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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


sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Helsingissä haetaan pysäköintiin uusia ratkaisuja
Pysäköintipaikkojen monimuotoisuus, pysäköintimääräysten tarkista-

minen täydennys- ja lisärakentamisen sekä erityisasumisen osalta ja 

asukaspysäköintitunnuksen hinnan korottaminen sisältyvät kärkihank-

keina Helsingin pysäköintipoliittiseen selvitykseen.

Lähiaikoina on tarkoitus kokoontua pääkaupunkiseutulaisten alue-

huoltoyhtiöiden kanssa pohtimaan, miten toimintamalleja voitaisiin 

kehittää ja mitä se merkitsee isännöintityölle.

Liikenneinsinööri Juha Hietanen kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo, 

minkälaisia toimia selvitys konkreettisemmin pitää sisällään.

Tämä on Kiinteistöpostin Pääkaupunkiseutu Extra. 

Lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden 

hallitusten puheenjohtajat ja sivutoimiset isännöitsijät 

pääkaupunkiseudulla sekä ammatti-isännöitsijät 

valtakunnallisesti. Jakelulevikki yhteensä 18 895 kpl.

Kilpailuta isännöinti!

Energiakatselmuksella esiin säästökohteita
Energiatodistuksista käydään yleisellä tasolla vilkasta 

keskustelua - edelleen. Seurasimme TK-Energia-

todistus- ja rakennuspalvelu Oy:n Timo Kuusiston 

energiakatselmuksen laatimistyötä.
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”Olkaa rohkeita, innovatiivisia ja 
puhaltakaa yhteen hiileen”
Näin evästi isännöitsijä Tuula Kallio Moduli-Isän-

nöinti Oy:stä Kiinteistöalan päättäjänaiset -semi-

naariin osallistuneita isännöitsijöitä. Hän esitteli 36 

miljoonan euron arvoista Porvoon Näsin asuinalu-

eella sijaitsevaa ryhmäkorjaushanketta, joka pitää si-

sällään toivon mukaan myös lisäkerrosrakentamista.

8/2014
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5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla neuvotaan, miten toimia 
ullakkotilojen luvattomassa käyttöönotossa
Varatuomari Pasi Oravan käsittelemässä tapauksessa 

yhtiövastike määräytyy asuinneliöiden perusteella. 

8 Vantaalla vauhditetaan taloyhtiöiden 
lisärakentamista
Vantaan kaupunki on laskenut kaavoitusmaksua 50 pro-

sentista 35 prosenttiin vauhdittaakseen lisärakentamista.

12 LVV-kuntotutkimus antaa pohjan 
remonttipäätöksille
Isännöitsijä Krister Ilvonen MTR-Isännöinti Oy:stä suosii 

kuntotutkimusten teettämistä lämpö-, vesi- ja viemäri-

järjestelmiä, koska siitä saadaan tietoa remonttipäätösten 

pohjaksi, eikä kunto jää arvailujen varaan. 

18 Paikan päällä tarkastellen
Asunto Oy Talvikki-Salvan energiatehokkuutta on mah-

dollista parantaa energiatodistuksen laatija Timo Kuusis-

ton mielestä uusimalla ikkunat ja parvekeovet, kuten on 

myös merkitty taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykseen.

29 Harjoitellaan ja opitaan vähitellen
Ylitarkastaja Kristiina Virmajoki Verohallinnosta kertoi 

Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaarissa rakennus-

palveluiden ilmoitusvelvollisuudesta ja ensimmäisen 

ilmoituskerran kokemuksista. 

36   Identiteettitarina peilaa omaa johtajuutta
Psykologi Päivi Frantsi kertoi Kiinteistöalan päättäjänai-

set -seminaarissa väitöstutkimuksestaan, jonka avulla 

selvitettiin, minkälaisia identiteettikertomuksia siivoustoi-

mialalla työskennelleet naisesimiehet kertoivat. 

42   Hallituksen ja isännöitsijän tärkein yhteistyön 
elementti on avoin keskustelu
Isännöitsijä Tapio Lampinen ja puheenjohtajat Esa Kin-

nunen, Raimo Uronen ja Christer Ahlqvist keskustelivat 

hyvin toimivan yhteistyön tunnuspiirteistä.

50   Karpan Keittiössä nautittiin juustoja ja 
viikunoita jälkiruuaksi

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.

36
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Sivusto on tarkoitettu taloyhtiöpäättäjille, osakkeen-
omistajille, asukkaille ja kaikille asumisesta kiinnostuneille.

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

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

Maksuttomia lomakkeita rekisteröityneille jäsenille
Sivustolta voi tulostaa maksutta

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

Kiinteistöklubiin!

www.kiinteistoklubi.fi

http://www.kiinteistoklubi.fi


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

Laatua pesulaan

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

Alue-edustajat:

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

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

http://www.esteri.com


KUN sinulla on mielessäsi aihe, josta haluaisit kirjoitettavan; 

Sinulla on kokemuksia taloyhtiösi toiminnasta tai isännöin-

nistä, jotka haluaisit jakaa; Jos olet etsinyt tietoa, mutta et ole 

löytänyt, mutta haluaisit löytää; 

Kun iloitset jostakin taloyhtiöösi liittyvästä asiasta ja voisit 

kertoa siitä esimerkkinä muille tai koet tuskaa ja harmia siitä, 

että jotkin asiat eivät mene niin kuin pitäisi ja pitäisi päästä 

purkamaan asiaa muidenkin kanssa; 

Isännöitsijänä harmittelet, etteivät osakkaat ja asukkaat 

tiedä tätäkin tärkeää asiaa, jospa jutulla saataisiin tietoa laaje-

nemaan… jos ja kun…Siis lukematon määrä juttuaiheita, jois-

ta voisimme kirjoittaa.

Me täällä Kiinteistöpostin toimituksessa olemme kiinnos-

tuneita kaikesta mahdollisesta, joka liittyy asunto-osakeyh-

tiöihin, isännöintiin, kiinteistönpitoon ja korjausrakentami-

seen, arjesta ja juhlasta. 

Tule yllä mainittujen aatostesi pohjalta päätoimittajan Rii-

na Takalan ”pakeille” – joko sähköpostitse: riina.takala@kiin-

teistoposti.fi  tai kotisivujen www.kiinteistoposti.fi  Anna jut-

tuvinkki-linkin kautta tai puhelimitse vaihde (09) 2238 560. 

P
ian 30 vuotta isännöitsijänä työskennel-

lyt isännöintiyrityksen vetäjä sanoi, että 

asiakkaiden luottamus on aina ansaittava. 

Se ei ole itsestäänselvyys ja siksi sen eteen 

on tehtävä töitä. Molemminpuolinen avoimuus on 

luottamuksen tärkein työkalu.

Osakkeenomistajat purnaavat usein erilaisilla la-

ki- ja keskustelupalstoilla siitä, etteivät saa pyynnöis-

tään huolimatta hallituksen pöytäkirjoja nähtäväk-

seen. Se onkin näin, että heillä ei ole oikeutta saada 

hallituksen pöytäkirjoja kuin siltä osin, että käsitelty 

asia on koskenut osakasta ja hänen huoneistoaan. 

Sen sijaan yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin, muihin 

yhtiökokousasiakirjoihin ja yhtiökokousten pöytä-

kirjoihin osakkailla on ”tiedonsaantioikeus”. 

Vantaalaisen Asunto Oy Vantaan Vakan hallituk-

sen puheenjohtaja Esa Kinnunen kertoo, että hänellä 

on tapana aina laatia hallituksen kokouksen asiois-

ta tiedote, joka jaetaan taloyhtiön osakkaille ja asuk-

kaille. Ellei ole selkeästi mitään tiedotettavaa, ei teh-

dä tiedotetta. Osakkaat ja asukkaat ovat olleet tiedo-

tuskäytännöstä hyvillään.

Asunto-osakeyhtiölain toi-

mivuutta koskeneessa oikeus-

ministeriön verkkokeskustelus-

sa pohdittiin, pitäisikö osakkai-

den tiedonsaantimahdollisuuk-

sia parantaa esimerkiksi sillä, 

että tiedottaminen yhtiöko-

kousten välillä kirjattaisiin la-

kiin pakolliseksi tai annettaisiin 

laissa siitä suositus.

Tuntuu kummalliselta, ettei 

hallitus voisi avoimesti kertoa 

asioista, ei tietenkään luotta-

muksellisista, mutta siis ylei-

semmän tason asioista, jotka 

koskettavat kaikkia. 

On selvää, että epäluotta-

muksen siemen syntyy varsin herkästi, kun ei tiedo-

teta, eikä edes kerrota, mitä asioita hallituksessa on 

ollut esillä tai valmistellaan. Yhtiökokoukseen osal-

listumisen tärkeys korostuu tällaisissa tilanteissa en-

tisestään.

Joissakin taloyhtiöissä esimerkiksi syys- tai ke-

vättalkoiden yhteydessä hallituksen puheenjohta-

ja kertoo hallituksessa käsitellyistä asioista ja vetää 

yhteen ajankohtaiset asiat, jotka ovat olleet tai tule-

vat olemaan esillä. Joissakin yhtiöissä isännöitsijä 

on osakkaiden ja asukkaiden tavattavana taloyhtiös-

sä tiettyinä ajankohtina, tietty päivä kuukaudessa tai 

muuten järjestäen.

Teknisiä välineitä on nyt todella runsaasti perin-

teisen paperitiedottamisen rinnalla: Sähköpostitie-

dottaminen, sosiaalinen media, taloyhtiön kotisivut 

ja ellei ole netin käyttäjiä, niin esimerkiksi asukastv-

tiedottaminen. 

Verkkokyselyssä kommentoineet olivat erityises-

ti sitä mieltä, että isännöitsijöiden pitäisi käyttää tie-

dottamisessaan ja viestinnässään entistä enemmän 

sosiaalista mediaa.

Ei käy kateeksi isännöitsijäkun-

taa, koska tämäkin asia tuntuu kaa-

tuvan monien muiden asioiden lo-

massa isännöitsijöiden kontolle. Ei 

pidä kuitenkaan unohtaa, että hyvin 

toimiva hallitus on avoin ja aktiivi-

nen ja luo tiedottamiselle tietynlai-

set käytännöt ja vastuuhenkilöt. Ne 

voi kirjata vaikkapa taloyhtiön stra-

tegiaan. Tiedotteiden lukemista tai 

ymmärtämistä ei voida taata, mutta 

yrittää ainakin pitää.

Riina Takala
päätoimittajapäätoimittaja

Riina TakalaRiina Takala

pääkirjoitus

Tule päätoimittajan ”pakeille”kommentti

”Miksi meille ei ole kerrottu...
varmaan taas kähmitään jotakin...”
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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. 

Ullakkotilojen
luvaton käyttöönotto

lakipostia

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN 1 luvun 2 §:n mu-

kaan asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa 

yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita 

yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta 

osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai 

kiinteistöstä. 

Edellä kuvattuun säännökseen on sisään leivot-

tu asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan merkit-

tävin oikeus eli oikeus pitää huoneistoa tahi muuta 

tilaa hallinnassaan. 

Tämä oikeus sisältää sen, että yhtiö ei voi ilman 

osakkeenomistajan suostumusta tehdä rajoituksia 

yhtiöjärjestyksessä osakkaalle luotuun oikeuteen 

muutoin kuin asunto-osakeyhtiölaissa erikseen 

mainituissa tilanteissa yhtiökokouspäätöksillä. 

Merkittävää tässä seikassa vastapuolena on se, 

että osakas ei voi omavaltaisesti laajentaa hallinta-

piiriään yli sen, mitä hänelle on yhtiöjärjestyksessä 

annettu. 

Toki on selvyyden vuoksi todettava, että yhtiön 

kaikkien huoneistojen hallinta ei tarvitse perustua 

osakkeenomistukseen, vaan asunto-osakeyhtiössä 

voi olla myös yhtiön itsensä hallinnassa olevia tiloja. 

YHTIÖJÄRJESTYKSEN lisäksi osakashallintaa voi-

daan laajentaa yhtiökokouspäätöksellä. Tällöin on 

huomattava, että osakkaan suoja hallinnan muu-

toksille ei ole niin vahva kuin hallinnan perustuessa 

yhtiöjärjestysmääräykseen. Tällöinkin on yhdenver-

taisuusnäkökohdat otettava huomioon. 

Mikäli tilat on jaettu yhtiöjärjestyksessä, vaadi-

taan niiden uudelleenjakamiseen yhtiökokouksen 

päättämä yhtiöjärjestysmuutos määräenemmistöi-

neen. Yhdenvertaisuusperiaatteesta ja asunto-osa-

keyhtiölain 6 luvun 35 §:stä saattaa kuitenkin seura-

ta, että määräenemmistön lisäksi päätöksen tueksi 

tarvitaan suostumuksia osakkailta, jotta päätös olisi 

laillinen.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan jos yhtiökokouk-

sen päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiöko-

kouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannat-

tanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänis-

Eräs rivitaloyhtiön hallituksen puheenjohta-

ja tiedusteli, mitä tehdä, kun rivitaloyhtiössä 

muutamat osakkaat ovat - ilmeisestikin luvat-

ta - vuosien saatossa rakentaneet ja ottaneet 

yhtiön rakennuksen ullakkotilat omaan asuin-

käyttöönsä. Yhtiövastiketta kyseisessä yhtiös-

sä maksetaan asuinneliöiden mukaan. Nämä 

muutamat lisätilaa itselleen omatoimisesti ot-

taneet eivät siis maksa todellisten neliöiden 

mukaan. 

Hallituksen puheenjohtaja arveli, ettei asun-

tojen oikeaa neliömäärää ole myöskään isän-

nöitsijäntodistuksessa, koska isännöitsijä ei 

välttämättä tiedä näistä omatoimisista muutok-

sista. 

Kysyjä haluaisi oikaista asian siten, että yh-

tiövastike määräytyisi kaikkien osalta oikein 

eli todellisten asuinneliöiden mukaan. Pitäisi-

kö yhtiöjärjestykseen puuttua ja tehdä siihen 

mahdollisesti muutoksia? Lupa-asioihin hän ei 

ole ajatellut puuttua.
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tä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Määrä-

enemmistövaatimusta itseään ei voida lieventää 

yhtiöjärjestyksen määräyksellä.

MÄÄRÄENEMMISTÖLLÄ tehtävistä päätöksistä 

asukasta ylivoimaisesti merkittävimmin koskevat 

juuri yhtiöjärjestysmuutokset. 

Yhtiöjärjestystä muutettaessa on muistettava, et-

tä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on saatava mää-

räenemmistön lisäksi muun muassa suostumus 

sellaiselta osakkeenomistajalta, jonka osakkeidensa 

tuottamaa oikeutta hallita huoneistoa muutetaan tai 

lisätään hänen maksuvelvollisuuttaan yhtiötä koh-

taan siten, että muutetaan vastike- tai muuta mak-

superustetta, taikka lisätään tai poistetaan maksu-

peruste.

Jos osakkeenomistaja on hyväksynyt päätök-

sen yhtiökokouksessa, hänen katsotaan suostuneen 

siihen. Osakkeenomistaja voi suostua päätökseen 

myös ennen yhtiökokousta tai sen jälkeen.

NYT kysyjän kysymyksen perusteella on pääteltä-

vissä, että tässä tapauksessa ei ole olemassa kum-

paakaan osakashallinnan laajentamiseen oikeutta-

vaa seikkaa. Eli ei yhtiökokouspäätöstä taikka yhtiö-

järjestysmääräystä.                              

Tällaisen puuttuessa osakkeenomistajalla ei ole 

pitkäaikaisen käytön, saati tilaan sijoitettujen kus-

tannusten perusteella hallintaoikeutta tilaan. 

Osakkaan käyttäessä tilaa siten luvattomas-

ti asuinkäyttöön, on yhtiöllä oikeus palauttaa ti-

la ilman osakkaan suostumusta yhtiön hallintaan. 

Käyttäessään vakituiseen asumiseen muuta kuin 

yhtiöjärjestyksessä asuinhuoneistoksi määrättyä ti-

laa, ei osakas nähdäkseni noudata yhtiöjärjestys-

määräyksiä.

YHTIÖLLÄ on lisäksi oikeus muuttaa yhtiöjärjes-

tystä ilman tilansa menettävän osakkaan suostu-

musta siten, että tila määrätään yhtiöjärjestyksessä 

nimenomaisesti yhtiön hallintaan, mikäli tilasta ei 

ole tällä hetkellä mitään määräystä yhtiöjärjestyk-

sessä.

YHTIÖJÄRJESTYSTÄ voidaan myös muuttaa edel-

lä lausutuin tiukennetuin menettelyin siten, että 

yhtiöjärjestystä muutetaan osakkeiden tuottaman 

hallintaoikeuden laajuutta lisäämällä eli muutta-

malla huoneistojen pinta-alaa ja selitelmää vastaa-

maan todellisuutta. 

Tämä merkitsee tällöin kysyjän yhtiössä ullakko-

tilaa yhtiöjärjestyksen nojalla hallitsemaan tulevan 

osakkaanomistajan maksuvelvollisuuden lisäämis-

tä, ja vaatii siten tällaisen osakkeenomistajan suos-

tumuksen. Toki vastapoolina on se, että muutoin 

ullakkotilahallintaa ei saa.

TÄSSÄ asiassa ollaan lähellä yhtiökokouksen kaik-

kien osakkaiden yksimielisyysvaatimusta, jos yh-

tiöjärjestystä huoneistojen pinta-alojen ja huoneis-

toselitelmän osalta muutetaan. Samalla huoneisto-

jen pinta-alojen kasvattamisella kyseisessä yhtiössä 

vaikutetaan myös yhtiövastikkeen suuruuteen ky-

seisessä yhtiössä. Samalla on kuitenkin syytä harki-

ta, tehdäänkö lisäys kaikkien huoneistojen vai vain 

joidenkin huoneistojen osalta. 

JURIDISESTI mielenkiintoinen ja pohdinnan ar-

voinen seikka on myös se, että vaikka nimenomai-

nen yhtiöjärjestysmääräys ullakkotilan hallinnan 

osalta puuttuukin, asiaa saattaa olla syytä harkita 

myös kohtuuttoman yhtiöjärjestysmääräyksen kan-

nalta. 

 Jos yhtiöjärjestykseen sisältyy kohtuuttomuu-

teen johtava määräys, jollainen yhtiöjärjestykseen 

merkitty ja todellista asuinkäyttöä vastaamaton liian 

pieni huoneistopinta-ala ja sitä myötä vastikemak-

suvelvollisuus saattavat olla, voi yhtiöjärjestysmuu-

tosta käsitelleen yhtiökokouksen jälkeen hallituksel-

la, taikka osakkaalla olla tarve nostaa yhtiöjärjestyk-

sen kohtuullistamiskanne yhtiöjärjestysmuutosta 

vastustaneita osakkaita vastaan yhtiön kotipaikan 

käräjäoikeudessa. 

Tällaisen keinon käyttämisessä ja sen soveltu-

vuutta harkittaessa suosittelen kuitenkin käyttä-

mään äärimmäisen tarkkaa tapauskohtaista harkin-

taa ja faktojen selvittämistä.

LISÄTILAA omatoimisesti ottaneiden huoneisto-

jen myynnissä on syytä olla tarkkana. Asuntokaup-

palain mukainen kaupanvastuu hinnanalennus- ja 

vahingonkorvausvaatimuksineen saattaa hyvinkin 

suurella todennäköisyydellä kohdata osakkeiden 

myyjää, jos esimerkiksi kaupassa myyty ”lisähuone” 

poistuu uuden osakkeenomistajan hallinta-oikeu-

den piiristä tai hänen maksuvelvollisuutensa yhtiö-

tä kohtaan kasvaa.  

LOPUKSI on vielä todettava, että pelkkä yhtiöjär-

jestysmuutos ei ole riittävää, vaan edellä lausuttu-

jen seikkojen lisäksi ainakin rakennusluvan tarve ja 

mahdollinen saatavuus lisäasuinrakentamiseen on 

selvitettävä.

Myös rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset 

on otettava huomioon, mikäli menettelyn halutaan 

yhtiössä jatkuvan. 

Mikäli tarvittavia lupia ei saada, ullakkotilan 

asuinkäyttö ei ole sallittua. Sama on tilanne, jos vi-

ranomaismääräyksiä ei voida noudattaa, taikka olo-

suhteita saattaa vaadittavalle tasolle.

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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Kaavoitusmaksu 
alemmaksi
Vantaalaiset lisärakentamista suunnittelevat taloyhtiöt 
saivat hiljattain iloisia uutisia, kun kaupunki päätti laskea 
kaavoitusmaksun 50 prosentista 35 prosenttiin. 

Tämä merkitsee satojen tuhansien eurojen säästöä 
taloyhtiölle, kun tontille rakennetaan lisää asuinneliöitä. 

Teksti: Irene Murtomäki

V
antaan apulaiskaupunginjohtaja Juha-

Veikko Nikulaisen mukaan kaavoitus-

maksun laskemisella pyritään vauhditta-

maan lisä- ja täydennysrakentamista. 

– Meillä on aluekeskuksia, kuten Tikkurila, Koi-

vukylä, Korso, Myyrmäki ja Martinlaakso, joilla on 

mahdollisuus rakentaa tehokkaammin. Kaavoitus-

maksun alentamispäätöksen tavoitteena on poistaa 

sen toteuttamisen esteitä.

Kaavoitusmaksun alentaminen sisältyy kaupun-

ginvaltuuston syyskuussa hyväksymiin maapoliit-

tisten linjausten täydennyksiin. Päätöksen mukaan 

asunto-osakeyhtiön omistamien tonttien osalta pe-

ritään 35 prosenttia tontin arvonnoususta. Tällöin 

asuntotontin jo kaavoitetusta rakennusoikeudes-

ta tulee olla käytetty yli puolet. Lisäksi asunto-osa-

keyhtiön osakkaina tulee pääsääntöisesti olla talon 

asukkaat.

Arvonnousua laskettaessa arvoa vähentävinä te-

kijöinä huomioidaan purkukulut, maanpuhdistus-

kuluja sekä asumisen täydennysrakentamiskohtei-

den osalta olemassa olevien autopaikkojen korvaa-

minen rakenteellisilla autopaikoilla säilytettävien 

asuinrakennusten osalta. 

Kaavoitusmaksun alentamisella tavoitellaan 

myös kohtuuhintaista asuntotuotantoa pari vuot-

ta sitten laaditun Vantaan maapoliittisen ohjelman 

mukaisesti.

Maksun alentaminen saanut kiitosta
Vielä on aikaista vetää johtopäätöksiä, kuinka kaa-

voitusmaksun 15 prosenttiyksikön laskeminen vai-

kuttaa vantaalaisten taloyhtiöiden päätöksiin.

– Kentältä tulleet viestit ja yhteydenotot kertovat, 

että kaupungin tekemä päätös on ollut oikeansuun-

tainen.

Kuinka paljon taloyhtiö kaavoitusmaksussa sääs-

tää, riippuu kohteesta. – Alennus on satojen tuhan-

sien eurojen luokkaa. Jos kaavoitusmaksu olisi ollut 

ennen 150 euroa neliömetriltä ja nyt 100 euroa, on 

taloyhtiölle syntyvä säästö 5 000 neliömetrin koh-

teessa 250 000 euroa, Nikulainen laskee.

Päätöksellä on myös yksi Juha-Veikko Nikulai-

sen esiin tuoma näkökulma kaupunkirakenteen tii-

vistämisen ja asuntotuotannon kohtuuhintaistami-

sen lisäksi.

– Asunto-osakeyhtiön kaavoittaessa tyhjää tont-

titilaa täydennysrakentamiselle ja myydessä tämän 

VANTAA VAUHDITTAA 
TALOYHTIÖIDEN LISÄRAKENTAMISTA

Vantaan kaupunki 

on laskenut kaa-

voitusmaksun 

hintaa edistääk-

seen lähiössä si-

jaitsevien taloyh-

tiöiden lisä- ja 

täydennysraken-

tamista.

KUVA RIINA TAKALA
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rakennuttajille saa taloyhtiö varoja remontointiin. 

Kaupunkikuva kohenee, kun tehdään esimerkiksi 

julkisivukorjauksia.

Maankäytön tiivistäminen korostuu hyvien jouk-

koliikenneyhteyksien, bussi- ja raidelinjojen vaiku-

tusalueella.

– Täydennys- ja lisärakentaminen on ajankoh-

taista muun muassa Tikkurilassa, Myyrmäessä, 

Martinlaaksossa ja Korsossa. Työn alla on mon-

ta asemakaavamuutosta. Tikkurilan aseman seutu 

alkaa olla valmis, ja seuraavaksi alueella siirrytään 

Kielotien suuntaan.

Pysäköintinormia helpotettu
Vantaalla on löysätty myös pysäköintinormia. Me-

neillään on pysäköinnin mitoitusohjeen kokeilu. 

Pyrkimyksiin tässäkin on tavoitella kohtuuhintaista 

asuntotuotantoa.

Kokeiluohjetta sovelletaan Vantaalla raideliiken-

teen varrella olevissa keskustoissa eli Tikkurilassa, 

Koivukylässä, Korsossa, Martinlaaksossa ja Myyr-

mäessä sekä tulevan kehäradan varren keskustois-

sa: Kivistössä ja Aviapoliksessa. Lisäksi kokeilussa 

ovat mukana Länsimäki, joka on lähellä metroase-

maa, sekä Hakunila. Mitoitusohje on voimassa yh-

den kilometrin etäisyydellä asemasta.

Vuosina 2014–2018 noudatettavan uuden mitoi-

tusohjeen mukaan on rakennettava vähintään yksi 

autopaikka 130 kerrosneliötä kohti. Mitoitusohje ei estä tarvittaessa ra-

kentamasta enemmän pysäköintipaikkoja.

Kaupunkikeskustojen kortteleita tiivistettäessä mitoitus on yksi au-

topaikka 115 kerrosneliötä kohti. Alle 500 metrin etäisyydellä raidelii-

kenteen asemasta mitoitus on yksi autopaikka 110 kerrosneliötä koh-

ti ja 500–1000 metrin etäisyydellä yksi autopaikka 100 kerrosneliötä 

kohti. Näitä ohjeita noudatettaisiin edelleen kaikilla muilla alueilla.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen on todennut, et-

tä pula kohtuuhintaisista asunnoista on erityisesti palvelualoilla toi-

mivien yritysten ja palvelualoilla työskentelevien ihmisten ongelma. 

Vantaan yli 100 000 työpaikasta noin puolet on kaupan, kuljetuksen ja 

varastoinnin, majoituksen ja ravitsemuksen sekä sosiaali- ja terveys-

palvelujen aloilla.

Vantaalla kokeillaan nyt, alentaako pysäköintinormin helpottami-

nen asuntojen hintoja. Viisi vuotta kestävän kokeilun vaikutukset sekä 

pysäköintipaikkojen riittävyyteen että uusien asuntorakentamishank-

keiden määrään selvitetään vuosina 2015 ja 2018. Jos kokeilu osoit-

tautuu toimimattomaksi, se voidaan purkaa.

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen elokuussa 2013 asettaman re-

monttiryhmän  loppuraportissa mm. lisä- ja täydennysrakentamisen edistä-

mistä.Remonttiryhmä ehdotti, että kunnat jättäisivät perimättä kaavoitettavasta 

lisärakennusoikeudesta syntyvän arvonnousun, jonka taloyhtiöt voisi käyttää 

kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen. 

Kuntien tulisi helpottaa lähiöiden lisärakentamista joustavoittamalla päätök-

sentekoa, esimerkiksi mahdollistamalla kaavasta poikkeamisen viranhaltijateit-

se. Lisäksi pitäisi kehittää pysäköintiratkaisuja, jotka mahdollistavat lisärakenta-

misen.  Valtion infra-avustuksia tulisi suunnata vanhoille alueille uusien sijaan.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
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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
ammatti-isännöitsijät 188 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 982 kpl
hallitusten puheenjohtajat 3329 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät 532 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 1247 kpl
hallitusten puheenjohtajat 6287 kpl

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

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

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

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

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

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

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

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

Tampere
ammatti-isännöitsijät 218 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 221 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2236 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät 157 kpl
sivutoimiset isännöitsijät 153 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1432 kpl

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

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

Kaikki taloyhtiöpäättäjät

Puhelin 09 2238 560

http://www.sir.fi


Järjestelmän kunto ei
jää arvailujen varaan
– LVV-kuntotutkimuksen tärkein tieto taloyhtiölle on, 
mikä on lämmitysjärjestelmän, käyttövesiputkiston ja 
viemärien tämänhetkinen kunto ja kuinka kauan ne 
todennäköisesti kestävät, isännöitsijä Krister Ilvonen 
MTR-Isännöinti Oy:stä tiivistää kuntotutkimuksen 
tavoitteet tilaajan kannalta. 

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

T
oinen kuntotutkimukseen sisältyvä oleel-

linen tieto liittyy järjestelmien korjaa-

miseen, eli mitkä ovat mahdolliset kor-

jausmallit tulevaisuudessa: esimerkiksi 

voidaanko viemäreitä pinnoittaa tai sukittaa.

– Taloyhtiön saadessa mahdollisimman luotet-

tavan ja laadukkaan kuntotutkimuksen on siihen 

helppo tukeutua siinä vaiheessa, kun remontteja 

LVV-KUNTOTUTKIMUS ANTAA 
POHJAN REMONTTIPÄÄTÖKSILLE

lähdetään viemään eteenpäin, Ilvonen sanoo.

Isännöitsijä Krister Ilvosen mielestä taloyhtiöissä 

tulisi herätä LVV-kuntotutkimuksen teettämiseen 

hyvissä ajoin ennen kuin järjestelmät tai osa niistä 

on tullut tiensä päähän.

– Toivottava tilanne on, että päästään tutkimaan 

ja viemään korjaushanketta rauhassa eteenpäin il-

man kiirettä. 

LVV-kuntotutki-

musopas sisältää 

myös valmiin tar-

jouspyyntömallin, 

jota kannattaa 

käyttää kuntotut-

kimusta tilattaes-

sa.
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Tällä hetkellä tarkastelun alla ovat lähinnä 60–70 

-luvun talot.

LVV-kuntotutkimus helpottaa sekä isännöitsijän 

työtä että taloyhtiön elämää. – Kun on kuntotutki-

mus, ei tarvitse edetä arvailujen varassa.

Taloyhtiön päätettyä LVV-kuntotutkimuksen 

teettämisestä on isännöitsijän kartoitettava toimijat, 

jotka sen voisivat toteuttaa. Tarjouspyyntö lähete-

tään noin viidelle toimijalle.

– Pyrkimyksenä on löytää parhaat tekijät, joi-

den kanssa toimiessa tiedetään hankkeen hoituvan 

maaliin saakka. Meillä on melko vakiintuneita toi-

mijoita, joiden toimintatapoihin voimme luottaa.

– Tarjouspyyntöön vastaavat pääsääntöisesti 

kaikki keneltä sitä on pyydetty. Joskus tulee tilan-

teita, että toimija on myynyt kapasiteettinsa täyteen 

eikä sen vuoksi tarjoa tutkimusta. Tämä on kuiten-

kin enemmänkin poikkeus kuin sääntö.

Tarjousten vertailu 
yhä haasteellista
Tarjoukset saatuaan taloyhtiön hallitus kokoontuu 

vertailemaan niitä. Tämä on monesti haasteellisin 

vaihe. 

Tämä siitä huolimatta, että tarjouksia pyydettä-

essä niiden toivotaan olevan viime vuonna uudis-

tuneen LVV-kuntotutkimusoppaan mukaisia.

– Vaikka toiveena on saada vertailukelpoisia tar-

jouksia, se ei aina toteudu. Jokaisen toimijan tarjo-

us on omanlaisensa sen mukaan, miten tämä tekee 

tutkimuksia. Tarjouksista pitää yrittää löytää olen-

naisimmat osat ja verrata niitä toisiinsa. Näin saa-

daan lähtökohta siihen, kuinka kukin asettuu tar-

jouskilpailussa, hän toteaa.

Luotettava ja laadukas kuntotutkimus helpottaa taloyh-

tiön elämää, kun LVV-järjestelmien todellinen kunto on 

tiedossa, isännöitsijä Krister Ilvonen toteaa.

   AMMATTIAPUA 
   ISÄNNÖITSIJÄN HANKINTAAN

Ollaanko taloyhtiössänne harkitsemassa isännöitsijän
hankintaa tai isännöinnin kilpailuttamista?
Isännöintimeklari auttaa vankalla ammattitaidolla.

    Peruspalveluumme kuuluvat:
  isännöintisopimuksen sisällön laatiminen

yhdessä yhtiön hallituksen kanssa
  tarjousten pyytäminen lähialueenne

tunnetuilta isännöintitoimistoilta
  saatujen tarjousten vertailu ja

yhteenveto yhtiön hallitukselle.

    Tutustu palveluihimme internetsivuillamme:
    www.isannointimeklari.fi

    Ota yhteyttä, kysy lisää!
    markku@isannointimeklari.fi
      puh. 045 850 4905

Toimitamme kaikkia pussi- sekä kasettisuodattimia IV-koneisiin. 
Tarjoamme myös suodatinvaihtopalvelua.
Toimintamme kulmakiviä ovat:

 välikäsien ja varastoinnin välttäminen
 yhteistilaukset ja suorajakelu
 laadukkaat suodattimet, ne täyttävät EN779:2012 vaatimukset

Ilmansuodattimet järkihintaan

Soita 0400-350504
ja varaa taloyhtiöllesi kevään
ilmansuodattimet ajoissa!

KOTIFiltterit tmi
www.kotifiltterit.fi

KOTIFilttereiltä

toimisto@kotifiltterit.fi

Terveellisemmän elinympäristön 
ammattilainen

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt 
• jyrsijätorjunta • luteet • tuhohyönteiset 

• lintutorjunta • desin  oinnit • hajunpoistot

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.  

www.estorjunta.  

Verkkokauppa auki 
osoitteessa 

www.torjuntatuote.  
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Tyypilliset erot tarjouksissa ovat röntgenkuvaus-

ten ja viemärikuvien määrissä, mikä vaikuttaa suo-

raan hintaan. Tosin Ilvosen kokemuksen mukaan 

tarjousten hintahaarukka ei ole kovin iso, kun otan-

tamäärät on yhdenmukaistettu.

– Jokainen tutkija määrittää tarpeellisen otanta-

määrän röntgenkuvista ja viemärikuvauksista, jon-

ka pohjalta tutkija voi tehdä oman analyysinsä sekä 

lausua näkemyksensä järjestelmän nykykunnosta 

ja korjaustarpeista. Paras tarjous ei välttämättä ole 

kuitenkaan se, jossa luvataan paljon röntgenkuvia, 

Ilvonen tietää.

Yhteistyötä tilaajan 
ja tutkijan kesken
Taloyhtiön valittua LVV-kuntotutkimuksen tekijän 

toimittaa isännöitsijätoimisto tälle muun muassa 

piirustukset sekä kaiken mahdollisen tiedon jo teh-

dyistä korjauksista ja tutkimuksista sekä lähihistori-

an aikana sattuneista vahingoista.

– Tutkijan on tärkeätä saada kaikki mahdollinen 

informaatio kohteesta sekä dokumentoidussa muo-

dossa että haastattelujen ja tapaamisten kautta. Yh-

teistoiminnan on pelattava koko tutkimusprosessin 

ajan, Krister Ilvonen alleviivaa.

Kuntotutkimuksen käynnistyessä lähetetään 

isännöitsijän toimesta asukkaille tiedote sen aloi-

tus- ja lopetusajankohdasta. Tutkimuksen tekijä tie-

dottaa tarvittaessa tarkemmin tutkimukseen liitty-

vistä asioista kohteella.

Esimerkiksi osa lämmitysjärjestelmän tutkimuk-

sista tehdään asunnossa. Näin ollen tutkija sopii 

asukkaan kanssa, koska huoneistoon on mahdollis-

ta päästä.

Taloyhtiön on hyvä varata kuntotutkimuksen 

teettämiseen aikaa parisen kuukautta.

– Tutkimuksen valmistumisen aikataulu vaih-

telee. Tutkimuksen tekijältä vie oman aikansa, kun 

hän tekee kenttäsuunnitelman, aikatauluttaa kuva-

ukset, kerää tiedot yhteen, analysoi tulokset ja kir-

joittaa raportin.

Kuntotutkimuksen valmistuttua se käydään läpi 

taloyhtiön hallituksessa.

– Paikalle kutsutaan myös kuntotutkija purka-

maan tulokset. Hänen kanssaan tutkimus käydään 

yksityiskohtaiseksi läpi. Sen jälkeen vuorossa on 

asukasilta, jossa myös osakkaat voivat esittää kysy-

myksiä tutkijalle. Lopuksi tutkimus viedään yhtiö-

kokouksen käsittelyyn.

– Remonttisuunnitelmissa mennään kuntotutki-

muksen antamilla tiedoilla eteenpäin. Sen ansiosta 

tiedetään mikä on kunkin järjestelmän nykytilanne, 

milloin niitä tarvitsee ryhtyä korjaamaan, pitääkö 

joitain osa-alueita mahdollisesti priorisoida vai uu-

distetaanko kaikki mahdollisen linjasaneerauksen 

yhteydessä.

Kuntotutkimuksen
tieto päätösten pohjaksi
Kuntotutkimusten tulokset otetaan Krister Ilvosen 

mielestä taloyhtiöissä hyvin vastaan - jopa niissä 

tapauksissa, joissa putkiremontti on ajankohtainen.

– Ilman kuntotutkimusta taloyhtiössä eletään 

epävarmaa aikaa. Monesti ollaan lähinnä arvailu-

jen varassa vauriotapausten antaessa viestiä järjes-

telmän kunnosta. Kun tilanteesta saadaan tarkkaa 

tietoa, voidaan suunnitelmat ja päätökset perustaa 

faktatiedolle.

Kuntotutkimuksen tulokset vaihtelevat luonnol-

lisesti kohteittain.

– Tutkimus saattaa kertoa järjestelmän olevan 

niin huonossa kunnossa, että putkiremontilla al-

kaa olla kiire. Toisaalta on tilanteita, että tutkimus-

tulos osoittaa, ettei korjaustarpeita ole seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Tällöin yleensä tehdään 

seurantatutkimus noin kahdeksan - kymmenen 

vuoden kuluttua.

LÄMMITYS-, VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN 

(LVV) kuntotutkimuksen toteuttamiseksi ja tilaa-

miseksi valmistui viime vuonna uusi opas. Kunto-

tutkimukset pohjautuivat aiemmin vuodelta 1998 

olleeseen Vesi- ja viemärilaitteistojen kuntotutki-

musohjeeseen.

Uuden oppaan tavoitteena on yhtenäistää 

putkistojen kuntotutkimusta, parantaa tutkimuspro-

sessin kulkua ja tuloksia sekä tulosten raportointia. 

Oppaan yhdenmukaistaessa käytäntöjä on asiak-

kaan helpompi tilata luotettava ja vertailukelpoinen 

kuntotutkimus.

Tilaajalle oppaan tarkoituksena on antaa ohjeet 

luotettavan kuntotutkimuksen tilaamiseen sekä 

helpottaa tarjouksien vertailemista.

Tilaajan tulisikin perehtyä oppaan ohjeistukseen 

ennen tarjouspyynnön laatimista niin, että osaa 

esittää vaatimukset tutkijoille ja että saadut tarjouk-

set olisivat vertailukelpoisia. Oppaassa on liitteenä 

mallitarjouspyyntö, jota tilaaja voi hyödyntää ja 

muokata omaan käyttöönsä.

Tekijöille opas tarjoaa tietoa luotettavien kunto-

tutkimuksien laatimiseen sekä menetelmät niiden 

tekemiseen. Oppaassa on muun muassa määritelty 

vähimmäislaajuudet tutkimukselle.

Suomen LVI-liitto ry SuLVIn julkaisema LVV-

kuntotutkimusopas on osa ympäristöministeriön 

Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaa.

Opas löytyy mm. Hometalkoot-sivustolta 

”Talkoissa nikkaroitua” : http://uutiset.hometalkoot.fi /

talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html

LVV-kuntotutkimus-
opas uudistui
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I
sännöitsijä Krister Ilvonen MTR-Isännöinti 

Oy:stä kertoo, että pontimena kuntotutkimuk-

sen tilaamiselle oli kylpyhuoneissa ilmenneet 

vahingot. 

– Taloyhtiö halusi tietää, korjataanko pelkästään 

kylpyhuoneet vai täytyykö saman tien tehdä putki-

remontti. Kuntotutkimuksen mukanaan tuoma tie-

to oli, että linjasaneeraus ei ole tarpeen seuraavan 

kymmenen vuoden aikana. Voidaankin todeta, että 

tämä on malliesimerkki hyvissä ajoin toteutetusta 

kuntotutkimuksesta. 

Taloyhtiöön kuuluu kuusi kolmikerroksista taloa, 

joissa jokaisessa on kaksi porrasta.

– Materiaaleiltaan ja asennustavoiltaan raken-

nukset edustavat tyypillisiä oman aikakautensa ta-

Simonkallionkujalla
järjestelmät kunnossa

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

Vantaalaisessa Asunto-osakeyhtiö Simon-
kallionkuja 4:n ja 6:n LVV- eli lämpö-, vesi- ja 
viemärien kuntotutkimus valmistui viime talvena.

loja. Jo tarjousvaiheessa mietimme, missä laajuu-

dessa kohdetta on syytä lähteä tutkimaan, tehdään-

kö tutkimus kuntotutkimusoppaan mukaisesti vai 

laajempana. Tämä edellyttää kohteeseen tutustu-

mista isännöitsijältä saatavien dokumenttien poh-

jalta sekä kiinteistökäynnillä, Marko ja Jyrki Lukkari 

Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy:stä kertaavat tutki-

muksen vaiheita.

Tekninen 
tarkastus aluksi
Varsinaisen kuntotutkimuksen ensimmäisiin töihin 

kuuluu kiinteistöillä tehtävä tekninen tarkastus. Sii-

nä määritetään ne paikat, joista otetaan röntgenku-

vat ja tehdään viemärikuvaukset. 

LVV-kunto-tut-

kimuksen tulok-

sia kertaavat 

Marko (vas.) ja 

Jyrki Lukkari 

Asiantuntijapal-

velut Lukkari 

Oy:stä sekä Kris-

ter Ilvonen MTR-

Isännöinti Oy:stä.
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Esimerkkikohteen talojen putkistoista otettiin yh-

teensä 50–60 röntgenkuvaa.

– Ammattitaitoinen ja kokenut kuntotutkija pys-

tyy hahmottamaan kohteen kokonaisvaltaisesti, 

kohdentamaan näytteet oikein sekä tekemään ra-

kenteista havaintoja, Lukkarit toteavat.

Simonkallionkujalla tarkastettiin myös huoneis-

tojen vesi- ja viemärikalusteita sekä lämpöjohtoja 

ja pattereita. Lämpötiloja mitattiin pistokoeluontoi-

sesti. 

Samalla katsottiin putkireittejä sillä silmällä, pää-

sisikö putkistoa kuvaamaan luukkujen ja hormien 

kautta ainetta rikkomatta. Oman lisähaasteensa toi 

kellarin lattian alle asennetut järjestelmät. 

Lisäksi silmäillään jälkiä mahdollisista putkivuo-

doista. Katoissa oli vanhoja kosteusjälkiä, joiden al-

kuperää tutkittaessa selvisi, että putkia oli paikoin 

uusittu pätkittäin. 

– Jos asukkaat tai yhtiön edustajat tulevat tässä 

vaiheessa kyselemään, miltä näyttää, niin voi rehel-

lisesti sanoa, ettei vielä tiedä.

Simonkallionkujan kohteesta Lukkareilla oli käy-

tössään nosturiauto, jonka avulla päästiin vesika-

tolle turvallisesti kuvaamaan pystyviemäreitä. Sen 

ansiosta putkissa havaittiin seikkoja, joita olisi ollut 

muuten vaikea tietää.

– Viemärikuvaus on tosi tärkeä, vaikka se ei niin 

tieteellinen olekaan, Lukkarit toteavat.

Yhteistyössä 
isännöitsijän kanssa
Kuntotutkija tekee yhteistyötä isännöitsijän kans-

sa. Häneltä saadaan jo tarjouspyyntövaiheessa osa 

asiakirjoista ja isännöitsijäntodistukset. 

Tutkimuksessa läpikäydään muun muassa pii-

rustukset, mahdollinen kuntoarvio sekä kuten Si-

monkallionkuja 4–6:n tapauksessa myös märkätila-

katselmus.

– Mieluummin liian paljon kuin liian vähän tie-

toa. Kaikki tutkimushistoria on tarpeen, vaikka se ei 

suoranaisesti liittyisikään LVV-järjestelmiin.

Kun kaikki tieto on saatu asiakirjojen, teknisen 

tarkastuksen, röntgenkuvien ja viemärikuvausten 

kautta kasaan, on vuorossa kuvien analysointi ja ra-

portointi.

– Tavoitteena on saavuttaa taloyhtiölle maksi-

maalinen hyöty kuntotutkimuksesta. Kun monen 

talon asunto-osakeyhtiössä olisi aikaisemmin haet-

tu putkistolle vain yhtä käyttöikää, etsitään nykyisin 

muita vaihtoehtoja: voidaanko toisten talojen put-

kijärjestelmille esittää pitempää ikää kuin toisille, 

Lukkarit selvittävät.

Kun raportointi oli valmis, Marko Lukkari kävi 

esittelemässä kuntotutkimuksen tulokset taloyhtiöl-

le. Tällä kertaa loppupäätelmänä oli, että järjestelmät 

eivät kaipaa uusimista kymmenen vuoden sisällä.

Energiansäästöä ja pidempiä 
korjausvälejä lasitetulla 
parvekkeella

Parvekelasitus pienentää energiankulutusta sekä 
suojaa parvekerakenteita rapautumiselta. Hyvin 
hoidettu rakennus säilyttää arvonsa ja pitää 
asukkaat tyytyväisinä.

020 7403 200     

 
(Puhelun hinta 8,28 snt + 7 snt/min (lankapuhelin)  tai + 17 snt/min (matkapuhelin).

Huollata koko talon Lumon lasitukset 
kerralla. Soita 040 176 0604 tai 

Parvekelasien huolto 
on nyt ajankohtaista!

Idea!    Auringonsuojaverhot huollon yhteydessä!
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T
ärkeysjärjestyksessä ykköseksi kuntotut-

kijat Marko ja Jyrki Lukkari Asiantuntija-

palvelut Lukkari Oy:ssä nostavat kiinteis-

tössä tehtävän kokonaisvaltaisen teknisen 

tarkastuksen. Sen pohjalta muun muassa valitaan, 

mistä kohdista otetaan röntgenkuvat ja tehdään 

viemärikuvaukset.

– Isollakaan näytteiden määrällä ei ole merkitys-

tä, jos kuvaukset on kohdennettu väärin, Lukkarit 

tietävät.

Kuntotutkijat käyttivät ennen röntgenkuvausten 

sijaan paljon ultraäänimittausta. Jyrki Lukkarin ko-

kemusten mukaan se on harvoin käyttökelpoinen 

menetelmä.

– Sitä voi käyttää korkeintaan tukevana tutki-

musmuotona. Ultraäänikuvasta nimittäin näkee 

vain pistemäisen kohdan, kun vastaavasti röntgen-

kuvassa ison alan.

Röntgenkuvauksen kalleus rajoitti ennen ku-

vausten määrää. Digitaalisten laitteiden ansiosta 

kuvien ottaminen on nyt edullisempaa kuin ennen. 

– Tänä päivänä saadaankin aikaisempaan ver-

rattuna luotettavampia tutkimuksia, koska kuvia 

otetaan tarpeeksi.

Raportin tekemiseen menee sitä enemmän aikaa 

mitä enemmän röntgenkuvia on käytävä läpi.

– Toisinaan kuvat eivät riitä, vaan jotain kohtaa 

pitää tutkia tarkemmin ja on otettava lisää näytteitä. 

Taloyhtiöllä on edessään miljoonapäätöksiä, joten 

kuntotutkijan tulee olla varma siitä mitä hän esittää.

Ikä ei kerro 
järjestelmien kunnosta
Marko ja Jyrki Lukkari muistuttavat, että talon iän 

perusteella ei pysty määrittelemään LVV-järjestel-

män kuntoa.

– Jokainen rakennus on omanlaisensa. Jos esi-

merkiksi naapurin samanikäisessä taloyhtiössä teh-

dään putkiremonttia, ei se tarkoita, että myös omas-

sa talossa pitäisi vetää putket uusiksi. On jopa yllät-

tävää, kuinka erilaisessa kunnossa samaan aikaan ja 

saman urakoitsijan rakentamat talot voivat olla.

– Rakennuksissa on materiaalivaihteluja ja työ-

virheitä. Esimerkiksi kuumasinkityssä kylmävesi-

Tekninen tarkastus 
avainasemassa

Teksti: Irene Murtomäki 

LVV-kuntotutkimus koostuu kolmesta pääkohdasta. Ne 
ovat kiinteistöllä tehtävä tekninen tarkastus, tutkittavien 
putkistojen röntgenkuvaukset ja viemärikuvaukset.

putkessa voi olla sauma- ja asennusvirheitä, mikä 

lyhentää käyttöikää merkittävästi.

”Puolalaisten” putkien syyksi laitetaan mones-

ti nykyisinkin yllättäviä vuotoja, vaikka ne johtui-

sivat esimerkiksi asennusvirheistä. Eli ”puolalaiset” 

putket ovat olleet ongelma 70-80 -luvulla, mutta ne 

ovat olleet niin huonolaatuisia, ettei niitä enää ole 

käytössä. 

– Materiaaleissa voi toki nykyisinkin olla laatu-

vaihtelua, mutta ei merkittävissä määrin.

Kokeneille kuntotutkijoille tulee kuitenkin har-

voin eteen isoja yllätyksiä.

– Joskus vanhemmissa kohteissa voi ihmetellä, 

miten hyvässä kunnossa on viemäriputket. Nämä 

tapaukset ovat lähinnä julkisia rakennuksia, kuten 

kouluja. Toisaalta esimerkiksi Tuusulan ja Järven-

pään seudulla veden laadun tietäen voi jo henkises-

ti varautua siihen, että putkistossa on syöpymiä.

Kuntotutkimusten 
maine kohentunut
Asiansa osaava kuntotutkija ottaa monipuolises-

ti kantaa järjestelmän käyttöikään. Jos esimerkiksi 

kiertovesiputkissa on syöpymää, pohditaan, voisiko 

se johtua säätövirheestä ja mahdollisesti säätötoi-

menpiteillä jatkaa järjestelmän käyttöikää.

– Kuntotutkimuksen maine kärsi takavuosina, 

kun kaupallisilta toimijoilta tyypillinen viesti talo-

yhtiöille oli, että putket olisi uusittava 0-3 vuoden 

kuluttua. Näin vältettiin se, ettei tulisi vahinkoja. Ta-

loyhtiö tuumasi raportin saatuaan, että eihän tällai-

sella tee mitään. Näiden tutkimuksen sisällöstä nä-

kee, ettei ole edes yritetty hakea vaihtoehtoja.

– Tilaajan kannalta on tärkeätä, että kuntotutki-

muksessa tuodaan selkeästi esille järjestelmäkoh-

taiset käyttöikäennusteet, tutkittujen järjestelmien 

kunto, riskit esimerkiksi kymmenen vuoden sisällä 

sekä lisätutkimustarpeet. 

– Lisäksi maallikolle tulee selvitä kuntotutkijan 

raportista ymmärrettävästi, mitä päätöksiä hänen 

tulee tehdä, mitä pitää korjata ja miksi, millä aika-

taululla ja korjausten kustannusarvio mitkä ovat ris-

kit, jos ei korjata, Marko Lukkari painottaa.

17



E
nergiatodistuksien laatija Timo Kuusis-

to TK-Energiatodistus- ja rakennuspalvelu 

Oy:stä kertoo asuinkerrostalossa tehtävästä 

energiakatselmuksesta.

– Energiakatselmuksen yhteydessä havainnoi-

daan energiatodistuslaskentaa varten tarvittavia 

lähtötietoja. Usein iso osa lähtötiedoista on saatu jo 

etukäteen käytettäväksi, jolloin katselmuksella ha-

vainnoidaan, että lähtötiedot vastaavat todellisuut-

ta.

– Energiakatselmuksella kiinnitetään huomio-

ta myös perusparannusasioihin. Katselmuksessa 

tarkastellaan silmämääräisesti rakenteiden kuntoa. 

Lisäksi annetaan lausunto teknisten järjestelmi-

en nykytilanteesta sekä mahdollisuuksista tehostaa 

kiinteistön lämmön, sähkön ja veden käyttöä ja sitä 

kautta pienentää kustannuksia.

Perusparannusehdotuksia voidaan antaa harki-

ten myös pelkästään tiettyjen rakenneosien iän pe-

rusteella. 

Esimerkiksi mikäli kohteen ikkunat ovat iältään 

vanhat mutta peruskunnoltaan kohtalaisessa kun-

nossa, niin ikkunoiden uusiminen tai peruskorjaus 

tulee aina väistämättä eteen. 

Perusparannusehdotuksista voisi löytyä jo teo-

reettista laskentaa energiansäästöistä mahdollisesti 

tulevan remonttipäätöksen tueksi. 

Perusparannusehdotuksen lisäksi teoreettisesti 

määritetyt vuotuiset energiansäästöt voivat olla hy-

vää tietoa, kun puntaroidaan koko rakenteen tulevia 

elinkaarikustannuksia.

Kiinteistöä 
tarkastellaan silmämääräisesti
Kiinteistölle saapuessaan Timo Kuusisto tekee 

yleissilmäyksen rakennuksiin. Ensimmäiseksi hän 

laskee, pitääkö ennakkoon saadut tiedot rakennus-

ten ja asuntojen määrästä paikkansa.

– Kohteessa tarkastetaan muun muassa ulkosei-

nät, ulko-ovet ja ikkunat sekä yläpohja ja alapohja. 

Kyse on lähinnä niiden yleiskunnon hahmottami-

sesta: löytyykö esimerkiksi halkeamia ja kosteus-

vaurioita.

– Energiakatselmuksen tekijä ei pura rakenteita, 

vaan kyse on silmämääräisestä tarkastelusta. Koh-

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

ENERGIAKATSELMUKSELLA ESIIN SÄÄSTÖKOHTEITA

Rakenteita ja teknisiä 
järjestelmiä tarkastellen
Energiatodistuksen laatimiseen yhteydessä tehdään 
energiakatselmus, jossa energiatodistuksen laatija käy paikan 
päällä tarkastelemassa kiinteistöä. Hän antaa säästösuosituksia, 
joiden avulla energiatehokkuutta voi parantaa.

teen laajuustiedot saadaan parhaiten laskemalla ne 

pääpiirustuksista.

Isännöitsijätodistukseen tai kunnossapitotar-

veselvityshistoriaan on melko hyvin kirjattu samat 

asiat, mitä energiakatselmuksessa käydään läpi.

Energiakatselmoija 
käy harvoin asunnossa.
– Kerrostalokohteissa on usein hankala järjestää 

asuntojen katselmusta. Vaikka asuntoja ei pääsi-

sikään tarkastelemaan, se ei haittaa. Yksittäisessä 

asunnossa nimittäin ei juuri ole energiatodistuksen 

laatimiseen liittyvää tarkastettavaa. Jos asunnos-

sa käydään, katsotaan yleensä ikkunoitten kuntoa: 

kannattaako ehdottaa ikkunoitten vaihtoa. Lisäk-

si varmistetaan ilmanvaihtoa ja katsotaan, miten se 

on järjestetty.

– Pien- ja rivitalokohteiden yläpohjissa saat-

taa olla hyvinkin tilaa lisäeristykselle. Yläpohjan li-

säeristys on melko yksinkertainen tapa parantaa 

energiataloutta. Yläpohjan lisäeristystyön yhteydes-

sä tulee varmistua siitä, ettei yläpohjan tuuletusta 

heikennetä alkuperäisestä. 

Lämmönjakohuone 
tärkein kohde
Tärkein tutustumiskohde on yleensä kiinteistön 

pannuhuone tai lämmönjakohuone, jossa näkee it-

se lämmitysjärjestelmän.

– Yleensä siellä varmistutaan lämmitysjärjestel-

mästä. Lisäksi katsotaan, onko esimerkiksi öljykatti-

la vaihdettu tai uusittu kaukolämmön lämmönvaih-

din ja jos on, niin milloin se on tehty. Lämmönjako-

huoneessakaan ei tehdä mittauksia, vaan sekin on 

silmämääräistä tarkastelua.

Kiinteistökierros tehdään useimmiten huolto-

miehen, isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen 

edustajan kanssa.

– Keskustelemalla ja haastattelemalla saadaan 

paras tieto ja selville asioita, jotka voivat vaikuttaa 

energiatodistuslaskentaan esimerkiksi korjaustoi-

menpiteistä, jotka eivät välttämättä näy papereista.

– Tämä on tärkeää, koska energiatodistuksen 

laatijan käytössä voi olla alkuperäinen, vuosikym-

meniäkin vanha rakennuspiirustus tai pääpiirustus. 
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Siihen ei ole päivittynyt mitä on milloinkin vuosien 

varrella tehty. Tällaisia toimia voivat olla esimerkik-

si lisäeristys, lämpörappaus, ikkunaremontti tai par-

vekkeiden lasitus.

E-luku perustuu laskentaan
– Itse energiatodistuksen laskenta perustuu raken-

nusmääräyskokoelman mukaisiin perusarvoihin ja 

niiden normituksiin. Mittaukset kiinteistössä jäävät 

siten kaiken kaikkiaan vähäisiksi.  Vaikka rakennuk-

sen toteutunut energiankulutus ei ole energiatodis-

tuksessa pakollinen tieto, pitää se mahdollisuuksien 

mukaan selvittää.

– Tiedot kaukolämmön kulutuksesta saa helpos-

ti, samoin yleisten tilojen sähkönkulutuksen. Sen 

sijaan asuntokohtaisia sähköjä on vaikea lähteä ky-

selemään jokaiselta. Näin ollen toteutunut koko-

naisenergiakulutus jää väistämättä vajaaksi, koska 

asuntokohtaisia tietoja ei ole.

Lämpimän veden kulutus huomioidaan energia-

todistuslaskelmissa jokaiselle asuinrakennukselle 

nettoalaan perustuvalla kaavalla. Energiatodistus-

laskennassa käytetään sisälämpötilana +21 °C ym-

päri vuoden.

Energiatodistuksen laadinnassa käytettävät las-

kennalliset arvot ovat taulukkoarvoja, joita käyte-

tään ympäri maata: etelästä pohjoiseen ja idästä 

länteen. Energiatodistus antaa mahdollisuuden ver-

tailla rakennuksia: ostaja tai vuokraaja saa energi-

aluokituksesta sekä energiatodistuslaskelmista tie-

toa, joka ei ole riippuvainen talon nykyisistä käyttä-

jistä, vaan perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. 

Laskelmissa ei esimerkiksi huomioida kerrostalon 

asukasmäärää.

– Jos joku asukas lotraa koko päivän suihkussa, 

se ei vaikuta siihen miten se rakennus toimii, kos-

ka joku toinen asukas samassa asunnossa ei välttä-

mättä käyttäisi niin paljon vettä.

Energiatodistuslaskelmat perustuvat teoreetti-

seen laskentaan. Toteutuneilla kulutuksilla ei ole 

vaikutusta energialuokkaan eikä lopputuloksiin. 

Toteutuneet kulutukset voidaan kirjata energiato-

distuslaskelmiin tiedoksi lukijaa varten.

Olemassa olevat 
iäkkäämmät talot luokkaa D–G
Olemassa olevien hieman iäkkäämpien rakennus-

ten energialuokat ovat yleensä D, E, F ja G.

Uudisrakennusten E-lukuvaatimustaso kul-

kee C:n ja D:n välissä. Uudisrakennukset sijoittuvat 

energialuokkiin A–C. 

– Kiinteistön energialuokka määräytyy hyvin 

pitkälle lämmitysmuodon mukaan. Kokenut ener-

giatodistuksen laatija pystyy melkeinpä tämän tie-

don saatuaan arvioimaan mihin energialuokkaan 

talo kuuluu. Luokkien välillä on isot haarukat, joten 

kaksi erilaista rakennusta voi siten sijoittua samaan 

energialuokkaan. Vaikka kilowattituntitasolla olisi 

suuria eroja, se ei välttämättä muuta energialuok-

kaa.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta päiväyk-

sestä. – Energiatodistusta voi päivittää, jos vaihde-

taan koko lämmitysmuoto tai toteutetaan ikkuna-

remontti.

Energiatodistusten laatijoista pitää yllä rekisteriä 

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA. Se 

myös valvoo energiatodistusten laadintaa ja käyt-

töä. Energiatodistuksen laatija lähettää laatiman-

sa energiatodistukset pdf-tiedostoina sähköpostit-

se ARAan.

Nyt järjestelyä ollaan uusimassa ja käyttöön ote-

taan energiatietojärjestelmä. Timo Kuusiston mu-

kaan uusi käytäntö vaikuttaa paremmalta kuin ny-

kyinen. Energiatodistuksen laatija tallentaa järjes-

telmään niin energiatodistukset kuin päivitykset-

kin.

– Se teettää ehkä jonkin verran lisää työtä, mutta 

se ei ole ongelma, koska sähköpostiliikenne jää vas-

taavasti pois. Minkä takia tietoja kerätään, on kui-

tenkin vielä hämärän peitossa. Järjestelmä on sil-

ti hyvä ja tarpeellinen, koska sitä kautta saataneen 

laaja kuva kiinteistöjen energiankulutuksista.

Uudet ikkunat 
laskisivat kaukolämmön kulutusta
Vantaalaiselle Asunto Oy Talvikki-Salvalle tehtiin 

energiatodistus perusparannusehdotuksineen TK-

Energiatodistus- ja rakennuspalvelu Oy:n toimesta. 

Taloyhtiö kuuluu MTR-Isännöinti Oy:n kohteisiin, 

Kiinteistössä tär-

keä tutustumis-

kohde on pannu-

huone tai läm-

mönjakohuone, 

jossa näkee itse 

lämmitysjärjes-

telmän. Energia-

todistuksen laati-

ja ei tee paikan 

päällä mittauksia, 

vaan kyse on sil-

mämääräisestä 

tarkastelusta, Ti-

mo Kuusisto ker-

too.

19



joille teetettiin uuden lain mukaiset energiatodis-

tukset.

As Oy Talvikki-Salvan rakennukset ovat valmis-

tuneet 80-luvun alkupuolella.

– Mahdollinen ikkuna- ja parvekeoviremontti on 

kaavailtu yhtiön kunnossapitotarveselvityksen mu-

kaan ajalle 2015–2017. Tästä syystä meidän on help-

po listata perusparannusehdotuksiin ikkunoiden ja 

parvekeovien uusimiset, energiatodistuksen laatija 

Timo Kuusisto kertoo.

– Mikäli yhtiö päättää toteuttaa ikkunoiden ja 

parvekeovien uusimiset nykyaikaisiin U-arvoltaan 

jopa 0,8 W/(m2*K) oleviin, niin yhtiön 1. talon vuo-

tuinen teoreettinen kaukolämpöenergian säästö 

olisi noin 18 000 kWh/vuosi ja 2. talon noin 17 500 

kWh/vuosi.

Energiansäästölaskenta on tehty siten, että alku-

peräisten ikkunoiden U-arvoksi on oletettu jopa ar-

vo 2,0 W/(m2*K) ja ovien 1.4 W/(m2*K). Eli U-arvo-

jen parannus olisi merkittävä. Mitä suurempi ikku-

namäärä, niin sitä suurempi energiansäästö, mikäli 

ikkunat uusitaan.

Asunto Oy Talvikki-Salvan rakennuksien ener-

gialuokka on E. Se on normaali energialuokka hie-

man iäkkäämmälle kaukolämpökerrostalokohteelle, 

jossa ei ole lämmöntalteenotolla varustettua ilman-

vaihtojärjestelmää.

– Kummankaan rakennuksen kohdalla ikkunoi-

den ja ovien uusimiset eivät riitä nostamaan yhtiön 

rakennuksien energialuokkaa E:stä D:hen, mutta 

teoreettisesti määritetyt vuotuiset energiansäästöt 

ovat silti melko suuria. Perusparannusten energian-

säästölaskelmia voidaan hyödyntää rakennuksen 

elinkaarikustannusten määrittämisessä.

ASUMISEN rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 

ylläpitämän energiatodistusrekisterin pilotointi on 

lähtenyt ylitarkastaja Ritvaliisa Rinnemaan mukaan 

hyvin käyntiin. Elokuussa avautuneeseen järjestel-

mään tulee vähitellen koekäyttäjiä.

Energiatodistustietojärjestelmä sisältää energia-

todistusten laatijarekisterin ja energiatodistusre-

kisterin. Pilotointiaikana energiatodistusten laatijat 

voivat vapaaehtoisesti ilmoittautua järjestelmän 

käyttäjäksi.

– Mukaan on ilmoittautunut kuutisenkymmentä 

energiatodistuksen laatijaa, joista aktiivisia käyt-

täjiä on noin puolet. Valmiita energiatodistuksia 

järjestelmässä on yksitoista ja luonnostilassa olevia 

todistuksia on noin 300. Nämä tulevat näkymään 

laadittuihin energiatodistuksiin sen jälkeen, kun laa-

tija on käynyt ne järjestelmässä allekirjoittamassa, 

Rinnemaa kertoo lokakuun puolenvälin tilanteesta.

Palvelu otetaan käyttöön täysimääräisesti sen 

jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lain ener-

giatodistustietojärjestelmästä. Hallituksen esitys 

eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodis-

tusjärjestelmästä sekä rakennuksen energiato-

distuksesta annetun lain muuttamisesta on ollut 

lausuntokierroksella. Siitä milloin lakiesitys etenee 

eduskunnan käsittelyyn, ei ole Ritvaliisa Rinnemaan 

mukaan vielä tietoa.

Energiatodistustietojärjestelmä on osa ympäris-

töministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalveluja, 

jotka toteutetaan osana valtiovarain ministeriön 

Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamis-

ohjelmaa (SaDe-ohjelma). Tavoitteena on edistää 

kansalaisten ja yritysten sähköistä asiointia.

Tulevaisuudessa kaikki energiatodistukset toimi-

tetaan ARAn ylläpitämään energiatodistusrekisteriin. 

Virallisen energiatodistuksen tunnistaa siitä, että 

energiatodistuksen laatija on allekirjoittanut sen 

sähköisesti ja energiatodistuksella on todistustun-

nus.

Jatkossa kansalaiset voivat hakea energiato-

distuksen laatijoita laatijarekisteristä. Myös laaditut 

energiatodistukset ovat tietyiltä osin nähtävissä 

energiatodistusrekisterissä.

Energiatodistuksen laatijoista on jo nyt olemas-

sa rekisteri ARAn sivuilla.  Perustason pätevyyden 

omaavia laatijoita on runsaat 1800 ja ylemmän 

tason noin 200.

Rakennusten energiatodistus:

http://www.ara.fi /fi -FI/Ajankohtaista/Energiatodistus

Energiatodistus-
rekisterin 
pilotointi 
käynnissä

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 

2008 lähtien uudisrakentamisessa ja vuodesta 2009 

alkaen myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuk-

sissa ja uusissa pientaloissa. 

Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa 

voimassaoloaikansa mukaisesti. Isännöitsijätodistukseen 

sisältyville energiatodistuksille, jotka ovat yleisin ener-

giatodistustyyppi, on pidennetty voimassaoloaika tämän 

vuoden loppuun.

Energiatodistuslaki uudistyi 1.6.2013, jonka jälkeen 

uuden lain mukaisia todistuksia edellytetään uudisraken-

tamisessa sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuin-

kerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa. 

Rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uu-

det säädökset ovat koskeneet 1.7.2014 alkaen ja hoitoalan 

rakennuksia sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia ne 

tulevat koskemaan 1.7.2015 alkaen.

Ennen vuotta 1980 rakennettuille pientaloille energia-

todistus on tulossa myynnin ja vuokrauksen yhteydessä 

1.7.2017 alkaen. Omakotiliitto teki eduskunnalle aloitteen  

omakotitalojen vapauttamisesta kokonaan energianto-

distuksen laatimisvelvollisuudesta, mutta eduskunta ei 

hyväksynyt esitystä. 

Helsingin Sanomat uutisoi 16.10.2014 asuntoministeri 

Pia Viitasen uskovan, että EU:n komissio voisi mahdolli-

sesti lieventää vanhojen omakotitalojen energiatodistus-

ten laatimisvelvoitetta ja lakia mahdollisesti muutettaisiin.
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Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa, 
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

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

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

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

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

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.

Tarjoamme:

Kaikki numerot päivystävät 24 h

www.eerolayhtiot.fi

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

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

Pohjois-Savo: 
Leppävirta 040 1239 944

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

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

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666

Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

NYT!
Sadevesikaivojen 

tyhjennykset.

http://www.eerolayhtiot.fi


Helsingissä haetaan 
pysäköintiin 
uusia ratkaisuja
Pysäköintipaikkojen monimuotoisuus, 
pysäköintimääräysten tarkistaminen täydennys- 
ja lisärakentamisen sekä erityisasumisen 
osalta ja asukaspysäköintitunnuksen hinnan 
korottaminen sisältyvät kärkihankkeina 
Helsingin pysäköintipoliittiseen selvitykseen.

Teksti ja kuvat: Teksti ja kuvat: Irene Murtomäki Irene Murtomäki 
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Pysäköintimaksuissa on tavoitteena 

siirtyä mobiililaitteella maksamiseen. 

Se vienee kuitenkin oman aikansa, sillä 

kolikkomaksu on edelleen suosittua.
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-T
äydennysrakentaminen esikaupun-

kialueilla edellyttää uudenlaisia rat-

kaisuja, jotta pysäköinnin tilantar-

vetta saadaan vähennettyä ja paikat 

järjestettyä kohtuullisin kustannuksin. Yksi keino 

on pysäköintipaikkojen monikäyttöisyys, joka tulisi 

ottaa huomioon maankäyttöä suunniteltaessa.

– Monikäyttöisyydellä pysäköintipaikat saadaan 

tehokkaampaan käyttöön ja säästetään kustannuk-

sissa. Tulevaisuudessa paikat tulevat yhä useammin 

olemaan maanalaisia, jolloin yhden paikan hinta 

voi nousta 30 000 – 50 000 euroon.

Niin sanotussa sekoittuneessa kaupunkiraken-

teessa pysäköintipaikat sijaitsevat keskitetysti tietyl-

lä alueella, eivätkä ne ole nimikkopaikkoja.

– Tämä onnistuu, kun samalla alueella on eri 

maankäyttömuotoja esimerkiksi asumista ja toimi-

tiloja. Pysäköintipaikat ovat pääsääntöisesti toimis-

tojen käytössä päiväsaikaan, kun taas iltaisin ja yö-

aikaan niitä käyttävät asukkaat. Esimerkki tällaisesta 

käytännöstä on jo Länsi-Pasilassa.

Pysäköintipaikkojen 
laskentaohjeet uusiksi
Pysäköintipaikkojen laskentaohjeita voidaan uudis-

taa tulevaisuudessa pysäköintipolitiikan mukaisesti. 

– Asia on noussut täydennys- ja lisärakentami-

sen myötä yhä enemmän esille. Väljästi rakenne-

tuilla esikaupunkialueilla hyvien joukkoliikenneyh-

teyksien varrella on paljon pysäköintikenttiä. Uusia 

taloja ja asuntoja rakennettaessa pitää ratkaista pait-

si uusien myös nykyisten asukkaiden pysäköinti-

paikat.

– Pohdinnan alla on, voisiko pysäköintipaikka-

määräyksiä väljentää laadukkaiden joukkoliikenne-

palveluiden vaikutusalueella. Esimerkiksi riittäisikö 

raideliikenteen vaikutusalueella täydennysrakenta-

mishankkeissa yksi autopaikka 130 kerrosneliömet-

riä kohti.

Pysäköintipoliittisessa linjauksessa asunnon ja 

pysäköintipaikan hinta haluttaisiin erottaa toisistaan.

Tilantarvetta vähemmäksi 
ja kustannuksia 
kohtuullisemmiksi
Uusia ratkaisuja pysäköintiin ja sen ongelmiin tarvitaan muun 
muassa kaupunkirakenteen tiivistyessä, toteaa liikenneinsinööri 
Juha Hietanen kaupunkisuunnitteluvirastosta.

– Nythän asukas maksaa vastikkeessaan tai 

vuokrassaan osan pysäköintipaikkojen hinnasta, 

on hänellä siihen tarvetta tai ei. Tavoitteena on, että 

pysäköintipaikan käyttäjä maksaisi siitä täyden hin-

nan, eikä muiden osakkaiden tarvitsisi siihen osal-

listua. Asiasta on toki tehty monta selvitystä, mutta 

vielä ei ole löytynyt aukotonta ratkaisua.

– Pysäköintipolitiikassa esitetään huutokaup-

pamallin käyttöönottoa. Tämä tarkoittaa sitä, että 

taloon tehdään aluksi osa pysäköintipaikkojen nor-

mimäärästä. Jos paikkojen huutopaikkahinta nou-

see kattamaan niiden rakentamisen ja ylläpidon 

kustannukset, voidaan niitä tehdä lisää. 

– Koska paikkojen määrää on vaikea kasvattaa 

tonttikohtaisesti, vaatii tämä alueellisen pysäköinti-

ratkaisun ja sitä hoitamaan pysäköintioperaattorin. 

Huutokauppamallia on tavoitteena pilotoida sopi-

vassa uudessa kaavoitushankkeessa. 

Yhtenä tavoitteena onkin siirtyä tonttikohtaisesti 

pysäköinnistä alueelliseen toimijaan. – Tämä vaatii 

operaattorin, joka hoitaa ja ylläpitää pysäköintipaik-

koja. Alueellinen pysäköintilaitos edesauttaisi omal-

ta osaltaan tiivistä, ympäristöystävällistä ja eheää 

maankäyttöä. Keskitetty pysäköinti olisi kuitenkin 

suunniteltava niin, ettei kävelymatka parkkipaikan 

ja asunnon välillä muodostuisi liian pitkäksi.

Pysäköintitunnuksen 
hinta nousee
Pysäköinnin hinnoittelussa kasvaa ”käyttäjä mak-

saa” -näkökulma. Asukaspysäköintitunnuksen hin-

ta vuositasolla on nyt 120 euroa, josta se nousee en-

si vuonna 216 euroon. Tavoitteena on, että vuonna 

2021 hinta olisi 360 euroa vuositasolla.

– Nykyinen maksu on todettu liian matalaksi. 

Niin sanottuja kesäautoja säilytetään läpi vuoden 

kadunvarsipaikoilla, joiden tulisi olla aktiivisessa 

käytössä. Tästä on merkittävää haittaa etenkin katu-

jen talvikunnossapidolle.

– Asukaspysäköintitunnuksen hinnan korotuk-

sella pyritään myös helpottamaan paikan saata-
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vuutta. Pysäköintipaikkojen kysyntä todennäköi-

sesti laskee hinnan noustessa, josta seuraa se, että 

autoilijan on nykyistä helpompi löytää paikka ja 

turha ajelu vähenee, Hietanen laskee.

Lisäksi yleinen viihtyisyys paranee, kun autojen 

pitkäaikainen säilytys kadunvarsilla vähenee. 

Asukaspysäköintijärjestelmä laajenee uusil-

le alueille. Ensimmäisinä ovat vuorossa Lauttasaa-

ri ja Munkkiniemi sekä myöhemmin mahdollises-

ti Munkkivuori, Käpylä, Niemenmäki, Kumpula ja 

Toukola.

Kantakaupungin alueella sijaitsevien yritysten 

pysäköintiä kehitetään ottamalla käyttöön yrityspy-

säköintitunnus kaikilla vyöhykkeillä. 

Työn alla on myös Helsingin citilogistiikan ja 

asiakasliikenteen kehittämistarpeet -esiselvitys, jos-

sa etsitään ratkaisuja poistaa jakeluautojen pysä-

köinti jalkakäytäviltä ja polkupyöräväyliltä.

Hallipaikat
tehokkaaseen käyttöön
Yhteistyötä yksityisten pysäköintioperaattorien 

kanssa halutaan lisätä.

– Pysäköintihalleissa on tilaa ilta- ja yöaikaan. 

Tarkastelun alla on, voisiko asukas käyttää näinä ai-

koina hallipaikkaa kohtuuhinnalla, ja tarvittaessa 

myös satunnaisesti arkipäivänä. Suunnitelmissa on 

kaupungin tuki tällaisen pysäköintitunnuksen osta-

jalle. Perusteluna on, ettei auto olisi kadun varrelle 

PITÄJÄNMÄEN yritysalueella on noin puolen 

vuoden ajan ollut kokeiluluontoisesti toiminnassa 

Autopaikkapörssi. Helsingin kaupunkisuunnittelu-

viraston liikenneinsinööri Juha Hietasen mukaan 

palvelu on lähtenyt vaisusti käyntiin.

Pitäjänmäellä yritykset voivat tarjota autopaikko-

ja vuokralle pitemmäksi ajaksi tai tietylle päivälle ja 

kellonajalle. Esimerkiksi vain arkisin ja päiväsaikaan 

autopaikkojaan tarvitseva yritys voisi tarjota niitä 

vuokralle ilta- ja yökäyttöön sekä viikonlopuiksi.

Syyskuun lopun tilanteessa paikkojen tarjoajia ei 

ollut yhtään, ja paikan tarvitsijoitakin oli vain muu-

tama. Autopaikkapörssiä ei ole kuitenkaan tarkoitus 

kuopata, vaan sen kehittämistä suunnitellaan.

– Nyt pitää miettiä, miten Autopaikkapörssistä 

saataisiin suositumpi. Pitäjänmäki ei ehkä ole ollut 

kaikista sopivin kokeilualue. Lisäksi markkinoinnin 

olisi pitänyt olla tehokkaampaa, Hietanen pohtii 

syitä Autopaikkapörssin nihkeään käynnistymiseen. 

Autopaikkapörssin pilotointivaihe jatkuu vuo-

denvaihteeseen. Sen jälkeen mietitään jatkoa.

– Palvelua voidaan laajentaa muihin kaupungin-

osiin. Tarkoituksena on tutkia, voitaisiinko palve-

lun piiriin ottaa yritysten lisäksi myös taloyhtiöt ja 

asukkaat. Esimerkiksi vuokraamista mahdollisesti 

hankaloittavat verotuskysymykset pitää selvittää.

– Palvelualustan tulee olla käyttäjäystävällisempi. 

Sitä pitää kehittää. 

Autopaikkapörssin tavoitteena on tehostaa auto-

paikkojen käyttöä, jolloin uusien paikkojen tarve 

tiivistyvässä kaupungissa vähenee. Pysäköintipörssi 

on mukana myös Helsingin pysäköintipolitiikassa.

Pilottivaiheessa Autopaikkapörssi ei peri mitään 

osuutta pysäköintimaksuista. Jatkossa tavoitteena 

on kuitenkin saada toiminta kannattamaan ilman 

kaupungin rahoitusta.

Pitäjänmäen Autopaikkapörssi on tiettäväs-

ti ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja sen ovat 

toteuttaneet Helsingin kaupunki ja Aalto-yliopiston 

tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT.

Autopaikkapörssin 
laajentamista harkitaan

Kaupunkirakenne tiivistyy, joten pysäköintiin tarvitaan uusia 

ratkaisuja. Helsingin pysäköintipolitiikka sisältää kaksitoista 

kärkitoimenpidettä, liikenneinsinööri Juha Hietanen kaupun-

kisuunnitteluvirastosta kertoo.

Palvelu toimii verkossa osoitteessa 

www.autopaikkaporssi.fi .
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pysäköitynä eikä se siten tulppana talvikunnossa-

pidolle.

Pysäköinninvalvonnan vaikuttavuutta tulisi lisä-

tä muun muassa pysäköintivirhemaksua korotta-

malla.

– Maksu on nyt kantakaupungissa 80 ja muual-

la 60 euroa. Maksu koetaan niin pieneksi, että moni 

pysäköi välinpitämättömyyttään ja tahallisesti vää-

rin. Virhemaksu ehdotetaan nostettavaksi vähin-

tään samalle tasolle kuin joukkoliikenteen tarkas-

tusmaksu. Se olisi sitä suurempi, mitä räikeämmäs-

tä pysäköintivirheestä on kyse, esimerkiksi joukko-

liikennettä haittaavasta pysäköinnistä maksu voisi 

olla jopa 500 euroa. Kaupunki ei pysty asiaa yksin 

päättämään, vaan se vaatii pysäköintivirhemaksua 

koskevaan lakiin muutoksia.

Keskustan ulkopuolella sijaitsevien liityntäpysä-

köintipaikkojen määrää lisätään, mikä sisältyy myös 

HSL:n strategiaan.

– Pyrkimyksenä on etsiä seudullisesti ratkaisua 

siihen, miten kustannuksia voitaisiin jakaa muille-

kin kuin liityntäpysäköinnin sijaintikunnille. Käyt-

täväthän paikkoja myös monien muiden kuntien 

asukkaat.

Mobiilipalveluissa 
hyödyntämisen varaa
Mobiili- ja internetpalveluja halutaan hyödyntää 

tehokkaammin. Esimerkiksi autojen omistajia voi-

daan informoida tekstiviestein katujen talvikunnos-

sapidosta ja mahdollisuudesta viedä kulkuneuvon-

sa yön yli pysäköintihalliin.

– Tulevaisuudessa olisi hyvä kehittää mobiililait-

teeseen ladattavia sovelluksia, joiden avulla autoilija 

näkisi, missä päin kaupunkia on vapaata pysäköin-

titilaa. Tosin tällöin pitää olla reaaliaikainen tieto 

paikkojen varaustilanteesta. Tämä vähentäisi turhaa 

liikennettä ja pysäköintipaikan etsimisestä syntyviä 

päästöjä, liikenneinsinööri Juha Hietanen peruste-

lee.

Myös pysäköintimaksuissa on tavoitteena siir-

tyä mobiililaitteella maksamiseen, joskin se ottanee 

oman aikansa. Hietanen toteaa ihmisten suosivan 

yhä kolikkomaksamista. 

Vielä ei ole käytössä älypuhelinsovellusta, jolla 

voi maksaa ilman rekisteröitymistä. Kolikkomaksa-

misen haittana on laitteiden huoltamisesta aiheu-

tuvat kustannukset.

Kantakaupungissa etenkin kivijalkaliikkeiden 

luona olevien kadunvarsipaikkojen kiertoa halutaan 

nopeuttaa.

– Ratkaisuna voisi olla progressiivinen hinnoit-

telu. Pysäköinnin alussa maksu olisi suhteellisen 

halpa, mutta nousisi sitä mukaa, kun pysäköintiai-

ka kasvaa.

Helsingin kaupunginhallituksen helmikuussa 

hyväksymän pysäköintipolitiikan keskeisenä tavoit-

teena on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua ja 

elinkeinoelämän kilpailukykyä. Pysäköintipolitiikka 

sisältää yhteensä kaksitoista kärkitoimenpidettä.

KIINTEISTÖLIITTO
Uusimaa
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I
sännöitsijäkonttori Oy:n toimitusjohtaja, isän-

nöitsijä Ilkka Laitisella on paitsi työnsä puo-

lesta myös alueella aikaisemmin asuneena 

kokemusta Aurinkolahden pysäköintiasioista. 

Hänellä itsellään ei ole ollut hankaluuksia saada au-

topaikkaa vuokralla asuessakaan. Tosin hän tietää, 

että myös muunlaisia kokemuksia saattaa olla.

– Sellaista tilannetta ei ole ikinä missään, että 

kaikki olisivat tyytyväisiä pysäköintijärjestelyihin. 

Toisille riittää yksi autopaikka, toiset tarvitsevat nii-

tä kaksi. Jotkut eivät tarvitse sitä ollenkaan, koska 

he käyttävät julkisia liikenneyhteyksiä. Lisäksi on 

ihmisiä, jotka eivät voi sietää yksityisautoilua, Ilkka 

Laitinen luettelee.

Tiivis kaupunkirakenne 
verottaa parkkipaikkoja

AURINKOLAHDESSA KOKEMUKSIA 
UUDEN ALUEEN PYSÄKÖINTIRATKAISUISTA

Aurinkolahden alueen pysäköintiratkaisut edustavat 
uudenlaista mallia. Tiiviin rakentamisen vuoksi tontit ovat 
pieniä, eikä niillä ole tilaa pysäköintikentille.  Taloyhtiöillä on 
asunto-osakkeiden tapaan autopaikkaosakkeita, ja esimerkiksi 
kiinteistöyhtiöissä autopaikat ovat asukkaiden vuokrattavissa. 

Kadun varsilla pysäköintiä rajoittaa aluepysäköintikielto. 
Paikat on tarkoitettu vieras- ja asiointipysäköintiin korkeintaan 
neljäksi tunniksi kerrallaan. 

Autopaikoilla omat osakkeet
Aurinkolahden taloyhtiöt ovat ratkaisseet autojen 

pysäköinnin pääsääntöisesti autopaikkaosakkeiden 

muodossa.

– Noin 95-prosenttisesti taloyhtiöiden autopai-

kat sijaitsevat asuinkerrostalon alakerrassa olevassa 

pysäköintihallissa. Autopaikan saa ostamalla auto-

paikkaosakkeen, eli asunto ja autopaikka on eriytet-

ty toisistaan. Vastaavasti kiinteistöyhtiöissä auto-

paikat ovat kyseisten yhtiöiden asukkaiden vuok-

rattavissa.

– Esimerkiksi rannan taloyhtiöissä on aikoinaan 

rakennettu normien mukaisesti autopaikat. Kos-

ka kaikissa talouksissa ei ollut autopaikan tarvetta, 

Teksti ja kuva: Irene Murtomäki 

Isännöitsijä-

konttori Oy:n 

toimitusjohtaja, 

isännöitsijä Ilkka 

Laitinen toteaa, 

että sellaiseen 

tilanteeseen tus-

kin päästään, että 

kaikki olisivat 

tyytyväisiä pysä-

köintijärjestelyi-

hin.
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rakennuttaja ei saanut kaikkia autopaikkaosakkei-

ta kaupaksi. Näin ollen niitä myytiin myös muille 

kuin taloyhtiön asukkaille. Autohallipaikkoja on ny-

kyisinkin kyllä silloin tällöin myynnissä, Ilkka Laiti-

nen tietää.

Autopaikkojen jääminen rakennuttajan ”käsiin” 

on isännöitsijä Ilkka Laitisen mukaan tyypillinen ti-

lanne uudella asuntoalueella.

– Investointi omaan kotiin on niin suuri, että 

välttämättä autopaikkaa ei tule siinä vaiheessa aja-

telleeksi. Pysäköintijärjestelytkään eivät ole vielä 

tuttuja. Tilannehan on uusilla alueilla erilainen kuin 

monissa vanhoissa lähiöissä, joissa taloyhtiöillä on 

melkein rajaton määrä vuokrattavia autopaikkoja.

– Aurinkolahdessa toimii myös muutama talo-

yhtiöiden omistama korttelikohtainen pysäköinti-

yhtiö, joissa on näiden kaavamääräysten mukaiset 

autopaikat. Mielestäni tämä on myös toimiva malli.

Pihapaikkoja taloyhtiöillä ei ole kuin muutama.

– Ne ovat lähinnä invapaikkoja. Ja jos kiinteis-

tössä on liiketilaa, niin yrittäjälle on varattu auto-

paikka.

Kesäisin paikoista pulaa
Pysäköinnin ongelmat kärjistyvät Aurinkolahdessa 

kesällä hyvän sään aikaan.

– Ranta vetää väkeä pitkienkin matkojen takaa. 

Tämä aiheuttaa pulmia, koska autoa ei saa varsin-

kaan viikonloppuisin mihinkään. 

Aurinkolahdessa on aluepysäköintikielto. Kadun-

varteen saa pysäköidä kello 6-24 korkeintaan nel-

jäksi tunniksi kerrallaan. Autoa voi toki pitää paikal-

la pitempäänkin, mutta välillä täytyy käydä ruuvaa-

massa pysäköintikiekkoa.

– Vapaassa käytössä olevien pysäköintipaikko-

jen puute koskee lähinnä niitä asukkaita, joilla ei ole 

mahdollisuutta ostaa autohallipaikkaa. Lisäksi vie-

raiden on hankala löytää autopaikkaa etenkin kesä-

aikana.

Kadunvarsipysäköinnin rajoittaminen on Laiti-

sen mielestä hyväkin asia. Hänen asiakkaansa on 

kertonut kokemuksistaan Lauttasaaresta, jossa py-

säköinti on villiä ja kadun varsilla seisotetaan käyt-

tämättömiä autoja.

– Siellä ollaan äärimmäisen tyytyväisiä siihen, 

että alueelle saadaan lähiaikoina asukaspysäköinti-

järjestelmä.

Kysy.fi  -palvelusta selvennystä
Aurinkolahden pysäköinnistä on kysytty myös Hel-

singin kaupunginkirjaston Kysy.fi -palvelusta. Kysy-

jä on tiedustellut, miksi Aurinkolahdessa on kadun 

varsilla vain neljän tunnin paikkoja. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Liiken-

nesuunnitteluosasto vastaa, että kadunvarsipaikat 

on varattu vieras- ja asiointikäyttöön. Niihin on lai-

tettu aikarajoitus juuri asukkaiden kadunvarsipysä-

köinnin estämiseksi. Asukkaiden pysäköintipaikat 

on sijoitettu asuintonteille tai autopaikkojen kortte-

lialueelle.

Aurinkolahteen on aikoinaan asemakaavoituk-

sen yhteydessä määrätty pysäköintipaikkojen mini-

mimäärät kaupunkisuunnittelulautakunnan ohjei-

den mukaisesti. 

Autopaikkoja tulee toteuttaa asuinkerrostalojen 

osalta vähintään 1 autopaikka / 95 kerrosneliötä ja 

pientalojen osalta vähintään 1 ap / 80 kerrosneliötä 

sekä myymälöiden osalta vähintään 1 ap / 50 ker-

rosneliötä. 

Lisäksi on määrätty vierailupaikkojen vähim-

mäismääräksi 1 ap /1000 kerrosneliötä.

21.-23.5.2015 Silja Serenade    www.ti-seminaari.  

Korkeatasoinen seminaariohjelma ja -järjestelyt. 
Asiantuntevat luennoitsijat välittävät kuulijakunnalle hyödyllistä ja 
arvokasta tietoa korjausrakentamisesta, viestinnästä ja juridiikasta 
unohtamatta itsestään huolta pitämisen tärkeyttä. Yllätysohjelma.

Alf Rehn 2011 ”Tapsa” Kiminkinen 2010 Jorma Uotinen 2008 Kaarina Suonperä 2007
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Y
litarkastaja Kristiina Virmajoki verohallin-

nosta kertoi, että ilmoituksia saatiin en-

simmäisellä kerralla noin 50 000 – 60 000 

kappaletta. 

Ilmoittamisessa käytettiin runsaasti www.loma-

ke.fi  -sivustolta löytyvää verkkolomaketta, mutta 

tiedot pystyi antamaan myös www.ilmoitin.fi -pal-

velun kautta.

Kolmannen 
osapuolen avulla tietoja
Kiinteistöpostin järjestämää Kiinteistöalan päättäjä-

naiset –seminaari pidettiin 25.-26. syyskuuta, joten 

isännöitsijöillä oli takanaan ensimmäinen kerta ra-

kennuspalveluiden tiedonantovelvollisuuteen liitty-

västä ilmoitusmenettelystä.

Kristiina Virmajoki muistutti, ettei rakennus-

palveluiden ilmoittamisen keskiössä ole niinkään 

asunto-osakeyhtiö, vaan se, mitä tietoja asunto-

osakeyhtiö rakennuspalveluita tarjoavasta yrityk-

sestä ja urakoitsijasta antaa.

– Idea on se, että kolmannen osapuolen avul-

la saadaan yrityksistä ja urakoitsijoista tietoja, joita 

verrataan verohallinnon tietoihin, esimerkiksi kau-

si-ilmoituksiin ja veroilmoituksiin, Virmajoki avasi 

harmaan talouden torjumiseen liittyviä tavoitteita.

Ensimmäisellä kerralla tallennettavan verkko-

lomakkeen kanssa oli ollut ongelmia. Lomake.fi  –

sivustohan on useiden viranomaisten erilaisia lo-

makkeita sisältävä palvelu, jota ei saatu toimimaan 

ensimmäisellä kerralla täydellisesti.

– Pakko myöntää, että tämä on väkisin harjoit-

telua teidän ja meidän puolellamme, emmekä en-

simmäiseksi ole käyttämässä sanktioita, vaan oh-

jaamassa siihen, että opittaisiin systeemi, Virmajoki 

rauhoitteli kuulijakuntaansa.

YLITARKASTAJA KRISTIINA VIRMAJOEN KANNUSTUS 
RAKENNUSPALVELUIDEN ILMOITUSVELVOLLISUUDESTA

Harjoitellaan ja opitaan 
vähitellen
Valtaosa Kiinteistöalan päättäjänaiset –seminaariin osallistuneista 
naisisännöitsijöistä oli tehnyt verohallinnolle ilmoituksen asunto-
osakeyhtiön tilaamista rakentamispalveluista syyskuussa, kun tietoja 
ensimmäisen kerran piti ilmoittaa.

Teksti ja kuva: Riina Takala

Rakennuspalveluiden ilmoitusvelvollisuus perustuu 

kahteen lakiin: arvonlisäverolakiin ja työturvallisuusla-

kiin. Sen vuoksi joitakin käsitteitä, kuten yhteinen työ-

maa, ja niiden tulkintoja joudutaan vielä hakemaan ja 

linjaamaan, Kristiina Virmajoki selitti alkuvaiheesta.
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Asunto-osakeyhtiö 
tilaajana
Asunto-osakeyhtiö on tilaajan asemassa, on  tilattu 

arvonlisäverolain mukaista rakentamispalvelua ja 

urakan pitää ylittää 15 000 euroa ilman arvonlisä-

veroa. Tässä perusperiaate ilmoitusvelvollisuuden 

syntymiselle.

Asunto-osakeyhtiöt ilmoittaa tilaajana vain itse 

ostamastaan urakasta.

– Mitä kaikkea ilmoitusvelvollisuus koskee, siitä 

on tullut paljon kysymyksiä. Se koskee kaikkea ra-

kennus- ja korjaustyötä, mutta myöskin tavaraa, jo-

ka on sopimuksessa mukana. Jos esimerkiksi työn 

osuus urakassa jää alle 15 000 euron, mutta siihen 

sisältyy materiaaleja, joiden kanssa urakka ylittää 

15 000 euron rajan, ilmoitusvelvollisuus syntyy. Jos 

taas kirjoitetaan kaksi erillistä laskua, silloin saattaa 

käydä niin, että ilmoitusvelvollisuutta ei synny, Vir-

majoki linjaa.

– Rakennukseen kiinteästi kuuluvat, kiinteistöä 

palvelevat laitteet eli hissit ja valvonta- ja hälytys-

laitteet - niiden asentaminen on tiedonantovelvol-

lisuuden alaista. Erotuksena vaikkapa meijerilait-

teet tai autoverstaan laitteet, joiden asentaminen ja 

huolto eivät palvele kiinteistöä. 

Kiinteistönhuollon 
sopimusmaailma
Missä vaiheessa kiinteistönhuoltosopimuksesta voi 

tulla tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa työ-

tä ja milloin ei, on herättänyt Virmajoen mukaan 

myös paljon kysymyksiä.

– Kiinteistönhuoltosopimus on rajattu tiedonan-

tovelvollisuuden ulkopuolelle siten, että kun sopi-

mus koskee pääasiallisesti kiinteistönhuoltoa, esi-

merkiksi lumenluontia, rappusiivouksia tai tavan-

omaista korjaustyötäkin, niin ei synny ilmoitusvel-

vollisuutta, Virmajoki totesi.

Puhutaanpa sitten vuosisopimuksesta, puiteso-

pimuksesta tai yhteistoimintasopimuksesta, jois-

sa hinnoitteluperusteina käytetään yksikköhintaa 

tai tuntihintaa, niin niissä jokainen tilaus katsotaan 

erilliseksi sopimukseksi. Ja jos yksittäisen tilauksen 

arvo ylittää 15 000 euroa, siltä ajalta pitää ilmoitus 

tehdä.

– Eikä tällaisia tilauksia, joita voi tulla kuukauden 

aikana tai vuoden aikana, lasketa yhteen, vaan aina 

kussakin tilauksessa lähdetään liikkeelle nollasta. 

Tällaisia sopimuksia asunto-osakeyhtiö voi teh-

dä esimerkiksi lvi-alan yrityksen putkimiehen pal-

veluista. 

– Sitten on vielä kolmas urakkasopimusmuoto 

eli sellainen, jos urakan arvo voidaan laskea heti ja 

joka ylittää 15 000 euron rajan, ilmoitusvelvollisuus 

syntyy, Virmajoki jatkoi.

Käytännön esimerkki tästä: taloyhtiö tilaa ja so-

pii parvekelasituksen tekemisestä neljään taloon sil-

lä aikataululla, että ensimmäisenä keväänä tehdään 

kaksi taloa ja vuoden päästä kaksi.

– Mutta kun muistaakseni 25 000 euron urakas-

ta oli sovittu yhdellä sopimuksella, se oli ilmoitetta-

va, koska raja ylittyi. Tämä sopimus olisi voitu tehdä 

niin, että tänä vuonna sovitaan tehtäväksi puolet 

ja maksetaan urakka ja seuraavana vuonna toinen. 

Kannattaa siis miettiä, miten sopimukset tehdään. 

Toki ohjeiden mukaan emme tule hyväksymään 

keinotekoisesti pilkottujakaan sopimuksia. 

Laskunkirjoituspäivä 
ratkaisee
Mikä päivämäärä ratkaisee, mistä suorituksesta pi-

tää ilmoittaa?

– Tässä on hyvin helppo pääsääntö muistaa, että 

ratkaisevin on aina urakoitsijan laskunkirjoituspäi-

vä, ei se, milloin lasku saapuu tai milloin on eräpäi-

vä. 

– Lisäksi jos urakka on jo päättynyt, lopputarkas-

tus tehty, mutta maksusuorituksia on jäljellä, silloin 

ilmoitetaan, ettei työmaalla ole ollut toimintaa. Jäl-

jellä olevista suorituksista on ilmoitettava sen mu-

kaan, mikä laskunkirjoituspäivä niissä on. 

Jättäkää 
työntekijätiedot päätoteuttajalle
– Mikäli ikinä vain voitte vaikuttaa, niin pitäkää 

huoli siitä, että urakalle on nimetty päätoteuttajaksi 

jokin taho. Olen ymmärtänyt, että tämä ei ole aina 

mahdollista, mutta sikäli mikäli voitte asiaan vai-

kuttaa, niin tehkää se - silloin työntekijätietojen an-

tamisvelvollisuus siirtyy teiltä pois päätoteuttajalle. 

Asunto-osakeyhtiö joutuu päätoteuttajan asemaan 

sellaisessa tapauksessa, että päätoteuttajaa ei ole ni-

metty ja asunto-osakeyhtiöstä tulee rakennuttaja, 

Virmajoki painotti kuulijakunnalle.

Ilmoitusvelvollisuuteen vaikuttaa myös työtur-

vallisuuslaki, minkä vuoksi annetaan tietoja työn-

tekijöistä, mutta minkä pohjalta on määritelty myös 

käsite ”yhteinen työmaa”. 

– Yhteinen työmaa on ehdottomasti se asia, jos-

ta tulee nyt kaikista eniten kysymyksiä ja missä on 

epäselvyyttä. Verohallintokin on siinä tilanteessa, 

että joudumme kysymään tarkennuksia aluehallin-

tovirastolta.

– Lisäksi tässä työntekijöitä koskevassa tiedon-

antovelvollisuudessa 15 000 euron alaraja määräy-

tyy hieman eri tavalla kuin tilaajan antamissa urak-

katiedoissa. Urakkatiedoissa siitä yksittäisestä ti-

lauksesta, jonka arvo ylittää 15 000 euroa, syntyy 

tiedonantovelvollisuus. Mutta kun rakennuttajan 

tilaamien kaikkien urakoiden arvo yhteisellä työ-

maalla ylittää 15 000 euroa, pitää ilmoittaa työnte-

kijät. 

– Esimerkiksi rakennuttajan tilaama urakka on  

11 000 euroa, mutta sitten työmaalle tulee vartioin-

tiliike, jonka seurauksena urakan kokonaisarvo ylit-

tää 15 000 euroa, työntekijät tulevat ilmoitusvelvol-

lisuuden alaisiksi, Virmajoki selvensi käytäntöä.
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A
sunto-osakeyhtiö on vastuussa tieto-

jen antamisesta tilaajan ominaisuudes-

sa, mutta jos se toimii päätoteuttajana, 

silloin myös täytyy ilmoittaa työntekijä-

tiedot.

Tietojen antamiseen voidaan valtuuttaa toinen 

taho ja näin moni taloyhtiö onkin toiminut: antanut 

isännöitsijälle valtuutuksen. 

Tietojen antamiseksi tarvitaan katso-tunnistus. 

Ensimmäiseen ilmoituskertaan liittyen kävi kuiten-

kin ilmi, että oli asunto-osakeyhtiöitä, jotka eivät 

saaneet tarvittavaa katso-tunnistetta, koska niiden 

isännöitsijä- tai asunto-osakeyhtiötä koskevat tie-

dot kaupparekisterissä eivät olleet ajan tasalla.

– Kaupparekisteriin muutostietoja on voinut 

tehdä sähköisesti 17. lokakuuta alkaen. Sitä en tie-

dä, mikä kaupparekisterissä ilmoitusten käsittelyti-

lanne tällä hetkellä on, mutta kuulemani perusteella 

vaihtelee hyvin paljon eri puolilla Suomea, Virma-

joki totesi.

Lähetysvaiheen tarkistukset
Ilmoitukset annetaan kuukausittain. 

– Jos huomataan, että ilmoituksessa on jokin 

vika, väärää tietoa tai jotakin puuttuu, ilmoitusta 

voi korjata 12 kuukauden kuluessa ilmoittamisesta 

omatoimisesti. Käytännössä on 14 kuukautta aikaa 

korjauksiin siitä rakentamisen kohdekuukaudesta, 

Virmajoki selitti.

Lähtötilanteessa asunto-osakeyhtiön antama il-

moitus tarkistetaan muodollisesti. Jos esimerkiksi 

henkilötunnus tai Y-tunnus on liian lyhyt, lomake 

Kaupparekisteritietojen 
täytyy olla ajan tasalla

ei lähde eteenpäin, vaan järjestelmä ilmoittaa, ettei 

lomaketta voida lähettää. Kun korjaukset on tehty, 

lomake lähtee verohallinnon järjestelmään.

Siirtymäjakson aikana verohallinto hyväksyy 

myös sellaiset lomakkeet, joissa on tiettyjen pakol-

listen tietojen osalta puutteellisuuksia. 

– Tällaisia ovat esimerkiksi urakan kokonaisarvo 

tai urakan kuukauden aikana laskutettu arvo, jotka 

siis voi antaa puutteellisina, Virmajoki totesi.

Mitä tiedoille tapahtuu?
Kun tiedot sitten päätyivät verohallintoon, siellä ne 

tarkistetaan. Valvonta kohdistuu sekä yrityksiin, että 

työntekijöihin.

– Eli katsotaan, löytyykö yritys, joka on ilmoitet-

tu urakoitsijaksi, verohallinnon asiakasrekisteristä 

tai muista tiedoista. Ensimmäisissä ilmoituksissa oli 

aika paljon virheitä. Esimerkiksi henkilöitä ei löyty-

nyt ilmoituksessa annetulla veronumerolla verohal-

linnon asiakasrekisteristä. 

– Meiltä lähti tällaisissa tapauksissa automaatti-

sesti Selvityspyyntö-niminen viesti, jolla pyydetään 

antamaan uusi perusilmoitus. Kirjeessä on kerrottu, 

mihin mennessä se täytyy tehdä.

– Tai jos se virhe oli sellainen, että verohallin-

nossa se on huomattu, mutta voidaan odottaa seu-

raavaan ilmoitusten antamiseen, niin silloin kir-

jeessä luki Ohjaus.

– Jos yrityksen antamien tietojen vertailussa il-

menee ristiriitoja, niistä taas yritykset saavat val-

vontakirjeen, Virmajoki selitti prosessia, minkä läpi 

ilmoitukset käyvät.

Teksti ja kuva: Riina Takala

Kiinteistöalan 

päättäjänaiset 

-seminaarin 

osanottajia kiin-

nosti kovasti uu-

teen ilmoitusvel-

vollisuuteen liit-

tyvät asiat ja neu-

voja kuunneltiin 

tarkalla korvalla.
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RYHMÄKORJAUSHANKKEIDEN 
”KYLLÄ ONNISTUTAAN” –JUTTUJA

”Olkaa rohkeita, innovatiivisia 
  ja puhaltakaa yhteeen hiileen”

S
iellä hän esitteli 36 miljoonan euron arvois-

ta, kolmen taloyhtiön yhteistä ryhmäkor-

jaushanketta, joka koskettaa 15 rakennus-

ta ja 640 asuntoa. Lisäkerrosrakentamisen 

mahdollistava kaavamuutos on käsittelyvaiheessa.

Naisisännöitsijöitä kiinnosti Porvoon Näsin 

asuinalueella koskevassa ryhmäkorjaushankkees-

– Isännöitsijän tehtävä saada korjaushankkeessa ammattitaitoinen 
porukka kasaan, tehdä esityksiä siitä ja saada ihmiset puhaltamaan 
yhteen hiileen. Ja muistakaa: Isännöitsijä ei ole rakennuttaja, 
pitkän linjan isännöintiammattilainen Tuula Kallio evästi 
kollegoitaan Kiinteistöalan päättäjänaiset –seminaarissa.

sa erityisesti hissien rakentaminen ja kuinka kolme 

eri taloyhtiötä, niiden hallitukset ja yhtiökokoukset 

saatiin yksimielisiksi näin isosta hankkeesta.  

– Minulla on aina ollut sellainen taipumus tai 

pyrkimys tai halu saada ihmiset puhaltamaan yh-

teen hiileen, Tuula Kallio Moduli-Isännöinti Oy:stä 

totesi ja selvitti, miten hissien rakentaminen his-

Teksti ja kuvat: Riina Takala

”Olkaa rohkeita, 
olkaa innovatiivi-

sia, puhukaa ihmi-
sille, miettikää yh-
dessä, mitä hyötyä 

korjaamisesta on 
heille. Kyllä te 
saatte heidät 

tekemään hyviä 
päätöksiä.”

Isännöitsijä Tuula Kallio
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sittömiin taloihin, lisäkerrosrakentaminen ja läm-

pöyhtiön tontille uuden talon rakentaminen saa-

tiin vietyä taloyhtiöissä läpi erilaisin perustein. Toki 

myös kaupungin ja rahoituslaitoksenkin myötä-

mielisellä suhtautumisella.

Tulevaisuusperspektiivillä 
tehden
Tuula Kallio esittelee valokuvia alueesta ja taloista 

ennen remonttia. 70-luvun taloja, joista vanhin on 

vuonna 1967 rakennettu, nuorin 1975 rakennettu.

Toisessa kuvassa esitetään, miten hissikuilua 

nostetaan paikalleen.

– Nämä hissikuilut rakennettiin Hämeenlinnas-

sa metallitehtaalla ja tuotiin rekka-autolla tontille. 

Porrashuoneista oli vanhat portaat purettu pois ja 

asennettu uudet portaat, Tuula Kallio selittää val-

mistelutöistä, joilla hissikuilut saatettiin liitettyä ta-

loihin. 

– Porrashuoneiden rakentamisen ja hissikui-

lujen asentamisen aikana huoneistoissa ei voinut 

asua viiteen viikkoon. Sijaisasuntoja löytyi suhteel-

lisen mukavasti, koska isännöitsijätoimistolla on 

käytettävissään paljon vuokra-asuntoja, joita siis 

vuokrattiin tarvitsijoille. 

Hissirakentaminen alkoi kesäkuussa 2012 ja saa-

daan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Tuula Kallio näyttää myös sellaista kuvaa, jossa 

katolla on tietynlainen torni. Mikä se on tiedättekö? 

Tarjotaan hissikonetta ja saunaa.

– Ei. Meillä on samanaikaisesti käynnissä kaava-

muutoshanke, jossa lähdemme rakentamaan lisä-

kerrosta. Hankimme hissit tässä vaiheessa siksi, että 

ne maksoivat nyt toteutettuna 20 000 euroa hissiltä. 

Jos ne tehtäisiin myöhemmin, ne maksaisivat pal-

jon enemmän, Tuula Kallio selittää.

Tuula Kallio näyttää kuvaa, jossa kuvataan kah-

den lisäkerroksen toteuttamista kolmikerroksisen 

talon katolle. Arkkitehti on tarkoituksella piirtä-

nyt katolle linja-autoja huomion herättämiseksi ja 

konkretisoimiseksi, mitä ollaan tekemässä.

– Pohjatutkimukset on tehty ja niiden mukaan 

olemassaolevat kolmikerroksiset talot kestävät kaksi 

kerrosta lisää.

Kaavavaihe on edennyt siihen vaiheeseen, että 

kaavan pitäisi olla ”vahva” ensi vuoden alkupuolel-

la, mutta ken tietää, kuinka käy, koska ”Aleksante-

rinkadun siltaakin rakennettiin Porvoossa 36 vuotta 

valitusten takia”. 

– Ja tähän tulee ihan uusi rakennus, Tuula Kallio 

näyttää illustraatiota tontista, jossa aluehuoltoyhti-

ön lämpökeskus aikaisemmin sijaitsi.

– Teimme vuonna 2011 YIT:n kanssa sopimuk-

sen rakennusoikeuden ostamisesta . Tontille on tar-

koitus rakentaa 6 000 kerrosneliömetriä lisää asuin-

tilaa. Paikka sijaitsee suhteellisen lähellä, kävely-

matkan päässä Porvoon keskustasta. Me elämme 

toivossa, että alueesta tulee vetovoimainen.  Kau-

punki kaavoittaa alueelle pistetaloja tulevaisuutta 

varten eli kaavaa tehdään 50 vuoden päähän, ei tätä 

päivää varten, Tuula Kallio vielä selventää lisäker-

ros- ja täydennysrakentamiseen liittyviä perusteita. 
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Meiltä saat koko paketin!

Puh. 020 7403 200, info@lumon.fi
Soita ja varaa arviokäynti!

Lumon parvekejulkisivujärjestelmä rakentuu moderneista alumiinikaiteista ja 
niihin integroituvista parvekelaseista. Lumon parvekejulkisivu sopii yhtä hyvin 
vanhan rakennuksen uudistamiseen kuin kokonaan uuden rakentamiseenkin.

Lumon parvekejulkisivu
– elegantti ja kestävä ratkaisu

Parvekelasitukset • Kaiteet • Auringonsuojaverhot

PRESS!
KIINTEISTÖPOSTIN UUTISKIRJE ILMESTYY 

VIIKOITTAIN.  SÄHKÖPOSTIISI MAKSUTTA JA HELPOSTI.

PS. Uutiskirjeessä saat myös vinkkejä 
aikaisemmin julkaistuista 

Kiinteistöpostin artikkeleista, 
joissa on käsitelty jotakin ajankohtaista aihetta.

TILAA UUTISKIRJE 
NYT JA PYSYT KÄRRYLLÄ 

TUOREISSA 
KIINTEISTÖALAN ASIOISSA.

www.kiinteistoposti.fi /uutiskirje
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Hissiavustus 
vauhditti hissirakentamista
Porvoonporttiin, Näsinsiltaan ja Näsinkumpuun 

rakennettiin 23 uutta hissiä ja kuusi vanhaa hissiä 

peruskorjattiin. Ne maksoivat yhteensä 8,8 miljoo-

naa euroa, johon valtiolta saatiin hissiavustusta 4,3 

miljoonaa euroa. 

Tuula Kallio mainitsee, että lisäkerrosrakentami-

seen liittyvät hissit lainoitettiin hoitolainalla, ettei-

vät kustannukset niiden osalta kohdistuisi osak-

kaille, vaan olisi taloyhtiön velkaa. Tarkoitus on siis 

toteuttaa suunnattu osakeanti siinä vaiheessa, kun 

lisäkerroksia ruvetaan rakentamaan. 

– Lämpökeskuksen tontti on pakko myydä, em-

mekä pääse siitä mihinkään, että joudumme mak-

samaan veroja sen takia. Rakennusliikkeen kanssa 

on olemassa esisopimus, mutta he eivät halua tulla 

osakkaiksi meidän yhtiöömme, Tuula Kallio tarken-

taa järjestelystä.

Kuinka ihmeessä…?
Hissien lisäksi ryhmäkorjaushankkeeseen sisältyi-

vät putkiremontit, jotka tehtiin yhdeksässä raken-

nuksessa 388 asunnon Porvoonportissa perintei-

sesti ja kylpyhuoneet uusien. Näsinsilta ja Näsin-

kumpu, joissa molemmissa on 126 asuntoa, tehtiin 

viemäriputkien sukitus ja jätettiin kylpyhuonere-

montit osakkaiden tehtäviksi.

Lisärakentamisen ajatus asukkaiden mieliin tu-

li jo vuonna 2008, kun medialle tiedotettiin kaavai-

luista lämpöyhtiön tontille rakennettavasta 20-ker-

roksisesta tornitalosta. Suhtautuminen oli ensin 

kielteistä, ”ei tule kuuloonkaan” –sävyistä, mutta vä-

hitellen myötämielisyys matalamman, 8-kerroksi-

sen talon rakentamiseen syntyi.

– Uusien hissien rakentamisessa lähdin liikkeelle 

siitä, että tuon yhtiökokoukseen kysymyksen, voi-

taisiinko kokeilla ja hakea hissiavustusta. Kaikilta 

yhtiöiltä tuli lupa, mutta ennen kuin voi hakea lu-

paa, pitää olla suunnitelma, Tuula Kallio kertaa vai-

heita.

Kun hissiavustus oli saatu, osakkaita ja asukkaita 

oli helppo puhutella sillä, että tehän olette saaneet 

yli 6 miljoonaa euroa ilmaista rahaa – onko varaa 

jättää ottamatta. Halua toisen puolen rahoittami-

seen löytyi, vaikkakin sitä piti perustella perintei-

Tuula Kallio esit-

telee hahmotel-

maa Porvoon 

Näsin kaupungin-

osan tulevaisuu-

desta: kaksi ker-

rosta lisää kolmi-

kerroksisten talo-

jen päälle ja läm-

pölaitoksen ton-

tille 8 kerroksinen 

uusi talo.
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sesti: hissejä tarvitsevat vanhat ihmiset ja perheen-

äidit lasten ja kauppakassien kanssa portaikossa ki-

puamisen sijaan; hissi on välttämätön, jos loukkaat 

jalkasi, olet liikuntakyvytön tai sen ansiosta voit 

asua pidempään omassa kodissasi.

Jokainen 
kykenee yhteistyöhön
Näillä argumenteilla syntyi yhteinen päätös hissien 

rakentamisesta. Tuula Kallio on vakaasti sitä mieltä, 

että kyllä taloyhtiöt kykenevät tekemään päätöksiä 

yhdessä.

Yhteistyön tekemisen etuja voi perustella myös 

säästöillä, koska on selvää, että yhteishankinnoissa 

volyymi kasvaa.

– Emme pystyneet suoralta kädeltä sanomaan, 

kuinka paljon suuresta volyymista hyödytään. Pro-

jektipäällikkö arvioi, että meidän saamien tarjous-

temme ero yksittäisten kohteiden tarjouksiin oli 

noin 15 prosenttia. Volyymi vaikuttaa kuitenkin niin 

paljon. 

Osaavien ihmisten joukko
– Äärimmäisen tärkeää tällaisissa hankkeissa on se, 

että valitaan mukaan ihmisiä, jotka osaavat. Isän-

nöitsijä ei ole rakennuttaja, se pitää muistaa.

Hän muistuttaa siitäkin, ettei pidä kavahtaa sitä-

kään, miten paljon henkilöitä tällainen projekti vaa-

tii. On oltava projektinjohtaja, projektipäällikkö, ra-

kennusvalvoja, sähkövalvoja, lvi-valvoja, kattotöihin 

oma valvoja, urakoitsijan omat asiantuntijat, suun-

nittelijat, arkkitehti, lvi-suunnittelija jne. 

- Ja meille isännöitsijöille on tärkeintä, että meil-

lä on hyvä ammattipiiri, tunnemme ihmisiä, ketkä 

tekevät hyvää työtä, on yhteistyökumppaneita ja 

ennen kaikkea saadaan kaikki ihmiset puhaltamaan 

yhteen hiileen. 

Tiedon jakamista 
ja levittämistä

Tuula Kallio on toiminut taloyhtiöiden isännöit-

sijänä Oy Näsin Isännöinti- Ab Näse Disponentin 

nimissä, jolla on yhteistyösopimus Tuula Kallion 

nykyisen työpaikan Moduli-Isännöinti Oy:n kanssa.

 – Voitte soittaa minulle, lähettää sähköpostia, 

käydä tutustumassa hankkeeseen osoitteessa www.

nasinisannointi.fi . Sen alta löytyvät jokaisen hank-

keeseen kuuluvan taloyhtiön omat sivut ja projek-

tisivut. En yhtään valehtele, jos sanon, että olemme 

lähettäneet 200 000 sivua paperitiedotteita. 

– Me vaihdoimme talojen kuparikaapelin valo-

kuituun ja saimme yhden kaistan asukastelevisio-

ta varten. Senkin kautta tiedotamme, vaikkakin sillä 

välillä, kun asukkaat olivat pois asunnoistaan, tie-

dotus ei heitä tavoittanut.

– Minun neuvoni isännöitsijöille on se, että ol-

kaa rohkeita, olkaa innovatiivisia, puhukaa ihmisil-

le, miettikää, mitä hyötyä korjaamisesta on heil-

le. Kyllä te saatte heidät tekemään hyviä päätöksiä, 

Tuula Kallio vielä evästi.

www.lassila-tikanoja.fi

MONET HOIDOT. MONET HOIDOT. 
SOITA YKKÖS TOHTORI ASIALLE.

VIEMÄRIN VAIVOIHIN ON

Pyydä tarjous L&T:n viemäri huollosta:  010 636 7000.

Kiireisissä tilanteissa voit soittaa 
ympäri vuorokauden päivystys-
numeroomme 010 636 2000.

L&T hoitaa 
ammattitaidolla 

kaikki viemäreiden 
ja kaivojen 

huoltoon liittyvät 
palvelut. 

• Viemäriverkostojen kuntokartoitukset
• Viemäreiden kuvaukset
• Putkistojen pesut ja huuhtelut
• Viemäreiden avaukset ja sulatukset
• Kaivojen ja erottimien tyhjennykset
• Märkäimupalvelut

Pähkinänkuoressa:
Lähtötilanne 2009 As Oy Porvoonportti, As Oy Näsin-

silta ja As Oy Näsinkumpu: Talot valmistuneet 1967 

– 1975; Tonttimaata 51136 m2; Rakennuksia 15 kpl; 

Asuntoja 640 kpl; Autotalleja 119 kpl; Autopaikkoja 445 

kpl; Hissejä (neljä 8-kerr.) 12 kpl; Porraskäytäviä 47 kpl; 

Hissittömiä portaita 35 kpl.

Tavoiteltavat hankkeet: Hissien rakentaminen kaikkiin 

taloihin; Kolmekerroksisten talojen korottaminen; Par-

vekkeiden uusiminen; Lämmitysjärjestelmän uusiminen 

(nykyinen on peräisin 1960-luvulta); Lisärakentaminen 

lämpökeskustontille (yhtiöiden omistaman ent. alue-

huoltoyhtiön tontti alueen keskellä).

Toimenpiteet 2009 – 2011: 2009 käynnistettiin linja-

saneeraussuunnittelu; 2009 haettiin hissiavustus; 2010 

käynnistettiin hissisaneeraus- ja parvekesuunnittelut; 

2011 valokuitu talojakamoihin – laajakaista asuntoihin 

ja asukas-TV; 2011 lämmönvälitustoiminnan lopetus 

ja lämmönjakohuoneiden saneeraus; 2011 kaavamuu-

tossuunnittelun aloitus, esisopimus YIT; 2011 kaikkien 

hankkeiden rahoitusjärjestely Nordean talolaina-mene-

telmällä, yhteensä n. 36 me.

Toimenpiteiden aloitus 2012: Linjasaneeraus sukitta-

malla Näsinkumpu- ja Näsinsilta-yhtiöissä, 252 asuntoa; 

Hissien rakentamisen aloitus hissittömiin; Perinteisen 

linjasaneerauksen aloitus Porvoonportin taloissa, 388 

asuntoa; Kaavamuutoksen käsittely kaupunkisuunnitte-

lun, YIT:n ja yhtiöiden kesken; 2014 lopulla kaava vahva 

– ellei valituksia.
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ÄLÄ ASETTAUDU SINULLE VÄÄRÄNLAISEEN 
”IDENTITEETTIKAAPUUN”

Identiteettitarina peilaa 
omaa johtajuutta
– Olennaista on se, että ”kaapu”, johon itsensä asettaa,  olisi 
kohtuullisesti itselle sopiva. Pystyisi hyväksymään ne arvot ja tavoitteet, 
mitä esimiehisyys pitää sisällään organisaatiossa, jotta ”kaavusta” ei 
tulisi riskiä omalle hyvinvoinnille.

– Jos joutuu toimimaan vastoin omia arvojaan ja tavoitteitaan ja 
sovittautumaan vääriin vaatteisiin, se on äärimmäisen raskasta ja työn 
tulokset ovat huonoja eli ihmisen kannalta äärimmäisen huono tilanne.

”Jos nainen käyttäytyy 
johtajana kuin mies, 
niin hän ei ole oikeas-
taan oikea nainen. 
Jos hän käyttäytyy 
niin kuin nainen, niin 
hän ei ole oikea johta-
ja.” Psykologi Päivi Frantsi

Psykologi Päivi 

Frantsin väitöskir-

ja naisjohtajuu-

desta vahvisti kä-

sitystä, miten lä-

heisesti identi-

teetti ja esimer-

kiksi tavoitteet 

liittyvät työhyvin-

vointiin.

Teksti ja kuvat: Riina Takala
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M
uun muassa tällaisia eväitä naisisän-

nöitsijöiden ”reppuun” laittoi Päivi 

Frantsi Konsultit Frantsi Oy:stä kiin-

teistönhuoltoalan, lähinnä siivousalan 

yrityksen lähiesimiehiin ja esimiehen identiteetin 

rakentamiseen liittyvän väitöskirjansa pohjalta.

Vuosi sitten tarkastetussa väitöskirjassa käsitel-

tiin naisjohtajien identiteettitarinoita ja minkälaisis-

ta aineksista, säikeistä, lähiesimies tarinansa kutoo. 

– Olin kiinnostunut siitä, miksi haastateltavat 

ohjautuivat kertomaan itsestään sellaista tarinaa 

kuin kertoivat ja miksi he valitsivat tarinoihinsa tie-

tyt säikeet. 

– Laajemmin tarkastellen tässä oli kysymyksenä 

selvittää, mitä haastateltujen lähiesimiesten iden-

titeettitarinat kertovat naisista esimiehinä, työelä-

mästä yleisesti ja siivoustoimialasta, jossa on oman-

laisensa kulttuuri, Frantsi selitti yhdeksän, samassa 

työpaikassa työskentelevän lähiesimiehen kerto-

muksiin perustuvasta tutkimuksesta.

Ymmärrys karttuu 
elämän myötä
Johtajaksi kasvamisessa on Päivi Frantsin mielestä 

kolme keskeistä osa-aluetta: Osaamista, asian osaa-

mista ja johtamisen osaamista sekä työn ytimen 

osaamisen vahvistamista.

– Se on kokemuksen tuomaa ymmärrystä, ym-

märtää asioiden mittasuhteet, ymmärtää, miten 

asiat syntyvät ja kehittyvät ja mitä jostakin mahdol-

lisesti seuraa, kun tapahtuu näin. Sitä ei voi kirjois-

ta oppia, vaan se syntyy ihmisen elämästä, työn te-

kemisestä, asioiden hahmottamisesta ja sitä kautta 

ymmärtää enemmän. Ja ymmärrys vaikuttaa sii-

hen, miten työssään toimii ja millä tavoin asioita vie 

eteenpäin.

Identiteetti ei ole heti valmis
– Olennaista kasvamisessa on oman identitee-

tin rakentaminen. Monet tulevat esimiestehtävään 

vahingossa. ”Joudutaan, kun ei ollut oikein ketään 

muuta.”

Siivousalalla esimiestehtäviin edetään varsin hy-

vän ja vastuullisen työntekijän prosessin kautta.

– Mutta sehän ei tarkoita sitä, että ihmisen iden-

titeetti olisi valmis juuri sinä päivänä, kun hänet ni-

mitetään esimiestehtävään. Oikeastaan vasta siinä 

vaiheessa sitä aletaan rakentamaan ja työstämään.

– Jokaisen on sen jälkeen löydettävä oma ym-

märryksensä, mitä johtajuus tai esimiehisyys tar-

koittaa. Esimiehet aika usein sanovat, etteivät oikein 

tiedä, mitä johtaminen on tai onko tämä nyt sitä 

johtamista. Se on hyvin abstrakti asia ja sitä on vai-

kea oikeastaan hahmottaa, mitä johtaminen oikeas-

taan on.

Päivi Frantsi määrittelee identiteetin myös sy-

vemmäksi, ihmisen ymmärrykseen liittyväksi asi-

aksi kuin roolit, jotka ovat pinnallisempia ja liittyvät 

selvästi sosiaalisiin tilanteisiin.

Identiteetti muuttuu 
koko ajan
Lisäksi on tärkeä ymmärtää, että identiteetti muut-

tuu koko ajan:

– Kaikki, vaihtuvat, vaikeat, tiukat tilanteet, mis-

sä olemme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, 

muokkaa meidän identiteettiämme eli käsitystä sii-

tä, minkälaisia olemme ja mitä olemme.

Olennaista identiteetissä on, ettei se synny tyh-

jästä, vaan kulttuuri ja muut ihmiset ovat olennai-

nen osa meidän identiteettiämme. Se on sisälläni, 

rakentuu koko ajan. 

Johtajuusidentiteetin kanssa se toimii ihan sa-

malla tavalla.

Lähiesimiesten
identiteettitarinoita
Tutkimuksessa haastateltiin kahteen kertaan yh-

deksää henkilöä, jotka olivat kaikki saman yrityksen 

palveluksessa. 

Heidän esimiesidentiteettitarinansa muotoutui-

vat neljään erilaiseen tyyppiin, jotka Päivi Frantsi 

nimesi irtautumiskertomuksiksi, äitikertomuksiksi, 

sankarikertomuksiksi ja kehityskertomuksiksi.

– Irtautumiskertomuksissa tavoitteet karkasivat 

käsistä, eivät osanneet pyytää apua, syyllistivät it-

seään liikaa siitä, etteivät saaneet tuloksia aikaan ja 

tilanne oli pakko ratkaista jotenkin – lähtivät orga-

nisaatiosta

Äitikertomus tarjoutuu naisjohtajille helpos-

ti: – Jokainen joutuu käymään läpi sen, suostun-

ko tähän rooliin, joka minulle tässä organisaatiossa 

tarjotaan, olenko äiti, joka kantaa, huolehtii ja ottaa 

vastuuta.

– Sankarikertomuksissa näkyy esimies, joka on 

kaikkensa antanut, mutta jolla on selkeä käsitys sii-

tä, mikä on oikein ja  miten asiat pitää tehdä. Hän 

samaistuu vahvasti yritykseen, arvoihin ja tarinoi-

hin, joita yrityksessä kerrotaan. Tämä on hyvin ta-

vallinen ja yleinen kertomustyyppi työelämässäm-

me ja puhuttelee erityisesti vanhempia ihmisiä.

– Kehityskertomuksessa esimiehet peilasivat, 

omia tavoitteitaan ja tapaansa tehdä siihen, mitä 

yritys heille antaa. He tarkastelivat esimiehisyyt-

tään hieman kriittisesti ja ylipäätänsä toimialaa ja 

sen vaatimuksia. Heillä oli kykyä asettautua syrjään 

ja katsoa objektiivisemmin omaa toimintaansa ja 

työtään.

– Kehityskertomuksessa on postmodernin ajan, 

jota nyt elämme, aineksia. On mahdollisuus valita 

ja nähdään, että identiteettiä voi rakentaa itsetietoi-

sesti siihen suuntaan, mikä itselle on toivottavaa.

Kaiken kaikkiaan identiteetit näyttävät Frantsin 

mukaan rakentuvan hyvin perinteisistä, vuosikym-

meniä yhteiskunnassa käytössä olleista aineksista. 

Sen sijaan esimiesidentiteeteissä ei vielä näky-

nyt se, että tosiasiassa työelämämme on muuttunut 

paljon ja todella nopeasti ja esimerkiksi nuoret eivät 

halua sitoutua asioihin, vaan haluavat ottaa työelä-
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män kepeämmin, vaihdella työpaikkoja usein tai 

toimia eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet.

Identiteetti vahvassa 
suhteessa työhyvinvointiin
Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin myös työhy-

vinvointi.  – Jos esimies pystyy rakentamaan oman 

esimiestarinansa eheäksi, tietää, mihin suuntaan 

haluaa, tiedostaa hyvin oman tapansa tehdä työtä, 

tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa, tiedostaa 

myös sen ympäristön, missä toimii ja mitkä ulko-

puoliset asiat vaikuttavat siihen, niin sitä paremmin 

tällainen esimies näyttäisi voivan. 

– Kun katselee omaa tarinaansa ja toimialan vaa-

timuksia hieman ulkopäin, vaikuttaa myönteisellä 

tavalla esimiehen hyvinvointiin.

Äärimmäisen tärkeäksi tutkimuksen perusteella 

nousi lähiesimiehen oman esimiehen tuki, kannus-

taminen ja avoin keskustelusuhde. 

Tätä Frantsi perusteli tutkimuksensa perusteel-

la, että hyvä esimiestyö vahvistaa työpaikan hyvin-

vointia ja sitä kautta tuloksellisuutta; Lähiesimie-

het antavat kasvot koko organisaatiolle - erityisesti 

palveluyrityksissä ja Lähijohdon tehtävänä on usein 

pirstaleisen tiedon hallinta ja siksi lähijohtajat tar-

vitsevat mahdollisuuden hallita työtään.

Kirjoita 
oma identiteettitarinasi
Identiteettitarinan ”kirjoittaminen” omasta esi-

miestyöskentelystä on tietynlainen työkalu ja Päivi 

Frantsi kehottikin isännöitsijöitä miettimään sään-

nöllisin väliajoin, ”mikä on minun esimiehisyyteni, 

mihin suuntaan sitä mahdollisesti haluaisin ohjata 

ja kehittää.”

Lisäksi hän kokosi muistilistaksi seuraavanlaisia 

asioita:

Laadi itsellesi lähijohtamisen ohjelma: Mitä teet? 

Mistä huolehdit? Miten toimit?

– On tärkeä selvittää, mitkä ovat niitä asioita, 

joista minä huolehdin, koska kaikkea et pysty hoi-

tamaan. 

Etsi palautetta ja kehitä toimintaasi yhteistyössä 

alaistesi kanssa

Keskustele esimiehesi kanssa omasta roolistasi ja 

työstäsi lähijohtajana.

– Kannattaa paljastaa omat heikkoutensa ja hei-

kot paikkansa ja omat pulmansa esimiehen kanssa 

keskustellessa ja hakea tukea sieltä päin. Lähijohta-

miselle kannattaa raivata aikaa, Frantsi muistutti ja 

kertoi esimerkin oppilaitosorganisaatiossa olevasta 

lähiesimiehestä, joka varaa viikoittain kolmelta päi-

vältä tunnin verran aikaa alaistensa käyttöön. 

– Ja muistaa se, että olet tärkeä monille ja siksi 

sinun pitää huolehtia omasta hyvinvoinnista. Len-

tokoneessa happea ensin itselle, että voit auttaa toi-

sia pitää paikkansa myös esimiestyössä.

-kanavapaketti *
DNA Welho Viihteen 
tilauksiin 2 kk MTV 
Total -kanavapaketti 
(norm. 24,95 e/kk), 
jonka jälkeen palvelu
jatkuu toistaiseksi 
voimassa olevana 
tilauksena.

ENSIMMÄISET

2 KKJatko norm. 14,90 €/kk. 
Kokonaishinta 237,60. 
24 kk määräaikainen tilaus.

990
€/KK/24 KK

Viihde

Osta: tilaa osoitteessa dna.fi/viihde tai soita 0800 550044

DNA WELHO Viihde: MatkaTV • TV-kortti • HD-digiboksi • Videovuokraamo

KODIN TÄYDELTÄ VIIHDETTÄ.

DNA Welho Viihde toimii laajakaistoilla, joiden miniminopeus on 10 Mbit/s. Viihteen  
sujuvaan käyttöön suosittelemme supernopeaa DNA Welho Überkaista 100 -laajakaista- 
yhteyttä Nopeuslupauksella. DNA Welho Viihde –paketti Wbox HD2s -digiboksilla 9,90 €/kk (norm.
14,90 €/kk) 24 kk määräaikaisen sopimuskauden ajan, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa
olevana hinnaston mukaisella hinnalla. Sis. TV-kortti 0 € (norm. 3,50 €/kk) sekä avaus 0 € (norm. 30 €).
Laite erämaksulla, laitteen omistusoikeus siirtyy heti. Toimitusmaksu etämyynnissä 7 €. Vähimmäishinta 
sopimusaikana 237,60 € (9,90 €*24 kk). Kuukausimaksun lisäksi laskutetaan palvelusta ostetut tilausvideot 
ja muut lisämaksulliset palvelut. Tarjous on voimassa DNA Welho kaapeli- ja antennitelevisioverkon 
saatavuusalueella 30.11.2014 saakka. Palvelun käyttö edellyttää kiinteää laajakaistaliittymää, jonka 
todellinen latausnopeus on vähintään 10 Mbit/s normaalikuvanlaadun katseluun ja 20 Mbit/s teräväpiirto-
kuvan katseluun. DNA Welho Viihteen tilaaminen edellyttää markkinointiluvan antamista.  
Lisätiedot www.dna.fi

KAUPAN PÄÄLLE

*Voit katsoa AVA-kanavaa sekä 
osaa MTV Total -kanavapaketin 
kanavia DNA Welho Viihteeseen 
kuuluvalla MatkaTV-palvelulla.

Väitöskirja: Frantsi, P. 2013. Johtajuutta etsimässä. 

Naislähijohtajan identiteettitarinan rakentuminen 

siivoustoimialalla. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän 

yliopisto.

Löydät sen tällaisesta osoitteesta: 

https://jyx.jyu.fi /dspace/handle/123456789/41916

Kannattaa miettiä 

säännöllisin vä-

liajoin, mitä mi-

nun esimiehisyy-

teni on ja mihin 

suuntaan haluai-

sin viedä ja kehit-

tää sitä, Päivi 

Frantsi muistutti 

kuulijoita.
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M
itä muutoksia kukin Kiinteistöalan 

päättäjänaiset –seminaarin osallistuja 

aikoi tehdä oman ajankäytön hallin-

nan parantamiseksi, jäi kuulematta, 

mutta HAUS Kehittämiskeskus Oy koulutuspäällik-

kö Riitta Tihinen antoi siihen kuitenkin paljon eväi-

Ajankäytön suunnitteleminen
auttaa käyttämään aikaa oikein
Minkä muutoksen teette ensimmäiseksi oman ajankäytön 
hallintasi parantamiseksi? Mikä oli se asia, joka niin sanotusti 
kolahti tai koitte sellaiseksi, että siitä voisi olla hyötyä? Ajankäytön 
suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa.

– Sitä ennen täytyy kuitenkin oppia hallitsemaan kolmea 
keskeistä toiminnan aluetta: tiedostaa, mistä innostutte ja 
motivoidutte, miten pystytte parantamaan keskittymistänne ja 
miten pystytte hallitsemaan stressin tuloa tietyissä tilanteissa. 

tä niin ajatusten tasolla kuin konkreettisina toimin-

tamalleinakin.

Stefan Klein on fyysikko, kirjailija ja esseisti, joka 

on erikoistunut kirjallisesti tieteestä ja sen sosiaali-

sista seurauksista. Hänen näkemyksensä mukaan 

ajankäytön hallinnan keskeiset ongelmat liittyvät 

Teksti ja kuva: Riina Takala

”Käyttäkää ajankäytön 
suunnitteluun aikaa. 
Mitä haluatte kunakin 
päivänä, viikkona tai 
pidemmälläkin tähtäi-
mellä saada aikaan?  
Kun suunnittelette, 
ette saa tehdä muuta 
samanaikaisesti.”
Koulutuspäällikkö Riitta Tihinen

 – Teidän täytyy 

tiedostaa, mistä 

innostutte, moti-

voidutte, miten 

pystytte paranta-

maan keskitty-

mistänne ja miten 

pystytte hallitse-

maan tietyissä ti-

lanteissa stressin 

tuloa, Riitta Tihi-

nen opasti.

39



motivaatioon, kyvyttömyyteen keskittyä ja koet-

tuun stressiin.

– Motivaatio kertoo meidän halustamme, mi-

hin haluamme käyttää aikaamme ja energiaamme. 

Energia on tässä tärkeä juttu, koska mitkä asiat tun-

tuvat hyviltä tehdä ja mistä motivoidumme, niis-

tä myös energiasoidumme, Riitta Tihinen johdatti 

kuulijoitaan pohtimaan.

Toinen kiireisessä maailmassa ajankäytön hal-

lintaa häiritsevä asia on kyvyttömyys keskittyä.

– Meidän aivomme pystyvät työstämään vain 

yhtä asiaa kerrallaan. Me pystymme pitämään mie-

lessämme 3-5 vähän isompaa asiakokonaisuutta ja 

jos meitä pyydetään luettelemaan ne, tämän määrän 

pystymme luettelemaan, mutta emme enempää.

Stressitilanteita Riitta Tihisen mukaan pitäisi 

kyetä välttämään, koska ne voivat johtaa toiminta-

kyvyn menettämiseen.

Keskittymistä tarvitaan suunnittelemiseen, on-

gelmanratkaisuun ja vuorovaikutukseen. Ja nämä 

taas liittyvät olennaisesti myös ajankäytön hallin-

taan.

– Meidän pitäisi pyrkiä sellaisiin vuorovaikutus-

suhteisiin ja niitä pitäisi olla riittävästi, joissa me 

olemme sekä antavana, että saavana osapuolena. 

Jos olemme koko ajan tai aina se antava osapuoli, 

niin se vie meidän energiamme, hän avasi erilaisen 

näkökulman aikaan ja voimavaroihin.

– Ja kun pystymme käyttämään pääkopan kapa-

siteettia meille luonteikkaalla tavalla, niin se kasvat-

taa voimavarojamme. Jos osaamme hyvin työmme, 

jota teemme, olemme päteviä ja tunnemme voi-

vamme toteuttaa hyvää osaamistamme työssäm-

me, se kasvattaa voimavarojamme.

Mielen näyttämö 
järjestykseen
Stefan Klein on verrannut ihmisen aivoja ja niiden 

toimintaa mielen näyttämöksi.

– Kun olette töissä ja teille tapahtuu päivän aika-

na monenlaisia asioita, joista jokainen asia on ikään 

kuin yksi näyttelijä siellä teidän mielenne näyt-

tämöllä. Keskittymiskyvyn kannalta ja sitä kautta 

ajanhallinnan kannalta on tärkeää, että kukin oppii 

miettimään ja löytämään mielensä näyttämöllä ole-

vat asiat.

Riitta Tihinen antoi tästä harjoituksesta esimer-

kin: 

– Kun teillä on työtehtävä, mihin pitäisi keskittyä 

ja saada se hoidettua nopeasti ja keskittyneesti pois, 

niin silloin pitäisi löytää, mitkä asiat minun mieleni 

näyttämöllä juuri nyt pyörivät. Onko siellä esimer-

kiksi edellisessä kokouksessa tapahtunut asia, jo-

ka seisoo kiusallisesti keskellä mieleni näyttämöä? 

Sanokaa sille, että ”anteeksi, voisitko siirtyä vähäk-

si aikaa katsomon puolelle. Minulla ei ole nyt aikaa 

keskittyä sinuun, vaan siirry odottamaan vuoroasi, 

kunnes saan tämän asian nyt tehtyä.” 

– Tämä malli toimii ihan oikeasti käytännössä 

ainakin minulla ja monella muullakin. Miettikääpä 

tätä näyttämöjuttua, Tihinen kehotti. 

Ajankäytön 
suunnitteluun oltava oma aikansa
Tihinen kehotti isännöitsijäkin viikoittaiseen tai 

päivittäiseen ajankäytön suunnitteluun. Se vaatii si-

tä, että löydetään aika jättämällä jokin muu tehtävä 

tekemättä. Tämä on tärkeä tapa myös kehittää omaa 

toimintaansa.

– Työajan suunnittelussa ei riitä, että käytätte 

kaiken aikanne tehokkaasti. Teidän tulisi pyrkiä sii-

hen, että teillä on aika ajoin niitä hetkiä, jolloin py-

sähdytte miettimään, mihin seuraavaksi tartun ja 

mikä on se asia, joka olisi kaikkein tärkein tehdä nyt 

seuraavaksi.

Lisäksi on tärkeä hallita suunnitelmallisuutta sil-

loinkin, kun prioriteetit muuttuvat. Viikko sitten 

Kokeile näitä 
ajanhallinnan 
parantamiseksi
KÄYTÄNNÖN vinkkeinä Tihinen kehotti miettimään 

muun muassa, miten paljon käytät aikaa sähköisten 

viestimien kanssa verrattuna kasvokkain keskustele-

miseen tai yhteydenpitoon.

– Sähköisiä viestimiä ei kannata seurata jatkuvasti, 

vaan mieti, mitkä viestimet ovat tärkeimmät ja sovi 

itsesi kanssa ajat, jolloin tarkistat tilanteen, päivität 

omia tietojasi ja vastaat viesteihin, Riitta Tihinen 

neuvoi.

Listaa viikoittain tärkeät asiat, tarkista riittävän 

usein, että olet pysynyt listan tehtävissä.

– Käyttäkää post-it-lappuja, muistikirjoja, vihkoja, 

mitä vain. Varsinkin pikatoimeksiannoista on usein 

pakko kirjoittaa post-it-lappu muistuttamaan, koska 

muuten ei muista. Ja kun kirjoittaa lapulle, asia on 

pois mieltä rasittamasta. 

Pidä myös listaa asioista, jotka aiot hoitaa myö-

hemmin ”some day”, jotta voit palata niihin tarvit-

taessa – jos aika hoitaa, anna sen tapahtua hyvällä 

omalla tunnolla.

– Mehän tiedämme, miten sille käy, mutta se on 

psykologinen juttu, et poista sitä, vaan löydät sen, 

jos haluat.

Katso riittävän pitkälle eteenpäin, käytä visuaalisia 

apuvälineitä tulevan ajan hahmottamisessa.

– Minä käytän lakanamaisia seinäkalentereita, 

johon olen merkinnyt kaikki tapahtumat ja muut asi-

at. Sieltä näen, että ahaa, tuo lähestyy ja käynnistän 

suunnittelun ajoissa. Kalenterissa voi käyttää kivoja 

merkintöjä, jotka erottuvat toisistaan. Sekin auttaa 

siihen, että asiat rupeavat työstymään alitajunnassa. 

Käytä viikoittain suunnitteluun noin puoli tuntia 

viikon alussa tai edellisen viikon lopussa.Tarkista 

suunnitelmat päivittäin ja tee korjaukset.

– Ja muistakaa rentoutua ja pitää välillä hauskaa. 

Se on pitkän iän salaisuus.

40



suunniteltujen asioiden joukkoon on tullut 7 uutta, 

jotka on hoidettava kiireesti pois alta.

– Tämän takia tarvitsette joka päiväkin sen het-

ken aikaa, että pysähdytte miettimään, mitä seu-

raavaksi tehdä ja mitkä ovat niitä tehtäviä, joiden 

hoitaminen siirtyy kiireellisten asioiden vuoksi. 

Muuten ajankäytön hallinta, eikä suunnittelemisen 

tasapaino säily.

Ajanhallintamatriisi 
käyttöön
Yksi työkalu ajankäytön hallintaan on ajanhallinta-

matriisi, jossa nelikenttään on jaettu kiireelliset ja 

ei-kiireelliset, tärkeät ja ei-tärkeät asiat.

Kiireellisiin ja tärkeisiin tehtäviin kuuluvat luon-

nollisesti kaikki sellaiset työt, jotka ovat suurin piir-

tein tulipalo-tulipalo täytyy heti sammuttaa, yhtään 

ei voida enää odottaa. Tähän kategoriaan voidaan 

sijoittaa myös ne tehtävät, joissa on selvä takara-

ja. Tai sitten sellaiset äkilliset, yllättäen eteen tulleet 

asiat, jotka täytyy hoitaa välittömästi.

– Monien ihmisten ajankäytön suunnittelussa 

on se pulma, että heillä ei ole minkäänlaista mieli-

kuvaa, kuinka paljon heille tulee päivittäin tai vii-

koittain näitä pikatoimeksiantoja. Ei ole osattu vara-

ta aikaa, mutta se on jostakin otettava ja sille päiväl-

le suunnitellut työt jäävät. Me emme osaa niihin va-

rautua, vaikka niitä tulisi meille ihan säännöllisesti. 

Ratkaisuna Tihisen laatimassa ajanhallintamat-

riisissa esitetään, että kysy itseltäsi, onko kyseessä 

todellinen pikatoimintaa vaativa tehtävä. 

Toisaalta varaa pikatoimeksiantoja varten jokin 

määrä aikaa. Arvioi tarvittavan ajan määrä  viikoit-

tain.

Tiettyjä ärsykkeitä 
pitäisi sietää

Kiireellisiä töitä, mutta ei niin tärkeitä, voivat olla 

sähköpostit, puhelut tai kokoukset.

– Esimerkiksi sähköpostin kautta tulee  paljon 

tiedoksi-asiaa, joka ei vaadi meiltä ihan välitöntä 

reagoimista, mutta johon kuitenkin saatamme tart-

tua heti, kun posti postilaatikkoon vilahtaa. 

– Meidän pitäisi oppia hallitsemaan tämäntyyp-

pisiä ärsykkeitä. Emme reagoi heti kaikkeen, mikä 
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tulee meille ns. kiireellisenä, mutta ei ole oikeasti 

omalla prioriteettilistallamme ykkösenä.

– Opitaan hallitsemaan meille tulevia muiden 

priorisoimia asioita, jotka eivät kuitenkaan edistä 

sitä meidän omaa perimmäistä tavoitettamme. Täy-

tyy siis vastustaa sitä kiusausta, että emme vastaa 

tiettyihin puheluihin tai emme reagoi puhelimeen 

ollessamme kokouksessa. 

Mielen 
vapauttamista
Ei-kiireellinen, mutta tärkeä -kategoriaan Tihisen 

mielestä kuuluvat sellaiset asiat kuin mahdollisuuk-

sien etsiminen, suunnittelu, uudistaminen, suhtei-

den hoitaminen ja ennalta ehkäisevä toiminta.

Tämä edellyttää esimerkiksi meditaatiota, mielen 

tyhjennystä, tietynlaista läsnäoloa.

– Varaa aikaa suunnittelulle, ideoinnille ja so-

siaaliselle kanssakäymiselle säännöllisesti. Lisäksi 

ajoita suunnittelu ja ideointi sellaiseen aikaan, jol-

loin vireystilasi on parhaimmillaan.

Ei voi olla 
aina supertehokas
– Ja näitä matalan energian asioita eli ei-kiireelli-

set,  ei-tärkeät asiat  niitäkin joskus tarvitaan, koska 

emme voi olla kaiken aikaa supertehokkaita.  

– Meidän pitää levätä ja virkistäytyä, varsinkin 

silloin kun energia loppuu. Yksi keino on myös kir-

jata päivittäin esimerkiksi ne asiat, joissa on onnis-

tunut tai on saanut aikaan, hän evästi. 

Taktiikka etukäteen 
keskeytysten varalta
– Meidän täytyy ottaa keinoja käyttöön erilaisten 

keskeytysten – pingahtavien sähköpostien tai työ-

tovereiden työhuoneessa piipahtamisten varalta – 

ja miettiä jo etukäteen, miten toimimme seuraavan 

kerran, kun ei-toivottu keskeytys tulee. 

– Taktiikka valmiiksi, koska jos tilanne on jo 

päällä, meillä ei riitä puhti miettiä, miten tämä tilan-

ne hoidetaan. Ja laatia sellainen taktiikka, että hen-

kilö tai asia ei kärsi ja me saamme jatkaa työtämme, 

johon olemme aikamme varanneet.
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T
ämä työnjako taas perustuu vahvasti sii-

hen, että isännöitsijällä ja hallituksen pu-

heenjohtajalla on toimiva suhde, jossa voi-

daan avoimesti keskustella asioista, viestiä 

tarpeen mukaan tai säännöllisesti, jakaa tietoa puo-

lin sun toisin, hyödyntää isännöitsijän laajaa yhteis-

työkumppaniverkostoa jne. Roolit ovat selvät.

– Minun mielestäni hyvän isännöinnin tunnus-

piirteenä on se, ettei isännöinnissä riitä pelkästään 

talouden hoito, vaan isännöitsijän täytyy tietää ra-

kennuksista ja tekniikasta. Tapio Lampinen tuntuu 

olevan niistä perillä.

Näin kuvailee toimivaa isännöintisuhdetta vuon-

na 2007 valmistuneen Asunto Oy Vantaan Vakan 

hallituksen puheenjohtaja Esa Kinnunen. 

Hänen mielestään yhteistyö sujuu siinäkin mie-

lessä hyvin, että puhutaan samoista asioista ja ym-

märretään toinen toistaan. Uudenmaan Isännöinti-

piste Oy ryhtyi isännöimään kerros- ja rivitalomuo-

toista 29 huoneiston yhtiötä kesäkuussa vuonna 

2007.

Kokonaisuus ratkaisee
– Minun mielestäni kokonaisuus ratkaisee. On-

han selvää, että jos isännöinnissä on yksikin huono 

ISÄNNÖITSIJÄN JA HALLITUKSEN VÄLISEN 
YHTEISTYÖN TÄRKEIN ELEMENTTI

Keskustellaan avoimesti 
tietoa jakaen
Taloyhtiössä jaetaan asukastiedote, jossa luetellaan, mitä 
tehtäviä hoitaa huoltoyhtiö ja mitä tehtäviä isännöitsijä ja 
isännöintitoimisto. Ja sitten alla maininta: “Hallitus ei hoida 
kummankaan tehtäviä”.

Tässä yksi esimerkki työnjaosta, josta viestitään taloyhtiön 
osakkaille ja asukkaille – ongelmana kun tuntuu olevan, ettei 
heillä ole riittävästi tietoa, mikä on kunkin rooli ja tehtävä 
asunto-osakeyhtiömaailmassa.

Teksti ja kuvat: Riina Takala

– Nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa koroste-

taan hallituksen ja puheenjohtajan vastuuta, 

mutta niinhän se aina on ollut. Sillä on ollut 

turha pelotella, Tapio Lampinen sanoo.
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puoli, niin sen hoitaminen lankeaa itselle tai jolle-

kin taloyhtiössä, eikä kukaan kuitenkaan haluai-

si ryhtyä taistelemaan erilaisten asioiden kanssa tai 

jonkin puolesta.

Näin taas toteaa Christer Ahlqvist, joka on toimi-

nut kolmisen vuotta viisi vuotta asuttamansa talo-

yhtiön Asunto Oy Kirkkosalmentie 4:n puheenjoh-

tajana. Vuonna 1965 rakennettu 36 huoneiston ja 3 

rapun kerrostaloyhtiö on valmistautumassa putki-

remonttiin. 

Taloyhtiön hallituksen on tarkoitus kokoon-

tua samaisena iltana kokoukseen, jossa käsitellään 

urakkatarjoukset ja valitaan urakkaneuvotteluihin 

kutsuttavat.

– Olemme saaneet 7 tarjousta, joista kaksi raaka-

taan heti pois, koska ne eivät ole tarjouspyyntöjen 

mukaisia. Muista voidaan keskustella. Sitten kutsu-

taan 2-3 urakoitsijaa haastatteluun, Tapio Lampi-

nen Isännöintipiste Oy:stä selittää tulevista vaiheis-

ta.

– Haastatteluihin varataan yksi päivä. Eräässä 

tapauksessa aloitimme neuvottelut urakoitsijoiden 

kanssa kello 11. Ensimmäisen kanssa meni puoli-

toista tuntia, sitten pidettiin lounastauko, sitten tuli 

toinen urakoitsija ja kun hän lähti, haastateltiin kol-

mas. Näin tulee tapahtumaan teidänkin kanssan-

ne, joten rupea katselemaan kalenterista sopivaa 

vapaapäivää haastatteluja varten, Lampinen evästää 

Ahlqvistia.

Laaja verkosto apuna
Neuvotteluhuoneessa on malli käyttövesiputkien 

kotelointiratkaisusta, johon on illan kokouksessa 

tarkoitus perehtyä.

– Tapsalla on niin laaja verkosto, että jos hän ei 

itse heti tiedä jotakin asiaa, niin hän tietää, kuka tie-

tää. Aina löytyy apu, Esa Kinnunen toteaa.

– Minä olisin tähän asiaan juuri sanonut saman, 

että isännöitsijällä pitää olla hyvä ja asiantunte-

va verkosto, koska ei isännöitsijän itsensä tarvitse 

kaikkea tietää, Raimo Uronen tuumii.

Hän toimii hallituksen puheenjohtajana Asun-

to Oy Tikkurilan Talkootie 24:ssä, joka on rakennet-

tu vuonna 1960 ja jossa on 48 huoneistoa neljässä 

rapussa.

– Osoitteeni on ollut siinä talossa vuodesta 1974 

asti. Olen ollut hallituksessa ja puheenjohtajana 

80-luvulta alkaen. Olisiko niin, että puheenjohtaja-

na olen ollut viimeiset 3-4 vuotta, Uronen jatkaa.

Vuosien mittaan kokemusta on karttunut eri isän-

nöitsijöistä ja toimistoista, alkuaikoina myös maal-

likkoisännöitsijöistä. Yhteistyötä Uudenmaan Isän-

nöintipiste Oy:n kanssa taloyhtiö on tehnyt 14 vuotta. 

 
 

 

ja silloin kun tikkaat eivät riitä… 

Kiinteistönhoitoon ARTVE:lta 
monipuolinen valikoima työkoneita 

– Minun mielestäni hyvän isännöinnin 

tunnuspiirteenä on se, ettei isännöinnis-

sä riitä pelkästään talouden hoito, vaan 

isännöitsijän täytyy tietää rakennuksista 

ja tekniikasta, Esa Kinnunen sanoo.
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– On tärkeää sekin, että isännöitsijä jakaa tie-   

toaan, eikä ala itse välissä säheltämään, ellei tiedä 

asioista. Yhteistä tietoa jaetaan, Uronen sanoo.

Isännöitsijällä 
selkeä rooli
– Yhteydenpidolla on todellakin suuri merkitys. Jos 

hallituksen puheenjohtajilla tulee mieleen asioita, 

koitetaan selvittää ne ja viestittää toinen toisillem-

me niin, että saamme hommat sujumaan, Tapio 

Lampinen kuvailee toimivan hallitussuhteen tun-

nuspiirteenä.

– Eipä silti, kyllä meillä kaikkien kanssa menee 

ihan mukavasti, mutta jossain taloyhtiöissä on sel-

laisia hallituksia, että ne touhuavat ihan itsekseen ja 

isännöitsijä jää ihan pimentoon – välillä. 

Esa Kinnusen mielestä hallituksen työskentely 

omin päin asiassa kuin asiassa on väärä tapa. Esi-

merkkitapauksessa yhtiön hallitus puheenjohtaja 

edellä oli päättänyt tilata pihanhoitopalveluita, hal-

lituksen puheenjohtaja oli pyytänyt tarjouksia, ei-

kä isännöitsijälle oltu kerrottu mitään hankkeesta ja 

sen toteuttamisesta.

– Näin sen vasta laskuista, että jaha, kyseiseen 

taloyhtiöön on taas tilattu jotakin, Lampinen kuit-

taa.

– Minulla on ainakin se periaate, että mitä viestiä 

menee taloyhtiöstä ulospäin, niin se kulkee aina en-

sin Tapiolle, Uronen sanoo.

Puheenjohtajan 
asema yhtiössä
Raimo Urosen taloyhtiössä päätettiin selventää 

osakkaille ja asukkaille huoltoyhtiön ja isännöitsi-

jän toimenkuvia suhteessa hallituksen puheenjoh-

tajaan. 

Näin syntyi asukastiedote, jossa luetellaan huol-

toyhtiölle ja isännöitsijälle kuuluvat tehtävät. Ala-

kaneetiksi lisättiin: “Hallitus ei hoida kummankaan 

tehtäviä”.

– Siis selvennettiin sitä, mitkä tehtävät eivät to-

dellakaan kuulu hallitukselle, Uronen vielä korostaa.

Tällä pyritään ohjaamaan esimerkiksi vikailmoi-

tukset suoraan huoltoyhtiölle, eikä niitä ilmoitettaisi 

isännöitsijälle, saatikka puheenjohtajalle.

– Isännöitsijä voi olla monella taloyhtiössä asu-

valle aika kaukainen henkilö. Välillä tuntuu sil-

tä, etteivät osaa ottaa yhteyttä huoltoyhtiöönkään, 

vaan pitää muistuttaa puhelinnumerosta ja kehot-

taa soittamaan sinne. Useimmat kuitenkin tuntevat 

hallituksen puheenjohtajan ja siksi päätetään kysyä 

tai ilmoittaa asioista puheenjohtajalle, Ahlqvist arvi-

oi selitykseksi.

– Minä talutin juuri eräänä päivänä henkilön il-

moitustaulun luokse ja kehotin lukemaan, mitä sii-

nä sanotaan. Hän oli odottanut kaksi viikkoa, että 

sattuisi tapaamaan minut kertoakseen, että ulko-

ovet eivät mene kunnolla kiinni. Minusta on pa-

rempi, että osakkaat ja asukkaat kertovat huolto-

yhtiölle suoraan, mitä on tapahtunut tai mikä asia 

on. Voi olla niinkin, että asukkaat ja puheenjohta-

ja käyttävät erilaisia termejä tai sanontoja, joista voi 

syntyä väärinkäsityksiä, Uronen jatkaa.

Miehet pitävät tärkeänä myös sitä, että puheen-

johtajan asemassa he voivat luottaa isännöitsijään, 

saavat häneltä tietoa ja hän tukee puheenjohtajia 

tehtävässään.

– Toki joka talossa tuntuu olevan 1-2 poikkeusta, 

joiden kanssa ei mene oikein hyvin, Esa Kinnunen 

pohtii hankalien osakkaiden ja asukkaiden tilannet-

ta omasta näkökulmastaan.

– Onko taloyhtiössä kaikki hyvin, ellei kuulu yh-

tään mitään palautetta, Uronen pohtii.

Hänen mielestään on tärkeää, että osakkaat ja 

asukkaat ottavat rohkeasti esiin asioita ja antavat 

palautetta sen sijaan, että “suputtavat” jossakin nur-

kan takana.

– Eiväthän asiat mene eteenpäin, jos talossa por-

rashuoneen perillä suputetaan. 

Remonttien 
toteuttaminen kova pala
Christer Ahlqvist toimii puheenjohtajana taloyhti-

össä, jossa asuu iäkästä väkeä. Suurimmat ongelmat 

taloyhtiön toiminnassa liittyvätkin tästä taustasta 

johtuen erityisesti rahaan – miten paljon ihmisillä 

sitä on. Hän lukeutuu 54-vuotiaana taloyhtiön ju-

nioreihin.

– Siksi kaikki remontit ovat isoja peikkoja. Meillä 

tehtiin julkisivuremontti vuonna 2011 ja nyt vajaa 5 

vuotta siitä tulee tehtäväksi putkiremontti. Sen to-

Raimo Urosen taloyhtiön ilmoitustaululle 

laadittiin tiedote, jolla neuvotaan, mitkä 

tehtävät kuuluvat huoltoyhtiölle, mitkä 

isännöitsijälle. – Sillä haluttiin selventää 

nimenomaan sitä, mitkä tehtävät eivät to-

dellakaan kuulu hallitukselle.
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teuttaminen on aika monille, varsinkin vanhem-

mille eläkeläisille ja pienipalkkaisille, iso rahakysy-

mys, Ahlqvist mainitsee seikkana, jonka kanssa hy-

vin monissa taloyhtiöissä joudutaan nykyään paini-

maan – miten rahoittaa ja miten tehdä edullisesti…

– Yhtiökokouksen päätös oli kuitenkin yksimieli-

nen. Suunnitelman teettäminen maksoi 36.000 eu-

roa. Halvimmillaan urakka maksaa 700 000 euroa 

ja kalleimmillaan yli 900 000 euroa, Lampinen avaa 

36 huoneiston putkiremontin hintahaarukkaa.

Christer Ahlqvist ymmärtää hyvin eläkeläisten 

ja pienipalkkaisten huolen, koska julkisivuremontti 

kasvatti vastiketta 68-200 eurolla kuukaudessa niil-

lä, jotka maksavat remonttia vastikkeessa.

– On ymmärrettävää, että silloin, kun maksetaan 

paljon, ihmiset eivät löydä kovin helposti remontis-

ta hyviä puolia. Siinä mielessä meillä kuitenkin kävi 

tuuri, että meillä sattui kaksi vesivahinkoa edellise-

nä vuotena ja siksi pystyttiin perustelemaan putki-

remontin tarvetta lähes 50 vuotta vanhassa talossa. 

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

Christer Ahlqvist on huolissaan, 

löytyykö taloyhtiöiden hallituksiin 

tulevaisuudessa puheenjohtajia, 

kun hallituksen vastuulle tulee koko 

ajan uusia asioita ja velvoitteita.
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Vakuutusyhtiö ei enää tullut vastaan missään vuo-

tovahingoissa, Ahlqvist jatkaa.

– Harvassa talossa on 2000 euron omavastuu 

putkien osalta, Lampinen vielä toteaa.

Remontin oikea-aikainen toteuttaminen on esi-

merkiksi tällaisessa taloyhtiössä vaikeaa. Ahlqvist 

empii, olisiko julkisivuremonttikin pitänyt tehdä jo 

10 vuotta aikaisemmin, mutta se ei ole helppoa sil-

loin kun talossa on vastustusta, varsinkin sijoittaja-

omistajilta.

– Vaikka putkiremontista saadaan arvonnousua 

talolle ja asunnoille, se ei paljon lohduta esimerkiksi 

elinkaarensa loppupäässä olevia vanhuksia. Meikä-

läisille, viisikymppisille, 20-30 vuotta tässä taloyh-

tiössä asuen, meille putkiremontti on mahtava si-

joitus ja voimme asua siistissä ja kunnossa olevassa 

talossa.

Hallituksen vastuu
– Nykyisessä asunto-osakeyhtiölaissa korostetaan 

hallituksen ja puheenjohtajan vastuuta, mutta niin-

hän se aina on ollut. Sillä on ollut turha pelotella, 

Tapio Lampinen sanoo.

Christer Ahlqvistin mukaan yksi syy halutto-

muuteen toimia hallituksessa ja varsinkin puheen-

johtajana lienee se, että hallituksen vastuulle tulee 

koko ajan uusia asioita.

Yhtenä esimerkkinä palomiehenä työskentele-

vä Ahlqvist mainitsee Helsingin pelastuslaitoksen 

suunnitelmat siirtää palotarkastusten tekeminen ta-

loyhtiöille ja niin, että hallitus vastaa niiden tekemi-

sestä tai teettämisestä.

Listaa voi tietysti jatkaa energiatodistukset, ener-

giakatselmukset, korjaustarveselvitykset, rakennus-

palveluiden tiedonantovelvollisuus jne jne.

Haastateltavien puheenjohtajien yhtiöissä halli-

tuksen jäsenille maksetaan palkkioita.

– Ei olisi reilua, että hallituksen jäsenet ja pu-

heenjohtajat istuisivat iltaisin kokouksissa kor-

vauksetta. Aamukokouksia on onnistuttu saamaan 

aikaan jonkin verran, mutta on yhtiöitä, joissa se ei 

onnistu, Lampinen toteaa.

– Meillä on yksi jäsen, joka ei suostu tulemaan 

tänne kokouksiin ja haluaa kokoukset pidettäviksi 

kello kuuden jälkeen. Viimeksi laitoin hänelle hin-

tatietoja, kuinka paljon se maksaa, kun pidämme 

hallituksen kokoukset isännöitsijän kanssa taloyh-

tiössä, emmekä täällä. Ei tämäkään ole järkevää, jos 

hallituksen kokoukset alkavat maksaa paljon, kun 

ne pystyisi pitämään toisellakin tavalla, Ahlqvist 

tuumii.

2 § HALLITUKSEN YLEISET TEHTÄVÄT

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiin-

teistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, 

että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 

asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen 

toimiin, jotka:

1) yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat 

epätavallisia tai laajakantoisia;

2) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan 

hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen; 

taikka

3) vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan 

velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin 

osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuo-

neiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Hallitus saa kuitenkin ryhtyä 2 momentissa 

tarkoitettuun toimeen, jos yhtiökokouksen päätöstä 

ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle 

olennaista haittaa. Tällaisista toimista on mahdol-

lisimman pian ilmoitettava osakkeenomistajille 

kirjallisesti osoitteeseen, joka on ilmoitettu yhtiöl-

le, tai samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen 

toimitetaan.

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa 

yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, 

joka on tämän lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen ja 

siksi pätemätön.

7 § Tehtävien siirtäminen

Hallitus voi yksittäisessä tapauksessa tai yhtiö-

järjestyksen määräyksen nojalla tehdä päätöksen 

isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvassa asiassa 

silloinkin, kun yhtiöllä on isännöitsijä.

Hallitus voi saattaa hallituksen tai isännöitsijän 

yleisiin tehtäviin kuuluvan asian yhtiökokouksen 

päätettäväksi.

17 § ISÄNNÖITSIJÄN YLEISET TEHTÄVÄT

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten 

pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallin-

toa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten 

mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kir-

janpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla 

tavalla järjestetty. Isännöitsijän on annettava halli-

tukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen 

hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Isännöitsijä saa ryhtyä 2 §:n 2 momentissa 

tarkoitettuihin toimiin vain hallituksen valtuutuk-

sen perusteella tai jos hallituksen päätöstä ei voida 

odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista 

haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallituksel-

le on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Hallituksen ja 
isännöitsijän 
yleiset tehtävät 
asunto-osakeyhtiölain 
mukaan
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MILTÄ tuntuu ajatus siitä, että Helsingin seudulla, tar-

kemmin 14 kunnan alueella, asuisi 36 vuoden päästä 2 

miljoonaa asukasta? Helsingin seudun yhteistyökoko-

uksen käsittelemässä Asuntostrategia 2025 lähdetään 

siitä, että kahden miljoonan raja ylittyisi vuonna 2050.

Jos näin on, miten kuntien pitäisi suunnitella maan-

käyttöä, asunto-ja työpaikkarakentamsien sijoittamis-

ta ja liikenneverkostoa. Siihenkin Helsingin seudun 

yhteistyökokous on laatinut suunnitelman, jotka ovat 

nyt lähteneet lausunnolle seudun kuntiin. 

Lausuntoaika on 1.11.–31.12.2014. Myös asukkaat 

voivat kommentoida suunnitelmaluonnoksia. 

Maankäytön ja 
asumisen suunnittelua
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmassa so-

vitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä 

liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut 

vuosille 2025 ja 2040 sekä vuodesta 2050 eteenpäin. 

Suunnitelma on yleispiirteinen kuvaus metropolin 

tulevasta rakenteesta, sen tärkeistä solmukohdista, 

asunto- ja työpaikkarakentamisen sijoittamisesta ja 

liikenneverkostosta. Suunnitelma esittelee suunnitellut 

maankäyttövyöhykkeet kartalla. 

Suunnitelman lähtökohtina ovat nykyinen yhdysra-

kenne sekä eri tasoilla määritellyt yhteiset tavoitteet. 

Asuntostrategia 2025 esittelee kattavan 14 kunnan 

alueen asumisen ympäristökuvauksen sekä vuosien 

2016–2025 asuntorakentamisennusteen ja asunto- ja 

maapoliittiset tavoitteet. 

Strategian tavoitteena on tuoda näkemys sekä 

uusien asuinalueiden rakentamiseen että olemassa 

Pääkaupunkiseutu kahden miljoonan 
ihmisen metropoliksi – miten?

olevien asuinalueiden kehittämiseen ja täydentävään 

rakentamiseen. 

Keskeisenä näkemyksenä suunnitelmissa on, että 

vuonna 2050 Helsingin seudulla alueella asuisi kaksi 

miljoonaa ihmistä. Tämä on mahdollista, jos kaikissa 

seudun kunnissa toteutuu tasainen yhden prosentin 

vuosittainen väestönkasvu. 

Huomioon talousarviosuunnittelussa
Lausuntojen jälkeen HSYK käsittelee ja hyväksyy 

omalta osaltaan maankäyttösuunnitelman sekä asun-

tostrategian ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi 

pääkaupunkiseudun kuntiin. Kuuma-kunnat saavat 

suunnitelmat hyväksyttäväkseen kuntien yhteisen 

Kuuma-johtokunnan kautta. Kuntien tulee hyväksyä 

suunnitelmat yhteisesti vuonna 2015, jotta investoinnit 

seudulla voidaan suunnata järkevästi.

Helsingin seudun yhteistyökokous on neljäntoista 

Helsingin seudun kunnan johtavien luottamushenkilöi-

den yhteistoimintaelin. 

 Helsingin seudun yhteistyösopimus astui voimaan 

1.10.2005.

Suunnittelun lähtökohdat ja tiivistelmät 

suunnitelmista: 

http://www.hel.fi /hel2/Helsinginseutu/Hsyk/Hsyk_141014/

asia1liite1.pdf

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050: 

http://www.hel.fi /hel2/Helsinginseutu/Hsyk/Hsyk_141014/

asia1liite2.pdf

Helsingin seudun asuntostrategia: 

http://www.hel.fi /hel2/Helsinginseutu/Hsyk/Hsyk_141014/

asia1liite3.pdf
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Julkisivujen
Taitajat 2014

Tämän aukeaman 

ilmoittajat edustavat osaa 

Julkisivuyhdistyksen 

jäsenistöstä 2014

www.julkisivuyhdistys.fi 

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

Porraskuja 1, 01740 Vantaa

 
Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti 

Betonirakenteiden kuntotutkimukset 
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset 

www.ohuthiekeskus.com 

 
 

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut 
 

Varsinais-Suomi - Satakunta - 
Kanta-Häme - Uusimaa 

 

www.julkisivukonsultointi.fi 

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

Outdoor

Kiinteistön omistajille ja 
taloyhtiöille korjaushanke 
on usein ainutkertainen

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

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

VARAA  

AIKA OMAN  

A-INSINÖÖRISI 

KANSSA!

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

www.exoteriko.fi

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh. 
Janne Sievänen

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

KAIKKI 
PARVEKKEET 
MEILTÄ

www.lorakenne.fi

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

w
w
w
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Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

CEMBRIT
JULKISIVUT

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


E
nsimmäisenä päivänä ovet olivat avoinna 

yhdeksän tuntia ja kävijöitä rapiat 5 000. 

Osastojen välissä leveät käytävät - tuo kä-

vijämäärä ei tuolle aikajaksolle aiheuttanut 

ruuhkaa.

Kaksi seuraavaa päivää olivat vilkkaampia, mut-

ta silti kävijämäärä jäi kauas tavoitteesta, ollen alle 

25 000.

Mikä on, kun kävijämäärät messuilla laskevat 

vuosi vuodelta? Eikö messuilla ole enää entisen-

laista vetovoimaa? Vai onko messujen markkinointi 

sen ongelmakohta? Vai vieraille tarjottava ohjelma? 

Mahdollisia syitä
Kohta kolmekymmentä vuotta messuja kolunneena 

en osaa sanoa syytä. Joku selittää, että jengi löytää 

yritykset ja niiden tuotteet internetistä – varmaan 

näinkin. 

Toinen sanoo, ettei hektisen työnteon lomasta 

niin vain lähdetä lorvimaan messuille puo-

leksi päiväksi – totta sekin.

Pitäisikö messujen kokeilla taas sitä, että 

lauantaikin olisi messupäivä, jolloin timpurit 

ja yrittäjätkin pääsisivät helpommin messui-

lemaan, koska lauantai ei ole työpäivä.

Kävijäkato on ongelmallista myös 

messuille mukaan lähteneille yrityk-

sille. Osallistuminen ei ole halpaa. 

Paikkavuokrat ovat kovat, osaston 

rakenteet maksavat paljon rahaa 

ja matka- ja henkilöstökulut ovat 

myös merkittäviä. Ja messuilla ole-

minen on muusta duunista pois.

Keskikokoisen rakennusalan 

yrityksen osasto, 50 neliötä, 

Onko pikitien päässä pidettävien ammattimessujen 
aika ohi? Lokakuun ensipäivinä Helsingin 
Messukeskuksessa pidettiin Suomen ”suurimmat” 
rakennusalan messut, FinnBuild 2014.

Poronpaisti ja tryff elillä 
maustettua pottumuussia

rakentaminen ja purkaminen ja kolme messupäi-

vää. Siis, kokonainen työviikko. 

Puolenkymmentä työntekijää matka-, päivära-

ha-, majoitus- ja edustuskuluineen – helposti 50 

000 euroa! Sen summan kasaan saamiseksi tarvi-

taan paljon työtä ja onnistuneita kauppoja.

Myönnän, on kolikolla toinenkin puoli. Yritysten 

pitää markkinoida ja olla näkyvillä, jotta brändi nä-

kyy ja toki messuilla on mahdollisuus tavata sellai-

sia asiakkaita, joita ehkä muuten ei tavoittaisi. 

Ja kuten eräs näytteilleasettaja sanoi:  ”Me, neljä 

miljoonaa liikevaihtoa tekevä yritys olemme täällä 

messuilla samalla viivalla kuin kilpaileva 40 miljoo-

naa vaihtava fi rma.” Sillä, jos jollakin on iso merki-

tys.

Vuoden päästä 
Kiinteistömessut

Ensi vuoden marraskuussa on Kiinteistömes-

sut. Allekirjoittanut esitti ennen FinnBuildia 

tahtonsa tavata messuherroja, jotta voisim-

me keskustella Kiinteistöpostin Kiinteistöto-

rin osallistumisesta tapahtumaan.

Pelkkä hiljaisuus, ei vastausta säh-

köpostiini, ei piipahdusta meidän 

osastollemme, jossa olin kolme 

päivää. 

Onko toimeksiantajat torpan-

neet meidät ulos noilta mes-

suilta, kuten vuonna 2013?

Näin messuilta jäisi taas 

muutama alan yritys koko-

naan pois.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
”Seksi on kuin pizza: kun se on hyvää, se on erittäin hyvää. 
Ja kun se on huonoa, se on silti aika hyvää.”

MESSUPOHDINTAA &
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www.facebook.com/karpankeittio

ASKELEENI veivät lehtimainoksen innoittama-

na Tapiolan Stockmannille ostamaan tuoretta 

poronpaistia. Toiveeni oli, että olisi ollut luullista 

paistia, ei ollut, mutta ei haittaa.

Kauppakassiin mukaan puikulapottuja, lasi-

purkkiin säilöttyä tryff eliä, koska tuoretta ei ollut, 

juustoja, kinuskikastiketta... ja Handelista hyvää 

punaviiniä ja snapsiksi Finlandiaa.

Ota liha huoneenlämpöön tunti pari ennen 

lihan valmistusta. Hiero lihan pintaan suolaa ja 

mustapippuria. Ja murskattua katajanmarjaa, jos 

sattuu olemaan. Paista lihan pinta kiinni kuumal-

la paistinpannulla, jossa on loraus oliiviöljyä ja 

nokare voita. 

Liha, porkkanan palaset ja pilkottu sipuli ja val-

kosipulin kynnet uunivuokaan ja vuoka 120 as-

teiseen uuniin. 

Tökkää lihaan paistomittari, vahtaa sitä ja kun 

mittari näyttää 58-60 astetta, ota liha pois ja kää-

räise se folioon tekeytymään. Liha on mukavan 

roseeta. Lihan voi välillä kääntää ja valella siitä 

valuvalla lihasnesteellä.

Puikulapottumuussia ja tryff eliä
Keitä tai höyrystä perunat kypsiksi, murskaa ne 

”maalaiskarkeaksi”, lorauta kermaa, suolaa, sekoi-

ta ja lisää voita reilulla kädellä. 

Muussi lautaselle ja ripottele muussin päälle 

tryff elilastuja.

Allekirjoittanut laittoi lisukkeeksi ruusukaalia, 

paahdettuja pinjansiemeniä ja pekonia. Paahdoin 

ensin pinjansiemenet ja sitten pekonin pannulla 

rapeaksi ja kaalin nopeasti wokaten lämpimäksi.

Kastikkeeksi pippurikermakastiketta maltillisesti.

Poronpaisti hitaasti kypsentäen

Kastikkeeksi pippurikerm

KahvimaallaKahvimaalla

19. lokakuuta 201419. lokakuuta 2014

Chef KarppaChef Karppa

Poronpaistia
• lihaa 1-2 kiloa

• 1-2 porkkanaa

• iso sipuli

• pari valkosipulin kynttä

• suolaa

• mustapippuria

• katajanmarjoja

Poro on parasta, 

taannoinen mai-

nos viesti. Ei ole 

kovin kaukana to-

tuudesta, niin 

mureaa ja mau-

kasta tuore paisti 

hitaasti kypsytet-

tynä ja maltillises-

ti maustettuna oli.
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2014

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

Lisätietoja palveluistamme
rtkpalvelu.fi

KIINTEISTÖPALVELUT

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset  
         kiinteistöpesulakoneet

Tule ja totea  
laatu Gallery-
näyttelyssämme:
 

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

www.miele-professional.fi

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat, 
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit  

alan johtavasta järjestöstä.

verkkokauppa.spek.fi

PARVEKEKAITEET

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet 

ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

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

MEILTÄ LISÄKSI MYÖS

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

PUUIKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

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

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

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

ILMANVAIHTO



nimityksiä

Kiinteistötyönantajat ry
Kiinteistötyönantajien hallitus 

vuodelle 2015: Puheenjohtajana 

jatkaa Kari Virta ISS Palvelut Oy. 

Varapuheenjohtajana jatkaa Han-

nu Salonen, HH-Kiinteistöpalvelut 

Oy:stä.

Uusia jäseniä hallituksessa: Ismo 

Heikkonen RTK-Palvelu Oy:stä 

sekä Heikki Pesu Are Oy:stä.

Hallituksessa jatkavat: Juhapekka 

Joronen SOL Palvelut Oy; Harri 

Järvenpää Lännen Kiinteistöpal-

velu Oy; Johan Mild, Coor Service 

Management Oy; Pekka Ojanpää 

Lassila & Tikanoja Oyj;  Kalevi 

Ranta Rovanapa Oy sekä Päivi 

Repo Rewest Oy.

Varajäsenenä jatkaa Suvi Kuusisto 

N-Clean Oy:stä ja uudeksi varajä-

seneksi valittiin Tomi-Erik Aravirta 

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut 

Oy:stä.

Suomen 
Lämpöpumpputekniikka Oy
Juha Lemponen  on nimitetty 

Suomen Lämpöpumpputekniikka 

Oy:n kotimaan myyntijohtajaksi 

1.10.2014 alkaen. 

Hän on aiemmin toiminut yrittä-

jänä ja toimitusjohtajana Jucat 

Oy:ssä sekä yritysjohdon konsult-

tina LemCons Oy:ssä.

EMC Emator Oy
EMC Talo-

tekniikka Oy 

on valinnut 

linjasaneera-

uksen uudeksi 

liiketoiminta-

johtajaksi ra-

kennustekniikan 

insinööri Tom 

Lindborgin. Hän 

aloittaa tehtävässään 3.11.2014. 

Lindborg siirtyy Suomen Talo-

keskuksen rakennuttamis- ja 

valvontaosaston osastopäällikön 

tehtävistä.

Polygon Finland Oy
Hermanni 

Rajamäki on 

nimitetty Po-

lygon Finland 

Oy:n toimitus-

johtajaksi 1.9. 

alkaen. Hän 

on toiminut 

aikaisemmin 

Securitas Oy:ssä Etelä-Suomen 

aluepäällikkönä.

Nimitysuutisia 
osoitteeseen 
toimitus@kiinteistoposti.fi 

Yritysuutis-
postia

• Rakennusten julkisivut ja parvekkeet
• Pysäköintitasot ja sillat
• Vaurioselvitykset ja kenttäkokeet
• Näytteenotto ja laboratoriotutkimukset
• Korjaustapaehdotukset
• Ennakko ja laadunvarmistuskokeet

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella

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

TALOYHTIÖPÄÄTTÄJIÄ ja 
joukko kiinteistöalan yrityksiä 
kokoontuu taas Helsingin Wan-
haan Satamaan 3. helmikuuta 
2015 Korjausrakentaminen 2015 
–tapahtumapäivään. 

Korjausrakentaminen –tapah-
tumapäivä järjestettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 2010. 
Se  on aina kiinnostanut  alan 
ammattilaisia ja taloyhtiöihmi-
siä, sillä yhden päivän ”messu” 
on kerännyt 800-900 kävijää 
vuosittain.

Kiinteistöposti järjestää tule-
vaan tapahtumaan taloyhtiöjuri-
diikkaan keskittyvän iltapäiväse-
minaarin. Yksi Suomen par-

Kiinteistöpostin lakiseminaari 
Korjausrakentaminen 2015 
-tapahtumassa

haiten asunto-osakeyhtiölakia 
tuntevista lakimiehistä, varatuo-
mari Pasi Orava Asianajotoimis-
to J. Rajamäki Oy:stä luennoi 
tapahtumassa taloyhtiöiden 
juridiikkaan liittyvistä ajankohtai-
sista asioista. 

Tilaisuuteen mahtuu 80 
kuulijaa.

Kerromme tilaisuuden oh-
jelmasta ja ilmoittautumisista 
lähempänä tapahtumaa ensi 
vuoden puolella. 

Kiinteistöposti on mukana 
tapahtumassa myös omalla 
osastollaan, joten lukijoilla on 
mahdollisuus tulla tapaamaan 
myös meitä lehdentekijöitä.

TEKESIN Rakennettu ympäristö 
-ohjelmassa rahoitettiin infra-, 
korjaus- ja hyvinvointirakenta-
miseen liittyviä kehitysprojek-
teja noin 41 miljoonalla eurolla 
vuosina 2009–2014. Viimeisinä 
vuosina rahoitus suuntautui 
pääosin korjausrakentamiseen 
liittyviin projekteihin. 

Ohjelmassa rahoitettiin esi-
merkiksi hormielementtikotelon, 
asennusseinämoduulin, raken-
nuksen kattorakenteiden sekä 
julkisivu- ja parveke-elementin 
kehitystyötä. Projekteissa tutkit-
tiin ja kehitettiin myös työmaa-
olosuhteita parantavia menetel-
miä, tuotteita ja palveluita.

Lisäksi kehitettiin uudenlaisia 
palveluja, liiketoimintakonsepte-
ja, projektin- ja riskien hallinnan 
työkaluja sekä yhteistoiminta- ja 
hankintamalleja. Näiden ytimenä 

oli löytää uusia keinoja asu-
kasystävälliseen korjaushankkei-
den läpivientiin.

Ohjelmassa rahoitettiin 
ennakkoluulottomia ja rohkeita 
toimijoita, jotka olivat valmiita 
uudistamaan alan toimintata-
poja.

Rakennettu ympäristö -ohjel-
massa rahoitettiin 156 yrityspro-
jektia 28,5 miljoonalla eurolla. 
Tutkimusprojekteissa oli 33 han-
kekokonaisuutta, joiden rahoitus 
oli 12,5 miljoonaa euroa.

Tekes rahoittaa myös jatkossa 
rakennettuun ympäristöön 
liittyviä yritysten haastavia ke-
hitysprojekteja, vaikka ohjelma 
päättyy vuoden 2014 lopussa. 
Rahoitusta on tarjolla erityisesti 
kansanvälistä kasvua hakevien 
pk-yritysten kehitysprojekteihin.

Tekes vauhditti 
korjausrakentamista
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LOKAKUUN alussa pidetyillä FinnBuild-
messuilla kävi ennätysvähän kävijöitä, 
alle 25 000. Varsinkin messujen ensim-
mäinen päivä oli hiljainen.

Kävijämäärän vähyydestä huolimatta 
messuille näytteilleasettajiksi tulleet 
yritykset olivat jokseenkin tyytyväisiä 
messujen antiin. Toki oli niitäkin, jotka 
manailivat tyhjiä käytäviä ja messuihin 
satsattuja rahoja.

Kiinteistöposti oli myös mukana 
messuilla. – Olemme osittain samaa 
mieltä niiden yritysten kanssa, jotka ko-
kivat, että ollaan jokseenkin tyytyväisiä, 
toimitusjohtaja Matti Karppanen sanoo.

Näytteilleasettajilla hyvät fi ilikset, vaikka kävijämäärä fl oppasi

Hämeen Rakennuskone Oy oli tuonut Messukeskuksen 

etupihalle ”kuukulkijan” eli henkilönostimen, jolla voi-

daan työskennellä yli 56 metrin korkeudessa. Nostimen 

avulla voidaan pestä vaikka 18-kerroksisen kerrostalon 

ikkunat ulkoapäin.

Kiinteistöpostin myyntijohtaja Raili Stenberg (oik.) kertoo Kiin-

teistöpostin vahvuuksista kiinnostuneille asiakaspotentiaaleille.

Ostnor Finland Oy:n toimitusjohtaja Tero Wester koki, että messut olivat heille 

onnistunut tapahtuma ja he saivat hyviä kontakteja: 

”Tuotteidemme energiansäästöominaisuudet ja kosketusvapaat hanamme kiin-

nostivat kävijöitä kiitettävästi”, Wester sanoo ja jatkaa: ”Olemme tyytyväisiä mes-

suihin, vaikka kävijöitä olisi voinut olla enemmän.”

Danfoss Oy Ab oli messuilla näyttävästi mukana uuden brändikonseptin 

”Engineering Tomorrow” –ilmeen mukaisella osastolla. Danfossin EvoFlat-

energiankulutuksen huoneistokohtainen lämmitysjärjestelmä herätti suurta 

huomioita messuvieraiden keskuudessa.

”Messut olivat osaltamme menestys ja tapahtuma kaikilta osin onnistunut”,  sa-

noo Danfossin Eve Antikainen ja kiittää samaan hengenvetoon kaikkia kävijöitä 

mielenkiinnosta ja mukavista keskusteluista.

Kuvassa vasemmalla Danfossin myyntijohtaja Marko Terho.

Kiinteistöpostin Roll´upiin 

ja lehden mainoksiin on 

”valjastettu” uusi mainos-

kasvo, Jaguar, Ranskan-

buldoggi.
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Kamstrup A/S:n maajohtaja Olli Torikan mukaan heidän päätavoi-

te messuilla oli esitellä huoneistokohtainen vesimittari, luoda uu-

sia kontakteja ja tavata jo olemassa olevia asiakkaita.

”Saavutimme asettamamme tavoitteet ja messuista jäi hyvä  mie-

li”, kertoo Torikka.

Kuvassa oikealla Kamstrupin myynti-insinööri Sami Pyykkö.

Messujen ensimmäinen päivä oli hiljainen, vain 5 200 

kävijää yhdeksän tunnin aikana. Messujen toinen ja 

kolmas päivä olivat kohtuullisen vilkkaita, mikä toi 

näytteilleasettajille uskoa messupanostuksiin.

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 

Asunto-osakeyhtiö .......................................................................................................................................................................................................................................................Y-Tunnus ...................................................................................

Uusi hallituksen puheenjohtaja.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Puhelin .............................................................................................................................................................                                                  Tilaan sähköisen uutiskirjeen

Sähköpostiosoitteeseen  .................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................

Uusi isännöitsijä ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Puhelin .............................................................................................................................................................                                                  Tilaan sähköisen uutiskirjeen

Sähköpostiosoitteeseen  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uusi isännöitsijätoimisto .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden päivittämiselle. 
Uutiskirje on maksuton sähköpostitse toimiva palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu Kiinteistöpostin ja 
sen yhteistyökimppaneiden viesteistä, jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista sekä tapahtumista. 
Muita annettuja tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.



Ann-Mari Särömaalla (oik.) helsinkiläisestä Isännöitsijätoimisto Arja 

Jääskeläinen Oy:stä oli asiaa Sanna Uusitalolle DNA Welho Oy:n palve-

luista.

Kiinteistöalan päättäjänaiset –seminaarin 
Kohtauspaikassa tunnelma kohdallaan

Kiinteistöposti järjesti Kiinteistöalan päättäjänaiset –seminaarin 
viidettä kertaa. 

Mukana olleet noin 60 naisisännöitsijää ja yhteistyökumppanei-
den edustajaa saivat aimo annoksen tietoa rakennuspalveluiden 
ilmoitusvelvollisuudesta ja käytännön toimista sekä Porvoon Näsin 
asuinalueella sijaitsevien taloyhtiöiden 36 miljoonan euron ryhmä-
korjaushankkeesta. 

Lisäksi koulutuspäällikkö Riitta Tihinen opasti ajankäytön suun-
nittelemiseen ja psykologi Päivi Frantsi herätteli pohtimaan omaa 
johtamis- tai esimiesidentiteettiä.

Julkisivu- ja rakennuslevyt kiinnostivat helsinkiläistä Sinikka Aholaa 

(vas.) Saudit Oy:stä. Tuotteista keskustelemassa hänen kanssaan Minna 

Kaipainen Cembrit Oy:stä.

Viemärien putkistojen sisäpuoliset saneeraukset ovat ajankohtaisia. 

Sanna Levo ja Jasmin Rantanen (vasemmalla) NewLiner Oy:stä valmiina 

kertomaan saneerausmenetelmistä enemmän mm. Erja Korpelalle ja 

Leena Zittlingille.

Isännöitsijä Tiina Vehmakoski-Helén Hämeenlinnasta haluaa lisää tietoa 

Parocin lämmöneristeistä, joita esittelemässä Tuula Nordberg (oik.).

Mira Laurila (vas.) ja Jessica Ekholm keskustelemassa akaalaista Kiin-

teistönvälitys Vanaja Oy:tä edustavan Rauni Mokan ja Toijalan tilitoimis-

to Oy:stä edustavan Irmeli Niemen kanssa. Vantaalaisen As Oy Kaaren-

peikko Oy:n hallituksen puheenjohtaja Suve Pääsukene osallistumassa 

arvontaan nimeään kantavan tilitoimiston Irma Heikkilän seuratessa vie-

restä.

Merja Korpela (vas.) Helsingissä sijaitsevan As Oy Steniuksentie 41:n hal-

lituksen puheenjohtaja, kiinteistöjohtaja Riitta Uotila helsinkiläisestä 

Isännöitsijäkonttori Oy:stä, Nurmijärven Taloyhtioforum – TYFO ry:n 

puheenjohtaja ja Kiinteistöalan Hallitusammattilaiset AKHA ry:n jäsen 

Leena Zittling tutkailemassa Cembrit Oy:n antimia. Taustalla Tea 

Vehkakoski hämeenlinnalaisesta Tiina Vehkakoski-Helén Oy:stä keskus-

telemassa Lassila & Tikanojan edustajan kanssa palveluista.

Seminaari järjestettiin laivaristeilynä Helsingistä Tallinnaan ja 
takaisin. 

Toisena seminaaripäivänä kohdattiin Kohtauspaikalla, jossa yhteis-
työkumppanit esittelivät isännöitsijöille palveluitaan ja tuotteitaan. 
Yhteistyökumppaneita olivat julkisivumateriaalien toimittaja Cembrit 
Oy, laajakaista- ja tv-viihdepalveluita tarjoava DNA Welho, monipuo-
lisia kiinteistönhuoltopalveluita tarjoava Lassila&Tikanoja Oyj, parve-
kelasituksia tarjoavat Lumon Oy, viemärien ja putkistojen sisäpuolisia 
saneerauksia tarjoava NewLiner Oy ja lämmöneristeteollisuuden 
tuotteita tarjoava Paroc Oy Ab.
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Julkisivukorjausratkaisut

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

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

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

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

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

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

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

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

Julkisivukorjauksessa pepepepeeepep lklklklklklklkkkäkäkäkäkäkäkäk
hankintahinta ei rrrrrrratatattata kakakakkkakak isisisisiise,e,e,e,, vvvvaaaaaaannnnn
vanhan rakenteen tillli alalallllelelelele tttttululululisisisisi i i i 
aina valita mahdhdh olllololo lililililisisisiimmmmmmmmmmananananan 
elee inkaariedullinenenenennn jjjjjjululululuu kikikikisisisisisivuvuvuvuvurarararatktktktkt aiaiaiaiaisusususuu...
MeMeMeMeMeMMeerkrrrr itystä on myyyösösösösösösösös uuuuuududududu enenenenn 
raaaaaaaakekekekeeekentntntnttntteeeeeee n ääneneneriirirriririr stststststtävävävävvyyyyyyyyyydedededellllllllllä ä ä ä ä sesesesekäkäkäkäkä
kokooookoosttteueuuuueussteknisellä tototototototoimimimimimi ivivivivi uuuuuuuuuudededededededellllllllllllla.a.aa.a   
NäNäNäNääNämämämämämmää kkkkkriririririiritettt erit huomimmmimimimm oioioioiidededededen n nn 
kekeeeeeeraraaaaaaamammamamminininninininenenenenenen jjjjjjjuluuuuuu kisiiivuvuvuvuvuvuvuvevvevevevevev rhrhrhrhr ououououous s s ss onononn 
erinomomomomommmmaiaiaiaiaiinnnennnn n nnnnn vavavavvaavaihihihihihi toooooooehehehehehehehtottotototott . 

MAINOS

Julkisivukorjaus tiilillä tai laatoilla

Argeton -tiililaattajärjestelmä

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


KUTEN TALOYHTIÖLAAJAKAISTAN PÄIVITYS
TÄLLE VUOSITUHANNELLE.

Anna DNA WELHO Taloyhtiö-
kumppanin tehdä se puolestasi.
Tarjoamme taloyhtiöiden laajakaista- ja TT
kaapeli-tv -palvelut vuosikymmenten 
kokemuksella. Asiantuntijoidemme
avulla taloyhtiösi laajakaista- ja kaapeli-
tv -asiat hoituvat mutkattomasti. Myös 
asennus- ja huoltotarpeet hoituvat
omalla huoltopalvelullamme – nopeasti
ja vaivatta.

Tutustu DNA WELHO Taloyhtiökumppanuuden hyötyihin
• netissä www.dna.fi/taloyhtiokumppani tai
• ota yhteyttä ja pyydä tarjous taloyhtiomyynti@dna.fi

http://www.dna.fi/taloyhtiokumppani
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