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Kustannusarviot ja
mallinnuskuvat osoitteesta

www.stonel.fi

Edistysaskel julkisivun
korjausrakentamisessa

Stonelilla moderni julkisivu kilpailukykyisin kustannuksin.

• Kustannustehokas
• Aito tiililaatta
• Tuulettuva ja pitkäikäinen rakenne
• Energiatehokas
• Nopea ja asukasystävällinen asennus

Stonel-tiililaattaverhous:
Mallikuva

Stonel-tiililaatta-
verhouksella

Ennen
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PÄÄKAUPUNKI-
SEUTU

Korjausrakentamiseen
uusia toiminta- ja sopimusmalleja

“Kickstart”-mallilla
Myllypurossa

http://www.stonel.fi


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

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen

tyhjennykset.

http://www.eerolayhtiot.fi


sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Taloyhtiöiden korjausprosesseja uudistettava 
perusteellisesti
Asunto-osakeyhtiöt, varsinkin pienet rivitaloyhtiöt, tarvitsevat uuden-

laisia sopimus- ja toimintamalleja selvitäkseen ehjin nahoin korjaus-

rakentamisen "ekosysteemissä". Näin sanoo Tekesin Rakennettu ym-

päristö -ohjelman korjausrakentamisteeman aktivaattori Jani Saarinen 

Vison Alliance Partners Oy:stä.

Lähiaikoina on tarkoitus kokoontua pääkaupunkiseutulaisten alue-

huoltoyhtiöiden kanssa pohtimaan, miten toimintamalleja voitaisiin 

kehittää ja mitä se merkitsee isännöintityölle.

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra. 

Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät 

pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät 

valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 21 706 kpl.

Kilpailuta
julkisivuremonttisi!

www.stonel.fi

Maltti on valttia, sanoo Paavo Marttila
As Oy Pääskylänkatu palkittiin vuonna 2011 Julkisi-

vuremontti-kilpailussa. Mattila sanoo kyseisen hank-

keen olleen parhain, jossa hän on ollut mukana. 
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Alakiventie 3:n korjaushankkeessa aina 
avoimet ovet
Projektijohtaja Harri Pitkänen T.T. Työmaatulos 

Oy:stä ja asunto-osakeyhtiön hallituksen puheen-

johtaja Wilma Schlizewski ovat valmiita kertomaan 

"Kickstart"-kokemuksistaan asiasta kiinnostuneille 

eli kutsuvat isännöitsijöitä ja hallituksen jäseniä 

tutustumaan hankkeeseensa.

6/2014
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5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla kerrotaan rakentamis-
palveluiden tiedonantovelvollisuudesta
Varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäestä

selittää, mitä velvoite käytännössä tarkoittaa. 

12 Isännöitsijän henkilötunniste ja veronumero 
Työsuojeluviranomaisten vastaavat kysymykseen, pitääkö 

isännöitsijällä olla kuvallinen henkilötunniste ja veronu-

mero käydessään asunto-osakeyhtiön työmaalla.

14 Opiskelija-asuntolan peruskorjaukseen 
haettiin ideoida arkkitehtiopiskelijakisasta
Jari Kauppi kertoo Forssan Ammatti-instituurin FAI:n 

peruskorjaushankkeesta. 

23 Koska ei arvosteta, ei ymmärretä merkitystä, 
ei kehitetä...
Tekesin korjausrakentamisteeman aktivaattori Jani Saari-

nen harmittelee sitä, kuinka paljon voimavaroja korjaus-

rakentamisessa nykypäivänä hukataan. Kaikki eväät olisi 

hoitaa korjausrakentamisella yhteiskunnan taloudellista 

tilaa - ilman itsestään selviä avustuksia ja tukiaisia . 

32   Yhtiökokousten päätökset ja toteuttaminen 
paremmin synkroniin
Pintaurakointialalla, kuten myös kattourakoinnissa, 

kevään ja kesän paras tekoaika hukataan, kun yhtiö on 

saanut päätöksensä aikaiseksi liian myöhään. 

37   Ikkunaremontin pitäisi olla selvästi myös 
ilmanvaihdon uusimisremontti
Ikkunavalmistajat  kehittävät uudenlaisia palvelukokonai-

suuksia.

42   Vuosaaren Aurinkolahdessa toimii nyt 
Asuntoyhtiöfoorumi AAF
AAF on ottanut tehtäväkseen vaalia uuden merellisen 

kaupunginosan viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä tarjo-

ta asunto-osakeyhtiöille konkreettista tietoa kustannus-

tehokkaaseen asumiseen.

50   Karpan Keittiössä nyhtöpossua

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 
Osoitteenmuutokset: puh. 09 2238 560
JUTTA TERIÖ puh. 09 2238 560
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
Painopaikka: Printall AS, Tallinna 2014
Tilaushinta: määräaikainen 88 euroa, kestotilaus 78 euroa
21. vuosikerta ISSN 1237-6965
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

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



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

Juhlaseminaarin luennoitsijat

Ajankäytön hallinta
Riitta Tihinen, koulutuspäällikkö 
HAUS kehittämiskeskus Oy

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus
- mitä se tarkoittaa isännöitsijälle?
Kristiina Virmajoki, Senior Adviser
Verohallinto

Johtajana kasvaminen
Päivi Frantsi, PsL
Konsultit Frantsi Oy

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

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

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

  Todellista naisenergiaa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.kiinteistoposti.  /tapahtumat

Kiinteistöalan päättäjänaiset
VIISIVUOTISSEMINAARI 25.-26.9. 2014

Yhteistyökumppaneina mukana: 
DNA Welho Oy

Cembrit Oy
L&T Oyj

Lumon Oy
NewLiner Suomi Oy

http://www.kiinteistoposti.fi/tapahtumat


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

kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen 

Alue-edustajat:

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

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

kuivaa

Selkeät näppäimet ja opastava 

kolme eri  kuivausohjelmaa. 

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon 

-
suuksia. Katso www.esteri.com tai 

http://www.esteri.com


ISÄNNÖINTIKETJUN hankintapalvelu lupaa taloyhtiöasi-

akkailleen yhteistyökumppaninsa kanssa lähes 20 prosentin 

säästöt kaukolämpökustannuksissa. 

Palvelu sopii tiedotteen mukaan kaikkiin kaukolämmitet-

täviin taloyhtiöihin ja maksaa itsensä takaisin keskimäärin 

kahdessa vuodessa. 

Päätöksenhän hankinnoista tekee onneksi taloyhtiö, ei 

isännöintiyritys. Osaako hallitus kuitenkaan kiinnittää riit-

tävästi huomiota kilpailuttamiseen, kun tarjolla on käyttäjän 

kannalta helppo verkostoitumis-, kumppanuus- ja yhteistyö-

toimintamalli?

Eräs isännöitsijä pohti aikoinaan huolissaan sitä, miten 

syviin verkkoihin isännöintiyritykset voivat sotkeutua, eikä 

taloyhtiön hallitus välttämättä sitä edes tiedosta, kun heille 

ehdotetaan hyviä suunnittelijoita, urakoitsijoita ja asiantun-

tijoita. Yritysten taustat kannattaa aina selvittää.

Hankitaanko liiallisen helppouden houkuttamana?

“V
astustan turhia korjauksia, koska 

ne maksavat paljon. Meidän talo-

yhtiössämme monet maksavat yh-

tiövastikkeita epäsäännöllisesti. Me 

säännöllisesti maksavat emme aio maksaa heidän 

tihutöidensä kuluja”.

Näin kommentoi eräs asunto-osakeyhtiössä asu-

va ajatuksista, joiden mukaan korjausrakentamista 

pitäisi kokonaisuudessaan edistää, arvostaa ja ke-

hittää sekä luoda varsinkin pienemmille taloyhtiöil-

le soveltuvia uudenlaisia toteuttamis- ja sopimus-

malleja.

Taloyhtiössä tehtävien korjausten ei pitäisi olla 

turhia, eikä varsinkaan vaikuttaa turhilta. Turhia kor-

jauksia ei tehdä silloin, kun korjaaminen on suun-

niteltua eli on laadittu jonkinlainen listaus - toivot-

tavasti kuitenkin asiantuntevasti selvitettynä - mitä 

pitää korjata ja missä alustavassa aikataulussa. 

Joskus epäiltiin, että taloyh-

tiöt valitsivat säästösyistä ali-

korjaamisen tai suunnittelijan 

ja urakoitsijan painotuksesta 

ylikorjaamisen. 

Mutta eihän tällaisia käsittei-

tä pitäisi edes olla, kun korjaa-

miseen liitetään käsite käyttö-

ikä. 

Ei ole mitään pahaa, jos ei 

korjata, vaan ajetaan loppuun ja 

korjataan vasta sitten raskaasti 

- siis silloin kun se on tietoinen 

valinta. 

Tai jos valitaan raskain kor-

jaustapa, koska halutaan pistää 

kerralla kaikki kuntoon vuosit-

taisten korjausten sijaan.

Valinta on vaikea, koska harva osakas tai asukas 

ymmärtää perin juurin rakentamista ja tekniikkaa. 

Eikä kukaan voi tietää etukäteen, mitä yllätyksiä tu-

lee vastaan, kun korjaaminen on aloitettu ja edetään 

vaihe vaiheelta. Lisätöitä väkisin tulee, mutta mitä 

paremmin on  valmistelu tehty, sopimuksissa huo-

mioitu lisätyöt ja mitä sitoutuneemmin kaikki toimi-

vat yhteisen tavoitteen eteen, sitä pienemmäksi lisä-

kustannukset onnistuneissa hankkeissa jäävät.

Korjaushankkeen olennaisimpia asioita valmiste-

lemisen kannalta on myös rahoituksen suunnittele-

minen. Epäsäännöllisesti yhtiövastikkeitaan maksa-

via täytyy räväkästi patistaa. Huoneiston hallintaan-

ottoprosessi on mahdollinen, vaikkakin varsin työläs 

ja pitkä tie.

Kainuulainen tuttavani kertoi asuneensa nyt 30 

vuotta Pohjanmaalla. Suurin ero ihmisissä on hänen 

kokemuksensa mukaan se, että kainuulainen haluaa 

kateuksissaan vähintään samanlai-

sen auton ja talon kuin naapurilla. 

Mutta pohjanmaalainen haluaa aina 

hieman paremman ja hienomman. 

“Benchmarkataan” eli vertaillaan 

omia remontteja naapureiden teke-

miin ja pyritään siihen, että meidän 

remonttimme sujuu teidän remont-

tianne paremmin. Voisiko tällä peri-

aatteella oppia ja kehittyä?

Riina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

Riina TakalaRiina Takala

pääkirjoitus

kommentti

Taloyhtiöt 
"kirittämään" toisiaan
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Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia 
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä 
mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia 
-palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä 
ongelmatilanteita, joihin vastaa asianajaja, varatuomari 
Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä. 

Urakkatietojen 
antamisvelvoite

lakipostia

VERONUMEROMENETTELYYN siirtyminen oli 

ensimmäinen vaihe rakennusalan harmaan talou-

den torjuntaan liittyvistä lainsäädäntötoimenpiteis-

tä. Sen lisäksi on katsottu tarpeelliseksi ottaa raken-

nustyömailla käyttöön muun muassa rakennusura-

koita koskeva uusi tiedonantovelvollisuus. Tämän 

vuoksi rakentamiseen liittyvää tietojen antamista 

Verohallinnolle on lisätty 1.7.2014 alkaen.

Tilaajilla, kuten esimerkiksi asunto-osakeyhtiöil-

lä, on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle 

rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijois-

ta. Myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina 

ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää ra-

kennuslupaa, mutta heidän osaltaan emme käsitte-

le asiaa tämän enempää.

TIEDONANTOVELVOLLISUUS ja urakkatietoina 

annettavat tiedot kohdistuvat rakennustyömaalla 

tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnos-

sapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimin-

taa harjoittaviin yrityksiin. 

Urakkatietoina on ilmoitettava urakkasopimus-

ta koskevaa tietoa (esim. sopimuspuolet, kokonais-

summa, kesto) ja urakkasopimukseen liittyvää ta-

pahtumatietoa (esim. laskutettu määrä ilmoitusjak-

solta) urakan kestäessä. 

Kukin tilaaja ilmoittaa kuukausittain Verohallin-

nolle, keneltä on tilannut rakentamispalvelua. Il-
moitussisältöä ei tässä tarkemmin ole nyt mahdol-

lista läpikäydä.

Kuka on tiedonantovelvollinen 
urakkatiedoista?
Tiedonantovelvollisia urakkatietojen osalta ovat ra-

kentamispalvelua tilaavat tahot. Tilaajana voi toimia 

rakennuttaja, pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai ali-

urakoitsija. Rakennustyön tilaaja on pää-, sivu- tai 

aliurakoitsijan sopimuskumppani, joka tilaa tältä ra-

kennusurakan.

Rakennuttaja on aina tiedonantovelvollinen ti-

laaja. Rakennuttajan tiedonantovelvollisuus koskee 

niitä urakoita, joista hän on tehnyt sopimuksen. 

Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osal-

taan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan, ja 

erikseen kukin tilaaja ilmoittaa tiedot ostamistaan 

urakoista Verohallinnolle. 

Myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö ovat raken-

nustyön tilaajina tiedonantovelvollisia. 

Tilaaja voi siirtää tiedonantovelvollisuuden täyt-

tämiseen liittyvät tehtävät toiselle taholle. Asunto-

osakeyhtiötä edustava isännöitsijä voi toimia tie-

donantovelvollisena tahona. Tällöinkin tiedonanto-

velvollisuudesta vastuussa on viimesijassa asunto-

osakeyhtiön johto. 

Tämänkertaiseksi aiheeksi olemme valinneet 

rakentamiseen liittyvän niin sanottujen urak-

katietojen tiedonantovelvollisuuden, joka liit-

tyy harmaan talouden torjuntaan. 

Urakkatietojen antamisvelvoite koskee myös 

asunto-osakeyhtiöitä. 

Tässä esityksessä ei pyritä antamaan yksityis-

kohtaisia ohjeita, vaan ainoastaan informatiivi-

sesti nostetaan asiaa yleisellä tasolla esille.
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Rakentamispalvelut 
tiedonannon kohteena
Verotusmenettelylain mukaan urakkatietojen tie-

donantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tar-

koitettuja rakentamispalveluja. Rakentamispalvelua 

on kiinteistöön kohdistuva rakennus- ja korjaustyö 

sekä työn yhteydessä asennetun tavaran luovutta-

minen. 

Tiedonantovelvollisuus koskee myös rakennus-

telineiden pystytys- ja purkutöitä ja työvoiman 

vuokrausta rakentamispalvelua tai rakennusteli-

neiden pystytys- ja purkutyötä varten, vaikka nämä 

eivät ole arvonlisäverolain mukaan rakentamispal-

veluja.

RAKENTAMISPALVELU voi kohdistua rakennuk-

seen, maapohjaan tai kiinteistöllä olevaan vesialu-

eeseen. Rakentamista voi olla uudisrakentaminen, 

perusparantaminen, korjausrakentaminen sekä 

muutos-, laajennus- ja kunnossapitotyöt. Maa- ja 

vesirakentamiseen (ns. infrarakentamiseen) kuulu-

vat esim. kulkuyhteyksien ja verkostojen rakenta-

minen. 

Erikoistuneeseen rakennustoimintaan kuuluvat 

rakennusasennus (esim. sähkö-, LVI- ja kattotyöt), 

rakentamisen viimeistelytyöt (esim. rappaus, maa-

laus ja lasitus) sekä rakennuspaikan valmistelutyöt 

ja rakennuksen purku. 

Rakentamiseen kiinteästi kuuluvien rakennuk-

sen yleistä käyttöä palvelevien varusteiden ja lait-

teiden, kuten hissien sekä yleisten valvonta- ja hä-

lytysjärjestelmien, asentaminen ja huoltaminen on 

rakentamispalvelua.

TYYPILLISIÄ rakentamispalveluja ovat uudisra-

kentamisen ohella asunto-osakeyhtiön teettämät 

putki- ja sähköremontit, julkisivuremontit, vesika-

ton uusiminen, rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset 

maalaustyöt, piha-alueen ja ajoliuskojen päällystys-

työt, hissin huoltotyöt sekä lämmitysjärjestelmän 

tai ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen. 

 Kiinteistöön kohdistuvat kunnostus- ja kor-

jaustyöt kuuluvat tiedonantovelvollisuuden piiriin. 

Kunnossapitotöitä ovat erilaiset korjaustyöt, joil-

la esimerkiksi pyritään säilyttämään rakennuksen 

kunto. 

Kiinteistöä yleisesti palvelevat valvonta- ja häly-

tysjärjestelmät, ilmanvaihto-, sammutus- ja valais-

tuksenohjausjärjestelmät ja muut vastaavat järjes-

telmät tulevat osaksi kiinteistöä asentamisen jäl-

keen. Tällaisiin kiinteistöön jo asennettuihin järjes-

telmiin kohdistuvaa korjaus- ja huoltotyötä pide-

tään rakentamispalveluna. Rakentamispalvelua on 

myös edellä mainittujen järjestelmien asentaminen. 

Pelkkää järjestelmien testauspalvelua ei pidetä ra-

kentamispalveluna. 

RAKENNUSTEOLLISUUS RT on yhteistyössä Ve-

rohallinnon kanssa tehnyt luettelon, jossa on lue-

teltu yleisimpiä arvonlisäverolain piiriin kuuluvia 

rakentamispalveluja. Edellä mainituista ohjeista saa 

myös tulkinta-apua siihen, katsotaanko tehty työ 

rakentamispalveluksi ja siten tiedonantovelvolli-

suuden piiriin kuuluvaksi. 

Mistä töistä urakkatietoja 
ei tarvitse toimittaa?
Tiedonantovelvollisuus ei koske arvonlisäverolaissa 

tarkoitettuun työhön liittyvää suunnittelua, valvon-

taa ja muuta niihin verrattavaa palvelua. Edellä mai-

nitut suunnittelu ja valvonta eivät erikseen hankit-

tuina kuulu tiedonantovelvollisuuden piiriin, mutta 

jos esimerkiksi urakka- tai rakentamissopimuksessa 

on sovittu, että suunnittelu tilataan rakentamispal-

velun suorittavalta yhtiöltä, myös suunnittelu kuu-

luu tiedonantovelvollisuuden piiriin.

 Tiedonantovelvollisuus ei koske tavaran kaup-

paa, eikä rakennustoimialaan liittyviä muita palve-

luja kuin rakentamispalveluja, mutta tiedonanto-

velvollisuutta sovelletaan silloin, kun pääsuorite on 

rakentamispalvelu. 

Kiinteistönhoito ja huoltotyöt eivät ole raken-

tamispalvelua, eivätkä siten kuulu tiedonantovel-

vollisuuden piiriin. Huoltoon kuuluvat pääosin 

ennakoivat toimenpiteet, joilla etsitään ja estetään 

mahdollisten vikojen syntyminen. Tiedonantovel-

vollisuuden ulkopuolella olevia kiinteistön huolto-

töitä ovat esimerkiksi nuohous, kiinteistön lv-jär-

jestelmän erilaiset tarkastukset ja puhdistukset sekä 

kiinteistön jäähdytyslaitteiden erilaiset tarkastukset, 

mittaukset ja testaukset.

KIINTEISTÖNHOITOPALVELULLA tarkoitetaan 

tavanomaisesti jatkuvaluonteista palvelukokonai-

suutta, johon kuuluvat muun muassa siivous, tilo-

jen kunnossapito, lumenauraus, hiekoitus, lämmi-

tysjärjestelmän, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin hoito 

ja pienet korjaukset. Pienet korjaukset ovat usein 

osa tavanomaista kiinteistönhoitosopimusta, eikä 

niitä veloiteta erikseen. Jos kiinteistönhoitoa har-

joittava yritys veloittaa korjauspalvelut erikseen, nii-

tä pidetään rakentamispalveluna ja näin ollen tie-

donantovelvollisuuden piiriin kuuluvana.

 

YLEISESTI ottaen tietoja ei tarvitse mistään raken-

tamispalvelun ostamisesta antaa, jos sopimuksen 

vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on enintään 

15.000 euroa. 

Terveellisemmän elinympäristön 
ammattilainen

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet 

• tuhohyönteiset • lintutorjunta 
• desin  oinnit • hajunpoistot

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.  
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Jos 15.000 euron raja-arvo ylittyy vasta työn ai-

kana, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudes-

ta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Raja-arvoa laskettaessa yhtenä sopimuksena pi-

detään kutakin erillistä rakentamispalvelua koske-

vaa tilausta, josta suoritettava vastike määräytyy 

erikseen. Näin ollen esimerkiksi vuosisopimukseen 

perustuvien kunnossapitotöidenkin osalta urakka-

tietojen tiedonantovelvollisuus riippuu kunkin yk-

sittäisen, erillisen tilauksen arvosta.

On kuitenkin huomattava, että jos tilaajalle tehty 

työ tai aikaansaatu työtulos perustuu useisiin pe-

räkkäisiin, keskeytymättömiin tai vain lyhyin kes-

keytyksin jatkuviin sopimuksiin, sitä pidetään raja-

arvoa laskettaessa kuitenkin yhtenä sopimuksena.

Tietojen antamisajankohta
Urakkatiedot on annettava Verohallinnolle kuu-

kausittain. Tiedot annetaan viimeistään kohdekuu-

kautta toiseksi seuraavan kuukauden viidentenä 

päivänä, esimerkiksi tammikuun tiedot annetaan 

viimeistään maaliskuun viidentenä päivänä. 

Perusilmoitus voidaan antaa oikea-aikaisena 

kohdekauden alusta kohdekautta toiseksi seuraavan 

kuukauden viidenteen päivään saakka. Esimerkiksi 

kohdekauden 10/2014 perusilmoitus voidaan antaa 

oikea-aikaisena aikavälillä 1.10.-5.12.2014. Tietoja ei 

voi ilmoittaa etukäteen. 

Tiedonantovelvollisuuden alkaminen
Tiedonantovelvollisuus koskee 1. päivänä heinä-

kuuta 2014 tai sen jälkeiseltä ajalta annettavia tieto-

ja. Vaikka työmaa olisikin alkanut jo ennen 1.7.2014, 

tiedot on annettava heinäkuun ensimmäisen päi-

vän jälkeen tapahtuneesta sekä maksetuista urak-

kasuorituksista.

Urakkaa koskeva tiedonantovelvollisuus alkaa 

silloin, kun työmaa alkaa. Rakennustyö katsotaan 

alkaneeksi silloin, kun rakennustyöt työmaalla tosi-

asiallisesti aloitetaan, esim. rakennuspaikan raivaa-

misella. Näin myös silloin, vaikka lupia tai ilmoituk-

sia ei olisikaan vielä tehty, mutta työmaalla tehdään 

ensimmäistä työtehtävää. Urakkatietojen tiedonan-

tovelvollisuuden alkamista tarkastellaan sopimus-

kohtaisesti. Tiedot on annettava, vaikkei työtä olisi 

vielä ehditty laskuttaa.

 

ESIMERKKI: Työmaa alkaa syyskuussa, mutta en-

simmäinen maksuposti on sovittu joulukuuksi. 

Marraskuussa tilaaja ilmoittaa syyskuun tiedoissa 

tilaamastaan urakoitsijasta ja urakasta tiedot (esim. 

yhteystiedot, työmaan tiedot, urakkasumma koko-

naisuudessaan sekä urakan alku- ja loppupäivä-

määrä vaikka laskutuksen määrä ko. kuukautena 

onkin vielä 0 euroa).

Jos tilaaja maksaa ennakkomaksuja ennen töi-

den aloittamista, niistäkin on annettava tieto, vaik-

kei töitä olisi vielä aloitettukaan. Ennakkomaksun 

jälkeisiltä kuukausilta (ns. välikuukausilta), jolloin 

töitä ei vielä ole aloitettu, ei tietoja tarvitse toimittaa. 

Samoin urakan aikana etukäteen maksetut suori-

tukset ilmoitetaan.

Tiedonantovelvollisuuden 
päättyminen
Työmaan katsotaan päättyneen silloin, kun työ on 

vastaanotettu ja luovutettu tilaajalle. 

Yleensä tässä samassa yhteydessä myös työmaa-

hallinto lopetetaan työmaalla. Tähän samaan het-

keen päättyy myös tiedonantovelvollisuus urakois-

ta, vaikka sen jälkeen tehtäisiinkin takuuajan jälki-

töitä ja korjauksia.

URAKKATIETOJEN tiedonantovelvollisuuden 

päättymistä tarkastellaan sopimuskohtaisesti. Ali-

urakoitsija luovuttaa työn pääurakoitsijalle, pää-

urakoitsija ja sivu-urakoitsija puolestaan rakennut-

tajalle. Jos työ on jo päättynyt, mutta päättymisen 

jälkeen laskutetaan edelleenkin urakkasuorituksia, 

jotka kohdistuvat aikaan ennen työmaan päätty-

mistä, näistä on annettava tieto Verohallinnolle.

Tätä voidaan valaista esimerkillä: Työmaalla aloi-

tetaan työt syyskuun alussa 2014. Tiedonantovel-

vollisuus alkaa syyskuun alusta lukien. Urakoitsi-

ja luovuttaa työmaan tilaajalle toukokuun 15. päivä 

2015. Tiedonantovelvollisuus päättyy tähän het-

keen. 

Toukokuun tiedoissa ilmoitetaan urakkatiedot 

kuun alusta toukokuun puoleen väliin saakka. Jos 

urakoitsija kuitenkin laskuttaa kesäkuussa helmi-

kuussa tehtyjä töitä, näistä on annettava tieto Vero-

hallinnolle. 

Tilaaja ilmoittaa elokuun 5. päivään mennes-

sä kesäkuun tiedoissa kaikki itseään ja urakoitsijaa 

koskevat yhteystiedot, sekä sen, mihin työmaahan 

urakka kohdistuu, toukokuussa laskutetun määrän, 

urakka-ajaksi 01.09.2014-15.5.2015, ja sen, että työ-

maa on päättynyt.

REAALIAIKAISEN valvonnan turvaamiseksi urak-

kaa ja työntekijöitä koskevat tiedot voidaan toimit-

taa Verohallinnolle vain sähköisesti. 

Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonanto-

velvollisuuttaan, hänelle voidaan määrätä enintään 

15.000 euron laiminlyöntimaksu. Samoin laimin-

lyöntimaksu voidaan määrätä, jos tiedonantovel-

vollinen toimittaa tiedot väärällä välineellä, esimer-

kiksi paperilla.

Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien 

urakkatietojen säilyttämisaika on kuusi vuotta työ-

maan valmistumisvuoden päättymisestä. Tietoja 

voidaan säilyttää myös sähköisessä muodossa.

KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla 

käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimi-

tukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin 

kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen 

tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen 

jutun aiheena.

Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.

takala@kiinteistoposti.fi  tai postitse Riina Takala, 

Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela. 

Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.
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Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

Kiinteistöpostin Puukstaavi 
– pöytäkirjojen, sopimusten ja muiden 
asiakirjojen sähköinen allekirjoitus. 
Nopeampi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi tapa hoitaa 

allekirjoitukset KUIN KIERRÄTTÄÄ PAPEREITA postitse tai henkilö-

kohtaisesti. Se ei ole aikaan, eikä paikkaan sidottu, koska palvelu 

toimii netissä.

Puukstaavin avulla voidaan allekirjoittaa mitä tahansa asiakirjoja: 
pöytäkirjoja, vuokrasopimuksia, työ- tai urakkasopimuksia.

Sähköinen allekirjoitus on erittäin luotettava palvelu. Asiakirjojen allekirjoit-
tajat tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistamisella eli käytännössä 
verkkopankkitunnuksilla.

Lisäksi palvelu tarkistaa automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteristä kyseisen henkilön aseman ja nimenkirjoitusoikeuden.
Allekirjoituskutsu toimitetaan asianomaisille sähköpostitse, jonka jälkeen he 
kirjoittautuvat palveluun.

Puukstaavin avulla isännöitsijät ja hallituksen jäsenet voivat helposti allekir-rr
joittaa esim. juuri pidetyn hallituksen pöytäkirjan.

Palvelu soveltuu hyvin myös kaikken yritysten omiin tarpeisiin. 

Palvelun kehittäjä ja ylläpitäjä on Signom Oy, joka on johtava kotimainen sähköisiin allekirjoituksiin erikoistunut yritys.

Lisää tietoa osoitteessa: 

Sivustolta löytyy palvelun tarkempi 
kuvaus ja palvelun aktivointilomake.

Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560

Puukstaavissa ei ole avausmaksua, eikä kuukausimaksua.
Allekirjoituksen hinta on 2,25 euroa/allekirjoitus. 
Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %.

http://www.kiinteistoposti.fi/puukstaavi


60632
OIKEAA OSOITETTA.

SUOMALAINEN
ISÄNNÖITSIJÄ-

REKISTERI

SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden 

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

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

Tavoitat 2 237 isännöitsijätoimistoa 
ja niistä 3 651 isännöitsijää.

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

Miten rakennat onnistuneen 
suoramarkkinointikampanjan?

Määrittele kohderyhmä
Laadi myyvä ja puhutteleva viesti
Lähetä viestisi oikeisiin osoitteisiin

SIR Tietokanta tarjoaa sinulle kaikki nämä 
- yhdessä tai erikseen.

http://www.sir.fi


Toimitusjohtaja Matti Karppanen
Puh. (09) 2238 5614, 0400 464 236
matti.karppanen@media-kamari.fi

Myyntijohtaja Raili Stenberg
Puh. (09) 2238 5613, 0400 408  902

raili.stenberg@media-kamari.fi

Myyntipäällikkö  Timo Hyrske
Puh. (09) 2238 5612, 040 5641 251

timo.hyrske@media-kamari.fi

Espoo - Kauniainen
amamamamamamammmamamamamm tttttttti-i-i-i isisisänännännnöitsijät 1818181888 kpkpkpk lllll
ssisissss vuvuvuutototootototooimimimimimimimmisisisiii etetet iiisäsäsäs nnöitststststssijät 982 kpl
hahahahhhhh lllllitttususssussu tetetetetteten nn nn pupuppuppuheheheheheh enee johthhhhhhh ajat 3329 kpl

Helsinki
aaamamamaaa mamm ttttttttttttttti-i-i-i-i-i isisisisisisänänänänänänänännönönönönönn ititsijät 532 kpl
sisissssissivutotoimmmmmmmimisisissetetetetetetetet iiiiiiiissäsäsäsässs nnnnnnnnnnöiööitsijät 1247 kpl
hhhahhhhh lllitititittusussusususussteteten n n puppppppp heheheheheh eneneeneee jojojjojj hththththtthtajajajaajata 6287 kpl

Joensuu
aaamaaaaa matttttttttttttttti-i-i-i-i isisissänänänänänänänännönönönönönönönöitittitsisisijäjäjättt 616161111 kkkpl
sssisssss vuutototooimimmmmimmmisisisi etee  issässsäsännnnnnnnnnöiöiöiööööö tstststtttt ijijijjätätät 44444444444 kkkkkplplpll
hahahahahhhhalllllllllllllllitussusssusstetetetenn n n pupupupupupupup heheheheheheeneneenenjojojoj hthththtaajajajatatataat 787878788000000 kpkpkpkpkpkkpkpllll

Jyväskylä
aamaamamaamammamamamammmm ttttttttttttti-i-i-i-i-i-ii isisisisisisisisänänänänänänänännönönönönönönöitititititititittsisisisisiisiisiiijäjäjäjäjäjäjäjätttttttt 111111111114444444 kpkpkpkpkpkpkk lllll
ssissisisiss vuvuuvuvuv totototoiiimimimimmmmmimisisisissisisisssi etetetetetetetetet iiiiiiiisäsäsäsäsääsäsäsännnnnnnnnnnnnnnnnöööööiöiööö tsttsttsijii ät 181818181111 99999999 kpkpkpkpkppkplllll
hhhahahhhh llitititi ususssssusstetetetetetettetennnn n n n n pupupupupupupup hehehheheheheheennennnnnjojojoojojojojohthththththththth aaaaajaa at 1403 kplplplplplplp

Kajaani
amamaaaa matttti-i isänä nöiti sijät 2777777 kpl
sissssisis vutoimiset isännöitsijjjjjjätätätätätätäät 4848484848848484 kkkkkkkkplplplplplplplpl
hhahhhhh llitusten puuheenjohtajat 431 kpl

Kuopio
ammaatti-isännöitsijäät 73 kkkkkkkpll
sivutott imiset isännöitst ijät 99 kplp
hallitusteen puheenjohtajjat 917 kpk ll

Lahti
ammatti-isännöitsijät 888 kpl
sivuuutooimi iset isännöitsssijjätä 838 kkpl
hallitusten puuuheenjohththtttajaaaaa at 987 kpkppl

Lappeenranta
ammatti-isännöööööititittititsisisis jäjäjäjäätttt 5454 kkkkkkkkpl
sivutoimisettttt isäsäännnnnnnnöiö tststsijijjätäätäää 88 kpl
hallitusten n n nn n pupupp heheeeeenenjojohthththtajajajajajajattattt 698 kppppppppllllllll

Oulu
ammamaaaamamamattttttttttttti-i-i-i--i-i-i-isisisisisisisisänänänänänänänä nönönönönönöönöititititititsisisisisisijäjäjäjäjääjäjätttttttt 10099 kpkppppppllllllll
sivutototootototooimimimimimimimimisisisississseteteteetetetet iiiiiiisäsäsäsäsäsäsäsännnnnnnnnnnnnn öiööiöiöiöiöitstststststststsijijijijijijijijätätätätätätää 11111111111 kkkpl
haaaalllllllllllitititititittitusususssu teteteteteteteen n n nnnn pupupupupupup hehehehehheeheeneneneneneenjojojojojojoj hththththttthtajajajjjajajajatatatatatata 131111 36 kpl

Rovaniemi
amamamamaa mamamamaamaamatttttttttt i-i-i-ii isisisisisisissänänänäänänännnnönöönönööitititititiiitsisisisisss jäjäjäääääj tttttttt 5151 kkplpll
sisisisisisisivuvuvuvuvuvvuv tototooimimimimimimimimisisisisisisisetetetetetetetet iiiiisäsääsäsääsäsännnnnnnnnnnnnnnnöiöiöiöiöiöiöiöitststststststssijijijijijijijjätätätätätätätät 464 kkplpl
hahhahahhhh llllitttusuusususususu teteteteteteteten n nn n n n pupppupuppup heheheheheheheheeeeneneneenjojojojojojoohthththththththtajajajajajajajajatatatatatatat 55555555555555111111 kpkpkpkpkpkpkpkpllllllll

Tampere
amamamamammammmamamamamamamamatttttttttttttttti-i-i-i-i-i-ii isisisisissänänänänänänänännönönönönönönönöititititittitsisisisisisisisijäjäjäjäjäjäjäjättttttt 2121212121118 8 8 888 kpkpkpkpkpppkpllll
sissississiis vuvuvuvuuvuutototototototooimimimimmmmmisisisisisisisisetetetettetetet iiiiisäsäsäsäsäsäsäsännnnnnnnnnnnnnnnöiöiöiöiöiöiöiöiöiö tsttssijijijijijijjijätttättätätät 222222222222211111 kpkpkpkpkppkpkpllllll
hahahahaahah lllllllllllllitititititititti usuuusususuusu teteteteeeteten n n nnnn pupupupupupupupuheheheheheh eneneneeenenjojoojoojojohthththttthtajajajajajajja ataatatatatat 22222222222222223636363636363636 kkkkkkplppplplplpp

Turku
amamammmamamamamamamamatttttti-ii-i-i-iisisisisänänänänännnnnönn ittsisisisisisisisijäjäjäjäjäjäjättttttt 15151511515151 77 77 7 7 7 kpkpkpkpkpkpkpkplllll
sisisisisisisisivuvuvuvuvuvuvuvuvutotototototototooimimimimimimimmmisisisisisisiisetetetetetet iiisäsäs nnnnnnnnöiöiöiöiöiiöiöitstststststststsijijijijijijijijäääätätä 1151515153333 kpkpkpkpkpllllll
hahahahahahahallllllllllllllllititiititititi ususussssustetetetetetetennnn nn pupupupupupupuhheheheheheheenennenennnnjojojojojojojojohthththththtthtth jjajajajajajaja atatatatatatatatat 141414323232 kkkkkkplplplplplplplplplplp

Vaasa
ammatti-isänä nööititi sisiisisisijäjäjäjäjäjääättttt 42424242242242 kkkkkkkplplpppppp
sivutoimisete  isännöitssijätät 737  kplpll
hhallitusten puuuuuhehhhhhh enjohth ajat 57574 kpkpl

Vantaa
ammatti-issännöitsijätt 13135 kpl
sis vutoimissett isännn öitsijät 555 5 kpl
hahaaallitusten puheenjohth ajat 2057 kpl

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

Puhelin 09 2238 560

http://www.sir.fi


K
ysymys: Pitääkö isännöitsijällä, joka 
vierailee rakennustyömaalla tilaajan / 
asunto-osakeyhtiön edustajana tai ra-
kennuttajana hankkia ja käyttää henki-

lökorttia ja veronumeroa? Jos täytyy, miksi? Jos 
ei täydy, miksi?
Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Etelä-Suomen aluehal-

lintoviraston Työsuojelun vastuualueesta vastaa: 

Isännöitsijällä tulee olla yhteisellä rakennustyö-

maalla henkilötunniste, jossa on rekisteriin merkitty 

veronumero. Työturvallisuuslain 52 a § tätä edellyt-

tää. Katso fi nlex 738/2002.

Kysymys: Kenen pitää hankkia isännöitsijälle, 
joka toimii / käy asunto- osakeyhtiön edustaja-
na tai rakennuttajana työmaalla, henkilökortti? 
Asunto-osakeyhtiön? Isännöintiyrityksen?

Isännöintiyrityksen tehtäviin kuuluu työnanta-

jana huolehtia, että isännöitsijöillä on kuvallinen 

henkilötunniste. Tähän tulee työnantajaksi isän-

nöintiyrityksen nimi. Sama kortti toimii kaikilla 

asunto-osakeyhtiöillä.

Kysymys: Eli siis ohjeiden mukaan rakennuttajal-
la = isännöitsijällä on oltava henkilökortti, mutta 
hänen on myös taloyhtiön ja urakoitsijan/ura-

koitsijoiden välisissä sopimuksissa vaadittava/
edellytettävä, että henkilökortti löytyy kaikilta 
niiltä, joilla se pitää olla. Olenko ymmärtänyt oi-
kein?

Juuri näin asia on.

Kysymys: Tarkistaako kukaan isännöitsijän kor-
tin olemassaoloa?  Työsuojelutarkastajat käyn-
neillään? Urakoitsija? Vai onko se esimerkik-
si asunto-osakeyhtiön vastuulla varmistua, että 
isännöitsijä tilaajan edustajana ja rakennuttaja-
na on varustettu asianmukaisella henkilökortilla? 
Vai isännöitsijän palkannut isännöintiyritys?

Sekä asunto-osakeyhtiön että isännöintiyrityk-

sen tulee varmistua, että henkilöillä on henkilötun-

niste. Työsuojelutarkastajat valvovat lisäksi asiaa 

omilla käynneillään.

Kysymys: Ohjeissa sanotaan, että työntekijän ve-
ronumeron tulee löytyä julkisesta veronumero-
rekisteristä. Toisin sanoen numero kortissa ei 
ole veronumero, ellei sitä ole rekisteröity verot-
tajan tietokantaan.  Rekisteröinnin voi suorittaa 
työntekijä itse tai työnantaja. Lisäksi rakennus-
työmaalta täytyy löytyä henkilöluettelo ja tiedot 
työmaalla toimivista yrityksistä. Onkos tämäkin 

Isännöitsijän henkilö-
tunniste ja veronumero
Pitääkö isännöitsijällä olla taloyhtiön työmaalla 
käydessään kuvallinen henkilökortti ja veronumero? 
Koska eräs isännöitsijä totesi, ettei saanut oman 
alueensa työsuojeluviranomaisilta yksiselitteistä 
selkeää vastausta, päätimme kysyä asiaa.

Teksti: Teksti: Riina TakalaRiina Takala
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sitten sääntö, että isännöitsijä itse tekee rekiste-
röinnin tai sitten isännöintiyritys?

Alla verohallinnon ohje rekisteriin merkitsemis-

tavoista. Mielestäni järkevintä on, että isännöintiyri-

tys huolehtii rekisteröinnin.

”4.1 Veronumerorekisteriin merkitseminen

Veronumeron antamisella työntekijä ei vielä ole 

merkitty veronumerorekisteriin. Merkitsemistä re-

kisteriin on erikseen pyydettävä. Pyynnön voi tehdä 

henkilö itse, hänen työnantajansa tai rakennustyö-

maan päätoteuttaja. Verohallinto voi myös oma-

aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin.    

Pyynnön voi tehdä sähköisesti, puhelimitse tai 

asioimalla Verohallinnon toimipisteessä. 

Verohallinto suosittelee, että työnantajat pyytäi-

sivät työntekijöidensä merkitsemistä rakennusalan 

veronumerorekisteriin sähköisesti Ilmoitin.fi -pal-

velun kautta, jos kerralla kysytään yli 20 henkilön 

veronumeroa.”

Kysymys: Keitä muita kuvallinen henkilötunniste 
ja veronumero koskevat?
Vastaajana ylitarkastaja Jarmo Lumme Länsi- ja Si-

sä-Suomen Aluehallintoviraston Työsuojelun vas-

tuualueesta: 

Velvollisuus pitää näkyvillä tunnistekorttia kos-

kee kaikkia yhteisellä rakennustyömaalla työskente-

leviä henkilöitä; työntekijöitä ja itsenäisiä työnsuo-

rittajia, eli muun muassa liikkeen- ja ammatinhar-

joittajia sekä yhtiömiehiä. 

Tunnisteen pitovelvollisuus koskee kaikkia yh-

teisellä rakennustyömaalla työskenteleviä, vaik-

ka henkilö ei konkreettista rakentamista tekisikään.  

Näin ollen esimerkiksi myös rakennustyömaalla 

työskentelevällä toimistotyöntekijällä, siivoojalla ja 

vartijalla tulee olla tunnistekortti.

Rakennuttajan edustajalla on oltava henkilötun-

niste, koska hän on rakennustyömaalla työtehtävis-

sä. Samoin tulee valvojalla, suunnittelijalla ja raken-

nuttajan turvallisuuskoordinaattorilla olla henkilö-

tunniste. 

Henkilötunnisteessa on aina oltava verorekiste-

riin ilmoitettu veronumero. Lisäksi työmaan pää-

toteuttajan on merkittävä hänet työmaan henkilö-

luetteloon.

 

Kysymys: Kiinteistötyönantajat ry on suositellut 
jäsenyrityksilleen, että työntekijöillä olisi kuvalli-
set henkilötunnisteet, vaikka laki ei ilmeisesti sitä 
vaadi?

Kiinteistöhuoltajien kohdalla laki ei edellytä tun-

nistetta, jos he tekevät tavanomaisia kiinteistön-

huoltoon liittyviä töitä.

Teetä nopea ja laadukas 

kattoremontti!

Meillä on jo 21 vuoden ja yli 
9 000 kattoremontin kokemus. 
Huolehdimme kaikesta ”avai-
met käteen”, joten hanke on 
yhtiöllenne ja asukkaille 
mahdollisimman vaivaton.
 

www.laaturemontti.fi
Kattoluuri 03 3398 6722

> eä hinta jaPitävä aikataulu, kiinteä hinta jaa yksi lasku a yksi las
työn valmistuttuaö l i

> Omat ammattimiehet ja rakennnuskoneet
> Asennustyölle 5 vuoden takuu, ttiilikatoille 

30 ja teräskatteen pinnoille 20 vvuoden 
yy

  
materiaalitakuut

j

> AAA-luokan luotettavuutta, omma 
remonttien rahoitus ilman etummaksuja 
tai osalaskuja

> RALA-pätevyys – vastuullinen kkumppani

ontt

http://www.laaturemontti.fi


F
orssassa tulevia rakentajia opettava, ja myös 

rakennusosastoa johtava Jari Kauppi ei 

voinut kuvitella, että hänen ehdotuksen-

sa, omaan työympäristöönsä kuuluvan op-

pilasasuntolan ottamiseksi Julkisivuyhdistys r.y:n 

taannoisen arkkitehtiopiskelijakilpailun kohteeksi kir-

vottaisi opiskelijoita peräti 47 suunnitelman tuottami-

seen. Ehkä sitä ei arvattu Julkisivuyhdistyksessäkään. 

Näin siinä kuitenkin kävi, ja kymmenen hengen 

palkintolautakunnalla oli melkoinen savotta Ou-

SYKSYÄ KOHDEN KORJAUS- JA 
MUUTOSSUUNNITELMIEN TARKOITUS TARKENTUA

Opiskelija-asunnot 
yhä tarpeen Forssassa
Kahitiilipintainen Forssan Ammatti-instituutin (FAI) opiskelija-
asuntorakennus seisoo hiljaisena. Nuorimies putkahtaa 
päällysvaatteitta ulko-ovesta pihalle ja harppoo läheistä 
koulurakennusten rypästä kohti. Koulumatkaan ei aikaa tuhraudu. 

Opiskelijoiden asuttama rakennus sen sijaan vaikuttaa jossain 
määrin tuhraantuneelta, paikoittain. Ehkei sentään kauaa. 

Arkkitehtiopiskelijoiden kilpailukohteena olleen rakennuksen 
korjaushankkeen startti lähenee, vaikka ei hopun merkeissä.

Teksti ja kuvat : Teksti ja kuvat : Hanna RissanenHanna Rissanen

Kahitiilipintainen 

rakennus tulta-

neen vastedeskin 

säilyttämään ka-

hitiilisenä, koska 

materiaalia on 

ympäristössä 

muutenkin paljon. 

Myös pihaympä-

ristön viihtyisyyttä 

on tarkoitus ko-

hentaa. 

lun yliopiston (OY), Tampereen teknillisen yliopis-

ton (TTY) ja Aalto yliopiston (AY) arkkitehtiopiskeli-

joiden hengentuotoksien läpikäymisessä - etenkin, 

kun kilpailun yleistaso koettiin korkeaksi. 

Kilpailun ratkeamisesta on kulunut joitakui-

ta kuukausia: kolme ehdotusta palkittiin, kaksi lu-

nastettiin ja kunniamainintaan ylsi kaksi työtä. Jari 

Kauppi itsekin oli palkintolautakunnassa, FAI:n ni-

meämänä, kuten myös oppilaitoksen talousjohta-

ja Tanja Paassilta, kyseisen asuntolan hoitaja Lee-
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Kaikki yhdestä
osoitteesta.

As Oy Näsinamuri

Soita: 010 8354 700    I    skaala.com

na Laiho sekä nuori nainen, Neea Suonpää. Oppi-

lasedustajana.

Erilaisia ja eri aikakausina 
rakennettuja rakennuksia
Oppilaitokseen kuuluu melkoinen arsenaali erilai-

sia ja eri aikakausina rakennettuja rakennuksia, osa 

suoraan toisiinsa kiinni rakennettuja, osa erillisiä. 

Sellaista vuotta ei lienekään, jolloin korjaushanketta 

ei olisi niistä yhdessäkään menossa.

– Joka kesä on jotain ollut. Itsekin olen nyt ollut 

tässä kahtena kesänä aktiivisesti mukana, Kauppi 

toteaa - eli se siitä opettajien pitkistä kesälomista, 

ainakin hänen osaltaan. Pakkoluontoisista kesätöis-

tä ilmeisesti ei ole ollut kysymys.

– Ammattini on kutsumus. En voi olla mietti-

mättä ja pähkäilemättä rakennuksia, tarttumatta, jos 

jotain tartuttavaa on. On se hiukan rasitekin, mies 

myöntää.

Aikoinaan oppilasasuntolarakennusta luotaessa 

siihen on Jari Kaupin mukaan tavoiteltu sinänsä oi-

keita asioita, mutta nykypäivän tavoitteisiin nähden 

joiltain osin tehty ehkäpä kyseenalaisesti.  

Korvausilma on ohjattu asuntoihin suoraan sei-

nän läpi, raakana. Pienissä huoneissa vetoa on ollut 

vaikea väistää kalustuksellisillakaan ratkaisuilla, sik-

Jari Kaupilla on rakennusinsinöörin koulutus ja työelä-

mäkokemusta mm. suuren rakennuskonsernin suunnit-

telun ohjaustoiminnoista. – Pääsin pääsuunnittelijoiden 

kanssa kehittelemään lopputuloksia. Sitä kautta suunnit-

teluun tuli kova kipinä. Kahdessa FAI:n korjauskohteessa 

Kauppi on vastannut suunnittelusta omakohtaisesti.

http://www.skaala.com


si asujat ovat tukkineet venttiileitä. Sisäilman laatu 

on kärsinyt.

– Tunkkainen haju miellettään herkästi homeek-

si, mutta sellaisia sisäilmaongelmia tässä ei ole ha-

vaittu, hetkeksi asuntolan remonttihankkeen etene-

misestä muilta töiltään irrottautunut Kauppi kertoo. 

Se ei kuitenkaan merkitse, etteikö hanke tarjoai-

si aivan riittävästi vaikeastikin ratkaistavia seikkoja, 

suunnittelusta alkaen. 

Loppuvuoteen 
suunnitelmat valmiiksi
– Keskusteltu on - muun muassa siitä, miten val-

vonnan osalta tullaan jatkossa toimimaan, tulee-

ko jokin vartiointitapa ehkä. Asuntolan hoitajalle on 

nostettava hattua, että hän on jaksanut asua samas-

sa paikassa, missä tekee työtään, Jari Kauppi kertoo.

Yhtenä ajatuksena on ollut, että asuntolan hoita-

jan asuintilojen sijasta rakennukseen järjestettäisiin 

tilat oppilashuoltoryhmälle (opinto-ohjaajat, kuraat-

torit, koulunkäyntiavustajat), joka nykyisellään toi-

mii hajallaan, osin päärakennuksessa, mutta osa jo-

pa toisella puolen katua. 

Korjaushanke elää siis vielä sisällön suhteen. Ta-

lous antaa omat rajansa lopulliselle suunnittelulle, 

myös oppilaitoksen johdolla on omat kriteerinsä. 

Rahoitussuunnittelu on suhteellisen valmis.  

– Aikalailla hanke on tällä hetkellä silti omissa 

käsissäni, Kauppi kuvaa. 

Loppuvuoteen on tarkoitus kuitenkin saada 

suunnitelmat valmiiksi, edetä kilpailutukseen ja ke-

sää 2015 kohden saada korjaukset liikkeelle.

Toteutus tuskin tulee olemaan selkeästi mikään 

kilpailuehdotuksista, kärkisijoillekaan edenneistä, 

joskin niitä yhä käydään läpi lopullisia suuntavii-

voja mietittäessä. Käytännöllisyys  ja toteutettavuus 

tulee saamaan suuremman painoarvon kuin tai-

teellisuus, Kauppi antaa ymmärtää.  Suunnitelmia 

hän kertoo käyneensä läpi myös omien oppilaiden-

sa kanssa, samoin yhdessä on kartoitettu rakennuk-

sen epäkohtia nykyisellään. 

– Vanhat kiinteistöt ovat siinä mielessä hyviä, ja 

niitä tässä ympäristössä on. 

Raatilaiskeskustelua Jari Kauppi muistelee po-

sitiivisena kokemuksena. Ennalta hän ounasteli 

kanssakäymistä paljon virallisemmaksi kuin miksi 

se kaikessa vapautuneisuudessaan ja käytännönlä-

heisyydessään osoittautui. 

Erityisesti hän kertoo kokeneensa hienona piir-

teenä tuomariston arkkitehtien aidon tahdon haas-

tatella ja kuulla raadin nuoren oppilasedustajan, 

Neea Suonpään mielipiteitä. 

Ehdotukset tuomaroitiin joulukuussa 2013 ja pal-

kinnot julkistettiin helmikuussa 2014 Korjausraken-

tamisen päivässä Wanhassa Satamassa Helsingissä.

OHEINEN Forssan Ammatti-Instituuttia koskeva Jari 

Kaupin haastattelu syntyi huhti-toukokuussa. Kesä ja 

kesälomat ennättivät sen julkaisemisen edelle. Fors-

san Ammatti-instituutin osalta kyseinen aikajakso 

ei ole merkinnyt totaalista hiljentymistä. Opiskelija-

asuntorakennuksen tulevan remontin  suunnittelua 

on viety kesäkuukausina eteenpäin.

– On toteutettu karkeaa luonnostelua, jotta 

talotekniikan suunnittelu voidaan kilpailuttaa, Jari 

Kauppi viestitti elokuun puolivälissä.  

Kaupin mukaan suunnitelmien aikataulu pitää.  

Syyskuun lopussa myös talotekniikan pitäisi olla 

suhteellisen hyvässä kunnossa, kunhan rakennuksen 

muuttuvien käyttäjien toiveet on saatu huomioitua. 

Keväästä asti on elänyt ajatus lohkaista raken-

nuksesta selkeä alue koulun tukipalveluille - kuraat-

toreille, opinto-ohjaajille ja terveydenhoitajille. 

– Muuten olemme päätymässä yksiötyyppisiin 

tiloihin aikaisempien soluasuntojen sijaan. Solutyyp-

pinen ratkaisu ei ole nykypäivään paras mahdollisin, 

eli haemme opiskelijoille aiempaa rauhallisempaa 

majoittumista, emme useampien asuttamista saman 

tilaan. 

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt FAI:ssa ja rakennus 

on pyritty asuttamaan opiskelijoilla. Kaupin mu-

kaan se, että saneeraustyöt joudutaan aloittamaan 

kesken lukuvuoden, tuo hieman päänvaivaa. Tilan-

netta pyritään korjaamaan laajennetuilla työssäop-

pimisjaksoilla sekä rajaamalla rakennus portaittain 

saneerauksen ja asumisen kesken. 

 

Valmistelutyöt 
jatkuneet 
koko kesän ajan

Näillä näkymin asuntolarakennus on korjattuna ja ehkä 

osin käyttötarkoitukseltaan muutettuna parin vuoden 

päästä. Asuntolan hoitajan huoneiston säilyttämisestä ra-

kennuksen koillispäässä on käyty keskusteluja.
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Arkkitehtiopiskelijat innostuivat 
tulevaisuuden oppilasasuntolasta

1. palkinto (jaettu) ”VAKKA”, Otto Autio, Kristian Kere, AY.  
Ote perusteluista: Rakennuksen ekologiaan ja energiatehokkuuteen on esitetty monipuoliset ratkaisut, jotka on myös selitetty helppolukuisesti pii-

rustuksissa. Myös kierrätysteema yhdistettynä rakennuksen ulkopuoliseen varjostukseen on mukana konseptissa purettujen kalkkihiekkatiilien uu-

siokäyttönä julkisivuja komeasti jäsentävissä pitsiseinäkkeissä.

1. palkinto (jaettu)  
”THE PITCHES”, 
Michala Konarikova, 
Michal Biros, TTY
Ote perusteluista: Ehdotus on yk-

sityiskohtia myöten erittäin har-

kittu ja ehjä kokonaisuus. 

Huonejako on monipuolinen ja 

pohjaratkaisut kerroksittain 

konstailemattomia. Harkinnan va-

raan jää, olisiko kahden makuu-

huoneen ja niiden yhteiskeittiön 

kautta itsenäisiin kylpyhuoneisiin 

kulku pitänyt järjestää suoraan 

makuutiloista eikä yhteistilan 

kautta. Rakennuksen olemus on 

saatu muuttumaan todella positii-

viseen suuntaan. Rakennuksessa 

on paljon meheviä yksityiskohtia 

niin tilojen kuin teknisten ratkai-

sujen suhteen. Ullakolta löytyy se-

kä korkeita aulatiloja että matalia 

parvia. 

3. palkinto 
”VITALITY DORMITORY”, 
Yeung Shiu Yu, TTY
Ote perusteluista: Ehdotus on 

hyvällä ammattitaidolla laadittu 

kokonaisvaltainen suunnitelma. 

Julkisivut ovat kauniit ja sopu-

suhtaiset. Erityisesti Plug-In 

periaatteella tehdyt esivalmis-

teiset parveke-elementit rikas-

tuttavat julkisivua huomatta-

vasti. Ekologiset ja energiate-

hokkuusratkaisut ovat oikeaan 

osuneita. Aurinkokennojen 

asennuskulma kattopinnalla on 

problemaattinen lumen ja tal-

vikauden aurinkokulman kan-

nalta. Se saisi pohjolassa olla 

mielellään yli 45 astetta.

Erinomainen idea on laittaa 

asuntolan hoitajan asunto eril-

liseksi pientaloksi käyttämättö-

mälle tontinosalle. 

J
ulkisivuyhdistys r.y. 

on järjestänyt vuo-

desta 2002 alkaen 

arkkitehtiopiskeli-

joille suunnatun kerrostalon 

korjauksen ideakilpailun. Ai-

kaisempina vuosina suun-

nittelun kohteena on ollut 

perinteinen 70-luvun tasa-

kattoinen, hissitön, kolmiker-

roksinen elementtikerrostalo.

Opiskelijoiden tehtävänä 

on ollut julkisivujen ilmeen 

kohentaminen ja rakennuk-

sen toiminnallisuuden pa-

rantaminen sekä pihamiljöön 

uusiminen. Myöhemmin kil-

pailuohjelmaa on täydennet-

ty energiatehokkuuden pa-

rantamisella.

Kilpailulla on haettu en-

nakkoluulottomia ehdotuksia 

uudemman rakennuskannan 

korjaussuunnittelun kehit-

tämiseksi sekä yleisemmin 

myös 70- ja 80-luvun alueel-

lisen rakentamisen ns. on-

gelmakohtien ratkaisuvaih-

toehtoja.

Tällä kertaa siis ohjelma oli 

toinen: Oulun, Tampereen ja 

Aalto-yliopiston arkkitehti-

opiskelijat saivat kaiken mah-

dollisen käytännön tiedon 

suunniteltavasta oppilas-

asuntolakohteesta. Ehdotuk-

sia saatiin ennätysmäärä, 47.
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YHTEISTYÖ JA AVOIMUUS AVAINASIOITAYHTEISTYÖ JA AVOIMUUS AVAINASIOITA

Taloyhtiöiden Taloyhtiöiden 
korjausprosesseja korjausprosesseja 
uudistettava uudistettava 
perusteellisestiperusteellisesti
Asunto-osakeyhtiöiden, varsinkin pienten rivitaloyhtiöiden, 
kyvyt selviytyä korjausrakentamisen ”ekosysteemissä” ovat 
heikot. Ne tarvitset niille soveltuvia kokonaispalveluja ja 
omia yksinkertaisempia toteutus- ja sopimusmalleja. 

Myös isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden on 
kehitettävä toimintaansa ja osaamistaan, jotta niillä olisi 
kykyä ottaa tulevat korjaushankkeet paremmin hallintaansa.

-R
akennetun ympäristön ohjelman matkassa on selvinnyt - ja toki ollut tie-

dossa aikaisemminkin - että korjausrakentamisessa kaikista heikoimmassa 

asemassa ovat asunto-osakeyhtiöt ja niistä erityisesti pienet rivitaloyhtiöt, 

joilla ei ole kovin hyviä edellytyksiä korjausrakentamiseen. Sitten tulevat 

pienet kunnalliset vuokrataloyhtiöt ja pienet kunnat, Jani Saarinen Vison Alliance Partners 

Oy:stä Oy:stä sanoo.

Hän toimii Tekesin korjausrakentamisen kehittämisteeman aktivaattorina.

Tältä pohjalta on ilahduttavaa, että Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman korjaus-

rakentamisen teemaan on saatu kolme taloyhtiöiden hanketta, joissa on tarkoitus nimen-

omaan kehittää uudenlaisia toimintamalleja asiakaspalveluun, hankkeiden toteuttami-

seen, kilpailuttamiseen ja tietomallinnukseen.

Pilottikohteiden kokemuksia halutaan myös tuoda aktiivisesti esiin, jotta käytännön esi-

merkit innostaisivat muita taloyhtiöitä teettämään korjaushankkeitaan uudenlaisista läh-

tökohdista ja uusilla toimintatavoilla.

Yhteistyössä asian ydin
Yksi pilottikohteista on As Oy Mäkilinna Helsingistä, jossa taloyhtiö Rakennuttajatoimisto 

Valvontakonsultit Oy:n kanssa kehittävät uudentyyppistä linjasaneerausmallia.

Helsinkiläisen Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n hankkeessa on tarkoitus kehittää 

korjausrakentamisen palvelumallia As Oy Meritullinkadulla yhteistyössä Rakennuttajatoi-

misto Valvontakonsultit Oy:n ja Ab Pen & Hammer Oy:n kanssa.

Teksti: Teksti: Riina TakalaRiina Takala
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Taloyhtiöiden 
korjausprosesseja 
uudistettava 
perusteellisesti

19



– Kun esimerkiksi Martinlaakson Huollolla tai 

Karakallion Huollolla ja monilla muilla aluehuolto-

yhtiöillä on tulossa seuraavien kymmenen vuoden 

aikana ainakin kymmenkunta kohdetta linjasanee-

rattavaksi tai peruskorjattavaksi, niin miten nii-

den rahkeet riittävät hoitamaan hankkeita. Kulla-

kin aluehuoltoyhtiöillä voi olla tulevaisuudessa 2-4 

hanketta per vuosi ja määrä vain kasvaa, mitä pi-

demmälle mennään. 

– Aluehuoltoyhtiöillä ei kuitenkaan ole riittävästi 

rahkeita hoitaa niitä tai jos hoitavat, kuten tähän-

kin asti, niin tappavat itsensä työllä ja kaikilta kuluu 

paljon rahaa. Se on oravanpyörä, josta pitäisi päästä 

pois, Saarinen kertoo taustaksi.

Keinoksi tästä oravanpyörästä irtipääsemisek-

si on mietitty alueellisen ja yhteisen tekemisen toi-

mintamallia, jossa samalla tai vierekkäisillä alueil-

la sijaitsevien samanikäisten talojen korjaamisessa 

hyödynnettäisiin tietynlaista ryhmäkorjaamista. 

Perusperiaate olisi kuitenkin siinä mielessä eri-

lainen, että ison ryhmähankkeen volyymista jaet-

taisiin hyötyä kaikille mukana oleville ja korjatuksi 

tulleille taloyhtiöille. Nykyisissä ryhmäkorjaushank-

keissa käy yleensä niin, että ensimmäinen, toinen 

ja kolmas talo maksavat korjaamisestaan enemmän 

kuin viimeinen, joka saa sen muita edullisimmin.

– Laajemmissa alueellisissa hankkeissa voisi läh-

teä soveltamaan allianssimallin periaatetta hyötyjen 

jakamisesta. Ratkaisuna voisi toimia kaksiosainen 

sopimus, jossa olisi yksi yhteinen sopimus korjaus-

hankkeen toteuttamisesta ja sitten jokainen taloyh-

tiö tekisi vielä omansa. 

– Tavoitteena olisi, että kaikki tietäisivät, että 

esimerkiksi neljän talon hankkeessa kahden talon 

korjaaminen olisi 25 prosenttia halvempaa kuin en-

simmäisten kahden talon korjaaminen. Sitten kui-

tenkin tuo hankkeessa saatu hyöty, 25 prosenttia, 

jaettaisiin kaikkien talojen kesken jossakin suhtees-

sa. Se vaatisi ryhmähankekonseptin sopimus- ja 

urakkamallin uudistamista, Saarinen innostunees-

ti selittää.

– Niin ja päätöksentekoprosessin uudistamisen. 

Se on kaikkein vaikeinta. En löydä tuon ongelman 

ratkaisemiseen oikeastaan muuta apua kuin sen, 

että pääsisimme esittelemään riittävästi onnistu-

neita projekteja ja hankkeita ja samalla viestiä, että 

taloyhtiöille on toisenlaisiakin tapoja toteuttaa kor-

jauksia kuin perinteiset.

Yhdessä tehden
joustavasti toteuttaen
Projektinjohtomalli korjaushankkeidenkin toimin-

tatapana ottaa vasta ensimmäisiä askeleita asunto-

osakeyhtiökentässä, sitä ennen sitä on harjoiteltu 

suurten kiinteistönomistajien hankkeissa. 

Vison on tuomassa myös asunto-osakeyhtiöiden 

hankkeisiin uusia yhteistoimintamalleja ja allians-

sia, jota juuri KOy Jyrkkälänpolun julkisivuhank-

keessa ja aluehuoltoyhtiöiden yhteishankkeessa 

voitaisiin kokeilla ja kehittää. 

Turkulainen KOy Jyrkkälänpolku aikoo toteuttaa 

mittavan, 17 taloa käsittävän julkisivukorjaushank-

keen Valvontakonsultit Oy:n ja Ab Case Consult 

Ltd:n kanssa. 

– Jyrkkälänpolun hankkeessa rakennuttajan kil-

pailutus on juuri loppusuoralla ja syyskuun alussa 

olisi tarkoitus aloittaa. Siellä prosessissa on poikke-

uksellista se, ettei siellä ole tehty hankesuunnitel-

maa. Näin ei ole toimittu vielä missään aikaisem-

massa hankkeessa, Jani Saarinen kertoo.

Tarkoitus nimittäin on, että kiinteistönomistaja 

ja hankkeen muut osapuolet muodostavat projek-

tiallianssin, joka suunnittelee ja toteuttaa hank-

keen yhdessä yhteisellä sopimuksella ja kaupallisel-

la mallilla.

– Tilaajalle tällainen toimintatapa tarkoittaa esi-

merkiksi sitä, että urakoitsijalle maksetaan hank-

keessa alusta alkaen, Saarinen mainitsee.

Parhailla voimilla ei tarkoiteta esimerkiksi ura-

koitsijan rakennusmestareita ja muita työmiehiä, 

vaan niitä henkilöitä, jotka suunnittelevat korjaami-

sen toteuttamisen. 

– Ensimmäiseksi on siis mietittävä, miten ”tuo-

tannon” kannalta 17 talon korjaamiset jaksotetaan, 

minkälaisia teknisiä ratkaisuja käytetään ja missä 

laajuudessa tehdään jne., Saarinen kuvailee meneil-

lään olevaa suunnitteluvaihetta.

– Projektille tullaan asettamaan tavoitteet talo-

kohtaisesti - siis niin, että jokainen talo toteutuu 

projektissa edellistä taloa paremmin. 

– Allianssin kehitysvaiheen tehtävänä on raken-

taa tätä varten ”mittarit”, joiden tarkoitus on osoit-

taa projektin jatkuva parantaminen sen edetessä. 

Lisäksi kaikkien osapuolten ”porkkanana” toimii se, 

että ellei toimintamalli toimi, eikä hanke etene, pe-

li voidaan puhaltaa tekijöiden osalta heti poikki ja 

vaihtaa tekijöitä, Saarinen vielä mainitsee. 

Voimavaroja
yhdistäen alueellisesti
Tekesin korjausrakentamisen kehittämishankkei-

den aikana on Saarisen mukaan syntynyt myös 

idea, miten voitaisiin yhdistää ja kehittää aluehuol-

toyhtiöiden ja varsinkin niiden isännöitsijöiden toi-

mintatapoja tulevissa linjasaneerauksissa ja perus-

korjauksissa. 

Siinä voitaisiin miettiä myös sitä, miten isän-

nöintityötä ja korjausrakentamisen prosesseja ke-

hittämällä saataisiin tuotettua taloyhtiöille lisäarvoa, 

josta taloyhtiöt olisivat valmiita maksamaan enem-

män.

Liikkeelle on tarkoitus Saarisen mukaan lähteä 

siitä, että kutsutaan pääkaupunkiseudulla toimivi-

en aluehuoltoyhtiöiden toimitusjohtajia tapaami-

seen. Siellä on tarkoitus käynnistää keskustelu kehi-

tystyöstä, joka tuottaisi uusia toimintatapoja talojen 

julkisivu- ja linjasaneerauksiin. 

Tapaamisajankohtaa ei ole vielä sovittu, mut-

ta alustavissa yhteydenotoissa toimitusjohtajat ovat 

suhtautuneet asiaan myönteisesti.
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Toki yleistyminen vaatii senkin, että löytyy yri-

tyksiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan uudenlai-

seen urakkasopimusmalliin.

- Karrikoiden allianssimallissa idea on se, että si-

nä et sovi mitään kiinteää muuta kuin että tehdään 

hanke yhdessä ja sisältö joustaa, Saarinen kuvailee.

Allianssiurakka on määritelty muun muas-

sa näin: se rakentuu yhteistoimintaa tukevasta to-

teutusmallista, sopimusmallista ja organisaatios-

ta. Allianssiurakka integroi tilaajan, suunnittelijat ja 

rakentajat työskentelemään yhteisten tavoitteiden 

eteen yhteisellä kaupallisella mallilla. Allianssiurak-

ka vahvistaa ryhmän jäsenten yhteistä osaamista ja 

näkemystä, optimoi ratkaisuja hankkeen parhaak-

si, vähentää hukkaa ja kasvattaa tehokkuutta läpi 

hankkeen. Eri osapuolet integroidaan hankkeeseen 

mahdollisimman aikaisin. Kustannuksiin ja laatuun 

vaikuttavat tärkeät alkuvaiheen päätökset tehdään 

yhdessä parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Miten kehittää isännöintiä?
Uudenlaiset korjausrakentamisen toimintamal-

lit haastavat myös isännöintiyritykset kehittämään 

toimintaansa. 

– Jos olisin isännöitsijätoimiston vetäjä, lähtisin 

heti kehittämään sellaista mallia, jossa isännöin-

tiyritys ottaisi vastuun taloyhtiön hankesuunnitte-

lusta hallinnollisena prosessina. Siinä taloyhtiö jou-

tuisi itse johdetusti suunnittelemaan hankkeensa 

tavoitteet: Mitä korjaamisella halutaan?; Halutaanko 

elinkaarimallia vai nopeaa toteuttamista? Tavoitteet 

ylös ja kaikille selväksi se, että hanketta ohjataan 

niillä tavoitteilla, eikä niin, että tavoitteista huoli-

matta palataan hintakilpailuun.

– Minusta isännöitsijän rooliin sopisi loistavasti 

se, että hän johdattaa hankkeen alkuun, hoitaa han-

kesuunnittelun ja strategiapajat yhdessä taloyhtiön 

kanssa. Näin hän toisi prosessiin taloyhtiön kannal-

ta lisäarvoa, josta olisi perusteltua laskuttaa.

"Aluehuoltoyhtiöillä ei ole 
rahkeita hoitaa peruskorjauksia 
tai jos hoitavat, kuten tähänkin 
asti, niin tappavat itsensä 
työllä ja kaikilta kuluu paljon 
rahaa. Se on oravanpyörä, 
josta pitäisi päästä pois."

– Karrikoiden alli-

anssimallissa idea 

on se, että sinä et 

sovi mitään kiin-

teää muuta kuin 

tehdään hanke 

yhdessä ja sisältö 

joustaa, Jani 

Saarinen kuvaa 

allianssiprojektin 

toimintamallia.
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Kattoremonttien 
ammattilainen

Soita meille 010 2290 190 tai 
vieraile www.kattokeskus.fi

Sadat taloyhtiöt, 
kunnat ja julkiset 
rakennuttajat ovat 
valinneet meidät 
kattoremonttiensa 
toteuttajaksi, koska 
100%:nen laatu 
ratkaisee!

Hinnat 010-yritysnumeroon: Kiinteästä verk. 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min. Matkaviestinverk. 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min. Hinnat sis. alv.

Sähköposti: kattokeskus@kattokeskus.fi
Pirkanmaa: Koivistontie 1, 33960 Pirkkala
Uusimaa:  Kelatie 1, 01450 Vantaa

– Minusta ei ole perusteltua, että isännöintiyri-

tys laskuttaa korjaushankkeiden hallinnoimisesta 

prosenttipohjaisesti. Se on taloyhtiölle negatiivinen 

viesti. Sen sijaan isännöintiyrityksen pitäisi osoittaa 

olevansa hyödyksi ja vievänsä hanketta eteenpäin.

Isännöitsijöiden muutosvastarinnan Saarinen 

sanoo ymmärtävänsä hyvin, koska uudenlainen 

toiminta aiheuttaisi lisää työtä. Ongelman ydin ei 

kuitenkaan ole siinä, vaan siinä, ettei suurta työ-

määrää osata muuttaa palkkioiksi.

Isännöinnin haasteet
- Asunto-osakeyhtiöiden hallinto alkaa olla isän-

nöitsijäkunnalla hanskassa. Sen oheen on syntynyt 

tekninen isännöitsijäkunta, jonka toiminnan näen 

liittyvän kiinteistön ylläpitoon ja hoitoon keskitty-

vänä osaamisena. 

– Seuraavaksi tulee se, että osa isännöintiyrityk-

sistä voisi lähteä kehittämään projektipäällikköisän-

nöintiä. Se voisi olla myös pelkästään projektijohto-

työtä, ei laisinkaan isännöintiä. Eli isännöintiyrityk-

sessä olisi yksi kaveri, joka hoitaisi kaikkia yrityksel-

lä olevia projekteja.

– Nykyinen isännöinti on tietyllä tavalla seka-

muoto, eikä isännöintiyrityksissä nähdä vielä pro-

jektijohtamista ansaintamahdollisuutena. Koetaan, 

että sitä on mahdotonta myydä taloyhtiöille. Sitä se 

onkin, ellet kykene myymään sitä lisäarvona. Kun 

kuitenkin miettii, kuinka paljon taloyhtiöissä käyte-

tään vuosittain rahaa remontteihin ja kuinka paljon 

sitä tehdään, niin siellä olisi paljon tilaa sellaisella 

projektipäällikkötoiminnalle, joka toisi aidosti lisä-

arvoa taloyhtiölle. 

Enemmän 
keskustelua tulevaisuudesta
- Jos tämä asia ymmärretään, siitä pitäisi syntyä 

kiinteistöalalla uutta keskustelua. Minkälaista osaa-

mista isännöitsijäkunnalla on ja minkälaista pitää 

tulevaisuudessa olla? Halutaanko, että isännöitsijä 

hoitaa hankkeitamme vai halutaanko rakennuttajia 

tai projektipäälliköitä? 

– Nyt ala käy keskustelua valvonnan tärkeydes-

tä, kun sen sijaan pitäisi keskustella projektien joh-

tamisesta ja niiden toteutusmalleista. Ideaalihank-

keessa valvojaa ei pitäisi tarvita ollenkaan.

– Kun esimerkiksi käytännössä taloyhtiöissä hy-

pätään suoraan siihen vaiheeseen, että pitää tehdä 

linjasaneeraus, kaikki toteuttamisen vaihtoehdot 

jäävät käymättä läpi, Saarinen harmittelee.

– Nykyinen toimintamalli suosii ”isä-poika-pe-

räkärry” -yrityksiä, jotka saattavat hyvinkin osa-

ta asiansa, mutta joiden toiminnan volyymi ei riitä 

useampiin hankkeisiin tai alan toimintamallien ke-

hittämiseen. 

– Tuottavuuden ja asiakaspalvelun kehittämisen 

lähtökohtana pitäisi olla se, että pystyt tietyllä tavalla 

standardoimaan tuotantoa, kehittämään sitä, pie-

nentämään hukkaa ja tekemään enemmän sitä, mi-

tä asiakas haluaa, vähemmällä ajalla, rahalla ja ma-

teriaalilla. Siihen et kykene, ellet toista prosesseja ja 

kehitä niitä, Saarinen vielä painottaa.
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-R
akennusalalla ei ole, eikä varsinkaan 

korjausrakentamisessa, yrityksiä tai 

henkilöitä, jotka toimisivat korjaus-

rakentamisen vetureina tai antai-

sivat korjausrakentamiselle kasvot ja veisivät näin 

korjausrakentamista eteenpäin. 

– Korjausrakentamisella ei ole vielä oikein ollut 

kunnollista roolia nykyisessä järjestökentässäkään, 

esimerkiksi Isännöintiliitossa tai Kiinteistöliitossa. 

Tekes on tarjonnut rahoitusta ja luonut niille pai-

netta, että ne ottaisivat kopin asunto-osakeyhtiöi-

den korjausrakentamisesta.

– Meillä pitäisi olla 3-5 vuoden aikajänne, jona 

aikana pistäisimme asunto-osakeyhtiökentän kor-

jausrakentamisen kuntoon. Siinä olisi tilaa liittojen 

lisäksi myös ympäristöministeriölle, RAKLI ry:lle, 

Rakennusteollisuus RT ry:lle ja Suunnittelu- ja kon-

sultointiyritykset SKOL ry:lle tehtävää.

– Korjausrakentaminen on tosi kompleksinen 

juttu. Emme me kuitenkaan missään rotkon reunal-

la olla, päinvastoin. Näkisin - ja miksi olen niin ko-

vin kriittinen korjausrakentamisen ja siihen liittyvi-

en toimijoiden suhteen, on se - että meillä on niin 

valtavasti potentiaalia parantaa korjausrakentami-

sen tilaa, mutta me jätämme sitä käyttämättä joka 

päivä ja joka ikisessä hankkeessa.

Näin korjausrakentamisen toimijoita sanallises-

ti ravistelee Jani Saarinen Vison Alliance Partners 

KOSKA EI ARVOSTETA, EI YMMÄRRETÄ MERKITYSTÄ, EI KEHITETÄ...

Korjausrakentamisessa 
tuhlataan voimavaroja

Missä ovat korjaus-
rakentamisen veturiyritykset, 
kuten Wärtsilä, Nokia tai 
metsäteollisuuden suuret 
toimijat ovat olleet omilla 
toimialoillaan? Mistä löytyvät 
korjausrakentamisen ”kasvot” 
tai uuden ajan patruunat ja 
yritysjohtajat, jotka voisivat 
vaikuttaa johtamisellaan 
koko yhteiskuntaan?

Oy:stä, joka toimii vielä vuoden 2014 loppuun Te-

kesin Rakennettu ympäristö -ohjelman korjausra-

kentamisen aktivaattorina.

Korjausrakentamisen 
tulevaisuus
Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelma käynnistyi 

vuonna 2009 ja korjausrakentamiseen liittyvä tee-

marahoitus päättyy tämän vuoden lopussa. 

– Olen hieman huolissani siitä, että Tekesissä 

loppuu nyt kokonaan rakennetun ympäristön eli 

kiinteistö- ja rakentamisalan suora rahoitus. Mi-

tä sitten tapahtuu? Ohjelman aikainen toiminta on 

ollut osittain väkisin narulla työntämistä. Tekesis-

sä on ollut resursseja ja rahaa tarjolla, mutta yrityk-

set ovat sitä ihan liian vähän hakeneet ja käyttäneet, 

Saarinen harmittelee varsinkin korjausrakentami-

sen edistämisen kannalta.

Ohjelman aikaansaannoksia esitellään yhteenve-

toseminaarissa, joka on tarkoitus pitää 3. lokakuuta 

FinnBuild-messujen yhteydessä.

Visonin vetämänä korjausrakentamisen teema 

kuitenkin jatkuu kolmen erilaisen kokonaisuuden 

puitteissa. 

– Yksi on kymmenen tilaajan muodostama ryh-

mähanke, josta järjestämme vielä yhden seminaa-

rin. Siinä on tarkoitus päivittää hankkeiden tilanne 

ja selvittää saadut opit, Saarinen kertoo.

Teksti ja kuva: Riina Takala

– Olen hieman 

huolissani siitä, 

että Tekesissä 

loppuu nyt koko-

naan rakennetun 

ympäristön eli 

kiinteistö- ja ra-

kentamisalan 

suora rahoitus, 

Jani Saarinen to-

teaa.
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Osa hankkeista on lähtenyt käyntiin ja etenevät 

omalla tahdillaan. Osa hankkeista ei ole vielä päässyt 

liikkeellekään.

– Me seuraamme ja kuulostelemme, mitä tapah-

tuu. 

Toinen kokonaisuus käsittää julkiset teematyö-

pajat, joita järjestämme vielä syksyn aikana ainakin 

yhden. Sen aiheena tullee olemaan kiinteistötiedon 

hallinta - rakennuttamisprosessista käyttöön ja yllä-

pitoon.

– Kolmas kokonaisuus muodostuu siitä, että 

olemme yrittäneet saada yrityksiä innostumaan jol-

lakin tavoin korjausrakentamisen kehittämisestä. Tä-

tä työtä jatkamme edelleen.

Korjausrakentaminen 
oma lajinsa
Korjausrakentamisen ongelmana kokonaisuudes-

saan Saarinen pitää sitä, että korjaamista yritetään 

tehdä uudisrakentamisen keinoin.

– Kaikki meidän rakentamisen prosessimme, 

hankintamallimme, projektiasiakirjamme on tehty 

uudisrakentamisen ehdoilla. Siinä toimintaperiaa-

te on suunnittele, suunnittele, rakenna, rakenna, ra-

kenna. Silloin suunnittelemisen ja toteuttamisen ei 

tarvitse välttämättä mennä limittäin. Mutta kun kor-

jaamisessa pitää tehdä aina sitä, että puretaan, kat-

sotaan, suunnitellaan, toteutetaan, niin esimerkiksi 

nykyiset urakkamallit tai sopimusmallit eivät tue sitä, 

että viedään suunnittelua ja rakentamista rinnak-

kain.

Uusinta - tosin jo 80-luvulla luotua projektin-

johtourakkamallia -  asunto-osakeyhtiöt ovat vasta 

opettelemassa korjaushankkeissaan. 

– Nyt alalle ovat tulossa yhteistoimintamallit ja 

niistä pisimmälle viety allianssimalli. Sen idea on 

rankasti yksinkertaistaen, että sinä tilaajana et sovi 

mitään kiinteää kenenkään kanssa muuta kuin sen 

että tehdään hanke yhdessä ja kaikki joustavat, Saa-

rinen kuvailee viitaten toimintatapaan, jossa tilaaja, 

suunnittelija ja rakentaja sitoutetaan työskentele-

mään yhdessä parhaan lopputuloksen aikaansaa-

miseksi. Silloin sovitaan urakan tavoitteista ja aika-

tauluista yhteistyössä ja mahdollinen säästö jaetaan 

kaikkien osapuolten kesken.

Kokonaiskuva hajallaan
Kaikki rakentaminen on Suomessa pilkkoontunut 

eri toimijoille ja tahoille.

Kun rakennusliikkeet toimivat tiukasti omilla 

sektoreillaan - asunto-, toimisto-, kauppakeskus-, 

infra- ja siltarakentamista, ei synny vuoropuhelua - 

ei sektoreiden välille, eikä myöskään samalla sekto-

rilla toimivien yritysten kesken.

Koska rakentaminen on pitkälti paikallista toi-

mintaa, eivätkä suomalaiset rakennusliikkeet joudu 

kilpailemaan ulkomaisilla markkinoilla, yrityksen 

toiminnan tehostamiseen, eikä kehittämiseen ole 

samanlaista tarvetta kuin olisi tiukassa kilpailutilan-

teessa vaikkapa muualla Euroopassa.

– Varsinkin korjausrakentamisessa meiltä puut-

tuu kansallista yhteisymmärrystä korjausraken-

tamisen merkityksestä. Me osaamme rakentaa ja 

meillä on hyvät puitteet, mutta resursseja haas-

kaamme hirveän paljon. Kun rahat ovat melkein 

loppu ja valtion budjetti taas entistä enemmän mii-

nuksella, niin rakentaminen, varsinkin korjausra-

kentaminen, olisi keino, jolla talouden tilaa voitai-

siin hoitaa.  

Aina puoliksi tuetaan -miksi?
– Henkilökohtainen kantani on, että meidän pitäi-

si räjäyttää vuokra-asuntomarkkinoiden säätely ja 

vuokra-asuntojen rahoittaminen. 

Lisäksi hänen mielestään valtion korjaus-, ener-

gia- ja muu avustusruljanssi on pienten asioiden 

kanssa näpertelyä.

– Se sitoo joka tasolla paljon virkamiehiä, teh-

dään pieniä rahoituspäätöksiä ja kaikesta tästä pää-

tetään hallituksessa ja eduskunnassa. Lisäksi avus-

tukset aiheuttavat aina suuria häiriöitä markkina-

kenttään. Kaikki on ikään kuin opetettu siihen, että 

ainakin kaikki korjausrakentaminen on puoliksi   

tuettua. Voisi miettiä, onko se oikein? 

– Ensimmäistä kertaa, kun valtioneuvosto on 

kytkemättä pääkaupunkiseudun asuntopolitii-

kan Pisa-metrorahoituskuvioon, niin se on sellais-

ta politiikkaa, mitä pitäisikin tehdä. Että kunnille ei 

myönnettäisi valtion rahaa, elleivät ne rupea raken-

tamaan. 

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

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

Korjaus on nopea, osakkaille vaivaton ja oikeudenmukainen.

Lisätiedot
www.jeti-ikkuna.fi 

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

Maksuton ikkunoiden kunto- ja korjaus-

tarvearvio. Soita 0500 603 953.
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A
suntosijoittaja Paavo Marttilalle on kart-

tunut juuri tällaisia käytännön kokemuk-

sia erilaisista taloyhtiöremonteista 90-lu-

vulta alkaen. 

Tärkein vinkki on se, että taloyhtiössä korjaus-

hankkeelle pitää varata riittävästi aikaa, tehdä pe-

rusteelliset selvitys- ja valmistelutyöt sekä puntaroi-

da toteuttamisvaihtoehtoja kiinteistön ehdoilla, ei 

pelkästään hinnalla.

– Aloittakaa korjausten suunnittelu ajoissa - vä-

hintään kaksi vuotta ennen kuin on toteuttamisen 

HALLITUSAMMATTILAINEN PAAVO MARTTILA: MALTTI ON VALTTIA

Mitä enemmän tiedät, 
mitä paremmin valmistelet, 
sitä paremmin onnistut
Kun henkilöllä on hallituskokemusta ainakin 
neljästätoista erilaisesta taloyhtiön remontista, 
sanojan käytännön vinkkejä kannattaa kuunnella. 

aika. Linjasaneerauksiin antaisin yleisenä ohjeena 

sen, että älkää tuijottako hintaa per neliö. Sehän on 

vain yksi lopputulema tehdystä työstä ja jolla voi-

daan laskea, mitä korjaaminen maksoi. Tietenkin 

hinta täytyy budjetoida, mutta  halvimman hin-

nan metsästäminen - mitä usein tapahtuu - on ai-

ka turmiollista ja siinä moni taloyhtiö on mennyt 

halpaan, kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA 

ry:n kuuluva Paavo Marttila korostaa.

Hänen mielestään myös eri taloyhtiöissä tehty-

jen linjasaneerausten vertaileminen periaatteella 

Teksti ja kuvat: Riina Takala

”Seison sen tosiasian takana, et-
tä hyvin hoidetut suomalaiset 
asunto-osakeyhtiöt ovat erin-
omaisia ja luotettavia sijoitus-
kohteita. Oltiinpa EU:ssa asiasta 
mitä mieltä tahansa. Paavo Marttila
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”mitä teillä maksoi, kun meillä maksoi näin paljon”, 

on yhtä hullua kuin vertaisi kahta erimerkkistä ja eri 

hintaluokan autoa keskenään ja ihmettelisi, miksei 

saanut Mercedes Benziä samaan hintaan kuin Sko-

dan.

– Täytyyhän hinta tietysti ottaa huomioon, mut-

ta linjasaneerauksessa on kysymys taloyhtiön ra-

kenteisiin tehtävästä korjauksesta, jonka hinta ei rii-

pu siitä, kuka asunnossa asuu - köyhä eläkeläinen, 

opiskelija, työssä käyvä henkilö tai asuuko huoneis-

tossa jatkuvasti vai ei, onko iso vai pieni perhe, hän 

jatkaa.

Pankkien tiukentunut käytäntö taloyhtiöiden 

remonttien lainoittamisessa on herättänyt paljon 

keskustelua. Paavo Marttila ymmärtää muutoksen 

johtuvan EU-lainsäädännöstä, mutta hänen mieles-

tään suomalainen  asunto-osakeyhtiö ei ole pankil-

le lähtökohtaisesti riskikohde, väitti EU-lainsäädän-

tö sitten mitä tahansa.

– Ainoastaan siinä tapauksessa, että taloyhtiös-

sä on kaikki remontit tekemättä ja laskennallinen 

ja todellinen korjausvelka on päässyt niin suureksi, 

että taloyhtiössä eletään tulevilla vastikekertymillä, 

silloin taloyhtiön on ymmärrettävästi vaikea saada 

pankilta lainaa.

– Osakkeenomistajalle se voi tulla shokkina 

eteen siinä vaiheessa, kun pitää antaa huoneiston 

osakkeet pankille pantiksi ja pankinjohtaja ilmoit-

taa, että tämä onkin se taloyhtiö, ei tämä tule kysy-

mykseenkään, koska osakkeilla ole laisinkaan pant-

tiarvoa, Marttila vielä pohtii.

Tulevien vuosien 
korjaussuunnitelma hyvä perusta
Jotta taloyhtiö osaisi ajoittaa remonttinsa oikein, 

Paavo Marttila suosittelee tekemään kunnossapito-

tarveselvityksen, joka vastaa todellista pitkän tähtä-

yksen suunnitelmaa ja on asiantuntevasti laadittu.

– Kunnossapitotarveselvitys, jotka siinä muo-

dossaan kuin asunto-osakeyhtiölaki sen nyt edel-

lyttää, on hyvin ohjeellinen hallituksen tiedonanto 

yhtiökokoukselle. Jotkut hallitukset onneksi tekevät 

sen hyvinkin huolellisesti niin, että se on todelli-

nen PTS. 

Esimerkiksi se, että vakuutusyhtiö kieltäytyy kor-

vaamasta enää taloyhtiössä sattuneita vuotovahin-

koja, on erittäin huono pakottava syy ruveta teke-

mään putkiremonttia - kiireellä.

– Mutta jos se on pakottava syy, niin silloin talo-

yhtiössä ollaan jo jälkijunassa,  pakko pitää kiirettä, 

eikä kiireessä yleensä kovin hyvää synny, hän va-

roittelee.

Kaikki vaihtoehdot 
puntariin kohteen ehdoilla
Kun markkinoille tuli esimerkiksi viemäriputkien 

saneerauksiin uusia vaihtoehtoja, joista käytettiin 

nimityksiä pinnoitus-, sukitus-, sujutus- tai ruisku-

valumenetelmät, taloyhtiöt olivat innoissaan - kor-

jaaminen edullisemmin kuin perinteisessä ja paik-

koja repimättä nopeasti. Suunnittelijakunta tuntui 

jakaantuvan joko perinteisen tai uusien menetelmi-

en kannattajiksi, kunnes yleistyivät ns. hybridirat-

kaisut, joissa uudempia menetelmiä voidaan käyt-

tää perinteisen rinnalla osakorjauksessa.

– En lähde ottamaan kantaa siihen, kumpi me-

netelmä on parempi. Se riippuu niin paljon tapauk-

sesta. Olin hiljattain hallituksen kokouksessa vuon-

na 1915 valmistuneessa kruunuhakalaisyhtiössä, 

jossa tiedetään, että siellä on ilman muuta edes-

sä hybridikorjaus, koska putkistoja on korjailtu niin 

monessa eri vaiheessa. Ensin kuitenkin selvitetään, 

missä kunnossa mikäkin putkiston osa on ja sitten 

valitaan menetelmä, jolla saadaan korjattua kaikki 

As Oy Pääskylän-

katu 7:n julkisivu-

remontti on Paavo 

Marttilan mukaan 

ollut paras, missä 

hän on koskaan 

ollut mukana. 

Siellä yhteistyö 

Realia Isännöinti 

Oy:n isännöitsijä 

Harri Puolakan-

ahon, suunnitte-

lusta ja valvonnas-

ta vastanneen 

Rakennuskonsul-

tit Treuthardt Oy:n 

Mika Wanteen ja 

Realia Isännöinti 

Oy:n teknisen 

isännöitsijän Tapio 

Raatikaisen kanssa 

sujui erinomaisesti 

2010 -2011 teh-

dyssä remontissa.
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putket eri rakennuksen osissa samalle tasolle. Tä-

tähän osakkeenomistajien yhdenvertaisuuskin lain 

perusteella edellyttää. Ja toisaalta putkistojen kor-

jaamisessa kalliimmalla mahdollisella malliratkai-

sulla ei ole mitään järkeä, koska tarvitaan korjausta-

pa, jolla saadaan aikaan putkisto, joka toimii kaik-

kialla. 

– Korjataanko käyttövesiputkisto vai myös vie-

märit? Olen käyttänyt kotikaupungissani Lahdessa 

tehdyistä linjasaneerauksista nimitystä Lahti-tau-

ti. Siinä suuri osa taloyhtiöistä on korjannut aikai-

semmin pelkästään käyttövesiputket ja nyt niitä 

korjataan uudestaan, koska joudutaan tekemään 

käyttövesiputkien lisäksi myös viemärit. Eräänkin 

tuttavani taloyhtiössä nyt uusitaan viemäriremon-

tin yhteydessä 15 vuotta sitten asennetut käyttöve-

siputket, vaikka niillä olisi ollut käyttöaikaa vaikka 

kuinka paljon jäljellä. Eli tällaisiin osakorjauksiin pi-

täisi lähteä hyvin harkiten, koska niillä voidaan ai-

heuttaa taloyhtiölle ja sitä kautta osakkeenomistajil-

le enemmän haittaa kuin saadaan hyötyä.

Roolitukset selviksi 
heti alkuvaiheessa
Monessa hallituksessa saatetaan pitää itsestään sel-

vänä, että isännöitsijä toimii taloyhtiön remontissa 

projektinjohtajana, mutta millä ehdoilla - siis lisä-

palkkion maksaminen voi hiertää, kun työnjaosta ja 

tehtäväkuvasta ei ole sovittu etukäteen. 

Paavo Marttilan mielestä on tärkeää, että isän-

nöitsijä todellakin osallistuu hankkeeseen, muttei 

välttämättä projektijohtajana, eikä varsinkaan pro-

jektinjohtajana vasten tahtoaan. 

– Jos isännöitsijä tekee perustyötään ja osallis-

tuu sen puitteissa työmaakokouksiin ja saa siitä so-

vitun korvauksen, niin ei hänelle silloin voida, eikä 

pidäkään maksaa projektinjohtajan palkkiota. Mutta 

jos hän toimii oikeasti projektinjohtajana ja siitä on 

hänen kanssaan sovittu, niin sittenhän tilanne on 

toinen. Se riippuu ihan isännöitsijästä henkilönä ja 

hänen pätevyydestään, Marttila pohtii.

Hänen kokemuksensa mukaan paras ratkaisu 

on, että isännöintiyrityksellä on tarjota taloyhtiön 

korjaushankkeeseen myös teknisen isännöitsijän 

palvelut, jolloin ns. perusisännöitsijä voi keskittyä 

hallinnointiin ja tekninen isännöitsijä teknisiin ky-

symyksiin.

– Hankkeissa, joissa olen ollut mukana ehkä kes-

kimäärin joka kolmannessa työmaakokouksessa 

on ollut paikalla taloyhtiön isännöitsijä ja loput on 

hoitanut isännöintiyrityksen tekninen isännöitsi-

jä. Minusta on erinomaisen hyvä asia, että teknisiä 

isännöitsijöitä on olemassa ja heitä erikseen kou-

lutetaankin, koska sellainen rooli on ehdottomasti 

tarpeen. 

Tosin Paavo Marttila arvioi, että pienemmillä ta-

loyhtiöillä ei ole välttämättä varaa käyttää tällaista 

kahden isännöitsijän toimintamallia. 
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PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä aikaisemmin julkaistuista 
Kiinteistöpostin artikkeleista, joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista asiaa.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje

http://www.kiinteistoposti.fi/uutiskirje


Esillä julkisten tilojen ja kotien sisustusvalaistuksia sekä valon-
lähteitä ja valaisintarvikkeita. Erikoisnäyttelyitä, ammattilais-
ohjelmaa ja erityisesti arkkitehdeille ja sähkö-suunnittelijoille 
suunnattu Pro Valo -alue.

www.valotapahtuma.fi 

Yhteistyökumppaneina Sähkösuunnittelijat NSS ry 
ja Suomen Valoteknillinen Seura ry

Valaistusalan tapahtuma ValoLight 
esittelee julki- ja yleisvalaistusta, 
koti- ja sisustusvalaistusta, 
lamppuja ja muita valonlähteitä 
sekä ulkovalaistusta ja valaisin-
tarvikkeita.

ValoLight järjestetään 10.–14.9.2014, nyt jo
viidettä kertaa yhdessä Habitare-messujen 
kanssa Messukeskuksessa Helsingissä.

Tarjontaa niin ammattilaisille kuin 
kuluttajillekin

ValoLight-tapahtuma on suunnattu valaistus- 
ja sisustussuunnittelijoille, arkkitehdeille ja 
sähkösuunnittelijoille, kiinteistön omistajille, 
rakennuttajille, isännöitsijöille ja alan opiskeli-
joille. Luvassa on näytteilleasettajien uutuuksia 
ja mielenkiintoista ohjelmaa!

Ammattilaisryhmien lisäksi tapahtuma puhut-
telee myös suurta yleisöä – kävijöiden mukaan 
valaisimet ovat yksi tärkeimmistä syistä tulla 
Habitare-messuille. Kuluttajille on tarjolla 
tietoa muun muassa valaistusuutuuksista ja 
trendeistä.

Pro Valo -alue tulee taas

Ammattilaiset pääsevät tutustumaan myös 
Pro Valo -erikoisalueeseen, joka löytyy ValoLight 
-tapahtumasta jo kolmannen kerran. 

Valaisinsuunnittelukilpailu Luminord 2014 
etsii uusia ratkaisuja kodin valaistukseen

Suomalaisten kotien valaistus kaipaa tuule-
tusta. Kodissa tarvitaan monenlaista valoa 
vuorokauden ja vuodenaikojen mukaan. Hyvä 
valaistus luo tunnelmaa, parantaa turvallisuut-
ta, antaa vireyttä sekä tehostaa tilojen käyttöä. 
Valo tuo sisustuksen värit, materiaalit ja tilojen 
muodot esiin.

Luminord-kilpailun järjestäjät haastoivat muo-
toilijat ja valaistuksen ammattilaiset luomaan 
uusia klassikoita, innovatiivisia valaistustapoja 
ja laadukasta valoa arkeen. Kilpailun tulokset 
julkistetaan Messukeskuksessa ValoLight 2014 
-tapahtuman avajaispäivänä 10.9.2014. 

Samanaikaisesti järjestetään Suomen suurin 
huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma 
Habitare, ArtHelsinki-nykytaidemessut sekä 
antiikin, vanhan taiteen ja vintagen myynti-
näyttely Antiikki. Kävijät pääsevät yhdellä 
lipulla kaikkiin tapahtumiin.

VALAISTUSALAN 
AMMATTITAPAHTUMA

AMMATTILAISAJAT: KE KLO  10–18, TO KLO 10–14. PÄÄSYLIPPU 30 €

YLEISÖLLE: TO KLO 14–18, PE KLO 10–19, LA–SU 10–18. 

Liput ennakkoon 15/9 € verkkokaupasta: shop.messukeskus.com, 

tapahtuman aikana ja kassoilta 18/11€.

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

10.–14.9.2014 Messukeskus

http://www.valotapahtuma.fi


Kokemusta karttuu, 
mutta yllättävän hitaasti
Kun muutamia vuosia sitten tiedusteltiin isännöit-

sijäkunnalta, kuinka monessa putkiremontissa he 

ovat olleet mukana, vastauksia sarakkeessa ”en yh-

dessäkään” tuli varsin paljon. 

– Saattaa olla, että osa vastaajista oli siinä vai-

heessa ollut alalla sen verran lyhyen ajan, ettei siksi 

ollut osallistunut yhteenkään putkiremonttiin. Silti 

pidän aika huolestuttavana sitä, että muutama vuo-

si sitten ”ei yhdessäkään” -vastaajia oli tuossa kyse-

lyssä kuitenkin niin suuri määrä. 

– Mielestäni isännöitsijällä pitää olla taloyhtiössä 

sellainen rooli, että hän osallistuu, eikä vain katse-

le syrjästä asioita. Jos isännöitsijä kokee, ettei halua 

osallistua putkiremontin tekemiseen tai se aiheut-

taa liikaa töitä, nämä asiat pitää ottaa työnjaossa ja 

työmäärässä huomioon. Omasta kokemuksestani 

voin sanoa, että putkiremontti työllistää isännöitsi-

jää ainakin viisi kertaa enemmän kuin mitä taloyh-

tiö ns. normaalina aikana työllistää.

– Ja taloyhtiön edustajana mukana on parhaassa 

tapauksessa hallituksen puheenjohtaja, toki ei hän-

täkään voi siihen pakottaa. Taloyhtiön edustaja olisi 

kuitenkin aina hyvä olla mukana.

Korjausrakentamispalvelua 
isännöintiin
Kattoremontteja, salaojaremontteja, linjasaneerauk-

sia ja viemäriremontteja, kosteusvaurioremontteja, 

julkisivuremontteja ja niin edelleen ja niin edelleen.

– Minulla on sellaisessa pienessä kierrevihkos-

sa ylhäällä, kuinka monessa taloyhtiön remontis-

sa olen ollut mukana. Viimeksi kun laskin - riippuu 

siis siitä, mitä kaikkea laskee mukaan - mutta sellai-

sia, joissa olen ollut hallituksen jäsenenä mukana, 

niin niitä taitaa olla nyt 14, Paavo Marttila kertoo.

90-luvulla ensimmäinen asunto-osakeyhtiöön 

kohdistuva remontti oli Westendissä, rivitaloyhtiön 

kattoremontti, johon Paavo Marttila ajautui hallituk-

sen puheenjohtajan ominaisuudessa. Samaisessa 

taloyhtiössä piti myös tehdä korjaus salaojitukseen.

– Silloin 90-luvun alkupuolella taloyhtiöiden te-

kemät remontit olivat aika harvinaisia. 

Nyt voisi sanoa, että vanhempien talojen osalta 

remontteja on tehty fi fti fi fti eli noin puolessa tehty, 

noin puolessa kerros- ja rivitalokannasta tulossa. 

Suuressa osassa isännöintiyrityksiä ei ole tarjota 

korjausrakentamisen erityispalveluita tai projekti-

johtamista korjaamisen kasvusta huolimatta. 

Paavo Marttilan mukaan siihen on yksi, selkeä 

syy - isännöintipalkkioiden pienuus.

– Ja toisaalta taloyhtiöiden ymmärtämättömyys 

siinä, ettei isännöitsijä pelkästään sillä normaaliajan 

rutiinikorvauksella pysty mitään putkiremontteja 

teettämään.

Kun palkkiot ovat pienet, ei kehitytä, ei parane 

palveluiden laatu. 

– Se taas johtuu siitä, että isännöintiyritysten 

hintakilpailu on liian määräävä tekijä, Marttila vielä 

pohtii kehityksen jarruista.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI vahvisti uudistuessaan 

sen, että kun osakkeenomistaja on tehnyt huoneis-

tossaan vastaavan remontin, jonka yhtiö päättää 

myöhemmin suorittaa kaikissa yhtiön huoneistossa, 

hän voi saada siitä hyvitystä. Hyvityksestä ei ole kui-

tenkaan säännöksiä laissa, vaan perusteita on avattu 

lain perusteluissa. 

– En sano, ettei hyvitysmahdollisuutta olisi pitänyt 

sinne lakiin pistää, mutta paljon helpompi olisi ollut, 

jos sitä ei laissa olisi, Paavo Marttila pohtii.

Käytännön kannalta voi olla ongelmallista vetää 

rajaa siihen, millainen, miten tehty ja minkä ikäinen 

esimerkiksi kylpyhuoneremontti vastaa taloyhtiön 

linjasaneerauksessa toteutuvien kylpyhuoneiden 

tasoa ja voidaan korvata osakkeenomistajalle ja 

milloin ei.

– Jos taloyhtiö hyväksyy osakkeenomistajan 

tekemän remontin tason ja korvaa sen osakkeen-

omistajalle, samallahan taloyhtiö ”hyväksyy” sen vas-

tuulleen. Eli se kylpyhuone  on yhtä hyvin tehty kuin 

nekin, jotka yhtiössä nyt tehdään, Marttila pohtii.

– Tavallisen järkiajattelun mukaan tuntuisi, ettei 

ainakaan yli 5 tai 10 vuotta sitten tehtyjä kylpyhuo-

neremontteja voida hyväksyä nykyisten remonttien 

tasoisiksi, koska niitä ei ole tehty nykyisten rakenta-

mismääräyskokoelman kosteusmääräysten ja -ohjei-

den C2-määräysten mukaan, hän jatkaa.

– En tosin ole kommentaareja lukenut, että 

löytyykö sieltä jotakin perusteita tai neuvoja tähän. 

Ikä joka tapauksessa on aika hankala määrittelijä. 

Ehkä jonkinlainen sopivuus voisi olla parempi eli jos 

osakkeenomistajan tekemä remontti on yhteenso-

piva taloyhtiön remontin kanssa, niin silloin se olisi 

korvattavissa, hän arvioi.

Olisiko se sitten taloyhtiön kylpyhuoneremon-

tin valvoja, joka voisi todeta yhteensopivuuden tai 

esittäisi korjaamista? Tältäkin osin Paavo Marttila 

miettii käytännön menettelyä. Tärkeää olisi kuitenkin 

huomioida taloyhtiön tuleva vastuu.

– Jos taloyhtiö hyväksyy osakkeenomistajan 

kolme vuotta sitten tekemän remontin ja sitten 

huoneisto siirtyy uudelle omistajalle, joka näkee heti, 

ettei kylpyhuonetta ole remontoitu, vaikka paperei-

den mukaan kylpyhuoneremontit on tehty kaikkiin 

huoneistoihin, silloin taloyhtiökin voi joutua aika 

hankalaan tilanteeseen. Veikkaan, että tätä lain koh-

taa varmaankin seuraavalla lakikierroksella tarkiste-

taan. Mielenkiintoista nähdä.

Toisaalta hyvityskysymystä ei Paavo Marttilan 

oman kokemuksen mukaan ole kovin usein edes 

jouduttu käsittelemään.

– Luulen, että ihmisillä on tervettä järkeä. Vaikka 

heidän ei tarvitsisi maksaakaan taloyhtiön remontissa 

ja he pärjäisivät vanhalla kylpyhuoneella, niin silloin 

he jättäisivät yhden mahdollisuuden käyttämättä ja 

kasaisivat mahdollisesti itselleen vaikeuksia. Suhtau-

tuminen tietysti riippuu henkilökohtaisista suunni-

telmista, esimerkiksi siitä, aikooko myydä asunnon 

lähiaikoina. Minä asunnon myyntiaikeissa olevana  

 ottaisin ilman muuta taloyhtiön remontin.

Hyvityspykälää 
vaikea soveltaa
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KAIKKI

-OSAKEYHTIÖT

Erikoisjakelu 77 000 kpl –noin 185 000 lukijaa.

Lehti on jaossa myös  FinnBuild-messuilla 1.-3.10.2014.

Levikin rakenne

As.Oy:iden hallitusten puheenjohtajat 49 895�

Ammatti-isännöitsijät    3 651

Sivutoimiset isännöitsijät              7 086

Arkkitehdit ja suunnittelijat        696

Kiinteistönhuoltoliikkeet         282

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, 

kauppa ja teollisuus       382

LVI-urakoitsijat ja -suunnitelijat 1 123

RIA r.y:n yritysjäsenet   160

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät    1 526

Eduskunta       200

Kerrostalojakelu 10 828

Messujakelu 1 171

Yhteensä     77 000

Kiinteistöposti nro 7/2014.

Ilmestyy 23.9.2014 – varaa paikkasi nyt.

www.kiinteistoposti.fi 

http://www.kiinteistoposti.fi
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Teksti: Teksti: Riina TakalaRiina Takala

O
nko toteuttamisaikataulu realistinen vai 

onko taloyhtiö jo auttamatta myöhässä? 

Mitä kysymykseen vastaavat Pintaura-

koitsijat ry:n toimitusjohtaja Juha Hel-

mijoki ja materiaaliteollisuuden edustaja myynti-

johtaja Jarkko Mattila.

– Jos taloyhtiö aikoo toteuttaa julkisivuremontin 

ensi kesänä, niin silloin hankkeen valmistelu pitäisi 

aloittaa hyvissä ajoin syksyllä. Siis näihin aikoihin, 

ammattilaisia palveleva myyntijohtaja Jarkko Matti-

la Tikkurila Oyj:stä sanoo.

YHTIÖKOKOUSRYTMI AIHEUTTAA HANKALUUKSIA 
JULKISIVU- JA KATTOURAKOISSAKIN

Päätökset ja toteutus 
paremmin synkroniin
Taloyhtiö haluaisi tehdä kerrostalon julkisivuille 
pintakäsittelyremontin ja toivoo sen toteuttamista ensi 
keväänä tai kesällä. Suunnittelua ei, eikä muitakaan 
valmisteluita ole vielä tehty. Ajatuksena kuitenkin, että 
päätös saadaan kevään 2015 yhtiökokouksessa.

Käytännössä liian monet taloyhtiöt toimivat 

Jarkko Mattilan ja Juha Helmijoen mukaan liian ly-

hyellä aikajänteellä. Kuvitellaan, että kun yhtiöko-

kouksen päätös remontin toteuttamisesta on tehty 

nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan vaikkapa 

vasta kesäkuun loppuun mennessä, niin työt - totta 

kai - alkavat hetimiten. Toisin voi kuitenkin käydä.

– Korjaushanke, josta vasta kesän lopulla teh-

dään päätös, tulee auttamattomasti liian myöhään 

toteuttamisen kannalta. Jos hanke valmistellaan 

hyvissä ajoin ja ajateltu tehtävän tulevana talvena 

Onnistuneen jul-

kisivu- tai katto-

korjauksen edel-

lytys on, että on 

osattu ajoittaa 

hankkeen eri vai-

heet ja päätök-

sentekovaihe oi-

kein. Tässä kuvaa 

Malminkadun 

työmaalta.  

KUVA: TIKKURILA OYJ
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tai ensi kevät-kesällä, niin silloin tänä vuonna tehty 

yhtiökokouspäätös on tullut ihan hyvissä ajoin ura-

koitsijan kannalta, Juha Helmijoki arvioi.

Silloin hanke kiinnostaa urakoitsijaakin, joka ra-

kentaa pitkin loppuvuotta ensi vuoden työmaita. 

– Tällainen aikataulutus antaa urakoitsijalle hy-

vän lähtökohdan, koska se merkitsee sitä, että ura-

kasta on mahdollisuus saada mielekkäämpi hinta 

kuin jos joutuu ottamaan urakan tietyllä tavalla vii-

me tipassa, suunnittelematta, Helmijoki jatkaa. 

Ongelmallista nykyisin vallalla olevassa  rytmi-

tyksessä on Jarkko Mattilan mukaan juuri se, että 

urakoitsijan ja toteuttamisen kannalta taloyhtiön 

päätös tulee usein liian myöhään.

– Urakoitsijahan ei voi aloittaa töitä ennen kuin 

taloyhtiö on tehnyt tilauksen eli tehnyt päätöksen 

urakan toteuttamisesta. Ja entäs sitten, jos yhtiöko-

kous päättääkin pistää hankkeen uuteen valmiste-

luun? Mitä se merkitsee urakoitsijalle?, Mattila avaa 

asiaa.

Mennyt kevät ja kesä kertoo kuitenkin siitä, että 

joissakin tapauksissa hankkeet ovat edenneet hal-

litusti. 

– Kun käveli esimerkiksi maaliskuussa Helsin-

gissä, sinne alkoi nousta ensimmäisiä telineitä. Sen 

perusteella siis voi todeta, että ainakin osa taloyhti-

öistä osaa tehdä hankintansa ja päätöksensä oikein 

ja ajallaan, Helmijoki huomauttaa.

Toteuttamisen ajankohdasta liikkeelle
Korjaushankkeen valmistelu ja aikataulutus voitai-

siin Juha Helmijoen mielestä tehdä toisin päin kuin 

nykyisin usein tehdään. 

– Lähdettäisiinkin liikkeelle loppupäästä, toteut-

tamisajankohdasta. Mietittäisiin etukäteen, on-

ko mielessä oleva ajankohta hyvä vai kannattaisiko 

ehkä odottaa ja siirtää hanketta jo heti alkuvaiheen 

suunnitelmissa pari-kolme kuukautta eteenpäin. 

Onko julkisivun korjaamisella todellisuudessa kiire, 

jos julkisivut ovat olleet koskematta X vuotta, eikä 

selvästikään mitään katastrofi a ole tapahtumassa? 

Silloinhan korjaamisen aloittaminen ei olisi parista-

kolmesta kuukaudesta kiinni, Helmijoki kehottaa 

pohtimaan.

– Tärkeintähän on, että korjaushanke pysty-

tään tekemään mahdollisimman jouheasti alusta 

loppuun. Hallitusti tehden on helpompi hyväksyä 

myös lyhyet epäjatkumot - esimerkiksi pieni talvi-

seisokki tammikuussa tai helmikuussa, kun enna-

koidusti on kylmää. Toki voi olla toisenlainenkin 

talvi, kuten viime talvena, jolloin helmikuussa olisi 

ollut erittäin hyviä ilmoja tiettyjen töiden tekemi-

seen.

– Jos hosuen aloitetaan, niin työ ei välttämättä 

valmistu yhtään nopeammin verrattuna siihen, että 

on tehty hyvät valmistelut ja suunniteltu työvaiheet 

paremmin, hän vielä muistuttaa. 

Kuntotarkastus
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Tarkastamme, korjaamme ja huollamme pelti-, 
tiili- ja huopakatot yli 20 vuoden kokemuksella.

KattohuoltoPeruskorjaus

Ota ensimmäinen askel jo tänä syksynä,
soita ja tilaa Vesikaton Kuntotarkastus:

010 680 4010

Olemme Finnbuild-messuilla, 

osasto 7d16 - tervetuloa!
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Laki vaikuttaa aikataulutukseen
Aikaisemminhan yhtiökokoukset piti pitää huh-

tikuun loppuun mennessä. Isännöitsijöiden val-

taisasta työmäärästä johtuen monet isännöitsijät 

ovat pidentäneet yhtiökokousaikaa, koska laki antaa 

siihen mahdollisuuden. Niinpä monista hankkeista 

tehdään lopullisia päätöksiä varsin myöhään kesän 

kynnyksellä.

Jarkko Mattila ja Juha Helmijoki eivät pidä järke-

vänä palauttaa kahden yhtiökokouksen toiminta-

mallia takaisin, vaan heidän mielestään järkevintä 

on pitää suuremmista hankkeista aina ylimääräi-

nen yhtiökokous.

– Ylimääräinen yhtiökokous pitää kuitenkin 

ajoittaa remontin suunnittelun ja toteutuksen aika-

taulun ehdoilla, Helmijoki korostaa.

Lisäksi toiminnallisuutta ja kokonaisedullisuut-

ta ajatellen taloyhtiölle tulee varmastikin edullisem-

maksi pitää ylimääräinen yhtiökokous ajallaan kuin 

väkisin jättää päätöksenteko roikkumaan sellaiseen 

vuoden ajankohtaan, ettei se silloin välttämättä 

houkuta urakoitsijoita edes tarjoamaan.

– Silloin voikin käydä niin, että työ siirtyy seu-

raavaan kauteen.

Pienemmissä taloyhtiöissä saatetaan pitää aiot-

tua pintakäsittelyremonttia sen verran pienenä, et-

tei sen vuoksi haluta järjestää ylimääräistä yhtiöko-

kousta ja varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä ei 

saada maalauskauden kannalta järkevään aikaan.

– Silloin urakoitsija saattaa joutua vaikeuksiin, 

kun työ on tavallaan tilattu, mutta lopullinen pää-

tös puuttuu ja paras maalauskausi uhkaa valua 

hukkaan. Maalauskausi voitaisiin nykyisin aloit-

taa maalis-huhtikuussa, mutta ulkomaalauskausi ja 

asunto-osakeyhtiölain luoman aikataulun mukaan 

yhtiökokous eivät ole riittävän hyvin synkronissa 

keskenään, Mattila vielä pohtii.

Kunnossapidon ja korjausten suunnitteleminen 

riittävän pitkälle aikavälille on Helmijoen mielestä 

yksi keino sovittaa hankkeiden toteuttamista ja pää-

töksentekoa paremmin yhteen.

– Taloyhtiö tekisi hyvissä ajoin vuoden 2014 ai-

kana päätökset, valtuuttaisi hallituksen tilaamaan 

ne ja työt voitaisiin siten toteuttaa vuoden 2015 ai-

kana.

Suunnitelmallisempaan kiinteistönpitoon ja kor-

jauksiin päästäisiin Jarkko Mattilan mielestä ehkä 

silläkin, että isännöitsijällä ei olisi niin monia yhti-

öitä hoidettavanaan ja hallitusjäsenet suhtautuisivat 

tunnollisemmin tehtäväänsä.

– Ihmisillä on nykyään niin vähän aikaa mihin-

kään, eikä varsinkaan hallitustyöskentelyyn. Isän-

nöitsijät taas joutuvat ottamaan hoidettavakseen 

liikaa yhtiöitä, että saavat isännöintiyrityksen pyöri-

mään kannattavasti, Mattila pohtii. 

Tämä saattaa johtaa siihen, että osakkaat ihmet-

televät, kun mitään ei tapahdu. Hallitus ja isännöit-

sijä taas pistävät hankkeeseen vauhtia, jottei synny 

mielikuvaa, etteivät he olisi tehneet mitään. 

Tosiasiassa ehkä marraskuun ja tammikuun väli-

senä aikana ei olekaan tehty mitään, vaikka keväälle 

tai kesälle aiottu hanke olisi sitä edellyttänyt. Sitten 

tulee kiire, urakoitsija saatava nopeasti, yhtiökoko-

uksen päätös kiireellä ja...

– En oikein usko, että hallituksen puheenjohta-

jat tai hallituksen jäsenet ymmärtävät päätöksente-

on suhdetta toteutukseen - kaksi maailmaa eivät oi-

kein kohtaa, Mattila vielä arvioi.

"Suunnittelussa ei 
mielestäni tarpeek-
si mietitä, kuinka 
rakennuksen huol-
to käytännössä 
tehdään ja mitä se 
maksaa käyttäjille. 
Pitäisikö suun-
nitelmiin liittää 
PTS:ää konkreetti-
sempi huoltosuun-
nitelma kustan-
nusaikutuksineen 
esimerkiksi seuraa-
vien 20-30 vuoden 
ajalle." Jarkko Mattila
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Oikea-aikaisuuden edistämisen keinot
Voisiko talvikorjaaminen edistää oikea-aikaisuutta 

esimerkiksi sillä, että urakoitsija voisi luvata urakan 

edullisemmin, koska se tasaisi vuoden työkuormaa 

ja ajoittuisi työvoiman saannin ja muiden urakkaan 

liittyvien hankintojen kannalta parempaan ajan-

kohtaan kuin ruuhkahuippuina?

– Mietitäänpäs tätäkin kesää. Miten kätevää olisi 

myöhäisiä kokousajankohtia ajatellen ollut se, että 

yhtiökokous olisi päättänyt urakan tekemisestä tou-

kokuussa tai viimeistään kesäkuun alussa ja silloin 

ajoittanut työt alkamaan esimerkiksi lokakuussa, 

Helmijoki pohtii.

Näin taloyhtiön osakkaat ja asukkaat olisivat 

saaneet nauttia parvekkeistaan koko kesän ja hu-

pun alle mentäisiin vasta syksymmällä, kun on pi-

meämpää.

– Telinevuokratkin ovat urakoitsijalle yleensä 

edullisemmat syksyllä ja talvella ja huputus toimisi 

pienenä lisälämmöneristeenä talven aikana. 

Urakoitsijan valinta kriittinen kohta
Jarkko Mattilan mielestä päätöksenteon aikataulu-

tus ja urakan toteuttamisen välinen epäkohta voi 

vaikuttaa siihenkin, ettei taloyhtiö saa välttämättä 

hyvää urakoitsijaa toteuttamaan korjaustaan.

– Olemme sairaassa maailmassa, jossa hintaa 

”vingutetaan” kaikissa asioissa. Miten ”hinnanvin-

gutus” vaikuttaa hyvään urakoitsijaan? Sehän jää 

”jalkoihin”, kun hinnanvinguttaja lupaa taloyhtiöl-

le tehdä urakan heti. Sitten ei kuitenkaan tule kuin 

sutta ja savea, Mattila pohtii.

Mikä voisi olla sellainen porkkana, että se ohjaisi 

taloyhtiöiden hankkeita oikea-aikaisuuteen?

– Valitettavasti ihmisten houkuttavin porkkana 

vaikuttaa olevan vain halpa hinta. Omista rahoista 

kiinni pitäminen taloyhtiöiden urakoissa on men-

nyt ihan mahdottomaksi. Jotenkin tuntuu, etteivät 

ammatti-isännöitsijätkään aina osaa arvioida yri-

tyksiä ja niiden kykyä toteuttaa urakoita. Isännöit-

sijän ammattitaitoa on minun mielestäni  se, että 

tarjoukset kysytään vain sellaisilta yrityksiltä, jotka 

isännöitsijä tuntee ja tietää, että ne pystyvät hoita-

maan urakan, Mattila jatkaa.

Tilaajavastuu.fi  -palvelu sekä Rakentamisen Laa-

tu ry ovat Juha Helmijoen mielestä hyviä väyliä sel-

vittää yritysten taustoja, omistuksia ja sidoksia.

Lisäksi Mattila ja Helmijoki muistuttavat siitä, et-

tä taloyhtiön kannattaa suhteuttaa oma urakkan-

sa siihen, minkä kokoiselta yritykseltä pyytää tar-      

jouksia. Sillä voidaan paremmin ehkä varmistaa, 

että taloyhtiön hanke kiinnostaa urakoitsijaa ja ta-

loyhtiö saa tarjouksen. Toki on työtilanteita, että 

hanke kiinnostaa isompaakin urakoitsijaa siksi, että 

se sattuu sopivasti kevään tai kesän työtilanteeseen 

pienenä ja nopeasti tehtävänä urakkana.

Huoltotoimien merkitystä ei tiedosteta
Julkisivukorjaukset ovat Jarkko Mattilan mielestä 

karkeasti yleistäen paisuneet kevyistä korjauksista 

raskaampiin, koska pienimmänkään huollon ja yllä-

pidon merkitystä ei ole ymmärretty. Esimerkiksi jul-

kisivujen pesuja ei  Suomessa juurikaan harrasteta. 

– Taloyhtiöissä ei välttämättä ymmärretä laisin-

kaan, että se selviäisi huokeamalla, jos puinen jul-

kisivu huoltomaalaattaisiin silloin, kun  maalipin-

ta on vielä siinä kunnossa, ettei sille tarvitse tehdä 

mekaanista maalinpoistoa ennen huoltomaalausta. 

Mattila pohtii.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että esimerkiksi 

kevyemmällä oikea-aikaisella huoltomaalauksella 

voi saada rakennuksen ilmeen siistiksi ja hoidetuk-

si ja näin pidentää olemassa olevan julkisivun elin-

kaarta, Helmijoki mainitsee     

Erilaiset ylläpito- tai huoltosopimukset voisivat 

Mattilan mielestä parantaa tilannetta. Taloyhtiössä 

tiedostettaisiin, että kymmenvuotistakuun ja kaksi-

vuotistarkastusten lomaan voisi sijoittua taloyhtiön 

urakoitsijan kanssa tekemä huoltosopimus esimer-

kiksi kattojen tai julkisivujenkin osalta.

Viimeaikainen trendi näyttää kuitenkin Matti-

lan mukaan olevan sitä, että julkisivut käytetään ns. 

loppuun ennen kuin niille ruvetaan tekemään jota-

kin. Ehkä on unohdettu vuonna 1980 käynnistetyn 

ja 1990-luvulla päivitetyn kuntotutkimusmenette-

lyn perusopit, joiden mukaan kuntotutkimuksessa 

esitetään korjausvaihtoehtoja, joita voitaisiin käyt-

tää ja minkä pituisia kestoikiä milläkin korjaustaval-

la voidaan saavuttaa. 

TÄNÄ vuonna kevät ja kesä ovat olleet hyvin 

otollisia kattoremonttien toteuttamiselle. Niissä on 

korjattu vanhoja kattoja uusiin, mutta myös katto-

pintojen pinnoituskäsittelyt vaikuttavat alan urakoit-

sijoiden mukaan yleistyneen kattokorjauksissa. 

Kattoliitto muistuttaa, että hyvä hoito pidentää 

katon ikää vuosilla. Säännöllinen tarkastaminen 

ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan 

varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen 

ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia 

merkittävästi. 

Lisäksi kannattaa muistaa, että huoltotoimenpi-

teiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät 

kiinteistönomistajan vastuulle. 

Kattoliitto haluaakin edistää hyvää kattohuoltoa 

sillä, että se on laatinut sekä kermi-, pelti- että tiili-

katoille omat huoltokirjat, joita voi tilata liitosta.

Sivustolta löytyy myös bitumikermikatteiden 

käyttöikälaskuri, jota esimerkiksi suunnittelijat voivat 

hyödyntää suunnitelmiensa tekemisessä. 

"Mikäli laskuri antaa alle 40 vuoden käyttöiän, 

kannattaa miettiä, voidaanko jotain osa-aluetta 

parantaa. Mikäli laskurin antama tulos on alle 30 

vuotta, on suunnitelmissa tai toteutuksessa selviä 

virheitä tai puutteita, jolloin pitää tarkoin miettiä, 

onko suunnitelmat, toteutus tai huoltotoimenpi-

teet mitoitettu oikein. Laskurin tuloste ilmoittaa 

punaisella, kursivoidulla tekstillä, mikäli laskuriin on 

syötetty hyvän rakennustavan vastaisia ratkaisuja", 

ohjeissa todetaan.

www.kattoliitto.fi 

Tänä kesänä huhkittu 
kattoremonteissa
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VERTO ON NYKYAIKAINEN VESIMITTARI, JONKA AVULLA SINÄ JA  
TALOYHTIÖSI VOITTE SÄÄSTÄÄ VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA.

VEDENMITTAUS ON ISÄNNÖITSIJÄLLE HELPPOA, KUN ON VERTOLIVE!

Etäluettava Verto on aina ajan tasalla, eikä ve-
simittarien lukemisesta tarvitse huolehtia, sillä
kaikki hoituu automaattisesti.

Liity siis yli 100 000 tyytyväisen Vertokodin kas-
vavaan joukkoon ja valitse taloyhtiöösi huoleton 
ja luotettava Verto.

Verto on ainoa vedenmittausjärjestelmä, joka tarjoaa päivittäin etäluettavat 
mittarit ja kätevän käyttöliittymän, josta isännöitsijä saa ajan tasalla olevat tiedot
aina silloin kuin tarvitsee.

Kaikki tiedot, aina ajan tasalla, automaattisesti.

Niin helppoa se on, kun on VertoLive.

 WWW.VERCON.FI
Takuu:
5 vuotta

Suomessa suunniteltu
ja valmistettu

Huoneistokohtainen 
vedenmittausjärjestelmä

VERTO ON VIISAAN TALOYHTIÖN VALINTA

http://www.vercon.fi


H
yvälaatuisen sisäilman varmistamiseksi 

on myös selvitettävä, mitä reittiä pitkin 

asunnoista poistetun ilman tilalle tulee 

korvaava ilma. 

Näin muistuttaa korjausrakentamiseen ja erityi-

sesti ikkunoiden kuntokartoituksiin erikoistunut 

Jussi-Pekka Launne.

On jälleen hyvä hetki muistuttaa taloyhtiöitä kai-

kista ikkunaremonttiin liittyvistä tekijöistä, koska 

ikkuna yhdistettynä ilmanvaihtoon muodostaa ko-

konaisuuden, jonka tuloksena saadaan hyvälaatuis-

ta sisäilmaa.

Kokonaisuus 
ammattilaisen kanssa haltuun
– Ilmanvaihdon asiantuntemusta tarvitaan kun-

nostushankkeen suunnittelussa ja ilmamäärät sekä 

painesuhteet on todettava myös ikkunaurakan jäl-

keen, hän muistuttaa. 

– Yhteisen tavoitteen lisäksi ikkunalla julkisi-

vun rakennusosana ja ilmanvaihdolla talotekniikan 

järjestelmänä on muukin merkittävä yhteys. Usein 

- joskaan ei aina - on ilmanvaihdon tarvitsemalle 

korvausilmalle järjestetty hallittu reitti ikkunoiden 

yhteyteen. Hyvin toimiva ilmanvaihto on puoles-

taan aina edellytys sille, että ikkuna voi toimia tar-

koituksenmukaisella tavalla, Launne toteaa.

Sisäilman laatuongelmat johtuvat usein siitä, että 

korvausilman tulo asuntoihin ei toimi. Ikkunoiden 

huurtuminen pakkasella taas on merkki huonosti 

toimivasta ilmanvaihdosta. Ikkunoiden ja ilman-

vaihdon hyvä toimivuus ovat yhteydessä toisiinsa.

Korvausilman merkitys
– Ennen 1960-lukua rakennetuissa asuinkerrosta-

loissa voi vieläkin löytää ikkunoiden karmeihin ja 

puitteisiin sijoitettuja korvausilmaventtiileitä. Asian 

merkitys on silloin ymmärretty ja siihen on pyritty 

löytämään ratkaisu, Launne toteaa.

"MUISTAKAAPAS HUOMIOIDA ILMANVAIHTO IKKUNAREMONTEISSA"

Ilmanvaihtoasioiden
tuntemus tarpeen

– Kun elementtirakentaminen sitten valtasi 

asuntorakentamisen markkinat, tämä tärkeä osa il-

manvaihtojärjestelmistä unohtui. Korvausilmareitit 

järjestettiin esimerkiksi vain jättämällä ikkunan si-

säpuitteen yläsarjasta tiiviste pois lyhyeltä matkal-

ta. Näin toteutettuna ilmamäärät jäävät kuitenkin 

vähäisiksi ja ilman nopeus pienissä tiivisteraoissa 

kasvaa. 

– Toisaalta vanhojen punostiivisteiden teho ka-

tosi melko nopeasti, joten korvausilmaa saatiin lo-

pulta sekä tiivisteiden raoista että muita ei niin hal-

littuja reittejä, joka tapauksessa vähän miten sattui.

– Asian tärkeys oli kuitenkin niin ilmeinen, että 

vuonna 1986 tuli voimaan määräys, että koneellisen 

poistoilmanvaihdon tarvitsema korvaava ilma on 

otettava asuntoihin venttiilien kautta. Osa suunnit-

telijoista sijoitti venttiilit julkisivujen seinärakentei-

siin ja osa ikkunoiden yhteyteen, erilaisiin umpio-

siin, hän jatkaa.

– Uusin kehitys ovat ns. tuloilmaikkunat, jois-

sa ilma otetaan ulkoa ikkunoiden sisä- ja ulkopuit-

teiden väliin, josta se esilämmitettynä johdetaan 

asuinhuoneeseen. Tällä järjestelyllä vähennetään 

selvästi muiden korvausilmaventtiilien aiheutta-

maa vedontunnetta kylmänä vuodenaikana. Näin 

todennäköisyys sille, että asukkaat sulkevat tehok-

kaasti korvausilmaventtiilit, tässä järjestelyssä vähe-

nee, hän toteaa.

Painesuhteet kuntoon
– Kaikissa tapauksissa, joissa asuinrakennuksen il-

manvaihto perustuu koneelliseen poistoon, on jär-

jestelmän toimivuuden kannalta välttämätöntä, että 

painesuhteet on säädetty oikein, Launne korostaa. 

Korvausilmaa voi tulla asuntoihin venttiileistä 

vain, jos tilat ovat suunnitelmallisesti alipaineisia: 

–Ellei näin ole, ei asunnon sisäilma vaihdu tar-

koitetulla tavalla ja ikkunoiden toimivuus vaikeu-

tuu; ne huurtuvat tietyissä olosuhteissa. 

Isännöitsijä ja hallitus ymmärtävät, että 
ikkunaremontin jälkeen pitäisi säätää ilmanvaihto. 
Sudenkuoppa on kuitenkin siinä, jos mitataan vain 
asuntojen poistoilmanvaihdon ilmamäärät.
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Tässä tarkoitetaan ikkunan ulkopuitteen lasin si-

säpinnan huurtumista, joka johtuu siitä, että läm-

min sisäilma pääsee lasiväliin ja tiivistyy kylmän 

pinnan kohdattuaan.

Ikkunaremontin yhteydessä
– Kun ikkunoita kunnostetaan, minimiratkaisu ja 

”huono, mutta parempi kuin ei mitään”, on sisäpuit-

teen yläsarjan tiivisterako. Venttiilivalmistajat ovat 

kyllä tuoneet markkinoille saneerauskohteisiin so-

pivia venttiiliratkaisuja, myös tuloilmaikkuna-tyyp-

pisiä, Launne sanoo.

Tällaisessa kunnostustapauksessa toimiva ikku-

na edellyttää toimivaa ilmanvaihtoa. 

– Jos ilmanvaihdon säädöt ovat sellaiset, että 

huoneissa vallitsee ylipaine, seurauksena on aikai-

semmin mainittu lasivälien huurtuminen. Huurtu-

minen ei välttämättä kerro ikkunan kunnostamisen 

epäonnistumisesta. Ikkunapuitteiden tiivisteet voi-

vat olla suunnitelman mukaiset ja oikein asennet-

tu, mutta sisäilman reittejä lasiväliin voi olla muita; 

sälekaihtimen asennusreiät, ikkunalukot, karmien 

asennusvirheet ym.

Kun ikkunat kunnostetaan asunnoissa, joissa on 

erilliset korvausilmaventtiilit, voidaan ikkunoiden 

sisäpuitteet aina tiivistää täysin tiiviiksi. 

– Tiivistämisen periaatteiden mukaisesti ikku-

nan tiiveyden tulee vähetä ulospäin, jolloin ulko-

puitetta ei tiivistetä tai tiivisteissä tulee olla sopiva 

määrä rakoja. Näin tiivistettäessä vältetään ikkunan 

huurtuminen, kun sen lasien välitila pääsee riittä-

västi tuulettumaan, Launne opastaa.

– Tässäkin tapauksessa voi huurtumista esiin-

tyä, jos ilmanvaihto ei toimi oikein. Näissä asioissa 

kaikki on todella ”pienestä kiinni”, hän vielä muis-

tuttaa.

– Kun ikkunat päätetään vaihtaa karmeineen 

uusiin tuloilmaikkunoihin, tai kun uudessa asun-

nossa on sellaiset, on ilmanvaihdon oikea toiminta 

yhtä tärkeä kuin edellä kuvatuissa kunnostustapa-

uksissa. Jos ilmanvaihdon säädöt eivät ole kohdal-

laan ja asunnossa vallitsee ylipaine, tuloilmaikku-

nan sisäpuitteessa olevan venttiilin takaiskuventtiili 

ei välttämättä kykene estämään lämpimän sisäil-

man pääsyä lasiväliin. Ja seurauksena on taas lasi-

välin huurtuminen. 

– Ikkunan venttiilissä voi siis olla vähäinen vika, 

mutta huurtumista ei tapahtuisi, jos tila olisi aina ja 

kaikissa olosuhteissa alipaineinen, hän vielä toteaa.

Kiinteistöklubi 
tekee comebackin!
Pari vuotta osittain tauolla ollut suosittu Kiinteistöklubi–portaali palaa uudistuneena markkinoille.
Sivusto on tarkoitettu taloyhtiöpäättäjille, asukkaille ja kaikille asumisesta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy paljon 
tietoa liittyen asumiseen, kiinteistönpitoon, korjausrakentamiseen, alan lainsäädäntöön ja rakentamiseen. 

Maksuttomia lomakkeita Kiinteistöklubiin rekisteröityneille jäsenille
Sivustolta voi tulostaa maksutta 

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

Jäsenyys on maksuton!
Kiinteistöklubista ja sinne rekisteröitymisestä lisää seuraavassa Kiinteistöpostissa, 
joka ilmestyy syyskuun viimeisellä viikolla.

Kiinteistöklubi on myös hyvä väline alan yrityksille markkinoida omia tuotteitaan ja palveluitaan.
Lisätietoja: Matti  Karppanen, puh. 0400 464 236
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K
iinteistöalan ammattilaiset ja varsinkin 

ikkunatoimittajat tunnistavat heti ongel-

man ja tietävät, että siinä on jäänyt te-

kemättä ilmanvaihtojärjestelmän sää-

täminen ikkunaremontin jälkeen. Uudet ikkunat 

tiivistävät ulkovaippaa  ja korvausilman kulkurei-

tit muuttuvat, siksi ilmanvaihto pitää säätää uusien 

olosuhteiden mukaiseksi. Eikä tietysti pidä unohtaa 

lämmitysjärjestelmän tasapainottamisen tarvetta 

ikkunaremontin jälkeen.

– Edellä kerrotut havainnot tulevat usein esiin 

ikkunaremontin jälkeen. Kaksi ensimmäistä hait-

taa kohdistuvat ikkunaan, mutta oikeastaan kaikista 

haitoista eroon pääsemiseksi pitäisi puuttua ilman-

vaihdon ongelmiin. Ikkuna ei yksinään riitä ratkai-

semaan niitä, myyntijohtaja Jerkko Eskelinen Inwi-

do Oy:stä toteaa.

Aikaisemmin hänen edustamassaan yritykses-

sä tällaisia ongelmia ratkottiin ikään kuin ikkunare-

montista tulleina reklamaatioina, kunnes ymmär-

rettiin paremmin, mistä ongelmat johtuvat. Yrityk-

sessä lähdettiinkin kehittämään ikkunaremontin 

kokonaispakettia, johon kuuluu  tuloilmaventtiileillä 

varustettujen ikkunoiden lisäksi taloyhtiön ilman-

vaihdon säätäminen sekä poistoilmapuhaltimen 

varustaminen automatiikalla. Sitä voidaan soveltaa 

yrityksen valmistamiin Tiivi- ja Pihla-ikkunoihin, 

mutta myös muidenkin valmistamisen ikkunoiden 

kanssa.

– Huoneistoihin ei asenneta tällaisessa remon-

tissa mitään lisää. Asukkaan ikkunassa on korvaus-

ilmaventtiili, jolla hän tavallaan säätää oman huo-

neistonsa ilmanvaihtoa, Eskelinen mainitsee.

Vanha poistopuhallin 
säilyy tai kaikki uusiksi
Taloyhtiöissä on Eskelisen mukaan tähän mennes-

sä toteutettu suurimmaksi osaksi sitä toimintamal-

lia, että uusien ikkunoiden lisäksi on hankittu ohja-

uskeskus, jolla säädetään talossa jo toimivaa pois-

Ikkunaremonttien palvelu-
kokonaisuudet uudistuvat
Taloyhtiön ikkunaremontti on valmis. Julkisivuissa komeilee 
2000-luvun ikkunateknologiaa edustavat ns. tuloilmaikkunat 
korvausilmaventtiileineen. 

Miksi osakkailta ja asukkailta kuitenkin tulee kiukkuista 
palautetta: "Miksi ikkunat huurtuvat, miksi vedon tunne on 
lisääntynyt, miksi meidän asuntoomme tuntuvat tulevan kaikki 
talon ruuanlaitto- ja muut hajut. Ikkunat eivät toimi ja me 
maksoimme niistä sentään tosi paljon."

toilmakonetta. Hän kuitenkin uskoo, että tulevai-

suudessa kiinnostus suuntautuu entistä enemmän 

siihen, että taloyhtiö uusii ikkunaremontin yhtey-

dessä koko poistopuhallinjärjestelmän ja hankkii 

älykkäällä ohjauksella varustetun huippuimurin.

– Tämä johtuu siitä, että taloissa on usein 40 

vuotta vanha tai jopa 50 vuotta vanha poistoilma-

kone ja nyt halutaan luotettavampaa ja uudempaa 

tekniikkaa. Lisäksi koneen uusiminen on aika mar-

ginaalinen investointi ikkunaremontin yhteydessä, 

Eskelinen kertoo.

– Ja vaikka tähän mennessä toteutetuissa ikku-

naremonttikohteissa valtaosassa on hyödynnetty 

olemassa olevaa poistoilmakonetta ja asennettu sii-

hen nykyaikainen ohjauskeskus, niin poistoilmako-

ne voidaan uusia myöhemminkin ja liittää ohjaus-

keskus siihen. Aiemmin tehty investointi ei siis me-

ne hukkaan siinäkään kohdassa. 

Automatiikan ansiosta 
reaaliaikaista tietoa
Poistoilmajärjestelmän varustaminen automatiikal-

la tuo joka tapauksessa lisäarvoa järjestelmän käyt-

tämiselle. 

– Sekä ”ohjauskeskusversio” että ”poistokone- ja 

automatiikkaversio” raportoivat molemmat vikati-

loista - eli ne lähettävät vikatilatiedon tekstiviestinä.

Lisäksi automatiikan ansiosta järjestelmiin voi-

daan  asentaa talon haluamat ilmanvaihdon tehos-

tusajat ja ajokäyrästöt eli ilmanvaihdon paineoh-

je säätymään lämpötilan mukaan  talon haluamalla 

tavalla. 

Tai järjestelmä laskee läpimenevät ilmamäärät ja 

lämpötilat ja sitä kautta saadaan tietoa, kuinka pal-

jon kilowattitunteja tai megawattitunteja kuluu ja 

häviää ilmanvaihdon takia. 

– Jos ilmanvaihtojärjestelmässä tai energianku-

lutuksessa tapahtuu jotakin normaalitasosta poik-

keavaa, järjestelmä raportoi siitä. Sen avulla voidaan 

ryhtyä selvittämään, mistä poikkeamat johtuvat. 

Teksti: Teksti: Riina TakalaRiina Takala
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Onnistuneeseen lopputulokseen niin ilmanvaih-

don toimivuuden kuin energiansäästönkin kannal-

ta päästään Eskelisen mukaan vain sillä, että huo-

mioidaan kokonaisuus. 

– Jos talossa on vanhat ikkunat ja halutaan sää-

tää ilmanvaihto ja hankitaan automatiikkaa järjes-

telmän käyttämiseksi, me tiedämme, ettei se tuota 

toivottua lopputulosta.

– Lisäksi jos uusitaan ikkunat ja asennetaan au-

tomaatio, mutta ilmanvaihdon säädöt tehdään pe-

rinteisellä tavalla, niin ei silloinkaan päästä opti-

maaliseen lopputulokseen. Meidän systeemissä 

kaikki on yhtä kokonaisuutta ja siinä kokonaisuu-

den hallinta on olennaista. 

Investoinnin kannattavuus
Ikkunaremonteilla parannetaan rakennusten ener-

giatehokkuutta, mutta sillä perusteella ei kannata 

ruveta laskemaan investoinnin takaisinmaksuai-

koja. 

– Ei ikkunaremontille tällä ilmanvaihtolisäyksel-

läkään saada laskettua järkevää takaisinmaksuaikaa. 

Se on sen verran iso investointi, mutta se tuokin 

muita asioita, jotka liittyvät asumismukavuuteen ja 

-viihtyvyyteen, ilmanvaihdon toimivuuteen, sisäil-

man laatuun jne.

Esimerkkinä vaikka rivitalo, jossa on 45 vuotta 

vanhat ikkunat ja painovoimainen ilmanvaihto. Ik-

kunat ovat tiensä päässä. Voisiko taloyhtiö nyt saa-

da mekaanisesti hyvin toimivat ja kestävät ikkunat 

ja  uudistaa ja parantaa ilmanvaihtojärjestelmäänsä.

– Tällaiset painovoimaisella ilmanvaihdolla toi-

mivat talot ovat rakennuskannassamme kaikkein 

haastavimpia, Eskelinen vielä toteaa.

Taloyhtiöissä herkästi kavahdetaan lisäkustan-

nusta, jonka ikkunaremontti ilmanvaihdon huo-

mioon ottavana kokonaispakettina maksaa. Hänen 

mielestään siinä kannattaa huomioida myös se, et-

tä automatisoinnista ja säädöstä taloyhtiölle koituu 

kuitenkin hyötyä ja tälle osalle investoinnista voi-

daan laskea varsin järkevä takaisinmaksuaika. 

– Se on 3-7 vuotta riippuen siitä, minkälainen 

lähtötilanne taloyhtiössä on ollut, Eskelinen toteaa.

Hintoja olisi järkevintä muutoinkin tarkastella 

huoneistotasolla eli paljonko remontti näin toteu-

tettuna maksaa  asuntoa kohti. Tähän mennessä on 

Eskelisen mukaan liikuttu 300 euron ja 900 euron 

välillä per asunto. 

– On meillä ollut sellaisiakin kohteita, joissa on 

päästy alle 300 euron per asunto, mutta myös sellai-

sia, joissa hinta on ollut 1 200 euroa per huoneisto. 

Investointitasoon vaikuttaa esimerkiksi se,  kuinka 

monta poistokonetta on ja montako huoneistoa jne. 

Hintahaitari on iso, eikä se suhteudu sellaisenaan 

ikkunaremontin kokoon, hän vielä huomauttaa.
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Laskentatyökalu 
energiansäästön laskemiseen
Ikkunoiden asentamisen aikana taloon asenne-

taan automatiikka ja remontin jälkeen säädetään 

jokaisen huoneiston ilmanvaihto tasapainoon. En-

simmäisen lämmityskauden aikana tai sen jälkeen 

säädöt tarkistetaan ja  huomioidaan asukkaiden pa-

lautteessa tulleet asiat: onko ilmanvaihto ollut riittä-

vä vai pitääkö sitä muuttaa jne. 

– Ilmanvaihdon säädön valmistumisen jälkeen 

voidaan aloittaa energiankulutuksen seuranta, Es-

kelinen mainitsee remontin mukanaan tuomasta 

lisäarvosta, johon myös Motivan kehittämä lasken-

tatyötyökalu liittyy.

Sen avulla taloyhtiölle saadaan tietoa siitä, mikä 

on ollut energiankulutus 12 kuukautta ennen re-

monttia verrattuna 12 kuukauteen remontin jälkeen 

säävaihtelulla normeerattuna. 

– Se on laskennallinen energiansäästö, joka jär-

jestelmästä voidaan remontin jälkeen todeta, hän 

vielä mainitsee. 

Kokemuksia 100 kohteesta kerätään
Energiatehokkuuden parantamista yhdistämällä ik-

kunat, ilmanvaihtojärjestelmä ja automatiikka oli 

yrityksessä mietitty ja teetetty konsulttityönä sitä 

koskeva selvityskin. 

– Me päädyimme itse noin 15-20 prosentin las-

kennalliseen säästöpotentiaaliin, Eskelinen kertoo.

Motivassa kiinnostuttiin asiasta varsinkin, kun 

tarjolla oli 23 todellista kerrostalokohdetta, joista 

voitiin selvittää, mitä energiankulutukselle oli ta-

pahtunut ennen ja jälkeen kokonaisvaltaisen ikku-

naremontin.

Motivan tekemä vertailu osoitti, että keskimää-

räinen lämmitysenergian säästö eri puolilla Suo-

mea sijaitsevissa kerrostaloissa oli 14,7 prosenttia 

tarkasteltaessa aikaa 12 kuukautta ennen ja 12 kuu-

kautta jälkeen remontin. Yhdeksässä kohteessa saa-

vutettiin yli 20 prosentin säästö, kymmenessä koh-

teessa säästö oli 7 ja 20 prosentin välillä ja neljässä 

lämmitysenergiankulutus kasvoi jonkin verran.

Jerkko Eskelisen mukaan tutkimusta on tarkoitus 

jatkaa ja laajentaa niin, että siihen saadaan mukaan 

sadan kohteen tiedot, jolloin jo saatujen kokemus-

ten mukainen trendi saanee vahvistusta.
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A
urinkolahti, Suomen Rivieraksikin mai-

nittu, edustaa Helsingin uutta ekologis-

ta ja modernia kaupunkisuunnittelua ja 

arkkitehtuuria. 

Se on saanut lukuisia palkintoja niin asemaakaa-

va- ja arkkitehtuurisuunnittelusta kuin myös ympä-

ristön korkealuokkaisesta ja viimeistellystä toteu-

tuksesta. Siellä on hyvät julkiset liikenneyhteydet, 

kunnalliset palvelut, useita päiväkoteja ja kouluja, 

liikuntapuistoja, lähikauppoja sekä kauppakeskus ja 

etenkin meri ja luonto aivan äärellä. 

Tätä upeaa merellistä kaupunginosaa vaalimaan 

on perustettu Aurinkolahti-Seura ja Aurinkolahden 

Asuntoyhtiöfoorumi AAF.

Asuntoyhtiöiden ja 
asukkaiden yhteinen etu
Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumi eroaa muista 

puheenjohtajien klubeista tai taloyhtiöiden fooru-

Tavataan foorumissa
taloyhtiötiedon merkeissä
Hallitus-foorumista taloyhtiöiden hallituksille Vuosaaren 
Aurinkolahdessa toimiva asuntoyhtiöfoorumi AAF 
on ottanut tehtäväkseen vaalia uuden merellisen 
kaupunginosansa viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä 
sekä tarjota asunto-yhtiöille konkreettista tietoa 
kustannustehokkaaseen asumiseen.

meista siinä, että se perustettiin vuonna 2006 toi-

mintansa aloittaneen Aurinkolahti-seuran jaoksek-

si.

– Alueella jo kahdeksatta vuotta aktiivisesti toi-

miva asukasyhdistys Aurinkolahti-Seura oli järjes-

tänyt säännöllisesti myös taloyhtiöiden hallituksille 

suunnattuja info- ja suunnittelukokouksia. Ne päät-

tyivät aina vilkkaaseen rupatteluun ja vertailuun eri 

asuntoyhtiöiden kokemuksista ja ongelmista. Syn-

tyi tarve muodostaa organisoitu foorumi taloyhtiöi-

den hallitusaktiivien keskustelupaikaksi. 

– Niinpä syksyllä 2013 kutsuttiin lehti-ilmoituk-

sella kokoon hallitusaktiivien iltakokous. Paikalle 

saapui edustajia liki puolesta Aurinkolahden noin 

80 asuntoyhtiöstä. Vilkkaan keskustelun ja ryhmä-

töiden jälkeen päätettiin järjestäytyä. 

– Keväällä 2014 Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoo-

rumi AAF päätettiin yksimielisesti perustaa Aurin-

kolahti-Seuran alaiseksi jaokseksi. Henkilöjäsenet 

AURINKOLAHDESSA TOIMII NYT ASUNTOYHTIÖFOORUMI AAF
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ja taloyhtiöt maksavat vuosikokouksen päättämää 

vuotuista jäsenmaksua. Vuonna 2014 se on 10 eu-

roa henkilöltä ja 100 euroa taloyhtiöltä. 

– Jo nyt on huomattu, että taloyhtiö voi helpos-

ti saada kymmenkertaiset, mutta jopa 20 000 euron 

vuotuisen hyödyn AAF:n toiminnasta kertoo Antti 

Elonen, joka toimii AAF:n työvaliokunnan puheen-

johtajana ja Aurinkolahti-Seuran varapuheenjoh-

tajana.

Miksi asukasyhdistyksen 
alaiseksi jaokseksi? 
Antti Elonen kuvailee etuja seuraavasti: 

– Asuntoyhtiöiden asukkaathan muodostavat 

alueen asujaimiston, joten mitään ristiriitaa ei saisi 

olla asukasyhdistyksen ja taloyhtiöfoorumin näke-

myksissä. 

–Ruuhkavuosia elävät perheenäidit ja -isät sekä 

työelämän urasinkut eivät ehdi mukaan asukasyh-

distyksiin. Mutta he ovat mukana kotitalojensa hal-

lituksissa, koulujen vanhempainyhdistyksissä sekä 

urheiluseuroissa. Tätä kautta he myös aktiivisesti 

seuraavat kotiseutunsa tapahtumia ja haluavat vai-

kuttaa asioihin. Lähtökohta oli siten myös luoda elä-

vät kontaktit näihin alueella toimiviin eri yhteisöihin. 

– AAF:n kautta kaikkien ääni ja mielipiteet saa-

daan kuuluviin, kun Aurinkolahti-Seura laatii esi-

merkiksi lausuntoja kaupungin eri viranomaisille. 

Taloyhtiöiden mukaan tulon jälkeen edustamme 

nyt todella kattavasti alueen asukkaiden näkemyk-

siä. Aurinkolahti-Seuralle on perinteisesti ollut hy-

vät ja suorat suhteet myös Helsingin kaupungin 

ylimpään johtoon ja sen avulla saamme nopeasti 

parannuksia alueemme asioihin, kertoo Elonen.

Yhtiövastike - tiedätkö, 
miten siihen voit vaikuttaa ?
Mitenkäs paljon teillä on kulunut sähköä vuoden 

aikana ja paljonko olette kiinteistösähköstä maksa-

neet? Minkä suuruista vesimaksua teidän taloyh-

tiössänne peritään? Mitataanko teidän taloyhtiös-

sänne veden kulutusta huoneistokohtaisesti? Onko 

talossa tulo- ja poistoilmanvaihto vai pelkkä poisto? 

Onko asuntokohtainen iv-järjestelmä. Entäs auto-

paikasta perittävä vastike? Onko teillä käytössä säh-

köinen huoltokirja vai ei, sitä grynderi syynää kym-

menvuotistarkastuksessa!

Helsingin Aurinkolahden taloyhtiöiden hal-

litusaktiivit Antti Elonen, Eija Kevätniemi, Aimo 

Mikkonen, Erkki Yrjölä ja Kimmo Mikkonen ovat 

kokoontuneet pöydän ääreen. Mööttiin ei päässyt 

Harry Kirjavainen. 

He muodostavat vuosi sitten perustetun Aurin-

kolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF:n työvaliokun-

nan. Paikalla on vankka tekninen osaaminen, sillä 

neljä jäsenistä on insinöörejä ja Kimmo Mikkonen 

on  it-ammattilainen.

AAF on ensikokouksessaan päättänyt, että sen 

tulee tarjota asuntoyhtiöille avaimet edulliseen yh-

tiövastikkeeseen ja viihtyisään asumiseen.  Veden, 

lämmön ja sähkön kulutus ovat suurimmat raken-

nuksen kuluerät, joihin yhtiö voi helposti omalla 

toiminnallaan vaikuttaa.  Jo AAF:n säännöissä to-

detaan sen tehtäväksi olla myös apuna kilpailutta-

massa mm. isännöinti, huolto, siivous, jätehuolto, 

hissihuolto sekä sähkö ja datapalvelut.

Agendalla on tämän illan kokouksessa taloyh-

tiöstä kerättävän tietokannan laatiminen sekä säh-

köisen tiedotuskanavan perustaminen. Erkki Yrjölä 

on ottanut vastuulleen taloyhtiöstä tehtävän tieto-

kannan rakentamisen.

– Tarkoitus on kerätä Aurinkolahdessa sijaitsevil-

ta taloyhtiöiltä tietoa energian- ja vedenkulutukses-

ta, erilaisista kustannuksista, isännöinnistä ja huol-

losta mutta myös siitä, minkälaisia asioita on tullut 

esiin vastaanottotarkastuksissa sekä 5- ja 10-vuotis-

tarkastuksissa. 

– Me testaamme ja jalostamme tämän ryhmän 

viidellä taloyhtiöllä tätä lomakepohjaa ennen kuin 

tietoja ruvetaan keräämään muista Aurinkolahden 

taloyhtiöistä, hän kertoo.

Vilkas keskustelu osoittaa, että tietojen keräämi-

nen ei vaikuta helpolta, koska käsitteet voivat olla 

vastaajille vieraita. Vastaajalla ei ole käytettävissään 

sitä tietoa, mitä lomakkeen täyttämisessä tarvitaan 

ja isännöitsijältä saaduista tiedoista ei saa irti si-

tä yksittäistä lukua, joka lomakkeeseen tarvittaisiin 

jne.

– Minä löysin lomakkeessa kysytyt tiedot 

90-prosenttisesti taloyhtiön tasekirjan ensimmäi-

seltä sivulta, sanoo Kimmo Mikkonen.

Eija Kevätniemi taas joutuu toteamaan, että hä-

nen taloyhtiönsä tasekirjasta ei vastaavia tietoja ole. 

Antti Elonen muistuttaa, että hyvään isännöintita-

paan kuuluu, että tasekirjan toimintakertomusosas-

ta löytyy kaikki kiinteistön perustiedot kattavasti

–  Ja ellei löydy, vaatikaa, että näin tehdään, 

isännöitsijänäkin toiminut Elonen evästää.

Keskustelun aikana käy myös ilmi, että neljä työ-

ryhmän jäsentä käyttää Helsingin Energian Sävel-

plus -palvelua. Siihen rekisteröitymällä voi käydä 

katsomassa oman taloyhtiön kaukolämmönkulu-

tusta sekä sähkönkulutusta. Erinomainen tiedon-

lähde kenelle tahansa hallituksen jäsenelle.

Aurinkolahti-Seurassa alusta alkaen aktiivisesti 

toiminut Aimo Mikkonen kertoo, että Aurinkolah-

den rakennukset on tehty reilun kymmenen vuo-

den kuluessa. Vanhimmissa taloissa on juuri tehty 

kymmenvuotistakuutarkastuksia ja viimeisimmät 

talot ovat valmistumassa vuoden 2016 aikana.  Ra-

kennuskanta on siis melko homogeeninen. 

Aurinkolahti-Seuran ja sen jaokseksi viime keväänä peruste-

tun Asuntoyhtiöfoorumin tarkoituksena on saada aikaan viih-

tyisä kyläyhteisö. AAF:n toimintasuunnitelman mukaisia asi-

oita käsiteltiin työvaliokunassa, josta kuvaan saatiin Antti 

Elonen (vas.), Eija Kevätniemi, Erkki Yrjöjä ja Aimo Mikkonen.
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– Alueen rakennuskannassa ei ole ilmennyt mi-

tään isoja ongelmia, kuten homerakenteita tai vas-

taavaa, mutta taloteknisissä ratkaisuissa on paljon-

kin eroja, kuten keskustelumme osoittaa. Joissakin 

taloissa mitataan vain kylmän veden kulutusta ja 

lämpimän veden osuus lasketaan ja laskutetaan tie-

tynlaisen kaavan mukaan. Joissakin taas mitataan 

huoneistokohtaisesti sekä lämmintä että kylmää 

vettä. Joissakin ei mitata kumpaakaan, summaa Ai-

mo Mikkonen keskustelua.

Myös autopaikoissa on eroja: osassa autopai-

kat ovat omina osakkeina. Osassa taas taloyhtiön 

omistamia vuokrapaikkoja. Joissain kaikki autopai-

kat on ulkopuolisen pysäköintiyhtiön hallinnassa, 

jolle taloyhtiö maksaa vuosivuokraa. 

– Vesimaksut ja autopaikkakäytäntöjen suuret 

erot osoittavat, miten vaikeaa on yhtiövastikkeen 

suuruuden vertaileminen. AAF pyrkii näyttämään 

konkreettisesti ne osa-alueet, joihin talon hallituk-

sen tulee kiinnittää huomiota ja siten ymmärtää 

yhtiövastikkeen suuruuden muodostuminen, työ-

valiokunta yhdessä toteaa.

Yhteinen toiminta 
ennalta ehkäisemään murheita
Aurinkolahtea on rakennettu reilut kymmenen 

vuotta. Nyt se alkaa olla valmis noin 8 000 asuk-

kaan korkeatasoinen merellinen kaupunginosa 

Helsingissä. Pääosa alueelle rakennetuista kerrosta-

loista on asunto-osakeyhtiöitä sekä muutamia ko-

van rahan vuokrataloja.

Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumi AAF pyrkii 

siihen, että sillä olisi tarjota alueella sijaitsevien ta-

loyhtiöiden hallitusten jäsenille, osakkaille ja asuk-

kaille myös kokemusperusteista tietoa, jolla voi ver-

rata oman taloyhtiön asioita konkreettisesti toisen 

taloyhtiön asioihin.

– Tällä alueella toimineet rakennusliikkeet näyt-

tävät tekevän samoja virheitä talosta toiseen. Siksi 

ne taloyhtiöt, joissa esimerkiksi kymmenvuotistar-

kastukset on jo tehty, pystyvät auttamaan muita ja 

opastamaan, mitä asioita kannattaa tarkastuksessa 

huomioida. Rakennusliikkeiden edustajat ovat aika 

röyhkeitä ja kovaluisia. Jos taloyhtiössä on pehmeä 

hallitus, rakennusliikkeen edustajat eivät korviaan 

loksauta. Eli me puolustamme siinäkin mielessä 

asuntoyhtiöfoorumin kautta tätä aluetta ja taloyh-

tiöitä, Erkki Yrjölä korostaa.

Eija Kevätniemi toteaa, että jo nyt Asuntoyhtiö-

foorumista on ollut hyötyä, koska hän on saanut 

kokemukseen perustuvaa tietoa, mihin asioihin pi-

tää kymmenvuotistarkastuksessa kiinnittää huo- 

miota ja ennen kaikkea, miten valmistautua tarkas-

tuksiin. . 

– Asuntoyhtiöfoorumin toiminnalla pyritään 

jo etukäteen siihen, ettei murheita tulisi. Voitai-

siin porukalla koota ja jakaa tietoa, joka hyödyttäisi 

kaikkia alueella olevien taloyhtiöiden hallituksia ja 

asukkaita. Saisi taustatukea ja tietoa, mistä voi ky-

syä, miten te olette tämän asian ratkaisseet. Käy-

tännön kokemuksen antamaa tietoa ja konkreettis-

ta tietoa, Eija Kevätniemi toteaakin osuvasti.

Tiedottamisen vaikeus - 
miten tavoittaa kaikki kohderyhmät ?
AAF-työvaliokunnan kokouksen toinen pääaihe on 

viestinnän suunnittelu. Siitä vastaavat Kimmo Mik-

konen ja Antti Elonen. 

Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF haluaa 

viestiä vuorovaikutteisesti ja mahdollisimman kat-

tavasti myös sosiaalista mediaa hyödyntäen, jotta 

karttuva tieto ja kokemus eivät jäisi vain työjaoston 

tai jonkun suppean ryhmän arkistoihin. 

Työpari on suorittanut markkinatutkimusta, laa-

jat vertailut sekä tehnyt käyttäjähaastatteluja.  

– Tähän kokonaisuuteen liittyy mm. kotisivu-

jen ja suljetun sähköisen keskustelupalstan raken-

taminen, helppo viestintäjärjestelmä paperipostis-

ta facebookkiin, hallinnointiin liittyvät asiat, kuten 

jäsenrekisterin, laskutusjärjestelmän ja postitusjär-

jestelmän aikaansaaminen. Tasaväkisistä palve-

luntarjoajista olemme päätyneet suosittelemaan 

Yhdistysavain-ohjelmistokokonaisuutta, summaa 

Kimmo Mikkonen.

Tavoitteena viihtyisä 
ja välittävä kyläyhteisö
AAF:n työvaliokunnan vilkas kokous on päätty-

mässä. Vielä käydään läpi toimintasuunnitelman 

mukaisesti sovitun, kaikille taloyhtiöille suunnatun 

syyskokouksen aiheet: Energiatehokas asuminen ja 

verottajan uudet määräykset taloyhtiöille ilmoittaa 

kaikista remonttien työmiehistä henkilö- ja palkka-

tiedot. 

Kokoushuoneen ikkunasta avautuu näkymä Au-

rinkolahden uimarannan urheilupaikalle. Sen pal-

lokentällä pelaa petanqueta kymmenkunta taloyh-

tiöiden asukasta. 

– Kaikki eivät ole kiinnostuneet tekniikasta ja ra-

hasta. Siksi on tärkeää järjestää myös vapaamuotoi-

sia sosiaalisia tapahtumia Aurinkolahden asukkail-

le. Petanque-jaosto perustettiin lajiesittelyllä kesä-

kuun alussa. Joka keskiviikko on innostunut joukko 

tavannut ja alkusyksystä pelataan sitten Aurinko-

lahden taloyhtiö-cup. Tähän hauskaan ja vapaa-

muotoiseen kisaan  on jo nyt ilmoittautunut kym-

menkunta joukkuetta eri taloyhtiöistä, toteaa koke-

muksestaan Antti Elonen.

–  Lopullinen tavoitteemme on luoda Aurinko-

lahdesta viihtyisä, turvallinen ja välittävä asuinalue. 

AAF:n avulla saamme kontaktit laajasti koko alueen 

asukkaisiin, opimme tuntemaan toisemme, ter-

vehdimme kadulla ja siten lopulta muodostuu tiivis 

sosiaalinen yhteisö, joka huolehtii niin naapureis-

tamme kuin hienosta asuinympäristöstämmekin, 

visioi Antti Elonen lopuksi.

Lisätietoja AAF:stä: 

Antti Elonen, antti.elonen@iki.fi 
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H
e esittelivät hanketta Tulevaisuuden 

Isännöinti -seminaarissa toukokuussa. 

Artikkeli on syntynyt tuosta tilaisuudes-

ta kuullusta:

Lähdetään liikkeelle kuitenkin taustoista: Vuon-

na 1965 rakennetun kerrostalon korjaustarveselvi-

tys osoitti, että lähitulevaisuudessa talossa on teh-

tävä ainakin putki-, julkisivu- ja kattoremontti. Nii-

den rahoittamiseksi ideoitiin rohkeasti lisäkerros-

ten rakentamista talon katolle.

Tähän mennessä on purettu talon vanhat julkisi-

vut. Jäljelle jätettiin vain sandwich-elementin sisä-

kuori, jonka päälle on kiinnitetty uudet ulkoseinä-

elementit. Siinä oli mukana lämmöneristystä niin, 

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

sella villalla. Elementtien mukana tulivat myös teh-

taalla niihin jo valmiiksi kiinnitetyt ikkunat.

– Me teimme noin 3 000 neliötä uutta julkisivua 

tällä elementointitekniikalla viime kesänä kahdessa 

kuukaudessa, Harri Pitkänen kertoo.

Lisäksi hanke sisältää linjasaneerauksen, joka 

valmistuu kolmen kuukauden päästä.

– Me olemme menossa nyt toiseksi viimeises-

sä portaassa. Linjasaneerausta on tehty vähän rei-

lu vuosi ja se on mennyt tismalleen aikataulussa ja 

alittaa budjettinsa, Pitkänen jatkaa.

Sen jälkeen edetään vaiheeseen, jossa katolle ra-

kennetaan kaksi lisäkerrosta perinteisin menetel-

min, mutta osin moduulitekniikalla, nimittäin mär-

kätilat ja niihin liittyvät keittiötilat tulevat asuntoi-

hin moduuleina tehtaassa valmiiksi tehtyinä ja vain 

nostellaan runkoon jätettyihin aukkoihin päällek-

käin.

– Lisäkerrosten kantavat rakenteet tulevat beto-

nista, julkisivut puurunkoisista elementeistä ja kat-

to puurunkoisesta elementeistä. 

Runkoon jätetään valtavan iso hissikuilu ja sii-

hen sitten pinotaan päällekkäin keittiö- ja märkä-

tilaelementit, Pitkänen kertoo Rakennusliike Lehto 

Oy:n kehittämästä uudesta tekniikasta.

Projektinjohtomallia 
ja asiakasviestintää
Wilma Schlizewskin ja Harri Pitkäsen tarjoama 

”Kickstart” ei kuitenkaan liity korjaushankkeen tek-

niseen toteuttamiseen, vaan projektinjohtomalliin 

”KICKSTART”-KOKEMUSTA JAETTAVANA KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE

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

Teksti: Teksti: Riina Takala  Riina Takala  Kuvat: Kuvat: Markus PaajalaMarkus Paajala

Helsingin Mlyllypurossa sijaitsevan 

As Oy Alakiventie 3:n hallituksen 

puheenjohtaja Wilma Schlizewski 

kutsui taloyhtiön julkisivu-, linjasa-

neeraus- ja lisärakentamishank-

keesta kiinnostuneet isännöitsijät ja 

hallitukset tutustumaan ja kuule-

maan lisää projektinjohtomallista.
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– Tämä johti siihen, että kun sitten tuli se pää-

töksenteon ilta, niin päätös oli teknisesti yksimieli-

nen. Minkäänlaista äänestystä ei tarvittu.

Asukasiltoja pidettiin Pitkäsen mukaan useita ja 

niiden lähtökohtana oli aina, että sana on vapaa. 

Isännöinnin murrosvaihe
Ennen remonttia ja sen aikanakin Alakiventiellä on 

karttunut kokemuksia nykypäivän isännöinnistä. 

Erilaiset syyt ovat johtaneet siihen, että kierrossa on 

nyt neljäs isännöitsijä ja kolmas isännöintiyritys.

– Minun mielestäni olemme tosi hyvä talo, ter-

veellä pohjalla, projekti etenee hienosti, mutta isän-

nöitsijämme eivät ole kauheasti viihtyneet kans-

samme, Schlizewski harmittelee tilannetta.

 – Silloin kun tein isännöintitöitä, oli hyviä isän-

nöitsijöitä ja isännöitsijöitä, jotka tekivät työnsä 

suhtkoht kelvollisesti. Tänä päivänä samaiset luokat 

ovat jäljellä, mutta kolmanneksi on tullut luokka, jo-

hon ei voi oikeastaan muuta sanoa kuin että työn 

jälki on täysin kelvotonta, Pitkänen sanoo.

– Kerron teille esimerkin: Jos tällainen Alakiven-

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

hen on siinä vaiheessa käytetty melkein puolitois-

ta miljoonaa euroa rahaa, niin vasta siinä vaiheessa 

isännöitsijältä tulee ensimmäinen sähköposti, jossa 

kysytään, miten menee, olemmeko aikataulussa. Ei 

voi varmastikaan puhua hyvästä isännöinnistä.

Ostojohtajan ammattitaitoa 
on mukautua
Taloyhtiön kannalta Schlizewskin mielestä on tär-

keää, että taloyhtiö isännöitsijää eli ostojohtajaa 

hankkiessaan saa ammattitaitoisen henkilön, joka 

ymmärtää taloyhtiön konsernimaisen luonteen ja 

sen, että sillä on omat arvot ja tapa toimia.

– Kun hallitus valitsee jonkun isännöintiyrityk-

ja asukaslähtöiseen korjaamiseen.

– Kickstart toimii joko niin, että jos te haluat-

te tulla omien yhtiöittenne hallitusten puheenjoh-

tajien tai hallitusten kanssa meille kylään, niin me 

tarjoamme teille kahvit ja kerromme tästä projektis-

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

romme siitä, mikä on projektinjohtomalli ja mitä se 

tarkoittaa isännöitsijälle. Useinhan isännöitsijä toi-

mii projektinjohtajana, mutta tällaisissa hankkeis-

sa isännöitsijä tekee sitä, mitä hän parhaiten osaa 

ja  projektijohtaja taas sitä, mitä hän parhaiten osaa. 

Tämä yhteistyö on meillä ollut todella hyvää, Schli-

zewski kehuu.

– Talot ovat erilaisia, eikä Alakiventie 3:sta ole 

sinällään mitään sellaista, jonka voisi kopioida toi-

seen vastaavanlaiseen hankkeeseen, Pitkänen taus-

toitti.

– Mutta lähtötilanne on se, jota voidaan hyö-

dyntää muuallakin. Sitä voidaan kopioida. Ja silloin 

puhumme siitä, että meillä ei ole koskaan mitään 

hanketta, ei mitään suunniteltavaa, eikä lisä- tai 

täydennysrakentamista, ellei taloyhtiössä saavute-

ta sen kaltaista luottamusta, että kun pitää tehdä se 

päätös, niin se syntyy.

– Jos silloin peukalot kääntyvät alaspäin, niin ei 

tule mitään hanketta, siirretään kenties sitä välttä-

mätöntäkin korjausrakentamista, Pitkänen totesi.

Projektijohtomallissa ja ”Kickstart”-ajattelumallis-

sa lähtökohta on se, että ennen kuin mitään päätök-

siä voidaan tehdä, pitää kuluttaa aikaa osakkaiden 

ja asukkaiden kanssa.

– Aikaa pitää olla niin paljon käytettävissä, että 

tarpeen vaatiessa voidaan yksilöllisesti keskustel-

la joka ainoan osakkeenomistajan kanssa. Näin tein 

Alakiventiellä. 80:stä osakkeenomistajasta 38 varasi 

henkilökohtaisen ajan ja tuli juttelemaan. Kävimme 

kahteen pekkaan läpi tätä hanketta, Pitkänen jatkaa.

Projektinjoh-

tomallissa on 

Harri Pitkäsen 

mukaan mah-

dollista säästää 

merkittävästi 

perinteisiin ura-

kointisopimuk-

siin ja toiminta-

malleihin liitty-

en.
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osin kuin sähköjä tässä putkiremontin yhteydessä 

uusitaan. Meillä on tässä työssä yksi sähköasennus-

yritys, jossa on töissä yksi mies, toimitusjohtaja itse 

työskentelee työmaalla, Pitkänen kuvaa.  

Kustannussäästöjä saadaan aikaan
Projektinjohtomallin etuna on Harri Pitkäsen mu-

kaan se, että aikataulussa pysymisen lisäksi voidaan 

säästää merkittäviäkin summia rahaa.

– Kokonaisbudjetti tässä korjaushankkeessa on 

noin 6,6 miljoonaa euroa ja siitä saadaan 940 000 

euroa lisärakentamishankkeella. Neliötä kohden ko-

ko hanke maksaa noin tuhat euroa. Eli siis varsin 

vähän, kun ajattelette, kuinka paljon tässä tehdään, 

Pitkänen esittelee.

Yleisö hämmästyy ja epäilee edullisuutta.

– Se johtuu tästä mallista. Projektinjohtomallis-

sa koko idea on siinä, että kaikki urakoitsijat tekevät 

töitä suoraan taloyhtiölle. Projektinjohtaja taloyh-

tiön hallituksen kanssa valitsee urakoitsijat, kilpai-

luttaa ne ja sen jälkeen hanke toteutetaan. Projek-

tinjohtaja saa tästä palkkansa taloyhtiöltä, Pitkänen 

jatkaa.

Tämä menettely antaa hänen mukaansa mah-

dollisuuden puuttua ns. ”ysikasi-litteraan” eli varsin 

mittaviin yleiskuluihin, joita syntyy, kun käytetään 

isoja urakointiyrityksiä.

– Teetin laskelman Alakiventien hankkeesta. Kun 

laskelma purettiin osiksi ja sieltä ynnättiin yhteen 

se, mikä olisi mennyt konttorikuluihin, voittoon, 

työmaakuluihin ja muihin tämäntyyppisiin yleisku-

luihin, ja olisi ollut vain yksi iso pääurakoitsija, niin 

summa olisi ollut 1,6 miljoonaa. Se on se summa, 

mihin me juuri tällä toimintamallilla voidaan pu-

reutua, Pitkänen jatkaa.

– Työ maksaa suurin piirtein aina saman verran, 

kunnon tarvikkeet maksavat aina saman verran. 

Nyt puhumme yli 6 miljoonan hankkeesta, josta 

urakoitsijan rahastamana olisi mennyt 1,6 miljoo-

naa euroa harakoille. Nyt me voimme tehdä aika 

paljon niillä säästyvillä 1,6 miljoonalla eurolla, hän 

vielä totesi.

Uusia, maksavia neliöitä kerrostaloon tulee noin 

1 800 neliötä.

Mistä löytää hyviä projektijohtajia?
Isännöitsijäkunnasta kumpusi harmi siitä, miten 

vaikea on löytää hyviä projektijohtajia.

Pitkäsen kokemuksen mukaan projektijohtaja-

kandidaattia, jolla on hyvin vahva käsitys siitä, mi-

ten pitää asiat tehdä ja tuo sen hyvin nopeasti esille, 

kannattaa välttää.  

- Projektijohtajan on ensin tutustuttava taloon 

perin juurin, tehdä tarvittavat kuntoselvitykset, sit-

ten niistä yhteenvetoa ja usein sen jälkeen onkin 

selviö, mitä pitää tehdä. 

- Koko ajan täytyy kuitenkin muistaa sekin, että 

voimme korjata eri tavoilla. 

Lisätietoja: Wilma Schlizewski, hanttainky@gmail.

com, puh. 0400 553999 / Harri Pitkänen, 

harri@tyomaatulos.com, puh. 0407005360

sen, mistä se haluaa tämän ostojohtajan ostaa, niin 

ostojohtaja tulee siihen taloyhtiöön jollakin ennak-

koasenteella. Joko taloyhtiö on tuttu, alalla mahdol-

lisesti tunnettu taloyhtiö tai tunnettu tavastaan toi-

mia. Ennakkoasenne voi johtaa siihen, että johtajan 

tavatessa hallitukseen ensimmäisen kerran, syntyy-

kin ensimmäinen ristiriitatilanne.

Kommunikaation haasteet
Tärkeää on myös, että kommunikaatio toimii.

– Isännöitsijä tutustuu taloon ja näkee, miten si-

tä on hoidettu. Hänelle tulee ajatuksia, miten taloa 

voitaisiin kehittää ja hän esittää niitä eteenpäin hal-

litukselle ja sitä kautta asukkaille. Ellei tässä kohdin 

kommunikaatio toimi, ei onnistu yhteistyökään, 

Schlizewski sanoo. 

– Kysymys on siitä, millä voimavaroilla ja ener-

gialla, millä lihaksilla, millä asenteella ja mikä on se 

teidän pihvinne, kun tulette sinne taloon töihin. Jos 

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

yksi ilta tärviölle ja laskette sekunteja, kun on jota-

kin tehtävä palkkansa eteen, niin silloin se on erit-

täin huono lähtökohta. Tällöin kommunikaatio ei 

toimi koskaan yhtään mihinkään suuntaan.

Projektinjohtomallissa 
asiakkaan ääni esiin
Vakuutusyhtiö kehottaa käynnistämään vesi- ja 

viemärijärjestelmän korjaussuunnitelmat. Pakote 

toimii ja moni taloyhtiö aloittaa suunnittelemisen 

vakuutusmaksujen korottamisen tai sopimuksen ir-

tisanomisuhan vuoksi.

– Asennekasvatus, mitä me lähdimme tekemään 

ensin asukkaille, toteutettiin asukasiltojen kautta. 

Se vaihe kesti vajaan vuoden, jonka jälkeen me tut-

kimme kaikki isot rakennusliikkeet. Ne lupautui-

vat ottamaan hankkeeseen mukaan omat arkkiteh-

dit ja suunnittelijat ja toteuttamaan kokonaisuuden 

niin, että meille tulee vain yksi lasku maksettavaksi, 

Schlizewski kertoo.

– Se kuulosti sen verran hurjalta, että mietimme 

ja totesimme, että projektijohtomalli sopii parem-

min meidän talon arvon ihmisille. Suurin osa ih-

misistä on asunut talossa vuodesta 1965 lähtien tai 

heidän lapsensa asuvat siellä. Ihmiset ovat sitoutu-

neet taloon. Meidän arvoihimme sopii se, että pi-

halla ei puhuta pelkästään ulkomaan kieliä ja koko 

YK:n kansainvälinen kirjo ihmisiä puuhaa pihassa, 

eikä kukaan tiedä, keitä heput ovat. Me halusimme, 

että meidän punaniskatalossa on töissä sellaiset ih-

miset, että me tunnemme heidät nimeltä.

Projektinjohtomalli onkin toimintamalli, jota ei 

vielä kovin paljon käytetä taloyhtiöiden remonteis-

sa. Yksi tunnuspiirre siinä totuttuihin hankkeisiin 

on se, että urakoitsijat voivat olla pienimmillään yh-

den miehen fi rmoja.

– Silloin kun kaikesta vastaa vain yksi henkilö, 

urakoitsija eli työntekijä ei voi selitellä, kuka moka-

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

tonut tai kun mestari käski. Esimerkiksi sähkötöi-

den osalta hanke etenee sen verran hitaasti, että yk-

si sähköasentaja ehtii tehdä kaiken tarvittavan siltä 
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Julkisivujen
Taitajat 2014

Tämän aukeaman 

ilmoittajat edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2014

www.julkisivuyhdistys.fi 

www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

 
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti 

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset 

www.ohuthiekeskus.com 

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen

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

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

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

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

www.exoteriko.fi

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh. 
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
.4
2
.fi

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

CEMBRIT
JULKISIVUT

JULKISIVU PRO

ENERGIA PRO

PUTKIREMONTTI PRO

Kunnostettu kiinteistö 
säilyttää arvonsa

Kokonaispalvelua kiinteistön osakkaiden ja asukkaiden 
tarpeisiin. Suunnittelu-, projektinjohto- ja viestintäpalvelut 
sekä kuntotutkimukset, betonitekniikka ja valvonta vah-
valla kokemuksella ja osaamisella.

www.taloyhtiopro.fi

Taloyhtiö Pro – Korjausrakentamisen ammattilaiset

Taloyhtiöpäättäjät –suoran päässä

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

Tietokannassa on tällä hetkellä
• 4   hallituksen puheenjohtajaa
• 7  sivutoimista isännöitsijää
• 3  ammatti-isännöitsijää

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

Since 1991.

http://www.julkisivuyhdistys.fi


M
ukava muun maan tuliainen Suo-

meen. 

Lomailin kesällä Italiassa. Reissun 

päällimmäisiksi muistijäljiksi jäivät 

pienet erikoismyymälät. Sellaiset, mitkä meiltä Suo-

mesta ovat valtaosin kadonneet. Lihakaupat, juus-

tokaupat, pullakaupat... joista sai aina jotain jännää-

kin. 

Nyt herkut ostetaan markettien hehtaarihalleista, 

isoon hintaan. Ja pienemmissä kylissä ja kaupun-

geissa herkut ovat lähes olemattomissa. Lihaa saa 

vain oranssiin vivahtavalla värillä marinoiduista li-

hatiskeistä ja juustot arlavalioiduilta hyllyiltä.

Välillä ei marinoimatonta lihaa meinaa löytää 

laisinkaan. 

Ennen vanhaan kalatiskillä ei tarvinnut olla mer-

kintää, milloin kala on pyydetty. Sen oli paikallinen 

kalastaja aamulla nostanut pyydyksistään ja tuonut 

myyntiin.

Onneksi vielä löytyy paikallisia leipomoita, jotka 

ovat saaneet jalansijan kylän kaupoista, et-

tei aina tarvitse ostaa fazeria, oululaista tai 

vaasan leipää. 

Oli mahtavaa kierrellä Italian pienissä pit-

toreskeissä kaupoissa; kalakauppa oli kala-

kauppa äyriäisineen, juustokauppa pai-

kallisine erikoisuuksineen, herkkukau-

passa kuola valui suupielistä vaikka 

kuinka yritti olla cool. Kaupat olivat 

kooltaan kuin ennen vanhaan mei-

dän R-kioskit. 

Tarjonta oli monipuolista, tuoret-

ta ja paikallista sekä palvelu erittäin 

henkilökohtaista. Eikä haitannut, 

että oli niin sanottu kielikynnys 

olemassa. 

Pulled pork eli ”nyhtöpossu” on ollut jo tovin Suomessa 
erittäin trendikäs eväs. Alkujuuret ovat Ameriikanmaan 
itärannikolta, missä sitä valmistetaan grillaten avotulella 
kokonaisesta possusta. Ja valellaan grillikastikkeella. 

Possuruokien rock´n 
rollia - pulled pork

En sano, etteikö meidän ruokamme ole hyvää, 

tuoretta ja joskus jopa lähiruokaa. Mutta se on usein 

työn takana, että sellaista soppaa saa.

Meidän marjamme, vihanneksemme, sienem-

me ja juureksemme ovat loistavaa ruokaa, erityi-

sesti sesongin aikana. Kala on hyvää, kun sen saa 

mahdollisimman lyhyen ketjun kuljettamana. Tai 

itse pyytäen.

Miten olisi Facebook?
Onko taloyhtiöllänne jo oma Facebook-sivusto? 

Entä teidän isännöitsijätoimistollanne? Entäs alalla 

toimivilla yrityksillä? 

No, ei tietenkään, sehän on humpuukia ja vie 

vain arvokasta työaikaa, ei meillä ole sellaiseen mi-

tään mielenkiintoa, nuorten juttuja...

Hölynpölyä. Ajattelepas, paljonko osakkaat käyt-

tävät aikaansa turpakäräjiin taloyhtiön pihamaalla, 

paljonko kriittiset osakkaat kirjoittelevat netin kai-

ken maailman keskustelupalstoille taloyhtiön 

ja isännöitsijän ”suhteesta” tai siitä remontis-

ta, joka ei mene kuin ”strömsöössä”.

Edistyksellinen isännöitsijä tai aktiivi-

nen osakas vinkkaa yhtiön hallitukselle, että 

mennään Faceen ja perustetaan sinne 

meidän taloyhtiöllemme oma suljet-

tu keskusteluryhmä. Ryhmä, johon 

vain meidän taloyhtiön osakkaat 

ja asukkaat pääsevät. 

Siellä on helppo keskustel-

la, kommentoida ja saada omia 

mielipiteitään julki. Ujoim-

matkin saavat mielipiteen-

sä esille. 

Eikä maksa yhtään 

senttiä.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
"Jenkkakahvat vyötäröllä ovat onnellisten tuokioiden kertymää."
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www.facebook.com/karpankeittio

TÄMÄN ruoan perusidea on, että liha kypsenne-

tään hitaasti alhaisella lämmöllä, grillissä tai uu-

nissa. Uuni on helpompi tapa valmistaa.

Lihaa kannattaa laittaa kerralla reilusti, sillä sen 

voi tarvittaessa pakastaa.

Allekirjoittanut hankki reilun kilon painoiset 

mötikät kasleria ja luullista lapaa. Väitän, että luu 

antaa kokonaisuuteen oman hyvän makunsa.

Hieroin lihat kauttaaltaan karkealla meri-     

suolalla ja laitoin ne sitten pataan. Päälle lorautin 

puolet tekemästäni mausteliemestä, johon laitoin 

lorauksen riisiviinietikkaa, pari-kolme desiä soi-

jaa, desin verran fariinisokeria, kunnon töräyksen 

siirappia ja krouveina paloina muutaman valko-

sipulin kynnen, parin peukalon mitan inkivääriä 

ja yhden viipaloidun chilipalon.

Sitten 90 asteiseen uuniin noin puoleksi vuo-

rokaudeksi.

Liha kannattaa jäähdyttää ennen kuin sitä al-

kaa repiä suikaleiksi. Haarukka on hyvä apuväline 

tässä. Heitä enimmät sulamattomat rasvat pois.

Laita revitty liha kattilaan ja kaada mukaan 

paistolientä ja loput maustesalsasta. Sekaan mo-

jova töräys sinappia ja tomaattipyreetä. Hauduta 

enin neste pois, mutta jätä liha reilun kosteaksi, 

niin se ei kaipaa mitään ylimääräisiä kastikkeita. 

Ja homma on siltä osin paketissa.

Nyhtöpossua syödään usein hampurilaissäm-

pylän välissä, mutta kelpaa se minkä lisukkeen 

kanssa tahansa. Allekirjoittanut tälläsi herkkua 

pitaleivän sisään. Eikä tölkillinen tummaa olutta 

pahentanut asiaa ollenkaan.

Nyhtöpossua - miedolla lämmöllä pitkään hauduttaen

 

kanssa tahansa. Allekirjoitta

pitaleivän sisään. Eikä tölkil

pahentanut asiaa ollenkaan

KahvimaallaKahvimaalla

17. elokuuta 201417. elokuuta 2014

Chef KarppaChef Karppa

Nyhtöpossua
• kasleria

• luullista lapaa

• riisiviinaetikkaa

• fariinisokeria

• siirappia

• soijaöljyä

• inkivääriä

• chiliä

• valkosipulia

Nyhtöpossu on 

edullista evästä. 

Ostamani noin 

2,5 kiloa lihaa 

maksoi yhteensä 

12 euroa. Ja an-

noksia siitä saa 

toistakymmentä.

51



KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2014

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

Alutec Oy, Savontie 349, 84100 Ylivieska
Puh. (08) 410 5500, fax (08) 424 441, www.alutec.fi

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

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

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

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

ILMANVAIHTO



nimityksiä
ISS Palvelut
Harri Suominen on nimitetty 
12.5.2014 alkaen ISS Palveluiden 
Kiinteistön ylläpitopalvelut -lii-
ketoimintayksikköön projek-
tipäälliköksi vastuualueenaan 
sähköurakointi.
Tero Manninen on nimitetty 
1.4.2014 alkaen ISS Palveluiden 
Kiinteistön ylläpitopalvelut -lii-
ketoimintayksikköön aluepäälli-
köksi vastuualueenaan Uusimaa.
ISS Palvelut on nimittänyt 
1.5.2014 alkaen Sari Ala-Pantin 
kiinteistömanageriksi asema-
paikkana Seinäjoki.
EMBA Marja Oikarinen, 50, on 
nimitetty ISS Palveluiden johto-
ryhmän jäseneksi vastuualuee-
naan ratkaisumyynti. Oikarinen 
siirtyy syyskuun alussa ISS:n 
palvelukseen CGI Suomen 
Business Engineering -yksikön 
johtajan tehtävästä. 

SSTL Puhtausala ry
Harri Piiparinen on nimitetty 
SSTL Puhtausala ry:n toimin-
nanjohtajaksi ja
Siivoussektori Oy:n toimitus-
johtajaksi 1.8. alkaen. Hän siirtyy 
tehtäväänsä Vileda Professiona-
lin Pohjois-Euroopan johtajan 
tehtävästä.

Skanska Oy
Liiketoiminnan kehitysjohtaja 
Tiina Koppinen on nimitetty 
Skanska Oy:n johtoryhmän jäse-
neksi. Hänen vastuualueisiinsa 
kuuluvat muun muassa vuoteen 
2020 ulottuvan strategian 
valmistelutyö, toiminnallinen 
tehokkuus, kehitysasiat ja toi-
mintajärjestelmä sekä ympäris-
tötehokkuus.
Skanska Infra Oy:n toimitusjoh-
tajan tehtävää hoitaneen toimi-
alajohtajan Hannu Tomperin ja 
toimialajohtaja Jarkko Muuri-
mäen tehtäväkentät ovat osittain 
uudistuneet. 
Tomperi vastaa jatkossa Infran 
lisäksi Skanska Rakennuskone 

Oy:stä, Skanska Talonrakennus 
Oy:n Pohjoisesta alueyksikös-
tä sekä Itä- ja Keski-Suomen 
alueyksiköstä. Lisäksi hänen 
vastuulleen tulee Skanska Oy:n 
johtoryhmässä työturvallisuus. 
Jarkko Muurimäki vastaa jatkos-
sa Skanska Talonrakennuksen 
Etelä-Suomen asuntoraken-
tamis- ja toimitilarakentamis-
yksiköiden, talotekniikan ja 
hankekehityspalvelujen lisäksi 
Talonrakennuksen Läntisestä 
alueyksiköstä.
Hannu Tomperin seuraajaksi 
Skanska Infra Oy:n toimitusjoh-
tajaksi on nimitetty Ari Huovila. 
Ari Huovilan seuraajaksi Skans-
ka Infran Teollisuus- ja kallio-
rakentamisyksikön vetäjäksi on 
nimitetty Pekka Räsänen.

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Asiakkuuspäälliköksi on nimitet-
ty 1.8. alkaen DI Jouko Viinamä-
ki. Viinamäki vastaa yhtiön toi-
mitilojen vuokraustoiminnasta 
sekä jälkimarkkinoinnista ja on 
asiakkaittemme suora yhteys-
henkilö toimitiloihin liittyvissä 
kysymyksissä.
Kiinteistöjen ylläpidosta ja kehit-
tämisestä vastuulliseksi johtajak-
si on 1.8. alkaen nimitetty ri Kari 
Talvitie. Talvitie vastaa yhtiön 
kiinteistöjen ylläpidosta sekä 
kiinteistöjen kehittämishankkei-
den toteuttamisesta.

Talokeskus-Yhtiöt Oy
RA Anne Pelkonen on nimitetty 
Talokeskus Yhtiöt Oy:n Lahden 
toimiston aluepäälliköksi 
1.8.2014 alkaen.
 BBA Katariina Mäkelä on ni-
mitetty Talokeskus Yhtiöt Oy:n 
viestintäjohtajaksi ja konsernin 
johtoryhmän jäseneksi, vastuu-
alueinaan viestintä, markkinoin-
ti ja henkilöstöhallinto.
 

Torpankatu 4, 24100 Salo
puh. 0400 503 078

www.sarttila.fi

KATOT JA PIHAERISTYKSET

KUNTOON!
OTA YHTEYTTÄ ALAN AMMATTILAISEEN

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

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

KIINTEISTÖPOSTI osallistuu 
näkyvästi syksyn suurtapahtu-
maan, FinnBuild-messuille, 1.-3. 
lokakuuta. 

Lehdellä on varattuna mes-
suilta 30 neliön osasto, jossa 
kävijöiden on mahdollista käydä 
tutustumassa lehdentekijöihin ja 
vinkata vaikkapa hyviä juttuai-
heita.

Kiinteistöpostin messunume-
ro on lehden vuoden suurijake-
luisin, levikki peräti 77 000 kpl. 

Lisäjakelu kohdistetaan kaik-
kiin sellaisiin kerrostaloasunto-
osakeyhtiöihin, jotka eivät vielä 
ole lehden jakelurekisteri SIR 
Tietokannassa.

Kiinteistöposti siis tavoittaa 
valtaisan määrän korjaustar-
peessa olevia asunto-osakeyh-
tiötä. Ja niiden oikeita päätök-
sentekijöitä.

Alan yrittäjille tuleva lehti on 
mitä mainioin paikka tuoda esille 
omia tuotteitaan ja palveluitaan.

Kiinteistöalan päättäjänaiset 
-seminaari
Kiinteistöpostin jo viidettä kertaa 
järjestämä alan naisammattilai-
sille suunnattu seminaari 25.-26. 
syyskuuta tarjoaa oivan paikan 
verkostoitumiseen ja saamaan 
eväitä oman työn hallintaan.

Kuinka kiirettä voisi hallita, 
miten kasvaa johtajana, uskotko, 
että kolmen taloyhtiön linja-
saneeraus voidaan toteuttaa 
kimppana tai mitä rakennusalan 
tiedonantovelvollisuus tarkoittaa 
isännöitsijälle. Siinä luentojen 
aiheet.

Seminaarin luennoitsijat, 
osallistujat ja järjestäjät - kaikki 
ovat naisia. Naisenergiaa tarjolla 
täyslaidallinen. 

Seminaariin on vielä muutama 
paikka vapaana. Ota yhteyttä 
Kiinteistöpostin myyntijohtaja 
Raili Stenbergiin, puhelinnume-
roon 0400 408 902.

Kiinteistöposti 
FinnBuild-messuilla ja alan 
päättäjänaiset seminaarissa

SITRA ja joukko muita sijoittajia 
ovat tehneet yhteensä 1,1 mil-
joonan euron sijoituksen Natur-
Vention Oy:öön, jonka kehittä-
mä aktiiviviherseinä puhdistaa 
tehokkaasti sisätilojen ilmaa. 

Vuonna 2011 perustetun 
NaturVentionin viherseinät 
auttavat erityisesti sellaisissa si-
säilmaongelmissa, joissa tiloja ei 
ole mahdollista nopeasti korjata 
tai korvata tai joissa ongelman 
aiheuttajaa ei ole onnistuttu 
selvittämään. 

Aktiiviviherseiniä on tähän asti 
asennettu lähinnä työpaikoille 
ja julkisiin tiloihin. Seinän yhden 
kasvin ilmanpuhdistusteho on yli 
satakertainen tavalliseen huo-

Aktiiviviherseinä 
sisäilmaa parantamaan

nekasviin verrattuna, ja yhdessä 
viherseinässä on kymmeniä 
kasveja. 

Viherseinässä ei käytetä mul-
taa, vaan kasvit istutetaan ilman-
puhdistusta varten kehitettyyn 
epäorgaaniseen kasvualustaan. 
Ne luonnollistavat ilmaa hajotta-
malla siitä terveydelle haitallisia 
kemikaaleja ja mikrobeja.

Työpaikoilla aktiiviviherseinät 
voivat lisätä työhyvinvointia ja 
tuottavuutta. Jopa 15 prosenttia 
sairauspoissaoloista liittyy huo-
noon sisäilmaan.

Tulevaisuudessa viherseinissä 
on todennäköisesti mahdollista 
kasvattaa myös lähiruokaa eli 
ravinnoksi sopivia kasveja.
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tuote- ja 
yritysuutis-

postia

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

TAMAR OY on tuonut markki-
noille terasseille, grillikatoksiin ja 
parvekkeille sopivan sääsuojan, 
joka suojaa terassin ja terassika-
lusteet sateelta, tuulelta, roskilta, 
auringon paahteelta ja lumelta.

Tamar XL -sääsuoja asen-
netaan terassin seiniksi tai 
grillikatoksen ikkuna-aukkoihin 
tai parvekkeelle korvaamaan 
lasitusta. 

Lujarakenteinen Tamar XL 
-sääsuoja soveltuu suurienkin 
terassien suojaksi. Sääsuoja 
valmistetaan joko markiisi- tai 
screenkankaasta. Kankaan värin 
voi valita ympäristöön sopivak-
si. Läpinäkyvä kaihdinkangas 
ei sulje näköalaa, joten oleilu 
terassilla on mukavaa myös 
tuulisella ja sateisella säällä.

Sääsuoja on helppo kiinnit-
tää joko seinään tai kattoon. 
Sääsuojan mekaaniset osat ovat 
pulverimaalattua alumiinia. 

Vakioprofi ilin lisäksi sääsuo-
jaan voi valita Sunset-alumiinip-
rofi ilin, jonka ansiosta kaihdin 
voidaan lukita kiinni esimerkiksi 

UPONOR tuo markkinoille 
pinta-asennuksiin soveltuvan 
kiiltäväpintaisen komposiitti-
putken. Kromipintainen Uponor 
Metallic Pipe Plus -putki on 
turvallinen ja tyylikäs vaihtoehto 
kylpy- ja WC-tiloihin varsinkin 
saneerauskohteissa.

Kromikomposiittiputken 
myötä komposiittia voidaan nyt 
käyttää koko käyttövesijärjes-
telmän asentamisessa hanalle 

saakka. Asennustyö nopeutuu 
käytettäessä komposiittiputkea, 
koska nykyiset liittimet ja pu-
ristustyökalut soveltuvat myös 
kromikomposiittiputken asenta-
miseen. Putki on syöpymätön ja 
se soveltuu kaikille vesilaaduille. 

Lisätietoja: 
Uponor Suomi Oy
Pekka Jalonen
puh. 020 129 2282

Sääsuoja pidentämään 
terassi- ja parvekekautta 

kaiteeseen tai terassin lattiaan. 
Varmatoiminen ja helppo-

käyttöinen säätömekanismi 
takaa sääsuojan toimivuuden 
kaikkina vuodenaikoina. Sää-
tömekanismin saa halutessaan 
myös moottorikäyttöisenä. 

Kun sääsuojaa ei tarvita, 
se nostetaan ylös osittain tai 
kokonaan.

Mittojen mukaan valmistettu 
sääsuoja on helppo asentaa itse, 
mutta halutessaan sääsuojat saa 
myös valmiiksi asennettuina.

Tamar XL -sääsuoja valmiste-
taan asiakkaan tilauksesta mit-
tojen mukaan. Yhden kappaleen 
maksimileveys on kuusi metriä. 
Tamar myöntää sääsuojan 
materiaaleille viiden vuoden 
takuun.

 Tamar XL -sääsuojaa myyvät 
Tamarin jälleenmyyjät kautta 
maan.

 
Lisätietoja:
Tampereen Markiisi Oy 
Matti Salminen 
puh. 050 558 8482

Uudenlainen putki pinta-asennuksiin
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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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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. 

tuote- ja 
yritysuutis-

postia

RIL:N julkaisusarjassa ilmes-
tyneen 265-2014 Uusiutuvien 
lähienergioiden käyttö raken-
nuksissa -ohjeen tarkoituksena 
on esittää uusiutuvien lähiener-
gialähteiden hyödyntämisratkai-
suja asuinrakennuksissa, kerros- 
ja rivitaloissa sekä toimisto- ja 
liikerakennuksissa.   

Lähienergiaratkaisujen lisäksi 
kuvataan niiden käyttöönottoon 
ja hyödyntämiseen liittyvää 
suunnittelu-, toteutus- ja ylläpi-
toprosessia. 

Ohjeessa käsitellään sekä 
uudisrakentamista että olemassa 
olevaa rakennuskantaa. 

Julkaisun kohderyhmänä ovat 
rakennuttajat, energia-asiantun-
tijat, arkkitehdit ja tekniset suun-
nittelijat, toteuttajat, laitetoimit-
tajat, isännöitsijät sekä valvonta- 
ja kaavoitusviranomaiset. 

Ohjeesta hyötyvät esimerkiksi 
myös taloyhtiöiden hallitukset ja 
omistajat.

Ohjeen hinta on 86,00 euroa. 
Se on saatavissa myös pdf:nä. 
Lisätietoja:
http://www.ril.fi /kirjakauppa/

TYÖTEHOSEURAN Ekologinen 
keittiö -hankkeessa suunniteltiin 
uudenlainen kierrätyskaappi 
kannustamaan lajitteluun ja 
kierrätykseen. 

Kaapin on suunnitellut TkT 
Heli Mäntylä Työtehoseurasta ja 
valmistanut Puuverstas Puna-
tammi. 

Kaapin koko on 600 x 600 x 
2100 mm ja se voidaan integroi-
da osaksi keittiötä tai tarvittaessa 
sijoittaa muualle asuntoon. 

Runko ja laatikot ovat koi-
vuvaneria ja ovet koivuviilulla 
päällystettyä rimalevyä. Pinta on 
kuultovahattu.

Kierrätyskaapissa on tilaa kah-
deksalle jätejakeelle: keräyskar-
tongille ja -pahville, pantillisille 
pulloille, pienmetalleille, lasille, 
vaarallisille jätteille, energiaja-
keelle, keräyspaperille ja muulle 
kierrätettävälle jätteelle, kuten 
esimerkiksi värikaseteille. 

Biojäte kerätään erikseen 
lähimpänä sen syntypaikkaa, 
parhaana paikkana biojätteen 
keräykselle on oma laatikosto 
heti keittiön keskeisimmän työ-
tason alapuolella. 

Lähienergiat 
käyttöön

Kierrätyskaappi kannustaa kierrättämään
Tutkimuksen mukaan kier-

rätysinnokkuuteen vaikuttaa 
suoraan jäteastioiden määrä 
keittiössä. Nykysuositusten 
mukaan keittiössä tulisi voida 
lajitella vähintään 9 jätejaetta. 

Lajittelemalla jätteet jo 
syntypaikalla voidaan säästää 
ympäristöä huomattavasti. 

Esimerkiksi kuluttaja, joka juo 
yhden tölkin virvoitusjuomaa 
päivässä ja vie tölkin kierrätyk-
seen, vähentää kasvihuonekaa-
supäästöjä 27 kiloa vuodessa 
verrattuna siihen, jos tölkki 
menisi kaatopaikalle. 

Alumiinitölkkien valmistus 
kuluttaa todella paljon energiaa, 
koska neitseellisestä raaka-ai-
neesta valmistettuna se tuottaa 
jopa 5,4 kertaa oman painonsa 
verran hiilidioksidia. Kierrätys-
materiaalista tehdyn tuotteen 
päästöt tippuvat yhteen seitse-
mäsosaan. 

Kierrätettäväksi kelpaavia ma-
teriaaleja ei ole myöskään syytä 
kuljettaa jätteenpolttolaitoksiin.

Lisätietoja: 
TTS Työtehoseura
TkT Heli Mäntylä 
puh 044 7143 697.



uutispostia

ASUNTO-OSAKEYHTIÖT ovat 
voineet rekisteröidä tämän kuun 
alusta isännöitsijäksi myös isän-
nöintiyhteisön.

Jos isännöitsijäksi on valittu 
yhteisö, niin kaupparekisteriin 
ilmoitetaan isännöitsijäyhteisön 
lisäksi päävastuullinen isännöit-
sijä. 

Jos asunto-osakeyhtiön ja 
isännöintiyhteisön kesken ei 
sovita toisin, niin päävastuul-
lisen isännöitsijän on oltava 
isännöintiyhteisön hallituksen 
tai vastaavan johtoelimen jäsen, 
toimitusjohtaja tai yhteisön 
palveluksessa.

Asunto-osakeyhtiöiden lisäksi 

muutos koskee niitä osakeyhti-
öitä, joihin sovelletaan asunto-
osakeyhtiölakia. Tällaisia yhtiöitä 
ovat usein keskinäiset kiinteis-
töyhtiöt.

Asunto-osakeyhtiön koti-
paikan maistraatti käsittelee ja 
rekisteröi asunto-osakeyhtiön 
perustamisilmoitukset, käsit-

telee ja rekisteröi hallitusta ja 
isännöitsijää koskevat muu-
tosilmoitukset sekä neuvoo 
asunto-osakeyhtiön ilmoituksiin 
liittyvissä asioissa. Patentti- ja 
rekisterihallitus (PRH) käsittelee 
ja rekisteröi osakeyhtiöiden 
ilmoitukset.

RIVI- JA KETJUTALOT sekä 
liike- ja toimistorakennukset 
tulivat energiatodistuslain piiriin 
heinäkuun alussa. Niidenkin siis 
tulee esittää energiatodistus, 
kun tiloja myydään tai vuokra-
taan.

Isännöitsijöiden kokemusten 
mukaan kaikki taloyhtiöt eivät 
ole vielä teettäneet energia-
todistuksia. Eduskunta käsitteli 
Omakotitaloliiton aloitteesta 
syntynyttä kansalaisaloitetta, 
mutta mitään muutoksia sen 
laatimivelvollisuuteen ei tehty.  .

- Käytännössä kaikilla kerros- 
ja rivitaloyhtiöillä pitää olla 
energiatodistus Jos sitä ei ole 
vielä tilattu, kannattaa taloyhtiön 
hallituksen tehdä siitä päätös 

Isännöitsijäyhteisö voidaan rekisteröidä isännöitsijäksi

Rivi- ja ketjutaloihinkin laadittava nyt energiatodistus
pikimmiten, painottaa lakiasian-
tuntija Jaana Sallmén Isännöin-
tiliitosta.

Todistus on oltava nähtävillä 
myytävien tai vuokrattavien 
rakennusten tai tilojen näytöissä 
ja se on annettava ostajalle ja 
vuokralaiselle. Rakennuksen 
energialuokka (A-G) tulee esittää 
myynti- ja vuokrausilmoituk-
sessa. 

Mikäli rakennuksella on voi-
massa oleva, aiemman energia-
todistuslain mukainen energia-
todistus, tulee siinä ilmoitettu 
energiatehokkuusluokka esittää 
alaviitteellä 2007 merkittynä, 
esim. C2007.

Energiatodistus antaa mah-
dollisuuden vertailla raken-

nuksia: ostaja tai vuokraaja saa 
energiankulutuksesta tietoa, 
joka ei ole riippuvainen talon 
nykyisistä käyttäjistä, vaan 
perustuu rakennuksen ominai-
suuksiin. 

nergiatodistus sisältää kuiten-
kin myös tiedon rakennuksen 
sen hetkisten käyttäjien toteutu-
neesta ostoenergiankulutukses-
ta. Todistus kertoo rakennuksen 
energiatehokkuusluokan (A-G). 
Olemassa olevan rakennuksen 
energiatodistus sisältää myös 
toimenpide-ehdotuksia, joiden 
avulla rakennuksen energiate-
hokkuutta voidaan parantaa.

Energiatodistus on ollut Suo-
messa käytössä vuodesta 2008 
alkaen uudisrakentamisessa sekä 

vuodesta 2009 suurissa olemas-
sa olevissa rakennuksissa.

Energiatodistuksen laatii aina 
pätevöitynyt tekijä. 

Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus ARA valvontavi-
ranomaisena ylläpitää rekisteriä 
pätevöityneistä tekijöistä: 
www.ara.fi /energiatodistus.

Motiva Oy antaa energiato-
distuksiin liittyvää neuvontaa 
ympäristöministeriön toimek-
siannosta sekä kuluttajille että 
energiatodistusten laatijoille.  
Lisätietoja energiatodistuksista 
löytyy energiatodistusten neu-
vontapalvelusta: 
www.motiva.fi /energiatodistus.

http://www.ita-helsinginlasi.fi


Kontulan Huolto Oy tarjoaa isännöintipalveluita Helsingin ja Vantaan alueilla. 
Yhdessä asiakkaittemme kanssa haluamme huolehtia turvallisesta ja viihtyisästä 
elinympäristöstä. Viidenkymmenen vuoden kokemus isännöinnistämenen vuoden kokemus isännöinnistä 
on yksi tae ammattilaisuudesstamme.

Isännöinnin asiakastyytyväisyyystutkimuksessa saimme huippuarvosanat
kaikissa asiakkaille tärkeimmmiksi luokitelluissa kohdissa.

Onko taloyhtiönne

huolellisissa käsissä?

Tarjoamme nyt isännöintipalvveluitamme 
myös teille. Ota yhteyttä ja keeskustellaan, 
kuinka voimme olla avuksi.

Toimitusjohtaja Juha Karjula
Kontulan Huolto Oy
Puhelin (09) 3424 200

Huolellista isännöintiä vuodestaa 1964

Kontulankaari 1 b, 00940 Helsinnki

http://www.kontulanhuolto.fi


Pinnoituksella ja oikeilla huoltotoimenpiteillä jopa 20 lisävuotta katolle
RestaKoti Oy on valtakunnallinen kattoihin ja julkisivuihin kokonaisvaltaisesti erikoistunut yritys.

http://www.restakoti.fi
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