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KattoCenterin ammattilaisten tehtävänä on helpottaa 
isännöitsijöiden ja taloyhtiöstä vastaavien henkilöi-
den työtä. Siksi jo kattoremontin suunnitteluvaiheessa 
kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen – hyvin 
suunniteltu on jo puoliksi tehty. 

Hyvin suunnitellussa kattoremontissa aikataulut 
pitävät, remontin hintataso on kilpailukykyinen ja 
ennen kaikkea lopputulos eli uusi katto, on laadukas. 
Suunnittelemme yhdessä myöskin sen, miten remontin 
aikataulusta ja sen etenemisestä tiedotetaan taloyhtiön 
asukkaille. Onnistunut kattoremontti ei vaikuta asu-
misviihtyisyyteen.
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sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Menkää isännöitsijät someen ja 
ryhtykää bloggaamaan
Olkaa sosiaalisessa mediassa, missä asiakkaannekin ovat. Perusta-

kaa taloyhtiöiden suljettuja Facebook-ryhmiä. Kirjoittakaa blogeja 

eli asiantuntija-artikkeleita asioista, joista teiltä toistuvasti kysytään ja 

säästäkää näin aikaa. Käyttäkää blogeissa toimivia hakusanoja, kuten 

"huono isännöitsijä" tai "isännöinnin kilpailuttaminen".

Tietokirjailija, viestintäkouluttaja. "eioototta" -bloggaaja sai kuulijakun-

tansa hyvin mukaan - sekä olemaan samaa mieltä, että väittämään 

vastaan. 

Tämä on 

Kiinteistöpostin Tulevaisuuden Isännöinti Extra. 

Lukijakunnan muodostavat ammatti-isännöitsijät, 

kiinteistönhuoltoliikkeet, suurkiinteistöjen omistajat ja 

muut sidosryhmät . Jakelulevikki yhteensä 6 049 kpl.

Alakiventie 3:n korjaushankkeessa 
avoimet ovet kiinnostuneille
Seminaariohjelmassa piti tehdä pikainen muutos, 

jonka seurauksena hallituksen puheenjohtaja Wilma 

Schlizewski ja projektijohtaja Harri Pitkänen hälytet-

tiin esiintymään suoraan työmaalta.
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Vuoropuhelun tarvetta entistä enemmän
Liiketoimintajohtaja ja arvoasuntojen kiinteistön-

välittäjä Kaisa Liski toivoi, että isännöitsijöiden ja 

kiinteistönvälittäjien yhteistyötä voitaisiin kehittää ja 

saada aikaan vaikkapa konsepteja, joista molemmin 

puolin hyödyttäisiin - taloudellisestikin kenties.

5/2014

ME HOIDAMME 09 855 30 450

JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
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5 Pääkirjoitus

9 Isännöintitoimistojen työsuojelun 
valvontakäynnit jatkuvat
Tarkastaja Mika Piirainen Etelä-Suomen aluehallintoviras-

tosta kertoi työsuojelun isännöintihankkeesta. 

32 "Kickstart"-kokemusta jaettavana kaikille 
kiinnostuneille
Helsingin Myllypurossa sijaitsevan Alakiventie 3:n sanee-

raus ja lisäkerrosrakentamishanke on hyvin mielenkiin-

toinen. Siinä käytetään mm. moduulitekniikkaa, jollaista 

on vielä toistaiseksi käytetty melko vähän korjaushank-

keissa.

40 Sodan jälkeisen jälleenrakentamisen 
mittainen ponnistus edessä
Seminaarin puheenjohtaja Anu Soikkeli luetteli kor-

jausrakentamisen ja lähiöiden tulevaisuuden haasteiksi: 

asukaslähtöisyys, teollinen esivalmistus ja lisä- ja täyden-

nysrakentaminen. 

44 Nuoret isännöitsijät yrittivät ravistella 
konkareita uuteen ajatteluun
Arttu Lehtonen ja Jaani Räty pyrkivät Tulevaisuuden 

Isännöinti -seminaarin työpajassa ravistelemaan uusia 

ajatuksia isännöinnin tulevaisuudesta.

55   Kysymystulva urakkatietojen antamisesta 
Lakikammarissa
Isännöitsijät esittivät lukuisasti kysymyksiä liittyen rakenta-

miseen liittyvään tiedonantovelvollisuuteen, jonka toteut-

taminen on edessä syyskuussa. Mia Soikkeli ja Rauni Mokka 

kuuntelevat tarkkoina.   

60   Terveystietoa tietokilpailussa
TV-lääkäri Risto Laitila veti terveysaiheisen tietokilpailun, 

jossa mitattiin isännöitsijöiden tietämystä esimerkiksi 

verenpaineen mittaamisessa.

64   Kokemuksia Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaarista
Isännöitsijät Essi Jalonen Isännöinti Levasma Oy:stä ja 

Heli Hulkko Heka-Kumpula Oy:stä sekä kiinteistösijoitta-

ja Hannu Hamari kertoivat kokemuksistaan.
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sisältö
Yksi media - monta mahdollisuutta 
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osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

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



Kiinteistöalan päättäjänaiset
VIISIVUOTISSEMINAARI 25.-26.9. 2014

Lisätietoja:  
Raili Stenberg - Kiinteistöposti 
(09) 2238 5613, 0400 408 902
raili.stenberg@kiinteistoposti.  

Juhlaseminaarin luennoitsijat

Ajankäytön hallinta
Riitta Tihinen, koulutuspäällikkö 
HAUS kehittämiskeskus Oy

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus
- mitä se tarkoittaa isännöitsijälle?
Verohallinto
esiintyjä selviää lähiaikoina

Johtajana kasvaminen
Päivi Frantsi, PsL
Konsultit Frantsi Oy

Kolmen taloyhtiön linjasaneeraus kimpassa
Tarja Ahovainio, isännöitsijä AIT
Kartanon Isännöintipalvelut ISA

Ammatillinen verkostoituminen ja tiedon 
hallinta ovat välttämättömiä työssä 
menestymisen edellytyksiä. 
Kiinteistöalan päättäjänaiset  -seminaari 
antaa naisisännöitsijöille mahdollisuuden 
oppia suhtautumaan omaan työhönsä 
uudenlaisista näkökulmista.

Paikkoja on rajoitetusti, joten varmista omasi 
hyvissä ajoin. Ja muista! Kaikki osallistujat, 
esiintyjät ja järjestäjät ovat naisia! 
Todellista naisenergiaa!

Ilmoittaudu mukaan: www.kiinteistoposti.  /tapahtumat

http://www.kiinteistoposti.fi/tapahtumat


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

kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen 

Alue-edustajat:

Uusimaa Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
 Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233

Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Risto Ollila, 0500-543 099

kuivaa

Selkeät näppäimet ja opastava 

kolme eri  kuivausohjelmaa. 

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon 

-
suuksia. Katso www.esteri.com tai 

http://www.esteri.com


ENSI vuoden toukokuussa kokoonnumme kymmenettä ker-

taa alan laadukkaimpaan seminaariin - Tulevaisuuden Isän-

nöinti -seminaariin.

Olemme jo tähän mennessä nähneet ja kokeneet pal-

jon mielenkiintoista. Loistavia luennoitsijoita, kiinteistöalan 

parhaita yhteistyökumppaneita, hyvää ála carte -ruokaa...

Juhlaseminaarin sisältösuunnitteluun paneudumme heti 

kesän jälkeen niin, että saamme hyvissä ajoin vielä tämän 

vuoden puolella ker-

rottua Teille tulevan 

seminaarin luennoitsijat ja ohjelman.

Laadusta emme tingi, päinvastoin. Luvassa on ja tulossa 

on Juhlaseminaari, isolla Jiillä.

Merkitse jo nyt kalenteriisi seminaarin päivämäärät 

21.-23.5.2015.

Matti KarppanenMatti Karppanen

Kymmenes kerta. Tervetuloa 
juhlaseminaariin ensi keväänä.

O
sallistuin Tulevaisuuden tutkimuskes-

kuksen järjestämään työpajaan, jonka ai-

heena oli Media ja journalismi 2030. Oli 

riemastuttava kokemus miettiä tulevai-

suuden tutkimisen keinoin, minkälaiselta alamme 

tulevaisuus voisi näyttää. 

Jouduimme miettimään, mitä olisivat medi-

an käytön ja journalismin kannalta megatrendejä ja 

trendejä, heikkoja signaaleja ja ”mustia joutsenia”, 

yllätyksellisiä signaaleja, minkälainen olisi meidän 

mielestämme mahdollinen, toivottava ja ei toivotta-

va tulevaisuus.

Nykyisyydestä ei ole helppo irrottautua. Eikä var-

sinkaan luopua siitä ajatuksesta, että toimittajia tar-

vitaan portinvartijoiksi, tiedon välittäjiksi, lukijoita, 

kuulijoita tai katselijoita erilaisia materiaaleja muok-

kaaviksi objektiivisiksi toimijoiksi. Kuka varmistaa 

tiedon oikeaperäisyyden?

Luopumista kuitenkin tarvitaan, jos tulevaisuu-

den kuva on vähänkin sellainen, millaiseksi se työ-

pajassa muodostui. 

Kaikki yhteiskunnan toimi-

jat verkottuvat keskenään. Työn 

ja vapaa-ajan raja hämärtyy. 

Kansalaiset ja muut toimijat or-

ganisoituvat ja toimivat perin-

teisten instituutioiden sijaan. 

Ekosysteemit rakentuvat kom-

munikaatiolle ja median asema 

vahvistuu.

Diginatiivinen journalismi 

yleistyy. Kaikki ihmiset tuotta-

vat tietoa ja toimivat medioissa. 

Ihmiset kirjoittavat siitä, mitä 

itse pitävät mielenkiintoisena. 

Someen perustetaan keskus-

telu- ja harrasteryhmiä, joiden 

sisällä vaihdetaan vilkkaasti tie-

toa ja mielipiteitä. Mielipiteistä 

kirjoitetaan blogeja, joille pyritään saamaan mahdol-

lisimman suuri lukijakunta. 

iPadit, kännykät ja tietokoneet ja reaaliaikainen 

yhteys nettiin ovat aivan välttämättömiä. Niitä ilman 

ei voi elää.

Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarin työpajassa 

yritimme miettiä, miltä isännöitsijöiden ja isännöin-

tiyritysten tulevaisuus näyttää. 

Oli selvästi vaikea nähdä tulevaisuuteen, koska ja-

lat olivat niin vahvasti kiinni arjessa ja mielessä eh-

kä se edessä häämöttävä eläkeläisyys. Lyhytnäköistä 

ajattelua - ymmärrettävää kylläkin.

Onhan isännöintiala muutoksia jo nyt kokenut, 

kun ajatellaan viimeistä kymmentä vuotta. Koetaan, 

että nyt eletään todellista murrosvaihetta. Murrok-

sen osasia ovat esimerkiksi yritysten keskittyminen, 

erikoistuminen (esimerkiksi energiaisännöinti), pal-

velupakettien (”vähän isännöintiä, edullinen hinta” - 

”paljon isännöintiä, iso hintaa”) konseptointi. 

Isännöintiala tarvitsisi kuitenkin rohkeampaa tu-

levaisuusirrottelua, jonka päämääränä olisi hallittu 

muutos - liiketaloudellista kehitys-

työtä, viestinnän monipuolistamista, 

työtapojen nykyaikaistamista, asia-

kaspalvelu inhimilliseksi ja aidoksi... 

Riina TakalaRiina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

kutsu

Riemastuttava kokemus
- tulevaisuuden ideointa

10 vuotta

5



http://www.moraarmatur.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 kau-
nislinjainen 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  

EcoSafe Comfort Shower

38°C

Soft Closing ESS Easy–Open Express Fill Mora Eco

Mora  MMIX
moraarmatur.fi
    

Lead Free

http://www.moraarmatur.fi
http://www.moraarmatur.fi
http://www.moraarmatur.fi
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T
ällaisen tuloksen ns. isännöintihankkeen 

alkuvuodesta esitteli tarkastaja Mika Pii-

rainen Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

Työsuojelun vastuualueesta Tulevaisuu-

den Isännöinti -seminaarissa. 

Tarkastajat jatkavat tarkastuksia niin, että tämän 

vuoden aikana tullaan valvomaan työaikalakiin ja 

työsuojeluun liittyviä asioita 110 isännöintiyrityk-

sessä. Yhden hengen yrittäjävetoisissa toimistoissa 

ei käydä. Ja tarkastukset tehdään vain Etelä-Suo-

men alueella.

– Työmme on siis vielä kesken, Mika Piirainen 

muistutti ja arveli, että hankkeen laajeneminen val-

takunnalliseksi riippuu Etelä-Suomen alueella saa-

duista kokemuksista ja havainnoista.

Keskustelemalla 
selvitetään
Kun tarkastaja yritykseen tulee, agendalla on kolme 

asiaa: työaikakysymykset, työterveyshuolto ja psy-

kososiaalinen kuormittuminen.

– Kun menemme työpaikalle, pyrimme selvittä-

mään keskustelemalla, onko esimerkiksi työn kuor-

mittavuustekijät tunnistettu, onko ne arvioitu ja 

onko arvioitu nimenomaan terveydelle haitallinen 

kuormittuminen. Kaikki työ kuormittaa ja työn pi-

tääkin kuormittaa, mutta missä vaiheessa se muut-

tuu terveydelle haitalliseksi, sitä yrityksissä pitäisi 

arvioida ja tunnistaa, Mika Piirainen kertoo.

– Jos kuormitustekijöitä ei pystytä poistamaan, 

niin yrityksessä on ainakin mietittävä, millä teki-

jöillä kuormittavuutta voidaan pienentää. Psykolo-

gisesta kuormittavuudesta ja siihen liittyvistä asi-

oista saimme hiljattain sosiaali- ja terveysministe-

riöltä valvontaohjeen. Se on jaettu kolmeen osaan 

Isännöintitoimistojen 
työsuojelun 
valvontakäynnit jatkuvat

Teksti: Riina Takala Kuva: Markus Paajala

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 
työsuojelutarkastajat olivat tehneet huhtikuun 
loppun mennessä 34 tarkastusta, joista hieman 
yli puolella oli työaikakirjanpito kunnossa, 
lähes kaikilla työterveyshuolto järjestetty 
asianmukaisesti ja noin puolessa tehty 
työn kuormitustekijöiden arviointi.

eli tarkastellaan työjärjestelyihin liittyviä asioita, 

työn sisältöön liittyviä ja sosiaaliseen ympyrään liit-

tyviä asioita. 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun 

valvontaa tehdään kahdesta eri perusteesta: on vi-

ranomaisaloitteista valvontaa, kuten isännöintihan-

ke, ja asiakasaloitteista valvontaa.

– Esimerkiksi asiakasaloitteisessa valvonnassa 

nousee esiin tällaisia asioita kuin tasapuolinen koh-

telu - syrjivä kohtelu. Tämä on yksittäinen suurin 

asia, missä meihin otetaan yhteyttä.

Tosin käsitteet menevät Piiraisen mukaan toisi-

naan sekaisin eli mikä on oikeasti syrjintää ja mikä  

työnjohdollista syrjintää - sitä, että työnjohto-oi-

keuteen perustuen määrätään, kuka tekee mitä töitä 

missäkin. 

– Yksi klassisin tapaus syrjinnästä on, että ote-

taan työntekijältä kaikki työtehtävät pois, pidetään 

tyhjän panttina, mahdollisesti eristetään omaan ti-

laan, otetaan pois työyhteisöstä. Se on helpoin tapa 

saada ihminen hakeutumaan jonnekin muualle.

”Suuria tunteita” 
työaikalaista
Työaika ja työaikakirjanpito kuuluvat myös valvot-

taviin asioihin. 

– Työaika ja työaikalain soveltaminen on herät-

tänyt aika suuria tunteita. Yleisestihän puhutaan, 

että kaikki isännöitsijät eivät kuulu työaikalain pii-

riin ja heidän työajoistaan ei tarvitse välittää ja voi-

daan tehdä minkälaisia päiviä kuin he itse kukin 

tekevät. Yleensä ne ovat aika pitkiä päiviä, Piirainen 

totesi.

– Meillä on tästä sellainen näkemys, että yrittäjät 

ja toimitusjohtajat ovat oma lukunsa, eikä työaika-
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laki koske heitä. Mutta sitten nämä normaalissa työ-

suhteessa olevat isännöitsijät, niin me katsomme, 

että he kuuluvat työaikalain piiriin.

– Jos heillä ei ole laissa tarkoitettua johtavaa ase-

maa siellä omassa organisaatiossaan, tässä ei siis 

puhuta taloyhtiöstä, vaan omasta organisaatiosta, 

niin silloin he kuuluvat työaikalain piiriin.

Työaikakirjanpidossa 
puutteita
Lisäksi valvontakäynnillä tarkastetaan, löytyykö yri-

tyksestä työaikakirjanpito.

– Useimmassa yrityksissä on muitakin työn-

tekijöitä töissä kuin pelkästään isännöitsijöitä, on 

kirjanpitäjiä, siivoojia, huoltomiehiä, ja he kaikki 

kuuluvat automaattisesti työaikakirjanpidon piiriin. 

Jokaisesta yrityksestä tällainen tulisi löytyä.  Tämä 

on ehkä eniten laiminlyöty asia. Työaikalaki sanoo 

kuitenkin hyvin yksiselitteisesti, että yrityksen on 

pidettävä työaikakirjanpitoa tosiasiallisesti tehdyistä 

työtunneista. Tämän kirjanpidon tarkoitus on, että 

yritys seuraa tehtyjen työtuntien määrää.

Työaikakirjanpitoon merkitään vain tosiasialli-

sesti tehdyt tunnit. Mika Piiraisen mukaan joissakin 

tapauksissa työaikakirjanpitoon on merkitty myös 

palkanmaksun päivitysjaksoja, joissa on maksettu 

ns. tekemättömistäkin tunneista korvausta. Tällai-

set päivystysluonteisia työtehtäviä, jotka eivät vält-

tämättä vaadi varsinaista työsuoritusta, ei tarvitse 

merkitä työaikakirjanpitoon.

Lisäksi työturvallisuuslakiin tuli Piiraisen mu-

kaan viime vuonna sellainen lisäys, että työaikaa 

on arvioitava myös yhtenä kuormitustekijänä tässä 

systeemissä.

– Miten sitä voitaisiin arvioida, ellei sitä seurata? 

Me haluamme nähdä, että työaikakirjanpito on re-

aaliaikaista ja koskee tosiasiallisesti tehtyjä tunte-

ja. Miksi  työaika-asia on ollut se suuri juttu? Siksi 

että nyt puhutaan paljon uupumisesta ja siinä yksi 

tärkeä tekijä jaksamisessa on, että tehdään oikeasti 

sellaista työpäivää ja työmäärää, joka jaksetaan olla 

ja tehdä. 

– Hallitusohjelman kautta on tavoitteena, että 

meidänkin  toimintojen pitäisi saada työuria jatku-

maan ja sovittaa tarkastustoiminta tukemaan sitä. 

Jos poltetaan itsensä loppuun nelikymppisinä, niin 

on vaikea nähdä, jaksetaanko edes 63-vuotiaiksi tai 

mikä se eläkeikä nyt sitten 20 vuoden päästä on-

kaan. 

Toimintaohjeilla 
korjaamaan tilannetta
Tämän jälkeen työsuojelutarkastajat arvioivat, täyt-

tyvätkö yrityksessä tai työpaikalla työsuojelulain 

minimivaatimukset tarkastettujen asioiden osal-

ta. Jos täyttävät, hyvä, jos eivät täyty, niin silloin 

tarkastajat antavat toimintaohjeet, miten tällainen 

”säännösten vastainen vähäinen olotila” korjataan.

– Kehotus on meidän raskaampi työkalu ja käy-

tetään, kun ”säännösten vastainen olotila on vä-

häistä suurempi” eli ei ole pidetty laisinkaan työ-

aikakirjanpitoa, ei ole järjestetty työterveyshuoltoa, 

eikä tehty kuormittavuuden arviointia.

Astetta rankempi toimintamalli on sitten asian 

siirtäminen työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi, 

joka voi uhkasakolla painostaa yritystä järjestämään 

asiat kuntoon.

 

Huomautettavaa 
löytynyt
Havainnot tähän mennessä tehdyiltä valvontakäyn-

neiltä osoittavat Mika Piiraisen mukaan: - On yri-

tyksiä, joissa ei ole pidetty työaikakirjanpitoa laisin-

kaan.  Kuukausipalkkalaisten työtunteja on merkitty 

Tarkastaja Mika 

Piirainen (oik.)

Etelä-Suomen 

Aluehallintovi-

rastosta on yk-

si niistä, jotka 

tekevät valvon-

takäyntejä 

isännöintiyri-

tyksiin tämän 

vuoden aikana. 

Tulevaisuuden 

Isännöinti -se-

minaarissa hä-

net yllätettiin ja 

nimettiin mu-

kaan terveysai-

heiseen tieto-

kilpailuun.
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SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on   
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden 

 hallitusten puheenjohtajia 49 251
ammatti-isännöitsijöitä 3 856
sivutoimisia isännöitsijöitä 7 168

Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Sir päivittyy jatkuvasti. Sopimus Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa 
takaa päivityksen luotettavuuden ja tuoreuden. Lisäksi Kiinteistöposti 
käyttää jakelurekisterinään SIR Tietokantaa. 

Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 19.9.2013.

Alueellinen täsmämedia 

Kaikki 
taloyhtiöpäättäjät

Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät 188 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 982 kpl
hallitusten puheenjohtajat 3329 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 594 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1239 kpl
hallitusten puheenjohtajat 6187 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät 61 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 44 kpl
hallitusten puheenjohtajat 780 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät 114 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 189 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1403 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät 27 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 48 kpl
hallitusten puheenjohtajat 431 kpl

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

Lahti
ammatti-isännöitsijät 88 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 83 kpl
hallitusten puheenjohtajat 987 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät 54 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 88 kpl
hallitusten puheenjohtajat 698 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät 109 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 111 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1336 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät 51 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 46 kpl
hallitusten puheenjohtajat 551 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät 225 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 227 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2175 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 164 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 155 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1398 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät 42 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 73 kpl
hallitusten puheenjohtajat 574 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät 135 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 555 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2057 kpl

60 000 oikeaa osoitetta.

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi

http://www.sir.fi


työaikakirjanpitoon. Jos työntekijän työaika on 7,5 

tuntia, niin joissakin yrityksissä on ruvettu maksa-

maan ylityökorvausta 7,5 tunnin jälkeen, vaikka laki 

sanoo, että ylityökorvausta maksetaan vasta 8 tun-

nin jälkeen, Piirainen luettelee.

Työterveyshuollon järjestämien sen sijaan vai-

kuttaa olevan tämän mennessä tehtyjen valvonta-

käyntien perusteella parhaiten hallussa. 

– Valvontakäynnillä katsotaan, että työterveys-

huolto on ylipäänsä olemassa eli löytyy työterveys-

huoltosopimus ja palveluntarjoajan tekemä toimin-

tasuunnitelma sekä työpaikkaselvitys, Piirainen 

mainitsee.

Joissakin yrityksissä on ihmetelty työsuojelun 

valvontakäynnin tarpeellisuutta, koska toimitaan 

toimistoympäristössä, eikä siellä ole mitään vaaroja. 

– Mutta kuinka moni teistä työpäivien aikana 

kiipeilee katoilla, käy kaivannoissa ja monissa eri-

laisissa paikoissa. Onko ollut valjaat mukana esi-

merkiksi katolla käydessä? Eli kyllä teidänkin työs-

tänne ansoja löytyy.

– Vastaanottoja on ollut monenlaisia, kuten kai-

killa muillakin aloilla. Me kuitenkin tuomme koko 

ajan esiin sitä, että tällainen valvonta on kaikkien 

etu ja pysyttäisiin terveinä töissä mahdollisimman 

pitkään. Kaikki vain eivät sanomaa ota vastaan.

Työnantajallahan on aina vastuu kaikista työnte-

kijöistä ja työsuojeluun liittyvistä asioista.

Iltakokoukset ja palkkiot
Eniten seminaarissa syntyi keskustelua siitä, ovatko 

kokoukset isännöitsijän työaikaa, minkälainen kor-

vaus niistä pitäisi maksaa, sisältäen eläkemaksuja 

vai ilman eläkemaksuja.

Mika Piiraisen esittämä näkemys oli, että halli-

tuksen kokoukset tai yhtiökokoukset ovat yksiselit-

Mitä työsuojelun vastuualueella tehdään?

• Viranomaisaloitteista valvontaa eli käytännössä valvo-

taan työpaikkakäynneillä, että työsuojelun lainsäädäntöä 

ja säädöksiä noudatetaan.

• Isännöintihankkeessa toimitaan sosiaali- ja terveys-

ministeriön ohjauksessa. Ministeriö osoittaa vuosittain 

valvottavat kohteet, nyt siis isännöintialan. 

• Aluehallintovirasto voi tehdä myös asiakasaloitteista 

valvontaa eli on päivystysnumero, johon voi soittaa tai 

lähettää sähköpostia, kysyä lähinnä lainsäädäntöön liitty-

vistä asioista. Yhteydenottoja tulee vuodessa noin 30 000. 

• Laki velvoittaa työnantajia ilmoittamaan vakavat työtapa-

turmat aluehallintovirastolle, joka tutkii ne ja selvittää 

syyt ja mahdollisesti ehkäistä vastaavia työtapaturmia 

tulevaisuudessa

• Aluehallintovirasto tekee myös markkinavalvontaa, joka 

kohdistuu työkoneisiin ja suojaimiin, joista valvotaan, että 

ne ovat lain ja direktiivien edellyttämällä tasolla. 

• Lisäksi aluehallintovirastolle kuuluvat työrikoksiin liittyvät 

asiat ja niistä esitutkintailmoitusten tekeminen poliisille. 

teisesti isännöitsijän työaikaa. – Työaikalaki sanoo 

sen jotenkin niin, että kaikki se aika, mitä käytetään 

työnantajan antamiin tehtäviin ja niiden hoitami-

seen, on työaikaa. Tai oletetaan, että olet saavutet-

tavissa ja tavoitettavissa työasioiden hoitamiseen. 

Tästäkin tulkinnasta väännetään nyt peistä, onko se 

niin vai näin. Uskon kuitenkin, että siihenkin saa-

daan selvyys ihan lähiaikoina, Piirainen paljasti. 

Siinä maksetaanko isännöintiyrityksen kaut-

ta kulkevasta kokouspalkkiosta eläkemaksuja vai ei, 

tuntui yleisen mielipiteenvaihdon perusteella ole-

van erilaisia käytäntöjä.
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VALTAOSA eteläsuomalaisista työnantajista on 

tehnyt työpaikalle sopimuksen työterveyshuollosta. 

Työsuojeluvalvonnassa tehdyt havainnot kuitenkin  

osoittavat, että moni työnantaja ei vielä hyödynnä 

työterveyshuollon palveluita ja asiantuntemusta 

riittävästi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu-

tarkastajat valvoivat työterveyshuollon toteutumista 

viime vuonna yhteensä noin 3 400 tarkastuksella. 

Tarkastuksia tehtiin Etelä-Suomessa laajasti eri aloille. 

Työterveyshuoltosopimus oli tehty 88 prosentilla 

tarkastetuista työpaikoista. Sopimus oli kunnossa 

lähes kaikilla suurilla ja kunnallisilla  työpaikoilla, kun 

taas puutteita oli lähinnä pienillä työpaikoilla.

Hyödyntäminen turhan vähäistä
Työsuojeluvalvonnassa on havaittu, että työterveys-

huollon asiantuntemusta ei käytetä riittävästi esimer-

kiksi kuormituksen hallinnassa, sisäilmaongelmissa ja 

tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on heikentynyt.

Jos työntekijä kokee työmäärästä tai työoloista 

johtuvaa kuormitusta, tulee  työnantajan yhdessä 

työterveyshuollon kanssa selvittää tilannetta ja etsiä 

asiaan ratkaisu, jolla terveyttä vaarantava kuormitus 

vähenee tai poistuu. 

Sisäilmaongelmissa työterveyshuolto arvioi työti-

lojen vaikutuksen työntekijöiden terveydelle ja antaa 

työnantajalle suosituksia tilanteen parantamiseksi.

Työterveyshuolto koordinoi myös työntekijän työ-

kyvyn arviointia ja osallistuu sairauslomalta palaavan 

työntekijän työtehtävien ja työolosuhteiden muok-

kaamiseen yhdessä työnantajan kanssa silloin kun 

työkyvyn on todettu heikentyneen.

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan päivitetty asetus 

hyvästä  työterveyshuoltokäytännöstä, joka edellyt-

tää työpaikkojen tekevän entistä tiiviimpää yhteistyö-

tä työterveyshuollon kanssa.

- Tiiviillä yhteistyöllä voidaan muun muassa 

vähentää sairauspoissaoloja ja edistää työurien 

pidentämistä, kertoo työsuojelutarkastaja Ulla Arvo 

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Työperäisten oireiden hoito 
työterveyshuollon kanssa
Työterveyshuoltolain mukaan jokaisen työnantajan 

tulee järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto. Laki 

ei edellytä, että työterveyshuolto sisältää sairauden-

hoidon.

Valvonnassa on huomattu, että työntekijät eivät 

välttämättä edes tiedä, että heillä on työterveyshuol-

to. Tällöin he eivät osaa hakeutua työterveyshuol-

toon edes silloin, kun oireet ovat työperäisiä. Tietä-

mättömyys on tavallisinta niillä työpaikoilla, joiden 

työterveyshuoltosopimus ei sisällä sairaanhoitoa.

- Työperäisten oireiden selvittely pitäisi aina aloit-

taa työterveyshuollossa. Työterveyshuollon tavoit-

teena on tunnistaa, mitkä sairaudet ja oireet johtuvat 

työstä, ja auttaa työantajaa poistamaan työpaikan 

vaarat ja riskit, Arvo muistuttaa.

Moni työnantaja ei 
hyödynnä riittävästi 
työterveyshuoltoa

Kohdistettu 
suorakampanja

avaimet käteen

Korttelin kunkku

500 kpl
1.150,00 

+alv

Kyläpäällikkö

1000 kpl
1.890,00 

+alv

Lääninherra

3000 kpl
4.380,00 

+alv

Tämän helpommaksi asiakashankinta ei voi 
tulla. Olemme räätälöineet kolme eri suuruista 
suoramarkkinointipakettia helpottamaan juuri 
sinun asiakashankintaasi.
Kampanjat kohdistetaan haluamallesi alueelle 
ja kohderyhmä muodostuu taloyhtiöiden 
hallitusten puheenjohtajista sekä ammatti- ja 
sivutoimisista isännöitsijöistä.

Kuhunkin pakettiin kuuluu: 
laadukkaat ja päivitetyt SIR-osoitteet
A4-kokoisen neliväriesitteen painattaminen
omalla logollasi painetut kirjekuoret
postitustyö- ja postihuolinta
postimaksu

www.sir.fi
09 2238 560

http://www.sir.fi


GEBERITIN INNOVATIIVISET PIILOHUUHTELUSÄILIÖT SEINÄ-
WC:N KEHITYKSEN KÄRJESSÄ JO 50 VUOTTA

Geberit esitteli piilohuuhtelusäiliön idean LV-alalle 
vuonna 1964 edistyksellisten putkiasentajien avulla. 
Vuosikymmenien aikana asennustekniikka on kehit-
tynyt harppauksin piilohuuhtelusäiliöiden kasvavan 
kysynnän myötä.

Kuluneiden 50 vuoden aikana Geberitin 
huuhtelusäiliöitä on asennettu yli 60 miljoonaa kap-
paletta ympäri maailmaa. Geberit tekee jatkuvaa 
yhteistyötä putkiasentajien, LVI-insinöörien ja muiden 
yhteistyökumppaneidensa kanssa, joiden palaute ja 
ideat inspiroivat yhtiön tuotekehitystä.

Palaute on vaikuttanut esimerkiksi piiloasennuksen 
kehittämiseen. Asennuselementtiin kiinnitetty piilohu-
uhtelusäiliö asennetaan kohteeseen yhtenä kokonaise-
na seinä-wc-elementtinä, johon wc-istuin sitten kiin-
nitetään. 

Sveitsiläistä laatua kaikkiin seinä-wc:n asennustilanteisiin
Geberitin korkealaatuisten seinä-wc-elementtien avulla hygieeninen ja lattiatilaa säästävä seinä-
wc voidaan toteuttaa kaikenlaisiin saniteettitiloihin. Geberitin tuotevalikoimassa on erikorkuisia 
ja -mallisia vakioasennuselementtejä sekä erikoiselementtejä, esimerkiksi huoneen kulmaan tai 
esteettömään kylpyhuoneeseen tarkoitettua seinä-wc:tä varten. Geberitin huuhtelusäiliöiden 
huuhtelumekanismiin on kehitetty vettä säästäviä toimintoja, kuten huuhtelun pysäytys ja 
huuhtelumäärän säätö.

Geberitin luotettavat seinä-wc-elementit ovat pitkäikäisiä ja kestävät kovaakin painorasitusta, 
jopa 400 kiloa. Putket jäävät seinä-wc:ssä seinän sisään, mikä mahdollistaa runkoäänten hal-
linnan ja näin kiinteistön muissa huoneissa nautitaan hiljaisuudesta. Kaikki Geberitin tuotteet 
testataan tarkasti, ja niiden varaosien saatavuus on taattu 25 vuoden ajan. Mahdolliset huoltotyöt 
onnistuvat helposti ilman työkaluja seinään sijoitettavan wc:n huuhtelupainikkeen kautta.

Ensimmäiset seinä-wc:t asennettiin hotelliin Sveitsin Alpeilla
Maailman ensimmäisiä piilohuuhtelusäiliöitä asennettiin Hotel Eigerin kylpyhuoneisiin Sveitsin
Alpeilla Grindelwaldissa vuonna 1964. Geberit oli samana vuonna esitellyt uuden innovaa-
tion, jonka avulla wc:n huuhtelusäiliö voitiin piilottaa seinän sisään niin, että näkyviin jää vain 
huuhtelupainike ja wc-istuin. Kun Hotel Eigerin kylpyhuoneet uusittiin vuonna 2013, kaikki 
Geberitin vanhat huuhtelusäiliöt olivat yhä ehjiä. Hotellin omistaja Daniel Heller kertoi, ettei 
kylpyhuoneen seiniä ole tarvinnut kertaakaan avata 50 vuoden aikana säiliöiden vaihtamisen 

-seinä-wc-elementit.

Internet-osoitteessa  “piilohuuhtelusäiliö 50 vuotta” video.

http://www.geberit.fi/videot


Geberit piilohuuhtelusäiliöt

Vuonna 1964 Geberit-piilohuuhtelusäiliön rakentaja oli 
aikaansa edellä. Tänään on samoin: 
Geberit-piilohuuhtelusäiliö on varustettu tulevaisuuden 
standardien mukaisesti - siksi se on viisas valinta.
 

Kes-
tää puoli 
vuosisa-
taa.

http://www.geberit.fi


Vuoropuhelun tarvetta
entistä enemmän
Mitä on tapahtunut, kun yhtäkkiä tulee kerralla 
10-15 asuntoa samasta taloyhtiöstä myyntiin? 
Vantaalaisessa 32 asunnon taloyhtiössä kävi niin, 
että yhtiökokouksen jälkeen kiinteistönvälittäjälle 
tuli arviointipyyntö 14 asunnosta. Minkälaisen 
johtopäätöksen kokenut kiinteistönvälittäjä voi 
tästä tehdä? Ahaa, remontti edessä, valmistelut 
epäonnistuneet ja ihmiset paniikissa.

Teksti: Riina Takala Kuvat: Markus Paajala

K
iinteistökuningattareksi nimitetyn Kaisa 

Liskin viesti kiinteistönvälittäjien ja isän-

nöitsijöiden välisestä yhteistyöstä oli se, 

että tiivistetään ja kenties konseptoidaan 

yhteistyömalleja ja jaetaan aktiivisesti tietoa mo-

lemmin puolin mahdollisimman laajasti. 

Samassa veneessä 
kohti samaa tavoitetta
Kaisa Liski kuvasi erään yrityksen slogania lainaten, 

että kiinteistönvälittäjien ja isännöitsijöiden työ on  

kansallisomaisuuden valvonta- ja vartiointitehtä-

vä. Se on myös asumisen kehittämis- ja asukkaista 

huolen pitämisen tehtävä.

– Tiedän, miten huolissaan asukkaat ovat asu-

misestaan ja miten huolissaan hyvä isännöitsijä voi 

olla asukkaista. Se on sitä psykologista osuutta, joka 

nostaa yhteistyön kiinteistönvälityksen ja isännöin-

nin välillä todella tärkeään rooliin, kun asuntoa ol-

laan myymässä, Kaisa Liski totesi.

– Kaikkien kiinteistönvälittäjien ja isännöitsijöi-

den, isännöitsijätoimistojen, taloudesta vastaavi-

en ja teknisestä vastuussa olevien asunto-osake-

yhtiöihmisten pitäisi ajaa samaa asiaa. Me kaikki 

olemme samassa veneessä ja meidän pitäisi ajatella 

asioista niin asukaslähtöisesti ja yhteisölähtöises-

ti kuin mahdollista, Kaisa Liski pohti ja totesi, että 

ainakin hänen edustamassaan yrityksessä sauma-

ton yhteistyö ja samaan tavoitteeseen pyrkiminen 

ISÄNNÖITSIJÄ JA KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ TÄRKEÄ AISAPARI

isännöitsijöiden kanssa ovat tärkeitä ja tavoiteltavia 

arvoja.

Remontit 
asuntokaupan jarruna

Kaikilla läsnäolijoilla on varmasti kokemusta sii-

tä, kun hallituksen kokouksessa tai yhtiökokoukses-

sa on se yksi ”jäärä”, joka haluaa kaataa peruskor-

jaushankkeen tai ainakin viivyttää sitä mahdolli-

simman pitkään. 

– Jotta korjaaminen olisi kaikille järkevää, käy-

tännöllistä ja taloudellista, erityisesti korjausraken-

taminen ja saneeraaminen, niin ne pitäisi tehdä 

ajoissa. Silloin korjaus maksaa vähemmän. Kaikki 

ammattilaisethan sen tietävät, mutta asukkaat eivät 

ole aina samaa mieltä. Varsinkin, mitä vanhempaa 

väestöä taloyhtiössä asuu, sitä haastavammaksi se 

menee, Kaisa Liski totesi.

– Olen kuullut varmaan sata tai kaksi sataa kertaa 

sen lauseen, että miten sinä Kaisa luulet, että pie-

nellä eläkkeellä suostuisin putkiremonttiin. Miten 

minä sen pienellä eläkkeellä maksan? 

– Silloin voin sanoa ja mennä taloyhtiön ko-

koukseenkin kertomaan, että kyllä tämä asunto voi-

daan muuttaa rahaksi jo ennen sitä remonttia. 

– Jos ikää on yli 80 vuotta ja remontti huolestut-

taa, niin siirretään varallisuus huoneistosta käyttö-

varoihin, pienennetään huushollia, siirrytään asu-

maan jonnekin muualle ja jätetään tulevien asuk-
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"Jos ikää on yli 80 vuotta ja remont-
ti huolestuttaa, niin siirretään va-
rallisuus huoneistosta käyttöva-
roihin, pienennetään huushollia, 
siirrytään asumaan jonnekin muu-
alle ja jätetään tulevien asukkaiden 
huoleksi iso saneeraushanke, jossa 
tekniikka menee uusiksi, tulee
lisäkerroksia ja taloyhtiön 
arvo nousee."
Kiinteistönvälittäjä Kaisa Liski
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kaiden huoleksi esimerkiksi tällainen upea Alaki-

ventiellä tehtävä iso saneeraushanke, jossa kaikki 

tekniikka tehdään uusiksi ja tulee lisäkerrostakin 

päälle. Taloyhtiön arvo nousee. Kyllä sitä härkää voi 

tarttua sarvista.

Asennetta, osaamista,
kanssakäymistä
Konkreettisemmasta yhteistyöstä tai sen edellytyk-

sistä puhuttaessa Kaisa Liski nostaa ensimmäiseksi 

esiin kiinteistönvälittäjän oman asenteen.

– Jos asenne ei ole pohjimmiltaan kohdallaan 

eli välittäjä pitää isännöitsijää yhtenä riesana hank-

keen edellä, niin eihän se yhteistyö voi silloin lähteä 

rullaamaan. 

Yhteistyö voi kilpistyä joskus siihen, miten no-

peassa aikataulussa tarvittavat paperit saadaan 

isännöitsijältä.

Toinen yhteistyön edellytys on, että kiinteistön-

välittäjä on ammattitaitoinen.

– En koskaan kannusta valmentajana, myynti-

kouluttajana ja liiketoimintajohtajana kiinteistövä-

littäjiä siihen, että he suosittelevat ostajaehdokkaille 

ylenpalttista soittamista isännöitsijälle ja kysymään 

asioita sieltä. Eli yhteistyön tiivistäminen on paljon 

sitäkin, että välittäjän osaaminen on riittävän kova-

tasoista ja hän ymmärtää kaiken tausta-aineiston.

– Pahinta on se, ettei välittäjä tiedä esimerkik-

si vastikkeen kertymisperusteita. Koska välittäjä on 

vastuussa  asunto-osakeyhtiön kaupasta ja siitä an-

netuista markkinointi- ja myyntitiedoista, niin sil-

loin hän ei ole työtään suorittanut oikein tai ei ole 

oikea välittäjä, ellei noin yksinkertaista asiaa tiedä. 

Silloin se voi tietenkin johtaa siihen, että isännöitsi-

jä saa kiukkuisia puheluita.

Tietoa sinulle...
Yhteistyön tiivistäminen tai laajentaminen voisi 

Kaisa Liskin mielestä toimia esimerkiksi niin, että 

kiinteistönvälittäjä jakaa saamaansa tietoa taloyhti-

öistä tai vaikkapa kaupunginosan kaavoitus-, kehit-

tämis- tai rakentamishankkeista. Kiinteistönvälit-

täjällähän voi olla jotakin sellaista tietoa esimerkik-

si uudisrakentamishankkeista, joista isännöitsijä ei 

välttämättä tiedä. 

– Me välittäjät olemme vastuussa asuntokaupas-

sa monesta tiedosta. Minusta sitä tietoa kannattaisi 

välittää mahdollisimman paljon myös isännöitsijöi-

hin päin, Kaisa Liski arvioi. 

Isännöitsijätoimisto ei välttämättä ole se ainut ja 

absoluuttinen tietopankki, sekin on Liskin mielestä 

välittäjän syytä ymmärtää. Tätä ajatusta hän pohtii 

siitä kokemuksesta, kun samasta yhtiöstä on myyn-

nissä useampia asunto yhtä aikaa. 

– Miksi tällaisissa tapauksissa kaikista asunnoista 

saattaa saada erilaista tietoa isännöitsijäntodistuk-

sesta, vaikka asunnot ovat samankaltaisia, vain hie-

man eri kokoisia ja eri puolilla taloa sijaitsevia? On-

ko mahdollista, että saman taloyhtiön sama isän-

nöitsijä antaa viisi erilaista isännöitsijäntodistusta, 

Kaisa pääkuva

Televisio-ohjel-

man Kaisa ja 

puoli valtakun-

taa on tullut 

tunnetuksi Kiin-

teistökuningatar 

Kaisana. Hänen 

arkityönsä on 

kuitenkin toimia 

liiketoimintajoh-

tajana ja arvo-

asuntojen kiin-

teistönvälittäjä-

nä VIVA LKV:ssä
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tasekirjaa ja toimintakertomusta? Epäilen, hän poh-

tii ja arvelee isännöitsijöiden tahtomattaan joutu-

van hankalaan välikäteen myyntitilanteissa.

...ja minulle
Isännöitsijöiden mielestä yhteistyö voisi toimia 

niinkin päin, että kun kiinteistönvälittäjä havaitsee 

näyttötilanteessa joitakin sellaisia puutteita tai kor-

jaamista vaativia asioita, jotka selvästi vaikuttavat 

negatiivisesti asunnon tai yhtiön haluttavuuteen, 

niin siitä kerrottaisiin isännöitsijälle.

– Tällainen tieto olisi hyvä saada yhtiölle. Kyse-

hän ei ole välttämättä putkiremontista, vaan esi-

merkiksi kulkuväylistä tai jätekatoksesta tai ruostu-

neesta lipputangosta. Tällainen pieni tieto voi olla 

yhtiölle hyvin arvokas, Petteri Keränen ASA-Isän-

nöinti Oy:stä arveli.

Taustamateriaalin 
arvostaminen
Kiinteistönvälittäjät voisivat isännöitsijöiden mie-

lestä myös antaa palautetta isännöitsijöiltä saamis-

taan asiapapereista. Ovatko PTS:t, kunnossapitotar-

vesuunnitelmat ja toimintakertomukset ymmärret-

täviä ja ymmärtävätkö varsinkin mahdolliset ostajat 

niitä?

– Suurin osa kiinteistönvälittäjistä ymmärtää ne 

ja osa ostajistakin ymmärtää. Isännöitsijä kaipai-

si kuitenkin tietoa välittäjältä ja kentältä siitä, miten 

saisi paperit vielä selkeämmin ymmärrettäviksi, että 

ne käytäisiin riittävän perusteellisesti läpi asuntoa 

ostavien kanssa ja varmistettaisiin, että yhtiöstä an-

netaan juuri sellainen kuva kuin mikä se oikeasti ja 

rehellisesti on.  Silloinhan asunnon hintakin aset-

tuisi oikealle kohdalle, Petteri Keränen jatkoi.

Saako kertoa huonoja asioita? Vai pitääkö kertoa 

vain hyviä asioita?

– Kun asunto on myynnissä, siihen liittyy tietysti 

niitä huonojakin tietoja. Me toivomme tietenkin si-

tä, että saamme kaikki ne hyvät eli myyntiä helpot-

tavat ja auttavat, alueen ja taloyhtiön arvoa nostavat 

tiedot käyttöömme. En tiedä, mikä muu olisi hyvä 

toimintatapa silloin, kun ostajat huomaavat huonot 

asiat ja puutteet, mitä taloyhtiössä on, kuin se, et-

tä keskustellaan asioista, otetaan asioita esiin, Kaisa 

Liski pohdiskeli tiedostaen senkin, ettei kiinteistön-

välittäjän tehtäviin kuulu nostaa korostetusti huo-

noja asioita esiin, realiteetit kuitenkin.

Kaisa Liskin mielestä PTS-suunnitelmat ja muut 

materiaalit ovat erittäin tärkeitä asuntokaupan eri 

vaiheissa. Välittäjän täytyy ne ymmärtää. Toki asun-

tokaupan kannalta on toisinaan harmillista, ettei 

pääse kertomaan suoraan, että nämä ja nämä re-

montit ovat tulossa, koska toisinaan PTS:ssä mai-

nitut ovat vasta aikeita, ei ole lopullisia päätöksiä tai 

sitten vain tulee eteen muita syitä, miksi aikomuk-

sia ja tarpeellisiakaan remontteja ei päästä toteutta-

maan.

– Vaikka olisi suunnitelma, isännöitsijä laatinut 

sen huolellisesti tietäen varat, velat, olemassa ole-

vat mahdollisuudet, tarpeet, tekniset ehdottoman 

kiireelliset tarpeet, niin silti osakkaat voivat keksiä 

Petteri Keräsen 

mielestä olisi 

hyödyllistä, jos 

kentältä päin 

saisi palautetta 

siitä, miten hyvin 

tai huonosti PTS, 

kunnossapito-

tarvesuunnitel-

ma ja toiminta-

kertomus "toi-

mivat" asunto-

kauppatilanteis-

sa. "Palautetta 

niiden ymmär-

rettävyydestä 

ostajakandidaat-

tien kannalta."
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vaikka minkälaisia juttuja, ettei remontit lähtisikään 

toteutumaan siinä aikataulussa, Kaisa Liski vielä to-

teaa.

– Itsensä vakavasti ja asiantuntijatyössä työsken-

televä välittäjä osaa arvostaa tosi paljon sitä pohja-

työtä, mitä esimerkiksi PTS:n osalta taloyhtiöissä on 

tehty ja mitä isännöitsijä on huolellisesti laskeskel-

lut.

Isännöitsijä vaihtuu... 
on vaihtumassa....
Kaisa Liskin kokemuksen mukaan asuntokaupan 

kannalta on hankalaa, jos siihen saumaan sattuu 

isännöitsijän vaihtaminen.

– Ja se tapahtuu juuri silloin, kun sinulla sat-

tuu olemaan se miljoonakämppä myynnissä sii-

nä yhtiössä... Niitä ei todellakaan ole usein. Keski-

hinta, millä tällä hetkellä tehdään asuntokauppaa, 

on pääkaupunkiseudulla 288 000 euron luokkaa ja 

maaseudulla noin 160 000 - 170 000 euroa. Meidän 

yrityksemme tekee vuosittain noin 5 yli miljoonan 

euron asuntokauppaa. Tänä vuonna ehkä kaikkiaan 

kuusi. Mutta minkä hintainen asunto onkin sitten 

myynnissä, se on yksi ja sama meille, koska työ on 

aina yhtä tärkeä ja se pitää hoitaa hyvin.

– On varmaankin erilaisia tottumuksia ja kau-

punkikohtaisiakin kulttuureja, miten isännöitsi-

jää vaihdetaan. Välittäjän työn lopputulos voi olla 

se, että asunto on myyty ja sinne tulee yliaktiivinen 

asukas, joka lähtee ihan välittömästi vaihtamaan 

isännöitsijää, koska on todennut, että yhtiöhän on 

ihan karmeassa kunnossa, eikä papereistakaan saa-

nut oikein tolkkua. Sitten kun olen lyönyt sen sau-

nakiulun tai kukkakimpun uuden omistajan käteen, 

hän sanoo, että nyt minä marssin vaihtamaan isän-

nöitsijän. Ja tällaista kuulee usein.

– Se on myös välittäjän painajainen, kun varsin-

kin isoissa yhtiöissä isännöitsijä on vaihtumassa. 

Olet juuri saanut isännöintisi  irtisanomispaperit, 

joku voittanut kisan, henkisen tai fyysisen, talou-

dellisen tai psykologisen, ja olet lähdössä siitä pois. 

Yrität varmistaa, että kirjanpito olisi kaikin  puolin 

kunnossa ja viimeiset yhtiön laput toimitettu sinne, 

minne ne kuuluvat. Kunhan joku nyt vain tulisi ne 

sieltä noutamaan. Ja välillä se viimeinenkin silaus 

saattaa jäädä tekemättä. Työn loppuun saattaminen 

huolellisesti ei ole enää niin motivoivaa.

Toinen ongelma voi tulla siitä, että uudella isän-

nöitsijällä ei ole välttämättä tarpeeksi tietoa koh-

teesta, koska on juuri ottanut sen haltuun.

– Tähän olen usein vuosien varrella törmännyt 

ja toivonut, että tämä vaihtovaihe sujuisi mutkatto-

mammin. Uuden isännöitsijän astuttua töihin me 

kuulemme ensimmäisten myyntitoimeksiannon 

kohdalla, että ei minulla ole vielä papereita, enkä 

tiedä, mitä siellä taloyhtiössä on tehty. Onko oikeas-

ti mahdollista, että ei tiedetä? Onko mahdollista, 

ettei tiedetä, mitä on 10 vuotta sitten tehty, kun on 

juuri uusi isännöitsijä?, Kaisa Liski heittää ilmaan.

Käytännössä näin kuitenkin voi hyvin olla: Isän-

nöitsijä on saanut taloyhtiöstä kymmeniä mappe-

ja sisältäen kaikenlaista paperia taloyhtiön vaiheis-

ta. Niiden läpikäyminen hetkessä on mahdotonta ja 

ajankäytöllisestikin hirvittävän työlästä. 

– Silloin jos taloyhtiöstä on olemassa sähköinen 

aineisto ja jos se on jotenkin luetteloitu, niin silloin 

tietojen löytäminen onnistuu. Muuten ollaan asuk-

kaiden varassa, Jaani Räty Isännöintivelhosta tote-

aa.

Kaisa Liskin mukaan onkin tilanteita, että löytyy 

taloyhtiössä pidempään asunut ja historiaa tunteva 

asukas, jota voi käyttää tietyiltä osin tiedonlähteenä.

– Pitkään taloyhtiössä asunut on monesti hel-

pottanut myös välittäjän työtä, koska silloin kun 

hän rakastaa sitä omaa taloansa, tykkää, hoivaa ja 

hoitaa sitä, niin hänhän päsähtää sinne esittelyyn 

kertomaan asioita. Toki voi tulla naapuritalosta ja 

sitten se onkin toinen juttu, mutta ne tilanteet ovat 

meidän työmme pikkumiinuksia.

Money talks - mikä oivallus?
Kaisa Liski innostuu itseään äärimmäisen kaupalli-

sesti orientoituvana ja pienenkin bisneksen ja hyö-

dyn haistavana ihmisenä provisiojärjestelmästä, jo-

ka voitaisiin kehittää. Tällainen idea keskustelussa 

syntyy, että isännöitsijä voisi ehkä vinkata tietoonsa 

tulleista hyvistä myyntikohteista välittäjälle.

– Kansallinen isännöinnin ja kiinteistönvälityk-

sen provisiojärjestelmä, joka olisi pisteytetty joten-

kin. Isännöitsijäntodistuksen ja muiden paperei-

den mukana lasku välittäjälle vinkeistä. Miten voisi 

konkretisoida ideaa?

Samaan keskusteluun liittyy ajatus siitä, miten 

välittäjän ja isännöitsijän yhteistyötä voisi konsep-

toida. Olisiko se vaikka tätä tiedonvaihtoon liitty-

vää? 

Esimerkiksi 250 000 euron asuntokauppa jää to-

teutumatta, kun ostaja on ensimmäisenä kiinnittä-

nyt huomiota taloyhtiön yleisilmettä heikentävään 

ruosteiseen lipputankoon. Välittäjä kertoo siitä isän-

nöitsijälle. Isännöitsijä viestittää hallitukselle, että 

kannattaisi käyttää tuhat euroa uuden lipputangon 

ostamiseen, jossa sillä voidaan parantaa asunto-

kauppaa ja taloyhtiön haluttavuutta. 

– Minä näen tuotteistamisen esimerkiksi näin, 

että minulla olisi luottovälittäjä, joka myy paljon 

asuntoja ja hän raportoisi minulle havainnoistaan ja 

minä raportoisin ne hallitukselle, Jaani Räty pohtii.  

Kaisa Liskin kokemukset yleensä konseptoimi-

sesta on, ettei se ole prosessina kovin helppo ja her-

kästi jää toteutumattakin. Toisaalta hän kuitenkin 

ilmoitti olevansa valmis kehittämään yhteistyötä tä-

hänkin suuntaan, jos halukkuutta löytyy.

– Isännöitsijöiden ja kiinteistönvälittäjien vä-

linen yhteistyö on sellainen osa-alue, että yhteis-

työn tiivistämisellä ja mahdollisesti jopa sitä kon-

septoimalla, se toisi siihen, mistä tänään aloitinkin 

- asukkaista huolehtimiseen, kiinteistöomaisuuden 

valvomiseen, myyntityöhön, hallinnoimiseen, tek-

nistä käyttöikää ajatellen ja remontteihin - paran-

nusta ihan varmasti, uskon siihen vahvasti.
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Menkää someen 
ja  blogatkaa

Olkaa siellä sosiaalisessa mediassa, missä 
asiakkaannekin ovat. Perustakaa taloyhtiöiden 
suljettuja Facebook-ryhmiä. Kirjoittakaa 
blogeja eli asiantuntija-artikkeleita asioista, 
joista teiltä toistuvasti kysytään ja säästäkää 
näin aikaa. Käyttäkää blogeissa toimivia 
hakusanoja, kuten ”huono isännöitsijä” 
tai ”isännöinnin kilpailuttaminen”, niin 
parannatte yrityksenne näkyvyyttä. Kehittäkää 
isännöintiyrityksestänne sellainen, että se 
erottuu muista ja sen jälleenmyyntiarvo säilyy.

Teksti: Riina Takala  Kuvat: Markus Paajala
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T
ietokirjailija, kouluttaja, bloggaaja Katleena 

Kortesuon räiskyvästi ja mielenkiintoises-

ti esittämät ehdotukset kokivat hienoista 

vastarintaa Tulevaisuuden Isännöinti -se-

minaarissa. Kenellä enemmän, kenellä vähemmän. 

Mutta ideoista ja ehdotuksista jäi varmaankin sellai-

sia muistijälkiä, että sosiaalisen median mahdolli-

suuksia isännöitsijän työssä voi tarkastella uudesta 

näkökulmasta.

Todellista hyötyä 
vai Luciferin kauhea keksintö?
– Otsikkonani on sosiaalinen media isännöitsijän 

ilona. Otsikon voi tulkita kahdella tavalla - isännöit-

sijän ilona, josta on oikeasti hyötyä ja joka on tär-

keä  työkalu. Tai sitten isännöitsijän ilona... siis ”voi 

perhana tuota Facebook-keskustelua, mitä asukkaat 

tuolla käyvät”, Katleena Kortesuo alusti.

Sen jälkeen kukin osanottaja sai viittaamalla 

osoittaa, missä kohdassa kuvainnollista viivaa on 

suhteessaan sosiaaliseen mediaan: ”Ihan ääripääs-

sä koetaan, että sosiaalinen media on Luciferin kek-

sintö. Se on aivan ahterista. Maailma olisi parempi 

ilman blogeja, facebookeja ja twittereitä, erityisesti 

ilman Uuden Suomen blogi-palstaa ja suomi 24:sta. 

Siitä ei ole mitään hyötyä.”

Toisessa ääripäässä kokemus, että ”Ooh, sosiaa-

linen media on kaiken onnen lähde. En aio elää il-

man sosiaalista mediaa. En voi päästä eroon siitä 

edes vessassa käynnin ajaksi.”

Näiden keskellä sijaitsee sitten neutraali suhtau-

tuminen: ”Sosiaalisessa mediassa on hyvät ja huo-

not puolensa,  Facebook, blogit, Twitterit, Instagram, 

YouTubet, kaikki toimivia välineitä.”

– Kaikki huomasimme, että ääripäässä on vä-

hemmän sakkia. Tässä keskivaiheilla, jossa koetaan 

mietoa plussaa ja mietoa miinusta, niin tässä teitä 

on useampia. Tehtäväni onkin saada tänään kaikki 

ne, jotka ovat miinuksen puolella, pikkuisen tänne 

päin, ei toiseen ääripäähän, vaan hilautumaan pik-

kuisen tänne positiivisuuden puolelle, Kortesuo to-

tesi.

Perustakaa taloyhtiölle 
oma Facebook-ryhmä
– Haastatellessani kirjaani varten isännöitsijöitä ja 

asukkaita, niin joita kuita on haitannut sosiaalises-

sa mediassa vellova turha, asiaton keskustelu, jossa 

solvataan isännöitsijöitä tai useimmiten remontti-

yrityksiä, Katleena Kortesuo jatkoi alustustaan.

– Ja se on - isännöitsijän kannattaa perustaa esi-

merkiksi Facebookiin taloyhtiölle oma suljettu kes-

kusteluryhmä. Haukkumiset vähenevät, kun isän-

nöitsijä on siellä  mukana puolueettomana osapuo-

lena. Tämä tehdään tietenkin yhdessä hallituksen 

kanssa.

”Mistä otetaan aika siihen”, kysyy eräs osanotta-

jista ja Katleena Kortesuo vastaa: 

– Tiedän tarkalleen, mistä otetaan. Se otetaan sii-

tä, että sosiaalisen median viestintä säästää aikaa 

muulta viestinnältä.  Eli jos sinun täytyy toimittaa 

jokin asia sähköpostilla useammalle ihmiselle, et-

sit ensin osoitteet, kaivat esiin ehkä sille taloyhtiölle 

tehdyn ryhmäpostituslaatikon tai alat tulostaa rap-

pukäytävä- tai postilaatikkotiedotteita. Tästä se aika 

tulee.

– Mutta Facebookissa,  varsinkin jo on kysymys 

pienestä kommentointia vaativasta asiasta, niin ei 

muuta kuin se viesti sinne ja ihmiset lukevat sen ja 

kommentoivat.

Ole mieluummin mukana
 kuin ulkopuolella
– Odottakaa rauhassa. Tiedän, kuinka moni teis-

tä yritti heti sanoa, että kaikki eivät ole Facebookis-

sa? Näin onkin. Facebookia kannattaakin hyödyn-

tää sen mukaan, minkälainen ikärakenne taloyhti-

össä on. Jos isännöitte senioritaloa, niin älkää heille 

ensimmäiseksi Facebook-ryhmää perustako. Minä  

puhunkin tässä sellaisesta asunto-osakeyhtiöstä, 

jossa on tarpeeksi suurella prosentilla se Facebook-

tili, Katleena Kortesuo korosti.

Huomautus yleisöstä:   ”Ei isännöitsijä voi sitä 

yksin perustaa, vaan tarvitaan hallitukselta lupa” ja 

Katleenan vastaus: – Olet aivan oikeassa. Facebook 

perustetaan hallituksen kanssa yhteistyössä. Teidän 

tehtävänne on myydä se idea hallitukselle.

Ja taas yleisöstä kommentti: ”Ei toimi, on niin 

paljon ihmisiä, joilla ei ole tietokonettakaan tai säh-

köpostiakaan”.

– Se on totta, että Facebook ei tavoita kaikkia, 

mutta ei tavoita sähköposti, eikä postiluukkutiedo-

tekaan, koska postiluukun takana asuu vuokralai-

nen ja omistaja asuu muualla. Eli te joudutte joka 

tapauksessa  käyttämään useampaa viestintäkana-

vaa.

– Facebook-ryhmässä on kuitenkin se hyvä puo-

li, että te tiedätte, mitä taloyhtiössä pöpistään ja sö-

pistään. Facebookissa keskustelu pysyy paremmin 

hallussa ja ihmiset pääsevät omilla nimillään siellä 

kommentoimaan. Huomatkaa, se ei ole ainoa kana-

va, mutta se on hyvä tukikanava yleiseen mielipi-

teeseen, kommentointiin ja keskustelunvaihtoon.

Kun yleisöstä taas kommentoidaan, että nykyi-

sissä hallituksissa 80 prosenttia on yli 60-vuotiaita 

ja puheenjohtajistakin noin 90 prosenttia ns. eläke-

läisiä.  

– Jos halutaan kommunikoida taloyhtiöiden hal-

litusten kanssa tai puheenjohtajien kanssa, niin ne 

ovat tänä päivänä usein kaikki niitä seniori-ikäisiä. 

Valitettavasti nuorilla ei ole aikaa, eikä heitä paljon 

löydy hallituksista, Pekka Kouri Kiinteistöliitto Uusi-

maasta heittää.

Katleena Kortesuo tarttuu tähän ja muistuttaa, 

että taloyhtiön oman Facebook-ryhmän pitää olla 

avoin kaikille asukkaille, ei pelkästään hallituksen 

jäsenille.

Ruuhkavuosiaan eläville ihmisille Facebookissa 

kommentointi voi korvata porraskäytäväkeskustelut 

ja edistää yhteydenpitoa talon sisällä.

– Minulla on Facebook-kuvakaappauksia, missä 

ihmiset pöpisee ja söpisee ja välillä vähän turhan-
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kin negatiivisesti kommentoivat meneillään olevia 

remontteja tai isännöitsijältä tulleita viestejä. Anta-

kaa sen tapahtua, koska ihmiset tekevät sen joka ta-

pauksessa. Pitäkää kuitenkin huoli, että olette siinä 

itsekin mieluummin mukana kuin sen ulkopuolella. 

Näette, mistä keskustellaan ja olette valamassa öl-

jyä laineille sen sijaan, että annatte heidän möykätä 

siellä keskenään. Tämä on tosi tärkeä vinkki. 

Lenkkisaunat ja 
virtuaaliset pihatalkoot
Petteri Keränen ASA-Isännöinti Oy:stä on sitä miel-

tä, että  taloyhtiön lenkkisaunat ja talkoot ovat yhtä 

hyviä kanavia tiedonvälittämiseen. 

– Kumpikaan niistä ei riko yhdenvertaisuusperi-

aatetta. Olen aina yrittänyt synnyttää lenkkisaunan 

tai talkoot taloyhtiöihin, jos siellä ei ole sellaista toi-

mintaa ollut. 

– Lenkkisaunan hinta saadaan takaisin sillä, että 

yhden kerran vaikka puheenjohtaja tai yksi hallituk-

sen jäsen käy siellä juttelemassa  lenkkisaunaporu-

kan kanssa. Eli tämä Facebook on ihan sama hom-

ma, Petteri Keränen totesi.

– Olen samaa mieltä. Facebook on kuin virtuaa-

liset pihatalkoot tai virtuaalinen lenkkisauna. Sillä 

on  hyvä vaikutus  taloyhtiön ryhmädynamiikalle, 

koheesiolle, ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan. 

Bloggaamalla säästyy aikaa
– Kolmas tärkeä vinkki. Sosiaalinen media tuottaa 

valtavasti ajansäästöä muissa kanavissa.

Tällä Katleena Kortesuo tarkoitti, että kun asuk-

kaat esimerkiksi toistuvasti kysyvät vastuunjaosta ja 

remontti-ilmoituksista, niin isännöitsijän kannattaa 

kirjoittaa aiheista blogi. 

– Kun joku seuraavan kerran kysyy esimerkik-

si remontti-ilmoituksista, niin annatte linkin, mistä 

hän löytää tekemänne artikkelin. Silloin ei tarvit-

se jokaiselle kysyjälle erikseen räpeltää omaa mei-

liä tai jäädä pitkäksi ajaksi puhumaan puhelimessa, 

vaan kaikki löytyy täältä linkin takaa. Ihmiset yleen-

sä tykkäävät siitä, että saavat pysyvän tiedon, koska 

Katleena Korte-

suo  on viestinä-

kontultti, tieto-

kirjailija ja kou-

luttaja. Hän on 

johtavia sosiaali-

sen median asi-

antuntijoita Suo-

messa. Tuorein 

kirja "Katastrofin 

ainekset" käsit-

telee taloyhtiön 

viestintää re-

monteissa.

"Käsi ylös, kuinka moni 
säännöllisesti googlaa oman 
nimensä tai oman fi rmansa 
nimen? On äärimmäisen 
tärkeä tietää, mitä teistä 
puhutaan.  Katleena Kortesuo
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suullisessa tiedossa on aina muuttumisenkin vaara. 

Kirjallisessa tekstissä taas on se loistava juttu, että se 

on dokumentti, johon voi palata koska vain. Tämä-

kin säästää teidän aikaanne.

– Materiaalihan on useimmiten sellaista, jonka 

joudutte joka tapauksessa tekemään. Eli teksti, joka 

kirjoitetaan joka tapauksessa, laittakaa se myös blo-

giin. Luulisin, että teillä on taloyhtiöille esimerkiksi 

erilaisia ohjeistuksia, jotka toimivat useissa taloyh-

tiöissä, eivät vain siinä yhdessä, hän vielä mainit-

see.

Sitä Katleena Kortesuo ei kiistä, etteikö työaikaa 

yrittäjänä menisi omien blogien kirjoittamiseen.

– Me yrittäjät emme laske työtunteja, mutta ne 

ovat viisaimpia työtunteja, mitä voitte käyttää, jos 

käytätte niitä bloggaamiseen, asiantuntijatekstien 

tuottamiseen. En puhu siitä, että kerrotte syöneen-

ne tänään hernekeittoa,  oli kiva päivä ja lenkitin 

koiria, vaan kirjoitatte asiantuntija-artikkeleita vaik-

kapa hyvän ja huonon isännöitsijän erosta.

Käyntikortti ja CV
verkossa
Ehdotus blogien kirjoittamisesta saa tyrmäävän 

kommentin yleisöstä: ”Ei missään nimessä ruveta 

kirjoittamaan”.

– Miksei? Onko sinulla käyntikortti? Kaikilla 

muillakin on käyntikortit? Eikö maailmassa ole riit-

tävästi käyntikortteja? Miksi sinulla sitten on? Käyn-

tikortin ja blogin tehtävä on juuri se sama - blogi on 

teidän käyntikorttinne ja CV verkossa. Se on paikka, 

mistä ihmiset löytävät tiedon, kun he googlaavat, 

mikä isännöitsijätoimisto olisi hyvä tai mikä asun-

tovälittäjä olisi hyvä.

– Kun ihmiset kokevat, että meidän pitäisi vaih-

taa isännöitsijää tai kiinteistönvälittäjää, he kysyvät 

kavereiltaan suosituksia ja saavat ehkä muutaman 

nimen. Sitten niitä googlataan ja katsotaan, olisivat-

ko ne hyviä. Teidän yrityksenne ja teidät pitäisi löy-

tää juuri tällaisilla hauilla, Katleena Kortesuo korosti.

Blogin toimivuutta Katleena Kortesuo peruste-

li myös omilla kokemuksillaan. Hänen eioototta.fi  

-bloginsa on Suomen luetuin viestinnän alan blogi.

– Olen siitä aika ylpeä. Perustin sen vuonna 

2008 ja eioototta-blogista on levinnyt valtamediaan 

ihan skuuppejakin.  Olen paljastanut asioita ja vää-

rinkäytöksiä, jotka on sitten valtamediassa uutisoitu 

aika laajaltikin. Näin siitäkin huolimatta, että  mi-

nun fi rmani markkinointikulut ovat nolla euroa.

Googlettaminen ja blogien löytäminen erilaisilla 

hakusanoilla on taannut myös sen, että häntä pyy-

detään erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan ja koulut-

tamaan tai kustantajat ehdottavat yhteistyötä.

Viestintä osana 
yrityskuvan luomista
Viestintä- ja markkinointitaidot oman yrityksen 

erottautumiseksi kilpailijoista vaatii Katleena Korte-

suon mukaan myös asiakasanalyysiä ja ennen kaik-

kea keinoja oman yrityksen arvon säilyttämiseksi. 

Esimerkkinä oli hämeenlinnalainen kampaaja, jon-

ka asiakaskunta muodostui ikääntyvistä asiakkaista. 

Tietotekniikan 

hyödyntämi-

seen kaikkialla 

jo tottuneet 

isännöitsijät 

Jaani Räty ja 

Soile Kauko-

lander Kiin-

teistö Oy Kaa-

pelitalosta 

kuuntelemassa 

Katleena Kor-

tesuon esitystä. 

Muiden pöydillä 

ei ipadeja tai 

vastaavia näky-

nyt. 
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Kun yrittäjä itsekin ikääntyi, iäkkäät asiakkaat olivat 

kuolleet. Mikä oli yrityksen arvo hänen siirtyessään 

pois työelämästä?

– Kerätkää iso asiakaskanta, koska silloin teidän 

busineksellänne on jälleenmyyntiarvoa. Olen täs-

tä itse huolissani, koska olen yksityisyrittäjä, teen 

suullani ja päälläni tätä hommaa. Entäs kun kup-

sahdan, onko yritykselläni mitään arvoa lapsilleni? 

Hiivatti, he saavat läppärin ja kännykän ja mielettö-

män määrän näitä mindup-karttoja.

Asiakasanalyysillä hän viittasi myös siihen, että 

pitää vaihtaa kannattamattomat asiakkaat kannat-

taviin.

– Minulla on nykyään enemmän aikaa ja silti 

myös enemmän rahaa. Teen 50 prosenttia töitä ja 

saan 70 prosenttia enemmän rahaa. Teidänkin kan-

nattaa katsoa asiakkaitanne, blogata, haalia kunnon 

asiakaskuntaa ja vähitellen nostaa hintoja, koska 

brändillä on varaa nostaa hintoja,  Kortesuon yksin-

kertainen neuvo kuului.

Myös varoituksen sana niin päin, että yksi pro-

sentti huonoja asiakkaita voi viedä 20 prosenttia 

työajasta, niin silloinhan tuo yksi prosentti on hal-

vatun kallis. 

Minää ja yritystä 
googlettamaan
Katleena Kortesuolla oli myös hyvä ja yksinkertai-

nen neuvo, millä voi tutkia oman yrityksensä tai it-

sensä julkisuusarvoa.

– Käsi ylös, kuinka moni säännöllisesti googlaa 

oman nimensä tai oman fi rmansa nimen? Kerran 

viikossa? Kerran kahdessa viikossa? Google Alerts 

on erinomainen palvelu. Sinne voi asettaa hälytyk-

sen ja kun teidän fi rmanne nimi mainitaan jossakin 

netissä tai keskustelussa, niin saatte siitä tiedon. On 

äärimmäisen tärkeä tietää, mitä teistä puhutaan.

Jos oma nimi tai yritys löytyvät, reagointikeino-

ja on useita. 

– Jos huomaatte, että jollakin palstalla kehutaan, 

että meillä on huippuisännöitsijä tai joku kysyy, ke-

tä suositellaan, kun pitäisi vaihtaa isännöitsijää ja 

nämä molemmat viestit kohdistuvat teihin, niin 

kiittäkää. Tai jos joku ihminen asunto-osakeyhtiös-

sä pitää blogia, jossa hän kertoo remontin etene-

misestä ja arjen etenemisestä ja saattaa kehua, että 

isännöitsijä on hoitanut homman äärettömän hy-

vin, niin käykää kiittämässä. Se lisää teidän google-

näkyvyyttänne ja se ilahduttaa keskustelijoita, kun 

heidän keskustelunsa on huomioitu.

Tokihan on mahdollista, että netissä liikkuu epä-

miellyttävääkin kommentointia, mutta tokkopa ai-

van kunnianloukkauksen tasolla. Siihenkin kuiten-

kin pystyy puuttumaan, Katleena Kortesuo vakuutti.

Asiakaskin voi 
vaatia some-osaamista
– Kun rekrytoitte uusia tekijöitä, tarkistakaa heidän 

some-osaamisensa. Jos teistä tuntuu siltä, että et-

te tarvitse sosiaalista mediaa, niin ottakaa fi rmaan 

työntekijä, joka osaa tehdä blogipostauksia tai lait-

taa valokuvia tai tehdä videoita Instagrammiin. Itse 

ei tarvitse tehdä kaikkea.

– Minun hallituksissani ei ole seniori-ikäisiä, ei-

kä sellaista porukkaa, joka ei ole Facebookissa tai 

muissa medioissa. He ovat valinneet minut juuri 

sen takia, että pystyn palvelemaan heitä juuri niillä 

viestintäkeinoilla, mitä he itse käyttävät, Jaani Räty 

Isännöintivelhosta pohti.

– Tietysti täytyy aina tarkkaan katsoa ja varmis-

taa se, että  kaikki saavat tarpeellisen tiedon. Nämä 

blogit ja muut postaukset ovat kuitenkin lisätietoa. 

Se tieto on harvemmin keneltäkään pois, jos sitä 

jaetaan eri medioissa. Normaalisti viestintä taloyh-

tiöissä on minimaalista, täytetään lakisääteinen mi-

nimi. Mutta jos laitetaan taloyhtiölle Facebook-sivut 

ja sitten vielä keskustellaan asioista, joista ei olisi 

koskaan lähetetty mitään tiedotetta, niin miten tä-

mä olisi pois siitä vanhasta käytännöstä, hän toteaa. 

Aika aikansa 
kutakin kanavaa
Yhteinen näkemys oli, että joka tapauksessa Face-

bookin ja muun somen käyttäjäkunta lisääntyy tu-

levien 10-20 vuoden aikana.

– Kun nykyteinit tulevat hallitusikään, 40 vuoden 

ikään, niin sitten voi tapahtua muutos. Tämä on 

tärkeä asia - jokaisella aikakaudella on omat tärke-

ät viestintäkanavansa. Jokainen kanava ja jokainen 

viestintäväline kohtaa joskus loppunsa. Eli ilman 

muuta Facebook, Twitter, Instagram ja muut tulevat 

joskus kuolemaan, mutta nyt ne ovat mahtikanavia, 

loistavia kanavia, joita kannattaa  käyttää.

Vertailun vuoksi Katleena Kortesuo puhui fak-

seista, joiden puuttuminen isännöintitoimistosta 

olisi ollut katastrofi  80-luvulla. Tuskin missään toi-

mistossa enää fakseja on.

Mitä blogit ovat?

Blogi (engl. blog, sanasta weblog) on verkkosivu tai -si-

vusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enem-

män tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit 

ovat helposti löydettävissä (yleensä sivun yläreunassa), ja 

niin että vanhat tekstit säilyvät luettavina ja muuttumatto-

mina uusista teksteistä huolimatta. 

Blogin kirjoittaja on bloggari tai bloggaaja.

Blogissa voidaan julkaista sisältöä tekstin lisäksi myös 

kuvien, videokuvan tai äänen muodossa. 

Tiedon esittämisessä blogeille tunnusomaista muihin 

www-sivuihin verrattuna on ajan, linkityksen ja henkilö-

kohtaisen näkökulman painotus. 

Muita blogien tyypillisiä piirteitä ovat kommentointimah-

dollisuus, kirjoitusten pysyvät verkko-osoitteet ja RSS- tai 

Atom-syötteet, joiden avulla voidaan helposti seurata ja 

levittää blogin sisältöä ohjelmallisesti.
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L
ähdetään liikkeelle kuitenkin taustoista: 

Vuonna 1965 rakennetun kerrostalon kor-

jaustarveselvitys osoitti, että lähitulevai-

suudessa talossa on tehtävä ainakin putki-, 

julkisivu- ja kattoremontti. Niiden rahoittamiseksi 

ideoitiin rohkeasti lisäkerrosten rakentamista talon 

katolle.

Tähän mennessä on purettu talon vanhat julkisi-

vut. Jäljelle jätettiin vain sandwich-elementin sisä-

kuori, jonka päälle on kiinnitetty uudet ulkoseinä-

elementit. Siinä oli mukana lämmöneristystä niin, 

että vanha 8 cm:n villa korvattiin 30 cm:n paksui-

sella villalla. Elementtien mukana tulivat myös teh-

taalla niihin jo valmiiksi kiinnitetyt ikkunat.

– Me teimme noin 3 000 neliötä uutta julkisivua 

tällä elementointitekniikalla viime kesänä kahdessa 

kuukaudessa, Harri Pitkänen kertoo.

Lisäksi hanke sisältää linjasaneerauksen, joka 

valmistuu kolmen kuukauden päästä.

– Me olemme menossa nyt toiseksi viimeises-

sä portaassa. Linjasaneerausta on tehty vähän rei-

lu vuosi ja se on mennyt tismalleen aikataulussa ja 

alittaa budjettinsa, Pitkänen jatkaa.

Sen jälkeen edetään vaiheeseen, jossa katolle ra-

kennetaan kaksi lisäkerrosta perinteisin menetel-

min, mutta osin moduulitekniikalla, nimittäin mär-

kätilat ja niihin liittyvät keittiötilat tulevat asuntoi-

hin moduuleina tehtaassa valmiiksi tehtyinä ja vain 

nostellaan runkoon jätettyihin aukkoihin päällek-

käin.

– Lisäkerrosten kantavat rakenteet tulevat beto-

nista, julkisivut puurunkoisista elementeistä ja katto 

puurunkoisesta elementeistä. 

Runkoon jätetään valtavan iso hissikuilu ja sii-

hen sitten pinotaan päällekkäin keittiö- ja märkä-

tilaelementit, Pitkänen kertoo Rakennusliike Lehto 

Oy:n kehittämästä uudesta tekniikasta.

Projektinjohtomallia 
ja asiakasviestintää
Wilma Schlizewskin ja Harri Pitkäsen tarjoama 

”Kickstart” ei kuitenkaan liity korjaushankkeen tek-

”KICKSTART”-KOKEMUSTA JAETTAVANA KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

Alakiventie 3:n korjaus-
hankkeessa avoimet ovet
Myllypurolaisen Asunto Oy Alakiventie 3:n hallituksen 
puheenjohtaja Wilma Schlizewski ja perusparannus- 
ja lisäkerrosrakentamishankkeen projektijohtaja 
Harri Pitkänen ovat kehittäneet ”Kickstart”-nimisen 
tuotteen. Mistä on oikein kysymys?

niseen toteuttamiseen, vaan projektinjohtomalliin 

ja asukaslähtöiseen korjaamiseen.

– Kickstart toimii joko niin, että jos te haluat-

te tulla omien yhtiöittenne hallitusten puheenjoh-

tajien tai hallitusten kanssa meille kylään, niin me 

tarjoamme teille kahvit ja kerromme tästä projektis-

ta. Tai niin päin, että me tulemme teille kylään. Ker-

romme siitä, mikä on projektinjohtomalli ja mitä se 

tarkoittaa isännöitsijälle. Useinhan isännöitsijä toi-

mii projektinjohtajana, mutta tällaisissa hankkeis-

sa isännöitsijä tekee sitä, mitä hän parhaiten osaa 

ja  projektijohtaja taas sitä, mitä hän parhaiten osaa. 

Tämä yhteistyö on meillä ollut todella hyvää, Schli-

zewski kehuu.

Tämä ajatusmalli johtaa myös siihen, että Wilma 

Schlizewskillä ja Harri Pitkäsellä ei ole mitään etu-

käteen laadittua powerpoint-esitystä, vaan he ovat 

täällä ja heiltä saa kysyä ihan mitä vain.

– Talot ovat erilaisia, eikä Alakiventie 3:sta ole 

sinällään mitään sellaista, jonka voisi kopioida toi-

seen vastaavanlaiseen hankkeeseen, Pitkänen taus-

toitti.

– Mutta lähtötilanne on se, jota voidaan hyö-

dyntää muuallakin. Sitä voidaan kopioida. Ja silloin 

puhumme siitä, että meillä ei ole koskaan mitään 

hanketta, ei mitään suunniteltavaa, eikä lisä- tai 

täydennysrakentamista, ellei taloyhtiössä saavute-

ta sen kaltaista luottamusta, että kun pitää tehdä se 

päätös, niin se syntyy.

– Jos silloin peukalot kääntyvät alaspäin, niin ei 

tule mitään hanketta, siirretään kenties sitä välttä-

mätöntäkin korjausrakentamista, Pitkänen totesi.

Projektijohtomallissa ja ”Kickstart”-ajattelumallis-

sa lähtökohta on se, että ennen kuin mitään päätök-

siä voidaan tehdä, pitää kuluttaa aikaa osakkaiden 

ja asukkaiden kanssa.

– Aikaa pitää olla niin paljon käytettävissä, että 

tarpeen vaatiessa voidaan yksilöllisesti keskustel-

la joka ainoan osakkeenomistajan kanssa. Näin tein 

Alakiventiellä. 80:stä osakkeenomistajasta 38 varasi 

henkilökohtaisen ajan ja tuli juttelemaan. Kävimme 

kahteen pekkaan läpi tätä hanketta, Pitkänen jatkaa.

Teksti: Riina Takala Kuvat: Markus Paajala
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– Tämä johti siihen, että kun sitten tuli se pää-

töksenteon ilta, niin päätös oli teknisesti yksimieli-

nen. Minkäänlaista äänestystä ei tarvittu.

Asukasiltoja pidettiin Pitkäsen mukaan useita ja 

niidenkin lähtökohtana oli aina, että sana on vapaa. 

Isännöinnin murrosvaihe
Ennen remonttia ja sen aikanakin Alakiventiellä on 

karttunut kokemuksia nykypäivän isännöinnistä. 

Erilaiset syyt ovat johtaneet siihen, että kierrossa on 

nyt neljäs isännöitsijä ja kolmas isännöintiyritys.

– Minun mielestäni olemme tosi hyvä talo, ter-

veellä pohjalla, projekti etenee hienosti, mutta isän-

nöitsijämme eivät ole kauheasti viihtyneet kans-

samme, Schlizewski harmittelee tilannetta.

– Isännöinti on aikamoisessa murroksessa. Vuo-

sikymmeniä sitten, ollessani nuori vastavalmistu-

nut rakennusmestari, hairahdin muutamaksi vuo-

deksi isännöintipuolelle. Silloin laskettiin, että jo-

kaisesta taloyhtiöstä saa yhden vuoden kokemusta, 

koska ne ovat niin erilaisia. Tätä laskukaavaa käyttä-

en minulla on sata vuotta kokemusta isännöinnistä, 

Pitkänen heitti.

Mutta mitä isännöinti tänä päivänä on, siitä Pit-

käsen kommentti: – Silloin kun tein isännöintitöi-

tä, oli hyviä isännöitsijöitä ja isännöitsijöitä, jotka 

tekivät työnsä suhtkoht kelvollisesti. Tänä päivänä 

samaiset luokat ovat jäljellä, mutta kolmanneksi on 

tullut luokka, johon ei voi oikeastaan muuta sanoa 

kuin että työn jälki on täysin kelvotonta.

– Kerron teille esimerkin: Jos tällainen Alakiven-

tie 3:n hanke on ollut puoli vuotta käynnissä, sii-

hen on siinä vaiheessa käytetty melkein puolitois-

ta miljoonaa euroa rahaa, niin vasta siinä vaiheessa 

isännöitsijältä tulee ensimmäinen sähköposti, jossa 

kysytään, miten menee, olemmeko aikataulussa. Ei 

voi varmastikaan puhua hyvästä isännöinnistä.

Ostojohtajan 
ammattitaitoa on mukautua
Taloyhtiön kannalta Schlizewskin mielestä on tär-

keää, että taloyhtiö isännöitsijää eli ostojohtajaa 

hankkiessaan saa ammattitaitoisen henkilön, joka 

ymmärtää taloyhtiön konsernimaisen luonteen ja 

sen, että sillä on omat arvot ja tapa toimia.

– Kun hallitus valitsee jonkun isännöintiyrityk-

sen, mistä se haluaa tämän ostojohtajan ostaa, niin 

ostojohtaja tulee siihen taloyhtiöön jollakin ennak-

koasenteella. Joko taloyhtiö on tuttu, alalla mahdol-

lisesti tunnettu taloyhtiö tai tunnettu tavastaan toi-

mia. Ennakkoasenne voi johtaa siihen, että johtajan 

tavatessa hallituksen ensimmäisen kerran, syntyy-

kin ensimmäinen ristiriitatilanne.

– Ei voida tulla pomona taloon, ”Päivää, tässä se 

kuningas on” -asenteella, eikä myöskään madellen 

tai ymmärtämättä hallituksen puhetapaa. Hallituksen 

jäsenet voivat olla isojen konsernin johtajia, hemme-

tin älykkäitä yritysihmisiä, fi ksuja tyyppejä, jotka toi-

mivat liike-elämässä, jolloin hallitustyöskentely par-

haimmillaan on hyvin jouhevaa ja älykästä. 

– Tai sitten se voi olla toimimista känkkyränkky-

mummeleiden kanssa, jotka laahautuvat sisään rol-

laattoriensa kanssa, mutta he ovat kuitenkin halli-

tuksen jäseniä. Pitäisi löytää tapa työskennellä kun-

kin hallituksen kanssa, Schlizewski pohtii isännöit-

sijän ammattitaitovaatimuksista.

Kommunikaation 
haasteet
Tärkeää on myös, että kommunikaatio toimii.

– Isännöitsijä tutustuu taloon ja näkee, miten si-

tä on hoidettu. Hänelle tulee ajatuksia, miten taloa 

voitaisiin kehittää ja hän esittää niitä eteenpäin hal-

litukselle ja sitä kautta asukkaille. Ellei tässä kohdin 

kommunikaatio toimi, ei onnistu yhteistyökään, 

Schlizewski sanoo. 

– Kysymys on siitä, millä voimavaroilla ja ener-

gialla, millä lihaksilla, millä asenteella ja mikä on se 

teidän pihvinne, kun tulette sinne taloon töihin. Jos 

se pihvi on se, että taas yksi paska talo, taas menee 

yksi ilta tärviölle ja laskette sekunteja, kun on jota-

kin tehtävä palkkansa eteen, niin silloin se on erit-

täin huono lähtökohta. Tällöin kommunikaatio ei 

toimi koskaan yhtään mihinkään suuntaan.

Projektinjohtomallissa 
asiakkaan ääni esiin
Vakuutusyhtiö kehottaa käynnistämään vesi- ja 

viemärijärjestelmän korjaussuunnitelmat. Pakote 

toimii ja moni taloyhtiö aloittaa suunnittelemisen 

vakuutusmaksujen korottamisen tai sopimuksen ir-

tisanomisuhan vuoksi.

– Asennekasvatus, mitä me lähdimme tekemään 

ensin asukkaille, toteutettiin asukasiltojen kautta. 

Se vaihe kesti vajaan vuoden, jonka jälkeen me tut-

kimme kaikki isot rakennusliikkeet. Ne lupautui-

vat ottamaan hankkeeseen mukaan omat arkkiteh-

dit ja suunnittelijat ja toteuttamaan kokonaisuuden 

niin, että meille tulee vain yksi lasku maksettavaksi, 

Schlizewski kertoo.

– Se kuulosti sen verran hurjalta, että mietimme 

ja totesimme, että projektijohtomalli sopii parem-

min meidän talon arvon ihmisille. Suurin osa ih-

misistä on asunut talossa vuodesta 1965 lähtien tai 

heidän lapsensa asuvat siellä. Ihmiset ovat sitoutu-

neet taloon. Meidän arvoihimme sopii se, että pi-

halla ei puhuta pelkästään ulkomaan kieliä ja koko 

YK:n kansainvälinen kirjo ihmisiä puuhaa pihassa, 

eikä kukaan tiedä, keitä heput ovat. Me halusimme, 

että meidän punaniskatalossa on töissä sellaiset ih-

miset, että me tunnemme heidät nimeltä.

Projektinjohtomalli onkin toimintamalli, jota ei 

vielä kovin paljon käytetä taloyhtiöiden remonteis-

sa. Yksi tunnuspiirre siinä totuttuihin hankkeisiin 

on se, että urakoitsijat voivat olla pienimmillään yh-

den miehen fi rmoja.

– Silloin kun kaikesta vastaa vain yksi henkilö, 

urakoitsija eli työntekijä ei voi selitellä, kuka moka-

si, kuka ei tullut töihin, kenelle työpäällikkö ei ker-

tonut tai kun mestari käski. Esimerkiksi sähkötöi-

den osalta hanke etenee sen verran hitaasti, että yk-

si sähköasentaja ehtii tehdä kaiken tarvittavan siltä 

osin kuin sähköjä tässä putkiremontin yhteydessä 

uusitaan. Meillä on tässä työssä yksi sähköasennus-
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yritys, jossa on töissä yksi mies, toimitusjohtaja itse 

työskentelee työmaalla, Pitkänen kuvaa.  

Kustannussäästöjä 
saadaan aikaan
Projektinjohtomallin etuna on Harri Pitkäsen mu-

kaan myös se, että aikataulussa pysymisen lisäksi 

voidaan säästää merkittäviäkin summia rahaa.

– Kokonaisbudjetti tässä korjaushankkeessa on 

noin 6,6 miljoonaa euroa ja siitä saadaan 940 000 

euroa lisärakentamishankkeella. Neliötä kohden ko-

ko hanke maksaa noin tuhat euroa. Eli siis varsin 

vähän, kun ajattelette, kuinka paljon tässä tehdään, 

Harri Pitkänen esittelee.

Yleisö hämmästyy ja epäilee edullisuutta.

– Se johtuu tästä mallista. Projektinjohtomallis-

sa koko idea on siinä, että kaikki urakoitsijat tekevät 

töitä suoraan taloyhtiölle. Projektinjohtaja taloyhtiön 

hallituksen kanssa valitsee urakoitsijat, kilpailuttaa 

ne ja sen jälkeen hanke toteutetaan. Projektinjohtaja 

saa tästä palkkansa taloyhtiöltä, Pitkänen jatkaa.

Tämä menettely antaa hänen mukaansa mah-

dollisuuden puuttua ns. ”ysikasi-litteraan” eli varsin 

mittaviin yleiskuluihin, joita syntyy, kun käytetään 

isoja urakointiyrityksiä.

–Teetin laskelman Alakiventien hankkeesta. Kun 

laskelma purettiin osiksi ja sieltä ynnättiin yhteen 

se, mikä olisi mennyt konttorikuluihin, voittoon, 

Wilma Schlizewski on toiminut useiden 

taloyhtiöiden hallituksen puheenjohta-

jana, nyt siis Alakiventie 3:ssa. Lisäksi 

hän on kongnitiivinen lyhytterapeutti, 

NLP asso-siatetrainer tarjoten työhy-

vinvointikoulutusta mm. yrityksille.
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työmaakuluihin ja muihin tämäntyyppisiin yleisku-

luihin, joilla ei panna kiveä kiven päälle ja olisi ollut 

vain yksi iso pääurakoitsija, niin summa olisi ollut 

1,6 miljoonaa. Se on se summa, mihin me juuri tällä 

toimintamallilla voidaan pureutua, Pitkänen jatkaa.

– Työ maksaa suurin piirtein aina saman verran, 

kunnon tarvikkeet maksavat aina saman verran. 

Nyt puhumme yli 6 miljoonan hankkeesta, josta 

urakoitsijan rahastamana olisi mennyt 1,6 miljoo-

naa euroa harakoille. Nyt me voimme tehdä aika 

paljon niillä säästyvillä 1,6 miljoonalla eurolla, hän 

vielä totesi.

Uusia, maksavia neliöitä kerrostaloon tulee noin 

1 800 neliötä.

Mistä löytää hyviä projektijohtajia?
Isännöitsijäkunnasta kumpusi harmi siitä, miten 

vaikea on löytää hyviä projektijohtajia.

Schlizewskin mielestä taloyhtiön hallituksen 

kannattaa olla aktiivinen. Hän kertoi hallituksen ot-

taneen yhteyttä niihin taloyhtiöihin, joissa Pitkänen 

oli ollut töissä ja saaneensa sitä kautta käsityksen 

henkilöstä, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. - 

Ammattitaitoa me emme sinänsä osanneet laittaa 

puntariin.

Pitkäsen kokemuksen mukaan projektijohtaja-

kandidaattia, jolla on hyvin vahva käsitys siitä, mi-

ten pitää asiat tehdä ja tuo sen hyvin nopeasti esille, 

kannattaa välttää.  

– Projektijohtajan on ensin tutustuttava taloon 

perin juurin, tehdä tarvittavat kuntoselvitykset, sit-

ten niistä yhteenvetoa ja usein sen jälkeen onkin 

selviö, mitä pitää tehdä. 

– Koko ajan täytyy kuitenkin muistaa sekin, että 

voimme korjata eri tavoilla. Me voimme esimerkiksi 

viemäriputket lähes aina uusia tai pinnoittaa, mut-

ta tuntuu siltä, että näissä asioissa liian usein joku 

käyttää valtaansa väärin. Minusta demokratian pitää 

antaa toimia ja osakkeenomistajien tehdä ne pää-

tökset, Pitkänen totesi.

Lisätietoja:

Wilma Schlizewski, hanttainky@gmail.com

puh. 0400 553999

Harri Pitkänen, harri@tyomaatulos.com 

puh. 0407005360

Hankkeen esittelyä löytyy myös täältä:

http://www.uuttahelsinkia.fi /fi /taydennysrakentaminen/

esimerkkikohteita/alakiventie-3-myllypuro

Rakennusmes-

tarikoulutuksen 

saanut Harri Pit-

känen perusti 

T.T. Työmaatulos 

Oy:n vuonna 

2011. Hän on 

kehittänyt kor-

jausrakentami-

seen projekti-

johtotoiminta-

mallia, jonka 

puitteissa mm. 

1500 putkire-

monttia on saatu 

onnistuneesti 

maaliin.
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen

tyhjennykset.

http://www.eerolayhtiot.fi


A
lakiventie 3:n perusparannus- ja lisä-

kerrosrakentamishanke on myös mie-

lenkiintoinen esimerkki teollisesta 

korjausrakentamisesta. Siinähän on hyö-

dynnetty esimerkiksi julkisivuissa elementtitekniik-

kaa, jossa julkisivuelementtiin on jo tehtaalla kiin-

nitetty valmiiksi ikkunat. 

Lisäksi moduulitekniikkaa hyödynnetään lisä-

kerroksiin tulevien märkätilojen ja niihin liittyvien 

keittiötilojen toteuttamisessa.

– On totta, että eri puolilla maailmaa kehitetään 

moduulitekniikkaa, tekniikkaa, jossa yksi asunto 

on moduuli ja se voidaan yhdellä nostolla asentaa 

paikoilleen, voimakkaasti. Veikkaan, että seuraavan 

5-10 vuoden aikana tällainen tekniikka tulee valtaa-

maan aika suuren osan rakennushankkeista varsin-

kin  uudis- tai lisärakennushankkeissa. 

Harri Pitkänen sai kokemusta moduulitekniikas-

ta Neapo Oy:n aikana, kun lähellä Alakiventie 3:a 

toteutettiin suurmoduulitalo.

Korjaamiseen tarvitaan 
teollista esivalmistusta

– Siitä talosta saatujen kokemusten perusteel-

la voi sanoa, että  viisikerroksinen pistetalo voidaan 

koota tällaisella tekniikalla valmiiksi yhdessä viikos-

sa. Lisä- ja lisäkerrosrakentamiseen tekniikka sovel-

tuu mitä parhaimmin. On todella valitettavaa, että 

Neapota ei enää ole ja täytyy toivoa, että raunioille 

syntyy uusi vastaava yritys, Pitkänen toteaa.

Alakiventie 3:n työmaalle löydettiin Päätoimija-

konserniin kuuluva Rakennusliike Lehto Oy, joka 

on osaltaan kehittänyt tekniikkaa.

Teollisen esivalmistamisen 
kehittäminen tärkeää
Harri Pitkäsen mielestä korjausrakentamisen tule-

vaisuus näyttää huolestuttavalta.

– Rakennusteollisuus on pystynyt tähän men-

nessä korjaamaan parhaimmillaan noin 16 000 

asuntoa vuodessa. Nyt menemme päivä päivältä 

kohti sitä aikaa, jolloin Suomessa valmistui 70 000 

kerrostaloasuntoa vuodessa ja muut pienemmät 

tönöt päälle. Meidän pitäisi siis ne 70 000 kerrosta-

loasuntoa korjata vuoden aikana, jotta pysyttäisiin 

tahdissa tai sitten korjaukset tehdään vain vanhem-

missa ja vanhemmissa kiinteistöissä. Samanaikai-

sesti pitäisi pystyä tekemään myös uudisrakenta-

mista. Eli työtä on tulossa ihan mielettömästi, Pitkä-

nen pohjusti ajatustaan.

– Tästä ei selvitä millään muulla kuin eurooppa-

laisella mallilla, jossa kehitetään teollisesti esival-

mistettuja elementtejä, joilla toteutetaan korjausra-

kentamista. Mitä ne ovat, siihen en ota kantaa.

– Meidän on pakko viedä valmistaminen teolli-

siin mittakaavoihin. Esimerkiksi VTT - seurattuaan 

5-10 vuotta sitten putkiremonttien toteuttamista - 

oli sitä mieltä, että senaikainen suomalainen putki-

remonttien korjaustapa perustui täydelliseen kaoot-

tisuuteen. Kuka on purkutöiden jälkeen käynyt ta-

lon portaikossa, jossa aloitetaan uuden asentamista, 

tietää, että sehän on kuin sodan jäljiltä koko talo. Ei 

mitään systemaattisuutta, eikä järjestelmällisyyttä. 

Siitä on pakko päästä eroon.

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

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

Korjaus on nopea, osakkaille vaivaton ja oikeudenmukainen.

Lisätiedot
www.jeti-ikkuna.fi 

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

Maksuton ikkunoiden kunto- ja korjaus-

tarvearvio. Soita 0500 603 953.

Teksti: Riina Takala 

Esimerkkejä teollisista korjausrakentamisrat-

kaisuista, esimerkiksi Neapon moduuliratkaisut: Sitran 

selvityksiä 11,  "Energiatehokkaat teolliset korjausratkaisut 

Suomessa ja kansainvälisesti", tekijät Tuomo Lindstedt ja 

Juha-Matti Junnonen Teknillinen korkeakoulu, 2009.

Korjaamisen kehittäminen -ryhmähanke. Tekes:

Korjaamisen kehittäminen -ryhmähankkeen puitteissa on 

meneillään useita korjausrakentamisen kehittämishankkei-

ta, joiden tuloksia seurataan mm. työpajoissa.

Lisätietoja: http://www.tekes.fi /ohjelmat-ja-palvelut/

ohjelmat-ja-verkostot/rakennettu-ymparisto/aineistot/
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www.cembrit.fi

Tutustu Cembritin rakennus- ja julkisivulevyihin osoitteessa www.cembrit.fi  
tai ota yhteyttä myyntiin p. 019 287 61 tai sales@cembrit.fi.

T YÖ S I  A RVO I S E T  R A K E N N U S L E V Y T

Cembrit valmistaa ja myy 
rakennuslevyjä ammattirakentajille, 
jotka arvostavat kestävyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä. Cembrit on 
valjastanut kuitusementin ylivoimaiset 
ominaisuudet julkisivurakentamisen sekä 
sisärakentamisen eri käyttökohteisiin.

Kuitusementti sopii sekä 
uudisrakentamiseen että saneeraus-
kohteisiin. Kosteutta kestävä, hometta 
hylkivä sekä palo-ominaisuuksiltaan 
erinomainen kuitusementti edustaa 
rakennusmateriaalien eliittiä. 

Cembrit on kehittänyt ja valmistanut 
kuitusementtituotteita Lohjalla jo 
vuosikymmeniä. Kaikki tuotteemme 
ja viimeisimmät referenssimme näet 
kotisivuiltamme.

Molemmin puolin valmiiksi 
vedeneristetty märkätilalevy 
tekee kylpyhuoneen asennuksesta 
hämmästyttävän nopeaa ja vaivatonta 
www.kaakeliluja.fi

C E M B R I T  
K A A K E L I L U J A

MUISTA  
MYÖS!

KESTÄVÄÄN
RAKENTAMISEEN

http://www.cembrit.fi


"Korjaukset ovat 
itsessään hitaita, 
kalliita, likaavia ja 
asumista häiritseviä 
eli kokonaisuutena 
tämä ala 
kaipaa uusia 
toimintamalleja."
Anu Soikkeli
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H
aasteet ovat Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaarin puheenjohtajana toimi-

neen Anu Soikkelin mielestä yhtä suuri 

ponnistus kuin aikanaan sodan jälkei-

nen jälleenrakentaminen. 

– 60-,70- ja 80 -luvun talot ovat korjausiässä. 

Lakikin edellyttää, että niiden energiatehokkuutta 

parannetaan. Toiminnallinen ja tekninen korjaami-

nen kohtaavat haasteena meitä.

– Lähiöt koskettavat meistä hyvin montaa eli jo-

ka kolmas kerrostaloasunnoista on lähiöissä ja jo-

ka viides suomalainen asuu lähiössä. Jos ajattelee 

lukumääräisesti, niin seuraavan 10 vuoden aikana 

meillä on 300 000 asuntoa, jotka kaipaavat korjaa-

mista, Anu Soikkeli taustoitti.

Uudisrakentamisen mallit
eivät toimi korjausrakentamisessa
Korjausrakentamisen uudet haasteet nousevat siitä 

todellisuudesta,  että korjausrakentamista tehdään 

nykyisin hyvin vahvasti uudisrakentamisen perin-

teiden mukaisesti. 

Lisäksi käsityövaltaisena toimintana korjaami-

nen on hyvin hidasta ja hyvin kallista.

– Te, jos ketkä tiedätte, että niin isännöitsijöiden, 

taloyhtiöiden kuin tavallisten asukkaiden kannal-

ta korjaushankkeet ovat hankalia ja kohtuuttoman 

työläitä. Korjaukset ovat itsessään hitaita, kalliita, 

likaavia, asumista häiritseviä eli kokonaisuutena 

SODANJÄLKEISEN JÄLLEENRAKENTAMISEN MITTAINEN PONNISTUS

Korjausrakentamisen 
haasteet uusiksi 
Kolme korjausrakentamisen tulevaisuuden 
haastetta kiinteistö- ja isännöintialalle: 
Korjaamiseen enemmän asukaslähtöisyyttä, 
uusia teollisesti esivalmistettuja 
elementtiratkaisuja ja kaupunkirakennetta 
tiivistävää lisä- ja täydennysrakentamista.

tämä ala kaipaa uusia toimintamalleja. Meitä koh-

taavaa korjausrakentamisen urakkaa on oikeastaan 

mahdotonta toteuttaa uudisrakentamisen mene-

telmin, Anu Soikkeli vielä totesi viitaten viimeisten 

viiden vuoden aikana tekemäänsä tutkimustyöhön 

ja siitä kerrostalojen korjaamisesta saamiinsa koke-

muksiin.

Linjasaneeraus 
asukasystävällisesti
Teknisten järjestelmien uusiminen, erityisesti linja-

saneerauksista on tullut suoranainen kirosana.

– Mitä kaivataan? Asukaslähtöisyyttä, mikä tar-

koittaa pitäviä, nopeita aikatauluja. Tämän toteutta-

minen ei ole mikään mahdottomuus. 

– Esimerkiksi Saksassa vuokralaiset ja asunto-

jen omistajat osaavat vaatia ja sen ansiosta linjasa-

neeraus voi kestää yksi viikko per linja, korkeintaan 

kaksi - oli rakennuksessa sitten kolme kerrosta tai 

25. Näitä mahdollisuuksia on ja ihan varmasti myös 

meillekin tulossa.

Elementointitekniikkaa 
käyttöön laajemmin
Iso osa korjaamisesta kohdistuu myös julkisivuihin.

– Julkisivukorjauksiin kaivataan myös kipeäs-

ti uusia menetelmiä. Elementointi on päivän sana, 

mutta sitä käytetään korjauksissa vielä vähän. Kes-

kisessä Euroopassa on jo erilaisia menetelmiä, jotka 

on todettu toimiviksi ja jotka on testattu. Meillä niitä 

ei ole vielä kovin paljon käytössä, Soikkeli sanoo.

Yksi kuitenkin on eli puurunkoinen TES-ele-

mentti.

– Elementoinnin suurena etuna on se, että esi-

valmistusaste on korkea, jolla saavutetaan raken-

nustelineetön asennus. Asukkaiden ei enää tarvitse 

Teksti: Riina Takala Kuva: Markus Paajala

Anu Soikkeli toimii Oulun yliopistossa arkki-

tehtuurin tiedekunnassa yliopistolehtorina. 

Hänen alaansa ovat rakennussuunnittelu, eri-

tyisesti korjaus- ja muutossuunnittelu sekä 

energiatehokas rakentaminen.
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kärsiä siitä, että parhaimpana kesäaikana talo hupu-

tetaan,  häiriönä pölyä tulee asuntoihin enemmän 

tai vähemmän pitkän ajan kuluessa.

– Lisäksi elementtien käyttö tarkoittaa sitä, et-

tä korjaaminen pystytään teknisesti toteuttamaan 

hyvin korkealaatuisesti, pystytään minimoimaan 

asukkaille aiheutuvat häiriöt, koska rakentaminen 

on kuivaa ja nopeaa. 

– Esimerkiksi TES-elementeissä elementit ovat 

itse kantavia eli rakennuksen arkkitehtuuriinkin 

voidaan haluttaessa puuttua. Voidaan aukottaa jul-

kisivua uudelleen, tehdä uusia parvekkeita jne, 

Soikkeli kuvailee.

Rakentamisen laadun kannalta elementtien 

käyttöä pidetään erittäin järkevänä, koska silloin 

elementtien valmistaminen tapahtuu kuivassa, 

suojatussa tilassa ja valmiit elementit voidaan tuo-

da työmaalle. Lyhyen kesäkauden kannalta tämä on 

suuri etu.

Uusia mahdollisuuksia 
lisä- ja täydennysrakentamiseen
Yhdyskuntarakentamisen tiivistäminen ja sen avul-

la lähiöiden asukaspohjan vahvistaminen, vähäis-

ten palveluiden turvaaminen ja kenties uusien ai-

kaansaaminen ovat tärkeitä hallitusohjelmankin ta-

voitteiksi kirjattuja asioita.

– Näiden toteuttaminen edellyttää, että lähiöihin 

saadaan uusia asukkaita eli käytännössä toteute-

taan lisä- ja täydennysrakentamista. 

– Lisä- ja täydennysrakentaminen antaa mah-

dollisuuden parantaa ympäristöä kokonaisuutena. 

Taloyhtiön kannalta kuitenkin tärkeintä ja huomi-

onarvoisinta on, että tulevista lisä- tai täydennysne-

liöistä saadaan tuloja, joilla voidaan rahoittaa hissi-

korjauksia, hissien rakentamista, parvekkeiden ra-

kentamista, julkisivukorjauksia, lisälämmöneristä-

mistä jne, Soikkeli painottaa.

Tapojakin on erilaisia: – Lähiöön voidaan raken-

taa uudisrakentamisen kaltaisina ratkaisuna, koh-

teesta riippuen rakentamalla uusia kerroksia katolle, 

laajentamalla rakennuksia kylkiin ja se, mistä tänä 

päivänä on myös ryhdytty puhumaan lähiöiden yh-

teydessä, on rakennusten korottaminen. Kaupunki-

keskustoissa tätä on tehty.

Peruslähiörakennus sallii Soikkelin mukaan yh-

den tai kahden kerroksen korottamisen rakenteit-

tensa puolesta.

– Se edellyttää, että rakenteet ovat keveitä eli te-

räskenno- tai puuelementtejä. Sinne sijoittuvien 

toimintojen  ei välttämättä tarvitse olla asumista, 

vaan siellä voi olla yhteisiä tiloja parantamassa talo-

yhtiön viihtyvyyttä, palveluja, ulosvuokrattavaa ti-

laa, ihan mitä tahansa.

Rakennusten korottamisen pitäisi Soikkelin mie-

lestä aina kytkeytyä rakennuksen muun laadun pa-

rantamiseen esimerkiksi maantasokerroksen tai pi-

han parantamiseen, maantasokerroksen käyttöön-

ottoon, uusiin parvekkeisiin, hissien rakentamiseen 

jne.

– Sitten törmätään myös faktoihin, kylmään to-

dellisuuteen eli nykyiseen kaavoitusmenettelyyn. 

Olemme ympäristöministeriön kanssa kehittämäs-

sä kevennetyn kaavoituksen mallia nimenomaan 

lähiöiden korjaamiseen, Soikkeli mainitsee.

Myös nykyisten rahoitusratkaisujen on todet-

tu sopivan huonosti lähiöiden lisä- ja täydennysra-

kentamiseen. Rahoituksen tapaan on Soikkelin mu-

kaan myös tulossa muutoksia.

Konkretiaakin 
vähitellen tulossa
Tähän puheenvuoroon myöhemmin kuultu Wilma 

Schlizewskin ja Harri Pitkäsen esitys Alakiventie 3:n 

perusparannus- ja lisäkerrosrakentamisesta osoitti, 

että joitakin Anu Soikkelin esittämistä haasteista on 

jo edennyt konkretian tasolle.

– Huonojen ja hyvien käytänteiden tunnistami-

nen on aika ensiarvoisen tärkeää eli opitaan siitä, 

mitä on jo tehty.

Sitä Anu Soikkeli rakennusalan sisältäpäin asioi-

ta katsovana jäi pohtimaan, miten monille pienil-

le tekijöille jaettu hanke, pirstaloituminen vaikut-

taa vastuisiin. Jos jokin menee pieleen, kuka kantaa 

sen vastuun.

– Samojen jo tehtyjen hankkeiden läpikäynti, 

mitä oli hyvää, mitä tuli uutta, mitä voidaan ottaa 

käyttöön, auttaa varmasti tulevaisuudessa hankkei-

den onnistumisessa.

Haaste on myös 
isännöinnin uusi mahdollisuus
– Isännöintiala on suurten haasteiden edessä. Osa 

niistä haasteista on niitä, joita ala on jo kohdannut 

viimeiset vuodet, mutta paljon myös uusia haastei-

ta edessä tai meneillään.

– Haaste tarkoittaa aina myös mahdollisuutta. 

Tavallaan pallo on teillä, miten haasteisiin ja mah-

dollisuuksiin vastaatte ja minkälaisen kopin otat-

te niistä kiinni. Taloyhtiöiden peruskorjaustarve ja 

energiakorjaukset tulevat vääjäämättä  lisäämään 

korjauksia ja korjaushankkeita.

– Kommunikaatio, vuorovaikutus ja hyvinvointi 

suurella tavalla tulevaisuudessa ja nykyisyydessäkin 

vaikuttavat teidän työhönne, miten erilaisiin haas-

teisiin vastataan, Anu Soikkeli vielä kiteytti Tulevai-

suuden Isännöinti -seminaaripäivien annin.

Terveellisemmän elinympäristön 
ammattilainen

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet 

• tuhohyönteiset • lintutorjunta 
• desin  oinnit • hajunpoistot

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.  
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T
ulevaisuuden isännöinti -työpajan tavoit-

teena oli avata aivonystyröitä miettimään, 

mihin suuntaan isännöintiala kehittyy ja 

miltä tulevaisuus näyttää. 

Isännöitsijä Arttu Lehtonen Uudenkaupungin 

Isännöitsijäkeskus Ky:stä innoitti alustuksessaan 

yleisöä pohtimaan asiaa lainaamalla Katleena Kor-

tesuon toukokuussa kirjoittamaa blogia: 

”Isännöintibusiness - siellä pärjää koulutettu sil-

likin. Suurin osa isännöitsijöistä on tunareita. Ai-

noa syy, miksi isännöintibusiness on pystyssä, on 

sen vaikeus. Asunto-osakeyhtiöiden on pakko ostaa 

suomalaisilta tekijöiltä, kun kiinalaiset eivät pysty 

auttamaan, eivätkä robotitkaan - vielä....”

Isännöinnin oheen lisäpalveluita
– Voisiko isännöintitoimisto tarjota jotakin muu-

Tulevaisuus pohdinnassa 
tiukasti nykyisyydestä
Isännöitsijöiden on selvästi vaikea irrottautua nykypäivästä 
ja siitä, miten isännöintiä nykyisin toteutetaan, vaikka 
puhuttaisiin isännöinnin tulevaisuudesta. Yhteinen käsitys 
kuitenkin on, että nyt eletään jo murrosvaihetta, jonka aikana 
moni yritys joutuu miettimään, mitä palveluita, miten, keille, 
minkälaisin välinein tarjotaan, miten turvata kannattavuus ja 
miten vastata markkinoilla lisääntyvään kilpailuun.

takin palvelua kuin kiinteästi isännöintiin liittyviä 

toimintoja. Löysin netistä Walttari Oy -nimisen yri-

tyksen, joka markkinoi itseään ”arkenne apuna”. He 

tarjoavat isännöinnin lisäksi  esimerkiksi kylpyhuo-

neiden silikonivaihdot, ikkunoiden tiivistämisen, 

lattiakaivojen puhdistamista, lamppujen vaihtoa, 

pesu- ja siivousapua. 

– Väestö ikääntyy hirvittävää vauhtia. Asunnois-

sa asuu entistä enemmän niitä mummoja, jotka 

eivät uskalla kiivetä keittiöjakkaran kanssa vaihta-

maan lamppua. Entäs jo se tuttu isännöitsijä vastai-

si puhelimeen ja hommaisi mummolle yhteistyö-

kumppaninsa vaihtamaan sen lampun? Sillä saisi 

lisää liikevaihtoa, Arttu Lehtonen toi esiin ja sai ai-

kaan vilkkaan keskustelun siitä, mitä isännöintiin 

pitäisi kuulua ja mitä ei.

– Menemme isännöintialalla taaksepäin, jos ru-

Teksti: Riina Takala Kuvat: Matti Karppanen
Työpajan alusta-

jina Arttu Leh-

tonen (vas.) AIT, 

ITS, ITS-TEK, 

Uudenkaupun-

gin Isännöitsijä- 

keskuksesta on 

ollut isännöin-

tialalla vuodesta 

2001. Jaani Räty 

Isännöintivelho 

Oy:stä on 31-

vuotias yrittä-

jäisännöitsijä ja 

viittä vaille val-

mis tuotantota-

louden diplomi-

insinööri.
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• 24 h vahinkoturva ja päivystys sekä vahinkojen 
jälkeinen jälleenrakentaminen

• Sisäilmatutkimukset 
• Viemäripalvelut 
• Julkisivu- ja kattopesut sekä 

graffi  tinpoistot 
• Purkupalvelut ja sisäpurkutyöt
• Asbesti- ja muut haitta-ainepurut
• Palokatkokartoitukset ja -asennukset

www.delete.fi 

DELETESTÄ PALVELUT 
KIINTEISTÖILLE

Delete tarjoaa kiinteistöjen elinkaaren ajalle sekä ennakoivaa että hätä- ja vahinkotilanteiden kunnossapitopalveluja. 
Meidän konseptimme sisältää kokonaisvaltaisen palvelun asiakkaamme kiinteistöille. Asiakkaalle tämä tarkoittaa 
turvallisuutta ja helppoutta, kun kaikki palvelut saa saman kumppanin kautta. 

Ota yhteyttä, 
tulemme poistamaan ongelmasi!

kiinteistöposti_TI_delete.indd   1 6/7/2013   1:38:15 PM

http://www.delete.fi


peamme luutuamaan lattioita. Isännöitsijän on kes-

kityttävä asiantuntijatehtäviin, ei lamppujen vaih-

toon, Vesa Ryyppö Isännöinti M Ryyppö Ky:stä to-

pakasti totesi.

– Molempien kaltaisia yrityksiä tarvitaan - niitä, 

jotka tarjoavat laajaa palvelupakettia, ja niitä, jot-

ka tekevät keskitetysti vain yhtä tai kahta palvelua, 

Lehtonen puolusti ajatustaan.

Isännöitsijä saisi siis provikaa, kun hankkisi yh-

teistyökumppaniyrityksille töitä, kuuluu taas kom-

menttina yleisöstä.

– Isännöintiyritys saisi lisää liikevaihtoa. Moni 

asiakas ei edes tiedä, mitä heidän kannattaisi ostaa 

isännöitsijältä, Lehtonen vielä jatkoi perustelujaan.

”Vanhusisännöintiä” 
ja hyvää asiakaspalvelua
Asiakaslähtöisyyden sekä nuoren ja kokeneemman 

yhteistyön merkityksen arkitilanteissa nosti esiin 

kaupungin isännöitsijäksi itseään tituleerannut: 

– Olen kaupungin isännöitsijä, tekninen isän-

nöitsijä, laitehuollosta, kävelykepeistä, rollaattoreis-

ta vastaava, rakennusautomaation ja ilmastoinnin 

valvoja. Mamma pyytää minulta kiinteistöllä, voi-

sitko auttaa, jne. Eli erittäin laajaa on tämä kaupun-

gin isännöitsijän homma. Tehtävää ei mielestäni 

kuitenkaan arvosteta kaupungin kentässäkään niin 

kuin pitäisi arvostaa. 

Hänen mielestään olisikin tärkeää, että nuoret ja 

kokeneemmat isännöitsijät tekisivät yhdessä töitä. 

Silloin kokeneempi voisi opastaa vielä korvantaus-

tojaan ”hiovia” nuorukaisia malttamaan mielen-

sä asiakkaiden kanssa, eivätkä ”rakettipäämäisesti” 

ryntäilisi asiakkaita palvelemaan.

– Joskus tuntuu, voisivatko he hieman hellittää 

ennen kuin ”moukaroivat” innostuksellaan ja asen-

teellaan asiakkaat, isännöitsijä totesi viitaten koke-

muksiinsa organisaatioon tulleista nuorista isän-

nöitsijöistä.

– Puhutaan vanhusisännöinnistä, siitä että isän-

nöitsijä on asiakkaan vierellä ja puhutaan opetta-

vasta isännöitsijästä, joka opettaa nuorille sen, mi-

tä työssä todella tarvitaan. Isännöintiin tarvitaan 

nuorta ja vanhaa, rinnakkain kulkemista ja paljon 

enemmän arvostusta, hän vielä muistutti.

– Olen arvostuksesta tismalleen samaa mieltä. 

Me alan ihmiset olemme itse aiheuttaneet sen, et-

tei arvostus ole sitä, mitä haluttaisiin. Moni teistä 

ja minäkin olemme joskus syyllistyneet oman am-

mattitaitomme vähättelemiseen. Kuulee sanotta-

van, että ”ei kukaan tähän hommaan muuten tule 

kuin vahingossa tai on ajautunut alalle”. Sellaiset 

puheet pitää lopettaa ja ruveta tekemään ylpeänä 

isännöintityötä, Arttu Lehtonen kuittasi. 

– Jos ryhdymme tekemään kotisairaanhoitoa, 

kotihoitoa, maton tamppausta, talotalkkarin töi-

tä, niin miten me saadaan sitä profi ilia ylös. En us-

ko, että kukaan Pasi Oravallekaan soittaa, tulisitko 

puhdistamaan meidän rännit... Kiinteistön talous 

ja taloyhtiön hyvinvointi on isännöinnin ydin. Toki 

voimmehan toimia puhelinkeskuksena, jota kaut-

ta lisäpalveluita saa, mutta isännöitsijä on nimen-

omaan asiantuntija, Vesa Ryyppö tuumi.

Puheenjohtajien Klubia Turusta edustava Mika 

Artesola arveli, ettei taloyhtiön hallituksissa kovin 

helposti hyväksyttäisi sitä, että isännöintiyrityksellä 

olisi tietynlaisia sivu- tai lisätoimintoja. Tai ainakin 

se johtaisi väistämättä epäilyksiin, minkälaista pro-

visiota isännöitsijä tai toimisto siitä saisi. 

Arttu Lehtonen näki yhtenä erikoistumisen 

mahdollisuutena enenevässä määrin kasvavat 

energiatehokkuusvaatimukset.

– Voisiko siinä olla joillekin isännöintiyrityksille 

myös erikoistumisen tilaisuus ja mahdollisuus ke-

Mika Artesola 

vetää Puheen-

johtajien Klubia 

Turussa ja toimii 

ulkopuolisena 

hallituksen pu-

heenjohtajana 

kuudessa yhti-

össä ja yhdessä 

hallituksen jäse-

nenä.

"Kun isännöitsijä 
havaitsee, että sopi-
mus ei vastaa taloyh-
tiön, eikä isännöitsi-
jän tarpeita, niin sil-
loin päivitettäisiin se. 
Näin suojattaisiin 
juridisesti ja talou-
dellisesti molempia 
toimijoita ja saataisiin 
aikaan kitkatonta 
yhteistyötä."
Mika Artesola
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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


hittää uusia palvelupaketteja?

”Ikisopimukset” yhteistyön jarruna
Mika Artesola näki yhdeksi isännöitsijöiden ja hal-

litusten väliseksi perusongelmaksi isännöintisopi-

mukset.

– Syypäitä siihen ovat tietysti tarjouspyynnön 

esittäneet eli taloyhtiöt. Sen tähden näen yhdeksi 

tärkeimmäksi asiaksi sen, että isännöintiyritykset ja 

isännöitsijät itse mahdollisuuksiensa mukaan pyr-

kisivät jakamaan tietoa taloyhtiöiden hallituksille 

isännöintisopimuksen tärkeydestä ja että sitä aloit-

teellisesti päivitettäisiin. 

– Kun isännöitsijä havaitsee, että sopimus ei vas-

taa taloyhtiön, eikä isännöitsijän tarpeita, niin sil-

loin päivitettäisiin se. Näin suojattaisiin juridisesti ja 

myöskin taloudellisesti molempia toimijoita ja saa-

taisiin aikaan kitkatonta yhteistyötä.

Arttu Lehtonen tunnusti saaneensa omantun-

non pistoksen siitä, ettei isännöintisopimuksien si-

sältöjä ole tullut päivitettyä niin kuin hyvä olisi. 

– Päivittäminen kannattaisi tehdä vähintään sil-

loin, kun hallitus uudistuu tai tulee uusia jäseniä ja 

selvittää silloin jäsenille, mitä isännöitsijän tehtä-

viin kuuluikaan. Se varmaan edesauttaisi sitäkin, 

ettei taloyhtiöt lähde kilpailuttamaan ainakaan hin-

ta edellä ja siksi, ettei tiedä, mitä isännöitsijöintiin 

muuta kuuluu kuin laskujen maksaminen.

Isännöinnin
kilpailuttaminen liian herkässä
Isännöinnin nurjana puolena koettiin se, miten her-

kästi taloyhtiöt lähtevät kilpailuttamaan isännöintiä.

– Me pyrimme hoitamaan asiakkaitamme sillä 

periaatteella, että jokainen talo on meidän talom-

me. Pitäisin aika omituisena, jos taloyhtiö kahden-

kin vuoden välein olisi kilpailuttamassa isännöintiä, 

Vesa Ryyppö totesi.

– Isännöinninhän pitäisi olla ehdotonta luotta-

mustyötä, perhelääkärimäistä tai perhejuristimais-

ta yhteistyötä, jossa uskalletaan kertoa kaikki asiat, 

Ryyppö painotti.

Jaani Rädyn mielestä alalla pitäisi pyrkiä siihen, 

että isännöintiyrityksen olisi tarjottava niin hyvää 

isännöintipalvelua, ettei sille löytyisi vertaista. Tar-

jous olisi vertailukelvoton, koska muuta vaihtoeh-

toa kuin valita tämä ei taloyhtiöllä olisi. 

Kiinteistöliitto Uusimaata edustanut Pekka Kouri 

oli täysin eri mieltä ja korosti, että tarjousten vertai-

leminen on ehdoton edellytys kilpailuttamisessa.

– Hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia on oh-

jeistettu, että tarjousten pitää olla ehdottomasti ver-

tailukelpoisia. Lähetetään täsmälleen samanlainen 

pyyntö kaikille, missä on kuukausipalkkaiset työt ja 

tarkka hinnoittelu mahdollisille erillistöille, hän ker-

toi viitaten Kiinteistöliiton tekemään ohjeistukseen.

– Kuinka moni läsnäolijoista on harkinnut tai 

voisi ehkä joskus harkita kokonaan kuukausipalk-

kioperusteesta luopumista ja siirtymistä asiantun-

tijapalvelun yleiseen laskuttamiseen, joka perustuu 

tehtyihin tunteihin tai töihin, kuten asianajajilla ja 

tilintarkastajilla, heitti Arttu Lehtonen näkemyksenä 

keskusteluun.

Hinnoittelemisen taito
Isännöintisopimuksen hinta ”ravistetaan hihasta” 

Arttu Lehtonen arveli yleistilanteeksi. Toki niin, että 

johonkin se perustuu, neliöihin, kuutioihin tai ”jo-

honkin maagiseen suhdelukuun”.

– Mutta kuinka moni läsnäolijoista tietää, kuin-

ka paljon asunto-osakeyhtiön hoitaminen maksaa 

kuukaudessa teidän fi rmallenne? Teettekö tappiol-

la? Sen selvittäminen olisi avainasemassa kannatta-

vuuden parantamisessa, Lehtonen evästi.

– Jos viidennes asiakkaistanne ei moiti teitä sii-

tä, että olette liian kallis, olette myyneet liian hal-

Kaupungin isännöitsijän monipuolisen toimenkuvan esille nostanut isännöit-

sijä totesi, ettei työtä tänä päivänä kuitenkaan arvosteta riittävästi.

Pekka Kouri Kiinteistöliitto Uusimaasta piti ehdottoman vält-

tämättömänä, että isännöintitarjoukset ovat vertailukelpoisia. 

Muuten hallitusten on mahdotonta tehdä oikeita valintoja. 

Irma Heikkilä Tilitoimisto Irma Heikkilästä kuuntelee vieressä.
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valla. Jos yli viidennes asiakkaistanne väittäisi, että 

olette liian kallis, silloin teidän pitäisi pystyä perus-

telemaan, minkä takia hinta on se, mikä se on. Pys-

tyä osoittamaan, että tällä hinnalla saatte näitä ja 

näitä asioita, säästätte näin paljon rahaa ja aikaa ja 

teidän hallituksellanne on helpompaa. Asiakkaille 

pitää pystyä kuvaamaan isännöintipalvelu euroina, 

minuutteina ja tunteina. Kyllä he silloin ovat valmii-

ta maksamaan enemmän, oli Jaani Rädyn kanta.

Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että laskutetaan 

tyhjästä. Sitä hän kuitenkin piti huonona, jos isän-

nöinnin kustannuksia piilotetaan kopiointi- ynnä 

muihin hintoihin.

– Isännöitsijöiden pitäisi oikeasti parantaa pal-

veluja, tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja tehdä asioita 

tehokkaammin, paremmin ja perustellen, Räty to-

tesi.

Jos isännöitsijä ryhtyisi tarjoamaan lisäarvona 

esimerkiksi energianeuvontaa tai mitä muuta ta-

hansa lisäpalvelua, senkin pitäisi tietenkin näkyä 

palkkiossa. Lisäksi Rädyn mielestä olisi hyvä miet-

tiä, pitäisikö isännöintialalla olla palkkio- tai bonus-

järjestelmiä, joissa olisi tietyt mitattavat kriteerit ja 

niiden saavuttaminen palkittaisiin.

Bonusten kääntöpuoli saattaisi Artesolan mieles-

tä olla se, että isännöitsijää kiinnostaisi enemmän 

hyvän bonuksen mahdollisesti tuova yhtiö kuin se, 

johon menee paljon aikaa, eikä bonustakaan ole sii-

tä luvassa.

Sitäkin tärkeämpää Artesolan mielestä olisi saa-

da isännöintipalkkiot sille tasolle, että maksettaisiin 

selkeästi sen mukaan, mitä isännöitsijältä odote-

taan.

– Eikä siinä tarjousvaiheessa valittaisi rahallisesti 

alimitoitettua tarjousta, joka sitten kertautuu ja kos-

tautuu eri käänteissä.

Hallituksen ja yhtiökokouksenkin suhtautumi-

nen oikein mitoitettuun isännöintipalkkioon saat-

taa käytännössä kompastua siihen, että huomio 

kiinnittyy saadun palvelun sijaan vaikkapa edellis-

vuoden tileissä esitettyihin hallintokulujen erittelyi-

hin... paperikopioiden määrä ja hinta jne....

– Kun tällaiset asiat saadaan kuntoon sillä kun-

non palkkauksella, niin varmaan tulee hyvää yh-

teistyötä ja isännöinnin tulevaisuuskin näyttää ruu-

suiselta, oli Artesolan vahva usko.

Tulevaisuuden asiakkaat
Mika Artesola nappasi Katleena Kortesuon blogista 

sanan robotti ja pohti, miten ihmisen tekemän työn 

korvaaminen roboteilla voisi kenties vaikuttaa talo-

yhtiössä. 

– Isännöinnin ja kiinteistönhuollon töitä ei voi 

ulkoistaa kaukoitään, mutta hyvin pian joku tulee 

kokeilemaan sitäkin muodossa tai toisessa. Lisäk-

si kun kaikkien asioiden hoitaminen siirtyy entis-

tä enemmän sähköiseksi, niin voi olla, että ainakin 

tiimityöstä hallinnolliset tehtävät menevät entistä 

enemmän niihin järjestelmiin. 

Tämä siis merkitsisi sitä, että ellei nyt ihan robo-

tit hallinnollisia tehtäviä tekisikään, niin työnteki-

jöiden määrä vähenisi. 

Jaani Räty tarttui tähän esimerkillä, miten esi-

merkiksi miljardeja euroja pyörittävän pörssiyhtiön 

hallinto-osastolla työskentelee hyvin vähän työn-

tekijöitä: – Sitten meillä on isännöintitoimisto, jo-

ka pyörittää vesilaskuja, on kirjanpitäjää ja vastike-

valvojaa ties minkälaista avustavaa henkilökuntaa. 

Minä olen automatisoinut esimerkiksi vesilaskujen 

hoitamisen. Kun lasku tulee, se menee verkkolasku-

na tai skannauspalveluna kirjanpitojärjestelmään. 

Olen tiliöinyt sen automaattiseksi eli kun järjestel-

MILTÄ isännöin tulevaisuus näyttää?

Mitä siitä ajattelemme, mitä toivomme, missä kipu-

pisteet ovat?

MINKÄLAISTA isännöitsijän työ  on tulevaisuudes-

sa? 

Mitä isännöitsijä tekee? Miten tekee? Mitä uusia pal-

veluja hän ja yritys tarjoavat? Mitkä ovat toteuttami-

sen kannalta suurimpia haasteita?

ISÄNNÖINNIN TULEVAISUUS -HENKILÖSELVITYS-

RAPORTTI (Ympäristöministeriö, raportti 14, 2011)

Isännöitsijästä tulee asumisen energiankäytön por-

tinvartija. Hän ohjaa asiakkaitaan tekemään  järkeviä 

energiankulutusta parantavia toimia

Isännöitsijä tarjoaa energiatehokkuuspalveluita.

Isännöitsijä kerää tietoa asiakasyhtiöistä ja tuot-

taa sitä siihen muotoon, että asiakasyhtiöt voivat 

keskenään vertailla esimerkiksi energiakulutusta tai 

vastikkeen suuruutta.

Isännöintiyritys pyrkii hyödyntämään tekniikan suo-

mat mahdollisuudet ja sähköiset palvelut. 

Isännöintitoimistossa toimii tiimi, jolta asiakas saa 

palvelut.

Isännöintiyritys tarjoaa palvelukonsepteja ja erilaisia 

hinta- ja sisältöpaketteja.

Isännöintityö on kuningasasiakkaiden palvelemista?

MITEN tulevaisuuden tavoitteet voidaan saavuttaa?

Mitkä ovat tämän päivän suurimpia ongelmia? 

Missä vaikeuksia? 

Mikä asema isännöitsijällä? Markkinatilanne? Hin-

noittelu? Konseptointi? Työvoimatilanne?

MUUTOKSEN aikaansaamiseksi tärkeimmät toi-

menpiteet?

Isännöitsijä itse, toimisto, asiakaskunta, yhteistyö-

kumppanit, viranomaiset, lainlaatijat

TAUSTAA:  Isännöintiyritysten lukumäärä vuonna 

2012 oli 1 202. Toimipaikkoja oli 1331.

Henkilömäärä oli 4 766, jossa kasvua vuoteen 2007 

verrattuna 12,6 prosenttia. 

Toimialana Kiinteistöjen isännöinti:

Aloittaneita vuonna 2010 89, 2011 95 ja 2012 76

Lopettaneita vuonna 2010 58, 2011 55 ja 2012 84

Lähteet: Toimiala Online/Tilastokeskus, Finnvera

Työpajan alustus:
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mä tunnistaa, että lähettäjä on Helsingin Vesi, niin 

lasku menee suoraan vesitilille. Vilkaisen sen ja jos 

kyse onkin vaikkapa päämittarin vaihdosta, sitten 

teen kirjauksen itse. Kaikki rutiini voidaan automa-

tisoida, Räty vakuutti.

Yhtälailla papereiden fyysisen postittamisen si-

jaan sen vaiheen voisi Rädyn mielestä korvata yh-

dellä hiiren klikkauksella ja toimittaa materiaali 

postituspalveluun.

Hämmentäväksi kokemukseksi hän nimitti 

omalla kohdallaan sitä, että on mukana ns. vanhan-

aikaisella risteilyllä, mutta kannettavassa kaikki tar-

vittavat ohjelmat ja järjestelmät, joiden avulla työn-

teko hytissä on onnistunut koko seminaarimatkan 

ajan.

– On tultu sellaiseen aikaan, että voidaan olla 

”vanhanaikaisella” risteilyllä ja tehdä nykyaikaisesti 

töitä, mikä on minusta aika hämmentävä kokemus, 

Räty tuumi.

Yksilöllisyyden ja 
teknistymisen haasteet
Maailman sirpaloituminen, yksilöllisyyden korostu-

minen ja elämisen teknistyminen tuovat Mika Arte-

solan mielestä jo nyt uudenlaisia haasteita taloyhti-

öille ja isännöitsijöille. 

Esimerkiksi se, miten sovittaa yksilöllisyyttään 

varjelevat ja vaativat asukkaat taloyhtiön yhteisiin 

pelisääntöihin, kun kyse on kuitenkin yhteisöstä. 

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheen-

johtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, 

kun yhtiönne luottamushenkilö on vaih-

tunut. Näin varmistamme Kiinteistöpostin 

perillemenon juuri sinne, missä siitä on 

suurin hyöty.

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen   
   kautta osoitteessa www.kiinteistoposti.  .  
   Sieltä sivun oikeasta reunasta painike
   Tee osoitteenmuutos

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.

• Sähköpostilla osoitteeseen:
   osoitteenmuutos@kiinteistoposti.  

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa

Miten sovittaa yhteen erilaiset työajat ja elämänryt-

mit, jos osalla asukkaista ei ole mitään käsitystä ns. 

normaalista elämästä?

– Suurimpia isännöitsijälle tässä arkipäivän elä-

mässä vastaan tulevia haasteita on sovittaa erilaiset 

tarpeet yhteen. Että isännöitsijä on se johtaja, joka 

asettaa rajoja, ei tietenkään omapäisesti, vaan halli-

tuksen ja yhtiökokouksen kautta, Artesola pohti.

Lisäksi uusi teknologia tuo käsiteltäväksi aivan 

uudenlaisia asioita, joista pitäisi kuitenkin yhdessä 

päästä sopuun. Esimerkkinä vaikkapa sähköautot - 

niitä ilmestyy pihalle useampia ja sähköautolla aja-

vat osakkaat vaativat pihalle latauspisteitä. 

– Kaikessa tässä on tulevaisuutta ja haastetta. 

Isännöitsijänkin työssä tulee korostumaan samaan 

aikaan vahva ihmissuhdeosaaminen kuin myös 

teknologian kehittymisen hallinta, Artesola arvioi.

Kilpailu kiristyy
Entäs jos tulee uusi ”Isännöinti-IKEA”, joka valtaa 

markkinat ja vie nykyisiltä toimistoilta asiakkaita? 

Tällaisen ajatuksen keskusteluun heitti Jaani Räty 

herättääkseen kuulijat pohtimaan nykyisten yritys-

ten liiketoimintaosaamista.

– Se ei ehkä tapahdu huomenna, mutta ehkä 15 

vuoden päästä. Jos hallitsette yrityksenne liiketoi-

minnan ja osaatte palvella asiakkaita, niin silloin sel-

vitään. Tällaisena minä isännöinnin tulevaisuuden 

näen, Jaani Räty vielä totesi.
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-T
ästä todellakin tulee erittäin mielen-

kiintoista, kun saadaan jalkeille tämä 

koko ilmoitusjärjestelmä, totesi asi-

anajaja Pasi Orava Asianajotoimisto 

J. Rajamäki Oy:stä Tulevaisuuden Isännöinti -se-

minaarin Lakikammarissa vastaillessaan lukuisiin 

kysymyksiin, jotka liittyivät 1.7.2014 voimaan astu-

vaan rakentamiseen liittyvien urakoiden tiedonan-

tovelvollisuuteen.

Ensimmäisen kerran sähköistä tiedonantoa ”tes-

tataan” viimeistään 5.9.2014, kun annetaan tieto-

ja heinäkuun rakentamishankkeista, olivatpa sitten 

uudis- tai korjausrakentamista.

Kuka ja mitä ilmoitetaan?
KYSYMYS YKSI: Kuka antaa tiedot? Asunto-osakeyh-

tiö? Miten tai kuka tarkastaa, antaako pääurakoitsija 

tiedot aliurakoitsijoista?

– Asunto-osakeyhtiö antaa urakkatiedot vain sii-

tä sopimussuhteesta, mikä taloyhtiöllä on urakoitsi-

jaan. Pääurakoitsijan tehtävä on sitten antaa vastaa-

vat urakkatiedot omasta tilaamastaan urakasta, Pasi 

Orava vastaa..

– Tämäkin on vielä rajattu niin, että mihinkään 

vähäisiin urakoihin ilmoitusvelvollisuus ei ulotu 

eli jos urakan, siis sopimuksen arvo, on enintään 

15 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin silloin sitä 

ei tarvitse ilmoittaa.

KYSYMYS KAKSI: Jos taloyhtiö pilkkoo hankkeen use-

ammalle urakoitsijalle ja tekee vaikka 10 erillistä urak-

kasopimusta, niin kaatuuko silloin ilmoittamisvelvol-

lisuus taloyhtiölle?

– Kyllä. Kysymys on samasta hankkeesta. Ja jos 

työn luonne ja yhteishinta ylittävät ilmoituskynnyk-

sen, on ilmoitettava. Se on sitten eri asia, millä hinnal-

la urakoitsijat ovat myyneet työtä eteenpäin heidän 

aliurakoitsijoilleen.

KYSYMYS KOLME: Voiko urakkatietojen ilmoittamis-

velvollisuuden piiristä jäädä pois jokin aliurakoitsija?

Kysymystulva urakka-
tietojen antamisesta
Mistä, miten ja milloin verottajalle on ilmoitettava 
urakkatietoja, jos korjaushanke on alkanut tammikuussa 
ja loppunut kesäkuussa, mutta maksuja suoritetaan 
vielä elokuussa? Tai jos urakka päättyy heinäkuun 
lopussa ja maksusuoritukset hoidetaan lokakuussa? Mikä 
on ratkaiseva päivä ilmoittamisen kannalta - laskun 
kirjoittamispäivä vai laskun eräpäivä? Entäs jos urakasta 
on jätetty ns. sisään seuraavalle keväälle 2000 euroa 

– Kyllä voi. Niitä aliurakoita ei lasketa, eikä talo-

yhtiöllä ole niistä ilmoitusvelvollisuutta, ellei talo-

yhtiö ole tehnyt sopimusta suoraan sen aliurakoit-

sijan kanssa ja urakkasumma ylitä 15 000 euroa.  

KYSYMYS NELJÄ: Kun taloyhtiössä tehdään neljän 

miljoonan rakennusurakkaa, niin onko totta, ettei 

isännöitsijän eikä hallituksen jäsenten tarvitse olla 

tarkkailemassa, onko työntekijöillä henkilökortteja 

tai ketä työmaalla kulkee?

– Ei tarvitse. Se on päätoteuttajan eli pääurakoit-

sijan tehtävä, että työntekijätiedot annetaan. Ali-

urakoitsijat antavat päätoteuttajalle tiedot työnteki-

jöistä, jotka pitäisi työmaalta löytyä. Päätoteuttaja il-

moittaa myös urakkatiedot niistä aliurakoista, jotka 

se on tilannut. 

KYSYMYS VIISI: Mitä urakkatietoina oikein ilmoitan?

– Verottajalle ilmoitetaan muun muassa ilmoi-

tusvuosi, kohdekuukausi, taloyhtiön ja urakoitsijan 

tunnistetiedot, työmaatiedot, yhteyshenkilöt ja Y-

tunnukset. Urakasta ilmoitetaan muun ohella urak-

kasopimus, kokonaisurakkahinta ennakkomak-

suineen ja maksusuorituksineen, urakan alku- ja 

loppupäivämäärät. Ne ilmoitetaan valmiilla lomak-

keella. 

– Pääasia on, että ilmoitetaan tiedot. Jos myö-

hemmin havaitaan tiedoissa virhe, ne voidaan kor-

jata korjausilmoituksella K. Sen voi tehdä vuoden 

kuluessa kunkin kuukauden ilmoittamisvelvolli-

suuden päättymisestä. Eli aikaa on, eikä sanktioita 

tule, vaikka olisi virheitä, Orava lohdutti.

– Sen sijaan jos ilmoittamisvelvollisuus laimin-

lyödään, siitä voi tulla maksimissaan 15 000 euron 

sakko.

KYSYMYS KUUSI: Onko niin, että pääurakoitsija il-

moittaa myös työntekijöille maksetut palkat?

– Pääurakoitsija ilmoittaa yhteisen työmaan 

osalta mm. työsuhteen laadun ja työntekijätiedot ja 

minkälaisia työaikoja työntekijä on työmaalla teh-

nyt, milloin työntekijä on aloittanut työn tekemi-

Teksti: Riina Takala Kuvat: Matti Karppanen
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sen työmaalla ja milloin lopullisesti päättänyt seillä 

työskentelyn. Sekä palkanmaksajan. Tästähän voi-

daan sitten päätellä, että pakkojakin on maksettu. 

Tarkoitus on, että kaikkea sitä maksuliikennettä, jo-

ka rakennushankkeeseen liittyy, pystytään verotta-

jan taholta seuraamaan.

Urakkavaihe ja maksaminen
KYSYMYS SEITSEMÄN: Urakan aloitusaika on 

31.7.2014 ja urakkamaksu suoritetaan yhdessä eräs-

sä 1.10.2014. Pitääkö ilmoittaa 5.9.2014 verottajalle, 

vaikka ei ole vielä mitään maksettu?

– Kyllä pitää, koska urakka on kuitenkin alka-

nut. Verottajalle ilmoitetaan tietenkin koko urakka-

summa, mitä on laskutettu ja mitä maksettu. Hei-

näkuusta ilmoitukseen laitetaan maksetuksi nolla, 

Orava aloitti.

KYSYMYS KAHDEKSAN: Mikä on ratkaisevaa siinä, 

kun urakkasumma on sovittu sopimuksen mukaan 

maksettavaksi 1.10.2014 - laskun kirjoittamispäivä-

määrä vai laskun eräpäivä?

– Sillä on merkitystä, milloin se on suoritettu. Il-

moitusvelvollisuus päättyy silloin, kun urakka luo-

vutetaan ja vastaanotetaan. Jos urakka luovutetaan 

ja vastaanotetaan 20.9.2014, niin silloin ilmoitus an-

netaan siitä parin kuukauden viiveellä. 

– Mutta jos urakkasummia maksetaan vielä sen-

kin jälkeen, niin kaikki ne suoritukset on myös il-

moitettava, vaikka urakka olisi jo päättynyt.

KYSYMYS YHDEKSÄN: Entä jos urakkasummasta jä-

tetään seuraavalle keväälle esimerkiksi 2 000 euroa 

maalaustöihin - se menee siis seuraavan vuoden 

puolelle - pitääkö siitä osuudesta tehdä ilmoitus?

– Kyllä pitää, jos koko urakkasummaa ei ole näin 

ollen maksettu. Ilmoitus tehdään sitä kuukautta 

koskevana, kun loppusumma maksetaan. Sen si-

jaan, jos suoritetaan takuuajan töitä, niin niitä ei 

tarvitse ilmoittaa.

KYSYMYS KYMMENEN: Projekti alkanut edellisen 

vuoden puolella, pitääkö ilmoittaa tiedot?

– Jos urakkahinta on tiedossa, kuten pitäisi olla, 

kun sopimus tehdään, ja hinta on yli 15 000 euroa, 

niin silloin ilmoitusvelvollisuus lähtee liikkeelle sii-

tä, missä vaiheessa urakka on ollut heinäkuussa. 

Jos urakkahinta jää alle 15 000 euron, mutta sit-

ten tuleekin tuhannen euron edestä muutostöitä, 

niin silloin taas tulee ilmoitusvelvollisuus.

KYSYMYS YKSITOISTA: Voiko ilmoittaa tiedot heti, 

kun urakka maksetaan ja antaa siitä ohjeet lasku-

tukseen? 

– Ilmoitusta ei pysty tekemään etukäteen, eikä 

ennenaikaisesti, vaan vasta sen kuukauden päätyt-

tyä, jolloin tapahtuma on ollut. 

KYSYMYS KAKSITOISTA: Jos urakka on kesken 

1.7.2014, niin siitä ilmoitetaan.

– Kyllä, jos se täyttää sen 15 000 euron rajan ja 

koskee ilmoitettavaa rakentamispalvelua.

KYSYMYS KOLMETOISTA: Vaikka olisi aloitettu viime 

vuonna ja on kesken, mutta kuitenkin loppuu en-

nen heinäkuun ensimmäistä päivää?

– 1.7.2014 on raja eli ei ilmoiteta. 

KYSYMYS NELJÄTOISTA: Jos maksaa jonkin laskun 

sen jälkeen, kun urakka on valmis? 

– Jos maksu maksetaan urakan jälkeen, niin sil-

loin ilmoitusvelvollisuus ei ole vielä loppunut. Mak-

sut, jotka maksetaan urakan loputtua, pitää jälkeen 

päin ilmoittaa. Ja ilmoittaa sitä kuuta kohden, jol-

loin ne suoritetaan.

Sama työ eri aikaan
KYSYMYS VIISITOISTA: Jos taloyhtiössä tehdään en-

sin yhden kylpyhuoneen remontti ja myöhemmin 

toisen, niin pitääkö niistä ilmoittaa urakkatiedot?

– Jos urakka koskee yhteiseen lopputulokseen 

tähtäävää työtä ja vaikka se tehtäisiin osaurakoina, 

niin se raja ilmoitusvelvollisuudelle on yhteensä 

15 000 euroa. Jos siis ensin tehdään se ensimmäi-

nen kylpyhuone ja toinen jostakin syystä myöhem-

min, niin silloin ei tarvitse ilmoittaa, jos ne yksit-

täisinä urakoina eivät ylitä 15 000 euroa. Mutta jos 

tehdään remontti kahteen kylpyhuoneeseen esi-

merkiksi eri urakoitsijoiden toimesta ja urakoiden 

hinta yhteenlaskettuna ylittää 15 000 euroa, niin sit-

ten on ilmoitettava.

– Älkää myykö 

palvelua liian 

halvalla, koska 

ilmoitusvelvolli-

suuteen liittyy 

urakkasuoritus-

ten jatkuva seu-

ranta, mitä ta-

pahtuu ja milloin 

on mistäkin il-

moitettava, Pasi 

Orava muistutti.
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Kunnossapitotyöt ja 
rakentamispalvelut
KYSYMYS KUUSITOISTA: Miten tulkitset? Tehdään 

ilmanvaihtokanavien nuohous, mittaus ja säätö, 

jonka hinta yhden koulun osalta on 25 000 euroa. 

Katsotaanko rakentamispalveluksi vai normaaliksi 

huoltamiseksi?

– Normaaliksi huolloksi minäkin sen ymmärtäi-

sin. Kiinteistönhoito ja huoltotyöt eivät ole ilmoi-

tettavaa rakentamispalvelua. Kiinteistönhuolto- ja 

-hoitotyöt - esimerkiksi nuohous, lv-järjetelmien 

tarkastukset ja puhdistukset, mittaukset ja testauk-

set sekä nurmien ajamiset, hiekoitukset ja lumiau-

raukset - eivät kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. 

Näin ollen kiinteistönhuoltoyhtiön töistä ilmoitusta 

ei tarvitse tehdä.

– Rakentamispalvelut on määritelty arvonlisäve-

rolaissa, samassa yhteydessä, mikä koskee käännet-

tyä arvonlisäverovelvollisuutta. 

– Verohallinto ja Rakennusteollisuus ovat laati-

neet listauksen niistä töistä, mitä pidetään rakenta-

mispalveluina. Se, että rakennuspalvelu on määri-

telty käännetyn verovelvollisuuden yhteydessä, ei 

tarkoita sitä, että tilaajan pitäisi olla tämän käänne-

tyn arvonlisäverovelvollisuuden piirissä joutuak-

seen urakkatietojen ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

– Karkeammin jaoteltuna rakentamispalvelu-

ja voivat olla talonrakentaminen, maarakentami-

nen, vesirakentaminen ja erikoisrakentaminen, jolla 

tarkoitetaan yksittäisiä töitä, kuten lvi-, sähkötöitä, 

maalausta, ikkunanlaittoa, katonlaittoa ym. 

Jatkuvaa seurantaa vaativaa
KYSYMYS SEITSEMÄNTOISTA: Paljonko isännöinti-

toimisto voi veloittaa palvelusta?

– En suoraan sanottuna tiedä. Tämähän on si-

nällään pienimuotoinen toimi, mutta katsotaan, 

minkälainen meteli siitä syntyy. Teistä tuskin ku-

kaan on tiennyt ennakoida verottajan toimia ja si-

sällyttää tällaisenkin palvelun isännöintisopimuk-

siinne. Yhtiön johto on velvollinen tekemään ilmoi-

tukset, ja minä ymmärrän ilmoittamisen hallituksen 

velvollisuudeksi. Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa 

tehtävään kenet tahansa. Sitä ei ole määrätty, että 

sen tahon olisi oltava isännöitsijä tai puheenjohtaja 

tai jokin tietty taho. 

– Älkää kuitenkaan myykö palvelua liian halvalla, 

koska ilmoitusvelvollisuuteen liittyy urakkasuori-

tusten jatkuva seuranta, mitä tapahtuu ja milloin on 

mistäkin ilmoitettava. 

– Siis vaikka keskeneräisellä työmaalla ei tapah-

tuisi esimerkiksi heinäkuussa mitään, niin siitä il-

moitetaan. Kaikista hankkeista ilmoitetaan tietyllä 

viiveellä ja tämä systeemi aiheuttaa juuri taloyhtiöl-

le tai käytännössä isännöitsijälle tietynlaisen seu-

rantavelvoitteen.

Kuka hyötyy?
KYSYMYS KAHDEKSANTOISTA: Kuka tästä hyötyy?

– Tämän velvollisuuden takana on rakennusalal-

la vallitseva harmaa talous ja työn teettäminen pi-

meänä. Tällä valjastetaan nyt kaikki harmaan talou-

den torjuntatalkoisiin.

Mia Soikkeli 

(vas.) Loimijoen 

Kiinteistökes-

kuksesta, Rauni 

Mokka Kiinteis-

tönvälitys 

Vanaja LKV:stä 

sekä Pertti Haa-

visto Isännöinti-

palvelu Mo-

menta Oy:stä 

kuuntelemassa 

tarkkaavaisina, 

mitä on tulossa. 
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L
eikkimielisessä, mutta samalla myös oi-

keanlaista terveystietoa antavassa tietokil-

pailussa isännöitsijät joutuivat miettimään 

muun muassa, kuinka moni mies saa sy-

däninfarktin 10 vuoden sisällä, jos elää ja voi niin 

kuin kilpailussa arvioitavana ollut ”Reiska”.

Tietokilpailua veti televisiostakin tuttu Risto Lai-

tila ja isännöitsijöistä koottiin kolme nelihenkistä 

joukkuetta, jotka saivat nimekseen: Tiikerit, Leijona 

ja Sudet.

Aktiivisesti osallistuttiin
Mikä on teidän mielestänne suomalaisen 15-64 

-vuotiaan miehen suurin kuolinsyy: on se alkoho-

liperäiset syyt, myrkytykset ynnä muut vai onko se 

verenkiertoelinsairaudet, toisin sanoen sydän- ja 

aivoverisuonisairaudet vai syövät, Risto Laitila ky-

syy ja puheensorina kuuluu niin joukkueissa kuin 

yleisönkin keskuudessa. 

Yleisö arvelee, että suurin syy löytyy alkoholista, 

mutta oikea vastaus onkin, että verenkiertoelinsai-

raudet.

- ”Reiska” on 45 vuotta. Kessuttelee, sokeritauti, 

kolesterolit, kohonnut verenpaine. 10 ”Reiskaa” vai 

20 "Reiskaa" sadasta vai joka toinen ”Reiska” saa sy-

däninfarktin 10 vuoden sisällä, Laitila jatkaa ”Reis-

kan” terveydellistä tilaa arvioivassa tietokilpailussa 

kysymistä.

– 20 prosenttia sadasta vastaavat kilpailijat. Onko 

yleisö samaa mieltä? Se on oikea vastaus, onnitte-

len, Laitila kannustaa yleisöä.

Isännöitsijöille terveystietoa 
tietokilpailun keinoin

Kolesterolista saatiin tietää, että se on tärkeä D-

vitamiinin rakennusaine, mutta jos sitä on ”kolmen, 

neljän miehen värkeiksi", niin sitten se on liikaa.

”Reiskalla” on myös korkea verenpaine. Siksi kil-

pailussa kysymys kuuluu, kuinka kauan on oikea-

oppisesti pidettävä mansettia olkavarressa ennen 

kuin painetaan starttinappulaa. Vaihtoehtoja ovat 2, 

5 ja 10 minuuttia.

– Viisi minuuttia on ihan oikein, Laitila sanoo.

– Verenpaineen mittaus on niin tärkeä asia, niin 

kuinka monta kertaa sitä pitää mitata - onko ker-

talaakista hyvä, jos se oikeaoppisesti pidetään se 5 

minuutta vai kahdesti vai neljä kertaa, Laitila jatkaa 

kysymysten sarjaa.

– Kaikki vastaavat B. Tuleeko tukea yleisöstä? 

Riittääkö kenellekään 1? Puhutaan kaksoismittauk-

sesta eli B on oikein.

– Me haluamme nyt tietää, paljonko ”Reiskan” 

verenpainetaso oikein on. Kaksoismittaus eli kak-

si peräkkäistä mittausta kahden minuutin tauolla 

- saadaanko se selville kolmen kuukauden aikajak-

solla vai pitääkö sitä seurata 3 kuukautta niin, että 

mittaa aamulla kaksoismittauksella ja illalla kaksois-

mittauksella. Vai onko se niin, että kuukausi pitää 

seurata ja useina eri päivinä ja useasti vuorokau-

dessa? Vai viikon ajan niin, että aamulla kahdeksi ja 

illalla kahdesti, jatketaan.

– Ollaanko valmiita. Lappu ylös. Se on viikon 

mittaus. Onko yleisö samaa mieltä? Mittaisiko joku 

pidemmän ajan? Kuukauden? Entäs kolme kuu-

kautta? Kyllä te olette valveutuneita. Se on viikon 

Joukkue Tiikerit vasemmalta lukien: Erkki Väisänen Toijalan Tilitoimisto Oy, 

Jarkko Pirttimäki Isännöintipalvelu Pirttimäki Ay, Rauni Mokka Kiinteistön-

välitys Vanaja Oy LKV ja Pertti Viitanen Toijalan Tilitoimisto Oy.

Terveyskeskuslääkärinä ja viimeiset 15 vuotta yksityislääkärinä 

empiiristä tutkimusta elämän onnellisuuden anatomiasta tehnyt 

Risto Laitila sai yleisönkin aktiivisesti osallistumaan kilpailuun.

Teksti: Riina Takala Kuvat: Markus Paajala
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ajan tuommoinen intensiivinen mittaus. Piste.

Nappivastauksiin kilpailijat ja yleisö päätyvät ky-

symyksessä, kuinka moni suomalainen mies nou-

dattaa terveellisiä elämäntapoja. Ja oikea vastaus 

kuuluu: Vain joka viides. 

Näin kilpailu etenee erilaisia terveysnäkökulmia 

pohdiskellen: Mikä ennustaa ikämiesten huono-

vointisuutta: Rahapula, yksinäisyys vai ahkera kes-

suttelu.... 

Onnellisuuden tärkeys
Kansallinen senioritutkimus vuodelta 2013 kertoo, 

että 63 prosenttia 55-79 -vuotiaista kokee elävänsä 

elämänsä parasta aikaa.

Risto Laitila muistuttaa siitä, miten tärkeää lii-

kunta on osana arkea ja luonnossa liikkuminen eri-

tyisesti elvyttävää ja voimaa antavaa. Paljonko sitten 

pitäisi liikkua, että se edistäisi terveyttä?

Ruokapyramidi vilahtaa tietokilpailijoiden ja 

yleisön silmissä. Tarkkaile rasvoja, tarkkaile hiili-

hydraattien laatua, näitä hyvin usein korostetaan.  

Risto Laitilan neuvo kuitenkin on, että ajattele aina 

kokonaisuutta ja mieti kokonaisuutta.

– Jokainen voi vaikuttaa omaan hyvään oloon-

sa ja onnellisuuteensa. Yllättävän paljon, pienelläkin 

vaivannäöllä, Risto Laitila viestitti omassa seminaa-

rikansioon muistoksi laitetussa CV:ssään. Tietokil-

pailukin oli hyvä päättää muutamiin tärkeisiin tee-

moihin: kuten olisi hyvä olla taito kuunnella sisältä 

pulppuavaa ääntä, nauttia luovasta yksinäisyydestä, 

auttaa toisia ihmisiä aidosti ja niin, että se tuo iloa, 

kykyä antaa anteeksi, myös menneisyyden loukka-

uksista, varata aikaa ystäville ja perheelle, kirjoittaa 

omasta elämästä mielekäs tarina, muistaa, että pää-

osassa olen minä itse unohtamatta puolensa pitä-

misen tärkeää roolia, muistaa huumori, hassuttelu 

ja rutiinien rikkominen ja muistaa ilmaista kiitolli-

suutta kaikesta, mitä on. 

Joukkue Sudet vasemmalta lukien: Pirkko Jaaramo Isännöinti ja laskenta Pirk-

ko Jaaramo Oy, Irja Salento-Roth ISR Isännöinti- ja hallintopalvelusta, Jaani 

Räty Isännöintivelho Oy ja Niki Koponen As Oy Pappilanrinne.

Joukkue Leijonat vasemmalta lukien: Agni Horak ja Jani Sa-

volainen Lassila & Tikanoja Oyj, Pentti Inkeri Maininki Kiin-

teistöpalvelut Oy ja työsuojelutarkastaja Mika Piirainen AVI.

"Työmottonani on: jokainen potilas on oppitunti. En väsy ihmettelemään, 

miten ankeistakin lähtökohdista ja elämän kolhuista voi selvitä tyytyväiseen ja 

hyvinvoivaan vanhuusikään. Ikäihmisten neuvot ja heidän omakohtaiset koke-

muksensa ovat rikasta perimätietoa, josta voi jokainen ottaa oppia omaan 

elämäänsä, Risto Laitila kertoo itsestään CV:ään.

61



Tervetuloa suurmyymäläämme,  
Vantaan Tammistoon.  
Saman katon alta löydät Keittiömaan  
ja Remonttimaailman.

   OVI  KOTISI
TUNNELMAAN 

Keittiömaa – Tuotevalikoimaltaan Suomen suurin 
ja laadukkain. Keittiömaan kautta saat Noblessa-, 
AKA- ja NIXI-keittiöt. Stripe-, Kabinetti- ja Kirena 
-liukuovet. Kymmenen eri kodinkonevalmistajan ja 
yhdeksän eri kylpyhuonevalmistajan tuotteet.

Yhteyshenkilösi:  
Eija Kanniainen-Ikonen, 0400 602 879.  
Sähköposti: eija.kanniainen@keittiomaa.fi

keittiömaa 

http://www.keittiomaa.fi


Remonttimaailma, josta löydät kotisi tekijät.
Tarjoamme kotisi tai vapaa-ajan asuntosi
remontin kokonaispalveluna. Tämän lisäksi
osaava ammattikuntamme tarjoaa palveluita
myös uudisrakentamisessa.

Yhteyshenkilösi:
Yhteyshenkilösi: Jouni Kanniainen, 050 5762 707. 
Sähköposti: jouni.kanniainen@keittiomaa.fi

Henkilökohtainen palvelu on meille 
sydämen asia. Tule tapaamaan
suunnittelijoitamme ja löydä kotisi 
sydän kanssamme. Tervetuloa.

KEITTIÖMAA TAMMISTO: Valimokuja 2, 01510 Vantaa. 

Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-15, Puhelin: 010 231 1811. 

Sähköposti: info@keittiomaa.fi

KEITTIÖMAA ESPOO, SUOMENOJA: Kauppakeskus Liila

Martinsillantie 10, 02270 Espoo, Puhelin: 010 231 1812

Sähköposti: info@keittiomaa.fi

 SYDÄMEEN,
 JA TEKIJÖIHIN.

KEITTIOMAA.FI
remonttimaailma 

http://www.keittiomaa.fi


J
a tietoa oli tarjolla, monessa paikkaa ja pal-

jon. 

Kahden osanottajan miehitys yritys-

tä kohden ei ollut vähääkään ylimitoitet-

tu. Kahden päivän luentosession jälkeen tuoreel-

taan päällimmäisenä Jalonen ja Sirkiä nostivat esiin 

asianajaja Pasi Oravan ajankohtaista taloyhtiöitä ja 

sen remontteja sekä isännöitsijöiden velvollisuuk-

siin liittyvää asiaa tihkuneen esityksen - kuten siitä, 

mistä taloyhtiöiden remontteihin liittyvistä seikois-

ta verottaja edellyttää saavansa tietoa. 

– Se iski! Uskon, että uudet asiat ovat meille kai-

kille huolenasia. Alkuun hermostuttaa ja mietityt-

tää, miten se hoituu, onnistunko minä siinä, Essi 

Jalonen kertoi.

Myös työssä jaksamiseen liittyvät puheenvuorot 

tuntuvat olevan isännöinnin ammattilaisille aina 

paikallaan. Niin nytkin.

– Hyvä, että ihmisistä pidetään huolta. Aina tä-

mä ei ole helppoa työtä henkisesti. Siksi sieltä tai 

täältä taholta välillä tulevaa kritiikkiä on osattava 

myös suodattaa. On tärkeä ymmärtää, että palaut-

teen tarkoitus ei välttämättä ole loukata henkilö-

kohtaisesti, Sirkiä totesi. 

Toimivaksi tahoksi laukaista työn eteen heittä-

miä lukkotilanteita Jalonen ja Sirkiä ovat todenneet 

oman työyhteisön, jossa tarpeen tullen voi - Anne 

Sirkiän sanoin - ’pärrätä’ painetta tuottaneen asi-

an ulos. Joku saattaa kohta oivaltaa, miten ongel-

ma hoituu. Tai sitten ei -  mutta vähintäänkin kol-

legoista löytyy niitä, joilla on kyky kaivaa tilanteesta 

esiin myös humoristiset puolet. Nauru rentouttaa ja 

piristää päivää.

Isännöitsijä - mikä se on?
Essi Jalosella on rakkaan harrastuksensa parissa it-

seään nuorempia ystäviä, jotka hänen ammattinsa 

kuultuaan ovat olleet vähän ihmeissään. Isännöitsi-

jä? Mitä isännöitsijä tekee?

– Ihmiset eivät välttämättä tiedä isännöitsijän 

ammatin olemassaolosta, jos eivät käy taloyhtiöi-

den kokouksissa, isännöitsijä Jalonen on todennut.

Järin huikeasti ikää turkulaisella Essi Jalosella 

itselläänkään ei vielä ole.  29-vuotiaana hänet voi 

hyvin luokitella ammattikuntansa nuoreksi edusta-

jaksi, isännöitsijöiden keski-ikä kun keikkuu pääl-

le viiden kymmenen.  Ennen isännöinnin amma-

tin ‘hoksaamista’ Jalonen oli ennättänyt hankkia jo 

monenlaista työkokemusta, pääasiassa erilaisissa 

kaupoissa.

– Alkoi ahdistaa, ettei päässyt enää eteenpäin, ei 

annettu vastuuta, Essi Jalonen toteaa ja myöntää 

kyllä, että vastuuta saadakseen olisi varmaan ollut 

suotavaa ilmentää aikomusta tähdätä kauppiaaksi. 

Se ei tuntunut omalta.

Ammatinvalinnallinen tuskailu järkevän työn 

löytämiseksi vaihtui oivallukseen ja sitä seuran-

neeseen toimeliaisuuteen Essin ja hänen miehensä 

jälleen kerran istuttua oman taloyhtiönsä kokouk-

sessa.

– Mieheni sai älynväläyksen ja heitti, miksi minä 

en  hae isännöitsijäksi! Niinpä, miksipä ei? 

– Lähetin sähköpostia Turun noin 50 isännöin-

tiyritykseen, ja soitin perään. Sitten yhdestä sanot-

tiin, että tule vaan.

Aivan kylmiltään nuori nainen ei tosin lähte-

nyt yhteyksiä ottamaan. Ensin hän jutteli oman ta-

lon isännöitsijän kanssa, kysyi tämän mielipidettä 

ja vinkkejä, miten suuntautua alalle. Isännöitsijä oli 

todennut, että kaikille ammatti ei kyllä sovi, mutta 

kannustanut ehdottomasti koettamaan, jos ala kiin-

nostaa.

Essi Jalosen tie isännöintialalle käynnistyi op-

pisopimustietä. Isännöinti Levasma Oy:n kanssa 

laadittu sopimus on pedannut tien kouluttautua sa-

malla jo yrityksen töihin osallistuen.  Kouluttautuja 

saa rahallista korvausta, jonka määrä nousee koke-

muksen karttuessa.  

Ensimmäinen oma taloyhtiö Essi Jaloselle ni-

mettiin tämän vuoden alussa, ja sen myötä tu-

li myös isännöitsijän ammattinimike. Lisää yhtiöitä 

vastuulle on napsahdellut kevään mittaan. Touko-

kuun lopulla lukumäärä oli jo seitsemän.

Oma, ammatillinen PTS johtotähtenä
Määrätietoisen oloinen ja löytämästään ammatista 

iloinen nuori nainen pyrkii saamaan Isännöitsijän 

ammattitutkinnon (IAT) päätökseen ensi maalis-

kuussa.

– Ja kymmenen vuoden pitkätähtäimen suun-

nitelmassani on ammatti-isännöitsijän tutkinnon 

suorittaminen, Essi toteaa.

SINNE, TOTTA KAI!

Eikä tarvinnut pettyä..
Isännöitsijät Essi Jalonen ja Anne Sirkiä Isännöinti 
Levasma Oy:ssä lukeutuivat ensikertalaisiin 
toukokuisessa Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa. 
Kaikki tiedonsaantiin viittaava kiinnostaa työkaveruksia. 
Niinpä esimiehen kysyttyä, josko tapahtuma 
kiinnostaisi, vastausta oli heti selvä: totta kai! 

Teksti ja kuva: Teksti ja kuva: Hanna RissanenHanna Rissanen
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Siis, ammattilyhentein tiivistettynä: 10 vuoden 

PTS:ssä AIT-tutkinto. 

Opittavaa on paljon, ja asioissa tapahtuu koko 

ajan myös muutoksia, sen Essi Jalonen on toden-

nut. Hän sanoo kokevansa kunnioitusta kollegoi-

taan kohtaan, jotka ovat tehneet työtä jo kauan, ja 

ymmärtäneensä, että ‘luultavasti koskaan ei voi olla 

ihan valmis’.

– Maailmakin tietysti muuttuu koko ajan. No, 

varmaan about 60-vuotiaana saattaa olla sellainen 

ole, että nyt, 30 vuotta työtä tehneenä, osaan jo ai-

ka paljon!

Alkutaipaleella olon tekee turvalliseksi se, et-

tä omalta työpaikalta löytyy useita tuenantajia, eri 

osaamisen alueilta: kirjanpidosta, sihteerityösken-

telystä, reskontra- ja lakipuolelta jne. Aina on, ke-

neltä kysyä. – Siellä minä vetelen, milloin kenenkin 

hihasta, Essi nauraa. 

Niin - mikä olikaan eloisan ja eteenpäin pyrki-

väisen nuoren isännöitsijän harrastus, mihin jutun 

alussa viitattiin? Se on tanssi. Ei mikään sortin pa-

ritanssi, vaan yksintanssia lavealla skaalalla: salsaa, 

discoa, hip hoppia ja ... reipasta menoa.

– Nauratti, kun työterveydestä puhuttaessa to-

dettiin, että liikkuakin pitäisi pikkuisen. Jotkut käy-

vät kävelemässä, jotkut kuntosalilla, minä tanssin. 

Siinä pääsee riehumaan ja esiintymään lavoille!

Yhdeksättä kertaa järjestet-

tyyn Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaariin osallistui satakunta 

isännöitsijää eri puolilta Suomea. 

Kaukaisin osanottaja oli Kemis-

tä ja maakunnallisesti tarkastel-

tuna pääkaupunkiseudun lisäksi 

eniten osanottajia oli Varsinais-

Suomesta. 

Seminaariin osallistuneiden 

isännöitsijöiden keski-ikä oli 53,2 

vuotta. Nuorin oli 19-vuotias ja 

vanhin 74-vuotias.

Naisia osanottajajoukosta oli 

31,9 prosenttia.

– Vanhempani ja isovanhempani ovat lähinnä ihmetel-

leet, haluatko todella lähteä noin vaativalle alalle. Mä oon 

vaan heilauttanut siihen kättä, että - hei, minä koetan. 

Minusta on siihen! Jonkin unettoman yön Essi Jalonen 

myöntää viettäneensä, kun on kokenut, että joltain osin 

pitäisi vielä oppia lisää, mutta: - Katunut en ole.  

Ensi vuonna
vuorossa
kymmenvuotis-
juhlaseminaari
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K
iinteistöpostin laivaseminaariin tois-

ta kertaa osallistunut Heli Hulkko astui  

’isännöitsijän saappaisiin’ vuoden 2013 

alussa. Edeltänyt, yli 20 vuoden työko-

kemus Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka 

Oy) asiakaspalvelussa oli  tarjonnut näköalaa myös 

isännöitsijän tehtäviin. Askel isännöitsijäkurssille, 

sitten isännöitsijän tehtävissä aloittaminen ei siten 

johtanut häntä vieraisiin ympyröihin.

Ammatillisesti muutos oli toki merkittävä Hul-

kolle - voisi kait sanoa, että myös merkillinen.

Hänen kanssaan juteltaessa ei jää epäselväksi, et-

tä ammatillinen siirtymä on tuonut paljon hyvää. 

Kommentit vaikuttavat varsin plusmerkkisiltä.

– Pidän kovin omasta työstäni! Tiedän, että siinä 

voi saada jotain aikaiseksi.

– Isännöitsijänä pääsen vaikuttamaan asioihin 

erilailla. Asiakaspalvelussakin kyllä puhuin asukkai-

den kanssa kiinteistöistä, mutta en itse käynyt niis-

sä, enkä heidän kodeissaan. Nyt pääsen kiinteistöil-

le näkemään, mistä asukkaat puhuvat tai reklamoi-

vat - ja sitten päättämään siitä, mitä asialle ehkä 

tehdään.

Heka Oy:n 21 alueyhtiöstä Heli Hulkon kotikent-

tää on Heka-Kumpula Oy:n piiri, Kumpulan ja Ara-

bianrannan alueet. Niissä asuntokannan kirjo alkaa 

1920-luvun puutaloista ja ulottuu tällä hetkellä Ara-

bianrantaan 2013 valmistuneisiin asuintaloihin.

– Osaamista tarvitaan laidasta laitaan, puutalois-

ta aivan uusimpaan tekniikkaan ja kaikkea siltä vä-

liltä. 

Jo rakennusten ikähaitarista johtuen on selvää, 

että asiakokonaisuuksien hallinta ei ole omaksut-

tavissa vuodessa, eikä kahdessakaan, eikä sitä edes 

oleta. 43 500 asunnon kiinteistömäärää hipova He-

ka Oy useine alueyhtiöineen ja niissä työskentele-

vine isännöitsijöineen ja muine ammattilaisineen 

tarjoaa isännöitsijänä aloittavalle hedelmällisen 

kentän löytää vertaistukea. Eikä vain teoriassa, vaan 

myös käytännössä.

– Itselläni on aina ollut loistavia esimiehiä, jotka 

ovat mentoroineet minua, jos tarvetta on ollut, Heli 

Hulkko sanoo ja luettelee litanian nimiä: Jaria, Lis-

sua, Raimoa, Anttia, Jarmoa ...

Myös koulutukseen kannustetaan, ja se mahdol-

listetaan, jos vain itsellä halua riittää. Omalta osal-

taan Hulkko on jo osoittanut veto kehittyä, tavoitella 

opintoja isännöitsijätutkintoa pidemmällekin.

Viestinnän uudet keinot haltuun
Heli Hulkon aloittaessa työnsä 80-luvulla asiakas-

palvelu oli sekä puhelinpalvelua että henkilökoh-

Ammatillista 
tietoa ja  
tuttavuuksia

taista läsnäoloa, viimeisinä asiakaspalveluvuosina 

pitkälti sähköposteihin vastaamista. 

– Oli pakko päästä tekemään muutakin.

Tämän vuoden Tulevaisuuden Isännöinti -se-

minaarin luennoista etukäteen kiinnostavimmaksi 

Heli Hulkko oli arvioinut sosiaalisen median käytön 

mahdollisuuksia työn puitteissa valottavan SOME-

luennon.  Odotuksissa ei tarvinnut pettyä.

– Pidän huolta Heka-Kumpula Oy:n internet-

sivuista ja siitä, että siellä kävisi paljon asukkaita. 

Olen kiinnostunut, mitä ja miten siellä voidaan in-

formoida asioista siten, että välttämättä niistä ei tar-

vitse tiedottaa enää kirjeillä. 

– On asioita, joissa pitää toimia kirjeiden kautta, 

toisaalta asioita, jotka hoituvat nettisivuilla, Hulk-

ko uskoo.

Sekä nettisivutoimintoihin että some-viestinnän 

hyödyntämiseen saa tarvitessa tukea Heka Oy:n 

viestinnästä. Mitä kussakin yksikössä nettisivuille 

laitetaan, sitä ei erityisemmin ylhäältä päin ohjata. 

Heli Hulkko korostaa risteilymuodossa toteutet-

tavan seminaarin arvoa paitsi luennoiden kuunte-

lun mahdollisuutena ja tilaisuutena tavata amma-

tillisesti mielenkiintoisia henkilöitä eri puolilta Suo-

mea, tutustua ja verkostoitua.

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Isännöitsijänä 

toista vuottaan 

työskentelevä 

Heli Hulkko ar-

vostaa ammatis-

saan sitäkin, että 

koulutustarjonta 

alalla on moni-

puolista. 
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 R
eiluun kymmeneen vuoteen en ole 

muuta tehnyt, Oulusta Turun kautta 

Kiinteistöpostin jokakeväiseen laiva-

seminaariin matkannut Hannu Ha-

HALLITUSTEN AMMATTILAINEN 
HANNU HAMARI ISÄNNÖINNISTÄ:

Isännöintiala tulee 
muuttumaan paljon !
– Sijainti on tärkein, ja tietysti myös kunto ja hoito 
vaikuttavat, Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariin kuulijana 
osallistunut Hannu Hamari linjasi tekijöitä, jotka painavat 
päätöksenteossa, lähteäkö ostamaan taloyhtiöstä osakkeita 
vai ei. Henkilökohtaisesti hänelle itselleen kärkikriteeri 
kuitenkin on tuotto, jota pääomasijoituksen voi päätellä 
poikivan. Ymmärrettävää, onhan mies kiinteistösijoittaja.

mari tarkensi kiinteistösijoittamisensa luonnetta.

Vaikka Hamarin hankkimat osakkeet ovat nor-

maaleista asuintaloyhtiöistä, asuntoja sijoitukset 

eivät juurikaan ole. Taloyhtiöistä hankitut liiketilat 

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Toisena semi-

naaripäivänä oli 

väljyyttä viihtyä 

kukin tavallaan, 

menettämättä 

asia-antia. Han-

nu Hamari oli 

jättänyt tennis-

mailansa kotiin, 

korvasi päivittäi-

sen peliannok-

sen pistäytymäl-

lä Tukholman 

päässä sushilla. 

Aikaa oli myös 

KontaktiForu- 

mille. 
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ovat sitä,  minkä kautta hän parhaillaankin on osal-

linen liki 20 asunto-osakeyhtiön hallituksessa.

Kiinteistösijoittajan ura starttasi kymmenisen 

vuotta sitten Hannu Hamarin myytyä it-alan yri-

tyksensä pois. Yrityksensä toimitilat hän oli ostanut 

vain hiukan ennen omiin nimiinsä, vielä tietämättä, 

että yrityksen ostaja kävelisi sisään niin pian.

– Kiinteistösijoittaminen oli minulle silloin aivan 

vieras maailma, mutta se vaikutti mielenkiintoisel-

ta sektorilta. 

Vieraus ei jäänyt pitkäaikaiseksi, ja liiketiloja ker-

tyi yhä useammasta kiinteistöstä.

– Jos johonkin alan, opettelen sen kunnolla, me-

nen syvälle asti. Siksi olen mennyt hallituksiinkin.

Myös hallitustyöskentely on laittanut opiskele-

maan homman perusteellisesti, vienyt mukanaan 

jo hiukan liikaakin. Hamari myöntää hallitusjäse-

nyyksien lisääntyneen siinä määrin, että on kat-

sonut viisaammaksi jo väistelläkin niitä. Etenkin 

hallituksen puheenjohtajan roolin hän on toden-

nut sellaiseksi, ei kovin montaa niitä ei parane ottaa 

kontolleen. 

Siinähän hoidat 
yhteistä omaisuutta 
Hannu Hamarillekin on tullut tutuksi, että osa osak-

keenomistajista likikään kaikki eivät käy kokouksis-

sa, saati osallistu hallitustyöskentelyyn. Siihen in-

nostuneita tahtoo olla varsin vähän.

– Ei minunkaan pakko olisi käydä yhdessäkään 

kokouksessa. Siinähän hoidat yhteistä omaisuutta - 

siitähän siinä kyse on, talkootyöstä. 

Toisaalta taloyhtiössä asuvissa osakkaissa saat-

taa ilmetä joskus vierastusta sijoittajaosakkaita koh-

taan. Siitä huolimatta, että samalla tavalla osakkeis-

sa liossa  ovat niin asuvien kuin sijoittajaosakkai-

den pääomat. Lähemmin tarkasteltaessa tahtotila ja 

tavoitteet ovatkin samat eli yhteisen omaisuuden 

laadukas hoito.

Hannu Hamari omalta kantiltaan uskoo  monien 

yhtiöiden toiminnoissa mukana olevien osakkai-

den merkitsevän yhtiöille melkoista lisäarvoa laa-

jemman näkemyksen muodossa. 

– Eri yhtiöissä näkee erilaisia toimintamalleja, 

käytäntöjä. Niitä voi vertailla ja ottaa parhaita käyt-

töön. Siitä on ehdottomasti hyötyä, Hamari sanoo.

Myös isännöitsijöissä erot voivat olla varsin suu-

ria, niin myös heidän toimintamalleissaan. Isän-

nöitsijöiden antamien tietojen varaan kiinteistösi-

joittaja ei voi luottaa potentiaalisen pääomasijoi-

tuksen tuoton päättelyä, eikä sitä isännöitsijöiltä voi 

olettaakaan.

– Tiedonhankinta on tehtävä itse. Pieniä tarkis-

tuksia voin vielä soittaa isännöitsijältä ennen pää-

töksen tekoa. Niinhän se menee.

Taloyhtiöissä tehdyt korjaukset toki viestivät pal-

jon sijoittajallekin, millaisessa hoidossa kiinteistö 

on. Myöskään rakentaminen ei ollut Hamarille itsel-

leen järin tuttua sijoittajan alkutaipaleella. Myös se 

alue on haastanut opiskelemaan hallitustyöskente-

lyn tapaan.

– Ensimmäiset kokoukset alkavat aamukahdek-

san-yhdeksän aikaan. Joka päivä käyn pelaamas-

sa tennistä, sitten on taas kokouksia iltayhdeksään, 

minkä jälkeen kotona töitä puolille öin. 

Ravistelua ja 
rohkaisua kohtaamaan möröt
Jo aiempina vuosina Hannu Hamari kertoo pan-

neensa merkille Kiinteistöpostin seminaarit, näh-

neensä niissä käsiteltävän mielenkiintoisia juttuja. 

Osallistuminen oli vain jäänyt. 

Tänä vuonna seminaarin alle ajoittui sopivas-

ti niin ikään kiinnostava, taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajille järjestetty tapahtuma Turussa. Ou-

lusta - jonne Hamari on keskittänyt myös kiinteis-

tösijoituksensa - hänen oli kätevää poimia samalta 

reissulta kaksikin tärppiä. 

– En tiennyt, mitä odottaa, mutta esitelmät oli-

vat oikeasti hyviä. Ohjelma oli rakennettu vähän ra-

vistelemaankin tätä porukkaa. Uusilla näkökulmilla 

voidaan saada aikaan jotain uuttakin.

Hamarilta ei ole jäänyt huomaamatta esimerkik-

si, että sosiaalinen media tuntuu olevan hankala ai-

he lähestyä taloyhtiösektorille. Mörkö, johon ei ole 

halua tarttua. 

– Esitelmöitsijä lähestyi sitä loistavasti, positii-

visesti ja ennakkoluulottomasti - sai ihmiset mu-

kaansa, Hamari antaa täyden tunnustuksensa kou-

luttaja Katleena Kortesuon eloisalle puheenvuorolle 

otsikolla ’Sosiaalinen media isännöitsijän ilona’.  

Samoin paneelikeskustelussa Hamari koki nos-

tettavan esille tulevaisuuden kannalta tärkeitä asi-

oita. 

– Kyllähän tämä ala tulee muuttumaan paljon. 

Tulevaisuuden isännöinti on aihe, jota sopisi pohtia 

enemmänkin!, Hannu Hamari vielä toteaa.
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T
ulevaisuuden Isännöinti -seminaarin jo-

kainen osa-alue mietitään järjestäjän eli 

Kiinteistöpostin toimesta hyvin tarkkaan. 

Sen lisäksi tehdään kaikki sen puolesta, 

että järjestelyt toimisivat moitteetta.

KontaktiFoorum on tärkeä osa koko seminaaria, 

sillä ilman hienoja yhteistyökumppaneita seminaa-

rin järjestäminen ei taloudellisesti onnistuisi. Hei-

dän mukanaolonsa mahdollistaa seminaarin ála 

carte -illalliset molempina iltoina ja erikoisaamiai-

set molempina aamuina. 

Kuten myös sen, että seminaarissa esiintyvät 

osaavat ja alan yrityksistä riippumattomat luennoit-

sijat, joilla kullakin on aikamoinen ”hintalappu”, jo-

ka pitää sovittaa seminaarin kulubudjettiin ennen 

kuin sopimukseen päästään. Tällä toimintamallilla 

on lavalle saatu vuosien aikana hienoja esiintyjiä ja 

puhuttelevia esityksiä.

KontaktiFoorum on osoittautunut erinomaiseksi 

verkostoitumispaikaksi. Siellä tehdään myös ”todel-

lista kauppaa” isännöitsijöiden ja yritysten kesken.

Pääyhteistyökumppanit:
Eerola-Yhtiöt Oy 

Ostnor Finland Oy,

Pääkaupunkiseudun Remonttimaailma Oy

/Keittiömaa

Geberit Oy

DNA Welho Oy.

Muut yhteistyökumppanit:
Cembrit Oy

Consti Talotekniikka Oy Sujutuspalvelut

Delete Group Oy

Exoterico Oy

iLOQ Oy

Jeti-ikkuna

Jyväskylän Messut Oy

Kauppalehti Tietopalvelut

Lassila & Tikanoja Oyj

Lumon Oy

Molok Oy

Oy Lifa Air Ltd

Paperinkeräys Oy

Paroc Oy Ab

Pipe-Modul Oy

Pukkila Oy Ab

Stonel Oy

Suomen KattoCenter Oy

Talokeskus Yhtiöt Oy

Vesivek Uusimaa Oy

Vexve Oy

Wienerberger Oy.

Seminaarin järjestäjänä toimii Kiinteistöposti.

KontaktiFoorum on 
tärkeä osa seminaaria

Eerola-Yhtiöt Oy on yli 40-vuotias perheyritys, jota KontaktiFoorumissa olivat 

edustamassa Outi ja Pasi Eerola. Yritys tarjoaa monipuolisia vesi- ja viemärihuolto-

palveluita, joista taloyhtiöiden arjessa hyvin usein tarpeellisia ovat loka- ja viemäri-

huollot, pumppaamohuollot, suurtehoimuroinnit ja -puhallukset, puhdasvesipal-

velut sekä Hajutta-viemäri- ja rasvaerotinhuollot.

Keittiömaan edustajat Jouni Kanniainen ja Kati Lappalainen esittelevät yrityksen 

huoneistojen perusparannusvaihtoehtoja Matti Törmälle Isännöinti MKJ Törmä 

Oy:stä. Keittiömaa tekee huoneistoremontteja, keittiö- sauna ja kylpyhuonere-

montteja alkutarkastuksesta lopputarkastukseen saakka.

Isännöitsijät tutkimassa Stonel Oy:n tiililaattalevy-

verhouksen rakenneratkaisua Juho Rantalan seura-

tessa ja taustalla Wienerberger Oy:n Riku Hassi.
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Julkisivukorjausratkaisut

HUOLTOVAPAA JA KAUNIS TIILI
Keraamiset julkisivumateriaalit, joista ehkä tunnetuin
on poltettu tiili, ovat säilyttäneet asemansa Suomen 
eniten käytettynä kerrostalojen julkisivuverhousma-
teriaalina uudisrakentamisessa. Tiilen suosio perustuu 
kauniin ulkonäön lisäksi sen moniin hyviin teknisiin
ominaisuuksiin. Julkisivukorjausratkaisuna tiili on
hyvä vaihtoehto ennen kaikkea silloin, kun haetaan 
pitkää elinkaarta, huoltovapautta, tuulettuvaa ulko-
seinärakennetta sekä hyvää ääneneristävyyttä – mitä 
tiiltä kevyemmillä ratkaisuilla ei useinkaan saavute-
ta.  Lisäksi tiilijulkisivu säästää tutkimuksien mukaan
energiakustannuksia jopa 6–8 % lämmityskaudella.

TIILIJULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYS OMAA 
LUOKKAANSA
Ääneneristävyys on laatutekijä, joka usein unohde-
taan, vaikka sen merkitys asumisviihtyvyydelle on
merkittävä. Tiilellä korjatun elementtitalon äänene-
ristävyys liikennemelua vastaan on >53 dB, mikä 
useimmilla kevyemmillä ratkaisuilla jää yli 10 dB hei-
kommaksi. Tämä merkitsee käytännössä huomattavaa 
asumisviihtyvyyden alentumista. 

TIILELLÄ KORJATTU ALUEKOHTEITA JA 
YKSITYISIÄ KIINTEISTÖJÄ 
Tiilellä on tehty julkisivukorjauksia niin vuokra- kuin
yksityisiin taloyhtiöihin. Teuvo Pakkalantiellä Hel-
singissä sijaitsevan vuokrakerrostaloalueen uudeksi
julkisivuksi valittiin tiili. Lähtökohtana valinnalle oli
100 vuoden elinkaari ja huoltovapaa rakenne. Samoin 
kriteerein tiili valittiin myös Helsingin Melkonkatu

4:ssä sijaitsevaan yksityiseen asunto-osakeyhtiöön. 
Molemmissa kohteissa asukaskokemukset ovat olleet
pelkästään positiivisia.

KEVYEMMÄT KORJAUSRATKAISUT
Muurattavan tiilen rinnalle on noussut myös kevyem-
piä keraamisia korjausvaihtoehtoja, kuten tiiliseinää
muistuttava mekaanisesti taustaansa kiinnitettävä tii-
lilaattapintainen Stonel -pienelementtijärjestelmä sekä 
keraamisista suurlaatoista avosaumoin asennettava, 
niin ikään mekaanisesti kiinnitettävä Argeton ja Arge-
lite -julkisivuverhous.

 Molemmilla järjestelmillä saadaan näyttävä, huol-
tovapaa ja kestävä julkisivuverhous. Molempien jär-
jestelmien etuna on hyvä tuulettuvuus ja ohut raken-
nepaksuus sekä asennusmahdollisuus vaikka suoraan 
vanhan julkisivukuoren päälle. Väri- ja pintavaihtoeh-
toja on lukuisia, mikä antaa myös suunnittelijalle pal-
jon mahdollisuuksia.

SAVESTA POLTTAMALLA TEHDYT 
EKOLOGISET KORJAUSRATKAISUT
Wienerbergerillä on laaja keraamisten korjausratkai-
sujen valikoima, jonka mallistosta löytyvät kestävät,
huoltovapaat ja ääntä eristävät julkisivuratkaisut kaik-
kiin rakennuksiin, olipa kyseessä julkisivun osa- tai
kokonaiskorjaus. 

 Maan laajimman tiilivalikoiman lisäksi on tarjolla
keraamisiin suurlaattoihin perustuva Argeton- ja Ar-
gelite- ulkoverhousjärjestelmä sekä Stonelin tiililaatta-
pintainen pienelementti, johon Wienerberger toimit-
taa tiililaatat. Viimekädessä kuitenkin asiakas yhdessä
arkkitehdin kanssa ratkaisee, millä materiaaleilla julki-
sivukorjaus toteutetaan. 

Julkisivukorjauksessa pelkkä
hankintahinta ei ratkaise, vaan
vanhan rakenteen tilalle tulisi
aina valita mahdollisimman 
elinkaariedullinen julkisivuratkaisu. 
Merkitystä on myös uuden 
rakenteen ääneneristävyydellä sekä
kosteusteknisellä toimivuudella. 
Nämä kriteerit huomioiden 
keraaminen julkisivuverhous on 
erinomainen vaihtoehto. 

MAINOS

Julkisivukorjaus tiilillä tai laatoilla

Argeton -tiililaattajärjestelmä

Stonel -pienelementtijärjestelmä
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http://www.wienerberger.fi


Julkisivujen
Taitajat 2014

Tämän aukeaman 
ilmoittajat edustavat osaa 
Julkisivuyhdistyksen 
jäsenistöstä 2014

www.julkisivuyhdistys.fi 

www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

 
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti 

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset 

www.ohuthiekeskus.com 

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen

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

p. 0207 911 888
www.ains.fiEspoo, Tampere, Turku, Pori

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
 ...VARMUUS LUO LAATUA

www.exoteriko.fi

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh. 
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
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Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

CEMBRIT
JULKISIVUT

Taloyhtiöpäättäjät –suoran päässä

Suomen Media-Kamari Oy ylläpitää taloyhtiöpäättäjistä 
koostuvaa ja ajantasaista SIR Tietokantaa.

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 48 074 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 112 sivutoimista isännöitsijää
• 3 776 ammatti-isännöitsijää

Kun haluat puhutella heitä suoraan, soita meille 09 223 8560
ja tehdään yhdessä tehokas ja toimiva suorakampanja.

Since 1991.



L
ueskelin Isännöintiunionin oikeusoppi-

neen blogia vai mikä lienee kirjoitelma, 

jossa oli ”jalat tukevasti irti maasta”. Siinä 

esitettiin unelmahöttöinen näkemys siitä, 

miten taloyhtiöitä pitäisi johtaa.

Kenen cappuccinoa ryystät, sen virsiä veisaat, 

paistaa tekstistä läpi.  

Hötön maiskuttelu alkaa sillä, että isännöinnis-

tä tehdään pakollista ja isännöitsijä korvaisi talo-

yhtiöiden hallitukset. Näin saataisiin taloyhtiöiden 

johtoon todelliset ammattilaiset. Lähes riskittömäs-

ti, hän vakuuttaa. Hip hurraa!

Näin päästäisiin eroon henkilökohtaisista nega-

tiivisista kohtaamisista ja tunteella päättämisistä. 

Isännöitsijä osoittaisi pätevyytensä suoraan teoilla. 

Noinkohan?

Kun kuuntelee sitä palautteiden määrää, mitä 

isännöitsijöistä osakkeenomistajat antavat ja kun 

käy kurkkaamassa eri keskustelupalstoja, missä 

keskustellaan isännöinnistä, niin kaukana, kovin 

on kaukana todellisuus oikeusoppineelta. 

Toki linjassa unionin haavetodellisuuden 

kanssa.

Riskitön toimintamalli?
Hallituksettoman mallin riski olisi osak-

kaan kannalta pieni, mutta isännöin-

niltä se vaatisi johtajan otteita, seisoo 

tekstissä. 

Laatua mitattaisiin vertaamal-

la asumistyytyväisyyttä ja asunto-

jen arvoa naapuritaloyhtiöihin... 

täh? Asumistyytyväisyys on vain 

osa kolhoosiasumista, tärkeim-

mät eli talouteen, korjauksiin ja 

kaikkeen muuhun jokapäiväi-

Kuka taloyhtiössä päättää? Voimassa olevan 
lain mukaan ylin päättävä elin on yhtiökokous 
ja hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja muiden 
toimintojen järjestämisestä.

Hallitus valitsee isännöitsijän, joka hoitaa 
rutiinit, valvotusti.

Halstrattua ahventa
ja nyyttipottuja

seen kiinteistönpitoon liittyvät seikat ajavat ”mulla 

on mukavaa” -asian edelle, ainakin kierroksella. Ja 

todellisuudessa.

Tuota tekstiä, kun oikein ajatuksen kanssa tava-

sin, minulle tuli muutama verrokki mieleen, kär-

jessä Pentti Linkola ja toisena Jaakko ja pavunvarsi. 

Yhtä lähellä realismia Pentti ja Jaakko kuin yhden 

renkipoikatoimialan tai tarkemminkin toimialan 

kukkopoikien pyrkyily omistavan kansanosan kuk-

karolle. Kohtuus pitäisi olla kerjätessäkin.

Harmaa talous - musta tulevaisuus
Nuorisolle suunnatun kampanjan radiomainoksis-

sa yrittäjä kieltäytyy maksamasta kesätyöntekijälle 

palkkaa ja antamasta perehdytyskoulutusta.

Pyhä jysäys - eri ministeriöiden ja järjestöjen 

masinoima kampanja harmaan talouden estämi-

seksi lähti himppasen keulimaan.  

Kuka lienee radiomainoksen takana, mutta ovat 

onnistuneet asettamaan yrittäjät kyllä paska-

maiseen rakoseen. Asenteellista ja halventa-

vaa on antaa kuva yrittäjistä, jotka eivät välit-

täisi kesätyöntekijöistään. 

Kitin kantturat. Varmaan joukossa on nii-

täkin, mutta suurimmalle osalle yrittäjiä 

työsopimusten laatiminen ja nou-

dattaminen on kunnia asia. Sa-

moin toimiminen lakien ja ase-

tusten mukaan kaikessa yritys-

toiminnassa.

Miksi kukaan täyspäinen ei 

valvo tällaisia kampanjoita? 

Samaa sarjaa kuin taannoi-

nen SAK:n kapitalistivaali-

mainos. Vihkoon meni 

sekin kampanja.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
”Hyvä ruoka kaunistaa rumankin maiseman."
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www.facebook.com/karpankeittio

OSTA tai ongi yksi reilun kokoinen ahven per 

ruokailija. Suomusta kalat ja kuivaa ne kunnolla.

Vedä kalan pintaan muutama vino viilto ruo-

toon saakka, näin kala kypsyy varmasti.

Täytä kalan vatsa täytteellä, johon olet sekoit-

tanut purkillisen maustamatonta tuorejuustoa, 

pilkottua fenkolia, tilliä ja uuden sadon sipulia. 

Mausta mössö suolalla, pippurilla ja rutistetulla 

sitruunalla.

Sekoita pehmeää voita ja rutistettua sitruunaa 

ja voitele kalat päältä päin, varsinkin viillot, tällä 

herkulla.

Halko- tai brikettigrilli siihen malliin, että siellä 

on kunnolla hehkuva hiillos ja halsteri tulille.

Kietaise keitetyt ja viipaloidut uudet perunat 

kaksikerroksiseen nyyttiin eli ensin neliskanttinen 

levy foliota ja sen päälle saman suuruinen voipa-

perilevy. Pottujen sekaan pilkottua uuden sadon 

sipulia ja desi pari kermaa. Nyytti ruttuun, muttei 

umpiruttuun. Jätä pieni aukko nyytin päähän. 

Nyytti grilliin, samoin halsteri ahvenineen. 

Pyörittele halsteria muutamaan kertaan, jotta 

kalat kypsyvät kauttaaltaan. Ottaisikohan vartin 

verran, kun kalat ja potut ovat kypsiä.

Kalat lautaselle, samoin nyytit. Ripottele pot-

tujen päälle pilkottua tilliä. Nosta ahven lautaselle 

ja lusikoi nyytistä mukaan pottuja. Lisukkeeksi 

raikas vihreä salaatti. Helppoa, nopeaa ja kesäistä 

ruokaa. 

Jälkiruoaksi allekirjoittanut ”muhitti” savi-

kupissa brie-juustoa, jonka tarjosin vadelmahill-

on kera. Kesämeininkiä parhaimmillaan. 

Leppoisaa kesän aikaa kaikille.

Chef Karppa

Halstrattua ahventa ja nyyttipottuja

pp

Chef Karppa

KahvimaallaKahvimaalla

8. kesäkuuta 20148. kesäkuuta 2014

Chef KarppaChef Karppa

Halstrattua 
ahventa ja
nyyttipottuja
• ahventa

• sitruunaa

• suolaa

• fenkolia

• tuorejuustoa

• uutta sipulia

• tilliä

• kermaa

• valkopippuria

• voita

Ahven on mau-

kas, mutta ruo-

toinen kala. Yksi 

iso siika halste-

rissa on hyvä ja 

pääset vähem-

mällä "ruotimi-

sella".
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2014

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

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 PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

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 

ILMANVAIHTO



Kattoturvamies tarkastaa ja 
toimii turva-asiantuntijana

nimityksiä

Teräsrakenneyhdistys 
Teräsrakenneyhdistyksen hal-
litus on nimittänyt yhdistyksen 
uudeksi toimitusjohtajaksi DI 
Janne Tähtikunnaksen (37) Es-
poosta. Tähtikunnas aloittaa työt 
varatoimitusjohtajana 12.5.2014 
ja siirtyy hoitamaan toimitus-
johtajan tehtäviä 1.8. alkaen. 
Entinen toimitusjohtaja Markku 
Leino jatkaa yhdistyksen palve-
luksessa  asiantuntijatehtävissä 
1.9.2014 asti, jolloin hän jää 
eläkkeelle.
Janne Tähtikunnas siirtyy Te-
räsrakenneyhdistykseen Rejlers 
Oy:n liikenneväylät ja telecom 
-liiketoimintayksikön liiketoi-
mintajohtajan tehtävistä.

Rakli
RAKLIn toimitusjohtajana 
aloittaa syyskuussa 2014 DI Jyrki 
Laurikainen, 49. Hänellä on 
yli kahdenkymmenen vuoden 
kokemus kiinteistö- ja rakenta-
misalalta. Työuransa hän aloitti 
RAKLIssa projektipäällikkönä ja 
siirtyi sitten Helsingin kau-
pungille kehittämispäälliköksi. 
Reilut kymmenen vuotta Jyrki 
Laurikainen on työskennellyt 
Hewlett-Packardilla ja Wärtsi-
lässä kiinteistöjohtamisen ja 
rakennuttamisen parissa.

Raksystems Anticimex 
Raksystems Anticimex on uu-
distanut organisaatiotaan.
Yrityksen johdossa jatkaa toi-
mitusjohtaja Marko Malmivaara 
ja talous- ja hallintojohtajana 
Hannu Lankinen.   
Kim Malmivaara on nimitetty 
uuden Rakennustekniikka-yksi-
kön johtajaksi, vastuualueenaan 
ovat rakennustekniset palvelut 
koko maassa. 
Rakennustekniikkayksikössä on 
kuusi osastoa: Kuntotutkimukset 
osaston päälliköksi on nimitetty 
Jari Marttinen vastuualueenaan 
kuntoarviot ja -tutkimukset 
koko maassa. Korjausprojektit 

osaston päälliköksi on nimitetty 
Tuomas Venermo vastuualu-
eenaan korjausten suunnittelu, 
rakennuttaminen ja valvonta 
koko maassa. Kuntotarkastukset 
osaston päälliköksi on nimitetty 
Matti Kaijomaa vastuualuee-
naan asuntokauppaan liittyvät 
kuntotarkastukset, huoneisto-
alamittaukset ja kosteuskartoi-
tukset sekä erityisasiantuntija-
tehtävät. Kuivaus- ja erikoistyöt 
osaston päällikkönä jatkaa Reijo 
Oksanen. Sisäilmatutkimukset 
osaston päälliköksi on nimitetty 
Elina Väänänen. Energiapalvelut 
osaston päälliköksi on nimitetty 
Antti Hatsala.
Juha Aro on nimitetty Elintarvi-
kehygienia- ja tuhoeläintorjunta 
-yksikön johtajaksi, vastuualu-
eenaan palvelut koko maassa.  
Juha Aro siirtyy tehtävään ope-
ratiivisen päällikön tehtävistä.
Uuden Myynti- ja markkinoin-
tiyksikön vetäjäksi on nimitetty 
myynti- ja markkinointijohtaja 
Aleksi Anttinen, vastuualu-
eenaan yhtiön myynnin ja 
liiketoiminnan kasvattaminen. 
Hän siirtyy tehtävään Elintar-
vikehygienia- ja tuhoeläintor-
juntayksikön johtajan tehtävistä.  
Markkinointi- ja asiakaspalve-
lupäälliköksi on nimitetty Mirva 
Helin ja myyntipäälliköksi Janne 
Sopanen.
Tapio Kuurimo jatkaa alue-
johtajana vastuualueenaan 
liiketoimintojen kehittäminen 
pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la. Turun alueen aluepäälliköksi 
on nimitetty Tapio Itäsola. Tam-
pereen alueen aluepäälliköksi 
on nimitetty Tapio Peltonen. 
Seinäjoen alueen aluepäälliköksi 
on nimitetty Jukka Tammenpää. 
Lahden alueen aluepäälliköksi 
on nimitetty Mika Hertsi.
Mikkelin alueen aluepäälliköksi 
on nimitetty Heikki Öhman, Jy-
väskylän alueen aluepäälliköksi 
Harri Rautio ja Oulun alueen 
aluepäälliköksi Markku Röytiö.

tuote- ja 
yritysuutis-
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ORIMA-TUOTE OY lanseeraa 
markkinoille uuden kattoturva-
mies-konseptin. 

Kattoturvamies on valtakun-
nallinen kattotarkastajakonsepti, 
jolla on tavoitteena edistää 
kattoturvallisuus asioita isän-
nöitsijä- ja arkkitehtitoimistoissa, 
taloyhtiöissä sekä ammattira-
kentajien keskuudessa. 

Oriman kouluttama kattotur-
vamies suorittaa  kattoturvatar-
kastuksia vanhoissa ja uusissa 
kohteissa sekä konsultointia 
uudisrakentamisen haastavissa 
kohteissa.

Luokan 2. kattoturvalli-
suustarkastuksia saa suorittaa 
vain valmistajan kouluttama ja 
valtuuttama henkilö SFS-EN 516 
ja EN12951 mukaisesti. Valtuu-
tettujen kattoturvatarkastajien 
koulutus sisältää perehdytyksen 
sekä nykyisiin että vanhoihin 
rakennusmääräyksiin kuin myös 
eri aikakausien ratkaisuihin, 
riskeihin ja puutteisiin.

Tarkastajien koulutuksessa 
kiinnitetään erityistä huomiota 
rakenteisiin, kiinnityksiin sekä 
käytettyihin materiaaleihin. 
Tarkastuksen jälkeen asiakas saa 

käyttöönsä sekä raportin katto-
turvallisuuden tilasta että myös 
ratkaisuehdotuksen.

Kattoturvallisuuden tarkas-
tus tulee olla osa kiinteistöjen 
riskienhallintaa.

- 1.7.2013 voimaan astuneen 
CE- merkintä- ja luokan 2. 
tarkastuspakon myötä tämä oli 
luonnollinen kehityssuunta lisätä 
palveluitamme, kertoo myynti-
päällikkö Mika Pikkusaari.

Taloyhtiöt ja isännöitsijä-
toimistot ovat usein todella 
hankalassa asemassa vanhojen 
rakennusten turvallisuus asioi-
den kanssa, koska useimmiten 
ei rakennusten turvallisuus ole 
edes rakentamisajan määräysten 
tasolla.

– Monikaan ei tiedä, että 
jo vanhoissa määräyksissä on 
edellytetty kattoturvallisuudelta 
lähes samoja asioita kuin tänä 
päivänäkin, mutta jostain syystä 
niitä ei ole noudatettu, toteaa 
Pikkusaari.

Lisätietoja: 
Orima-Tuote Oy
Mika Pikkusaari
puh.03-872 1035

ELISA PILVI on uudenlainen 
pienille ja keskisuurille yrityksille 
suunnattu palvelu, joka tarjoaa 
kootusti monenlaisia pienyrit-
täjien tarvitsemia sovelluksia 
ja pilvipalveluita ostettavaksi ja 
hallittavaksi yhteisen käyttöliitty-
män kautta. 

Pelkän sovelluskaupan sijaan 
Elisa Pilvi ottaa asiakkaan ja pal-
veluntarjoajan välissä aktiivisen 
broker-toimijan roolin. Palvelu 
on Suomessa alansa ensimmäi-
nen. 

Käyttöönottoon tarvitaan 
vain nopea kirjautuminen, jonka 
jälkeen kaikki sovellukset ja pilvi-
palvelut voidaan ottaa kokei-
luun ja ostaa yksillä tunnuksilla. 
Yhteinen kuukausikustannus on 
aina selvästi nähtävissä ja lasku-
tus hoituu yhdellä luottokortti-
veloituksella.

– Broker-toimija mahdollistaa 
ja luo aiemmin hankalasti hal-
littavaan sovellus- ja lisenssivii-
dakkoon uudenlaista ketteryyttä, 
sillä tarvitut palvelut saa aina heti 
käyttöönsä. Lisäksi tarjoamme 
yhden luukun keskitetyn tuo-
tetuen, kuvaa palvelun kehityk-
sestä, ylläpidosta ja tuotetuesta 
vastaavan Elisan tytäryhtiön 

Appelsiinin tarjoomajohtaja 
Tommi Eklund.

Elisa Pilvi helpottaa myös 
käyttäjä- ja lisenssihallintaa, 
sillä työntekijöiden määrän tai 
käyttötarpeiden muuttuessa 
kunkin palvelun käyttäjämääriä 
voi muuttaa suoraan palvelun 
kautta. Näin lisenssimäärät ja 
laskutus skaalautuvat helpos-
ti asiakasyrityksen tarpeiden 
mukana.

Yksi sopimus, yksi lasku, yksi 
käyttäjähallinta, yksi tukikanava. 
Ja kaikki niin suomeksi, ruotsiksi 
kuin englanniksi.

Kaikkia Elisa Pilvi -palvelun 
kautta myytäviä sovelluksia ja 
palveluita pääsee kokeilemaan 
ilmaiseksi ennen ostopäätöksen 
tekemistä. Avajaistarjouksena 
kaikki alkuvaiheessa mukana 
olevat 10 sovellusta ja pilvipalve-
lua ovat käytettävissä ilmaiseksi 
kuukauden ajan.

Elisa Pilvi -palvelu löytyy 
osoitteesta: pilvi.elisa.fi 

Lisätietoja: 
Appelsiini Finland Oy
Tommi Eklund
puh. 040 723 46 60.

 

Elisa Pilvessä keskitettyä 
sovellus- ja lisenssihallintaa

Terveellisemmän elinympäristön 
ammattilainen

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet 

• tuhohyönteiset • lintutorjunta 
• desin  oinnit • hajunpoistot

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.  
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YLI 50 VUOTTA KATOLLA

NSG-PILKINGTON on tuonut 
markkinoille Auringonsuojalasi-
tuotteen, Pilkington Suncool(tm) 

70/35 AC, jossa on yhdistetty 
hyvä auringonsuojaus, lämmön-
eristys ja huurtumista vähentä-
vät ominaisuudet.

Erityisesti 3- ja 4-kerroksisissa 
ikkunarakenteissa, joissa lasituk-
sen U-arvo on alle 1,0W/m2K, 
ikkunan ulkopinnan huurtumi-
nen saattaa tietyissä olosuhteis-
sa olla ongelma.

Käyttämällä Pilkington Sun-
cool70/35 AC -tuotetta ikkunan 
eristyslasielementin uloimpana 
lasina saadaan lasitukselle hyvä 
auringonsuoja, lämmöneristys 

Uusi  auringonsuojalasi estää huurtumista 
sekä huurtumista vähentävät 
ominaisuudet.

Tuotteen salaisuus on sen 
kahdessa lasin eri pinnoilla 
olevassa pinnoitteessa: Ulko-
pinnassa on kova pyrolyyttisesti 
valmistettu Pilkington Anti-con-
densation -pinnoite ja sisäpin-
nassa Pilkington Suncool 70/35 
-auringonsuojapinnoite.

Käytettäessä kiinteitä lasituksia 
tai avattavia nelilasisia ikkunoita, 
käyttökohteita Pilkington tuot-
teille ovat mm toimisto-, koulu- 
ja julkiset rakennukset, liike-, 
teollisuusrakennukset, omakoti-
talot ja yksityisasunnot.

Auringonsuojalasituksen avul-

la voidaan vähentää ikkunoiden 
kautta huonetilaan tulevan 
lämpösäteilyn määrää merkit-
tävästi. Tämä parantaa asumis-
viihtyvyyttä ja vähentää tai jopa 
poistaa lisäjäähdytyksen tarpeen 
huonetilassa.

Auringonsuoja- että huurtu-
mista vähentävät ominaisuudet 
ovat ikkunan eliniän kestäviä 
ominaisuuksia, eivätkä ne vaadi 
erityisiä huoltotoimenpiteitä.

Tuotetta on saatavana ta-
vallisena lasina ja laminoituna 
turvalasina.
Lisätietoja: 
www.pilkington.fi 
Puh. +358 (0)3 349 9282

PISLAN uusi design-tuotesarjan 
suunnittelija,  teollinen muotoilija 
Kirsi Svärd otti lähtökohdakseen 
muotoilun ohella käytettävyyden. 

Tuotteiden materiaalina on mo-
derni alumiini, joka on kestävimpiä 
kosteiden tilojen materiaaleja ja 
jonka ansiosta saadaan parhaiten 
esiin tuotteiden erilaiset muodot ja 
pinnoitukset.

Sarjan ensimmäiset uutuustuot-
teet Pisla Earth Löylykiulu ja -kauha 
ovat kauniin muotokielensä ja ma-
teriaaliensa lisäksi toiminnallisia. 

Modernin pyöreämuotoisen ja 
siron Earth Löylykiulun ja -kauhan 
alumiiniset kiulu- ja kauhaosa täy-
dentyvät koivuvanerista valmistetul-
la kädensijalla. Löylykiulun voi myös 
ripustaa seinälle. 

Pisla Earth Löylykiulua ja -kau-
haa myydään hyvin varustetuissa 
rautakaupoissa, tavarataloissa ja 
marketeissa kautta maan.
Lisätietoja: 
Pisla Oy
Aila Jääskeläinen
puh. 040 5626 871

Pisla-designia 
saunaan ja 
kylppäriin
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
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Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden 
päivittämiselle. Uutiskirje on maksuton palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu 
Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökumppaneiden viesteistä jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, 
tarjouksista sekä tapahtumista. 
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HELSINGIN OPKK ottaa käyt-
töön Helppo liikkua -tunnuk-
sen asunnoille, jotka täyttävät 
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus 
ESKEn määrittelemät Helppo 
liikkua -kriteerit.

– Moni asiakkaistamme 
haluaa muuttaa asuntoon, jossa 
esteettömyysasiat on mietit-
ty. Jatkossa tällaisen asunnon 
tunnistaminen asuntotarjonnan 
joukosta helpottuu huomatta-
vasti, kertoo uudistuotannon 
asiantuntija Sari Lähde Helsingin 
OPKK:sta.

Helppo liikkua -tunnus anne-
taan, kun asunto täyttää ESKEn 

määrittelemät kriteerit. 
Kutakin asuntoa tarkastel-
laan kokonaisuutena.

– Kriteereihin kuuluu 
paitsi asuntoon liittyviä 
ominaisuuksia, myös 
kiinteistön ulkotilat. 
Tärkeää on, että asuntoon 
on helppo päästä sisään. 
Tämä tarkoittaa leveiden ja 
esteettömien kulkuväylien 

Esteettömien asuntojen 
kiinteistönvälitystä

lisäksi  esimerkiksi valaistusta 
ja opasteita. Asunnon sisällä 
taas on tärkeää, että  pyörällisiä 
apuvälineitä käyttävät pääsevät 
käsiksi esimerkiksi säilytys-
tiloihin, pistorasioihin, ovien 
ja ikkunoiden kahvoihin sekä 
keittiövarusteisiin, Invalidiliton 
Esteettömyyskeskus ESKEn 
johtaja Kirsti Pesola kertoo.

Helsingin OPKK:n välittäjät 
tulevat tekemään tiivistä yhteis-
työtä ESKEn asiantuntijoiden 
kanssa, jotka arvioivat asunto-
kohtaisesti, täyttyvätkö Helppo 
liikkua -kriteerit. Myös Helsingin 
OPKK:n välittäjät koulutetaan 
esteettömän asumisen asian-
tuntijoiksi.

Lisätietoja: 
Helsingin OP-Kiinteistökeskus
Sari Lähde
puh. 050 535 0205
Invalidiliiton Esteettömyyskeskus 
ESKE, Kirsti Pesola
puh. 050 594 2553

KAUKO-AURINKOSÄHKÖKA-

TOS yhdistää kätevästi auton 
suojaamisen ja aurinkosähkön 
tuottamisen.

Verkkokytkentä (on-grid) 
mahdollistaa aurinkoener-
gian käyttämisen kiinteistön 
kaikkeen sähkönkulutukseen: 
valaistukseen, lämmitykseen ja 
vaikkapa hybridi- tai sähköauton 
lataamiseen. Jos sähköä syntyy 
yli oman tarpeen, sen voi myydä 
energiayhtiölleen. 

Katoksessa paneelien ja 
invertterin sijoittelu on huomi-
oitu jo valmiiksi, mikä säästää 
erillishankinnoista aiheutuvan 
suunnittelu- ja asennustyön.
Kaksi perusmallia tarjoaa suojan 
1-2 autolle. 
Katos voidaan mitoittaa 
myös suuren taloyhtiön 
tarpeisiin tai kokonaisen 
pysäköintialueen kat-
tamiseksi. Esimerkiksi 
Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston LUT:n pysäköin-
tialueella kahden katoksen 
rivistöstä löytyy paikkoja 
reilulle 40 autolle. 
Paneelit on valmistettu 

EU:ssa ja teräsrunkoinen katos 
sekä verkkoyhtiöiden hyväksymä 
invertteri Saksassa. Yhden auton 
KAUKO mono tuottaa energiaa 
arviolta 2000 kWh ja kahden 
auton KAUKO duo noin 3400 
kWh vuodessa. 

Näiden  lisäksi on tarjolla 
useita koko- ja tehovaihtoehtoja 
sekä alumiinirunkoisia malleja.

Luotettava ja turvallinen katos 
on suunniteltu kestämään poh-
joiset olosuhteet. Asennuksesta 
ja kytkennästä vastaa koulutettu 
asennusliike.
Lisätietoja:
Kaukomarkkinat
Karri Sirén
puh. 0400 961 811

Autokatoksella aurinkosähköä



KontaktiFoorum on 
tärkeä osa seminaaria

Geberit Oy:n Carl-Johan Sandblom kertoo seinä-wc -järjestelmän 

eduista; hygieeninen, tyylikäs, kestävä ja helppo asentaa ja huoltaa. 

Pukkila Oy Ab on 140-vuotias suomalainen yritys, ainoa laatuaan 

Suomessa. KuvassaAnne Latvanen Pukkilasta esittelemässä vierailleen 

laattoja, joiden valikoimasta löytyy tuotteita seinälaatoista julkisivuihin 

ja uimahalleihin.

Cembrit Oy on yksi maailman suurimmista kuitusementtisten tasolevy-

jen valmistajista. Levyt soveltuvat myös saneerauskohteisiin. Niiden 

käyttökohteena ovat mm. julkisivut, märkätilat, sokkelit ja parvekekai-

teet. Tuotteista kertomassa Jussi Pesonen. 

Lumon Oy:n Mira Laurila on koke-

nut Tulevaisuuden Isännöinti -se-

minaarin kävijä. Mira esitteli tällä-

kin kertaa iloisin ilmein Lumonin 

kehittämiä parveke- ja terassilasi-

tuksia sekä parvekelasitusten 

huoltopalvelua.

Monet yritykset järjestävät aina 

ständilleen pientä ohjelmaa 

KonktaktiFoorumissa. 

Kuvassa Lassila & Tikanoja Oy:n 

Agni Horak kokeilee minigolft-tai-

tojaan.

Seminaaria koskevan palautekyselyn palauttaneiden kesken 
arvottiin 9.6.2014 seminaaripaketti kahdelle hengelle A-luokan 

hytissä Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariin 2015 
Seminaaripaketin voitti 

Marjo Tuusa  M & M Tili-Kiinteistö Oy:stä Turusta. 
Onneksi olkoon. (voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti)
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JYVÄSKYLÄSSÄ 6.–8.3.2015
RAKENTAMISEN, REMONTOINNIN JA KODIN SISUSTAMISEN ERIKOISMESSUT

Tanja Hurttia
Myyntipäällikkö
Puh. 014 334 0026, 050 362 2548
tanja.hurttia@jklmessut.fi

Anne Kauppinen
Myyntineuvottelija
Puh. 014 334 0028, 050 372 3773
anne.kauppinen@jklmessut.fi

Jyri Siekkinen
Myyntijohtaja, näyttelyn johtaja
Puh. 014 334 0029, 050 522 9911
jyri.siekkinen@jklmessut.fi

Jyväskylän Messut Oy |  PL 127, 40101 Jyväskylä | puh. (014) 334 0000 | info@jklmessut.fi

Rakentamisen ja sisustamisen ammattilaisten sekä tavallisten 
kodinrakentajien ja remontoijien ykköstapahtuma Keski-Suo-
messa.

Messuilta löydät uusimmat tuotteet ja kuulet ajankohtaista 
asiaa rakentamisesta, remontoinnista, kodin sisustamisesta, va-
paa-ajan asumisesta ja pihan laitosta .

Monipuoliset yleisöluennot ja tietoiskut tarjoavat vastauksia 
mieltä askarruttaviin käytännön kysymyksiin.

Mukana myös Vapaa-ajan asuminen ja Piha.

Varaa paikkasi nyt!

http://www.jklrakennusmessut.fi


www.mataki.fi

Matakin ammattitaitoiset urakoitsijat toimittavat  
kestäviä vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. 
Pyydä vedenpitävä tarjous lähimmältä Mataki-
urakoitsijaltasi. Löydät heidät osoitteesta 

www.mataki.fi/urakoitsijat.

Parasta 
vedeneristykseen.

Vedenpitävät ratkaisut

http://www.mataki.fi/urakoitsijat
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