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Myyntityöllä parempaa 
kannattavuutta

Isännöitsijät ovat myyneet asiakkailleen 
palvelunsa huonosti, jos kaikki taloyhtiöt 
olettavat saavansa tilinpäätökset ja 
yhtiökokoukset pidettyä samaan aikaan 
kevättä, paukautti Suomen ensimmäinen 
myynnin professori Petri Parvinen Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulusta. 
Laadukkaampaa myyntityötä tekevä 
isännöintiyritys sen sijaan jakaa kevään 
työmäärän tasaisesti - taloyhtiöille idea 
myydään jo syksyllä.

s.6 Harjakainen valvoi  s.  68

Sisäilmatutkimukset  s. 34

Korjaamisen energiatehokkuus  s.  20

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

RAKENNUTTAJAT SEKÄ KIINTEISTÖNHUOLTOLIIKKEET. LEHDEN JAKELULEVIKKI ON 6 797 KPL.
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Aito tiilikatto on talon kruunu

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

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

Kohde: Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi

Tässä numerossa:

5 Pääkirjoitus
6 Kekseliästä, laadukasta, hyvää myyntityötä kohti
 Myyntityöllä parempaa kannattavuutta
 ”Jos aikaisemman busineksen tärkein työkalu oli excel, niin  
 nyt tämänhetkisesti eniten rahaa tuottavat sellaiset myynti-  
 ja markkinointistrategiat, joissa ihmiskontakti ja sen 
 ymmärtäminen on kaikkein eniten pinnalla.” Petri Parvinen. 
20 Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimusten   
 syvempi sisältö: normaalin korjaamisen yhteydessä,
 kustannustehokkaasti ja omistajien tahtotilan
 mukaisesti
 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen kertoi lausuntokierroksel- 
 le lähteneen korjausrakentamisen energiatehokkuusvaati- 
 musten tarkemmasta sisällöstä ja soveltamisesta käytännössä. 
34 Poistetaan sisäilmaongelmat taloyhtiöistä sisäilma-
 ohjeen ja -asiantuntijoiden voimin
 Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen  
 patistaa sisäilmaongelmakorjauksiin terveydellisistä, mutta
 myös yhteiskunnan talouden kannalta: huonosta sisäilmas-
 tosta aiheutuvat kustannukset voivat olla jopa 3 miljardia
 euroa vuodessa.

48  Isännöitsijän ja aktiivisen hallituksen puheen-
 johtajan yhteinen tie taloyhtiöarjen taistelupariksi
 Puheenjohtajien klubin Mika Artesolan ehdotuksia isän-
 nöitsijän ja aktiivisen hallituksen puheenjohtajan yhteispelin
 edistämiseksi ei nielty mukisematta - varsinkaan taloustieto-
 raportteja neljännesvuosittain osakkaille. 

61  Isännöitsijän asemassa ja vastuussa juriidisessa 
 mielessä monia näkökulmia
 Lakikammarissa käytiin tällä kertaa Pasi Oravan johdolla  
 läpi isännöitsijän asemaan ja vastuuseen liittyviä asioita.

68 Puolituntia valvovan rakennusmestarin Timo
 Harjakaisen valvonnassa
 Nauru pidentää ikää ja rentouttaa. Tätä isännöitsijöille semi- 
 naarissa tarjosi näyttelijä Aku Hirviniemi esiintymällä 
 suosittuna sketsihahmonaan Harjakaisena.

70  Pienten isännöintiyritysten ääni paremmin 
 kuuluviin ja alan kehittämiseksi verkostoitumista
 Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarin ensimmäisessä 
 paneelikeskustelussa pyrittiin etsimään vastauksia arkisessa  
 työssä koettuihin ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin. 
78-83   Isännöitsijä- ja tilintarkastajatuttavuuksia
 Lännen Kiinteistöympyrä Oy:n kymmenhenkisestä työn-
 tekijäjoukosta viisi osallistui Tulevaisuuden Isännöinti 
 -seminaariin rentoutuakseen töistä, mutta myös uusia 
 työkavereita tavatakseen.
 Joensuun Tilintarkastus Oy:n työntekijät saivat seminaari-
 risteilyllä mahdollisuuden tutustua tarkemmin myös 
 isännöitsijöiden arkeen ja alalla ilmeneviin ongelmiin.
 Kuuden hehtaarin tontilla sijaitsevien 8 rakennuksen 
 korjaamisesta riittää kysyttävää - siinä peruste Riku 
 Puustellille AEL:stä osallistua tämänkertaiseen 
 seminaarireissuun.
84   KontaktiFoorumissa tavattiin

92
Tällä kertaa Karpan Keittiössä 
grillattiin. Sen ansiosta lauta-
selta nautittiin grillattua nau-
dan sisäfileetä salaattipedillä.

84
KontaktiFoorum tarjosi jälleen kiireet-
tömän ja asiapainotteisen tilaisuuden 
isännöitsijöille tutustua yritysten tuot-
teisiin ja palveluihin. Kuvassa Elex-
trolux Oy Kiinteistöpesulakoneiden 
Hannu Saari kertomassa digitaalisesta 
nimi- ja ilmoitustaulusta.

Yksi media
-monta mahdollisuutta.

Myös Facebookissa.
   Kiinteistöposti

48
Onko aktiivinen hallituksen puheen-
johtaja isännöitsijälle hyödyksi vai 
haitaksi? Tätä kysymystä seminaaris-
sa valotti puheenjohtaja Mika 
Artesola, jonka mielestä tärkeimpänä 
hyötynä voi pitää tiedottamisvastuun 
jakamista ja tiedottamisen käytän-
nön  toteuttamista.

34
Kosteus- ja homevauriotalkoi-
den ohjelmapäällikkö Juhani 
Pirinen kertoi uudesta sisäil-
matutkimusten tilaajan ohjeesta 
ja  miten sitä voi käyttää apuna 
arjessa ongelmien selvittämi-
sessä. 

78
Lännen Kiinteistöympyrä 
Oy:n porukka Teemu Nur-
minen (vas.), Niina Mietti-
nen, Erja Lehtonen, Timo 
Innilä ja Juha Mattila tiedon-
hankinnan rentoutumisen ja 
yhdessäolon merkeissä semi-
naariristeilyllä.

Seitsemännessä Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaarissa ohjelma noudatti tärkeäksi 
koettua periaatetta - tarjottiin näkökulmaa 
isännöintialan arjen ulkopuolelta, ajankohtaista 
viranomais- ja korjausrakentamistietoutta. Tätä 
seminaarin puheenjohtaja Jukka Lahdensivun 
johdolla.  
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Aito tiilikatto on talon kruunu

Kun vanhan kiinteistön katto kaipaa uutta ilmettä tai jos on tarve  
löytää alkuperäisen kaltainen, mutta kestävä ja vähän huoltoa 
kaipaava katemateriaali – oikea vaihtoehto on aito keraaminen 
KORAMIC-kattotiili.
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Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

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

Ostaisinko isännöintiyrityksen? Sellainen näyttää olevan tarjolla Yrittäjäsanomien Yrityspörssissä. "Isännöinti-

toimisto Uudellamaalla. Työntekijöitä 4-5. Liikevaihto 200 000 - 300 000 euroa. Hintapyyntö 150 000 euroa."

Kuinkahan moni Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa istunut isän-

nöitsijä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Suomen ensimmäisen 

myynnin professorin Petri Parvisen vauhdikasta puhetta kuunnellessaan 

huomasi ihmettelevänsä "miten niin isännöintiä pitäisi myydä. Eihän sitä 

tarvitse myydä, koska asiakkaita on jo nyt kädet täynnä ja ovesta tulossa 

lisää pilvin pimein".

Vai josko sittenkin kannattaisi myydä - nimittäin päättää, onko tarpeel-

lista kasvattaa yritystä vai tulla toimeen nykyisten kanssa. Päättää, miten 

kannattavuutta parannetaan nykyisten asiakkaiden kanssa, mutta kuiten-

kin niin, että otetaan sieltä asiakkaiksi vain parhaimmat. Annetaan ns. B-

luokan asiakkaat, taloyhtiön asioista täysin välinpitämättömät ja korjauk-

sista piittaamattomat ja isännöintityöstä mahdollisimman halvalla haluavat 

taloyhtiöt toisten isännöitsijöiden murheiksi.

Lisäksi on ratkaistava, onko meidän isännöintimme tuote, projekti, pal-

velusopimus vai ongelmanratkaisu taloyhtiön ongelmiin? Ne pitäisi siis 

myydä eri tavoin.

Siis takaisin tuohon ensimmäiseen kysymykseen: ostaisinko yrityksen, 

saisinko lisää asiakkaita, miten ne suhtautuisivat, kun omistaja vaihtuu?  

Yhä useampi isännöintiyrittäjä joutuu miettimään, mitä tehdä yrityksensä kanssa, kun tekee mieli lopettaa, ikä 

painaa, eikä enää jaksa. 

Seminaari-isännöitsijöitä kuunnellessa tuli mieleen, että sukupolvenvaihdos ei ole useinkaan kovin helposti 

toteutettavissa oleva ratkaisu, koska varsin huonosti isännöitsijän työ nykypolvea kiinnostaa. Ja varmaan vielä 

vähemmän, jos Parvisen piirtämä sosiologinen trendi laiskuuden lisääntymisestä kaikissa sukupolvissa toteu-

tuu.

Ei ole yhtä viisasten kiveä tässä. Jokin siemen kai kuitenkin itää jokaisessa isännöitsijässä siinä mielessä, että 

omaa työtä arvostetaan, omassa työssä halutaan onnistua, toivotaan positiivista palautetta ja siksi ymmärre-

tään, että kyllä - isännöintityötä on sittenkin myytävä - laadukkaasti, kekseliäästi, innovoivasti, muutostilanteet 

hyödyntäen. Asunto-osakeyhtiömaailmassa alan kehitystä ei liene tapahtunut kovin paljon, koska muutosten 

ja uudistusten tarvetta on arvioitu lähinnä lakimuutoslähtöisesti. Eikä maaperä verkostoitumisellekaan vaikuta 

olevan vielä kypsä - sellainen tuntuma paneelikeskustelustamme seminaarissa jäi. 

Kuitenkin jokaisen isännöitsijän ja yrittäjän pitäisi jo nyt ymmärtää ennakoida, minkälaista isännöintiä van-

hukset, aktiiviseniorikansa, luovasti laiskat keski-ikäiset ja tekniikkaorientoituneet nuoret tulevat tarvitsemaan. 

Muutoksia ei tehdä yhdessä yössä - sittenkään.
Riina Takala

Kiinteistöpostin toukokuussa jo seitsemännen kerran 
järjestämä Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariin osallis-
tui toista sataa isännöitsijää. Heistä 41 % tuli Uudenmaan 
ulkopuolelta, 37 % oli naisia ja osallistujien keski-ikä oli 52 
vuotta. Parhaassa työiässä siis. Luvut näyttävät jotakuinkin 
viimevuotisen kaltaisilta.
Seuraavan kerran Kiinteistöpostin isännöitsijälukijat voivat 
osallistua Kiinteistöalan päättäjänaiset merellä -seminaa-
riin, joka toteutetaan 6.-7.9.2012. Tosin, tämä seminaari on 
tarkoitettu ainoastaan naisille. Osallistujat, luennoitsijat, 
yhteistyökumppanit ja järjestävän tahon edustajat, kaikki 
ovat naisia. Miehillä ei ole tähän seminaariin mitään asiaa.

Pohdinnassa onkin 
tosimiehille suunnattu 
Äijäenergiaa aalloil-
la -seminaari, johon 
puolestaan pääsisivät 
ainoastaan 
miesisännöitsijät.

Kiinteistöpostin henki-
lökunta toivottaa oikein 
leppoisaa ja rentouttavaa 
kesää kaikille lukijoilleen. 

K O M M E N T T I

Seminaari-infoa ja hyvää kesää

P Ä Ä K I R J O I T U S

http://www.esteri.com


Isännöintiyritysten ja isännöitsi-
jöiden ei ole juurikaan tarvinnut 
myydä palveluitaan. Ei ole tarvittu 

kekseliästä myyntityötä, koska on ollut 
pitkäaikaisia asiakassuhteita, tarjouksia 
on annettu, jos niitä on pyydetty, on 
jol lakin tavoin koitettu tehdä itseä 
isännöintimarkkinoilla tunnetuksi, 
mut ta todellista aktiivista, asiakkaisiin 
suuntautuvaa, laadukasta myyntityötä 
ei ole tehty. Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun professorin Petri Parvi-
sen saama kuva isännöintiyritysten ja 
-palveluiden myymisestä on tämä. 

Yleisöstä joku huutaa: "ei ole tarvin-
nut myydä".

– Investointivetoisessa taloudessa, 
missä rakentaminen ja kulutustavarat 
luovat tietynlaisen "pöhinän", ei ole 
tarvinnut tehdä laadukasta myyntityö-
tä,  joka huomioisi asiakkaan. Kun tar-
kastelee taloushistoriallisesti sitä, mikä 
on ollut kaupallisen kekseliäisyyden 
osuus niissä yrityksissä, jotka ovat teh-
neet rahaa viivan alle - huomatkaa lii-

Kekseliästä, laadukasta, hyvää myyntityötä kohti

Myyntityöllä 
parempaa kannattavuutta

Isännöitsijät ovat myyneet asiakkailleen palvelunsa huo-

nosti, jos kaikki taloyhtiöt olettavat saavansa tilinpäätök-

set ja yhtiökokoukset pidettyä samaan aikaan kevättä, 

isännöitsijät ovat aivan ”puhki” ja työpaikalla voidaan pa-

hoin. Sen sijaan laadukasta myyntityötä harjoittava isän-

nöintiyritys on tasannut kevään kiireet niin, että asiakas-

taloyhtiöille on tiedotettu jo syksyllä, missä järjestyksessä 

tilinpäätökset valmistuvat ja yhtiökokoukset pidetään.

Miten tullaan kekseliääksi, laadukasta myyntityötä teke-

väksi oman apukoulun priimukseksi, siihen isännöitsijä-

kunnalle räiskyvästi tietä avasi Suomen ainoa myynnin 

johtamisen professori Petri Parvinen Tulevaisuuden Isän-

nöinti -seminaarissa.

n  Teksti:  Riina Takala  n  Kuvat:  Timo Soasepp
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”MyyNTITyÖSSÄ ON NIIN PALJON LAATUEROJA, ETTÄ 

TILASTOTUTKIJAA HIRVITTÄÄ. KUN KATSOTAAN, 

MINKÄLAISET fIRMAT PARHAITEN PÄRJÄÄVÄT, NIIN 

NE EIVÄT OLE NIITÄ, JOISSA ON ENITEN HUIJARI-

MyyNTIÄ, ENITEN LUUKUTUSMyyNTIÄ, AHNEUTTA TAI 

”MyyN VAIKKA MUMMONI” -TyyPPISTÄ MyyNTITyÖTÄ, 

VAAN NE, JOISSA MyyNNISTÄ ON TEHTy KILPAILUETU 

JA yLPEÄN AMMATTITAIDON AIHE JA ASIAKKAAT 

ANTAVAT SILLE MyyNTITyÖLLE MyÖS HyVÄN ARVOSA-

NAN. HEIDÄN MyyNTITyÖNSÄ ON LAADUKASTA.”

kevaihto on eri asia kuin liike-
voitto - eli liikevoittoa, niin ne 
ovat niitä, jotka tekevät myyn-
nistä ja kaupallisesta kekseliäi-
syydestä itselleen kilpailuedun. 

– Isännöintiyrityksessä se voi-
si tarkoittaa sitä, että isännöin-
tityötä ei välttämättä tehdä mi-
tenkään eri tavalla kuin ennen, 
mutta asiakkaan hallinta, huo-
mioon ottaminen, yhteydenpi-
to ja asiakkaalle myyminen on 
laadukkaampaa, kekseliäämpää, 
fiksumpaa, Parvinen pohjusti.

Kannattavuutta 
uusilla vai jo 
olemassa olevilla?

Viittauksella apukouluun 
Parvinen tarkoittaa sitä, 
että Suomi on ollut ja 

on edelleenkin myyntitoimin-
nassa tietynlainen apukoulu-

maa. Myyntityötä, eikä myyjiä 
ole arvostettu, ei ole huomioitu 
asiakasta, ei ole aktiivisesti käy-
tetty erilaisia myyntitekniikoita 
riippuen myytävästä tuotteesta 
tai palvelusta, ei ole reagoitu 
muutostilanteisiin, ei ole oltu 
aktiivisia....

– Uskokaa minua, kun sanon, 
että historiallisen kauppatie-
teellisen tutkimuksen perus-
teella voidaan kiistattomasti 

osoittaa, että kannattaa olla ai-
nakin oman apukoulunsa prii-
mus, Parvinen kannusti.

– Kun puhutaan myynnis-
tä, lisämyynnistä, kekseliäästä 
myynnistä, niin silloin usein 
lähdetään satsaamaan siihen, 
että tehdään aktiivisesti ja laa-
dukkaasti myyntityötä, hän jat-
koi.

Lisämyynti ei kuitenkaan 
vält tämättä tarkoita sitä, että 

myy dään lisää - yritys saa lisää 
asiakkaita tai keskiostoksen 
hinta nousee tai tyytyväiselle 
asiakkaalle tuputetaan kaupan-
päällisiä ja humpuukia, mitä 
hän ei tarvitse. 

– Totta kai aktiivinen myyn-
ti on tätäkin, että hankitaan 
uusia asiakkaita. Lisämyyn-
ti voi kuitenkin tarkoittaa 
myös sitä, että yritetään saada 
mahdolli sim man laaja palvelu-
paletti kau paksi sille nykyisel-
le taloyhtiö asiak askunnalle. Se 
on ihan sa manlaista myyntitoi-
mintaa, joka tuottaa viivan alle 
liikevoittoa, mutta se voidaan 
kohdistaa niin, että olemassa 
olevat asunto-osakeyhtiöasiak-
kaat eivät läh de pois. Tai se voi 
tarkoittaa sitä, että saamme pa-
remmalla katteella tehtyä sen, 
mitä asiakkaille nyt tehdään. 
Tai kun tiedämme, että asiak-
kaan kanssa tulee eteen jokin 
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projekti jossa kin vaiheessa, 
niin yritämme saa da asiakkaan 
toteuttamaan sen aikaisemmin, 
ennen kuin tekemättömyyden 
vuoksi tulee jotakin vaikeuksia, 
Parvinen totesi. 

– Aktiivisella myynnillä ta-
soitetaan arkea. Mikäli olen 
ymmärtänyt oikein isännöitsi-
jöiden maailman, tahtoo olla 
niin, että asunto-osakeyhtiölaki-
muutoksen jälkeen kaikilla on 
verenpaine korkealla ja kauhea 
stressi keväisin. Palvelu on sil-
loin huonosti myyty. Hommat 
on huonosti myyty, jos kaikki 
asiakkaat olettavat saavansa sa-
mana päivänä kaikki asiat ja hir-
vittävä huuto ja pahoinvointi 
vallitsee työpaikalla aina keväi-
sin. On se silloin myös huonosti 
organisoitukin, Parvinen ravis-
teli isännöitsijöitä miettimään 
keväisiä kiireitään.

–  Olen myynyt paljon asian-
tuntijapalveluita ja pyörittänyt 
asi antuntijapalveluyrityksiä, 
joissa kesää täytyy aktiivisesti 
myydä. Yrityksen johdon tehtä-
vä on kuitenkin tasoittaa vuo-
sisykliä sillä tavalla, että työn-

tekijöillä ei ole valtava pahoin-
vointi ennen lomia ja lomien 
jälkeen. Yrityksen on tehtävä 
laadukkaalla myyntityöllä vuo-
desta vähän siedettävämpi niin, 
että ihmiset eivät stressaannu, 
eivätkä rupea oksentelemaan, 
saamaan selkäsärkyjä ja sairas-
telemaan, Parvinen painotti.

Entäs jos
keskitynkin vain 
olemassa oleviin....?

-Isännöintibusiness on täl-
lä hetkellä ja ollut mat-
kan varrellakin siinä ti-

”JOS AIKAISEMMAN bUSINEKSEN TÄRKEIN TyÖKALU 

OLI EXcEL, NIIN NyT TÄMÄNHETKISESTI ENITEN RAHAA 

TUOTTAVAT SELLAISET MyyNTI- JA MARKKINOINTI-

STRATEgIAT, JOISSA IHMISKONTAKTI JA SEN 

yMMÄRTÄMINEN ON KAIKKEIN ENITEN PINNALLA.”

lanteessa, että meidän ei ole tar-
vinnut myydä, ja silti asiakkaita 
on koko ajan tullut lisää. Totta 
kai meidän täytyy heittää asiak-
kaita toisesta päästä ulos, mutta 
se mikä tästä sinun seminaari-
esityksestä jäi mieleen ja mitä 
voisin tehdä nykyiseen toimin-
taani liittyen...., hyvinkääläinen 
Juhani Nordlund Isännöintipal-
velu Nordlund Oy:stä aloitti ja 
nopeatempoinen professori 
tart tui pohdintaan:

– Nimenomaan päättää sen, 
että sinulle ei tule yhtään asia-
kasta enempää, vaan aina kun 
joku tulee sisään, jonkun täy-
tyy lähteä ulos. Tällainen voi 

olla kannattavin asia, mitä voit 
tehdä eli rupeat jalostamaan 
asiakaskantaasi. Suunnittelet, 
kenestä luovut - mutta tee se 
etukäteen, Parvinen evästi. 

– Jos yritykselläsi on hyvä 
brän di ja monet pyrkivät asiak-
kaaksesi, kerrot heille olevasi 
hyvin kysytty ja sinun täytyy 
käydä nykyisten asiakkaiden 
kanssa keskustelu, kuka heistä 
lähtee. 

– Sinä voit päättää, että firma-
si ei kasva, mutta kannattavuus 
vain paranee. Suunnittelet - se-
kin on myyntityötä, että pystyt 
hankkiutumaan asiakkaista 
eroon ilman, että ne suuttu-
vat. Voit ehdottaa, voisitteko 
ystävällisesti vaihtaa toiseen 
isännöit sijään ja yritykseen, jot-
ta teet tilaa sille, että kykenet 
todella panostamaan uuteen, 
parempaan asiakkaaseen ja pal-
velu säilyy laadukkaana ja hyvä-
nä, hän jatkoi.

– Kaikki myynti ei ole lisä-
myyntiä, vaan samojen, olemas-
sa olevien asiakkaiden keskuu-
dessa voi tehdä paljon. Siitä on 
useasti jopa paljon enemmän 
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hyötyä itselle kuin se, että yrit-
tää hamuta uusia asiakkaita, 
hän vielä muistutti.

– Jos haluatte satsata laaduk-
kaaseen myyntityöhön yrityk-
sessänne, valitkaa asia, mikä on 
teille ajankohtaisin ja ryhtykää 
tekemään yhdentyyppistä, ak-
tiivista, laadukasta myyntityötä. 
Se ei välttämättä ole sitä, että 
haluan miljoona asiakasta lisää, 
vaan sitä, että haluan parantaa 
asiakaskannattavuutta.

– Kaikki tietävät myös sen, 
että nämä kaksi asiaa vaativat 
erilaisia toimenpiteitä. Uusasia-
kashankinta on eri hommaa 
kuin se, että pidetään nykyiset 
asiakkaat meillä, pidetään toi-
minta kannattavana tai vauh-
ditetaan sitä vaikka tekemällä 
kampanja: yritetään rohkaista 
asiakastaloyhtiöitä aloittamaan 
putkiremontit ennen kuin tulee 
suuria ongelmia tai jokin muu 
remontti, että talvella ei ole tie-

tynlaisia ongelmia tai vastaavaa, 
Parvinen vielä painotti.

Avioliittosuhdetta 
ei myydä 
projektina

-Älkää vain kuvitelko, 
että erityyppisten 
isännöinnin liiketoi-

mintojen myyminen olisi te-

hokasta samalla tavalla tehty-
nä. Moni myynnin pariin vasta 
vihkiytyvä tai vihkiytynyt pieni 
organisaatio usein tekee tämän 
virheen. Ajatellaan, että erityyp-
pisiä liiketoimintoja voidaan 
myydä samalla tavalla - menes-
tyksekkäästi. Se ei pidä paikkan-
sa, Parvinen jatkoi alustustaan.

Hän puhui projektiliiketoi-
minnan, tuoteliiketoiminnan, 
palveluliiketoiminnan ja ratkai-
suliiketoiminnan malleista, joita 
on myös myytävä eri tavoin.

Projektiliiketoiminta
Isännöintibusiness voi liittyä 

johonkin yksittäiseen projek-
tiin, mutta sitä ei voi Parvisen 
oppien mukaan myydä taloyh-
tiölle kuin yksittäistä tuotetta. 

– Projekteja myydään suhde-
myynnillä, suhdemarkkinoin-
nilla, vahvalla omalla näkemyk-
sellä siitä, mitä pitää ja mitä ei 
pidä tehdä, jotta niistä ei tule 
ikuisuusprojekteja. 

Hän kehottaa käyttämään 
pro jekteissa hyviä partnereita 
ja yhteistyöverkostoja, joiden 
on myös oltava erittäin luotet-
ta via, koska projektimyynti 
tuottaa yleensä vähemmän ra-
haa kuin avioliiton omainen 
pitkä palvelusopimussuhde.

Luotettavuus korostuu Par-
visen mukaan erityisesti siksi, 
että jos yksikin partneri tekee 
jotakin huonosti, se voi johtaa 
isännöintiyrityksen kannalta 
”kaa mean” huonoon vuoteen, 
huono maine leviää ja saastut-
taa ne hyvätkin avioliitonomai-
set asiakassuhteet.

– Te ette voi tehdä jatkuvassa 
isännöintisopimuksessa asunto-
osakeyhtiön kanssa mitään niin 
väärin kuin mitä voitte tehdä 
täysin perseelleen menneessä 
projektissa. Pieleen mennessä 
projektissa kaikki huonot uuti-
set lähtevät kiertämään turuilla 
ja toreilla, Parvinen varoitti.

"Projektiliiketoiminnan lii
ketoimintamallit perustuvat 
siihen, että osapuolet toteut
tavat vuorovaikutuksessa pi
demmän ajan kuluessa talou
del lista vaihdantaa, jota ei 
tyypillisesti ole voitu ennalta 
täysin määritellä ja jonka tie
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detään päättyvän." Petri Par
visen esittämä määritelmä.

Tuoteliiketoiminta
– Tuoteliiketoiminnassa tar-

vitaan aktiivista, systemaattis-
ta, aggressiivistäkin myyntiä. 
Ti lastot osoittavat, että kun 
myy dään jotakin selkeää tuo-
tetta - "ost ny, ost ny, ost ny" ja 
seuraavalle "ost ny, ost ny, ost 

ny" (toim. huom. turkulaismur-
teella) - niin se toimii oikeasti 
vain tuoteliiketoiminnassa. Tä-
mä määrätietoinen suoraviivai-
nen, aggressiivinenkin myyn-
titoiminta tuottaa yritykselle 
voittoa, mutta on huomioitava, 
että vain tiettyjä asioita voidaan 
myydä näin melko aktiivisesti, 
Parvisen viesti tuotteisiin liitty-
västä myynnistä.

"Tuoteliiketoiminnan liike
toimintamallien vaihdannan 
sisältö on määritelty tarkas
ti, ja asiakas käynnistää ja 
päät tää vaihdannan ilmaise
malla haluavansa "yhden sel
laisen, kiitos"." Petri Parvisen 
esittämä määritelmä.

Palveluliiketoiminta
– Isännöintibusiness taloyh ti-

öi den kanssa on jatkuva suhde 
- avioliitto, joka rullaa vuodes-
ta toiseen ja rahaa tulee, ellei 
toisin sovita, Parvinen piirsi 
kuvaksi hyvin toimivista asia-
kassuhteista.

Jatkuvia palvelusopimuksia 
myydään Parvisen kuvaaman 
tyylin mukaisesti "laittamalla 
kivat kengät jalkaan, koska nai-
set katsovat kenkiä, eikä bleise-
reitä; viemällä anopille kukkia; 
muistamalla nimipäivät, osoit-
tamalla luottamusta, läsnäoloa, 
rauhallisuutta.

– Tällaiset jatkuvan palvelu-
sopimuksen myynnin käytän-
nöt tarvitaan tässä, hän totesi. 

"Palveluliiketoiminnan lii
ketoimintamallit perustuvat 
oletukseen siitä, että vaihdan
ta jatkuu periaatteessa loput
tomasti. Siinä missä tuote ja 
palveluliiketoiminnassa kau
poista täytyy aina erikseen 
sopia, palveluliiketoiminnas
sa rahaa tulee, ellei toisin so
vita." Petri Parvisen esittämä 
määritelmä.

Ongelmanratkaisuliike-
toiminta

Isännöintibusiness voi Parvi-
sen mukaan edustaa myös on-
gelman ratkaisuun perustuvaa 
liiketoimintaa. 

– Asiakkaalla on jokin ongel-
ma ja isännöitsijä tarjoaa siihen 
kokonaisuutta, joka oikeasti rat-
kaisee ongelman. Silloin isän-
nöintiyrityksen liiketoiminta-
kin sidotaan siihen ongelmaan, 
eikä siihen, mitä tehdään.

Tässä tärkeintä Parvisen mu-
kaan on löytää asiakkaan piile-
vät tarpeet.

–  Jotta pystyt oikeasti teke-
mään lisää rahaa sillä, että jolla-
kin on ongelma, sinun täytyy 
it se asiassa ymmärtää se ongel-
ma paremmin kuin asiakas. Si-
nun täytyy pystyä tarjoamaan 
sii hen ratkaisua avaimet käteen 
-periaatteella ja sillä tavalla, et-
tei asiakkaan tarvitse vaivata 
itseään siinä asiassa, Parvinen 
opasti.

"Ratkaisuliiketoiminnan lii
ketoimintamalli ei ota kantaa 
siihen, miten myyjän ja osta
jan suhde järjestetään, vaan 
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toiminta tottelee sitä, miten 
asiakkaan ongelma ratkeaa." 
Petri Parvisen esittämä mää

ritelmä.
– Miettikää siis, mitä myytte, 

mistä saatte rahaa, mitkä niistä 
ovat tuotteita, mitkä niistä ovat 
ainutkertaisia projekteja, mitkä 
niistä ovat "jatkuvia avioliitto-
ja" ja mitkä niistä ovat tällaisia 
ratkaisuja, missä ei myydä sitä, 
mitä tehdään, vaan sitä, millä 
ongelma ratkeaa. Ja koittakaa 
myydä niitä eri tavalla. Tämä on 
sitä myynnin syvää ammattitai-
toa, Parvinen evästi.

Suomalainen sopii 
luottamusmyyntiin

Myyntityötä pitää tehdä 
omasta persoonasta 
lähtien. Parvinen loh-

dutti, että kenenkään ei tarvitse 
olla väkisin "hölösuu" tai läheis-
riippuvainen, ei pyssymyyjä, ei-
kä kaverimyyjä.

– Jokainen tekee myyntityötä 
omalla tavallaan. Tutkimukset-
kin sitä tukevat, että esimerkik-
si pyssy- tai kaverimyynti ei 
välttämättä ole millään tavalla 
oikea tapa. Päinvastoin - kan-
sainväliset tutkimukset tukevat 
sitä, että luottamusmyynti on 
kovasti nousussa, Parvinen to-
tesi.

2010-luvun myyntityötä ja 
sen tuloksellisuutta koskevat 
tutkimustulokset antavat Par-
visen mielestä samanlaisen 
kuvan - kuin lukisi suomalaista 
kultaisen käytöksen kirjaa. 

– Pitäkää kiinni suomalaisuu-
destanne ja persoonastanne, 
kun teette myyntityötä, mutta 
lähtekää siihen työhön laaduk-
kain ja kunniahimoisin tavoit-
tein. Ei tarvitse mennä "myyn 
vaikka mummoni" -linjalle, luu-
kuttaa kuin basaarin mies, vaan 
ihan hyvin riittää se oma tyyli, 
kunhan se on systemaattista, 
mietittyä, hyvin aikataulutettua 
ja asiakkaalle aidosti hyödyllis-
tä, Parvinen painotti.

Riippumattomuus 
kaiken tae

-Myyjä ei saa olla riip-
puvainen kumppa-
nistaan. Tutkimus 

sanoo, että näissä jatkuvan pal-
velusopimuksen tapaan toimi-
vissa suhteissa on tilastollisesti 
riistäjä ja riistettävä - niin kuin 
avioliitossakin on sosiaalipoli-
tiikkatutkimustenkin mukaan 
riistäjä ja riistettävä.  Harmoni-
sia avioliittoja, joissa molemmat 

antavat ja saavat täysin yhtä pal-
jon tai molemmat antavat mut-
ta myös saavat enemmän kuin 
antavat, on tosi vähän. Lukekaa 
piruuttanne Keltinkangas Järvi-
sen kirjoja persoonallisuuksien 
muutoksista, niin ymmärrätte 
miksi, Parvinen mainitsi.

Myyntityöhön riippumatto-
muu den mottoa soveltaen 
myyn tityötä tekevän isännöitsi-

jän ei pidä olla riistettävä, mut-
ta ei myöskään riistäjä.

– Asiakassuhteessa täytyy 
pitää tarkasti huolta siitä, ettei 
asia kas pääse riistämään teitä 
tai että te ette riistä asiakasta 
niin, että se loppujen lopuksi 
kyllästyy ja lähtee menemään. 
Tämä on tarkka paikka aviolii-
toissakin, kuten kaikki tietävät.
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Mukavampaa 
ja hallitumpaa 
arkea kohti

Erilaisten liiketoimintojen 
myyminen vaatii tietyn-
laista erikoistumista. 

– Erikoistumista tarvitaan, 
kos ka tutkimustenkin mukaan 
et voi koko ajan vaihtaa naama-
ria pyssymyyjästä asiantuntija-
myyjäksi, siitä psykologiksi ja 
sieltä taas kaverimyyjäksi, Par-
vinen totesi.

– Se tiedetään, että pyssymyy-
jät ovat parempia tuoteliiketoi-
minnassa. Se tiedetään, että asi-
antuntijamyyjät ovat parempia 
ratkaisuliiketoiminnassa ja se, 
et tä kaverimyyjät ovat parhaita 
projektimyyntiliiketoiminnas-
sa. Kuuntelijat ovat kaverin ja 
kuuntelijan välimaastossa ja 

heillä on onnistuneimmat avio-
liitot eli menestyvät parhaiten 
palveluliiketoiminnassa.

– Erikoistakaa siis sitä poruk-
kaa, joka teillä myyntiä tekee, 
oli Parvisen neuvo ja sille jatko, 
että kun saa tehdä myyntityö-
tä omalla, itselle parhaiten so-
pivalla tavalla, työtyytyväisyys 
lisääntyy.

Myyntityön tarpeellisuutta 
on tärkeä perustella. Siinä kan-
nat taa Parvisen mukaan tukeu-
tua myyntityötä koskeviin tut-
kimuksiin ja niiden tuloksiin.

– Kun yritätte perustella 
työn tekijöillenne sitä, miksi yri-
tyksen täytyy tai halutaan myy-
dä palveluita aktiivisemmin, pe-
rusteluja voivat olla: Siksi, että 
meille tulee kiva arki, saamme 
valita asiakkaamme ja saamme 
asiakkaiksi haluamiamme, saa-
daan tehdä sitä, missä olemme 

hyviä ja haluamme onnistua sii-
nä, ja että tätä työtä kannattaa 
tehdä. 

Tietojärjestelmä 
systematisoi 
myyntityötä

Myynnin apukoulussa 
asiakastietojärjestel-
mä on tärkeä apuvä-

line, joka kannattaisi Parvisen 
mielestä ottaa käyttöön kaikissa 
yrityksissä.

– Meillä on erinomainen tut-
kimustulos siitä, että yksinker-
taisinkin asiakastietojärjestelmä 
auttaa nimenomaan suomalaisia 
yrityksiä niiden myyntitoimin-
nan onnistumisessa. Tällaista 
tu losta ei kansainvälisesti ole. 
Kansainvälisten tutkimusten 

mukaan siellä koetaan myyn-
nin tietojärjestelmiin menevän 
rahaa, aikaa ja aiheuttavan vai-
vaa enemmän kuin mitä hyötyä 
järjestelmästä saadaan. 

– Ero suomalaisen ja yleiseu-
rooppalaisen myyntitoiminnan 
välillä on juuri se, että me olem-
me täällä apukoululaisia, meiltä 
puuttuu myynnin systematiikka 
tai koko myynti. Kun mukaan 
otetaan asiakastietojärjestelmä 
ja käytetään sitä arjessa, raken-
netaan sinne tietynlaiset pro-
sessit ja systeemit, aikataulut, 
miten vuoden varrella myynti-
työtä tehdään jne, niin silloin 
siitä on meille ja meidän myyn-
tityöllemme hyötyä. 

Mökkitalkkareille 
leveä leipäpuu

Laiskuudesta - kaikkialla 
maailmassa nopeimmin 
nousevasta sosiologisesta 

trendistä Parvinen totesi: – Tä-
hän tämä menee, että mitä lap-
set edellä, sitä heidän vanhem-
pansa perässä. Eli jos teinit viisi 
vuotta sitten sanoivat, että "ei 
jaksa, ei viitti, ei pysty, ei kyke-
neeee...", niin 10 vuoden päästä 
meillä on paljon kuusikymppi-
siä, jotka sanovat "ei jaksa, ei 
viitti, ei pysty, ei kykenee..." 
Menkää silloin mökkitalkka-
rointibusinekseen.

– Jos 50-, 60- ja 70 -vuotiaat 
ovat lisääntyvässä määrin sitä 
mieltä, että "ei jaksa, ei viitti, ei 
pysty, ei kykeneeee", niin se tar-
koittaa sitä, että mökin rännit 
jäävät putsaamatta sieltä mökil-
tä ynnä muuta. Siihen tarvitaan 
viitseliäs mökkitalkkari, joka 
hoitaa, Parvinen konkretisoi 
sosiologisen laiskuus-trendin 
mahdollisia vaikutuksia.

Nettipokerimaailmassa "po-
keritalkkareiksi" ryhtyneitä 
yri tyksiä jo löytyy. Palkkiona 
huikeat liikevoitot ja vain siksi, 
että on ymmärretty yhteiskun-
nallinen, sosiologinen muutos.

– Tärkein viesti tästä esi-
merkistä teille on se, että lais-
kuus lisääntyy satavarmasti ja 
ymmär täkää se omassa myynti-
toiminnassanne, vaikkei se ihan 
positiivinen juttu olekaan. Teh-

”Jos olette puhelias 
tyyppi, älkää sanoko 
työntekijöillenne, että 
myyntityössä täytyy olla 
puhelias tyyppi. Minä 
olen nuorempana tehnyt 
todella monta kertaa 
sen virheen, että olen 
sanonut, että katsokaa, 
näin minä tämän teen, 
tehkää tekin. Kaikki ei-
vät ole tällaisia kaveri-
myyjiä kuin meikäläi-
nen, joka tykkää ihmi-
sistä ja mieluummin on 
jonkun seurassa kuin 
yksin.” 
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kää asioita omalla tavallanne, 
hoitakaa omalla hullulla taval-
lanne hommat!

Muutos 
uudistaa 

-Hyvälaatuinen myyn-
tityö koostuu ja sillä 
pärjätään yrityksis-

sä, jotka eivät luukuta tai myy 
samaa, kuten kaikki muutkin 
te kevät, vaan jotka ovat aidosti 
lähteneet rakentamaan fiksua 
ja kekseliästä tapaa puhua asi-
akkaille ja myydä heille omia 
tuotteita ja palveluita, Parvinen 
muistutti isännöintiyritysten 
myyntitoiminnan kehittämisen 
kulmakivistä.

– Akateemisella kielellä tilai-
suutta tehdä jotakin samaa uu-
della tavalla kutsutaan institu-
tionaaliseksi muutokseksi, 
Par vinen jatkoi ja mainitsi, että 
asun to-osakeyhtiölakimuutos 
vuonna 2010 kesällä oli sellai-
nen hetki, jolloin isännöinti ja 
kiinteistöalan yrityksissä olisi 

voitu ryhtyä institutionaalisten 
muutosten seurauksena uudis-
tuksiin.

– Silloinhan pakka niin sano-
tusti sekoittui, syntyi uusia pe-
lisääntöjä, joihin kukin reagoi, 
miten reagoi, asiakkaat olivat 
epätietoisia, mitä pitäisi olla 
uudistuksesta mieltä.

Parvisen neuvo on, että ai-
na muutos- ja murrosvaiheissa 
kannattaisi ainakin yksilötasolla 
pohtia, ketkä tulevat uudessa ti-
lanteessa pärjäämään ja miten. 

– Lähteekö muutos yksilös-
tä, lainsäädännöstä, jostakin 
pykälästä tai jostakin toimin-
tatavasta? Ja kun löydetään se 
asia, mistä muutos on lähtenyt 
liikkeelle, sen kimppuun hyö-
kätään myynnillä voimakkaasti, 
Parvisen myynnin kehittämi-
seen tähtäävä neuvo kuului.

Samaa p.... 
kaikille vai 
yksilöllisempää

-Yhden ison tutkimu-
strendituloksen mu-
kaan viimeisten 15 

vuoden aikana tai paremminkin 
sanoisin laman jälkeisinä vuosi-
na vuoteen 2003 kaikkein eni-
ten rahaa tekivät sellaiset yri-
tykset, jotka tarjosivat kaikille 
samaa p... vaan. Markkinastrate-
giana oli, että myydään sitä sa-
maa niin paljon kuin asiakkailla 
on rahaa, keskitytään niihin jut-
tuihin, joissa rahaa näkyy, tarjo-
taan sinne selkeä juttu, jota on 
helppo hallita ja ne, jotka eivät 
halua ostaa,  painukoot muualle. 
Tämä "kaikille samaa p.... vaan, 
mutta menkööt muualle, teh-
dään rahaa viivan alle" on ollut 
kaikkein paras strategia vuosina 
1993-2008, Parvinen kuvasi.

Viimeisten neljän vuoden ai-
kana Parvisen mukaan on kui-
tenkin tapahtunut muutos ja 
enenevässä määrin yritykset 
ovat muuttaneet tai muutta-
massa myyntistrategioitaan. Esi-
merkkinä hän käytti S-ryhmää.

– S-ryhmässä on jo nyt huo-

mattu, että se vanha toiminta-
malli ei toimi enää 5 vuoden 
päästä. Siellä onkin aloitettu 
strateginen muutos kohti asia-
kaspalvelullisempaa, yksilölli-
sempää ja henkilökohtaisem-
paa palvelua, jonka se vihreä 
kortti mahdollistaa. 

– Vihreää korttia on tähän 
saakka käytetty vain ja ainoas-
taan siihen, että asiakkaita on 
laskettu ja muutettu numeroik-
si ja tiedetty, mitä kannattaa tar-
jota fokusoidusti. Nyt kortti on 
työkalu asiakkaiden yksilöllistä-
miseen ja asiakashallintaan.

Tässä mietittävää myös isän-
nöintiyrityksille - miten luoda 
liiketoimintaa, jossa asiakas on 
paremmin huomioitu ja myydä 
palvelua yksilöllisemmin, kek-
seliäästi, laadukkaasti ja yritys-
toiminnan kannalta kannatta-
vasti.

”Suomessa on oltu aika takapihavetoisia ja insinööriosaamisvetoisia ja kasvettu kansantaloutena 50 vuodessa normaalin länsimaan 
tasolle. Suomihan oli maatalousvaltio vielä toiseen maailmansotaan saakka, ja siksi täällä ei ole oikeasti tarvinnut myydä. Meillä ei 
ole myöskään sitä osaamista, emmekä ole kansanakaan olleet kaikista mieluiten menossa myyntityöhön.”
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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


Tervetuloa toimivuuden
 ja muotoilun maailmaan.

Geberit Oy, Tahkotie 1, 01530 Vantaa
Katso lisätietoja www.geberit.fi tai puh. 09 - 867 8450 Tässä näet uuden kylpyhuoneen rungon – Geberitin järjestelmän – mikä on suunniteltu

nopeasti asennettavaksi runkojärjestelmäksi ja on kaikkien saniteettijärjestelmien
perusta; pesualtaasta WC:hen. 

Geberitin piilohuuhtelusäiliöt asennetaan seinän taakse, jolloin kylpyhuone saa uuden ilmeen
ja yksinkertaisen, tasaisen designin. Järjestelmä koostuu asennuselementistä, mikä yhdistää
huuhtelusäiliön seinään niin, että näkyville jää vain seinään kiinnitettävä WC-istuin ja painike
huuhtelua varten. Piilohuuhtelusäiliöt voidaan yhdistää moniin yleisimpiin WC-istuimiin. 
Mahdollisuus myös kulma-asennukseen tai kahden seinän väliin.

DuoFix

Luotettavaa vahvuutta ja lujuutta
Seinään kiinnitettävän WC-istuimen voi nopeasti ja turvallisesti kiinnittää mihin tahansa
seinään Geberitin asennusjärjestelmän avulla. Tukeva rakenne kestää jopa 400 kg:n painon.
Tuote on erittäin turvallinen ja varaosille on toimitustakuu 25 vuotta.

Huuhtelusäiliön asentaminen seinän taakse ja WC-istuimen kiinnitys seinään ei ole vain
täydellinen esteettinen ratkaisu; kylpyhuoneen puhdistaminen on myös yksinkertaisempaa,
nopeampaa ja hygieenisempää. 

Geberitin järjestelmä antaa sinulle rajattomat mahdollisuudet vapaaseen luovuuteen. Putket ja
huuhtelusäiliöt ovat piilossa ja kylpyhuoneesi on ilmavampi ja avarampi, siksi Geberitin
järjestelmä on viehättävä, virtaviivainen ja tyylikäs ratkaisu.

Geberitin piilohuuhtelusäiliöillä on tukeva kehys, minkä korkeuden voi säätää yksilöllisesti.
WC-istuimen voi kiinnittää sinulle sopivimpaan korkeuteen. 

Geberitin kaksoishuuhtelu antaa sinun päättää: riittääkö 3 litraa vettä vai tarvitaanko
kaksinkertainen määrä? Tämä tarkoittaa, että käyttäessäsi WC:tä vaikutat myös veden
kulutukseesi. Lisäksi suojelet ympäristöä päivittäin. 

Helppo puhdistaa

Moderni ilme

Yksilöllinen korkeus

Säästää vettä

Geberit tuotteet perustuvat neljään kulmakiveen: ne ovat toimivia, ympäristöä
kuormittamattomia, miellyttäviä käyttää sekä samaan aikaan niillä saavutetaan kauniita
lopputuloksia. Kattava tuotevalikoimamme on suunniteltu palvelemaan sekä uudis- että
korjausrakentamista ja modernisointia. 

Geberit tuotteet perustuvat neljään 
kulmakiveen: ne ovat toimivia, ympäristöä
kuormittamattomia, miellyttäviä käyttää
sekä samaan aikaan niillä saavutetaan
kauniita lopputuloksia. Kattava tuotevalikoi-
mamme on suunniteltu palvelemaan sekä
uudis- että korjausrakentamista ja
modernisointia. 

http://www.geberit.fi
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Korjausrakentamisen energia-
tehokkuusvaatimusten syvempi sisältö:

Normaalin korjaamisen yhteydessä
kustannustehokkaasti ja 

omistajien tahtotilan mukaisesti
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Kun energiatehokkuus-
vaatimusten laatimises-
ta ja soveltamisesta 

myös korjausrakentamiseen 
ensimmäisiä kertoja tiedotet-
tiin, vastaanotto oli kauhun-
sekainen: nyt taloyhtiöt pako-
tetaan korjaamaan väkisin ja 
tekemään isompia korjauksia 
kuin mitä taloyhtiössä halutaan 
tai on tarpeen.

Yli-insinööri Jyrki Kauppisen 
viesti isännöitsijäseminaarissa 
oli kuitenkin tässä suhteessa 
rauhoittava:

– Korjausrakentamisen ener-
giatehokkuusdirektiivin valmis-
telussa perusasiana on ollut se, 
että energiatehokkuutta paran-
netaan muun korjaamisen yh-
teydessä ja korjauksia tehdään 
tyypillisesti vaiheittain. Se tar-
koittaa sitä, että se osa, jota kor-
jataan - oli se sitten julkisivu, ik-
kunoiden vaihto, linjasaneeraus 
tai uuden ilmanvaihtojärjestel-
män asentaminen tai vanhan 
uusiminen - niin energiatehok-
kuusvaatimukset koskevat vain 
sitä toimenpidettä, Kauppinen 
naulasi yhden perusasioista 
kuulijakunnan tietoon.

– Perinteisesti on ollut niin, 
että kiinteistönomistaja päättää 
korjauksen tarpeesta, laajuudes-
ta, tavoitteista jne. eli tahtotila 
korjaamisen toteuttamisesta on 
siellä kiinteistönomistajalla, hän 
jatkoi vakuuttaen sitä, ettei talo-
yhtiöiden päätäntävaltaa korjaa-
misesta olla viemässä osakkailta 
ja asukkailta minnekään.

– Korjausrakentamisen ener-
giatehokkuusvaatimusten vai-
kutus korjaussuunnittelussa on 
se, että yhdeksi ranskalaiseksi 
viivaksi otetaan energiatehok-
kuuden parantaminen, hän 
jatkoi.

– Rakennus kuluttaa energi-
aa juuri niin paljon kuin kulut-
taa, eikä se vielä aiheuta mitään 

Tulevaisuuden Isän-

nöinti -seminaariin 

osallistuneet isän-

nöitsijät saivat tietää 

puolitoista viikkoa 

aikaisemmin kuin tie-

dotusvälineet sen, että 

korjausrakentamisen 

energiatehokkuusvaa-

timuksia koskeva laki-

esitys on nyt valmis ja 

lähdössä lausuntokier-

rokselle. Yli-insinööri 

Jyrki Kauppinen ym-

päristöministeriöstä 

kertoi kuulijakunnalle 

valmisteluvaiheessa 

esille nousseista ky-

symyksistä ja siitä, 

miten korjausraken-

tamisen energiate-

hokkuusvaatimuksia 

sovelletaan taloyhtiöi-

den erilaisissa korjaus-

hankkeissa.

vaateita energiatehokkuuden 
parantamiselle. Mutta sitten 
kun rakennusta ryhdytään kor-
jaamaan ja siten, että energia-
tehokkuutta voidaan parantaa, 
niin silloin näistä energiatehok-
kuusvaatimuksista tulee velvoit-
tavia ja ne täytyy ottaa mukaan 
osaksi suunnittelua ja toteutta-
mista, Kauppinen vielä linjasi 
rajapintaa, jossa velvoitteet ja 
vaatimukset astuvat kuvaan.

Lähes 
uudisrakentamista 
- vaatimuksia 
sovelletaan

Rakennuksen energiate-
hokkuudelle asetettuja 
vähimmäisvaatimuk-

sia sovelletaan laajamittaisis-

sa korjauksissa, rakennuksen 
ul ko vaippaan kohdistuvissa 
pienem missä korjauksissa sekä 
tek nisten järjestelmien asenta-
misessa, korvaamisessa ja pa-
rantamisessa.

Energiatehokkuusvaatimus-
ten soveltaminen laajoissa kor-
jauksissa on varmastikin siinä 
mie lessä selkeää, että kun ra-
kennusta perusparannetaan 
tai peruskorjataan ja rakennus 
kor jataan lähes kokonaan, kos-
ka silloin lähestytään uudisra-
kentamisen tasoa.

Rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen muutos - esimerkiksi 
toi mistorakennuksesta tulee 
asuinrakennus - siinä yhteydes-
sä on myös selvää, että energia-
tehokkuutta tarkastellaan ja 
saa tetaan se sille tasolle kuin 
energiatehokkuusvaatimuksis-
sa on edellytetty.

"Luvanvarainen korjausrakentaminen edellyttäisi jatkossa 

energiatehokkuuden huomioon ottamista. Korjausraken-

tamiseen ryhtyminen säilyy vapaaehtoisena.  

Energiatehokkuuden parantaminen on osa normaalia 

korjausrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistön kun-

nossapitoa, jota kiinteistön omistaja tekee parhaaksi kat-

somallaan tavalla ja aikataululla.

Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse 

toteuttaa, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai 

taloudellisesti mahdollisia. 

Tärkeää on myös, että energiatehokkuutta parantavat toi-

met tehdään rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoi-

tus huomioiden.

Lausuntoaika päättyy 9.7.2012. Säädökset on tarkoitus 

saattaa voimaan vuoden 2013 alussa."

Lausuntokierrokselle lähteneen korjausrakentamisen 

energiatehokkuusdirektiivi pähkinänkuoressa.

n  Teksti:  Riina Takala  n  Kuvat:  Timo Soasepp
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Pienemmät 
korjaukset 
mukana

Pienemmillä korjauksilla 
tulevien energiatehok-
kuutta koskevien määrä-

ysten kannalta tarkoitetaan esi-
merkiksi ikkunoiden ja/tai ovien 
vaihtamista, julkisivukorjauksia, 
joissa uusitaan esimerkiksi vain 
päätyseinä, porrashuoneremon-
tit, joissa esimerkiksi lasinen ul-
koseinä muutetaan, vesikaton 
uusiminen jne.

– Pienemmät korjaukset ovat 
yleisesti ottaen sellaisia kor-
jauksia, jotka eivät ole laajoja, 
mutta joilla on kuitenkin mer-
kitystä rakennuksen energiate-
hokkuuteen ja korjauksen yh-
teydessä energiatehokkuutta 
voidaan parantaa, Kauppinen 
toteaa yleispätevästi.

Käytännössä siis puhutaan 
esimerkiksi julkisivukorjauksis-
ta, joissa uusitaan vaikkapa vain 
päätyseinä.

– Oikein pitkässä rakennuk-
sessa julkisivuja voidaan uusia 
linjoittain, muutama linja yhte-
nä vuotena ja loput seuraavana 
vuonna. Tämänkin tyyppisiä 
rakennuksia on, vaikkakin ovat 
erikoisempia, mutta tämäkin on 
mahdollista, Kauppinen sanoo.

Tietynikäisten rakennusten 
porrashuoneet, joiden ulkosei-
nä on kokonaan lasia, edustavat 
Kauppisen mielestä erittäin hy-
viä energiatehokkuuteen vai-
kuttavia korjauskohteita.

– Lasisen porrashuoneen ul-
ko seinän uusiminen on koh-
tuullisen hyvä paikka paran-
taa energiatehokkuutta, koska 
uusiminen vaikuttaa kahteen 
suuntaan: talvella lämpöhäviöt 
vähenevät ja kesällä ylikuume-
neminen eli ylilämpeneminen 
estyy. Eräässä tapauksessa uu-
disrakennuksessa porrashuo-
neen lasi oli tehty äärimmäisen 
tehokkaaksi ottamaan lämpöä 
sisään, mutta koska ei ollut huo-
mioitu kesäaikaa ja lämmön vai-
kutusta, niin porrashuoneiden 
viereiset asunnot kuumenivat 
ja makuuhuoneissa alkoi olla + 
29 asteen lämpötila, Kauppinen 

”ENERgIATEHOKKUUDELLA TARKOITETAAN LASKETTUA 

TAI MITATTUA ENERgIAMÄÄRÄÄ, JOKA TARVITAAN RAKEN-

NUKSEN TyyPILLISEEN KÄyTTÖÖN TARVITTAVAN ENERgIAN 

TARPEEN TÄyTTÄMISEEN. SIIHEN HUOMIOIDAAN KAIKKI: 

LÄMMITyS, ILMANVAIHTO, VEDENLÄMMITyS, VALAISTUS JNE. 

ON TÄRKEÄ yMMÄRTÄÄ, ETTÄ ENERgIATEHOKKUUS ON 

TAVALLAAN SUHTEELLINEN KÄSITE. SE RIIPPUU RAKENNUK-

SEN OMINAISUUKSISTA. 

JOS ESIMERKIKSI RAKENNUKSEEN, JOSSA EI OLE OLLUT 

AIKAISEMMIN KONEELLISTA ILMANVAIHTOA, LISÄTÄÄN 

KONEELLINEN ILMANVAIHTO, NIIN ON MELKO VARMAA, ETTÄ 

RAKENNUKSEN AbSOLUUTTINEN ENERgIANKULUTUS KAS-

VAA. SAMALLA KUITENKIN RAKENNUKSEN OMINAISUUDET 

PARANEVAT - SISÄILMASTO PARANEE, SAADAAN KÄyTTÖÖN 

NyKyAIKAISET, ENERgIATEHOKKAAT LAITTEET. 

SIIS OMINAISUUDET PARANEVAT OSIN, RAKENNUS VOI SILTI 

KULUTTAA ENEMMÄN ENERgIAA KUIN ENNEN.” 

mainitsee muistutuksena siitä, 
miten energiatehokkuuden 
pa rantamista täytyy tarkastella 
aina kokonaisuutena.

– Vesikaton uusimisen yhtey-
dessä voidaan aika usein paran-
taa energiatehokkuutta, mutta 
sitäkään ei pidä ottaa niin, että 
aina. Se ei ole todellakaan kai-
kissa tapauksissa mahdollista, 
vaan energiatehokkuuden pa-
raneminen täytyy todeta ta-
pauskohtaisesti suunnittelun 
yhteydessä. Joskus myös katon 
yläpohjan lämmöneristävyyttä 
voidaan parantaa, vaikka vesi-
kattoa ei uusitakaan, Kauppi-
nen muistuttaa. 

– Rakennusten alapohjien 
kanssa täytyy olla hyvinkin va-

rovainen, koska jotkut raken-
nukset on suunniteltu sillä 
tavalla, että alapohjan kautta 
tapahtuva lämpöhäviö suojaa 
rakennuksen rakenteita roudal-
ta, Kauppinen toteaa ja koros-
taa tällöin hyvän suunnittelun 
merkitystä, ettei jouduta muu-
tosten vuoksi uudenlaisiin on-
gelmiin.

Vaatimuksia myös 
teknisille 
järjestelmille

Kansallisia energiatehok-
kuusvaatimuksia asete-
taan myös teknisille jär-

jestelmille, niiden korjaa miselle 
ja parantamiselle. Tässä muuta-
mia esimerkkejä Kauppisen 
kertomana:

– Määräyksissä on mainittu 
muun muassa ilmanvaihto ja 
sen korjaaminen ja uusiminen, 
jolloin tarkoitetaan järjestel-
män tai koneen vaihtamista tai 
laajentamista. 

– Siellä on mainittu ilmastoin-
ti. Suomessahan ilmanvaihdon 

ja ilmastoinnin välissä on ollut 
jo muutamien vuosien ajan yh-
täläisyysmerkki, mutta tänä päi-
vänä muualla kuin Suomessa, 
ilmastointia pidetään järjestel-
mänä, johon sisältyy myös läm-
pötilan hallinta. Ilmanvaihto on 
siinä tarkastelussa se järjestel-
mä, joka vaihtaa ilmaa.

– Linjasaneeraus tai osittai-
nen linjasaneeraus. Jos uusitaan 
vain vesijohdot, niin siinä yhte-
ydessä pystytään nimenomaan 
vesijohtojen yhteydessä laitta-
maan paineenalennuksia ja ve-
simittareita ym.

– Lämmitys- tai lämminvesi-
jär jestelmän uusiminen tai 
vaih taminen. Silloin kun lämmi-
tys järjestelmä tulee elinkaaren-
sa päähän, niin esimerkiksi 
van han öljykattilan vaihtami-
nen nykyaikaiseksi on mahdol-
lista. Samalla on kuitenkin hy-
vä pohtia sitä, siirryttäisiinkö 
lämmityksessä mahdollisesti 
uusiutuvan energian käyttöön. 
Toki erilaisten lämmitysjärjes-
telmien yhdistelmien käyttöön-
otossa täytyy energiatehokkuu-
den parantaminen myös ottaa 
huomioon.

Soveltamisessa 
joustomahdollisuus 

Tärkein vaihe energiate-
hokkuuden parantami-
sessa ja korjaamisessa 

on suunnitteluvaihe, jossa pitää 
ottaa huomioon tekniset, toimin-
nalliset sekä taloudelliset seikat. 

– Kaikkiin korjausta koske-
viin velvoitteisiin on direktiivis-
sä esitetty joustomahdollisuus, 
eli vaatimuksia noudatetaan 
silloin kun se on teknisesti, toi-
minnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa. 

– Mutta jos todetaan, että jo-
kin korjaustoimenpide ei ole 
teknisesti, toiminnallisesti tai 
taloudellisesti toteutettavissa, 
sitä voidaan käyttää lievennyk-
senä eli perusteluna sille, miksi 
direktiivin vaatimuksia ei tarvit-
se soveltaa. Toki tällainen jousto 
pitää perustella eli osoittaa ne 
syyt, miksi ei ole toteuttavissa, 
Kauppinen kuvaa suunnittelun 
tärkeyttä vaatimusten sovelta-
misen kannalta.

Miten määritellä teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellises-
ti toimivat ratkaisut, siinä tietyn-
laisten lyhyiden toimenpidelis-
tojen käyttäminen on Kauppi-
sen mukaan hyvin hankalaa
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– Teknisesti toimivissa ratkai-
suissa tarkoitetaan tietysti 
toimi van tekniikan lisäksi sitä, 
että korjaustoimenpiteet on 
mahdollista toteuttaa niin, ettei 
niiden seurauksena esimerkiksi 
sisäilmasto huonone. 

– Jos energiatehokkuusratkai-
suna pantaisiin ilmanvaihto 
kiinni kokonaan, niin senhän 
jokainen tietää, ettei se ole tek-
nisesti toimiva systeemi. Tai 
jos tehdään lisälämmöneristys 
virheellisellä tavalla, niin eihän 
sekään ole teknisesti toimiva 
-pitkällä aikavälillä ainakaan, 
vaan aiheuttaa monenlaisia on-
gelmia, Kauppinen rajasi.

– Toiminnallisuus liittyy ra-
kennuksen aiottuun käyttö-
tarkoitukseen ja seikkoja, joita 
täytyy arvioida, esimerkiksi 
heik keneekö rakennuksen käy-
tettävyys merkittävästi energia-
tehokkuutta parantavien toi-
menpiteiden seurauksena. Mie-
lipiteissä voidaan olla hyvinkin 
sitä mieltä, että jokin korjaustoi-

menpide vaikuttaa rakennuk-
sen toiminnallisuuteen ja sillä 
on merkitystä sen käyttöön, 
Kauppinen mainitsi joustoihin 
liittyviin arviointeihin.

Suojeltu pysyy 
suojeltuna

Lisäksi energiatehokuutta 
parantavia korjaustoimen-
pi teitä suunniteltaessa on 

otettava huomioon rakennuk-
sen virallinen suojelu, raken-
nuksen ominais- ja erityispiir-
teet sekä rakennustaiteen ja 
kaupunkikuvan vaalimisesta 
johtuvat seikat. 

– On siis hyvä muistaa, että 
meillä on maankäyttö- ja raken-
nuslaki, joka on edelleen voi-
massa ja johon tulee joitakin 
muutoksia. Se ei kuitenkaan tar-
koita sitä, että pykälä 118, joka 
velvoittaa ottamaan historialli-
set ja kaupunkikuvalliset asiat 
huomioon, poistuisi, Kauppi-

nen muistuttaa.
– Direktiivin soveltaminen ei 

siis tule olemaan sillä tavalla to-
taalinen, että kaikkien korjatta-
vien rakennusten julkisivuihin 
tulisi lisälämmöneristys. Sellai-
sia yhtäläisyysmerkkejä ei pidä 
kenenkään tässä vaiheessa, eikä 
myöskään siinä vaiheessa, kun 
nämä lausunnolle saadaan, ve-
tää. Käytetään edelleen hanke-
kohtaista harkintaa ja rakennus-
ten ominaispiirteet ja yksilölli-
syys pystytään huomioimaan, 
Kauppinen muistutti.

– Jos rakennus on virallisesti 
suojeltu, esimerkiksi asemakaa-
valla, niin silloin suojelu estää 
tekemästä yhtään mitään. Suo-
jelu on tässä kohdassa vahvem-
pi kuin direktiivi. 

Kustannustehokas 
korjaaminen 
tavoitteena

Kannustaminen energia-
tehokkuuden paranta-
miseen korjaamisen 

yh teydessä asettaa suunnitteli-
jat ja rakennuttajat avainase-
maan.

– Jos tehdään raskas julkisi-
vukorjaus eli puretaan vanha 
julkisivu ja yleensä elementti-
rakennuksissa myös ne lisäläm-
möneristeet, niin kuinka paljon 
kannattaa ryhtyä miettimään 
eristevahvuutta ja sitä, laitetaan-
ko sinne minimivaatimusten 
mukainen paksuus vai mikä 
jul kisivuun voitaisiin oikeasti 
lait taa. 

– En tiedä, joudutaanko yh-
tiökokouksissa hirveästi perus-
telemaan sitä kohtuullisen 
pien tä marginaalista lisäkustan-
nusta, joka energiatehokkuu-
den parantamiseksi tehdään. 
Las kennallisesti varmasti pys-
tytään osoittamaan, mikä ole-
tettu säästö on, jos julkisivun 
energiatehokkuus tehdään vaa-
timustasoa paremmaksi, Kaup-

Energiatehokkuusdirektiivi antaa mahdollisuuden joustaa vaatimusten soveltamisessa silloin, jos korjaaminen ei ole mahdollista tekni-
sesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti.
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Julkisivukorjausten erikoisosaaja vuodesta 1994

Exoteriko Oy    Liiketie 1    21870 Riihikoski    p. 02 244 0426    fax 02 242 6075    exo@exoteriko.fi

KoKemus tuo varmuutta...varmuus luo laatua.

Kiinteistösi kunnostaa exoteriko
EXOTERIKO Oy on julkisivukorjauksiin erikoistunut rakennusliike. Pitkä kokemus ja teräksinen ammattitaito 
ovat nostaneet meidät yhdeksi johtavista julkisivu-urakoitsijoista. Hallitsemme kaikenkokoiset projektit ja 
vaativatkin korjauskohteet. 

Parvekekorjaukset       B
etonoinnit

 

rappaukset      m
aalaukset      o

hutlevyasennukset

EXOcaRE -kiinteistön huolenpito alkaa siitä mihin tavallinen kiinteistöhuolto 
loppuu. EXOcaRE on huolenpitopalvelu, jonka avulla varmistat kiinteistösi ulko-
kuoren huolenpidon edullisesti ja vaivattomasti. Räätälöimme EXOcaRE-palvelun 
aina kohdekohtaisesti, joten saat kaiken tarvitsemasi etkä maksa ylimääräisestä. 
Kun valitset ammattilaispalvelumme, varmistat että kiinteistösi ulkovaipan kun-
to riskipaikkoineen tarkastetaan säännöllisesti ja korjaukset sekä huollot tehdään 
ammattitaidolla ja ajallaan. 
 EXOcaRE-palveluun voi liittää lumenpudotukset, ikkunapesut yms.

EXOTERRa pihapalvelu palauttaa pihasi uu-
teen loistoon
 EXOTERRa pihakunnostus- ja suunnit-
telupalvelu tekee pihastasi toimivamman. 
Kiinteistön julkisivu- tai rakennekorjauksen 
yhteydessä on oikea aika miettiä piha-aluei-
den toimivuutta. 

www.exoteriko.fi

eXoterIKoN asiakkaana saat aina tilaamasi.

Huom. sivusto uudistuu pian!

Julkisivukorjauksen ammattilainen

EXOTERIKO Oy on julkisivukorjauksiin erikoistunut rakennuslii-
ke. Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat taloyhtiöt ja rakennusliik-
keet kautta maan. Tavoitteemme on onnistunut lopputulos ja 
tyytyväinen asiakas. Tähän pääsemme jatkuvan koulutuksen, 
kattavan laatujärjestelmän sekä tinkimättömän asiakaspalvelu-
asenteen kautta. 

Toteuttamiemme kohteiden määrä kertoo kokemukses-
tamme ja asiakkaidemme luottamuksesta. Sen olemme 
työllämme ansainneet. 

Huolenpitomme ei lopu kohteen 
valmistumiseen. 

Meiltä saat EXOcaRE ja EXOTERRa kiinteistöhuolto- ja pihapalvelut.

http://www.exoteriko.fi


pinen pohtii. 
Suomessa korjausrakentami-

sen energiatehokkuusvaatimuk-
sissa lähdetään siitä, että direk-
tiivin vaatimusten soveltamisen 
pitää olla kustannustehokasta. 
Silloin huomioidaan ne kustan-
nuk set, jotka muodostuvat 
nor maalin korjaus-/ uusimistar-

peen mukaisen toimenpiteen 
yhteydessä tehtävistä energia-
tehokkuutta parantavista toi-
menpiteistä.

– Kustannustehokkuudessa 
lähtökohtana on, että korjaus 
tai uusiminen pitäisi joka tapa-
uksessa tehdä, koska rakennus-
osan tai järjestelmän elinkaari 

on lopussa tai halutaan muut-
taa rakennuksen tai sen osan 
käyttötarkoitusta, Kauppinen 
toteaa.

Kustannustehokkuustarkas-
teluissa huomioidaan ne kus-
tannukset, jotka muodostuvat 
normaalin korjaus-/ uusimistar-
peen mukaisen toimenpiteen 

yhteydessä tehtävistä energia-
tehokkuutta parantavista toi-
menpiteistä.

- Jos tehdään esimerkiksi ras-
kas julkisivukorjaus, niin se ei 
tokikaan tarkoita sitä, että ener-
giatehokkuuden parantamista 
arvioidaan niillä kustannuksil-
la, jotka tulevat siitä julkisivun 
uusimisesta, vaan nimenomaan 
ne kustannukset, jotka tulevat 
esimerkiksi sen lisäeristeen 
määrän lisäämisestä alkuperäi-
seen verrattuna ja sen mahdol-
lisesti aiheutumasta lisätyöstä. 
Tekemättömyyttä ei voi mis-
sään tapauksessa perustella 
sillä, että laskee kustannuste-
hokkuusarviointiin julkisivun 
kokonaiskorjauskustannukset, 
Kauppinen opastaa.

- Tässä tarkoitetaan nimen-
omaan niiden toimenpiteiden 
ja rakenteiden lisäyksien, joilla 
parannetaan energiatehokkuut-
ta, kustannustehokkuusvaiku-
tusta ja takaisinmaksuaikaa 
oletetun elinkaaren aikana, hän 
vielä tarkentaa.

Kustannustehokkuuden 
tarkastelussa käytetään asuin-
rakennuksissa elinkaarena 30 
vuotta, muissa rakennuksissa 
20 vuotta ja järjestelmien osal-
ta yleisesti hyväksyttyä elin-
kaarta.

- Esimerkiksi ilmanvaihto-
järjestelmissä elinkaari lienee 
parikymmentä vuotta, mitä 
hyvinkin usein käytetään elin-
kaarilaskennassa, vaikka ne oi-
keasti vähän pidempään kestäi-
sivätkin.

- Kustannustehokkuutta ei 
tarvitse arvioida erikseen jo-
kaisessa hankkeessa, vaan vain 
silloin, jos haluaa saada vaati-
muksista joustoa kustannuste-
hokkuuden tai kustannustehot-
tomuuden perusteella. Silloin 
se täytyy osoittaa ja perustella, 
miksi korjaaminen ei oikeasti 
kannata. Muuten riittää, että 
tekee vaatimusten mukaisen 
suoritteen, Kauppinen vielä 
painottaa.

Energiatehokkuuden 
toteuttamisen 
kannustimet

Jarmo Halmeenkari Suur-Helsigin Asuinkiinteistöt Oy:stä kuuntelemassa tarkkaavaisena energiate-
hokkuusvaatimusten soveltamisesta korjausrakentamiseen annettavaa tietoa
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Fenestra ulottaa ikkunasaneerauksesta tutun edistyksellisen toimintamallinsa nyt myös oviin. 
Hoidamme kerrostaso-ovien vaihdon kokonaisvastuullisesti, suunnittelusta asennukseen. 
Toimimme yhteistyössä paikallisten lukkoliikkeiden kanssa ja huolehdimme koko kiinteistön 
lukituksen ja sarjoituksen yhdenmukaiseksi. Suomen suurimpana ikkuna- ja ovivalmistajana 
takaamme ovien korkean laadun. Miksi tyytyisit vähempään?

ILVES KERROSTASO-OVET
Fenestra Ilves -kerrostaso-ovet parantavat kerrostalojen paloturvallisuutta ja kohentavat  
ääneneristävyyttä jopa puolella entisestä. Ovet heloituksineen ovat saaneet testeissä  
paloluokitukset EI15 ja EI30 sekä ääneneristysluokitukset 30 dB ja 35 dB. 

Ulkonäöltään siistit Ilves-ovet ovat helppokäyttöisiä ja ajanmukaisesti murtosuojattu.  
Erilaisilla värivaihtoehdoilla huoneistoihin ja käytävään voidaan luoda kokonaan uusi ilme.

VAnhEnTunEET OVET?  
LuKITuSOnGELMIA?
APu FEnESTRALTA.

Fenestra_210x297_kiinteistöposti_Nro5_3_cmyk.indd   1 8.6.2012   15.04

http://www.fenestra.fi


Taloyhtiöissä on hyödyn-
netty aktiivisesti valtion 
myöntämiä korjaus- ja 

energia-avustuksia. Niiden va-
raan energiatehokkuuden pa-
rantamista ei voi sitoa, koska 
avustukset ovat aina määrära-
hakysymyksiä ja poliittisia pää-
töksiä. 

– Pienimmillään rahaa on 
käy tössä nolla euroa ja enimmil-
lään siitä ylöspäin. Avustukset 
eivät kuitenkaan ole aina ole-
massa, vaan kunkin ajan po-
liittisten päätösten mukaisesti, 
Kauppinen muistuttaa.

Asumiskustannukset alene-
vat, koska rakennuksen ener-
gian kulutus pienenee - tässä 
toinen hyötynäkökulma, miksi 
energiatehokkuutta parantavia 
toimenpiteitä kannattaa tehdä.

– Esimerkiksi julkisivujen 
raskaista korjauksia tehdään hy-
vin harvoin 30 vuoden välein, 
parem minkin 40-50 vuoden 
välein. Tai tuskin niitä ainakaan 
sen alle paljon kannattaa edes 
suunnitella. Energiatehokkuut-
ta parantavien julkisivukorjaus-

ten takaisinmaksuajat ovat kui-
tenkin merkittävästi lyhyempiä 
kuin mitä julkisivun elinkaari 
on korjausten jälkeen, Kauppi-
nen pohtii. 

– Voi siis laskea, että julkisivun 
käyttöiän loppuaika on pelk-
kää tuottoa taloyhtiölle. Tässä 
pitää tarkastella nimenomaan 
taloyh tiötä, ei peilata korjauk-
sen aikaansaamaa käyttöikää 
yksittäisen osakkaan ikään pei-
laten. Osakas on hyvin vanha ja 

sitä mieltä, että julkisivukorjaus 
ei hänen elinaikanaan mitään 
tuota. Hän on siinä varmasti 
ihan oikeassa, mutta taloyhtiön 
kannattaa asiaan kuitenkin kiin-
nittää huomiota ja sitä kautta 
valvoa taloyhtiön omaa etua, 
Kauppinen muistuttaa.

Erilaisten tutkimusten mu-
kaan energiatehokkuuden pa-
rantaminen vaikuttaa asuntojen 
hintoihin.

– Energiatehokkuuskorjauk-

sil la on joissakin Euroopan 
mais sa todettu tutkitusti olevan 
vaikutusta asuntojen  hinta ra-
ken teeseen, jos on toimivat 
markkinat. 

– Lisäksi korjauksilla on 
VTT:n tutkimuksien mukaan 
hinnan pysyvyyteen myöntei-
nen vaikutus, jos rakennus ku-
luttaa vähän energiaa. Tämä on 
aivan selvästi nouseva trendi, 
että asunnon oston yhteydessä 
rakennuksen energiankulutuk-
seen kiinnitetään huomiota. 
Mitä nuoremmasta polvesta 
on kysymys, sitä varmemmin 
ener giatodistus asuntokaup-
paa suunniteltaessa katsotaan, 
Kauppinen vielä muistuttaa.

Olemassa olevista 
nolla- tai matala-
energiataloja?

Lähes kaikkien rakennus-
ten energiatehokkuutta 
voidaan parantaa korjaa-

misen ja uusimisen yhteydessä. 
Kyse on siitä, kuinka paljon. 
Tätä voidaan tarkastella joko 
laskennallisesti tai rakennus-
osa- ja järjestelmäkohtaisesti. 
Näin Kauppinen toteaa.

– Toisena tavoitteena voidaan 
pitää sitä, että sen jälkeen kun 
rakennus on kertaalleen kor-
jattu, esimerkiksi julkisivut, ik-
kunat, vesikatto, ovet ja järjes-
telmät käyty läpi, rakennus vas-
taisi sen jälkeen ostoenergian 
kulutukseltaan vaatimusten 
mukaista rakennusta, Kauppi-
nen toteaa peruslähtökohtana. 

– Tässä yhteydessä on var-
masti taas syytä korostaa, että 
energiatehokkuuden paranta-
mistavoite ei laajene, vaan se 
koskee nimenomaan sitä kor-
jattavaa osaa. Direktiivistä ei tu-
le mitään lisävelvoitteita tehdä 
enemmän korjauksia tai korjata 
useampia järjestelmiä, Kauppi-
nen painottaa.

Tähän tavoitteeseen liittyy 
luonnollisesti sekin, että jotkut 
rakennuksista uudistuisivat ma-
talaenergia- ja jopa nollaener-
giarakennuksiksi.

– Meillä on tähän keinot jo 
olemassa. Kyse on enemmänkin 

Juhani Nordlund totesi raken-
nusvalvontaviranomaisten eri-
laisten tulkintojen vaikeutta-
van taloyhtiöiden korjaushank-
keiden eteenpäin viemistä.

Esitysten aikana 
saattoi katsoa myös 
seminaarikansion 
antia. Tässä luetta-
vana esite Eerola-
Yhtiöt Oy:n palve-
luista.
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www.cembrit.fi

UrbanNature-tuoteperheen uusi tulokas Cembrit Zenit yhdistää 
ainutlaatuisesti täyteläisellä ja luonnollisella värillä läpivärjätyn pohjalevyn 
ja vastaavanvärisen, läpikuultamattoman vesipohjaisen akryylimaalin.
 
Cembrit Zenit -julkisivulevyjen 10 värivaihtoehtoa hakevat vaikutteita 
maailmankaikkeudesta, ja ne on nimetty värikkäiden taivaankappaleiden 
mukaan.
Värit ovat luonnonmukaisia ja erittäin ilmaisuvoimaisia.
 

URBANNATURE
UUTUUS

Cembrit Zenit
UrbanNature-julkisivulevyt luovaan arkkitehtuuriin

http://www.cembrit.fi


siitä, että kiinteistönomistajat 
itse haluavat asettaa tällaisen 
tavoitteen. 

– Me emme voi tässä vai-
heessa edes ajatella, saatikka 
olisi tiedossa, että voisimme 
asettaa vaatimuksia rakennus-
ten tekemisestä matala- tai nol-
laenergiarakennuksiksi. Toki on 
hyvin pieni määrä rakennuksia, 
joiden energiatehokkuus para-
nee korjausten myötä varsin 
vähän, mutta ainakaan energia-
tehokkuus ei korjausten vuoksi 
ylipäänsä heikkene, Kauppinen 
lausahtaa.

Omistajien 
tietämys 
hyväksi

Kiinteistöjen omistami-
nen on osaamislaji. 
Sik si Kauppisen mu-

kaan on äärettömän tärkeää, 
että osakkaat ja asukkaat saavat 

korjaamisesta oikeanlaista tie-
toa. Isännöitsijät ovat tässä tie-
donvälittäjinä avainasemassa. 

– Miten nämä korjausraken-
tamisen energiatehokkuusvaa-
ti mukset tulevat näkymään 
isän nöitsijöiden työssä, näkisin, 
ett ä yhtiökokouksissa, missä 
korjauksista päätetään, pitää 
jakaa oikeanlaista tietoa vaih-
toehdoista ja sitä kautta saada 
aikaan hyviä päätöksiä.

– Suunnittelijoiden määräs-
tä puhutaan aina silloin kun 
ra kentamisessa on hieman pa-
rempi suhdanne. Joka tapauk-
sessa suunnittelijoiden täytyy 
päivittää osaamistaan. Korjaus-
rakentaminen on muutenkin 
haasteellinen laji ja tämä tuo 
yhden asian lisää, johon on pa-
neuduttava.

Lisäksi tarvitaan tiiviimpää 
yhteistyötä suunnittelijoiden 
kesken ja rakennusten lähtötie-
tojen tarkempaa selvittämistä.

Myös rakennusvalvonnat 
ovat olleet huolissaan resurssi-

ensa riittävyydestä.
– Miten ympäristöministeriö 

on ajatellut ohjeistaa rakennus-
valvonnan valtakunnallisesti 
niin, että joka maan kolkassa 
saataisiin samanlaista palvelua, 
kysyi eräs isännöitsijä harmitel-
len nykytilannetta.

Hänellä on kokemusta toimi-
misesta useamman kunnan alu-
eella ja isännöitsijänä törmää 
jatkuvasti siihen, että jokaisessa 
kunnassa on omat pelisääntön-
sä ja tulkintansa.

- Se vaikeuttaa meidän työ-
tämme, hän totesi.

Kauppisen mukaan tämä on-
gelma on hyvin tunnistettu asia 
sekä uudis- että korjausrakenta-
misessa. 

– Tämä on iso haaste ja siihen 
pyritään vastaamaan sillä, että 
pyrimme kirjoittamaan lain pe-
rustelumuistion mahdollisim-
man täsmälliseksi. Sieltä virka-
miehet voisivat tarkistaa, mitä 

Lausuntopyyntö rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä: 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136856&lan=fi

Asetusluonnos rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Luonnos 4.6.2012: 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136855&lan=fi

Perustelumuistio asetusluonnoksen lausuntokierrosta varten. 
4.6.2012: 
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136857&lan=fi

Esitys Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamiseksi. 4.6.2012:
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=136858&lan=fi

Maankäytön ja rakentamisen lainsäädäntöhankkeet:
www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=411465&lan=fi&clan=fi

lakia ja sen määräyksiä ja ase-
tuksia laadittaessa on ajateltu ja 
minkälaisia asioita on selvinnyt 
valmistelun yhteydessä mihin-
kin asiaan liittyen. 

– Toki täsmällinen perustelu-
muistiokaan ei takaa sitä, että 
joka paikassa mentäisiin sata-
prosenttisesti oikein tai vää-
rin tai samalla tavoin toimien, 
mutta luulen, että muistio tulee 
joka tapauksessa olemaan hy-
vä apuväline lain tulkinnassa, 
Kauppinen itsekin rakennus-
valvontaviranomaiskokemusta 
omaavana arveli.

 
Lausuntoaika päättyy 9. hei-

näkuuta. Sen jälkeen hallituk-
sen esitys etenee eduskuntakä-
sittelyyn ja julkisten rakennus-
ten osalta korjausrakentamisen 
energiatehokkuusmääräykset 
astuisivat voimaan 1.9.2013 
ja muiden rakennusten osalta 
9.7.2013.

”TyÖNJOHDON JA NIIDEN HENKILÖIDEN, JOTKA TyÖN 

OIKEASTI TEKEVÄT, TÄyTyy TIETÄÄ, MITÄ OLLAAN TEKEMÄS-

SÄ, MITEN SE TEHDÄÄN JA KUINKA SE DOKUMENTOIDAAN. 

ON IHAN SAMA, KUINKA HyVÄT SUUNNITELMAT OVAT, JOS 

TEKIJÄT OVAT HUONOT. 

JA JOS ON HUONOT SUUNNITELMAT JA HyVÄT TEKIJÄT, JOT-

KA TEKEVÄT SUUNNITELMAN MUKAISEN TULOKSEN, NIIN 

SEKÄÄN EI TUOTA HyVÄÄ LOPPUTULOSTA. 

TEKEMISEN TÄyTyy OLLA SILLOINKIN SyNKRONISSA.”

30    KIINTEISTÖPOSTI Tulevaisuuden Isännöinti EXTRA 5/2012     



Liikenne- ja viestintäministeriö

Hämäläisten talo

As Oy Freese

Dynamicum-auditorio

Rakentava  
ammattilainen

Rakennusyhtiö Muhonen Oy:llä on yli neljän vuosikymmenen ajalta kokemusta 

korjaus-, perusparannus- ja muutosrakentamisesta. Palvelumme kattaa kaikki 

korjaushankkeen työsuoritteet rakennusteknisistä töistä kattaviin talotekniikka- 

sekä siivouspalveluihin oman konserniorganisaatiomme kautta. Tarjoamme myös 

yhteistyökumppaneidemme kanssa kokonaispalvelua mihin sisältyy hankkeen 

suunnittelu ja projektinjohto.

• Peruskorjaukset ja perusparannukset

• Linjasaneeraukset

• Toimitilojen muutostyöt

• Kiinteistökehitysprojektit

• Projektijohtourakointi

• LVISA-projektit

Rakennusyhtiö Muhonen Oy  
www.muhonenoy.fi

Talotekniikka-10 Oy  
www.talotekniikka10.fi

Siivous-10 Oy
www.siivous10.fi

http://www.muhonenoy.fi


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! 
EcoSafe™ paremman ympäristön puolesta!

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

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

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

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

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

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

Mora  MMIX
moraarmatur.fi
    

http://www.moraarmatur.fi
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Tilaajan ohje sisäilmaon-
gelmien selvittämiseen 
asunto-osakeyhtiöissä 

pohjautuu Juhani Pirisen mu-
kaan vastaavantyyppiseen oh-
jeeseen, joka Kosteus- ja home-
talkoiden piirissä on aikaisem-
min laadittu työpaikkojen sisäil-
maongelmien selvittämiseen.

Asunto-osakeyhtiöitä koske-
va ohje on parhaillaan lausun-
tokierroksella. Isännöitsijöitä 
Pirinen kehotti ottamaan oh-
jeeseen kantaa:

– Se on kenties tullut jon-
kun teidän pöydällenne. El-
lei ole tullut ja haluatte sitä 
kommen toida, ottakaa yhteyt-
tä hometalkoisiin tai minuun, 
niin toimitamme teille ohjeen 
kommentoitavaksi. Mielelläm-

Poistetaan sisäilmaongelmat taloyhtiöistä
sisäilmaohjeen ja -asiantuntijan voimin

Isännöitsijät ja taloyhtiöiden osakkaat ja asuk-

kaat ovat pian saamassa käytännönläheisen 

ohjeen, jonka  turvin on mahdollista selvittää 

huomattavasti nykyistä paremmin, miksi talo-

yhtiössä kärsitään sisäilmaongelmista ja ho-

mehaitoista, löydetään todelliset syyt, saadaan 

suositukset siitä, mitä pitää korjata ja missä 

laajuudessa sekä missä järjestyksessä korja-

ukset on tehtävä ihmisten terveyden ja turval-

lisuuden kannalta. Tätä oppia isännöitsijöille 

jakoi Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapääl-

likkö Juhani Pirinen Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaarissa.

me pyydämme neuvoja ohjeen 
kehittämiseksi juuri teiltä am-
mattilaisilta, Pirinen totesi.

Ohje on laadittu nimenomai-
sesti palvelemaan asunto-osa-
keyhtiöiden hallituksia, isän-
nöitsijöitä ja muita kiinteistö-
jen huoltamisesta ja hallinnasta 
vastaaville henkilöille ja tilan-
teisiin, joissa asukkaat valittavat 
sisäilmaongelmista tai valittavat 
oireiluista tai selvästi oireilevat-
kin.

Vertailevaa tietoa 
käytössä 
samanaikaisesti

-Ohje sisältää toimin-
tamallit, miten sisä-
il maongelmien sel-n  Teksti:  Riina Takala  n  Kuvat:  Timo Soasepp

”Meillä on tapahtunut kaksi asiaa yhtäaikaa: huonoa rakentamista 50 vuotta sitten ja peruskorjausten viivästyttämiset viimeisten 
15 vuoden aikana. Siksi meillä on aikamoinen homepommi käsissämme.”
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vittämisprosessia pitää johtaa. 
On saatava selville, onko ole-
massa jokin haitta ja jos on, niin 
minkälainen ja missä. Tarkoitus 
on nimenomaan se, että haitta 
sieltä rakennuksesta oikeasti 
selviää, Pirinen pohjusti.

– Yleensä sisäilmaongelmia 
selvitettäessä pitäisi tarkastella 
samanaikaisesti asukkaiden si-
säilmaongelmiin liittämiä asioi-
ta, kuten oireilua, viihtyvyyttä, 
valituksia, väittämiä ja mielipi-
teitä sekä teknisiä selvityksiä 
rakennuksen järjestelmistä ja 
toiminnasta ja verrata niitä toi-
siinsa. 

– Jos sisäilmaongelmia tarkas-
tellaan pelkästään tekniseltä 
kannalta, monta tärkeää asiaa 
jää huomaamatta. Toisaalta jos 
kuunnellaan liian tarkkaan kaik-
kein eniten valittavan ihmisen 
kommentteja, tekniset selvityk-
set voivat jäädä tekemättä. Pitää 

Suosittelemme huoneistokohtaisen  
vedenmitausjärjestelmän asentamista 
putkiremontin yhteydessä.

Se on taatusti kannattava päätös!

· Yli 30-vuoden kehitystyö
· Täysin kotimainen etäluettava järjestelmä
· Yli 80 000 referenssikohdetta ympäri Suomea
· Viiden vuoden takuu

Kun tiedät mitä kulutat, 
tiedät mitä voit säästää.

 
 Lue lisää vedensäästöstä ja 
 järjestelmästämme: 

 www.vesiverto.fi

siis löytää tasapaino tieteen ja 
totuuden välillä, Pirinen opasti.

Aivan ensimmäiseksi hank-
keeseen tarvitaan asiantuntija.

– Yllättävän usein sisäilmaon-
gelmien selvittämiseksi tarvi-
taan moniammatillista yhteis-
työtä, Pirinen jatkoi.

Hän korosti sitä, miten tärke-
ää on löytää ongelmien selvittä-
jäksi asiantuntija, joka oikeasti 
ymmärtää sisäilma- ja homeon-
gelmia ja kykenee selvittämään 
niitä. Jos rakennuksessa on on-
gelma, asiansa osaava ammatti-
lainen löytää varmasti Pirisen 
mukaan esimerkiksi ne viisi 
seik kaa, jotka pitää tutkia tar-
kemmin. 

Mistä sellaisia ammattilaisia 
löytyy, kysytään yleisöstä.

– Olemme Kosteus- ja ho-
metalkoiden puitteissa kehittä-
neet kosteusvauriotutkijoiden 
ja -kor jaajien koulutusta ja nyt 

heidän pätevyyksien toteami-
sensa alkaa. Ensi syksynä tie-
toa pätevistä tekijöistä löytyy 
rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan 
henkilöpätevyyksiä myöntävän 
FISE Oy:n sivustolta, jonne tu-
lee listat pätevöityneistä kos-
teusvauriotutkijoista ja -kor-
jaussuunnittelijoista. 

– Näin on tehty, jotta tekin tu-
levaisuudessa löydätte helposti 
ne henkilöt, joihin voitte ottaa 
yhteyttä, kun hoidossanne ole-
vissa kiinteistöissä on havaittu 
sisäilmaongelmia ja kosteus-
vaurioita, jotka pitää korjata, 
Pirinen totesi.

Mistä liikkeelle ja 
miten edetään?

Joskus pintapuolinen, tek-
nisten järjestelmien ja ra-
kennuksen katselmointi 

sekä asukkailta saadun tiedon 
perusteella selviää, mikä on on-
gelma ja se pystytään luonnol-
lisesti ratkaisemaan ilman sen 
tarkempia tutkimuksia.

– Mutta silloin kun jo selvitys-
vaiheessa todetaan, että ongel-
mien selvittämiseksi tarvitaan 
kuntotutkimus, siitä pitää tehdä 
tutkimussuunnitelma. Ei toimi-
ta siis niin, että tilataan ensim-
mäiseksi homemittaaja paikalle, 
Pirinen puuskahtaa.

– Homemittaus on ehkä suu-
rinta humpuukia, mitä tällä alal-
la on keksitty. Sitä voidaan käyt-
tää kyllä työkaluna, mutta sillä 
ei voi aloittaa. Miksi? Siksi, että 
sisäilmasta tehty homemittaus 
on niin epävarma menetelmä. 
Me pystymme mittaamaan niin 
huonosti hometta. Sisäilmasta 
tehty homemittaus kertoo kyllä 
ongelman olemassaolon, mutta 
sillä ei voida sulkea pois sitä, et-

http://www.vesiverto.fi


tä ongelmaa ei olisi, koska osu-
matarkkuus on niin huono. 

– Homeita tunnetaan 80 000 
lajia ja niistä homemittareilla 
mitataan 20:tä. 98 prosenttia 
homeista jää siis mittaamatta. 
Siksi homeongelmia te ette 
sel vitä homemittauksilla, vaan 
tutkitutatte rakennus- ja ilman-
vaihtotekniikan, selvitytätte, on-
ko hometta, etsitte sen ja otatte 
sen pois sen sijaan, että yritätte 
metsästää joitakin varjoja ilmas-
ta, Pirinen totesi.

Tämän viestin tarkoitus oli 
nimenomaan korostaa sitä, että 
homemittaus ei ole ensimmäi-
nen toimenpide, joka ongel-
man selvittämiseksi pitää tehdä, 
vaan tarvittaessa homemittaus 
on vain yksi osa toimenpiteis-
tä - tilanteissa, joissa tarvitaan 
mikrobimittauksia tietyistä pai-
koista.

– Sisäilman mittaaminen on 
meillä vielä niin lapsenkengis-
sä, että sillä tosi huonosti löytyy 
näitä tosiasiallisia syitä. Tai jos 
löydetään vaikkapa mikrobeja, 
niin meidän täytyy silti ruveta 
etsimään rakenteista, että mistä 
ne sinne tulee, Pirinen sanoi.

Miten ohje 
neuvoo 
toimimaan?

Kun hankkeeseen on 
palkattu asiantuntija, 
joka toteaa, että tutki-

muksia on tehtävä, hän laatii 
tutkimussuunnitelman.

– Tutkimussuunnitelma pi-
tää hyväksyttää tilaajalla ja sii-
tä käytävä ilmi, mitä oikeasti 
kannattaa tutkia, jotta saadaan 
oikeasti selville, mikä ihmisiä 
"riivaa". Silloin päästään korjaa-
maan oikeasti oikeita asioita, 
Pirinen korosti.

– Jos vitoskerroksessa asuva 
mummo valittaa päänsärkyä, 
niin se ei varmasti johdu kella-
rikerroksen salaojituksen puut-
teesta. Mutta yleensä tapahtuu 
niin, että valitusten perusteella 
talossa ruvetaankin korjaamaan 
salaojia. Toki ne salaojatkin on 
hyvä korjata jossakin vaiheessa, 
mutta se ei ole silloin se tähdel-

lisin asia, jos sillä ei ole vaikutus-
ta talon asukkaisiin. Pitää löytää 
se syy, miksi ihmiset valittavat 
ja korjata se ensin ja muut asiat 
myöhemmin, Pirinen korosti 
todeten, että nykytilanteessa ei 
tunnu olevan päätä, eikä häntää 
- niin väärin korjauksissa usein 
toimitaan.

Korjaussuositukset 
kiireellisyys

Sisäilmaongelmia koskevan 
kuntotutkimuksen rapor-
tis ta pitää löytyä korjaus-

suositukset ja korjausten kiireel-
lisyysjärjestys, joka arvioidaan 
sen perusteella, miten turvallis-

ta tai terveyttä uhkaavaa tilojen 
käyttäminen on. 

– Tutkijan pitää uskaltaa sa-
noa sekin, jos tilojen käyttöön 
liittyy sietämätön riski - että 
niiden käyttö korjaamattomina 
voi vaikuttaa ihan oikeasti - tai 
on olemassa sellainen mahdol-
lisuus - ihmisen terveyteen, Pi-
rinen sanoo.

– Minun mielestäni kiireelli-
syysjärjestys tulee aina siitä, että 
suoraan asukkaiden terveyteen 
eniten vaikuttavat asiat korja-
taan ensin. Tai ensin sellaiset 
asiat, jotka ehkäisevät joltakin 
mahdolliselta katastrofilta. Ja 
vasta sitten ne asiat, jotka ovat 
tärkeitä talon kannalta pitkäl-
lä tähtäimellä. Niille annetaan 

enemmän aikaa. Tärkeysjärjes-
tys on hyvin tärkeä osa raport-
tia ja se täytyy uskaltaa esittää, 
Pirinen vielä korostaa.

"Pilipalitutkimusten" 
aika ohitse

-Pahimpia tilanteita, joi-
hin olen kuntotutki-
ja na törmännyt, on 

se, että taloyhtiöstä on jo tehty 
pino kaupalla erilaisia raport-
teja. On tutkittu paljon, mutta 
kukaan ei ole tehnyt minkään-
laisia johtopäätöksiä. Tai sitten 
rakennuksessa on tehty useita 
mittauksia, mutta koko ajan 
tutkittu väärää asiaa. Tilaajaa on 
vedätetty koko ajan. Sehän on 
tietysti konsultin kannalta ollut 
hyvä asia, mutta asiakkaan kan-
nalta huono asia.

– Senkin takia olemme tä-
män ohjeen tehneet, että tilaa-
ja kykenee tekemään hyvän 
hankkeen vetäjän tai konsul-
tin kanssa suunnitelman, mitä 
tutkitaan tarkemmin, eikä niin, 
että taloon myydään jokin ih-
meellinen pilipalitutkimus, Pi-
rinen jatkaa.

Selkeät 
toimintamallit

”KOLLEgANI JyRKI KAUPPINEN yMPÄRISTÖMINISTERIÖSTÄ 

JUURI TEILLE KERTOI SIITÄ, ETTÄ TULEVAISUUDESSA EU:STA 

DIREKTIIVILLÄ OHJATAAN VANHOJENKIN RAKENNUSTEN 

ENERgIATEHOKKUUDEN PARANTAMISTA. JOS ME HALUAI-

SIMME OIKEASTI SÄÄSTÄÄ RAHAA, MEIDÄN KANNATTAISI 

LAITTAA SISÄILMA-ASIAT KUNTOON. SE OLISI PALJON, 

PALJON KANNATTAVAMPAA yHTEISKUNNALLEMME KUIN 

LÄMMÖNERISTEIDEN LISÄÄMINEN TAI JONKIN MUUN VEKOT-

TIMEN LAITTAMINEN TALOIHIN. SISÄILMAN PARANTAMISEN 

TALOUDELLINEN MERKITyS ON ERITTÄIN, ERITTÄIN SUURI, 

MUTTA IKÄVÄ KyLLÄ EU:SSA SITÄ EI TIEDETÄ.”
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Ohjeeseen laaditut sel-
keät toimintamallit 
erilaisiin selvitystilan-

teisiin pohjautuvat Juhani Piri-
sen esittelemään kokonaisku-
vaan sisäilmaongelmien tutki-
misen vaiheista.

Ensimmäisessä ohjeen sisältä-
mässä toimintamallissa neuvo-
taan, miten toimitaan niin sano-
tuissa selkeissä tapauksissa. 

– Selkeässä tapauksessa selvi-
tyksen vetäjä ja huippuasian-
tuntija kykenee selvittämään 
ongelmaa pitkälti vain taloa ja 
sen järjestelmiä katsastamalla. 
Voidaan esimerkiksi todeta, 
et tä ilmanvaihtolaitteisto on 
py sähtynyt, eikä sitten tarvitse 
tehdä muuta kuin laittaa jär-
jestelmä pyörimään, eikä sen 
tarkempia tutkimuksia tarvita, 
Pirinen sanoo.

– Usein pelkästään sillä, et-
tä selvitysmies huoltomiehen 
ja isännöitsijän kanssa kiertää 
taloa, selviää noin puolet on-
gelmista. Ja näin nimenomaan 
silloin, kun vetäjä on asiantun-
tija ja tuntee työnsä, Pirinen 
sanoo.

Kakkosvaiheessa 
tarvitaan 
enemmän toimia

-Puolet tapauksista on 
kuitenkin sitten han-
kalampia. Jos sisä il-

maongelmaa ei löydetä katsel-
muksella, riskirakenteita analy-
soimalla, talon teknisten järjes-
telmien tarkastamisella, pitää 
edetä kakkosvaiheeseen, jossa 
sitten tehdään varsinainen kun-
totutkimussuunnitelma ja poh-
ditaan, mitkä kaikki asiat taus-
talta täytyy tutkia tarkemmin 
- kuvataanko ilmanvaihtojärjes-
telmä, avataanko iv-koneet, ava-
taanko rakenteita, tutkitaanko 
pesuhuoneiden kosteudet jne.

– Tärkeintä on, että mitä sit-
ten tutkitaankin, tehdään se 
suun nitellusti. Mahdollisia teki-
jöi tä sisäilmaongelmien synty-
miseksi on niin paljon, ettei nii-
tä kannata lähteä harkitsemat-
tomasti arvailemalla etsimään. 
Meillä on kuitenkin tässä 

maas sa jo nyt olemassa aika iso 
joukko koulutettuja konsultte-
ja, jotka osaavat tehdä tällaista 
arviointia. Te myös tiedätte, et-
tä aina löytyy se yksi talo, mistä 
kukaan ei saa selville ja sekin 
on totta, ikävä kyllä.

Vaikka kyse olisikin varsin 
han kalasta tapauksesta, Pirinen 
uskoo siihen, että tilanne on 
kuitenkin lähtökohtaisesti tu-
le vaisuudessa parempi, koska 
selvitysvaiheeseen osallistuu 
useita asiantuntijoita, jotka 
pystyvät "sparraamaan" myös 
toinen toisiaan ongelmien to-
delliseksi selvittämiseksi.

– Me painotamme ohjeessa 
nimenomaan sitä, että kuntotut-
kimuksen suunnitteluvaiheessa 
mukana on asiantuntija, jonka 
avulla selvitykset kohdentuvat 
oikeisiin asioihin ja vältytään 
liian laajojen ja toisaalta liian 
alimitoitettujen korjausten te-
kemiseltä. Suurinta tuhlausta 
on se, että jokin tila korjataan 
ja sinne joudutaan menemään 
uudestaan tekemään korjauksia 
vaikkapa vuoden päästä. 

Tätä ei tapahdu niinkään 
asun to-osakeyhtiöissä kuin kou-
lu- ja päiväkotirakennuksissa. 
Juu ri on korjattu ja joudutaan 
menemään uudestaan, koska 
rakenteita ei ole tutkittukaan ja  
osa vaurioista jäänyt havaitse-
matta, Pirinen toteaa.

Kunnollinen 
raportti 
saatava

-Kun tilaatte tutkimuk-
sia, raporteista pitää 
selvitä suomenkie-

lellä, mikä tai mitkä syyt aihe-
uttavat sisäilmaongelman. Älkää 
hyväksykö sellaisia raportteja, 
joissa lukee vain, että tarvitaan 
lisätutkimusta. Se on ihan sy-
vältä. Tutkijathan on tilattu sitä 
varten, että he selvittävät, mikä 
siellä on vikana. Piste.

– Sellaisen tutkijan, joka tar-
joaa raportissaan ratkaisuksi 
joka kerta lisätutkimuksia, ei 
saa antaa vedättää teitä. Tehkää 
selkeä sopimus, mistä käy ilmi, 
että tehtävänä on selvittää, mi-
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Epäonnistumisten välttämi-
seksi kuntotutkijan tai selvitys-
hankkeen vetäjän pitää siirtää 
tiedot korjaussuunnittelijalle 
ja tarkastaa, että niissä suunni-
telmissa sisäilmahaitat oikeasti 
poistetaan. Varsinkin monion-
gelmaisissa taloissa tämä on 
hyvin tärkeä asia.

Korjausvaiheen 
valvonta a ja o

-Meidän mielestämme 
olisi parasta, jos on-
gelman selvittänyt 

selvityshankkeen vetäjä tai kun-

totutkija siirtää tietonsa myös 
urakoitsijalle ja työmaan johdol-
le. Hän on tutkinut ja selvittä-
nyt, mikä on vikana, kertoo asi-
at työnjohdolle niin, että "täällä 
pitää nämä ja nämä poistaa ja 
nämä ja nämä pitää puhdistaa 
ja nämä ja nämä pitää korjata 
kunnolla". Vaikka toimenpiteet 
olisivatkin siellä suunnitelmissa, 
niin korjaamisessa on erittäin 
hyvä varmentaa, että suunnitel-
mat on ymmärretty. Varsinkin 
sisäilma-asioissa rakennusmie-
het, eivätkä työnjohtajat aina 
oikein meinaa ymmärtää, mitä 
homeongelma tarkoittaa ja mi-
ten se pitäisi korjata. 

– Ja valvonta. Heti kun val-
vonta pettää, laatu loppuu - ikä-
vä kyllä. Panostakaa valvontaan, 
Pirinen painotti.

Valmiit 
tarjouspyyntö-
lomakkeet apuna

Ohjeessa selvitetään 
myös vastuukysymyk-
set, mitkä ovat asun-

kä rakennuksessa on vikana. 
Useimmiten se vika kuitenkin 
rakennuksesta löytyy.

Raportissa pitää Pirisen mu-
kaan ottaa ehdottomasti kantaa 
myös korjausten kiireellisyy-
teen. 

– Raportissa täytyy ottaa kan-
taa siihen, mikä ongelman aihe-
uttaa, voiko tiloja käyttää, mitkä 
asiat pitää korjata, eikä niin, että 
todetaan ilmassa olevan hitusia, 
jotka pitää poistaa tai syy pitää 
poistaa. Joka talossa on hirveä 
määrä pikkuvikoja ja jossakin 
isompiakin vikoja. Raportissa 
pitää ottaa kantaa myös siihen, 
mikä on korjausten kiireelli-
syysjärjestys ja laajuus: pure-
taanko kaikki seinät vai pure-
taanko vain pohjoispuolen sei-
nä tai pesuhuoneessa korjataan, 
Pirinen jatkaa.

Vetäjä mukana 
koko prosessissa

-Ehdotamme ohjeessa si-
tä, että selvitysvaiheen 
vetäjä pysyy mukana 

koko korjaussuunnittelu- ja 
työmaavaiheessa. Monissa vii-
me aikoina tekemisissämme 
tutkimuksissa on todettu, että 
kosteus- ja homevauriokorja-
ukset epäonnistuvat usein sen 
takia, että tiedon siirtyminen 
kuntotutkijalta suunnittelijalle 
ei onnistu.

Kuntotutkija tietää, mikä ta-
lossa on vikana, mutta korjaus-
suunnittelija ei osaa lukea ra-
port tia tai ei viitsi lukea sitä ja 
suunnittelee jotakin muuta kuin 
pitäisi. Tätä tapahtuu varsin kin 
silloin, jos kuntotutkija on eri 
yrityksestä kuin suunnittelija, 
Pirinen sanoo. 

”TALOJA ON RUVETTAVA TARKASTAMAAN JOKA VUOSI. NIITÄ 

ON TARKASTETTAVA KUNNOLLA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN. 

SIINÄ TEILLÄ, ySTÄVÄT JA ISÄNNÖITSIJÄT, ON SUURI MER-

KITyS, KOSKA TEIDÄN PITÄÄ SAADA OMISTAJAT VAKUUTTU-

NEIKSI SIITÄ, ETTÄ TALO PITÄÄ TARKASTAA SÄÄNNÖLLISES-

TI, MAKSOI SE SITTEN VÄHÄN TAI EI LAISINKAAN.”
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to-osakeyhtiön hallituksen ja 
isännöitsijän vastuut tällaisissa 
selvitys- ja korjaustilanteessa, 
kuka vastaa mistäkin ohjeen 
mukaan.

– Lisäksi olemme pohtineet 
näitä selvitysvaiheen vetäjien ja 
konsulttityöryhmän pätevyyk-
siä ja kuten sanoin, Fisen sivus-
tolle pätevistä tekijöistä tulee 
se lista syksyllä.

Isännöitsijöiden ja taloyhti-
öi den hallitusten kannalta on 
erinomaista, että ohje pitää si-
sällään myös tarjouspyyntömal-
leja, joilla voi pyytää tarjouksia 
kuntotutkijoista ja kuntotutki-
muksen teettämisestä.

Kuka viestii              
ja miten?

Koska sisäilmaongelmi-
en selvittämisvaihe 
voi olla osak  kaiden ja 

asukkaiden kannalta varsin "rä-
jähdysherkkää" toimintaa, Piri-
sen neuvo isännöitsijöille on, 
että panostakaa viestintään.

– Te voitte hoitaa viestintää 

itse tai laitatte kuntotutkijan tai 
selvitysvaiheen vetäjän teke-
mään sitä. Kun homeongelmi-
en tai muidenkin sisäilmaon-
gelmien vuoksi lähdetään tutki-
maan rakennusta ja muissakin 
tilanteis sa, niin kaikista asioista 
kan nattaa kertoa osakkaille ko-
ko ajan, kertoa, missä me men-
nään, sillä muuten huhujen mu-
kaan tilanne talossa on paljon 
suurempi kuin mitä se todelli-
suudessa on. 

Joku lipsauttaa, että löysin 
hometta täältä tai kuntotutkija 
lipsauttaa, että kyllä täältä ho-
metta on löytynyt. Sen jälkeen 
koko talo on asukkaiden mieles-
tä homeessa ja se on purettava. 
Kertokaa siis sekin vaihe, kun 
ei tapahdu mitään - että tutki-
mustulokset ovat laboratorios-
sa tutkittavana kolmen viikon 
ajan, eikä sinä aikana vielä tie-
detä mitään. Muuten asukkaat 
"kihoilevat" keskenään, että nyt 

meitä huijataan tai joku meitä 
vedättää. Siis mahdollisimman 
avoin viestintä.

Kumpi on sitten viestittäjänä 
parempi - isännöitsijä vai kun-
totutkimushankkeen vetäjä?

– Se riippuu tietysti aina sii-
täkin, kuka on hyvä kirjoitta-
maan ja puhumaan ja kenellä 
on hyvät kontaktit kehenkin. 
Se asia kannattaa miettiä. Tei-
dän kannaltanne on ehkä usein 
parempi ratkaisu laittaa kunto-
tutkimuksen vetäjä viestimään, 
koska asukkaat kokevat hänet 
neutraalimpana henkilönä. Joka 
tapauksessa kannattaa keskus-
tella yhdessä siitä, mihin sävyyn 
asukkaille viestitään, Pirinen 
jatkaa.

Monet kuntotutkijat ovat Pi-
risen mukaan saaneet nyt myös 
viestintäkoulutusta, koska on 
tärkeä viestiä oikein, suurente-
lematta asioita ja herättämättä 
hirveitä hysterioita.

– Kaikki asiat ovat kuiten-
kin vain rakennustekniikkaa ja 
korjattavia asioita, Pirinen vielä 
toteaa.

”JOTTA VOITAISIIN TUTKIA, TARKASTAA JA KORJATA OIKEIN, 

MEIDÄN PITÄÄ LISÄTÄ OSAAMISTA KOSTEUSVAURIOKOR-

JAUSALALLA. MEILLÄ EI yKSINKERTAISESTI OLE NIITÄ 

TUTKIJOITA, JOTKA LÖyTÄVÄT HOMEVAURIOITA TALOISTA. 

MEILLÄ EI OLE NIITÄ KORJAUSSUUNNITTELIJOITA, JOTKA 

OSAAVAT NIITÄ KORJAUKSIA SUUNNITELLA, EIKÄ OIKEIN NII-

TÄ URAKOITSIJOITAKAAN, JOTKA OSAISIVAT SUUNNITELMIA 

NOUDATTAA. KOKO TÄMÄ KETJU OLISI SAATAVA KUNTOON JA 

SITÄ ME NÄISSÄ KOSTEUS- JA HOMETALKOISSA TEHDÄÄN.”
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PIPE-MODUL OY  I  Työmiehenkatu 2  I  50150 Mikkeli
Puhelin 020 790 0870  I  info@pipemodul.com  I  www.pipemodul.com

PUTKIREMONTTI nopeasti ja
siististi pinta-asennuksena

elementtijärjestelmällä

1. Kustannustehokas:  Mitä enemmän rakenteita rikotaan, sitä kalliimmaksi 
putkiremontti muodostuu.

2. Avattavat järjestelmät helposti tarkastettavissa,  
huollettavissa ja korjattavissa.

3. Tehdasvalmisteisuus takaa hyvän ääni- ja lämpöeristyksen sekä pienentää  
työmaaolosuhteiden tuomia virheriskejä.

4. Lyhentää merkittävästi saneerausaikaa.
5. Asunnoista ei tarvitse lähteä evakkoon.

6. Hyvin lyhyet veden käyttökatkot.

Pipemodul-elementeillä on toteutettu palkittuja putkiremontteja  
jo yli 2 500 kiinteistöön vuodesta 1999 alkaen!

Pipe-Modulin ratkaisuPerinteinen ratkaisu

Avattu kylpyhuoneen seinä Uudet vesiputket porrashuoneessa

http://www.pipemodul.com


Kemialliset 
päästöt

-Meillä tuotetaan ra-
kennuksiin aika 
surutta uusia muo-

vipohjaisia materiaaleja, joita 
aika harvoin testataankaan - ai-
kaisemmin varsinkaan, Pirinen 
pohtii ja toteaa, että kemiallis-
ten aineiden kirjo, joka raken-
nuksiin on vuosien saatossa 
tuotu, on valtava, eikä kaikista 
edes tiedetä, miten ne käyttäy-
tyvät.

– Kosteus yleensä lisää eri-
laisten liuotinaineiden emissi-
oita, hän toteaa.

Virheellinen 
ylläpito

-Huoltomiehet ovat 
välillä aika sokeita 
rakennusten erilais-

ten järjestelmien suhteen, esi-
merkiksi ilmanvaihtolaitteiston 
palopeltien laukeaminen saat-
taa olla kuukausitolkulla huo-
maamatta. Silloinhan ilmanvaih-

Sisäilmasto-ongelmien syitä 
ovat paitsi kosteus- ja ho-
mevauriot myös erilaiset 

puutteet ilmanvaihtolaitteisto-
jen toiminnassa.

Esimerkiksi suurimmassa 
osassa 70-luvulla tehtyjä kou-
luja ja päiväkoteja on Juhani 
Pirisen mukaan tuloilmapuhal-
luslaite, jossa tuloilma puhal-
letaan suoraan mineraalivillan 
kuitupinnoitteisen ilmanvaih-
tolaitteen läpi.

– Nyt tämä 40 vuotta vanha 
mineraalivillan hartsi ei enää 
pysty pitämään kuituja kiinni 
ja mineraalivillakuidut lähtevät 
sisäilmaan. Sisällä olevassa vil-
lassa olevat kuidut puhalletaan 
laitteen läpi. Tämä sama koskee 
joitakin kerrostaloja, joissa on 
käytetty tätä samaa teknologi-
aa. 

– Sen takia ilmanvaihtolait-
teisto pitää tutkia, kun talossa 
ruvetaan oireilemaan. Tarkastaa, 
onko kone vuorattu sisäpuolel-
ta mineraalivillalla tai ovatko 
äänenvaimentimet mineraalivil-
lapintaisia ja joissa ei ole min-
käänlaista suojapintakerrosta 
päällä.

”MEIDÄN ON KÄÄNNET-

TÄVÄ UPPINISKAISTEN 

OMISTAJIEN PÄÄT JA OPE-

TETTAVA HEILLE, ETTÄ 

TALON RAKENNEOSI-

EN KESKIMÄÄRÄINEN 

KÄyTTÖIKÄ ON VAIN 30-50 

VUOTTA. SEN JÄLKEEN 

OSAT PITÄÄ VAIHTAA. NyT 

ON KÄyNyT MONESSA 

PAIKASSA NIIN, ETTÄ 

RAKENNUKSEN OSAT OVAT 

TULLEET yHTÄ AIKAA 

KÄyTTÖIKÄNSÄ LOPPUUN 

JA SILLOIN TALOyHTIÖL-

LE KOITUNUT SUURIA 

VAIKEUKSIA REMONT-

TIEN RAHOITTAMISESSA. 

SUUNNITELMALLISIIN 

PITKÄN TÄHTÄyKSEN 

SUUNNITELMIIN ON TA-

LOyHTIÖISSÄ PÄÄSTÄVÄ, 

KOSKA MUUTEN NÄMÄ 

SISÄILMAONgELMATKAAN 

EIVÄT LOPU.”

Kirjavinkki:
Selätä sisäilmastokiista - 
viesti viisaasti. (Lahtinen M, 
ginström A, Harinen S, Lap-
palainen S, Tarkka O, Unhola 
T. Työterveyslaitos, Helsinki 
2010.)

www.hometalkoot.fi
www.fise.fi

tojärjestelmä ei oikein toimi, jos 
pellit ovat auki.

– Kosteusvaurioita on kaik-
kialla rakennusten vaipassa, 
mutta pahimpia kellaritilojen 
kellarien seinien osalta, missä 
maakosteus yrittää koko ajan 
tunkea rakennukseen sisään.

– Lisäksi rakennuksissa on 
putkia, ikkunapeltejä, vesikaton 
liitospeltejä, jiirejä, kattoikku-
noita, maan sisään haudattuja 
vesijohtokanaaleja, kuiluja, hy-
vin erilaisia kohtia, missä olo-
suhteet ovat aika epätoivoiset 
tai oikeastaan homekasvuston 
kannalta erittäin hyvät, Pirinen 
jatkaa. 

– Meillä on purkamattomia 
muottilaudoituksia portaikko-
jen alla vähän joka toisessa 
ta lossa täällä Helsingissä, eikä 
ku kaan edes tiedä, että ne on 
siel lä ennen kuin ne rupeavat 
oikein pahasti haisemaan. 

– Ja pesuhuoneiden vesieris-
teet ennen vuotta 1974 tehty 
vähän miten sattuu.

– Tästä tullaan siihen, että 
kun otetaan nuo edellä maini-
tut asiat ja kosteusvaurioiden 
monimutkaisuus huomioon, 

Minkälaiset asiat johtavat  
huonoon sisäilmaan?

niin kosteusvaurioalaa pitää 
ihan oikeasti osata, jos joutuu 
selvittelemään sisäilmaongel-
mia. Ongelmat ja oireilut voivat 
johtua niin monista asioista ja 
mahdollisuuksista.
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Palvelumme 
• Suunnittelu, valvonta, tutkimukset

• Elintarvikehygienia ja tuhoeläintorjunta

• Vahinkojen torjunta

Asiantuntijat
palveluksessasi

Asiakaspalvelu
0207 495 500

Puhelut 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min (alv. 23%) matkapuhelimista 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min (alv. 23%).

www.raksystems-anticimex.fi 

http://www.raksystems-anticimex.fi


http://www.keittiomaa.fi


http://www.keittiomaa.fi
http://www.keittiomaa.fi


Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja

taloyhtiöarjen 
taistelupari

Isännöitsijät kuuntelivat 

hieman ristiriitaisin tun-

tein Puheenjohtajien klubin 

vetäjän Mika Artesolan 

esitystä pohtien, onko 

isännöitsijän kannalta oi-

keasti hyvä asia, jos asun-

to-osakeyhtiön hallituksen 

puheenjohtaja on aktiivi-

nen vai ei. Siinä vaiheessa 

kun Mika Artesola testasi 

ideaansa "osakkeenomista-

jille annettaisiin neljännes-

vuosittain raportti tehdyis-

tä asioista ja rahatilan-

teesta", kirvoitti kuitenkin 

useamman isännöitsijän 

parahtamaan: "ei, tuo on 

huono idea". 

Mika Artesola vetää Turussa 
Puheenjohtajien klubia, joka perus-
tettiin vuonna  2008 ja joka tänä 
päivänä tarjoaa  yli 150 puheenjoh-
tajan vertaisverkoston.

n  Teksti:  Riina Takala  n  Kuvat:  Timo Soasepp
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Yhteisten pelisääntöjen 
hiomisesta edetään 
armeijatermin mukai-

seksi taistelupariksi, jolla on 
yhteinen tavoite ja päämäärä 
ja perimmäisenä tarkoituksena 
toteuttaa taloyhtiölle laadittua 
strategiaa päätäntävaltaa käyt-
tävien hallitusten jäsenten ja 
osakkaiden kanssa - mahdolli-
simman hyvässä ja tiiviissä yh-
teistyössä. 

Jotenkin tämänsuuntaisesti 
turkulaisen asunto-osakeyhtiöi-
den hallitusten puheenjohtajis-
ta koostuvan klubin puheenjoh-
taja Mika Artesola piirsi kuvaksi 
hyvin toimivasta isännöitsijä-
puheenjohtaja -suhteesta. 

Mielenkiintoiseen keskuste-
luun ajauduttiin erityisesti sii-
nä vaiheessa, kun Mika Artesola 
esitteli muutamia ehdotuksiaan 
ja ajatuksiaan keinoista, joiden 
avulla isännöitsijän ja puheen-
johtajan ja taloyhtiönkin väli-
sestä yhteistyöstä syntyisi huip-
puhyvää.

Hallinnolle 
kasvot

-Mitä mieltä väki on 
tällaisesta ehdo tuk-
sesta, että isännöit-

sijän kasvot näkyisivät kaikilla, 
esimerkiksi ilmoitustaululle 
laitettaisiin valokuva, jossa isän-
nöitsijä on yhdessä hallituksen 
kanssa?  

– Hyvin monissa yhtiössä il-
moitustaululla ei ole muuta 
kuin isännöitsijän yhteystiedot, 
mutta olisiko siitä hyötyä, että 
siellä olisikin tällainen yhteis-
kuva? 

– Yhtiön hallinto saisi kasvot 
ja ihmiset alkaisivat ajatella, et-
tä siinä on ihmisiä, jotka näitä 
päätöksiä ovat tekemässä ja 

sorvaamassa, Artesola kyseli 
isännöitsijöiden mielipidettä.

Vuosittainen 
palautepalaveri

-Minusta olisi tärkeää, 
että isännöitsijä ja 
hallitus pitäisivät 

ennen yhtiökokousta ja uuden 
hallituksen valitsemista palaute-
palaverin. Siinä voitaisiin käydä 
läpi, mitä on ja mitä ei ole saa-
tu yhdessä aikaan. Lisäksi voisi 
pohtia jo ennen tuota palaveria, 
miksi jotkin sellaiset asiat eivät 
toteutuneet, jotka oli kuitenkin 
päätetty. Ja mikä oli se syy, joka 
vei asiat niin sanostusti vinoon, 
Artesola ehdotti.

– Näin pystyttäisiin antamaan 
isännöitsijälle suoraa palautetta 
kuluneesta vuodesta - ei pahaa, 
ei hyvää, vaan asiallista palau-
tetta. Siinä ei lähdettäisi sen 
kummemmin ruotimaan, mikä 
meni pieleen, vaan mietittäisiin, 
miten estetään, ettei seuraava-
na vuonna käy samalla tavalla.

Kiinteistövastaan-
otot ja käynnit

-Kuinka moni teistä 
pi tää kiinteistövas-
taanottoja tai käyt-

te kiinteistöissä säännöllisesti? 
Jokunen käsihän sieltä nousee. 
Kyllä, se on erinomainen paik-
ka asukkaille saada vastauksia 
kysymyksiinsä, jos vastaanotoil-
la on säännöllinen ajankohta, 
Artesola vakuutti ja arveli, että 
antaahan säännöllisesti taloyh-
tiön asukkaiden ja osakkaiden 
tapaaminen myös isännöitsijäl-
le tietoa, minkälainen yleinen 
ilmapiiri taloyhtiössä vallitsee.

– Kun mennään kerrostalon 

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
5.–6.9. ja 2.–3.10.2012, OULU
12.–13.9. ja 10.–11.10.2012, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.200 €, näytön hinta 480 € 
pk-seudulla / Oulun seudulla. Ilmoittautuminen Ouluun 22.8. ja 
Helsinkiin 29.8. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
18.–19.9. ja 9.–11.10.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.800 €. Ilmoittautuminen 31.8. mennessä.

Kosteusmittaustulosten tulkinta 
kosteusvauriotapauksessa
20.9.2012, HELSINKI
18.10.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen syyskuun 
koulutukseen 6.9. ja lokakuun koulutukseen 4.10. mennessä.

Rakennusten sisäilmaongelmien ja 
kosteusvaurioiden korjaaminen 
13.11.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €.  Ilmoittautuminen 29.10. mennessä.

ENERGIATEHOKKUUS

Rakennusten lämpökuvaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
25.–27.9. ja 6.–8.11.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.850 €. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja 
–henkilösertifi ointikoulutus 
25.–27.9. ja 27.–29.11.2012, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.850 €. 1. jakso (Rakennusfysiikka-osa) 
on yhteinen Rakennusten lämpökuvaaja -koulutuksen kanssa.  
Osallistuminen ainoastaan Ilmatiiviyden mittaus –osaan (2. 
jakso) 1.150 €. Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU

Asbestityön tilaaminen ja valvonta
28.8.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 17.8. mennessä.

Puhtausluokka P1 rakennus- ja 
ilmanvaihtotyössä 
4.9.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 20.8. mennessä.
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porraskäytävään, niin siellä nä-
kee aika nopeasti, mikä on sen 
taloyhtiön tila. Onko tunnelma 
sellainen, että ilmoitustaululla 
on kaikki hieman vinossa, sei-
nät täynnä K-marketin kahden 
kuukauden takaisia mainoksia? 
Vai onko porraskäytävä siisti ja 
antaa kuvan filmaattisesta talo-
yhtiöstä? 

– Tällaiset asiat selkiävät 
vasta kiinteistössä käymällä, 
koska jos isännöitsijä kysyy 
huoltomieheltä, onko kaikki 
hyvin, huoltomies vastaa aivan 
varmas ti, että on. Näin siksi, et-
tä jos hän vastaisi ei ole, hänel-
tä kysyttäisiin, mitä olet jättänyt 
tekemättä.

Neljännesvuosi-
raportit 
- myös osakkaille?

-Neljännesvuosiraport-
ti tehdyistä asioista 
ja rahatilanteesta 

osakkaille - onko tämä mieles-
tänne ufologinen ja mahdot-
toman tyhmä ehdotus vai ei? 
Vai voisiko ehdotusta käyttää 
hyväksi ja tehdä osakkaille nel-
jännesvuosittain pieni raportti 
siitä, miten "firmassa" on men-

nyt?  Ei raportissa tarvitsisi olla 
kirjanpitotermejä tai tilinpää-
töksen jargoneita, vaan yksin-
kertaisesti kertoa, että taloyhti-
össä on ollut yllättäviä menoja 
ja kassassa on sen tähden näin 
vähän. Tai paljon rahaa, koska 
meillä menee hyvin ja näin, Ar-
tesola patisti pohtimaan.

– Asunto-osakeyhtiölakikin 
to teaa, että periaatteessa osak-
kaan kyselyoikeus rajautuu 
yh tiökokoukseen. Se suojaa 
hal litusta ja isännöitsijää eli yh-
ti ön johtoa, että se voi tehdä 
rau hassa työtään. Se on tieten-
kin eri asia, että jos on oikeasti 
tie dotustarve: jos taloudellinen 
ti lanne on heikentynyt ja on 
pe rittävä ylimääräinen vastike. 
Se voidaan ilmoittaa ja sekin 
kannattaa mieluummin tehdä 

ajoissa kuin viime tingassa. Jos-
kus joudutaan tekemään se vii-
me tingassa. 

– Taloustilanteesta osakkaille 
kertominen yleensä aiheuttaa 
turhia kyselyitä, keskustelua, 
asiat ryöpsähtävät yli ja se nä-
kyy puhelinsoittoina, kiinteis-
tösihteereiden hermostumise-
na ynnä muuta. Kiinteistösih-
teerit moittivat, mitä menit kir-
joittamaan tiedotteeseen, kun 
kyselevät minulta, etkä sinä 
tietenkään ole paikalla vastaa-
massa, koska olet työmaakoko-
uksissa tai muualla, Petteri Ke-
ränen ASA-Isännöinnistä arvioi 
käytännön vaikutuksista.

– Järjestämme kaikille osak-
kaille vuodessa kerran tai kaksi 
tiedotustilaisuutta, jossa tiedo-
tetaan ajankohtaista asioista. 

Taloyhtiöiden talouteen em-
me niissä tilaisuuksissa puutu, 
jos asiat menevät niin kuin 
olemme suunnitelleet. Lisäk-
si toimitamme taloyhtiöiden 
hallitusten puheenjohtajille ja 
kaikille hallituksen jäsenille vä-
hintään kaksi kertaa vuodessa 
kirjeen, jossa kerrotaan asioista 
puheenjohtajan ja hallituksen 
vinkkelistä, kertoo eräs isän-
nöitsijä toimistonsa tiedotus-
toiminnasta, Juhani Nordlund 
Isännöintipalvelu Nordlund 
Oy:stä kertoi. 

– Jos osakkaille ruvetaan tie-
dottamaan asioista neljä kertaa 
vuodessa, tiedottaminen voi 
kärsiä inflaation. Se voidaan ko-
kea liialliseksi ja se kärsii inflaa-
tion myös siksi, jos se toteute-
taan vain sen takia, että on kiva 
tiedottaa, hän vielä pohti.

– Mielenkiintoinen heitto si-
nänsä, että hallituksen puheen-
johtajana lähdet ehdottamaan 
osakkaille tiedottamista neljän-
nesvuosittain. Näin itsekin halli-
tuksen puheenjohtajana taloyh-
tiössä katsoisin, että hallituksen 
tehtävä ei ole yhtiökokousten 
välissä informoida osakkaita. 
Täällä jo tuotiin selkeästi esille 
se, että yhtiökokouksessa kaik-
ki informaatio osakkaille anne-
taan, Lasse Vesala LIV-Isännöinti 

”VUOSITTAISISSA PALAUTEPAVAREISSA PySTyTTÄISIIN 

ANTAMAAN ISÄNNÖITSIJÄLLE SUORAA PALAUTETTA 

KULUNEESTA VUODESTA - EI PAHAA, EI HyVÄÄ, VAAN 

ASIALLISTA PALAUTETTA. SIINÄ EI LÄHDETTÄISI SEN 

KUMMEMMIN RUOTIMAAN, MIKÄ MENI PIELEEN, VAAN 

MIETITTÄISIIN, MITEN ESTETÄÄN, ETTEI SEURAAVANA 

VUONNA KÄy SAMALLA TAVALLA.”
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Kilpailun voittanut taloyhtiö 
saa rahapalkinnon, maineen 
ja kunnian lisäksi julkisivu-

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

muistetaan vielä pitkälle 
tuleviin vuosiin.

Vuonna 2011: Jaettu 1. sija As Oy Mannerheimintie 83-85, As Oy Vattuniemenkatu 4 ja kunniamaininta As Oy Pääskylänkatu 7

Julkisivuremontti 2012 -kilpailu 

Yhteistyössä

www.julkisivuyhdistys. 

www.kiinteistoposti. 

www.akha. 
Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

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

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

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

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

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

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

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

kilpailu 2012 - nimellä seuraavista osoitteista:

www.julkisivuyhdistys. 
www.kiinteistoposti. 

31.8.2012 

Kilpailuehdotukset on 
jätettävä

mennessä.

onko sinulla kokemuksia 
onnistuneesta julkisivu-
remontista, joka kelpaisi 

esimerkiksi muillekin 
taloyhtiöille ja isännöitsijöille.

****
Kerro siitä ja ilmoita taloyhtiö 

mukaan kilpailuun!

Isännöitsijä,

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Oy:stä jatkaa keskustelua.
– Sen sijaan hallituksen on 

aihettakin saada vähintään nel-
jännesvuosittain tietoa asioista 
ja taloudesta. Esimerkiksi mei-
dän toimiston toimintamallis-
samme maksuvalmius tuodaan 
hallituksen käsittelyyn jokai-
sessa hallituksen kokouksessa. 
Tosin hallituksen kokouksia on 
vuodessa 3-4, eikä niissä jokais-
ta nuppineulan kokoista raha-
asiaa käsitellä, vaan ne, jotka 
ovat päätöksiä varten tarpeelli-
sia tietää, hän vielä jatkaa.

– Ei tiedoteta osakkaille näin 
tiheästi, mutta hallitukselle on 
ihan kohtuullista antaa talou-
dellista tietoa. Mutta ei sitäkään 
tarvitse kaikissa kokouksissa ol-
la, vaan silloin kun ne liittyvät 
niihin asioihin, mitä hallitukses-
sa käsitellään ja mitä hankkeita 
on tulossa ja käynnissä, Pekka 
Kouri Heka-Haaga Oy:stä kom-

mentoi. 
– Olen samaa mieltä siinä, 

että jos  taloyhtiössä tapahtuu 
jotakin erityistä, joka vaikuttaa 
talouteen, niin kyllähän osak-
kaita pitää siitä informoida. On 
myös olemassa toinen äärilaita 
- Markku Kulomäen isännöin-
titoimiston käyttöönottama 
toimintatapa - nettisivut, jon-
ne kaikki asiakastaloyhtiöiden 
osakkaat pääsevät ja sieltä löy-
tyvät reaaliaikaisina kaikki ta-
loyhtiöön liittyvät tiedot, raha-
asiatkin, hän mainitsi.

Raportointi
hakee muotoaan

Tässä kohdin Mika Arteso-
la vetää keskustelussa 
esiin tulleita mielipiteitä 

yhteen todeten, että osakkaille 
tiedottamisen tarvetta myös 
ta loudellisista asioista syntyy 
vain poikkeustilanteissa, mutta 
hallitukselle taloudellista tietoa 
pitää antaa useammin ja sään-
nöllisesti.

– Vaikuttaa myös siltä, että 
tä mänkaltainen raportointi ha-
kee muotoaan, koska Puheen-
johtajien klubin puitteissa on 
tullut esille, että hallituksenkin 
jäsenet kokevat, etteivät tiedä 

taloyhtiöidensä taloudellisesta 
tilanteesta tarpeeksi. Toki on se 
itsestäkin kiinni, koska aina voi 
kysyä. Jostakin kumman syystä 
asioista ei kuitenkaan kysytä ja 
sitten todetaan, että minulle ei 
ole kukaan mitään kertonut, Ar-
tesola pohti.

Petteri Keränen muistelee 
tässä kohdin vielä hallituksen 
puheenjohtajana toimimistaan.

– Meidän taloyhtiössämme 
pidin kerran vuodessa, yleensä 
joulukuussa, yhteisen tilaisuu-

den, jossa kerroin taloyhtiön 
kuulumisista. Puhuin noin10 
minuutin ajan, mitä vuoden 
aikana siihen mennessä taloyh-
tiössä on tapahtunut ja tarvitta-
essa sivusin myös raha-asioita, 
mutta minulta ei sen kymmen-
minuuttisen aikana saanut var-
sinaisesti kysyä mitään. Kirjalli-
sia tiedotteita ei siis jaettu, vaan 
kerran vuodessa puheenjohta-
jana kerroin asioista. Minusta se 
ei ole huono asia, jos taloyhti-
össä on tällainen tiedotustapa 

– Isännöitsijähän päivittäin 
taloyhtiötä johtaa – se on 
ihan selvä asia, mutta halli-
tuksen rooli on yhtä tärkeä 
siellä taustalla. Kun peli-
säännöt on saatu heti alus-
sa selväksi, niin isännöitsi-
jänkin on huomattavan pal-
jon helpompi toimia sen si-
jaan, että ollaan jokaisesta 
pikkuasiasta vääntämässä 
ja kääntämässä. Siksi ehdo-
tan tätä, että sovitaan pari-
suhteen säännöt heti al-
kuunsa, Mika Artesola sa-
noo.
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AINESTA UUTEEN

VASTUUllISUUS ohjAA mEITä jA mATErIAAlEjA. SIkSI PAPErINkEräyS.

ISäNNöITSIjä, VoIT lUVATA 
mEIdäN PAlVElUmmE 
IlmAISEkSI TAloyhTIöIllESI.

www.paperinkerays.fi  
asiakaspalvelu@paperinkerays.fi

jos asiakasyhtiössäsi on vähintään 30 asuntoa, voit luvata sille viiden kuution 

molok®in asennuksineen ja tyhjennyksineen meidän piikkiimme. 

 jos asuntoja yhtiössä on tuota vähemmän, voit luvata 660 litran ilmaisen 

keräyssäiliön, joka tyhjenee itsestään. 

 Ainoa ehto lupaukselle on, että säiliöt pyhitetään keräyspaperille. 

 

helpotetaan asukkaiden elämää: anna sinä heille lupaus, jonka me pidämme. 
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keitä ja jotka isännöitsijä kokee 
omakohtaisesti tärkeiksi. Sil-
loin isännöitsijäkin saisi tietää 
enemmän ja voisi miettiä työn 
painopistealueita.

Määräaikoja
toimeenpanolle

Hallituksen päätösten 
toimeenpanemiselle 
pitäisi Artesolan mie-

lestä aina kirjata selkeät ja rea-
listiset määräajat.

– Olisi hyvä, että kun hallituk-

sen kokouksessa tehdään jokin 
päätös, kuitataan pöytäkirjaan, 
koska asiat pitäisi olla hoidettu-
na ja kuka hoitaa. Isännöitsijän-
hän ei välttämättä tarvitse vält-
tämättä olla sen asian hoitaja, 
vaan voi se olla puheenjohtaja-
kin, joka hoitelee pienempiä asi-
oita. Esimerkiksi jos taloyhti ön 
pihamaalla on jokin asia, mikä 
pitää hoitaa, niin kyllä sen voi 
puheenjohtajakin isännöitsijän 
puolesta hoitaa huoltomiehen 
kanssa. Ei isännöitsijän tarvit-
se todellakaan uhrata päivässä 
aikaa kolme tuntia siihen, että 
seisoo pihamaalla kertomassa 
huoltomiehelle, että nyt me 
tehdään näin.

Opettajia ja 
oppilaita

-Kuinka moni isännöit-
sijä on kouluttanut 
hallituksen jäseniä 

tai puheenjohtajia? Oletteko 
järjestäneet tällaisia tilaisuuksia, 
Artesola tiedusteli tietämättä, 
että kohta useampi isännöitsijä 

parahtaa: "Me olemme isännöit-
sijöitä, emme opettajia".

Opettamisen ja oppimisen 
tarvetta Artesola perusteli sillä, 
että varmastikin yhteistyö isän-
nöitsijän ja hallituksen kesken 
toimii paremmin, jos opitaan 
puhumaan samaa mieltä.

– Väitän silti, että jokainen 
isännöitsijä on toiminut opetta-
ja na. Joka kerta kun hallitus 
tekee jonkin päätöksen, niin 
isännöitsijähän kertoo hallituk-
sen jäsenille, mitä ollaan teke-
mässä, miksi ollaan tekemässä 
ja perustelee päätöksen. Kyllä 
tässä yhteydessä isännöitsijät 
toimivat opettajina. Se on pieni 
pala, ei oppitunti, vaan oppia, 
jo ka annetaan hallitukselle. Ja 
kun oppi on hyvää ja asiallista, 
niin hallitus oppii. 

Miten löytää 
yhteistyön polulle?

Jotta näitä Mika Artesolan ke-
hittämisideoita voisi testata 
käytännössä, voisi kuitenkin 

olla hyvä tunnistaa keinoja, mil-

tai puheenjohtaja tai hallituk-
sen jäsen tällä tavoin käy asioita 
läpi. Totta kai sellainen tiedot-
taminen, mikä on osakkaiden 
kannalta järkevää, on heille 
hyödyksi ja lisää hyvää asiaa it-
se yhtiössä, hän vielä painotti.

Mitä isännöitsijältä 
odotetaan?

-Voisiko isännöitsijällä 
olla valmis lomake 
sitä varten, että halli-

tuksen jäsenet voivat kertoa, 
minkälaisia odotuksia heillä on 
isännöitsijästä ja hänen työs-
tään ja yhteistyöstä? Tulee uusi 
hallitus ja isännöitsijä antaisi 
tällaisen valmiin lomakkeen 
täytettäväksi. Onko kenelläkään 
tällainen käytössä tai kehitteil-
lä?, Artesola jatkoi kyselemistä.

– Jos isännöitsijä laatisi tällai-
sen lomakkeen, jossa hän ky-
syy hallitukselta, minkälaisia 
asioita kaivataan, niin hän saisi 
itsekin paremmin tiedon juuri 
niistä kysymyksistä, jotka ovat 
isännöitsijän työn kannalta tär-

Isännöitsijät kuuntelivat 
tarkkaavaisina viimeistä 
penkkiä myöden Puheen-
johtajien klubin vetäjän 
Mika Artesolan ehdotuksia 
siitä, miten isännöitsijä ja 
hallituksen puheenjohtaja 
voivat tehdä yhteistyötä. 
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taustalla on yhtä tärkeä. Kun 
toiminnan pelisäännöt on saa-
tu selväksi heti alussa, niin isän-
nöitsijän ja puheenjohtajan on 
huomattavan paljon helpompi 
toimia sen sijaan, että ollaan 
jokaisesta pikkuasiasta vääntä-
mässä ja kääntämässä ja juttele-
massa siitä, miten näissä pitäisi 
toimia.

Tiedotusvastuun 
jakaminen

Tärkeintä yhteistyöhön 
liit tyen on Artesolan mie-
lestä sopia tiedotusvas-

tuus ta.
– Tiedottamisella ei tarkoi-

teta pelkästään sitä, että tieto 
kulkee ylhäältä alas - me ker-
romme osakkaille ja asukkaille 
”tämä on kielletty, tämä sallit-
tu”, ”tämä kielletty siihen kel-
lonaikaan”, ”tuo hon et saa mo-
poasi laittaa, tuonne saat”, vaan 
kehittämistä siihen suuntaan, 
että tieto kulkee myös alhaalta 

ylöspäin ja vaakatasossa. Ihan-
netila olisi silloin, kun kaikki 
taloyhtiön osakkaat ja asukkaat 
tietäisivät, missä ollaan. Tiedon-
kulun vastuuta ei pitäisi kuiten-
kaan jättää vain isännöitsijän 
harteille, koska on ihan selvä, 
että jos isännöitsijällä on 30 ta-
loyhtiötä vastuullaan, niin hän 
ei millään voi hoitaa aktiivista 
tiedottamista näissä kaikissa 
yhtä aikaa, Artesola totesi.

Tiedotteiden laatiminen vie 
aikaa ja vaikka toimistossa olisi 
tiedotusvastaavakin, niin miksei 
voitaisi käyttää hyväksi aktiivis-
ta hallituksen puheenjohtajaa.

– Hänellä on tarkka tietämys 
taloyhtiöstä ja siitä, mitä siellä 
tapahtuu, mikä on pielessä, mi-
ten homma pyörii ja mitkä asi-
at ovat ihmisten mielestä hyvin 
tai huonosti. Hän saa jatkuvasti 
palautetta, olettaen siis, että on 
itse tällainen aktiivinen henki-
lö, Artesola sanoo.

Jos taloyhtiöllä on omat netti-
si vut, Artesolan mielestä on 
luon nollista, että puheenjohtaja 

vastaa niiden päivittämisestä. 
– Puheenjohtaja kuitenkin lä-

hettää tiedotteensa ensin isän-
nöitsijälle, joka katsoo sen läpi 
ja toteaa, onko se ok vai ei. Tä-
mä voi toimia toisinkin päin eli 
isännöitsijä käyttää tiedotteen 
ensin puheenjohtajalla katsas-
tettavana ennen eteenpäin lait-
tamista. Näin saadaan aikaan 
yhtenäinen tiedotuskulttuuri, 
eikä tiedottaminen kaadu isän-
nöitsijän niskaan, Artesola sa-
noo.

Sitä ei myöskään pidä unoh-
taa, etteivät kaikki osakkaat ja 
asukkaat välttämättä ole netti-
tiedottamisen tavoitettavissa, 
joten tiedote vaikka printataan 
ja laitetaan taloyhtiön ilmoitus-
taululle, niin se on sieltä kenen 
tahansa luettavissa.

Isännöitsijän ja hallituksen 
puheenjohtajan pitäisi Arteso-
lan mielestä laatia yhdessä talo-
yhtiölle tiedotusstrategia, jossa 
määritellään, miten tiedotetaan 
ja minkälaista tietoa annetaan.

Hänen mielestään on tärkeää, 

lä hyvä yhteistyö isännöitsijän 
ja hallituksen puheenjohtajan 
välillä syntyy ja mitä hyötyä sii-
tä voisi olla isännöitsijälle.

– On miljoona erilaista tapaa, 
miten isännöitsijä ja puheenjoh-
taja voivat keskenään yhteistyö-
tä tehdä. Ei ole olemassa oikeaa 
tapaa, mutta väärä on se, kun ei 
tehdä yhteistyötä laisinkaan, Ar-
tesola pohjusti.

Yhteistyön pelisäännöistä 
so piminen on Artesolan mie-
lestä ongelmallisempaa silloin, 
jos puheenjohtajaksi on valittu 
uusi, taloyhtiötä ja sen hallinto-
akin kenties vähemmän tunte-
va henkilö kuin pitkäaikainen 
hallituksessa toiminut puheen-
johtaja.

Yhteistyötaipaleelle pitäisi 
Artesolan mielestä astua sen 
jäl keen, kun on yhdessä sovittu 
toimintatavoista ja pelisäännöis-
tä, miten he pystyvät jakamaan 
taloyhtiön johtamista.

– Isännöitsijä johtaa taloyhtiö-
tä päivittäin, se on selvä asia, 
mut ta hallituksen rooli siellä 

Esa Nordman Mikalo Oy:stä kuuntelee Mika Artesolan antamia vinkkejä isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyön edistämiseksi.
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tesola pohtii myös verkoston 
toimintaa asioiden ennakoimi-
sen kannalta.

– Puheenjohtajat muuttuvat 
tässä kohdin aktiivisista ehkä 
osaaviksikin, Artesola uskaltau-
tuu sanomaan ja arvelee, että 
verkostojen ansiosta puheen-

johtaja voi päästä taloyhtiötä 
koskevassa keskustelussa ikään 
kuin samalle tasolle isännöitsi-
jän kanssa. 

– Hän ei ole ammattilainen, 
eikä hän sitä koskaan edes 
tule kaan olemaan, mutta on se 
varmasti isännöitsijän kannalta 
helpompaa, kun ei tarvitse pu-
heenjohtajan kanssa taloyhtiön 
asioista keskusteltaessa aloittaa 
aina aakkosista. 

– Tässä vaiheessa taistelu-
pari muuttui tasapuoliseksi, 
mutta sillä en suinkaan tarkoi-
ta sitä, että sillä mitätöitäisiin 
isännöit sijöiden ammattitut-
kinnot ja ammattitaito tai ISA-
auktorisoin nit tai muut,  - pu-
heenjohtajilla ei ole mitään 
tällaisia. Puheenjohtaja on 
useimmiten se pystymetsästä 
hommaan tullut henkilö, joka 
vain rupeaa taloyhtiössä hu-
seeraamaan hirvittävällä innol-
la, kunnes hänet seuraavassa 
yhtiö kokouksessa ystävällisesti 
vaihdetaan pois hallituksesta.

Taistelupari-sanaa Artesola 
käyttää tässä yhteydessä armei-
jassa käytettynä terminä tar-

että puheenjohtaja, joka taloyh-
tiön piirissä tiiviimmin on, ker-
too isännöitsijälle ilmenneistä 
ongelmista ja asioista, joista pi-
täisi tiedottaa.

 

Vertaisverkostot 
vinkkien 
lähteinä

Turkulaisten puheenjoh-
tajien klubin kaltaisia 
verkostoja on muitakin, 

mutta yhtä tärkeinä verkostoitu-
mis- ja tiedonsaantifoorumeina 
Artesola pitää isännöitsijätoi-
mistojen järjestämiä puheen-
johtaja-tilaisuuksia.

– Puheenjohtajien vertais-
verkko ei tarkoita sitä, että ne 
oli sivat jokin vastavoima tai 
jollakin tavalla oppositio isän-
nöinnille, vaan nimenomaan 
mahtava foorumi, joka tarjoaa 
mahdollisuuden isännöitsijöi-
den ja puheenjohtajien yhteis-
toiminnalle. Saadaan aikaan 
avointa yhteistyötä ja tilaisuuk-
sia, joissa isännöitsijät voivat 
kertoa työstään, näkemyksis-
tään ja alan asioista. Yhtälailla 
ne voivat olla tilaisuuksia, jois-
sa puheenjohtajat voivat kertoa 
omista asioistaan isännöitsijöil-
le, kuten minä tällä kertaa sain 
tällaisen tilaisuuden tulla tänne 
seminaariin.

Verkostot ovat Artesolan mie-
lestä hyödyllisiä puheenjohta-
jille, koska sieltä saadaan tietoa 
ja vinkkejä, joita puheenjohtaja 
voi välittää edelleen tiedoksi 
isännöitsijälle.

– Tämähän toimii niin, että 
osal listun tilaisuuteen, josta 
saan tietoa asiasta, josta taloyh-
tiössä kaivataan tietoa. Kerron 
isännöitsijälle asiasta ja hänellä 
saattaakin olla hyvä kontakti 
kyseiseen tahoon tai hän tietää, 
mistä löytyy lisää tietoa tai te-
kijä... eli päästään nopeasti sa-
noista tekoihin.

– Puheenjohtajien vinkke-
jä kannattaa kuunnella, koska 
par haimmillaan isännöitsijä ja 
hallitus voivat yhdessä valmis-
tella jotakin sellaista asiaa, joka 
todennäköisesti tulisi eteen ta-
loyhtiössä pian muutenkin, Ar-

”MITÄ HyÖTyÄ ISÄNNÖITSIJÄLLE ON AKTIIVISESTA PUHEEN-

JOHTAJASTA? KÄTTÄ PySTyyN.... AKTIIVINEN PUHEENJOHTA-

JA ON HyÖDyLLINEN.... AIKA MONI NOSTI KÄTENSÄ.

ENTÄS KUKA ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ AKTIIVINEN PUHEEN-

JOHTAJA ON IKUINEN MAANVAIVA. JUST KUN OLISI HETKI 

AIKAA OTTAA KAHVIA, NIIN SE PUHEENJOHTAJA SOITTAA 

TAAS KERTOAKSEEN, ETTÄ HIEKKALAATIKOSSA ON HIEKKA 

PUOLESSA VÄLISSÄ... KUKAAN EI OLLUT TÄÄLLÄ SITÄ MIEL-

TÄ, ETTÄ PUHEENJOHTAJA ON MAANVAIVA - TAI EI USKALTA-

NUT SITÄ TUNNUSTAA.”

koittaen, että taisteluparissa 
on aina kaksi henkilöä, jotka 
ajattelevat ja toimivat yhteisen 
päämäärän saavuttamiseksi yh-
teisin keinoin ja viestittävät toi-
silleen hyvin selkeästi.

– Kun pelisäännöt on sovit-
tu, keskinäinen työnteko toimii 

parhaimmillaan ilman viestin-
tää kin. Silloin esimerkiksi 
pu heenjohtajan ei tarvitse 
erik seen lähetellä sähköpos-
tia, soittaa, kysyä, ihmetellä ja 
kum mastella, vaan asiat ovat 
val miina esimerkiksi sovittuna 
ajankohtana. 

– Olen osallistunut kokouk-
siin, missä puheenjohtaja on 
yhtäkkiä ruvennut tökkimään 
isännöitsijää sananmukaisesti 
selkään. Sitä on hirveä katsoa ja 
herää kysymys, mihin osakkaat 
voivat luottaa sen jälkeen, kun 
tällainen tilanne on syntynyt, 
Artesola toteaa muistuttaen, et-
tä jos isännöitsijän ja puheen-
johtajan välille on syntynyt 
erimielisyyttä ja riitaa, ne sel-
vitetään kahden kesken, eikä 
ainakaan yhtiökokouksessa.

Tähdätään 
samaan 
päämäärään

Isännöitsijän ja hallituksen 
puheenjohtajan yhteistyön 
taustalla täytyy olla myös 

selkeä yhteinen tavoite ja tah-
totila. 

–Se syntyy siitä, kun sovi-
taan pelisäännöistä ja laaditaan 
strategia, sen jälkeen tiedetään, 
mitä halutaan tehdä, Artesola 
toteaa.

Hallitus ja isännöitsijä määrit-
televät yhdessä käytännön toi-
menpiteet strategian toteutta-
miseksi.

– Siinä pyritään yhteisvoimin 
kehittämään ratkaisuja, miten 
strategia, sellainen kun talolle 
on jossakin muodossa laadittu, 
saadaan toteutettua. Hallituk-
sen ja isännöitsijän yhteistyö 
tässä vaiheessa on äärettömän 
tärkeä, koska hallitukseen tarvi-
taan tietoa, mitä ihmiset siellä 
yhtiössä ajattelevat.  

– Isännöitsijä tapaa minun 
käsittääkseni hyvin harvoin yh-
tiössä ja muualla asuvia osak-
kaita, koska nykyään suuri osa 
viestinnästä hoituu sähköisesti 
tai puhelimitse.  Ja siitä tulee 
useasti myös vääristynyt kuva, 
jos kuunnellaan vain tiettyjä, 
aktiivisia ihmisiä. Voidaan aja-
tella, että koko taloyhtiön mie-
liala on tällainen. 

– Tosiasia on sitten vielä tämä-
kin, että vaikka isännöitsijällä ja 
hallituksen puheenjohtajalla 
olisi selkeä näkemys, että näin 
kannattaisi tehdä, osakkaat kui-
tenkin maksajina viime kädessä 
päättävät, miten strategiaa käy-
tännössä toteutetaan - korote-
taanko asumisen tasoa vai ei, 
"ajetaanko" talo niin sanotusti 
loppuun vai ei jne.

Lisäksi hyvän yhteistyön ja 
onnistumisen edellytyksiin Ar-
tesola listaa hallitusten kokous-
ten hyvän valmistelun ja tiiviin 
yhteydenpidon kokousten vä-
lillä.

– Taistelupari valmistelee yh-
dessä hallituksen kokouksen. 
Kun nämä hyväkkäät ovat pääs-
seet asioista keskenään sopuun, 
niin heidän yhteistyönsä ennen 
hallituksen kokouksia on ääret-
tömän tärkeää. Näin puheen-
johtaja voi toimia aktiivisesti 
ja kertoa asioita jo etukäteen 
muille hallituksen jäsenille.
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-Isännöitsijähän on melkoi-
sessa vastuuverkossa toi-
miessaan isännöitsijänä. 

Vastuu on joko siviilioikeudel-
lista vahingonkorvausvastuuta 
tai rikosoikeudellista vastuuta. 
Vahingonkorvausvastuu yleen-
sä katetaan siten, että rahaahan 
siinä joutuu pinoon laittamaan, 
jos jotakin vahinkoa on aiheut-
tanut. Vahingonkorvausvastuu 
perustuu joko suoraan lainsää-
dökseen tai on sopimukseen 
perustuvaa, Pasi Orava aloitti 
päivän teemaan liittyvistä pe-
rusasioista.

Vahingonkorvauslaki on ylei-
nen vastuun luova laki, jonka 
mukaan toimitaan, ellei muuta 
perustetta ole. Sen ohella on eri-

Isännöitsijän asema ja vastuu 
juridiikan näkökulmasta

- huomiota isännöintisopimusten laatimiseen

Mikä on isännöitsijän asema asunto-osakeyh-

tiössä ja suhteessa hallitukseen - tässä lienee 

yksi niistä kysymyksistä, joihin arjen tasolla on 

yleensä löydetty vastaus. Muutenhan isännöit-

sijä ei kykenisi tekemään töitään taloyhtiön ja 

sen hallinnon kanssa. 

Mutta mikä on käytännön isännöintityötä teke-

vän asema, jos isännöitsijältä tai isännöintiyh-

teisöltä ruvetaan peräämään vahingonkorva-

usvastuuta tai hän joutuu rikosoikeudelliseen 

vastuuseen kirjanpitovirheiden tai kattolumitur-

man vuoksi?

Tätä juridista viidakkoa kuulijakunnalle selvitti 

varatuomari, asianajaja Pasi Orava Asianajotoi-

misto J. Rajamäki Oy:stä.

tyislakeja, esimerkiksi työ-, ym-
päristö- ja yhtiöoikeudenaloil la, 
jotka sisältävät myös omia vas-
tuusäännöksiä.

– Myös asunto-osakeyhtiölais-
sa on omat vastuusäännöksen-
sä. Nämä koskevat vain asunto-
osakeyhtiölain rikkomista ja si-
tä kautta aiheutettua vahinkoa 
tai yhtiöjärjestyksen rikkomista 
ja sen kautta aiheutettua vahin-
koa, Orava jatkoi perusteiden 
selvittämistä.

Asunto-osakeyhtiölain tai va-
hingonkorvauslain mukainen 
vastuu voi kohdistua joko yhti-
öön, osakkaaseen, velkojaan tai 
kehenkä tahansa kolmanteen 
osapuoleen.

Pasi Orava oli neljättä kertaa pitämässä Laki kam-
ma ria Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa.

n  Teksti:  Riina Takala  n  Kuvat:  Eetu Karppanen
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Vastuu syntyy 
sopimuksen kautta

-Sopimussuhteinen vas-
tuu poikkeaa lainsään-
nökseen perustuvasta 

vastuusta siinä, että vastuu on 
vain sopimuskumppanien välis-
tä vastuuta sopimuksen rikko-
misesta, Orava totesi. 

– Sopimuksessa voidaan aika 
vapaastikin määritellä vastuun 
rajoja: mistä toiminnasta vasta-
taan; mikä katsotaan vahingoksi 
tai sopimusrikkomukseksi; mikä 
määrä korvataan; korvausmää-
rälle voidaan asettaa yläraja eli 
vaikka oleellinen vahinko olisi-
kin paljon suurempi, sovitaan, 
että maksetaan vain x euroa ja 
se loppu x+ euroa jää vahingon 
kärsineen vastattavaksi; tai sit-
ten voidaan määrittää sopimus-
sakko, joka tulee aina sopimus-
rikkomuksesta maksettavaksi, 
Orava luetteli sopimukseen 
kirjattavien vastuiden rajaamis-
mahdollisuuksista.

– Sopimuksessa voidaan mää-
ritellä myös, että jokin tietty 
asia ei ole tai jokin asia on sopi-
musrikkomus, ja pelkästään se 
oikeuttaa korvaukseen, hän 
jatkoi.

– Lisäksi voidaan määritellä,  
minkälaisesta toiminnasta, huo-
limattomuuden, tahallisuuden 
asteesta vahingonkorvaus sopi-
muksesta laukeaa. 

– Yleensä kaikki välilliset va-
hingot suljetaan sopimuksissa 
kokonaan pois. Välillinen vahin-
ko voi olla taloudellinen mene-
tys, esimerkiksi saamatta jäänyt 
tulo ja voitto. Yleensä nämä 
eivät tule korvattaviksi, jos ne 
on sopimuksessa suljettu pois, 
mutta ellei, niin silloin korvaus-
vastuu niistäkin syntyy. 

– Lisäksi yleensä sopimus-
suhteissa sopimusperusteiseen 
vastuuseen oikeuttaa vain ta-
hallisuus ja törkeä huolimatto-
muus.

Juriidiseen
viidakkoon 
isännöintityön 
vuoksi

Miksi isännöitsijänkin 
on hyvä tiedostaa eri-
laiset vahingonkorva-

usvastuut ja niiden perusteet?
– Isännöitsijähän voi joutua 

mukaan tähän korvausvastuu-
viidakkoon sen vuoksi, että 
isän nöitsijäyhteisö on asunto-
osakeyhtiön toimielin. Tämä 
toimielin on vapaaehtoinen 
siinä mielessä, että yhtiöllä ei 
tarvitse olla lain mukaan isän-

nöitsijää. Mutta se on oltava, 
jos yhtiökokous näin päättää 
tai yhtiöjärjestyksessä on näin 
määrätty.  

– On syytä muistaa se pieni 
ero, että jos taloyhtiön yhtiöjär-
jestyksessä ei isännöitsijästä 
mainita mitään, niin silloin 
isännöitsijän valitsemiseksi esi-
merkiksi tietyksi tilikaudeksi 
ei tarvita kahden kolmasosan 
enemmistöä. Mutta jos yhtiö-

järjestykseen halutaan lisätä 
isännöitsijän valitseminen, niin 
silloin pitää tehdä normaali yh-
tiöjärjestyksen muutos ja se on 
tehtävissä tavanmukaisesti kah-
den kolmasosan enemmistöllä, 
Orava muistutti isännöitsijän 
valitsemiseen liittyvistä perus-
teista.

– Isännöitsijän rooli taloyhti-
öis sä ja isännöitsijän työssä 
vaih telee työntekijäasemasta 

Isännöitsijän asemasta ja vastuusta käydään hyvin usein keskustelua. Lakikammarissa kerrattiin 
asemaan ja vastuisiin liittyviä perusasioita ja otettiin kantaa myös siihen, mikä voi olla isännöitsi-
jän asema haettaessa vahingonkorvauksia tai isännöitsijän joutuessa rikosoikeudelliseen syyttee-
seen. Muistiinpanoja syntyi yhdellä jos toisellakin.
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toimitusjohtaja-asemaan. 
– Työntekijäasemassa isän-

nöitsijä ei kuitenkaan taloyh-
tiöön ole, eikä taloyhtiö mak-
sa hänestä sosiaalikuluja, eikä 
eläkekertymiä, vaan hän saa 
tai isännöintiyhteisö saa tietyn 
palkkion. Käytännön työssään 
asunto-osakeyhtiössä hän voi 
kuitenkin olla osakeyhtiön toi-
mi tusjohtajaan verrattava toi-
misuhteella oleva toimija tai 
toimitusjohtaja isännöintiyhtei-
sössä, tai mahdollisesti rivityön-
tekijänä isännöintiyhteisössä, 
Orava jatkoi.

Tuleeko 
vastuuasema 
pelkällä 
nimikkeellä?

Isännöitsijän asemaa ja vas-
tuuta määrittävät Oravan 
mukaan myös seuraavanlai-

set asiat:
Kuka on valittu yhtiöön isän-

nöitsijäksi ja nimetty isännöitsi-
jäksi rekisteriin? 

Minkä tahon kanssa yhtiöllä 
on isännöintisopimus?

Tuoko pelkkä "isännöitsijä" 
-nimike ja sen alla toimiminen 
isännöitsijän vastuuaseman?

– Minä ainakin väitän, että 
pelkkä isännöitsijä-nimike ja 
sen alla toimiminen ei tuo isän-
nöitsijän vastuuasemaa. Oikeus-
käytännössä alioikeuden tasolla 
on ollut muutamia tapauksia, 
joissa tätä isännöitsijän vastuu-
ta on haettu henkilöltä, joka ei 
ole ollut rekisteriin merkitty 
isännöitsijä, eikä hänen kans-
saan ole tehty isännöintisopi-
musta, vaan hän on isännöitsi-
jä yhteisön sinne lähettämä 
työn tekijä, joka tässä työnteki-
jänä "isännöitsijä"-nimikkeellä 
hoitaa näitä tehtäviä. 

– Tämä on vastuun osalta 
mie lestäni täysin poikkeava 
sii tä, mitä voisi tai on, jos olet 
rekisteriin merkitty ja isännöit-
sijäksi valittu tai olet sopimus-
suhteessa taloyhtiöön päin, 
Orava totesi.

Tältä pohjalta Orava listasi 
vii si erilaista toimintamallia, 
mi ten isännöitsijäksi yhtiöön 

joutuu ja miten sopimussuhde 
yhtiön kanssa on järjestetty:

1) nimetty henkilö isännöit
sijänä, jonka kanssa myös 
toimeksiantosopimus

– Tämä on asia yksinkertai-
simmillaan: nimetty henkilö, 
ihminen, on yhtiössä isännöit-
sijänä ja tekee myös isännöinti-
sopimuksen taloyhtiön kanssa. 

– Tämä tarkoittaa asunto-osa-
keyhtiölain mukaisia vastuita, 
mahdollisesti sieltä aiheutuvaa 
korvausvelvollisuutta. 

– Tämän rinnalla on kuiten-
kin myös sopimusperusteinen 
vastuu. Kun isännöitsijältä läh-
detään vaatimaan korvauksia, 
niin perusteen voi valita, kum-
malla perusteella tai mahdolli-
sesti molemmilla perusteilla, 
Orava totesi.

2) nimetty henkilö isännöit
sijänä, toimeksiantosopimus 
yhteisön kanssa

– Tämä lienee se normaalein 
tapa ja silloin isännöitsijää koh-
taa isännöitsijän vastuu. Häntä 
koskee asunto-osakeyhtiölain 
mukaisesti asunto-osakeyhtiö-
lain ja yhtiöjärjestyksen rikko-
misesta aiheutuneista vahin-
goista vastaaminen. Korvausta 
voidaan vaatia myös isännöin-
tiyhteisöltä toimeksiantosopi-
muksen perusteella.

3) nimetty yhteisö isännöit
sijänä, jonka kanssa myös 
toimeksiantosopimus + pää
vastuullinen isännöitsijä, jo
ka hoitaa isännöitsijän teh
tävät

– Tässä tilanteessa sekä isän-
nöintiyhteisö että isännöitsijä 
ovat asunto-osakeyhtiölain mu-
kaan vastaamassa toiminnasta, 
mutta toimeksiantosopimuksen 
perusteella myös yhteisö on so-
pimusperusteisessa vastuussa.

4) nimetty yhteisö isän
nöitsijänä + päävastuullinen 
isännöitsijä, jonka kanssa toi
meksiantosopimus 

– Tässä mallissa yhteisö on 
ni mettynä isännöitsijänä ja 
sen lisäksi on päävastuullinen 
isän nöitsijä. Sitten isännöitsijä 
te kee vielä omissa nimissään 

isännöintisopimuksen yhtiön 
kanssa. Miksi ihmeessä? Miksi 
hän tekee sopimuksen ja lisää 
sillä omaa vastuutaan, koska 
hän voisi muutoin mahdollises-
ti vierittää koko vastuun täysin 
isännöintiyhteisölle sopimuk-
sen perusteella. 

– Ja samaa voisi kysyä, miksi 
asuntoyhtiö menee tekemään 
sopimuksen henkilön kanssa, 
koska isännöintiyhteisö on var-
masti vakavaraisempi maksaja 
kuin yksittäinen henkilö, Orava 
heittää pohdittavaksi toiminta-
mallista, jota käytännössä var-
mastikin myös käytetään.

5) nimetty yhteisö isän
nöitsijänä, jonka kanssa toi
meksiantosopimus + päävas
tuullinen isännöitsijä, mutta 
yhteisön työntekijä hoitaa 
käytännössä isännöitsijäni
mikkeellä isännöitsijän teh
tävät

Työntekijä ei ole suoraan 
henkilökohtaisesti vastuullise-
na, koska on olemassa myös 
niin sanottu isännän vastuu.

– Vahingon aiheuttaja on tie-
tenkin aina korvausvelvollinen. 
Vaikka hän ei olisi sitä asunto-
osakeyhtiölain nojalla, hän voi 
olla sitä vahingonkorvauslain 
nojalla. 

– Tässä tilanteessa kuitenkin 
käy niin, että hän työntekijänä 
tekee työtään, mutta vastuun 
kantaa niin sanotusti isäntä. 
Va hingonkorvauslain 3 luvun 
mukainen vastuu vaikuttaa 
niin, että työnantaja maksaa 
ai heutetun vahingon ja on vas-
tuuvelvollinen. 

– Oikeuteen on kuitenkin 
haastettava sekä työntekijä, että 
yhteisö, jos korvauksia halutaan 
vaatia. Vahingon ensisijainen 
maksaja on silloin työnantaja, 
mutta tästä tietenkin suljetaan 
pois rikoksella aiheutetut va-
hingot, joihin isännän vastuu ei 
enää tietenkään ulotu.

Isännöitsijän 
tehtävien 
määrittely

On selvää, että Tulevai-
suuden Isännöinti -se-
minaariin osallistuvien 

isännöitsijöiden pääpuheenaihe 
on isännöitsijän työ, mitä siihen 
kuuluu ja miten sitä käytännös-
sä tehdään. 

– Taloyhtiössä isännöitsijä on 
tarpeellinen ja yhtiöissä olisi 
varsin hölmöä jättää isännöit-
sijä ottamatta ja isännöitsijän 
ammattitaitoa käyttämättä - to-
ki maksua vastaan, vaikkakin 
aina tuntuu olevan niin, että 
mikään ei saisi mitään maksaa. 
Kyllä isännöitsijä kuitenkin mo-
nissa yhtiöissä on hyödylliseksi 
koettu ja jotakin halutaan pal-
velusta maksaakin.

Vaikka isännöitsijän tehtäviä 
ja asemaa määrittää asunto-osa-
keyhtiölain 7 luvun 17 pykälä, 
jossa on lueteltu isännöitsijän 
yleiset tehtävät, hallituksella 
on mahdollisuus valtuuttaa 
isännöitsijä tekemään myös 7 
luvun 2 pykälän mukaisia teh-
täviä eli hallituksen tehtäviä.

– Se tapahtuu tietenkin eri 
valtuutuksen nojalla, eikä tie-
tenkään poista hallituksen 
vastuuta, vaikka isännöitsijä 
käytännössä tekisi hallituksen 
tehtäviä.

– Edustaminen - isännöitsijä 
edustaa yhtiötä. Edustamisvalta 
rajoittuu ainoastaan ja vain nii-
hin tehtäviin, jotka isännöitsi-
jälle lain nojalla kuuluvat. 

– Asunto-osakeyhtiölain läh-
tökohtahan on, että isännöitsi-
jän tehtävät on määritelty siellä, 
mutta isännöintisopimuksessa 
voidaan tehtäviä laajentaa tai 
supistaa. Siellä voidaan myös 
edustamiseen ottaa joitakin 
pykäliä mukaan. Isännöitsijän 
lakimääräisiä tehtäviä ei kuiten-
kaan voida rajata isännöitsijän 
vastuualueen ulkopuolelle.

– Isännöitsijällä on myös pas-
siivinen edustusoikeus. Jos yh-
tiölle tulee haaste oikeudesta, 
isännöitsijä voi ottaa sen vas-
taan. Se on silloin yhtiölle tie-
doksi annettu ja isännöitsijän 
on toimittava ja tiedotettava 
eteenpäin, että yhtiö on saanut 
haasteen.
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Isännöitsijän 
toiminnalle 
eettisiä ohjeita

-Lisäksi meillä on erilais-
ten yhdistysten, liitto-
jen ja "kinkerpiirien" 

laatimia isännöintiohjeita, hyvä 
isännöintitapa ja vastaavia, joi-
hin on lisätty myös toiminnan 
etiikkaan liittyviä asioita. Nekin 
jollakin tavoin määrittävät sitä, 
miten toimitaan isännöintiteh-
tävissä oikein, Orava mietti.

Lisäksi Orava muistutti, että 
kaupparekisterissä on isännöin-
nin osalta oltava ajantasaiset 
tiedot ja patisti huolehtimaan 
siitä.

Hän muistutti myös siitä, että 
jos isännöintisopimus taloyhti-
ön kanssa päättyy, siitä tulee 
kirjaus pöytäkirjaan tai muut 
dokumentit, joilla voidaan myö-
hemmin tarvittaessa todistaa 
sopimussuhteen päättyminen.

Vastuuta
voi rajoittaa 
sopimuksella

-Isännöintisopimukseen-
han te voitte laittaa ha-
lua mianne asioita ja 

teh täviä ihan mielin määrin, 
mut ta vastuukysymysten osalta 
mahdollinen liiallinen lisäys voi 
kasvattaa vastuuta. Näiden so-
vittujen tehtävien hoitoa varten 
on sitten merkittävää, miten ra-
jaatte vastuut. Sopimuksessa voi 
ja kannattaa tehdä vastuuraja-
uksia, Orava muistutti.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että isännöitsijän vastuulta voi-
taisiin poistaa esimerkiksi lais-
sa määritelty kiinteistönpidon 
vastuu.  

– Tämähän olisi kiva rajaus, 
mutta tätä ei voi tehdä, koska 
ette voi kävellä yli lainkirjai-
men. Eli näitä isännöitsijän 
la ki sääteisiä tehtäviä ei voi-
da so pimuksella poistaa, eikä 
rajoit taa isännöitsijän vastuuta, 
joka asunto-osakeyhtiölaissa 
on määritelty. Sen sijaan siel-
lä voidaan kuitenkin rajoittaa 
ja määritellä käytännön tason 

Pasi Orava vakuutti, että isännöintiyritysten ja taloyhtiöiden välisissä sopimuksissa, joissa isän-
nöitsijäksi on merkitty isännöintiyhteisö, on pätevä, vaikka rekisteri ei vielä sitä tunnekaan.  – 
Toivottavasti kaupparekisteriviranomaiset saavat pian koneensa ja kaavakkeensa kuntoon siinä, et-
tä isännöitsijäksi voidaan ilmoittaa ja rekisteröidä isännöintiyhteisö. Nythän yhteisöä isännöitsijä-
nä ei tunneta järjestelmissä, eikä lomakkeissa, vaan sinne merkitään päävastuullinen isännöitsijän 
nimi, Pasi Orava pohti. 
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tehtävät.  Tai vastuuaikaa jos-
takin tehtävistä voidaan rajata 
niin, että se voi olla lyhyempi 
tai pidempi, mitä lain mukaan 
on määritelty tai rajata vastuun 
rahamäärää, Orava mainitsi. 

Tämä koskee tietenkin vain 
sopimusperusteista vastuuta.

– Käyttäkää niitä mahdolli-
suuksia, mitä sopiminen antaa. 
On hyvin kirjavaa se taso, miten 
hyvin tai huonosti taloyhtiöt 
ymmärtävät ne ehdot, mihin 
sopimuksissa sitoutuvat. 

– Isännöitsijöiden näkökul-
mas ta katsoen kannattaa kui-
ten kin pyrkiä tekemään isän-
nöitsijöiden kannalta mahdol-
lisimman paljon vastuuta rajoit-
tava sopimus. Vaikka siellä eri-
laisia isännöintitehtäviä onkin, 
kantakoon asunto-osakeyhtiö 
mahdollisen vastuun niin pit-
källe kuin se vain suinkin on 
sal littua, Orava totesi isännöit-
sijöiden etua ajatellen.

Asunto-osakeyhtiölain 24 lu-
vun vahingonkorvausta mää-
rittävä luku koskee isännöitsi-
jän vahingonkorvausvastuuta 
vain asunto-osakeyhtiölain ja 
yhtiöjärjestyksen rikkomisesta 
aiheu tuneisiin vahinkoihin. 

Isännöitsijän 
tuottamusvastuu

Isännöitsijän vastuu on läh-
tökohtaisesti tuottamusvas-
tuuta eli huolimattomuus 

riittää siihen, että isännöitsijä 
tai isännöintiyhteisö voi joutua 
vastuuseen.

– Tätä korvausten hakemis-
ta on helpotettu isännöitsijän 
vahingoksi siinä mielessä, että 
vahingonkärsijän ei tarvitse 
osoittaa, että isännöitsijä on toi-
minut huolimattomasti, vaan tä-
mä on lähtökohtaolettama, jos 
jotakin sattuu, Orava totesi.

– Vahingonkorvausoikeuden-
käynnit ovat mielenkiintoisia 
ja monisyisiä, koska pitää olla 
vahinko, sen määrä, vahingon 
kär sijä, vahingon aiheuttaja, 
syy-yhteys, huolimattomuus, 
ja lisäksi huolimattomuuden 
as teella on merkitystä nimen-
omaan vahingonkorvauksen 
määrää määriteltäessä jne. 

– Jos on toimittu huolimat-
tomasti, mutta osataan ja muis-
tetaan vaatia kohtuullistamista, 
niin isännöitsijä tai yhteisö ei 
silloin välttämättä joudukaan 
korvaamaan koko vahinkosum-
maa. 

– Mutta jos vahingonkärsijä 
haluaa varmistaa rahansa saan-
nin täysimääräisesti isännöitsi-
jältä, niin vahingonkärsijän on 
osoitettava, että toiminta on ol-
lut paljon moitittavampaa kuin 
pelkästään huolimattomuutta 
- törkeää huolimattomuutta, 
tahallista, tai pahimmillaan tar-
koitustahallista tahallisuuden 
ylimpänä tasona, Orava kuvasi.

Vahinko syntynyt
ketkä vastaamassa?

Vahingon tapahduttua ja 
vahingonkorvausvaati-
musprosessin käynnis-

tyttyä isännöintiyhteisö ja pää-
vastuullinen isännöitsijä ovat 
molemmat korvausvastuullisia.

– Asunto-osakeyhtiölain kor-
vaustilanteessa ei ole miten-
kään jaoteltu, kumpi vastaa, yh-
teisö vai päävastuullinen isän-
nöitsijä, vaan molemmat. 

– Korvausta on vaadittava tie-
tyssä ajassa, minkä jälkeen, esi-
merkiksi tietyn toiminnan tai 
tilikauden jälkeen isännöitsijä 
voi nukkua yönsä jälleen hyvin. 
Meillä on kaksi erillistä korva-
usvastuun vanhentumisaikaa 
rintarinnan asunto-osakeyhtiö-
lain vahingonkorvauslainsää-
dännön mukaan, Orava totesi.

Muutoin vanhentumisajat 
vaih televat perusteesta riippu-
en 3 vuodesta jopa rikosoikeu-
dellisen vastuun 20 vuoden 
vanhentumisaikaan.

Hallituksella ei
kollektiivistä 
vastuuta

-Hallitus vastaa taloyh-
tiössä asioista ja nii-
den hoitamisesta, 

mutta hallitus ei ole oikeus-
subjekti. Hallitusta ei haasteta 
oikeuteen, eikä isännöitsijää 

isännöitsijänä haasteta oikeu-
teen, vaan henkilöt haastetaan, 
Orava muistutti. 

–Hallituksen vastuu ei ole 
myöskään kollektiivistä, vaan 
ne, jotka ovat toimintaan osal-
listuneet tai laiminlyöntiin syyl-
listyneet, he kantavat henkilö-
kohtaisen vastuun.

– Asunto-osakeyhtiölle ei ole 
myöskään mitään velvollisuutta 
maksaa hallituksen jäsenten tai 
isännöitsijän oikeudenkäynti-
kuluja. Jos hallitus tekee tällai-
sen päätöksen, että maksetaan 
tai isännöitsijä menee tällaisia 
kuluja tililtä maksamaan, pa-
lauttakaa rahat äkkiä takaisin - 
näin ei saa tehdä. 

– Minä en ainakaan asunto-
osakeyhtiön osakkeenomis-
tajana halua olla maksamassa 
kustannuksia, jotka hallituksen 
jäsenet tai isännöitsijä ovat toi-
millaan aiheuttaneet yhtiön va-
hingoksi.

– Tilanne on silloin osakkeen-
omistajankin kannalta toinen, 
jos yhtiö haastetaan oikeuteen 
esimerkiksi rajan käynnin tai 
jonkin muun riidan takia. Sil-
loin yhtiö vastaa yhtiön asioista 
ja silloin oikeudenkäyntikulut 
yhtiön toimijoiden osalta tie-
tenkin suoritetaan. 

Toimintojen 
ulkoistaminen

Isännöitsijän asemaa ja vas-
tuuta suhteessa yhtiöön on 
puitu myös oikeutta myö-

den esimerkiksi kattolumion-
nettomuuksien vuoksi.

– Toimintojen ulkoistami-
nen, mikä on etenkin lumien 
pudot tamistapauksissa noussut 
hyvin kin voimakkaasti esille, ei 
mielestäni poikkea millään ta-
valla siitä, että esimerkiksi ul-
kopuolinen kirjanpitotoimisto 
hoitaa kirjanpidon. Vastaahan 
isännöitsijä silloin siitä, että ul-
kopuolinen kirjanpitotoimisto 
tekee kirjanpidon lain mukaan. 
Samalla tavalla on kattolumien 
pudottamisen eli kiinteistönpi-
don osalta. 

– Kiinteistönpito on määri-
telty isännöitsijän tehtäväksi eli 
lumien pudottaminen on isän-

nöitsijän vastuulla olevia tehtä-
viä. Kun hän huolehtii siitä, että 
lumet tulevat pudotetuiksi, jos-
ta on riittävän kattavalla sopi-
muksella sovittu huoltoyhtiön 
tai lumenpudotusfirman kans-
sa, seurannut tilannetta, anta-
nut käskyt ja kehotukset, niin 
se riittää. Ei isännöitsijän sinne 
katolle tarvitse itse lähteä, Ora-
va korosti.

Isännöitsijän ei pidä katolle 
mennä ja jos lumenpudottajat 
aiheuttavat omilla toimillaan 
vahinkoa, esimerkiksi pudot-
tavat lumen auton päälle, niin 
he siitä lopulta vastaavat, eivät 
isännöitsijä tai joku muu.

– On siis kuitenkin tärkeä 
huolehtia siitä, että lumenpu-
dottajilla on vakuutukset kun-
nossa, Orava muistutti.

Virhe 
isännöitsijän-
todistuksessa 
voi maksaa

Oikeudessa on selvitetty 
mm. isännöitsijän vas-
tuuta isännöitsijänto-

distuksessa olevien tietojen 
oikeellisuudesta.

– Isännöitsijä vastaa tietojen 
oikeellisuudesta. Isännöitsijä 
voi joutua suhteessa asunnon 
myyjään korvausvelvolliseksi, 
jos tiedot kauppaa tehtäessä ei-
vät olekaan pitäneet paikkansa, 
Orava mainitsi.

– Isännöitsijän korvausvas-
tuu saattaa tulla eteen myös 
mak samattomien vastikkeiden 
vuok si, ellei niistä ole mainittu 
isännöitsijäntodistuksessa. 

– Aikaisemmin uusi omistaja 
vastasi maksamattomista yhtiö-
vastikkeista 3 kuukauden ajal-
ta, nyt se on nostettu kuuteen 
kuukauteen. Uusi omistaja siis 
vastaa maksamattomista yhtiö-
vastikkeista, kun niistä on mai-
ninta isännöitsijäntodistuksessa 
ja asia käy näin ilmi ostohetkel-
lä. Keneltä yhtiö niitä voi silloin 
maksun vaatia, jos uusi omistaja 
ei niistä vastaakaan puuttuvan 
tiedon vuoksi? Ja te hyvin äkkiä 
huomaatte, että isännöitsijän 
kuvetta taas kaivetaan.
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Osallistuminen 
yhtiökokoukseen

Ulkomaille asunto-osakeyh-
tiön yhtiökokouksen aikaan 
lähtevä osakas ei voi vaatia, et-
tä taloyhtiön on hankittava vi-
deolaitteet ja yhteys, jotta hän 
pääsee osallistumaan yhtiöko-
koukseen.

– Videokokoukset ovat ken-
ties jo tätä päivää. Asunto-osa-
keyhtiölaissa on joka tapauk-
sessa määritelty, että yhtiökoko-
ukseen voi osallistua myös ko-
kouspaikan ulkopuolelta. Lain 
mukaan video-osallistuminen 
on siis mahdollista, Pasi Orava 
toi esiin.

Yhtiökokous on pidettävä 
yhtiön kotipaikassa, ellei ole 
painavia syitä kokouksen pi-
tämiseksi jossakin muualla tai 
yhtiöjärjestyksessä toisin mää-
rätään.

– Osakkaan on mahdollista 
osallistua yhtiökokoukseen vi-
deon välityksellä, mutta siitä 
on mainittava kokouskutsussa. 
Lisäksi kutsussa on mainittava, 
jos videoyhteyden käyttäminen 
rajoittaa jotenkin osakkaan oi-
keuksia, esimerkiksi rajoittaa 
äänestämistä tai esitysten te-
kemistä. Siitä täytyy mainita ni-
menomaan kutsussa.

Osakas ei voi vaatia, että yh-
tiö hankkii laitteet tai maksaa 
hänen puolestaan yhteyden. 

– Eihän yhtiö vastaa muiden-
kaan osakkaiden kustannuksis-
ta, joita aiheutuu yhtiökokouk-
seen osallistumisesta.

– Hallitus ei voi päättää vi-
deolaitteiden hankkimisesta, 
koska ne eivät ole tavanomaisia 
ja yhtiökokous voidaan ilman 
laitteitakin järjestää. Sen sijaan, 
mikäli yhtiöjärjestyksessä ei 
toisin ole määrätty, hallitus voi 
yleisesti ottaen päättää, onko 
taloyhtiön yhtiökokouksissa 
videoyhteyden käyttäminen 
mahdollista vai ei ja kertoa täs-
tä kokouskutsussa. 

Lakikammarissa kysyttyä ja vastattua
Osakehuoneis-
toon pääsy

Virkavallan kanssa huoneis-
toon, ellei sinne muuten päästä 
tarvittaessa sisään.

– Osakehuoneistoon on tie-
tenkin oikeus mennä tiettyjen 
seikkojen vuoksi eli esimer-
kiksi kuntoa kartoittamaan tai 
remonttitöitä tekemään. Osak-
kaan on sallittava sisäänpääsy.

Jos osakas ei salli, se tarkoit-
taa käytännössä sitä, että huo-
neistoon mennään sitten virka-
vallan kanssa. 

– Jos sisään mentäessä esi-
merkiksi ovi menee rikki, 
osakkaalta voidaan vaatia siitä 
korvaus, koska ei ole suostunut 
päästämään taloyhtiön edusta-
jaa sisään. 

– Osakkaan tulee luovuttaa 
avain, ellei ole yleisavainta tai 
toimittaa avain jonnekin, että 
sinne päästään yhteisesti so-
vittuna aikana. Ja vaikka joku 
sanoisi lähtevänsä kuukau-
deksi Thaimaaseen, hänen on 
huolehdittava, että tarvittaessa 
hänen huoneistoonsa päästään 
jollakin tavalla. Joskus huoneis-
toon on pakko mennä niin sa-
notusti väkisin.

Vastikkeen 
perintä

Joka ikisessä yhtiövastikkees-
sa 50 sentin vaje - velka voidaan 
periä.

Yhtiövastikkeiden perimises-
sä on käytettävissä samanlaiset 
velkomiskeinot kuin minkä 
muiden maksujen perimisessä 
tahansa.

– Yhtiövastikkeet eivät ole 
mis sään erityisasemassa peri mi-
sen suhteen verrattuna muihin 
maksuihin. Esimerkiksi auto-
paikka- tai saunavuoromaksut 
tai muut yhtiöjärjestyksessä 
määrittelemättömät maksut 
on perittävä ja velottava tuo-

mioistuimessa ihan niin kuin 
mikä tahansa muukin saatava. 
Kannattaa tietysti muistaa, että 
veloissa on 3 vuoden vanhen-
tumisaika.

– Huoneiston hallintaanotta-
minen on ainut lisäkeino, jota 
voidaan yhtiövastikkeiden peri-
mättä jättämisessä käyttää.

– Eräs isännöitsijä otti yhteyt-
tä kysyäkseen, mitä tehdä sel-
laisen osakkaan kanssa, joka on 
jättänyt maksamatta jokaisesta 
yhtiövastikkeesta 50 senttiä. 
Hän pohti, voidaanko huoneis-
to ottaa sillä perusteella hallin-
taan, Orava kertoi.

– Ei huoneistoa 50 sentin pe-
rusteella voida ottaa hallintaan, 
mutta jos yhtiövastikkeissa on 
ollut usean vuoden ajan aina se 
50 sentin vaje, niin kertyyhän 
siitä jonkin suuruinen summa. 
Se ei vanhene velkana kovin 
nopeastikaan. 

– Herää kuitenkin kysymys, 
millä saat osakkaan ojennuk-
seen, ellei hän suostu maksa-
maan ja häntä on kuitenkin 
maksuvelvollisuudesta muis-
tutettu? Lähdetkö velkomaan 
50 sentin vajeen vuoksi?, Ora-
va pisti seminaari-isännöitsijät 
pohtimaan, mitä he kolleegal-
leen kyseisessä tilanteessa suo-
sittelisivat.

Vahingosta lasku 
perään

Lähes 2 600 kuution vesi-
vahinko ilmoittamatta - lasku 
perään. 

– Jos osakas on laiminlyönyt 
ilmoittamisvelvollisuutensa, ei-
kä ole ilmoittanut vesivuodosta 
asunnossaan, häneltä voidaan 
ryhtyä perimään korvausta sii-
tä.

Eräässä taloyhtiössä havait-
tiin yhtäkkiä, että vedenkulu-
tus oli vuoden aikana noussut 
lähes 2 600 kuutiota. Osakkai-
den ja asukkaiden keskuudessa 
tehty kysely ei paljastanut ke-

nenkään tietävän vesivuodois-
ta, mutta tarkemmin asia pää-
tettiin selvittää ja kiertää kaikki 
huoneistot läpi.

– Kun olimme menneet yh-
teen huoneistoon sisään, kaikki 
viesti jo siitä, että siellä ei ole 
ihan kaikki normaalissa kun-
nossa. Kuului tasainen lirinä 
ja laskimme, että hanasta valui 
noin 5-6 litraa vettä tunnissa. 
Siinä selitys, miksi taloyhtiös-
sä oli mennyt 2 600 kuutiota 
enemmän vettä vuodessa kuin 
ennen.  Vahinko oli noin 10 000 
euron luokkaa. Mitä voimme 
tehdä? Voimmeko lähettää las-
kun hänelle?, eräs isännöitsijä 
kysyi neuvoksi akuuttiin tilan-
teeseensa.

– Osakkaan tulee, vaikka 
olisi kysymys yhtiön vastuulla 
olevista rakenteista, jotka yhti-
ön tulisi siis korjata, ilmoittaa 
vahingosta. Hänellä on ilmoit-
tamisvelvollisuus. Jos hän on 
vielä tällä ilmoittamattomuu-
dellaan aiheuttanut suurem-
man vahingon, koska on anta-
nut tilanteen jatkua, hän saattaa 
joutua vastuuseen vahingosta. 
Ihan sama on tilanne, jos vaik-
ka lämpöpatterista valuu vettä 
lattialle, eikä osakas tai asukas 
tee asialle mitään. Osakas on 
korvausvastuussa. Pistä lasku 
siis menemään. Se tuleeko se 
loppupeleissä korvatuksi ja 
minkä suuruisena, en tässä tie-
dä, koska vahingonkorvaukset 
ovat aina tapauskohtaisia, mut-
ta keskustelkaa asiasta ainakin.

– Osakkailla on seuraamis-
velvoite. Ei laissa ole edellytet-
ty, että isännöitsijä tai hallitus 
juoksee joka huoneistossa kat-
somassa, ovatko hanat kiinni. 
Siinä ei tietenkään ole mitään 
huomautettavaa, jos vettä ku-
luu normaalisti, mutta jos jokin 
on rikki, etkä siitä ilmoita, niin 
olet silloin edesauttamassa va-
hinkoa. 

66    KIINTEISTÖPOSTI Tulevaisuuden Isännöinti EXTRA 5/2012     



14973 KABA_ilmoitus_A4_converted.indd   1 21.4.2010   13:54:46

http://www.kaba.fi


Kun valvova rakennus-
mestari Timo Harjakai-
nen moneen otteeseen 

esityksensä aikana sanoi, että 
käsikirjoituksesta vastaa toi-
mitusjohtaja Matti Karppanen 
Kiinteistöpostista, hän ei ollut 
aivan väärässä.

"Komiikkashow´n perusedel-
lytyksiä ovat loistava huumori 
ja siihen liittyvät sisäpiirijutut. 
Tämän vuoksi ktselemme tällä 
lappusella joitakin seikkoja, joi-
hin vastaamalla autat luo maan 
juuri Teille suunatun show´n, 
kirjoitettiin rakennekysely- ja 
"raiderilomakkeella" ennen esi-
tystä.

Mitä saimme? Hulvattoman 
hauskan, pikkutuhman, ajan-
kohtaisiin asioihin ja verbaali-
silla ilmauksilla leikittelevään 
valvovaan rakennusmestariin - 
tai siis ei aina niin valvovaan. 

Puolituntinen valvovan rakennusmestarin 
Timo Harjakaisen valvonnassa

Timo Harjakainen tekaisi 
show´n lomassa taikatempun. 
Tehtävänä nimittäin oli tehdä 
toimitusjohtaja Karppaselle 
kosteustarkastus. Ihme ja kum-
ma siitä kuivin nahoin selvittiin, 
vaikka Karppasen pään päällä 
vettä sisältävä posliinimuki to-
vin keikkuikin.

Lisäksi hän toimitti ohjel-
manumeron, johon osallisiksi 
ennalta-arvaamattaan joutuivat 
ohjelmaa seuraamaan jäänyt 
Kosteus- ja hometalkoiden oh-
jelmapäällikkö Juhani Pirinen, 
Petri Helminen Linna-isännöin-
ti Oy:stä Hämeenlinnasta ja Jari 
Lehkonen Fenestra Oy:stä sekä 
Timo Hyrske Kiinteistöpostis-
ta. 

Jari Vuorinen Isännöintipal-
velu Vuorisesta sai kunnian 
avustaa rakennusmestaria ve-
simukin täyttämisessä ja Hele-

na Raitio Heka-Malminkartano 
Oy:stä joutui arvioimaan, kes-
tääkö Harjakaisen lujuuslaskel-
ma neljästä miehestä muodos-
tetussa rakennelmassa.

Tutut lausahdukset kuten 
"ninnannnunnaa" ja "firman 
piikkiin" vilisivät jutustelussa 
"jiihaa" huudahdusten välissä. 
Ja yleisö nautti.... ainakin mikä 
on kuvien kertomaa.

Remonttishow
televisiossa tulossa

Esityksensä päätteeksi 
Har jakainen mainosti 
Re montti-Reiska Jorma 

Pii sisen kanssa syksyllä esitettä-
vää Kosteus- ja hometalkoisiin 
liittyvää remonttishowta.

Siitä tulee näyttelijä Aku Hir-
viniemen mukaan koko per-

heen hulvatonta huumoria ja 
tiukkaa asiaa rakentamisesta 
yhdistelevä show. 

Ennakkotiedoissa on epäil-
ty, varastaako sanavalmis Timo 
Harjakainen koko show'n Re-
montti-Reiskalta, mutta Hirvi-
niemi uskoo ohjelmassa käyvän 
täysin toisinpäin.

– Mitä nyt Piisistä tunnen, 
niin uskon, että hän vastaa ko-
miikasta ja Harjakainen sitten 
tästä asiapuolesta, Aku muotoi-
lee.

 * * *
Vakavammin todeten näyt-

telijä Aku Hirviniemi ja hänen 
Putous-ohjelmassa luomansa 
sketsihahmo valvova rakennus-
mestari Timo Harjakainen  pal-
kittiin Vuoden sketsihahmokil-
pailussa keväällä 2011.

Sitä ennen Hirviniemi nousi  
Putous-viihdeohjelmassa esiin 
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sketsihahmo Marja Tyrninä, jo-
ka  äänestettiin yleisöäänestyk-
sellä Putouksen vuoden 2010 
sketsihahmoksi.

Usko Eevertti Luttinen on 
Aku Hirviniemen sketsihahmo 
Putouksen kolmannella kau-
della.

Hirviniemi valmistui teatte-
ritaiteen maisteriksi keväällä 

2008.
Hän on tehnyt rooleja muun 

muassa Kansallisteatterissa, 
Helsingin Kaupunginteatte-
rissa, Turun Linnateatterissa ja 
Lahden kaupunginteatterissa 
sekä näytellyt elokuvissa sekä 
televisiosarjoissa. Tänä vuon-
na hänet on nähty elokuvassa 
Härmä ja työn alla on 21 tapaa 

pilata avioliitto -elokuvan kuva-
ukset. 

Parhaan tv-näyttelijän Kultai-
nen Venla -palkinnon hän sai 
vuonna 2010 (ammattiraati-
äänestys) ja parhaan tv-esiinty-
jän Kultainen Venla -palkinnon 
2010 (yleisöäänestys).
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Vesa Ryyppö: ”Pienten isännöintiyritysten 
                     ääni paremmin kuuluviin”

Perheyrittäjäisännöitsijöiden pitää yhdis-

tää voimansa niin, että pientenkin isän-

nöintiyritysten ääni kuuluu paremmin ja 

vaikuttavammin, kun isännöintialalle on 

tulossa esimerkiksi lainsäädännöllisiä tai 

järjestötoiminnan kautta käytännön työhön 

vaikuttavia muutoksia ja uudistuksia.

Koko kiinteistö- ja isännöintialan kehittämi-

sessä eteenpäin, yritystoiminnan kannatta-

vuuden turvaamisessa, monipuolisempien 

palvelukokonaisuuksien aikaansaamisessa 

ja alan vetovoimaisuuden lisäämisessä 

yritysten on verkostoiduttava. Muutosten 

aikaansaamiseksi ja alan kehittämiseksi 

tarvitaan avarakatseisia ja tulevaisuudesta 

kiinnostuneita yrityksiä - olivatpa ne sitten 

pieniä tai isoja.

Tässä kaksi valtavan isoa isännöintiin ja 

alan tulevaisuuteen liittyvää kokonaisuutta, 

joista keskusteltiin Tulevaisuuden Isännöin-

ti -seminaarissa ensimmäistä kertaa järjes-

tetyssä paneelikeskustelussa.

Päätoimittaja Riina Takala oli kutsunut pa-

neelikeskusteluun alustajiksi isännöitsijänä 

Matti-isänsä vuonna 1991 perustumassa 

Isännöinti M. Ryyppö Ky:ssä työskentelevän 

Vesa Ryypön ja Saton ja VVO:n omistaman 

Asokotien kiinteistöjohtajana vuodesta 

2003 toimineen Matti Tarhion.

Taustaaineistona käytettiin Jan Vapaavuoren teettämän ja 
vuonna 2011 valmistuneen selvitysraportin väittämiä: 
1. Isännöinnin on tehtävä asiakkaista kuninkaita
2. Markkinat toimivaksi - hinnat ja palvelut reilusti näkyviin ja 
neuvottelut säännöllisiksi
3. Yleismies-jantusesta isännöintijoukkueeksi - mutta yritysten 
kasvusta ollaan monta mieltä
4. Isännöintiala on palvelualoille tyypillisellä kehityspolulla
5. Talon avoin tieto on isännöitsijälle resurssi, ei uhka
6. Talo tarvitsee identiteetin - isännöitsijä kehittämään talon 
arvoa
7. Isännöitsijästä asumisen energiankäytön tärkein portin-
vartija
8. Koulutusta on, mutta parhaat on saatava alalle.
9. Toimialaa ei voida kehittää sääntelyllä

Isännöinnin tulevaisuus - selvityshenkilöraportti 2011
Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 

Matti Tarhio: ”Vain verkostoitumalla syntyy 
            uutta palvelutarjontaa”

n  Teksti:  Riina Takala  n  Kuvat:  Eetu Karppanen
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SIR Tietokanta

Oulu
ammatti-isännöitsijät 104 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1115 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 39 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 77 kpl
hallitusten puheenjohtajat 482 kpl

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
sivutoimiset isännöitsijät 1164 kpl
hallitusten puheenjohtajat 5687kpl

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 166 kpl
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 57 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

http://www.sir.fi


Pienen perheyrityksen, 
jonka palvelurepertuaari 
muodostuu asunto-osa-

keyhtiöiden hallinnon hoitami-
sesta, toiminnantarkastuksista, 
konsultoinnista ja koulutukses-
ta, arki on Vesa Ryypön mukaan 
varsin monien paineiden koh-
teena: asunto-osakeyhtiöihin 
liittyvä hallinto on paisunut to-
della paljon, yrityksen kasvatta-
mista ja kannattavuutta on mie-
tittävä ja hyvää asiakaspalvelua 
kyettävä tuottamaan kaikissa 
tilanteissa.

– Pieni on tässä minun mie-
lestäni kaunista. Olen ollut 
mu kana isännöintitoiminnassa 
20 vuotta ja tuntuu, että piene-
nä kin yrityksenä voi toimia. 
Viiden hengen henkilökunta 
toimistossa on riittävä - työt 
voidaan lomien aikaan hoitaa 
asiakkaiden kärsimättä, Vesa 
Ryyppö kuvasi yrityksen perus-
lähtökohtaa. 

– Jotta 3-5 hengelle saadaan 
riittävästi liikevaihtoa, pikku-
kaupungit eivät oikein tahdo 
riittää. Olen Karkkilasta, jossa 
on 9 000 asukasta. Harvalla 
paik kakunnalla on vain yksi 
isän nöintifirma, joten aina jou-
dutaan kilpailemaan asiakkais-
ta. Tarvitaan asiakaskuntaa 2-3 
paikkakunnalta, että 3-5 hengen 
porukka elää. Tämä on silti mie-
lestäni toimiva kokonaisuus.

– Jos matkat pitenevät, asioi-
den hoitaminen kärsii. Meillä 
on asiakkaita Lohjalla, jonne on 
Karkkilasta vain 50 kilometriä, 
mutta jos siellä joutuu käymään 
parikin kertaa päivässä, muu 
työnteko jää sivuraiteille.

Pikkufirman kannalta se, että 
pääsee kävellen yhteen kolmas 
osaan hoidossa olevista taloista 
- oli ne sitten isossa kaupungis-
sa tai pienellä paikkakunnalla 
kaikki lähellä -sellainen kom-
pakti paketti on hieno ja help-
po hoitaa. Ei tule tietokatkoja.

– Kun kilpailija on valtakun-
nallinen firma, joka on pilkko-
nut palvelut niin, että kirjanpi-
tokeskus on jossakin, puhelin-
vaihde toisaalla ja isännöitsijä 

Perheyritysten ääni paremmin kuuluviin

kolmannessa paikassa ja kaikki 
tökkii, niin me joudumme sa-
tunnaisesti selvittelemään jo-
pa muiden murheita, eikä vain 
omien asiakkaiden ongelmia.

Pieniäkin 
tarvitaan

-Miksi isännöintialalla 
ei voisi olla pieniä 
isännöintiyrityk-

siä?  Tuntuu siltä, että lainsää-
däntö tuppaa ajamaan siihen, 
että pienissäkin isännöintiyri-
tyksissä joudutaan tekemään 
hirveästi semmoisia asioita, jot-
ka eivät välttämättä ihan oikeas-
ti palvele - ainakaan niitä pieniä 
taloyhtiöitä, Ryyppö heittää.

– Jos meidän etujamme aja-
vat vain valtakunnan suuret toi-
mijat - olivat ne sitten valtakun-
nallisia isännöintiyrityksiä tai 
liittoja, jossa isoilla yrityksillä 
on vahva edustus - niin me pie-
net perheyritykset nöyrästi kat-
selemme, miten erilaisten asi-

oiden valmistelu etenee. Mutta 
se etenee suurten toimijoiden 
suuntaan, eikä meidän ääni 
varmastikaan tule kuulluksi tai 
kuultavaksi esimerkiksi edus-
kunnan valmisteluissa, Ryyppö 
herättelee.

– Minun mielestäni isännöin-
tialalla perheyrittäjät voisivat 
jopa perustaa perheyrittäjien 
yhtymän, jolla olisi sitten isom-
pi ääni sanoa, mitä mieltä me 
olemme näiden suurten rinnal-
la, hän nostaa esiin isännöitsijä-
kunnan pohdittavaksi.

Lisäksi tulevaisuuden haas-
teisiin liittyy yritystoiminnan 
jatkuvuus: miten siirtää pienen 
isännöintiyrityksen omistus 
vie raalle tai omille perillisille - 
halutaanko sitä ylipäänsä tehdä 
tai ovatko lapset edes kiinnos-
tuneita isännöintityöstä.

– Joskus tulee tästä isännöit-
sijän työstä sellaista palautetta, 
että se on kuin rotan hommaa. 
Kannattaako sitä edes omille 
lapsille suositella? Työn  hyviä 
puolia, monipuolisuutta,  mu-

kavuutta ja isännöinnin iloa 
pitäisi tuoda enemmän esille, 
Ryyppö harmittelee. 

Käytännön 
toteuttamisen 
järjettömyys

Esimerkkinä hallinnon 
paisumisesta ja toiminta-
malleista, jotka eivät pal-

vele pieniä isännöintiyrityksiä, 
eivätkä pieniä taloyhtiöitäkään, 
Ryyppö mainitsee isännöin-
tialan järjestön aikaansaaman 
mallitilinpäätöksen.

– Mallitilinpäätöksessä on 42 
sivua. Huvikseni laskin, että jos 
meidän pitäisi lähettää tasekirja 
kaikille osakkaille, niin ottaisin 
tänä keväänä 83 000 kopiota. 
Olemmeko painotalo vai isän-
nöintitoimisto? Kuntoarvio on 
noin 60 sivua ja pelastussuun-
nitelma, kun niitä on ammatti-
laisten kanssa nyt värkätty, on 
liitelehtineen ja karttalehtineen 
noin parikymmentä sivua.

”MIKSI ISÄNNÖINTIALALLA EI VOISI OLLA PIENIÄKIN ISÄNNÖINTIyRITyKSIÄ?””

Vesa Ryyppö pohti alustuksessaan muun muassa pienten isännöintiyritysten asemaa ja mahdolli-
suuksia isojen rinnalla. Tässä muutamia hänen ajatuksiaan keskustelun pohjaksi.
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-Isännöintiala tulee muut-
tumaan seuraavien 10 
vuoden aikana enem-

män kuin se on tähän mennes-
sä muuttunut. Olemme tulleet 
pisteeseen, jossa Internetin 
mahdollisuudet ovat paremmin 
käsillä ja toisaalta tulee tekijöitä, 
jotka vaikuttavat siihen, että ha-
luamme alalle enemmän tehok-
kuutta, Matti Tarhio Asokodeista 
pohjustaa mielipiteitään.

Hänen mielestään tehokkaam-
pi toiminta toteutuu vain ver-
kostoitumisen kautta.

– Verkostoituminen isännöin-
tialalla on alkutekijöissään. Me 
tarvitsemme enemmän yhteis-
työkumppaneita, niin pienistä 
kuin suurista, koska kukaan ei 
pärjää yksin. 

– Me tarvitsemme enemmän 
osaamista. Ehkä alalla on sekin 
ongelma, että isännöintityö on 
ollut pitkään yksilösuoritta-
mista ja yhden yrityksen suo-
rittamista kuin alan laajempaa 
kehittämistä. Monet yhteistyö-
muodot eivät ole riittävästi ke-
hittyneet. Toisaalta hankintatoi-
minta alalla on aikalailla lapsen 
kengissä, Tarhio jatkoi.

Tehokkuutta ja 
kokonaispalveluita

-Isännöintialalla on pal-
jon päällekkäisyyttä. 24 
tuntia 7 päivää viikossa 

-palvelu on esimerkiksi huol-
toyhtiöillä alihankintayritysten 
hoidossa. Isännöintiyrityksissä 
on totuttu, että palveluaika on 
rajoitettu. Meillä on kuitenkin 
mahdollisuuksia rakentaa alalle 
toimintamalleja, joilla saadaan 
alalle parempi tehokkuus, asi-
akkaan kannalta parempi toi-
mintatapa ja alan arvostusta 
parannettua. 

– Tietyllä tavalla eriytymistä 
on näkynyt, mutta jos edustai-
sim me jotakin muuta alaa, oli-

Muutoksia edessä - 
kehitystä kenen voimin ja ehdoilla?

simme konkurssissa, Tarhio 
jat koi.

Hänen näkemyksensä mu-
kaan paikallisesti toimittaessa 
isännöintiyrityksissä ei ole vielä 
huomattu mitä mahdollisuuksia 
yrityksillä on kehittyä ja kehit-
tää toimintaansa.

– Kiinteistöala on kansain-
välistynyt oikeastaan vain kiin-
teistönomistamisen kautta. Sen 
seurauksena kysytään, minkä 
tyyppistä palvelua tarvitaan. 
Tarvitaan kokonaispalvelua. 

Ha lutaan ostaa palveluita eri 
tavalla kuin ennen.

– Asunto-osakeyhtiössä ke-
hitystoiminnassa on edetty 
enem mänkin lainsäädäntöpoh-
jaisesti. Eli kaikki asiat, mitkä 
ovat tulleet alan säännöksistä 
ja muualta, niihin on haluttu 
vastata ja kehittää toimintaa 
siltä pohjalta. Todellinen kehit-
tämistyö, jolla tekisimme tästä 
alasta todella vetovoimaisen, 
meiltä puuttuu. 

Kehitystoimintaa 
hintakilpailun 
sijaan

-Alalla puhutaan hinta-
kilpailusta. Olemme 
rakentaneet hintakil-

pailun osittain itse sillä, että ku-
kaan ei ole tehnyt muuta kuin 
sen pakollisen ja siihen on oltu 
tyytyväisiä. Emme ole lähteneet 
kehittämään toimintaa ja siksi 
alalle on myös vaikea houkutel-
la nuorta väkeä.

– Useimmiten isännöintiyri-
tysten pienuus ja haluttomuus 
teh dä yhteistyötä muiden isän-
nöintitoimistojen kanssa - sen 
näen ongelmaksi. Meillä on pal-
jon hyviä yrityksiä, perheyri-
tyksiä, vahvoja, joilla on vahva 
osaaminen. Siksi meillä tarvit-
taisiin franchising-toimintaa. 
Esimerkiksi Kiinteistömaailma 
rakensi kiinteistönvälitykseen 
verkoston, joka pystyy tarjo-
amaan palveluita verkoston 
kautta monille isommillekin 
yrityksille, Tarhio toteaa.

Sillä olisi vaikutusta kahteen 
asiaan: kiinteistöalalle syntyisi 
enemmän kokonaispalveluita, 
joita isot yritykset tarvitsevat, 
mutta toisaalta pienten ja iso-
jen yritysten väliin voisi syntyä 
verkostojen kautta keskisuuria 
yrityksiä, jotka voisivat palvella 
taas tietyn kokoista asiakaskun-
taa. 

– Kiinteistöala on jälkeenjää-
nyt. Viittaan 1970-luvun toimin-
ta malleihin, joiden pohjalta 
olemme menossa nyt eteen-
päin. Me kuitenkin tarvitsemme 
tälle alalle ihan uutta vauhtia.

– Pahin tilanne mielestäni 
oli si se, että kiinteistöomistuk-
sen kansainvälistymisen myötä 
meille tulee ulkopuolelta toi-
mintamallit, joiden pohjalta 
alan kehitystä ruvetaan raken-
tamaan. Meidän itsemme pitää 
kehittää alaa. 

Kiinteistöjohtaja Matti Tarhio Asokodeista kuvasi tällä kuvalla 
isännöinti- ja kiinteistöalalla vallitsevaa käytäntöä. Alan kehittä-
miseksi tarvittaisiin hänen mielestään ehdottomasti verkostoitu-
mista.

Tulevaisuudessa asiakkaat ostavat palvelukokonaisuuksia ja ovat 
valmiimpia maksamaan ammattitaidosta ja osaamisesta. Silloin 
yhden yrityksen voimin ei välttämättä kyetä vastaamaan kysyn-
tään.
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-Halusin korostaa myös 
perheyritysten kes-
kinäistä verkostoitu-

mista ja sen kautta alan rakenta-
mista - meille kaikille asiakas on 
tärkeä. Se on meille isoille kuin 
pienille yrityksille yhtä tärkeä, 
koska asiakas maksaa meidän 
kaikkien palkan, Matti Tarhio 
vastasi mielipiteeseen, jonka 
mukaan olisi korostanut alus-
tuksessaan vain isojen yritysten 
toiminnan merkittävyyttä.

Vetovoimaisuus 
- mistä nuoret?

Uusiksi isännöitsijöik-
si kaivataan kovas-
ti nuoria, vaikkakin 

päätoimittaja Riina Takalan 
mieles tä alalle varmasti kelpai-
sivat muun kin ikäiset, muista 
amma teis ta siirtyvät. Miksi työ 
ei kiin nosta, vaikka se on yhtä 

mielenkiintoista, vaihtelevaa ja 
opettavaista kuin toimittajan 
työ, Takala koukutti kuulijoita 
keskustelemaan.

30 vuotta isännöintityötä 
teh nyt Reijo Silmukari arveli, 
et tei ala houkuttele siksi, et-
tei kenelläkään ole yhdessä ja 
sa massa persoonassa kaikkia 
isännöitsijältä vaadittavia tieto-
ja ja taitoja.

– Jotta isännöitsijä pystyisi 
hoi tamaan ihan oikeasti hom-
mansa, hänen pitäisi olla talous-
ihminen, osata kirjanpito, osata 
tekniikkaa, lvi-, sähkö- ja raken-
nustekniikkaa, hoitaa ihmissuh-
teita ja niin edelleen. Tällaisia 
ihmisiä on tosi vähän. Kukaan 
ei voi olla täydellinen. 

– Ellei sinulla ole tuttuja, jot-
ka auttaisivat, neuvoisivat tai 
hoitaisivat asioita puolestasi, 
niin olisit aika pulassa, koska 
ihmiset vaativat hirveästi. Isän-
nöitsijä tietää ja osaa kaiken - 

tämä on varmasti yksi kynnys, 
miksi nuorten on alalle hirveän 
vaikea lähteä. 

– Tradenomiksi valmistuvat 
eivät, esimerkiksi poikani val-
mistui, ei ole laisinkaan innos-
tunut isännöintialasta. Olen sa-
nonut, että kysyntää olisi, mutta 
häntä ei kiinnosta. Mieluummin 
hän menee sinne, missä men-
nään töihin kahdeksaksi ja 
tul laan kello 16 kotiin, eikä ku-
kaan soittele iltaisin perään ja 
hauku, mitä kaikkea on jätetty 
tekemättä. Nuoret haluavat hel-
pompia hommia, joissa ei tar-
vitse stressata, Silmukari totesi.

Raha ratkaisee
alalletulon

Ehkä isännöintialalle tar-
vittaisiin lääkärivuok-
rausfirmojen kaltaisia 

Asiakas kaikille tärkein
- palkanmaksajaa ei keskustelussa unohdettu

Arvattavasti keskus-

telussa ryhdyttiin 

pallottelemaan, kumpi 

palvelee asiakkaita 

paremmin, pieni tai 

iso. Luonnollisesti 

pienten yritysten edus-

tajat pitivät kiinni 

henkilökohtaisten suh-

teiden merkityksestä 

pienten voimavarana 

suhteessa isoihin isän-

nöintiyrityksiin, joissa 

asiakas voi tietyllä 

tavalla hukkua mas-

saan. 

Onko isännöintiyritysten välinen hintakilpailu 
itse aikaansaatua vai ei? Miten saada asiak-
kaat ostamaan laatua ja palvelua pelkän hin-
nan sijaan? Pitäisikö isännöitsijöillä olla työ-
ehtosopimus, jonka turvin kohteiden määrä ei 
merkitsisi niin paljon palkanmuodostuksessa?
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Pienessä yrityksessä uuden 
isännöitsijän palkkaaminen voi 
kuitenkin olla vaikeaa. Kynnys 
on taloudellisessa mielessä 
kor kealla, jos lasketaan, että 
isännöintityön keskihinta per 
asunto on 20 euroa.

– Käytännössä uudelle isän-
nöitsijälle pitäisi saada heti 20-
25 taloyhtiötä eli sen verran 
asiakaskuntaa lisää. Huonoja, 
han kalia asiakastaloyhtiöitä on 
kyllä saatavilla, mutta mikä on 
nii den maksuhalukkuus. Lisäk-
si mistä niitä uusia tulee, kun 
nyt on jo sellaisia paikkakuntia, 
missä vanhoja taloja vedetään 

telaketjutraktoreilla nurin, hän 
muistutti. 

Yksilötason 
suorittamisen 
riippakivi

Miksi yhden toimiston 
pitää tarjota kaikki 
ammattitaito ja osaa-

minen, Matti Tarhio pohti kom-
menttien innoittamana:

– Isännöitsijän toimenkuva 
on hyvin laaja ja vaatii tekni-
sen ja hallinnollisen puolen 
osal ta paljon osaamista. Moni 
ul kopuolinen ei ymmärrä sitä 
tie totaitoa, mitä isännöitsijältä 
vaa ditaan. 

– Mutta minä haluan haastaa 
alaa ja kysyn, minkä takia - jos 
on kyse pienestä toimistosta - 
niiden pitää hallita kaikki. Miksi 
ei voisi olla esimerkiksi kolmen 
eri isännöintitoimiston yhtei-
nen tekninen asiantuntija?

– Minun mielestäni alan ke-
hittämisessä on menty tässä 
mie lessä väärinpäin. Pieni isän-
nöintitoimisto ei pysty palvele-
maan kaikissa tai monissa kiin-
teistöalan asioissa, esimerkiksi 
teknisissä, riittävän asiantunte-
vasti. 

– Pahinta on se, että tehdään 
virheitä, jotka voivat maksaa jo-
pa 100 000 euroa. Miksi ei sen 
sijaan verkostoiduttaisi ja vaik-
kapa neljällä yrityksellä kohtuu 
lähellä toisinaan tai lähipaikka-
kunnilla olisi käytettävissään 
yhteinen tekninen isännöitsijä, 
Tarhio kysyi.

– Yritysten pitäisi hakea vah-
vaa kasvua ja tarjota asiakkaille 
parempaa palvelua. Kyse on 
enemmänkin toimintamalleis-
ta. Meidän pitäisi irrottautua tä-
mänhetkisistä ajattelumalleista 
ja siitä itsekeskeisestä mallista, 
että kaikki hoidetaan itse. Sen 
sijaan meidän pitäisi lähteä ke-
hittämään sitä, miten voimme 
hoitaa asioita paremmin ja te-
hokkaammin, tarjota parempaa 
palvelua, verkostoitua, hän vie-
lä jatkoi.

Tarhion mielestä ammattitai-
don lisäämiseen tulee erityinen 
tarve sitä kautta, että 70-luvun 

kiinteistökanta vaatii korjaa-
mista.

– Me emme pysty hallitse-
maan sitä kokonaisuutta sillä 
taval la, että me olemme joka 
alan asiantuntijoita, vaan mei-
dän pitää osata ostaa sitä tarvit-
tavaa asiantuntemusta. Kysymys 
on osto-osaamisen osaamisesta 
ja kehittämisestä, hän vielä pai-
notti.

Palkan-
muodostuksen
suhde kohteiden 
määrään

Isännöintialalla on Petteri 
Keräsen mielestä väärän-
laista kilpailua ja epäonnis-

tuneita liikeideoita töiden jaka-
misesta erilaisten isännöintityö-
tä tekevien kesken. 

– On kuviteltu, että hallinnol-
liset isännöitsijät voivat hoitaa 
enemmän taloja kuin voivat. 
Hy  viä ideoita on siis ollut, jot-
ka ovat menneet mönkään. 
Isän  nöitsijän työ, se älytön työ-
määrä, ei se ihmisiä houkutte-
le. 

–Lisäksi ihmisillä on aika 
väärä käsitys omasta asumises-
taan asunto-osakeyhtiössä. Se 
koetaan usein väliaikaiseksi 
elä mäksi. Haaveena on omako-
titalo, vaikka kaupungistunees-
sa ympäristössä kerrostalo on 

toimijoita, pohti Ryyppö. 
Niiden avulla on ainakin ter-

veyskeskuslääkäreiden pula 
saatu ratkaistua monilla paik-
kakunnilla.

– Raha ratkaisee alan sisällä-
kin paljon. Jos saat enemmän 
laskutusta, osaaville ihmisille 
pystyisi maksamaan semmoi-
sen palkan, että ne tulevat isän-
nöitsijöiksi töihin. Eikä olisi 
varmaan pahitteeksi, jos hank-
kisi Toyota-maasturin ja vähän 
vanhemman mersun toimiston 
eteen, niin se herättäisi ainakin 
joissakin ihmisissä kateutta ja 
ajatuksen, että kai isännöintia-
la jonkinlainen ala on, kun sen 
avulla voi saada tuollaisen au-
ton, Ryyppö jatkoi pohtimista.

”Pitäisikö hankkia 
Toyota-maasturi ja 
vanha mersu isän-
nöintitoimiston 
eteen? Kateelliset 
ihmiset huomaisi-
vat, että on isän-
nöintityö sittenkin 
jonkinlainen ala, 
jos sillä työllä tuol-
laisia autoja hank-
kii.” Vesa Ryyppö 

”Miksi pienten 
isännöintiyritys-
ten pitäisi hallita 
kaikki? Miksi ei 
voisi olla esimer-
kiksi kolmen eri 
isännöintitoimiston 
yhteinen tekninen 
asiantuntija?” 
Matti Tarhio

se oikea ympäristö. Ihmisiltä 
tuntuu puuttuvan visio ja ym-
märrys siitä, että se kerrostalo 
on kuitenkin heidän kotinsa, 
Keränen pohti yleisesti ottaen 
isännöitsijän työn arkea.

Isännöitsijöiden jaksamiseen 
ja työpäivien pituuteen pitäi-
si hänen mielestään puuttua. 
Amiedusta samalta kurssilta 
valmistuneiden isännöitsijöi-
den kanssa käydyissä keskuste-
luissa on hänen mukaansa tun-
nistettu hyvin tutuiksi tilanteet, 
että isännöitsijä herää lauantai-
aamuna aamukolmelta sohvalta 
tai nojatuolista läppäri sylissä 
telkkarin ollessa auki, koska on 
nukahtanut siihen. 

– Alalla ehkä todennäköises-
ti pelätään tätä, mutta minun 
mielestäni kannattaisi miettiä 
työehtosopimuksen saamista 
alalle, hän ehdottaa. 

– Minun työsopimuksessani 
lukee, että ylityö on otettu huo-
mioon palkanmuodostuksessa. 
Minulla on hoidossani 13 taloa 
ja oletetaan, että niistä tulee - 
tämä on heitto - keskimäärin 
tonni per talo rahaa. Jos haluai-
sin hoitaa ne hyvin, vähentäisin 
asiakaskunnasta esimerkiksi 30 
prosenttia. Minulle jäisi vain 10 
taloyhtiötä hoidettavaksi. Jotta 
saavuttaisin saman palkanmuo-
dostuksen, koska minulla on 
kuitenkin iltakokouksia ja mui-
ta tehtäviä, niin silloin palkkion 
pitäisi olla 1500 euroa per talo.

– Väitän, että jokin tällainen 
palkkakehitykseen ja palkan-
muodostukseen liittyvä kehitys 
pitäisi käydä läpi. Sääntely ei 
ole hyvä,  mutta sitä kannattaisi 
kuitenkin miettiä, pystyisimme-
kö itse laittamaan rajat omalle 
työntekemisellemme. 

– Meitä on toisia, jotka halua-
vat tehdä työn ja saada siitä 
palkan, mutta myös niitä ihmi-
siä isohkoissa yrityksissä, joilla 
kynä tipahtaa klo 16.00. Jos yh-
tiökokouskutsu jäi tekemättä, 
so what, se jäi tekemättä. Olen 
vastaanottanut tällaisen isän-
nöinnin piirissä olleita taloja, 
eikä se ole minun mielestäni 
kovin hyvä asia, koska tuollai-
nen suhtautuminen syö ihmi-
siltä työn tekemisen innon.
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Mitä asiakas 
haluaa ostaa?

Asiakas haluaa tänä päi-
vänä ostaa asiantunte-
musta, tietotaitoa, osaa-

mista.
– Tietysti halutaan myös ta-

voitettavuutta, mutta tavoitetta-
vuudella ei pärjätä. Kiinteistöala 
on siinä mielessä haasteellinen 
ja kehittyvä, että meillä pitää 
olla toimiston sisällä myös eri-
koisosaajia. Isännöintitoimis-
tojen pitää oppia hankkimaan 
asiantuntijoita joko yrityksen 
palkkalistoille tai hakea verkos-
toitumalla yhteistyöyrityksiä, 
joiden kanssa hallitaan ja hoi-
detaan kiinteistöt oikealla ta-
valla, Tarhio muistutti omana 
kantanaan.

Isännöintisopimuksista Va-
paavuoden teettämässä selvi-
tysraportissa todettiin, että isän-
nöintisopimukset ovat hyvin 
usein vanhakantaisia, niistä ei 
ole säännöllisesti neuvoteltu, ei 

ole purettu auki sisältöjä jne.
14 000 asuntoa ja 609 koh-

detta käsittävissä Asokodeissa 
erikoistumista on tehty erityi-
sesti kiinteistönhuollossa.

– Olemme eriyttäneet mm. 
kattohuollon ja lvis-huollon ja 
lähteneet sitä kautta hakemaan 
ammattilaisuutta. Yhtälailla voi-
sin kysyä isännöinnistä, miksi 
isännöitsijän pitää tehdä kaikki 
itse. Me voimme ostaa osan asi-
oista ulkopuolelta ja asiakkaille 
palvelua tarjottaessa tämä voi-
daan myös siinä hinnoittelussa 
ottaa huomioon.

– Me kilpailemme tällä het-
kellä hinnalla, emme asiantun-
tevuudella, emmekä osaamisel-
la ja se on alan virhe. On luovaa 
laiskuutta tehdä pakollinen, 
mutta ei mietitä, millä me kil-
pailemme asiakkaista. Meidän 
pitää lähteä kilpailemaan osaa-
misella enemmän, koska osaa-
misesta halutaan maksaa, Tarhio 
kommentoi tätä väitettä.

– Meidän täytyisi koulia talo-
yhtiöitä ja hallituksia ja niiden 

näkemystä siitä, mitä isännöit-
sijä tekee ja sitä kautta hinnoi-
tella palvelumme. Me emme 
kuitenkaan voi itse hinnoitella 
palveluitamme kuin määrät-
tyyn pisteeseen asti. Jos otam-
me asiantuntijan ulkopuolelta, 
sen maksaa taloyhtiö, sitä ei 
tarvitse isännöitsijätoimiston 
maksaa. Määrättyjä asiantunti-
joita pienet isännöintiyritykset 
käyttävät aivan hyvin hyväk-

seen, Lasse Vesala pohti.
– Mutta palkkion määräämi-

sen suhteen olemme kilpail-
leet itsemme pois, koska talo-
yhtiöiden hallitukset valitsevat 
isännöitsijän. Heillä ei ole ko-
kemusta, eikä koulutusta, eikä 
suurin osa hallituksista valitse 
isännöitsijää laadun perusteella, 
vaan hinnan perusteella, Vesala 
vielä totesi.

”Meitä perheyrittäjiä on täällä Tulevaisuuden Isännöinti -semi-
naarissa mukana, mutta koska rintapielessämme ei ole mitään 
erityistä merkkiä siitä ”minä onnellinen omistan isännöintiyrityk-
sen”, niin perheyrittäjät voisivat ilmoittautua Riinalle ja saataisiin 
aikaan sähköpostiosoitteiden lista.

Sitä voitaisiin käyttää silloin, kun tuntuu, että isännöitsijöiden 
valtakunnallinen liitto on vahvistamassa tai suosittele mas sa 
omasta mielestään hienoa, mutta meidän mielestämme täysin 
älytöntä lisävaadetta meille, niin me voisimme sähköpostien vä-
lityksellä kysäistä perheyritysten edustajien mielipidettä ja edes 
jossain laajuudessa tuoda se julki”, Vesa Ryyppö ehdotti.

Mikäli olet asiasta kiinnostunut, työskentelet pienessä isännöin-
tiyrityksessä tai perheyrittäjänä, lähetä sähköpostia Riinalle:  riina.
takala@kiinteistoposti.fi

Tubus-menetelmä sertifi oitu nyt myös Suomessa.

Huoneiston viemärisaneeraus jopa yhdessä päivässä?

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

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

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

 Nopeutensa ja saneeratun putkiston pitkäikäisyytensä ansiosta 
    viemäriputkiremontti on myös kokonaistaloudellinen.

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

• Espoo puh. (09) 8553 0410 • Kaarina puh. (02) 414 4100 • Jyväskylä puh. 0400 915 659 • Oulu puh. 0400 376 451
www.ew-liner.fi 
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Seminaarin puheenjohta-
jana toimi Jukka Lahden-
sivu, joka mm. tämän ke-

vään aikana väitteli tohtoriksi 
julkisivujen vaurioitumiseen ja 
kuntotutkimuksiin liittyen.

Lahdensivu toimii rakentei-
den elinkaaritekniikan tutki-
musryhmän vetäjänä Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa. 
Tutkimusryhmän keskeisiä tut-
kimusalueita ovat rakenteiden 
ja rakennusmateriaalien säily-
vyysasiat, korjausrakentaminen 
sekä uusien rakennejärjestelmi-
en kehitystyö.

Korjausrakentamisen alu-
eella tutkimusryhmältä löytyy 
osaamista niin kosteus- ja ho-
mevaurioasioista kuin kiviai-
nespohjaisten materiaalien 
vauriokäyttäytymisestä ja kor-
jaustavoista.

Tutkimusryhmän tutkijat 
ovat aktiivisia tutkimustulosten 
julkaisijoita niin kotimaisissa 

rakennus- ja kiinteistöalan jul-
kaisuissa kuin kansainvälisillä 
foorumeilla. 

Useat kansalliset betonira-
kenteiden kuntotutkimus- ja 
korjausohjeet ovat tutkimus-
ryhmän jäsenten kirjoittamia. 
Rakennusten kiinteistönpidon 
ja systemaattiseen korjaamiseen 
opastava JUKO-ohjeistokansio 
on myös laadittu Elinkaaritek-
niikan tutkijoiden toimesta.

– Oma osaamisalani liittyy 
betonijulkisivujen ja parvek-
keiden vauriomekanismien 
tutkimiseen ja korjaamiseen, 
julkisivurappausten uudis- 
ja korjausrakentamiseen ja 
muurattujen julkisivujen sekä 
luonnonkivijulkisivujen vauri-
oitumiseen ja korjausmahdol-
lisuuksiin, Lahdensivu kertoo 
omasta taustastaan.

Hän on toiminut pitkään 
myös Julkisivuyhdistyksessä ja 
on hallituksen jäsen.

Seminaarin puheenjohtaja toi 
tiedollisen tuulahduksen korjaus-
rakentamisen yliopistomaailmasta 

Valokuvaajana Tulevai-
suuden Isännöinti -se-
minaarissa toimi tällä 

kertaa 22-vuotias helsinkiläinen 
Timo Soasepp, jonka arkinen 
työ vie järjestyksenvalvontateh-
täviin, valokuvaaminen edustaa 
toistaiseksi harrastusta.

– Valokuvauksen saloihin 
pää dyin 15-vuotiaana, kun äitini 
osti perheeseen ensimmäisen 
digikameran. Tallinnassa synty-
neenä lähdin 16-vuotiaana mat-
kalle, jonka en haluaisi koskaan 
loppuvan. 

– Kesätöistä saamillani ra-
hoilla ostin ensimmäisen oman 
kamerani ja sen jälkeen olin ns. 
mennyttä miestä. Kuvasin kaik-
kea, mitä eteen sattui ja ajatte-
linkin asioita kameran etsimen 
läpi, Timo kertoo.

Seminaarikuvissa nuoren Timo Soaseppin kädenjälki

– Kuvaaminen on siitä lähti-
en pysynyt harrastuksena, vaik-
ka on se sivutyön merkkejäkin 
antanut - perustin toiminimi Ti-
mo Soaseppin tänä vuonna.

– Pääsääntöisesti kuvaan muo-
tokuvia miljöössä ja hääku via. 
Dokumentaarisena ku vauksena, 
joskin asiakkaan pyynnöstä, ku-
vaan erilaisissa tilaisuuksissa ja 

asioita omasta näkökulmastani, 
Timo mainitsee ja viittaa siihen, 
että TI-seminaarissakin hänelle 
annettiin toimeksiantajan puo-
lelta ”vapaat kädet”.

– Valokuvaus on minulle suu-
ri asia, josta olen ylpeä. Se on 
ottanut ja antanut, jälkimmäistä 
onnekseni enemmän. Tunnen 
saavuttaneeni jotakin, josta 
per heeni ja minä voimme olla 
ylpeitä jo nyt. Unelmani on, että 
saan jatkaa kuvauksen parissa 
pit källe ja korkealle! Haluan, et-
tä minusta tulee tunnetuimpia 
häävalokuvaajia maailmalla ja 
aion tehdä sen eteen kaikkeni, 
nuori valokuvaajalupaus tun-
nustaa.

Timon muihin kuviin voi 
tutustua osoitteessa 
www.timosoasepp.fi

Seminaariohjelman vapaa-aikaan Jukka Lahdensivulla kuului 14 
kilometrin kaupunkikierros - juosten. Se oli osa Tukholman ma-
rathonille valmistautumista. Marathon juostiin 2.6.2012.

Haluan tulla tunnetuimmaksi häävalokuvaajaksi maailmalla.
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-Meille risteilyn ajan-
kohta on todella 
huono, mutta silti 

olemme täällä, Lännen Kiinteis-
töympyrä Oy:n toimitusjohtaja 
Erja Lehtonen totesi. 

Huittisissa pääpaikkaansa 
pi tävään isännöinti- ja vuokra-
asun tovälitys- ja asuntokauppa-
yritykseen on viimeisen vuo-
den sisällä ympätty yritysoston 
kaut ta yksi toimisto Kokemäel-
tä. 

Sen myötä henkilökuntaan 
liittyi kirjapitoa ja vuokravälitys-
tä, mutta osin myös isännöintiä 
hoitava Niina Miettinen. 

1.5.2012 Lehtonen vahvisti 
yritystä edelleen. Sen myötä 
jouk koon liittyneistä isännöitsi-
jöistä Juha Mattilan Lehtonen 
tunsi entuudestaan, sen sijaan 

Irtiotto töistä, aikaa myös omille työkavereille

Teemu Nurmisen kanssa lähei-
semmälle tuttavuuden hieron-
nalle rauhallisempaa aikaa soi 
vasta irrottautuminen risteilylle 
omista työympyröistä. 

– Timo Innilä on tähän asti ol-
lut Huittisissa, mutta menee nyt 
toimimaan Niinan kanssa Ko-
kemäelle. Olemme sitten kah-
dessa toimistossa, mutta kesän 
aikana siirrymme kaikki yhteen 
toimistoon, Erja Lehtonen hah-
motti menossa olevia kuvioita. 

– Olisi ollut kiva, jos joku oli-
si muuttanut meidät sillä välin 
kun olemme täällä!

Toimistojen yhdistämisessä 
fyysisen muuton ohella työpai-
neita alkuun lisää toimintojen 
yhtenäistäminen. Jokaisessa on 
ollut käytössä eri ohjelmat ja 
käytännöt. 

Seminaarin esitelmien kuun-
telemisen, rentoutumispuolta 
edustaneen Tukholman kierto-
ajelun ja vapaamuotoisten 
tu tustumiskuvioiden ohessa 
satakuntalaistiimi kertoi ehti-
neensä keskustelemaan myös 
työasioita. 

– Tämä on ensimmäinen yh-
teinen miitinkimme, Lehtonen 
tähdensi. 

Hänelle Kiinteistöpostin se-
mi naarikuviot olivat tuttua ai-
kai semmilta vuosilta. Niinpä 
hän jo osasi odottaa tähdellis-
tä antia etenkin Pasi Oravalta, 
jonka isännöinnin kannalta 
oleellisia lakiasioita selventävät 
puheenvuorot olivat tehneet 
vaikutuksen entuudestaan. 

Professori Petri Parviaisen 
esi tyksen aikana Erja Lehtonen 

Huittisissa ja useissa 

ympäristökunnissa 

vaikuttavan Lännen 

Kiinteistöympyrä Oy:n 

kymmenhenkisestä 

joukosta melkoisis-

ta työkiireistä TI-

seminaariristeilylle oli 

irrottautunut viiden 

isännöitsijän seurue. 

Kahden päivän reissu 

antoi yritysjärjestelyjä 

vastikään kokeneen 

yrityksen kollegoil-

le hyvän tilaisuuden 

tutustua paremmin 

myös toisiinsa.

n  Teksti:  Hanna Rissanen n  Kuva:  Eetu Karppanen

– Olemme pieni porukka ja meillä on paljon töitä. Koulutuksissa käymiseen ei ole yksinkertaisesti juuri aikaa, kertoivat Lännen 
Kiinteistöympyrä Oy:n Teemu Nurminen (vas.), Niina Miettinen, Erja Lehtonen, Timo Innilä ja Juha Mattila. Kiinteistöpostin seminaa-
rin viisikko otti paitsi tiedonhankinnan myös rentoutumisen ja harvinaisemman vapaamuotoisen yhdessäolon kannalta.
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myöntää ensin ajatelleensa, mi-
ten myynti ylipäätään liittyisi 
isännöintipalveluihin. Lopputu-
los oli, että puheenvuoro viritti 
häneen hyvinkin uusia näkö-
kulmia omaan ammattiin. 

– Mielettömän hyvä persoo-
na. Herätti paljon ajatuksia! 
Juha Mattilakin totesi puoles-
taan. 

Mistä ainekset
yhteistyö-
verkostoon?

Isännöinnin tulevaisuus -pa-
neelia kuunnellessaan Erja 
Lehtonen sanoi törmän-

neensä taas kerran vanhaan tut-
tuun ilmiöön. Menettelytavat, 
joihin esimerkiksi isännöitsijä-
toimistot voivat turvata sujuvas-
ti suurilla paikkakunnilla, eivät 
niin vaan ole sovellettavissa pie-
nillä paikkakunnilla. 

Huittisen seudulta ei ole ol-
lenkaan helppoa löytää erityis-
ongelmiin törmättäessä joka 
lajin asiantuntijaa tai ammatti-
laista, jolta saada tukea kulloin-
kin parhaan ratkaisun löytämi-
seksi. 

Yhteistyöverkoston kutomi-
nen on harvojen säikeiden va-
ras sa, jos toimialueella ei esi-
merkiksi ole lakiasiantuntijuut-

ta  kuin muutaman tuomarin 
ver ran. 

Lakiapua on toki saatu mm. 
paikalliselta asianajajalta Jyrki 
Isotalolta - milloin häneltä on 
riittänyt aikaa ja mikäli mahdol-
lisen asian vastapuoli ei ole jo 
ennättänyt pestaamaan häntä!

Neuvojista, joita sitten on saa-
tu, joku on toisaalta todennut, 

että Lehtonen henkilöstöineen 
tietää lopulta paljon enemmän  
kysymästään asiasta kuin he, 
joilta kysytään. Juha Mattila to-
teaakin, että monesti kyse on-
kin enemmän varmistuksesta. 

– Kyllä meidän on tunnettava 
laki, mutta lakimieheltä on saa-
tava vahvistus. Näin se on!

Huittinen, Kokemäki, Har-
javalta, Punkalaidun, Sastama-
la - Lännen Kiinteistöympyrä 
Oy vastaa jokseenkin 95-pro-
senttisesti toimintapaikkakun-
tiensa kunnallisten vuokrata-
lojen hoidosta. Niistä eniten 
vuokra-asuntoja on Huittisten 
Kaupun kiasunnot Oy:llä, noin 
400, muun muassa Kokemäellä 
noin 100. 

Tietyt taloyhtiöihin liittyvät 
pe rusasiat ovat samoja kunnas-
ta riippumatta, mutta erojakin 
löytyy. Mitä on tehty tai todettu 
jossakin toisessa, sitä toisaal-
ta voi sitten yrittää hyödyntää 

muuallakin. 
– Juuri teimme selvityksen 

Huit tisten kaupungin vuokra-
ta lojen kunnosta ja muista sii-
hen liittyvistä seikoista. Saman-
tapaista tavallaan teemme nyt 
myös Kokemäellä, Erja Lehto-
nen sanoo. 

Omanlaistaan kokemusta an-
toi myös vuokrataloyhtiöiden 

fuusioiminen, kun rypäs kuntia 
yhdistyi Sastamalaksi 2009. 

– Kun olemme useammassa 
kunnassa, pyrimme vähän yh-
distelemään ja selkeyttämään 
toimintoja yhdensuuntaisiksi.

Pienillä taloyhtiöillä
omat ongelmansa

Valtaosa Lännen Kiinteis-
töympyrä Oy:n isännöi-
mien taloyhtiöiden ra -

kennuskannasta - niin asunto-
osakeyhtiöistä kuin vuokra ta-
loistakin - on 1970-luvulta tai 
uudempia. 'Antiikkitaloja' ei 
Juha Mattilan mukaan löydy 
yh täkään. 

Eroa kaupunkimaisempiin 
paikkakuntiin on siinäkin, että 
kerrostalojen osuus on melko 
vähäinen ja yhtiöt ylipäätään 
ovat pieniä. Vain muutama 50 
huoneiston luokkaa oleva löy-

tyy. Pieniä, jopa neljän asunnon 
rivitaloja, Mattila kuvaa sen si-
jaan olevan 'mahdottomasti'. 

Vanhusasukkaiden osuus on 
suuri, joten 'kyllä tämä minun 
ikäni kestää' -ajattelukantaa 
esiintyy paljon, kun puhe nou-
see kunnostuksista. 

Remontit ovat toistaiseksi 
kohdistuneet ikkuna-, ovi- ja 

putkistopuoleen, olleet Erja 
Lehtosen mukaan helpohkoja 
ja suhteessa melko halpojakin.
Julkisivukorjaukset yleisemmin 
ovat vielä tulollaan. Siinä arva-
tenkin on taas vastassa haastet-
ta eritysasiantuntijoiden, kuten 
kuntotutkijoiden, löytämisessä.

 Ajatus yhteisten konsulttien 
hankkimisesta muiden isännöit-
si jätoimistojen kanssa -mistä 
seminaarin paneelikeskuste-
lussa niin ikään puhuttiin - on 
hankala, koska myös isännöit-
sijätoimistoja alueella on kovin 
vähän. 

Oman probleeminsa pienissä 
taloyhtiöissä iäkkäine asukkai-
neen muodostavat kustannuk-
set. 

– Jo konsultin käyttö pelkäs-
tään maksaa vähintään 3 000 - 
5 000 euroa. Monen taloyhtiön 
koko korjausbudjetti on sitä 
luokkaa, Juha Mattila kuvaa to-
dellisuutta. 

vuokralaisista löytyy toisaalta 
jopa 50 vuotta samaa huoneis-
toa asuttaneita. 

Vuokralainen
säästi sähköä, 
putki paukahti

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

tiön omissa kiinteistöissä ja näis-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meklarit tukena 
jo vuosia

Vakuutusneuvotteluissa 
TVA on luottanut kiin-
teistövakuutusten kil-

pailuttamisen meklareille.  
Kun kilpailuttaminen tee-

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

kiinteistöjen omistajapuolella 
menettelyssä nähdään etua. 

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

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

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

tuspäätökset tulevat niin ikään 
meklareiden kautta.

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

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

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

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

Yleensä vakuutusyhtiöillä 
on omia tai yhteistyökumppa-
neidensa kautta hyödynnettä-
viä vahinkokartoittajia, joiden 
asiantuntemuksella kuivaus- ja 
korjaustarpeesta saadaan tar-
kempi näkemys. Alkuvaiheessa 
tärkeintä on saada tilanne hal-
tuun, rajata vahingot mahdolli-
simman pian. 
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Joensuun Tilintarkastus 
Oy:lle taloyhtiöasiakkaista 
on ollut paljon tarjontaa 

vuon na 2012. HTM-tilintarkasta-
ja, toimitusjohtaja Seppo Åker-
lundin mukaan lisäys sinänsä 
on aina mieluista,  joskin:

– Ongelma on se, että kaikis-
ta taloyhtiöistä tilintarkastukset  
tulevat suoritettavaksi käytän-
nössä kolmen kuukauden sisäl-
lä, helmi-, maalis- ja huhtikuulla. 
Jo nykyisellä taloyhtiöasiakas-
kannalla olemme joutuneet 
tuplaamaan työntekijämäärän 
ky seiseksi sesonkiajaksi. 

– Mielestämme taloyhtiöissä 
voitaisiin miettiä, onko asunto-
osakeyhtiöillä tilikauden oltava 
välttämättä juuri kalenterivuo-
si. 

Taakse jäänyttä kautta Joen-
suun Tilintarkastus Oy:ssa on 
sävyttänyt tavallistakin tiiviim-

Ei ainoastaan isännöitsijöiden 
’semmari’

Joensuun Tilintarkas-

tus Oy:n asiakasrekis-

teristä löytyy yritysten 

lisäksi  merkittävä 

määrä asunto- ja kiin-

teistöosakeyhtiötä, 

jotka ovat antaneet 

työpäiviin näkökulmaa 

myös isännöinnistä 

sekä asiakastutta-

vuuksia isännöitsijöi-

den ammattikunnasta, 

kertovat KHT tilintar-

kastaja Eeva Hiltunen 

ja toimitusjohtaja ja 

HTM tilintarkastaja 

Seppo Åkerlundin ve-

tämästään yrityksestä. 

pi kanssakäyminen isännöit-
sijätoimistojen kanssa, koska 
tänä vuonna rakennettiin tilin-
päätöstä ja toimintakertomus-
ta ensimmäistä kertaa uuden 
asunto-osakeyhtiölain mukai-
sena. Ekstravääntöä yhdessä ja 
erikseen on vaadittu niin isän-
nöinti - kuin tilintarkastustoi-
mistoissa.

– Halusimme, että toimistot 
omaksuisivat uuden tilinpäätös-
tavan heti, saisimme rakennet-
tua mallin heidän kanssaan heti  
uuden asunto-osakeyhtiölain 
mukaiseksi. Katsomme sen hel-
pot tavan niin isännöitsijöitä 
kuin itseämmekin.

Kovalla uurastuksella asunto-
osakeyhtiöiden tilintarkastuk-
set saatiin jälleen kerran hoide-
tuksi vappuun mennessä.

Toukokuinen TI-seminaari 
laivailuineen olikin ajoituksel-

taan oivallinen Åkerlundin ja 
mukaan lähteneiden viiden 
nais puolisen tilintarkastuksen 
am mattilaisen joukolle. Jos yk-
si ponnin joensuulaisseurueen 
ilmoittautumiselle mukaan oli 
uusien vinkkeleiden ja syvyy-
den hankkiminen isännöitsijä-
am mattikunnan maailmaan 
se minaarin annin kautta, reis-
su otettiin myös virkistyksen 
kan nalta. Tukholman päässä 
piipahdettiin myös kaupunki-
kierroksella.

– Jatkoa varten otimme vä-
hän voimia itsellemme!

Ammatti-
isännöitsijöiden
kanssa 
hommat sujuvat 

Joensuun Tilintarkastus Oy:n asiakaskunnasta noin kolmannes on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. TI-seminaariristeilylle oli irtau-
duttu koosteella:  Maija Oinonen (vas), Anne Kakko-Piiroinen, Emmi Sildèn, Eeva Hiltunen, Seppo Åkerlund sekä Aini Simola. 
  

n  Teksti:  Hanna Rissanen n  Kuva:  Eetu Karppanen
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Asiakkaiden tapaamisen 
muutenkin kuin arki-
simmin puhelimitse 

tai sähköpostitse joensuulaiset 
ovat nähneet tärkeänä. Tosin 
isännöitsijät ovat tilintarkastus-
toimistoille enemmänkin linkki 
asiakkaaseen kuin asiakas. 

Varsinaisesti asiakas on talo-
yhtiö osakkeenomistajineen, 
joi den etua tilintarkastajat 
ajavat kontrolloidessaan isän-
nöitsijöiden toimintaa, heidän 
taloyhtiöille hoitamansa talous-
hallinnon hoitotasoa ja oikeel-
lisuutta. 

Seppo Åkerlundin mukaan 
taloyhtiöiden hallitukset eivät 
monestikaan ole kovin aktiivi-
sia edellä mainittujen asioiden 
suhteen. Kiinnostuneimmat 
hallitusten puheenjohtajat kyl-
lä katsovat asioita, mutta hekin 
lähinnä päätöstasolla, eivät vält-
tämättä yksityiskohtia myöten.

– Tilintarkastaja joutuu mene-
mään syvemmälle. Tilintarkas-
tuksen käytännön asioita puim-
me etenkin kirjanpitäjien, mut-
ta myös isännöitsijöiden kans-
sa. Yksittäisille  osakkeenomis-
ta jille emme edes voi kertoa 
havaintojamme. Ainoastaan 
hallituksen päätöksellä tietoja 
voi antaa. 

Tilintarkastuslain ja asunto-
osakeyhtiölain muutoksien 
myötä Joensuun Tilintarkastus 
Oy:ssä asunto-osakeyhtiöiden 
ja muidenkin yhtiöiden tilintar-
kastuksen merkityksen on koet-
tu korostuneen entisestään. 

Jos ennen asunto-osakeyhti-
ön tilien tarkastukseen käytet-
tiin kaksi työtuntia, nykyisellään 
ai kaa vierähtää helposti neljä 
tuntia. Joensuussa palvelusta 
saatava hinta ei ole muuttunut 
samassa suhteessa.

– Se asettaa meille paineita. 
Kustannusrakenteen kannalta 
kilpailutilanne on haasteelli-
nen, Seppo Åkerlund sanoo. 

Korjauskulut 
ovat merkki 
huolehtimisesta

Tilintarkastajille asunto-
osakeyhtiöiden tilinpää-
tökset suovat näkökul-

maa myös seurata taloyhtiöiden 
isännöitsijöiden ja hallitusten 
eroja muun muassa rakennus-
tensa huoltamisessa ja korjaut-
tamisessa. 

Jos korjauskustannukset tun-
tu vat puuttuvan taloyhtiön kir -
j anpidosta vuosi vuoden jäl-
keen, tilintarkastuksessa ei 
voi välttyä ajatukselta, että se 
ei hyvää ennakoi taloyhtiölle. 
Korjauksia lykkäämällä jossain 
vaiheessa vääjäämättä on odo-
tettavissa sitäkin isompi kulu-
potti. 

– Isännöitsijän työssä tulisi 
korostua huolenpito korjauk-
sista. Sekin  kertoo huonosta 
isännöinnistä, jos talous on hoi-
dettu heikosti, rahat eivät riitä. 

Tilintarkastajien on luonnol-
lisesti mahdollista nähdä asun-
to-osakeyhtiöiden asioita myös 
osakkeenomistajan tai hallituk-
sen jäsenen näkökulmasta. 

Joensuun Tilintarkastus Oy:n 
vakituisiin ammattilaisiin kuu-
luva KHT-tilintarkastaja Eeva 
Hiltunen toimii muun muassa 
oman pienen taloyhtiönsä halli-
tuksessa 'rivijäsenenä' ja hoitaa 
sen kirjanpidon. 

  

Soita 010 219 0700, tai myynti@elpac.fi
Robert Huberin tie 7, 01510 Vantaa
www.elpac.fi

Kiinteistö-
tuotteet

TARJOUS!
60 cm Liikennepeili E-60

Mukana kiinnikkeet

Hinta: 108 eur (sis. alv 23%)
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Tekniikan tohtori Juhani 
Pirinen lähestyi sisäilma-
ongelmaa asuinraken-

nusten näkökulmasta. Vaikka 
Riku Puustellin ja hänen alai-
sinaan toimivan kolmen koko-
päiväisen ja yhden osa-aikaisen 
kiinteistönhoitajan hoidossa ei 
ole yhtään varsinaista asuinra-
kennusta, moni asia tuntui tu-
tulta.

– Kuten puheenvuorossa tu-
li esiin, sisäilmassa on paljon 
tul kinnallisuuksia. Työpaikoilla 
siihen liittyy vielä niin paljon 
muuta kuin sisäilma, Riku Puus-
telli totesi. 

Ei ole tavatonta, että huonok-
si koetun sisäilman kontolle lo-
keroituvat muun muassa tuleh-
tuneet henkilösuhteet, tyyty-
mättömyys työhön tai vaikkapa 
kotiongelmat. Tämän suuntaisia 
havaintoja on tuotu esille myös 
Työterveyslaitoksen Sisäilma-
päivillä, joihin Puustellikin on 

Tontti kuusi hehtaaria, rakennuksia kahdeksan

Kunnossapitoa, 
korjaamista ja 

kysyttävää riittää
TI-seminaarin osan-

ottajajoukossa Silja 

Symphonyn käytäviä 

tapahtumasta toiseen 

siirtyillen mittaili myös 

Riku Puustelli, AEL:n 

tekninen päällikkö. 

Hänen vastuullaan on 

Helsingin Malminkar-

tanossa AEL:n kah-

deksan rakennuksen 

kokonaisuus ympäris-

töineen. Asiantuntija-

puheenvuoroista oma-

kohtaisesti kiinnosta-

vimmaksi Puustelli oli 

ennakolta ympyröinyt 

sisäilmatutkimuksen 

teettämistä käsitelleen 

osuuden.

ottanut osaa. 
AEL:n rakennukset ovat nous-

seet kuuden hehtaarin laajuu-
della Malminkartanoon vuonna 
1981. 127 vuodepaikkaa käsit-
tävä hotelli- ja uimalarakennus 
valmistui vuonna 1983. Kauem-
paa tulevia ammattiin opiskele-
via ja lisäoppia hakevia riittää.

– Nytkin viikolla hotelli taisi 
olla täynnä.

Vaikka rakennukset julkisivu-
jen pintamateriaaleiltaan nou-
dattavat asemakaavan sanele-
maa yhtenäistä punatiilipintaa, 
sisäisiltä toiminnoiltaan raken-
nuksissa on suurta vaihtelua. 

Siinä missä toimistokäytössä 
olevissa rakennuksissa tilajär-
jestelyt ja muutot ja niissä yhte-
yksissä tehtävät pienet remon-
tit ovat jokseenkin usein toteu-
tettavia, järeää opetuskalustoa 
sisältävät rakennukset, kuten 
auto-, metalli- ja sähköhallit, py-
syvät sijoillaan ja alkuperäisissä 

tehtävissään.  
Koko rakennuskanta on tä-

hän mennessä läpikäynyt vesi-
kat tojen ja ulkoikkunoiden uu-
simisen. 

Parhaillaan menossa on han-
kesuunnitelma käyttövesiput-
kiston uusimisesta. Galvanoi-
dusta materiaalista aikanaan 
rakennetuista putkistoista eten-
kin kylmävesipuolen on to dettu 
olevan aivan lopuillaan.

 Hankesuunnittelun pohjaksi 
tullaan vielä ottamaan röntgen-
kuvia. Useamman rakennuksen 
kattavan putkiurakan toteutta-
misessa riittää haastetta: 

– Rakennuskokonaisuus, jota 
se koskee, on järkyttävän iso!

Isoihin omiin remontteihin 
AEL:ssa haetaan toteuttajat tie-
tysti ulkopuolelta. Pienempiä 
remontteja rakennusmestarin 
koulutuksen omaava Riku Puus-
telli hoitaa joukkoineen resurs-
sien riittävyyden mukaan.   

n  Teksti:  Hanna Rissanen n  Kuva:  Eetu Karppanen
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Hyvä tilaisuus ottaa
aikaa keskusteluille

Toista kertaa Kiinteistö-
postin laivaseminaaris-
sa mukana ollut Riku 

Puus telli antoi tapahtumalle 
kiitosta 'ehdottoman hyvästä 
konseptista'. 

– Täällä oppii sopivasti ja pää-
see juttusille yritysten edusta ji-
en kanssa. Jos ei itse tunne ke-
tään, voi olla proaktiivinen. 

Ajankohtaista keskusteltavaa 
AEL:än rakennusten tiimoilta 
tällä kertaa tarjoutui varsinkin 
mukana olleen tiilivalmistajan 
edustajien kanssa. Etenkin ra-
kennusten eteläseinillä säärasi-
tus on koetellut betonielement-
tejä verhoavia pintatiiliä. 

Lohkeilleiden tilalle on aikoi-
naan vaihdettu jo uusia, mutta 
riesa ei tunnu loppuvan. Pa-
himmilta osin Puustelli kuvaa 

näkymää kuin haulikolla am-
mutuksi. 

Ennen kaikkea kyse on es-
teettisestä riesasta. Asuinympä-
ristön sisällä sijaitsevaa AEL:ää 
sitoo tiukka asemakaava, joka 
puoltaa myös korjauksissa käy-
tettävän vain ja ainoastaan pu-
natiiltä. 

Koulutuspalveluja tekniselle 
sektorille tarjoavassa talossa 
löytyy toki monenmoista asian-
tun temusta talon sisältäkin hyö-
dynnettäväksi. Vakituista henki-
löstöä on noin kaksi sataa. 

Lisäksi luennoimaan hanki-
taan tarvittaessa ulkopuolisia 
asiantuntijoita AEL:n laajasta, 
koko maan kattavasta asiantun-
tijaverkostosta. 

Omista kiinteistönhoitajista 
löytyy myös erikoisammattitöi-
tä, kuten putki- ja sähköasen-
nuksia hallitsevia. Tarvittaessa 
lisäkoulutusta löytyy näppäräs-
ti omalta työpaikalta. 

– Yksi alaisistani suorittaa 
parhaillaan kiinteistöalan pe-
rustutkintoa, toinen ammatti-
tutkintoa. Harjoitusjaksot he 
suorittavat omalla työpaikal-
laan, lähiopetusjaksoilla istuvat 
luokissa muiden mukana. On 
tosi hienoa saada näin kavereil-
le lisää ammattitaitoa. Se myös 
sitouttaa heitä työhönsä. 

Parhaillaan uutena koulutus-
ohjelmana AEL:ssä on raken-
teilla ja lähtövaiheessa kiinteis-
töpalvelualalle räätälöity kou-
lutus yrittäjäammattitutkinnon 
suorittamiseksi. 

  

Riku Puustelli AEL:stä koki, 
että seminaari soi tilaisuu-
den kuunnella puheenvuoro-
ja myös mahdollisuuden ju-
tella kiireettä seminaarin 
yhteistyöyritysten edustaji-
en kanssa oman työnsä 
kannalta pinnalla olevista 
seikoista. 
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Kiinteistöpostin Tulevai-
suuden Isännöinti -se-
mi naar ir isteilyiden 

oleel linen osa, näyttely- ja ta-
paamistila KontaktiFoorum, 
oli jälleen kymmenien yhteis-
työyritysten esittelypisteiden 
kirjoma. 

Ensimmäistä kertaa seminaa-
rista tuntumaa oli lähdetty ot-
tamaan muun muassa tiilijulki-
sivuja, tiilijulkisivukorjaamista 
sekä tiilikattoja edustavasta 
Wie nerberger Oy:stä, edustaji-
naan aluepäälliköt Pekka Haka-
la sekä Juha Elolinja.

– Seminaarista jäi vaikutelma, 
että tilaisuuteen osallistuvat toi-
mittajat olivat olleet matkalla 
aikaisemminkin, ja kontakteja 
sekä verkostoitumista oli synty-
nyt, Hakala kuvasi tuntemuksi-
aan muiden yhteistyökumppa-

Pekka Hakala, Wienerberger Oy:

KontaktiFoorum osoittautui 
nimensä arvoiseksi

Julkisivuyhdistys jakoi osastollaan Kosteus- ja hometalkoiden puitteissa syntynyt-
tä betonijulkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimusohjetta. Ohjeen laati Vahanen 
Oy:ssä työskentelevä Matti Herranen diplomityönään. Tarkoitus on, että ohje sekä 
tarjouspyyntölomakkeet löytyvät helposti netistä, mm. Betoniyhdistyksen ja 
Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta. Lisäksi osastolla myytiin yhdistyksen 
Julkisivujen korjausopasta, jota Petteri Keränen ASA-Isännöinti Oy:stä tutkii. 
Päätoimittaja Riina Takala toimii päätoimittajuutensa ohjessa myös vuonna 1995 
perustetun yhdistyksen sihteerinä.

Yhteistyökumppanit olivat järjestäneet osas-
toilleen erilaisia kilpailuja ja arvontoja. 
Kuvassa kaarinalainen Helena Lahtovaara 
Maininki Kiinteistöpalvelu Oy:stä lipuketta 
täyttämässä. Kuva Matti Karppanen.

n  Teksti:  Hanna Rissanen n  Kuvat: Matti Karppanen ja Eetu Karppanen
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neiden edustajien kanssa käy-
miensä keskustelujen pohjalta.  

Seminaarin järjestäjän, Kiin-
teistöpostin, ennakkojärjestely-
jen Pekka Hakala totesi henki-
neen sitä, että yritys on paneu-
tunut asiaan. 

– Huolella mietitty, toteutettu 
ja informoitu. Näin ollen myös 
me osaltamme valmistauduim-
me huolellisesti.

TI-seminaaria varten Wiener-
bergerissä toteutettiin kahdek-
sansivuinen Julkisivun ja katon 
keraamiset korjausratkaisut 
-esite, josta uskotaan olevan 
isännöitsijöille hyötyä myö-
hemminkin.  KontaktiFoorumin 
VIP-kokoushuoneessa Hakalalla 
oli pitämässään tietoiskussa tu-
kena tuore Power Point-esitys 
aiheesta, esittelypisteessä puo-
lestaan huomion herättäjänä 

Roll Up-juliste. 
Ensimmäisen seminaaripäi-

vän asiantuntijoiden esitykset 
Hakala ja Elolinja kokivat ajan-
kohtaisina, asiantuntevina ja 
monipuolisina.

– Ne antoivat mietittävää ja 
avasivat näkökulmia palvelujen 
tarjontaan, rakentamiseen ja 
kiinteistönpitoon. 

Korjaaminen
pääteemaksi

Oman, toiseen seminaa-
ripäivään ajoittuneen 
tietoiskuosuutensa 

Ha kala oli päätynyt kohdista-
maan korjausrakentamisen puo-
lelle. Hän kiteytti esittelyssään 
oleellisimpia seikkoja Wiener-
bergerin julkisivujen ja katon 
keraamisista korjausratkaisuista 
yrityksen omia tiiliä, tiililaattoja 
ja savikattotiiliä käyttäen. 

Rajaus osoittautuikin onnis-
tu neeksi ratkaisuksi. Julkisivu-
jen ja kattojen korjaus on kes-
keinen osa isännöitsijöiden on-
gelmakenttää, mikä tuli hyvin 

Wienerberger Oy:n edustajat 
Pekka Hakala (vas.) ja Juha 
Elolinja kertoivat valmistautu-
neensa huolella seminaariin. 
Eikä suotta, tiilijulkisivujen ja 
-kattojen korjausvaihtoehdois-
ta kiinnostuneita kysyjiä riitti. 

esiin KontaktiFoorumissa - jon-
ka Hakala totesi nimensä mu-
kaan tarjonneen todella hyvää 
kosketuspintaa asiakkaisiin. 

Keskusteluissa aukeni, kuin-
ka merkittävä tarve kiinteistö-
jen pitäjillä on julkisivujen ja 
kattojen korjauksista. Kohteita 
on meneillään paljon.

– Erityistä mielenkiintoa ai-
heutti tiililaattapohjainen julki-
sivuverhousjärjestelmämme.

Täsmällisesti aloitetuilla illal-
lisilla oli vielä mahdollisuus jat-
kaa puolin ja toisin päivän antia 
vapaammissa merkeissä.

Tilauskanta 
kehittynyt 
suotuisasti

Kuluvan vuoden alku on 
ollut Wienerbergerille 
suotuisa. Kaikista syn-

kistä ennustuksista huolimatta 
yrityksen tilauskanta kehittyi 
alkuvuonna edellisten vuosien 
suuntaisesti. 

Vielä kuitenkaan Pekka Haka-

lan mukaan ei voida huokaista 
täysin helpotuksesta kuluvan 
vuoden osalta, lupaavasta alus-
ta huolimatta.

Hakala toteaa uudisrakentami-
sen keskittyvän pääkaupunki-
seudulle aiempaa selkeämmin. 
Kerrostalojen julkisivumateri-
aalina paikalla muurattu tiili on 
kasvattanut osuuttaan, on Ha-
kalan mukaan nyt yleisin mate-
riaali kerrostalojen julkisivuna. 
Hän ei ihmettele suuntausta; 
usko edustamiinsa tuotteisiin 
on luja.

– Tiili on huoltovapaa, ener-
giataloudellinen, ekologinen 
ja hyvin ääntä eristävä julkisi-
vumateriaali. Tiilellä pystytään 
rakentamaan hyvännäköisiä 
julkisivuja kohtuukustannuksin 
niin korjaus- kuin uudisrakenta-
misessakin. 

Uudispuolella Wienerber-
gerin tiilituotteille viimeaikoi-
na on löytynyt kohteita mm. 
Arabianrannassa, Jätkäsaaressa 
sekä Kalasatamassa. Julkisivu-
korjauspuolella Espoon Olaris-
sa parhaillaan uusitaan pintaa 
punaisella sileällä tiilellä. 

Isännöitsijä 
Kirsti Kallio ky-
selemässä Vexve 
Vesiverron Tapio 
Raskilta  (selin)
huoneistokohtai-
sen vedenmitta-
uksen toteutta-
misesta.

Lumon Oy kuuluu Tulevaisuuden Isännöinti -semi-
naarin vakioyhteistyökumppaneihin. Lasi-alumiini-
rakenteisista parvekejärjestelmistä, parvekkeiden la-
sittamisesta ja terassirakenteista riittää kysyttävää. 
Vastauksia antamassa Jyrki Hutri ja Mira Laurila.
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Carl-Johan Sandblomin 
edustama Suomen Ge-
berit Oy lukeutui tä-

män  vuotisella Tulevaisuuden 
Isännöinti -seminaariristeilyillä 
Kiinteistöpostin pääyhteistyö-
kumppaneihin. 

Jälkiyhteenveto seminaaripäi-
vis tä on positiivisesti sävyt-
tynyt. Sveitsiläisvalmisteisten 
saniteetti- ja putkijärjestelmien 
suomalaisella tytäryhtiöllä on 
syytä tyytyväisyyteen muuten-
kin.

–Loppuvuosi näyttää osal tam -
me erittäin lupaavalta. Olem  me 
mukana useammassa isom-
massa kohteessa, Sandblom va-
lottaa näkymää eteenpäin. 

Aiemmilla kerroilla yhteistyö-
kumppanin roolissa TI-seminaa-
rissa mukana olleena Geberit 
Oy:ssä päätös lähteä tällä ker-
taa mukaan pääyhteistyökump-

Carl-Johan Sandblom, Geberit Oy:

Mahdollisuus asiaan paneutuneisiin 
keskusteluihin tähdellisintä antia

panina nähtiin kaiken kaikkiaan 
onnistuneeksi valinnaksi. 

– Mielestäni ero pääyhteis-
työkumppanuudessa ja yhteis-
työkumppanuudessa on huo-
mattava. Saamamme huomio-
arvo oli parempi ja pääsimme 
tuomaan viestiämme kohde-
ryhmällemme paljon parem-
min, Sandholm kiteyttää.

Tietoiskunomaista tuottei-
densa ja ratkaisujensa esittely-
mahdollisuutta VIP-kokoushuo-
neessa juuri kyseisistä asioista 
kiinnostuneille isännöitsijöille 
Sandblom piti oivana. Silti sel-
västi paras foorumi tavata po-
tentiaalisia asiakkaita hänen 
mukaansa on KontaktiFoorum, 
jossa tuotteista, palveluista ja 
niiden mahdollisuuksista pää-
see kertomaan kullekin kiin-
nostuneelle henkilökohtaisesti.

Toimintansa peräti liki 140 

vuotta sitten käynnistäneen Ge-
berit-emoyhtiön saniteettituot-
teet ovat hioutuneet viimeistel-
lyiksi paitsi käytettävyydeltään 
myös muotoilultaan, käyttövesi- 
ja viemäriputkistojärjestelmät 
monipuolisiksi. Työnsä kautta 
linjasaneerauksien kanssa teke-
misiin joutuville isännöitsijöille 
kuitenkin aivan ensisijaista on 
saada luottamusta järjestelmi-
en turvallisuudesta arkikäytös-
sä, kuten vakuuttua liitosten 
vedenpitävyydestä. Suomessa 
saniteettipuolen tuotteet ovat 
vielä suhteellisen uutta, joten 
käyttökokemukset, joista kes-
kustella, ovat toistaiseksi yksit-
täisiä. 

Hedelmällisiä keskusteluja 
Carl- Johan Sandblom kertoo 
syntyneen risteilyllä myös näyt-
teilleasettajien kesken. 

– Löytyi kiinnostavia lähtö-

kohtia, jopa sellaisia, joissa voisi 
tulevaisuudessa ajatella yhteis-
työtä.

Geberitin kylpyhuonekalus-
tuk sen uusien asennuselement-
ti en muotoilun Sandblom ku-
vaa poikkeavan täysin totutus-
ta kylpyhuonekalustuksesta. 
Niin pä hänellä oli jo tiedossa 
niiden esittely myös syksyn Ha-
bitaressa.

Päämarkkina-alueella, Euroo-
passa, tuotteiden ekologisuus 
on tärkeää myös loppukäyttä-
jille. 

– Kehitämme tuotteitamme 
jatkuvasti ottaen huomioon 
luon nonvarojen optimaali-
sen käy tön, ja varmistamme 
tuottei demme jatkuvan, moit-
teettoman käytön, Sandblom 
painottaa. 

Teksti: Hanna Rissanen.

KontaktiFoorumin keskustassa se-
minaarivieraita palveli kahvila, 
jossa oli kahvin lisäksi maistilla 
myös fingerporillinen Courvoiser-
konjakkkia sitä haluaville. 
Maistattajana Minna Moberg.

KontaktiFoorumissa kävi kuhina koko 
kolmen tunnin ajan. Yritysten tuottei-
siin ja palveluihin tutustumassa Eija 
Hassinen Tili- ja Yritys Tuuliasta Lap-
peenrannan Rauhasta. kuva: Matti 
Karppanen.
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Aiemmin yhteistyökumppanina, tällä kertaa pääyhteistyökumppanina: Carl-Johan Sandblom koki edustamansa Geberit Oy:n päässeen 
seminaarissa hyvin esille. Myös keskustelut muiden yhteistyökumppaneiden kanssa osoittautuivat antoisaksi. Tässä keskustelemassa 
isännöitsijä Unni Holm ja Jarno Salminen Isännöintiverkosta Espoosta.

Maininki Kiinteistöpalvelu Oy:n Pentti Inkeri naurat-
taa jutullaan Ostnor Finland Oy:n Simo Halmista 
(vas.) ja Arto Kervistä. Ostror valmistaa FM Mattsson 
ja Mora Armatur -saniteettikalusteita. Kuva: Matti 
Karppanen.

Lakikammarin jatkeeksi KontaktiFoorumin yhteyteen 
järjestettiin tällä kertaa ”Lakikammarispecial”. Se pal-
veli isännöitsijöitä henkilökohtaisemmissa juriidisissa 
kysymyksissä. Heka-Haaga Oy:n puheenjohtajalla 
Pekka Kourilla  ja varatuomari Pasi Oravalla riitti kes-
kusteltavaa vielä specialvastaanoton päätyttyäkin.
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Vaikka messu, seminaa-
ri tai muu sellainen ti-
laisuus, jossa yritys on 

esillä tuotteineen, olisi osallistu-
valle yritykselle tuttu ja hyväksi 
havaittu useammalta aiemmalta 
kerralta, osallistumisen tulok-
sellisuutta tarkastellaan joka 
kerta - ja näemmä myös nume-
raalisesti. 

– Kilpailukuponkien perus-
teella 80-90 prosenttia osallis-
tujista kävi osastollamme. 
Kon  taktiFoorumin ajalliseen 
kes toon peilaten puhutimme 
isännöitsijää noin 2,5 minuutin 
välein. Pidän tulosta aika hyvä-
nä!

Näin totesi Tulevaisuuden 
Isännöinti -seminaarissa jo mo-
nen monta kertaa yhteistyö-
kumppanina olleen Paperinke-
räys Oy:n asiakasryhmäpäällik-
kö Petteri Paananen. 

Kevään 2012 osalta hän saat-

toi seminaarin jälleen kerran 
toimineen kokonaisuudessaan 
hyvin. 

– Puhujat osasivat asiansa, ja 
monelle päivästä oli varmasti 
ammatillisesti hyötyä. Pidän tär-
keänä, että tämäntyylisillä semi-
naareilla on selkeä ja monipuo-
linen ohjelma, jossa osallistujilla 
on riittävästi erilaisia mahdolli-
suuksia tavata toisiaan.

Uuden jätelain
vaikutukset

Yhtenä mukana olleita 
isännöitsijöitä suuresti 
kiinnostaneena asiana 

Paperinkeräys Oy:n edustajalla 
oli valaista, millaisia vaikutuksia 
viimeistään 1.5.2013 voimaan 
astuva jätelain muutos aiheut-
taa kiinteistöille. 

Siihen seminaari tarjosikin 

Petteri Paananen, Paperinkeräys Oy:

Numeraalisestikin tarkastellen 
kannatti taas osallistua

erinomaisen tiedottamismah-
dollisuuden.

– Jätelain muutos selventää 
tuottajavastuuta kokonaisuu-
dessaan. Paperinkeräys on tuot-
tajayhteisö, jonka vastuulla on 
toimittaa keräyspaperi kierrä-
tykseen. Siksi jokaisen on tärke-
ää pitää mielessä, että meillä on 
niin sanottu ensioikeus kerätä 
materiaali kiinteistöiltä alueel-
lisesti ja maksuttomasti koko 
Suomessa. 

– Tätä työtä olemme tehneet 
jo pitkään, mutta aivan kaikille 
isännöitsijöille etuoikeutemme 
kotipaperiin ei ole vielä täysin 
selvä, Paananen sai todeta. 

Mitään ei kuitenkaan saa pi-
tää itsestään selvyytenä, ei edes 
ollessaan etuoikeutettu. 

– Vaikka Paperinkeräys Oy 
toimii laki ja tuottajat taustal-
laan paperin osalta tuottajayh-
tei sönä, useissa jätehuollon 

palveluissa toimimme täysin 
markkinaehtoisesti ja suhtau-
dumme jokaiseen kontaktiin ja 
asiakkaaseen varmasti riittäväl-
lä vakavuudella. Asiakas on aina 
haaste, ja niin sen pitääkin olla.

Keräyspaperi hyödynnetään 
Paanasen mukaan lähes täydel-
lisesti paperiteollisuudessa uu-
den paperin tai pehmopape rin 
valmistuksessa. 

Vaikka se edelleen kerätään 
kiinteistöiltä ja aluekeräykses-
tä jätteenä, paperiaineteolli-
suudelle se on erittäin tärkeä 
raaka-aine. 

– Keräyspahvista on valmis-
tettu muun muassa huonekalu-
ja. Lisäksi olemme itse aktiivi-
sesti hyödyntäneet kotikeräys-
paperia messuosastojen ja eri 
tilaisuuksien somistamisessa. 
Paperimassasta on valmistettu 
myös esimerkiksi taimisuojia. 

Teksti: Hanna Rissanen

Electrolux Oy Pesulakoneiden 
Hannu Saari (vas.) esittelee yri-
tyksen kehittämää taloyhtiön 
porraskäytävään asennettavaa 
digitaalista nimi- ja ilmoitustau-
lua Asokotien kiinteistöjohtaja 
Matti Tarhiolle (keskellä). Kuva: 
Matti Karppanen.

Pähkinähoito Oy:n Mikko 
Mäkistä (vas.) kiinnostaa Pipe-
Modul Oy:n tarjoama ratkaisu 
putkiremontteihin. Pipe-Modul 
Oy:n Niko Halonen valmiina 
vastaamaan kysymyksiin.
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Delete tarjoaa puhdistus-, purku-, jätteenkäsittely- ja kunnostus-
palveluita erilaisiin kiinteistöihin. Esa Joronen Vahinkoturva 
Oy:stä (oik.) kertomassa kuulijoille tarkemmin kokonaispalveluis-
ta.

DNA Oy:n Welho-tuotteita esittelemässä Jouko Teräsniemi. DNA 
Oy tarjoaa taloyhtiöille DNA Welhon huippunopeita laajakaista-
liittymiä ja laajan valikoiman TV- ja HD-kanavia. DNA Oy oli 
myös yksi seminaarin pääyhteistyökumppaneista. 

Steni Finland Oy:n osastolla 
saattoi kokeilla golftaitojaan. 
Manu Mutka (taustalla) seuraa 
tarkkana, miten tässä käy. 

Vesivek Uusimaa Oy:n Jari 
Karttusen (selin) ja Jukka 
Juvosen  vaatetuksesta tietää, 
minkä alan yritystä he edusta-
vat.

Pääkaupunkiseudun Remontti maailman 
osastolla Pertti Viitanen Toijalan Tili toi-
misto Oy:stä, Rauni Mokka Kiinteis tö-
välitys Vanaja Oy:stä sekä ns. seniori-
isännöitsijäkuntaa edustava Rauni 
Liikanen kuuntelemassa.

Pääyhteistyö-
kumppanit:

DNA Oy
Eerola-Yhtiöt Oy

Electrolux Oy 
Kiinteistöpesulat

Geberit Oy
Ostnor Finland Oy

Pääkaupunkiseudun 
Remonttimaailma Oy

Yhteistyökumppanit:
Cembrit Oy

Consti Taloteniikka Oy 
Sujutuspalvelut

Delete Kunnostus-
palvelut Oy

Exoteriko Oy
Fenestra Oy

Fortum Power and 
Heat Oy

Julkisivuyhdistys r.y.
Kaba Ab

Kiinteistöposti
Lumon Oy
Molok Oy                     

 Paperinkeräys Oy         
Paroc Oy Ab

Pipe-Modul Oy
Rakennusteollisuuden 

Koulutuskeskus 
RATEKO

Raksystems Anticimex 
Insinööritoimisto Oy

RTK-Palvelu Oy                                                                        
Steni Finland Oy

Suomen Talokeskus Oy                                                           
Talotekniikka-10 Oy/ 

Rakennusyhtiö 
Muhonen Oy

Vesivek Uusimaa Oy
Vexve Oy/Vesiverto
Wienerberger Oy Ab

Kiinteistöpostin osastolla lehdestä ja SIR Tietokannan 
käyttömahdollisuuksista markkinoinnissa olivat ker-
tomassa Aune Autio ja Eetu Karppanen, joka valoku-
vasi myös KontaktiFoorumin tapahtumia ja jonka 
kuva-antia on näillä muutamilla sivuilla. Tämän ku-
van kuitenkin otti Matti Karppanen.



http://www.julkisivuyhdistys.fi
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K A R PA N  K E I T T I Ö S S Ä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI: 
Jos syöt jotakin, eikä kukaan näe, 

siinä ei ole kaloreita.P

Soijamarinoitu 
filee grilliin

Nosta naudan kokonainen 
sisäfilee huoneenlämpöön ai-
nakin tuntia ennen grillausta, 
niin saat kypsästä lihasta ta-
salämpöisemmän. Leikkaa fi-
leestä kaikki kalvot pois, mut-
ta jos siinä on rasvaa, jätä se, 
sillä se pitää lihan kosteana. 
Sivele filee puolisen tuntia 
ennen grillausta kevyesti hy-
vällä soijaöljyllä ikään kuin 
marinoitumaan.
Itse grillaan aina aidolla hal-
ko grillillä, joten, kun grillissä 
on sopiva hiillos, voitele filee 
kevyesti oliiviöljyllä, niin liha 
ei tartu grilliritilään niin hel-
posti. 
Hujauta filee ritilälle ja gril-

Grillattu naudan sisäfilee
salaattipedillä

Ei tullut lätkän ko-

tikisoista kultaa - ei 

edes minkäänlaista 

mitalia. Väyrys Paa-

vostakaan ei tullut 

kepulaisten puheenjoh-

tajaa, loppuuko Paven 

poliittinen ura tähän 

- tuskin. Ei Espanja-

kaan selvinnyt ilman 

EU:n apurahapakettia 

- onkohan Italia seu-

raavana listalla? Jutta 

Urpilainenkaan ei enää 

kitise valtionvarainmi-

nisteriön virkamiesten 

taloustietoutta - kuten 

vaalien alla, kiinteis-

töalan unionit käyvät 

tyhjäkäynnillä - sekin 

vain normisuoritta-

mista.

Onko tässä maailmas-

sa enää mitään hyvää 

ja oikein?

Onhan toki monta asiaa 
myös hyvin. Touko-
kuussa Kiinteistöpos-

tin järjestämä Tulevaisuuden 
Isännöinti -seminaari onnistui 
saamamme palautteen perus-
teella hyvin.

Suomi saa uuden, armeijan 
käymättömän puolustusminis-
terin, mutta eipä liikenneminis-
terilläkään taida olla ajokorttia. 
Timo Soinikin pehmeni eli 
pyörsi puheensa ja antoi an-

laa se tasaisesti joka puolelta 
niin, että liha "paistuu kiinni" 
ja saa kauttaaltaan kauniin 

vä rin pintaan. Näin tehden 
myös tärkeät lihasnesteet py-
syvät lihan sisällä. 
Puugrillin hiilloslämpö on niin 
ko va, että kun olet saanut li-
han pinnan paistettua "kiinni", 
pyö räytä liha paksuun alumii-
nifolioon ja jatka paistamista 
pa kettia välillä pyöräyttäen, 
jotta liha kypsyy tasaisesti. 
Ellet luota sormituntumaasi 
lihan kypsyyden suhteen, ota  
lämpömittari avuksesi. 
Liha on mukavan punaista 
(medium), kun mittari näyttää 
noin 55 astetta. Lihahan kyp-
syy folion sisässä grillistä ot-
tamisen jälkeenkin, kun annat 
lihan vetäytyä 5-10 minuuttia 
ennen sen leikkaamista. 
Älä vaan pilaa hyvää lihaa 
gril laamalla sitä liian kuivak-
si. Toki fileen ohuempi hän-

KOKONAINEN 
NAUDAN
SISÄfILEE 

SOIJAÖLJyÄ

OLIIVIÖLJyÄ

SUOLAA

ROSEPIPPURIA

3-4 ERI SALAATTIA

KELTASIPULIA

JUUSTOLEIPÄÄ

VALKOSIPULIA

teeksi Jussi Halla-ahon rasismi-
tuomion. 

Parhaillaan potkitaan EM-
potkupalloa ja vastapuolen pe-
laajia kintuille. Kentällä näkee 
tosi hyviä asioita, pelaaja louk-
kaantuu ”tosi pahasti” naapurin 
nappulakengästä saamastaan 
osumasta ja heti, kun tuomari 
on näyttänyt tälle törkeilijälle 
keltaista korttia, niin loukkaan-
tunut nousee nurmen pinnasta 
kuin ihmeparannuksen saanee-

na ja jatkaa peliä kuin mitään ei 
olisi tapahtunut.

Suurimmalla osalla suomalai-
sia kesäloma on kohta edessä ja 
saamme pellosta syödäksemme 
uusia perunoita, joita on muka-
va popsia voin ja paistettujen 
onkiahvenien kera. 

Eli, kun vähän pohtii, niin 
kyllä maailmaan mahtuu myös 
paljon hyviä asioita.
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täpää kypsyy väkisinkin eri 
tahtiin kuin lihan paksumpi 
osa. Kypsät palat voi tarjota 
perheen pienimmille tai vel-
jen vaimolle.

Lämmin salaattipeti 
lihalle

Revi huuhdellut ja ravistellut 
salaatit omin pikkukätösin 
esimerkiksi wokkipannuun, 
jo hon olet lorauttanut sopivas-
ti hyvää oliiviöljyä. 
Sekoita salaatteja pihdeillä 

Helppoa, nopeaa ja maukasta kesä-
ruokaa, eikä henkilääkärikään pääse 
huitomaan punakyntistä sormeaan 
kermalla lotraamisella.
Lisää terveysvaikutteita tähän 

ruokaan saat, kun han kit 
kevyeh kön, 

mutta vi-
vahteikkaan 

punaviinin. 
Esimerkiksi ita-

lia laisen Allora 
Primitivon, 9,90 

pullolta, ei paha. 
Sopivan täyteläi-

nen, tanniineja 
pas selisti, vähän 

yrt tinen...

niin, että kaikki ainekset läm-
piävät ja kutistuvat.
Allekirjoittaneen pannulle 
ek syi rucolaa, varhaiskaalia, 
kel tasipulin ohkaisia puoliren-
kaita, juustoleivän palasia, 
Roo man- ja jäävuorisalaattia. 
Älä paista rehuja mössöksi, 
vaan jämäkän pehmeiksi. 
Loppusuoralla lisäsin pienek-
si pilkottua valkosipulia kou-
rallisen verran. Kevyt sekoitus 
ja se on siinä.
Sitten fileepaketti auki, vä-
hän sormisuolaa ja reippaasti 

huhmareessa murs-
kattua ro sepippuria 
päälle, filee 
siivuiksi ja 
viipaleet tarjoilu-
lautaselle ase-
tetulle salaatti-
pedille.

Oikein rentouttavaa 
kesää kaikille Kar

pan Keit tiön jorinoita 
lukevil le. Laiskotelkaa 

ihan reilusti ja palatkaa 
kesän jäl keen pirteinä ta

kaisin hom miin.

Kahvimaalla
11. kesäkuuta 2012

Chef Karppa
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Kiinteistöalan 
Parhaat Palvelut 2012

Autotallit

Maalauslaitteet

Ikkunat ja Ovet

Seminaarit

Parvekekaiteet Väestösuojat

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

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

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

(09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Viiden tähden saneerauspalvelua!
®

Ulko-ovet

Ikkunat

Sisäovet www.skaala.com

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

Pyydä tarjous!
Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Vantaa Pori Forssa Turku Tampere

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

www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

TURVALLISUUS-
MATERIAALIA

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

Kiinteistöpesulat

Jäteastiat Alumiini-ikkunat ja -ovet

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEETKiinteistöpesulakoneet

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

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

-jäteastiat SIR.fi 

Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari

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



N I M I T y K S I Ä

Nimitykset:
toimitus@kiinteistoposti.fi

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

DNA on tuonut entistäkin 
ko vemmat laajakaistanopeudet 
noin 600 000 talouden ulottuvil-
le koko kaapeliverkkoonsa pää-
kaupunkiseudulla sekä Oulun, 
Kuo pion, Lahden, Lohjan, Porin, 
Turun ja Rauman talousalueilla. 

DNA Welho -laajakaistaliitty-
mien paluusuunnan nopeutta 
on nostettu merkittävästi - suosi-
tuimmissa liittymissä peräti kak-
sinkertaistettu. 

Uudet paluusuunnan nopeu-
det avattiin käyttäjille automaat-
tisesti toukokuun aikana. Tarjolle 
on myös tuotu uusi huippuno-
pea DNA Welho XXL 350M -kaa-
pelilaajakaistaliittymä (350/20 
Mb/s). 

DNA Welho kaapelilaajakais-
ta on heti valmis ja saman tien 
käyttöön otettavissa.

– Kaapeliverkon etuina ovat 
sen suuri kapasiteetti, varmatoi-
misuus ja hyvä kattavuus, kertoo 
DNA:n laajakaistaliiketoiminnas-
ta vastaava johtaja Jarno Haiko-
nen. 

– Nopeista laajakaistoista on 
hyötyä erityisesti silloin, kun ko-

tona on useita samanaikaises ti 
verkkoon liitettyjä laitteita, tieto-
koneita, tabletteja, pu helimia, pe-
likonsoleita ja televisioita.  DNA 
Welho -kaapelilaajakaistan uusi 
suurempi paluukaista nopeut-
taa kaiken datan lähetystä kotoa 
verkkoon. Peruskäyttäjä huomaa 
tämän esimerkiksi lähettäessään 
valokuvia tulostuspalveluun tai 
isompia liitteitä sähköpostissa. 
Samaten myös tiedostojen var-
muuskopiointi pilvipalveluihin 
nopeutuu, Haikonen kertoo.

Uusi 350-megainen kaapeli-
laajakaista on saatavissa myös 
Taloyhtiölaajakaistaan huoneis-
tokohtaisena lisänopeutena. Ne 
asiakkaat, joilla on vielä tilattuna 
vanha Welho- tai DNA-kaapeli-
laajakaista, voivat päivittää liit-
tymänsä nykyisiin DNA Welho 
-tuotteisiin helpoiten osoitteessa 
dna.fi/nostanopeutta.

Lisätietoja: DNA Oy
Jarno Haikonen, 
puh. 044 044 2058, 
jarno.haikonen@dna.fi
 

RTK-Palvelu Oy 
palkittiin 
toiminnastaan

RTK-Palvelu Oy on palkittu Kiin-
teistöpalvelut ry:n valtakunnal li-
sessa Arvokas - Vastuullisuus lii-
ketoiminnassa -kilpailussa. Yritys 
saavutti jaetun en simmäisen sijan 
Kasvun Matka 2015 - strategia ja 
hankekokonaisuudellaan yhdessä 
poliisihallituksen koordinoiman 
Harmaa talous - musta tulevaisuus 
-kampanjan kanssa.

- Ehdotus erottui strategiaan pe-
rustuvilla, selkeillä ja konkreettisil-
la toimenpiteillä ja mittareilla se-
kä aidolla vastuullisuudella, johon 
koko yritys on selvästi sitoutunut. 
Yrityksen jatkuva halu kehittyä ja 
jo saadut tunnustukset ovat hyvä-
nä esimerkkinä muille toimialan 
yrityksille, tuomaristo perusteli.

RTK-Palvelu panostaa vahvasti 
henkilöstönsä työhyvinvointiin 
ja työssäjaksamiseen. Tämä näkyy 
siinä, että yritys tähtää ja panostaa 
pitkäaikaisiin työsuhteisiin ja elin-
ikäiseen oppimiseen mm. vahvan 
oman koulutustarjoaman kautta.

Strategia ulottuu käsittämään 
myös yhteistyökumppanit, joiden 
valinnoissa painottuvat tilaajavas-
tuulain mukaiset kriteerit. 

Tilitoimistoalalle 
hyvän tavan 
ohjeistus

Suomen Taloushallintoliitto on 
julkistanut hyvän tavan ohjeistuk-
sen, toimialastandardi TAL-STAn, 
joka määrittelee, millaista on luo-
tettava, laadukas ja eettisten toi-
min taperiaatteiden mukainen tili-
toimistopalvelu. 

Toimialastandardi on tarkoitettu 
kaikille ulkoistettuja taloushallin-
topalveluita tarjoaville toimijoille 
eli koko toimialalle.

TAL-laatu koostuu uudesta Ta-
loushallintoliiton toimialastandar-
di TAL-STAsta sekä päivitetyistä 
TAL-laatutyökaluista ja -ohjeista, 
joilla autetaan taloushallinnon 
pal veluyritystä tuottamaan laadu-
kasta palvelua ja oikeaa tietoa 
asiak kaille ja viranomaisille sekä 
muille sidosryhmille.

Taloushallintoliiton yhteydes-
sä toimiva Tili-instituuttisäätiö on 
auktorisoinut tilitoimistoja jo yli 
30 vuoden ajan. Auktorisoitu Ta-
loushallintoliiton jäsen -merkki 
auttaa erottamaan auktorisoidut, 
valvotut toimijat.

TAL-laadun kokonaisuutta yllä-
pidetään netissä www.taloushal-
lintoliitto.fi/TAL-laatu

Kaapelilaajakaistaan jälleen lisää 
nopeutta DNA:n verkossa

consti Korjausurakointi
consti Korjaus-
urakoinnin toi-
mitusjohtajaksi 
on  n imi te t t y 
21.5.2012 alka-
en rakennusin-
sinööri Pekka 
Sipponen. Hän 
siirtyy constiin 
Skanska Raken-
nus Oy:n projektikehitysjohtajan 
tehtävistä.
Hän on tehnyt yli 20 vuoden uran 
Skanskalla ja yIT:llä korjausra-
kentamisessa, uudisrakentami-
sessa, kiinteistötekniikassa sekä 
kiinteistökehityksessä gSP Kehi-
tys Oy:n toimitusjohtajana.

Espoon kaupunki
Diplomi-insinööri Markus Saari 
(50) on aloittanut 14.5. Matinkylän 
ja Niittykummun projektinjoh-
tajana. Virkaan oli kaikkiaan 16 
hakijaa.
Markus Saarella on yli 25 vuoden 
kokemus merkittävien kaupunki-
kehityshankkeiden, talonraken-
nus- ja infrahankkeiden suunnit-
telusta, rakentamisesta ja raken-
nuttamisesta. Hänellä on myös 
vankka kokemus organisaatioiden 
ja projektien johtamisesta. 
Projektinjohtaja vastaa alueen-
sa kehittämisen johtamisesta ja 
koordinoinnista kaupungin hal-
linnon sisällä ja kaikkien paikal-
listen intressitahojen kanssa.
Aiemmin Matinkylän ja Niittykum-
mun projektinjohtajan tehtäviä on 
hoitanut oman toimensa ohella 
Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja 
Matti Kokkinen.

ISS Palvelut Oy
Juha-Pekka Mustonen on nimi-
tetty 21.5.2012 alkaen henkilöstö-
päälliköksi ISS Palveluiden Pää-
kaupunkiseudun asiakkuudet -lii-
ketoimintayksikköön Vantaalle.
Timo Paldanius on nimitetty 
6.6.2012 alkaen asiantuntijaksi 
ISS Palveluiden Kuopion ener-
gianhallintakeskukseen.
Kaika Korhonen on nimitetty 
1.6.2012 alkaen ISS Palveluiden 
Pohjois-Suomen palveluyksikön 
aluejohtajaksi Rovaniemelle.
 
ISS Proko Oy
Esko Seppänen on nimitetty 1.6 
alkaen ISS Prokon projektijohta-
jaksi vastuualueenaan asuntora-
kennuttaminen.

ISS Palvelut ja ISS Proko
Pentti Sormunen on nimitetty 
16.3.2012 alkaen ISS Palveluiden 
turvallisuuspalveluiden myynti-
päälliköksi Helsinkiin.

Elisa Voutilainen on nimitetty 
16.3.2012 alkaen työsuhdelaki-
mieheksi ISS Palveluiden henki-
löstöyksikköön Vantaalle. 
Jyri Rantakallio on nimitetty 21.3. 
alkaen ISS Palveluiden projekti-
päälliköksi Vantaalle.
Teppo Salo on nimitetty 30.4.2012 
alkaen ISS Palveluiden projekti-
päälliköksi Seinäjoelle. 
Niko Ikonen on nimitetty 1.5.2012 
alkaen asiantuntijaksi ISS Pal-
veluiden turvallisuuspalveluiden 
myyntiyksikköön Helsinkiin.
Hannu Tenhunen on nimitetty 
1.5.2012 alkaen ISS Palveluiden 
teknisten palveluiden yksikön-
päälliköksi Uudenmaan asiak-
kuuksiin.
Juuso Itkonen on nimitetty 
7.5.2012 alkaen asiantuntijaksi 
ISS Palveluiden Kuopion ener-
gianhallintakeskukseen.

Parmaco Oy

Timo Myllynen 
on nimitetty 
myyntijohta-
jaksi.

Ismo Koponen 
on nimitetty 
tuotantojohta-
jaksi.

Parmaco vuok-
raa ja myy suun-
nittelemiaan ja valmistamiaan 
asiakkaan tarpeiden mukaisia 
tilaratkaisuja, kuten koulu-, päi-
väkoti-, toimisto- ja terveyden-
huollon palvelutiloja sekä myy 
ja valmistaa Parmaco-halleja ja 
-työmaatiloja yli 40 vuoden koke-
muksella. 

RyM Oy
RyM Oy:n 19.4.2012 pidetyssä yh-
tiökokouksessa valittiin yhtiölle 
uusi hallitus. Ensimmäisessä ko-
kouksessaan hallitus valitsi pu-
heenjohtajakseen Uponor Oyj:n 
liiketoimintaryhmän johtajan Ilari 
Ahon ja varapuheenjohtajakseen 
SRV yhtiöt Oyj:n varatoimitusjoh-
tajan Timo Niemisen. 
RyM Oy toimii rakennetun ympä-
ristön strategisen huippuosaami-
sen keskittymänä. yhtiö on kiin-
teistö- ja rakennusalan huippu-
osaamisen pääomasijoitusyhtiö, 
joka sijoittaa yritysten ja julkisten 
innovaatiorahoittajien rahoitusta 
ja tietotaitoa alan kansainvälisen 
kilpailukyvyn kannalta tärkeim-
piin tutkimusaiheisiin.
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O S O I T T E E N M U U T O S

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

Muutokset myös:
 puh. (09) 2238 560  / Suomen Media-Kamari Oy
 fax   (09) 222 6515
 sähköpostitse:
 osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
 www.kiinteistoposti.fi

KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET 
3,50 EUR (sis. alv 23 %) + postikulut
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Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi

Taimistoviljelijät ry ja Suomen 
Puutarhakauppiaat ry avasivat 
vuosi sitten nettisivunsa www.
suomalainentaimi.fi 

Runsaasti tietoa sisältävien si-
vujen tarkoituksena on helpottaa 
kasvivalintoja, antaa hoito-ohjeita 
ja esitellä ideoita oman pihan 
suunnitteluun. 

 Vuoden aikana sivustolla on 
vierailtu yli 300 000 kertaa tehty 
noin 1,5 miljoonaa sivulatausta. 
Runsaimmillaan viikoittaiset  yksi-
löidyt kävijämäärät kertovat noin 
20 000 tiedonjanoisen vierailusta 

Koulutuskeskus Salpaus järjes-
ti ensimmäisenä Suomessa tuho-
eläintorjuntakoulutuksen, joka 
tuo muun muassa kiinteistö- ja 
siivousaloilla toimiville lisätietoa 
tuhoeläimistä ja niiden torjunta-
tekniikoista. 

Koulutus antaa pätevyyden 
käyttää tehokkaita myrkkyjä 
tuho eläintorjunnassa.

– Tuhoeläimet ovat Suomes-
sa lisääntymään päin. Se johtuu 
muun muassa matkustelun yleis-
tymisestä ja ilmastonmuutokses-
ta. Myös kesäasuntojen ympäri-
vuotinen lämmitys houkuttelee 
tuhoeläimiä, kertoo opettaja 
Kai sa Takamaa Koulutuskeskus 
Sal pauksesta.

Yleisimpiä tuhoeläimiä ovat 
luteet, päätäit, sokeritoukat, 
vaatekoit, hiiret, rotat ja muura-
haiset. Niiden torjuntaan tarvi-
taan yhä kovempia myrkkyjä ja 
myrkkyjen käyttöön puolestaan 
koulutusta.

Myös Euroopan Unionin suun-
nittelema uusi biosidi- eli myrk-
kyasetus edellyttää, että tuho-

eläintorjunnassa kovia myrkkyjä 
voivat käyttää vain koulutetut 
ammattilaiset. Asetuksen on tar-
koitus tulla voimaan vuoden 
2013 alussa, samaan aikaan uu-
den kemikaalilain kanssa.

Koulutuskeskus Salpauksen 
neljän opintoviikon tuhoeläin-
torjujakoulutuksessa on mukana 
15 kiinteistönhuolto- ja siivous-
alan ammattilaista, jotka tarvit-
sevat työssään tietoa tuhoeläi-
mistä. 

Koulutuksen viimeinen lä-
hiopetuspäivä pidettiin 10.5. 
Tuolloin Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto Tukesin asiantunti-
jat kertoivat opiskelijoille EU:n 
uudesta asetuksesta, lainsäädän-
nöstä sekä ympäristö- ja terveys-
riskeistä.

Seuraava tuhoeläintorjujakou-
lutus alkaa Koulutuskeskus Sal-
pauksessa alkuvuodesta 2013.
Lisätietoja: 
Koulutuskeskus Salpaus, 
Kaisa Takamaa, 
puh. 050 526 5996

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

Tuhoeläintorjujaksi voi pätevöityä 
uudessa koulutuksessa

sivustolla. 
 Suomalainentaimi.fi -sivustolla 

tietojen haku on helppoa ja ilmais-
ta. Suomalaisen taimen nettisivuil-
la tieto on myös julkista. 

 - Kasviharvinaisuuksien etsi-
jöitä palvelee sivustolla sijaitseva 
saatavuuskysely,  jolla yksi kysely 
tavoittaa yli viisikymmentä tai-
mitarhaa ja puutarhakauppiasta. 
Käyttäjät ovat ottaneet tämän pal-
velun erittäin hyvin vastaan, iloit-
see Jyri Uimonen.

 

Pihapuutarhuria palvelee nettisivusto 
suomalainentaimi.fi



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

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys. 

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

•	 Ympäristönhuoltopalvelut
•	 Suurtehoimuroinnit	ja		
-puhallukset

•	 Putkisto-	ja	viemäri-		
saneeraukset

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

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00 

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

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

www.eerolayhtiot.fi

Sulatamme 
myös jäätyneet 

putket

http://www.eerolayhtiot.fi


OnkO SuOmeSSa 
Sallittua kääriä ihmiSten 
kOdit palavaan 
eriSteeSeen?

Valitettavasti on! Julkisivuremontteja saatetaan tehdä 
hyvin arveluttavin tavoin, elleivät suunnittelijat ja ura-
koitsijat ole tietoisia eräästä paloluokituskäytäntöihin 
liittyvästä kauhistuttavasta puutteesta. 

Mistä on kysymys? Skannaa  
oheinen koodi tai vieraile verkossa:  
www.paroc.fi/paloturva.
Huomaat, miltä kaikelta Paroc pelastaa.
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