä, että katsom-
me elokuvaklippiä aivan väärin. 
Koska katsomme vain sitä yhtä 
sankaria, joka tekee yllättävän 
jutun, emme katso sitä toista 
joukkuetta, joka on kuitenkin 
tässä tilanteessa monta kertaa 
parempi kuin se toinen.

– Minun mielestä se jätkä, jo-
ka ajattelee kentän läpi kävelys-
tä, että "höö..ööö... mitä helvet-
tiä tapahtui..." kuvastaa minul-
le sitä, miten luovuus oikeasti 
toimii. Juttuhan ei ole siinä, että 
tämä yksi jätkä teki uskomatto-
man fiksun ja briljantin teon, 
vaan siinä, että huipputreena-
tut, huippujärkevät, huippufik-
sut pelaajat kohtaavat jotakin, 
joka oikeasti murtaa heidän 
tapansa ymmärtää jotakin, ky-
seenalaistaa heidän tietotaiton-
sa. Silloin heidän ensimmäinen 
reaktionsa ei ole se, että "hah... 
tämä on hulluutta, vaan mitä 
helvettiä, hyvä tietotaito, mutta 
mitä tapahtui...".

– Tämän elokuvan pikkuope-
tus ja minun tämänpäiväisen 
"rapin" tärkeä juttu on se, että 
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olemme erittäin paljon kuin 
se toinen joukkue, joka kokee 
"mitä helvettiä...". Teillä kaikilla 
on uskomaton tietotaito, olette 
hyviä siinä, mitä teette, teillä 
on paljon kokemusta ja paljon 
osaamista, olette nähneet mo-
nia juttuja ja osanneet ratkaista 
niitä. Mutta nyt te, kuten minä-
kin, olette kiinni siinä, miten 
asiat ovat aina menneet, miten 
olemme oppineet, miten jutut 
menevät. 

– Miten elämässä? Sehän on 
jatkuva riski, että meistä tulee 
juuri kuin noista jalkapallonpe-
laajista, jäämme liiaksi kiinni us-
koomme omasta osaamisestam-
me, omasta tietämyksestämme. 
Kun tulee jotakin, joka oikeasti 
mullistaa tämän, joka oikeasti 
ravistaa tätä, meidän reaktiom-
me ei ole "oi kun kiva, tota mä-
kin teen, vaan mitä helvettiä".

– Meidän ei pitäisi etsiä tapo-
ja olla fiksumpia, hauskempia 
ja sankarillisempia, vaan kat-
soa, kuinka paljon vartioimme 
omaa tietotaitoamme, omaa ta-
paamme lähestyä asioita, Reh-
nin esimerkin osoittama viesti 
luovuudesta oli.

Huonoakin 
huonompi 
videokamera 
menestyy

Toisessa esimerkissä kon-
kurs sin partaalla ollut 
yritys ryhtyy valmista-

maan mahdollisimman huonoa 
flipvideokameraa, joka kasataan 
edullisista ja heikkolaatuisista 
materiaaleista, jossa on seitse-
män perustoimintoa, minkä 
ansiosta se soveltuu niin mum-
mojen kuin lapsienkin käsiin. 
Kamera valtaa 70 prosenttisen 
osuuden videokameramark-
kinoista ja myöhemmin yritys 
myydään 600 miljoonan dolla-
rin käteishinnalla.

Tarinan 2 opetus:

Videokameraesimerkistä 
Alf Rehn kertoo taus-
taksi, että yrityksessä 

todettiin mahdottomaksi pan-
na kampoihin jättiläisfirmoja ja 
markkinajohtajia vastaan, kos-
ka ne pystyisivät aina helposti 
kopioimaan kyseisen yrityksen 
tuotteet.

– Koska he totesivat, ettei-
vät pysty tekemään parempaa 
videokameraa kuin markkina-
joh tajat, he päättivät tehdä vi-
deokameran, joka on paljon 
huonompi kuin muut markki-
noil la olevat. Kun sanon huono, 
en tarkoita, että se on vähän 
kehnompi, vaan että se on us-
komattoman paljon huonom-
pi.

Miksi yritys sitten menestyi 
"huonolla" videokamerallaan 
niin hyvin: 

– Ennen kaikkea siitä syystä, 
että he olivat ymmärtäneet, että 
maailmassa on monentyyppisiä 
kuluttajia. On minun tyyppisiä, 
jotka haluavat "isi-kameran". 
"Isin" videokamerassa on pal-
jon tärkeitä asioita, jotta muut 
ihmiset näkevät, että "isillä" on 
SE. Pitää olla paljon nappeja, 
että "isi" voi osoittaa olevansa 
teknisesti kehittynyt. Pitää ol-
la erittäin paksu manuaali. Ei 
siksi, että "isi" sitä koskaan lu-
kisi, vaan siksi, että kuultaisiin, 
kun hän heittää sen pois.... 
"thump".

– Tärkeää. Video sopii mum-
moille, jotka eivät halua moni-
mutkaista laitetta, vaan sellai-
sen, jolla voi ottaa äkkiä lap-
senlapsesta kuvan ja näyttää 
naapurin rouvalle, että minun 
lapsenlapseni on söpömpi kuin 
sinun.

– Videota myytiin paljon ja 
hyvin erityyppisille kuluttaja-
ryhmille. Mysteerio ei ole siinä, 
miten he pystyivät sen teke-
mään, vaan miten muut alalla 
toimineet eivät siihen kyen-
neet. 

–Kun videokamera tuli mark-
kinoille,  muut digikameroiden 
tekijät totesivat, että "toi ei 
tule toimimaan, se on roskaa, 
kukaan ei tuollaista vartissa 
väännettyä kameraa halua". He 
kokivat tämän innovatiivisen, 
luovan jutun iljettäväksi, epä-
miellyttäväksi, uskomattoman 
tylsäksi, koska se ei ollut kiinni 
heidän osaamisessaan. Se ei ol-

lut kiinni siinä, miten heidät oli 
koulutettu osaamaan jotakin. 

– Sen sijaan he - uusien video-
kameroiden valmistajafirmojen 
insinöörit - olivat niin kiinni sii-
nä, että heidän osaamisensa ja 
heidän tekemisensä täytyy olla 
tärkeää, että he eivät pystyneet 
katsomaan sitä tulevaisuutta ja 
sitä uhkaa, joka voi tulla eteen, 
kun joku oikeasti kyseenalais-
taa asiantuntijuutta, kyseen-
alaistaa, mitä tarkoittaa tehdä 
jotakin hyvin, mitä tarkoittaa 
tuottaa palvelua ja tuottaa jokin 
uusi juttu. He eivät kyenneet 
näkemään niitä rajoituksia, joita 
heidän oma asiantuntijuuteen-
sa oikeasti toi mukanaan, Rehn 
avaa pohtimaan asiantuntijuu-
den ongelmatiikkaa. 

"Hupakon ideasta 
siiderituotantoon"

Kolmannessa esimerkissä 
nuori nainen, "hupak-
ko", keksii Carslbergin 

olutpanimossa, että ryhdytään 
valmistamaan siideriä oluen 
rinnalla. Lopputuloksena 14,8 
miljoonan euron myynti ensim-
mäisen vuoden aikana.

Tarinan 3 opetus:

Olutpanimossa pitkäai-
kaiset, ammattitaitoi-
set, työstään nauttivat 

työntekijät kokevat kauhun 
hetket: nuori nainen saa idean. 
Hän saa miesten mielestä tyh-

Karkkilalainen isännöitsijä Vesa Ryyppö Isännöinti M Ryyppö 
Ky:stä halusi ikuistaa vauhdikkaan puhujan kamerallaan.
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mimmän idean, mistä he ovat 
koskaan kuulleet, aivan järisyt-
tävän, älyvapaan idean.

– Tämäkin tarina on klassinen 
luovuustarina. Klassinen siksi, 
että tässäkin esitetään taas sa-
ma kysymys: "Miksi työntekijät 
eivät ymmärtäneet sitä naista? 
Minä ainakin olisin ymmärtänyt. 
Miehet olivat varmaan ilkeitä ja 
pahoja ihmisiä ja niitä kauheita 
kaljamahoja, jotka heräävät aa-
muisin, että tänään minä tapan 
idean; tänään minä murskaan 
jonkun nuoren naisen unel-
man; tänään minä selvitän, ettei 
tuollaisella innovaatiolla ole 
pienintäkään mahdollisuutta 
meidän firmassamme".

– Näin me kuvittelemme, 
kos ka pidämme kuvitelmasta, 
koska se on jotenkin kätevä.  
Se täsmää ajattelumme kanssa. 
Mutta eivät ne jätkät oikeasti ol-
leet pahoja. Miten he kuitenkin 
saattoivat olla niin väärässä? 

– He olivat asiantuntijoita ja 
tutkijoita. Koska meillä on suu-
ri mysteerio tulevaisuudesta, 
ke hityksestä ja luovuudesta, 
niin tässä kohdassa se suurin 
mysteerio ei ollutkaan, miten 
vaikea on nähdä asioita, vaan 
se, miten äkkiä juuri ne ihmi-
set, joiden pitäisi tietää parhai-
ten, kämmäävätkin kaikkein 
eniten, Rehn kuvasi sitä, miten 
omiin asetelmiin asettuminen 
estää näkemästä uusia mahdol-
lisuuksia.
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Vähemmälläkin pärjää
kun tietää oikeat keinot.

Ota yhteyttä!
www.energiaoptimi.fi 

www.rtkpalvelu.fi 

Selvitys Raportti ja
suunnitelma

Raportin suositukset
käytäntöön

Säästöä vuodessa
jopa 50%

1 2 3 4

http://www.energiaoptimi.fi


www.dna.fi/mix
DNA Welho Mix -kanavapaketin 6 kk:n määräaikaistilaus. Kanavapaketin 6 ensimmäistä kuukautta etuhinnalla 12,45 €/kk (norm. 24,90 €/kk), 6 kk:n kokonaishinta 74,70 €. Tilaus on määräaikainen, eikä 
sitä voi päättää ennen määräajan loppumista. Määräaikaistilauksen jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Lisäksi avausmaksu ja TV-kortin 
kuusi ensimmäistä kuukautta 0 € (norm. 30 € ja 2,52 €/kk). TV-kortti laskutetaan 6 kk:n jälkeen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. TV-korttietu koskee vain uusia TV-korttisopimuksia, jotka 
tehdään kampanjatilauksen yhteydessä. Tarjous on voimassa Welhon ja DNA:n kaapeliverkossa 30.6.2011 asti.

DNA Asiakaspalvelu 044 144 044
ma-pe 8-18, la 9-16.30
Maksuton DNA-puheliittymäasiakkaille

Aina parasta kotiin.

Tilaa: dna.fi/mix

6 kk vain
12,45 €/kk 
(norm. 24,90 €/kk/6kk)

KANAVA-
PAKETTI

VALITSE 8 

YLI 70 
TV-KANAVASTA! 

Elokuvia, huippusarjoja, urheilua, piirrettyjä, dokumentteja – nyt 
voit nauttia Suomen kattavimmasta tv-kanavatarjonnasta ja 
poimia aina parhaat päältä. Valitse yli 70:stä tv-kanavasta kah-
deksan suosikkiasi ja mixaa kanavapaletti uusiksi vaikka joka 
kuukausi! Tässä kuussa enemmän urheilua, ensi kuussa leffoja ja 
dokumentteja – juuri niin kuin itse haluat.
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sitä voi päättää ennen määräajan loppumista. Määräaikaistilauksen jälkeen tilaus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Lisäksi avausmaksu ja TV-kortin 
kuusi ensimmäistä kuukautta 0 € (norm. 30 € ja 2,52 €/kk). TV-kortti laskutetaan 6 kk:n jälkeen voimassa olevan hinnaston mukaisesti. TV-korttietu koskee vain uusia TV-korttisopimuksia, jotka 
tehdään kampanjatilauksen yhteydessä. Tarjous on voimassa Welhon ja DNA:n kaapeliverkossa 30.6.2011 asti.
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-Puhun näistä esimer-
keistä ja henkilöistä 
siksi, koska meidän 

tärkein tehtävämme ei ole, kun 
lähdemme miettimään itseäm-
me ja miettimään toimiamme 
tulevaisuudessa, yrittää löytää 
niitä asioita, jotka innostavat 
meitä. Meidän ei ole tarkoitus 
löytää niitä asioita, joista tote-
amme, että "joo, toi tulee ole-
maan iso juttu". Vaan meidän 
tarkoituksemme on ennen kaik-
kea miettiä, miksi sanomme ei. 
Miksi sanomme, että jokin on 
turhaa? Miksi sanomme, että 
jokin ei ole mahdollista? Miksi 
sanomme, että jokin ei kelpaa? 
Miksi sanomme, että jokin ei 
ole mahdollista tai ei käy mei-

Eväitä omiin 
luovuuspohdintoihin

dän markkinoillamme?
– Siksi, että  tässä tavassa, jos-

sa ne asiantuntijat, jotka oikeas-
ti osaavat, ummistavat silmänsä. 
Siksi näitä kysymyksiä mietties-
sämme voimme ehkä lähestyä 
myös luovuuden ydintä, Rehn 
huomautti.

Yliarvostamisen 
ongelma

Alf Rehnin mielestä luo-
vuutta voi lähestyä 
myös siitä näkökulmas-

ta, miksi yliarvioimme aina sen, 
mitä omistamme.

– Minkä takia ihmiset, jotka 
ovat muutoin hyvin fiksuja, läh-

tiessään myymään asuntoaan 
yliarvioivat sen hinnan, sen 
todellisen arvon. Sen takana 
on prosessi, jossa me jatku-
vasti laskemme - emme esi-
merkiksi asuntoomme liittyen 
pelkästään sen faktista arvoa 
- vaan myöskin sen arvon, mi-
tä olemme investoineet siihen. 
Muistamme, miten kauan meni, 
kun hana korjattiin tai minkä-
laisia tappeluja vaimon kanssa 
käytiin olohuoneen verhoista. 
Muistamme sen kaiken työn, 
mitä olemme kiinteistömme tai 
asuntomme eteen tehneet. 

– Tämä on siinä mielessä 
jotenkin "hupaa", että kun yri-
tämme arvottaa, minkä arvoi-
nen meidän talomme tai asun-

tomme on, niin meidän huono 
kykymme arvostaa sitä, mitä 
meillä jo nyt on, johtaa siihen, 
että mukaan tulee paljon muu-
takin. Nämä ovatkin tärkeimpiä 
prosesseja mukana siinä, kun 
nykyään yritetään ymmärtää 
talouspsykologiaa.

Tämä asunnonarvottamisesi-
merkki on sovellettavissa pro-
sessina myös luovuuteen ja 
siihen, miksi meidän on niin 
vaikea nähdä uusia tapoja teh-
dä töitä tai uusia tapoja toimia.

– Täytyy muistaa, minkälainen 
investointi heillä on ollut - esi-
merkiksi näillä panimojätkillä. 
Millaisen investoinnin he ovat 

Alf Rehnin mielestä luovuutta voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, miksi yliarvioimme aina sen, mitä omistamme.
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SÄÄSTÄ AIKAA, RAHAA JA ENERGIAA

Lisäeristyksellä nostat talosi arvoa ja 
parannat  asumis mukavuutta

Julkisivuremontin yhteydessä on aina kannattavaa 
parantaa rakennuksen  lämmöneristystä. Mikäli 
betonirakenteen kunto on hyvä, voidaan lisäeristys 
asentaa suoraan vanhan rungon päälle ja rapata. 
Ohut- tai paksurap pauk sen alustana käytetään 
joko PAROC FAS tai PAROC FAL -lämmöneris-
tettä rappaus menetelmän mukaisesti.

Tuulettuvan rakenteen kuten levy-, puuverhotun 
tai tiiliseinän lisäeristeenä käytetään tuulen-
suojapintaista PAROC WPS 3n -eristelevyä tai 
korkeiden rakennusten palovaatimukset täyttävää 
PAROC Cortex -eristelevyä.

Tutustu paloturvallisiin PAROC®-kivivilla rat-
kaisuihin sekä Riihimäellä toteutuvaan ker rostalon 
passiivisaneeraukseen osoitteessa
 www.paroc.fi /innova.

Eristerappaus 
vanhan  betoniseinän päälle

http://www.paroc.fi/innova


tehneet omaan osaamiseensa? 
Miten äärettömän ärsyttävää 
on, kun joku tulee ja kyseen-
alaistaa sitä. Miettikää sitä "hu-
pakkoa", "helkkarin flikkaa", jo-
ka tulee ja yrittää selittää näille 
hyvin rehellisille, kunnollisille 
panimojätkille, että "pitäis teh-
dä jotakin siiiideeeriiii". 

– Monet niistä panimon jät-
kistä olivat työskennelleet pani-
mossa kymmeniä vuosia. Heillä 

oli plakkarissa paljon syvää tie-
tämystä, koulutusta etc. Joiden-
kin isät tai jopa isoisät olivat 
työskennelleet firmassa. Sitten 
tulee joku "tytönhupakko", jo-
ka vie tietotaitosi, sen mihin 
olet panostanut parikymmentä 
vuotta. Vie kaiken sen, mihin 
olet vihkiytynyt elämässäsi. Vie 
kaiken sen, minkä olet oikeasti 
pistänyt siihen, että olet tänään 
se, joka olet, Rehnin "luovuus-

rap" jatkui.

Ärsyttävää ja 
epämiellyttävää...

-Te alatte tässä vaihees-
sa näyttää jo aika är-
syyntyneiltä ja yrität-

te hymyillä, mutta hymynne on 
koko ajan väkinäisempää ja vä-
kinäisempää. Isännöitsijät oppi-
vat työssään pitämään hymynsä, 
vaikka oikeasti miettisitte "mä 
vedän tota lättyyn nyt tai vähän 
ajan kuluttua".

– Juuri siltä näistä panimo-
jätkistä tuntui - tulee joku, joka 
puhuu luovuudesta ja uusista 
ideoista. Mutta periaatteessa 
joku sanookin, että kaikki se ai-
ka, jonka olet pistänyt työhösi, 
onkin ollut turhaa. Sinun pitäisi 
tehdä jotakin sellaista, missä et 
olekaan "stara", et olekaan enää 
pääroolissa. Nyt pitäisi tehdä jo-
takin, joka oikeasti kyseenalais-

taa kaiken sen työn, koulutuk-
sen, sen minkä olet työhösi ja 
ammattitaitoosi pistänyt. Totta 
kai he olivat kiukkuisia, koska 
niin me kaikki olisimme. 

– Innovaatioita meille tulee 
juuri tällä tavalla - ärsyttävinä 
ihmisinä. Ei aina tällä tavoin 
suomenruotsalaisena profes-
sorina, kuten nyt, mutta joka 
kuulostaa siltä, että hän suora-
naisesti kettuilee teille.

– Me kaikki haluamme suo-
jella identiteettiämme, suojella 
sitä tulevaisuutta, joka meil-
le on tutuin ja turvallisin. Me 
haluamme suojella itseämme, 
ettemme joutuisi tekemään jo-
takin niin epämiellyttävää kuin 
muuttumaan tai oppimaan jota-
kin oikeasti uutta. Siksi yritäm-
me luoda tulevaisuuden sen 
näköiseksi, että se on meistä 
kiva, Rehn selitti ärsyyntymisen 
perusteista.

– Te alatte tässä vaiheessa näyttää jo aika ärsyyntyneiltä ja yritätte hymyillä, mutta hymynne on koko ajan väkinäisempää ja väki-
näisempää. Isännöitsijät oppivat työssään pitämään hymynsä, vaikka oikeasti miettisitte ”mä vedän tota lättyyn nyt tai vähän ajan 
kuluttua”.
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steni®  julkisivu

www.steni.fi
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steni colour julkisivulevyt ovat komposiittirakenteisia kivilevyjä. 
steni colourin pinta on elektronisesti kovetettua akryylia. Vakiovärejä 
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Mora  MMIX
moraarmatur.fi
    

EcoSafe™ 
paremman ympäristön 
puolesta!

•	 Ekologisesti valmistettu
•	 Energiansäästötoiminto
•	 Vedensäästötoiminnot
•	 Putkistoa säästävä vaimennettu sulkeutuminen
•	 Kestävät säätöosat
•	 Kalkkia sietävät termostaatit
•	 Helppokäyttöiset toimivivut       

Mora MMIX - sarjassa yhdistyvät kaunis-
linjainen muotoilu sekä energiatehokas 
sisäpuoli. Hanasarjan suunnittelussa on 
johtavana ajatuksena ollut tehokkuus. 
Kehitystyö perustuu ainutlaatuiseen 
EcoSafe™-ympäristökonseptiimme, joka 
säästää energiaa ja edistää pitkäjänteistä 
ympäristöajattelua.

Mitä Sinä vaadit kiinteistöjesi 
vesikalusteilta?
- Kestävää ja turvallista tekniikkaa?
- Helppoa huollettavuutta?
- Veden - ja energian kulutusta pienentäviä toimintoja?
- Modernia ulkonäköä?
- Helppoa käytettävyyttä?
- Edullista hintaa?

Mora MMIX - hanasarjassa on nämä kaikki!

Ainutlaatuiset toiminnot  

Mora Eco

EcoSafe

Soft Closing

Comfort Shower

Express Fill

ESS

No PVC

EasyClean

Easy–Open

38°C

Mora Eco

EcoSafe

Soft Closing

Comfort Shower

Express Fill

ESS

No PVC

EasyClean

Easy–Open

38°C

Mora Eco
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Mora Eco

EcoSafe

Soft Closing

Comfort Shower

Express Fill

ESS

No PVC

EasyClean

Easy–Open

38°C

Mora Eco

EcoSafe

Soft Closing

Comfort Shower

Express Fill

ESS

No PVC

EasyClean

Easy–Open

38°C

Eco Safe Soft Closing Comfort Shower ESS Easy-Open Express Fill Mora Eco
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Alf Rehnin mukaan on 
olemassa kolme mää-
riteltävissä olevaa tule-

vaisuutta, joista ihmiset yleensä 
näkevät vain kaksi. 

– Me näemme "tavistulevai-
suuden", normitulevaisuuden, 
sen mukavan tulevaisuuden, 
jossa tiedämme olevamme pää-
roolissa ja olemme tärkeitä. 

– Me haluamme kuulla tari-
noita tulevaisuudesta, koska 
tiedämme, että se, mitä olemme 
aikaisemmin tehneet, on tule-
vaisuudessakin vielä se suuri 
juttu.

Tabutulevaisuudeksi Alf Rehn 
kuvailee sitä, jossa mietimme 
esimerkiksi teknologian suomia 
uusia mahdollisuuksia: "isän-
nöinti hoidetaan telepaattises-
ti,  isännöinti hoidetaan nano-
teknologian kautta, isännöinti 
on 4-0 -moduuli, joka pistetään 
korvaan taakse, klik".

– Nämä ovat sellaisia tule-
vaisuusskenaarioita, joissa has-
sutellaan uuden teknologian 
mahdollisuuksilla ja uusien de-
mokraattisten muutosten tär-
keydellä. Se on hyvin hauskaa, 
koska sekin on täysin turval-
lista. Se ei tule millään tavalla 
pakottamaan meitä katsomaan, 
että mitä jos se, mitä osamme, 
mitä jos se, mitä olemme, muut-
tuukin nopeammin ja rajum-
malla tavalla kuin voimme edes 
kuvitella.

– Tällaisista tulevaisuudenku-
vista olen puhunut tabutulevai-
suuksina. Tulevaisuuksina, joita 
emme halua nähdä, koska ne 
ovat liian hankalia, koska ne on 
liian rankkoja, koska ne kyseen-
alaistavat sitä, mitä me olemme 
tänään. 

– Meillä kaikilla kuitenkin 
on näitä tulevaisuuksia, joita 

Uutta luomalla 
Uudenlaista johtajuutta 

ja tulevaisuutta

– Me eletään maailmassa, joka on muuttumassa kovin nopeaa vauhtia halusimme sitä tai emme. 
Me tiedetään, että tulevaisuus ei olekaan enää pienlapsiperheiden, vaan sinkkuvanhusten – mikä 
tietenkin on pelottava käsite sinänsä.➺ JATKUU sivulla 21
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Uponor Cefo -elementit
Nopea ja kustannustehokas 
talotekniikan perusparannus
h e l p ot ta a  s u u n n i t t e lua
 esivalmistetut vakioidut reitityselementit valittavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa
 vakioidut ratkaisut helposti siirrettävissä LVIS-suunnitelmiin
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 käyttöveden paineensäätö
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me emme halua nähdä, koska 
ne pakottaisivat meidät miet-
timään, mitä olen investoinut, 
mitä olen mahdollisesti menet-
tänyt. Ne eivät ole pakottanut 
miettimään, kelpaanko, riitänkö 
minä. 

– Siksi yritämme pysyä kiin-
ni näissä asioissa sen sijaan, että 
meidän ehkä pitäisi keskustel-
la, mitkä ovat niitä muutokset, 
jotka pelottavat meitä eniten, 
jotka oikeasti uhkaavat meitä 
eniten, ja siitä, miten paljon 
luomme tarinoita, jotta meidän 
ei tarvitsisi nähdä näitä.

Epämiellyttävässä 
tulevaisuudessa
 johtajuuden eväät?

-Miten toimimme, 
kun osaamisemme 
ei ehkä enää riitä? 

Miten toimimme tilanteessa, 
jossa meidän pitää osata ky-
seenalaistaa tietotaitomme, käy-
tännön kokemuksemme, osaa-
misemme, koska tulevaisuus ei 
näytä ehkä niin kivalta?

Näihin kysymyksiin vastat-
taessa lähestytään Alf Rehnin 
esittämää VUCA-tulevaisuutta. 
Termistä Rehn mainitsi, että 
sitä on käytetty sotavoimissa 
tarkoittamaan sitä, että tulevai-
suudessa ei toimita laisinkaan 
samoilla säännöillä kuin mihin 
on tätä ennen totuttu.

– Että tulevaisuus on huo-
mattavasti moninaisempi, epä-
varmempi, monimutkaisempi 
kuin ennen ja sisältää signaa-
leja, jotka osoittavat moneen 
suuntaan yhtäaikaa, Rehn tul-
kitsi kirjainyhdistelmään sisäl-
tyviä käsitteitä.

– Olemme kiinni muutosti-
las sa, jossa emme ehkä enää 
voi kaan luottaa, että klassinen 
vanhanajan tietotaito tulee aina 
voittamaan, että vanhat tavat 
tulevat olemaan aina ne par-
haat. Sen sijaan meidän täytyy 
miettiä, olemmeko kykeneviä 
muuttumaan samassa tahdissa 
kuin maailma. Olemmeko ky-
keneviä ottamaan opiksemme 
siitä, että tilanteet eivät ole kos-
kaan aikaisemmin muuttuneet 
yhtä nopeasti kuin ne muuttu-

vat nyt, että ympäristön muut-
tuminen ei ole koskaan ollut 
yhtä epävarma, yhtä kaoottinen 
kuin nyt?

– Me pyrimme olemaan 
näke mättä tätä, koska se viit-
taa siihen, ettemme enää pys-
tytäkään ratkaisemaan asioita 
sillä tavalla kuin aikaisemmin 
on tehty. Jos olemme rehellisiä 
itsellemme ja sen kanssa, mitä 
maailmassa on tapahtumassa, 
meidän täytyy todeta, että se ei 
olekaan niin yksinkertaista. Että 
se, mikä toimi kymmenen, kak-
sikymmentä tai kolmekymmen-
tä vuotta sitten, ei ehkä olekaan 
enää relevanttia. 

– Ja se tulevaisuus, joka on 
tulossa - ja joka jo osittain on-
kin täällä - onkin ehkä juuri se, 
mitä amerikkalaisen jalkapal-
lon tai panimon jätkät eivät 
halunneet nähdä. Monimutkai-
sen, epämiellyttävän, hankalan 
tulevaisuuden, joka pakottaa 
meidät miettimään, onko osaa-
misemme enää se, jota kautta 
pystymme ymmärtämään ja jos-
sa liitytään myös johtajuuteen.

– Tosiasia on se, että toden-

näköisesti tulette huomenna 
tekemään sitä samaa kuin tä-
näänkin, koska ei maailma silti 
niin nopeasti muutu. Mutta jou-
kossanne tulisi olla myös niitä, 
jotka ovat valmiita miettimään, 
mitä isännöintiala ei halua näh-
dä, mistä asioista isännöintialal-
la ei halua puhua, mitkä asiat 
ovat alalle oikeasti epämiellyt-
täviä ja epämukavia asioita ja 
mikä olisi sentyyppinen muu-
tos, että se oikeasti järkyttäisi 
keskeisiä osia alalla.

– Ne jotka kykenevät tähän, 
jotka oikeasti pystyvät otta-
maan kiinni näistä kysymyksis-
tä, joihin muut eivät halua tart-
tua, ovat johtajia.

Johtaja luo 
tulevaisuutta

-Koska nykymaailmas-
sa johtajuudessa ei 
ole kysymys siitä, ku-

ka on hierakisesti korkeimmalla, 
kuka on isoin pomo. Sen sijaan 
kysymys on siitä, kuka hallitsee 

”JOS HALUAISIN SAADA TEIDÄT HYVÄLLE TUULELLE, 

KERTOISIN TEILLE TARINOITA, MITEN ISÄNNÖINTIALA EI VOI 

MUUTTUA OLLENKAAN - TAI JOS MUUTTUU, NIIN AINOAS-

TAAN NIILLÄ TAVOILLA, JOTKA OVAT TEISTÄ KIINNI JA JOTKA 

OVAT MUKAVIA JA JOISSA TEIDÄN OMAKSUMAANNE TIETO-

TAITOA TARVITAAN. ETTÄ KOSKAAN EI TULE OLEMAAN 

KETÄÄN ULKOPUOLISTA SOTKEMASSA BUSINEKSIÄNNE, 

KOSKAAN EI TULE SUURYRITYKSIÄ, JOTKA ALKAVAT MYYDÄ 

ISÄNNÖINTIÄ ”KUIN HALPAA MAKKARAA”, EI KOSKAAN TULE 

ILKEÄÄ, PAHAA JA OMITUISTA. JA TEILLÄ OLISI HYVÄ MIELI JA 

HAUSKAA JA KAIKKI VOISIVAT MENNÄ, VETÄÄ VAIKKA VIINAA 

JA OLLA TYYTYVÄISIÄ . MUTTA - TÄMÄ ON VAIN YKSI TAPA 

YMMÄRTÄÄ ISÄNNÖINNIN TULEVAISUUTTA.”

➺ JATKUU sivulla 23
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Pyydä tarjous: www.taloasema.fi/pyydatarjous
Räätälöi isännöintipalvelu itsellesi ja katso mitä maksaa: www.taloasema.fi/laskuri01

Taloasema on suomalainen, yrittäjävetoisesti toimiva isännöinnin palveluyritys. 
Taloasema-yrittäjät tarjoavat paikallisille asiakkaille valmiin, markkinoiden asiakaslähtöisimmän 
palvelutuotteen. Räätälöitävä isännöinnin palvelu, kiinteistötekniikan ja -juridiikan 
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on asiakastyytyväisyytemme salaisuus. Taloaseman ainutlaatuisen palvelukonseptin takana on 
vuosikymmenten kokemus suomalaisesta kiinteistönpidosta. Tervetuloa Taloasemaan.

Taloasema hakee yrittäjähenkisiä projektihallinnan ammattilaisia avaamaan uusia toimipisteitä: 
www.taloasema.fi/haeyrittajaksi 

Lisätietoja tehtävästä antaa liiketoimintajohtaja Saku Pekkala, saku.pekkala@taloasema.fi 
p. 0400 585 707.
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tilannetta. Kuka on valmis luo-
maan tulevaisuuden, eikä vain 
toivo siltä jotakin? Kuka on val-
mis katsomaan alan kehitystä, 
johtamaan sitä sen sijaan, että 
toistaa niitä toimintoja, käytän-
töjä, tapoja tehdä niin kuin aina 
ennenkin on toimittu?

– En pysty sanomaan, kuka 
on isännöintialalla johtaja, kos-
ka se ei ole minun tehtäväni, 
mutta tiedän, että osa teistä 
on alan johtajia. Tulette toden-
näköisesti kokemaan johtajuu-
teen liittyen epäluuloa, ärsyyn-
tymistä, kiroilua ja jos olette 
oikein, oikein hyviä johtajia, 
koette todennäköisesti pari 
nyrkkitappeluakin.

– Tämä on kuitenkin aina - ja 
tulee aina olemaan johtajuuden 
ja edelläkävijyyden keskeinen 
rooli - olla se, joka repii ja ve-
tää alan tulevaisuutta; ei se, joka 
turvallisesti seuraa. Johtaja luo 
tulevaisuuden - kysymys kuu-
luukin: 

Kuka teistä on se johtaja?

Alf Rehn kiinnosti, nauratti, ärsytti, pilkkasi, 
mutta myös pakotti miettimään omaa suhtautu-
mista luovuuteen, johtamiseen ja tulevaisuu-
teen.

Esityksen päätteeksi Alf Rehn lähti pohtimaan, 

oliko Granlundin ilmaveivi luova teko vai ei:

”Ilmaveisissä on kaksi asiaa, jotka kiinnosta-

vat minua. Ensinnäkin se oli miltei laiton liike. 

Minäkään en ole niin uhkarohkea, että sanoi-

sin, että se oli laiton liike, mutta se oli selkeäs-

ti siinä rajoilla vai ei. Luojan kiitos se sallit-

tiin. Siis kaikki kiinnostava luovuus tapahtuu 

juuri sallitun rajoilla.

Toinen asia: ilmaveivi on tänä päivänä vähi-

ten luova liike jääkiekossa eli aivan kuten tote-

sit - (viittaus puheenjohtaja Maritta Koiviston 

kommentiin siitä, että kaikki pikkujääkiekkoi-

lijat ilmaveiviä nyt harjoittelevat ja jotkut sen 

jopa osaavat) -kaikki pikkujassikat yrittävät 

samaa kerta toisensa jälkeen. Liigassa tullaan 

ensi kaudella näkemään 7 000 ilmaveiviyri-

tystä. Haluaisin olla jääkiekkomaalivahti – 

seisosin vain näin - käsi näin – antitulla. 

Luovuuden kannalta tässä ja yleensäkin on se 

jännä piirre, että luovuus pysähtyy, jos me ei 

oikeasti kyseenalaisteta sitä. Että jos todetaan, 

että luovuus on ilmaveivi, niin on ymmärretty 

väärin. Se OLI luova siinä hetkessä, mutta 

väittäisin, että se lakkasi olemassa – ei täysin, 

mutta sen luovuus alkoi kuolla sen jälkeen.”
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Verohallinto on muun 
muassa tunnistaakseen 
paremmin erityisesti 

rakennusalalla ja korjausraken-
tamisessa ilmeneviä harmaan 
talouden piirteitä tehnyt työ-
maakäyntejä. Käyntien perus-
teella on Verotarkastuksen 
oh jaus- ja kehittämisyksikköä 
edustavan ylitarkastajan Pekka 
Muinosen mukaan sanottavissa, 
että työturvallisuus ja harmaa 
talous kulkevat hyvin läheisesti 
keskenään.

– Riskit ovat siellä suurim-
mat, missä myös harmaa talous 
on suurin eli nämä riskit kor-

Kulkulupa- ja urakkatiedot
isännöitsijöiden työkaluina 

harmaan talouden torjumisessa

Isännöitsijöilläkin on Verohallinnon ylitarkastaja 

Pekka Muinosen mukaan jo nyt, mutta lähitule-

vaisuudessa entistäkin enemmän työvälineitä, 

joilla voidaan estää rikollisuutta ja torjua har-

maata taloutta taloyhtiöiden korjaustyömailla. 

Tärkeä parannus on se, että kaikilta rakennus-

työmailta pitää saada tiedot kaikista työmaalla 

työskentelevistä henkilöistä. Tämä perustuu  

työ- ja elinkeinoministeriön lakiehdotukseen ra-

kennustyömaiden pakollisista henkilötunnisteis-

ta, ”veronumeroista”. 

reloivat toisiaan joka paikassa. 
Yleensäkin harmaaseen talou-
teen liittyy seikka, että ne tie-
tyt asiakkaat, jotka ovat meillä 
jatkuvasti asiakkaina ja joilla 
on veronmaksuvelvollisuuteen 
liittyviä häiriöitä, eivät huoleh-
di myöskään työmaaturvalli-
suudesta.

– Toisaalta tällaiset yritykset 
ovat hyvin usein jatkaneet toi-
mintaansa rikollisuuden puolel-
le ja siirtyneet kuittikauppaan 
ja harmaan talouden puolelle, 
josta yrittävät saavuttaa nopei-

n  Tekstit:  Riina Takala  Kuvat:  Liisa Takala

Ylitarkastaja Pekka Muinosella oli vakavaa asiaa harmaan talouden torjunnasta.

➺ JATKUU sivulla 28

26    TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA 5/2011



Sujuvaa 
kiinteistönpitoa

NYT TALOYHTIÖN kuntoon 
kannattaa panostaa. 
Suunnitelmallisuus tuo paitsi 
säästöjä kiinteistönpitoon, myös 
päätöksenteko ja hallinto sujuvat.

Kiinteistönpidon perustyökalut:
•	 taloyhtiön kuntoarvio ja pitkän 

tähtäimen suunnitelma PTS
•	 osakasremonttien valvonta-

palvelut
•	 taloyhtiön kuntosopimus RS30

•	 tuhoeläin- ja lintutorjunnat
•	 vesivahinkojen kuivaus- ja 

kosteudenhallintapalvelut

”Kiinteistönpito on helppoa, kun 
sitä ohjataan kuntoarvion ja pitkän 
tähtäimen suunnitelman avulla.”

Kuivauspäivystys 
Uudenmaan 

alueella 
24h / 7pv 

p. 0400 728 221

Asiakaspalvelu p. 0207 495 500
www.racx.fi

http://www.racx.fi


ta pikavoittoja muiden kustan-
nuksella.

– Toiminnassa ovat hyvin 
vah vasti mukana ulkomaiset 
yritykset ja ulkomainen työvoi-
ma. Näin voi sanoa, mutta toi-
saalta siinä ei ole mitään eroa, 
miten harmaa talous korreloi 
ulkomaisten ja suomalaisten 
yritysten kesken - suomalaiset 
ovat yhtä harmaita kuin ulko-
maisetkin yritykset.

– Harmaan talouden ilmesty-
minen ja ilmentyminen työmail-
la on varmasti sellainen seikka, 
joka asettaa tilaajalle ja pääura-
koitsijalle riskin siitä, että raha 
lähtee tietyin, väärin ja huonoin 
perustein pois yrityksen kir-
janpidosta. Kun raha on sieltä 
vilahtanut pois, sen jälkeen ei 
laadustakaan ole pidetty huol-
ta riittävästi loppuun saakka. Eli 
työn tilaajalla ja toteuttajalla on 
aina suuri memenettämisriski, 
kun omalle työmaalle sattuu 
tulemaan harmaan talouden 
yrittäjä, Muinonen kiteytti muu-
tamia harmaaseen talouteen 
liittyviä tunnuspiireitä.

Harmaan talouden 
torjunta suotuisassa 
myötätuulessa

Tätä todellisuutta vastaan 
voidaan nyt Pekka Mui-
nosen mukaan myös 

"taistella" uusin ottein, koska 
"harmaan talouden torjuntatyö 
on suotuisassa vaiheessa". 

– Työ- ja elinkeinoministeri-
ön, TEMin, muistio ja tulevat 

lakiehdotukset varmasti korjaa-
vat tilannetta. Meillä on nyt en-
nätysmäisen monta asiaa työn 
alla yhtäaikaa ja toisaalta kaikki 
ovat yksimielisiä siitä, että näitä 
asioita pitää nyt vihdoin tehdä 
kunnolla loppuun saakka niin, 
että harmaa vähenee oikeasti ja 
olennaisesti.

Rakennusala
aktiiviinen

Harmaan talouden tor-
junnan kannalta on 
ollut merkityksellistä 

se, että Verohallinto on voinut 
tehdä yhteistyötä esimerkiksi 
Rakennusteollisuuden kanssa 
jo vuodesta 1996 lähtien - sil-
loisen talousrikostorjuntaohjel-
man merkeissä. 

– Näiden reilun kymmenen 
vuoden aikana olemme voineet 
pilotoida puolenkymmentä sel-
laista menetelmää, jotka tulevat 
nyt lakisääteisinä voimaan vuo-
sien 2012 ja 2013 alussa. 

– Kun ne viedään käytäntöön, 
kaikkien niiden, jotka liittyvät 
jollakin tavoin lain noudattami-
seen tai valvontaan tai toimivat 
linkkinä lainsäädäntöön päin 
rakentamalla, työntekijöinä, 
yrityksinä, tilaajina tai muina 
toteuttajina, kaikkien pitäisi 
sitoutua järjestelmään, jotta se 
tuottaisi mahdollisimman suu-
ren hyödyn. 

– Taustalla on sekin, että jär-
jestelmään sitoutumalla jokai-
sella tilaajalla olisi mahdollisim-
man turvallinen olotila, kun 
urakka viedään loppuun saak-

ka. Silloinhan prosessi tuottaa 
myös taloudellisessa mielessä 
sen "tuotteen" ja kuvaa parhai-
ten sitä arvoa, mitä "tuotteesta" 
on maksettu. Näin siis myös laa-
tu korreloisi tuotteen hintaa ja 
arvoa, Muinonen korosti.

Työntekijät 
parempaan 
kontrolliin

Työ- ja elinkeinoviraston 
muistiossa, joka sisältää 
19 kohdan lakiesitykset 

talousrikollisuuden ja harmaan 
talouden torjuntaan tähtäävis-
tä toimenpiteistä, merkittävin 
muutos on Muinosen mukaan 
henkilötunnisteiden käyttöön-
otto rakennustyömailla.

Lakiehdotuksen mukaan ensi 
vuoden alusta lukien jokaisella 
rakennustyömaalla työskentele-
vällä tulee olla henkilötunniste 
(veronumero).

– Siis käytännössä suomalai-
nen henkilötunnus, jota käyte-
tään työmaalla ylläpidettävässä 
tietojärjestelmässä.

Rakennusteollisuus ja Raken-
nusliitto ovat kuitenkin jo nyt 
yhdessä päättäneet, että  ne ot-
tavat käyttöön menettelyn va-
paaehtoisesti 1.9.2011 lukien.

Verohallinto on saanut koke-
muksia järjestelmän käyttämi-
sestä tietyistä piloteista ja 
tou kokuussakin oli Muinosen 
mukaan käynnissä useampia 
työmaita, joissa järjestelmä oli 
käytössä.

– Henkilötunnuksia ei ole 

saatu vielä kaikille työntekijöil-
le, mutta järjestelmä antaa jo 
tällaisenaan mahdollisuuden 
"potkia" harmaata taloutta vas-
taan. Sillä on iso merkitys, että 
työmaalla pitää pitää kulkulu-
paluetteloa, jossa ovat tietyn 
sisältöiset tiedot työntekijöistä.

– Käymme vielä keskustelua 
valtiovarainministeriön kanssa 
siitä, mitä lakiin kulkulupiin 
liittyen kirjoitetaan, mutta käy-
tännössä siitä tulee se "piste", 
paikka, mistä tilaaja pystyy seu-
raamaan työmaan toimintaa.

Ulkomaisten 
työntekijöiden 
”veronumero”

Pekka Muinonen mai-
nitsee, että tarve hen-
kilötunnusten tai ”ve-

ronumeron” käyttöönottoon 
työmailla on syntynyt siitä, että 
ulkomainen työvoima saataisiin 
myös verotuksellisesti parem-
min hallintaan. 

– Tällä hetkellä ”pähkäilem-
me” valtiovarainministeriön 
kanssa sitä, mitä ulkomaisten 
työntekijöiden veronumero toi-
si tulleessaan. Olisiko numero 
pelkästään henkilötunnus, ku-
ten me verohallinnossa haluai-
simme? Vai otetaanko käyttöön 
jonkinlainen ”veronumerogene-
raattori”, joka antaa henkilölle 
erillisen tunnisteen? 

Se toisi mukaan sen, että in-
formaatiota olisi käännettävä ja 
tulkattava eri osapuolille. 

– Tärkeintä kuitenkin on, että 
tietoturva ei vaarannu, eivätkä 
henkilötunnukset joudu vääriin 
käsiin, Muinonen muistuttaa 
järjestelmän luotettavuuteen 
liittyvästä ehdottomasta vaati-
muksesta, olipa menetelmä sit-
ten mikä tahansa.

– Henkilötunnus-veronume-
ro-järjestelmä on meille erittäin 
tärkeä asia, koska meille on tul-
lut vastaan yrityksiä ja henkilöi-
tä, jotka ovat työskenneet Suo-
messa useita vuosia rekisteröi-
tymättä mihinkään. He asuvat 
Suomessa, mutta eivät ilmoita 
verottajalle mitään, mutta eivät 

Raksahankkeen valossa harmaan 
talouden tilastot vuosilta 2008-2010 
näyttävät tältä. Maksuunpantuja 
veroja yhteensä noin 135 miljoonaa 
euroa. Tammikuussa rakennusalalta 
oli saamatta verotuloja runsas 530 
000 euroa ja ”ei toimialaa tai toimi-
ala tuntematon (sisältää rakenta-
mispalveluja) saamattomia verotu-
loja yli 1,6 miljoonaa euroa. Kun 
lasketaan kaikkien toimialojen mak-
samattomat verot yhteen, summa 
nousee yli 3,6 miljoonan euroon.
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PERINTEISET JA MODERNIT 

PUTKIREMONTIT 
– TAI NIIDEN YHDISTELMÄ

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA
WWW.CONSTI.FI/TALOTEKNIIKKA

CONSTI TALOTEKNIIKKA PALVELEE TALOYHTIÖITÄ LAADUKKAASTI JA LUOTETTAVASTI:

• Käyttövesiputket

• Viemärit: vaihto ja modernit kunnostusmenetelmät

• Lämmitys, sähkö, ilmastointi

• Uudet kylpyhuoneet

• KVR-toimintamalli

http://www.consti.fi/talotekniikka


välttämättä kotimaahansakaan, 
esimerkiksi Viroon.

– Me keräämme heidän vero-
tuksellisen aseman arvioinnissa 
tarvittavia tietoja, joilla taas py-
ritään nimenomaan siihen, että 
verovelvoitteet tulisi täytet-
tyä ja ehkäistäisiin vilpillinen 
kilpailu. Kilpailu koituu tällä 
hetkellä nimenomaan suoma-
laisten yritysten haitaksi, koska 
ulkomaiset yritykset tulevat 
tänne tekemään työtä halvalla.

Sähköisen 
järjestelmän 
edut

Verohallinnon hyvät ja 
lupaavat kokemukset 
sähköisestä työmaan 

hallintajärjestelmästä perustu-
vat muun muassa erään kaak-
koissuomalaisen rakennus-
työmaan kanssa toteutettuun 
yhteistoimintaprojektiin, jossa 
on testattu sähköisen kulkulu-
pajärjestelmän käyttöönottoa ja 
toimivuutta.

– Sähköinen järjestelmä toi-
mii ihan samalla tavalla isolla 
ja pienellä työmaalla. Järjestel-
mään on laadittu tietty tieto-
sisältö ja ohjelma, joka antaa 
tilaajalle muun muassa kaikki 
tilaajavastuutiedot. Siellä on 
tiedot työmaan tekijöistä, ulko-
maisten työntekijöiden viran-
omaisten myöntämät E101- to-
distukset ja mahdollisesti ulko-
maisen työntekijän työoikeutta 
osoittavat muut tiedot, vakuu-
tustodistukset ynnä muut, Mui-
nonen kertoo pohjaksi.

Käytännössä järjestelmä toi-
mii näin:  Tilaaja ja pääurakoit-
sija voivat valvoa työmaata jär-
jestelmän avulla. 

– Kun työntekijä  tulee työ-
maalle ja klikkaa itsensä sisään 
sähköiseen järjestelmään aa-
mulla ja ulos järjestelmästä il-
lalla, kun lähtee pois työmaalta, 
ensimmäinen hyvä asia on se, 
että työntekijä tekee työmaalla 
enemmän töitä kuin sellaisella 
työmaalla, missä ei ole tällaista 
valvontaa, Muinonen kertoo.

Hänen mukaansa on jo voitu 
havaita, että esimerkiksi noin 

- Sähköisen kulkulupajärjestelmän voi vaatia, koska se on ura-
koitsijalle halpa. Se palvelee teitä ja on urakoitsijalle sillä työ-
maalla ehkä muutaman tuhannen euron kustannus, mutta joka 
maksaa itsensä takaisin nopeasti, koska työnteko tehostuu. Tämä 
on jo osoitettu ja on muun muassa väitöskirjatason tietona siitä, 
että järjestelmä toimii näin.

50 työntekijän työmaalla täl-
lainen järjestelmä säästää työ-
maalla noin 15-16 000 euroa 
vuositasolla. Laskelma perus-
tuu nimenomaan siihen, että 
työmaalla tehdään tehokkaam-
min töitä, kun läsnäoloa kont-
roloidaan.

Toinen hyödyllinen asia on 
se, että järjestelmän avulla tie-
detään koko ajan, mikä on työ-
maan vahvuus.

Kolmanneksi järjestelmä las-
kee ja sieltä saadaan ulos työn-
tekijän viikoittaiset työtunnit. 
Näin mahdollistuu esimerkiksi 
se, että pääurakoitsija voi työ-
maan aikana hakea järjestel-
mästä tuntilaskelman, jonka 
pohjalta aliurakoitsija voi las-

kuttaa tehdyt tunnit.
– Ei tule hukkatunteja, ei te-

kaistuja tunteja, eikä pimeitä 
työntekijöitä siihen porukkaan, 
koska kaikki laskutetaan jär-
jestelmän antamiin tietoihin 
pe rustuen, Muinonen jatkaa 
hyödyistä.

– Järjestelmä kertoo tilaajal-
le, ketkä laiminlyövät kellokor-
tin käyttövelvoitteensa. Kun 
olemme testanneet tätä niiden 
yritys ten kohdalla, joilla on ve-
rohäiriö, niin olemme havain-
neet, että juuri tällaisten yritys-
ten työntekijät ovat laiminlyö-
neet kellokortin leimaamisen. 

– Järjestelmässä on sellainen-
kin ominaisuus, että se laskee 
koko ajan riskiarvoa sellaiselle 

yritykselle, jolle tällaisia leima-
ushäiriöitä tulee, Muinonen 
jatkaa. 

Kaikkinensa järjestelmän etu-
ja ovat Muinosen mukaan se, 
et tä tilaajan ja pääraukoitsijan 
on helppo esimerkiksi tarkis-
taa työtunteja ja laskutusta, voi 
seurata aikataulujen pitävyyttä, 
tietää, keitä työmaalla on ja sen, 
ettei työmaalla ole ulkopuolisia 
työntekijöitä.

– Työturvallisuuslakihan jo 
edellyttää, että pitää tietää, keitä 
työmaalla työskentelee, mutta 
järjestelmän avulla pystyy työ-
maata paremmin valvomaan.

Kokemus on osoittanut Mui-
nosen mukaan senkin, että 
järjestelmän käyttäminen on 
selkeä pelote riskialttiille ura-
koitsijalle.

– Kun urakoitsijalle jo sopi-
musvaiheessa ilmoitetaan, että 
luovutamme tiedot urakasta ja 
työmaasta vapaaehtoisesti Ve-
rohallinnolle, koska meillä on 
tietynlainen menettely siihen, 
voi toteuttaja siinä vaiheessa 
ruveta miettimään, mitä tehdä, 
kun työmaalla tulee olemaan 
käytössä kulkulupajärjestelmä, 
työntekijät tiedossa, tunnit tie-
dossa. Jos yrityksellä on häiriö, 
se luultavasti tekee sen, ettei 
tule työmaalle. 

– Näin on oikeasti tapahtu-
nut ja tämähän on juuri järjes-
telmän tarkoitus. Nimenomaan 
se, että se ohjaa työmaalle sel-
laiset työtä tekevät yritykset, 
jotka toimivat pitkäjänteisesti, 
laadukkaasti ja hoitavat yhteis-
kunnalliset velvoitteet.

Esimerkin kaakkoissuomalai-
sesta rakennustyömaasta Mui-
nonen kertoi isännöitsijäkun-
nalle nimenomaan siksi, että 
hänen mielestään se on hyvä 
esimerkki toimintatavasta, joka 
auttaa myös isännöitsijöitä hei-
dän työssään. 

– Ensinnäkin kulkukortti, jol-
la tarkoitetaan työmaalla käytet-
tävää kuvallista tunnistekorttia 
- sen käyttämistä voi jokaiselta 
rakennustyömaalta vaatia, kos-
ka lakikin sitä edellyttää.

➺ JATKUU sivulla 32
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matalaenergia- 
Vallox osaa

matalaenergia-matalaenergia-matalaenergia-
ilmanvaihdon

UUTUUS!

Blue SkyBlueBlue
Vallox

ilmanjakojärjestelmä
• taipuisa ja asennusystävällinen

ilmanvaihdon kanava-
järjestelmä

• kanavan ulko ø vain 75 mm

seinäpuhallus- ja ilmanottolaite

Vallox

seinäpuhallus- ja ilmanottolaiteseinäpuhallus- ja ilmanottolaite

ValloxValloxValloxValloxVallox
Out/in

Digitaalinen ohjausjärjestelmä

• mahdollistaa kosteusohjauksen
• mahdollistaa hiilidioksidiohjauksen
• takkakytkintoiminto
• viikkokello-ohjaus
• huoltomuistutin
• kesä/talvi automatiikka

Sopii suoraan 1983-2004
mallisen MUH Ilmavan tilalle
• lämmöntalteenoton

hyötysuhde > 80%
•  tasavirtapuhaltimet
•  Vallox Digit SED -ohjaus

• lämmöntalteenoton
hyötysuhde > 80%

• tasavirtapuhaltimet
• maalämpöpatteri

vaihtoehto (MLV)
• Vallox Digit SED -ohjaus

Vallox
121SE

Vallox
SE
EFFECT150

Vallox

Digitaalinen ohjausjärjestelmä

DigitSED

Olemme mukana:

ASUNTOMESSUT
KOKKOLA 15.7.–14.7
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KOKKOLA 15.7.–14.7

• Asu ja viihdy energiatehokkaasti

 – energianeuvonta-paviljonki Ua11

• Vallox ilmanvaihtoratkaisuja taloissa:

 – Victoria 

kohde 2

 – Aitta 

kohde 8

 – Lemminkäinen 
kohde 12–15

 – Villa White 

kohde 36

 – Villa Elpida 

kohde 41

100611_vallox_A4-leikk-kiintposti.indd   1 3.6.2011   11.50

http://www.vallox.com


Toinen merkittävä keino 
rakennusalan harmaan 
talouden torjunnassa on 

urakka- ja kulkulupatietojen toi-
mittaminen Verohallinnolle, jos-
ta tulisi lain mukaan pakollista. 

Lakiehdotuksessa esitetään 
tietojen antamisvelvollisuuden 
laajentamista niin, että se tulee 
koskemaan myös pientalora-
kentamista ja edellyttää, että 
verottajalle toimitetaan tiedot 
rakentamiseen käytetyistä ura-
koitsijoista ja niille maksetuista 
maksuista. Ilmoitusvelvollisuus 
tulisi voimaan vuoden 2013 
alussa.

Ylitarkastaja Pekka Muino-

nen pitää hyvänä ilmoitus-
velvollisuuden laajentamista 
nimenomaan korjaus- ja sa-
neeraustoiminnan urakoihin ja 
toisaalta sen ulottamista myös 
yksityishenkilöihin.

Helposti ja 
vaivattomasti

-Olemme saaneet Ra-
ken nus teol li suu-
den jäsenyritysten 

urakkatietoja jo vuodesta 1996 
alkaen ja menettely toimii kuin 
mikä tahansa ilmoitusvelvolli-
suus. Verottaja saa tiedot reaa-

liaikaisesti ja valvoo ne. Pelkäs-
tään Uudellamaalla tällainen 
valvonta tuottaa 10 miljoonaa 
euroa vuodessa.

– Se on myös tilaajan etu, et-
tä verottaja on mukana riski-
valvonnassa, koska tilaaja tai 
pääurakoitsija eivät välttämättä 
näe niitä muita riskejä, joita asi-
akkaaseen, urakoitsijaan, yrityk-
seen liittyy. Verottaja ja muut vi-
ranomaiset pystyvät "hanskaa-
maan" ongelmat jo etukäteen 
ja voivat ottaa asiakkaaseen 
yhteyttä ennen kuin yritys on 
työskentelemässä työmaalla. 
Maksuhalukkuus yleensä tässä 
kohdin aina kasvaa, Muinonen 

sanoo. 
Ilmoittamismenettelystä on 

tarkoitus tehdä Muinosen mu-
kaan helppoa, eikä hän usko, 
että tulee aiheuttamaan erityi-
siä lisätöitä tai vaivaa kenelle-
kään.

– Ilmoitukset annetaan säh-
köisesti. Lomakepohjat ovat 
sähköisessä muodossa ja ne 
yritetään toteuttaa sillä tavalla, 
että tiedot tulisivat  tietynlai-
sina reskontratietoina suoraan 
kirjanpidosta ja järjestelmien 
kautta niin, ettei tietojen hank-
kimiseen tai toimittamiseen 
tarvitsisi nähdä kovin suurta 
vaivaa.

Havaintoja 
Verohallinnon 
verotarkastuksen 
työmaakäynneistä 
(vertailutietotarkastukset)

• Työmaan kulunvalvonta 
(tiedot työtä suorittavista hen-
kilöistä) = Kulkulupajärjestel-
mä tai työntekijöiden tunnista-
minen ei toteudu.

• Jos rakennusalan suositus-
menettely on käytössä, tiedot 
eivät ole ajan tasalla: Työnteki-
jöitä ei tunnisteta.

• Samalla ei tunnisteta työ-
maan urakkaketjuissa työsken-
televiä yrityksiä.

•  Urakkaketjun häivyttämi-
nen tilaajalta mahdollistuu...

- Olemme nähneet työmaa-
käynneillämme, että jos raken-
nusalan suositusmenettelyt 
eivät ole käytössä, niin työnte-
kijöitä ei yleensäkään tunniste-
ta, eikä tunnisteta urakkaket-
juakaan ja siten mahdollistuu 
koko urakkaketjun "häivyttä-
minen", Muinonen sanoo.

• Kulkuluvissa ja työmaan 
tiedoissa on eri työnantaja 

kuin haastattelutiedossa ja ve-
rotiedoissa / vuosi-ilmoitustie-
doissa

• Ei ole käytössä kuvallisia 
henkilökortteja = työntekijöitä 
ei voida tunnistaa

– Ulkomaisten työntekijöi-
den palkkatiedoissa on usein 
ristiriitaa. Työmaatarkastukses-
sa voidaan ilmoittaa, että palkat 
ovat työehtosopimuksen mu-
kaisia, mutta käytännössä päi-
vän palkka voi olla kustannus-
korvauksineen 50 euroa tai 5 
euroa tunti, Muinonen kertoi.

• Työntekijöissä todettu noin 

10 eri kansallisuutta
Kohteena tarkastuksissa oli 

erityisesti korjaus- ja sanee-
rausrakentaminen pääasiassa 
asunto-osakeyhtiöissä. Uudel-
lamaalla vuonna 2010 63 koh-
detyömaata, vuonna 2011 100 
työmaata.

Hyvä tavoite: Harmaan talou-

den vastainen ennalta ehkäise-

vä toiminta ja tilaajavastuulain 

toteuttaminen osaksi kaikkien 

työmaiden käytäntöjä. 

Urakkatietojen antovelvollisuus laajenee

”TEEMME YHTEISTYÖTÄ AVIN 

TYÖSUOJELUN KANSSA ULKO-

MAALAIS-, TYÖOLOSUHDE- JA 

TILAAJAVASTUULAIN VALVON-

NASSA. NÄIDEN YHTEISTEN 

PROJEKTIEN PERUSTEELLA 

OLEMME NÄHNEET SELKEÄSTI, 

MISSÄ PROJEKTIT ON HUO-

NOSTI HOIDETTU, SIELLÄ MYÖS 

SITOUTUMINEN TYÖHÖN ON 

HUONOA, LAATU ON HUONOA, 

AIKATAULUT TAHTOVAT VENYÄ. 

SIELLÄ KASVAA AINA MYÖS 

TYÖMAAVALVONNAN TARVE, 

KOSKA SIELLÄ TAPAHTUU 

ENEMMÄN TYÖTAPATURMIA.”
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•	Ohjeet	ja	ratkaisut

•	Yhteensopivat	ja	sertifioidut		
	 tuotteet	samalta	toimittajalta

•	Tutkitut	ja	laadukkaat	tuotteet

•	Tuote-esittelyt

Tutustu	esitteeseemme,	joka	sisältää	
kattavasti	Weberin	tuotteet	ja	esimerkki-	
ratkaisut	linjasaneeraukseen.	

Tilaa	esite	puhelimitse	010	44	22	344		
tai	tutustu	www.e-weber.fi 

Linjasaneeraus onnistuu Weberin tuotteilla

 Joka ajalla on 
osaajansa
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www.cembrit.fi 

Vapaat kädet arkkitehdeille

Cembritin kuitusementtilevyt
mahdollistavat kaiken luovuutesi.
Saat tyylikkään pintakuvioinnin,
haluamasi värin, voit leikata ja
rakentaa millaisia muotoja haluat
– ja koska levyt on helppo asentaa,
voit toteuttaa huikeimmatkin
suunnitteluideasi käytännön 
vaatimusten vaarantumatta. Vahvat, 
monipuoliset ja kustannustehokkaat 
Cembritin kuitusementtilevyt on 
suunniteltu luovaa tulevaisuutta varten.

Cembrit Fusion
10 väriä

Cembrit True
9 väriä

Cembrit Edge
12 väriä

Cembrit Metro
18 väriä + NCS S
Cembrit Metro

NCS S

Cembrit Edge

Cembrit Metro

Cembrit True

Cembrit EdgeCembrit Edge

Cembrit Fusion

Luonnon inspiroimat värit.
Luotu urbaaniin ympäristöön.

Luovaan arkkitehtuuriin

Julkisivulevyt

URBANNATURE
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Näin pohti Museoviras-
tossa Kulttuuriympäris-
tön suojelun osastolla 

asiantuntija- ja viranomaistehtä-
vissä työskentelevä yliarkkitehti 
Pekka Lehtinen puhuessaan ar-
vokiinteistöjen korjaamisesta ja 
suojelusta. Parasta rakennusten 
ja rakennetun ympäristön suo-
jelua on kuitenkin se, että niitä 
hoidetaan, vaalitaan, käytetään 
ja asutaan.

– Rakennetulla ympäristöllä 
on kulttuuriympäristössä tär-
keä osa, koska se on valtava osa 

Rakennusten käyttö ja hyvä hoito 
tärkeimpiä keinoja 

suojella ja vaalia kulttuuriperintöä

– Koska rakennukset kestävät ja niiden ikä on kymme-

niä vuosia, jopa satoja vuosia, korjaukset ja muutokset 

on aina mietittävä siinä suhteessa, että niitä ei tarvitse 

muutaman kymmenen vuoden välein tehdä. Toisaalta 

rakennukset kestävät hyvinkin kovaa käsittelyä, kun 

korjaukset ja muutokset tehdään määrätietoisesti ja 

hallitusti, mutta oikeisiin paikkoihin kohdentaen. Ra-

kennetussa ympäristössä taas on herkkiä kohtia ja 

arvoja, jotka eivät siedä koskettamista tai kajoamista 

juuri lainkaan - ja tällaisissa tilanteissa vaaditaan eri-

tyistä ammattitaitoa.

siitä, mitä olemme saaneet yh-
dessä aikaiseksi ja mitä meidän 
edeltäjämme ovat saaneet aikai-
seksi. Rakennukset ja ympäristö 
kertovat siitä, keitä me olemme 
ja miksi me olemme siinä, mis-
sä olemme. Viemme sillä myös 
viestiä eteenpäin. Rakennukset 
ja rakennettu ympäristö eivät 
ole kiinteitä, kuolleita, museoi-
tavia kohteita, vaan osa meidän 
elävää kulttuuriamme. Meidän 
elämänkulttuurimme on nivou-
tunut rakennettuun ympäris-

n  Tekstit:  Riina Takala  Kuvat:  Liisa Takala

– Rakennussuojelu tähtää kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Perustuslaki velvoittaa meitä kaikkia tähän eli 
meillä kaikilla on vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä, yliarkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta pohjusti esityksessään sitä, 
mihin rakennussuojelulla pyritään ja minkälaisin keinoin.

➺ JATKUU sivulla 36

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA  5/2011    35

http://www.cembrit.fi


töön, sen kanssa eletään, se on 
ikään kuin osa meidän elimis-
töämme.

Käyttö parasta 
suojelemista

Vaikka Pekka Lehtinen 
tarkasteli korjaamista 
rakennussuojelun ja 

julkisten arvorakennusten kan-
nalta, hänen esityksessään oli 
paljon sellaisia asioita, joita oli-
si syytä pohtia yhtälailla arvok-
kaissa, vanhoissa asunto-osake-
yhtiöissä tai tietyn aikakauden 
lähiötaloissa. 

Rakennussuojelu on Lehti-
sen mukaan ensisijaisesti vaa-
limista. Suojelun ja vaalimisen 
ei tarvitse kohdistua pelkästään 
suojelupäätöksellä suojeltaviin 
rakennuksiin, vaan kyse voi 
yhtälailla olla arvokkaaksi tode-
tun kohteen, rakennuksen tai 
ympäristön säilymisen turvaa-
misesta.

Parasta suojelua ja vaalimista 
on se, että rakennusta käyte-
tään. 

– Ensimmäinen ehto suojelu-
ajattelussa on siis se, että kohde 
säilyy tarkoituksessaan, käytet-
tävänä ja käytössä. Että asuinta-
lo pysyy käytössä, siinä asutaan 
ja pystytään asumaan. Että talo 
pysyy mukana asukkaidensa 
elämässä, Lehtinen muistutti.

Toinen suojeluun liittyvistä 
yleisistä tavoitteista on, että 
rakennuksen historialliset piir-
teet säilyvät. 

– Rakennukseen sisältyvät 
his torialliset arvot, identiteetti-
arvot, rakennuksen arkkitehtuu-
ri, sen ympäristö, paikka - nämä 
kaikki ovat sitoutuneet ainee-
seen eli siihen, kuka talon on 
rakentanut talon ja millälailla 
se on rakennettu; mitä se todis-
taa tai minkälaista jatkumoa se 
edustaa ihmisille ja sukupolvil-
le, jotka siinä toinen toisensa 
perään asuvat.

– Hyvän, säilytettävän ja toi-
mivan ympäristön pitäisi olla 
lähtökohtana myös silloin, kun 
ympäristöä kehitetään, esimer-
kiksi täydennysrakennetaan tai 
mitä tahansa muutoksia ympä-
ristössä tapahtuu.

Suojelemisen 
perusteet ja 
näkökulmat 
vaihtelevat

Silloin kun mietitään, miksi 
jotakin pitäisi suojella ja 
vaalia, on syytä ymmärtää, 

että kohde voi olla eri osapuo-
lille hyvinkin erilaisista syistä 
merkityksellinen ja suojelemi-
sen arvoinen.

– Asuintalo on totta kai sen 
asukkaille arvokas ja tärkeä. 
Esimerkiksi Helsingin Vallilassa 
sijaitseva puutaloalue ja pieni 
asunto-osuuskunta siellä, niin 
totta kai asunto-osuuskunnalle 
ovat tärkeitä rakennusten ja 
koko alueen säilyminen ja sen 
erityispiirteet. 

– Mutta voidaan nähdä myös 
niin, että koko puutaloalueelle 
on tärkeää se, että siellä sijait-
seva yksittäinen 20-luvun puu-
talo hyvin säilyneenä vahvistaa 
alueen arvoa ja merkitystä ja 
tukee alueen identiteettiä. Tällä 
taas on laajempaa merkitystä 
Helsingille ja vähintään kansal-
lisellakin tasolla.

– Arvot siis kiinnittyvät pik-
kuisen erilaisiin asioihin riip-
puen siitä, mikä on missäkin 
ympäristössä kenellekin merki-
tyksellistä. Myös asukkaiden ja 
omistajien olisi syytä miettiä 
sitä, keitä on osallisina tai keitä 
kiinnostaa.

Merkityksiä ja 
erilaisia arvoja

Rakennusten ja rakenne-
tun ympäristön arvoa 
ja merkitystä pohditta-

essa voidaan huomioida myös 
rakennuksen käyttöarvo, iden-
titeettiarvo, sijoitusarvo ja suo-
jeluarvo.

– Näistä tärkein on tietysti ra-
kennuksen käyttöarvo. Toisaal-
ta rakennuksella ja sen ympä-
ristöllä voi olla identiteettiarvo. 
Nimenomaisella rakennuksella 
voi olla identiteettiarvo histori-
ansa vuoksi tai siksi, että raken-
nus tai ympäristö ovat olleet 
jonkin historiallisen tapahtu-
man paikkana.

– Myös arkkitehtuuri tai si-
jainti voivat liittyä identiteettiin 
ja sen arvoon.

Samaisia arvoja joudutaan ot-
tamaan huomioon myös silloin, 
kun mietitään, onko jollakin ra-
kennuksella tai ympäristöllä ta-
loudellista tulevaisuutta ja sitä 
kautta sijoitusarvoa.

– Ja oikeastaan samoista ar-
voista koostuu myös suojeluar-
vo, suojelun näkökulma-arvot. 
Onko se sellainen kohde, jonka 
säilyttämiseen on yleistä intres-
siä pitkälle tulevaisuuteen?

Tavoitteita 
asetataan 
erilaisista 
näkökulmista

Säilyttämisen ja vaalimi-
sen tavoitteita asetetta-
essa esiin voivat nousta 

esimerkiksi kaupunkikuvaan, 
arkkitehtuuriin, julkisivuun tai 
jopa sisätiloihin liittyvät arvot 
ja suojelemisen ja säilyttämisen 
tarpeet.

Rakennusta tai taloyhtiön ra-
kennettua ympäristöä voidaan 
haluta säilytettäväksi ja vaalit-
tavaksi siksi, että niillä on mer-
kitystä kaupunkikuvan tasolla. 
Rakennus sijaitsee ympäristös-
sään, se voi olla maamerkki tai 
osa katuympäristöä tai sitten 
jatkaa tietynlaista ympäristöä. 
Lisäksi siihen voivat liittyä vielä 
talon pihat ja sisäänkäynnit, jot-
ka tietyllä tavalla liittyvät kau-
punkikuvaan sen ilmaisemaan 
logiikkaan.

– Arvo voi olla sekin, mihin 
rakennus kiinnittyy: sijaintiin, 
tärkeään solmukohtaan kau-
pungissa. Tai rakentamisella on 
ollut erityinen merkitys - paik-
ka enemmän kuin rakennus 
saattaa tukea rakennuksen säi-
lyttämistä tai kiinnittyä paikan 
merkitykseen, Lehtinen avasi.

Julkisivujen säilyttämistä ja 
vaalimista taas voidaan lähestyä 
arvottamalla, miltä rakennus 
näyttää, minkälainen sen arkki-
tehtuuri on? Onko se muuten 
ilmeeltään huomionarvoinen, 
joka kiinnostaa ja jolla on yleis-
tä merkitystä kaupunkilaisille 
tai ympäristön asukkaille?

– Suojelun tavoitteena voi 
olla arkkitehtuurin säilyttämi-
nen, huomioida sen rakennus-
tekniikka ja säilyttää sitä, säilyt-
tää rakenteellinen  logiikka ja 
ilme.

– Lisäksi vanha autenttinen 
materia tai rakennuksen runko 
voivat olla sinänsä arvokkaita, 
mutta miten niitä voidaan voi-
daan säilyttää, jos suuri osa ra-
kennuksesta tai laajassa osassa 
rakennusta on korjaustarvetta. 

– Historian jäljet - ajan aikaan-
saama patina ja erilaiset muu-
tosvaiheet ovat yhtälailla arvok-
kaita ja todistavat rakennuksen 
iän, joilla on siis siksi arvoa.

Myös sisäänkäynnit ja porras-
huoneet voivat puoliyksityisinä 
alueina voivat toimia rakennuk-
sen käyntikortteina tai muuten 
viestiä talosta ulospäin, ketkä ja 
millälailla täällä asutaan.

– Arvojen ajallinen ulottu-
vuus on sellainen, etteivät ne 
ole välttämättä ikuisia, eivätkä 
pysyviä, vaan myös arvot elä-
vät ajassa. Esimerkiksi rintama-
miestalot, jotka olivat pula-ajan 
tuotteita. Ne olivat tietynlainen 
välttämättömyys, eivätkä mil-
läänlaila arvostettuja. Niitä ei pi-
detty hienoina. Ne olivat niissä 
ankeissa olosuhteissa sitä, mitä 
saatiin aikaiseksi. Siitä vaatimat-
tomuudesta ja välttämättömyy-
destä on tehty ja siitä on tullut 
sittemmin hyve. Nykyään rinta-
mamiestalot ovat hyvin arvos-
saan ja arvostettua ja edustavat 
laadukasta rakennuskantaakin, 
Lehtinen totesi.
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Arvokiinteistön korjaa     misprosessin vaiheita

Suojeltavia ja vaalittavia 
rakennuksia korjattaessa 
olisi yliarkkitehti Pekka 

Lehtisen mukaan tärkeä tunnis-
taa kohteeseen liittyvät arvot 
ja tavoitteet. Hänelle tämä työ 
on arkea, koska hän työskente-
lee Museovirastossa julkisten 
rakennusten restourointihank-
keiden ohjannassa, seurannassa 
ja valvonnassa.

– Minun erityisalaani kuulu-
vat valtion rakennukset ja jot-
kut muut suuret kohteet sekä 
yliopistorakennukset. 

Rakennushistorin 
selvittämisestä 
liikkeelle

Yksi lähtökohta on tar-
kastella rakennuksen 
rakennushistoriaa.

– Rakennushistoriaselvityk-
sessä selvitetään, millainen ra-
kennus todellisuudessa on ja 
miksi se on sellainen kuin se on. 

Se ei tarkoita pelkästään sitä, et-
tä kaivetaan alkuperäiset arkki-
tehtikuvat esiin, vaan käydään 
läpi myös kaikki rakennuksen 
kokemat muutosvaiheet.

Arvoja ja tavoitteita asetetta-
essa huomioidaan tietenkin ra-
kennuksen rakenteet, pinnat ja 
väritys. Voidaan teettää esimer-
kiksi erillinen väriselvitys.

Kohdetyyppi on tunnistetta-
va eli siis sijoitettava rakennus 
esimerkiksi kirjallisuuden avul-
la rakenteidensa ynnä muiden 
puolesta omalle aikakaudel-
leen. 

Esimerkiksi Erkki Mäen kirja 
"Kerrostalo kautta aikojen" on 
Lehtisen mukaan yksi käyttö-
kelpoinen tunnistamisessa käy-
tettävä tiedon lähde.

– Asemakaavahistoria ja ase-
makaava antavat myös tärkeää 
tietoa siitä, mikä rakennuksen 
rooli kaupunkikuvassa on. 

Myös julkisten rakennusten 
restau rointihankkeissa käyte-
tään kuntotutkimusmenette-
lyä.

– Siinä on tärkeää, että tiede-
tään ja tunnistetaan tutkitusti 
rakennuksen kunto. Jotta näin 
voidaan tehdä, täytyy tuntea 
rakennuksen rakenteet, raken-
neperiaatteet, miksi rakennus 
on rakennettu niin kuin se on 
rakennettu ja miten sen on tar-
koitus toimia.

Tällaiset kuntotutkimustoi-
met koskevat tietysti rakentei-
ta, mutta yhtälailla esimerkiksi 
teknisiä järjestelmiä.

Suojelutavoite 
konkreettisiksi 
toimiksi

-Tärkeitä tietolähteitä 
ovat myös asemakaa-
va ja rakennusjär-

jestys. Asemakaavassa voi olla 
myös sellaisia suojeltuja alueita, 
joille on laadittu rakennustapa-
ohjeet. Niissä voi olla ohjeita, 
periaatteita ja tavoitteita, miten 
kyseistä ympäristöä korjataan ja 

mitkä muutokset ovat mahdolli-
sia, Lehtinen mainitsee esimerk-
kinä mainiten, että ainakin Hel-
singissä tällaisia rakennustapa-
ohjeita on laadittu muutamiin 
lähiöihin.

– Jos asemakaavaan liittyy 
suojelupäätös ja rakennuksella 
on suojelumerkintä, se tarkoit-
taa, että korjaamisen tavoitteis-
ta ja periaatteista pitää sopia, 
hän suosittelee.

Hänen mielestään yhteyttä 
kannattaa ottaa hankkeen alku-
vaiheessa esimerkiski rakennus-
valvontaan, mutta tarvittaessa 
myös museoviranomaiseen, 
jonka kanssa voidaan selvittää, 
mitä rakennuksen suojelupää-
tös käytännössä tarkoittaa, min-
kälaisia asioita on suunnittelus-
sa ja toteutuksessa otettava 
huomioon.

Lisäksi rakennusvalvontavi-
ran omaiseen kannattaa olla 
yh teydessä, koska sieltä selviää, 
mitä muita mahdollisia viran-
omaisia tarvitaan mukaan, kun 
suojeltua rakennusta aletaan 

Ei voi hoitaa 
hyvin, ellei tunne

Rakennussuojelun tärkein 
asia on rakennuksen ja 
ympäristön käyttämi-

nen. Sitäkin tärkeämpää kuiten-
kin on, että suojeltavaa ja vaa-
littavaa rakennusta hoidetaan 
hyvin ja siksi on tarpeen kerra-
ta muutamia hyviä periaatteita, 
jotka sopivat niin suojeltujen 
rakennusten hoitamiseen kuin 
vaikkapa taloyhtiön oman talon 
hoitamiseen:

– Jos halutaan turvata raken-

nuksen säilyminen, tarvitaan 
pitkäjänteisyyttä, hyvää hoitoa 
ja ylläpitoa. Sen pitää perustua 
siihen, että rakennus tunne-
taan. Jos ei tunne kohdetta tai 
rakennusta hyvin, jos ei tunne-
ta sen historiaa, sen nykytilaa, 
eikä ymmärretä, miksi se on 
sellainen kuin se on ja miten 
se käyttäytyy, niin silloin hyvä 
hoitaminen ja vaaliminen eivät 
onnistu.

– Kaikki rakennukset ovat 
erityisiä. On tietysti rakennus-
tyyppejä, -tapoja ja -tekniikoita, 
jotka toistuvat paikasta toiseen, 
mutta aina pitää huolehtia sii-
tä, että ymmärretään juuri tätä 
rakennusta ja tätä kohdetta ja 
sitä, mitkä kaikki ominaisuudet 
tässä olemassaolevassa raken-
nuksessa ovat totta, Lehtinen 
korosti.

–Jos rakennuksesta on ole-
massa tunnetun arkkitehdin 
piirustukset ja suunnitelmat, 
joiden mukaan rakennusta ei 
kuitenkaan aikanaan toteutet-
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Arvokiinteistön korjaa     misprosessin vaiheita
korjata.

Yhteydenottaminen eri ta-
hoihin nimenomaan hankkeen 
alkuvaiheessa on merkitykselli-
nen myös siksi, että silloin tie-
detään heti, mitä tavoitellaan ja 
mihin on sitouduttava korjaus-
hankkeessa.

– Suojelupäätöksellä ja lailla 
suojelluissa kohteissa, joiden 
kanssa minä toimin, suojelu-
määräykset ovat usein ylimal-
kaisia. Siksi melkein hankkees-
sa kuin hankkeessa on syytä 
tarkistaa, mitä määräykset tässä 
hankkeessa voisivat tarkoittaa 
ja miten niihin pitäisi esimer-
kiksi suunnitteluvaiheessa jo 
suhtautua.

– Museoviranomainen ei voi 
tuntea kohdetta niin hyvin, et-
tä voisi suoraan lonkalta kertoa, 
mikä on oikea tai väärä tapa 
korjata tätä rakennusta. Suun-
nittelijan ja omistajan tehtävä 
on tuoda esiin korjausperiaat-
teisiin ja säilyttämistavoitteisiin 
liittyvät faktat, perustelut ja eh-
dotukset, joiden pohjalta viran-

omaisten kanssa voidaan sitten 
keskustella.

Tarvitaan 
sitoutumista 
tavoitteisiin

-Jos asia on hyvin tutkittu, 
perusteltu ja tavoitteet 
ovat hyviä, niin kuin ne 

kokeneen korjaussuunnitteli-
jan kanssa usein ovat, niin sil-
loin on helppo hyväksyä hanke 
jo alkuvaiheessa ja täten antaa 
lupa suunnitella. Silloin myö-
hemmin esimerkiksi rakennus-
lupavaiheessa on helppo antaa 
puoltava lausunto tällaiselle 
suunnitelmalle  ja vältytään yl-
lätyksiltä.

– Kun näin menetellään ra-
kennuksen tai kohteen ymmär-
rys ja tuntemus - ehkä arvostus-
kin - niistä on yhdessä sovittu, 
myös tavoitteista ja silloin ym-
märretään ne arvot, joista halu-
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tu, niin silloin saatetaan ajatel-
la, että se pitäisi korjata niiden 
alkuperäisten suunnitelmien 
ja piirustusten mukaiseksi. Tai 
oletetaan, että alkuperäinen 
rakennus olisi ollut piirustus-
ten mukainen. Kuitenkin sen 
olemassaolevan rakennuksen 
pitäisi olla lähtökohtana kai-
kelle hoidolla ja rakennuksen 
säilyttämiselle.

Suunnitelmallisuus 
avainasia

-Rakennuksen hoidon, 
ylläpidon ja säilymi-
sen ydinkysymys on 

suunnitelmallisuus - että näh-
dään yksittäisiä hankkeita pi-
demmälle, on jatkuvuutta, on 
ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet 
ja tuntevat rakennuksen ennes-
tään ja ymmärtävät yksittäisen 
hankkeen roolin rakennuksen 
säilymisessä.

– Totta kai on tärkeää, että 

sitten kun jotakin tehdään, löy-
detään ja osataan käyttää riittä-
västi asiantuntijoita, ammattitai-
toisia ihmisiä ja oikeita mene-
telmiä, Lehtinen painotti.

– Lisäksi ylläpitohankkeissa ja 
perusteellisemmissa korjauksis-
sa on äärimmäisen tärkeää, että 
hankkeet suoritetaan hallitusti, 
kohdennetaan toimenpiteet 
siihen kohtaan, missä on on-
gelma ja mikä halutaan korjata, 
eikä työmaa lähde rönsyämään 
koko rakennukseen.

– Lisäksi on tärkeää, että sel-
laisessa hankkeessa ja korjauk-
sessa syntyvä tieto ja muutos 
saadaan talteen ja siten säilytet-
tyä osana sitä rakennuksen ym-
märrystä, jotta jatkossa osataan 
edelleen toimia.

– Tällaiset pitkäjänteisen hoi-
don ja ylläpidon alla olevat asiat 
koskevat kaikentasoisia hank-
keita huoltotoimista rakennuk-
sen perusteellisiin muutoksiin.

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi

www.95000.fi
www.kiinteistoposti.fi • www.sir.fi
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*Tämän mediakortin valmistumisvaiheessa tuorein asunto-osakeyhtiöiden 
lukumäärä, 82 475 kpl, oli heinäkuulta 2010, joten ylläoleva luku on laskennalli-
nen arvio syksyn 2011 lukumäärästä.

Numero 7/2011
• ilmestyy 03.10.

• varaukset 21.09.

• aineistot 23.09.

Ilmoitushinnat:
2/1 10 850,00

1/1 5 700,00

1/2 3 600,00

1/4 2 200,00

1/8 1 150,00

Kaikkiin hintoihin lisätään
arvonlisävero 23 %. 

Tee sinäkin oikea Taloyhtiöteko 
ja varaa paikkasi jo nyt!
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taan pitää kiinni. 
- Hankkeissa sitoudutaan tie-

tynlaisiin ratkaisuihin ja periaat-
teisiin - siihen, mitä säilytetään, 
mitä korjataan ja mitä uusitaan. 
Näiden toteutuminen käytän-
nössä on tietysti aina käyttäjän 
ja omistajan päätöksistä riippu-
vaisia. Myös heiltä tarvitaan ym-
märrystä ja sitoutumista.

- Lisäksi tällaisten päätösten 
syntymiseksi tarvitaan asiantun-
teva joukko ihmisiä ja isoissa 
korjauksissa iso määrä asiantun-
tijoita. Pääsuunnittelijan rooli 
tällaisissa hankkeissa on sellai-
nen, että hänen on pystyttävä 
pitämään koko kokonaisuuden 
langat käsissään, huolehtia siitä, 
että suojelun tavoitteet hoitu-
vat, tekniset tavoitteet hoituvat 
ja kaikki tunnistetut ja sovitut 
tavoitteet pysyvät ja ovat tie-
dossa läpi koko hankkeen.

Mitä rakennus-
suojelu on?

Rakennussuojelu on Pekka 
Lehtisen mukaan nimenomaan 
väline, joka tähtää siihen, että 
tärkeitä rakennuksia ja ympäris-
töjä saadaan säilytettyä tuleville 
polville kestävästi ja pysyvästi. 

– Rakennussuojelupäätökset 
ja -määräykset eivät kohdistu 
yksittäisiin hankkeisiin, vaan 
tähtäävät nimenomaan siihen, 
että kymmenien vuosien ja vuo-
sisatojen yli rakennus tai kohde 
säilyvät. Säilyminen ei aina edes 

”ENSISIJAINEN SUOJELEMI-

SEN VÄLINE ON KUITENKIN 

AINA HYVÄ HOITO. LAAJA 

YHTEINEN TIETÄMYS JA 

YMMÄRRYS YMPÄRISTÖSTÄ 

JA SEN ARVOISTA SEKÄ SEN 

HOITO JA SIINÄ ELÄMINEN 

NIIN, ETTÄ SE SÄILYY JA KE-

HITTYY ELÄMÄSSÄ MUKANA.”

edellytä rakennussuojelua tai 
suojelupäätöstä, hän muistutti.

Rakennussuojelun lainsää-
dännölliset puitteet muodos-
tuvat maankäyttö- ja rakennus-
laista sekä Rakennusperinnön 
suojelusta annetusta laista. 
Vuonna 1999 voimaan astunut 
maankäyttö- ja rakennuslaki on 
Lehtisen mukaan ensisijainen 
suojelun väline.

– Rakennussuojelun näkökul-
masta laki tähtää siihen, että 
olemassaoleva rakennettu ym-
päristö on uuden rakentami-
sen ja alueiden kehittymisen 
lähtökohtana ja sen kautta ole-
massaolevan ympäristön arvot 

turvattu. Tämä mahdollistaa 
rakennusten ja ympäristöjen 
suojelemisen asemakaavassa.  
Silloin hankkeessa on mukana 
maakuntamuseo tai paikallinen 
museoviranomainen.

– Jos asemakaavaa ei ole tai 
asemakaava ei pysty turvaa-
maan riittävästi kohteen säily-
mistä, suojelutarve kohdistuu 
esimerkiksi laajasti sisätiloihin, 
niin silloin voidaan tehdä erilli-
nen suojelupäätös. Se tehdään  
rakennusperinnön suojelusta 
annetun lain perusteella ja ym-
päristöministeriö vahvistetaa 
sen. Silloin Museovirasto on se 
viranomainen, joka seuraa suo-

jelun toteutumista,
Museoviraston tehtävänä on 

tunnistaa kulttuuriperintöä ja 
huolehtia eri tavoilla sen säily-
misestä ja vaalimisesta. 

– Meidän tehtävämme ei ole 
siis hoitaa rakennussuojelupää-
töksiä arvokkaaksi koetuille 
koh teille, vaan nimenomaan 
uhattuina oleville kohteille, 
joille suojelupäätös voi tuoda 
turvaa. Suojeluesityksiä tulee 
paljon omistajilta, kaupungin-
osayhdistyksiltä, eri osapuolilta 
- harvemmin museoviranomai-
silta itseltään, mutta sekin on 
mahdollista. 
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Tässä todellinen esimerk-
kitapaus, jota Julkisivu-
yhdistystä edustanut 

Matti Haukijärvi esitteli kuvan 
kera puhuessaan Tulevaisuuden 
Isännöinti -seminaarissa julkisi-
vukorjaamisesta ja korjausvaih-
toehtojen valinnasta.

– Tässä tapauksessa taloyhti-
ön suunnitelma oli käytännös-
sä parvekekaiteiden paikkaa-
minen. Voin kuitenkin vannoa, 
että jos noita kaiteita olisi läh-
detty piikkaamaan ja poistettu 
rapautunut betoni, niin tilalle 
olisi tarvittu paikkauslaastia 
koko kaiteen verran. Korjaus 

JUKO tarjoaa tietoa 
julkisivukorjaamisen polulla tarpoville

Silminnähden huono-

kuntoisen näköinen 

parvekaide on herät-

tänyt taloyhtiössä 

vihdoin ajatuksen, että 

”ehkä meidän pitäisi 

korjata parvekekai-

teet”. Tilaako taloyhtiö 

paikalle maalarin, joka 

katsoo, että piikataan 

tuosta pikkuisen ra-

pautunutta betonia 

pois, pistetään laas-

tipaikkaus päälle, 

maalia pintaan, niin 

sillä hyvä tulee? Vai 

selvittääkö taloyhtiö 

oikeasti, missä kun-

nossa parvekkeet ovat 

ja miten ne pystytään 

ylipäätään korjaa-

maan, minkälaisia 

korjausvaihtoehtoja on 

käytettävissä? ei siis tällä menetelmällä olisi 
käytännössä enää onnistunut, 
Haukijärvi totesi.

Kun taloyhtiössä on tiedos-
tettu korjaamisen tarve ja läh-
detään etsimään korjaustapaa, 
tärkein päätös siinä vaiheessa 

on -  korjataanko vai ei, mutta 
myös se, miten korjataan.

– Näiden päätösten taustalla 
täytyy jo olla paljon tietoa ole-
massa. Yksi lähtökohta tietysti 
on se, että meillä täytyy olla tie-
toa siitä, minkälainen korjattava 
rakennus on, minkälaiset sen 
ulkoseinät ovat, mitä materiaa-
lia niissä on, minkälaiset par-
vekkeet tai ikkunat talossa on, 
miten ne ovat vaurioituneet ja 
minkä takia ne ovat vaurioitu-
neet. Nämä kaikki asiat vaikut-
tavat siihen, miten vaihtoehtoi-

n  Tekstit:  Riina Takala  

Taloyhtiö aikoi selvitä par-
vekekaiteen korjaamisesta 
niin sanotusti kevyellä laas-
tipaikkauskorjauksella. 
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Julkisivuyhdistys ry:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n asunto-
osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2011 –kilpailu on käynnistetty.
Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyvien käytänte-
iden viemistä niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivujen korjaamista, tekevät julkisivukorjaamista 
koskevia päätöksiä ja suunnittelevat tai toteuttavat hyviä julkisivuja.

Palkinto annetaan julkisivuremontin toteuttaneelle asunto-osakeyhtiölle. Kilpailuun voivat osal-
listua sellaiset taloyhtiöt, joiden julkisivuremontti on valmistunut jo vuoden 2009 aikana, viime 
vuonna tai päättyy tänä vuonna. Takarajana on, että työ on otettu vastaan 2011 elokuun loppuun 
mennessä. 

Palkittavaa valittaessa tuomaristo ottaa erityisesti huomioon korjauksen onnistuneisuuden, 
kestävän kehityksen periaatteet ja elinkaaritalouden. Palkittavassa julkisivuremontissa kiin-
nitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistuminen, 
päätöksentekoprosessin onnistuminen taloyhtiössä, palvelutoiminta remontin aikana, kustannus-
ten hallittavuus, aikataulussa pysyminen, saavutettu energian säästö, julkisivun estetiikan saama 
positiivinen palaute, häiriöiden vähäisyys sekä tiedonkulun onnistuminen. 

Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat. Ehdotukseen tulee 
liittää kohdetta esittelevää aineistoa ja perusteluita julkisivuremontin onnistumisesta. Tuomaris-
ton kannalta on tärkeää, että valmiista julkisivuista saadaan esimerkiksi kuvamateriaalia, mutta 
mahdollisesti myös ”ennen korjausta” -kuvia.

Ohjeet:

1) Taloyhtiön korjauksen täytyy olla valmis/vastaanotettu 
elokuun loppuun mennessä. 2) Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ja allekirjoittamalla ilmoittautumislomake sekä täyttämällä liitteet 1 ja 2. Liittee-seen 1 osallistuvasta taloyhtiöstä kirjataan Julkisivuremontin onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja liitteeseen 2 kirjataan lisätietoja ja mielipiteitä korjaushankkeen onnistumisesta. Nämä löytävät Julkisivuyhdistyksen ja Kiinteistö-postin www-sivuilta tai ne voi pyytää sihteeriltä, Riina Takala, info@julkisivuyhdistys.  tai puh. (09) 2238 5616.

3) Allekirjoitettu ilmoittautumislomake liitteineen toim-itetaan 26.8. mennessä Riina Takalalle sähköpostitse info@julkisivuyhdistys.  tai osoitteeseen Julkisivuyhdistys r.y., c/o Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.4) Tuomaristo käsittelee ehdotuksia syyskuussa ja pyytää tarvittaessa ehdotuksista vielä lisätietoja ennen lopullista ratkaisua. 

Julkisivuremontti
2011 -kilpailu 

Palkittavien julkistaminen tapah-
tuu Julkisivu 2011 -messutapah-
tumassa keskiviikkona 12.10.2011 
Messu-keskuksessa Helsingissä.

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

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

Kilpailuehdotukset on 
jätettävä 26.8.2011 mennessä.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumis-
lomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivuremontti-

kilpailu 2011 - nimellä seuraavista osoitteista:

www.julkisivuyhdistys. 
www.kiinteistoposti. 

Hyvä isännöitsijä!

Ilmoita kilpailuun 
mukaan asiakas-
taloyhtiösi, jossa on 
mielestäsi toteutettu 
onnistunut julkisivu-
korjaushanke. 
Kilpailuehdotukset 
jätettävä 26.8. 
mennessä.

Lisätietoja: 
www.julkisivuyhdistys.fi 
www.kiinteistoposti.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


set korjaustavat ja -menetelmät 
sitten käytännössä soveltuvat 
käytettäviksi, hän jatkoi.

Tämän jälkeen tarvitaan pe-
rustietoa korjausvaihtoehdois-
ta.

– Pitäisi olla yleistieto siitä, 
mitä korjausvaihtoehtoja on 
olemassa, minkälaisiin vaurioti-
lanteisiin minkinlainen korjaus-
menetelmä soveltuu ja miten se 
soveltuisi meidän kohteeseem-
me, Haukijärvi painotti.

Systematiikkaa 
ja tietoa

-Taloyhtiömaailma on 
päätöksentekopro-
ses   sin kannalta aina 

se oma lukunsa. On helppo-
ja yhtiöitä ja vaikeita yhtiöitä, 
joissain asiat saadaan helposti 
rullaamaan eteenpäin, jossain 
yhtiöissä on sellaisia klikkiyty-
miä, että yhteisiä päätöksiä ei 
saada aikaan mitenkään. Mutta 
tähänkin ongelmatiikkaan hyviä 
työkaluja ovat, että hankitaan 
valmisteluvaiheessa riittävästi 
tietoa asioista ja viedään asioita 
systemaattisesti eteenpäin, Hau-
kijärvi muistutti.

Yhtenä hankaluutena systee-
maattisesti etenevässä hank-
keessa voi olla se, että tietoa 
erilaisista korjausvaihtoehdois-
ta ei ole riittävästi.

– Markkinoilla on paljon eri-
laisia korjausvaihtoehtoja ja 
tuotteita, joiden ominaisuudet 
ovat erilaisia, ne soveltuvat eri-
laisiin paikkoihin. Meiltä on kui-
tenkin puuttunut – ja puuttuu 
ehkä edelleenkin – riittävästi 
tietoa vaihtoehdoista, joita on 
olemassa. 

Ulkonäön merkitys
- entäpä 
huoltotarpeet?

-Korjaustavan valinta 
on myös käyttöikä-
asia. Kuinka kauan 

korjaus tulee kestämään ja mitä 
korjauksen jälkeen julkisivulle 

– Meillä on parjattu aika voimakkaasti 60-70 -luvun lähiöraken-

tamista, mutta niissäkin taloissa voi olla jotakin, joka kannattai-

si säilyttää. Ei kaikkia taloja tarvitse säilyttää, mutta olisi syytä 

myös muistaa, että ne edustavat omaa aikakauttaan, eikä lähiöi-

den ankeus pelkstä pesubetonijulkisivusta ole kiinni, vaan sen 

taustalla on paljon muita asioita. Korjaustapaa valittaessa yksi 

tärkeä kysymys on se, miten paljon vanhaa halutaan säilyttää, 

Matti Haukijärvi totesi. Kuva: Liisa Takala.
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joudutaan tekemään, näm asiat 
jäävät myös usein liian vähälle 
huomiolle. 

– Kun prosessiin lisätään kai-
kille tuttu asunto-osakeyhtiön 
päätöksentekoprosessi, josta 
monilla isännöitsijöillä muiden 
muassa on kokemusta, kuinka 
vaikeaa päätösten aikaansaami-
nen pahimmillaan voi olla.  

– Näin kaikkia asioita kuiten-
kin pitäisi jollakin tavalla käsi-
tellä, kun korjausvaihtoehdois-
ta ja korjaustavasta lähdetään 
tekemään päätöksiä, Haukijärvi 
muistutti.

– Oman kokemukseni mu-
kaan ja niissä hankkeissa, joissa 
olen ollut mukana, olen toden-
nut, että asioita on käsiteltävä 
hankkeen valmisteluvaiheesta 
alkaen systemaattisesti. Kun asi-
oissa edetään systemaattisesti, 
silloin päätöksen aikaansaami-
nen siitä, miten taloa lähdetään 
korjaamaan, on muiden vaihei-

Nyrkkisääntönä kevyi-
den ja raskaiden kor-
jausmenetelmien poh-

timisessa voi käyttää Haukijär-
ven mukaan sellaista jakoa, 
että kevyet korjausmenetelmät 
soveltuvat käytettäviksi silloin, 
kun vauriotilanne rakenteissa 
on vasta alkava, eikä vaurioita 
ole vielä paljon. Mutta jos vau-
rioita on paljon, silloin kevyillä 
menetelmillä korjattaessa kus-
tannukset voivat nousta aivan 
hallitsemattomiksi ja siksi on 
tehtävä raskaampi korjaus. Ke-
vyillä menetelmillä tehden ei 
saada aikaan käyttöiän suhteen 
pitkäaikaista lopputulosta, jos 
vaurioituminen on edennyt 
pitkälle. 

– Nämä ovat tietyllälailla 
teknisiä asioita, mutta päätös 
korjaamisesta ei ole pelkästään 
tekninen asia. Korjaushankkeet 
ovat helposti insinöörivetoisia 
ja korjaussuunnittelijat ajat-

den kannalta hyvin olennainen 
ja helpottava asia koko hank-
keen kannalta.

Ei pelkkää 
tekniikkaa

televat paljon sitä korjauksen 
teknistä puolta, mutta ihan yh-
tälailla täytyisi ottaa mukaan 
talousasiat ja asumisviihtyisyy-
teen liittyvät asiat. Niiden kaut-
ta kiinteistönomistajalla, taloyh-
tiöllä, pitäisi olla jonkinlainen, 

”KORJAUSTAPAA EI PITÄISI VALITA 

YKSISTÄÄN SEN VAURIOTILANTEEN 

PERUSTEELLA, EIKÄ MYÖSKÄÄN SEN 

PERUSTEELLA, MITÄ SE NYT MAKSAA. 

ON YMMÄRRETTÄVÄ, ETTÄ KORJAUSTA-

VAN VALINNALLA ON HYVIN PITKÄKES-

TOISET JA KAUASKANTOISET VAIKUTUK-

SET.”

selkeä käsitys siitä, mitä korja-
uksella tavoitellaan, mitä ollaan 
hakemassa, Haukijärvi totesi.

– Se voi olla hyväksyttävä 
pää tös, että koska rahaa ei yk-
sinkertaisesti ole tehdä kuin 
kevyt korjaus, se tehdään. Mut-
ta silloin on tärkeää ymmärtää 
ja hyväksyä se, että sen loppu-

tulos ei kestä niin kauan kuin 
esimerkiksi raskaammalla kor-
jaamisella saavutettaisiin, hän 
huomautti.

Taloudellisten resurssien rin-
nalla olisi Haukijärven mielestä 
tärkeää myös miettiä, mitä mui-
ta tavoitteita voi olla - halutaan-
ko asumisviihtyisyyttä parantaa, 
rakennuksen lämpötaloutta pa-
rantaa, kasvattaa parvekkeiden 
kokoa tai lasittaa parvekkeet.

– Vaikka meillä olisi tekniset 
tiedot, niihin liittyvät rajaeh-
dot, kiinteistönomistajan halu 
ja tahto, niin valitettavan usein 
näiden lisäksi meidän täytyy 
ottaa huomioon vielä muitakin 

reuna- ja rajaehtoja korjausta-
paa mietittäessä. 

– Tällaisia ehtoja saattaa tulla 
kaupunkikuvallisista syistä. Kau-
punki saattaa asettaa tiukat kin 
määritelmät sille, minkälaisia 
korjausmenetelmiä ja minkälai-
sia materiaaleja tässä kohteessa 
voidaan käyttää. Toisaalta taas 
maksajan eli kiinteistönomis-
tajan asettamien tavoitteiden 
kautta saattaa tulla jonkinsuuri-
nen kustannuslimiitti sille, mitä 
korjaus saa ja voi maksaa mak-
simissaan.

Kuntotutkimus 
tarpeellinen

-Kuntotutkimus on si-
nänsä yksi olennai-
sin asia korjaustavan 

valinnan kannalta, mutta minun 
mielestäni korjaustapaa ei pidä 
valita vain sen kuntotutkimuk-
sen perusteella. Hyvin harvoin 
on se tilanne, että olisi vain 
yksi ainut korjausvaihtoehto, 
joka sinne kohteeseen sovel-
tuu. Kyllä vaihtoehtoja on aina 
enemmän.
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Isännöintiala vaikuttaa 
miesvaltaiselta - edelleen-
kin. Mies isännöitsijöitä se-
minaariin osallistui 73. 
Leila Kousa Ti litoimisto E & 
K Kousasta oli yksi 35:stä 
seminaariin osallistuneesta 
naisisännöitsijästä. Kuva 
Liisa Takala.
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Julkisivuyhdistys vastasi tie-
dontarpeeseen jo 2000-lu-
vun alussa kokoamalla mit-

tavan JUKO-ohjeistokansion. 
Siinä kerättiin valtava kentällä 
ollut tieto erilaisista korjaus-
vaihtoehdoista ja toteutuksista 
niin sanotusti yksiin kansiin pal-
velemaan helposti ja maksutta 
tietoa tarvitsevia.

– Aineistoa on käytännössä 
pikkuisen päälle tuhat sivua. 
Kun tavoitteena oli saada ihmi-
sil le helposti ymmärrettävä ja 
luettava aineisto, tuhat sivua 
löi korville  tavoitteessa, mutta 
joka tapauksessa Internetissä 
Julkisivuyhdistyksen kotisivulla 
sitä on jaettuna kahteen osaan 
ja ne vielä pienempiin koko-
naisuuksiin, Matti Haukijärvi 
kertoi hankkeesta, jota teh-
tiin yhteistyössä julkisivualan 
yritysten kanssa ja jossa hän 
silloisena Tampereen teknilli-
sen yliopiston tutkijana toimi 
koordinoijana ja materiaaliaalin 
tuottajana.

Tietoa yhteen siitä,
mitä on tarjolla

Materiaalissa ensimmäi-
sessä osassa käsitel-
lään ylipäänsä julkisi-

vukorjaushanketta, miten se vie-
dään läpi ja siinä yhtenä osana 
korjaustavan valinta. On ohjeet 
ja perusperiaatteet, miten julki-
sivukorjaushanke onnistuu.

– JUKOon liittyvästä työstä 
isoin osa oli sitä, että kerättiin 
tieto olemassa olevista kor-
jausmenetelmistä, joita mark-
kinoilla oli ja joita käytettiin. 
Tavoitteena tässä tietysti oli 
kerätä tietoa siitä, mitä korjaus-
mahdollisuuksia on ylipäätään 
olemassa, Haukijärvi totesi.

Lisäksi ohjeistossa käydään 

Julkisivukorjaaminenkin 
perustuu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon

läpi korjaushankkeen eri vai-
heet.

– Lähtökohtana on, että kor-
jaushanke lähtee varsinaisesti 
liikkeelle suunnitelmallises-
ta kiinteistön ylläpidosta. Eli 
käsitellään asioita niin, että 

korjaushanke lähtee liikkeel-
le siitä, että korjaustarve tulee 
suunnitelmallisen kiinteistön 
ylläpidon kautta, eikä niin, että 
liikkeelle lähdetään vasta sitten, 
kun parvekkeet menevät käyt-
tökieltoon.

– Kiinteistön ylläpidon täytyi-
si olla suunnitelmallista, jatku-
vaa ja siten myös kustannukset 

pysyvät kurissa.
Kun korjaustarve on tiedos-

tettu, käynnistyy hankesuun-
nitteluvaihe, johon sisältyy 
esimerkiksi kuntotutkimuksen 
teettäminen.

– Ohjeistossa on käsitelty, mi-
ten kuntotutkimuksia teetetään 
ja annetaan mm korjaustavan 
valintaan yksityiskohtaisempia 
ohjeita.

Korjaustavan valinnan jäl-
keen siirrytään suunnitteluvai-
hee seen. Ohjeistosta löytyy 
myös ohjeita hankkeen suun-
nitteluttamiseen eli miten 
suunnittelijat valitaan,  minkä-
laisia suunnitelmia pitäisi läh-
teä teettämään.

Sen jälkeen on urakoitsijan 
valinta.

– Ohjeistossa käsitellään eri-
laisia urakkamuotoja. Perintei-
nen tapa on erikseen suunnit-
teluttaminen ja erikseen kilpai-
luttaminen, mutta se ei ole ai-
nut vaihtoehto. Hanke voidaan 
toteuttaa muillakin urakkamuo-
doilla, mutta täytyy sanoa, että 
esimerkiksi KVR-rakentaminen 
ja vastaavat urakkamuodot 
vaativat hankkeen osapuolilta 
selkeästi enemmän osaamista 
ja ymmärrystä kuin se perintei-
nen toimintamalli, Haukijärvi 
mainitsi.

– Kun rakentamisen ja korjaa-
misen kautta saadaan hanke 
niin sanotusti maaliin, niin 
JUKOn filosofian mukaan sen 
jälkeen palataan takaisin raken-
nuksen suunnitelmalliseen ja 
jatkuvaan ylläpitoon. Myös kor-
jattua rakennusta pitää huoltaa 
ja siksi ohjeistossa on korjatun 
julkisivun käyttö- ja huolto-
ohjeet.
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– Kaikista erityyppisistä korjausvaihtoeh-
doista on esitetty tietynlainen yleiskuvaus 
siitä, mitä korjaustapa itsessään tarkoittaa, 
mitä se pitää sisällään, minkälaisiin raken-
teisiin se sopii ja minkälaisiin vauriotilan-
teisiin se sopii, Matti Haukijärvi kertoi 
JUKOn sisällöstä. Kuva: Liisa Takala.
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Mitä korjaava taloyhtiö 
olisi saanut JUKOsta?

Alussa olleen parvekekorjausesimerkin valossa voi vie-
lä todeta, että JUKO-aineistosta kyseiselle taloyhtiölle olisi 
löytynyt tietoa, minkä takia parvekkeet ovat ylipäätään sen 
näköiset kuin ne olivat, tietoa siitä, minkä takia ja miten ne 
vaurioituvat, miten tuollaisesta rakenteesta pitäisi teettää 
kuntotutkimus sekä mitä parvekkeen korjaaminen maksai-
si nyt ja tulevaisuudessa. 

JUKO-aineisto antaisi osviittaa myös siitä, kuinka pitkä 
käyttöikä laastipaikkaus-maalauskorjauksella saavutettai-
siin verrattuna siihen, että tehtäisiin kokonaan uudet par-
vekekaiteet.

Lisäksi JUKO-aineisto osoittaisi sen, minkälaisiin korja-
uksiin on kunkin korjaustavan valinnan perusteella varau-
duttava tulevaisuudessa.

- Sieltä löytyisi tietoa myös siihen, mitä muuta hyötyä 
jollakin tietyllä korjaustavalla voitaisiin saavuttaa, esimer-
kiksi parvekkeen uusimisella voitaisiin kasvattaa parvek-
keen kokoa. Kun korjauspäätös on syntynyt hyvin, niin ehkä 
lopputulos voi ollakin tämännäköinen, Haukijärvi totesi ja 
esitti kuvan (ylhäällä), jossa betonikaide oli vaihtunut alu-
miinilasikaiteeksi, parvekkeita oli levennetty metrin verran 
ja asennettu parvekelasitukset. Taloyhtiö sijaitsee Riihimä-
ellä. 

www.julkisivuyhdistys.fi - JUKO-OHJEISTOAINEISTO

mitä suunnittelussa pitää ottaa 
huomioon.

Lisäksi aineistossa on jossain 
määrin ohjeita materiaalivalin-
noista ja liitosten suunnitteluis-
ta jne.

– Tiedetään, että monen kor-
jaustavan akilleen kantapää on 
helposti erilaiset ikkunaliitok-
set tai räystäsliitokset, siksi näis-
sä ohjeissa on annettu niihinkin 
yleiset suunnitteluohjeet.

Mikä on JUKOn
merkitys korjaus-
tavan valinnassa?

-Aineistosta löytyy tie-
toa siitä, mitä korjaus-
tapoja on ylipäätään 

olemassa. Sieltä saa yleiskäsityk-
sen korjaustavoista ja mitkä ky-
seiseen rakennukseen voisivat 
ylipäätään olla soveliaita.

– Sieltä löytyy tietoa siitä 
kor jaustavan valinnasta ja sii-
tä, tarvitaanko joitakin ennak-
koselvityksiä. Siellä on tietoa 
kuntotutkimuksista ja niiden 
teettämisestä. Kuntotutkimus-
ten merkityksestä ja tarpeelli-
suudesta ei varmaan koskaan 
puhuta riittävästi, mutta joka 
tapauksessa julkisivukorjauk-
sessakin kuntotutkimusta aina 
tarvitaan. 

– Kun jotkin korjausvaihtoeh-
dot ovat tiedossa, aineisto aut-
taa vertailemaan niitä esimer-
kiksi siinä mielessä, millaisiin 
vauriotilanteisiin ne soveltuvat, 
minkälaisiin käyttöikiin erilai-
silla menetelmillä voidaan pääs-
tä ja minkälaisia kustannuksia 
syntyy. Kustannustiedot tosin 
kaipaisivat päivittämistä, mutta 
suuruusluokka sieltä kuitenkin 
löytyy riittävällä tarkkuudella. 

– Lisäksi on vielä tietoa huol-
tamisesta: Onko tulossa niin sa-
nottu huoltovapaa julkisivu vai 
sellainen julkisivu, jonka kanssa 
on varauduttava maalaamaan 
se kahden vuoden välein. Täl-
laisetkin asiat on todella syytä 
jossakin vaiheessa ottaa esille 
ja käsitellä.

JUKOsta on myös ilmestynyt 
Julkisivujen Korjausopas 2009 
-niminen käsikirjamainen jul-

Syvemmälle 
korjausvaihto-
ehtoihin

JUKO-ohjeiston toisessa 
osasta löytyvät kaikki suo-
malaisen kerrostalon jul-

kisivutyypit ja niiden korjaus-
tavat: betonijulkisivut, rapatut 
julkisivut, muuratut julkisivut 
ja levyjulkisivut. Puujulkisivuis-
ta tietoa puuttuu. 

Lisäksi on käsitelty parvek-
keet ja parvekkeistakin erik-
seen perinteiset elementtipar-
vekkeet ja vanhemmat uloke-
parvekkeet. 

Oleellinen osa jul kisivua ovat 
ikkunat, joiden korjausvaih-
toehtoja on myös aineistossa 
käsitelty. 

– Kustakin julkisivutyypistä 
korjaustavat voidaan käytännös-
sä jakaa kolmeen erityyppisiin 
korjauksiin: On pinnoitus-paik-
kauskorjaustyyppiset korjauk-
set, joilla tarkoitetaan esimer-
kiksi sitä, että betonipintoja 
laastipaikataan, maalataan ja 
saumoja uusitaan. Näitä asioita 
voidaan tehdä parvekkeille ja 
ikkunoille.

– Sitten on verhoustyyppisiä 
korjauksia, joilla tarkoitetaan 
sitä, että vanha vaurioitunut 
julkisivurakenne tai parvekera-
kenne verhoillaan ja suojataan 
uudella rakenteella. Se voi olla 
tuulettuva tai tuulettumaton 
rakenne.

– Nämä ovat hivenen kevy-
empiä korjaustapoja, mutta ny-
kyisin aika usein tilanne on jo, 
että kevyempi korjaaminen ei 
riitä, vaan meidän täytyy harki-
ta, onko esimerkiksi parvekkeet 
jo järkevämpi purkaa ja raken-
taa parvekkeet uudestaan. Sama 
asia ikkunoissa, vaihdetaanko 
ikkunat kokonaan uusiksi. 

– Sitten jokaisesta korjausta-
vasta on annettu tarkemmat 
suunnitteluohjeet. Ne on tar-
koitettu ehkä enemmänkin 
aloittelevien julkisivukorjaus-
suunnittelijoiden tai ei niin 
osaavien suunnittelijoiden 
käyttöön, mutta miksei niitä 
voisi myös taloyhtiöt hyödyn-
tää halutessaan tietää asioista 
hieman pintaa syvemmältä ja 
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Vaasa
ammatti-isännöitsijät 39 kpl
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Tampere
ammatti-isännöitsijät 203 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 250 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2030 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 186 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1301 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 545 kpl
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sivutoimiset isännöitsijät 905 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2957kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 149 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 160 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1315 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 115 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 490 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1819 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 51 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 625 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät 82 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 87 kpl
hallitusten puheenjohtajat 875 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 46 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 43 kpl
hallitusten puheenjohtajat 503 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 23 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 58 kpl
hallitusten puheenjohtajat 393 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät 65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 868 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 56 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 48 kpl
hallitusten puheenjohtajat 709 kpl

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan! 
Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

20 vuotta

Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

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

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

http://www.sir.fi


http://www.vesivek.fi


”Enemmän luovuutta kosteusvauriokorjauksiin”

Kosteusvauriokorjausprosesseissa
epäonnistutaan liian usein

– Sisäilmaongelmat 

tahtovat olla ikäviä ja 

monisyisiä asioita. Ne 

ovat hankalia ja ärsyt-

täviä. Ne tuskin edus-

tavat Alf Rehnin tar-

koittamaa luovuutta, 

mutta ne tavat, joilla 

sisäilmaongelmia on 

perinteisesti tai tähän 

asti yritetty korjata, 

niin niihin luovuutta 

tarvittaisiin, koska 

nykyiset keinot eivät 

näytä riittävän. Suuri 

osa meidän korjauk-

sistamme nimittäin 

valitettavasti epäon-

nistuu.

Näin korjausneuvoja ja 
rakennusterveysasian-
tuntija Tommi Riippa 

Hengitysliitto Heli ry:stä luotasi 
isännöitsijäkuntaa taloudellises-
ti merkittävän ongelman äärelle 
- miettimään keinoja, joilla talo-
yhtiöissäkin kosteus- ja home-
vauriokorjauksissa onnistuttai-
siin nykyistä paremmmin.

– Kun esimerkiksi taloyhtiön 
kutsuma asiantuntija tulee tut-
kimaan asukkaan valittamaa 
sisäilmaongelmaa, hän ei saa 
olla etukäteen jotakin mieltä: 
Ei siitä, mikä on mahdollisesti 
ongelmana, ei asettua kenen-
kään puolelle, ei taloyhtiön, ei-

n  Tekstit:  Riina Takala  Kuvat:  Liisa Takala
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kä asukkaan. Hänen pitää olla 
riippumaton asiantuntija, joka 
vain etsii ongelman. Hänen ei 
pidä etsiä myöskään sitä, kenen 
on syy, koska näissä tapauksissa 
ongelmat eivät ole kenenkään 
syy. Meidän talot vain ovat sel-
laisia, että niissä on sisäilmaon-
gelmia, korjausneuvoja Tommi 
Riippa evästi isännöitsijöitä 
tilanteisiin, joissa joudutaan 
selvittämään huoneistossa tai 
talossa olevaa sisäilma-, kosteus-
vaurio- tai homeongelmaa.

– Mitä nopeammin vastaatte 
ihmisten mieleen nouseviin ky-
symyksiin, jopa ennen kuin he 
ehtivät kysyä, olette niin sano-
tusti kuivilla. Jos pidetään asu-
kaskokouksia, täytyy tiedottaa, 
miksi kokous pidetään, kuka 
tekee mitä, milloin ja missä. On 
hyvin tärkeää, ettei käytetä ka-
pulakieltä, jota ihmispolot eivät 
ymmärrä, vaan kaikissa tilan-
teissa on käytettävä yleiskieltä.

– Sisäilmaongelmat ovat han-
kalia asioita - sekin pitää tuoda 
selkeästi esiin. Asioista ei voi 
sanoa, että jokin on selkeästi 
tai varmasti näin, koska se ei 
ole totta. 

– Viestintä voi olla ongelmal-
lis ta siellä, missä on ollut koste-
us- ja homevaurioihin ja sisäil-
maan liittyviä ongelmia. Miten 
viestintä toimii taloyhtiön, asi-
antuntijan ja asukkaan ja ongel-
man huomaajan välillä? Jos sii-
nä vaiheessa menee luottamus, 
niin silloin sisäilmaongelmaa 
ei saada käytännössä poistet-
tua millään. Pitäisi ymmärtää, 
että sisäilmaongelmat ja niiden 
ratkaiseminen vaativat ja ovat 
yhteistyötä. Viestintä ja tiedot-
taminen ja kaikki pitää tehdä 
sillälailla, että kaikki tietävät, 
mitä tehdään ja voivat kokea 
sen järkeväksi. Luottamusta 
pitää siis olla kaikessa, Riippa 
jatkoi perusasioiden huomioi-
misesta.

Asukas valittaa 
- mitä tapahtuu?

-Kosteusvauriohan tar-
koittaa sitä, että jokin 
paikka on märempi 

kuin sen pitäisi. Kosteus sinäl-

lään ei aiheuta ongelmaa, mutta 
mitä pidempään ja kosteampa-
na jokin paikka on, sinne tulee 
mikrobeita. Mikrobivauriot eli 
puhutaan homevaurioista, niin 
niitä on tutkimusten mukaan 
suurin piirtein joka neljännes-
sä talossa.

– Yksi huomionarvoinen 
seik ka on, että jos asukas kokee 
ongelmia, niin asiaa tutkittaessa 
vaurioita kyllä löytyy. Tutkimus-
ten mukaan vaurioita on ollut 
kahdessa kolmesta tapauksesta, 

joissakin tilanteissa kolmessa 
neljästä tutkitusta kohteesta. 
Kun ihmiset siis valittavat ja 
kokevat ongelman, niin lähes 
aina ongelma on käytännössä 
näiden valitusten ja kokemus-

ten takana, todellinen. 
– Kodista sanotaan, että sen 

pitäisi olla ihmisen paras ja tur-
vallisin paikka. Jos kotona epäil-
lään sisäilmaongelmaa, silloin 
yleensä muut paikat on tässä 
mielessä jo suljettu pois.  Koti 
ei yleensä ole se paikka, missä 
ensimmäiseksi epäillään olevan 
sisäilmaongelmia.

– Ihmisten on kuitenkin sel-
västi helpompi ottaa esille työ-
paikan sisäongelmat ja sanoa, 
että vika on siellä. Mutta kun 

tutkitaan ja heille selviää, että 
sisäilmaongelma onkin kotona, 
se ei tahdo ensin mennä perille 
mitenkään: ”ei voi olla, ei meillä 
kotona voi olla ongelmaa”.

Monitahoinen asia

Lisäksi Riipan kokemuksen 
mukaan ongelmien selvit-
tämistä vaikeuttaa se, että 

yleensä aina ongelmatalot ovat 
”monivammaisia”. 

– Taloissa ei ole yhtä, eikä 
useinkaan kahtakaan asiaa, jot-
ka ongelman aiheuttavat, vaan 
kolme, neljä tai viisi asiaa, jot-
ka yhdessä ongelman saavat 
aikaan.

– Kun lähdetään asiaa tutki-
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maan, aivan liian usein etsitään 
se ensimmäinen helppo on-
gelma ja korjataan se, jolloin 
oletettavasti oireilu vähenee, 
mutta ei poistu kokonaan. Sit-

Korjausneuvoja, 
rakennusterveys-
asiantuntija 
Tommi Riippa 
edusti Hen gi tys-
liitto Heli ry:n 
Oulun toimipis-
tettä. Hän osal-
listui seminaa-
riin sen alusta 
pitäen ja koke-
muksesta tiesi 
varautua isän-
nöitsijöiltä tule-
viin kysymyksiin, 
koska niin paljon 
vaikeuksia sisäil-
maongelmien 
tutkimisessa ja 
korjaamisessa on 
taloyhtiöissäkin.
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ten joudutaan tutkimaan lisää 
ja korjaamaan samoja rakentei-
ta tai jo kertaalleen korjattuja 
lisää tai uudelleen. Se se vasta 
kallista touhua on, eikä miten-
kään järkevää.

Sairastaminen 
kallista 
yhteiskunnalle 
ja perheille

Tommi Riippa laskes-
keli muistinvaraisesti, 
että sisäilmaongelmien 

aiheut tamat kustannukset ovat 
hieman yli 3 miljardia euroa, jo-
ka on suhteutettuna sellainen 
summa, joka Suomessa käyte-
tään kaikkien talojen lämmittä-
miseen vuodessa.

– Se on suunnaton määrä ra-
haa. Yksittäisen perheen tasolla 
mikrobivauriossa tyypillisistä 
tulehduskierteistä, poskiontelo-
tulehduksista ja flunssakierteis-
tä aikuisilla, korvatulehdukssis-
ta lapsilla, keuhkoputkentuleh-
duksista ja niin edelleen aiheu-
tuvat keskimääräiset sairausku-
lut ovat vajaa 5 000 euroa.

– Mutta yleisin varsinainen 
sairaus, mitä sisäilman ongel-
mista aiheutuu, on astma. Kan-
santerveyslaitos on laskenut, 
että lapsen astma maksaa vajaa 
puoli miljoonaa euroa per lapsi. 
Aikuisilla kustannus on vähän 
vähempi, koska aikuisillahan 
on elämää jäljellä vähemmän 
kuin lapsilla.

– Siitä voi siis laskea, mitä si-
säilmaongelmat maksavat per-

heessä, jossa on kaksi lasta ja 
toinen vanhemmista on saanut 
astman. Olisiko kannattanut 
kor jata talo vähän aikaisem-
min?

Tutkimisen 
vaikeus

Tommi Riippa toivoo käy-
tännön työnsä kannal-
ta, että vuoden verran 

käynnissä olleen kansallisten 
Hometalkoiden piirissä syntyisi 
yhteiset pelisäännöt sisäilmaon-
gelmien tutkimiseen.

– Että saisimme jonkinlaiset 
yhteiset laatuvaatimukset tai jo-
takin selvyyttä siihen, kuka saa 
tutkia minkinlaista ongelmaa, 
Riippa totesi mainiten siitä, 
että tällä hetkellä erilaisten si-
säilmatutkijoidenkin ja heidän 
esittämien raporttiensa kirjo 
on melkoinen.

Sisäilmaongelmien tutkimi-
nen sinällään ei ole helppoa, 
vaikka sisäilmasta voidaankin 
kaikenlaisia mittauksia tehdä. 

– Voidaan mitata lämpöti-
laa, kosteutta, pölyjä, kuituja, 
mineraalivillakuituja, mitata 
ve toisuutta, painesuhteita, il-
manvaihdon ilmamääriä, hiili-
dioksidia, häkää, vokkeja eli 
orgaanisia haihtuvia aineita, 
ammonniakkia ja formaldehy-
dejä. Myös mikrobi-itiöiden 
mää rää voidaan mitata sisäil-
masta ja näitä mittauksia myös 
tehdään. Jos ihmiset ovat kipei-
tä, näillä kaikilla mittauksilla ei 
kuitenkaan välttämättä löydetä 
yhtään mitään.

Mikrobien tutkimisessa on 
Riipan mukaan se ongelma, että 
esimerkiksi itiöiden määrätie-
doilla ei voida koskaan todistaa, 
että kaikki olisi kunnossa.

– Tutkimukset toimivat vain 
siihen suuntaan, että jos mikro-
bimittaukset osoittavat suuria 
itiömääriä, voidaan todeta, että 
jossakin voi olla ongelma, mut-
ta tällaisella tutkimuksella ei 
voida todistaa, ettei ongelmaa 
olisi, Riippa kuvasi mittaami-
seen liittyvästä tosiasiasta.

Mikrobien tutkisen vaikeu-
tena on Riipan mukaan nimen-
omaan se, että kukaan ei vielä-
kään tiedä, miksi mikrobeista 
tullaan kipeiksi, kun kun niitä 
talossa on.

– Se tiedetään, ja on tieteelli-
sesti todistettu, että kun talon 
rakenteissa on mikrobeita nor-
maalista poikkeava määrä tai 
normaalista poikkeavia mikro-
beita, niin ihmiset ovat kipeinä. 
Mutta mikä sen aiheuttaa ja 
millä mekanismilla, sitä ei tie-
detä. Me emme siis osaa mitata 
mikrobialtistusta. Jos mittaam-
me esimerkiksi ammoniakkipi-
toisuuksia, niihin on olemassa 
selkeät raja-arvot, onko ammo-
niakkia liikaa vai ei, mutta mik-
robeille ei tällaisia raja-arvoja 
ole laisinkaan.  

Kuntotutkimuksilla 
kiinni rakenteisiin

Ongelmia etsitään kun-
totutkimusmenetel-
min.  Tutkimuksessa 

on ymmärrettävä, että useimmi-

ten ongelmat ovat rakenteiden 
sisällä ja siksi on yleensä päästä-
vä ongelmiin kiinni esimerkiksi 
materiaalinäyttein.

– Sisäilmaongelmiin liittyvät 
vauriot ovat hyvin harvoin pin-
tamateriaaleissa tai -rakenteissa. 
Senpä takia yleensä vaaditaan, 
että pitää avata rakenteita, vä-
hintään porata reikä, että saa-
daan otettua rakenteista näyt-
teitä. Materiaalinäytteet ovat se 
varmin tapa löytää ongelmat. 
Sen perusteella pystytään sel-
vittämään, minkälainen vaurio, 
missä se on ja mitä sille voidaan 
tehdä.

– Näytteitä ei kannata ottaa 
”tuosta vain”, vaan tehtävä 
tietyn lainen riskiarvio, miten 
talo on tehty, mitä ja minkä-
laisia riskirakenteita siinä on. 
Näin eri-ikäisissä taloissa tut-
kitaan eri paikkoja ja niissä on 
hyvin erilaisia vaurioita. Oireet 
voivat olla samanlaisia, mutta 
ongelmat eivät ole välttämättä 
samassa paikassa ja samanlai-
sina.

Tutkimuksen 
eteneminen

Sisäilmaongelman selvit-
täminen lähtee yleensä 
siitä, että asukas on koke-

nut jonkinlaisia oireita, vähim-
millään hajuhaittaa tai muuta 
viihtyvyysoiretta.

– Siitä alkaa miettiminen, mi-
tä niistä sadoista tai kymmenis-
tä asioista lähdetään etsimään, 
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Jos Alf Rehnin esitys sai isännöitsijöiden suupielet hieman kareilemaan, Tommi Riipan esitys kosteusvauriokorjauksista ja sisäilmaon-
gelmista taas vakavoittivat ilmeet.
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Juhani Nordlund Isännöintipalvelu Nordlund Oy:stä Hyvin-
käältä peräsi selitystä sille, miksi taloyhtiö ei voi saada Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta avustusta terveyshait-
tojen korjauksiin. Kysymyksen taustalla oli tilanne, jossa kolme 
70-luvun talossa on alkamassa purkutyöt, koska katon rajasta 
on löydetty niin paljon mikrobikasvustoa, muun muassa laajalti 
sädesientä.

– Terveyshaittakorjauksia jaetaan, mutta hakijan täytyy olla yk-
sityinen henkilö. Taloyhtiöt eivät saa latin latia. Tämä on minusta 
sellainen asia, johon pitäisi ottaa  voimakkaasti kantaa, Nordlund 
painotti.

Tilanne on Riipan mukaan ongelmallinen, koska ensinnäkin 
Aralla on rahaa, mutta niillä saadaan korjattua hyvällä tuurilla 
vain muutama kymmenen ”hometaloa” vuodessa. Määrä on ai-
van liian pieni tarpeeseen nähden.

– Hengitysliitossa ongelmallisia pientaloja tulee vastaan vuo-

dessa muutama sata ja tiedetään, että taloyhtiöissä on paljon on-
gelmia. Tästä syystä valtion pitäisi myöntää avustusta siihen, että 
korjattaisiin hyvin ja saataisiin terveyshaittoja pois. Olen samaa 
mieltä, että tilanne on huono, mutta se ainakin tällä hetkellä va-
litettavasti on näin, Riippa myönsi.

Taloyhtiöiden kannalta tilanne näyttää huonolta myös siksi, 
että Hengitysliiton korjausneuvojat keskittyvät nykyisin ainoas-
taan pientalojen ongelmiin.

– Me kävimme aikaisemmin taloyhtiöissäkin, mutta valitetta-
vasti sekä meidän, että rahoittajan puolelta toiminta jouduttiin 
lopettamaan. Syynä oli se, että taloyhtiöt eivät ryhtyneet korjaa-
maan ongelmia, vaikka viat sieltä etsittiinkin. Sen sijaan ongel-
maa selvitettäessä tai jo sen löydyttyäkin yhdeksässä  taloyhti-
össä kymmenestä alkoi riitely, eikä mitään saatu aikaan. Se oli 
turhauttavaa, Riippa vielä totesi.

Miksi taloyhtiö ei saa avustusta kosteusvauriokorjauksiin?

Riippa sanoo.
Seuraavaksi tehdään riskiana-

lyysi ja sen jälkeen aistinvarai-
nen kuntotarkastus.

– Se kannattaa aina tehdä sil-
lä tavalla, että kävelee läpi talon 
tai asunnon ja sen kohdan, mis-
sä ongelmaa epäillään. Sillä jo 
saa paljon asioita selville.

Seuraavaksi mietitään, mitä 
ruvetaan tutkimaan, mitataan 
ja avataan erilaisia rakenteita, 
otetaan näytteitä jne.

– Asiantuntijan pitäisi näillä 
tiedoilla saada aikaiseksi ra-
portti, jossa kerrotaan oikeasti 
ja järkevällä kielellä se, mikä on 
mahdollisesti vikana, mitä pitäi-
si tehdä sekä aiheuttaako vau-
rio terveyshaittaa ja minkälaisia 
terveyshaittoja.

– En yhtään kadehdi isännöit-
sijöitä, jotka joutuvat näiden 
raporttien kanssa tekemisiin, 
koska meillekin eri näköisiä 
tutkimuksia ja selvityksiä teke-
vien laatu vaihtelee aivan ää-
rettömän paljon. Ja hyvin usein 

tutkimuksen lopputulema on, 
että pitää tutkia lisää, pitää teh-
dä jatkotutkimuksia. Eihän se 
ole järkevää.

Lisäksi Riippa muistutti kor-
jauksen jälkeisestä jälkiseuran-
nasta. 

– Eli oikeasti katsotaan, on-
nistuiko korjaus. Koska meillä 
ei ole käytettävissä mittareita, 
joilla voisi mitata ilmasta, että 
kaikki on kunnossa, niin käy-
tännössä jälkiseuranta on ih-
misten oireiden seurantaa.

Parempi 
ilmanvaihto 
tavoitteeksi

Eri aikakausien taloissa on 
omat riskirakenteensa 
kosteus- ja homevaurioi-

den syntymisen kannalta, mutta 
nopeimmin sisäilmaongelmia 
vähentäisi Riipan mukaan se, 
jos talojen ilmanvaihto toimisi 

oikein.
– Ilmanvaihto on yleisin asun-

tojen ongelma. Tutkimusten mu-
kaan neljä viidestä asunnostam-
me ei edes täytä lainsäädännön 
minimivaatimuksia - niin raken-
nusmääräysten kuin terveyden-
huoltolain puolelta tulevia mää-
räyksiä. Jos ilmanvaihtoa saatai-
siin vähänkin parannettua, se 
helpottaisi meidän työtämme 
aika paljon. Minimitaso olisi, 
että asunnossa vaihtuu ilmako-
konaan kahden tunnin välein, 
koko ajan, 24 tuntia, 7 päivänä 
viikossa, Riippa muistutti.

Kun talossa tai asunnossa ei 
hallittuja kulkureittejä ole, ilma 
tulee, mistä pääsee tulemaan. 
Tommi Riippa esittelee kuvan 
savukokeesta, joka osoittaa, että 
ilmaa tulee sähköputken kautta 
talon alta.

– Tuossa on kitattu lattialistat, 
koska talon alta on tullut hajua 
sisälle. Sen takia taloon pitäisi 
laittaa kunnolliset korvausilma-
venttiilit.

– Rakoventtiilit ovat halvin 
ja huonoin vaihtoehto, mutta 
parempi kuin ei mitään. Nor-
maalit seinäventtiilit pitäisi olla. 
Jos tehdään ikkunaremonttia, 
kannattaisi hankkia korvausil-
maikkuna, koska silloin saadaan 
sekä korvausilma että ikkunat 
kuntoon. Voi myös käyttää läm-
mittäviä korvausilmaventtiileitä 
tai venttiileitä, jotka asennetaan 
patterin taakse. Tämä vaatii jo 
isomman remontin, koska pat-
terit täytyy ottaa pois ja sää-
tää uudelleen, Riippa luetteli 
ilmanvaihdon parantamisen 
vaihtoehdoista.

Seminaarilaisille kootaan ai-
na paksu kansio, jossa on 
esitysreferaatteja ja yhteis-
työkumppaneiden esitteet. 
Tässä tiukka lukuhetki.
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Koska vedellä on hintansa.

Se miten vettä kulutamme ja kenen vedestä  
maksamme ovat valintakysymyksiä.

Puhdas vesi on yksi tärkeimmistä luonnonvaroistamme. Vesi on  
jatkuvasti myös yhä kalliimpaa ja sen osuus muodostaa kasvavan 
osan taloyhtiöiden kiinteistä käyttökustannuksista. 
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den tutustua alan uutuuksiin, verkostoitua ja 
 solmia kontakteja.
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Tässä Helsingin Seu-
dun Isännöitsijät Oy:tä 
edustavan Mika Jäntin 

kokemus arkitodellisuudesta, 
kun osakkaat yrittävät täyttää 
ilmoitusvelvollisuutensa kun-
nossapito- ja muutostöissään. 
Ei mennyt ihan putkeen... 

Reijo Silmukari Lakiaisiain-
toimisto Reijo Silmukarista tus-
kaili, mitä voi tehdä, kun osakas 
ei ole ilmoittanut esimerkiksi 
parvekkeensa lasittamisesta lai-
sinkaan tai muusta remontista 
ja ne tulevat yhtiölle ja isän-
nöitsijälle täytenä yllätyksenä. 
Miten sanktioida niskuroivaa 
osakasta? 

Miten valvontavastuu toteu-
tuu ja täyttyvätkö lain vaati-
mukset, jos osakas haluaa ja 
palkkaa oman valvojan tai ra-

Remontti-ilmoitukset ja 
yhtiön valvontavastuu

keskustelunaiheena Lakikammarissa
”Osakas ilmoitti, että hän suorittaa huoneistos-

saan pieniä ja vähäisiä korjaustöitä, lähinnä 

uusii pintoja. Käytännössä koko asunto remon-

toitiin täysin, väliseiniäkin siirreltiin. Osakas 

oli hyvin hämillään, kun tulimme paikalle ja il-

moitimme, että tulemme tekemään lain salliman 

valvontakäynnin hänen remonttityömaallensa. 

Sillä hetkellä hänellä alkoivat selvästi hikipisa-

rat helmeillä otsalla. Hän oli tietenkin olettanut, 

ettei kukaan mitään tarkastus- tai valvonta-

käyntiä tee, koska hänhän ilmoitti vain tape-

tointiremontista. Eikä siitä lain mukaan edes 

tarvitsisi ilmoittaa.”

kennusalaa osaamaton taloyh-
tiön hallituksen puheenjohtaja 
haluaa hanakasti mennä valvo-
maan työmaan työvaiheita? 

Tällaiseen keskusteluun virit-
täydyttiin runsaslukuisen isän-
nöitsijäjoukon kesken Tulevai-
suuden Isännöinti -seminaarin 
Lakikammarissa, jossa neuvoja 
remontti-ilmoitusmenettelyistä 
jakoi ja vastauksia erilaisiin 
ajankohtaisiin kysymyksiin an-
toi asianajaja, varatuomari Pasi 
Orava Kalliolaw Asianajotoimis-
to Oy:stä.

Vain tarpeelliset ja
kohtuulliset 
todelliset kulut

n  Tekstit ja kuvat:  Riina Takala  

Lakikammarissa kuunneltiin tarkkaavaisina varatuomari Pasi Oravan esitystä remontti-ilmoituksista sekä vastauksia etukäteen isän-
nöitsijöiltä tulleisiin kysymyksiin esimerkiksi hissin ylläpitokustannusten jakaantumisesta, urakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja 
toiminnantarkastajasta ilmoittamisesta.
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Kiinteistö 11 on kiinteistöalan  ammattitapahtuma, 
joka esittelee kiinteistöalan uusimmat tuotteet ja 
palvelut. Messujen näyttelyalue ja  monipuoliset 
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Ilmoituksilla 
ei voi olla 
"vakiohintaa"

-Kiinteistöalan järjestöt 
antoivat suosituk-
sen, että remontti-

il moitusmaksujen perusteet 
olisi suositeltavaa käsitellä hal-
lituksessa ja tiedottaa maksu-
perusteista osakkaille. Tässä on 
taustalla se, että osakkaat tietäi-
sivät, minkä verran kustannuk-
sia saattaa tulla, mutta toisaalta 
mitään automaattia tästä ei voi 
tehdä, Orava painotti.

Tällä hän viittasi siihen, mi-
ten jotkut isännöintitoimistot 
ovat määritelleet tietyistä toi-
menpiteistä ilmoittamiselle tie-
tynsuuruisen summan. 

– Esimerkiksi niin, että hanan-
vaihtoilmoitus maksaa A euroa, 

Taloyhtiöt ja isännöinti-
toimistot ovat "harjoi-
telleet" asunto-osakeyh-

tiölain edellyttämää remontti-
ilmoitusmenettelyä käytännös-
sä yhdentoista kuukauden ajan. 
Yksi kohta, jossa käytäntö ja 
lainsäätäjän tahto eivät Pasi 
Oravan mukaan ole oikein käy-
tännössä kohdanneet toisiaan, 
ovat remontti-ilmoituksiin liit-
tyvät maksut ja toimenpiteiden 
hinnoittelu. 

Lain mukaanhan kirjallinen 
remontti-ilmoitus on annettava 
hallitukselle tai isännöitsijälle 
ennen remontin aloittamista. 
Työn tekevä osakas vastaa il-
moituksen tarpeellisista ja koh-
tuullisista käsittelykuluista.

– Vaikka taloyhtiössä hallitus 
tapaa kokoontua säännöllisesti, 
mutta se joutuu pitämään yli-
määräisen kokouksen jonkun 
osakkaan remontti-ilmoituksen 
käsittelemisen vuoksi ja tästä 
syntyy ylimääräisiä kokouskus-
tannuksia esimerkiksi mahdol-
listen kokouspalkkioden muo-
dossa, niin niistä vastaa silloin 
remonttia tekevä osakas. Tämä 
on hyvä ja konkreettinen esi-
merkki niistä todellisista kus-
tannuksista, joita ilmoituksen 
käsittelystä on aiheutunut ja 
jotka on oikeutettua periä työn 
suorittavalta osakkaalta, Pasi 
Orava johdatti kuulijakuntaan-
sa ilmoitusmenettelyn arkipäi-
vään.

– Kuluja ei kuitenkaan aina 

synny, eikä osakasta voi aina 
laskuttaa. Tämäkin on mielestä-
ni täysin selkeä asia: kuluja ei 
aina tule, siksi ei ole laskutusoi-
keutta, mutta jos sitten syntyy 
lisäselvityksistä ja ilmoituksen 
käsittelystä jotakin todellisia 
ylimääräisiä kuluja, ne voi las-
kuttaa, mutta kohtuuden mu-
kaan.

– Asunto-osakeyhtiölain mu-
kaan osakkaalla ei ole velvoitet-
ta maksaa remontti-ilmoituksen 
vastaanottamisesta tai käsitte-
lemisestä suoraan esimerkiksi 
isännöitsijälle, vaan jos kuluja 
syntyy, ne maksetaan lain mu-
kaan taloyhtiölle tai toiselle 
osakkaalle, hän jatkoi. 

– Eri asia sitten on, että osa-
kas voi halutessaan maksaa 
suoraan isännöitsijälle, joka jo-
ka tapauksessa todennäköisesti 
velottaa asiasta yhtiötä.

lattiamateriaalin vaihtoilmoitus 
B euroa ja ammeenpoistoilmoi-
tus C euroa. Tällainen menet-
tely ei ole kuitenkaan sallittua. 
Jostakin tietystä toimenpiteestä 
tehdystä ilmoituksesta ei voida 
yksittäiseltä osakkaalta vaatia 
vakiomaksua, vaan jos osakkal-
ta velottavia kustannuksia syn-
tyy, niiden täytyy olla todellisia 
ja johtua jostakin asiaan liitty-
västä toimista. Lisäksi maksun 
vaatijan on pystyttävä perus-
telemaan, mistä asioista lasku 
muodostuu, hän jatkoi.

– Oikeusministeriö on anta-
nut ohjeen koskien tietyntyyp-
pistä hinnoittelua: "Taloyhtiölle 
aiheutuvia kuluja ei saa tasata 
ilmoittajien kesken siten, että 
ilmoituksen käsittelymaksu oli-
si samansuuruinen, kun se kos-
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”JOSTAKIN TIETYSTÄ TOI-

MENPITEESTÄ TEHDYSTÄ 

ILMOITUKSESTA EI VOIDA 

YKSITTÄISELTÄ OSAKKAAL-

TA VAATIA VAKIOMAKSUA, 

VAAN JOS OSAKKALTA 

VELOTTAVIA KUSTANNUKSIA 

SYNTYY, NIIDEN TÄYTYY OL-

LA TODELLISIA JA JOHTUA 

JOSTAKIN ASIAAN LIITTY-

VÄSTÄ TOIMISTA.”
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Talokeskus on täyden palvelun insinöö-

ritoimisto, josta saat kaikki kiinteistön 

ylläpitoon sekä korjaus- ja uudisraken-

tamiseen liittyvät suunnittelupalvelut. 

Toteutamme asiantuntemuksella kunto-

tarkastukset, rakentamisen suunnittelun 

ja valvonnan sekä kiinteistön ylläpitoon 

liittyvät seurantapalvelut. 

Tuhansien projektien kokemuksella 

olemme oikea kumppani, kun kiinteistösi 

tarvitsee korjausta tai tarkempaa ylläpi-

toa. Tavoitteemme on, että kiinteistösi 

voi hyvin vuodesta toiseen ja suuretkin 

korjausprojektit onnistuvat suunnitelmien 

mukaan.

Nettisivuiltamme löydät lisätietoa palveluistamme: www.talokeskus.fi
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Vilkas keskustelu Laki-
kammarissa syntyi siitä, 
miten yhtiön pitäisi hoi-

taa osakkaan kunnossapito- tai 
muutostyön valvonta, jotta yhti-
ön ja myös muiden osakkaiden 
etu tulisi turvattua lain edellyt-
tämällä tavalla.

Edellä ollut esimerkkitapaus 
osoitti sen, että osakkaiden voi 
olla vaikea hyväksyä ylipäänsä 
sitä, että yhtiöllä on oikeus val-
voa kunnossapito- tai muutos-
työtä. 

Maksujen suhteen taas voi 
olla sekaannusta siinä, mistä 
voidaan joutua maksamaan ja 
minkä verran. Remontti-ilmoi-
tuskustannus on eri asia kuin 
remonttityön valvontakustan-
nus. 

– Näitä ei pitäisi sotkea kes-
ke nään. Puhutaan eri kustan-
nuksista, kun isännöitsijä me-
nee tarkastamaan osakkaan kyl-
pyhuoneremonttia kuin niistä 
kustannuksista, jotka osakkaal-
le voivat syntyä siitä, että hä-
nen ilmoituksensa on yhtiössä 
käsiteltävänä, pidettävä ehkä 
ylimääräinen hallituksen ko-
kous tai joudutaan pyytämään 
lisäselvityksiä. 

Lain mukaan osakas vastaa 
myös valvontatyön osalta koh-
tuullisista ja tarpeellisista kus-

tannuksista. Pasi Oravan mieles-
tä osakkailta ei kuitenkaan saisi 
ryhtyä perimään tarpeettomia 
tai kohtuuttomia kuluja. 

Tähän pohdintaan hänet joh-
datti tuore esimerkki tapauk-
sesta, jossa osakkaan kylpyhuo-
neeseen asennettiin uusi liitän-
tä pyykinpesukonetta varten, 
koska sitä ei entuudestaan 
ollut.

– Isännöitsijä kävi puolen 
kymmentä kertaa katsomassa, 
miten työ sujuu ja laskutti jo-
kaikisen kilometrin ja ajan, jon-
ka hän siihen käytti. Tällainen 
veloitusperusta ei taida kestää 
päivänvaloa. Toki valvonnasta 
täytyy huolehtia, mutta olisiko 
tässä tapauksessa ollut riittävää 
käydä toteamassa lopputulos - 
jos edes sitäkään olisi tarvittu. 
Olisi siis aina syytä tapauskoh-
taisesti miettiä, mikä on järke-
vää ja todellista valvontaa vaati-
vaa, hän vielä korosti. 

Valvonnan vastuut 
ja mahdollisuudet

Mika Jänttiä kiinnosti 
se, tuleeko yhtiön val-
vontavastuu hoidet-

tua myös silloin, jos valvonnan 
suorittaa joku muu kuin esi-

merkiksi isännöitsijätoimiston 
kanssa tehdyn sopimuksen mu-
kaisesti isännöitsijä.

– Lakihan lähtee siitä, että 
yhtiön tulee huolehtia yhtiön 
edusta ja valvoa (järjestää val-
vonta) osakkaan tekemä työ. 
Useimmiten se tehtävä sälyte-
tään isännöitsijälle. Hallitus 
ja isännöitsijä ovat vastuussa 
valvonnan asiamukaisesta jär-
jestämisestä. Mielestäni silloin 
toimitaan oikein ja vastuusta 
vapauttavasti, kun työtä valvoo 
yhtiön puolesta paikalle otet-
tu alan ammattilainen, jonka 
todella havaitaan tekevän sen 
työn, mikä hänelle on uskottu.

Mutta miten pitäisi toimia, 
jos taloyhtiössä sovitaan, että 
esimerkiksi taloyhtiön puheen-
johtaja tulee tekemään tarkas-
tuksen? 

– Hänellä ei ole välttämättä 
minkäänlaista rakentamisalan 
koulutusta, jonka pohjalta hy-
vän rakentamistavan arviointi 
tulee tehtäväksi, Jäntti muis-
tutti.

Pasi Oravan mukaan sitä ei 
kuitenkaan hänen mukaansa pi-
dä missään vaiheessa unohtaa, 
että valvonnan järjestäminen 
on lähtökohtaisesti aina yhti-

kee esimerkiksi samanlaisessa 
tilassa tehtävää työtä, esimer-
kiksi keittiö- tai kylpyhuonere-
monttia." Tätä ohjetta tulkiten 
siis mitään kiinteää vakiohintaa 
ilmoitusten vastaanottamiselle 
tai käsittelemisellekään ei siis 
ole lain mukaan sallittua käyt-
tää. Tällaista valitettavasti kui-
tenkin esiintyy, vaikka jokaisen 
remontti-ilmoituksen aiheut-
tamat toimenpiteet ja kustan-
nukset ovat tapauskohtaisia, 
hän totesi.

Ohjelmisto-
hankintoja 
ei rahoiteta
ilmoitusmaksuilla

Tällaiseenkin on törmätty, 
että isännöitsijä kertoo 
remontti-ilmoitusten 

käsittelemisen ja tallentamisen 
aiheuttavan tarvetta uudistaa 
tietokoneohjelmia ja tehdä lai-
teinvestointeja. 

– Nämä eivät kuitenkaan ole 
sellaisia remontti-ilmoituksen 
vastaanottamisesta aiheutuvia 
kustannuksia, jotka isännöitsi-
jä olisi oikeutettu vaatimaan 
osakkaalta, vaan ne olisi pitänyt 
isännöintitoimiston ottaa huo-
mioon jo esimerkiksi tarjouk-
senantovaiheessa tai sitten 
muu ten sisällyttää isännöinti-
palkkioon. 

– Yhtiön osalta taas on tietys-
ti todettava se, että yhtiövastik-
keellahan rahaa kerätään isän-
nöintipalkkiota varten, joten 
sitä kautta näitäkin kuluja kate-
taan, mutta osakkaalta mahdol-
lisesti perittäviä kuluja ei voida 
perustella koneistojen ja lait-
teistojen uusimistarpeella.

Miten yhtiö valvoo etujaan?
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Monella isännöitsijällä riitti 
kysyttävää, kun oli tilaisuus 
kysyä lakiasiantuntijalta ny-
kyisen asunto-osakeyhtiölain 
tulkinnoista. 
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mielestäni, Orava vielä totesi.

Valvojan oma 
vastuu

-Jos työtä tulee valvomaan 
rakennusalaa taitamaton 
puheenjohtaja, se on ai-

van samanlainen tilanne kuin 
minut laitettaisiin sinne katso-
maan, mitä tehdään. Tärkeintä 
on muistaa, että puheenjohta-
ja tai minä tai kuka valvonnan 
suorittaakin, ottaa vastuun siitä 
valvonnasta. Siksi kannattaa ai-
na miettiä, meneekö itse valvo-
maan jotakin tärkeää ja perus-
tavaa laatua olevaa remonttia, 
koska valvojalla on vastuu siitä, 
että valvonta on suoritettu oi-
kein ja yhtiö voi siihen tieten-
kin luottaa silloin kun valvon-
nan suorittaa hyvämaineinen 
alan ammattilainen, Pasi Orava 
korosti.

– Jos olisin itse hallituksessa, 
niin en välttämättä menisi itse 
tekemään tällaista vaativan re-
montin valvontatyötä. Hallituk-
sella ja myöskin isännöitsijällä 
on se varsinainen vastuu val-
vonnan asianmukaisesti järjes-
tämisestä. Voi siis kysyä, onko 
se silloin asianmukaisesti järjes-
tetty, jos esimerkiksi asiaa taita-

maton puheenjohtaja suorittaa 
valvonnan. Pahimmmassa tapa-
uksessa vastuun suhteen saatta-
vat liipasimella olla myös muut 
hallituksen jäsenet ja isännöitsi-
jät, hän vielä muistutti. 

– On kuitenkin syytä muistaa 
asioiden tapauskohtaisuus, että 
kohtuus kaikessa, ei hyttystä-
kään lähdetä häätämään tykillä.

Sertifiointi 
parempi 
kuin ei mitään

Isännöintiyrittäjä Ari Pellikka 
kertoi vaativansa osakkai-
den tekemissä kylpyhuone- 

ja pesutilaremonteissa sitä, että 
muun muassa vesieristeiden 
asentamisessa käytetään sertifi-
oitua asentajaa. 

– Lähtökohtaisesti ajatellen 
se saattaisi riittää yhtiön puo-
lesta valvonnaksi, koska onhan 
asentajalla tietenkin vastuunsa 
työn suorittamisesta ja hyvään 
urakkaan kuuluu, että vakuu-
tukset ynnä muut asia ovat kun-
nossa. Lähtisin siitä, että tieten-
kin tuollaisissa kylpyhuonere-
monteissa voidaan perustellus-
ti edellyttää työn suorittajalta 
alan ammattitaitoa. Silloinhan 

yhtiö turvaa omaa selustaansa 
ja valvonnan tarve pienenee, 
mutta se ei poistu, Pasi Orava 
kehotti miettimään isännöitsi-
jänkin vastuun kannalta.

– Tietenkin jos isännöitsijä 
joutuu siitä vastuuseen, hän 
voi ehkä vierittää sen edellen 
urakoitsijalle ja perätä sieltä 
vastuuta.

– Lisäksi vielä sanoisin, että 
sertifikaatti on aina vain serti-
fikaatti. Ei sen taakse voi täysin 
mennä ja sanoa, että olen hoi-
tanut valvontavelvollisuuden 
sillä, kun olen vaatinut paikalle 
sertifioidun työmiehen teke-
mään osakkaan remonttia.

– Ongelmana voi olla sekin, 
että vaikka urakkasopimukses-
sa pääurakoitsijan kanssa sovi-
taan, että esimerkiksi vedeneris-
tystöissä käytetään sertifioituja 
työntekijöitä, aliurakoitsijoiden 
työntekijöiltä pätevyyttä ei vält-
tämättä löydy, koska sitä ei so-
pimuksessa ole huomattu edes 
edellyttää, vaikka on sovittu sii-
tä, että on sallittua käyttää ali-
urakoitsijoita. Silloin työmaalle 
tulevilla työmiehillä ei välttä-
mättä ole pätevyyttä laisinkaan, 
Orava vielä mainitsi.

ön ja isännöitsijän velvollisuus. 
Yhtiön suorittama valvonta ja 
nimeämä valvoja on myös eri 
asia kuin rememontin tekijä-
osakkaan nimeämä rakennnus-
aikainen valvoja. 

– Valvojan valinnallakaan ei 
poisteta vastuuta, jos tehtävään 
ei ole määrätty asianmukaista 
ja ammattitaitoista valvojaa, 
hän vielä muistutti. Eri asia sit-
ten on se, että valvojan vastuu 
suhteessa yhtiöön voi olla ole-
maton, jos osakkaat ovat tyksi-
mielisiä toimintatavasta.

– Käytännössä on myös 
osoittautunut, että remontin te-
kijän nimeämä valvoja valvoo 
korjaustyön samalla suhteessa 
taloyhtiöön, mutta siihen liittyy 
ristiriidan poikanen ja tietynlai-
nen jääviyskysymys. Remontin 
tekijän nimeämä valvoja voi 
siis valvoa työn urakan tilaajan 
puolesta suhteessa urakoitsi-
jaan, että kaikki tehdään oikein, 
mutta kun mietitään tilannetta 
yhtiö versus osakas - siinä voi 
tulla ja tuleekin jääviysongelma 
eteen. Tällä perusteella on siis 
aina syytä miettiä, miten toimi-
taan, koska valvonnan suoritta-
ja on vastuussa urakan tilaajalle, 
onko hän silloin riittävän jäävi 
tarkastellessaan asiaa yhtiön tai 
toisen osakkaan kannalta. Ei 

Reijo Silmukari Lakiaisiaintoimisto Rei-
jo Silmukarista pohti sitä, mitä sanktioita 
voi yhtiö käyttää, jos osakas lasittaa par-
vekkeensa luvatta tai remontoi ilmoitta-
matta.

- Sanktiot ovat edelleenkin juuri niin 
heikot kuin ennenkin vanhan lain aikaan. 
En tiedä, mikä voisi olla viisasten kivi huo-
neiston hallintaanottamisen ja "ei mitään 
-tekemisen" välimaastossa, koska yhtiöl-
lä ei ole mitään sakottamisoikeuttakaan. 
Kukaan ei ole vielä keksinyt, mikä voisi 
olla se keino, jolla yhtiö voisi tällaisiin ti-
lanteisiin puuttua. Kaikki kyllä kritisoivat 
sitä, ettei ole keinoja, mutta toistaiseksi 
niitä ei vain ole.

- Toki täytyy muistaa, että jos osakkaan 
tekemässä remontissa tapahtuu virheitä, 
eikä yhtiölle ole annettu tilaisuutta val-

voa toimenpidettä, niin silloin osakas on 
tietenkin vahingonkorvausvastuussa, hän 
jatkoi.

Henry Engblom Pähkinähoito Oy:stä 
muistutti siitä, että ainut tiedossa oleva 
keino tällä hetkellä on se, että osakkaan 
remontinteko voidaan keskeyttää, jos sii-
tä ei ole tehty asianmukaista ilmoitusta.

- Tämä on kyllä totta, mutta miten se 
käytännössä tehoaa, jos osakas kuitenkin 
jatkaa remontin tekemistä. Tuntuu, että 
tämäkin asia on käytännössä kuin hakisit 
lähestysmiskieltoa - se ei estä lähestymäs-
tä. Ihminen on valitettavasti myös niin 
kekseliäs näiden remonttien suhteen, et-
tä käytännössä voi olla myös aika hankala 
estää remontteja, Pasi Orava totesi vielä.

Niskuroija ja hallintaanotto

Pähkinähoito Oy:n toimitusjohtaja Henry 
Engblom muistutti, että ainut käytössä 
oleva keino osakkaan luvattoman remon-
tin tekemisessä on se, että yritetään kes-
keyttää remontinteko, jos mahdollista. 
Tässä kuvassa Enblom avaamassa asia-
kasiltatilaisuutta toukokuun lopussa.
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Lakikammarijutun alussa 
ollut esimerkki remon-
tinteosta osoitti myös 

sen, että osakkailla ei välttämät-
tä ole tietoa, mistä pitää ilmoit-
taa ja mistä ei. Käytännössä on 
osakkaan omassa harkinnassa 
täyttyykö lain edellyttämä il-
moituskynnys vai ei. 

– Taloyhtiön hallitus tai isän-
nöitsijä eivät voi määritellä, että 
osakkaan on ilmoitettava tästä 
ja tästä, vaan lain mukaan se on 
velvollisen omassa harkinnassa, 
mistä remonteista ilmoittaa. La-
ki määrittelee ilmoitusvelvolli-
suuden niin, että silloin täytyy 
ilmoittaa, jos työ voi vaikuttaa 
yhtiön tai toisen osakkaan vas-

Rajanvetoja ilmoitettavista 
ja ei-ilmoitettavista

tuualueella olevaan seikkaan, 
Pasi Orava rajasi.

– Hallituksen asunto-osakeyh-
tiö lakiesityksessä lakia säädet-
täessä ainoa asia, josta mainit-
tiin, ettei tarvitse ilmoittaa, oli 
huoneiston maalaaminen ja 
tapetointi. Tämä johti siihen, 
että pääteltiin sen tarkoittavan 
käytännössä sitä, että kaikesta 
muusta onkin sitten ilmoitetta-
va - poislukien siis tapetointi ja 
maalaus. 

- Mutta tosiasiassa ilmoitus-
velvollisuuden piiriin ei kuulu 
lähtökohtaisesti mikään muu-
kaan toimi, ellei sillä ei ole vai-
kutusta toisten hallinnoimiin 
tiloihin tai niiden käyttämiseen, 

Orava vielä kiteytti ilmoitusvel-
vollisuuden perustan.

Järjestelmiin 
liittyen

Selkeitä ilmoittamisvelvol-
lisuuden piiriin kuuluvia 
asioita ovat toimet, jotka 

liittyvät yhtiön vastuulla oleviin 
peruspalvelujärjestelmiin eli 
lämmitys, vesi-, sähkö- ja ilman-
vaihtojärjestelmiin.

– Näihin liitettävät koneet 
ovat aina ilmoitusvelvollisuu-
den piirissä, jos joudutaan teke-
mään uusia liitoksia. Jos on ole-
massa vanha liitos esimerkiksi 

tiskikonetta varten ja sitten osa-
kas hankkii uuden tiskikoneen 
ja liittää sen, siitä ei tietenkään 
tarvitse ilmoittaa. 

– Kaikkiin kiinteisiin sähkö-
johtoihin liittyy ilmoitusvelvol-
lisuus. Esimerkiksi voimavirta-
johto on ilmoitusvelvollisuuden 
piirissä ja ilmoitusvelvollisuus 
tulee eteen uuninvaihdon yh-
teydessä. Sen sijaan kaikki muu, 
jossa koneet tai laitteet voidaan 
liittää normaaliin pistorasiaan, 
silloin ilmoitusvelvollisuutta ei 
luonnollisestikaan ole.

– Wc:n, kylpyhuoneen, sau-
nan ja keittiön pinnoitteet ja 
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kalusteet saa jokainen vaihtaa 
ilman ilmoitusvelvollisuutta, 
mutta koska ne yleensä vaikut-
tavat yhtiön vastuulla oleviin 
vesieristyksiin ja usein myös 
kiinteisiin järjestelmiin, kuten 
vesiputkistoihin, niistä on il-
moitettava. Et voi käytännössä 
vaihtaa esimerkiksi tiskiallas-
ta niin, ettei se samalla hanan 
vuoksi vaikuttaisi jollakin taval-
la vedentuloon, jonka vuoksi 
siitä on ilmoitettava, vaikka pel-
kän tiskialtaan voisitkin vapaas-
ti vaihtaa, Orava tulkitsi yhtenä 
esimerkkinä ilmoitusvelvolli-
suuden rajapinnasta. 

– Jos muovimaton tilalle laite-
taan parketti, niin siitä ei tarvit-
se lähtökohtaisesti ilmoitusta 
tehdä sen pelkän vaihtamisen 
vuoksi. Mutta jos vaihdos vai-
kuttaa ja heikentää äänieristys-
tä, niin tällöin on asiasta ilmoi-
tettava. Sen sijaan jos lattian ja 
huoneiston äänieristys paranee, 
niin silloin tulkintani mukaan 
siitä ei tarvitse ilmoittaa.

Ulkopuoliset 
pinnat

-Aina kun puututaan toi-
sen osakkaan tai yhti-
ön vastuulla oleviin 

seikoihin, ilmoitusvelvollisuus 

on olemassa automaattisesti - 
oli se sitten mitä tahansa työ. 
Tietenkin myös niissä tapauksis-
sa, joissa ollaan yhtiön vastuul-
la olevassa ja osakashallinnan 
ulkopuolella olevassa raken-
teessa, niin silloin ilmoitusvel-
vollisuuden piirissä ollaan aina.  
Näin ollen minun nähdäkseni 
esimerkiksi kaikki kiinteistön 
ulosnäkyvät pinnat, myös par-
veke ja sen sisäpuoliset pinnat, 
jotka näkyvät ulos kadulle, ovat 
ilmoitusvelvollisuuden piirissä. 
Eli jos parvekkeelle tehdään 
jotakin muutoksia, niin siitä on 
minun mielestäni aina ilmoitet-
tava.

Ovisilmän asentaminen tai 

Kaikenlaiset purkutyöt - 
edellyttävät ilmoitusta ja lu-
paa. Maalaustyöt - ei tarvitse 
ilmoittaa. Parketin asennus 

muovimaton tilalle - edellyttää ilmoitusta ja 
lupaa. Jos parketti uusitaan ja käytetään uudelle 
parketille suositeltua äänieristettä - ei tarvitse 
välttämättä ilmoittaa. Lieden vaihtaminen, ellei 
vaikuta talon sähköjärjestelmiin, ei tarvitse 
ilmoittaa. Hanan vaihtaminen -edellyttää 
ilmoitukmoituksen tekemistä. Kuvat: 
Futureimagebank.

postiluukun muuttaminen ovat 
myös ilmoitusvelvollisuuden 
piirissä. Kuulijakuntaa se häm-
mästytti, mutta velvollisuus on 
perusteltavissa sillä, että ovisil-
mä tai postiluukku muuttavat 
huoneiston ulkopuolista pin-
taa, ovat yhtiön vastuulla olevia 
rakenteita ja siksi muutoksista 
on ilmoitettava.

Perustellen 
lisäselvitykset

-Jos osakkaalta tulee ilmoi-
tus: "Meillä tehdään re-
monttia, minkä vuoksi 

laitetaan vedet joksikin aikaa 

poikki", on pyydettävä lisäsel-
vitystä, mitä sellaista huoneis-
tossa ollaan tekemässä, että se 
vaatii kyseisen toimenpiteen. 
Lisäselvitysten pyytäjän on kui-
tenkin kyettävä perustelemaan, 
miksi lisäselvitystä tarvitaan. Ei 
siis riitä, että sanotaan osakkaal-
le, että sinulta tällaisia ja tällai-
sia lisätietoja vielä tarvitaan, 
ellei kerrota myös, miksi niitä 
pyydetään. Oikeus on toki pyy-
tää, jopa velvollisuuskin, mutta 
täytyy olla selkeä peruste, miksi 
niitä tarvitaan.

– Sen sijaan niissä tilanteis-
sa, että remontista aiheutuu 
hälyääniä, käytävässä kulkee 
remonttimiehiä, työmaalla on 
pölyä, porataan, syntyy roskia 
ja rakennusjätteitä, hissi on ai-
na varattuna ja niin edelleen, 
tällaisia haittoja ei ilmoitusvel-
vollisuus kuitenkaan koske. 

– Ilmoitettava on siis hallituk-
selle tai isännöitsijälle vain se 
nimenomainen työ, jota osakas 
on huoneistossaan tekemäs-
sä ja joka voi vaikuttaa yhtiön 
tai itoisen osakkeenomistajan 
vastuulla olevaan kiinteistön, 
rakennuksen tai huoneiston  
osaan taikka yhtiön tai toisen 
osakkeenomistajan huoneiston 
käyttämiseen, Pasi Orava vielä 
kertaa.

”HALLITUKSEN ASUNTO-OSAKEYH TIÖ LAKIESITYKSESSÄ 

LAKIA SÄÄDETTÄESSÄ AINOA ASIA, JOSTA MAINITTIIN, ET-

TEI TARVITSE ILMOITTAA, OLI HUONEISTON MAALAAMINEN 

JA TAPETOINTI. TÄMÄ JOHTI SIIHEN, ETTÄ PÄÄTELTIIN SEN 

TARKOITTAVAN KÄYTÄNNÖSSÄ SITÄ, ETTÄ KAIKESTA MUUS-

TA ONKIN SITTEN ILMOITETTAVA - POISLUKIEN SIIS TAPE-

TOINTI JA MAALAUS. MUTTA TOSIASIASSA ILMOITUSVEL-

VOLLISUUDEN PIIRIIN KUULU LÄHTÖKOHTAISESTI MIKÄÄN 

MUUKAAN TOIMI, ELLEI SILLÄ EI OLE VAIKUTUSTA TOISTEN 

HALLINNOIMIIN TILOIHIN TAI NIIDEN KÄYTTÄMISEEN.”
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Osaapa 84-vuotias
näyttää taas hehkeältä

Agricolankatu 5, Helsinki. Rakennusvuosi 1927, julkisivuremontti vuonna 2011.

Tinkimättömän laadukkailla tuotteilla saneerattu julkisivu ei hätkähdä 
Suomen kovia olosuhteita. Siksi testaamme tuotteemme tavanomaista 
tarkemmin: yli sata rankkaa suomalaista säätestiä viiden eurooppalaisen 
testin sijaan. Uskallammekin väittää, että monipuoliset julkisivuratkaisumme 
kestävät tavallista paremmin tämän maan olosuhteita. 
Tutustu ratkaisuihin lisää osoitteessa www.e-weber.fi 

Kauneus ei katoa kun siitä pidetään huolta

http://www.e-weber.fi


-Yllättävän isoja lukuja 
ovat! Toiminimi Mik-
roSisko -yritystä pyö-

rittävä Pirjo Itkonen hämmäste-
lee Pekka Muinosen esittämien 
veromenetysten määrää.

Pirjo Itkonen on toki itsekin 
ollut tarkkana mahdollisten te-
kaistujen kuittien varalta, mihin 
jo kirjanpitäjän ammattikin vel-
voittaa. Hämärien kuittien pal-
jastuminen ei ole aina helppoa. 
Epäilyä ammattikirjanpitäjässä 

Rakennussuojelu ja harmaan talouden kitkentä 
tullut tutuksi myös yhden hengen yrityksessä

Kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja 90-luvun lopulla 

suoritetun isännöitsijätutkinnon jälkeen myös 

isännöintiä harjoittaneelle Pirjo Itkoselle har-

maan talouden olemassaolo on ollut hyvin tie-

dossa. Aiheesta Tulevaisuuden Isännöinti 2011 

-seminaarissa luennoineen Verohallinnon yli-

tarkastaja Pekka Muinosen esille tuomat luvut 

havahduttivat silti Eurasta mukaan lähteneen 

Itkosen. 

MikroSiskossa
syksy tuo muutoksen 

herättää esimerkiksi asiakkaan 
kuittiseurannassa ilmenevät 
toistuvat tiliotenostot, joihin ei 
liity laskuja. 

– Puhutaan kuitittomasta 
kir janpidosta, joka ei menisi 
läpi verottajaltakaan, Itkonen 
sanoo.  

Luovuttuaan viime vuonna 
isoimmasta taloyhtiöasiakkaas-
taan Pirjo Itkonen laski samalla 
taloyhtiösektorin osuuden kir-
janpitotöissään neljännekseen. 

Pirjo Itkosen MikroSisko-yritys on muutoksessa hänen tyttärensä Taina Helmisen tultua viime syksynä mukaan. Loppukesästä yrittäjä 
itse jää eläkkeelle, tosin luvaten jatkaa isännöinnin osalta tuttujen taloyhtiöidensä kanssa.  Tytär on tilinpidon ammattilainen, vastaa 
jatkossa siitä puolesta. 

n  Teksti ja kuva:  Hanna Rissanen

70    TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA 5/2011



Loput ovat yrityksiä ja yhdis-
tyksiä.

Isännöinnissä hänellä on nyt 
kymmenkunta taloyhtiötä. 

Taloyhtiöiden asioissa Mik-
roSiskon vetäjälle ei ole tullut 
eteen väärinkäytöksiin viittaa-
via pyrkimyksiä. Taloyhtiöiden 
hallitusten puheenjohtajat il-
moittavat tulevista hankinnois-
ta yleensä hänelle etukäteen. 
Tavaran- tai palvelutoimittajalta 
laskut lähtevät suoraan hänen 
toimistoonsa, jossa hän maksaa 
ne kulloisenkin taloyhtiön tilil-

tä. Taloyhtiöitään Itkonen pitää 
ongelmattomina tiliasiakkaina, 
paperit kulkevat kyselemättä. 

– Joissakin taloyhtiöissä to-
sin ei ole ymmärretty, että vas-
tiketta pitäisi nostaa. Minä teen 
heille talousarviot, mutta en voi 
päättää heidän vastikkeensa 
nostosta. Viime vuosina hinnat 
ovat nousseet, lämmityskus-
tannukset, vesimaksut jne. Kun 
niihin ei ole varauduttu vastik-
keessa, asia kostautuu loppu-
vuodesta.

– On myös niitä taloyhtiöitä, 
joissa huolehditaan, että tilillä 
on aina pieni vararahasto, ei 
halua elää kädestä suuhun. 

Yrittäjä ja osa 
asiakkaista
Aallon hengessä

Pirjo Itkosen isännöinnis-
sä nykyisellään 12 500 
asukkaan Eurassa on ai-

noastaan rivitaloyhtiöitä. 

Vanhimmat, Alvar Aallon 
suunnittelemat rakennukset 
ovat 1940-luvulta, seuraavat 
1960-luvulta ja nuorimmat viiti-
sen vuotta sitten valmistuneita. 

Uuden asunto-osakeyhtiölain 
tuoman velvoitteen rakennus-
ten kuntojen seurannasta ja 
viisivuotissuunnitelmista hän 
on isännöitsijänä ottanut tyyty-
väisyydellä vastaan. 

Iäkkäämmistä asiakastaloyh-
tiöissä muutamissa on uusittu 
putkistoja ja tehty saunaremont-
teja, joissa samalla alkuperäiset 
jokseenkin olemattomat vesie-
ristykset on hoidettu määräys-
ten mukaisiksi. 

Euran Kauttualla on paljon 
Alvar Aallon suunnittelemia 
taloja. Pirjo Itkonen itse asuu 
Aallon suunnittelemassa oma-
kotitalossa, jossa tekee myös 
työnsä. Parhaillaan remonttia 
on tekeillä kahden rivitalon 
muodostamassa taloyhtiössä á 
la Aalto. Molemmissa uusitaan 
alkuperäiset tiilikatot. 

Museovirastosta on jo käynyt 
asiantuntija paikalla. Kyseiset 
talot eivät ole kovin raskaassa 
suojelussa, mutta ulospäin nä-
kyviä muutoksia ei juurikaan 
ole lupa tehdä. Vastausta haet-
tuun rahoitusapuun odotellaan 
vielä. 

Jossain vaiheessa Aallon 
suunnittelemista kauttualaista-
loista huoneistoja sai edullises-
ti. Viime vuosina Pirjo Itkonen 
on huomannut arvostuksen 
lisääntyneen selvästi ja hinnat 
ovat nousseet. 

Ahlström Oy:n työväen asun-
noiksi alunperin rakennetut ta-
lot ovat olleet hyvässä hoidossa 
sekä tehtaan omistuksessa oltu-
aan että sittemmin yksityistet-
tyinä.  

Pirjo Itkonen odottikin laiva-
seminaarissa mielenkiinnolla 
Museoviraston luento-osuutta 
ja olisi kernaasti kuunnellut ai-
hepiiristä enemmänkin. 

Kiinteistöposti digitaalisena

www.kiinteistoposti.fi

Voit lukea Kiinteistöpostin nyt myös digitaalisena näköislehtenä omalta tietokoneeltasi, missä tahansa, milloin tahansa.

Digitaalinen Kiinteistöposti löytyy 
osoitteesta www.kiinteistoposti.fi

Kiinteistöpostin digilehdestä voit 
tulostaa hallituksen kokoukseen tai 
yhtiökokoukseen lehdessä olleen 
mielenkiintoisen ja asiaan liittyvän 
artikkelin tai ilmoituksen, josta on apua 
päätöksenteossa – täysin maksutta.

Lisäksi lehden kaikki 1/4-sivun ja suuri-
kokoisemmat ilmoitukset on linkitetty 
suoraan mainostajan omille kotisivuille, 
mikä helpottaa lisätietojen saamista 
mainostajan tuotteesta tai palvelusta. 
(Mainostaja huom! Tämä palvelu on 
teille maksuton ja sen arvo on 250,-)

Surffaa siis osoitteeseen www.kiinteistoposti.fi ja löydät sieltä Kiinteistöpostin 
digilehden, muun lehteen liittyvän informaation ja näet lehden ajankohtaiset 
tapahtumat. Sivustolla voit kommentoida myös Kiinteistöpostin Nettijatkot-artikkeleita.

Uudistuneet kotisivut
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Lähivuosina on Ermo Vii-
tasenkin osalle kuitenkin 
tulossa suurempia perus-

korjauksia. Isännöitsijän ammat-
titaidon tärkeys on korostumas-
sa entistä enemmän.  

Työtä riittää. Yhden miehen 
toimistoonsa Ermo Viitanen on 
sentään onnistunut löytämään 
tuuraajakseen parin viikon lo-
majaksoon kiinteistöalaa opis-
kelevan aikuisopiskelijan, joka 

Eivät vain ne esitelmät, 
vaan niiden herättämä jälkipuinti!

Isännöintipalvelu E. 

Viitanen Ky:n asia-

kastaloyhtiöissä ei 

ole ollut juuri huolta 

mittavista julkisivure-

monteista ja laajoista 

peruskorjauksista. 

Sota pyyhkäisi Rova-

niemeltä rakennuksia 

järjestelmällisesti his-

toriaan, niinpä Ermo 

Viitasen isännöimis-

täkään taloyhtiöistä ei 

löydy vanhempaa kuin 

vuodelta 1954 oleva. 

Toistaiseksi ainoa jo 

putkistouudistuksen 

kokenut asiakasta-

loyhtiö on vuodelta 

1959. Muut ovatkin 

sitten 1970 jälkeisiltä 

vuosikymmeniltä. 

on tähtäämässä isännöinnin 
puolelle. Yhteispeli on sujunut 
hyvin, aikuiskoulutuskeskus on 
vieläpä hoitanut sijaisen pal-
kanmaksun. Viitasella itsellään 
tulee ensi vuonna täyteen 30 
vuotta alalla. Toiminta on ollut 
Rovaniemellä koko ajan. Kau-
kaisin isännöintikohde on Iva-
lossa, jonne tulee matkaa 300 
kilometriä.

Kiinteistöpostin Tulevaisuu-

den Isännöinti -laivaseminaa-
ri oli Viitaselle ensimmäinen. 
Pohjoisimmasta lähteneelle 
ei osunut vastaan ainuttakaan 
ennestään tuttua. Parasta antia, 
keskusteluita kollegoiden kans-
sa, hän oli saanut nauttia illal-
lisella ja seminaariosuuksien 
välissä. Asiantuntijaesitelmien 
aikatauluun hän olisi kaivan-
nut lisää väljyyttä, jotta niiden 
herättämistä asioista olisi ollut 

Isännöitsijä Ermo Viitanen 
toimii tiiviisti Rovaniemellä 
25 vuotta täyttävässä isän-
nöitsijäyhdistyksessä. 
Aikoinaan lehtitoimittajana-
kin työtä tehneenä hän on 
osallistunut muun muassa 
yhdistyksen lehden tekoon 
sekä kirjoittaen että taitta-
en. 
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mahdollisuus kysellä ja vaihtaa 
mielipiteitä ja kokemuksia heti 
tuoreeltaan ennen seuraavaan 
aiheeseen siirtymistä. Käytän-
nön kysymykset ja niiden nos-
tama keskustelu asiantuntijan 
ja kuulijoiden välillä usein an-
tavat eniten.

Vanhan purkaminen
riittäisi jo

Rovaniemen alueella isän-
nöintikohteiden määrä 
lisääntyy koko ajan, kos-

ka kaupungissa rakennetaan 
paljon uutta. Lisäksi pienillä 
taloyhtiöillä ei ole enää taitoa 
hoitaa itse isännöintiä. On tul-
lut liikaa uusia määräyksiä. Maa-
laiskunnan liityttyä kaupunkiin 
myös hallintoa on entisestään 
keskitetty kantakaupunkiin ja 
väestöä muuttanut sen myötä 
syntyneiden työpaikkojen pe-
rässä. Rakennusbuumin jalkoi-
hin ovat vaarassa jäädä Viitasen 
mukaan nekin vähät keskusta-

taloista, jotka säästyivät sodassa. 
Nyt taistelut ovat kovat keskus-
tan tonteista. Niille mielittäisiin 
rakentaa vanhan tilalle uutta ja 
enemmän. Viitanen itse soisi 
sotaa uhmanneet suojeltaviksi. 
Ikänsä Rovaniemellä asuneena 
hän sanoo nähneensä jo riittä-
vän paljon purkamista.

 - Kaupungin profiili on ai-
van eri kuin kymmenen vuotta 

sitten. Kohta ei ole mitään van-
haa! 

Silmät tarkkoina
pikku riesa-asujille

Seminaarin  näytteilleaset-
tajayritysten tietoiskuista 
Ermo Viitanen istui kuun-

telemassa muun muassa Rak-
systems Anticimexin tiivistystä 
tuhoeläinten yleistymisestä ja 
lajillisesta monipuolistumisesta 
asuintaloissa, pitkälti aina vain 
lisääntyneen matkustamisen 
myötä. Kaikki matkatavaroiden 
uumenissa Suomeen livahta-
neista tulokkaista eivät pysty 
lisääntymään uusissa oloissa, 
osa pystyy hyvinkin. 

Rovaniemeläisisännöitsijäl-
lekin tutuksi joihinkin taloyh-
tiöihin kotiutuneena on tullut 
muun muassa ihrakuoriainen. 
Vaikka ötökkä ei ole vaarallinen 
ihmiselle, inhottava se on nur-
kissa pyöriessään. Suurimmat 
taistelut tuhoeläinrintamalla ta-
loyhtiöissä on käyty viemäreitä 
pitkin vikkelästi huoneistosta 
toiseen leviävien sokeritoukki-
en häätämiseksi. Huoneistokoh-
tainen häätö ei riitä, käsittelyyn 
on otettava koko rakennus. 
Tapauksia on osunut Viitaselle 
puolisen kymmentä.

  

Ermo Viitanen keskustelemassa Lumon Oy:tä edustavan Jyrki 
Hutrin kanssa KontaktiFoorumissa.

Miksi uusia koko ikkuna huonon 
ulkopuitteen vuoksi?

Ekologinen ikkunaremontti, 
jossa on IKUa.

Iku-menetelmä on ekologinen ja toimiva tapa toteuttaa ikkuna-
remontti sillon, kun haluat saada uuden ikkunan ominaisuudet 
ja säilyttää vanhan ikkunan ulkonäön ja tunnelman.

Tutustu IKU-menetelmään osoitteessa www.alusal.  
ja tilaa kuntoarvio ja korjaussuunnitelma. 
Laitetaan ikkunat ja ilmanvaihto kerralla kuntoon.

Alusal Oy 
Maalitie 1

15560 Nastola
Puh. 0207 912 870
Fax  0207 912 871www.alusal. 
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Henni Asikaisen kaltaisia 
tuoreita ammattilaisia 
joukkoihinsa kaivan-

nee monikin isännöitsijätoimis-
to. Hänet joukkoihinsa nappasi 
viime vuoden lokakuussa Isän-
nöintiverkko Oy, jonka Pitäjän-
mäen toimistosta käsin Henni 
Asikainen hoitaa kasvusuunnas-
sa olevaa taloyhtiöiden asiakas-
verkostoaan. Kiinteistösihteerin 
työ, johon tehtävään hänet syk-
syllä pestattiin, kutistui neljäksi 
kuukaudeksi, kun ura jo eteni 
isännöintiin. 

– Toki olen vasta alkutaipa-
leella ja isännöinnissä on vie-
lä paljon kokemuksen myötä 
opittavaa. Jo työhaastattelussa 
sanoin, että tarkoitukseni on 
lähteä isännöitsijäksi.

Henni Asikaisen ilmoitukselle 
oli myös realistista pohjaa, sillä 
näyttönä oli esitellä muun mu-
assa Laurea-ammattikorkeakou-
lussa suoritettu palvelujen tuot-
tamiseen sekä toimitilapalvelui-
den johtamiseen pätevöittänyt 
koulutus sekä työkokemusta 
asukasvalitsijana Kunta-asun-
not Oy:ssä. Siinä työssä myös 
isännöitsijät tulivat tutuiksi 
Hennin paimentaessa näitä 
hoitamaan huoneistokorjauksia 

Vuosikymmeniä vielä aikaa kehittää alaa

Nuori ja 
määrätietoinen
Henni Asikaisen ikä 

alkaa vielä useamman 

vuoden kakkosella, 

mutta hänellä on isän-

nöitsijän ammattiinsa 

jo monipuolisesti kou-

lutusta, kokemusta - ja 

ote työhön vaikuttaa 

huomattavan mää-

rätietoiselta. Hänen 

näkemyksensä on 

vahvasti samansuun-

tainen, mihin myös Tu-

levaisuuden Isännöinti 

-seminaarin pääpuhu-

ja, professori Alf Rehn 

kuulijoita kannusti.

– Uusille innovaatioille 

olisi isännöintialalla 

varmaan paljon tilaa, 

nuori ammattilainen 

tuumasi. 
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ja -tarkastuksia loppuun. Aivan 
ensimmäinen kiinteistöalan 
kokemus oli tullut kesätyössä 
paikallisessa huoltoyhtiössä ja 
ISS:llä työskennellessään hän 
sai tuntuman siivouksen palve-
luesimiehen tehtävistä. Päättö-
työnsä hän teki opinahjolleen 
tutkijaharjoittelijana. 

– Isoja kiinteistöjä minulla ei 
vielä ole, ei niitä olisi vielä jär-
keäkään antaa, Henni Asikainen 
kuvaa nykytilannetta. Selvää hä-
nelle kuitenkin on, että liike- ja 
toimitilakiinteistötoiminta on 
se, mihin hän pidemmällä täh-
täimellä tulee syventymään. 

– Sitä olen opiskellut. Se on 
mun juttu.

Asiakastaloyhtiöiden taholta 
nuo ri nainen ei ole huomannut 
mitään epäröivää suhtautumis-
ta, ainakaan suoraan. Ehkä sitä 

kuitenkin jollain tapaa nuorena 
joutuu todistelemaan ammatti-
taitoaan, hän myöntää. Hänestä 
kiinteistöalalle suuntaavan nai-
sen on hyvä olla määrätietoi-
nen. Oma luottamus  tuntuu 
olevan terveellä pohjalla:

– Minä otan aina tilanteet sel-
laisina kuin ne tulevat. Uskon 

pärjääväni. 

Iltakokoukset haitta, 
mutta
järjestettävissä

Kotiseudultaan Kiuruve-
deltä, "Luomu-Suomen 
pääkaupungista", Hen-

ni Asikainen muutti pääkaupun-
kiin heti ylioppilastutkinnon 
jälkeen, usean ikätoverinsa ta-
voin laveampien koulutus- ja 
työmahdollisuuksien perässä.

 Tarjontaa hän onkin hyödyn-
tänyt molemmissa, ja tekee niin 
edelleen. Työnsä ohessa Asikai-
sella on menossa nyt isännöin-
nin ammattitutkinto, näyttöjä 
nopealla tahdilla puristaen toi-
ve on saada ainekset suoritet-

tua tämän vuoden puolella. 
Reilun puolentoista vuoden 

ikäisen Aada-tytön äitinä työn 
tuomat iltakokoukset eivät ole 
ammatin parasta antia. Henni 
Asikainen suhtautuu niihin 
kuitenkin järjestelykysymyk-
senä. Milloin Aadan isä ei voi 
hoitaa tyttöään omilta töiltään 
Hennin iltatöiden aikaan, apua 
löytyy muualta.

– Kokoukset tietää hyvissä 
ajoin, joten lapsenhoitajat voi 
neuvotella etukäteen. 

Vastakupissa vaa'assa ovat 
sitten iltakokousten tuoma li-
sä palkkaan, joskin Asikainen 
myöntää, että ei vielä osaa ar-
vioida niiden vaikutusta täysin. 
Toisaalta liike- ja toimitilaisän-
nöintiin todennäköisesti ennen 
pitkään siirtyvällä töiden ilta-
osuudet jäänevät tilapäisiksi.

– Ala voisi tehdä itsestään 
nuoriin suuntautuvaa kam-
panjaa, Henni Asikainen sa-
noo ja muistaa aikoinaan 
järjestetystä sellaisesta jää-
neen itselleen positiivinen 
kuva. – Eihän isännöinti tie-
tysti pelkkää jee jeetä ole, 
ikäviäkin asioita on. Mutta 
on niitä muillakin aloilla. 
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Osa Meria Mäkisen isän-
nöimistä taloyhtiöistä 
oli ennätetty ennen 

tuhotyöpäivää jakaa jo Realia 
Isännöinti Oy Tampereen muil-
le isännöitsijöille. Onneksi, sillä 
se helpotti häntä vähän keskit-
tymisessä kovia kokeneen Kiin-
teistö Oy Voiman ja sen osak-
kaiden ja asukkaiden asioiden 
hoitamiseen. 

Osa-aikaeläkkeelle lähtemi-
sen epäonnistumista enem-
män Meria Mäkinen kuitenkin 
sanoo kantaneensa huolta Voi-
man asukkaista. Heistä kolmi-
sen kymmentä ei ole vieläkään 
päässyt asumaan koteihinsa. 
Osa asukkaista on päättänyt 
olla palaamatta koteihinsa kos-
kaan. Tampereen sydämessä 
olevan liike- ja asuinkiinteistön 
84 huoneistoista suuri osa on 

Vakuutuspetosta yrittäneet tuskin ajattelivat, 
kuinka laajasti teko vaikuttaisikaan

Isännöitsijä Meria 

Mäkinen oli valmis-

tautunut jäämään 

osa-aikaeläkkeelle vii-

me vuoden vaihteessa. 

Aikeet eivät päässeet 

käytännössä toteutu-

maan suunnitellulla 

tavalla. Marraskuun 

22. päivän aamuna 

Tampereella Hämeen-

katu 10:ssä, hänen 

asiakastaloyhtiössään 

tapahtuneen räjähdyk-

sen seuraukset työl-

listävät yhä edelleen 

myös isännöitsijää.

sijoitusasuntoja, joten karun 
herätyksen saaneissa oli paljon 
vuokralaisia. 

Pamaus - ja iso
korjaushanke edessä 

Asunto-osakeyhtiölain 
edellyttämät viisivuoti-
set ennakkosuunnitel-

mat eivät todellisuudessa voi 
koskea kaikkia korjaushankkei-
ta. Kuten Tampereella saatiin 
todeta, esimerkiksi jonkun jär-

jetön ajatus ja sen seurauksena 
tapahtunut räjähdys voi heittää 
kaavailut aivan uuteen malliin. 
Muun muassa Voima-talon vii-
destä hissistä kaksi tuhoutui. 
Niistä toinen, kellarin ja kol-
men maanpäällisen kerroksen 
välillä toiminut, ravintoloiden 
tavarakuljetukseen tarkoitettu 
hissi on peruskorjattavissa, toi-
nen ei. 

A-portaan alkuperäinen hissi 
vuodelta 1936 oli jo peruskor-

jattu. Räjähdyksen jälkeen sen 
tilalle on hankittava täysin uu-
si. Kustannusten kannalta ikävä 
on, että ikäpoistojen johdosta 
vakuutuksesta saatava korvaus 
jää hyvin vähäiseksi. Asunto-
rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARAlle lähetettyyn hissiavus-
tushakemukseen ei vielä ole 
saatu päätöstä. Taloyhtiön kaik-
kinaisia korjauskustannuksia 
kasvattavat myös tiukentuneet 
rakennusmääräykset. Vanha 
kun oli, rakennuksen porras-
huoneissa ei ollut savunpois-

tojärjestelmää, kuten ei myös-
kään ravintoloissa. Nyt ne on 
toteutettava, tilojen entiselleen 
palauttaminen ei riitä. 

Onni onnettomuudessa Me-
ria Mäkinen kuvaa räjäytyksen 
ajankohtaa. Aamulla puoli kuu-
delta pisimpäänkin auki olleis-
ta talon ravintoloista asiakkaat 
olivat poistuneet. Asukkaat oli-
vat enimmäkseen vielä vuoteis-
saan, eikä Hämeenkatu vilissyt 
vielä työliikenteestä. Pelastus-

asema on kiinteistön lähikort-
telissa. Paloautot ja pelastajat 
olivat paikalla ensimmäisestä 
hälytyksestä kuudessa minuu-
tissa. 

- Sitä olen miettinyt, millä 
saada ihmisten päähän, että 
porraskäytävään ei saa mennä, 
kun talossa palaa, Mäkinen huo-
kaisee. 

Kolmesta menehtyneestä 
nuoresta hän tunsi yhden hen-
kilökohtaisesti. Erään iäkkään 
asukkaan pelastukseksi koitui 
hänen hätäinen puhelunsa tu-
lipalosta pojalleen. Tämä kielsi 
äitiään ehdottomasti lähtemäs-
tä asunnosta, kehotti laittamaan 
portaikkoon johtavalle ovelle 
märän pyyhkeen, sulkemaan 
myös huoneiston väliovet, soit-
tamaan hätänumeroon sijain-
tinsa ja jäämään sitten sisem-
mälle asuntoon odottamaan 
pelastajia. 

Vaikka Meria Mäkinen sanoo 
iltaisin nukahtavansa hyvin, 
aamuyön tunteina mielessä 
pyörivät asiat pitävät herkästi 
hereillä, yhä. 

Kokeneiden antama
tuki suuri apu

Kohtalokkaana maanan-
taiaamuna Meria Mäki-
nen oli työpaikallaan 

hiukan yli seitsemältä. Hänen 
esimiehensä oli työmatkallaan 
ohjattu tulipalon vuoksi kier-
tämään Hämeenkadun sijasta 
toista kautta. Tullessaan hän 
heitti leikin päiten 'hei, Meria, 
tiedätkö, että Voima palaa' – 
tietämättä, että asia oli todella 

Eläkekaavailut  toteen vuotta aiottua myöhemmin

n  Teksti:  Hanna Rissanen  Kuvat: Riina Takala ja Matti Karppanen

SUURIMMAN OMAKOHTAISEN AVUN, TUEN JA NEUVOJA 

TILANTEESTA SELVITÄKSEEN MERIA MÄKINEN KERTOO SAA-

NEENSA AMMATIKSEEN PALOKOHTEISSA TYÖSKENNELLEIL-

TÄ PALOSANEERAAJILTA, PALOVIRANOMAISILTA, TERVEYS-

TARKASTAJILTA JNE. 

– HE OSASIVAT VALMISTELLA MINUA VÄHÄN, MITÄ SEURAA-

VAKSI OLI TULOSSA. HEILLEHÄN TILANNE EI OLLUT LAJIS-

SAAN ENSIMMÄINEN. 
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niin. Kahvinsa juotuaan Meria 
avasi netissä reaaliaikaisesti 
pelastustoimista tietoa välit-
tävät Tilannehuone -sivut. Syy 
poikkeavaan liikennejärjeste-
lyyn johti todella tapahtumiin 
Voiman kiinteistössä, ja todella 
dramaattisiin.

Siitä se lähti. Ensimmäisenä 
asianaan isännöitsijä kiirehti 
kaivamaan valmiiksi Voiman 
asukas- ja ja osakasluettelot, 
joita pelastuslaitoksesta kohta 
jo puhelimitse pyydettiinkin. 
Meria Mäkinen itse ei lähtenyt 
paikan päälle, vaan pysytteli 
toimistolla koettaen tehdä mui-
ta töitä. Jo puolilta päivin hä-
nelle alkoi tulla yhteydenottoja 
Lassila & Tikanojan palosanee-
raajilta sekä Munters Oy:n ve-
sivahinkosaneeraajilta. Yhteyttä 
otti myös alueen palotarkastaja 
Olkkonen, jonka kanssa heti 
iltapäivällä pidettiin palaveri, 
kuinka asioiden hoidossa ede-
tään. 

Pelastusviranomaiset olivat 
pikaisesti huolehtineet siitä, 
että tilapäismajoitusta tarvitse-
ville talon asukkaille oli mah-
dollisuus mennä Tampereen 
ja Kangasalan rajamailla ole-
vaan Ilkon kurssikeskukseen. 
Monilla heistä oli tarve saada 
mahdollisimman pian kotiin 
jääneitä tarvikkeita: lääkkeitä, 
puhelimia, rahaa ja vaatteita. 
Ensimmäiset neljä päivää ra-
kennuksen ovilla päivystivät 
vartijat, joille asukkaiden oli 
todistettava henkilöllisyytensä 
asuntoonsa päästäkseen. Talon 
toimistojen ihmisillä oli han-
kalampaa todistaa kuuluvansa 
henkilökuntaan. He joutuivat 
pyytämällä isännöitsijän mu-
kaansa. Pari ensimmäistä viik-
koa Meria Mäkiselle menikin 
pääsääntöisesti Voima-kiinteis-
tön asioissa. 

Vähimmin savustuneiden C- 
ja D- rapun asukkaiden päästyä 
palaamaan koteihinsa isännöit-
sijän tilanne alkoi sentään hiu-
kan helpottaa. Realia Isännöinti 
Oy:n asukkaille suunnattu säh-
köinen Majakka-palvelu osoit-
tautui hektisessä tilanteessa 
äärettömän tärkeäksi ja hyväksi 
välineeksi. Sen kautta asukkaat 
ja osakkaat saivat ajankohtais-

Seminaariristeily kävi rank-
kojen työkuukausien lomas-
sa rentoutuksesta. Meria 
Mä kinen nauraa toimineen-
sa palvelualalla jo lapsena. 
– Äidillä oli kahvila. Jos hän 
siivosi varastoja tai muuta 
sellaista, minä myin kahvia. 
Pyysin vain asiakkaalta, et-
tä jos herra voisi kaataa it-
se, kun en ylety kannuun 
asti. 

➺ JATKUU sivulla 78

ta tietoja ja neuvoja, jokaisen 
ei ollut tarve erikseen soittaa 
isännöitsijälle. 

Kalat ja hiljaisuus
odottavat 
kotijärvellä

Kukaan Meria Mäkisen 
tamperelaiskollegois-
takaan ei ollut koskaan 

joutunut vastaavaan tilantee-

seen. Itse hän kertoo kokeneen-
sa tapahtuman seurannaisena 
ennen kaikkea riittämättömyy-
den tunnetta. 

– Vaikka kuinka yritin, koin 
etten saanut ihmisille tarpeeksi 
apua.  

Suurimman omakohtaisen 
avun, tuen ja neuvoja tilantees-
ta selvitäkseen Meria Mäkinen 
kertoo saaneensa ammatikseen 
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Voima-kiinteistön asukkaan paloviranomaisille, palosaneeraajille, 
vakuutusyhtiön toimijoille sekä kotitalonsa isännöitsijällekin leh-
ti-ilmoituksella kohdistama kiitos onnettomuutta seuranneesta 
työstä lämmitti kovasti myös Meria Mäkistä - hektisinä aikoina 
riittämättömyyden tunne kun oli tullut varsin tutuksi. Tässä hän 
vastaamassa päätoimittaja Riina Takalan kysymyksiin 
KontakiFoorumissa.

palokohteissa työskennelleiltä 
palosaneeraajilta, paloviran-
omaisilta, terveystarkastajilta 
jne. 

– He osasivat valmistella mi-
nua vähän, mitä seuraavaksi oli 
tulossa. Heillehän tilanne ei ol-
lut lajissaan ensimmäinen. 

Tarvittuaan kiireessä apua 
tiedotteiden laatimisesta Ma-
jakkaan ja niin edelleen Meria 
Mäkinen kertoo saaneensa sitä 
auliisti työtovereiltaan. 

Räjähdys, palo ja niitä seu-
ranneet tarkastukset toivat 
päivänvaloon myös joitakin 
ikäviä,  määräystenvastaisia ja 
piittaamattomuutta paljasta-
via ilmiöitä. Kuten että yhden 
ravintolatilan yläpuolella ollut 
toimistotila oli  vaivihkaa muu-
teltu asunnoiksi - toimenpide, 
jolle missään tapauksessa ei 
olisi annettu lupaa. Korjausvai-
heessa Mäkinen sai liiketilojen-
sa avaamista kiirehtineeltä, suo-
malaismääräyksistä poikkeavat 
käsitykset omaavalta osakkaalta 
syytöksiä, koska hän ei antanut 
tämän tehdä, mitä itse halusi. 
Meria Mäkinen huokaa toden-
neensa, että yksikin jukuripää 
voi tuottaa riesaa enemmän 
kun muut osakkaat yhteensä.

Elokuussa, kun A-portaankin 
pitäisi saada hissinsä, Meria 
Mäkinen kaavailee pääsevänsä 
kesälomalleen. Kaikkien loma-

päivien ottaminen ei onnistu. 
Niitä kun on kertynyt kokopäi-
väisenä työskentelyn ajalta ja 
ne tulee otettaviksi osa-aikai-
sen vähemmistä työpäivistä. 
Tosin vieläkään häneltä ei ole 
onnistunut työ- ja eläkepäivien 
jakaminen suunnitellusti - kym-
menestä arkipäivästä viisi työs-
sä. Toimistolla Mäkinen on kyl-
läkin ollut viime aikoina vain 
viisi päivää, mutta kotonaan 
Sastamalassa Mätikkö-järven 
rannalla paperitöitä on tullut 
hoidettua sen lisäksi. 

- Oletan, että kun tapahtu-
masta on vuosi täynnä, alan 
todella päästä suunniteltuun 
systeemiin. 

Mätikkö-järvi ei ole Mäkisel-
le vain nautittava näköala, vaan 
myös tärkeä tekijä rentoutumi-
sessa ja miksei ruuanhankin-
nassakin. Talvisin hän ja kala-
kaverinsa virittelevät jään alle 
iskukoukkujaan ja keväisin las-
kevat verkkojaan. Kesäajan saa-
listuskonstina on vetouistelu. 

Vaikka Meria Mäkinen on 
synnynnäisestä kuulovam-
mastaan huolimatta pärjännyt 
apuvälineineen työssään hyvin, 
pitkät päivät ihmisiä aktiivisesti 
kuunnellen verottavat voimia. 
Vastapainona hiljainen ympä-
ristö onkin lääkettä, paikallisen 
kuuloyhdistyksen puheenjoh-
taja tietää omakohtaisesti. 

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §

Lisätietoja: www.rateko.fi  tai Juha Krankka, 050 367 3267

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi , rateko@rateko.fi  tai faksi 09 628 264

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi 

KOSTEUDENHALLINTA
Märkätilatöiden valvoja 
–henkilösertifi ointikoulutus
6.–7.9. ja 27.–28.9.2011, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.150 €, näytön hinta 
480 € pääkaupunkiseudulla.  Ilmoittautuminen 19.8. mennessä. 

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaaminen 
8.9.2011, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €.  Ilmoittautuminen 25.8. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
4.–5.10. ja 18.–20.10.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä

ENERGIATEHOKKUUS
Rakennusten lämpökuvaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
20.–22.9. ja 8.–10.11.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
20.–22.9. ja 22.–24.11.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €, osallistuminen ainoastaan 
Ilmatiiviyden mittaus –osaan (2. jakso) 1.050 €. 
Ilmoittautuminen 6.9. mennessä, 2. jaksoon 7.11. mennessä. 

RAKENTAMISEN LAATU
Puhtausluokka P1 
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä 
- Työmaan olosuhteet ja sisäilmariskit 
hallintaan
24.8.2011, ESPOO, ilmoittautuminen 11.8. mennessä
30.11.2011 TAMPERE, ilmoittautuminen 14.11. mennessä
Koulutuksen hinta on 375 €. 

Pölynhallinnan suunnittelu ja toteutus 
rakennushankkeessa 
7.9.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 22.8. mennessä
4.10.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 20.9. mennessä
1.11.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 19.10. mennessä
Koulutuksen hinta on 375 €.  

Työturvallisuuskortti
–peruskoulutus/täydennyskoulutus
Katso koulutuspäivät: www.rateko.fi . 
Peruskoulutuksen hinta on 120 € ja täydennyskoulutuksen 70 €. 
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–Me asumme hy-
vinkin moder-
nissa ympäris-

tössä. Täytyy muistaa, että mo-
dernit rakennukset, modernit 
kiinteistöt, ovat osoitus siitä 
kultturillisesta arvostuksesta, 
jossa moderni rakentaminen on 
ja elää rintarinnan vanhojenkin 
kiinteistöjen kanssa. Kukin niis-
tä kertoo omasta yhteiskunnalli-
sesta ajastaan ja eri sukupolvien 
arvostuksesta, siitä että vanhaa 
on säilytetty ja säilytetään. Meil-
lä on kuitenkin muistissa, että 
näin ei ole aina ollut.

Näillä sanoilla seminaarin 
puheenjohtaja Maritta Koivis to 
taustoitti tuntumaansa raken-
nusten muodostamaan kult-
tuuriympäristöön, jota hän ar-
jessaan tarkastelee arkkitehtinä, 
arkkitehtiopiskelijoiden kou-
luttajana ja 80-vuotiaan Betoni-
lehden päätoimittajana. 

– Jos mietitään vielä sitä, mit-
kä ovat meillä suunnittelun ja 
rakentamisen tavoitteina, niin 
tietysti se, että saadaan aikaan 
kestävää, toimivaa, terveellistä 

Seminaarin puheenjohtaja Maritta Koivisto:

Aina on tärkeää arvostaa rakennuskantaa

ja monipuolista ympäristöä. 
Ja ennen kaikkea, että se on 
laadukkaasti toteutettua. Siinä 
ovat ekologiset arvot kohdal-
laan. Se on elinkaaritaloudelli-
nen ja ennen kaikkea näkisin, 
että meidän asuinympäristöm-
me olisi aina omalla tavallaan 
erittäin yksilöllinen, Maritta 
Koivisto totesi.

Hän esitti kivitaloista kymme-
nen teesiä, miksi nimenomaan 
kivitalo olisi asuinpaikkana hy-
vä valinta: Kivitalo on kestävä, 
huoltovapaa, sillä on pitkä käyt-
töikä, hyvä ääneneristävyys, hy-
vät tiiveysominaisuudet, se on 
energiataloudellinen, kestää 
kosteutta, ellei tehdä omia ra-
kennevirheitä tai rakenteellisiä 
virheitä, paloturvallinen, jossa 
on edulliset elinkaarikustan-
nukset sekä hyvä jälleenmyyn-
tiarvo.

Satavuotiasta 
huolletaan ja
hoidetaan hyvin

-Esimerkiksi meidän sa-
tavuotiaassa talossam-
me olemme hyvässä 

energialuokassa, Maritta Koivis-
to mainitsi viitaten kotitaloonsa 
Helsingin Siltasaaressa sijaitse-
vaan As Oy Saaristoon, jonka 
hallituksen puheenjohtajana 
hän toimii. 

Taloyhtiössä on parhaillaan 
käynnissä mittava julkisivu-, 
ulko-ovi- ja porrashuonere-
montti. 

– Eihän satavuotias kestä il-
man huoltoa, se on selvää. Meil-
lä on tällä hetkellä Museoviras-
ton kanssa hyvä yhteistyöhan-
ke - porraskäytävien entisöinti 
ja julkisivujen ja ulko-ovien 
uusinta vanhan mallin mukaan, 
jotta saadaan ikääntymisasiat 
kuntoon. 

– Talossa on seitsemän por-
rasta ja entisöintityössä ollaan 
nyt puolessa välissä. Olemme 
päässeet Museoviraston helläs-
sä ohjauksessa siihen, millainen 
meidän talomme on ja mikä 
sen ilme on. Voin sanoa, että 
Museovirasto on ollut tässä kor-

jauksessa meille hyvä tuki ja yh-
teistyökumppani, hän mainitsi.

Arjessa on kuitenkin paljon 
kysymyksiä, joihin ei välttämät-
tä löydetä aina kovin helposti 
vastauksia. Maritta Koivisto 
mainitsi, että esimerkiksi Saaris-
tossa hissirakentamisasiasta tu-
li viisivuotinen projekti, koska 
hissittömään, julkisivuja ja sisä-
tiloja, muun muassa porrashuo-
neita SR 1 - suojelumerkinnällä 
suojeltavaan taloon ei ollut 
kovin helppo löytää ratkaisua, 
voitaisiinko hissit jotenkin ra-
kentaa vai ei. 

– Vuonna 2005 pitkä prosessi 
päättyi siihen, että hissin raken-
tamiseen löydettiin kompro-
missikin, mutta asukkaat eivät 
lopulta halunneet hissiä, koska 
siitä olisi tullut niin kallis, Ma-
ritta Koivisto totesi ja lupautui 
kertomaan kokemuksistaan 
niille, joilla on mahdollisesti 
hissiprojekteja vireillä nimen-
omaan arvotaloissa.

Vuonna 1930 perustetun 
Betoni-lehden päätoimittajana 
ja arkkitehtinä Maritta Koi-
vistolla on avainpaikka tar-
kastella betonirakentamisen 
uusinta tietoa ja viimeisimpiä 
kehitysnäkymiä, betoniarkki-
tehtuurin ja -teknologian 
mahdollisuuksia ja teollisen 
rakentamisen kehitystä koti-
maassa ja kansainvälisesti.  
Toisenlaisen perspektiivin ar-
keen taas antaa satavuotiaan 
taloyhtiön puheenjohtajuus, 
josta myös riitti keskustelta-
vaa Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaarissa mukana ollei-
den isännöitsijöiden kanssa.

n  Teksti: Riina Takala  Kuva: Liisa Takala
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KontaktiFoorum houkutti ja palveli 
seminaarivieraita

Tulevaisuuden Isän-
nöinti -seminaarin 
paluupäivänä koko 

seminaarijoukko kokoontui 
laivan keulaan KontaktiFoo-
rumiin, jolle oli varattuna 
laivan kokoustilat kokonai-
suudessaan. 

Mukana oli 30 seminaarin 
yhteistyökumppania, jotka 
olivat kattaneet pöydät täy-
teen kiinteistönpitoon ja 
korjausrakentamiseen liitty-
viä sekä isännöintiä palvele-
via tuotteita ja palveluita.

KontaktiFoorum vetää 
vuodesta toiseen seminaari-
vieraat paikalle, kuten tarkoi-
tus onkin, ja näin isännöitsi-
jät saavat tuhdin annoksen 
tuote- ja palvelutietoutta. 
Sen lisäksi he tutustuvat yri-
tysten edustajiin ja solmivat 
toimivia liikesuhteita, jotka 
palvelevat heidän isännöi-
miään taloyhtiöitä.

KontaktiFoorumissa nau-
tittiin myös molempien päi-
vällisten aperitiivit ja samas-
sa yhteydessä suoritettiin 
yhteistyökumppaneiden, lai-
vayhtiön ja Kiinteistöpostin 
järjestämät arvonnat.

KontaktiFoorumin päät-
teeksi, perinteitä noudatta-
en, Kiinteistöposti tarjosi 
yhteistyökumppaneille ko-
koustilan baarissa virkistä-
vän drinkin, jonka ääressä 
oli hyvä vetää päivän anti 
”pakettiin”.

Jokaiselle seminaari-
vieraalle jaetaan aina 
ajantasainen, tyyli-
käs seminaarikynä.

Ennen seminaaria Kiinteistöpostin konttorilla kasataan seminaarikansiot. Tällä kertaa kansioon tuli 117 eri 
materiaalia ja kansio painoi yli kaksi kiloa.

Yhteistyökumppanit 
somistavat Kon tak-
tiFoorumin pöytänsä 
omin rekvisiitoin. 
Kuvassa Welho DNA 
Oy:n Mikki, joka 
vahtii karkkikippoa.

KontaktiFoorumin kahvilassa 
seminaarivieraat pääsivät 
tällä kertaa maistamaan rans-
kalaista Courvoisier-konjakkia. 
Maistattajana toimi iloisesti 
palveleva Maryam, joka kes-
kustelee konjakin makusinfoni-
asta Isännöinti Lievonen Oy:n 
isännöitsijä Pekka Pohjan leh-
don kanssa.

• Consti Talotekniikka PutkiReformi • Welho/DNA • Eerola-Yhtiöt 
•Ostnor Finland • Pääkaupunkiseudun RemonttiMaailma • Saint-
Gobain Weber • Alusal • ASB-Yhtiöt • Cembrit • Fenestra • Geberit 
• Icopal Katto • Jyväskylän Messut • Lumon • Molok • Paperin-
keräys • Paroc • Talotekniikka-10• RATEKO • Raksystems Antici-
mex • RTK-Palvelu • Steni Finland • Suomen Lähiökunnostajat • 
Suomen Talokeskus • Taloasema • Talopesulat • Uponor Suomi • 
Vallox • Vesivek Uusimaa • Vexve Oy Vesiverto
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Kiinteistöpostin päätoimittaja Riina Takala keskustelemassa 
Varkaudesta seminaariin tulleiden AM-Isännöinti Oy:tä edustavi-
en Arja Mätön ja Matti Soinisen kanssa.  Parikymppinen Matti 
kertoi toimivansa isännöitsijänä äitinsä Anjan yrityksessä. - No 
kun on ikänsä nähnyt, mitä isännöitsijän työ on, niin...., Matti ti-
litti tietään nykyiseen työhönsä.

Taloasema Oy oli ensimmäistä 
kertaa mukana seminaarin yh-
teistyökumppanina. Taloasema 
rakentaa valtakunnallista franchi-
sing-periaatteella, yrittäjävetoi-
sesti toimivaa isännöintiketjua. 

Suomen jääkiekkomaajoukkuetta tukeva RTK-Palvelu Oy toi 
KontaktiFoorumiin myös häivähdyksen tämänkeväisestä jääkie-
kon maailmanmestaruudesta. 
Pöytälätkäpelissä oli, kuinka ollakaan, vastakkain Ruotsi ja 
Suomi. Kuvassa RTK:n Arto Koskinen (vas.), joka puolustaa 
Suomen mainetta ja saman seuran Pepe Makkonen seuraa tiiviis-
ti kaukalon reunalta.
RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen siivous- ja kiinteistöpalvelu-
alan yritys, joka toimii lähes 30 paikkakunnalla.

➺ LISÄÄ TILANNEKUVIA KONTAKTI-

FOORUMISTA SEURAAVALLA SIVULLA

Seminaariin osallistuneista 
isännöitsijöistä 39,8 prosenttia 
tuli Uudeltamaalta, loput muu-
alta Suomesta. Kävijäkunnan 
keski-ikä oli 52,8 vuotta.
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Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO on Ra kennus teol-
lisuus RT:n omistama ammatillinen oppilaitos, joka antaa raken-
nusalan ammatillista ja ammatillisiin tutkintoihin valmistavaa 
koulutusta ja järjestää tutkintoja. RATEKO harjoitta myös toimi-
alaansa kuuluvaa palvelu-, neuvonta- ja tutkimustoimintaa.
Kuvassa RATEKON Juha Krankka (vas.) kertoo seminaariin osal-
listuvalle isännöitsijälle heidän palveluistaan.

Paroc Oy Ab oli ensimmäistä kertaa Tulevaisuuden Isännöinti-
seminaarin yhteistyökumppanina. Kuvassa vasemmalla Parocin 
Tuula Nordberg kertoo yrityksensä tuotteista.
Paroc on rakennuseristeitä, teknisiä eristeitä, rakennuselementte-
jä ja akustointituotteita valmistava  kansainvälinen konserni. 
Tuotteita valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja 
Puolassa. Konserni työllistää lähes 2 000 ihmistä.

Missä tahansa tänä päivänä voi törmätä mitä erilaisimpiin tu-
hoeläimiin, rottia, kuoriaisia, jyrsijöitä, muurahaisia ja niin edel-
leen. Se on arkipäivää isännöitsijöille. Raksystems Anticimex oli 
KontaktiFoorumissa jakamassa tietoa siitä, kuinka heidän avul-
laan kodin tuhoeläimet torjutaan tehokkaasti ja miten ne pide-
tään jatkossakin loitolla.
Raksystems Anticimex on rakennus- ja kiinteistöalan sekä elin-
tarvikealan palveluyritys. Yritys on osa ruotsalaista pörssiyhtiö 
Ratoksen omistamaa Anticimex-konsernia. Konserni työllistää 
1 900 ihmistä.

Riitta Lassila (oik) Val-
kea kos ken Kiinteistö 
Oy:stä Vexve Oy Ve-
siverron osastolla ja 
taustalla Ari Koski 
(vas. reuna) Cembrit 
Oy:stä keskustelemassa 
varkautelaisen Matti 
Soinisen kanssa.

Yhteistyökumppanit kuuntelevat isännöitsijöiden lailla tiiviin se-
minaarin esityksiä, välillä toki piipahdetaan kahvilla. Tässä kah-
vipöydän ääressä Jorma Hyrske Talopesulat Oy:stä (oik), Ari 
Sandgren Helsingin Diakonissalaitokselta, Timo Pernu Fenestra 
Oy:stä ja Jani Parkkonen Molok Oy:stä (vas.).
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➺ JATKUU sivulla 84

Tervetuloa mukaan myös vuonna 2012.
www.tulevaisuudenisannointi.fi

ke 23.5. – pe 25.5.2012

-Kaksi kertaa olen ollut 
mukana. Viime vuon-
na KontaktiFoo ru-

min laidalla, nyt keskellä, Jouni 
Kanniainen Pääkaupunkiseu-
dun RemonttiMaailma Oy:stä 
kuvailee osallistumista Tulevai-
suuden Isännöinti -seminaa-
riin.

Syvempi tausta asialle on, 
että RemonttiMaailma oli yksi 
seminaarin kuudesta pääyh-
teistyökumppanista ja esitteli 
monipuolisia palvelukokonai-
suuksiaan eri puolelta Suomea 
tulleelle isännöitsijäkunnalle 
seminaariin liittyvässä Kontak-
tiFoorumissa. 

– Koska olemme tällä sekto-
rilla vielä tietyllä tavalla tuore 
tekijä, meille on tärkeä saada 
uusia kontakteja ja tulla tutuik-
si ihmisten kanssa. Kiinteis-
töalalla olevat yritykset muo-
dostavat tietynlaisen piirin, 
johon olisi myös tärkeä päästä 
mukaan - siksi myös tällainen 
tilaisuus, missä me tutustum-
me ja meihin tutustutaan, ovat 
hyödyllisiä.

Lisäksi Jouni Kanniainen pi-
tää yhteistyökumppaneiden 

RemonttiMaailman kokonaispalvelupakettia

tehtiin innokkaasti tutuksi KontaktiFoorumissa

keskinäistä kanssakäymistä 
hyödyllisenä, koska niiden kon-
taktien ja keskusteluiden poh-
jalta saattaa syntyä myös muun-
laista yhteistyötä.

– Kuten esimerkiksi meidän 
remonttien purkutöiden hoita-
minen. Minulla oli heti mielessä 
yksi tuttu puhelinnumero, jon-
ka kautta selvittää, voisiko ky-
seinen seminaarissa yhteistyö-
kumppanina ollut yritys hoitaa 
meidän tekemien remonttien 
jätehuollon,  Kanniainen kertoo 
konkreettisena esimerkkinä sii-
tä, minkälaisia mahdollisuuksia 
myös muut, 29 yhteistyökump-
pania omine palveluineen ja 
tuotteineen, voivat mukana 
oleville yrityksille tarjota.

Monipuolisuus ja 
helppous 
valttikortteina

Jouni Kanniainen oli yhdes-
sä Tage Sormusen kanssa 
kertomassa, minkälaisia 

Risto Kovalainen (keskellä) Eurajoen Kiinteistö- ja Tilipalvelusta 
tapasi KontaktiFoorumissa RemonttiMaailmaa edustaneet Jouni 
Kanniaisen (vas.) ja Tage Sormusen (vas. reunassa).

Ja näin iloisina Jouni Kanni ainen (oik.) ja Tage Sor munen lähtivät 
ensimmäiselle Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarireissullensa vii-
me vuonna. Kuva: Aimo Holtari.
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palveluita RemonttiMaailma, 
Keittiömaa ja Sisustamo pysty-
vät tarjoamaan taloyhtiöille.

– Keittiökalusteita toimitta-
van Keittiömaan osalta keskus-
telua syntyi meidän uudesta, 
saksalaisesta päämiehestämme, 
jonka kautta toimitamme nyt 
Noblessa-keittiöitä. Moni isän-
nöitsijä oli sitä mieltä, että on 
hyvä, kun tulee keittiökaluste-
alallekin kilpailua, jossa haas-
tetaan isot suomalaiset kalus-
tetoimittajat. Kentälle saadaan 
näin uudenlainen pelitilanne, 
Kanniainen mainitsi.

– Lisäksi monia isännöitsijöi-
tä hämmästytti yrityksemme 
monipuolisuus - se, että meiltä 
saa käytännössä kaiken, mitä 
seinien sisällä tarvitaan. Moni-
puolisuus on se meidän valtti-
korttimme. Toisaalta myös se, 
että voimme tarjota tilaajalle 
yhden yhteyshenkilön, yhden 

puhelinnumeron, jonka kautta 
asioista voidaan hoitaa. Se on 
tilaajalle helppoa, kun hän tie-
tää, mihin ottaa yhteyttä ja jos-
ta asiat taas menevät eteenpäin 
oikeisiin osoitteisiin - olipa ky-
se sitten suunnittelutehtävästä 
tai työn suorittamisesta.

RemonttiMaailman palvelu-
konsepti on Kanniaisen mu-
kaan syntynyt alunperin kulut-
tajapuolelta. Ihmiset teettivät 
esimerkiksi keittiöremonttia 
ja keittiötä purkaessa kyseli-
vät, voisikos samalla maalata 
seiniä. Entäs kun lattiakin ovat 
kuluneet, onnistuisiko uuden 
parketin tai maton asentami-
nen? Laitettaisiinkos samassa 
kylpyhuone uusiksi? Sauna...? 
Olohuone...?.

– Meidän palvelukonseptim-
me syntyi siis puhtaasti yksi-
tyisten asiakkaiden tarpeista 
ja kysynnästä. Se on hioutunut 
kymmenen vuoden aikana uo-
miinsa ja kun sitä olimme yk-
sityispuolella riittävästi harjoi-
telleet, totesimme, että nyt 
rahkeet alkavat riittää myös 
isompiin hankkeisiin ja projek-
timyyntiin.

RemonttiMaailmaa kiinnos-
taa Kanniaisen mukaan varsin-
kin vuokratalot, joissa päästään 
isoihin urakoihin, kymmeniä 
keittiöitä tai kylpyhuoneita 
menee samanaikaisesti uusiksi. 
Tälläkin hetkellä on käynnissä 
34 huoneistoa käsittävän vuok-
ratalon keittiö- ja eteisremontit, 
jonne toimitetaan kahdentyyp-
pisiä keittiökalusteita ja lattioi-
den uusiminen.

Asunto-osakeyhtiöissä putki-
remonttien yhteydessä teete-
tään myös hyvin usein osakkai-
den lisä- tai muutostöitä, mutta 
erityisesti RemonttiMaailmalla 
on ollut sijansa tarjota taloyh-
tiöiden putkiremottenihin ka-
lusteyhteistyökumppanuutta.

Perheyrittäjyys 
taustalla

Vaikka RemonttiMaail-
man yritysnimessä on 
toistaiseksi vielä edessä 

sana Pääkaupunkiseutu, nimi 
tulee Kanniaisen mukaan muut-
tumaan. 

– Toiminta-alueemme on ko-

ko Suomi ja toistaiseksi pohjoi-
sin paikka, missä olemme työs-
kennelleet, on ollut Levi Kit-
tilässä. Pääasiallisin toimialue 
on kuitenkin Hanko-Hyvinkää-
Porvoo -tieväylän eteläpuolelle 
jäävä seutukunta, Kanniainen 
vielä mainitsee noin 30 henkeä 
työllistävän "yritysryppään" toi-
mintakentästä.

– Olemme perheyritys ja mi-
nä edustan siinä nuorempaa 
sukupolvea, Jouni Kanniainen 
vielä mainitsee äitinsä Eija Kan-
niainen-Ikosen perustamasta 
ja omistamasta yrityksestä. Toi-
sena omistajana on Sakari Iko-
nen.

–Rupesimme valmistelemaan 
yrityksessää sukupolvenvaih-
dosta oikeastaan jo siinä vai-
heessa, kun tulin yritykseen 
töihin. Äidilläni eläkeikä alkaa 
lähestyä ja ajatuksissa on ol-
lut, että ehkä muutaman lähi-
vuoden aikana toteutamme 
sukupolvenvaihdoksen myös 
käytännössä, Kanniainen vielä 
toteaa prosessista, jonka tiede-
tään olevan pitkän ja monipol-
visen.

Myyntijohtaja Jyri Siek-
kinen Jyväskylän Mes-
sut Oy:stä kertoi Tule-

vaisuuden Isännöinti -seminaa-
rin ensikertalaisena lähteneensä 
mukaan ennakko-odotuksitta ja 
avoimin mielin.

– Lähdin mukaan ensisijai-
sesti kuuntelemaan ja "ihmet-
telemään", mitä tulevaisuuden 
isännöinti oikein on. Palasin 
seminaarimatkalta oikein tyy-
tyväisenä siitä, että oli mielen-
kiintoista kuulla seminaarissa 
esiintyneiden luennoitsijoiden 
kertomana sitä, minkälaisia 

Messuorganisaatiossa tärkeä tehtävä 
asiakkaiden kuunteleminen

Seminaari avasi uusia 
näkökulmia 

isännöitsijöiden arkeen

haasteita isännöitsijöillä on 
tulevaisuudessa ja mitä asioita 
näiden ammattilaisten täytyisi 
ottaa omassa toiminnassaan 
nyt ja varsinkin tulevaisuudessa 
huomioon. Isännöitsijöiden työ 
on aika monitahoinen kenttä, 
missä he arkisin painivat, ensi 
maaliskuun Rakentaminen & 
Talotekniikka -messuinformaa-
tiota KontaktiFoorumissa jaka-
nut Siekkinen kertoi.

– Lisäksi hyvin arvokas anti, 
jota ei pysty missään muodos-
sa niin sanotusti "hinnoittele-
maan", olivat ne niin sanotut 

– Ei niinkään se messukävijöiden määrä, vaan laatu ja se, millä 
asialla he ovat liikkeellä, on messujen kannalta tärkeintä, Jyri 
Siekkinen toteaa viitaten muun muassa viime maaliskuussa pi-
dettyihin messuihin, jossa oli mukana myös Kiinteistöpostin 
KiinteistöTori.

➺ JATKOA edelliseltä sivulta

RemonttiMaailman 
kokemuksia...
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panimme tässä työssä on ollut 
Kiinteistöposti, joka on toteut-
tanut Jyväskylään Kiinteistöto-
rin, kiinteistöalalla toimivien 
yritysten yhteisosaston, kolme 
kertaa.

– Sitä kautta on, kuten äsken 
totesin, positiivinen pyörä on 
vaikuttanut niin, että olemme 
saaneet hyviä näytteilleasettajia 
ja sitä kautta hyviä kävijöitä, hy-
vät kävijät tuovat hyviä näytteil-
leasettajia, hyvät näytteilleaset-
tajat tuovat hyviä kävijöitä...

Vakiintuneisuus 
luo hyvän pohjan

Ensi maaliskuussa, 16.–
18.3.2012, pidettävien 
messujen järjestelyt ovat 

jo alkaneet. Jyri Siekkinen kiitte-
lee sitä, että pitkään jatkuneen 
historian, messujen järjestämi-
nen 39:ttä kertaa, luo tapah-
tumalle tukevan taustan, joka 
näkyy muun muassa siinä, että 
jo nyt reilusti yli puolet näytteil-

käytäväkeskustelut, joissa voi-
tiin käsitellä mitä erilaisimpia 
aiheita ja joiden aikana tapasin 
hyvin monia mielenkiintoisia 
ihmisiä. Se oli - ja yleensäkin 
tällaiset epäviralliset keskuste-
lut ovat - aina tavattoman ar-
vokkaita.

Lisäksi hän piti hyödyllisenä 
sitä, että sai uudenlaista ja omia 
käsityksiäänkin avartavia näkö-
kulmia isännöitsijän työhön.

– On varmaankin niin, että 
mitään konkreettista suoraan 
tuosta tapahtumasta emme voi 
"napata" omille messuillemme, 

koska yleensäkin elämässä eri-
laiset asiat ovat niin sanotus-
ti murusina maailmalla. Niin 
myös hyvät messuideat. Mes-
sujärjestäjän tärkeä tehtävä on 
asiakkaiden kuunteleminen. 
Tässä mielessä tuossakin tapah-
tumassa sitä arvokkainta hyötyä 
minulle oli se, että sain kuulos-
tella, mitä asiakaskentässä nyt 
tapahtuu, jotta pystymme tule-
vaisuudessa toivottavasti teke-
mään ja sovittamaan omat toi-
menpiteemme sen kysynnän ja 
tarpeen mukaan.

Taloyhtiöiden osakkeenomis-
tajia, hallituksen jäseniä ja isän-
nöitsijöitä oli viime maaliskuus-
sa pidetyillä messuilla Jyväsky-
lässä aiempaa enemmän. 

– Olemme saaneet taloyhtiö-
väkeä liikkeelle entistä enem-
män ja se on saanut aikaan niin 
sanotun positiivisen pyörän, 
jonka myötä meille on tullut 
lisää sellaisia näytteilleasettajia, 
joiden kohderyhmä taloyhtiö-
väki on. Täytyy myös muistaa, 
että yksi tärkeä yhteistyökump-

leasettajapaikoista on myyty. 
– Messuilla on pitkä, vakiintu-

nut historiansa ja olemme saa-
neet tapahtuman laadun hyväl-
le tasolle, mikä on vaikuttanut 
siihen, että moni näytteilleaset-
taja varaa messuilla ollessaan 
oman paikkansa jo seuraavan 
vuoden messuille.

Ohjelman kokoaminen on 
myös työn alla. Siekkinen arve-
lee, että tarkempi ohjelma saa-
daan syksyn aikana valmiiksi, 
mutta tässä vaiheessa esiinty-
jistä mukanaolonsa ovat jo vah-
vistaneet tutut Remontti-Reiska 
ja Ari Lahti.

Messujen kävijämäärä on 
pyörinyt vuosien saatossa siinä 
20 000 kävijän paikkeilla. Jyri 
Siekkisen mukaan tärkeintä 
messujen kannalta ei ole niin-
kään määrä, vaan kävijöiden 
laatu ja se, millä asialla he mes-
suilla laajasti keski-Suomesta ja 
sitä ympäröivistä maakunnista 
tulevat.

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan 

ensimmäisessä osassa esitellään tyypil-

lisen julkisivukorjaushankkeen läpiviemi-

nen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. 

Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat 

ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, 

rakenteisiin ja olosuhteisiin. 

Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu li-

säksi tarkempia suunnitteluohjeita lähinnä 

korjaussuunnittelijoiden käyttöön.

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

Hinta 

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

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

• Sihteeri Riina Takala, Suomen Media-Kamari Oy, puh.  040 502 1769

• Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

www.julkisivuyhdistys. 

Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen 

ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin vauri-

oitumisen taustalla olevia syitä. Erityisesti 60- ja 70-luvulla 

rakennetut betonisandwich-elementtitalot ikääntyvät ja vaa-

tivat nyt korjaamista. Oikeiden korjaustoimenpi-

teiden valitsemiseksi on hyvä ymmärtää, mistä 

vaurioituminen johtuu ja miten siihen voidaan 

vaikuttaa. 

Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnos-

sapidon ja korjaamisen kanssa toimiville hen-

kilöille, kuten taloyhtiöiden isännöitsijöille ja 

hallinnolle sekä alan opiskelijoille.

Tilaa veloitukseton cd: info@julkisivuyhdistys.fi 

tivat n

teide

vaur

vaik

Esit

sap

kil

hallinn

Tilaa veloitukseto

Käy katsomassa 
Betonivauriovideo 
Julkisivuyhdistyksen 
kotisivulla 

www.julkisivuyhdistys.fi 

Isännöitsijä,

hanki käyttöösi tai 
asiakastaloyhtiösi 
käyttöön kaksi 
käytännönläheistä 
apuvälinettä 
julkisivukorjaa-
misen suunnitte-
lun apuvälineiksi:

• Julkisivujen 
korjausopas ja
(Hinta 15,00)

• Betonivaurio-
video
(veloituksetta)

.

t
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Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaarin osanotta-
jista riittää aina väkeä 

kymmeniin ruokapöytiin. Kie-
lenkantojen irrotessa puheen-
sorina illallisilla on melkoinen.  
Ammattiin liittyvät jutunjuuret 
ovat loputtomat, totta kai. Sijaa 
saavat silti myös monet muut 
viihdyttävät, mielenkiintoiset 
ja avartavat aiheet. Kuten tänä 
vuonna eräässä pöydässä Jou-
ni Torkin hihansuista bongatut  
kalvosinnapit. Niiden tarina 
kuljetti pöytäseuran kuninkaal-
lisiin ympyröihin. 

Pienenä poikana Jouni Torkki 
sai tottua, että hänen kuljetus-
lentolaivueessa Utissa työsken-
nellyttä isäänsä saatettiin tulla 
hakemaan tehtäviinsä vaikka 
keskellä yötä. Monet työkeikat 
olivat luonteeltaan sellaisia, 
että isä ei saanut kertoa niistä 
kotona. Vaan siitäpä Jouni Tork-
ki on sittemmin saanut kuulla, 
kuinka isä kesällä 1977 kuljetti 
helikopterissaan Suomessa val-
tiovierailulla olleita Karl XVI 
Kustaata, kuningatar Silviaa ja 
myös tulevaa kruununprinses-
saa. Victoria tosin syntyi vasta 
hiukan myöhemmin, heinä-

Ripaus kuninkaallisuutta mukana

Ammattiasiaa ja monta
muuta juttua, napeistakin

kuun 14. päivä. 
Laatulennättäjäänsä ylen tyy-

tyväinen kuningas oli tahtonut 
palkita tämän vaakunallaan 
varustetuilla mansetinnapeilla. 
Sitä kunniaa aiemmin ei ollut 
saanut kukaan toinen suoma-
lainen. 

Kolmen sisaren joukossa kas-
vanut, isänsä ainoa poika, Jou-
ni, sai sittemmin kuninkaalliset 
mansetinnapit isältään. Moista 
perintöä ei toki oteta käyttöön 
missä tahansa tilanteessa. Tule-
vaisuuden Isännöinti -seminaa-
rin juhlaillallisella ne olivat pai-
kallaan. Etenkin, kun nappien 
kantajalla syntymäpäivä sattui 
samaan ajankohtaan. Nappien 
lisäksi huomionosoitusta sai 
myös 42-vuotissankari. 

Oiva tilaisuus tavata 
asiakkaita

Kolme kertaa Kiinteis-
töpostin seminaariris-
teilylle osallistuneella 

Jouni Torkilla tämä kerta oli 
viimeinen Vexve Oy Vesiverron 
edustajana. Kesäkuun alkupäi-
vinä hän oli jo ottamassa tun-
tumaa uuteen tehtäväänsä Suo-
men Hissiurakointi Oy:ssä. 

Tulevaisuuden Isännöinti -se-
minaarin Torkki on kokenut oi-
valliseksi tilaisuudeksi kohdata 
tärkeitä isännöitsijäasiakkaitaan. 
Oleellista on, että laivassa kes-
kustelulle on riittävästi myös 
aikaa. Työpaikan vaihdoksesta 
huolimatta hän toivoo saman 
asiakaskunnan säilyvän.

Seminaarin luennoitsijoista 
Jouni Torkki mainitsi erityisesti 
Alf Rehnin mielettömän hyvin 
yleisönsä ottavana esiintyjänä. 
Lakikammarin Pasi Oravan esi-
tyksestä hän kertoo saaneensa 
tärkeitä vinkkejä ihan yksityis-
henkilönäkin. Seminaaria ko-
konaisuudessaankin hän kiitti 
tasokkaaksi, tänäkin vuonna. 

Jouni Torkki lupautui posee-
raamaan perheen historiaan 
liittyvien arvomansettinap-
pien kanssa Kontakti Foo-
rumissa sen päätyttyä lau-
antaina. Hän kertoi kanta-
vansa niitä ylpeänä ja ar-
vostavansa muutenkin pe-
rinteisiä asioita ja historiaa.

n  Teksti:  Hanna Rissanen  Kuvat: Riina Takala
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Julkisivujen
Taitajat 2011

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

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

Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki

www.aarokohonen.com 
www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
      … VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE

WWW.EXOTERIKO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot    Tutkimukset    Suunnittelu

Rakennuttajapalvelut    Valvonta

Puh. 0207 393 300 
PL 88, 00521 Helsinki  

       www.fmcgroup.fi/korjausrakentaminen

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

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

I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

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

www.neopor.de

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

Julkisivujen Taitajat myös netissä: www.kiinteistoposti.fi

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

1. 2. 3.

www.kiinteistoposti.fi

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

VARAA 

AIKA OMAN 

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

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

www.ains.fi

JULKISIVUSANEERAUKSET
KOKO ETELÄ-SUOMEN ALUEELLA

WWW.JATKE.FI

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

http://www.julkisivuyhdistys.fi


           

Julkisivujen Taitajat

RAKENNUTTAJAPALVELU 
MARKKU HAIKALA OY

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

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

www.mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät

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

Suomen Julkisivu-
urakoitsijat r.y.

Julkisivu-
työt

www.suju.fi

Suomen Talokeskus Oy 
on kiinteistöjen korjausraken ta  
mi seen, yllä pitoon ja energian
hallintaan erikoistunut yli sadan 
asian tuntijan insinööritoimisto. 
Toteutamme kaikki kiinteistöjen 
elinkaareen liittyvät palvelut.

www.talokeskus.fi

• HELSINKI • TAMPERE 
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen

Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen

Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2011

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

Outdoor

JULKISIVUKORJAUKSET LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

Julkisivu-
saneeraukset 
ja nostolava-
palvelut 10-46m 
saakka suorittaa

http://www.julkisivuyhdistys.fi
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Taitajat myös netissä 
www.kiinteistoposti.fi

 

WSP Finland Oy 
p. 0207 864 11     
www.wspgroup.fi

 

TUTKITTUA TIETOA !

KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset

LABORATORIO
Betoni ja asbesti
Mikrobi
Maa- ja kiviaines

KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS

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

www.steni.fi

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

Antti Pyykkö

Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: antti.pyykkö@steni.fi

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

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

Teol l isuuskatu 21, 00510 Helsinki

Kotakatu 64, 37150 Nokia
Petri Metso

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki

oy

Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää  
julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja  

seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua  
ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

 Julkisivulaatat ja järjestelmät
 Julkisten tilojen lattia ja seinälaatat
 ACTIVE ilman laatua parantavat laatat
 BAKTEEREJA syövät laatat
 ITSEPUHDISTUVAT laatat
 OHUET saneeraus laatat lattioihin ja seiniin

– asiakaslähtöistä palvelua
www. .fi

Kiinteistöjen elinkaarenhallintaan erikoistunut
tutkimus- ja suunnittelutoimisto. 

Tarjoamme taloyhtiöille 
kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja:

- kuntotutkimukset ja -arviot
- hankesuunnittelu

- korjaussuunnittelu
- rakennuttaminen, valvonta ja 

projektinjohto
- lämpökamerakuvaukset sekä

muut selvitykset

Kysy lisää palveluistamme.

Hämeenlinna   075- 758 0801
Espoo                 075- 758 0802

Kajaani                  075- 758 0803

www.tahtiranta.fi
seroc

-kuitubetonilevyt

-korkeapaine-
 laminaatit

-alumiinilevyt

-keraamiset laatat

-alumiiniranka-
 järjestelmät

PL 124
04201 Kerava
Puh. 09 2747 9550
info@seroc.f iwww.seroc.f i

Parhaat
julkisivuratkaisut

www.kiinteistoposti.fi 

Julk i s i vuyhd i s tyksen  t i edo tus leh t i
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U U T I S P O S T I A

THL selvittää 
asumisen 
terveyttä ja 
turvallisuutta nyt 
toisen kerran

Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos (THL) toteuttaa toisen 
valtakunnallisen asumisterve-
yttä ja -turvallisuutta koske-
van kyselyn, jossa selvitetään 
näissä asioissa tapahtuneita 
muutoksia. 

Asumisterveyteen ja -tur-
vallisuuteen vaikuttavat kes-
keisesti muun muassa juoma-

veden laatu, asunnon ilman-
vaihto, radon, muut sisäilman 
epäpuhtaudet sekä kosteus- ja 
homevauriot. Tämä kävi ilmi 
edellisestä kyselystä. 

Muutoksia arvioidaan ver-
taamalla tämänvuotisen ALT-
TI2011-kyselyn vastauksia 
vuoden 2007 kyselyn tulok-
siin. 

ALTTI2011-kysely lähete-
tään sekä aikaisempaan kyse-
lyyn vastanneille että uudelle 
3000 henkilön satunnaisotok-
selle. Kyselyyn vastaajat voivat 
saada myös yksilöityä palau-
tetta, joka auttaa heitä tunnis-
tamaan asumisterveyteen ja 
-turvallisuuteen liittyviä riski-

Aluehallintoviraston työ-
suojeluviranomaisille tulee 
kesäaikana lämpötiloja ja työn 
tauotusta koskevia kyselyjä. 

Työnantajan velvollisuute-
na on teknisin toimenpitein 
huolehtia siitä, että lämpötila 
työpaikalla pysyy alle +28 as-
teeseen, kun ulkoilman läm-
pötila on normaali eli alle hel-
lelukeman +25 astetta. 

Jos työpaikan ilman lämpö-
tila helteen vuoksi, teknisistä 
toimenpiteistä huolimatta, 
ylittää +28 astetta, on kevyitä 
ja keskiraskaita, pakkotahtisia 
töitä ryhdyttävä keventämään 
lyhentämällä työntekijöiden 
altistusaikaa lämpörasitukses-
sa.

Altistusajoiksi ovat vakiintu-
neet 50 minuuttia tunnissa al-
le +33° C:n lämpötilassa ja 45 
minuuttia tunnissa yli +33° 
C:n lämpötilassa.

Vielä korkeammissa lämpö-
tiloissa tai raskaissa ruumiilli-
sissa töissä on ryhdyttävä eri-
tyisiin suojelutoimiin. Tällaisia 
ovat työntekijän lämpösaira-
usriskin selvittäminen, erityi-
sen suojavarustuksen käyttä-
minen ja usein toistuva työn 
tauottaminen. Ensisijaisia ovat 

tietenkin lämpölähteiden eris-
tämiseen ja ilmanvaihtoon liit-
tyvät tekniset ratkaisut.

Työntekijä voi itse vähen-
tää lämpörasitusta valitsemal-
la työhön sopivan kevyen ja 
väljän vaatetuksen sekä naut-
timalla riittävästi vettä.

Kun työympäristön lämpö-
tila nousee liian korkeaksi, ih-
misen lämpötasapaino saattaa 
järkkyä sisäelinten lämpötilan 
noustessa liiallisesti. Sydän lyö 
kuumassa nopeammin kuin 
normaalissa huoneenlämmös-
sä ja pintaverenkierto vilkas-
tuu. Tästä seuraa lihasten vä-
symistä ja niiden suoritusky-
vyn alenemista. Runsas hien 
tuotanto vaikeuttaa elimistön 
neste- ja suolatasapainon yllä-
pitoa. 

Jos neste- ja suolavajetta ei 
korvata, sisäelinten lämpötilo-
jen nousu kiihtyy ja elimistön 
kuivuminen kuormittaa ve-
renkiertoa ja sydäntä. Ilman 
suojatoimia kuumatyöstä saat-
taa seurata lämpökouristuksia, 
jopa lämpöhalvaus.

Liiallinen kuumuus alentaa 
keskittymiskykyä, työteho las-
kee ja tapaturmariski nousee. 

 

Suomessa sattuu vuosittain 
noin viisi vakavaa hissionnetto-
muutta sekä lukuisia pienem-
piä vahinkoja ja vaaratilanteita. 
Onnettomuudet liittyvät usein 
hissin oviin, kuten myös äsket-
täin veräjäovellisessa hississä 
matkustaneelle pikkupojalle 
sattunut onnettomuus.

Esimerkiksi uusissa hisseissä 
on automaattiovet, joiden vä-
liin takin liepeet, repun nauhat 
tai vaikkapa lemmikkieläimen 
talutushihna voivat jäädä. Seu-
raukset saattavat olla kohtalok-
kaat.

- Jos hississä on avoin edusta-
seinä, pitää varoa, etteivät vaik-
kapa vaatteet tartu siihen kiinni. 
Tämän tyyppisissä hisseissä on 
varottava myös kiilautumista. 
Suuri, hississä kuljetettava esi-
ne voi tarttua avoimena vilistä-

Hissien modernisointi parantaa 
hissiturvallisuutta

vään hissin seinään ja kiilautua 
poikittain. Tällöin matkustaja 
saattaa joutua puristuksiin, yli-
tarkastaja Antti Savola Tukesista 
sanoo.

Kun astuu hissiin ja sieltä 
pois, kannattaa tarkkailla mah-
dollista hissin ja kerrostason vä-
liin jäävää kynnystä. Varsinkin 
vanhat hissit saattavat pysähtyä 
epätarkasti.

- Jos hissi jää kerrosten vä-
liin eivätkä ovet aukea, ei syytä 
huoleen: paina hälytysnappia ja 
odota, että apua saapuu, Savola 
neuvoo.

Savolan mukaan hissien mo-
dernisointi parantaa merkittä-
västi hissiturvallisuutta. Lisäksi 
hissin peruskorjaus tai uuden 
hissin asentaminen vanhan 
tilalle parantaa hissin käytettä-
vyyttä ja huollettavuutta.

Työsuojeluviranomaiset toivovat 
malttia työntekoon helteessä 
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• Erittäin helppokäyttöinen ja kätevä laite kenkien 
suojaamiseen, esimerkiksi asuntoesittelyssä.

• Laite on kevyt ja pienikokoinen, joten sitä on 
helppo kuljettaa mukana

• Laitteeseen sopiva suojapussipakkaus, sisältää 
100 kengänsuojaa 

Kengänsuoja-automaatti

Kengänsuoja-automaatti 
Tilausnumero: SCM1
SVH:  230,00 € (sis. alv 23%)
Kengänsuojapakkaus (sis. 100 kpl)
Tilausnumero: SC1
SVH:  13,00 € (sis. alv 23%)

Tilaa: info@kaha.fi 

j i

K U L U T TA J A P O S T I A

Maksamiseen 
ja laskutukseen 
uusia tuulia

Suomi siirtyy yhtenäiseen 
euromaksualueeseen SEPAan 
tämän vuoden lokakuun lop-
puun mennessä. Tämän jäl-
keen Suomessa toimivat pan-
kit eivät enää välitä maksuja 
suomalaisilla tilinumeroilla ja 
maksuaineistoilla. 

Suomalaiset pankit halua-
vat kuitenkin säilyttää uuden 
SEPA-suoraveloituksen rinnal-
la myös kansallisen suorave-
loituspalvelun, jossa kuluttaja 
antaisi pankilleen pysyvän toi-
meksiannon tiettyjen laskujen 
maksamiseen. Tätä palvelua 
kutsuttaisiin automaattiseksi 
maksamiseksi tai suoramak-
suksi.

Finanssialan Keskusliitto on 
keskustellut Kuluttajaviraston 

ja Finanssivalvonnan kanssa 
jo yli vuoden ajan siitä, mi-
ten nykyiset suoraveloitukset 
muutetaan ja millainen uuden 
automaattisen maksamispalve-
lun sisältö on. Toistaiseksi on 
päästy yhteisymmärrykseen 
ainakin siitä, että suoraveloitus 
voidaan muuttaa uuden palve-
lun mukaiseksi, jos kuluttaja 
ei nimenomaisesti vastusta 
saamaansa ilmoitusta.

Kuluttajat tulevat saamaan 
pankkien ja laskuttajan yhtei-
sen kirjeen, jossa kerrotaan 
muutoksesta ja toimintavaih-
toehdoista. Verkkopankkia 
käyttävät asiakkaat voivat hy-
väksyä tai hylätä ehdotuksen 
verkkopankissa. Jos kuluttaja 
ei reagoi asiaan mitenkään, 
muutos toteutuu.

Automaattiseen maksami-
seen siirtyminen merkitsee 
myös sitä, että laskut muuttu-
vat e-laskuiksi. Pankkien esit-
tämän mallin mukaan verkko-

pankkiasiakkaat saisivat ilmoi-
tuksen laskusta vain e-laskuna 
verkkopankkiin ja pankki 
huolehtisi automaattisesti ve-
loituksesta eräpäivänä.

Kuluttajavirasto on pitänyt 
mallia ongelmallisena, koska 
verkkopankkitunnukset ei-
vät todellisuudessa ole olleet 
kaikkien kuluttajien saatavil-
la. Pankit ovat voineet jättää 
myöntämättä niitä esimerkik-
si henkilöille, joilla on maksu-
häiriömerkintä. Finanssialan 
Keskusliiton kanssa käytyjen 
keskustelujen jälkeen verkko-
pankkitunnuksia aletaan kui-
tenkin jatkossa myöntää myös 
tällaisille asiakkaille.

Niille kuluttajille, jotka eivät 
käytä verkkopankkia, on tar-
jolla vastaavanlainen palvelu 
kuin verkkopankkiasiakkaille-
kin. He saavat kuitenkin lisäksi 
laskusta kopion tai ilmoituk-
sen.

Savukkeiden palo-
turvallisuusvaati-
muksilla vaikutusta 
palokuolemiin

Savukkeiden paloturvalli-
suusvaatimusten tiukentami-
nen on vähentänyt palokuole-
mia. Vertailu kymmenen vuo-
den ajalta laskettuihin kuukau-
sittaisiin keskiarvoihin osoittaa, 
että tarkastelujaksolla 1.1.2010 
- 31.3.2011 palokuolemia oli 
pääosin vähemmän kuin vii-
meisten kymmenen vuoden 
aikana keskimäärin. 

Muutos näyttää alkaneen 
maaliskuussa 2010, jolloin uu-
det savuketyypit tulivat myyn-
tiin. Myös Pelastusopiston jul-
kaisemat palokuolematiedot 
tukevat arviota savukkeiden 
paloturvallisuusvaatimusten 
myönteisestä vaikutuksesta.

Viime vuosina Suomessa on 
tulipaloissa kuollut keskimää-
rin noin 100 henkilöä. Vuosita-
solla 1.4.2010 alkaen palokuo-
lemien määrä on 20 (± 11) % 
pienempi kuin ennen "itses-
tään sammuvien" savukkeiden 
käyttöönottoa. Palokuolemien 
määrän vuosiennusteeksi tulee 
uusien tietojen mukaan 76 (± 
11) henkeä, joista miehiä olisi 
49 (± 9). Luvut suluissa ovat las-
kelman virhemarginaaleja.

Sisäilmaongelmien 
tunnistaminen vaatii 
selkeitä ohjeita 

  
Toimistojen sisäilmasto-on-

gelmat heikentävät viihtyvyyttä, 
aiheuttavat kärsimyksiä ja alen-
tavat tuottavuutta. Sisäilmasto-
ongelmien tunnistaminen vaatii 
oikeita tutkimusmenetelmiä ja 
selkeitä ohjeita tulosten tulkit-
semiseen. Ongelmat ovat usein 
monitahoisia. 

Uusi Työterveyslaitoksen 
opas "Toimiston sisäilman tut-
kiminen" tarjoaa tietoa sisäil-
masto-ongelmien aiheuttajista 
ja niiden tunnistamisesta. Op-
paassa on kuvattu tutkimus-
menetelmiä ja mittaustulosten 
tulkinnassa käytettäviä sisäil-
man viitearvoja. Oppaassa ker-
rotaan myös työkaluista, joilla 
ongelmia voidaan ratkaista ja 
ehkäistä ennalta. 

Työterveyslaitoksella on kehi-
tetty toimintamalli, joka paran-
taa vaikeiden sisäympäristön 
ongelmien hallintaa ja ehkäisee 
ongelmien pitkittymistä. 

tekijöitä. Edellisen kyselyn 
jälkeen palautetta lähetet-
tiin noin joka kolmannelle 
vastaajalle. 

THL:n Asumisterveyteen 
ja rakennusten terveellisyy-
teen keskittyvä tutkimus-
ryhmä on tutkinut asumis-
terveyttä systemaattisesti ja 
pitkäjänteisesti jo yli kuu-
den vuoden ajan. Valtakun-
nallisten ALTTI-kyselyjen li-
säksi asumisterveyskyselyitä 
on toteutettu erikokoisissa 
asuntoryhmittymissä, mu-
kaanlukien taloyhtiöt, lähiöt 
ja kunnat. 
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K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 

Paljon menee rahaa ruokaan, viinaan ja 
naisiin. Loput menee turhuuksiin.

Raikuliprofessori Alf Rehn 
täytti luennoitsijana kaik-
ki odotukset ja sai var-

mastikin kaikkien osallistujien 
mielen miettimään, mitä se luo-
vuus, johtajuus ja tulevaisuus 
voisivatkaan olla. Ei totuttua 
meininkiä, vaan sitä, että erilai-
suus ja rohkeus ovat hyveitä. Alf 
esitteli niitä arvoja ja määreitä, 
joita me Kiinteistöpostin tekijät 
kaikin keinoin vaalimme. 

Tulkoot perässä taapertavat 

Entrecote & 
raparperibataattipyree

Kyllä alkava kesä on sitten upeaa aikaa, laaksot 

ja lehdot ovat tuoreen, kasvavan vihreän peitos-

sa pitkän huuruisan talven jälkeen.

Esimerkiksi raparperit, jotka nostavat päänsä 

maasta heti hankien sulettua - ja tähän ai-

kaanhan raparperi on parhaimmillaan. Mikäpä 

onkaan maukkaampi välipala kuin omasta pen-

kistä riipaistu raparperi ja sen pureskelu, naa-

ma ensin hieman kirpeydestä mutrussa. Mutta 

kuitenkin.

Meillä kiinteistöpostilaisilla on hyvää myös jär-

jestämämme Tulevaisuuden Isännöinti -semi-

naari, joka pidettiin toukokuun lopussa jo kuu-

dennen kerran. Se ei saa naamojamme mutrulle, 

ennemminkin hymyyn.

Seminaarivieraita ja yhteistyökumppaneita oli 

mukana lähes 200. 

unionistit edelleenkin pitkän 
matkan päässä ja plagioikoot 
kuinka ja vaan. Me teemme 
duunimme juuri niin kuin meis-
tä oikealta ja hyvältä tuntuu. 
Kiitos Alfille, ajattelemme asi-
oista samalla tavalla. Erilaisuus 
on voimavara, ei mitään muuta.

Tuollaisen viimeiseen asti 
mietityn ja hiotun seminaa-
rin järjestäminen on aikuisten 
oikeasti iso homma. Mietipäs 
vaikka sitä, kun kysymme se-

minaariin ilmoittautujalta jo 
ilmoittautumislomakkeella hä-
nen "ruokavammaisuudestaan". 
Ja kun hän vastaa, että olen al-
lerginen possulle ja sialle, niin 
siitäpä alkaakin melkoinen 
ketju. Sillä sitten, kun se lauta-
nen tarjoillaan ála carte-
salissa, niin lautasella pi-
tää olla juuri sellainen 
ruoka, joka ei aiheuta 
syöjälleen mitään on-
gelmia. 

Onneksi laivayhtiön 
henkilökunta on niin 
vastuullista ja am-
mattitaitoista, ettei 
kertaakaan ole tul-
lut mitään ongelmia 
tämän suhteen.

Onnistuneiden 
järjestelyiden taka-
na on lukematon 
määrä muitakin 
asioita. Asioita, 
jotka huomattai-
siin vain, jos ne 
eivät olisi kun-
nossa.

Seuraava Tu-
levaisuuden Isännöinti-se-
minaari pidetään 23.-25.5.2012. 
Arvoisa isännöitsijä, pistä päi-

vämäärät jo nyt kalenteriisi ja 
varmista paikkasi. Lupaan, että 
seuraavakin seminaari tarjoaa 
loistavia luennoitsijoita, hyvää 
seuraa ja mielenkiintoisia tuot-
teita ja palveluita yhteistyö-
kumppaneiltamme.
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p.s. 
Sini-
simpukat 
siiderissä

Oikein hyvää ja leppoi-
saa kesää kaikille Kiin-
teistöpostia ja Kar pan 

Keittiön soppajorinoita luke-
ville. Nauttikaa kesästä, hyvästä 
suomalaisesta lähiruoasta, tuo-
reista kaloista, uusista perunois-
ta ja raikkaista vihanneksista. 
Kesällä kaikki on parhaimmil-
laan. 

Muistakaa kokeilla kesäkeit-
tiöissänne myös jotain uutta 
ja ennen kokematonta. Esimer-
kiksi Juhannuksena tällainen 
raikas ja rehevä Sunrise Gour-
met: kaada riittävän korkeareu-

naiseen lasiin kuivaa suoma-
laista valkoviiniä, esimerkiksi 
Kos kenkorvaa, sopiva määrä ja 
aseta kaunis ja ruokaisa grillat-
tu tai nuotiolla paistettu tuhti 
makkarasiivu lasin reunalle 
koristeeksi. Nauti rauhassa ja 
kuuntele, kun linnut alkavat 
ssuhisssta lähipusikoissa... Voi-
si sanoa, että tässä on ruoka ja 
juoma oikeassa balanssissa.

Kahvimaalla
Impin päivänä 2011

Chef Karppa

Välikyljystä ei tarvitse marinoida

Kuori bataatit ja raparperit. Laske kullekin ruokailijalle yhteensä 
noin 200-250 grammaa näitä herkkuja. Pistä pilkotut ”vihannekset” 
kiehuvaan veteen ja keitä ne jotakuinkin kypsiksi. 

Kaada vesi pois ja leikkaa kunnon nokare voita kattilaan ja lo-
rauta sekaan myös kermaa. Soseuta bataatti ja raparperi sauva-
sekoittimella. Lisää suolaa ja pyöräytä myllystä tuoretta mustapip-
puria mukaan. Maista ja fiksaa tarpeen mukaan.

Ei haittaa, vaikka pyree vähän jäähtyisikin, sillä maut vain pa-
ranevat pyreen jäähtyessä. Raparperi leikkaa mukavasti bataatin 
hieman makean maun ja mustapippuri hoitaa loput.

Nosta lautaselle reilusti pyreetä ja juuri grillattu naudan väli-
kyljys eli entrecote-pihvi ja tuoretta salaattia. Välikyljys on sopivaa 
grillattavaa, sillä siinä on riittävästi rasvaa mukana, joten siitä ei 
tule kuivaa käppyrää, ellet grillaa sitä liian pitkään.

Mielestäni entrecotea ei tarvitse marinoida, jottei lihan oma 
maukas maku peity. Allekirjoittanut siveli lihan pintaan vähän 
oliiviöljyä ja murskattua valkosipulia noin varttia ennen grillausta. 
Maustoin kypsät pihvit suolalla ja pippurilla. Jos haluaa, niin aina-
han lihan päälle voi leikata nokareen mauste- tai valkosipulivoita, 
joten kastiketta ei tarvita.

Pöytään pullollinen hyvää punaviiniä. Meillä grillijuhlat kruunat-
tiin espanjalaisella Faustino I -punaviinillä. Joku voi sanoa, että 
turhankin hieno viini grilliruoalle, kitin kantturat, sanon. Tämä yksi 
Alkossa myytävistä (23,70) Riojan helmistä, Gran Reserva vuodelta 
1998 sopii erinomaisesti mille tahansa hyvälle liharuoalle. Ja jos 
koko pullollinen ei mene ruoan kanssa, ei tuota vähäisintäkään 
tuskaa ”lipitellä” loput pienen juustonokareen kera, taikka vaikka 
ilman juustoakin.

RAPARPERI-
BATAATTIPYREE

BATAATTIA 2/3 OSAA

RAPARPERIA 1/3 OSA

KERMAA

MUSTAPIPPURIA

SUOLAA

VOITA

Alkupalaksi tai sananjälkeiseksi huikopalaksi sopivat maukkaat, 

siiderissä kiehautetut sinisimpukat. Valkosipulia ja tuoretta paton-

kia... Lue tarkempi ohje Karpan Keittiön etusivulla olevaa linkkiä 

painaen: www.karpankeittio.fi
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Kiinteistöalan 
Parhaat Palvelut 2011

Autotallit

Maalauslaitteet

Ikkunat ja Ovet

Kiinteistöpesulat

Parvekekaiteet Väestösuojat

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

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

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

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

Savontie 349

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

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

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

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

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

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

Kiinteistöpesulat

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

Kuntoarviot

Suomen Talotutkimus on rakennus- ja kiinteistöalan palveluyritys 
Asiakkaitamme ovat yksityiset ihmiset, taloyhtiöt ja yritykset.

STT1 Asuntokaupan kuntotarkastus
STT3 Kuntoarviot
STT4 Kuntotutkimukset
STT5 Pesutilakatselmus

Lisätiedot kotisivuiltamme: www.suomentalotutkimus.fi 

P. 0400  279 858    Email: kari.ojala@suomentalotutkimus.fi 
Kulolaakso 14b, 02340, Espoo. Toimialue: Suomi

STT6 Vedeneristystarkastus 
STT7 Kosteuskartoitus
STT8 EKO Lämpökamerakuvaus 
yms. 

Kiinteistön hoitokoneet
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Vuoden putkiremontti 2011 
-kilpailun voittajaksi valittiin Hel-
singin Maunulan As Oy Säästötuki. 
Tärkeänä osatekijänä remontin 
onnistumisessa oli Uponor Cefo 
-putkistoelementtien nopea asen-
nettavuus.

Kilpailun järjestäjät Suomen 
Kiinteistöliitto ja Asunto- ja kiin-
teistöyhtiöiden hallitusasiantunti-
jat ry kiittelivät As Oy Säästötuen 
remontissa muun muassa onnistu-
nutta projektinjohtourakkaa. Poik-
keuksellista oli, että sekä tavoite-
hinta että -aikataulu alittuivat. 

Uponor Cefo -reitityselemen-
teillä putkivedot jäävät lyhyiksi, 
mistä syntyy säästöä sekä kustan-
nuksissa että asennusajassa. Kilpai-
luraati mainitsi projektin hienona 
esimerkkinä modernin elementti-
tekniikan käytöstä. 

Uponor Cefo -putkistoelementit mukana Vuoden putkiremontti voittajahankkeessa
Linjasaneeraus valmistui noin 

kolme kuukautta suunniteltua no-
peammin. Syitä tähän olivat mm. 
elementtitekniikka, reititysratkai-
su, hyvin organisoitu toteutus ja 
se, että asukkaat asuvat remontin 
ajan muualla.

Uponor Cefo -linjasaneeraus 
on kehitetty 1960-1970 -luvuilla 
rakennettujen lähiöiden peruspa-
rantamiseen. Elementtien teolli-
sen esivalmistuksen ansiosta saa-
vutetaan ratkaisevasti nopeampi 
asennusaika kuin perinteisillä sa-
neerausmenetelmillä, sanoo myyn-
ti- ja markkinointipäällikkö Jarmo 
Mäenpää Uponorilta.

Asuntoyhtiö valitsi putkien uu-
simisen viemäreiden pinnoituksen 
ja vesijohtojen uusimisen sijaan. 
Uponor Cefo -komposiittiputkis-
ton testattu käyttöikä on 50 vuot-

ta, pidempi kuin kupariputkiston.
–Jos sattuu putkivuoto, raken-

teita ei tarvitse avata, vaan vuo-
don voi korjata nopeasti avaa-
malla elementin vuotokohdasta. 
Vuoto myös huomataan heti eikä 
isoa vahinkoa pääse syntymään, 
taloyhtiön hanketukiryhmän pu-
heenjohtaja Eino Rantala peruste-
lee valintaa.

As Oy Säästötuessa uusittiin kyl-
pyhuoneet, osa keittiöistä, pesutu-
pa ja sauna. 

Uponor Cefo -elementeillä voi-
daan tuoda huoneistoihin käyttö-
vesi, lämmitys, viemäröinti ja il-
manvaihto. Järjestelmään kuuluvat 
myös sähkökeskuksilla varustetut 
sähköreitityselementit.

Lisätietoja: Uponor Suomi Oy, 
Jarmo Mäenpää, 

puh. 0400 700 7151.

Putkiremonttihankkeessa mu-
kana olleita, Eino Rantala oi-
kealla.

Aaro Kohonen Oy 
osti 
Rakennushanke 
H. Lumivirta Oy:n

 
FMC Groupiin kuuluva Aa-

ro Kohonen Oy on hankkinut 
Rakennushanke H. Lumivirta 
Oy:n koko osakekannan. Kau-
pan jälkeen Rakennushanke 
H. Lumivirta Oy jatkaa toimin-
taansa Aaro Kohonen Oy:n 
tytäryhtiönä nykyisellä nimel-
lään ja nykyisissä toimitilois-
saan. Yhtiön toimitusjohtajana 
jatkaa Hannu Lumivirta.

 Turkulaisen Rakennushanke 
H. Lumivirta Oy:n päätoimialo-
ja ovat rakennuttamistehtävät, 
suunnittelu ja työmaavalvon-
ta. Yhtiön erikoistumisalueita 
ovat kuntoarviot, kuntotutki-
mukset, korjaussuunnittelu ja 
laadunvalvontamittaukset.

 

Nuohous ja ilmastointipuh-
distus Petri Valve Oy on siirty-
nyt kokonaan Consti Yhtiöiden 
omistukseen.

Consti Yhtiöiden palveluihin 
kuuluvat talotekniikka, linjasa-
neeraus, korjausurakointi, jul-
kisivusaneeraus sekä pihojen 
ja ympäristöjen uudistaminen.  
Yritysostolla Consti Yhtiöt laa-
jentaa talotekniikan huoltopal-
velutarjontaa.

Nuohous ja ilmastointipuhdis-
tus Petri Valve Oy on 1994 pe-
rustettu, Uudellamaalla toimiva, 
ilmanvaihtokanavien puhdistuk-
seen ja nuohoustöihin erikoistu-
nut yritys. Vuonna 2010 yrityksen 
liikevaihto nousi 2,6 miljoonaan 
euroon ja omaa henkilökuntaa 
yrityksellä oli 33 henkeä. Sen 
merkittävimpiä asiakkaita ovat 
mm. Senaatti-kiinteistöt, Helsin-
gin kaupunki, Espoon kaupunki, 
Kauniaisten kaupunki sekä Por-

voon kaupunki.
– Ilmanvaihtokanavien puh-

distus ja niihin liittyvät säätötyöt 
on kasvava segmentti korjaus-
rakentamisessa. Näiden töiden 
yhteydessä ilmenee usein niihin 
liittyviä korjaustöitä, joita Petri 
Valve Oy on tähän mennessä 
tehnyt jonkin verran. Consti Ta-
lotekniikan ilmanvaihto-osasto 
pystyy vastaamaan tähän korja-
ustarpeeseen mainiosti, kertoo 
Consti Talotekniikan toimitus-
johtaja Marko Holopainen.

– Toisaalta nykyinen ilman-
vaihto-osastomme pystyy tarjo-
amaan projekteissaan kanavisto-
jen puhdistukseen ja ilmanvaih-
don säätöön liittyvää osaamista 
muille asiakkaillemme. Näin 
Petri Valve Oy liittyy luontevasti 
sekä tekemisen että asiakkaiden-
kin suhteen yhtiöömme.

Consti laajensi talotekniikan huoltopalvelujaanRuukilta aurinko-
paneelijulkisivu

Ruukki on kehittänyt julkisi-
vuun täysin integroitavan aurin-
kosähköjärjestelmän, joka muuttaa 
auringon säteilyn sähköksi. Lähes 
musta, täyslasinen aurinkopanee-
lijulkisivu ei ole riippuvainen au-
ringon lämmöstä, vaan ainoastaan 
sen säteilystä. 

Ruukin aurinkopaneelijulkisivu 
tuottaa keskikokoisen toimiston 
julkisivussa yhden vuoden aikana 
18 000 kWh sähköä, mikä riittää 
keskikokoisen sähkölämmitteisen 
omakotitalon tarpeisiin vuodessa.

Aurinkopaneelijulkisivu sovel-
tuu erityisesti toimisto- ja liikera-
kentamiseen, mutta myös asuin-
rakentamiseen ja teollisuusra-
kentamiseen. Järjestelmä ei aseta 
rajoituksia alustan materiaaleille 
tai rakennustyypeille ja julkisivun 
voi asentaa uuteen tai vanhaan 
rakennukseen ja eri alustamateri-
aaleille.
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•	Markkinoiden	laajin	
kuntolaitevalikoima

•	Suunnittelu	ja	rahoitus

Yhteydenotot ja lisätiedot: 
Ville Sortava, ville.sortava@wrange.fi
Wrange, Itälahdenkatu 22 A, 00210
Helsinki, 010 439 7601, www.wrange.fi

www.wrange.fi
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OSOIT TEENMUUTOS

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

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

KIINTEISTÖPOSTIN IRTOTILAUKSET
3,50 € ( sis. alv 23%) + postikulut
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Palkittu Energia-
Optimi-palvelu 
pienentää kiinteis-
töjen päästöjä

RTK-Palvelun kehittämän Ener-
giaOptimi-ratkaisun avulla kiin-
teistön omistaja voi optimoida 
rakennuksen lämmityksen, ilmas-
toinnin ja vedenkäytön esim. käyt-
tömukavuuden kannalta.

EnergiaOptimi-palvelu on saa nut  
kunniakirjan Kiin teistö palvelut 
ry:n Arvokas-kilpailussa, jossa et-
sitään kiinteistöpalvelualan par-
haita toimintamalleja, ratkaisuja 
sekä palvelukonsepteja ihmisten 
ja yritysten arjen haasteiden rat-
kaisemiseksi.

EnergiaOptimi toimii näin:

Oman rakennuksensa arvon 
säilymisestä, hiilijalanjäljestä sekä 
energian ja rahan säästämisestä 
kiinnostunut kiinteistönomistaja 
ottaa yhteyttä RTK-Palveluun.

Energiatehokkuuden ja kiinteis-
tönhoidon ammattilainen selvit-
tää, minkälaisia energian säästöön 
liittyviä mahdollisuuksia kiinteis-
tössä on käytettävissä.

Rakennuksen energiankulutus 
optimoidaan selvityksen avulla 
ympäristön, käyttäjien ja omista-
jan kannalta kuntoon. Lisäksi huo-
lehditaan, että kiinteistön energi-
ankäytön seuranta ja optimointi 
jatkuvat selvityksen jälkeen suun-
nitelmallisesti.

Lisätietoja: RTK-Palvelu Oy, 
toimitusjohtaja Tauno Maksniemi, 

puh. 0400 489 174

– Henkilöstövaltaisena toimialana 
meille on ensiarvoisen tärkeää, et-
tä henkilöstömme voi kaikilta osin 
hyvin. Siivoojan työ on fyysisesti 
kuormittavaa ja altistaa tuki- ja lii-
kuntaelinsairauksille. Rasitus koh-
distuu erityisesti käsiin ja jalkoi-
hin. Näihin seikkoihin pyrimme 
vaikuttamaan kouluttamalla yli 
viisi tuhatta siivoojaamme oman 
työnsä parempaan suunnitteluun, 
ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja 
Sirpa Huuskonen kertoo.

Askelmittarien käyttö siivoojien 
apuna on osa tätä laajaa hanketta, 
jolla pyritään tehokkaamman pro-
sessin lisäksi henkilöstön työhy-
vinvoinnin lisäämiseen ja työky-
vyn ylläpitämiseen.

Henkilökohtaisen, kaulassa tai 
paidan helmassa kannettavan as-
kelmittarin käyttöönotto on va-
paaehtoista, eivätkä ne jää vakitui-

sesti käyttöön. 
Mittarilla mitataan askeleita 

ennen standardin käyttöönottoa, 
henkilöstön kouluttamista ja yh-
teisesti suunniteltua työpäivän 
kulkua. 

Tämän jälkeen siivoojat teke-
vät työtä standardin ja yhteisesti 
sovitun suunnitelman mukaisesti 
jonkin aikaa, minkä jälkeen as-
kelmittarilla mitataan uudelleen, 
millainen muutos on tapahtunut 
lähtötilanteeseen nähden. 

Kävelyn määrään vaikuttaa koh-
teen pinta-ala ja työpäivän pituus, 
jotka vaihtelevat paljon. Keskimää-
räinen kokopäiväisen siivoojan 
askelmäärä on noin 6000-8000. 
Mittaria käyttäneistä moni on vä-
hentänyt askelten määrää tästä 
noin tuhannella. 

Isännöitsijäkonttori Oy juhlisti 
30-vuotispäiväänsä henkilökun-
nan kanssa juhlaillallisella tou-
kokuun lopussa. Helsinkiläisen 
isännöitsijätoimiston perustivat 
vuonna 1981 Anneli ja Pentti 
Laitinen. Pentti Laitinen toimii 
nykyisin yrityksen hallituksen 
puheenjohtajana ja tuli isännöin-
tialalle jo vuonna 1964. 

Yritys on edelleen perhe-
yritys. Sen hallituksessa ovat 
pääosakkeenomistajat toimitus-
johtaja Ilkka Laitinen AIT, JET 
ja kiinteistöjohtaja Riitta Uotila, 
kiinteistötalouden tradenomi 
JET, ISA (ISA-vastaava) sekä vä-
hemmistöosakkaina Anneli ja 
Pentti Laitinen.

Ilkka Laitinen toimii myös 
asuintaloisännöitsijänä ja Riitta 
Uotila puolestaan liike- ja eri-
koiskiinteistöjen isännöinnissä 

Isännöitsijäkonttori Oy isän-
nöi 210 asiakaskohdetta pääkau-
punkiseudulla ja sillä on kolme 
toimipistettä. 

Enin osa asiakasyhtiöistä koos-
tuu asuintaloyhtiöistä, mutta li-
säksi isännöintisektoriin kuuluu 
mm. kauppakeskusten ja erikois-
kiinteistöjen isännöinti 

Yrityksen palveluksessa on 
reilut 40 alan ammattilaista.

Isännöitsijäkonttori Oy on 
auktorisoitu isännöitsijätoimisto 
ja jälleen vuonna 2011 auditoin-
tiohjelmassa.

Isännöitsijäkonttorilla tuli 30 vuotta täyteen

ISS:n siivoojille askelmittarit
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Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:

Taloyhtiösopimuksella 
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista

Elisa Kaapeli-TV

Elisa Vahti Elisa Viihde

Eli K li TV Elisa HD -kanavapaketti

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

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

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

Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan.

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
•  Edullinen perus-

nopeus kaikille 
taloyhtiön asukkaille 

•  Helppo ottaa 
käyttöön, 
ei avausmaksua

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

•  Lisää asuntojen 
houkuttelevuutta ja 
nostaa taloyhtiön arvoa

Lue lisää osoitteesta elisa.fi /kiinteistoille

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

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

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

Pirkanmaa, Hämeenlinna, 
Uusimaa
Jani Bebek, 050 506 0652
jani.bebek@elisa.fi Pirkanmaa

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

http://www.elisa.fi/kiinteistoille

