
Puh. (09) 855 30 40 www.eerolayhtiot.  

ME HOIDAMME 24/7. YMPÄRI VUODEN.  
KAIKKIALLA SUOMESSA. 17 TOIMIPISTEESTÄ KÄSIN.

Loka- ja viemärihuollot Putkistojen sulatukset 
Pumppaamohuollot  Suurtehoimuroinnit ja  -puhallukset 
Putkisto- ja viemärisaneeraukset  Puhdasvesipalvelut 
Hajutta –viemäri- ja -rasvaerotinhuollot  Ympäristönhuoltopalvelut

 NorsuWC:t tilapäistarpeisiin  Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

Isännöitsijä - kuin taitelija
Jorma Uotinen puhutteli

Asumme kuplataloissa
Tulevaisuusskenaarioissa ilo irti

TULEVAISUUDEN 
ISÄNNÖINTI

KIINTEISTÖNPIDON, ISÄNNÖINNIN JA KORJAUSRAKENTAMISEN AMMATTILEHTI NUMERO 5/2015

http://www.eerolayhtiot.fi


Binja-remontilla
TM 

satojen tuhansien
säästöt taloyhtiöille!

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Puh. 0440 738 900 tai lähetä tarjous-
pyyntö Binjan nettisivuilta.

”Pakolliseksi kaikkiin 
kiinteistöihin”

Olen toiminut lähes 40 vuotta VTT:llä raken-
nusten tutkimustehtävissä. En ole aiemmin
törmännyt näin merkitykselliseen energia-
ratkaisuun, jolla hyvin pienillä kustannuksilla 
voidaan olennaisesti vähentää kiinteistön
energiakuluja ja lisätä asumismukavuutta. 
Binja-remontti pitäisi määrätä pakolliseksi 
kaikkien kiinteistöjen ikkunoihin ja oviin.
Myös uudehkoissa ikkunoissa on yllättäviä
tiivistyspuutteita.

Erkki Vähäsöyrinki,
tekninen asiantuntija, Binja Oy
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Paremmmman 

asumiseeeseeneennen

edeedeedelläklläkläkävijääävijää

Edullinen Binja-remonttiTM poistaa vanhvanhojen 

ikkunoiden ja ovien uusimistarpeen:

Tiiveys paranee ja vetoisuus lakkaa

Asumismukavuus paranee

Lämmityskulut pienenevät

Taloyhtiön arvo nousee

Nerokkaan Binja-

remontinTM lisähyödyt:

Nopea päätöksenteko taloyhtiössä

Nopea asennus, ei haittaa asumista

Voidaan asentaa ympäri vuoden

Ei turhaa repimistä ja tuhlausta

Ei kalliin lainarahan tarvetta

Hajut
Melu
Pöly

Veto

Energia
Lämpö

Energian-

säästö jopa 

15% 

ESIMERKKILASKELMA:

Taloyhtiön perinteinen 

ikkuna- ja oviremontti

220 000 €

Binja-remonttiTM vain

11 000 €

Patentoitu
ratkaisu

VTT:n
testaama!
VTT-S-10235-10

Palkittu
tuote!
InnoSuomi

Uuden patentoidun Binja-ratkaisun ansiosta myös

sisäänaukeavien ikkunoiden tiivistys onnistuu! Tilaa 

nyt edullinen ja vaivaton Binja-remonttiTM avaimet

käteen asennettuna. 
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sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Taiteilija ja luovuus = ihminen ja isännöitsijä?
– Meillä on oltava tahtoa auttaa toisiamme, oppia vastuullisuutta, 

nöyryyttä ja toistemme kunnioittamista. Yhdessä onnistuminen voi ol-

la ihana kokemus. Onnistuneen yhteistyön kokenut tietää, että toisten 

kanssa voi saada aikaan sellaista, mihin ei koskaan kykenisi yksin.

Näin totesi taitelija Jorma Uotinen puhuessaan tiimityöstä ja sen vaa-

timuksista ja edellytyksistä.

Puheenvuoro sisälsi myös paljon ajatuksia luovuudesta, taiteesta ja 

taiteen merkityksestä, intuitiosta, ennakkoluuloista jne.

- Kukaan ei ole koskaan syntynyt ennakkoluuloiseksi samalla tavalla 

kuin synnytään vaikkapa sinisilmäisiksi. Ennakkoluulot ovat kokonaan 

ihmisten aikaansaannosta ja tästä seuraa, että syrjivät käytännöt voi-

daan korjata. On suuri haaste laajentaa moraalista myötätuntoa.

Ajatuksellinen irtiotto tulevaisuuden 
isännöintiin
Futuristi Elina Hiltunen puhui megatrendeistä, tren-

deistä, heikoista signaaleista sekä toivottavasta ja 

ei-toivotusta tulevaisuudessa. Työpajassa innostut-

tiinkin laatimaan asumisen tulevaisuusskenaarioita.
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Hyvä pukeutuminen tärkeä asia 
isännöitsijänkin työssä
Kaarina Suonperä juonsi muotinäytöksen, joka "pa-

lautettiin" yllätysohjelmanumeroksi 10-vuotisjuhla-

seminaarin kunniaksi.

Mannekiineina olivat yhteistyökumppanit, jotka esit-

telivät tulevan syksyn pukeutumismuotia.

 

5/2015

Tämä on 

Kiinteistöpostin Tulevaisuuden Isännöinti Extra. 

Lukijakunnan muodostavat ammatti-isännöitsijät, 

kiinteistönhuoltoliikkeet, suurkiinteistöjen omistajat ja 

muut sidosryhmät . Jakelulevikki yhteensä 5 773 kpl.

ME HOIDAMME 09 855 30 450

JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
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5 Pääkirjoitus

8 Lakipostia-palstalla käsitellään 
osakkeenomistajan hyvittämistä
Tällä kertaa Lakipostia-palstalla käsitellään osakkeen-

omistajan hyvittämistä, jota aihetta käsiteltiin Lakikam-

marissakin. 

14 Mikko Mäkinen - vastuullinen huoltomies
Chef Karppa jututti tällä kertaa vantaalaisen Pähkinähoito 

Oy:n huoltomiestä Mikko Mäkistä.

18 Mitä tämä minulle merkitsee?
EVAn johtaja Matti Apunen evästi isännöitsijöitä useilla 

vinkeillä, miten hoitaa viestintää.

23 Yhteistoimintamallilla uudistetaan 
korjaamista
Toimitusjohtaja Marjatta Rothin mielestä yhteistoimin-

tamalli korjausrakentamisessa on erilaisine vaiheineen 

muistuttanut kuin suurta seikkailua - myönteisessä 

mielessä. 

31   Miten "hanskata" tiedonantovelvollisuus?
Ylitarkastaja Pirkko Vuori verohallinnosta jakoi roppakau-

palla tietoa rakennuspalveluiden tiedonantovelvollisuu-

desta.

55  Isännöitsijätulokkaille pitäisi saada paremmin 
harjoittelupaikkoja
Isännöitsijä Tiina Vehkakoski-Helén pitää huolestutta-

vana sitä, että alalle pyrkiville ei tahdo löytyä harjoittelu-

paikkoja.

57   Sosiaalisen isännöinnin tarve kasvaa
Näin uskoo Kiinteistö Oy Sirkkavuoren toimitusjohtaja ja 

isännöitsijä Johanna Heikkilä Lempäälästä.

59  Lehtosten perheessä isännöintityötä tehdään 
jo kolmannessa polvessa.
Arttu ja Esa Lehtosen mielestä isännöinti kehittyy ainoas-

taan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

63  Isännöintialan keskittyminen jatkuu
Näin arvioi Jan-Erik Wasenius, jonka yritys on kasvanut 

yhden miehen toimistosta 6 toimiston konserniksi.

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

sisältö
Yksi media - monta mahdollisuutta 

Myös facebookissa 
www.facebook.com/kiinteistoposti

Mediamarkkinointi:

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

59

55

Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.
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Lisätietoja:  
Raili Stenberg - Kiinteistöposti 
(09) 2238 5613, 0400 408 902
raili.stenberg@kiinteistoposti.  

Kiinteistöalan päättäjänaiset 
- ammattilaisseminaari

24.-25.9.2015
Baltic Queen

Kohtaamme naisenergisin voiminKohtaamme naisenergisin voimin
Ohjelmassa mm. 
Johtajana kasvaminen
Toimitusjohtaja Maija Lehtinen 
Espoon Kiinteistöpalvelut -liikelaitos 

Henkisen minän vahvistaminen
Toimitusjohtaja, senior NLP-kouluttaja 
Reetta Vanhanen 
Valmennusyhtiö True Harts NLP Finland Oy

Päivi Frantsi 2014: Johtajana kasvaminen

Riitta Tihinen 2014: Ajankäytön hallinta

Lenita Airisto 2011: Saanko luvan? Omin luvin

Kristiina Harju 2011: Johtajuus

http://www.kiinteistoposti.fi


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

Laatua pesulaan

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

Alue-edustajat:

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

Pirkanmaa  Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi  Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa  Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi  Risto Ollila, 0500-543 099
Pohjois-Suomi  Pekka Kurttila, 040-527 5871

http://www.esteri.com


TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -SEMINAARI järjestetään 

taas ensi vuonna. Päivämäärät ovat 19.-21. toukokuuta 2016.

Meillä kiinteistöpostilaisilla homma on jo käynnissä. Olem-

me saaneet rekryttyä muutaman luennoitsijan tulevaan tapah-

tumaan.

Tuttu mies, pykälänikkari Pasi Orava, opastaa meitä taas alaan 

liittyvillä lakiasioilla. Valtamediasta tuttu Anna Perho inspiree-

raa seminaarikävijöitä kapinalliseen tyyliinsä olemaan villi ja vapaa.

Jani Saarinen, DI, tulee herättämään keskustelua, kuinka kiin-

teistö- ja rakennusalan uusia toteutusmuotoja, yhteistoiminta-

ja allianssimalleja sekä erityisesti korjausrakentamisen toiminta-

malleja voidaan kehittää.

Loistavat päivälliset, kokoustarjoilut ja järjestelyt ovat huippu-

luennoitsijoiden ohessa sitä, millä me teemme seminaarista alan 

ylivoimaisesti parhaan tapahtuman, vuosittain.

Tavataan toukokuussa 2016.

”O
len tehnyt isännöintityötä 35 vuot-

ta. Jotenkin vain ajauduin työhöni.”

”Minä valmistuin rakennusinsi-

nööriksi ja sitten hakeuduin isän-

nöintitöihin. Olen työni ohessa suorittanut erilaisia 

isännöintiin liittyviä tutkintoja. Käytännön isän-

nöintityötä olen tehnyt 10 vuotta.”

”Minä työskentelin perhepäivähoitajana, mutta 

kun työt loppuivat, hakeuduin työvoimapoliittiseen 

koulutukseen ja opiskelin sitä kautta isännöitsijän 

ammattiin. Harjoittelupaikkakin löytyi ja työuraa on 

nyt takana 5 vuotta.”

He ovat löytäneet isännöinnin ammatikseen. 

Isännöintiliitto kaavailee nyt heillekin henkilöserti-

fi ointimenettelyä, jonka tarkoituksena olisi nostaa 

isännöintityön arvostusta, mutta ennen kaikkea luo-

da menettely ammattitaidon ja pätevyyden osoitta-

miseen. 

Pitkän linjan konkareille, joiden valttina on pit-

kä käytännön kokemus, sertifi ointikaavailut saavat 

pohtimaan, josko sitä enää saisi omaa työpaikkaan-

sa, jos olisi sitä hakemassa. Entäs jos käy niin, että 

sertifi ointijärjestelmässä koulu-

tuksen merkitystä korostetaan 

käytännön kokemusta vahvem-

min?

Ja miten arvioidaan koulu-

tuksen ja käytännön kokemuk-

sen suhdetta – mikä painoarvo 

pitäisi niille antaa? Käykö niin, 

että pätevyysvaatimukset nos-

tavat myös alalle hakeutumisen 

kynnystä? 

Valmistelutyössä mukana 

olevien mielestä pätevöitymis-

järjestelmä päinvastoin paran-

taa alalle hakeutumista, koska 

se nostaa isännöitsijän ammatin merkitystä ja ima-

goa. 

Lisäksi pätevöityminen parantaa tilaajan mahdol-

lisuuksia asettaa isännöitsijäkandidaatit samalle vii-

valle isännöintipalveluita hankittaessa.

Kun asunto-osakeyhtiölakia uudistettiin, luon-

nosvaiheessa sinne tuli vaatimus, että tietyn kokois-

ten taloyhtiöiden isännöitsijältä voitaisiin edellyttää 

tietynlaista koulutusta ja pätevyyttä. Moista kohtaa 

lopulliseen lakiin ei tullut, mutta ilmeisesti kuitenkin 

kilpailutilanne markkinoilla edelleen vaikuttaa niin, 

että isännöintiyritykset haluaisivat selkeämmin pro-

fi loida ammattitaitonsa ja pätevyytensä.

Muutama vuosi sitten henkilökohtaisesta ISA-

auktorisoinnista luovuttiin. Minkä vuoksi? 

Uuden järjestelmän rakentaminen koulutussisäl-

töineen ja tutkintoineen on iso ponnistus. Se vaatii 

pätevyyksien toteajia, koulutusta ja rahaakin. 

Miten nopeasti järjestelmä vaikuttaa käytännös-

sä ja parantaa isännöintialan imagoa ja osoittaa teki-

jöiden ammattitaidon? Tarvitaanko isännöintialalla 

oikeasti henkilösertifi ointia? Eikös ammattitutkin-

to näyttökokeineen ja muut opinnot 

voisi olla riittävä perusta pätevyyden 

osoittamiseksi?

FISE Oy on todennut 11 toiminta-

vuotensa aikana yli 13 800 pätevyyt-

tä. FISE ylläpitää listaa pätevöitetyis-

tä. Kuinka monessa urakassa haet 

suunnittelijan tai valvojan kyseiseltä 

listalta?

Riina TakalaRiina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

pääkirjoitus

Ensi vuonna tavataan taas

kommentti

Pätevöitynyt
- olen ammattilainen?
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UUDESSA 
KEITTIÖSSÄ 
KESÄ 
MAISTUU

NYT MAKSAT 
KEITTIÖSTÄSI 
VAIN 

70%
tilaus kesäkuun loppuun mennessä

http://www.keittiomaa.fi


HELSINKI, TÖÖLÖ
Nordenskiöldinkatu 2

00250 Helsinki

puh. 020 710 9040

KAUPPAKESKUS LIILA
Martinsillantie 10 

02770 Espoo

puh. 020 710 9041 KEITTIOMAA.FI

KEITTIÖIDEN 
LISÄKSI
• LIUKUOVET 
• KPH-KALUSTEET 
• ASENNUKSET

http://www.keittiomaa.fi


Tällä kertaa Lakipostia-palstalla käsitellään 
aihetta, joka  oli esillä Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaarissa eli asianajaja, varatuomari Pasi 
Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä 
kertoo osakkeenomistajan hyvittämisestä 
remonttitilanteessa, jossa itse on jo remontoinut ja 
taloyhtiö päättää tehdä samanlaisen remontin.

Osakkeenomistajan
hyvittäminen

lakipostia

A
sianajaja, varatuomari Pasi Orava auttoi 

Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarissa 

isännöitsijöitä ratkaisemaan, miten hyvi-

tysvaatimusten kanssa pitää menetellä ja 

mihin lopputulokseen esitetyissä esimerkeissä voi-

daan päätyä.

– Hyvityspykälää voidaan soveltaa ainoastaan 

ja vain kunnossapito- ja uudistustöihin, joita yhtiö 

teettää. Osakkeenomistaja voi olla oikeutettu vas-

tikkeensa alentamiseen, mikäli tämän huoneistossa 

on jo tehty vastaava kunnossapito- tai uudistustyö, 

jonka yhtiö aikoo toteuttaa vastikevaroin katettava-

na hankkeena. Tässä yhteen virkkeeseen kiteytetty-

nä kyseisen pykälän sanoma, Orava totesi.

Hyvityksen saamista mietittäessä pitää huomioi-

da neljä edellytystä: 1) Aiemmin tehdyn työn täytyy 

olla yhtiön hyödynnettävissä, 2) Aiemmin tehdyn 

työn täytyy olla osakkeenomistajan maksama, 3) Ai-

emmin tehdyn työn täytyy olla sama kuin mitä yh-

tiö nyt tekee ja 4) Aiemmin tehdystä työstä täytyy 

nyt koitua yhtiölle säästöä.

Tekninen hyödynnettävyys yksi kriteeri
– Aiemmin tehdyn työn hyödynnettävyydessä on 

kysymys teknisestä hyödynnettävyydestä eli raken-

nusteknistä käyttökelpoisuutta, Orava vielä tarken-

taa.

Hyvitysvaatimuksen esittää osakkeenomistaja. 

Yhtiön ei sitä tarvitse ottaa oma-aloitteisesti huo-

mioon. 

– Mutta jos osakas on hyvitystä vaatinut, niin sil-

loin mietitään, kuka näyttää toteen ne toimet, mitä 

huoneistossa, esimerkiksi kylpyhuoneessa on tehty,  

onko tämä yhtiön hyödynnettävissä ja tuottamassa 

yhtiölle säästöä.

Osakkeenomistaja voi osoittaa teknisen hyödyn-

nettävyyden dokumentaatiolla. Nykyinen asunto-

osakeyhtiölaki velvoittaa osakkeenomistajan ilmoit-

tamaan etukäteen kirjallisesti yhtiölle, mikäli aikoo 

tehdä muutostöitä yhtiön kunnossapitovastuuseen 

Taloyhtiössä on päätetty tehdä linjasaneera-

us, jossa uusitaan myös kylpyhuoneet. Osak-

keenomistaja on uusinut oman kylpyhuoneen-

sa kaksi vuotta sitten, vaatii hyvitystä ja esittää 

yhtiön silloin hyväksymän remontti-ilmoi-

tuksen kaikkine suunnittelu- ja toteutusdoku-

mentteineen.

Toinen osakas haluaa myös hyvityksen, mutta 

7 vuotta sitten tehdystä kylpyhuoneremontis-

ta ei ole vakuutena mitään paperidokumentte-

ja, ainoastaan hallituksen puheenjohtajan sana 

”on tehty oikein ja huolellisesti”.
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kuuluviin seikkoihin tai jos remontti voi vaikuttaa 

naapuriahuoneiston käyttämiseen. 

– Meillä on nyt olemassa tällainen ”remontti-il-

moitusrekisteri”, josta on helppoa esittää tarvittavat 

dokumentit hyvityksen perusteeksi.

Lisäksi hyviä dokumentteja voivat Oravan mu-

kaan olla urakkasopimukset, ostokuitit, tilauskuitit 

materiaaleista ja siitä työstä, mitä huoneistossa on 

tehty.

– Tietysti sekin, että jos hallituksessa tai yhtiös-

sä on ollut sellaista jatkuvuutta, että samat henki-

löt ovat olleet pitkään tehtävissään, olleet tietoisia 

osakkeenomistajan tekemästä remontista, ovat siitä 

päättäneet tai olleet kenties valvomassa yhtiön puo-

lesta, niin silloin heidänkin tietämyksensä on tietyl-

lä tavalla dokumentaatiota. Silläkin voidaan osoit-

taa, että työ on tehty laadukkaasti, eikä sitä tarvitse 

tehdä enää uudestaan yhtiön tulevassa remontissa.

Kuinka ”vanhasta” 
remontista voidaan hyvittää? 
- Teknisesti elinkaarensa päässä olevaa, aikanaan 

tehtyä kylpyhuoneremonttia on aika hankala hy-

väksyä vähennykseen oikeuttavaksi ja yhtiölle sääs-

töä tuovaksi.

Yhtälailla työn laatu – jos kylpyhuone on jo kulu-

nut tai rikkoontunut tai alun perin toteutettu huo-

noilla materiaaleilla yhtiön perustasoa alhaisem-

malle tasolle, ei sekään remontti oikeuta Oravan 

mukaan hyvitykseen. Myös muuttuneet rakennus-

määräykset saattavat estää hyvityksen.

– Siis jos osakas ei pysty osoittamaan, miten työ 

on tehty ja miten se on yhtiölle teknisesti hyödyn-

nettävissä, niin yhtiön ei tarvitse hyvittää mitään, 

Orava opasti.

Kenen varoin?
– Vaikka lähtökohtaisesti ajatellaan, että hyvitettä-

vän työn tulee olla ”osakkeenomistajan varoin to-

teutettu”, varat toki voivat tulla muualtakin. Remon-

tin ei siis tarvitse olla kyseisen osakkeenomistajan 

maksama työ, vaan se voi olla aiemman osakkaan 

maksama työ. Tai vakuutusyhtiön korvauksena 

suorittama ja maksama työ tai mikä muu tahansa.

– Kunhan varat eivät ole tulleet suoraan tai vä-

lillisesti yhtiöltä. Välillisesti tarkoitan sitä, että yh-

tiön kiinteistövakuutuksesta maksettu remontti ei 

oikeuta vähennykseen osakkeenomistajan osalta, 

koska yhtiön vakuutusta ovat olleet maksamassaa 

kaikki muutkin osakkaat. 

11000 toteutettua 
kattoremonttia

100 %
aikataulussa 
taloyhtiöiden 
remonteissa

1
sopimus
tekijä
työkierros 
lasku

97 % 

Paikalliset 
pojat!

Soita 03 3398 6722

taloyhtiöasiakkaistamme 
suosittelee Laaturemonttia. 

Miksi?

HELSINKI TAMPERE TURKU OULU PORI   

http://www.laaturemontti.fi


Sama työ kuin yhtiönkin työ
Aiemmin tehdyn työn täytyy olla täsmälleen sama 

kuin mitä yhtiö nyt tekee.

– Jos taloyhtiössä tehdään saneeraus, jossa wc:t 

uusitaan, mutta osakkeenomistaja tehnyt pesuhuo-

ne- ja saunaremontin, niin silloin osakkeenomista-

ja ei voi saada hyvitystä tekemäänsä saunaremont-

tiin vetoamalla. Hänen tekemänsä saunaremontti 

ei millään lailla vähennä taloyhtiön saneeraukseen 

kuuluvan wc-remontin kustannuksia. 

– Kohteen täytyy siis olla täsmälleen sama.

Säästöä on synnyttävä ja 
ulkopuolinen arvioimaan bruttosäästöä
– Meillä on oikeusoppineiden keskuudessa synty-

nyt sellainen bruttosäästömääritelmä, mikä ajatel-

laan olevan yhtiölle koituvan säästön ja hyvityksen 

ehdoton kattomäärä.

– Se saadaan laskemalla. Laskelmassa lasketaan 

remontti niin, että mitä se maksaa, kun se tehdään 

kaikkien osalle tai niin, että joidenkin osalta se jäte-

tään tekemättä. Siitä erotuksesta on kysymys tässä 

bruttosäästössä.

Yhtiölle osakkeenomistajan aikaisemmin teh-

dystä remontista syntyvän säästön osoittaminen 

kuuluu osakkeenomistajalle. Pasi Orava arveli, että 

tämä voi herkästi johtaa yhtiöissä riitoihin. Niiden 

välttämiseksi yksi vaihtoehto on, että säästön arvi-

oimiseen käytetään ulkopuolista tahoa, esimerkiksi 

taloyhtiön tulevan linjasaneerauksen tekevää ura-

koitsijaa.

– Käytännössä myös isännöitsijät joutuvat usein 

tekemään näitä laskelmia. Joka tapauksessa läh-

tökohtaisesti osakkeenomistajan pitäisi se tehdä, 

mutta objektiivisesti arvioiden on muiden osak-

keenomistajien kannalta luotettavampaa ja uskot-

tavampaa, että sen tekee ulkopuolinen. Osakkeen-

omistajan oma laskelma saattaa olla ”yltiöpositii-

vinen” ja vaikuttaa ensisilmäyksellä hänelle varsin 

edulliselta.

Bruttosäästölaskelma ensin
Taloyhtiössä on 10 huoneistoa, joista 7:ssä tehdään 

kylpyhuoneremontti, 3:ssa on vastaava kylpyhuo-

neremontti jo tehty.

– Laskentaa ei tehdä niin, että lasketaan sääs-

töksi kaikkien kolmen huoneiston osalta remontin 

hinta ja jaetaan se summa kolmella, vaan laskelma 

tehdään jokaisen kolmen, hyvitystä haluavan huo-

neiston osalta erikseen. 

Näin siksi, että huoneistot voivat olla eri kokoisia, 

eikä ole yhdenvertaisuudenkaan perusteella oikein, 

että esimerkiksi pienten kylpyhuoneiden omistajat 

hyötyisivät suhteessa enemmän kuin esimerkiksi 

suurten kylpyhuoneiden omistajat.

Lisäksi sillä, miten paljon osakkeenomistaja tai 

kuka nyt kylpyhuoneremontin aikaisemmin on-

kaan tehnyt, siihen käytetyllä rahasummalla ei ole 

tässä hyvityslaskennassa mitään merkitystä.

– Se on täysin epärelevantti seikka, koska täs-

sä verrataan nimenomaan yhtiön nyt suunnitteilla 

olevan remontin kustannuksia siinä tilanteessa, että 

se tehdään kaikille tai vain osaan huoneistoja. Niillä 

kustannuksilla tässä ”pelataan”.

Bruttosäästöstä 
tehdään erilaisia vähennyksiä
– Olemme nyt laskeneet bruttosäästön ja toden-

neet, että yhtiö säästää yhden jo aikaisemmin kyl-

pyhuoneensa remontoineen osakkeenomistajan 

ansiosta esimerkiksi tuhat euroa. Siitä tehdään kui-

tenkin vielä vähennyksiä, minkä seurauksena saat-

taakin käydä niin, ettei osakkeenomistajalle olekaan 

tulossa mitään hyvitettävää.

Seuraavaksi bruttosäästöstä tehdään ikävähen-

nys. Se lasketaan vertaamalla jo tehdyn remontin 

käytössä ollutta aikaa ja aiemmin tehdyn työn elin-

kaarta. 

Pesuhuoneen käyttöikä on laskettu 20-30 vuo-

deksi. Tässä tapauksessa kylpyhuone on ollut re-

montoinnin jälkeen käytössä 20 vuotta – käyttöikää 

jäljellä 10 vuotta. Tästä saadaan laskelmassa tarvit-

tava ikävähennyskerroin (1-20/30), jolla bruttosääs-

tö kerrotaan. 

– Lisäksi bruttosäästöstä vähennetään tekniset 

kulut. Ne voivat olla rakentamiseen liittyviä kuluja, 

jotka syntyvät esimerkiksi jo remontoidun kohteen 

suojaamisesta, osittaisesta purkamisesta, kohteen 

teknisestä kiertämisestä ja muista lisätöistä ja -ku-

luista. Ne vähennetään tästä bruttosäästöstä.

– Hallinnolliset kulut ovat niitä kuluja, jotka 

osakkeenomistajan pyytämän hyvityksen vuoksi 

syntyy yhtiölle, esimerkiksi ulkopuolisen urakoitsi-

jan tekemästä laskelmasta tullut lasku. Ne vähenne-

tään myös tästä bruttosäästöstä.

– Jos sitten kaikkien näiden laskelmien ja vä-

hennysten jälkeen syntyy nettosäästöä, se on osak-

keenomistajalle kuuluva hyvitys. Jos osakas on sitä 

yhtiöltä vaatinut, niin yhtiön on myös se pakko an-

taa. Siinä ei ole yhtiöllä minkäänlaista harkintaval-

taa.

Toki osakkeenomistajan on itsensä oltava aktii-

vinen ja esitettävä hyvitysvaatimus hyvissä ajoin 

huomioiden, mitä asian käsittely esimerkiksi yhtiö-

kokoukselta vaatii. Mitä aiemmin osakkeenomistaja 

on liikkeellä niin sen parempi. Pasi Oravan mieles-

tä hyviä ajankohtia ovat esimerkiksi silloin, kun yh-

tiökokous ensikerran päättää ylipäänsä ko. remon-

tin tekemisestä, käynnistää remontin suunnittelun 

tai päätetään yhtiökokouksessa hankesuunnittelun 

käynnistymisestä.

– Jos vaatimus esitetään myöhään ja sen toteut-

taminen on mahdotonta tai aiheutuu kustannuksia, 

niin eihän yhtiötä siihen voi enää siinä vaiheessa 

velvoittaa hyvityksen antamiseen. Näin voi käydä 

esimerkiksi silloin, kun rakennustyöt ovat jo alka-

massa.

Hyvitys rahoitusvastikkeesta
– Kun nettosäästö on nyt saatu laskettua, se tulee 

ottaa huomioon vastikelaskennassa. Eli kun urak-

kahinta on tiedossa, siihen lisätään nettosäästö tai 

kaikki mahdolliset nettosäästöt, ja siitä summasta 
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Electrolux Vision Light 

Vaivaton varausjärjestelmä, joka sisältää kulunvalvonnan

lppo ja nopea tapa hoitaa pesutilan varaukset – myös verkossa

 kiinnitettävällä varauspäätteellä tai kotoa käsin tietokoneella tai älypuhelimella

www.suunnittelux.fi 

els.info@electrolux.fi tai soita 09 39611 niin kerromme lisää.

Kiinteistöpesulan  
varausjärjestelmä nykyaikaan

http://www.suunnittelux.fi


KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.

lasketaan yhtiöjärjestyksen mukaisella vastikepe-

rusteella osakehuoneiston vastikeosuus remontista. 

– Silloin vertaamme saatua nettosäästöä ja vas-

tikeosuutta, koska hyvitykseen oikeuttaa vain pie-

nempi summa näistä. Nettosäästö voi olla suurempi 

kuin huoneiston osalle tuleva vastikeosuus. Silloin 

se vastikeosuus on se määrä, mikä hyvitetään.

– Mitä tapahtuu ylimääräiselle nettosäästölle? Se 

taas vähennetään vastikeperusteen mukaan lasket-

tuna niiden osakehuoneistojen osalta, jotka maksa-

vat remonttia. 

– Mutta jos käykin niin, että osakkeenomistajan 

nettosäästö on pienempi kuin hänen vastikeosuu-

tensa remontista, niin silloin hän voi lukea netto-

säästön hyväkseen ja nettosäästö vähennetään vas-

tikeosuudesta.

Saadessaan hyvityksen osalleen, voidaan osak-

keenomistajalla ajatella olevan saatava yhtiöltä, ja 

hän voi velkojana määrittää, missä vastikkeenmak-

suvaiheessa hän hyvityksensä haluaa – jättää esi-

merkiksi joitakin vastikkeita maksamatta.

– Minun mielestäni kaikista selkein on se, että se 

vähennetään mahdollisimman aikaisessa vaihees-

sa.

– Lisäksi on syytä huomioida, että vastikela-

jin pitää olla sama. Eli hoitovastike maksetaan aina 

normaalisti, eikä siitä voi alennusta hyvityspykälän 

perusteella antaa. Hyvitys voidaan tehdä ainoastaan 

rahoitusvastikkeesta, joka on otettu tätä nimen-

omaista remonttia varten.

Yleisössä pohdittiin, miten hyvitys tehdään, jos 

yhtiö on kerännyt remonttiin varoja etukäteen. Pa-

si Oravan neuvo oli tässäkin, että vähennys aina 

rahoitusvastikkeesta ja että yhtiö ei ole velvollinen 

hyvityssäännöksen mukaan mitään osakkeenomis-

tajalle palauttamaan. Mitä todennäköisimmin talo-

yhtiö joutuu etukäteissäästöjen lisäksi lainaamaan 

pankilta rahaa ja silloin vähennys kohdistuu sen lai-

nan rahoitusvastikkeeseen.

Hallitus voi esittää, 
mutta yhtiökokous päättää
Päätöksen hyvityksestä tekee yhtiökokous. Käyte-

täänkö hyvitysperiaatetta vai ei, siihen tarvitaan 

yhtiökokouksen yksinkertainen ääntenenemmistö 

annetuista äänistä. 

– Hallitus voi tehdä tosin esityksen. Jos yhtiö-

kokouksen enemmistö on sitä mieltä, että aiem-

min tehdystä remontista ei löydy riittävästi doku-

mentaatiota, niin se voi jonkun ”kivalle” osakkaan-

omistajalle merkitä hyvitysvaatimuksen läpimenoa 

puutteellisista dokumentaatiosta huolimatta, mutta 

”hankalan” osakkaan kohdalla johtaa kieltävään vas-

taukseen. Sekin on lain mukaan kuitenkin mahdol-

lista – dokumentaatio… sillä on suuri merkitys hyvi-

tysoikeutta arvioitaessa.

12



Sivusto on tarkoitettu taloyhtiöpäättäjille, osakkeen-
omistajille, asukkaille ja kaikille asumisesta kiinnostuneille.

Tietoa
Sivustolta löytyy paljon tietoa ja artikkeleita liittyen asumiseen, 
kiinteistönpitoon, korjausrakentamiseen ja alan lainsäädäntöön.
Jäsenet saavat aika-ajoin myös sähköpostitse lähetettäviä jäsenkirjeitä, 
joissa on kiinteistönpitoon liittyvää ajankohtaista tietoa.

Mainostaja
Kun haluat tavoittaa Kiinteistöklubin kävijät, ota yhteyttä ja sovitaan 
sivustolle yrityksellenne tehokas mainospaikka.
Kiinteistöklubi – Matti Karppanen – puh. 0400 464 236

Maksuttomia lomakkeita rekisteröityneille jäsenille
Sivustolta voi tulostaa maksutta

Isännöitsijäntodistuksen
Vuokrasopimuksen
Taloyhtiön lainatarjouspyynnön
Autopaikan vuokrasopimuksen
Autotallin vuokrasopimuksen
Paloturvallisuusohjeet pienelle autosuojalle 
Paloturvallisuusohjeet yli 60 m2:n autosuojalle

Kiinteistöklubiin!

www.kiinteistoklubi.fi

http://www.kiinteistoklubi.fi


Chef Karppa
jututti

MIKKO MÄKINEN on kiinteistönhoitaja/palveluvas-

taava vantaalaisessa isännöinti- ja kiinteistönhuolto-

yhtiö Pähkinähoito Oy:ssä.

Kysyessäni Mikolta, mitä palveluvastaavan teh-

täviin kuuluu, hän vastaa: - Toimin isännöinnin ja 

Huoltomiehen työ 
on vastuullista ja
kivaa, kun tapaa ihmisiä

Teksti ja kuva: Matti Karppanen

Mikko Mäkinen on huolellinen ja vastuuntuntoinen mies. Istumme 
tekemässä haastattelua lounasravintolassa ja meikäläinen heittää 
kameralaukun rennosti tuolille, kun lähdemme hakemaan noutopöydästä 
ruokaa.
Mikko pitää duunariliivinsä päällä sanoen: – Näitä ei auta jättää tähän, sillä 
taskuissa on niin monet avaimet. Jos ne katoavat, tulee unettomia öitä.

huollon välimaastossa ja hoidan muun muassa 

eteen tulevat reklamaatiot.

Pähkinähoidon huollon piirissä on noin 80 koh-

detta, valtaosa asunto-osakeyhtiöitä, mukana muu-

tama ostoskeskus.

Mikko Mäkinen 

viihtyy työs-

sänsä hyvien ja 

huumorinta-

juisten 

työkavereiden 

ja  erilaisten 

työtehtävien 

ansiosta.
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Kohteet sijaitsevat Pähkinärinteessä ja lähialu-

eilla.

Mikon koulutustaustana ovat ammattikoulun ta-

lonrakennuslinjan opinnot, kiinteistönhoitajan ja 

huoltomestarin tutkinnot sekä työn ohessa käydyt 

työnjohdolliset koulutukset.

Mikko on ollut myös kolme kertaa mukana Kiin-

teistöpostin järjestämässä Tulevaisuuden Isännöin-

ti –seminaarissa, kuulemassa mitä seminaari tarjo-

aa läheisille työkavereille, isännöitsijöille.

- Parasta työssäni on vaihtelevat työpäivät, mu-

kavat asiakkaat sekä huumorintajuiset työkaverit. 

Lisäksi saan liikkua ulkona paikasta toiseen töiden 

mukana. Ylipäätään kohdata ihmisiä. Heidän koh-

taamisensa on kivaa, luettelee palvelualtis 39-vuoti-

as nuori mies työn hyviä puolia.

Mikon työaika on varsin säntillinen, 7.30-16.00, 

mutta talvisin, kun lunta tupruttaa, tilanne muut-

tuu. 

– Silloin meidän koko huoltopuoli, kaikki kyn-

nelle kykenevät ovat liikkeellä, Mikko kertoo.

–  Parasta Pähkinähoidossa on työilmapiiri ja 

henki. Viihdymme töissämme todella hyvin, mut-

ta silti työt hoidetaan säntillisesti, pohtii kohta 13 

vuotta talon palveluksessa ollut huoltomies.

Pähkis kouluttaa isännöitsijöitä
Mikon mukaan ”talon” tapana on rekrytä nuoria 

isännöitsijän alkuja oppiin. (Mikä on loistava asia 

ukkoontuvalle isännöintialallle toim. huom.).

Tällä hetkellä Pähkinähoidon palveluksessa on 

seitsemän isännöitsijää, joista yksi toimii teknisenä 

isännöitsijänä. Toimitusjohtaja Henry Engblom on 

yksi isännöitsijöistä.

Huollon puolella on sesongista riippuen kuudes-

ta kahdeksaan henkilöä töissä. Mikko on huollon 

puolella talon ns. nuorempaa kaartia.

Lasten kuskaamista 
harrastuksiin riittää
Mikon perheessä on vaimo, kaksi lasta ja koira, lab-

radorinnoutaja.

– Tytär harrastaa muodostelmaluistelua ja poika 

jalkapalloa. Töiden jälkeen alkaa lasten kuskaami-

nen eri puolille pääkaupunkiseutua harrastuksiin, 

minkä vuoksi oma harrastustoiminta on tällä het-

kellä pelkästään sitä, tunnollinen isä tilittää.

Kysyessäni, tuleeko duunissa haasteellisia tilan-

teita vastaan, Mikko miettii hetken ja kertoo: 

– Aika ajoin niitä eteen tulee, mutta niistä kaikis-

ta on kunnialla selvitty. Kokemus auttaa.

Näitä ”kuuluisia” taloyhtiömaailmaan liittyviä 

juttujakin eteen tupsahtelee: - Eräs asukas kertoi 

puhelimessa, että keskeltä hänen keittiönsä lattiasta 

pulppuaa vettä... 

– Toinen kertoi, että hänen kirjahyllynsä taka-

na asustaa pieni mies, joka tuli sinne seinään teke-

mänsä reiän kautta, eikä hän oikein uskalla mennä 

kotiin.

Ammattimies klaaraa tällaisetkin jutut – tavalla 

tai toisella.

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.

020 793 1022  |  www.pestok.fi
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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


Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

VIESTINNÄN TÄRKEIN PERUSKYSYMYS:

Mitä tämä 
minulle merkitsee?
Ei osattu vastata asukkaan kysymykseen; ihmetellään, 
miksi viesti ei millään mene perille, vaikka tiedotettu 
on ilmoitustaululla ja vaikka missä; ei kukaan muu ole 
tästä asiasta valittanut; me tiedämme, koska olemme 
asiantuntijoita, sitä et tiedä.

J
os hoidit isännöitsijänä viestintääsi edellä 

kuvatuin ajatuksin, pieleen taisi mennä. Tai 

ainakin syyllistyit Elinkeinoelämän valtuus-

kunnan EVAn johtajan Matti Apusen mu-

kaan hyvin tyypillisiin viestinnän virheisiin.

– Viestintä on joissain tilanteissa selviytymistä, 

joissain oveluutta. Jos toimitte oikein ja noudatat-

te tässä tilaisuudessa antamiani ohjeita, kykenette 

moninkertaistamaan viestinnän tehon, vankan toi-

mittajakokemuksen omaava Apunen totesi.

Onnistunut viestintä perustuu osittain fysiikan 

periaatteisiin. Siis siihen, että on kapea kärki, jon-

ka yläpäätä isketään napakalla iskulla. Iskun voima 

kohdistuu pienelle alueelle, mutta vaikutus on laaja 

– isokin kivi halkeaa.

– Media ajattelee asioita aina otsikoiden ja kär-

kien kautta. Käyttäkää sitä hyväksenne silloin kun 

voitte. Te pystytte antamaan jutuille sellaisen kärjen 

tai otsikon, joka on itsestään selvä ja viestinne me-

nee läpi varmasti ja laajasti. 

Tämä ohje koski erityisesti median kautta tapah-

tuvaa viestintää, mutta entäpäs sitten isännöitsijöil-

le tutumpi maaperä – suora asiakasviestintä.

Kaikki kiteytyy 
yhteen peruskysymykseen
– Kaikki viestintä palautuu viime kädessä yhteen 

ainoaan kysymykseen. Siihen, että ihminen ajat-

Jutulle hyvä 

kärki, niin me-

nee mediassa 

läpi, Matti 

Apunen evästi 

viestintäoh-

jeissaan.
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Geberit CleanLine -lattiakouru

Uusi Geberit CleanLine -lattiakouru täyttää kaikkein vaativimmatkin 
hygieniavaatimukset.  Optimoitu lattiakaivo takaa, ettei likasaostumia 
pääse kertymään piiloon. Innovatiivinen kampamainen hiussihti kerää 
liat ja voidaan puhdistaa helposti ja nopeasti kourussa olevan irrotettavan 
kannen ansiosta.   
Helposti puhdas – yksinkertaisen kaunis. 

Helposti 
puhdas.

Helppo puhdistaa:

kampamainen sihti voidaan 

huuhdella

http://www.geberit.fi/cleanline


telee aina ”mitä tämä minulle merkitsee”. Kun siis 

haluatte viestiä menestyksellisesti ihmisten kans-

sa, pitäkää tämä asia aina mielessänne.

Tätä kysymystä ihminen yleensä aina auto-

maattisesti ensimmäiseksi ajattelee, kerrottiinpa 

hänelle mitä tahansa tai keskusteltiinpa mistä asi-

asta tahansa.

– Ihminen menee automaattisesti puolustus-

moodiin, koska arvelee, että tästä hänelle puhu-

tusta tai häneen suunnatusta asiasta ei hyvää kui-

tenkaan seuraa. Harvoin tullaan kertomaan asiois-

ta, jotka automaattisesti merkitsevät sitä, että elä-

mäni paranee, helpottuu tai minulta poistuu jokin 

ongelma. Päinvastoin – todennäköisesti minulle 

tulee jokin ongelma lisää.

Näillä ohjeilla 
välttämään viestinnän virheitä
Perusvirhe numero 1: - Me emme osanneet vas-

tata tuohon kysymykseen ”mitä tämä sinulle mer-

kitsee”. Ja sitten me ihmettelemme, että miksi ih-

minen muuttui nihkeäksi, muutosvastarintaisek-

si ja jotenkin luotaantyöntäväksi. Miksi hän nyt ei 

voinut vain hyväksyä asiaa.

– Jos ihminen ei saa vastausta kysymykseen-

sä, hänelle on ihan yhdentekevää, miten hieno-

ja suunnitelmia ja aikatauluja olette tehneet. Hän 

vain miettii koko ajan, milloin en voi enää käyttää 

vessaani, siis esimerkiksi putkiremonttitiedotta-

misessa.

Perusvirhe numero 2: - Olemme miettineet 

huolellisesti viestin ja laatineet tiedotteen, joka on 

liimattu taloyhtiön ilmoitustaululle. Asukas kysyy 

isännöitsijältä samaa asiaa ja te ajattelette ”on se 

nyt kumma, että asia ei mene perille. Siellä ilmoi-

tustaulullahan se lukee”.

– Klassinen erehdys. Ihminen tulee kysymään 

asiaa, joka on sanojalle itsestäänselvyys. Niinpä 

hän ottaa sen ilmeen, silmät pyörähtävät päässä 

kuin hedelmäpelissä ja vastaus kuuluu ”On ollut il-

moitustaululla jo monta viikkoa”.

– En suosittele olemaan tässä kohdin oikeassa, 

vaan sanokaa asia uudelleen ja uudelleen. Tämä on 

vanhan viestinnän ammattilaisen neuvo: Ehkä kol-

mannella tai neljännellä kerralla alkaa olla jotakin 

toivoa siitä, että asia voisi mennä perille. Ymmär-

rykseen on kuitenkin pitkä matka vielä sen jälkeen-

kin.

Perusvirhe 3: - Liian vähäinen tieto on tietys-

ti virhe, mutta myös se, että ihminen hukutetaan 

merkityksettömiin yksityiskohtiin.

Perusvirhe 4: - Vastatkaa kysymyksiin. Älkää jät-

täkö vastaamatta.

Perusvirhe 5: - Älkää vähätelkö vastaanottajan 

kokemusta. Varma tie sellaiseen valkohehkuiseen 

raivoon on se, jos vastaatte ”tämä nyt ei ole iso asia, 

vaikka teistä siltä tuntuukin” tai ”tästä nyt eivät ole 

muut paljon valitelleet”.

– Tällainen vastaanottajan kokemuksen vähätte-

leminen on hyvin yleistä. Ihminen laitetaan ensin 

tuntemaan itsensä tyhmäksi ja sen jälkeen sano-

taan, että koita nyt vain hyväksyä se. Ihminen saat-

taisi jopa lopulta hyväksyä asian tai ratkaisun, mutta 

ei sitä, että häntä on pidetty tomppelina.

Perusvirhe 6: - Älkää yrittäkö hoitaa tai tiedottaa 

kerralla kaikkia asioita. Se mitä ihmiselle saadaan 

kerralla menemään läpi, on aina vähemmän kuin 

mitä luullaan menneen läpi. Jaksottakaa viestintää 

järkevästi ja toistakaa asioita riittävän usein.  

Perusvirhe 7: - Suomalaisille on tyypillistä, että 

kun ollaan tekemisissä virallisten asioiden kanssa, 

puhumme hassua, kulmikasta suomenkieltä.

Jos tarkoitus on tiedottaa, että taloyhtiön takapi-

halla tehdään pihatöitä, siellä on kaksi kaivinkonet-

ta kaivamassa, eikä polkupyöriä kannata pihatöiden 

aikana viedä takapihalle, se pitää sanoa suoraan, 

”älkää viekö fi llareita takapihalle, siellä on kaivinko-

neita töissä”.

Kerron vai selitän
Matti Apusen mukaan viestintä – käytettiinpä siinä 

mitä tahansa välinettä – voidaan aina jakaa siihen, 

että meillä on jotakin kerrottavaa tai sitten meillä on 

jotakin selitettävää.

– Jos teillä on ihmisille jotakin kerrottavaa, var-

mistakaa, että teillä on todellakin jotakin kerrotta-

vaa. Katsokaa, että te olette täsmällisiä asiassa, josta 

tiedotatte.

– Ja kun kerrotte, kertokaa ainakin nämä kolme 

asiaa: jotain tapahtuu, mitä siitä välittömästi seuraa 

ja mikä asian mittakaava on, mitä seuraavaksi ta-

pahtuu. Nämä ovat juuri niitä kysymyksiä, mitä ih-

miset kysyvät, ellette kerro niistä etukäteen.

Ihmiset ovat viestinnän suhteen hyvin herk-

kiä: – He yrittävät koko ajan tunnistaa, käytetään-

kö heitä kohtaan sellaista valtaa, josta eivät pidä. He 

myös ovat ihan oikein sitä mieltä, että heidän pitäisi 

olla esimerkiksi taloyhtiön korjaushankkeissa isän-

tä, koska ovat maksajia ja omistajia, Apunen vielä 

muistutti oman taloyhtiönsä putkiremontin viestin-

täkokemuksiin vedoten.

Matti Apunen 

työskenteli en-

nen EVAn joh-

tajaksi siirty-

mistään Aamu- 

lehden päätoi-

mittajana.
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Helppo 
asennus.

Geberitin seinä-wc-elementillä saat uutta ulkonäköä kylpyhuoneeseesi, joko uudisrakennuksessa 
tai saneerauksen yhteydessä. Asennus on  helppoa ja yksinkertaista.  
Lue lisää   

http://www.geberit.fi/duofix


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


K
iinteistöosakeyhtiö Jyrkkälänpolku on 

korjausrakentamisessa edelläkävijä siinä, 

että ensimmäistä kertaa niin kutsuttua al-

lianssi- eli yhteistoimintamallia sovelle-

taan vuokrataloyhtiöiden korjaamiseen.

KOY JYRKKÄLÄNPOLKU OSALLISENA SUURESSA SEIKKAILUSSA

Yhteistoimintamallilla 
uudistetaan korjaamista
Hyvä yhteishenki ja luottamus kaikkien osapuolten 
kesken. Tekeminen mahdollistaa luovuuden käyttämisen, 
uuden keksimisen ja tekemisen toisin kuin ennen. 

Oppimista, yhdessä tekemistä, avoimuutta, 
kustannusten hallintaa. Etukäteen jo tiedetään, paljonko 
maksaa ja mitä sillä saadaan.

Voisiko ensilukemalta arvata, että edellä kuvataan 
muutamin ajatuksin turkulaisen kiinteistöosakeyhtiön 17 
kerrostaloa koskevan julkisivukorjaamisen hanketta?

Tarkoitus on toteuttaa uudenlaisella yhteistyön 

toimintamallilla julkisivukorjaukset 17 kerrostaloon 

vuoteen 2018 mennessä.

– Saimme toukokuussa rakennusluvan. Ensim-

mäisestä neljän talon ryhmästä kahdessa talos-

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

Toimitusjohtaja 

Marjatta Roth 

vetää arava-

vuokrataloyh-

tiötä, jonka 

omistavat TVT 

(40 %), JHL (30 

%) ja VVO 

(30%)

"Tämä antaa mahdolli-
suuden käyttää luovuutta 
ja keksiä uusia asioita ja 
tehdä toisin kuin ennen."
Toimitusjohtaja Marjatta Roth
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TV:STÄ TULEE  
KESÄLLÄ KEIHÄSTÄ,  
JOS NIIN HALUAT.
Kun TV:si on DNA TV ja siinä MTV Total -kanavapaketti.

dna.fi/tv

-kanavapaketti

■ Teräväpiirtona televisioosi 
■ Sis. C More -kanavien leffat ja sarjat
■ Yleisurheilun Timanttiliiga

Maailman parhaat yleisurheilun huiput 

kohtaavat Timanttiliigan osakilpailuissa, 

joita kesällä 2015 nähdään yhteensä 14.

Suomalaisten perinteinen suosikkilaji,  
miesten keihäs, ohjelmassa:  

4.6.  Rooma

7.6.  Birmingham

13.6. New York

9.7.  Lausanne

17.7.  Monaco

11.9.  Bryssel

24,95 €/kk/6kk
(norm. 29,95 €/kk) 6 kk määräaikainen tilaus, 

kokonaishinta 149,70 €

■ TV-kanavien suorat lähetykset
■ Tabletilla, älypuhelimella

ja tietokoneella
■ Videovuokraamo digiboksille
■ Tilatut ohjelmakirjastot
■ TV-kortti

€/kk/3 kk
(norm. 3,50 €/kk)

Sopimus voimassa toistaiseksi.

DNA TV -liittymä 3 kk 0 €/kk (norm. 3,50 €/kk). Sis. DNA TV -sovelluksen, DNA TV -kortin 0 € (norm. 3,50 €/kk), videovuokraamon ja 5 kpl leffakuponkeja 

(arvo 30 €). Tilaus on voimassa toistaiseksi. Kuukausimaksun lisäksi laskutetaan palvelusta ostetut tilausvideot ja muut lisämaksulliset palvelut. Tarjous ei 

koske suljettuja ja samaan talouteen uudelleen avattuja liittymiä. Tarjous on voimassa 31.8.2015 saakka. Tarkista saatavuus- ja muut lisätiedot: dna.fi/tv.

MTV Total avausmaksu 0 € (norm. 30 €). Määräajan jälkeen tilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana hinnaston mukaisesti. Tilaukseen sovelletaan DNA:n 

yleisiä sopimusehtoja sekä DNA TV- ja viihdepalveluiden erityisehtoja. Kampanja on voimassa DNA:n antenni- ja kaapeliverkossa. Kanavapaketin käyttö 

edellyttää DNA TV -liittymää. 

DNA TV

0
*Voit katsoa osaa MTV Totalin 

kanavista DNA TV -liittymällä.

Yleisurheilun Timanttiliiga MTV Totalin kanavilla* 

http://www.dna.fi/tv


sa vanhat julkisivut on purettu, ikkunat vaihdetaan 

ensi viikolla ja siitä hanke etenee, toimitusjohtaja 

Marjatta Roth valottaa tämänhetkistä tilannetta.

Tässähän ei sinällään ole mitään uutta, eikä ih-

meellistä, mutta periaatteet jatkuvasta paranta-

misesta ja tekemisestä kaikki hankkeen parhaaksi 

merkitsevät uudenlaista toteuttamista ja sen myötä 

oppimista ja kehittämistä. Tarkoitus on, että se kaik-

ki tieto ja kokemus, jonka on todettu menneen hy-

vin, hyödynnetään seuraavissa kahdessa kohteessa. 

Ja jos taas todetaan, että nämä ja nämä asiat voitai-

siin tehdä paremmin, tekemistä parannetaan tule-

vissa kohteissa.

– Me voimme muuttaa seuraavissa kohteissa 

”tyyliä”, jos se on tarpeen, tehdä asioita eri tavalla ja 

koko ajan parantaa suoritusta, Marjatta Roth toteaa.

Halu kokeilla uutta 
- kustannustehokkaasti
Tarve löytää uusia tapoja korjata lähiötaloja ja saada 

aikaan laadukkaampaa, nopeampaa ja edullisempaa 

korjaamista sysäsi kiinteistöosakeyhtiö Jyrkkälän-

polun aivan uudenlaiselle tielle. 

Allianssikonsultin kanssa käytyjen keskustelu-

jen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että allianssi- eli 

yhteistoimintamalli vastaa paremmin kiinteistöosa-

keyhtiön korjaamisen tarpeisiin ja toteuttamiseen 

kuin perinteinen suunnittelu- ja urakointimalli.

– Meillä oli pitkä lista toiveista, mitä halusimme 

omistuksessamme olevien, yhdellä asuinalueella si-

jaitsevien lähiötalojen korjaamiselta. Me halusim-

me korjata ne niin, että käyttökustannukset laske-

vat hinta-laatu –suhteen pysyessä hyvänä ja alueen 

imagoa saadaan parannettua, Marjatta Roth kertoo.

Kiinnostus vaihtoehtoisia toteutustapoja kohtaan 

kumpusi myös siitä, että oli kyse erittäin suuresta 

korjaushankkeesta, jossa varsinkin korjauskustan-

nusten hallitseminen ja laatutavoitteiden toteutta-

minen korostuivat. 

Yhteisenä ”yrityksenä” toimitaan
- Uutta oli se, että kun oli sovittu korjaushankkeen 

toteuttaminen allianssimallilla, kilpailutettiin kaik-

ki osapuolet. Sen jälkeen alkoi kehitysvaihe, johon 

kaikki allianssiin valitut toimijat osallistuivat. 

– Me muodostimme ikään kuin uuden ”yrityk-

sen”, jossa kaikilla on yhtä suuri painoarvo. Vähän 

niin kuin vatikaanissa: Ennen ei päätöstä tehdä en-

nen kuin kaikki ovat samaa mieltä. Pitää miettiä 

asioita yhdessä niin kauan, että löydetään yhteinen 

sävel, Roth kuvailee hankkeen kehitysvaiheen ta-

pahtumia.

Tämän yhteisen organisaation tehtävänä oli 

hankesuunnittelu eli huomioida kiinteistöyhtiön 

esittämät korjaustarpeet ja niihin liittyvät tavoitteet 

ja miten ne voidaan toteuttaa.

– Meidän lähtökohtanamme oli, että korjaus ei 

saa maksaa kuin noin 20 miljoonaa euroa. Han-

kesuunnitteluvaiheessa kustannusarvio kuitenkin 

tarkentui 28-30 miljoonaksi euroksi, Roth kertoo ja 

mainitsee, että 8-10 miljoonan euron lisäys tehtiin 

tietoisesti, koska siten hankkeeseen saatiin sisälly-

tettyä enemmän tärkeiksi koettuja laadullisia korja-

uksia. 

Marjatta Rothin mukaan allianssimalli poikkeaa 

perinteisestä korjausurakasta siinäkin, että kehitys- 

ja hankesuunnitteluvaiheessa on oma organisaati-

onsa, joka muuttuu, kun siirrytään toteuttamiseen.

– Meillä on nyt ns. toteutusvaiheen organisaatio, 

joka on pienempi kuin tuo kehitysvaiheen organi-

saatio. Allianssimallissa pyritään koko ajan siihen, 

että tehdään vain sitä, mitä tarvitaan. Otetaan turhat 

pois ja muutetaan sitten vaikkapa organisaatiota 

niin, että se vastaa tämänhetkisiä tarpeita.

Kaupallisella neuvottelumenettelyllä 
saatiin oikeat ”allianssilaiset”
Allianssimallissa raskaaksi Marjatta Roth kuvaa si-

tä vaihetta, jossa kaupallisen neuvottelumenettelyn 

kautta haetaan allianssimalliin ”istuvat” suunnitteli-

jat, valvojat ja urakoitsijat. 

Yhteistyöllä, avoimuudella, luotta-

muksella ja yksimielisillä päätöksillä 

hankkeen parhaaksi, on yhteistoimin-

tamallin tärkeitä peruspilareita.

– Samassa veneessä ollaan. Jos yksi 

tekee virheen, me kaikki maksamme 

siitä, Marjatta Roth toi vielä esiin.
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  Tehokas 24/7 hallinta ja seuranta.

 Ympäristöystävällinen ja myrkytön.

 Asiantunteva tarkastuspalvelu tarpeen mukaan oikea- 
aikaiseen toimintaan.

 Dokumentoidut lokitiedot antavat jo varhain viitteitä 
siitä, missä ja milloin ongelmia tapahtuu, mahdollistaen 
kohdennettuja toimia.

Anticimex SMART  
- Ratkaisu älykkääseen tuhoeläinhallintaan.

p. 0207 495 706
tuhoelain@anticimex.fi | www.anticimex.fi

Kysy lisää!

Puheluiden hinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24%),  
matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24%). Oikeudet muutoksiin pidätetään.

http://www.anticimex.fi


Käytännössä tämä vaihe tarkoitti sitä, että kaikille 

yritysten edustajille, jotka olivat ilmaisseet olevansa 

kiinnostuneita urakasta, annettiin kaikki mahdolli-

nen tieto kohteesta, tavoitteista ja vaatimuksista ja 

käytiin workshop- tyyppistä keskustelua.

Marjatta Roth kertoo pettyneensä siihen, miten 

paljon tämän vaiheen jälkeen yrityksiltä tuli kuiten-

kin tarjouksia, jotka eivät olleet lähimainkaan sitä, 

mitä neuvotteluissa oli kerrottu tai toivottu yritys-

ten tarjoavan. 

– Raskaudesta ja pitkäkestoisuudesta huolimat-

ta koin tämän vaiheen erittäin tärkeäksi. Sen kautta 

löysimme yhteistyötiimiimme sellaiset toimijat, jot-

ka myös ovat sitoutuneet toteuttamaan hankkeen 

allianssimallilla. 

Sama vene hyvissä 
ja huonoissakin tilanteissa
Yksi allianssimallin erikoisuuksista on siinä, että 

yhteisen tekemisen kautta riskit ja mahdollisuudet 

jaetaan yhdessä.

– Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku tekee ra-

kennushankkeessa virheen, siitä kantavat vastuun 

kaikki mukana olevat. Mutta myös niin, että jos on-

nistutaan, siitäkin hyötyvät kaikki, Marjatta Roth 

kuvaa.

Tätä toimintatapaa tukee myös kaupallinen mal-

li, joka allianssimalliin sisältyy. Sekin kannustaa 

kaikkia toimimaan yhdessä ja niin, että toiminta on 

kaikille taloudellisesti kannattavaa. Sieltä löytyy siis 

palkitsemisen välineet.

Yksi esimerkki avoimuudesta tämäkin: - Allians-

sipartnerit näkevät toistensa ansaintalogiikan. Kil-

pailutuksessa heidät on kilpailutettu, mutta ei hin-

nalla, vaan katteella ja kaikki tietävät toistensa kat-

teet.

– Me tilaajana olemme todellakin mukana kai-

kissa hankinnoissa. Me näemme kaikki hankintaso-

pimukset. Olemme mukana alihankkijoiden toimi-

tuksissa. Olemme mukana arkkitehtisuunnittelus-

sa. Ihan detaljiikkatasolla, koska vaalimme sitä, että 

huollettavuuteen, käytettävyyteen liittyvät ja elin-

kaariasiat, jotka ovat meille tärkeitä, tulevat huomi-

oiduiksi.

Tilaajan
 laatutavoitteiden seuranta 
– Meillä oli laadittu korjaamiselle etukäteen jonkin-

laiset suunnitelmat ja tavoitteet, mutta oikeastaan 

tällainen hankesuunnitteluprosessi voi ihan yhtä 

hyvin lähteä liikkeelle nollasta, Marjatta Roth mai-

nitsee.

Hankesuunnittelussa asetetaan yhteisiä tavoit-

teita, mutta tilaaja asettaa myös reunaehtoja ja laa-

dullisia vaatimuksia: – Ja sitten yhdessä asiantunti-

joiden kanssa mietitään, miten laadulliset, tilaajan ja 

asukkaiden kannalta tärkeät asiat, tulevat näkyviin 

suunnitelmissa ja urakoitsijan toteutuksessa. 

– Ne eivät jää vain papereihin, joita kukaan ei 

lue, eikä muista. Kun me olemme tilaajana ko-

ko ajan mukana, niin me olemme koko ajan myös 

muistuttamassa tavoitteistamme. 

– Lisäksi kaupallinen malli sisältää laatuvaati-

muksia, joita seurataan koko ajan ja joista tekijät 

saavat bonusta. Laatuvaatimukset eivät siis jää vain 

sunnuntaipuheiksi. 

Myös asukkaiden mukaan ottaminen on tässä 

toimintamallissa tärkeä periaate. Niinpä ovat arkki-

tehdit ja muutkin suunnittelijat istuneet useamman 

kerran avoimien ovien työpajoissa kuuntelemassa 

asukkaiden toivomuksia.

– Jotkut haluavat henkilökohtaisen kontak-

tin, jotkut tulevat mukaan kokouksiin. Me olem-

me myös viestinnän kautta osallistaneet asukkai-

ta mahdollisimman paljon osallistumaan, Marjatta 

Roth kertoo.

Riskien kartoittamista 
ja seurantaa
Sekä kehitysvaiheen, että myös toteutusvaiheen or-

ganisaatioon kuuluu yhtenä ryhmänä ns. riskiryh-

mä, jonka tehtävänä on koko ajan seurata kustan-

nuksia ja aikataulujen toteutumista.

– Koska tässä toimintamallissa tavoitteena on 

sovittu hinta, joka ei saa ylittyä sekä aikataulu, jon-

ka pitää toteutua, eikä jälkikorjauksiakaan saa tul-

la, niin siksi tarvitaan riskiryhmä. Hankkeen alussa 

tehtiin riskikartoitus, mutta riskejä seurataan koko 

ajan. Jos jokin riski on ”täyttymässä”, siihen reagoi-

daan heti, Marjatta Roth kertoo.

Lisäksi toimintamalli mahdollistaa sen, että 

suunnittelu on jatkuvaa ja sillä pystytään reagoi-

maan heti, jos näyttää jokin suunniteltu tapa vievän 

väärään suuntaan.

Jatkuva kehittäminen 
ja oppiminen
Allianssimalliin liittyvät periaatteet jatkuva paranta-

minen ja hankkeen parhaaksi. Marjatta Rothin mu-

kaan se tarkoittaa oppimisprosessia, jonka tuloksia 

tarkastellaan jo nyt, kun kaksi taloa ovat työn alla, ja 

varsinkin sitten, kun siirrytään kahden seuraavan 

talon korjaamiseen. 

Lisäksi toimintamallissa haluttiin selvittää, mitä 

uusia innovaatioita julkisivujen korjaamisessa olisi 

mahdollista käyttää. Löydettiin aurinkopaneelit, joi-

ta on tarkoitus asentaa talojen päätyihin. 

Sitäkin ratkaisua tutkittiin allakointimallissa, sa-

man pöydän ääressä toteuttamista pohtimassa niin 

sähköasentaja kuin rakennesuunnittelijatkin sekä 

muut miettien, mitä tämä minulta vaatii, miltä tämä 

asia minun kannaltani näyttää. 
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S
eminaarin puheenjohtaja Ilkka Laitisen 

mielestä allianssimallia voitaisiin soveltaa 

asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeissa 

ja varsinkin sellaisilla alueilla, missä on yh-

den tai kahden rakennuttajan kerrostaloja, samana 

aikakautena rakennettuja ja usein vielä samanlaisin 

rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin toteutettuja.

On aivan älytöntä perustaa ensin yhden ker-

rostalon linjasaneeraukselle työmaa ja seuraava-

na vuonna sama juttu naapuritaloyhtiöön. Miksi ei 

voitaisi perustaa yksi työmaa ja tehdä yhdessä han-

kesuunnittelu ja suunnitelmat ja sitten lähteä to-

teuttamaan niitä yhdessä? Se olisi varmasti edulli-

sempaa molemmille yhtiöille.

Marjatta Rothin kokemuksen mukaan allians-

simallissa allakointimalli on todettu erinomaisek-

si työvälineeksi: - Olemme kyenneet ennakoimaan 

sen hinnan, mitä korjaus maksaa ja mitä sillä saa-

daan. Sen perusteella on voitu lyödä lukkoon han-

kesuunnitelma ja saatu asukkaat hyvin mukaan 

suunnitteluun. Näen, että tämä toimintamalli sopisi 

erittäin hyvin nimenomaan asunto-osakeyhtiöihin, 

koska siinä korjauksen hinta ja sisältö sovitaan etu-

käteen, Marjatta Roth vakuuttaa. 

”Tiedämme, mitä edessä 
vuoteen 2070 mennessä”
Lisäksi Marjatta Roth pitää kiinteistöjen ylläpidon 

ja tulevien korjaustarpeiden ennakoimisessa erin-

omaisena työvälineenä allokointimallia (ennakoin-

timalli) ja tietomallinnusta.

Asunto-osakeyhtiöt 
haluavat 
”tarkan euron” 
korjaushankkeita

Ainahan korjaushankkeissa kysytään ensimmäi-

seksi kiinteistön lähtötietoja ja joka kerta ne jostakin 

haetaan. Meillä nyt kaikki kiinteistöt on dokumen-

toitu ja tiedot viety tietomalliin, jossa niitä pidetään 

yllä. Kun seuraavan kerran tulee jokin hanke, lähtö-

tiedot löytyvät tietomallista.

Ennakointimallilla on otettu ”kiinni” myös elin-

kaariasiat eli arvioitu ja kirjattu kaikkien rakenneo-

sien elinkaari, arvioitu käyttöikä.

Me tiedämme siis jo nyt, mitä mahdollisia korja-

ustarpeita meillä on vuoteen 2070 mennessä, Mar-

jatta Roth toteaa puhumattakaan siitä hyödystä, 

minkä tämän kaltainen tieto kohteista antaa kiin-

teistönhuollolle. 

Tekesin ja Turun seudun kehittämiskeskuksen 

kanssa on Marjatta Rothin mukaan myös käyty kes-

kusteluja siitä, miten Jyrkkälänpolun allianssimallin 

kokemukset voitaisiin koota ”tietopankiksi” ja sitä 

kautta palvella taloyhtiöiden korjaushankkeiden to-

teuttamisessa uusin, ennakkoluulottomin toimin-

tatavoin.

Isännöinnin mahdollisuudet 
yhteistoimintamallissa
- Minun mielestäni allianssimalli avaa isännöintia-

lalle urban management –sektorin - osaamisalueen 

isännöinnin ja taloyhtiön toimitusjohtajan roolin 

väliin. Kun puhutaan tulevaisuuden isännöinnis-

tä, niin minun mielestäni isännöitsijät ovat tulevai-

suudessa jotakin muuta kuin rakennuttajakonsult-

teja, Marjatta Roth totesi.

Ilkka Laitinen oli samoilla linjoilla siinä, että se 

valtaisa korjausrakentamisen määrä, joka näköpii-

rissä on tulevien 5-10 vuoden aikana, sen läpivie-

miseen eivät isännöitsijöiden rahkeet riitä.

On pakko keksiä uusia keinoja ja luovia ideoita, 

miten tämä homma viedään läpi, Laitinen totesi. 

Tilaajille pitää markkinoida sitä, että asunto-osa-

keyhtiöiden etu on maksaa isännöitsijälle oman 

asiakasnäkökulmansa viemisestä hankkeiden si-

sälle. 

Me maksamme suunnittelijakonsultille, valvojalle 

ja urakoitsijalle, mutta meidän pitäisi isännöinnissä 

maksaa myös siitä, että joku hoitaa meidän asiakas-

näkökulmamme toteutumisen hankkeissa, Marjatta 

Roth vielä totesi.

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

Korjaamisen 

määrän kasvu 

pakottaa isän-

nöitsijätoimis-

tot uudista-

maan palvelui-

taan, Ilkka 

Laitinen totesi.
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Pipemodul-elementit mahdollistavat asukasystävällisen 

putkiremontin. Perusidea on välttää perinteisen putkiremontin 

asukkaille aiheuttama mittava vaiva ja sen mukanaan tuomat 

turhat kustannukset. Uusille putkille ja sähköjohdoille 

toteutetaan uusi reitti porrashuoneesta, josta edetään 

huoneistoihin siisteillä ja uusilla Pipemodulin-huoneistoele-

menteillä. Valmiita elementtejä käyttämällä vältytään mm. 

alas laskettujen kattojen sekä kipsikoteloiden hitaalta ja 

pölyiseltä rakentamistyöltä.

Tulevaisuuden rakentamista jo tänään!

Pipemodul-elementit ovat palo- ja äänitekniikaltaan sekä pintarakenteelta-

an korkealaatuisia tuotteita. Pipemodul-elementtijärjestelmät ovat VTT 

Expert Service Oy:n virallisissa palotesteissä todennettu EI30 –luokkaan 

kuuluviksi. Avattavien Pipemodul-elementtien ansiosta putkien huolto ja 

sähköjohtojen lisääminen on asennuksen jälkeen vaivatonta.

Ota yhteyttä, tulemme taloyhtiöönne kertomaan tarkemmin 

Pipemodul-ratkaisuista!

Remonttivaihtoehto, jossa asukas ei joudu taivasalle

Putkiremontti uusilla putkilla, rakenteita rikkomatta

www.pipemodul.com

Kerros- ja rivitalot sekä pientalot

Yli 3000 kohdetta toteutettu

Kylpyhuonesiin märkätilaelementteinä

Porraskäytäviin talotekniikka-elementteinä

Huoneistoihin sähkö-ja putkistoelementteinä

Energiaremontteihin LTO-putkistoelementteinä

Onko tarpeesi putki-tai sähköremontti?

Pipe-Modulilta löydät ratkaisun eri tarpeisiin.

Pipemodul-elementit soveltuvat:

http://www.pipemodul.com


V
erohallinnon ylitarkastaja Pirkko Vuoren 

50 minuutin mittaisen esityksen anti ra-

kentamispalveluiden tiedonantovelvol-

lisuudesta kuvainnollisesti ”ahmittiin” – 

YLITARKASTAJA PIRKKO VUORI ”OPPAANA” 
KAHTEEN ERI SÄÄNNÖSTÖÖN:

Miten ”hanskata” 
rakentamispalveluiden 
ilmoitusvelvollisuus?
– Tässä tilaisuudessa ei ole tarkoitus kerätä verottajan mustaan 
kirjaan syyllisiä, jotka eivät ole vielä kertaakaan tehneet ilmoitusta 
rakentamispalveluiden käyttämisestä tai miettiä laiminlyöntimaksun 
langettamista. Sen sijaan on tarkoitus käydä läpi ne perusteet, millä 
tietoja asunto-osakeyhtiöiden remonteista pitää antaa ja miltä 
tämänhetkinen tilanne rakentamispalveluiden ilmoitusvelvollisuuden 
toteutumisesta verottajan kokemusten mukaan näyttää.

siitä saatiin niin paljon tietoa, neuvoja, konkreettisia 

esimerkkejä ja vastauksia niihin asioihin, jotka ovat 

aiheuttaneet monille isännöitsijöille - asunto-osa-

keyhtiölle kuuluvan velvoitteen käytännön hoitaji-

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari
Ylitarkastaja 

Pirkko Vuori 

muistutti, että 

lain mukaan 

rakentamispal-

veluiden tie-

donantovel-

vollisuus on 

asunto-osake-

yhtiöllä.
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na – päänvaivaa ja vaikeuksia.

Tiedonantovelvollisuuden ymmärtämistä käy-

tännön tasolla on Pirkko Vuoren mukaan vaikeutta-

nut se, että urakkatietojen ja työntekijätietojen an-

taminen yritetään yhdistää yhteen ja samaan koko-

naisuuteen. Sen sijaan niitä pitää tarkastella omina 

kokonaisuuksina.

– Yhteistä työntekijätietojen ja urakkatietojen 

antamisessa on vain se, että molemmat tiedot pi-

tää antaa kuukausittain ja työmaakohtaisesti. Muilta 

osin niissä on täysin eri säännöt, Pirkko Vuori oh-

jeisti.

Urakkatiedot – 
onko tilaajalla tiedonantovelvollisuus?
– Urakkatietojen ilmoittaminen on sopimuskohtai-

nen velvoite. Teillä pitää siis olla sopimus, josta tie-

donantovelvollisuus tulee. Suullisetkin sopimukset 

katsotaan sopimuksiksi, Vuori totesi.

Sen jälkeen ratkaistaan, onko sopimuksessa ky-

se arvonlisäverolakiin kirjattuun rakentamispalve-

lu-käsitteeseen sisältyvästä palvelusta, telineiden 

pystytyksestä tai purkamisesta tai vuokratyövoiman 

käytöstä.

– Jos vastaus on ei ole, niin vaikka sopimuksen 

arvo olisi miljardeja euroja, urakasta ei tarvitse il-

moittaa, hän jatkoi.

Tärkeä on huomioida myös se, että kyse on ni-

menomaan arvonlisäverolain mukaisesta rakenta-

mispalvelusta – verottaja kun on saanut paljon il-

moituksia muistakin kuin rakentamispalveluun liit-

tyvistä urakoista. 

Arvon tulkintaa 
kiinteähintaisessa sopimuksessa
Kun edelleen vastataan kyllä ja sopimus koskee ra-

kentamispalvelua, niin seuraavaksi arvioidaan sopi-

muksen arvoa – onko se yli 15 000 euroa ilman ar-

vonlisäveroa vai ei.

– Jos vastaus arvon osalta on ei, ei tarvitse antaa 

urakkatietoja; jos vastaus on kyllä, niin silloin pitää 

urakkatiedot toimittaa, hän jatkoi.

Koska sopimuksen arvon ja tuon 15 000 euron 

raja-arvon tulkinta voi aiheuttaa ongelmia, Pirk-

ko Vuori esitti kaksi esimerkkiä konkretisoidakseen, 

miten tarkastella asiaa.

Esimerkki yksi: On tehty urakoitsijan kanssa ra-

kentamisesta kiinteähintainen sopimus, joka kos-

kee kolmea kohdetta ja sopimuksella on sovittu 

hinnaksi 100 000 euroa.

– Koska ilmoitukset pitää antaa sopimuskoh-

taisesti kerran kuukaudessa, mutta kuitenkin työ-

maakohtaisesti eriteltyinä, niin tässä tapauksessa 

tilaajan siis pitää muodostaa jonkinlainen laskelma, 

kuinka paljon 100 000 euron sopimuksesta kohdis-

tuu mihinkin kohteeseen. 

Esimerkissä esitetään, että ensimmäiseen koh-

teeseen kohdistuu kokonaissummasta 30 000 eu-

roa, toiseen kohteeseen 60 000 euroa ja kolman-

teen 10 000 euroa.

– Vaikka tässä tapauksessa kolmanteen kohtee-

seen kohdistuu vain 10 000 euroa, mutta kiinteän 

sopimuksen kokonaisarvo on yli 15 000 euroa, kaik-

ki sopimukseen sisältyvät kohteet täytyy ilmoittaa, 

Vuori jatkaa.

Pirkko Vuoren mukaan verohallinnolla on kui-

tenkin jo muutamia etukäteistapauksia, joissa on 

nähty lakiin kirjatun sopimuskohtaisuuden käytän-

nön tulkinnan ”surkuhupaisuus”: - Keskisuomalai-

nen kaupunki on tilannut sähköyhtiöltä sähkön-

kulutuksen etälukulaitteiden asennuksen satoihin 

tuhansiin kohteisiinsa. Sopimuksen arvo on mil-

joonia euroja, ja etälukulaitteen asennus rakenta-

mispalvelua.  Tässä tapauksessa yhden kohteen so-

Ylitarkastaja 

Pirkko Vuoren 

vauhdikas esi-

tys piti kuulija-

kunnan virkeä-

nä. Tietoa tuli 

yllin kyllin ra-

kentamispal-

veluiden tie-

donantovel-

vollisuudesta.
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Taloyhtiö
Valaistuksen energiansäästö:  

17 505,4 kWh/vuosi 

Toimenpiteet:

• Aiemmat 125W elohopeahöyrylamppu-

 pihavalaisimet korvattiin energiatehokkaimmilla

30W Lumina LED-valaisimilla. 

valaisimet muutettiin LED-päivityspaketein  pitkäikäisiksi ja huoltovapaiksi valaisimiksi.

• Valaistuksen takaisinmaksuaika 4 vuotta.  Kokonaistakaisinmaksuaika 8,7 vuotta.

Valaistuksen keskimääräinen käyttöikä noin 10 vuotta.

Säästöä

2350 €
vuodessa

Kokonaisenergiansäästö (sis. aurinkopaneelit):  

23 505,6 kWh/vuosi 

• Sisätilojen perinteiset hehkulamppu- ja 2D-

• Yhtiön katolle asennettiin 5 kW Hyundai Solar Module aurinkopaneelijärjestelmä.

• Paneeleiden tuottama sähköenergia kohdistettiin taloyhtiön kokonaissähkön- 

kulutukseen, johon sisältyi taloyhtiön yleiset tilat ja huoneistot.

ENERGIANSÄÄSTÖESIMERKKI:

• Aurinkopaneelit tuottivat myös asukashuoneistoihin n. 400 € vuosihyödyn.

Hyödyt:

Lem-Kem Oy
Vieterikatu 11
15700 Lahti
puh. 0207 549 400 
fax 0207 549 440 

KAIKKI KIINTEISTÖNHOITOON  
SAMAN KATON ALTA

Lem-Kem Oy:n energiatiimi koostuu sähkö- ja valaistusalan 
ammattilaisista, joiden tehtävänä on kartoittaa kiinteistöjen 
nykytilanne ja määritellä energiaa säästävimmät,  
laadukkaimmat ja turvallisimmat valaistusvaihtoehdot 
kaikkiin kohteisiin.  
 
Katso lisätietoja ja säästöesimerkkejä www.energiatiimi.fi!

Lem-Kem Oy on valaistuksen ja kiinteistönhoidon 
asiantuntija jo kolmenkymmenen vuoden kokemuk-
sella.  
 
Tarjoamme valaistuksen kokonaisvaltaisen energian-
säästökartoituksen sekä avaimet käteen -periaatteella 
tehtävät valaistusratkaisut.  Kätevän Optimoi-mak-
simoi-minimoi-palvelumme avulla kiinteistöissä 
voidaan saavuttaa parhaimmillaan jopa 80 % säästö 
valaistuksen kokonaisenergiankulutuksessa nykyiseen 
tilanteeseen verrattuna. 

Meiltä saat valaisimien, lamppujen ja komponenttien 
lisäksi asennus- ja kartoituspalvelut, kiinteistönhuolto- 
ja siivoustuotteet, suodattimet sekä energiaa säästä-
vät Hyundai-aurinkopaneelit.

ENERGIANSÄÄSTÖJÄ
Valaistusta optimoimalla

taloyhtiöihin ja kiinteistöihin

Muun muassa taloyhtiöissä, teollisuuskohteissa ja myymä-
löissä on saatu  tuhansien eurojen säästöjä valaistusuudis-
tuksilla. Pitkäikäisten tuotteiden ansiosta säästöjä saadaan 
myös huoltokustannuksissa.  Haluatko selvittää kuinka paljon 
kiinteistössänne voitaisiin säästää? Ota meihin yhteyttä!

OPTIMOI - MAKSIMOI - MINIMOI
Palvelun kuvaus:

1

2

3

4

KARTOITUS 
Valaistuksen kartoitus 
Lamppujen määrät ja tyypit 
Valaistusmittaukset

KEHITYSEHDOTUS
Ehdotus energiaa säästävistä vaihtoehdoista
Vertailuehdotukset nykyiseen valaistukseen

TOIMITUS JA YLLÄPITO
Lampunvaihdot
Asennuspalvelu
Opastus ja ohjeistus
Jälkiseuranta ja raportointi

SÄÄSTÖPOTENTIAALI
Raportointi energiansäästöistä
Takaisinmaksulaskelmat
Sijoitetun pääomantuotto (ROI)

Tiesitkö, että jopa 30-40 % kiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta kuluu valaistukseen?

Optimoimalla valaistusta on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä - uusi valaistusratkaisu voi 
maksaa itsensä takaisin sähkönsäästönä jopa alle vuodessa!

http://www.energiatiimi.fi


pimuksen arvo on käytännössä noin 8 euroa. 

– Eli me olemme hyvin tietoisia siitä, että tämä 

”ei nyt ehkä mennyt ihan niin kuin strömsössä”, 

mutta tämä on tämänhetkinen lainsäädäntö ja sen 

tulkinta siitä, miten sopimuskohtaisuutta pitää tul-

kita ja mistä ilmoitukset pitää tehdä verohallintoon, 

Vuori totesi. 

Arvon tulkintaa 
tuntivelotusperusteisessa sopimuksessa
Toinen vaihtoehto, miten rakentamispalvelusta voi-

daan sopia, on tuntiveloitusperusteinen, ns. puite-

sopimus.

– Sopimuksessa on sovittu taksoista, laskutus-

perusteista, millä rakentamispalvelusta veloitetaan. 

Laskutusperusteet voivat olla yksikkö- tai tuntihin-

toja, viiveaikoja, kalustoon liittyviä veloitusperustei-

ta tai minimiveloitusperusteita. 

Esimerkissä sopimus koskee kolmea eri kohdet-

ta, joista arvioidaan, että ensimmäisessä kohtees-

sa tuntiveloitteisesta sopimuksesta kohdistuu 300 

tunnin työpanos = arvo 30 000 euroa ensimmäi-

seen kohteeseen, toiseen kohteeseen 600 tuntia = 

60 000 euroa ja kolmanteen kohteeseen 100 tuntia 

= 10 000 euroa.

– Tässä tapauksessa katsotaan niin, että tunti-

perusteinen sopimus, jossa on sovittu kohteista ja 

veloitusperusteista, niin jokainen kohde muodos-

taakin oman tilauksensa. Näin ollen verottajalle pi-

tää ilmoittaa urakkatiedot ensimmäisestä ja toisesta 

kohteesta, mutta ei kolmannesta, koska sen tunti-

veloitusperusteisen sopimuksen arvo on alle 15 000 

euroa.

Yhteisen työmaan 
–käsite tulee työturvallisuuslaista
Työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus on pääto-

teuttajalla. Pirkko Vuoren laatiman kaavion mukai-

sesti sen jälkeen kysytään ensimmäiseksi, muodos-

tuuko yhteinen työmaa.

– Työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus tulee 

työturvallisuuslaista. Tätä yhteisen työmaan -kä-

sitettä hallinnoi aluehallintoviranomainen, ei ve-

rottaja, Pirkko Vuori selitti perusteluksi sille, miksi 

työntekijätietojen antamisvelvollisuutta pitää katsoa 

omana, erilaiset säännöt sisältävänä kokonaisuu-

tena.

Yhteisen työmaan käsite tuli vuonna 2002 työ-

turvallisuuslakiin, joka velvoittaa yrityksen mm. 

työntekijäluetteloiden ylläpitämiseen ja kulunval-

vontaan. Aluehallintoviraston mukaan työmaa, jo-

ta ei ole rajattu lippusiimalla tai vastaavalla taval-

la, niin kaikki työmaalla olevat (”käyskentelevät ” ja 

työskentelevät), ovat sen perusteella yhteisellä työ-

maalla. Ja silloin on velvollisuus mm. pitää työnte-

kijöistä luetteloa.

Päiväkodissa tehdään remonttia – ovatko lap-

set yhteisellä työmaalla, jos päiväkotia ei ole rajattu 

muusta alueesta? Kauppakeskuksessa korjataan ta-

loteknisiä järjestelmiä kolmen työntekijän voimin 

keskellä kauppakeskuksen käytävää - syntyykö yh-

teinen työmaa ja kaikki kauppakeskuksen asiakkaat 

työntekijälistoille? Työsuojeluviranomaisen tulkin-

nan mukaan kyllä, mutta:

– Me päädyimme viime syksynä rajaamaan tätä 

työntekijätietojen toimittamista  niin, että yhteinen 

työmaa muodostuu edelleenkin AVIn säännösten 

mukaan esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, sai-

raaloissa, kauppakeskuksissa jne, mutta

verottajalle ei tarvitse toimittaa tiedot kuin niistä 

työntekijöistä, jotka osallistuvat rakentamistyöhön, 

Vuori totesi.

– Näkisin, että tätä samaa rajausta voidaan so-

veltaa myös asunto-osakeyhtiöissä, esimerkiksi lin-

jasaneerauksissa, kun taloyhtiössä ”käyskentelee” 

monenlaista porukkaa, Pirkko Vuori mainitsi.

Käytännössä siis asunto-osakeyhtiön työmaalta 

verottajalle toimitetaan työntekijätiedot vain niistä 

henkilöistä, jotka tekevät rakentamistyötä, ei osak-

kaista, eikä muistakaan työmaalla mahdollisesti 

käyvistä ulkopuolisista.

Urakkatietojen 
ilmoittamisessa tärkeää
Neuvo 1: Urakasta ilmoitetaan joko laskutettu tai 

maksettu määrä, ei molempia.

Pirkko Vuoren mukaan tätä yritettiin niin usein, 

että nyt se on järjestelmässä teknisesti estetty.

Neuvo 2: Ennakkomaksu ilmoitetaan vain ker-

ran, ennen urakan aloittamista.

Neuvo 3: Urakka ilmoitetaan jokaiselta kuukau-

delta, jonka aikana yritys toimii työmaalla ja laskut-

taa siitä.

– Jostakin syystä on syntynyt käsitys, että ura-

kasta riittää vain yksi ilmoitus sen alkaessa ja toinen 

sitten sen päättyessä. Näinhän tämä nyt ei mene. 

Joka kuukausi on annettava ilmoitus urakasta, jos 

työ on käynnissä vaikka laskutusta ei olisikaan. On 

erittäin normaalia, että jonakin kuukautena on teh-

ty töitä, mutta laskutusta ei ole. Silloin annetaan sii-

tä kuukaudesta ns. nollailmoitus.

Lisäksi tiedot urakasta on annettava toiminnan 

päätyttyä, jos yritys vielä laskuttaa työmaasta.

– Miten sitten viimeisen maksuerän, jonka ura-

koitsija laskuttaa, kanssa toimitaan. Esimerkki: Työt 

loppuvat toukokuussa, mutta loppulasku tulee vasta 

joulukuussa. Silloin toukokuun ja joulukuun välisel-

tä ajalta, kun työmaalla ei kukaan tämän sopimuk-

sen perusteella työskentele, eikä laskutusta tapah-

du, niin ei tarvitse ilmoittaa mitään. Mutta kun sit-

ten joulukuussa tulee se viimeinen lasku, niin sitten 

sen tiedot ilmoitetaan, Vuori opasti.

– Takuuajan töissä tämä väli voi olla kaksi vuotta. 

Eli se viimeinen lasku, jonka tilaajalle lähetetään, il-

moitetaan, kun sen aika on.

Neuvo 4: Urakoitsijoiden työmaalla toimimisen 

ajaksi merkitään todellinen toiminta-aika, ei koko 

vuotta, ellei työ kestä koko vuotta.

Neuvo 5: Tilaaja ilmoittaa urakkatiedot. 

– Kävin huhtikuussa annettuja eli helmikuuta 

koskevia ilmoituksia läpi. Siellä oli edelleen yli 400 

sellaista ilmoittajaa, jotka ilmoittavat itse itsensä. 

Noin puolet tästä ryppäästä on asunto-osakeyhtiöi-

tä, jotka haluavat ilmoittaa meille tilanneensa itsel-
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tään putkiremontin tai jonkin muun remontin. 

– Tällaiset ilmoitukset aiheuttavat meille ongel-

mia, koska niitä ei voi virkailijat käydä läpi. Verohal-

lintoon tulee kuukausittain miljoonia tietoja. Järjes-

telmä on sähköinen siksi, että voimme valvoa tieto-

ja sähköisesti. Eli ilmoitetaan vain, jos tilataan työtä. 

Jos itse tehdään työ, sitä ei tarvitse ilmoittaa meille.

Ote ilmoituksiin tiukkenee 
– Meillä on ollut noin 20 000 epäselvää tapausta 

tutkinnassa. Korostan, että tämä ei tarkoita sitä, että 

ne olisivat ”kriminaaleja”, vaan sitä, että ilmoituksis-

sa on ollut virheellisiä tietoja tai joitakin muita ve-

rottajaa kiinnostavia tietoja.

Ilmoituksia tarkastetaan reaaliaikaisesti. Pirkko 

Vuori kertoi osallistuneensa syksyllä yritystarkas-

tuksiin. Loka-marraskuussa tehtiin 100 yritykseen 

tarkastukset, joista kävi ilmi, että 40 prosenttia yri-

tyksistä ei ollut antanut yhden ainuttakaan urakka- 

tai työntekijäilmoitusta verohallinnolle.

– Joka toisella oli ilmoituksissa jotakin ongelmia, 

puutteita tai virheellisyyksiä. 

Ymmärtäväisyys, myötämielisyys, ohjaavuus ja 

ennakoitavuus ovat Vuoren mukaan toimineet ve-

rohallinnon toiminnan strategiana tiedonantovel-

vollisuuden sisäänajovaiheessa.

– Tämän vuoden aikana virheistä ei ole tulossa 

automaattisesti mitään laiminlyöntimaksuja. Kun 

halutaan toimia oikein, antaa ilmoitukset, ja jos tu-

lee virheitä, niin niitä korjataan verottajan pyyn-

nöstä, niin silloin ei ole tiedossa sakkoja, Vuori va-

kuutti. 

Erityispiirteenä Vuori kuitenkin nosti esiin tilan-

teen, jossa työntekijöistä annettavasta ilmoituksesta 

puuttuvat esimerkiksi yhden työnantajan työnteki-

jätiedot. Niitä ei ole syystä tai toisesta saatu, mutta 

se tieto pitää myös saada ilmoitettua.

– Tämä on se päätoteuttajien ”vapaudut vanki-

lasta” –korttinne, koska verottaja langettaa laimin-

lyöntimaksun, jos päätoteuttaja ei anna Verohallin-

nolle tietoa työnantajan laiminlyönnistä. Tiedäm-

me kuitenkin, että aika monissa järjestelmissä tämä 

ruksattava kohta on jätetty rakentamatta. Tarkista-

kaa, että teidän käyttämässänne järjestelmässä se 

on eli että voitte ilmoittaa meille, että ”tältä työnan-

tajalta en ole tietoja saanut”. Me sitten selvitämme 

tietoja kyseiseltä yritykseltä. 

Lisäksi verottaja on jo tähän mennessä lähesty-

nyt noin 2 000 yritystä siksi, että ne eivät ole tietoja 

toimittaneet.

– Näille tietenkin laitetaan sanktiot, jos hyväk-

syttävää syytä ilmoituksen puuttumiselle ei ole, 

koska tällainen toiminta on väärin oikein toimivia 

yrityksiä kohtaan. 

VINKKI asunto-osakeyhtiön remonttityömaan työ-

maaturvallisuusasioihin:

Yhteisen työmaan –käsitteeseen liittyvistä asioista 

ja työturvallisuuteen liittyvistä vaatimuksista asunto-

osakeyhtiön kannalta on laadittu ohjeistus. Siellä 

otetaan kantaa myös esimerkiksi siihen, keillä asunto-

osakeyhtiön työmaalla oleskelevilla henkilöillä pitää 

olla kuvallinen henkilökortti ja keillä sitä ei tarvita. Ky-

seessä on koordinaatiotyöryhmän muistio 30.10.2014 

ja sen saa pyytämällä esimerkiksi Etelä-Suomen 

Aluehallintoviranomaiselta. 

Työturvallisuus
asunto-osake-
yhtiöiden
remonteissa

Urakkailmoituksia on 

annettu yli 30 000, 

työntekijäilmoituksia 

vajaa 20 000 ja kotita-

louksista noin 21 000, 

Pirkko Vuori kertoi ti-

lastotietoina.
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-E
n yhtään vähättele sitä hallinnollis-

ta taakkaa, mikä tästä rakentamispal-

veluiden ilmoittamisvelvollisuudes-

ta on tullut. Se on ikävä juttu siksi, 

että tämä velvoitehan ei kulminoidu isännöitsijään, 

vaan asunto-osakeyhtiöön, joka rakentaa ja on siksi 

ilmoitusvelvollinen. Lakiin asia on kirjattu nimen-

omaan niin, että asunto-osakeyhtiö on tiedonanto-

velvollinen, ei isännöitsijä.

Näillä sanoilla ylitarkastaja Pirkko Vuori myön-

si, ettei ihmettele isännöitsijäkunnan ”murinaa” 

uudesta velvoitteesta, jonka käytännön toteuttajik-

si isännöitsijätoimistot mitä suurimmassa määrin 

ovat joutuneet.

– Korostaisin sitä, että koska tiedonantovelvol-

lisuus on asunto-osakeyhtiöllä ja hallituksella, niin 

sopikaa asiakkaanne kanssa täsmällisesti siitä, jos 

ilmoitusten hoitaminen siirretään isännöitsijälle, 

Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin puheenjoh-

taja Ilkka Laitinen Isännöitsijäkonttori Oy:stä totesi.

- Kirjoittakaa asia tarkoin pöytäkirjaan tai laitta-

kaa asiasta liite isännöintisopimukseen ja sopikaa 

palvelusta hinta.

– Ilmoitusten tekemisessä on suuri työ, eikä nii-

den tekeminen ole yksinkertaista, minkä vuoksi se 

on toimenpide, josta olemme oikeutettuja laskutta-

maan kohtuullisen korvauksen, hän jatkoi. 

Tarvitaan
reaaliaikaista talousseurantaa
Ilmoitusmenettelyyn liittyy jatkuva urakan talou-

dellinen seurantaa. Tässä yksi esimerkki, joka tuli 

esiin yleisessä keskustelussa:

Kylpyhuoneen kosteusvauriokorjauksesta saa-

daan 8 000 – 9 000 euron urakkatarjous. Kun urak-

ka etenee, siihen tuleekin matkan varrella erilaisia 

”lisätöitä”, esimerkiksi kuivatettava alue laajenee tai 

muita korjaustöitä, joiden vuoksi urakan hinta nou-

see.

– Isännöitsijätoimistossa voidaan ehkä nimetä 

joku - isännöitsijä, kirjanpitäjä, sihteeri tai tekninen 

asiantuntija – urakkakulujen jatkuvaan seurantaan. 

Seuranta on joka tapauksessa tärkeä prosessoida, 

ettei käy köpelösti ja se 15 000 euron raja ylity huo-

maamatta, eräs kuulijakunnasta muistutti.

– Tämä on erittäin hyvä esimerkki. Muistuttai-

siin siitä, että valvonta on reaaliaikaista. Me emme 

vanhoja muistele eli siitä hetkestä, kun te huomaat-

te, että kosteusvauriokorjauksen laajuus ylittää kus-

tannuksiltaan sen 15 000 euron, niin siitä hetkestä 

alkaen ilmoitatte urakkatietoja. Ilmoittaminen ei siis 

Sopikaa täsmällisesti ja 
määrittäkää palvelulle hinta

ala siinä vaiheessa, kun ensimmäinen kuivauslaite 

paikalle tuodaan, vaan vasta sitten, kun urakan hin-

ta menee yli 15 000 euron.

Urakkatiedot ja 
työntekijätiedot
- Jos asunto-osakeyhtiö ei ole sopinut siitä, kuka 

on päätoteuttaja, niin silloin asunto-osakeyhtiön on 

annettava työntekijätiedot urakasta ja velvollisuus 

kuuluu hallituksen puheenjohtajalle, Pirkko Vuori 

vielä muistutti.

Lisäksi hän tarkensi sitä, että kun asunto-osake-

yhtiö antaa urakkatietoja, niin siinä ilmoituksessa 

ilmoitetaan vain urakoitsijan tiedot. 

– Ette ilmoita suunnittelijoita, valvojia tai muita 

työmaalla työskenteleviä tai siellä käyviä, koska täs-

sä, kuten sanoin, on vaikuttamassa kaksi eri sään-

töä. 

– Ensinnäkin urakkatiedoissa valvonta- tai 

suunnittelupalvelua ei koskaan ilmoiteta, koska 

ne eivät ole rakentamispalvelua arvonlisäverolain 

mukaisessa määrittelyssä. Ei siis tarvitse ilmoittaa 

urakkatiedoissa.

– Mutta kun suunnittelija tai valvoja tai joku muu 

tulee työmaalle, niin silloin hänen työntekijätieton-

sa pitää toimittaa päätoteuttajalle, Pirkko Vuori vie-

lä totesi viitaten siihen, että tämä velvoite tulee ni-

menomaan sieltä työturvallisuuslaista.
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T
ässä vain yksi niistä lukuisista ”viisauk-

sista”, joita Jorma Uotinen nosti esiin pu-

huessaan muun muassa johtamisesta, tii-

mityöskentelystä, taiteesta ja luovuudesta 

Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarissa.

Pyysimme Jorma Uotista puhumaan luovuudes-

ta ja miten luovuus voisi innoittaa isännöintityössä. 

Hän johdattikin meidät ajatukselliselle polulle, mis-

sä saatoimme pohtia, miten luovuus liittyy omaan 

ihmisyyteemme, taiteeseen, kulttuuriin, työhömme 

ja tiimityöskentelyyn.

Taiteilija ja luovuus = 
ihminen ja isännöitsijä?
– Meillä on oltava tahtoa auttaa toisiamme, oppia 
vastuullisuutta, nöyryyttä ja toistemme kunnioittamista. 
Yhdessä onnistuminen voi olla ihana kokemus. 
Onnistuneen yhteistyön kokenut tietää, että toisten kanssa 
voi saada aikaan sellaista, mihin ei koskaan kykenisi yksin.

Tässä muutamia poimintoja ajatuksista, joita voi 

hyödyntää myös isännöintityössä:  

– Taide syntyy ihmisen henkisen aktiivisuuden, 

hänen järkensä ja henkensä yhteistyöstä. Luomis-

työ edellyttää huomioiden tekemistä, vertaamista ja 

erojen havaitsemista. Kaikki hulluus ei ole luovuut-

ta, eikä kaikki luovuus hulluutta.

– Kun etsitään taiteilijaa, on myöskin etsittävä 

korkeaa ammattitaitoa. On oltava voimia kouluttau-

tua ja sivistää itseään, jotta tulisi kulloisenkin ajan 

välittäväksi taitelijaksi.

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

– Suhtaudun 

aina hienoisella 

varauksella tai-

telijoihin liitet-

tyyn hulluus-

käsitykseen, 

Hyväksyn sen 

vain silloin, jos 

sillä tarkoite-

taan suurta 

herkkyyttä, 

älyä, rohkeutta 

ja uskallusta 

ottaa riski, Jor-

ma Uotinen 

totesi.
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– Sivistyksen ydin on sisäinen, sydämen sivistys. 

Se toteutuu arjessa, toisten ihmisten ja ympäristön 

kunnioittamisena ja vaalimisena.

– Sivistys - aineeton pääoma - on tuotannon re-

surssi yritysten ja yhteisöjen arvonluonnissa nyt ja 

tulevaisuudessa.

Uuden oppiminen - lisäoppiminen
- Ihmisälyn voimakkaimpia ilmentymiä, joiden yti-

messä ovat uteliaisuus, luovuus ja kohti tuntema-

tonta kurkotteleminen. Kaikkein tärkeimmät asiat, 

jotka vievät eteenpäin, ovat kurinalaisuus, tarkkuus 

ja tiedonhalu. Tässä korostuu omaehtoisen oppimi-

sen merkitys.

– Jokaiselle on taattava mahdollisuus kehittää 

itseään, oppia, harrastaa ja tavoitella totuutta, kau-

neutta ja hyvyyttä ihmisyyden edistämiseksi. Op-

piminen merkitsee valmiutta muuttaa käsityksiään, 

asenteitaan, arvojaan, ihanteitaan ja toimintamalle-

jaan vastaamaan kohdattua todellisuutta.

– Pidämme oppimista usein itsestään selvä-

nä asiana, jota ei tarvitse sen enempää ajatella. Kun 

omaksumme jotakin uutta, opimme. Kokemukset 

avartavat arvoja ja yksilö kokee todella oppivansa 

uutta.

– Keskeisiä toimintamalleja voisivat olla: me-

ne aina oppimaan, toimi aina oppiaksesi, ole työsi 

opetuksessa, älä toimi ymmärrystäsi vastaan, anna  

asioilla aikaa asettua paikoilleen.

Luovuus 
syväoppimisen välineinä
– Luovuus on erityislaatuista todellisuuden syvä-

oppimista. Arvaamattomuus ja ennakoimattomuus 

ovat luovuuden ydin. Intuitio ei valmiiksi sano, mi-

tä on tehtävä. Valmiit kuvat työn tuloksesta ovat 

luovuuden pahin este. Käsitys, että luovuus olisi jo-

kin metodi, jota voidaan soveltaa mihin tahansa, ei 

vastaa käytännön kokemuksiani.

– Olen huomannut, että kun olen oppivassa ti-

lanteessa ja tilassa, olen onnellinen. Onnellisuus 

taas tekee ihmisestä – ja minut – virkeäksi, ute-

liaaksi, väsymättömäksi ja kiinnostuneeksi. Saan 

uusia oivalluksia ja uusia kokemuksia oppimisesta. 

– Olen valinnut ensimmäiseksi kuvaksi taustalle 

kuvan Charles Chaplinista. Siksi, että hän 

kirjoitti elämänkerrassaan näin:  ”Vanhentuessani 

olen yhä enemmän alkanut miettiä uskoa. Me 

elämme uskosta enemmän kuin aavistammekaan. 

Ja me saavutamme uskon kautta enemmän kuin 

tajuammekaan. Usko on järkemme jatke. 

Sisältäpäin nouseva voima, joka saa kaikki luovat 

voimat liikkeelle. Uskon kieltäminen on hengen 

kieltämistä. Uskoni on uskoa tuntemattomaan. 

Kaikkeen siihen, mitä emme ymmärrä järjellämme. 

Uskon, että kaiken ymmärtämisen takana on mää-

rätön varasto voimaa, jonka voi saavuttaa. Usko 

on kaikkien saavutusten alku. ”
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Huomaan, että edistyn ja elämä tuntuu merkityk-

sellisemmältä.

Osaavuus luo onnellisuutta ja onnistumis-

ta, osaavuus on arvokasta silloin, kun siitä pääsee 

myös toiset osallisiksi.

– Luovuuteen kuuluu myöskin ideoiden testaa-

minen. Tarvitaan objektiivisuutta, jolla poistetaan 

sokeus ratkaisuja kohtaan ja itsepetoksen mahdol-

lisuus. Ihmiset ovat luovia ja tehokkaita ja dynaa-

misia vain silloin, jos heillä on jokin todellinen syy 

toimia.

– Ei tunteen tunnistaminen tarkoita järjen hyl-

käämistä. Koskettavuusakselilla hyvän vastakohta 

ei ole huono, vaan yhdentekevä. Yhdentekevä ei ai-

heuta edes kiukkua, eikä yhdentekevän paljous pa-

ranna elämämme laatua.

Taide antaa elämälle merkitystä
– Taide ei ole keksimistä, eikä hetkittäinen älynvä-

lähdys, vaan elämänpituinen prosessi. Se vaatii in-

tohimoa, eli syvää sitoutumista.

– Se merkitsee myös arkipäiväisyyden yläpuolel-

le kohottautumista. Kaipaan elämälleni merkitystä, 

rikasta sisältöä, henkistä rauhaa, elämän voimaa ja 

uskoa tulevaisuuteen. Jos taiteellinen elämys kyke-

nee tähän, täyttää tehtävänsä ja työntää omaa luo-

vaa prosessiani eteenpäin.

Toisen 
kunnioittamisen tärkeys
– Kannustusta ei voi koskaan olla liikaa, eikä oikea 

kannustaminen tee koskaan ihmisistä ylpeitä. Kan-

nustaminen ei ole pelkkää kehumista, vaan puut-

teista mainitseminen on myös kannustamista.

– Yksilöllisyyttä vahvistetaan parhaiten keski-

näisen kunnioituksen avulla. Kunnioittaminen on 

toisen toiseksi näkemistä, toisen toiseksi tunnusta-

mista. 

– Moninaisuus ja erilaisuus ovat asettuneet 

osaksi yhteiskunnallista todellisuuttamme. Muuta 

vaihtoehtoa ei enää ole.

– Meitä odottaa entistä monikulttuurisempi tu-

levaisuus. Miten oppia ymmärtämään ja hyväksy-

mään erilaisuutta? Ennakkoluuloisuus ei ole ihmi-

sen synnynnäinen ominaisuus. Kukaan ei ole kos-

kaan syntynyt ennakkoluuloiseksi samalla tavalla 

kuin synnytään vaikkapa sinisilmäisiksi. Ennakko-

luulot ovat kokonaan ihmisten aikaansaannosta ja 

tästä seuraa, että syrjivät käytännöt voidaan korjata. 

On suuri haaste laajentaa moraalista myötätuntoa 

ja tässä taiteella on merkittävää annettavaa.

Intuitiivisesti kohdaten
- Ongelmia ratkottaessa intuitio tuottaa joissakin 

tapauksissa merkittävästi parempia ratkaisuja kuin 

rationaalinen ajattelu. Intuitiolla tarkoitetaan väli-

töntä, ei tietoista ajattelua.

– Me tarvitsemme intuitiota itsemme ja toistem-

me ymmärtämiseen. Sosiaalisen intuition kehitty-

misessä empatialla on suuri merkitys. Ilman empa-

tiaa yhteisö on tunne-elämältään kylmä ja pahoin-

voiva. 

– Intuitiota voidaan kehittää ja opettaa. Yksin-

kertaisimmillaan se vaatii hiljentymistä itseensä, 

"Jorma vaan" 

taitelija lausah-

ti, kun puheen-

johtaja Ilkka 

Laitinen esitteli 

tulevan esiinty-

jän tv:stä tut-

tuna ja taiteili-

jana.
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mielen ennakkoluulotonta tarkkailua ja ajatusten 

erottelemista toisistaan.

– Intuitio on jokaisen ulottuvilla oleva avain uu-

teen hyvinvointiin. Me tarvitsemme empaattisia, 

analyyttisiä, intuitiivisiä osaajia, poikkeuksellis-

ta osaamista, jolla ratkaistaan monimutkaistuneen 

maailman ongelmavyyhtejä parhaalla mahdollisel-

la tavalla.

Millainen on hyvä tiimi?
– Arvoista on käytännön hyötyä, jos ne ohjaavat 

toimintaa. Suurten organisaatioiden arvoja ovat 

yleensä asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus ja vastuul-

lisuus. Arvot on hyvä muotoilla niin, että jokaisella 

sanalla on merkitys.

– Myös työn tekemisestä nauttiminen on terve-

tullutta. Tässä täytyy oivaltaa, että se on aivan eri 

asia kuin työn tuloksista nauttiminen. Yhteistyö 

tuntuu parhaalta, kun siihen antaa ja siitä saa.

– Usko säännöttömyyteen ja ennalta määrätty-

jen muotojen hylkääminen ovat periaatteitani ja 

omaa luovaa prosessiani.

– Laatutietoinen organisaatio tarvitsee laatu-

tietoisia ihmisiä ja menestys on tila, jossa kaikkien 

edut toteutuvat.

– Tiimi ei toimi, jos ihmiset eivät yksilöinä ja yh-

teisönä kehity sekä ammattitaidossa, että ihmisi-

nä. Meillä on oltava tahtoa auttaa toisiamme, oppia 

vastuullisuutta, nöyryyttä ja toistemme kunnioitta-

mista. Yhdessä onnistuminen voi olla ihana koke-

mus. Onnistuneen yhteistyön kokenut tietää, että 

toisten kanssa voi saada aikaan sellaista, mihin ei 

koskaan kykenisi yksin. Ja tästä syntyy todellinen 

keskinäisyyden tarve. Yhdessä onnistuminen on 

välttämätöntä työtiimin kehittymiselle.

Mitkä ovat 
yhdessä onnistumisen edellytykset?
– On kysyttävä ihmisen motivaation ja suoritusky-

vyn äärimmäisiä perusteita. Tarvitsemme erityisen 

ihmiskäsityksen siitä, että yksilöllisyys ja yhteisöl-

lisyys ovat saman asian kaksi puolta. Yksilöllisyys 

toteutuu yhteistyössä ja yhteistyökyky kontroloi yk-

silöllisyyttä.

– Toimivuus on riippuvainen mukanaolevien 

yksilöllisestä vahvuudesta. Yksilöllisyyteensä luot-

tava kykenee sitoutumaan ja olemaan mukana ja 

tämän takia hän on myöskin luotettava. Koska hä-

neen voi luottaa, häntä ei tarvitse holhota ja valvoa. 

Tämä taas synnyttää vapauden ilmapiirin.

– Tiimi edellyttää yhteisellä pelikentällä olemis-

ta. Jokainen näkee työtehtävänsä omasta näkökul-

mastaan ja ammattitaidostaan käsin. Siksi hän tar-

vitsee toisia, jotka näkevät jotakin sellaista, mitä hän 

ei itse näe tai osaa.

– Työ itse on työnjohtaja.

– Onnistunut yhteistyö on yhteinen kunnia. 

Huipputiimiksi kehittyminen ei edellytä vain sii-

hen sopivaa ihmiskäsitystä, vaan uudenlaisen to-

dellisuuskäsityksen. Ja tässä käsityksessä on vain 

ainutlaatuisia ihmisiä ja ainutkertaisia tilanteita ja 

ainutkertaisia työtehtäviä – mitään ei hoideta vain 

yleensä.

– On tärkeää tiedostaa, että tiimi ei ole perhe, 

vaan työyhteisö. Työyhteisössä jokaisella on oikeus 

vaatia, että muut suorittavat osuutensa ja velvol-

lisuus hyväksyä, että muut vaativat häneltä oman 

osuutensa täyttämistä.

– Tiimi on olemassa tehtävänsä takia. Työaika 

ja oma aika ovat näkökulmia samaan elämän ko-

konaisuuteen. Työtiimin myötä päättyy arkipäi-

vän pilkkoutuminen. Ja siirtyminen työstä yksityi-

syyteen ja yksityisyydestä työhön on näkökulman 

muutos omaan elämään. Tämä asennoituminen 

palauttaa elämän eheyden, rauhan ja motivaation. 

Ajatus palkkatyöstä syrjäytyy ja tilalle tulee elämän-

työ.

– Tiimi edistyy sitoutumisen myötä. Johtajan 

tehtävä on huolehtia, että tiimi pysyy liikkeessä, 

eikä sitä tylsistetä liian vähillä vaatimuksilla tai la-

maannuteta liian kovilla haasteilla. Ja että tavoitteet 

ovat resurssien puitteissa.

– ONKO isännöintityö luovaa taidetta? Kyllä se aika-

moista taidetta on. Kirjoitin Jorman lausumaa muka-

ellen, että hyvä isännöintityö on hyvää Hyvinkäälläkin, 

paska isännöinti paskaa Pasilassakin. Siis sekin varmasti 

pitää paikkansa, Ilkka Laitinen totesi.

Tähän taustaksi, että Jorma oli selvästi harmistunut 

siitä, miten toimittajat usein kysyvät, onko jokin teos 

tai taide varmasti kansainvälistä tasoa. 

– Nykyisin kaikelle toiminnalle asetetaan kan-

sainvälisyyden vaatimus. Kun toimittajat minua usein 

lähestyvät tällä kysymyksellä, minun on pakko kysyä, 

mitä on tämä määrittämätön kansainvälinen taso? 

Hyvä on hyvää kaikkialla ja paska paskaa Pariisissakin.

Harmistuksen taustalla on varmasti sekin, että Jor-

ma kuvasi olevansa taiteilijana ja koreografi na erittäin 

vaativa, itsekuri ja työkuri ovat perustana kaiken teke-

misessä, ja siksi kysymys ”onko varmasti kansainvälistä 

tasoa”, tuntuu varmasti taitelijasta hyvin loukkaavalta.

– Monta muutakin asiaa tuli mieleeni Jormaa 

kuunnellessani: esimerkiksi se, että luovuus ja luovuu-

desta inspiroituminen voi todellakin antaa lisää voimia 

meidän rankkaan isännöintityöhömme, Ilkka Laitinen 

vielä muistutti Uotisen esityksen päätteeksi.

Isännöintityö
- luovuutta
 ja taidetta?

Intuitio merkitsee tietämistä tai ymmärtämistä, jossa 

tieto tiedon kohteesta saavutetaan johdatuksenomaisesti 

ja ilman järkeilyä.
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-M
ielenkiintoisimmat tulevaisudet 

ovat sellaisia, mitä me emme 

osaa olettaa, koska nekin voivat 

tapahtua. Taas ne tulevaisuu-

det, joita emme osaa odottaa ja joihin emme ole va-

rautuneet, ne ovat niitä vaarallisimpia tulevaisuuk-

sia. Siksi meidän pitää miettiä, mitä kaikkea voisi 

tapahtua. Näin tulevaisuuden tutkija, futuristi Elina 

Ajatuksellinen irtiotto 
tulevaisuuden isännöintiin
Isännöitsijöidenkin olisi syytä aika ajoin laatia skenaarioita 
tulevaisuudesta, sen megatrendeistä, trendeistä ja heikoista 
signaaleista sekä tarkastella, minkälaiset tulevaisuudet ovat toivottavia 
ja minkälaiset eivät.

Hiltunen evästi noin 40:ää isännöitsijää, jotka roh-

keasti ja ennakkoluulottomasti osallistuivat tulevai-

suuden työpajaan ja miettivät, miten asuminen ja 

sitä kautta isännöinti tulee muuttumaan noin 15-20 

vuoden perspektiivillä.

– Kun mietimme, minkälaista asuminen on 

vuonna 2030, futuristin näkökulma siihen on se, et-

tä meidän ei pidä ruveta ennustamaan tulevaisuut-

Skenaarioita tehtiin tulevaisuuden 

asumisesta ja isännöinnistä. Futuristi 

Elina Hiltunen kertoi itse olevansa 

erittäin kiinnostunut ns. heikoista sig-

naaleista, joita tutkitaan paljon ja joita 

ilmantuu koko ajan uusia - hyvinkin 

mielikuvituksellisia.

Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari
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ta. Sen sijaan meidän pitää miettiä, mitä kaikkia eri-

laisia tulevaisuuksia meillä voi olla edessämme. 

– Tai jos ne ovat epämieluisia tulevaisuuksia, 

niin miten me pystymme estämään sellaisten tule-

vaisuuksien tapahtumisen.

Tulevaisuuden 
satavuotiaat
Skenaarioiden rakentamisen palikoita ovat esimer-

kiksi megatrendit, joista varsin monet Elina Hiltu-

sen esittelemät olivat meille tuttuja: väestön ikään-

tyminen, ihmisen odotetun eliniän piteneminen, 

kaupungistuminen, globaalin kulutuksen kasvu, il-

mastonmuutos, kansainvälistyminen, teknologian 

kehittyminen.

– 1900-luvun alussa odotettu elinikä globaalisti 

oli 31 vuotta ja nyt se on 67,2 vuotta. Suomessa odo-

tettu elinikä on vielä 10 vuotta enemmän. Ajatelkaa, 

mitä se tarkoittaa? Mitä teknologia tuo siihen? Onko 

meillä tulevaisuudessa esimerkiksi satavuotiaiden 

kommuuneja? Mitä satavuotiaat vaativat asumisel-

ta? Tulevaisuuden satavuotiaat eivät ole niin kuin 

ennen, se on varmaa.

Skenaarioita rakennetaan myös trendien pohjal-

ta, joista yksi mielenkiintoisimmista on erityisesti 

robotiikka ja sen vaikutus asumiseen.

Naureskellaan, 
mutta ovat usein jo nyt totta
– Pienin taso tulevaisuuden skenaarioissa ovat hei-

kot signaalit, joista olen erityisen innostunut. Ne 

ovat oudolta vaikuttavia asioita, joihin suhtaudu-

taan naureskellen ja ajatuksella, että tuosta ei kyllä 

koskaan mitään tule. Ja sitten jälkikäteen huoma-

taankin, että kyllä sittenkin tuli jotakin. 

Hyvin monet Elina Hiltusen esittelemistä hei-

koista signaaleista ovat nekin jo monilta osin totista 

totta, tutkimuksen kohteena tai käytössä.

– Tässä näette ”lisäkorvani”, joita käytän joskus. 

Puhuessani ”korvissa” oleva sensori lukee aivo-

käyrääni ja pulssiani ja liikuttaa korvia sen mukaan, 

minkälainen olotila minulla on. Tämä on esimerkki 

siitä, miten tietokone ja aivot kyetään yhdistämään.

– Tämä ei ole ainut sovellus, vaan niitä on jo 

kaupallisena sovelluksena. Pystymme ohjaamaan 

tietokonetta ajatuksen voimalla. On olemassa esi-

merkiksi sellainen kypärä, joka päässä pystyt liikut-

tamaan Avatar-pelihahmoa tietokoneen ruudulla. 

Tämä on nykypäivää – miten tulevaisuudessa?

Mitä ajattelet kysymyksestä, jos katuvalot korva-

taan esimerkiksi pimeässä hohtavilla puilla?

–Meillä on jo nyt – tosin ei puita – mutta pime-

ässä hohtavia kasveja, joihin on liitetty meribaktee-

Irja Salento-

Roth ISR isän-

nöintipalvelus-

ta ja Pia Rau-

vanto Isän-

nöinti Taimesta 

kuuntelemassa 

Petteri Kerästä, 

ASA-Isännöin-

nistä.
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rin valaiseva geeni ja siten saatu kasvit loistamaan 

pimeässä. Tämä on yksi esimerkki synteettisen bio-

logian hyödyntämisestä.

Synteettisellä biologialla ja geenimuuntelulla on 

Elina Hiltusen mukaan mahdollisuus suunnitella 

mitä tahansa uusia eliömuotoja. Esimerkiksi opis-

kelijat kehittivät sen avulla bakteerin, joka korjaa be-

tonirakenteita.

Eräässä ruotsalaisessa toimistossa työntekijöiden 

ihon alle on laitettu nfc-siru, minkä ansiosta he kät-

tä heiluttamalla voivat avata toimiston ovia tai tu-

lostaa kopiokoneella. Siis jo tätä päivää. Miettikää 20 

vuotta eteenpäin. Mitä se sitten tarkoittaa?

– Ajatelkaa tulevaisuuden asumisessa sellaista 

vaihetta, kun ihminen on täynnä erilaisia sensorei-

ta, kännykkä välittää tietoa, talo ennakoi, minkälai-

sella fi iliksellä asukas on ja muuttaa esimerkiksi sei-

nien väriä sen mukaan. Esimerkiksi – sensorit ”tie-

dostavat”, että olet surullisella mielellä ja kohta pyrs-

kähtämässä itkuun. Silloin asuntosi seinät muuttu-

vat violeteiksi ja rauhoitut. Tätäkin tapahtuu jo tänä 

päivänä, entäs 20 vuoden päästä?

– Miten voisit vaikuttaa tulevaisuuteen ja ym-

päristöön? Eräs amerikkalainen taiteilija teki tes-

tin, jonka mukaan ihmisen dna-jäämän perusteel-

la voidaan arvioida, miltä ihminen näyttää. Vaikka-

pa niin, että poltat tupakan ja heität tumpin maa-

han. Joku poimii tupakantumppisi, analysoi dna:si 

ja tulee kohta luoksesi kasvokuvasi kanssa. ”Sinulta 

tippui tupakantumppi, pistäpä se sinne, minne se 

kuuluu – siis roskikseen”.

Näin on Elina Hiltusen mukaan toimittu jo Hong 

Kongissa, missä toteutetaan ”face on litter” -kam-

panjaa.

– Siellä analysoitiin roskanheittäjät ja tulostettiin 

kasvokuvia, jotka ovat nyt ulkomainoksissa muis-

tuttamassa, että tuon näköinen tyyppi on heittänyt 

roskia maahan. Ehkä mekin vihdoin saamme tietää, 

kuka tyyppi siellä porraskäytävässä oikein tupakoi. 

Analysoidaan dna tupakantumpista. Siis tämäkin 

on jo tätä päivää.

Elina Hiltunen kertoi myös ystävästään, joka 

työskentelee suomalaisten ja kiinalaisten yhteis-

työssä kehittämässä Dibitassut- televisiosarjassa. 

- He tekivät t-paidan, jonka hihaan kiinnitettiin 

QR-koodi. Kun lapsi osoittaa sitä koodia älypuheli-

mellaan, hänen hihaansa ilmestyy pieni Dibitassu-

koira, joka opettaa hänelle englantia. Tällaisia t-pai-

toja on käytössä Kiinassa ja käsitykseni mukaan jo 

Suomessakin.

– Ajatelkaa lasta juttelemassa hihalleen ja siitä 20 

vuotta eteenpäin. Mitä hän vaatii asumiseltaan?

Mitä mahdollisuuksia robotiikka tuo asumiseen 

ja ennen kaikkea parvirobotit, joita niitäkin on jo 

kehitetty erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tehtäviin?

– Parvirobotit ovat pieniä yksikköjä, jotka osaa-

vat liittyä yhteen, kun jonkin työn suorittaminen si-

tä vaatii. Esimerkiksi seinän maalaaminen – talon 

seinälle menee robottilauma, joista jokainen maa-

laa yksin, mutta kun huomataan, että tulee hankala 

kohta, ne muodostavat parven ja maalaavat yhdes-

sä. Kun vaikea kohta on selvitetty, ne taas erkanevat 

parimuodostelmasta ja jatkavat maalaamista yksin.

Parvirobotiikka voi mahdollistaa Elina Hiltusen 

mukaan senkin, että käskystä pöytä muuttuu vaik-

kapa tuoliksi: Robotit tekevät laskelman ja muodos-

tavat itsestään tuolin. Eikö ole aika hieno juttu?

Isännöinnin 
tulevaisuusskenaarioita mietittiin
Ihmiset asuvat kuplan muotoisissa asunnoissa, jot-

ka muuttuvat tarpeen mukaan. Kuplassa on esimer-

kiksi yöaikaan lämmitettynä tilana pelkästään se, 

mitä asunnon sinkku tai perhe tarvitsevat. Aamul-

la kupla hieman laajenee niin, että siellä mahtuu 

nauttimaan aamiaisen. Kupla sisältää tietynlaiset 

asumisen perusteet, vaatii vähän energiaa ja korjaa 

itse itsensä.

Tässä yksi asumisen tulevaisuuden skenaario, 

jonka yksi työpajan ryhmistä ”työsti”.

Toisessa ryhmässä tulevaisuuden vaihtoehtoina 

nähtiin kaksi erilaista ääriskenaariota: ikävänä ske-

naariona se, että tulee vanhukset robottinavetoissa 

eli ikääntyvä Suomi, joka polarisoituu ja väestö kes-

kittyy ja myönteisenä skenaariona, että tulee onnel-

liset mummokommuunit.

– Ihana ajatus tulevaisuudesta meillä oli se, että 

dementikoille tulee muistikypärät, joiden ansiosta 

he eivät kompuroi. Katoille rakennetaan puutarhoja 

ja huoltomiehiltä vaaditaan hortonomikoulutus. 

– Olen yrittänyt saada meidän neljää taloyhtiö-

tä hoitavaa huoltoyhtiötämme ymmärtämään, et-

tä huoltoyhtiön pitäisi kehittyä huolehtimisyhtiök-

si. Meidän pitäisi esimerkiksi luopua ulkopuolisen 

siivousyrityksen käyttämisestä ja sen sijaan palkata 

työntekijöitä, jotka hoitavat siivouksen. Sen lisäksi 

he, jos aikaa jäisi, he voisivat siivota niiden asuk-

kaiden asunnoissa, jotka palvelun haluavat ostaa – 

kohtuullisella hinnalla. Lisäksi jatkossa siihen voi-

si liittää vaikkapa ruokapalvelua, eräs työryhmään 

kuuluneista visioi.

– Se huoltoyhtiö, joka ensimmäisenä muuttaa 

nimensä huolehtimisyhtiöksi, pääsee vähintään 

kymppiuutisiin. Älyttömän hyvä ajatus, Elina Hiltu-

nen iloitsi tästä varsin mahdolliseltakin tuntuvasta 

ideasta.

Yhdessä työryhmässä tulevaisuus nähtiin sellai-

sena, että sellainen isännöintityö, jota nykyään teh-

dään, häviää kokonaan – siitä tulee katoava luon-

nonvara.

– Minun ainut tarkoitukseni oli, että teille syntyi-

si edes yksi sellainen ajatus, joka jää mieleen….
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I
sännöintialalle on tulijoita, mutta mistä heille 

löytyvät työpaikat. Tämän ongelman on huo-

mannut uusia isännöitsijöitä kouluttava Tiina 

Vehkakoski-Helén, jolla on Hämeenlinnassa 

omaa nimeään kantava isännöintitoimisto. Opetus-

työ on hänelle mielenkiintoinen ja rakas harrastus. 

– Nykyisin puhutaan kovasti siitä, että isännöit-

sijäkunta ikääntyy ja uusia tekijöitä tarvitaan. Silti 

kouluttautuneille ei tahdo löytyä töitä. Syystä tai toi-

sesta asiat eivät kohtaa toisiaan, Tiina Vehkakoski-

Helén puntaroi.

– Olen miettinyt, pitäisikö työharjoittelun olla 

nykyistä pidempi. Itselläni on omakohtaisia koke-

muksia siitä, että vasta tutkinnon suorittaneella ei 

välttämättä ole sitä ymmärrystä ja osaamista, mitä 

isännöitsijältä vaaditaan tänä päivänä. Silloin tulee 

katsoneeksi myös peiliin, olenko käyttänyt riittäväs-

ti aikaa hänen ohjaamiseensa.

Isännöitsijätulokkaille
harjoittelupaikkoja

– Kunpa koulutuksessa olisi mahdollisuus men-

nä vielä pitemmälle ja syvemmälle. Lisäksi tulee 

mieleen, ovatko niin sanotusti oikeat ihmiset opis-

kelemassa alaa esimerkiksi työvoimapoliittisessa 

koulutuksessa, ja haluavatko he todella isännöitsi-

jäksi.

– Asiakkaalle ei tänä päivänä riitä, että on talous-

hallinnon tai rakennusalan osaaja, vaan pitää olla 

monitaituri. Tämä koskee etenkin pieniä yrityksiä, 

jotka edustavat valtaosaa isännöitsijätoimistoista.

Pohtiessaan isännöinnin muuttumista vuosien 

saatossa Tiina Vehkakoski-Helén toteaa sen olevan 

nykyisin raskaampaa ja ammattimaisempaa kuin 

aikaisemmin.

– Näinä aikoina tarvitaan taloudellisia taitoja. Ih-

misten maksukyky on heikentynyt, mikä tuo tulles-

saan maksujärjestelyjä ja hallintaanottoja. Samaan 

aikaan korjausrakentamisen tarve on kasvanut, mi-

Teksti: Irene murtomäki Kuva: Aimo Holtari
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hin pitäisi taloyhtiöiltä löytyä rahaa.

– Tällä hetkellä työllistävät etenkin vesivahingot, 

joiden hoitamisessa hyvä yhteistyöverkosto on kul-

lankallis. Lisäksi monissa taloissa on alkamassa niin 

ikkuna-, julkisivu- kuin putkiremonttejakin.

Tytär äitinsä jalanjäljillä
Kiinteistöalalta vankan kokemuksen hankkinut Tii-

na Vehkakoski-Helén perusti yrityksensä Isännöit-

sijätoimisto Tiina Vehkakoski-Helén Ky:n vuonna 

2006. Nykyisin hänellä on Hämeenlinnan lisäksi 

toimisto Tampereella. Työntekijöitä on seitsemän, 

ja toimistoissa on myös alan opiskelijoita hankki-

massa käytännön kokemusta.

Yksi isännöitsijöistä on tytär Tea Vehkakoski. Äiti 

iloitsee tyttärensä ammatinvalinnasta ja toivoo tä-

män jatkavan aikanaan yritystoimintaa.

– Oman yrityksen kehittäminen on mielekästä, 

kun tietää sillä olevan tulevaisuutta.

Seminaarista täsmätietoa
Tulevaisuuden isännöinti -seminaariin ensi kertaa 

osallistunut Tiina Vehkakoski-Helén piti ohjelmaa 

erittäin hyvänä. Toki hän on ollut mukana  Kiinteis-

töalan Päättäjänaiset –seminaareissa, joten sillä ta-

voin Kiinteistöpostin seminaaritarjonta on tuttua. 

Täällä seminaarissa hän kuunteli mielenkiinnolla 

esitelmää rakentamispalveluiden tiedonantovelvol-

lisuudesta. Hänen yrityksessään ilmoitusten teke-

minen on ulkoistettu.

– Katson sen olevan parempi ratkaisu paitsi 

ajankäytön myös laskutuksen kannalta. Ulkopuoli-

sen yrityksen lähettäessä laskun on taloyhtiön hel-

pompi mieltää se ylimääräiseksi työksi. 

Hinnoittelu on ollut yhtenä puheenaiheena Hä-

meenlinnan naisisännöitsijöilläkin, jotka ovat ver-

kostoituneet ”akkakerhoksi”.

– Olemme pohdiskelleet, miksi meidän pienyrit-

täjien on vaikeampi hinnoitella työmme kuin ison 

ketjun.

Seminaarissa hyödyllistä tietoa tarjosi myös vies-

tintään pureutunut luento.

– Tärkeätä on kuunnella, mitä asiakas kysyy, 

koska siihen me vastaamme. Tätä olen korostanut 

myös omille työntekijöilleni.

Yllätysohjelma eli muotinäytös oli Vehkakos-

ki-Helénin mielestä hieno ja antoi pukeutumisen 

ohella muutakin ajateltavaa. Näytöksessä nousi 

esiin laajempia näkökulmia siihen, miten kohdata 

toinen ihminen.

KontaktiFoorumissa Tiina Vehkakoski-Helén 

poikkesi päivittämässä tietojaan rakentamiseen liit-

tyvissä tuotteissa ja palveluissa.

Kaba 
evolo
Täysin digitaalinen kulunvalvonta- ja hallintajärjestelmä erillaisiin 
käyttökohteisiin: 

• Kerrostalot  •  Toimistot  •  Yritykset  •  Koulut

Kulkutunnisteena käytetään RFID-avaimenperää tai korttia. Jokainen kulku-
tunniste on yksilöllisesti poistettavissa järjestelmästä. Ylläpito on kustannus-
tehokasta ja helppoa. Oikein suunniteltuna Kaba evolo toimii avainhallintaa 
itsenäisesti ylläpitävänä järjestelmänä, jossa turvallisuus on huippuluokkaa. 
Kaba evolo tuotteet on helppo yhteensovittaa kiinteistön olemassa olevaan 
lukitukseen ilman raskasta kaapelointia.

Käyttäjäystävällinen ja turvallinen kulunhallinta-
järjestelmä kaikkiin käyttötarkoituksiin

KABA AB
Klaus Björkman
Myyntipäällikkö
Puh. 040 352 22 68
kbjorkman@kaba.com
Särkiniementie 3, 4 krs.
00210 Helsinki

KABA AB
Jarmo Kvick
Myyntipäällikkö
Puh. 040 043 43 17
jarmo.kvick@kaba.com
Tulli Business Park
Åkerlundinkatu 11 A, 33100 Tampere

Ota yhteyttä meihin niin autamme 
teitä järjestelmän suunnittelussa.
 

www.kaba.fi 
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K
iinteistö Oy Sirkkavuoren toimitusjohtaja 

ja isännöitsijä Johanna Heikkilä Lempää-

lästä on pannut huolestuneena merkil-

le vuokra-asunnon hakijoiden kasvaneet 

maksuhäiriömerkinnät ja luottotietojen menetyk-

set. Hän kantaa huolta etenkin nuorista aikuisis-

ta, joiden elämä on ajautunut varhaisessa vaihees-

sa siihen pisteeseen, ettei saa vuokratuksi itselleen 

asuntoa.

Johanna Heikkilä on ollut Kiinteistö Oy Sirkka-

vuoren toimitusjohtajana pian kaksi vuotta. Sitä en-

nen hän toimi vuodesta 2001 lähtien vuokrataloyh-

tiön sosiaalisena isännöitsijänä. Alalla hän on ollut 

yhteensä yli 13 vuotta.

– Aloittaessani Sirkkavuoressa olin kolmas sosi-

aalinen isännöitsijä Suomessa. Sen jälkeen määrä 

Sosiaalisen isännöinnin 
tarve kasvanut

on kasvanut, ja nykyisin monessa vuokrataloyhtiös-

sä samoja tehtäviä hoitaa asumisneuvoja. Näyttää 

siltä, että sosiaalisen isännöinnin tarve ei ole aina-

kaan vähenemässä – päinvastoin. 

Sirkkavuoressa on edelleen sosiaalinen isännöit-

sijä. Hän esimerkiksi tekee asukasvalinnat, ratkaisee 

naapurien välisiä kiistoja ja tutkii häätöuhkatapauk-

sia: olisiko asiaan mahdollisesti ratkaisua.

Kunnan vetovoima 
näkyy asuntojonossa
Tampereen kupeessa sijaitseva Lempäälä on voi-

makkaasti kehittyvää aluetta väkiluvun kasvaes-

sa vuosittain usealla sadalla henkilöllä. Tämä näkyy 

myös Sirkkavuoressa, jolla on lähes 50 kiinteistössä 

runsaat 750 asuntoa hallinnoitavana.

Teksti ja kuva: Irene murtomäki

Kiinteistö Oy 

Sirkkavuoren 

toimitusjohtaja 

Johanna Heik-

kilä viihtyi Tu-

levaisuuden 
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– Meillä ei ole sitä ongelmaa, etteikö asuntoihin 

olisi tulijoita. Jonossa on jatkuvasti noin 150 perhe-

kuntaa. Hakijoista 60–70 prosenttia on yhden hen-

gen ruokakuntia, joten yksiöistä ja pienistä kaksi-

oista on kova kysyntä.

Sirkkavuoren uusin kohde on vuonna 2013 val-

mistunut 55 asunnon kerrostalo. Seuraavalle talolle 

on tontti alustavasti katsottuna, mutta sen rakenta-

misesta ei ole vielä päätöstä.

– Nyt vedetään rakentamisen suhteen henkeä ja 

investoidaan peruskorjauksiin. Sirkkavuoren talois-

ta vanhimmat on rakennettu 70-luvulla, joten ne 

alkavat vaatia monenlaista remonttia. Taloissa teh-

dään muun muassa ikkunaremontteja ja uusitaan 

lämmitysjärjestelmiä, Heikkilä kertoo.

Kuultuaan Tulevaisuuden isännöinti -seminaa-

rissa esitelmän Turun Jyrkkälässä toteutettavasta 

allianssista Johanna Heikkilä sanoo tervehtivänsä 

tyytyväisenä sitä, että remontteihin etsitään uusia 

ratkaisuja.

– Jyrkkälän malli ei kuitenkaan sovellu suoraan 

toteutettavaksi Lempäälässä, jossa talot ovat ha-

jallaan ympäri kuntaa. Mutta jotain toimintatapoja 

voisi siitäkin poimia, Heikkilä arvelee. 

Työ muuttunut yhä hektisemmäksi
Pohtiessaan isännöitsijän työn muuttumista Jo-

hanna Heikkilä toteaa, että tänä päivänä pitää olla 

koko ajan saavutettavissa.

– Työ on muuttunut hektiseksi, eikä enää ole 

hiljaisia aikoja. Nykyisin suuri osa työntekijöiden 

ajasta menee asiakaspalvelutyöhön. Muille työteh-

täville on hankala löytää aikaa.

Asian ratkaisemiseksi Kiinteistö Oy Sirkkavuo-

ressa uudistettiin asiakaspalveluaikoja, jotka tulivat 

käyttöön kesäkuun alussa.

Muutoksia isännöitsijän työhön on tuonut myös 

viestinnän kehittyminen, josta kuultiin Tulevaisuu-

den isännöinti -seminaarissakin.

– Ihmiset toivovat yhä enemmän kanssakäymis-

tä. Yksi ratkaisu siihen on facebook, johon Sirkka-

vuorikin on menossa yhdessä Lempäälän kunnan 

kanssa, Johanna Heikkilä kertoo.

Tulevaisuuden isännöinti -seminaarissa hän oli 

mukana ensimmäistä kertaa. Matkaan hänet innosti 

kollegojen kehut.

– Meillä on pienten ja keskisuurten vuokratalo-

yhtiöiden toimitusjohtajien rinki, joka keskustelee 

muun muassa sähköpostitse sekä järjestää koulu-

tuspäiviä pari kertaa vuodessa ajankohtaisten asioi-

den äärellä. Siellä Tulevaisuuden isännöinti -risteily 

sai hyvän arvosanan. Myös tämänkertainen ohjel-

ma oli mielenkiintoinen, Johanna Heikkilä kiittelee.
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U
udenkaupungin Isännöitsijäkeskuksen 

Esa Lehtonen ja Arttu Lehtonen, isä ja 

poika, ovat osallistuneet Tulevaisuuden 

isännöinti -seminaariin sen kymmen-

vuotisen historian aikana lähes joka vuosi.

Tämänkertaisen seminaariohjelman mielenkiin-

toisimmaksi anniksi he poimivat Elinkeinoelämän 

Valtuuskunta EVAn johtaja Matti Apusen luennon 

viestinnästä. 

Myös verottajan edustaja, ylitarkastaja Pirkko 

Vuori saa kiitosta selkeästä esityksestään. Hän käsit-

teli rakentamispalveluiden tiedonantovelvollisuutta, 

mikä on ehtinyt tulla kaksikolle tutuksi.

Lehtosilla isännöintiä 
kolmessa polvessa

Arttu Lehtonen pitää rakentamispalveluiden il-

moitusvelvollisuutta hyvänä ideana, koska sillä py-

ritään suitsimaan harmaata taloutta.

– Mutta pilkku on väärässä kohdassa. Ilmoitet-

tavien rakennusurakoiden arvo on liian matala, 

15 000 euroa. Sopivampi raja olisi 150 000 euroa.

Ilmoituksen tekeminen vie Esa Lehtosen mit-

tauksen mukaan aikaa noin 20 minuuttia urakkaa 

kohden kuukaudessa.

– Jos isännöitsijätoimiston tietojärjestelmät ovat 

ajan tasalla, kuukausittainen tiedonanto rakennus-

urakoista ei ole ylivoimaista, Arttu Lehtonen lisää.

Ilmoitettavaa onkin riittänyt, sillä Uudessakau-

Teksti ja kuva: Irene murtomäki
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pungissa tehdään runsaasti peruskorjauksia. Auto-

tehtaan ympärille 70-luvulla rakennetut ja sitä van-

hemmat talot ovat saneerausiässä. Myös 80-luvun 

rakennuksia joudutaan jo kunnostamaan, mikä Esa 

Lehtosen mukaan on seurausta huonosta rakenta-

misesta.

Autoteollisuus työllistää edelleen hyvin ja vetää 

väkeä myös muualta Suomesta.

– Kaupungissa on hyvä draivi päällä, Arttu Leh-

tonen sanoo.

Isännöinti 
kulkenut isältä pojalle
Isännöinnin voidaan sanoa kulkevan Lehtosilla ve-

ren perintönä. Myös Esa Lehtosen isä oli aikoinaan 

isännöitsijä.

– Kukaan meistä ei ole nuorempana ajatellut va-

litsevansa tätä alaa, mutta niin me vain olemme tätä 

työtä tehneet yhteensä seitsemällä vuosikymme-

nellä.

Arttu Lehtonen toppuuttelee isänsä sanomisia ja 

toteaa tämän puhuvan vain omasta puolestaan.

– Kyllä minä olen valinnut isännöinnin, hän pai-

nottaa.

– Toki meillä on ollut paljon työkokemusta muil-

ta aloilta ennen isännöintialalle siirtymistä ja se on-

kin mielestäni vain hyvä asia.

Esa Lehtosen muistellessa, millaista isännöinti 

oli vuonna 1972 hänen ollessaan alalla ensimmäi-

sen kerran, hän kuvailee sitä leppoisaksi ja kiireet-

tömäksi.

– Silloin ei jouduttu tekemään raportteja sinne 

ja tänne. Ja esimerkiksi kokouskutsua ei kopioitu 

asukkaille, vaan se kiinnitettiin taloyhtiön ilmoitus-

taululle. Jos joku halusi nähdä tilinpäätöksen, niin 

hän tuli tutkimaan sitä toimistoon.

Lehtonen kävi välillä omien sanojensa mukaan 

oikeissa töissä, kunnes palasi isännöitsijäksi vuon-

na 1975.

– Muutamassa vuodessa oli tapahtunut muu-

toksia. Ajan kuvasta kertoo se, että isännöitsijällä oli 

päivystys maanantaisin kello 16.00 – 17.30 taloyh-

tiön huoltorakennuksessa, jonne asukkaat tulivat 

hieman kumarrellen tiedustelemaan asioita. Kiin-

nostus myös asunto-osakeyhtiön taloutta kohtaan 

rupesi heräämään.

Esa Lehtonen perusti vaimonsa kanssa Uuden-

kaupungin Isännöitsijäkeskuksen vuonna 1993, ja 

Arttu Lehtonen on ollut yrityksessä töissä 14 vuotta, 

josta yrityksen toimitusjohtajana kuutisen vuotta. 

Toimisto työllistää viisi henkilöä.

Isännöinti kehittyy 
yhteistyössä asiakkaan kanssa
Isännöinnin vaatimustaso on Esa Lehtosen mu-

kaan noussut vuosikymmenten aikana. Mutta edel-

leen koko kiinteistöalan ongelma on, että asiakas ei 

tiedä, mitä voisi saada.

– Hän kysyy tarjouksen, mutta ei täsmennä, mitä 

haluaa. Silloin on paras tavata asiakas ja määritellä 

palvelun sisältö yhdessä.

Arttu Lehtosen mielestä on hyvä asia, että asiak-

kaat osaavat vaatia, sillä muutoin ala ei kehity.

Tulevaisuudesta Esa Lehtosen näkemys on, että 

sähköistä tiedonvälitystä käytetään nykyistä enem-

män. Myös ihmissuhdetaitojen merkitys kasvaa.

– Isännöitsijän täytyy olla aktiivinen toimija ja 

johtaja, joka tuo asiat taloyhtiön päätettäväksi.

Nuorempi polvi katsoo vielä kauemmaksi. Arttu 

Lehtonen visioi isännöitsijän olevan tulevaisuudes-

sa vaikkapa palvelukoordinaattori.

– Asiakas voisi ottaa yhteyttä isännöintitoimis-

toon, kun hän haluaa vaikkapa verenpaineen mit-

tausta, jalkahoitoa tai jonkun vaihtamaan lampun 

huoneistossaan. Sen lisäksi että hoidetaan kiinteis-

töä, huolehditaan myös talon asukkaista.
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T
ulevaisuuden isännöinti -seminaarin 

nuorimpia osallistujia oli Jesse Pykäläi-

nen, 23. Hän on opiskellut isännöintiä 

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinkossa ja 

on hankkimassa käytännön kokemusta helsinkiläi-

sessä Veräjämäen Isännöinti Oy:ssä. 

– Kun minulle avautui mahdollisuus osallistua 

seminaariin, lähdin mielenkiinnolla matkaan. Jon-

kin verran arvelutti, miten alalla pitkään olleet isän-

nöitsijät mahtavat suhtautua nuoreen tulokkaaseen. 

Omat ennakkoluuloni karisivat kerralla, sillä niin 

moni tuli juttelemaan, ja kaikki olivat tosi mukavia.

Seminaari oli nuorelle miehelle hyvä paikka ver-

kostoitumiseen. – Työpaikkaa ei tällä kertaa löyty-

nyt, mutta tulevaisuutta ajatellen uusista kontak-

teista saattaa olla hyötyä, Jesse kertoo.

ISÄNNÖINNIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
KIINNOSTAVAT ALAN OPISKELIJAA

TI-seminaarista 
paljon uutta tietoa

Seminaariohjelma oli Jesse Pykäläisen mieles-

tä mielenkiintoinen, etenkin futuristi Elina Hiltusen 

luotsaama työpaja vei ajatukset tulevaisuuteen – 

mitä kaikkea se tuokaan tullessaan. 

Myös KOy Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja Mar-

jatta Rothin esitelmä Jyrkkälässä toteutettavasta al-

lianssimallista sai mielenkiinnon heräämään, tosin 

kaikki ei kertakuulemalla auennut.

Isännöitsijöiden 
tarve kannusti opiskelemaan
Taloushallinnon merkonomiksi lukenut Jesse Py-

käläinen kiinnostui isännöitsijän työstä tutkailles-

saan, mille alalle hakeutuisi. 

Työpaikkaa kun ei ollut valmistumisen jälkeen 

pätkätöitä lukuun ottamatta löytynyt.

Teksti: Irene Murtomäki Kuva: Riina Takala
Linda Järven-

pää Eerola-
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tomassa Jesse 

Pykäläiselle 
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märihuoltopal-
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– Isännöinti vaikutti mukavalta ja leppoisalta 

työltä. Lisäksi voin hyödyntää talouspuolen osaa-

mistani sekä rakennusalalta isäni kautta saamaa tie-

toa. Myös puheet siitä, että isännöintiala kaipaa uu-

sia tekijöitä, kannusti opiskelemaan.

Hän aloitti opiskelut Kiinkossa runsas vuosi sit-

ten. Opinahjon ovet avautuivat, vaikka hänellä ei 

vielä siinä vaiheessa ollut tiedossa harjoittelupaik-

kaa, joka oli opiskelupaikan edellytyksenä.

– Sellaista ei kerta kaikkiaan löytynyt. Otin yh-

teyttä moneen isännöintitoimistoon, mutta tulok-

setta. Osa ei edes vaivautunut vastaamaan tiedus-

teluuni.

Kiinkossa hänellä on ollut yhteensä 14–16 lä-

hiopiskelupäivää vuoden aikana. Opintoihin on 

kuulunut myös verkkokursseja.

– Mielestäni kurssipäivät olisi voinut pitää lyhy-

emmällä aikavälillä. Esimerkiksi kaksi päivää viikos-

sa olisi ollut sopivampi tahti, jolloin teoria olisi käy-

ty läpi parin kuukauden aikana.

Osaaminen karttuu 
käytännön työssä
Isännöinti on Jesse Pykäläisen kokemuksen mu-

kaan niin laaja ja monipuolinen ala, että koulun 

penkillä on mahdoton oppia kaikkea. Osaaminen 

työhön kasvaa käytännön kokemuksen ja lisäopin-

tojen kautta.

Teoriajakson päätyttyä hän pääsi harjoittelemaan 

Veräjämäen Isännöintiin.

– Kuva isännöitsijän työn monipuolisuudesta 

on vahvistunut. Olen muun muassa tehnyt paperi-

hommia, kuten pöytäkirjoja, osallistunut kokouk-

siin ja ollut mukana rakennustyömailla. Lisäksi mi-

nulle on karttunut tietoa pienyrittäjän arjesta.

Eniten häntä kiinnostavat tekninen isännöinti ja 

asiakaspalvelu. Jesse on huomannut myös sen, mi-

kä oli toki entuudestaan tiedossa, että kirjanpito ei 

ole hänen juttunsa.

Harjoittelujakson jälkeen on vuorossa näyttöko-

keen suorittaminen. Sen jälkeen Jesse toivoo löy-

tävänsä työpaikan jostain isosta isännöintitoimis-

tosta.

– Pieneen fi rmaan ei voida palkata vastavalmis-

tunutta. Vauhtia pitää ottaa isommasta toimistosta, 

jossa ei heti tarvitse osata kaikkea, Jesse tietää.

Tulevaisuuden haaveissa siintää oman yrityksen 

perustaminen.
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KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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I
sännöintiala keskittyy ja pienet toimistot ovat 

jäämässä kilpailussa jalkoihin, arvioi Savon-

linnan ja Lappeenrannan seudulla toimivan 

Isännöintitoimisto ISTO Oy:n toimitusjohtaja 

Jan-Erik Wasenius. Hänen yhden miehen toimis-

tostaan on kasvanut lyhyessä ajassa kuuden toimi-

paikan konserni.

Jan-Erik Wasenius allekirjoittaa sanonnan ”isän-

nöitsijäksi ei tulla, vaan ajaudutaan”. Valmistuttu-

aan tradenomiksi vuonna 1995 hänelle ei ollut vielä 

auennut, mitä ryhtyisi tekemään, kunnes yksi ruo-

honleikkuu muutti tilanteen. Hän oli katsellut sil-

loisen tyttöystävänsä, nykyisen vaimonsa asun-

non ikkunasta, että taloyhtiön nurmikko oli päässyt 

ISÄNNÖINTIALAN KESKITTYMINEN JATKUU

Yhden miehen ISTOsta 
6 toimiston konserniksi

pitkäksi. Wasenius oli ryhtynyt tuumasta toimeen 

ja leikannut ruohikon. Isännöitsijä oli ollut niin vai-

kuttunut nuoren miehen aloitteellisuudesta, että 

tarjosi harjoittelupaikan.

Jan-Erik Wasenius jäi sille tielle, ja Isännöintitoi-

misto ISTO aloitti toiminnan 1. lokakuuta 2003.

– Muistan, kun olin 25 neliön toimistossa yksik-

seni ja pohdin, että mitähän seuraavaksi. Palkka-

sin pian ensimmäisen työntekijäni, joka on talossa 

edelleen, Wasenius toteaa.

Savonlinnalaisyritys on laajentunut yritysostoin. 

Tänä päivänä ISTOlla on kuusi toimistoa, joista vii-

meisin hankinta on Kiteen toimipiste. Henkilöstön 

määrä on kasvanut samaa tahtia ja yrityksessä on 

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

Isännöintitoi-

misto ISTOn 

purjehdusta 

harrastava toi-

mitusjohtaja 

Jan-Erik Wa-

senius poikkesi 

laivan kannella 

ihailemassa 

merimaisemia 

ja vesillä liikku-

via aluksia.
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22 työntekijää.

– Konsernia on rakennettu palanen kerrallaan, 

eikä palapeli ole vielä valmis. Laajentumishaluja on 

edelleen. Isännöintialan keskittyessä ei ole muuta 

vaihtoehtoa kuin kasvattaa yritystä, jos mielii pärjä-

tä, Wasenius arvioi.

– Isännöinti on viimeisimpiä aloja, jotka elävät 

vielä murroksessa. Tämä tekee siitä haastavan luo-

den samalla mahdollisuuksia kehittää toimintaa.

– Palkitsevaa ja mukavaa hommaa, Jan-Erik Wa-

senius tiivistää.

Taloudellista ja teknistä osaamista
Jan-Erik Waseniuksen aloittaessa isännöintialalla 

20 vuotta sitten painottui työ taloyhtiöiden talou-

denpitoon.

– Kun ennen yksi isännöitsijä pystyi hoitamaan 

kaiken ja ajamaan niin sanotusti keskikaistaa, tarvi-

taan tänä päivänä omat osaajansa sekä taloushallin-

toon että tekniselle puolelle. 

Hän painottaa, että kaiken keskellä ei saa unoh-

taa asiakasta.

– Sillä ei ole väliä, miten hienot järjestelmät 

meillä on, jos jätämme asiakkaan tippuvan vesi-

hanansa kanssa yksin. Mikäli emme muista palvella 

asiakasta, on peli menetetty.

– Menestyminen perustuu hyvään henkilökun-

taan. Meillä on töissä huippuväkeä. Jokainen huo-

lehtii omasta tontistaan ja muistaa, että vapaus on 

myös vastuuta, toimitusjohtaja Jan-Erik Wasenius 

kiittää työntekijöitään.

Omaisuuden rapistuminen surettaa
Monien maaseutupitäjien väestön väheneminen ja 

ikääntyminen näkyvät myös isännöintitoimistossa. 

Ajan ilmiönä alkaa olla, että peruskorjauksia ei pys-

tytä toteuttamaan ja talot rapistuvat.

Jan-Erik Wasenius pitää tilannetta surullisena.

– Ihmisten omaisuus kaikkoaa. Huoneisto ja talo 

ovat arvottomia, eikä tontillekaan löydy ostajaa.

– Tällaisia taloja ei ole vielä monta, mutta niiden 

määrä kasvaa. Kuka hoitaa näiden talojen saatto-

hoidon, Wasenius kysyy.

Taloudellisesti vaikeana aikana Wasenius on ha-

vainnut myös vastikkeiden maksuissa viivästymi-

siä. Tämä koskee etenkin liiketiloja, mutta enene-

vässä määrin myös yksityisiä osakkaita.

Mukavaa yhdessäoloa 
ja asiallista asiaa
Tulevaisuuden isännöinti -seminaarissa Isännöin-

titoimisto ISTO Oy:llä oli vahva edustus, yhteensä 

15 osallistujaa. Toimitusjohtaja Jan-Erik Wasenius 

oli tyytyväinen päivien ohjelmaan, tosin tärkeimpä-

nä hän piti porukan yhdessäoloa.

– Meillä on mahtava yhteishenki ja kaikilla on 

ollut tosi kivaa. Ja hyvä, että väliin on mahtunut        

asiaakin, hän tuumasi.

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
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T
urkulaisessa Härkämäen Huolto Oy:ssä 

vietetään juhlavuotta yhtiön täyttäessä 40 

vuotta. Aluehuoltoyhtiöllä on toimitusjoh-

taja Jari Niemisen mukaan edessään va-

loisa tulevaisuus.

– Teemme työmme ihmislähtöisesti asukkai-

ta kuunnellen. Asukkaan ottaessa meihin yhteyttä 

reagoidaan hänen asiaansa mahdollisimman pian, 

eikä odotella seuraavaan päivään, hän kuvailee.

Härkämäen Huolto aloitti juhlimisen keväällä 

syntymäpäivänään 1. huhtikuuta. Toimistolla järjes-

tettiin avoimien ovien päivä ja kävijöitä oli yli kol-

mesataa. Syksyllä on 40-vuotisjuhla, jossa on Nie-

misen mukaan luvassa yllätyksiäkin.

Härkämäen Huolto Oy hoitaa niin isännöinnin, 

siivouksen kuin huoltotyötkin kolmentoista henki-

lön voimin.  Osa heistä on ollut yhtiön palvelukses-

sa kymmeniä vuosia.

HÄRKÄMÄEN HUOLTO OY TOIMINUT 40 VUOTTA 

Ihmisläheisyys valttina
Jari Nieminen siirtyi Härkämäen Huoltoon puo-

litoista vuotta sitten yksityisen isännöintitoimiston 

palveluksesta.

– Voin vilpittömästi sanoa, että nautin työstäni. 

Tehtäväkenttä on monipuolinen yhtä lailla kuin yh-

tiökin.

Härkämäen Huolto Oy:n omistavat taloyhtiöt. 

Alueeseen kuuluu 15 taloyhtiötä, joista 3 on vuokra-

taloja. Ensimmäiset talot ovat valmistuneet vuon-

na 1975, ja nuorimmatkin ovat olleet paikallaan jo 

30 vuotta.

– Joukossa on kaikentyyppisiä kerrostaloja. Osas-

sa on isoja asuntoja, joihin perheet muuttivat 40 

vuotta sitten, ja nyt huoneistossa asuu yksi ihminen. 

Yleisenä suuntauksena on nähtävissä perhekuntien 

pieneneminen yksiöiden ja kaksioiden ollessa mark-

kinoilla kysytyimpiä. Voimissaan oleva Turun telak-

ka vetää työvoimaa, joka tarvitsee asuntoja.

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

Härkämäen 

Huolto Oy:n 

Jari Nieminen 

(vas.) poikkesi 

julkisivumas-

soja valmista-

van tremco 

illbruck Oy:n 

Ville Teeriojan 

juttusilla. 
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Yhteisiä urakoita 
ja hankintoja

Härkämäen taloyhtiöissä tehdään yhteistyötä ja 

yhteisiä hankintoja.

– Tuorein esimerkki on kuuden taloyhtiön ikku-

noiden vaihto. Yhteisurakalla osakkaat saavat suo-

raan rahallista hyötyä. Lisäksi se helpottaa isän-

nöitsijän työtä. Mahdollisen kuuden toimijan sijaan 

urakka voidaan neuvotella ja hoitaa yhden kanssa. 

Jo pelkästään ajallinen hyöty on mieletön. Koko-

naisuutta ajatellen etua koituu niin aikataulullisesti 

kuin logistiikankin kannalta, Nieminen mainitsee.

Härkämäen taloyhtiöissä on varauduttu remont-

teihin teettämällä kuntokartoitukset.

– Meille ei riitä 5 vuoden PTS, vaan katsomme 

asioita 30–40 vuoden aikajänteellä.

Toimitusjohtaja Jari Nieminen joutuu painiske-

lemaan yhtä lailla kuin monet muutkin isännöitsijät 

sen kanssa, miten saa vietyä remonttipäätökset läpi 

taloyhtiöissä. Ihmisillä ei ole mahdollisuutta tai halua 

toteuttaa saneerauksia, mikä kasvattaa korjausvelkaa.

– Kun suomalaiset lähiöt aikanaan rakennettiin, 

saivat asukkaat kodin hankintaan valtion tukemaa 

aravalainaa. Nyt talojen ollessa peruskorjausiässä 

voisi ottaa käyttöön samantyyppisen järjestelmän, 

joka kannustaisi osakkaita remontteihin, Nieminen 

pohdiskelee.

Kouluttautumista 
ja verkostoitumista
Jari Nieminen osallistui kolmatta kertaa Tulevai-

suuden isännöinti -seminaariin.

– Pidän tätä hyvänä kanavana kouluttautua ja 

verkostoitua, mikä on tärkeätä alalla kuin alalla.

– Kiinnostava on myös seminaarin KontaktiFoo-

rum, jossa näytteilleasettajat esittelevät tuotteitaan 

ja palvelujaan. Koska Härkämäen alueella tehdään 

monessa taloyhtiössä remontteja, kuten julkisivu-

korjauksia ja putkisaneerauksia, on niistä hyvä saa-

da uusinta tietoa.

NewLiner tarjoaa ruiskuvalu- ja sukitustekniikalla toteutettavia viemä-

riremontteja. Tässä tuotepäällikö Ville Huhdanmäki (vas.) ja myynti-

päällikkö Juha Boman kertomassa isännöitsijälle uudesta viemärisa-

neeraustekniikasta, ElastoFlake -tekniikasta.

Kiinteistösijoittaja Hannu Hamari (vas.) kuuntelemassa, mitä kaikkia pal-

veluita Delete Finland Oy tarjoaa: sisäilmatutkimuksia, viemäripalveluita, 

julkisivu- ja kattopesuja, purkupalveluita ja palokatkokartoituksia ja 

-asennuksia. Niistä kertomassa Petri Uomala Heidi Knaapilan seuratessa 

vieressä. 

Lem-Kem Oy oli ensimmäistä kertaa mukana Tulevaisuuden 

Isännöinti -seminaarissa. Lem-Kem tekee energiansäästökartoituksia 

ja tarjoaa valaistusratkaisut avaimet käteen -periaatteella. Lem-Kemiä 

edustivat seminaarissa Jens Könönen ja Henrik Lemmetty.

Miksi vaihtaisit koko ikkunan vain kuluneen ulkopuitteen vuoksi, kysyy 

Jouni Ruuska ja vastaa, että jeti-ikkuna on siihen tilanteeseen hyvä rat-

kaisu - talo saa tiiviit ja lämpimät energiansäästölasit, sisäilman laatu pa-

ranee, tukevan puiterakenteen ja alumiiniulkopinnan ansiosta huoltotar-

ve vähenee.
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asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi

p. 030 670 5500
Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 

lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), 
matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %).

Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja 
kiinteistöalan asiantuntijayritys. Olemme Suomen suurin 
kuntotarkastusyhtiö. Olemme tehneet yli 50 000 kunto-
tarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitelleet ja valvoneet 
satoja peruskorjaushankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme 
palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistamme kiinteistö-
omaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön. 
Toimimme aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja 
kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

Palvelemme valtakunnallisen asiantuntijaverkon avulla 
kautta maan!

Korjaussuunnittelu ja valvonta
 Arkkitehtisuunnittelu
 Hankesuunnittelu
 Korjaussuunnittelu
 LVISA -suunnittelu
 Osakasremontin valvonta
 Pelastussuunnittelu
 Rakennesuunnittelu

 Rakennustyön 
tarkkailijapalvelu

 Valvonta- ja projektin-
johtopalvelut

 Vuositarkastuksen 
ennakkotarkastus

Sisäilma
 Mikrobitutkimukset
 Sisäilmatutkimus
 SisäilmaStart
 Sisäilmasto- ja kosteus-
tekniset tutkimukset

 Pölynkoostumuksen 
määrittely

 Radontutkimus- ja 
korjaussuunnittelu

 VOC –mittaus

Energia
 Energiansäästökartoitus
 Energiatodistus

 Lämpökuvaus
 Motivan energiapalvelut

Asuntokauppa
 Asiantuntijalausunnot 
asuntokaupan riita-
tapauksissa

 Asuntokaupan Kunto-
tarkastus

 Ilmatiiviysmittaus

 Kosteuskartoitus
 Huoneistoalamittaus
 Omakotitalon PTS
 Piilovirhevakuutus
 Uuden asunnon tarkastus

Kiinteistön kunto
 Asbesti- ja haitta-aine 
-kartoitukset

 Asiantuntijalausunto
 Asiantuntijalausunnot 
rakennuksen rakentamiseen 
ja laatuun liittyen

 Betonirakenteiden 
kuntotutkimus

 Due Diligence –tarkastukset
 Ikkunoiden kuntotutkimus
 Ilmavaihdon kuntotutkimus
 Kuntoarvio ja PTS
 KuntoarvioStart

 Kuntosopimus
 Putkistojen kuntotutkimus
 Salaojien ja viemäreiden 
videokuvaus

 Sähköjärjestelmien 
kuntotutkimus

 Tarvekartoitus
 Vedeneristystarkastus
 Vesikaton kuntotutkimus

Raksystems
- Kansallisomaisuuden  
edun valvontaa jo vuodesta 1989
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K
äytätkö taloyhtiöittesi sähkösopimuksiin 

paneutumiseen ja taloyhtiökohtaisten ku-

lutustietojen keräämiseen ja seurantaan 

kuvainnollisesti kymmenen tuntia vai yh-

den tunnin? 

Vantaan Energia lanseerasi Tulevaisuuden Isän-

nöinti –seminaarissa palvelun – nimeltään oma-

energia.fi  – jolla isännöitsijällä on todellakin mah-

dollisuus supistaa sähköenergia-asioihin käytetty 

aika tuohon kuvainnolliseen yhteen tuntiin.

Myyntipäällikkö Michel Henrioud kertoi oma-

energia.fi  –palvelun tarjoavan isännöitsijälle netissä 

toimivan työkalun, josta yhden käyttäjätunnuksen 

ja salasanan takaa voi hallinnoida kaikki isännöitsi-

jän isännöinnissä olevien taloyhtiöiden sähkösopi-

muksia sekä saada tarkkaa dataa kohteiden energi-

ankulutuksesta.

Sähkösopimukset ja 
seurannat voi hoitaa 
helpomminkin

Palvelun kehittämisen taustalla on sähköyhtiön 

näkemys siitä, miten tärkeää on helpottaa isännöit-

sijän työtä vaikkapa vain sähkösopimusten hallin-

noimisessa.

Sähköyhtiöhän tekee sopimukset kohdekohtai-

sesti. Miten isännöitsijä pysyy ajan tasalla ja hallin-

noi niitä, kun asiakaskentässä tapahtuu tällä het-

kellä koko ajan muutoksia – vanhoja asiakasyhtiöi-

tä lähtee pois ja uusia tulee tilalle. Tämä oli Michel 

Henrioudin mukaan yksi näkökulma nimenomaan 

isännöitsijöille suunnatun palvelun kehittämisessä 

– palvelun kautta on helpompi ja nopeampi hallita 

ajantasaisesti kaikkien hoidossa olevien taloyhtiöi-

den ja kiinteistöjen sähkösopimuksia.

– Liikekiinteistöissä sopimusten hallinta on tie-

tyllä tavalla selkeämpää, koska siellä puolella isän-

nöitsijöillä on ehkä vain kymmenkunta kohdetta, 

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

Myyntipäällik-

kö Michel 

Henrioud ker-

toi Vantaan 

Ener-gian uu-

desta, isän-

nöitsijöille 

suunnatusta 

palvelusta ja 

kehotti samal-

la osallistu-

maan arvon-

taan.
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kun taloyhtiöisännöinnissä kohteita voi olla mo-

ninkertainen määrä, Henrioud mainitsee.

Toisaalta varsinkin liikekiinteistöissä ja kiinteis-

töosakeyhtiöissä sähkön hinta määräytyy usein 

tukkumarkkinoilla, minkä vuoksi omaenergia.fi  –

palvelu palvelee tietyllä tavalla myös sähkösalkun 

hallinnassa.

Vertailevaakin tietoa tarjolla
Perinteisesti isännöitsijätoimisto seuraa myös koh-

teidensa energiankulutusta ja raportoi siitä halli-

tukselle tai koko taloyhtiölle sen mukaisesti kuin on 

sovittu. 

Palvelussa isännöitsijällä on paremmat mahdol-

lisuudet saada kootusti kaikkien hoidossa olevien 

taloyhtiöiden ja kiinteistöjen energiankulutusseu-

rantatietoja. 

Palvelu tarjoaa siis myös paremmat mahdolli-

suudet myös vertailla taloyhtiöiden ja kiinteistöjen 

keskinäisiä kulutuksia.

Vantaan Energiassa uskotaan, että palvelua hyö-

dyntävä isännöitsijä kykenee tarjoamaan sen avulla 

myös asiakasyhtiöillensä parempaa palvelua.

Palvelu kiinnosti
Vantaan Energia osallistui Tulevaisuuden isännöin-

ti –seminaariin ensimmäistä kertaa. Kokemukset 

olivat Henrioudin mukaan erittäin myönteiset, ko-

konaisuus todella hyvin hoidossa ja etukäteisin-

formaatiokin yhteistyökumppaneille, mutta myös 

osanottajille ”seminaarikirjan” muodossa onnistu-

nutta. 

– Me saimme KontaktiFoorumissa riittäväs-

ti kontakteja. Sähkö ei ole sellainen ”tuote”, johon 

isännöitsijät jaksaisivat kovasti paneutua, min-

kä vuoksi haluamme erottua juuri palvelullamme, 

Henrioud totesi.

– Me myymme hyvin abstraktia tuotetta, mikä 

tietenkin vaati myös KontaktiFoorumissa omaa ak-

tiivisuutta standilla, hän vielä mainitsee yhteistyö-

kumppanin asemasta.

Seminaarin nimi Tulevaisuuden Isännöinti osuu 

sähköyhtiön kohdalla sillä tavoin yksiin, että Hen-

rioudin mukaan Vantaan Energiassa nähdään jo 

nyt tulevaisuuden isännöitsijät, jotka ovat tällä het-

kellä 15-25 -vuotiaita.

– Datamuoto, internet, sosiaalinen media – ne 

ovat heille itsestään selvyyksiä. He eivät rupea soit-

telemaan sähköyhtiöön ja kyselemään sopimuk-

sista tai muusta vastaavasta, vaan haluavat tiedon 

nopeasti netistä. Me olemme lähteneet kehittämään 

palveluamme tätäkin tulevaisuuden kuvaa ajatellen, 

Henrioud vielä toteaa.

Järjestetään paperinkeräys kuntoon isännöimissäsi taloyhtiöissä ja 

viestitään, minne asukkaat voivat viedä jätepaperit ja kartongit. Näistä 

asioista keskusteltiin Paperinkeräys Oy:n ständillä, missä tietoa jakoivat 

Ari Lindroos (oik.) ja Taneli Lumiaro.

Kaba Ab:ssä tiedetään ja Klaus Björkman kertomassa, miten avaintur-

vallisuutta voidaan parantaa ja hyödyntää käyttäjäystävällistä kulun-

hallintajärjestelmää.

Lumon Oy on kehittänyt lasitetuille parvekelaseille huoltopalvelun. 

Isännöitsijä voi tilata huollon vaikkapa koko talon kaikille lasituksille 

yhdellä ja samalla kertaa. Jyrki Hutri ja Mira Laurila ovat Tulevaisuuden 

Isännöinti -seminaarin "konkareita".

Tiilijulkisivut, tiililaatta-

verhoukset, tiilikatot ja 

maankatetiilet - siinä 

Wienerberger Oy:n 

tuoterepertuaaria. 

Juha Karilainen (oik.) 

kertomassa tarkemmin 

esimerkiksi julkisivujen 

tiililaattaverhouksesta.
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K
iinteistöpesuloiden rakentaminen ja en-

nen kaikkea niiden arvostaminen talo-

yhtiön palveluna ovat olleet iloksemme 

jälleen noususuunnassa. Tämä on erin-

omaisen hyvä pohja edustaa luotettavaa ja kestä-

vää varausjärjestelmää, jolla voidaan helpottaa isän-

nöitsijän työtä ja välttää vaate- ja vuorovarkauksien 

aiheuttamia riitoja taloyhtiöissä.

– Oli mukava huomata, että viestintämme ja 

markkinointimme on tuottanut tulosta ja olemme 

oikealla tiellä. Tulevaisuuden Isännöinti –seminaa-

rissa oli isännöitsijöitä, jotka olivat selvästi sisäis-

täneet palvelumme ja tuotteemme ja osoittivat, et-

tä asioista on keskusteltu taloyhtiöissä. Voi sanoa, 

että sitä kautta näytti siltä, että panostuksemme on 

tuottanut hedelmää, myyntipäällikkö Hannu Saari 

Electrolux Professionalista iloitsi. 

Hän osallistui seminaariin yhteistyökumppanina 

toista kertaa.

– Pesutuvan tärkeyttä helposti vähätellään. Kui-

tenkin nykyaikaiset, uudet pesulakoneet, jotka ovat 

hurjan paljon kehittyneempiä kuin vanhat, jotka 

ovat ekologisessa mielessä esimerkiksi hiilijalanjäl-

jiltään huomattavasti pienempiä kuin ennen, hou-

kuttelevat käyttämään pesutupaa.

Hannu Saari mainitsi, että etenkin nuoremman 

sukupolven halu ja kyky käyttää pesutupaa on yllät-

tänyt myönteisessä mielessä.

Modernilla pesutuvalla 
”superhyvää” palvelua 

– Upea nähdä, miten aktiivisia nuoret ovat pe-

sutupien käyttämisessä. Mistä juontanee juurensa 

– elokuvien kolikkopesuloista vai mistä? Hurjan ky-

syttyjä pesutupapalvelut varsinkin vuokra- ja opis-

kelija-asunnoissa tätä nykyä ovat. Ja sieltä kautta 

pesutuvat levittäytyvät myös muualla, asunto-osa-

keyhtiöihinkin.

Nykyaikainen ja moderni 
– käyttöaste nousee
Nykyaikainen pesutuvan käyttövuoron varausjär-

jestelmä ja uudet koneet tukevat toinen toisiaan. 

Tekniikka mahdollistaa esimerkiksi sen, että ko-

neen vikaantuessa siitä menee ilmoitus huoltoyhti-

ölle, joka tekee korjausarvion etänä, ja paikan päällä 

käydään suorittamassa vain itse korjaus.

– Voit ladata kännykkääsi kaupasta sovelluksen, 

jolla voit minuutin tarkkuudella seurata pesuohjel-

man etenemistä ja näet, miten paljon pesuaikaa on 

vielä jäljellä.

– Tai voit varausjärjestelmän pääkäyttäjänä mää-

rittää, kuka voi käyttää ja pääsee pesutupaan tai 

kuivaushuoneeseen. Sen ansiosta ei tule myöskään 

näitä kurjia vaate- eikä vuorovarkauksiakaan. On 

helposti säännösteltävissä, monta vuoroa asuk-

kaalla viikoittain tai kuukausittain on käytössään ja 

monta vuoroa kerrallaan saa varata.

– Rahastuskin, millä jossakin vaiheessa ”sään-

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari
Myyntipäällik-

kö Hannu Saa-

ri esittelemäs-

sä Electrolux 

Professionalin 

kehittämää 

pesutuvan 

ajanvarausjär-

jestelmää.
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nösteltiin” pesutuvan käyttöä, johtui siitä, että sil-

lä yritettiin lopettaa esimerkiksi väärinkäyttöä ja 

vuorovarkauksia. Rahastustavat ovat usein kovin 

vanhanaikaisia ja useimmiten rahastuksen ylläpito 

maksaa enemmän kuin mitä pesutuvalla rahastus 

tuottaa. 

Electrolux Professionalin edustama ELS-Visi-

on varausjärjestelmä on sekä isännöitsijälle, mutta 

myös taloyhtiön osakkaille ja ennen kaikkea asuk-

kaille helppo ja nopea tapaa varata pesutupa tai 

kuivaushuone tai mikä vain varattava kohde käyt-

töön haluamaansa aikana. 

– Me olemme tällä hetkellä myös positiivis-

ten haasteiden edessä, sillä työtä varausjärjestel-

män parissa piisaa rutkasti. Työtä on paljon ja niin 

paljon pesutupia, joissa on vallalla pesulankäytön 

ja varausten suhteen täysi villin lännen meinin-

ki. Olemme iloisia, koska varausjärjestelmä on niin 

kokonaisvaltainen ratkaisu pesulan käytön sekä 

varausten tuomiin haasteisiin.

Tuttua ja uutta asiaa
Varausjärjestelmä on ollut markkinoilla jo muuta-

man vuoden. Hannu Saaren mukaan seminaarissa 

oli mukava nähdä isännöitsijöitä, joiden kanssa pe-

sutupa-asioissa on tehty yhteistyötä aiemminkin.

– Monen isännöitsijän kanssa meillä on siis jo 

yhteistä historiaa ja varausjärjestelmäkin on ollut 

markkinoilla sen verran pitkään, että tarjontaam-

me oli helppo esitellä. Kieltämättä oli positiivista 

nähdä vanhoja tuttuja, ja niitä isännöitsijöitä, joita 

tapasimme viime kerralla, mutta myös eri puolilta 

tulleita isännöitsijöitä, joille pääsimme kertomaan 

asioista.

Pesutupakulttuuri ja myös nykyaikainen varaus-

järjestelmä ovat lyöneet itsensä läpi hyvin varsin-

kin vuokratalomaailmassa ja opiskelija-asunnoissa, 

mutta myös asunto-osakeyhtiöissä on paljon ky-

syntää. 

– Suuri ilo oli se, että kuulijakuntaa löytyi, kiin-

nostusta oli ja hyviä kontaktejakin saatiin aikaiseksi.

Isännöitsijä, anna DNA Taloyhtiökumppanin päivittää taloyhtiölaajakais-

ta- ja kaapelitelevisiopalvelut nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. 

Tässä DNA:n seminaariviesti, josta kertomassa myyntijohtaja Tiitus 

Ranta Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n toimitusjohtaja Jaakko 

Nymanille. 

Simo Halminen (keskellä) ja Markku Kivistö  Ostnor Finland Oy:stä odot-

tamassa, kun seminaarilainen saa arvontalipukkeen täytettyä. 

KontaktiFoorumissa käytiin vilkasta keskustelua ja täytettiin arvontaku-

ponkeja, joiden voittajat sitten arvottiin tilaisuuden pääteeksi. Ostnorin 

ständillä miehet olivat valmiita kertomaan nykyaikaisista, energiaa sääs-

tävistä Mora-hanoista.

Suomen Pikipojat Oy oli 

Tulevaisuuden Isän-

nöinti -seminaarin ensi-

kertalaisia. 

Joel Jaalas (vas.) ja Pa-

vel Pajunen vai valmiina 

kertomaan asfalttiin tul-

leiden reikien ja roilojen 

korjaus- ja paikkaustöis-

tä, pihan painaumien 

korjaamisesta ja lätäköi-

den poistamisesta, rou-

tavaurioiden ja kohou-

mien korjauksesta, kaa-

tojen korjauksista sekä 

bitumieristystöistä. 

Heillä on tarjolla myös 

ilmainen kuntokartoitus.

Kiinteistöliitto Uusimaata edustanut Pentti Vähäkuopus (oik.) kes-

kustelemassa huoneistokohtaisesta vedenmittausjärjestelmästä 

Vercon (Verto) Oy:n Pasi Karin kanssa. 
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H
arvinaislaatuinen, lämminhenkinen il-

mapiiri teki suuren vaikutuksen ensi 

kertaa Tulevaisuuden Isännöinti –semi-

naariin osallistuneeseen toimitusjohta-

ja Marko Malmivaaraan. Hän osallistui seminaariin 

yhteistyökumppanina olleen Raksystems Insinöö-

ritoimisto Oy:n omistajana ja yrityksen edustajana, 

jolla on kokemusta varsin monista vastaavanlaisista 

tapahtumista ja seminaareista.

– Kokemus oli hyvä. Kaikki oli yksityiskohtia 

myöden hyvin ja ammattimaisesti toteutettu. Sai 

kokea niin yhteistyökumppanina kuin isännöitsi-

jätkin kokivat olevansa tervetulleita.

Yhteistyökumppanuus ja ennen kaikkea Kontak-

tiFoorum seminaarin toisena päivänä haluttiin Mal-

mivaaran mukaan käyttää siihen, että ensisijaisesti 

tuodaan esiin yritystä ja sen palveluita, ei niinkään 

yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi kuntotutkimus-

menetelmistä tai välineistöstä.

Käytännössä siis kerrottiin korjausrakentamisen 

konsulttipalveluista, kuten kuntoarvioista ja –tutki-

muksista, korjaussuunnittelusta, rakennuttamisesta 

ja valvonnasta.

Kiitosta Malmivaara antaa nimenomaan sille, et-

tä isännöitsijät olivat hyvin aktiivisia ja kiinnostu-

”Me olemme mukavia 
ja luotettavia ihmisiä 
– tutustutaan”

neita asioista. Keskusteluissa nousivat esiin esimer-

kiksi korjaussuunnittelussa tärkeitä asioita, kuten 

luotettavuus, osaavuus, ihmisläheisyys ja positiivi-

suus.

Joillekin säntillistä, 
joillekin vähemmän merkityksellistä
Ilahduttavaa oli se, että isännöitsijöitä oli seminaa-

rissa eri puolilta Suomea. Se ohjasi selvästi myös 

keskustelua, koska kaikilla paikkakunnilla ei ole tar-

jolla esimerkiksi korjaussuunnittelua, jota Raksys-

tems muiden muassa tarjoaa.

– Isännöitsijöiden suhtautuminen vaihtelee. On 

isännöitsijöitä, jotka hyvin suurella pieteetillä huo-

lehtivat siitä, että heidän hoidossaan olevissa talois-

sa tehdään säännöllisin väliajoin kuntoarviot ja pit-

kän tähtäyksen suunnitelmat ja pidetään niitä yllä. 

Paljon on myös niitä, jotka eivät miellä näitä niin 

tärkeiksi, Malmivaara analysoi isännöitsijäkunnan 

suhtautumista kiinteistöjen ylläpitoon.

– KontaktiFoorumissa ja seminaarin aikana syn-

tyi hyviä suhteita. Oikeastaan jokainen on hyvä, 

koska toimimme koko Suomessa ja siksi kuka ta-

hansa voi olla tai tulla asiakkaaksemme. 

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari
Toimitusjohtaja 

Marko Malmi-

vaara (vas.) ja 

Antti Autio 

vauhdissa. Vie-

ressä Raksys-

temsiin joitakin 

aikoja sitten 

kuuluneen An-

ticimex Oy:n 

edustajat Petri 

Metsälä ja 

Aleksi Anttinen. 

KORJAUSSUUNNITTELUN ASIANTUNTIJUUTTA 
VOI ESITELLÄ NÄINKIN:
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www.julkisivuyhdistys.  www.akha.  
Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

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

www.kiinteistoposti.  

Ehdotukset tehtävä
30.9.2015 mennessä.

palkitsemisen arvoisia julkisivuremonttejapalkitsemisen arvoisia julkisivuremontteja

Julkisivuremonttikilpailu 2012:
Voittaja Asunto Oy Näsinamuri 
Tampere

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

Yleisohjeet ja lomakkeet löydät Julkisivuyhdistyksen sivulta 

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

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

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

Etsimme jälleenEtsimme jälleen

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

Julkisivuremonttikilpailu 2013:
Voittaja As Oy Raskinpolku 8

 Turku

http://www.julkisivuyhdistys.fi


-V
arsinkin ensimmäisen seminaa-

ripäivän luennot olivat kaikki niin 

kiinnostavia, että siksi - ehdotto-

masti - osallistuin niihin, kuuntelin 

ja seurasin ne kaikki. Olin suorastaan yllättänyt, mi-

ten hyviä esitykset olivat. Ajankohtaisia ja sopivan 

pituisia. Tuli tunne, että haluan kuulla tämän, mitäs 

tuolla toisella esiintyjällä on annettavaa, kuuntelen-

pa senkin.

Näin sanoo ensimmäistä kertaa yhteistyökump-

panina Tulevaisuuden Isännöinti –seminaariin 

osallistunut tremco illburckin maajohtaja Ville Tee-

rioja. 

Yhteistyökumppanuus muodostui myönteiseksi 

kokemukseksi ja arvokkaaksi mahdollisuudeksi hä-

nen mukaansa erityisesti siksi, että isännöitsijät oli-

vat aktiivisia, kiinnostuneita, jäivät helposti keskus-

telemaan ständillä ja vaikuttivat hyvin sitoutuneilta 

seminaariosanottajilta. 

Lisäksi yhteisesiintyminen työtä suorittavan eli 

saumausurakoitsija Saumalaakso Oy:n Boris Pan-

schinin kanssa toimi erittäin hyvin ja viritti hyviä 

keskusteluja julkisivusaumauksista, niiden korjaa-

misesta ja huoltamisesta. Tremco illbruck taas val-

mistaa saumaus- ja tiivistysmassoja, paisuvia nau-

hoja, palokatkotuotteita, lattiapinnoite- ja vedene-

Mahdollisuus jakaa tietoa ja 
nähdä työminänkin taakse

ristysmateriaaleja sekä energiatehokkaita ratkaisuja 

ikkuna- ja oviasennuksiin.

Isännöitsijä tuo 
tietoa ja esittää vaihtoehtoja
Ville Teeriojan mielestä isännöitsijät ovat materiaa-

livalmistajallekin tärkeä kohderyhmä, koska isän-

nöitsijät voivat halutessaan vaikuttaa merkittävästi 

päätöksentekoon. 

– He voivat tuoda esiin vaihtoehtoja. Isännöit-

sijä, joka on osallistunut esimerkiksi tämän tyyp-

piseen seminaariin, voi viedä taloyhtiöön uutta ja 

viimeisintä tietoa ja esittää vaihtoehtoja siitä, minkä 

hintainen investointi on nyt, jos se tehdään heti tai 

minkä hintaiseksi se muodostuu pitkässä juoksus-

sa.

– Isännöitsijän pitäisi tarttua laajempaan vaihto-

ehtoon kuin juuri senhetkiseen, mieluummin vii-

meisimpään tietoon, hintaan ja edullisuuteen.

Tällä Ville Teerioja viittaa siihen, miten tärkeäksi 

isännöitsijän tietämys vaihtoehdoista nousee, kun 

mietitään, investoidaanko julkisivusaumauksiin nyt 

esimerkiksi 3 000 vai 5 000 euroa. 

–Valittaessa tuo kalliimpi, se maksaa investoin-

tina itsensä takaisin 10 tai 20 vuodessa. Esimerkiksi 

julkisivusaumauksissa – ei siis pelkästään sillä, et-

Teksti: Riina Takala Kuva: Matti Karppanen
Materiaalival-

mistajan ja sau-

mausurakoitsi-

jan (Boris 

Panschin Sau-

malaakso 

Oy:stä, toinen 

vasemmalta) 

yhteisosasto 

toimi tremcon 

maajohtajan 

Ville Teeriojan 

mielestä hie-

nosti. 

palkitsemisen arvoisia julkisivuremontteja
Etsimme jälleen
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tä saumausten huoltoväli pitenee, vaan myös sillä, 

että saumaukset toimivat, tuovat energiansäästöä 

ja monia muita asioita, jotka tekevät investoinnis-

ta järkevän. Unohtamatta vuosittaista tarkastelua ja 

huoltoa, johon Saumalaakso Oy muun muassa tar-

joaa palveluaan.

Ville Teerioja piti hyödyllisenä KontaktiFoorumia 

myös siksi, että siellä tutustui muihin yhteistyö-

kumppaneihin ja saattoi löytää tuotteita tai palve-

luita, joissa on luonteva tehdä yhteistyötä – esimer-

kiksi jeti-ikkunoiden Jouni Ruuskan kanssa ikku-

na-asennuksissa käytettävät saumausmateriaalit ja 

linjasaneeraukseen putkistojen kotelointiratkaisu-

ja tarjoavan Pipe-Modul Oy:n kanssa palokatkoihin 

liittyvät materiaalit.

– Meille materiaalivalmistajana on hyvin tärkeä 

olla mukana alan kehityksessä, koska julkisivusau-

mauksia tekevät käsityöläiset vähenevät ja siksi ma-

teriaaleilta vaaditaan enemmän ja myös pitkäkes-

toisuutta.

Erittäin hyödyllisenä Ville Teerioja piti yhteistyö-

kumppanina myös sitä, että seminaariin osallistut-

tiin eri puolilta Suomea.

– Saumalaakson markkina-alue on suppeampi, 

pääkaupunkiseutu ja sen ympäristö. Meidän kan-

naltamme taas se oli mieletön rikkaus, että isän-

nöitsijöitä tuli laajasti eri puolilta Suomea. Me em-

me kykene pienellä organisaatiollamme lähesty-

mään isännöitsijöitä pitkin poikin maata, mutta 

täällä meillä oli hyvä tilaisuus heitä tavata ja kertoa 

tuotteistamme. Se oli hyvä helmi meille.

Henkilö työminän takana
Tulevaisuuden Isännöinti –seminaari järjestettiin 

ensimmäisellä kerralla syksyllä ja sen jälkeen Kiin-

teistöpostin omien resurssien vuoksi aina keväisin.  

– Me emme pysty tässä seminaarin järjestämi-

sen aikataulussa vaikuttamaan niihin päätöksiin, 

jotka yhtiöissä tehdään esimerkiksi huhtikuun lop-

puun mennessä. Me kuitenkin kykenemme anta-

maan vaikutteita ja ajatuksia, jotka jäävät muhi-

maan ja voivat tulla esiin myöhemmin, kun yhtiöt 

hankkeitaan käsittelevät. Muutamia treff ejä isän-

nöitsijöiden kanssa olemme kuitenkin nytkin jo so-

pineet. 

Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin ensim-

mäinen päivällisilta plaseerauksineen saa Teeriojal-

ta kiitosta. 

Tärkeää hänen mielestään on sekin, että toisena 

iltana ihmiset voivat ”ryhmäytyä” omien toiveiden-

sa mukaisesti, minkä ansiosta on mahdollisuus tu-

tustua paremmin uusiin ihmisiin – ja myös sinne 

työminän taakse.

Julkisivujen lämmöneristysasiat muiden muassa olivat esillä Paroc Oy 

Ab:n standillä. Kotimaisesta lämmön- ja ääneneristämiseen käytettäväs-

tä kivivillasta olivat kertomassa Tuula Nordberg ja Harri Viitanen.

Missä on kotisi sydän? Keittiömaa tietää, missä se on ja tarjoaa mm. 

keittiöiden uudistamisen ratkaisut vaikkapa taloyhtiön linjasaneera-

uksen yhteydessä. Sakari Ikonen (vas.) seuraa Eija Kanniainen-Ikosen 

keskustelua Mikko Mäkisen, Pähkinähoito Oy, kanssa.

Syväkeräysjärjestelmät ja -astiat, huollot,korjaukset, varaosat ja moderni-

sointi - siinä Molok Oy:n antia seminaarissa. Henrik Lahti (vas.) esittele-

mässä tuotteita. .

Pipe-Modul Oy tarjoaa putkiremonttiin ratkaisun, minkä ansiosta ei 

tarvitse repiä vanhoja putkia irti, vaan uudet putket "piilotetaan" kote-

loihin.  Henri Ryynänen ja Niko Halonen (oik.) standillä.
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H
yvä ja antoisa kokemus, minkä lisäksi 

hieno tilaisuus käydä aktiivisten ja asi-

oista kiinnostuneiden isännöitsijöiden 

kanssa vilkasta keskustelua.

- KontaktiFoorumin kolmetuntinen meni niin 

nopeasti, ettemme sitä edes huomanneet, kun tilai-

suus jo päättyikin, kuvailee vakuutusmeklari Eeva 

Liukkonen Finib Oy:stä.

Ensikertalaisia Eeva Liukkosta ja vakuutusmekla-

ri Petra Ronkaista mietitytti etukäteen sekin, mah-

taako perjantaiaamuna klo 9.10 pidettävässä tietois-

kussa istua yhtään kuulijaa. Siitäkin positiivinen 

yllätys, sillä vartin mittaisessa tietoiskussa oli useita 

kuulijoita.

Tulevaisuuden Isännöinti –seminaari oli Eeva 

Liukkosen mukaan hyvä tilaisuus kertoa yleises-

ti kiinteistövakuutusmeklaroinnista, koska se ei ole 

kaikille ihan tuttua. Lisäksi se tarjosi hyvän tilaisuu-

den kertoa Finibin taloyhtiöille ja osakkeenomista-

jille suunnatuista tuotteista, Finib Kotiturvasta ja Fi-

nib Omistajanturvasta.

Vahinkojen määrät kasvussa
– Asukkaat aiheuttavat huoneistossaan vahinkoja, 

eikä heillä ole kotivakuutusta. Tänä päivänä se on 

Vakuutusasioilla innokas, 
aktiivinen kuulijakunta

valtavan iso ongelma. Meidän uusimmat tuotteem-

me ovat juuri sellaisia, joilla voidaan hakea turvaa 

tällaisia vahinkoja varten. Isännöitsijät joutuvat ko-

vin paljon näiden ongelmatilanteiden kanssa teke-

misiin.

– Ja sitä kautta tietysti mekin joudumme näiden 

asioiden kanssa tekemisiin – selventämään ja anta-

maan neuvojamme isännöitsijöiden tueksi hallituk-

seen vietäväksi eli mistä vakuutuksista voidaan kor-

vauksia milloinkin hakea. 

Vakuutusyhtiöiden murheenkryyni jo pitkään on 

ollut vuotovahingot, joita korvataan vuosittain mil-

joonilla euroilla. Toki joukossa on myös putkistojen 

ikääntymisestä johtuvia vahinkoja.

Hämmentävän paljon Eeva Liukkosen mukaan 

ovat kuitenkin viime aikoina lisääntyneet suihkuun 

nukahtamiset ja  ns. ”nakit- ja muusi –tulipalot”.

– Aamuyön tunteina mennään suihkuun tai 

ryhdytään kokkaamaan ja tuleekin väsy kesken kai-

ken. Tuntuu muutenkin, että ”huoleton” asuminen 

on lisääntynyt ja sen seurauksena erilaisia vahinko-

ja tapahtuu enemmän.

Kohti kattavampaa vakuutusturvaa
Mitä enemmän vahinkoja, sitä suuremmat paineet 

Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari
Eeva Liukko-

nen (keskellä) 

oli mannekiini-

na muotinäy-

töksessä: - Se 

oli mieletön, 

äärimmäisen 

hauska, ”once 

in your lifeti-

me” –koke-

mus. Ständillä 

kaverina Petra 

Ronkainen.
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korottaa vakuutusten hintoja. Näinhän se menee. 

Taloyhtiöissä on kuitenkin Eeva Liukkosen koke-

muksen mukaan herännyt entistä suurempi kiin-

nostus allrisk-tyyppisiä kiinteistövakuutuksia koh-

taan. Niissä vakuutusturva on perinteistä kiinteistö-

vakuutusta laajempi.

– Allrisk-vakuutuksen ehdot on rakennettu niin, 

että korvataan kaikki äkillinen, ennalta-arvaamaton 

vahinko poislukien ne, mitä luetellaan erikseen eli 

vakuutusehdoissa pois rajatut. Perinteinen kiinteis-

tövakuutus taas on rakennettu niin päin, että va-

kuutusehdoissa luetellaan ne vahinkotapahtumat,  

mitkä ovat vakuutuksesta korvattavia. Korvattavan 

vahinkotapahtuman perään on sitten kerrottu, mit-

kä asiat kuitenkin rajataan korvauksien ulkopuolel-

le.  Allrisk-vakuutus on aina kattavampi ja me lipu-

tamme sen puolesta.

– Asunto-osakeyhtiöissä olisi hyvä miettiä va-

kuutusturvaa myös sijoitusasuntojen näkökulmas-

ta. Vuokrasopimusta tehtäessä vuokralainen voi 

esittää – tai monilla vuokranantajilla onkin se vaati-

mus, että pitää esittää dokumentti voimassa olevas-

ta kotivakuutuksesta. Se ei kuitenkaan välttämättä 

tuo turvaa, koska vuokralainen voi heti sen jälkeen 

sanoa vakuutuksen irti, eikä vuokranantaja saa siitä 

tietoa, Eeva Liukkonen kertoo taustaksi Finibin luo-

malle vakuutusturvalle, jota myös esiteltiin Kontak-

tiFoorumissa.

Vahinko- ja vakuutusasiat 
kokopäivähommaa
Vakuutusmeklarit tekevät Eeva Liukkosen mieles-

tä erittäin hyvää ja arvokasta työtä taloyhtiöiden 

eteen, mutta sitä eivät aina taloyhtiöiden hallituk-

set ymmärrä tai näe. Voidaan ajatella, että vakuu-

tus- ja vahinkoasioiden hoito kuuluu isännöitsijän 

tehtäviin.

– Vakuutuksiin liittyvät asiat voivat näyttäytyä 

isännöitsijän työjanalla pienenä osuutena, mutta ne 

eivät ole mitään vähäpätöisiä asioita. Kun vahinko 

tapahtuu, on tärkeää, että vakuutus on oikeilla tie-

doilla ja perusteilla voimassa. Tulevatko korvaukset 

ehtojen mukaisesti?

– Tänä päivänä tehdään paljon virheellisiä kor-

vauspäätöksiä, väärin perustein evätään korvauk-

sia tai raha liikkuu, mutta ei välttämättä oikeilla kor-

vausmäärillä. On voitu tehdä vääriä ikäpoistoja tai 

vääriä ”ei kuulu vahinkoon” -rajauksia.

– Jos isännöitsijällä on ne parikymmentä koh-

detta, joiden vakuutukset voivat olla vaikkapa 7 eri 

vakuutusyhtiössä, niin pelkästään kaikkien niiden 

korvauskäytännöistä tietäminen on aika iso paletti 

hoidettavaksi. Se on täysipäiväistä työtä ja nimen-

omaan meklarien työtä.

Muodikas mies kiepaisee huivin kaulaansa. Pukumuotia esittelevät 

Klaus Björkman (vas.), Tiitus Ranta ja Henri Ryynänen.

Kaarina Suonperä kertoi Stockmannin myyjien kertoneen, että tänä päi-

vänä miehet haluavat säilyttää vaatemerkin - hihamerkki auttaa erotta-

maan oikean puvun vaatekaapissa.

Simo Halminen kahden huivin 

"lumoissa".

Klaus 

Björkmanin 

malliin.

Jussi Pesonen poseeraa kuin kuka tahansa ammattimalli.
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Miehet esittelemässä päällystakkimuotia: Tapio Rask (vas.), Jussi Pesonen ja 

Simo Halminen.

Naiset esittelemässä naisten päällystakkimuotia: Kati Laakso (vas.), Eija 

Kanniainen-Ikonen sekä Mira Laurila.

Leopardikuviot ovat tulleet takaisin. Mannekiineina Heidi Knaapila (vas.) , Eeva 

Liukkonen ja Linda Järvenpää.

E
i olisi voinut uskoa, että Tulevaisuuden 

Isännöinti –seminaarin yllätysohjelmanu-

merossa esiintyneet 12 mannekiinia, olivat 

ensikertalaisia – niin hienosti ja vakuut-

tavasti Heidi Knaapila Delete Finland Oy:stä, Eeva 

Liukkonen Finib Oy:stä, Linda Järvenpää Eerola-

Yhtiöistä, Kati Laakso Geberit Oy:stä, Eija Kanni-

ainen-Ikonen Keittiömaasta, Mira Laurila Lumon 

Oy:stä, Tapio Rask Vercon Oy:stä, Jussi Peso-

nen Cembrit Oy:stä, Henri Ryynänen Pipe-Modul 

Oy:stä, Klaus Björkman Kaba Ab:stä, Tiitus Ran-

ta DNA Oy:stä ja Simo Halminen Ostnor Finland 

Oy:stä esiintyivät.

” Täti Sinisen” eli tunnetun tapakouluttaja Kaa-

rina Suonperän opastamana saatiin näkymiä ensi 

syksyn muotiin.

Naisten pukeutumisessa musta väri tulee ole-

maan pinnalla. Näytöksessä esiteltiin mm. housut, 

joissa oli yhdistetty mielenkiintoisesti nahkaa ja 

joustavaa kangasta. 

Lisäksi naiset esittelivät kauniita punaisia, kuk-

kakuvioin koristeltuja neuleita, jotka Kaarina Suon-

perän mielestä ovat erittäin sopivia vaatteita minkä 

kokoiselle naiselle tahansa.

Puku tekee miehen
Miehet kietaisevat kaulaansa solmion sijasta huivin, 

jota voi pitää myös puvun takin alla. Huivin värin 

voi ottaa vaikkapa päällä olevasta ruutupaidan sä-

vyistä. Tämä on uutta suomalaisten miesten pukeu-

tumisessa tänä syksynä.

– Solmio voi olla muutakin kuin vinoraitainen. 

Taskuliina voi nyt myös olla minkä värinen tahan-

sa. Joka tapauksessa taskuliina kertoo, että herras-

miehestä on kysymys, Kaarina Suonperä selosti.

Miesten pukeutumisesta hän muistutti, että mi-

käli mies käyttää kaksirivistä takkia, niin sanottu 

ryhtinappi pitää olla aina kiinni. Tämä tuli vahvas-

ti esille, kun Kaarina Suonperä pisti Henri Ryynä-

sen kiinnittämään ryhtinappinsa, joka oli kiireessä 

jäänyt auki.

– Lisäksi miehen puvussa ja liivissä alimmainen 

nappi on aina auki. Se sääntö tulee Englannin ho-

vista.

Lisäksi Kaarina Suonperä iloitsi siitä, että mies-

ten paitamuodissa on nyt hyvin erilaisia värivaih-

toehtoja perinteisiin verrattuna. Niinpä lavalla näh-

tiin miehiä, joilla oli esimerkiksi harmaan sävyinen 

puku ja violetti paita tai harmaan sävyinen puku ja 

sininen paita.

Kaarina Suonperä korosti sitäkin, miten tärkeä 

asia pukeutuminen on. Ensivaikutelma syntyy siitä, 

miltä kokonaisuutemme vaikuttaa toisen silmissä.

– Sillä on tavattoman suuri merkitys, miten 

ENSI SYKSYN MUOTITRENDIT:

Naisille päälle mustaa ja 
miehille kaulaan huiveja

Muotinäytöksen suunnitteli ja toteutti Susanna Vilkkula Tapahtumatuottaja Suski 

Vilkkula Oy, hiukset  Hiusmuotoilu Inochi Oy ja meikkaus meikkitaiteilija Raili 

Hulkkonen. Vaate- ja korutoimittajina Aleksi 13, Cartise, Kérastase, Korukolmio, 

derby, Turo Tailor ja Masai.
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Julkisivujen
Taitajat 2015

Nämä ilmoittajat 

edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2015

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
www.ohuthiekeskus.com 

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh.
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen  

P. 0207 911 888
WWW.AINS.FI

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

Varaa aika oman A-Insinöörisi kanssa!

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

Tutustu www.taloyhtiopro.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Muodikkaat miehet käyttävät nyt värikkäitä paitoja. Kaarina 

Suonperä ihasteli, miten hienosti esimerkiksi violetti paita so-

pii harmahtavan puvun kanssa. Esimerkkiä näyttää Tiitus 

Ranta.

Naisilla päällään neuleita, jotka ovat muodissa syksyllä. Niitä 

esittelevät Kati Laakso ja Eija Kanniainen-Ikonen (vas. kuva). 

Kati Laakson päällä muodikasta punaista.

Nyt ovat muotia voimakkaat geometriset kuviot. Mira Lauri-

lan (vas. kuva) asuste esimerkkinä. Eeva Liukkosen päällä 

nahkavaate, joka sopii niin työvaatteeksi kuin tarvittaessa 

juhlavampaankin tilaisuuteen.

www.sir.fi 

Since 1991.

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 49 895 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 086 sivutoimista isännöitsijää
• 3 651 ammatti-isännöitsijää

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

KUNTOARVIOT JA 
KUNTOTUTKIMUKSET

KORJAUS-
SUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
ESPOO | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | LAHTI

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

PYYDÄ TARJOUS!Raksystems palvelee
  Betonirakenteiden kuntotutkimukset
  Betonirakenteiden korjaussuunnittelu
  Rakennuttamistehtävät 
  Valvonta

Raksystems Insinööritoimisto Oy
asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi
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V
aikka näin järjestäjän kannalta seminaa-

ri on lehden teon ohessa aika työläs, niin 

kyllä sitten, kun kaikki onnistuu suunni-

telmien mukaisesti, palkitsee uurastuk-

sen.

Niin tälläkin kertaa.

Kivaa oli kuulla, että niin monet isännöitsijät ja 

yhteistyökumppanit kehuivat seminaarin henkeä ja 

hyväntuulista iloista tunnelmaa. Ja siltä se kyllä ai-

dosti myös tuntui.

Mikä parasta, tälläkin kertaa oli niin, että jouk-

koon ei osunut yhtäkään örveltäjää tunnelman pi-

laajaksi. Sitä tosin edesauttaa se, että luentojen ai-

kana baari on kiinni, toisin kuin joissakin muissa 

alan seminaareissa.

Ála carte -illalliset, erikoisaamiaiset ja kokoustar-

joilut saivat myös kovasti kiitosta. Niistä kiitos lan-

keaa Silja Serenaden keittiölle ja palveluhenkiselle 

henkilökunnalle.

Myös seminaarin järjestelyt keräsivät kovasti kii-

tosta, se lämmittää. Mottomme on, että panostam-

me kaikkemme siihen, että vierailla olisi 

niin hyvät oltavat, etteivät he sitä suoranai-

sesti edes huomaa.

Luennot kiinnostivat
Seminaarin luentosisältö sai myös suit-

sutusta. Luentojen sisällöstä löytyy luet-

tavaa muualta tästä lehdestä. 

Onnistuimme luomaan ohjelman, 

joka palveli monipuolisella sisällöl-

lään isännöitsijöiden lisäksi myös 

yhteistyökumppaneita. Hienoa, et-

tä yhteistyökumppanitkin istuivat 

kuuntelemassa isännöitsijöille 

suunnattuja luentoja ja oppi-

massa niistä. Näin yritysten 

Kiinteistöposti järjesti toukokuun loppupuolella jo 
kymmenennen parempaan isännöintiin suuntaavan 
Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin. 

Juhlaseminaarissa oli ennätysmäärä eri puolilta Suomea 
tulleita osallistujia, kokonaisnuppiluku yli 200.

Seminaarifi ilistelyä &
Ahvenia, korvasieniä 
ja bataatti-raparperi-
muhennosta

edustajat saivat lisäoppia seuraavan päivän Konkta-

tiFoorumissa käytäviin kauppa-neuvotteluihin. Sii-

tä ei ole laisinkaan haittaa.

Valitsimme tähän juhlaseminaariin kollegiaa-

lisen puheenjohtajan, Ilkka Laitisen, Isännöitsijä-

konttori Oy:stä. Valinta osui nappiin ja Ilkalle isot 

kiitokset hyvin johdetusta ja aikataulussa pysynees-

tä seminaarista.

KontaktiFoorum, jossa yhteistyökumppanit esit-

telivät yritystensä tuotteita ja palveluita, oli taas 

menestys. Monesta suusta kuuli, että tehtiin jopa 

kauppaa tai ainakin sovittiin, että tavataan myö-

hemmin. Näin seminaari palvelee molempia osa-

puolia, myyjiä ja ostajia. 

Yhteistyökumppaneilta tuli kovasti kiitosta siitä, 

että niin paljon isännöitsijöitä oli tullut pääkaupun-

kiseudun ulkopuolelta. Noin 2/3 osaa tulikin muu-

alta Suomesta.

Kuokkavieraatkin mukana
Tulevaisuuden Isännöinti –seminaarin vank-

kumattomiin periaatteisiin kuuluu, että ku-

kin yhteistyökumppani saa edustaa yksin 

omaa toimialaansa. Ellei toisin sovita.

Tällä kertaa koimme kummallisen lie-

veilmiön, että ainakin kahden yrityksen 

markkinointimiehet, joiden yritykset 

eivät olleet yhteistyökumppanei-

na seminaarissa mukana, olivat 

”sattumalta” samalla risteilyl-

lä ja tapasivat myös ”sattumal-

ta” seminaariimme osallistuvia 

isännöitsijöitä. 

Mielestäni tuo, jos mikä 

on ”kuokkimista”, ja mei-

dän kannaltamme katsoen 

varsin härskiä toimintaa.

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

Karpan 
Keittiössä Kuukauden soppa-aforismi:

”Illalliskutsujen ihanteellinen osanottajamäärä on kaksi. 
Minä ja kokki."
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www.facebook.com/karpankeittio

Osta nahattomia ahvenfi leitä, bataatti ja tuoretta 

raparperia, ellei omaa rappispenkkiä ole. 

Kuori bataatti ja pilko se, niin kypsyy nopeam-

min keitettäessä. Kuori myös raparperit ja leikkaa 

ne noin viiden sentin mittaisiksi paloiksi. Keitä 

ensin bataattia ja lisää myöhemmin raparperi, sil-

lä se kypsyy nopeammin.

Valmista korvasienimuhennos. Käytätpä tuo-

reita, pakastettuja tai purkkisieniä, niin pilko sie-

net ensin terävällä veitsellä pieniksi paloiksi. Sit-

ten kuumalle paistinpannulle jotta niistä haihtuu 

vesi pois.

Ota sienet pannulta pois ja lisää sinne noka-

re voita ja pieniksi silputtu keltasipuli ja yksi pie-

nitty valkosipulin kynsi. Kuullota sipulit ja heitä 

sitten sienihakkelus mukaan. Sekoita kunnolla ja 

ripottele päälle 1-2 ruokalusikallista vehnäjauhoja 

ja sekoita. Kaada sitten pieni purkillinen kermaa 

ja 1-2 desiä maitoa, riippuen siitä, miten sakeaa 

muhennoksesta haluat.

Mausta suolalla ja myllytetyllä valkopippurilla. 

Anna muhennoksen kiehua hiljaisella tulella kan-

nen alla vartin verran. Sekoita välillä.

Tee sitten bataatti-raparperimuhennos val-

miiksi. Aja herkut tehosekoittimella hienoksi, li-

sää suolaa, mustapippuria ja sopiva loraus ker-

maa. Sekoita.

Pyöräytä ahvenfi leet suolasta ja vaikkapa tatta-

rijauhosta tehdyssä seoksessa. Kuumalle pannulle 

hyvää oliiviöljyä loraus ja nokare voita. Paista ah-

venet molemmin puolin kypsiksi.

Kesä mielellä, kesä kielellä. Oikein rentouttavaa 

kesän aikaa kaikille Kiinteistöpostin lukijoille. 

Ahvenia, bataattia, raparperia...

Loman kynnykselläLoman kynnyksellä

KahvimaallaKahvimaalla

7. kesäkuuta 20157. kesäkuuta 2015

Ahvenet ja uu-

det perunat 

ovat mitä mai-

nioin kesäruo-

ka. Onkivapa 

käteen ja 

omasta pellos-

ta tai torilta uu-

det perunat

ja nokare voita, 

niin saat mitä 

loistavinta ke-

säruokaa.

Kesäistä
• ahvenfileitä

• bataattia

• raparperia

• korvasieniä

• kermaa

• maitoa

• suolaa

• pippuria
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2015

Asukkaan turvallisuusopas
Opas on tarkoitettu 
kaikkien asukkaiden
ja taloyhtiöiden käyt-
töön turvallisuuden
parantamiseksi!

Hinta 15,50 euroa
(sis. alv 10 %)

Tilaa opas ja tutustu myös muihin Suomen 
Palopäällystöliiton turvallisuusmateriaaleihin: 

TURVALLISUUS

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT ILMANVAIHTO

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

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



tuote- ja 
yritysuutis-

postia nimityksiä

Teknos Group
Maaliyhtiö Teknos Groupin 

hallitus on nimittänyt uudeksi 

konsernijohtajaksi Paula Salas-

tien 16. huhtikuuta 2015 alkaen. 

Hän on työskennellyt yrityksessä 

vuodesta 1997 ja johtanut kon-

sernin hallitusta vuodesta 2011. 

Paula Salastie (os. Kiikka), 36, on 

myös perheyhtiön pääomistaja 

ja edustaa yhtiössä jo kolmatta 

sukupolvea Kiikan sukua.

Teknos Groupin nykyinen kon-

sernijohtaja Pekka Rantamäki 

siirtyy hallituksen ja uuden kon-

sernijohtajan neuvonantajaksi ja 

keskittyy muihin erikois- ja luot-

tamustehtäviin eläköitymiseensä 

asti. Rantamäki on toiminut 

Teknoksen konsernijohtajana 

vuodesta 2006. 

GSP Group Oy
Kiinteistökehitys- sekä raken-

nuttamispalveluihin erikoistunut 

GSP Group Oy on nimittänyt 

uudeksi toimitusjohtajakseen 

DI, MBA Jukka Postin 1.4.2015 

alkaen.

Jukka Posti on toiminut 

aiemmin rakennustoimisto 

Rasto Oy:n toimitusjohtajana 

(2014-2015), Kouvolan kau-

punkikehityksen toimialajoh-

tajana (2011-2014) ja Citycon 

Oyj:n kiinteistökehitysjohtajana 

(2006-2011). Lisäksi Jukalla on 

pitkä kokemus rakennusalan eri 

työtehtävistä ja hankkeista mm. 

Lemminkäinen- ja Skanska- 

konserneissa.

Ilkka Kilpimaa siirtyy yhtiön han-

kekehitysjohtajaksi ja keskittyy 

GSP Group Oy:n vetovastuulla 

olevien suurten kehittämis-

hankkeiden käynnistämiseen ja 

kaupalliseen kehittämiseen. Ilkka 

Kilpimaa jatkaa myös yhtiön 

hallituksen jäsenenä. 

Inwido Finland Oy
KTM, ETM 

Juho Mäyry on 

nimitetty Busi-

ness Manager, 

eCommerce 

tehtävään 

4.5.2015 alkaen. 

Juhon vastuu-

alueena on Inwidon verkko-

kauppaliiketoiminta: toiminnan 

ja palvelukonseptin rakenta-

minen sekä sen kehittäminen 

merkittäväksi osaksi Inwidon 

liiketoimintaa.

Mäyry on toiminut aiemmin 

myynnin, markkinoinnin ja tuo-

tekehityksen tehtävissä Metos 

Oy:ssa. 

TTS Työtehoseura
TTS Työtehoseuran johtokunta 

on valinnut uudeksi toimitus-

johtajaksi 1.8.2015 alkaen MMM, 

eMBA Juha Ojalan nykyisen 

toimitusjohtajan, professori Tar-

mo Luoman jäädessä eläkkeelle. 

Ojala siirtyy tehtävään maa- ja 

metsätalousministeriön ylijohta-

jan tehtävästä.

Cramo-konserni
Aiemmin Cramo Finland Oy:n 

markkinointipäällikkönä toimi-

nut, MBA Lasse Huuhka siirtyy 

vastaamaan täyden palvelun ra-

kennuskonevuokraamo Cramo-

konsernin markkinoinnista.

A-Insinöörit
A-Insinöörit on 

nimennyt DI 

Tiina Talvitien 

liiketoiminnan 

kehitysjohtajan 

tehtävään. Ennen 

A-Insinööreille 

siirtymistään hän työskenteli 

innovaatio- ja tuotepäällikkönä 

ja johtoryhmän jäsenenä Solibri 

Oy:ssa.

VALINNAT

Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistötyönantajat ry:n 

hallituksen puheenjohtajaksi on 

loppuvuodeksi 2015 valittu SOL 

Palvelut Oy:n toimitusjohtaja 

Juhapekka Joronen. Valinnasta 

päätettiin tiistaina 12.5.2015 

pidetyssä ylimääräisessä liittoko-

kouksessa Vantaalla.

Uudeksi jäseneksi Kiinteis-

tötyönantajien hallitukseen 

valittiin toimitusjohtaja Jukka 

Jäämaa ISS Palvelut Oy:stä.

NIMITYS-
UUTISET
toimitus@

kiinteistoposti.fi 

Tuoteuutisia ja yritysuutisia

Tällä palstalla julkaisemme uutisia uusista tuotteista ja palveluista 
sekä muita yritysten uutisia. 

Materiaalin voit toimittaa osoitteeseen: toimitus@kiinteistoposti.fi 

TILAA säästävä ja helposti sei-
nälle kiinnitettävä lämmönjako-
keskus DSA Wall on suunniteltu 
omakoti-, rivi- ja kerrostalojen 
lämmitykseen. Se soveltuu 
patteri-, lattia- ja ilmavaihdon 
lämmitykseen sekä käyttöveden 
tuottoon. DSA Wall soveltuu 
uudisrakennuksiin ja saneeraus-
kohteisiin.

Sen maksimiteho lämmityk-
sessä on 115 kW ja käyttövedes-
sä 230 kW. 

Moduuleista koostuva keskus 
on helppo koota 1-, 2- tai 
3-piirisiksi kokonaisuuksiksi. 
Kaukolämpöputkisto on asen-
nettavissa vasemmalta tai oike-
alta ja siirtimet sekä ensiöpuolen 
putkisto toimitetaan valmiiksi 
eristettynä. 

Seinäasenteisena keskus vie 
vähän tilaa. Kompaktin keskuk-
sen etuna on myös asennusvai-
heen lyhyeksi jäävä lämpökat-
kos, sillä uusi DSA Wall voidaan 
asentaa paikalleen jo ennen 
vanhan keskuksen purkamista.  
Kohteissa, joissa seinäasennus 

ei ole mahdollista, on lisävarus-
teena saatavissa lattia-asennus-
teline.

DSA Wall -lämmönjakokes-
kuksella (Danfoss automatiikalla 
varustettuna) on viiden vuoden 
takuu kaukolämpökäytössä 
kotimaassa.

Lisätietoja: 
www.district-heating.com
www.lampo.danfoss.fi 

Lämmönjakokeskus seinälle

NCC:N asuntomessukohde 
Vantaan Spinelli on ensimmäi-
nen täysin avaimeton asuinker-
rostalo, jossa kulku tapahtuu 
RFID-tunnisteen tai sähkölukon 
avauskoodin avulla. 

NCC Rakennus Oy on kehittä-
nyt kerrostaloon myös huoneis-
tokohtaisen palvelusisäänkäyn-
nin. Se on tuulikaappimainen 
eteistila, josta pääsee sisälle 
asuntoon avaamalla erikseen 
lukittavan välioven. 

Asukkaat kulkevat RFID -tun-
nisteiden eli lätkämäisten tagien 
avulla. Huoneiston ulko-oven 
voi avata myös näppäilemällä 
avauskoodin sähkölukkoon. 

Palveluita tai tuotteita tuova 
lähetti pääsee myös palvelusi-
säänkäyntitilaan koodin avulla ja 
toimittamaan tavarat lukittuun 
eteistilaan asukkaiden pois-
saollessa, mutta peremmälle 
huoneistoon hän ei pääse.

Avauskoodin voi vaihtaa etä-
ohjauksella ja lukon etäavausko-
mennon antaa puhelimitse. Jo-
kaisesta avauksesta jää merkintä 
sähköiseen lukitusjärjestelmään, 
mikä lisää järjestelmän turvalli-
suutta.

Yleistyessään palvelusisään-
käynti poistaa verkkokaupan 
toimitusketjun suurimman 
ongelman eli toimituksen ajoit-
tamisen asiakkaan aikatauluihin 
sopivaksi.

Asukkaille se tarjoaa lisää 
mahdollisuuksia tehdä tilauksia 
suoraan kotiin ilman paikalla-
olon velvoitetta. 

Vantaan Spinelliin toimitus-
sopimuksen ovat jo tehneet 
esimerkiksi DHL Express, Kaup-
pahalli24.fi , SOL Pesulapalvelut 
ja Alepa Kauppakassi.

Lisätietoja:
www.ncc.fi /asuntomessut
Mari Karttunen
puh. 050 322 3532
mari.karttunen@ncc.fi 

Verkkokauppalähetti 
jättää ostokset 
palvelusisäänkäyntiin
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DESTACLEAN Puukivi on ainut-
laatuinen kierrätysinnovaatio, 
joka mahdollistaa ekologisia 
ratkaisuja pihojen ja liikenne-
alueiden suunnitteluun sekä 
ympäristörakentamiseen. 

Puukivi valmistetaan käy-
töstä poistetusta rakennus- ja 
pakkauspuusta, joka työstetään 
puukuiduksi. Muut Puukiven 
raaka-aineet ovat luonnonkiviai-
nes, sementti ja vesi. 

Materiaalijakeet puhdistetaan 
ja käsittelyprosessi on varmistet-
tu siten, että uusioraaka-aineet 
eivät sisällä vaarallisia jätejakeita 
ja ne ovat käyttökohteessaan 
turvallisia.

Lisätietoja: 
Destamatic Oy
puh. (09) 4241 3700

OSMO COLOR TERASSIPESU 
on tehokkaasti puhdistava pesu-
ainetiiviste sekä pintakäsitellyille 
että vielä käsittelemättömille 
puupinnoille ulkona. Se sopii 
muun muassa terassilaudoitus-
ten, puutarhakalusteiden, julkisi-
vujen ja aitojen puhdistamiseen. 

Tiiviste sekoitetaan lämpi-
mään veteen. Pesuainetta voi 
käyttää myös terassipesurissa. 
Osmo Color Terassipesu ei yksin 
riitä korjaamaan auringossa har-
maantuneen puun väriä, mutta 
koneellisen terassipesurin avulla 
myös harmaantunutta pintaa voi 
syväpuhdistaa. 

Puhdistetun puupinnan voi 
uudistaa sävyttävällä Suojaavalla 
kuultoöljyllä ja värittömällä Anti-

Terassipesulla talven liat pois ulkokalusteista ja rakenteista
Slip Terassiöljyllä, joka vähentää 
puupintojen liukkautta sateella.

Osmo Color Öljysaippua on 
hoitava puhdistusainetiiviste, 
joka on tarkoitettu puisten 
lattiapintojen säännölliseen 
siivoukseen. 

Tuote sopii erityisesti osmo-
tuille eli öljyvahatuille puupin-
noille, mutta sitä voi käyttää 
myös lakatuille ja maalatuille 
pinnoille. Öljysaippua ei sisällä 
väriaineita tai hajusteita, ja se on 
biologisesti hajoava. 

Säännöllisesti käytettynä se 
vähentää lattiapintojen liuk-
kautta.

Lisätietoja:
www.osmocolor.com

Ekologinen 
puukivi 
betonikivien 
sijaan

GRANLUND ja Demos Helsinki 
järjestivät 4.5.2015 Suomen 
ensimmäisen käyttäytymiseen 
ja energiatehokkuuteen liittyvän 
hackathon-tapahtuman. Tapah-
tuman tavoitteena oli kehittää 
nopeasti vaikuttavia ja helppoja 
ratkaisuja, joilla kiinteistön käyt-
täjät voivat vaikuttaa energiate-
hokkuuteen.

Hackathonissa viisi ryhmää 
keskittyi eri osa-alueisiin: läm-
mitykseen, hisseihin, it-laitteisiin, 
valaistukseen ja tilankäyttöön. 
Tuloksena syntyi viisi ehdotusta 
energiankulutuksen vähentä-
miseen.

”Tarpeeksi lämmin”: Luo-
daan mobiiliapplikaatio, jolla 
selvitetään suurimmalle osalle 
kiinteistön käyttäjistä soveltuva 
lämpötila. Ratkaisulla pyri-
tään vähentämään kiinteistön 
ylilämmitystä ja lämpötilan parin 
asteen alentamisella voitaisiin 

saavuttaa merkittäviä säästöjä.
”Portaat ovat uusi normi”: 

Muutetaan käsitystä hissin ja 
portaiden käytöstä, jolloin hissin 
käyttö on suositeltavaa ainoas-
taan esim. liikuntarajoitteisille 
henkilöille. Portaiden käyttöön 
kannustetaan siirtämällä hissien 
infotaulut, lounaslistat ym. tie-
dotteet portaisiin.

”Näyttöjen seuranta”: Luo-
daan näyttöpäätteiden seu-
rantaohjelma, joka kannustaa 
sulkemaan näytön koneen 
sulkemisen yhteydessä. Ohjelma 
kertoo, kuinka paljon energiaa 
on kulunut, jos näyttö on jäänyt 
yöksi vaikkapa stand by -tilaan. 
Se kääntää kulutusluvun konk-
reettiseksi, kuten kertomaan 
paljonko kulutetulla energialla 
voisi ajaa henkilöautolla.

”Olenko viimeinen kotiinläh-
tijä”: Luodaan applikaatio, joka 
kertoo, onko työpaikalla vielä 

muita paikalla. Näin henkilö 
tietää lähtiessä, voiko sulkea 
esimerkiksi kaikki valot kiinteis-
töstä.

”Seisotaan”: Säästetään neu-
votteluhuoneiden tilankäytössä 
luomalla uudenlaisia kokous-
huoneita ja palaverikäytäntöjä. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
tila, jossa kokoukset seistään tai 
pikapalaveri käytävällä.

Granlundin ja Demos Hel-
singin hackathon järjestettiin 
osana Smart Retro -hanketta, 
jossa etsitään uusia tapoja ja 
yhteistyömalleja kaupunkialuei-
den kehittämiseen älykkäiden ja 
kestävien palveluiden avulla. 
Lisätietoja:
Granlund Oy
Ken Dooley 
Puh. 050 315 2417 
Demos
Mikko Annala
Puh. 040 778 6062 

Viisi keinoa 
energiankulutuksen vähentämiseen

LINERCOM on erikoistunut 
putkistojen saneeraukseen 
sukkasujuttamalla. Pystymme 
saneeraamaan kaikki jäte –ja 
sadevesilinjat niin kiinteistön 
sisällä kuin ulkopuolellakin, 
pohjaviemärit, pystyviemärit, 
asuntojen viemärit, tonttiviemä-
rit ja runkolinjat.

Yrityksen lähtökohtana ovat 
laadukkaat tuotteet sekä toimiva 
ja luotettava kalusto. Kokemusta 
alasta yrityksessä on jo monen 
vuoden takaa ja henkilöstöä 
koulutetaan jatkuvasti.

Sukan asennuksessa käyte-
tään aina höyryä tai kuumaa 
vettä hartsin kovettamiseen, 

jolloin saadaan aikaan mate-
riaalin valmistajan vaatimat 
lujuudet materiaalille. Tämän 
tuo tietenkin omia vaatimuksia 
asennuskalustolle, jotka olemme 
rakentaneet juuri tämän tarpeen 
mukaan.

Haarakohdat tehdään aina 
haarayhtein, jolloin varmistetaan 
haarakohtien tiiveys.

Jokainen urakka on erilainen 
ja siksi on erittäin tärkeää suun-
nitella urakka mahdollisimman 
hyvin tilaajan kanssa yhdessä. 
Pyrimme aina selvittämään kaik-
ki mahdolliset ongelmakohdat 
tilaajan kanssa etukäteen, jolloin 
urakan sujuvuus ei kärsi. 

Sukkasujutusta putkistoihin räätälöidyllä laatukalustolla

Yritys tekee saneerauksia 
kerrostalokokonaisuuksiin, teol-
lisuuteen sekä pieniin korjaus-

töihin sekä omakotitaloihin.
Lisätietoja:
www.linercom.fi 
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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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Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Uusi isännöitsijätoimisto .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

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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– Kun Martelatalo uudistettiin 
vuonna 2014 ja suuri osa hen-
kilökunnasta luopui nimetystä 
työpisteestä, syntyi tarve ajatella 
säilytystä uudelleen, Minna An-
dersson Martelasta kertoo.

Kun henkilökohtaiset tavarat 
laitetaan aamulla työpäivän 
ajaksi kaappiin, kaapista otetaan 
mukaan työasioita varten tarkoi-
tettu GoBag. 

Kokeiluna tehdystä laukusta 
tuli saman tien niin suosittu, 
että se päätettiin ottaa mukaan 

KIINTEISTÖNVÄLITYSKETJU 
REMAX aloitti yhteistyön Fortu-
min kanssa. Tarkoituksena on 
tarjota asunnon ostajille helppo 
tapa hoitaa kodin sähkösopi-
musasiat kuntoon.

Fortum ja REMAX tarjoavat 
yhteistyössä asunnon ostajalle 
etupaketin, jossa asiakas saa 

uusiutuvalla energialla tuotettua 
sähköä, vakuutusedun ja hyvi-
tyksen heti ensimmäiselle uuden 
kodin sähkölaskulle. 

Tämän lisäksi tiettyihin REMA-
Xin välityskohteisiin asennetaan 
Fortum Fiksu -lämmityksenoh-
jauspalvelu, jonka avulla asiakas 
voi säästää lämmityskuluissaan 

jopa 20 prosenttia. FortumFiksu 
-palvelu ohjaa kodin lämmitystä 
automaattisesti sähköpörssin 
edullisimmille tunneille ja tuo 
näin merkittävää säästöä läm-
mityskustannuksiin. Palvelu sopii 
asuntoihin, joissa on varaava 
vesikiertoinen sähkölämmitys tai 
öljylämmitys.

Lisätietoja:

REMAX Suomi
Pasi Aalto
puh. 0400 322 232

Fortum
Tuomas Oksanen
puh. 040 3579145 

Ostan asunnon ja saan sähkösopimuksenkin

Martelan tuotevalikoimaan.
Läppäri, tarvittavat paperit ja 

muut perinteisesti työpöydällä 
pyörivät tarpeelliset pikkutava-
rat mahtuvat mainiosti mukana 
kulkevaan GoBagiin. 

Työpäivän päätteeksi GoBagin 
voi jättää taas odottamaan 
tulevaa aamua omaan henkilö-
kohtaiseen lokeroon.

Lisätietoja:
Martela Oyj
Minna Andersson
Puh. 0400 878101  

Go with the GoBag!



Palautetta

Meriseikkailusta

Aktiivinen ja suunnitelmallinen säästäminen kannattaa. Arjen 

pikku menoista tinkiminen ja nuukailu mahdollistivat osallistu-

misen loisteliaalle Tulevaisuuden Isännöinti 2015 juhlaristeilylle 

M/S Silja Serenadella toukokuussa. 

Upea laiva tasokkaine ja uusittuine hytteineen tarjosi mahta-

vat puitteet meriasumiseen kahdeksi vuorokaudeksi. Pehmeät 

tyynypinot suorastaan vokottelivat lepohetkiin. Onneksi ohjel-

matarjontaa oli niin paljon, että liikalevolta vältyttiin.

Erilaiset luennot ja esittelyt tarjosivat laajan katsauksen 

isännöinnin ja taloyhtiöiden tulevaisuuteen. Osaavat ja tehtä-

vänsä hallitsevat asunto-osakeyhtiöiden kipparit (isännöitsijät) 

ovat elintärkeitä asumisen karikoiden välttämisessä. Osaamista 

on myös aktiivinen tulevaisuuden visioiden ja ratkaisumallien 

seuraaminen.

Ahkerille ohjelman seuraajille tarjottiin myös erinomaisen 

makoisaa kehon ravintoa. Illallisten ruokalistat oli valittu huo-

lella ja vaativimmankin kulinaristin oli nyökyteltävä tyytyväi-

senä. Hyvin nukuttujen öiden jälkeen kelpasi jälleen tassutella 

laivan parhaimpien aamiaisten äärelle nauttimaan Itämeren 

alueen herkuista.

Kontaktifoorumissa risteilyvieraat saivat rauhassa keskustella 

asunto-osakeyhtiöitä lähellä olevien yritysten ammattitaitoisen 

henkilökunnan kanssa. Uusista ratkaisuista ja tuotteista jaettiin 

tietoa ja infoa. Myös vanhoja tuttuja ja luotettavia palveluja 

kerrattiin. Lisäksi tarjolla oli mahdollisuus varata aika kahden-

keskiseenkin neuvotteluun, mahtava idea ja toteutus.

Perinteisessä ja arvostetussa lakikammarissa pohdittiin ajan-

kohtaisia juridisia aiheita. Yleisöllä riitti kysyttävää ja kommen-

toitavaa. Maailma asunto-osakeyhtiöiden ympärillä muuttuu 

vauhdikkaasti ja tuo tullessaan tasaisesti kasvavan lakien ja 

määräysten ristiaallokon.

Seminaarin huipputaitavat järjestäjät olivat varanneet myös 

sopivasti aurinkoa sulostuttamaan risteilyväen matkantekoa. 

Tuuli tuiversi vaatimattomasti menomatkalla ja takaisin tultaes-

sakin kevään henkäys kevyesti keinautti korkeaa laivaa.

Täyttä kymppiä juhlinut Tulevaisuuden Isännöinti huipensi 

juhlansa yllätysohjelmaan. Kesäinen muotishow huippuman-

nekiineineen tarjosi katsauksen aina ajankohtaiseen aiheeseen, 

pukeutumiseen. Yleisö palkitsi ensimmäistä kertaa lavalla 

esiintyneet tulevat tähtimannekiinit raikuvin aplodein. Vahvista-

maton huhu kertoo Pariisin muotitaloista tulvivista kyselyistä.

Tällaisen risteilyn järjestäminen vaatii valtaisan määrän aikaa, 

kärsivällisyyttä, osaamista, järjestelykykyä ja mielikuvitustakin. 

Huippuhyvin onnistuneesta lopputuloksesta päätellen kaikkea 

tätä on järjestäjiltä löytynyt.

Isännöinnin ja taloyhtiöiden tulevaisuus on mietityttänyt 

laajalti risteilyn jälkeisinä päivinä maan kamaralla. Haasteita ja 

alati lisääntyviä vaateita riittää. Tulevaisuuden Isännöinti 2015 

oli kaiken muun lisäksi oivallinen kunnianosoitus suomalaisille 

isännöitsijöille ja heidän rautaiselle ammattitaidolleen.

Mika ArtesolaMika Artesola
Puheenjohtajien klubiPuheenjohtajien klubi

 Turku

Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari pähkinänkuoressa
TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -SEMINAARIIN osallistu-

neista isännöitsijöistä vanhin oli 72-vuotias ja nuorin 20-vuotias. 

Keski-ikä oli tällä kertaa vajaa 60 vuotta. Vertailun vuok-

si vuonna 2013 keski-ikä oli 55 vuotta ja nuorin osanottaja 

27-vuotias.

Seminaariin osallistui 134 isännöitsijää, joista naisia oli 39 

prosenttia ja miehiä 61 prosenttia.

Pääkaupunkiseutulaisten isännöitsijöiden edustus oli koko-

naisuudesta 34,6 prosenttia ja muualta tulleiden 65,4 prosenttia.

Vertailun vuoksi kerrottakoon, että vuonna 2013 pääkaupun-

kiseutulaisten osuus oli 54 prosenttia ja muualta tulleiden 46 

prosenttia. Viime vuonna pääkaupunkiseutulaisten osuus oli 33 

prosenttia.

Seminaaripalautetta antaneiden kesken suoritetussa arvon-

nassa voitti Kirsi Ikonen Heka-Suutarila Oy:stä kahden hengen 

seminaaripaketin A-luokan hyttimajoituksella Tulevaisuuden 

Isännöinti -seminaariin 19.-21.5.2016.

Tuttuun tapaan plaseeratuilla paikoilla ensimmäisenä iltana. Kuvassa 

Matti Karppanen (vas. edessä), Pentti Vähäkuopus, Tuulikki Haatainen, 

Pekka Myllylä, Kirsti Hutri, Jyrki Hutri, Eila Valtanen, Kaarina Suonperä, 

Pentti Katainen, Riina Takala ja Ilkka Laitinen.

Olarin Huolto Oy:tä seminaarissa edustaneella Pekka Kourilla ja futuristi 

Elina Hiltusella keskustelu jatkui KontaktiFoorumissa työpajan jälkeen.
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KIINTEISTÖ 2015 -MESSUNUMERO

NuN memm ro 999 9.999 111111111.

68 000 kpl

LEVIKIN RAKENNE

As. Oy:iden hallitusten puheenjohtajat 49 900

Sivutoimiset isännöitsijät 7 086

Ammatti-isännöitsijät 3 651

Arkkitehdit ja suunnittelijat 685

Kiinteistönhuoltoliikkeet 277

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 

kauppa ja teollisuus

366

LVI-urakoitsijat ja -suunnittelijat 1 101

RIA r.y:n yritysjäsenet 158

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät 1 479

Eduskunta 200

Taloyhtiöjakelu 2 097

Messujakelu 1 000

Yhteensä 68 000

Suuri taloyhtiönumero. Kiinteistöpostin vuoden 2015 suurilevikkisin numero on myös
Kiinteistö 2015-messunumero – 68 000 kpl. Lehti jaetaan koko SIR Tietokannan
osoitteistolla ja lisäksi ostamme yli 2 000 asunto-osakeyhtiöosoitetta.

Suuri taloyhtiönumero

Kuka taloyhtiössä päättää
Yhtiökokous
Taloyhtiön ylin päättävä elin on 
yhtiökokous. Varsinainen yhtiöko-
kous on järjestettävä vuosittain, 
joissakin yhtiöissä kaksi kokousta 
yhtiöjärjestyksen määräyksen 
mukaisesti keväällä ja toinen syksyllä. 
Lisäksi tarpeen mukaan – esimerkiksi 
merkittävistä korjaushankkeista ja 
hankinnoista - järjestetään ylimääräi-
siä yhtiökokouksia. 

Hallitus 
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä 
kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja 
muun toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallituksen valitsee 
vuosittain varsinainen yhtiökokous. 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja kokoontuu hänen kutsustaan 
aina, kun yhtiön asiat niin vaativat.

Isännöitsijä
Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen 
valitsema isännöitsijä, joka hoitaa 
päivittäiset rutiinit ja toimii yhtiön 
hallinnollisena johtajana. Hallituksen on 
ohjattava isännöitsijän toimintaa 
sellaisin ohjein ja määräyksin kuin 
yhtiön toiminnan kannalta on tarpeel-
lista. Tavallisesti taloyhtiö tekee 
isännöinnistä sopimuksen isännöinti-
yrityksen kanssa. 

Mediamyynti 09 2238 560

www.kiinteistoposti.fi

http://www.kiinteistoposti.fi


KAIKKEA EI TARVITSE 
TEHDÄ ITSE.

Isännöitsijä, anna DNA Taloyhtiö-

kumppanin päivittää taloyhtiölaaja-

kaista- ja kaapeli-tv-palvelut nyky- 

päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: taloyhtiomyynti@dna.fi 

 dna.fi/taloyhtiokumppani

DNA Taloyhtiökumppanuus helpottaa arkeasi:  
 

■ Oma paikallinen yhteyshenkilö DNA:n kaapeliverkon alueella 

■ Taloyhtiöiden laajakaista- ja kaapeli-tv-palvelut vuosikymmenten  

 kokemuksella

■ Käytössäsi on oma Taloyhtiöpalvelu: yksilöllinen palvelukokonaisuus,  

 jossa vastaa ihminen

■ Asennus- ja huoltopalvelut nopeasti ja vaivatta

■ Asukkaalle huoneistokohtaiset laajakaistanopeudet ja valtava viihdetarjonta

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

K UMPPAN I

http://www.dna.fi/taloyhtiokumppani
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