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sisältö
Taloyhtiön 
arjessa ja juhlassa

Isännöitsijöiden luovuus esiin ongelmien 
ratkaisemisessa
Mato Valtonen kehotti yllättämään, kyseenalaistamaan, ratkaisemaan 
ongelmia, uskaltamaan, hulluttelemaan, kehittämään.... Niin valtava 
määrä ihmisenä olemiseen, luovuuteen ja suomalaisuuteen liittyviä 
asioita, joista huolta pitämällä pärjätään työelämässä paremmin.
Maton tyyli oli mukaansa tempaava, eikä huumoriakaan esityksestä 
puuttunut. Matoa voi sanoa luovuuden asiamieheksi, joka käy erilaisis-
sa tilaisuuksissa puhumassa innostavan työilmapiirin puolesta muutos-
ten maailmassa. Lisäksi hän kaivoi ovelalla tavalla esiin niitä pääkopan 
jarruja, joska estävät meitä käyttämästä luovuuden voimavaraamme.

Tämä on Kiinteistöpostin 

Tulevaisuuden Isännöinti Extra. Lukijakunnan 

muodostavat ammatti-isännöitsijät, 

kiinteistönhuoltoliikkeet ja suurkiinteistöjen omistajat. 

Jakelulevikki yhteensä 6 415 kpl.

Varaudu ja valmistaudu median 
kohtaamiseen
Mistä syntyy uutinen ja mitä sen jälkeen tapahtuu? 
Median toiminnasta kertoi Talouselämä-lehden 
päätoimittaja Reijo Ruokanen, joka myös evästi isän-
nöitsijöitä median kohtaamiseen. 
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Työstä hyvinvointia - mutta ei millä 
tahansa ehdoilla
Jorma Mäkitalo Työterveyslaitokselta puhui va-
kaavaa asiaa työssä jaksamisesta, kun nykyinen 
työelämä on jatkuvaa, ennakoimatonta muutosta ja 
murrosta. Isännöitsijäkunta totesikin, että muutok-
sessa jo ollaan.

5/2013

Kiinteistöpostin järjestämä Tulevaisuuden Isännöinti 
-seminaari on alan ylivoimaisesti parhaiten järjestetty 
ammattilaisseminaari. Vuodesta toiseen kaikkien 
palautteiden keskiarvo on kiitettävä.
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5 Pääkirjoitus

6 Lakipostia-palstalla isännöitsijän 
vaihtamiseen liittyviä huomioita           

10 Paneelityyppiset keskustelut hyviä 
Asokodit Oy:n kiinteistöjohtaja pitää Tulevaisuuden Isän-

nöinti -seminaarissa käytyjä paneelikeskusteluja hyvinä. 

Ne tuovat esiin toisenlaisiakin näkökulmia asioihin.

22 Yllätä, kyseenalaista, ratkaise ongelmia ja 
kehitä
Missä piilevätkään ne pääkoppamme tai elämäntapam-

me jarrut, jotka estävät meitä käyttämästä luovuuden 

voimavaraamme hyödyksi? Tästä puhui värikkääseen 

tyyliin Mato Valtonen.

31   Isännöintiala on jo murroksessa - miten 
isännöitsijät selviävät?
Jorma Mäkitalo Työterveyslaitokselta antoi hyviä konk-

reettisia ohjeita, miten kannattaisi työpaikalla huolehtia 

työssäjaksamisesta. 55-60 viikkotuntia on hänen mu-

kaansa selvästi liikaa ja vaatii toimenpiteitä.

38   Työpajassa jaettiin yhteistä harmia 
isännöintityön arvostuksen puutteesta
Janica Diktonius ja Mika Artesola pohjustivat alustajina 

päätoimittaja Riina Takalan ohella yleisöä keskustele-

maan arkipäivän ongelmista työpajassa.

46   Uutinen tehdään aina - annoitpa tietoa tai et
Päätoimittaja Reijo Ruokanen kehotti olemaan median 

kanssa mieluummin samalla puolen kuin vastapuolella.

52   Tulitöiden pelisäännöt kannattaisi kirjoittaa 
pelastussuunnitelmaan
Vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen kehotti 

liittämään tulitöitä koskevat pelisäännöt pelastussuunni-

telmaan ja käyttämään tarvittaessa ulkopuolista asian-

tuntijaa.

54 Karpan Keittiössä:
Kesäisissä tunnelmissa lohen ja hampurilaisten kera.
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.2
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Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen 

Alue-edustajat:

Uusimaa Kim Karling, 040-501 1235
 Harri Karling, 0400-447 828
 Jyrki Haatainen, 040-566 6687
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
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Uusia ominaisuuksia
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Pitkät työpäivät
isännöitsijöiden uhkana

ASUKAS kohtaa taloyhtiön pihamaalla sähköyhtiön asentajan, 

joka on tullut kytkemään sähköt pois, koska kolmenkaan karhu-

kirjeen jälkeen taloyhtiö ei ole maksanut laskujaan. 

Asukas yrittää tavoittaa isännöitsijää, mutta hänelle sanotaan, 

ettei isännöitsijä ota puheluja vastaan. Asukas uhkaa kutsua 

poliisin paikalle. 

Eräässä yhtiössä on maksamatta öljylaskuja yli 12 000 euroa 

ja noin 1 300 euroa kaupungin vesimaksuja. Rahaa puuttuu lähes 

20 000 euroa ja vastikekertymä kuukaudessa on noin 

3 000 euroa. Otetaanko pikalaina vai osakkaiden kukkaroista 

“hätäapurahoituksena”?

Eräässä yhtiössä sen 15 000 euron rästilaskuja maksettiin 

toisen yhtiön tililtä, joten siitä tuli vuorostaan rahaton.

Iso - paikallisesti toimien - ei näytä kykenevän hoitamaan 

hommiaan. Koneistonko vika? Yt-neuvotteluistakin on kuultu 

huhuja...

Hallituksen pitää tietää vastuunsa ja valvoa, muttei mahdot-

tomuuksiin saakka voida mennä tässäkään.

Isännöinti kohdillaan?

J
oka neljäs isännöitsijä kärsii lievästä ma-

sennuksesta. Kuinka monessa tapaukses-

sa se johtuu työuupumuksesta? Tällaiseen 

pohdintaan voi päätyä Terveys 2011 -tutki-

muksen ja Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa 

käydyn keskustelun perusteella. Isännöitsijät tekevät 

tolkuttoman pitkiä työpäiviä ja 55-60 viikkotunnin 

työviikot eivät ole harvinaisia. Eivät vain keväisin, 

vaan muulloinkin.

Jorma Mäkitalo Työterveyslaitokselta kehot-

ti isännöitsijöitä tarttumaan ongelmaan ja etsimään 

keinoja sen ratkaisemiseksi, koska pitkään jat-

kuvana muutos- ja murrosilmiönä se uhkaa 

hyvinvointia. Parhaimmillaan työ antaa 

hyvinvointia ja on hyvästä, mutta pitkään 

jatkuva stressitila uhkaa sitä vakavasti.

Isännöintiyritykset tuntuvat ajautuneen 

oravanpyörään, jossa hintatason al-

haisuuden vuoksi asiakkaita on oltava 

paljon. Jos hintataso vastaisi parem-

min ammatin vaativuutta, voisi ehkä 

olla se 15-17 asiakasta per isännöitsi-

jä ja sitä kautta paremmin aikaa asi-

akkaille ja inhimillisemmän pituiset 

työpäivät.

Tilanteelle täytyisi oikeasti teh-

dä jotakin. Yksityisalojen Esimie-

het ja Asiantuntijat YTY ry, johon 

isännöitsijäkuntaa jossakin määrin 

kuuluu, on pyrkinyt nostamaan asian esille. Ainoana 

alan toimijana. Se on ilmaissut huolensa isännöitsi-

jöiden palamisesta loppuun ja työmäärän karkotta-

van nuoret alalta.

Järjestö muistuttaa, että isännöitsijöiden työaika 

on myös työaikalain piirissä. Mäkitalo kehotti pitä-

mään päiväkirjaa tehdyistä työtunneista. Se on hä-

nen mielestään tärkeä työturvallisuustekijä ja auttaa 

konkreettisemmin hahmottamaan, kuinka paljon 

töitä oikeasti tehdään ja onko tilanne sama kollegoil-

lakin.

Toinen ongelma on, että missä kohdin isän-

nöitsijälle tulee ylitöitä. Sekin auttaisi, jos olisi 

selkeämmin rajattu, mikä on todellinen työ-

aika ja mikä ylityötä. 

Ulkopuolisena en osaa muuta sanoa kuin 

josko asiasta keskustelemalla ja asia-

kaskunnan ymmärryksen parantami-

sella syntyisi hintataso, joka todella 

mahdollistaisi vähemmän asiakkai-

ta, vähemmän työtunteja, parempaa 

jaksamista ja hyvinvointia. Muuten 

meiltä loppuvat isännöitsijät.

Riina Takala
päätoimittajapäätoimittaja
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Riina TakalaRiina Takala

pääkirjoitus

kommentti
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Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia 
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöis-
tä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia 
-palstalla nostetaan esiin lukijoiden esittämiä ongel-
matilanteita, joihin vastaa asianajaja, varatuomari 
Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä. Tällä 
kertaa pohdimme seuraavaa kysymystä:

Isännöitsijävaihdos
- mitä huomioitavaa?

Varsinaisten yhtiökokousten aikaan nousee 

säännönmukaisesti esille isännöitsijöiden vaih-

tamiset, vastuukysymykset ja eriävien mielipi-

teiden esittämiset ja asiakirjojen allekirjoitta-

miset.

lakipostia

TAPAUKSESSA asunto-osakeyhtiön ja isännöitsijän 

tiet ovat eroamassa isännöintisopimuksen irtisano-

misen johdosta ja isännöitsijä haluaa kiinnittää eri-

tyistä huomiota yhtiön hoitoon ja taloudenpitoon. 

Tämän toteuttaakseen isännöitsijä haluaa saada 

mielipiteensä merkityksi toimintakertomukseen ja 

tilinpäätökseen. 

Yhtiön hallitus ei syystä tai toisesta näitä isän-

nöitsijän eriäviä katsantokantoja hyväksy ja isän-

nöitsijä uhkaakin jättää allekirjoittamatta kyseiset 

asiakirjat. Onko isännöitsijällä oikeutta saada asian-

sa julki tai oikeutta toteuttaa uhkauksensa, vai mi-

ten asiassa voi toimia?

VASTAUSTA emme tällä kertaa löydä asunto-osa-

keyhtiölaista, vaan sen saamme kirjanpitolaista. 

Kirjapitolain mukaan tilinpäätöksen tai toiminta-

kertomuksen allekirjoittajan eriävää mielipidettä 

koskeva lausuma on sisällytettävä tilinpäätökseen 

tai toimintakertomukseen hänen vaatimuksestaan. 

Tämä koskee sekä isännöitsijöitä että myös hallituk-

sen jäseniä.

Edellä lausuttu tarkoittaa sitä, että tapauksemme 

isännöitsijä voi kieltäytyä allekirjoittamisesta, jos 

hänen eriävää mielipidettään ei oteta huomioon ti-

linpäätöksessä tai toimintakertomuksessa. 

Sitä, kuinka seikkaperäisesti tai missä laajuudes-

sa eriävä mielipide on kirjattava toimintakertomuk-

seen, ei ole tarkemmin määritetty laissa. Mielestäni 

on selvää, että pelkkä maininta ”Isännöitsijä esittää 

eriävän mielipiteensä” ei ole hirvittävän informatii-

vinen tai riittävää, vaan asiassa tulisikin ilmoittaa, 

että miltä osin ja mistä syystä eriävä mielipide esi-

tetään. 

ISÄNNÖITSIJÄN esittäessä eriävän mielipiteen-

sä ja erityisesti sen näkyviin kirjaaminen on keino 

saattaa erityisesti osakkaiden, mutta myös muiden 

tilinpäätöksen lukijoiden tietoon sellaiset seikat, joi-

den perusteella hän voisi esimerkiksi mahdollisessa 

vahingonkorvausoikeudenkäynnissä näyttää toi-

mineensa huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti ja 

välttää henkilökohtaisen korvausvastuun. 

Korvausvastuun välttämiseksi ei yleensä liene 

tarpeen, että toimintakertomukseen kirjoitettava 

eriävä mielipide olisi kuitenkaan kovin laaja ja yksi-

tyiskohtainen tai että eriävä mielipide koskisi mieli-
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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.

pidettä siitä, oliko jokin päätös tarkoituksenmukais-

ta toteuttaa valitulla tavalla, jos päätös itsessään on 

ollut lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen pää-

tösten mukainen.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee puolestaan 

sen, että isännöitsijän eriävä mielipide on merkittä-

vä hallituksen pöytäkirjaan.

Laissa ei ole nimenomaista säännöstä sen varal-

ta, että hallituksen kokoonpano tai isännöitsijä on 

vaihtunut tilikauden aikana tai sen jälkeen ennen 

tilinpäätöksen allekirjoittamista. 

Koska tilinpäätöksen laatimisvelvollisuus koskee 

sen laatimisajankohtana (4 kuukauden sisällä tili-

kauden päättymisestä) isännöitsijänä olevaa, tilin-

päätöksen laatimishetken isännöitsijä allekirjoittaa 

tilinpäätöksen. 

Jos tilinpäätöksen laatimista siirretään siten, että 

isännöitsijä on vaihtunut, uusi isännöitsijä allekir-

joittaa tilinpäätöksen.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN mukaan hallitus va-

litsee ja erottaa isännöitsijän, jos sellainen yhtiöl-

lä on oltava. Asiassa kannattaakin olla tarkkana, 

jos juuri tilinpäätöksen laatimisaikaan isännöitsi-

jä vaihtuu. Silloin on syytä kysyä, miksi isännöitsijä 

vaihdetaan. 

Uudella isännöitsijällä ei välttämättä ole kaikkea 

tietoa ja jotain saattaa jäädä huomaamatta ja siten 

esimerkiksi hallitus saattaa välttää vastuunsa, koska 

osakkaiden tietoon ei vanhan isännöitsijän eriävä 

mielipide tässä tilanteessa kantaudu. 

LOPUKSI käsittelen kysymystä yhtiökokouksen 

päätöksen pätemättömyyden vaikutuksesta halli-

tuksen vastuuseen.

LAIN mukaan hallitus tai hallituksen jäsen ei saa 

noudattaa yhtiökokouksen päätöstä, joka on asun-

to-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. 

Hallituksen jäsen voi joutua vastuuseen aiheut-

tamastaan vahingosta, joka on syy-yhteydessä hal-

lituksen jäsenen toimintaan tai laiminlyöntiin. 

Lisäksi korvauksen vaatijan on osoitettava va-

hinko ja sen suuruus. 

LISÄKSI nostan esiin hallituksen jäsenen valintati-

lanteen. Jos esimerkiksi ylimääräisessä yhtiökoko-

uksessa on ollut kysymys hallituksen valitsemisesta 

tai täydentämisestä ja tätä valintaa varjostaa asun-

to-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisuus, 

ei virheellisesti hallitukseen valituilla ole oikeutta 

toimia hallituksen jäseninä edes tai pelkästään sen 

perusteella, että jonkun on hoidettava yhtiön hal-

lintoa.

JOTAIN yksittäistä asiaa koskevan päätöksen pä-

temättömyys voi vaikuttaa muiden päätösten päte-

vyyteen lähinnä siinä tapauksessa, että ensin mai-

nittu päätös on ollut edellytyksenä jälkimmäiselle 

päätökselle. 

Päätöksentekoon liittyvä muotovirhe (esim. vir-

heellinen ääniluettelo) johtaa päätöksen pätemät-

tömyyteen, jos virhe on voinut vaikuttaa päätöksen 

sisältöön. 

Jos päätös on tehty yksimielisesti ilman äänes-

tystä, on oletettavaa, että ääniluetteloon liian suu-

reksi merkitty äänimäärä tai muu muotovirhe ei ole 

lainkaan vaikuttanut päätöksen sisältöön, ja siten 

päätös ei ole pätemätön.
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Tervetuloa suurmyymäläämme,  
Vantaan Tammistoon.  
Saman katon alta löydät Keittiömaan  
ja Remonttimaailman.

   OVI  KOTISI  
TUNNELMAAN  

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

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

keittiömaa 

http://www.keittiomaa.fi


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

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

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

KEITTIÖMAA TAMMISTO: Valimokuja 2, 01510 Vantaa. 

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

Sähköposti: info@keittiomaa.fi

KEITTIÖMAA VARISTO: Martinkyläntie 53, 2. Krs.

01720 Vantaa. Avoinna: ma-pe 10-18, la 10-15.

Puhelin: 010 231 1810.

Sähköposti: info@keittiomaa.fi

 SYDÄMEEN,
 JA TEKIJÖIHIN.

KEITTIOMAA.FI
remonttimaailma 

http://www.keittiomaa.fi


BETONIN KUNTO SELVILLE 
OHUTHIETUTKIMUKSELLA!

Vaurioanalyysit julkisivuihin, parvekkeisiin, siltoihin yms. (mikroskooppikuvassa piilevää pakkasra-
pautumishalkeilua, kuva-ala n. 2 mm x 5 mm).

Betonin pakkasenkestävyyden varmistus korjaushankkeissa sekä uudisrakentamisessa (kuvassa 
pallomaisia suojahuokosia, kuva-ala n. 2 mm x 5 mm).

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio
www.ohuthiekeskus.com

http://www.ohuthiekeskus.com


Teksti: Teksti: Hanna Rissanen    Kuva: Kuva: Markus Paajala

KOLMAS VUOSIKYMMEN MENOSSA

Ajankohtaisuuksia ja 
ennakointeja
Asokodit Oy:n kiinteistöjohtaja Matti Tarhio on moneen kollegaan-
sa verrattuna onnellisessa asemassa. Raskaan sarjan julkisivu- ja 
putkiremontit eivät hänen työlistallaan hätyyttele, vielä. Yhtiön 
vanhimmatkin rakennukset ovat 1990-luvulta. 

E
rityisesti ammatillisiin paneelikeskuste-

luihin seminaareissa niin kuulijana kuin 

osallistujana mieltyneeksi tunnustautuval-

la miehellä riittää silti  tekemistä ja vastuuta 

kiinteistökannassaan.

Kunnossapidon näkökulmasta haasteellisek-

si Matti Tarhio mainitsee tosiasian, että muutamaa 

vailla 14 000 huoneiston kiinteistökannasta 32 pro-

sentin valmistuminen ajoittui kolmen vuoden si-

sään, vuosiin 1996-1998. 

Julkisivu- ja putkiremontteja vähäisemmissäkin, 

mutta syklisisesti siis samoihin aikoihin eteen tule-

vissa remonteissa riittää hallitsemista, kun kohteita 

on suuri määrä. 

Erityisesti vuoden 2015 jälkeen rahoituksellista 

lisäpainetta tuovat bullet-lainojen kerralla makset-

Paneelityyppi-

set keskustelut 

elävyydessään 

ovat Matti Tar-

hion mukaan 

seminaarien 

parasta antia. 

Ne nostavat 

usein esiin toi-

senlaistakin tie-

toa.  - Äärim- 

mäisen mielen-

kiintoisia luen-

toja, hän totesi 

Kiin teistöpostin 

ensimmäisen-

kin seminaari-

päivän annista.

”Asokotien omat isännöit-
sijät ovat pysyneet hyvin 
talossa. Se on tärkeää, 
koska etenkin pääkau-
punkiseudulla hyvien 
isännöitsijöiden 
löytäminen on käynyt 
yhä vaikeammaksi.” 
Matti Tarhio
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Ajanhallinnallista apua 
jaksamiseen
Isännöitsijän työn luonne on muuttunut entistä 

vuorovaikutteisemmaksi, heidän on ehdittävä mo-

neen, ajanhallinnassa on tekemistä. Muun muassa 

korjausprojektien ja palaverien vuoksi asukkaiden 

voi olla vaikeampi tavoittaa heitä.  

Toisaalta vähentääkseen Asokoteja palvelevan 

yli 30 isännöitsijän työajan pirstoutumista, toisaal-

ta parantaakseen asukkaiden mahdollisuutta saa-

da ongelmiinsa apua entistä sujuvammin, yhtiö on 

vakiinnuttanut nyt koko maan kattavaksi 24/7-pal-

velun, joka aloitettiin kokeiluna Tampereen alueel-

la jo vuonna 2008.  Vuorokaudenajasta riippumat-

ta huoltoon tai isännöintiin liittyvästä ongelmasta 

soittava saa puhelimen toiseen päähän automaatin 

sijasta ihmisen. 

Vastaaja kartoittaa soittajan asian tietyn kysy-

myspatterin avulla ja asia ohjataan heti kun mah-

dollista oikealle kohteelle tai kohderyhmälle, huol-

lolle, isännöitsijälle tai muulle. 

Kaikki yhteydenotot myös nauhoitetaan ja kir-

jataan ylös. Sen pohjalta on mahdollista seurata, 

milloin ja mistä asiasta on oltu yhteydessä, kenen 

hoidettavaksi se on ohjattu ja onko asia myös tullut 

hoidettua.

– Isännöitsijät ovat kokeneet systeemin erittäin 

hyödylliseksi. Tarvittaessa he voivat keskittää aja-

tuksensa vaikka kolmeksi tunniksi budjetin laatimi-

seen, ilman keskeytyksiä. 

Tarhion mukaan Asokotien omat isännöitsijät 

ovat pysyneet hyvin talossa. Sikälikin se on tärkeää, 

koska etenkin pääkaupunkiseudulla hyvien isän-

nöitsijöiden löytäminen on käynyt yhä vaikeam-

maksi. 

– Enkä usko, että se yhtään helpottuu, haasteet 

kun vain kasvavat!

Öljystä maalämpöön
Ajankohtaisena kuulumisena Matti Tarhiolla oli ker-

rottavanaan, että kuluvan vuoden aikana viimei-

simmätkin heidän öljylämmitteisistä kiinteistöistä 

siirtyvät maalämpöön tai vaihtoehtoisesti kauko-

lämmön piiriin, missä siihen on otollinen mahdol-

lisuus. 

Raskaalla polttoöljyllä tuotettu kaukolämpö kui-

tenkin on poissuljettu vaihtoehtona. Yhtiössä on 

koettu asukkaiden arvostuksen painottuvan ympä-

ristöystävällisyyteen ympäristöohjelmamme mu-

kaisesti.

– Maalämpöön käytetty energia saadaan kol-

minkertaisena takaisin. Totta kai muutoksen takai-

sinmaksuaikaan vaikuttavat energian hinnat ja kor-

kotasot, mutta karkeasti voi puhua noin 8-10 vuo-

den takaisinmaksuajasta.

– Itse uskon, että ratkaisumme on äärettömän 

oikea, vaikka ratkaisuamme ei välttämättä nähdä 

vielä uutisena.

Kun lämmitysmuodon vaihdosprojekti on pää-

töksessä, yhteensä 43 kohteessa öljylämmitys on 

siirtynyt historiaan Asokotien osalta.

tavaksi tulevat lyhennyserät.  Siitä huolimatta, että 

ennakointia ei ole unohdettu.

– Olemme varautuneet niihin pääosin jo edeltä 

käsin, Tarhio toteaa positiivisen puolen. 

Monen  kiinteistönomistajan hän tietää jättä-

neen varantojen etukäteen keräämisen tekemättä. 

Jos maksuvelvollisuus sitten osuu ajallisesti yksiin 

mahdollisen rahoituskriisin kanssa ja lainansaanti 

on vaikeaa, yhtiöt kohtaavat perin suuria haasteita.

 

Asuntojen koko haasteena
Toinen 90-luvun asuinrakennuskantaan yleisesti-

kin liittyvä haaste on huoneistojen koko. Kyseisen 

vuosikymmenen tuotannossa Asokodeilla huoneis-

tojen keskikoko oli 69 neliötä. Tänä päivänä perhe-

koot ovat pienempiä ja realistiset mahdollisuudet 

hankkia asunto painottuvat pieniin huoneistoihin. 

Tästä huolimatta Tarhio voi todeta edustamansa 

yhtiön käyttöasteen pysyneen hyvänä, 99 prosen-

tin hujakoilla. Valtaosa Asokodeista on pääkaupun-

kiseudulla. 

1990-luvulla asumisoikeusasuminen luokitel-

tiin vuokra- ja omistusasumisen välimuodoksi. Tä-

nä päivänä Tarhio katsoo sen vakiintuneen täy-

sin omaksi asumismuodokseen, omine etuineen. 

Muun muassa yleisönosastopalstoilta sitä kohtaan 

on luettavissa myös kritiikkiä kalleudesta. Sen taka-

na Tarhio uskoo olevan lopulta pienen ryhmän.

– Tutkimusten ja kyselyjen pohjalta meidän 

asuntojamme ja niissä asumista oli valmis suositte-

lemaan tai suositellut 94 prosenttia asukkaistamme.

Matti Tar hio

toteaa, että 

etenkin pää-

kaupunkiseu-

dulla hyvien 

isännöitsijöiden 

löytäminen on 

käynyt yhä vai-

keammaksi.
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OLEILUN ONNEAKIN MAHTUI MUKAAN

Tietoa, oivallusta ja 
kanssakäymistä 
Vaikka Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari tarjoaa 
osanottajilleen tuhdisti ammattiasiaa monessa muo-
dossa, se merkitsee isännöintiympyröissä puurtaville 
samalla irtiottoa yhtiökokouksien, tilinpäätöksien 
ym. jne. tiukentamasta kevätsesongista. 

Teksti: Teksti: Hanna Rissanen  Hanna Rissanen  Kuva: Kuva: Markus PaajalaMarkus Paajala

A
amulento torstaina Oulusta Helsinki-

Vantaalle. Lentoasemalta Olympiatermi-

naaliin ja Silja Serenadelle liki kahdeksi 

vuorokaudeksi kollegoiden joukkoon... 

Pariskunta Sari Kolehmainen-Väyrynen ja Janne 

Väyrynen olivat yhtä hymyä laivan Serenaden kyn-

täessä lauantaiaamuna takaisin lähtösatamaan. 

Kolmen pienen lapsen vanhemmat kertoivat 

nauttineensa paitsi tapahtumista myös viihtyisäs-

tä hytistään velvollisuuksista vapaina. Ja kun kerran 

reissuun olivat lähteneet, ennen Ouluun palaamista 

he sanoivat jatkavansa rentoutuslinjalla vielä vuo-

rokauden vantaalaisen Viihdekeskus Flamingon 

kylvyissä ja hoidoissa.

Isännöintityö  

tuntuu saaneen 

lisäarvoa Ou-

lus sa. Tekno lo-

gia teollisuuden 

hiipuminen on 

jättänyt seudul-

la suuren mää-

rän työttömiä, 

jotka kysyvät 

Kolehmaisil-

takin, löytyisikö 

töitä, Sari Ko-

lehmainen-

Väyrynen (vas.), 

Janne Väyrynen 

ja Raili Räisänen 

kertovat.

kiinteistöposti_TI_delete.indd   1 6/7/2013   1:38:15 PM
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• 24 h vahinkoturva ja päivystys sekä vahinkojen 
jälkeinen jälleenrakentaminen

• Sisäilmatutkimukset 
• Viemäripalvelut 
• Julkisivu- ja kattopesut sekä 

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

www.delete.fi 

DELETESTÄ PALVELUT 
KIINTEISTÖILLE

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

Ota yhteyttä, 
tulemme poistamaan ongelmasi!

kiinteistöposti_TI_delete.indd   1 6/7/2013   1:38:15 PM
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Isän jalanjäljissä 
yrittäjäksi
Sari Kolehmainen-Väyrysen isä Onni Kolehmainen 

keskittyi vuonna 1982 perustamassaan yrityksessä 

kiinteistönvälitykseen, mutta laittoi jokusen vuoden 

kuluttua pystyyn myös isännöintifi rman. 

Vuonna 2007 yritykset sulautettiin Asuntomark-

kinat Kolehmainen Oy:ksi. 

Sari, yrityksen nykyinen toimitusjohtaja, kertoo 

käyneensä jo kouluaikoina siivoilemassa vanhem-

piensa yrityksissä. Hänen myöhempi koulutuk-

sensa linkittyikin sitten jo perheyritykseen, jossa 

suoritti yo-merkonomitutkinnon oppisopimukse-

na, seuraavaksi kiinteistövälityksen LKV-tutkinnon 

työn ohessa, sen jatkoksi isännöinnin ammattitut-

kinnon AIT,  ja tuoreimpana päätökseen saatettu 

isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS vuonna 2012.

Kaiken kaikkiaan koulutus vaikuttaa olevan vah-

va osa Kolehmaisten yrittämisen rinnalla.  

– Oikeastaan pidämme aina opiskelijoita har-

joittelijoina, joko merkonomi- tai taloushallinnon 

tutkintoon tai isännöintitutkintoon kouluttautuvia, 

tällä hetkellä 24 oululaistaloyhtiön isännöinnistä 

vastaava, mutta jonkin verran myös kiinteistön- ja 

vuokralaisvälitystä hoitava Janne Väyrynen toteaa. 

Kolme vuotta sitten yritykseen siirryttyään myös 

hän itse saman tien aloitti isännöinnin ammattitut-

kintokoulutuksen.

Mukana seminaarimatkalla oli myös toista viik-

koa sitten yrityksessä aloittanut Raili Räisänen. Hän 

niin ikään opiskelee parhaillaan AIT-tutkintoa sekä 

suorittaa samalla näyttöä vailla valmiin taloushal-

linnon ammattitutkintonsa loppuun.

  

Tavoitteena mahdollisuus 
tehdä työt hyvin
Rupattelutovi Sarin ja Jannen kanssa tuo esiin, et-

tä molemmat ovat saaneet seminaarista omille aja-

tuksilleen sekä vahvistusta että uutta näkökulmaa. 

Ja myös uutta tietoa. Työhyvinvointia käsitellyt pu-

heenvuoro ja Lakikammarin Pasi Oravan anti saivat 

erityiskiitosta oululaisilta. 

– Ja Mato Valtonen - totta kai! Sari painottaa.

Esittelyssä oli myös useiden taloyhtiöiden kimp-

pakorjaamista porilaiseen tapaan. Omissa oululais-

ympyröissään sen tason yhteistyölle Kolehmaisilla 

ei nähty sijaa. 

Kiinteistönhuollon puolella Sari sanoo kyllä koet-

taneensa kannustaa läheisiä taloyhtiöitä yhteiseen 

yhteistyökumppanuuteen. Kun mukana on useita 

isännöitsijöitä ja hallituksia, siinä yleensä on myös 

haastetta hyödyn ohessa.

– Varmaan se olisi kustannustehokasta, eikä sa-

moissa nurkissa pyörisi yhtä aikaa viittä eri auraa-

jaa, kuten välillä tuntuu! Sari painottaa.

Jannella kimppameininki on jo toteutunutkin 

yhden alueen osalta; kaikki asiakasyhtiöt päätyivät 

samaan kiinteistönhoidon tarjoajaan.

Isännöinti hankitaan 
meklaroiden?
Isännöinnin meklaroinnista puheenvuoron yleisön 

joukosta käyttäneen Markku Pitkärannan näkemyk-

sestä Sari myöntää ensin ajatelleensa ‘voi ei, mitä 

tämän nyt on’. Illallisella hän oli plaseerattuna kom-

mentoijan viereen. 

   Keskustelun myötä suhtautuminen meklaroin-

tiin alkoi kallistua myönteiselle kannalle.  Lähtökoh-

tahan on kartoittaa, mitä taloyhtiö haluaa ja etsiä 

isännöitsijätoimistot ja isännöitsijät, jotka pystyvät 

tarjoamaan kyseiset palvelut ylipäätään - mutta en-

nen kaikkea niille myös halutun tason.

- Itse asiassa se on hyvä - ettei vain lähdetä hal-

van hinnan perässä!

Sari Kolehmainen-Väyrynen toteaa omasta puo-

lestaan, että heidän tavoitteensa ei ole isännöidä 

mahdollisimman suurta määrää taloyhtiöitä. Tar-

jouksiin hinta lasketaan sillä mielellä, että se mah-

dollistaa yhtiölle hyvän hoidon. 

Janne Väyrysen kertoma todistaa, että halvin 

isännöinti ei tosielämässä todella olekaan tärkein 

tekijä kaikille taloyhtiöille. Sähköpostiinsa tullees-

ta asiakasyhtiönsä  hallituksen pöytäkirjasta hän sai 

lukea kyseisen yhtiön saaneen kilpailevan isän-

nöintitarjouksen, mutta vaihtamiseen yhtiö ei läh-

tenyt.  Päätös lämmitti mieltä.

- Siellä luki, että luotto nykyiseen isännöitsijään 

on niin kova, että emme lähde vaihtamaan.

”Kiinteistönhuollos-
sa  taloyhtiöiden yhteis-
työkumppanuus olisi 
varmaankin kustannus-
tehokasta, eikä samoissa 
nurkissa pyörisi yhtä aikaa 
viittä eri auraajaa, kuten vä-
lillä tuntuu käyvän!”
Sari Kolehmainen-Väyrynen
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Julkisivukorjausten erikoisosaaja vuodesta 1994

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

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...VARMUUS LUO LAATUA.

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

Parvekekorjaukset       B
etonoinnit

 

Rappaukset      M
aalaukset      O

hutlevyasennukset

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

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

www.exoteriko.fi

EXOTERIKON asiakkaana saat aina tilaamasi.

Huom. sivusto uudistuu pian!

Julkisivukorjauksen ammattilainen

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

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

Huolenpitomme ei lopu kohteen
valmistumiseen. 

Meiltä saat EXOCARE ja EXOTERRA kiinteistöhuolto- ja pihapalvelut.

http://www.exoteriko.fi


 Paneelikeskustelu olisi kirvoittanut 

varmaan enemmän yleisökommentteja, 

jos se olisi ajoitettu heti työhyvinvointia 

ja Mato Valtosen virkistävän esityksen 

perään, Janica Diktonius totesi.

J
anica Diktonius kertoo, että yhteistyö talo-

yhtiöiden hallitusten kanssa kokouksien vä-

lissä on nykyisin aktiivisempaa ja se hoide-

taan pitkälti sähköpostitse.

Hän on toiminut alalla 14 vuotta, joista 9 isän-

nöitsijänä. Oma yritys, Isännöintijokeri Oy, on pe-

rustettu vuonna 2007 ja sitä hoidettiin sivutoimi-

sesti vuoteen 2010 Janican työskennellessä tuolloin 

muualla isännöitsijänä. 

–  Työ vaatii joustoa. Siksi on tärkeää, että isän-

nöitsijällä on todella aikaa taloyhtiön asioihin. Siitä 

kasvaa myös asiakkaiden tyytyväisyys.

Isännöitsijät ovat saaneet perinteisesti kestää 

myös moitteita, syystä tai syyttä saatuja.

– Mielestäni pitää ja saa antaa palautetta, että 

voimme kehittää palveluitamme, Diktonius painot-

taa. 

Kynnys moittimiseen tuntuu aina olevan mata-

lampi kuin kiitosten antamiseen. Asioiden hoitami-

seen tyytyväiset eivät yhtä herkästi tule sanoneeksi 

omaa mielipidettään. Muutosta sen suhteen kuiten-

kin tuntuu olevan.

– On paljon ihmisiä, jotka soittavat ja kiittävät, 

että asiat on hoidettu hyvin. Se on mukavaa. 

Diktonius kertoo tähtäävänsä yrityksensä kas-

vattamiseen, mutta ei miten vain. Asiakaskriteerien 

on täytyttävä, ja työn lisäksi aikaa on jäätävä myös 

rentoutumiseen. Hänelle sitä ovat moottoripyöräily, 

mökkeily ja ulkoilu. 

Hinta-laatu -suhde esiin
Perustekijäksi työilon säilyttämisessä Janica Dik-

tonius kokee, että työn hyvin tekemiseen on oltava 

mahdollisuus. Hintoja polkemalla se ei onnistu.

– Lasken palkkion siten, että sen pitää kattaa ta-

loyhtiöön käyttämämme aika. Alihinnoittelusta 

Oppimista ja 
haasteita riittää 
Aivan mahtavaa! Jatkuvasti oppii uutta ja vääjäämättä 
joutuu myös opettelemaan uutta. Saa olla erilaisten ih-
misten kanssa, kertoo AIT Janica Diktonius isännöitsijän 
toimenkuvasta seminaarin tauolla. 

Janica Diktonius on toimitusjohtajana ja isännöitsijänä 
omassa yhtiössään Isännöintijokeri Oy:ssä Helsingissä.

SEMINAARIANTIA -HYVÄ NIIN

Teksti: Teksti: Hanna Rissanen  Hanna Rissanen  Kuva: Kuva: Markus PaajalaMarkus Paajala

seuraisi, että joutuisimme ottamaan paljon taloyh-

tiöitä ja olisimme sen vuoksi ylityöllistettyjä, em-

mekä pystyisi palvelemaan asiakkaitamme hyvin, 

Janica Diktonius sanoo.

Hän kritisoi pontevasti jo pari vuotta sitten julki-

suudessa alalla ilmennyttä tapaa kilpailla asiakkaista 

hintoja polkemalla. 

Yrittäjänä nuori tekijä ei ole antanut periksi, vaik-

ka tarjouksia on hinnan vuoksi mennyt myös ohi. 

Asiakkaita on kertynyt myös nykyisellä hinnoitte-

lulla ja palvelulla.  

Entistä useammissa taloyhtiöiden hallituksis-

sa tunnutaan painotettavan palveluhankinnassa jo 

myös laadullista näkökulmaa. Viime aikoina on ol-

lut myös huomattavissa, että hallitukset osaavat kil-

pailuttaa isännöintipalvelut ja tarjouspyynnössä on 

ilmoitettu, mitä palveluita taloyhtiö haluaa.

– Suuri osa ihmisistä ymmärtää, että pieneen 

hintaan ei voi paljon ammattitaitoisen isännöitsijän 

työtunteja sisältyä.

Janica Diktoniuksella on kokemusta myös siitä, 

että tarjouskilpailussa toisen yrityksen valinnut ta-

loyhtiö ei välttämättä olekaan lopullinen menetys. 

Myöhemmin uudelleen Isännöintijokerin valinnut 

taloyhtiö antaa positiivista palautetta myös hyvästä 

hinta-laatusuhteesta.
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”Työ vaatii joustoa. Siksi 
on tärkeää, että isännöitsi-
jällä on todella aikaa 
taloyhtiön asioihin. 
Siitä kasvaa myös asiak-
kaiden tyytyväisyys.” 
Janica Diktonius

TUOTESERTIFIKAATTI

VT
T EXPERT SERVICES OY

VTT-C-6460-11

Se. Kotimainen. Luotettava.

PUTKIREMONTTI 
VAIVATTOMASTI!

Alan parhainta asiakaspalvelua
Huolehdimme tiedottamisesta projektin joka vaiheessa. 
Näin ollen remontti sujuu helposti ja vaivattomasti niin 
asukkaalle kuin kiinteistön omistajalle. Tavoitteenamme 
on 100% asiakastyytyväisyys!

Luotettavasti ja laadukkaasti
Tekniikassamme yhdistyvät kehittynyt teknologia ja 
huolellisesti testatut materiaalit. Lisäksi oma 
erikoiskoulutuksemme takaa vahvan ammattitaidon 
sekä ruiskuvalumenetelmälle että sukitukselle.
Tarjoamme nyt myös laajempaa viemärisukitusta sekä 
uutuutena muoviviemärien saneeraus ruiskuvalulla! 
Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

info@newliner.fi        www.newliner.fi        020 790 2000
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Tervetuloa toimivuuden
 ja muotoilun maailmaan.

Geberit Oy, Tahkotie 1, 01530 Vantaa
Katso lisätietoja www.geberit.fi tai puh. 09 - 867 8450

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

http://www.geberit.fi


Tässä näet uuden kylpyhuoneen rungon – Geberitin järjestelmän – mikä on suunniteltu
nopeasti asennettavaksi runkojärjestelmäksi ja on kaikkien saniteettijärjestelmien
perusta; pesualtaasta WC:hen. 

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

Duofix

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

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

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

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

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

Helppo puhdistaa

Moderni ilme

Yksilöllinen korkeus

Säästää vettä

http://www.geberit.fi


Yllätä, kyseenalaista, 
ratkaise ongelmia, kehitä

Teksti: Teksti: Riina Takala  Riina Takala  Kuvat: Kuvat: Markus PaajalaMarkus Paajala
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Opi tuntemaan itsesi. Haemme arvostusta erilaisin 
vippaskeinoin. 

Emme välttämättä yllätä tai muista, että luovuutta 
käytetään aina kehityksen eteenpäinviemiseen, 
ongelmien ratkomiseen tai kilpailijoiden 
voittamiseen. 

Pelkäämme epäonnistumisia. Mielummin 
turvaudumme rutiineihin kuin heittäydymme 
hulluttelemaan tai positiivisesti kyseenalaistamaan 
asioita. 

Mikään ei kuitenkaan ole mahdotonta, kun vain 
uskotaan, että mikään ei ole mahdotonta.
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M
ato Valtonen, bändihommia 25 vuotta 

tehnyt, parhaiten ehkä Sleepy Sleepers 

-bändistä tunnettu, 3 000 keikkaa, 

niistä 50 eri puolilla maailmaa Puna-

armeijan 160 laulajan muodostaman kuoron kans-

sa. Mies sanoo lavalla, että “pitkään piti tahkota en-

nen kuin ymmärsin, että enpä ole kaksinen laulaja”.

– Päätin lopettaa ja lähdin puhujan tielle. Katso-

taan, miten tästä selvitään.

Luovuus on voimavara
Kun tällaisen taustan omaava ihminen alkaa puhua 

luovuudesta ja luovuuden käyttämisestä eri tilan-

teissa, et ole hevin eri mieltä.

– Mihinkäs insinöörit tai isännöitsijät luovuut-

ta tarvitsevat? Sitä tarvitaan kehityksen luomiseen, 

koska viemme asioita eteenpäin. Emme jää pol-

kemaan paikoillemme, koska se on vaarallista tällä 

muutoksen tiellä. Sitä ei hyväksyttäisi.

– Sekin on tutkittu, että 24 prosenttia suomalai-

sista ei halua minkään asian muuttuvan. Siis neljäs-

osa kansasta on sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä 

näin. Mutta eihän niin voi ajatella. Jos me jäämme 

paikoillemme, meille käy kalpaten.

Paikoilleen jäämisen yhtenä uhkakuvana on yri-

tys- ja työelämän kannalta se, että kilpailijat mene-

vät ohi. Peruutuspeiliin voit katsoa, kun oikealta ja 

vasemmalta mennään ja perävalot häipyvät hori-

sonttiin.

– Mitä tapahtui? Me tipahdimme pelistä pois.

– Me tarvitsemme luovuutta siihen, että ratkai-

semme ongelmia. Me luomme kehitystä, pidämme 

kilpailijat takana ja ratkaisemme ongelmia. Sitä on 

luovuus.

Tunne itsesi
Luovuus siis liittyy olennaisesti muutokseen, jo-

ta ihmiset siis erittäin hanakasti vastustavat. Maton 

viesti oli, että koska muutoksen vastustamisen kes-

kipisteestä löytyy aina MINÄ, olisi tärkeä tietää ja 

tuntea, kuka ja minkälainen se minä on.

– Se tyyppi, joka sieltä peilistä kurkkaa, ratkaisee 

kaiken. Sehän on voimavara joka ikiseen asiaan. 

– Onko se tyyppi, joka ei laita itseään likoon kos-

kaan missään tilanteessa, ei vahingossakaan. On 

hymytön, hajuton, mauton, kulkee vieressä ja räk-

syttää vähän kaikille, jotka yrittävät jotakin ja hauk-

kuu oikein kovasti? 

– Vai onko se ihminen, joka luulee, että demo-

kratia on pelkästään oikeuksia, ei mitään vastuita 

tai velvollisuuksia tai mitään joustamista missään 

tilanteessa? Tai onko se tyyppi, joka ärsyttää kaikkia 

koko ajan? 

– Suurin osa meistä ei tunne omaa itseään. Sel-

laisia ihmisiä on ihan älyttömästi, jotka eivät koko 

Toimittajan kommentti: Tämä juttu ei tee oikeutta sleepysleepermäi-

sesti, eloisasti ja mukaansatempaavasti esiintyneelle Mato Valtoselle, 

koska en pysty kirjoittamaan tähän tekstiin sitä persoonallista, osin 

äänekästäkin, humoristista esitystapaa, jonka me lavalla näimme. 

Tehtäväkseni siis jää nostaa esiin joitakin niistä näkökulmista luovuu-

desta ja suomalaisena ihmisenä elämisestä, joita Mato meille esitti.

elinikänään opi tuntemaan, kuka minä olen. Mutta 

kun saa sen selville, voi lähteä miettimään asioita. 

Miksi ei tunneta, johtuu Maton mukaan myös 

siitä, että ihmisellä on hyvin paljon erilaisia rooleja. 

– Mehän näyttelemme aamusta iltaan. Koko ajan 

vedetään sellaisia teatterikorkeakoulun pääsykri-

teerit ylittäviä suorituksia - jokainen meistä ja ihan 

jatkuvasti.

Tie minuuden löytämiseen rakentuu kolmesta 

palikasta – siis ymmärtää, että ihminen muodostuu 

psyykkisestä, fyysisestä ja henkisestä palikasta.

– Kun me sitten yritämme ratkaista ongelmia, 

meidän täytyy ottaa kaikki nämä kolme palikkaa 

käyttöön.

Arvosta omituista suomalaisuuttasi
Niin sanotussa isossa kuvassa Maton mielestä vai-

kuttaa suomalaisuus - ainutlaatuinen ja omituinen 

suomalaisuus ulkomaalaistenkin silmin katsottuna.

– Mehän olemme erilaisia kuin muut. Ihan oma 

porukkamme, Mato totesi ja kutkutti jälleen nau-

ruhermoja kuvaamalla, miten Kanariansaarilla tai 

missä tahansa maailmalla matkaillessa torikauppias 

tunnistaa aina suomalaisen ja viime kädessä kutsuu 

ostoksille suomenkielellä. Tai miten suomalainen 

itse aina tunnistaa vaikkapa lentokentällä toisen 

suomalaisen. Niin vain käy.

Toinen hyvin suomalainen ilmiö on korpikansa-

maisuus. Tämän ilmentymänä Mato nauratti mie-

likuvalla, kuinka pikitiet täyttyvät viikonloppuisin 

autoilevista ihmisistä,  jotka haluavat ehdottomasti 

pois “citylifestä”, koska eivät siedä sitä enää hetkeä-

kään. 200 kilometriä ajetaan, viimeinen 5 kilomet-

rin hiekkatie lupaa pääsyn “äidin kohtuun” - KOR-

PEEN.

Itsetuntoa on, mutta aina se on
kaivettava erikseen esiin
Luovuudesta ei voi puhua ottamatta kantaa suo-

malaisten heikkoon itsetuntoon, jonka Mato nime-

si yhdeksi suomalaiseksi kansantaudiksi. Valitetta-

vasti.

– Itse asiassa meillä on vahva itsetunto, mutta se 

on jostakin syystä meissä syvällä. Se täytyy aina kai-

vaa erikseen esiin joka ikiseen tilanteeseen, missä 

sitä tarvitaan. Se ei ole sillä tavalla “törröllään” niin 

kuin joillakin, Mato totesi verraten amerikkalaisia, 

joilta itsetuntoa ei todellakaan puutu. He ovat nope-

asti kertoneet, mitä kaikkea minä osaan, miten iha-

nassa maassa asun ja miten hienosti me jenkit hoi-

damme hommat.

Hierarkiassa ylöspäin
Suomalaista ihmistä vaivaa myös laumasieluisuus - 

tarve kuulua laumaan ja löytää oma paikkansa hie-
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“Muista aina yllättää joku ammatillisesti, 
viihteellisesti, miten vain. Vie asia lop-
puun. Hihat ylös ja ala touhuta. Tästä alkaa 
tekemisen meininki, jonka jälkeen luovuu-
dessa ja historiassa alkaa tapahtua...” 
Mato Valtonen
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rarkiassa - mieluiten vielä ylöspäin koko ajan yrit-

täen.

– Kun kaksi ihmistä kohtaa, niin yleensä se toi-

nen sanoo, miten asiat oikeasti ovat. 

– Tai ajatellaanpa vaikkapa koko Suomen kansa 

pyramidiksi ja presidentti Sauli Niinistö sinne hui-

pulle. Sitten alariviin kuuluvat - kuten me bändiai-

koina sanottiin - “huorat, varkaat, soittajat ja muu 

paskasakki”. 

– Mehän koitamme kavuta jatkuvasti ylöspäin 

siinä hierarkiassa, koska jokainen haluaa tunnus-

tusta, kunnioitusta ja arvostusta kaikin mahdollisin 

keinoin. Valitettavasti suurin osa keinoista, joita me 

sitten käytämme, ovat vippaskonsteja, humpuuki-

keinoja, Mato alusti.

Tällaisiksi humpuukikeinoiksi hän mainitsi ar-

vostuksen hakemisen juoruilemalla toisista “minä 

tiedän, minä osaan paremmin” -periaatteella; huu-

morin, jossa jotakuta aina loukataan omaa asemaa 

korostaen. Tai sitten ostetaan ylikalliita autoja ja ta-

loja, merkkivaatteita tai rehvastellaan hiihtomatkoil-

la tai muilla keinoin, joissa kaikin keinoin koroste-

taan, miten TÄRKEITÄ ihmisiä me olemme.

Samalla orrella kaikki
Työpaikoilla vallitsevan hierarkian perinne löytynee 

Maton arvion mukaan suomalaisuudesta ja on sel-

västi jäänne patruuna-ajoista.

– Kun oli isoja pajoja, sahoja ja tehtaita, ylipää-

johtaja oli aina niin iso herra, että hänen ajateltiin 

olevan tänään luultavasti neuvomassa Jumalaa. 

Kun hän sitten huomenna laskeutuu keskuuteem-

me, niin sitten me teitittelemme häntä ja kam-

paamme tukkamme, Mato karrikoi.

Mato Valtonen puhuu luovuuden asia-

miehenä innostavan työilmapiirin puo-

lesta muutosten maailmassa ja kartoit-

taa jokaisen pääkopassa ja elämänta-

voissa vaanivia jarruja, jotka estävät 

meitä käyttämästä voimavarojamme.

26



Samaan aikaan saatamme ajatella varastotyö-

miehestä, että sen voisi tumpata täysin, koska on 

minua vähäisempi ihminen. 

Mato esittikin työpaikan hierarkiasta pilakuvan, 

jossa istui lintuja useammalla orrella. Se räjäytti 

yleisön naurupankin - vakava asia huumorin kei-

noin. 

– Minuun tämä kolahti heti. Tämä on juuri sitä, 

mitä Suomi ajattelee ja miten elämme tätä maail-

maa. Kun nuo yläorren kaverit katsovat alas, siellä 

ei näy kuin paskaa ja kun alhaalta katsoo ylöspäin, 

niin siellä ei näy kuin perseenreikiä.

– En tiedä, onko teidän alallanne mahdollista 

ajatella eri tavalla. Tällaiset kuvitelmat, miten hie-

rarkiasta voisi ajatella eri tavalla, niin entäs tämä, jos 

työpaikalla olisikin vain se yksi orsi. Jokainen tipu 

ja pulu istuisi täsmälleen samalla tasolla. Jokainen 

ihminen on kuitenkin täsmälleen yhtä arvokas, täs-

mälleen yhtä tärkeä riippumatta asemastaan, Mato 

vielä painotti.

– On pakko ajatella niin, että on sitten autonkul-

jettaja, basisti, valomies tai kuka tahansa, niin kukin 

on yhtä tärkeä ja silloin homma toimii. Sitten kai-

killa on kivaa ja luovuus alkaa kukkia, olivat Maton 

tärkeät havainnot meillekin opetettavaksi.

Ongelman ratkaisemisen “paperitesti”
Liian usein me ryvemme ongelmissa, etsimme 

syyllisiä, syyllistämme ihmisiä ihan loputtomiin sen 

sijaan, että suhtautuisimme ongelmiin positiivi-

semmin.

– Ongelmat pitäisi osata ajatella eri tavalla, Mato 

painotti ja kertoi esimerkin Ben Furmanin, tunne-

tun psykiatrian erikoislääkärin tilaisuudesta: Pape-

rin keskelle vedettiin pystyviiva. Vasemmalle puo-

lella kirjoitettiin kolme merkittävintä ongelmaa, jot-

ka henkilö kokee omassa elämässään. Oikealle puo-

lelle kirjattiin ratkaisut niihin ongelmiin.

– Sitten kun paperiin oli kirjoitettu ratkaisutkin, 

niin paperi piti repiä viivaa pitkin kahtia. Se puoli, 

missä oli ongelmat, piti repiä niin pieneksi silpuksi 

kuin pystyimme. Tämän jälkeen Ben totesi meille, 

että nyt meillä ei ole enää ongelmia, vaan on vain 

projekteja. Tämä toimii, toimii, toimii, toimii - kan-

nattaa kokeilla, Mato kannusti.

Yrityksissä tällainen toiminta voisi käytännös-

sä tarkoittaa sitä, että porukalla keskustellaan, mikä 

yrityksessä on hyvää ja päätetään “kiillottaa” se niin, 

että hyvä asia on vuoden päästä entistäkin parempi. 

– Siinä on sen kaiken ydin. Se on se sydän koko 

touhussa.

Hullutteleminen ei ole kiellettyä
Mato kehotti rohkeasti myös veijarimaiseen hullut-

teluun.

– Sellaiset ihmiset, jotka ovat koko ajan ylähuu-

li kireänä ja kaikessa mennään ihan sääntöjen mu-

kaan, ei ikinä poiketa mistään, eikä ikinä irrotella, 

niin ne ovat niin tylsää jengiä. Ei niiden kanssa jak-

saisi olla hetkeäkään, oli Maton tyly analyysi.

Muutosvastarintaisuus meistä kumpuaa Maton 

näkemyksen mukaan usein laiskuudesta, rutiinisi-

donnaisuudesta ja epäonnistumisen pelosta. Emme 

uskalla kyseenalaistaa ja pidämme monia asioita 

mahdottomina tehdä ja toteuttaa.

– Me rakennamme nopeasti rutiineja itsellem-

me, emmekä enää näekään muuta kuin rutiinit.  

Aina on tehty näin, minä teen näin aina eteenkin-

päin. 

– Väitän, että voin lyödä vetoa kenen tahansa 

kanssa teistä, että kun lähdette aamulla töihin, juot-

te kahvinne ja syötte jogurtinne, niin istutte aina 

samalla tuolilla. Ette ole ikinä kokeilleet muuta tuo-

lia. Kantti ei kestä. Tuoli voi romahtaa. Kämppä voi 

näyttää pelottavalta. Tämä on minun puoleni, minä 

istun aina täällä, Mato hauskuutti ajatusleikillään.

– Mutta saahan meillä rutiineja olla. Maailmahan 

olisi aivan sietämätön paikka, jos me joka päivä teh-

täisiin kaikki asiat ihan eri tavalla. Siitä ei tulisi mi-

tään, ettei kukaan voisi laskea minkään varaan.

– Mutta silti suosittelen, kun lähdette seuraavan 

kerran kodistanne töihin ja juotte sen aamukahvin-

ne, niin kokeilkaa sitä viereistä tuolia. Kokeilkaa.

Kyseenalaista - mutta positiivisesti
Mato kehotti kokeilemaan rohkeasti erilaisia asioita 

sen sijaan, että pelätään epäonnistumista ja jätetään 

kokeilematta.

– Meidän pitää myös kyseenalaistaa jatkuvasti ja 

ihan kaikki. Jos jokin liikahtaa, jos se jättää varjon, 

jos se aiheuttaa keskustelua, niin kyseenalaistakaa 

se.  Mutta aina kun lähdet kyseenalaistamaan yh-

tään mitään, niin varmista ensin se yksi pikkuseik-

ka - se että suupielet olisivat edes hieman ylöspäin, 

ihan vähän. Rupea miettimään positiivista ratkai-

sua. Minä haluan uskoa, että lähes kaikkeen on ole-

massa myös positiivinen ratkaisu. Sen löytäminen 

vain vaatii löytäjältään vähän älyä. Raivoamiseen 

pystyy ihan kuka tahansa ilman älyäkin.

Mikään ei ole mahdotonta
Kyseenalaistamista on Maton mukaan monenlaista. 

Yksi niistä on vaikkapa se, tehtäisiinkö joskus sel-

laista, mikä on mahdotonta. Matolla on tästä oma-

kohtaista kokemusta...

– Törmäsin tähän sanaan ihan tolkuttomasti sel-

laisessa elämänvaiheessa, kun tuli idea, että olisi ki-

va tehdä keikka, jossa olisi mukana iso mieskuoro, 

joka mylvisi rokkia, oikein ulvoisi sitä. Puna-armei-

jan kuoro - se on ainakin iso. Jollekin kaverille ker-

roin ajatuksestani, niin hän sanoi, että sä olet ihan 

sekaisin, tuo on täysin absurdi, täysin mahdoton 

ajatus. Kuvittele nyt - maailman arvostetuin mies-

kuoro, mitä se oli siihen aikaan - ja kuoro rautaesi-

ripun takana ja te olette tollasia helvetin tötteröpäitä 

ja teidän nimikin on Leningrad Cowboys, mikä on 

valtava loukkaus venäläisille. Ne ampuu teidät, jos 

meette kysymään.

– Jotenkin se tapahtui, että me tehtiin heidän 

kanssaan 50 keikkaa eri puolilla maailmaa eli mah-

dottomasta tulikin mahdollinen.

Ja sitten Mato paljasti sen, miten se tehtiin....
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“Kun työn tavoitteet ja tarkoi-
tus muuttuvat, sillä on merki-
tystä hyvinvoinnin kannalta. 
Ongelmia ei ole  niinkään 
tasaisissa vaiheissa siinä, että 
silloin kuormituttaisiin liikaa, 
vaan siinä, että murros-
vaiheet kuormittavat liikaa.” 

Johtaja Jorma Mäkitalo.
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Isännöintiala murroksessa
- miten selvitään?
Isännöintiala on muutos- ja murrosvaiheessa. Lähes 
kaikki sata isännöitsijää olivat sitä mieltä, että muutosvai-
he on jo menossa. Osa opettelee toimimaan uudella isän-
nöintimallilla, osa tekee vielä vanhalla tyylillä. 

Työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että jokainen 
isännöitsijä miettii omalla kohdallaan, mikä on 
isännöintityön tarkoitus ja tavoitteet, miten ne ovat 
muuttuneet ja miten ne vaikuttavat identiteettiin.

ISÄNNÖINTITYÖN PERUSTEHTÄVÄ, TARKOITUS JA TAVOITTEET?

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

T
ärkeitä, puhuttelevia sanoja, ajatuksia, tut-

kimustuloksiin ja käytännön kokemuk-

siin perustuvia näkemyksiä työstä ja sen 

vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin Tu-

levaisuuden Isännöinti -seminaarissa esitti Työ-

terveyslaitoksen osaamiskeskuksen johtaja Jorma 

Mäkitalo.

Hänen esityksensä otsikkona oli työstä hyvin-

vointia, joka perustui nimenomaan siihen ajatuk-

seen, että työ on meille hyvinvoinnin lähde.

– Niin on, niin pitää olla ja siihen pitää pyrkiä. 

Isännöintityö on se homma, joka pitää teidät käyn-

nissä, elämässä kiinni, kiinnostuneena asioista, so-

siaalisissa suhteissa ja toivottavasti myös varoissan-

ne.

– Realismia on se, että työ käy aika ajoin voima-

varojen päälle, mutta kaikki tutkimusnäyttö osoit-

taa, että työn puute on vielä paljon paljon vakavam-

pi terveysriski kuin itse työ. 

– Kun työssä on paljon voimavaroja ylläpitävää 

ja vaikka se vaatii meiltä ponnisteluja, on aikoja ja 

tilanteita, että kysymme, kumminkohan päin tämä 

nyt on, viekö työ minulta terveyden vai antaako työ 

minulle terveyttä, niin kokonaiskuvana on hyvä pi-

tää mielessä, että työ on hyvinvoinnille hyvä juttu ja 

arvokasta, Mäkitalo pohjusti.

Miten muuttunut omassa työssä 
- kysykää ja vastatkaa?
Mäkitalo kertoi olevansa hyvin kiinnostunut isän-

nöitsijän ammattikunnasta ja arveli, että se var-

maankin on samanlaisessa muutoksessa kuin mitä 

monilla muillakin aloilla on jouduttu toteamaan: 

ennen 1980-lukua työelämää symboloi tasainen 

viiva, jossa oli ehkä 1-2 ohimenevää muutosvaihet-

ta. Nykyinen työelämä on sitä, että “syherösymbolit” 

katkovat jatkuvasti työelämän kaarta ja työelämässä 

on useita, osin päällekkäisiäkin muutosvaiheita.

– Mikä on isännöitsijän perustehtävä? Uskon va-

kaasti siihen, että se on muuttumassa, koska minul-

la on niin paljon kokemusta eri aloilta. Hirttäytymi-

nen johonkin vanhaan perustehtävään ei ole välttä-

mättä hyvä idea, joskin pitää olla kriittinen ja kysyä, 

mitä me haluamme isännöitsijöiden sitten tekevän.

– En tarkoita muutoksilla tässä äkillisiä, dra-

maattisia muutoksia, vaan tarkoitan muutosta, joka 

usein menee jonkinlaisen kohinan piikkiin. Tulee 

uutta teknologiaa, organisaatiomuutoksia, osaa-

misvaatimukset muuttuvat, työn sisältö muuttuu. 

Nämä koskevat useimpia ihmisiä ja epädramaatti-

suudessaan ne ovat aika kavalia, koska sitä ei huo-

maa, minkälainen lasti niiden vuoksi hartioille ker-

tyy.

Isännöitsijöiden kannattaisi pohtia Mäkita-

lon mielestä oman  työnsä muutoksia kolmen ison 

asiakokonaisuutta käsittelevien kysymyksen avul-

la: Miten kiinteistöt ja taloyhtiöt ovat muuttuneet? 

Miten asiakkaat ja heidän odotuksensa ovat muut-

tuneet? Miten isännöinnin tavoitteet ovat muuttu-

neet? Mitä arvostettiin ennen, mitä nyt?

– Olette varmasti miettineet myös osaamisvaa-

timustenne muuttumista, työvälineitä, atk-järjes-
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MONIPUOLISIN KIINTEISTÖTIETOJEN
KOKONAISUUS ON NYT TÄÄLLÄ!
Onhan yrityksesi käytössä jo Kauppalehti Tietopalveluiden Kiinteistöhaku?

Kauppalehti Tietopalveluiden uudistunut 
Kiinteistöhaku tarjoaa entistä monipuolisemmin 
tietoa kiinteistöistä.

Kiinteistöhaun kautta käytössäsi mm.
• useita kartta-aineistoja (esim. maasto- ja taustakartta)
• karttapalvelun kätevät työkalut tehokkaaseen työskentelyyn
• kiinteistöjen kauppahinnat ja rajat pyykkeineen kartalla
• rakennusten tiedot
• kiinteistöjen viralliset asiakirjat
• lisäksi paljon muita hyödyllisiä ominaisuuksia

Kiinteistöhaku mahdollistaa yhden tai useamman kiinteistön 
tietojen samanaikaisen hakemisen mm. kiinteistötunnuksella 
ja kiinteistön osoitteella. Haetun kiinteistön perustiedot näy-
tetään palvelussa veloituksetta. Kiinteistöhaun karttapalvelu 
kohdistaa hakemasi kiinteistön kartalle automaattisesti.

Tutustu nyt monipuoliseen ja helppokäyttöiseen
kiinteistötietojen kokonaisuuteen osoitteessa
tietopalvelut.kauppalehti.fi

Tilaa Kiinteistöhaku käyttöösi:
tietopalvelut@kauppalehti.fi, puh. 0800 141 070

KIINTEISTÖJEN 
KAUPPAHINNAT 
KARTALLA

VALITSE MIELEISESI 
KARTTA-AINEISTO:

 Maastokartta
 Taustakartta
 Ilmakuva
 Vinovalovarjostekartta

KIINTEISTÖJEN 
RAJAT KARTALLE 
AUTOMAATTISESTI

KARTTAPALVELUN 
TYÖKALUILLA VOIT:

Käyttää koko näytön  
 kokoista karttaa

Tehdä vapaita 
 aluerajauksia 

Valita tietyn alueen 
 kiinteistöt
 Zoomata
 Rajata alueita
 Laskea pinta-aloja

http://tietopalvelut.kauppalehti.fi


telmiä ynnä muita. Tietotekniikka on tullut kaikkiin 

töihin. Siinä on osin omat hyvät, mutta myös huo-

not puolensa.

– Miten teidän työyhteisönne verkostoituu ja 

miten verkostot ovat muuttuneet? Miten koko ra-

kennusalan muutos näkyy isännöitsijän  työs-

sä? Onko isännöinnin pelisäännöissä tapahtunut 

muutoksia? Tullut uutta lainsäädäntöä, uusia oh-

jeita, sääntöjä, joiden noudattaminen käytännössä 

muuttaa teidän työtänne?

– Haastan teidät miettimään näitä asioita, kos-

ka yleensä tämänkaltaisissa tilanteissa, missä isän-

nöintiala selvästi on, isännöinnin koko tarkoitus ja 

tavoitteet muuttuvat ja se menee teidän identiteet-

tiinne asti. Miettikää, millainen on hyvä isännöitsijä 

ja mikä on isännöitsijän identiteetti.

Onko koko ala jo muutoksessa vai vasta 
tulossa siihen?
– Missä vaiheessa muutosta olette? Onko niin, et-

tä vanhalla systeemillä pärjää, vaikka esitetään kai-

kenlaista kritiikkiä ja ehdotuksia muutoksista? Voisi 

ajatella, että muutos on tulollaan, mutta ei vielä pa-

hasti päällä. 

– Vai onko niin, että vanha tapa isännöidä on 

kriisissä? Yhtä kaaosta koko homma, jolloin voisi 

ajatella, että muutos on vasta alussa ja arjessa jou-

dutaan hakemaan uutta tapaa tehdä isännöintityö-

tä? 

– Vai onko niin, että olette jo menossa sellaisessa 

vaiheessa, että uusi isännöinnin tapa tai uusia ta-

poja ollaan ottamassa kovaa vauhtia käyttöön ja nii-

tä opetellaan ja opiskellaan. Osa tekee töitä vanhalla 

tavalla, osa uudella tavalla. 

Muutaman henkilön mielestä isännöintialalla 

muutos on vasta alussa, mutta suuri enemmistö ar-

vioi kuitenkin, että muutoksen keskellä jo ollaan.

– Siihen liittyy siis uuden oppimisen kokemuk-

sia ja löytöjä. Uusia tapoja tehdä asioita. Liittyy var-

masti luopumisen vaikeutta. Pitäisi uskaltaa jättää 

vanhoja asioita ja juttuja rohkeasti pois. Ja sitten on 

varmaan iso probleema, että se uusi ei ole vielä val-

mis. Joudutaan tekemään vanhalla ja uudella tyy-

lillä, mutta eivät ole aina yhteensopivia. Puhutaan 

uuden ja vanhan ristiriidasta, Mäkitalo yhteenve-

donomaisesti tarkasteli isännöitsijöiden vastausten 

antaman kuvan perusteella.

Murros ja muutos 
vaikeita sietää
Miksi tällaisessa tilanteessa voi sitten olla ongelmia 

työssä jaksamisen kanssa? Yksi seuraus tällaisesta 

keskeneräisestä murros- ja muutosvaiheesta Mäki-

talon mukaan on, että työn sujuvuus kärsii.

– Kun puhun häiriöistä, en tarkoita häiriöteki-

jöitä tai häiritseviä asukkaita, vaan työnne proses-

sia. Jokin osa siitä ei suju niin kuin ennen. Joudut-

te tekemään asioita uudelleen ja uudelleen. Tulee 

virheitä. Työnteko on aikaisempaa työläämpää ja se 

kuormittaa tai aiheuttaa häiriökuormitusta.

Toki ihmisillä on Mäkitalon mukaan erilainen 

kyky tai tapa suhtautua tällaisiin uuden ja vanhan 

ristikkäisyyksiin: – Jotkut innostuvat, energisoitu-

vat ja voimaantuvat uusista tavoitteista ja uusista 

jutuista. Vaarana voi jopa olla, että he innostuvat lii-

kaa ja tulee uupumista sen vuoksi, että ollaan  “niin 

nokka edellä menossa”. 

– Osa taas kokee, että nämä tehtävät eivät kuu-

lu isännöitsijälle ollenkaan, eikä meidän niitä kuulu 

hoitaa. Vastustan jyrkästi ja korkeintaan vasemmal-

la kädellä hoidan. Tämäkin voi olla aika kuormitta-

vaa - varsinkin jos paine kasvaa ja uudet tehtävät 

tulevat väkisin toimenkuvaan ja arkisiin työpäiviin.

– Suurin osa omaksuu asiat osana muutosta ja 

murrosta ihan itsestään, mutta jos se muuttuu työ-

uupumukseksi, sen takana on usein työn punai-

sen langan häviäminen. Jos yrittää tehdä vanhaa ja 

uutta yhtäaikaa, niin yleensä päivä loppuu kesken - 

tuntien määrä on ihan tolkuton, Mäkitalo varoitteli.

Mikä auttaa jaksamaan?
Mäkitalo arveli työn tutkijana, että mitä todennäköi-

simmin isännöitsijälle työstä saatavat “kiksit” tule-

vat onnistumisen kokemuksista, jotka ovat nimen-

omaan jaksamisen kannalta tärkeitä.

– Minua hät-

kähdytti tämä 

tulos, että lie-

vää työuupu-

musta on kui-

tenkin neljän-

neksellä työ-

ikäisistä, joka 

neljännellä ih-

misellä, Jorma 

Mäkitalo totesi.
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– Tässä on tietysti myös se negatiivinen puo-

li, että jos asiakkaat, taloyhtiöt, eivät ole tyytyväi-

siä, eivätkä rakennukset hyvässä kunnossa, uusissa 

tavoitteissa ei onnistuta ja asiakkailla on kuitenkin 

syntynyt epäreilu onnistumisen odotus, niin miten 

käy isännöitsijän jaksamisen. 

– Uuden ja vanhan kanssa toimiminen voi olla 

vaikeaa, eikä silloin tahdo riittää pelkästään lenkki-

polulla tai kössihallilla käynti. Vaikka aloitin siitä, et-

tä työ on ihmiselle merkittävä voimavara, niin se on 

myös sellainen voimavara, joka uusiutuu päivittäin, 

viikoittain, kuukausittain tai sitten ei.

Mistä työuupumuksen tunnistaa? 
Työuupumuksen Mäkitalo määritteli niin, että sil-

loin työn vaatimukset ovat ylittäneet yksilölliset 

voimavarat.

– Sen prosessin loppuvaiheessa kehittyy stres-

sioireyhtymä, joka suomalaisessa diagnostiikassa 

- lääkärinä puhun - ei ole varsinainen sairausdiag-

noosi. Monissa muissa Euroopan maissa on toisin. 

Niissä maissa työuupumus tai työstressioireyhty-

mä on sairausdiagnoosi siinä, missä luunmurtuma 

tai fl unssa.

Työuupumuksen tunnusmerkkeinä Mäkitalon 

mukaan ovat uupumusasteinen väsymys, kyyni-

nen asenne työhön ja heikentynyt ammatillinen it-

setunto.

– Uupumusasteisella väsymyksellä ei tarkoiteta 

pitkän työrupeaman tai stressaavan työjakson jäl-

keistä väsymystä, vaan sellaista väsymistä, joka ei 

mene ohi levolla, eikä liity työn kuormitushuippui-

hin. Tämä voi olla seurausta pitkäaikaisesta ponnis-

telusta yli voimien ristiriitaisessa tilanteessa.

– Kyyninen asenne työhön eli aletaan epäillä 

oman työn merkitystä ja tarkoitusta ja ruvetaan ot-

tamaan etäisyyttä. Sama se sitten, miten työ menee. 

Eihän tämä työ ole entisellään muutenkaan.

– Heikentynyt ammatillinen itsetunto  eli ale-

taan pitää itseä huonompana isännöitsijänä. Olen 

epäonnistunut isännöitsijä tai tämmöinen keski-

tason tallaaja tai en ole koskaan sillä tavoin pärjän-

nyt - tämänkaltaiset puheet alkavat sävyttää kaverin 

puhetta.

Mitä tehdä?
– Jos teistä tuntuu tai tunnistatte itsenne näistä oi-

reista, niin kysykää itseltänne  muutokseen liitty-

viä kysymyksiä. Niitä kannattaa käydä läpi, miettiä 

omaa työtilannetta ja hakea ammattiapua  mietti-

miseen, jos omat keinot eivät riitä, Mäkitalo kehotti.

– Sanoisin  tähän kohtaan myös maalaisjärjen 

mukaisena neuvona, että kuunnelkaa, mitä teidän 

läheiset ihmiset teille sanovat. He toimivat joskus 

hyvänä peilinä siinä, miltä te näytätte ja miltä teis-

tä näyttää tuntuvan, vaikka ette itse sitä niin hyvin 

tunnistaisikaan. 

– Ihmiset eroavat jonkin verran myös sen suh-

teen, kuinka ymmärrettävänä tai hallittavana he 

pitävät maailmaa. Tämä ei ole vain pomojen omi-

naisuus, että “yes, tehdään päätökset ja hoidetaan 

homma ja jos on ongelma, niin kyllä tämä järjes-

tyy”. Heillä on vahva usko, että maailma on hallit-

tavissa ja asiat järjestettävissä. Jotkut ihmiset sen 

sijaan kokevat maailman huonosti ymmärrettävä-

nä ja heikosti vaikutettavana, merkityksettömänä, ja 

heillä on suurempi alttius työuupumuksen kehitty-

miseen.

– En tiedä, onko se jotenkin suomalaisuuteen tai 

isännöintiinkin liittyvä piirre, mutta joillakin meistä 

on hyvin korostunut velvollisuuden tunne.

– Muutokseen liittyvät myös roolien ristiriitai-

suudet ja epäselvyydet. Tai koettu epäoikeudenmu-

kaisuus. Maailmassa, jossa tulee paljon muutoksia 

ja kaikki ovat verkottuneempia toisiinsa kuin aikai-

semmin, niin voi tulla  tunne, ettei tämä ole reilua 

- miten muutokset vyöryvät, mitä meiltä vaaditaan, 

miksi nyt juuri muuttaa asioita, kun edellinen vaihe 

saatiin alulle tai tolalle.

- TYÖTURVALLISUUSLAKI velvoittaa työnantajaa. 

Työ ei saa aiheuttaa vaaraa työntekijälle. Eli työnan-

taja vastaa siitä, että työolot ovat kunnossa, eikä työ 

aiheuta haittaa työntekijälle, vaikka olisi minkälaiset 

muutokset menossa. Työnantajalla on siis juridises-

sa mielessä vastuu.

Yksityisyrittäjä on vastuussa itselleen, siitäkin 

Mäkitalo muistutti.

Vakavaa työuupumusta (oireita viikoittain) 

Mäkitalon mukaan esiintyi Terveys 2011 -tutkimuk-

sen mukaan 2 prosentilla miehistä ja 3 prosentilla 

naisista.

Lievää työuupumusta (oireita kuukausittain) 

esiintyi 23 prosentilla miehistä ja 24 prosentilla 

naisista.

– Minua hätkähdytti tämä tulos, että lievää työ-

uupumusta on kuitenkin neljänneksellä työikäisistä, 

joka neljännellä ihmisellä. Riski työuupumukseen 

kohoaa iän myötä, mikä on tavallaan ymmärret-

tävää ja tavallisempaa työntekijäammateissa kuin 

toimihenkilöillä, Jorma Mäkitalo viestitti.

Vastuu 
työnantajalla

Tule kommentoimaan isännöitsi-

jöiden muuttunutta työnkuvaa ja 

jaksamista Kiinteistöpostin 

uudistuneille kotisivuille

www.kiinteistoposti.fi /artikkelit
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J
os tilanne on todellakin tuo, mitä kerroit, 

teillä on yrityksessänne vakava paikka istua 

alas ja miettiä työtänne.

Näin Jorma Mäkitalo neuvoi erästä isän-

nöitsijää (toki varmasti kaikia muitakin läsnäolleita), 

kun isännöitsijä oli kertonut  heidän tekevän 55-60 

-tuntisia työviikkoja 10 kuukauden ajan vuodessa. 

Perustelu sille oli isännöitsijän mukaan tarve toimia 

vastuullisesti ja velvollisuuden tunteesta.  

Tilanne on isännöitsijän mukaan johtanut sii-

hen, että toimistosta on lähtenyt viimeisen neljän 

vuoden aikana pois kaksi isännöitsijää “burnoutin” 

vuoksi. Kolmas kesti kaksi vuotta ennen kuin vaih-

toi totaalisesti alaa. 

– Jotakin pitäisi tehdä ja pikaisesti, koska kauan 

ei enää jaksa. Kun tämä viimeinen kaveri lähti, mi-

nulle tuli tunne, että nyt pitää rasvata oven sara-

nat, koska kohta lähtee muitakin, isännöitsijä tilitti 

kokemuksiaan neljän isännöitsijän ja viiden muun 

kiinteistöalan työntekijän työyhteisöstä.

Asettakaa rajat ja tavoitteet
– Teillä on vakava paikka asettaa rajat ja tavoitteita. 

Onko yrityksessänne työajan seurantaa, vai mihin 

perustuu esittämäsi viikkotuntimäärä? Jos teillä on 

työajan seuranta, mitä pidän erittäin hyvänä työtur-

vallisuusasiana, niin voitte ensin katsoa tuntimää-

rien hajontaa. Onko kaikilla samansuuruisia tun-

timääriä vai joitakuita, joilla on vähemmän. Miksi 

heillä on vähemmän? Ovatko he keksineet jotakin, 

mitä  te muut ette ole keksineet?, Mäkitalo opasti.

– Sitten asettakaa tavoitteet. Ei varmastikaan 

kannata heti päättää, että vähennetään tuntimäärä  

60:stä 30,5 viikkotuntiin, mutta pyrkikää systemaat-

tisesti vähentämään vaikkapa 50 viikkotuntiin vuo-

denvaihteeseen mennessä, hän ohjeisti.

– Sitten täytyy miettiä keinoja, miten tämä teh-

dään. Minusta on vanhemmiten tullut tavoiteusko-

vainen , siksi uskon, että jos te asetatte tavoitteen, 

mittaatte ja seuraatte sen saavuttamista, niin se 

melkein itsestään alkaa toteutua. 

– Asettakaa jokin karkea reunaehto,  siihen rea-

listisia, saavutettavissa olevia tavoitteita ja vuoden-

vaihteeseen mennessä katsotte kaksi-kolme kertaa, 

oletteko menossa oikeaan suuntaan vai ette.

– Tämän rinnalla kannattaa todella miettiä isän-

nöitsijän työn kuvaa ja tehtäviä. Listatkaa, mikä 

työssänne on uutta, mikä vanhaa. Onko mitään, 

mitä voisi jättää pois? Mihin teitä kannustetaan, mi-

hin palkkaus tai bonukset tai muut teitä kannusta-

vat? 

– Katsokaa kriittisesti, ovatko asiakkaat yhtään 

sen tyytyväisempiä kohtuullisen mittaisilla tunti-

määrillä verrattuna pitkiin päiviin - teettekö ylilaa-

tua?

– Onko teillä käytössä kaikki uusimmat keinot? 

Oletteko esimerkiksi “benchmarkanneet” eli verran-

neet omaa toimintaanne toisten toimistojen käy-

täntöihin, miten ne hoitavat tietyt käytännön rutii-

nit? Hakekaa itseänne säästäviä keinoja.

– Lisäksi muistelkaa, milloin ylitöiden kasaantu-

minen alkoi. Onko se vielä muistissa vai niin kau-

kana historiassa, ettei sitä muista? Sekin  voi avata 

yhden näkemyksen muutoksiin. 

– Kysykää itseltänne, miten olisin sellainen tule-

vaisuuden isännöitsijä, joka hoitaa hommat ”kevy-

esti”, ehkä joitakin ruuhka-aikoja lukuunottamatta, 

37-40 viikkotunnin työllä. Mitä se edellyttäisi? Mitä 

se vaatisi? Tämä olisi tietynlaista visiointityötä. Ke-

hottaisin teitä tekemään niin, koska se kuva, min-

kä kerroit, on huolestuttava, Jorma Mäkitalo korosti 

välttämättömyytenä esityksensä päätteeksi.

Isännöitsijöillä vakavan 
tavoiteasetannan aika

Muutaman mielestä muutos 

on vasta alussa, enemmistön 

mielestä jo menossa isän-

nöintialalla.

Teksti: Teksti: Riina Takala   Kuvat: Kuvat: Markus Paajala
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MAKSUTON
KERÄYSPALVELU:
WWW.PAPERINKERAYS.FI

VASTUULLISUUS OHJAA MEITÄ JA MATERIAALEJA. SIKSI PAPERINKERÄYS.

HYVIN JÄRJESTETYSTÄ 
KIERRÄTYKSESTÄ ON ETUA!

Paperinkeräys vastaa tuottajien puolesta paperin keräyksestä. 

Edustamme yli 90 % vastuullisista tuottajista. TekemälläTT

sopimuksen Paperinkeräyksen kanssa takaat asuinkiinteistöllesi

lainmukaisen ja maksuttoman paperin keräyspalvelun. 

Helpoimmin sovit palvelusta verkossa: www.paperinkerays.fi.

Paperinkeräys palvelee 
kaikkialla Suomessa

http://www.paperinkerays.fi


Hintataso ja osto-
osaamisen heikkous
Koulutusta hallituksille ja uudenlaista asennetta ja 
näkökulmaa isännöitsijöille? Oikeanlaisia tarjous-
pyyntöjä ja vertailukelpoisia tarjouksia, yksilöityjä 
tehtäviä ja palveluita ja palvelulle kannattava hinta?

MIKÄ RASSAA ISÄNNÖITSIJÖIDEN TYÖSSÄ ENITEN?

Teksti: Teksti: Riina Takala

V
äistämättä näyttää siltä, että näitä ikui-

suusongelmia ei saada ratkaistua, ellei 

löydy valmiita sopimusmalleja, ohjeita ja 

vinkkejä prosessien läpiviemiseen, mut-

ta ennen kaikkea ymmärrystä sille, että taloyhtiö ja 

isännöitsijä istuvat samassa pöydässä samalla puo-

len tähdäten yhteistyöhön.

Tällaisia mietteitä nousi esiin Kiinteistöpos-

tin Tulevaisuuden isännöinti -seminaarissa, jossa 

toisena seminaaripäivänä työpajassa pureuduttiin 

pohtimaan mm. hinnoittelemisen ongelmia, osto-

osaamista ja tietotekniikan vaikutusta arkiseen työ-

hön.

Muutama vuosi sitten kokopäiväisesti isännöin-

tityöhön paneutunut, mutta jo 14 vuotta alalla ollut 

Janica Diktonius avasi työpajan keskustelun pohti-

malla, mitkä ovat isännöintiyrityksen ja palveluiden 

kannalta ongelmallisia asioita.

Ensimmäiseksi hän mainitsi kovan kilpailutilan-

teen.

– Tähän tietysti vaikuttaa se, että alalle on help-

po tulla, eikä tarvitse välttämättä koulutusta. Toki-

han työtä helpottaa, että on edes  isännöintikursse-

ja käynyt.

– Kovasta kilpailusta johtuen hinnat ovat mieles-

täni sitä luokkaa, että monilla yrityksillä on vaikeuk-

sia toimia sillä tasolla, millä itse haluaisivat toimia.  

Me lähdemme omassa hinnoittelussamme siitä, 

että mietimme, paljonko taloyhtiö meitä työllistää. 

Haluamme tarjota taloyhtiölle hyvää palvelua, laa-

dukasta toimintaa, niin kuin taloyhtiö ansaitsee.

– Ikävä kyllä hallituksen jäsenet ovat kilpailutuk-

sessa amatöörejä. Tarjoukset ovat hyvin erilaisia, 

minkä seurauksena usein ainoaksi valintaperus-

teeksi jää hinta. Kun kilpailu markkinoilla on kovaa, 

niin silloin sinne ilmaantuu myös halpoja toimijoi-

ta, jotka haluavat vain paljon taloja - ja kaikki tie-

dämme sen tuloksen, Janica totesi, mutta iloitsi, 

että onneksi myös päinvastaisia esimerkkejä on ja 

kehitystä tapahtunut.

Janica on rohkeasti lähtenyt isännöintialalle, 

vaikka joutuukin harmittelemaan alan ja työn ar-

vostuksen puutetta. Se näkyy hänen mielestään 

juuri siinä, että vaikka isännöitsijä ja yritys haluai-

Työpajan kes-

kustelun alusta-

jina toimivat 

Isän nöintijokeri 

Oy:n toimitus-

johtaja ja isän-

nöitsijä Janica 

Diktonius ja 

hallitusammat-

tilaisena ja Pu-

heenjohtajien 

Klubin vetäjänä 

toimiva Mika 

Artesola.

Kuva Matti Karppanen
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PAROC®-RATKAISUT 
TALOYHTIÖILLE JA 
HUONEISTOKORJAUKSIIN

Paroc osallistuu kestävään kehitykseen tarjoamalla energiatehokkaita, kivivillasta 
valmistettuja eristeratkaisuja. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ja lämmön-
eristysratkaisuja julkisivu- sekä kattorakenteisiin. Ratkaisut myös taloyhtiöiden 
porraskäytävien sekä muiden yleisten tai huoneistokohtaisten tilojen akustointiin ja 
ääneneristykseen. Meiltä saat myös lämmön- ja paloeristysratkaisut talotekniikkaan 
liittyvissä korjauksissa.

Ota yhteyttä:
Paroc  Rakentajaneuvonta 
puh. +358 46 876 8100 
rakentajaneuvonta@paroc.com
www.paroc.fi

http://www.paroc.fi


Askel energiatehokkaaseen kiinteistöhuoltoon

. Uutuute-
na tarjoamme nyt myös kiinteistön etähallintaa, jossa kiinteistösi taloautomatiikan toimintaa 
seurataan, säädetään ja ylläpidetään 24 h vuorokaudessa - vuoden jokaisena päivänä.

http://www.rtkpalvelu.fi


Kiinteistöliitto Uusimaan edustajana seminaariin osallistunut Pekka Kouri kertoi, 

että kiinteistöalan järjestöissä on meneillään kehittämishanke, jonka tarkoituk-

sena on parantaa isännöintitarjouspyyntöjen ja tarjousten tekemistä ja vertailta-

vuutta.

si - ja olisi oikeutettukin saamaan hyvästä työs-

tä  kunnollisen palkan - taloyhtiöt eivät sitä maksa. 

Kun vain hinta on kriteeri, ammattityöstä on vaikea 

saada ostajien silmissä kunnioitettavaa ja arvostet-

tavaa.  Janican suurin huolenaihe onkin, ajaudu-

taanko alalla ääritilanteeseen, jossa isännöintityö 

on sitä, kuka halvimmalla jättää kaiken tekemättä. 

– Nykyisillä hinnoilla me olemme minun näke-

mykseni mukaan menossa tuohon suuntaan ja toi-

voisin, että tästä kehityksestä päästäisiin pois, eikä 

niin kävisi, hän vielä viestitti kokeneille isännöitsi-

jäkollegoilleen.

Tuotteistaminen yleistyy
Tuotteistaminen on Janican mielestä yksi keino 

muuttaa ja kehittää alaa ja toisaalta päästä eroon lii-

allisesta hintaperusteisuudesta.

– Uskon siihen, että yritykset lähtevät tarjoa-

maan erilaisia palveluita, esimerkiksi rakennutta-

mista tai erikoistuvat putkiremontteihin, perintei-

siin ja hybridiremontteihin. 

– Samoin voisi olla lisäpalveluita, joita tarjo-

taan suoraan osakkaalle. Esimerkiksi siivouspalve-

lut. Meidän yrityksen kautta voisi esimerkiksi tarjota 

siivousta vähän edullisemmin kuin suoraan mark-

kinoilta otettuna,  Janica visioi.

Vastassa “Hyvää ja halpaa halutaan”
– Me saimme jokin aika sitten tarjouksen, jossa 

pyydettiin hyvää ja halpaa isännöintiä. Mitään mui-

ta kriteereitä ei ollut, kertoi yli 20 vuotta isännöitsi-

jänä toiminut hyvinkääläinen Markku Pitkäranta.

Tästä todellisuudesta sai alkunsa Pitkärannan 

mukaan myös uusi yritys, joka Isännöintimeklari-

nimensä mukaisesti kilpailuttaa taloyhtiön puolesta 

taloyhtiöiden isännöintipalvelun.

– Tarkoituksenamme on tuoda isännöitsijöiden 

työhön sellainen työkalu, jolla voimme lisätä esi-

merkiksi isännöintityön arvostusta ja vaikuttaa sii-

hen, että kaiken maailman kuukauden kurssilaiset 

eivät myy markkinoilla palveluita puoleen hintaan, 

Pitkäranta totesi uudesta keinosta.

Liikaa yhtiöitä - 
huonoa asiakaspalvelua
Yksi ongelma seminaariin osallistuneen Pekka 

Kourin mielestä on hinnoittelemisen vaikeuden li-

säksi se, että yritykset haalivat liikaa asiakaskuntaa. 

Tähän näyttää selvästi johtavan Kourin mukaan se-

kin, että isoja ja keskisuuria isännöintiyrityksiä on 

myyty ja ne ovat siirtyneet rahoittajien eli sijoittaji-

en omaisuudeksi.

– Havaintoni mukaan nimenomaan sijoittaja-

omistajien yritykset haalivat 10,15, 20 tai jopa 40 

asiakastaloyhtiötä yhden isännöitsijän vastuulle, 

eikä siitä tule yhtään mitään, kolmisenkymmentä 

vuotta kiinteistöalaa omistajana, kiinteistönhuollon 

ja isännöinnin kannalta tarkastellut Kouri totesi. 

Toiminta- ja sopimusmalleja 
kehitteillä
Kiinteistöalan järjestöissä on Kourin mukaan tie-

dostettu osto-osaamisen ja tarjouspyyntöjen ja tar-

jousten vertailtavuuden ongelmat. 

– Molemmat osapuolet,  taloyhtiöt ja omista-

jat sekä isännöitsijät täytyy saada saman ajatuk-

sen äärelle. Uskon, että rehelliset isännöitsijät ovat 

varmasti mielellään mukana tässä kehittämishank-

keessa, Kouri evästi ja totesikin, että parhaillaan 

työstetään isännöitsijäkunnan kanssa yhdessä so-

pimus- ja toimintamalleja.

– Meidän pitää muistaa myös niin sanottu kos-

moskynäkansa ja vanhat remingtonit. Eli jos talo-

yhtiön hallituksen puheenjohtaja sanoo, että ta-

loyhtiön tilinpäätös pitää tehdä kosmoskynällä, se 

täytyy sitten vain tehdä pyynnön mukaan. Totta kai 

laskuttaa siitä hieman enemmän, koska tietoko-

neesta sen saisi ulos helpommin. Älkää siis unohta-

ko tätä kosmoskynäikäluokkaa, sanoo kosmosikä-

luokkainen, Kouri humoristisesti totesi.
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Isännöintiyritys-

tä pitkään pyö-

rittänyt Markku 

Pitkäranta esit-

teli heidän uu-

den yrityksensä 

toimintamallin, 

isännöinnin 

meklaripalvelut.
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Tällä Kouri viittasi siihenkin, miten tärkeää on 

tarjota palvelua asiakkaan ehdoilla.

Tehtäväluettelo on edelleenkin hyvä väline mää-

rittää isännöitsijän tehtäviä. Tai jakaa tehtävät kuu-

kausiveloitteisiin ja erillisvelotettaviin. Janica kertoi 

omana kokemuksenaan, että heidän yritykselleen 

on tullut selkeästä tehtäväluettelosta ja hinnoitte-

lusta kiitosta.

Ongelma alkaa talousarviotasolla
Mika Artesola tarkasteli työpajassa isännöitsijöi-

den ja hallitusten välistä yhteistyötä ja pohti, miten 

toteuttaa Isännöinnin tulevaisuutta selvittäneessä 

raportissa mainittu tavoite: Miten tehdä asiakkaista 

kuninkaita?

– Kyselin muiden hallituskumppaneiden koke-

muksia, miten heidän mielestään yhteistyö isän-

nöitsijöiden kanssa on sujunut. Yleisesti vastaukset 

olivat hyvin positiivisia ja vaikuttaa siltä, että aina-

kin  hallitustyöskentelyssä isännöitsijät ovat täyttä-

neet asiakaspalveluruutunsa hyvin, jotkut jopa erin-

omaisesti, Mika totesi.

– Tässä tullaan kuitenkin siihen peruskysymyk-

seen, mitä taloyhtiö on valmis maksamaan. Jos ei 

ole valmis, niin pahahan siinä on asiakaspalvelua 

enemmän antaa kuin mitä rahalla ollaan ostamassa. 

Minusta ongelma lähtee liikkeelle pitkälti yhtiöko-

kouksesta, jossa päätetään tulo- ja menoarviosta ja 

missä hallitukselle annetaan valtuudet, minkä ver-

ran voidaan käyttää rahaa isännöintisopimukseen.

– Tarjouksia saadaan varmasti hyvin erilaisia - 

sen mukaisesti kuin on kysytty.  Mikäli taloyhtiö 

on saanut isännöinnin edullisesti, on syytä kertoa 

myös osakkaille ja asukkaille sen sisältö. Yleensä-

hän on vallalla sellainen ajattelu, että isännöitsijät 

työskentelevät 24 tuntia vuorokaudessa ja loppu-

ajan ovat vielä varastokäytössä, Mika esitti yhdeksi 

keinoksi välttää liian suuria odotuksia ja siitä johtu-

via ristiriitoja isännöintipalveluissa.

Varautukaa muutoksiin
Tätä taustaa vasten Mika kehotti miettimään myös 

sitä, miten isännöitsijät pystyvät sitten palvele-

maan, kun uusi,  napit korvilla kulkeva kännykkä-

kansa tarvitsee isännöintipalveluita ja haluaa sen 

reaaliaikaisesti.

– Uskon, että teillä on jo nyt kokemusta siitä, mi-

ten ihmiset odottavat vastausta 10 sekunnin sisällä 

siitä, kun ovat lähettäneet esimerkiksi sähköpostin. 

Tämä on kenties edessä oleva ongelma, joka täytyy 

ratkaista etukäteen. Muuten voi asiakkaalle syntyä 

käsitys, ettei isännöitsijä täytä palvelutehtäväänsä, 

vaikka kyse on oikeasti siitä, että odotetaan mah-

dottomia. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota jat-

kossa hyvin paljon, Mika evästi.

– Yksi ratkaisu, jota olen aikaisemminkin tar-

jonnut, on taloyhtiön hallituksen ja ennen kaikkea 

hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän välinen 

yhteistyö. Yhdessä mennään ja mietitään näitä on-

gelmia, joita saattaa tulla eteen.

– Pohdittavaa on varsinkin silloin, jos hallitus 

kokee, ettei ole saatu hyvää asiakaspalvelua, Mika 

totesi ja suositteli palautekeskusteluiden käymistä, 

joilla voidaan selvitellä erilaisia näkemyksiä ja kes-

kustella, missä on mahdollisen yhteistyön ongel-

mat. 

– Miksi yhteistyö toimii - hyvätkin asiat kannat-

taa listata. Hallitus on yleensä isännöitsijää lähem-

pänä osakkaita ja asukkaita He saavat myös suoraa 

palautetta siitä, minkälaiset tunnelmat osakkailla ja 

asukkailla on.

Yksi tuttuakin tutumpi pullonkaula Mikan mie-

lestä on tilanne, jossa osakas tai asukas ottaa isän-

nöitsijään yhteyttä kertoen omasta “merkittäväksi” 

kokemastaan ongelmasta. Silloin isännöitsijän pi-

täisi vain kyetä ymmärtämään, että taloyhtiön mit-

takaavassa pieni asia on usein kuitenkin osakkaal-

le tai asukkaalle varsin iso asia ja niin iso, että sen 

vuoksi vaivaudutaan ottamaan yhteyttä.

– Ei vähäteltäisi, vaan annettaisiin neuvoja, ker-

rottaisiin, ettei asia ihan hetkessä ratkea tai tässä 

asiassa pitää ottaa yhteyttä huoltoyhtiöön ym. 

Tietotekniikasta hyötyä vai haittaa?
Isännöinnin tulevaisuutta koskeneessa raportissa 

esitettiin muutamia esimerkkejä tuotteistamisesta. 

Yhtenä uutena  isännöintialan liiketoimintamah-

dollisuutena raportissa mainitaan energiakorjauk-

set. Tai isännöintiyritys voisi tarjota asiakkailleen 

tietynlaisia tuotepaketteja suunnitteluun, kokonais-

analyysien tekemiseen tai asukasviestintään. 

Tietotekniikkaa mahdollisimman paljon hyödyntä-

en - tietenkin.

Käytännössä taitaa kuitenkin olla niin, että tek-

niikan kehittyminen näkyy eniten isännöitsijän ar-

jessa, eikä välttämättä kovin hyvänä. Esimerkiksi 

kännykällä on niin helppo ottaa yhteyttä, mikä joh-

taa siihen, että isännöitsijä , ”se minun oma isän-

nöitsijäni”, pitäisi saada kiinni mistä ja milloin vain. 

Sähköpostiin tulvii kymmenittäin, ehkä sadoit-

tainkin posteja, joihin oletetaan vastattavan heti - 

mainokset, vikailmoitukset ja asiapostit sekaisin. 

Vuodenvaih-

teessa isännöit-

sijäksi valmistu-

va Mika Vierikko 

Lohjan kaupun-

gin Tilapalve-

luista ja Nikki 

Koponen As Oy

Pappilanrin-

teestä Siilin-

järveltä kuunte-

lemassa tark-

kaavaisina työ-

pajassa käytyä 

keskustelua. 
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Tulevatko vika- ja häiriöilmoitukset kotisivu-

jen kautta vai sähköpostilla vai kännykkään - hyvä 

vai huono asia? Vuorovaikutteiset kotisivut - hal-

litus voi antaa palautetta ja saa kaiken materiaalin 

käyttöönsä kotisivujen asukassivujen tai vastaavien 

kautta - hyvä vai huono asia? Sähköinen allekirjoi-

tus - järkevä vai ei?

– Olen sitä mieltä, että tekniikka antaa isännöin-

tityöhönkin uusia mahdollisuuksia, mutta tekniikka 

täytyy hallita hyvin, Mika pohti.

Sosiaalisen median käyttöä vähän
Facebook ei ole vielä kovin monenkaan isännöin-

tiyrityksen viestintäkanava, mikä ainakin seminaa-

rissa  kävi ilmi. Vain pari kättä nousi. Esa Lehtonen 

Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskus Ky:stä kertoi 

heidän yrityksensä olevan Facebookissa. 

Se  johtuu Esan mukaan aika luonnollisesti siitä, 

ettei hän kuuden kympin huitevilla olevana isän-

nöitsijänä niinkään sinne halunnut, mutta kun poi-

ka Arttu on saanut datanomikoulutuksen ja muu-

tenkin internet ja sosiaalinen media ovat hänelle 

luonnollinen viestintäympäristö, yritys on mennyt 

mukaan myös sosiaaliseen mediaan.

– Taloyhtiöiden, sen osakkaiden ja asukkaiden 

kannalta on hyvin vaarallista, kun asukkaat lähtevät 

sosiaalisiin medioihin ja verkostoihin. Siellä maini-

taan nimiä ja talojen asioita. Keskustelu lähtee hel-

posti liikkeelle. Sen seurauksena taloyhtiöissä voi 

Puheenjohtajana toimi päätoimittaja Riina Takala.

Työpajassa käsitellyt aiheet perustuivat vuonna 2011 

ilmestyneeseen Ympäristöministeriön raporttiin, jossa 

hahmotettiin isännöintialan tulevaisuuteen liittyviä ongel-

makohtia ja kehitystarpeita.

– Janica Diktoniuksen kutsuin työpajaan siksi, että hän 

on nuorena naisyrittäjänä tullut toimialalle, jota pidetään 

miesvaltaisena. Toki naisiakin on tullut alalle viime vuosina 

enemmän. Isännöitsijäkunnan keski-ikä on varsin korkea. 

Nuorten houkutteleminen alalle on kuitenkin vaikeaa, 

Riina Takala kertoi.

– Mika Artesolan kutsuin Puheenjohtajien Klubin vetäjänä 

tuomaan keskusteluun asiakkaan sekä hallitusten ja isän-

nöitsijöiden  yhteistyön näkökulman. Mika on aktiivisesti 

esittänyt uusia ideoita siihen, miten yhteistyötä hallituksen 

ja isännöitsijän kesken voitaisiin edistää. Taloudellisten 

paineiden, korjaamisen tarpeen, väestön ikääntymisen 

tai  maahanmuuttajien vaikutukset taloyhtiöiden arkeen 

vaativat yhteen hiileen puhaltamista.

Tule jatkamaan keskustelua 

www.kiinteistoposti.fi /artikkelit

syntyä “ydinräjähdyksiä”, joiden “raunioiden” koko-

aminen voi olla myöhemmin hyvin vaikeaa. Siksi 

pitäisi ymmärtää, että taloyhtiöiden asioista kyettäi-

siin keskustelemaan sosiaalisessa mediassa positii-

visesti, Mika toivoi.

http://www.lifa.net


http://www.moraarmatur.fi


Mitä Sinä vaadit 
kiinteistöjesi vesikalusteilta?
- Kestävää ja turvallista tekniikkaa?

- Helppoa huollettavuutta?

- Veden - ja energian kulutusta pienentäviä toimintoja?

- Modernia ulkonäköä?

- Helppoa käytettävyyttä?

- Edullista hintaa?

Mora MMIX - hanasarjassa 
on nämä kaikki! 
EcoSafe™ paremman ympäristön puolesta!

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

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

Ainutlaatuiset toiminnot  

38°C

Eco Safe Soft Closing Comfort Shower ESS Easy-Open Express Fill Mora Eco

Mora  MMIX
moraarmatur.fi
    

http://www.moraarmatur.fi


Varaudu ja valmistaudu 
median kohtaamiseen

MEDIAN KANSSA SAMALLA PUOLEN

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

T
alouselämä-lehden päätoimittaja ja yli 

25 vuotta uutistoimittajana työskennellyt 

Reijo Ruokanen evästi häätöön liittyvän 

esimerkin kautta isännöitsijöitä siitä, mi-

ten heidän kannattaisi suhtautua mediaan, miet-

tiä etukäteen, miten kannattaa toimia ja ymmärtää 

miksi kannattaa ryhtyä yhteistyöhön.

Esimerkiksi Ruokanen valitsi tapauksen, jossa 

lapsiperhe häädetään vuokra-asunnosta vuokra-

rästien takia, koska arveli, että se nopeasti ajatellen 

voisi olla todellinen tilanne, johon isännöitsijä työs-

sään joutuu.

– Tapaushan vaikuttaa sellaiselta, mistä te ette 

varmaankaan mielellänne keskustelisi julkisuudes-

sa - tai mistään muustakaan tämäntyyppisestä ta-

pauksesta. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin se, 

että asia ei miksikään muutu, vaikka kieltäytyisitte 

kommentoimasta, juttu mediaan tehdään joka ta-

pauksessa, Ruokanen totesi.

– Jos media jättäisi aina jutun tekemättä, kun 

toinen osapuoli sen kieltää, niin mediaahan ohjai-

sivat aivan muut tahot kuin päätoimittajat.

Varaudu ennakolta
– Jos ette kerro esimerkiksi tuossa häätötapaukses-

sa omaa näkemystänne, lehdessä lukee, että lapsi-

perheen äiti pakkasessa pohtii, tähänkö me kaikki 

kuolemme ja kaikki vuokrat on varmasti maksettu 

ja niin edelleen. 

– Totuus voi oikeasti olla se, että heille on jo 

osoitettu uusi asunto. He vain haluavat jollakin ta-

valla saada huomiota. Tämä kaikki jää silloin kerto-

matta, ellette te kerro. Silloin välittyy vain yksipuo-

linen kuva asiasta. Siksi sanon teille, että ei kannata 

etsiä syitä olla kertomatta, vaan kannattaa etsiä syitä 

kertoa, Ruokanen opasti toimintaperiaatteeksi.

Ennalta varautuminen voi tarkoittaa esimerkik-

si sitä, että selvitetään etukäteen ne juridiset rajat, 

mistä asioista voi puhua ja mistä ei.

– Jos tilanne on juuri päällä, kun toimittaja ottaa 

teihin yhteyttä, kannattaa ehdottaa toimittajalle, et-

tä sopiiko, soitan sinulle puolen tunnin päästä, kun 

tiedän enemmän. Kyllä toimittaja antaa sen ajan, 

ihan varmasti, Ruokanen vakuutti.

– Mediaan kannattaa suhtautua myös niin, että 

me teemme ja toimimme yhdessä ja olemme sa-

malla puolella. Koska jos isännöitsijä suhtautuu toi-

mittajaan niin, että olemme eri puolilla, toimittaja 

voittaa aina. Toimittajan tehtävänä on tehdä se juttu 

ja joku kertoo aina, hän jatkoi.

– Voi olla, että sen vuoksi joutuu hetkeksi tuulen 

tuivertamaksi, mutta se vaihe on aika nopeasti ohi. 

Jos asioita pyrkii valtavasti salaamaan ja piilottele-

maan, ottaa hirvittävän suuren riskin siinä, että asi-

at tulevat jonakin päivänä ulos. Se riippuu asiasta, 

minkä kokoisena. 

– Pahimmillaan asiat tulevat esiin palasina niin, 

että se ralli kestää vuosikausia, Ruokanen vielä tote-

si mainiten yhtenä esimerkkinä Lahden doping-ta-

pauksen ja toisena vaalirahoituksen.

Väärinymmärryksiin 
kompastutaan
Miten media toimii, mikä on uutinen, mitä uuti-

sesta seuraa, tiedontarve ja oikeus tietoon ja miten 

tämän oikeuden kanssa käytännössä nykymaail-

massa toimitaan? Tässä liuta kysymyksiä, joiden 

vastausten perusteella Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaarissa istuneilla isännöitsijöillä ja yhteistyö-

kumppaneilla syntyi ymmärrys, miksi toimittajien 

yhteydenottoihin kannattaa varautua ja olla median 

suhteen avoin.

– Useimmiten Suomessa median yhteistyö eri 

toimijoiden kanssa sujuu hyvin, mutta on siinä ai-

na parantamisenkin varaa. Yhteistyötä kannattaisi 

pyrkiä parantamaan erityisesti väärinymmärrysten 

välttämiseksi. Suurin osa kompastumisista johtuu 

juuri väärinymmärryksistä ja sellaisia asioita, jotka 

Isännöitsijänkään ei kannata etsiä syitä olla kertomatta toimit-
tajalle asioita, joista kysytään, vaan etsiä syitä, miksi kannattaa 
kertoa. Tämä vaatii etukäteen varautumista. Esimerkiksi sitä, 
että isännöitsijä on selvittänyt, mitkä ovat ne juridiset rajat, 
mitä minkinlaisessa tilanteessa voi sanoa ja mitä ei. 

46



vain eivät miellytä, mutta ovat luonnollisia, Ruoka-

nen pohjusti.

Kaiken perustana on uutinen, joka Ruokasen 

esittämän määritelmän mukaan kuuluu seuraavas-

ti: uutinen on ristiriita oletuksen ja tapahtuneen vä-

lillä.

– Se on aika looginen määritelmä, jos lähdetään 

siitä, että tänään on torstai, huomenna perjantai. 

Kun perjantai tulee, se ei ole uutinen, koska on ihan 

oletettavaa, että perjantai tulee. Mutta jos tänään on 

torstai ja huomenna sunnuntai, se on uutinen. Ai-

nakin perheelle, jos isi luulee tulevansa kotiin per-

jantaina ja tuleekin sunnuntaina, Ruokanen heitti.

Käytännön esimerkkeinä uutisista Ruokanen 

mainitsi mm. Kreikan velkakriisin, joka oli alussa 

uutinen, koska tapahtuma yllätti.

– Tänä päivänä se olisi uutinen, jos Kreikka olisi 

selvinnyt velkakriisistään.

Eurokriisin ratkeaminen olisi tällä hetkellä iso 

uutinen.

Erilaiset poikkeustilanteet ovat aina uutisia, kun-

nes ne lakkaavat olemasta poikkeustiloja ja niistä 

tulee normaalia elämää. 

– Esimerkiksi maanjäristys on uutinen, mutta jos 

niitä tapahtuu kahden viikon aikana kuusi kertaa, se 

seitsemäs ei ole enää niin kova uutinen, koska ole-

tetaan, että järistyksiä tulee lisää.

– Hallituskriisi on uutinen, koska se ei ole vallit-

seva olotila, Ruokanen jatkoi yhtenä esimerkkinä.

– Lahden doping oli alussa erittäin iso uutinen. 

Sen jälkeen se kuitenkin lakkasi olemaan itsessään 

uutinen, mutta kun sieltä tuli esiin koko ajan uusia 

asioita, siitä tuli uudelleen uutinen. 

– Suurten yritysten, kuten Metson tai Nokian 

irtisanomiset eivät ole tänä päivänä enää uutisia. 

Laskimme, että Stephen Elopin aikana Nokiasta irti-

sanottiin 5630 työntekijää. Sitä ei kukaan odottanut 

noin lyhyessä ajassa tapahtuvaksi. Nyt irtisanomiset 

eivät ole enää uutinen.  

Uutinen - 
syntyy tiedontarve
– Kun uutinen tapahtuu, syntyy tiedontarve. Tie-

dontarve on se, minkä kanssa me toimittajat eläm-

me ja mistä leipämme haemme. Mitä suurempi 

tiedontarve, sitä enemmän ja nopeammin meidän 

täytyy myös toimia, Ruokanen jatkoi.

Tähän prosessia Ruokasen mukaan on erittäin 

suuresti muokannut internet, mutta myös yksinker-

tainen tosiasia, että maailma on muuttunut.

– Ennen iso uutinen meni niin, että ensin tehtiin 

uutinen radiouutisiin, koska se oli silloin nopein 

väline. Sitten tulivat illan televisiolähetys, aamuleh-

det ja iltapäivälehdet. Tämä oli aika simppeli pro-

sessi hallita niin journalisteille kuin niillekin ihmi-

sille, jotka olivat tapahtuman osapuolia tai keskipis-

teessä. Tämän kanssa me kaikki opimme elämään 

enemmän tai vähemmän.

– Vapaa ja riip-

pumaton tie-

donvälitys on 

paras suoja 

poikkeustilan-

teita ja uhkia 

vastaan. Aina-

kaan meille ei 

synny yhteis-

kuntaan omi-

tuisia salaliitto-

teorioita esi-

merkiksi onnet-

tomuuksissa, 

jos tiedonvälitys 

niissä on ollut 

vapaata ja riip-

pumatonta, 

Reijo Ruokanen 

totesi.

”Meillä on laissa erikseen 
pykälät niistä asioista, 
jotka eivät ole julkisia tai 
jotka ovat salaisia tai joita 
rikoslain perusteella ei voi 
uutisoida. Kaikkeen muu-
hun tietoon ihmisillä on 
oikeus.” Reijo Ruokanen
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– Sitten joku keksi internetin. Media ei sitä ha-

lunnut. Voin hartaasti luvata, että jos kelloa voitai-

siin pyörittää taaksepäin, niin minun puolestani in-

ternet saisi mennä. Meidän elämämme oli tosi pal-

jon helpompaa. Tiedonhankinta oli ennen muinoin 

vaikeampaa, mutta paineet pienempiä. Ehkä olette 

uutisistakin huomanneet, ettei internet ole tulos-

muodostuksenkaan kannalta meille kovin hyvä. 

Tietoa jaetaan tauotta
– Toimittajan kannalta internet on johtanut siihen, 

että meillä on uutisen deadline joka ainoa sekunti. 

Enää ei ole mahdollista odottaa vanhan mallin mu-

kaan, Ruokanen kuvasi yhtä olennaisinta muutosta 

toimittajien työssä.

Toimitusten kannalta tämä tarkoittaa Ruokasen 

mukaan myös sitä, että yleisö odottaa tietoa heti. Se 

taas johtaa siihen, että toimitusten on välttämätöntä 

jakaa tietoa tauotta.

– Nyt juttuja tehdään hirveän paljon nopeam-

malla tahdilla. Paljon pienempiä juttuja. Yhteen jut-

tuun voi tulla ehkä yksi uusi asia, kun vanhaa juttua 

päivitetään. Jutun loppuun laitetaan vielä, että ti-

lannetta seurataan, kohta tulee lisää, Ruokanen ku-

vasi uutisten tekemisen tahtia.

Kansalaisten oikeus tietoon
Maailma on Ruokasen mukaan muuttunut myös 

sillä tavoin, että kansalaisilla on oikeus saada mah-

dollisimman reaaliaikaista informaatiota.

– Kun aloitin toimittajan työt vuonna 1988, Suo-

mi oli erilainen. Suomalaiset ottivat valtavan paljon 

ohjausta vastaan tuolta ns. yhteiskunnan yläkerras-

ta. Tänä päivänä suomalaiset haluavat saada  tietoa 

ja he haluavat sen nyt. Siihen heillä on perustuslain 

suoma oikeus, Ruokanen muistutti tärkeästä perus-

oikeudesta.

Tämä johtaa Ruokasen mukaan väistämättä 

myös siihen, että tiedottamisen on mukauduttava 

siihen - uudenlaista tiedottamista vaaditaan kaikilta 

toimijoilta.

Käytännön tiedotusesimerkit mm. tsunamista, 

Jokelan ja Kauhajoen koulusurmista eivät saaneet 

Ruokaselta kovin hyviä arvosanoja, kun tarkastel-

laan viranomaisten toimintaa tiedottamisen kan-

nalta. Toki myös median toiminnassa erityisesti Jo-

kelan tapauksessa olisi ollut parantamisen varaa.

Hallitsemattomasti 
sosiaaliseen mediaan?
– Tietysti voidaan myös kysyä, mitäs jos ei tiedotet-

taisikaan. Pidetään vanha malli ja ajatellaan, mitä se 

media oikein tulee  hosumaan. Kysymykseen vas-

taukseksi tulee kuitenkin tiedontarve: Tiedontarve 

tällaisessa tapahtumassa on niin suuri, että jos me-

dia ei jaa tietoa, niin joku toinen sen tekee, Ruoka-

nen totesi.

Tästä hän kertoi esimerkkinä perhesurman, jon-

ka tiedottaminen “karkasi” sosiaaliseen mediaan. 

– Itäisessä Suomessa oli tapahtunut rikos, jos-

sa perheen kotona surmattiin kirveellä useampia 

ihmisiä. Surmaaja oli perheen täysi-ikäinen poika. 

Siinä vaiheessa, kun me lehdessä yritimme vahvis-

taa uutista, niin sosiaalisessa mediassa oli jo kerrot-

tu, että siellä on tapettu niin ja niin monta ihmistä. 

Oli kerrottu uhrien nimet. Oli kerrottu myös sur-

maajan nimi. Uhreina oli kuitenkin kerrottu myös 

pari muuta nimeä, jotka eivät olleet uhreja ja sur-

maajalla oli kerrottu olleen rikoskumppanin, joka ei 

ollut siellä päinkään.

– Jos asemansa vakiinnuttanut media ei tee täl-

laisia uutisjuttuja mahdollisimman nopeasti, niin 

ne tehdään sosiaaliseen mediaan, eikä siellä ole mi-

tään pelisääntöjä. Meillä on aika tiukat pelisäännöt, 

mutta sosiaalisessa mediassa ei todellakaan ole pie-

nimpiäkään pelisääntöjä, eikä siellä kukaan vastaa 

mediaan laitetusta tiedosta, Ruokanen varoitti.

– Valitettavasti - kuten te tiedätte, koska olette 

paljon tekemisissä ihmisten kanssa - että ihmisillä 

on taipumus uskoa ne asiat, jotka heitä eniten säp-

sähdyttävät. Jos joku kertoo, että kuolleita oli kolme 

ja toinen, että 13, niin me luotamme siihen, että 13 

on totta. Se on monta kertaa tutkittu tosiasia.

– Sen takia sosiaalisessa mediassa syntyviin hu-

huihin uskotaan, koska ne yleensä ovat paljon kau-

heampia kuin itse totuus. Ja kun huhu lähtee sosi-

aalisessa mediassa liikkeelle, sen kontrolloiminen 

ja jälkeenpäin kumoaminen on aivan mahdotonta. 

Siksi media on uutistilanteissa nykyään hyvin är-

häkkänä, Reijo Ruokanen vielä selitti.

Kansalaisilla on 

oikeus saada 

tietoa. Se on 

perusoikeus. 

Uutinen saa ai-

kaan tiedontar-

peen, johon 

median on tänä 

päivänä tauotta 

vastattava. 

Toisinaan kus-

tannuksistakin 

piittaamatta 

oman brändin 

ylläpitämiseksi, 

Ruokanen tote-

si.
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http://www.talokeskus.fi


Mitä jos pelastussuunni 

Yhteistyössä

Katso esittelyvideo palvelun käytöstä: 

www.pelastussuunnitelma.fi/video

t

http://www.pelastussuunnitelma.fi/video


i telmasi olisikin verkossa?

Pelastussuunnitelmat, nykyaikaisesti

Pelsu Pelastussuunnitelma on kiinteistöjen pelastussuunitelma 

verkossa. Pelsu Pelastussuunnitelma ei vanhene, kuten tavalliset 

pelastussuunnitelmat. Päivitämme pelastussuunnitelmiesi 

asiasisällön aina vastaamaan uusimpia lakeja, asetuksia ja 

käytäntöjä.

Avaimet käteen

Vaivattomin tapa hankkia Pelsu Pelastussuunnitelma. 

Palvelussa asiantuntija tulee tekemään pelastussuunnitelman 

luoksenne kiertäen kohteenne ja laatien kohteesta myös 

turvallisuusraportin. Silloin voit varmistua siitä, ettei pieninkään 

yksityiskohta jää huomiotta.

http://www.pelastussuunnitelma.fi/video


“Ei ole suuri vaiva tarkis-
taa, että urakoitsijalla on 
tulityösuunnitelma ja 
koulutetut ammatti-
laiset työtä tekemässä. 
He tietävät, miten
tulityöt tehdään 
turvallisesti.” 
Seppo Pekurinen
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Tulitöiden pelisäännöt
pelastussuunnitelmaan
Kattourakoitsija tulee isännöintitoimistoon ja pyy-
tää allekirjoittamaan tulityöluvan. Tulija esittää li-
säksi tulityökorttinsa. Olisi kiire päästä töihin. 

Mitä tekee isännöitsijä? Mikä paperi? Mitä 
tekemään? Tulitöitä...tulipaloriski? 

Vastauksia vailla olevien kysymysten paljous 
mielessään hän toteaa, ettei voi antaa tulityölupaa 
ennen kuin urakoitsija esittää tulityösuunnitelman. 

ULKOPUOLINEN TULITYÖKORTILLINEN AVUKSI

Teksti: Teksti: Riina Takala  Riina Takala  Kuva: Kuva: Markus PaajalaMarkus Paajala

J
otenkin näin isännöitsijä varmaankin toi-

mii arkitilanteessa, kun tulityöhön aikova 

pyytää lupaa, mutta vahingontorjuntapääl-

likkö Seppo Pekurinen Finanssialan Kes-

kusliitosta tarkentaa toimintaperiaatteita vielä suo-

jeluohjeisiin ja muihin määräyksiin ja asetuksiin 

perustuen näin:

– Vakuutusehdot lähtevät periaatteessa siitä, et-

tä vakuutuksen ottajan tulee myöntää tulityölupa. 

Taloyhtiössä se tarkoittaa sitä, että taloyhtiöllä pitää 

olla pelastussuunnitelma ja siinä osana, kuinka täs-

sä taloyhtiössä tulityöt hoidetaan ja määriteltynä, 

kuka antaa tulityöluvat. Pitää ottaa kantaa jo etukä-

teen siihen, myöntääkö luvan isännöitsijä vai onko 

se esimerkiksi huoltoyhtiön työnjohtaja. Asia pitää 

organisoida jotenkin valmiiksi isännöitsijän kautta, 

Pekurinen totesi.

Ulkopuolista apua saa käyttää
Suojeluohjeessa lukee, että tulityöluvan myöntäjällä 

on oltava tulityökortti. 

– Eli jos teidän kiinteistössänne tehdään tulitöi-

tä, niin se henkilö, joka luvan antaa, hänellä täytyy 

olla tulityökortti, Pekurinen pohjustaa.

Oman “luottoisännöitsijän” kommentti kyseiseen 

vaatimukseen oli, että se on  käytännössä liian kova. 

– Eli sen hirvittävän työmäärän lisäksi, mitä te 

nyt jo teette oikeaa työtänne,  niin sitten pitäisi vielä 

tuntea tulityökuviot. Siitä syystä tähän suojeluoh-

jeeseen, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa, on 

kirjoitettu tämäkin, että voitte käyttää ulkopuolista 

apua, henkilöä, jolla on tulityökortti ja joka ymmär-

tää tulitöiden tekemiseen liittyvät riskit, Pekurinen 

selosti ohjeen käytännön tason tulkinnan.  

Riskiarviointia ensin
Tärkeintä hänen mielestään on kuitenkin kaikkien - 

tilaajasta urakoitsijaan ja tulitöiden tekijään itseen-

sä asti - ymmärtää, että aina kun tehdään tulitöitä, 

niin vaarat pitää arvioida, työskentelypaikka kartoit-

taa turvallisuusmielessä, voidaanko siellä tulitöitä 

tehdä tai mitä muutoksia tehtävä, että voidaan. 

Yhtenä vaihtoehtona täytyy harkita työmenetel-

män vaihtamistakin. Tällainen tilanne voi Pekuri-

sen näkemyksen tulla eteen silloin, kun tulitöitä ai-

otaan tehdä esimerkiksi kantakaupungin vanhan 

kerrostalon ullakolla, jossa on paljon romua ja rojuja 

ja siivotonta. Silloin työmenetelmän vaihtaminen 

on järkevämpi toimintatapa kuin ryhtyä hitsaile-

maan tai rälläköimään.

– Olen kuullut, että esimerkiksi Helsingin seu-

dulla isännöitsijöistä on tullut tulitöiden tai tulipalo-

jen vuoksi niin varovaisia, etteivät he anna laatta-

liikkeelle lupaa tehdä kylpyhuoneissa tulitöitä. He 

kokevat, etteivät uskalla ottaa sitä vastuuta, mikä 

tulitöihin liittyy, koska eivät riittävästi tunne tulitöi-

den tekemistä tai minkälaisia riskejä niihin liittyy.

– Silloin pitää ottaa mukaan jokin ulkopuolinen 

henkilö, joka tuntee työskentelytavan ja voi arvi-

oida kylpyhuoneen riskit ja vaarat ja ellei niitä ole, 

myöntää luvan, Pekurinen neuvoo.

Lisäksi hän kehottaa isännöitsijöitä tarkistamaan 

vakuutusyhtiöiden suojeluohjeen, mitä siellä tuli-

töistä sanotaan.

Tulityökortin omaavista henkilöistä löytää tiedot 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä SPEKistä, 

joka on jo pitkään kouluttanut tulityökorttilaisia.

Pelastussuunnitelmaan 
yhdistettävissä
Pelastussuunnitelma on luonnollinen kohta taloyh-

tiön kiinteistönpidossa ja isännöinnissä, minne tu-

litöihin liittyvät vaateet voi liittää.

– Mihin kaikkeen tulityökorttivaatimus liittyy? 

Ensinnäkin se perustuu pelastuslakiin, jonka pykä-

lässä viisi sanotaan, että kun tulitöihin ryhdytään, 
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täytyy huolehtia riittävistä turvatoimista. Lain laatija 

ei ole tietenkään ruvennut luettelemaan, mitä toi-

met ovat, vaan meidän täytyy itse löytää ja toteuttaa 

tulityöturvatoimet muuta kautta. 

– Sen lisäksi, että pelastuslaissa ovat nämä “riit-

tävät varotoimet” - vaatimukset, niin siellä on vel-

voite laatia pelastussuunnitelma. Suurimmassa 

osassa teidänkin kohteistanne pitäisi olla pelastus-

suunnitelma. Tulityösuunnitelma on helppo liittää 

sen osaksi. 

– Se voi olla esimerkiksi vain yksi velvoittava ri-

vi, jossa ilmoitetaan, että huoltoyhtiö hoitaa tämän 

kohteen tulityöasiat. Se voi riittää, koska osoittaa, 

että asia on jo edes jollakin tavoin ennakolta määri-

telty, Pekurinen opasti.

– Ymmärtääkseni isännöitsijän tehtäväluette-

lossakin mainitaan, että teidän vastuulla on palo- ja 

pelastusmääräysten seuranta ja valvonta. Joten si-

tä kautta tulityöasiakin kytkeytyy minun mielestäni 

isännöintityöhön, ellei sitä ole sitten erikseen isän-

nöintisopimuksessa suljettu pois, hän vielä muis-

tutti.

Standardit ohjaavat
Tulityöturvallisuuteen liittyviä asioita on määri-

telty myös kahdessa standardissa, joista toista kut-

sutaan kentällä tulityöstandardiksi ja toinen on uusi 

katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvalli-

suus -standardi.

Näiden lisäksi tulitöiden tekemistä ohjeistetaan 

suojeluohjeella, jota on Pekurisen mukaan juuri uu-

distettu ja se astuu voimaan ensi vuoden alussa. 

Uudistamisen tarve tuli esiin vuonna 2011, kun 

todettiin, että vakuutusyhtiöiden suojeluohje ero-

aa yleisestä ja kattotulitöitäkin koskeva standardi on 

erilainen.

– Tällä halutaan poistaa tulkintaepäkohdat. Lain 

mukaan palotarkastaja voi keskeyttää työmaan, jos 

havaitsee esimerkiksi katolla palovaaran. Asiakas 

taas on voinut sanoa tähän, että me olemme toimi-

neet vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaan, joka 

sanoo asiasta näin. Nyt tällaiset epäkohdat saadaan 

poistettua uudella suojeluohjeella, Pekurinen selitti.

Palokatkoihin liittyy 
ongelmia
– Olenko ymmärtänyt oikein, että jos putkiremon-

tissa on menty läpi palokatkoseinän ja työmaa on 

kesken, niin esimerkiksi joka ilta pitäisi tilkitä se 

palokatkoseinän aukko, seminaarin puheenjohtaja 

Petri Silvennoinen avasi keskustelua eräästä tulitöi-

hinkin liittyvästä ajankohtaisesta asiasta.

Pekurisen vastaus oli yksiselitteinen: – Kyllä suo-

jeluohje näin sanoo, että pitää toimia.

– Kukaan ei ole vielä keksinyt sen verran näppä-

rää palokatkoa, joka olisi riittävän hyvä ja joka voi-

taisiin illalla laittaa paikoilleen ja poistaa aamulla, 

kun työt jatkuvat, Pekurinen harmitteli.

Hän perusteli kehittämistarvetta sellaisella esi-

merkillä, jossa palokatkojen “tilkitseminen” olisi voi-

nut estää vaarallisen ja vakavan tulipalon syntymi-

sen eräässä tamperelaisessa kerrostalossa.

– Taloyhtiössä oli meneillään putkiremontti ja 

linjat auki alhaalta ylös asti. Työmaalle tuli yöllä tu-

hopolttaja, joka sytytti tulipalon. Sen seurauksena 

tappava savu levisi koko kerrostaloon ja oli por-

taikossa niin matalalla, että viimeinen nuoripari 

joutui konttaamaan talosta ulos kissa kainalossaan.  

Savun leviäminen näin laajalti johtui juuri siitä, et-

tei ollut palokatkoja tai niitä tukittu. 

– Suomessa toimii mm. Palokatkoyhdistys, joka 

on ollut asiassa aktiivinen. Uskon, että palokatko-

jen osalta tilanne tulee vielä petraantumaan tämän 

vuoden aikana, Pekurinen arveli.

Palokatkoihin kiinnitetään varmasti tulevaisuu-

dessa entistä enemmän huomiota myös pari vuotta 

sitten tapahtuneen Turun sairaalapalon antamasta 

kokemuksesta: 

Tulipalosta aiheutui taloudellisesti suuret vahin-

got, mihin suurimmaksi osaksi johti se, että palo-

katkot olivat auki, eikä niitä oltu remontin ajaksi tu-

kittu.

Koulutus tuottaa tulosta
Nykymuotoista tulityökorttikoulutusta Suomessa 

on annettu 25 vuotta. Vakuutusyhtiöiden Keskus-

liitto antoi ensimmäisen suojeluohjeensa tulitöistä 

vuonna 1983. Se sai alkunsa vahinkovakuutusyhti-

öitä yhdistävästä huolesta, että 40 prosenttia tulipa-

loista aiheutuu hitsaamisesta.

– Vakuutusyhtiöt päättivät, että jos tulityö ai-

heuttaa palovahingon, niin korvausta vähennetään 

100 000 markkaa maksimissaan. Asiakkaalle kym-

menkertainen omavastuu ja vähennys maksimis-

saan 100 000 markkaa. Hitsaajien keskuudessa levi-

si nopeasti tämä juttu ja sai aikaan sen, että turva-

asioihin ruvettiin kiinnittämään huomiota.

Tulityökoulutus alkoi vuonna 1988 Suomen Pe-

lastusalan Keskusjärjestön, Suomen Palopäällystö-

liiton ja silloisen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton 

kolmikantasopimuksena. 

Tänä päivänä SPEK vastaa koulutuksesta, kortti-

en myöntämisestä ja tulityökorttilaisten rekisterin 

ylläpitämisestä. Tällä tavoin on toteutettu ns. sini-

sen tulityökortin koulutusta.

Kattovahinkojen lisäännyttyä tuli tarve saada tar-

kemmat ohjeet myös kattotöiden turvalliseen teke-

miseen ja ns. mustan kortin koulutus alkoi Kattolii-

ton jäsenyrityksissä vuonna 1993.

Viime vuonna oli voimassa 420 000 tulityökort-

tia ja vuosittain koulutettavia on yli 35 000. Kortit-

han on uusittava viiden vuoden välein.

– Tulipaloja, joista esimerkiksi hitsarit eivät it-

se pysty enää sammuttamaan, tapahtuu vuosittain 

noin 200. 

– Kuvitelkaa, minkälainen tilanne meillä olisi, 

ellemme olisi silloin 25 vuotta sitten tehneet mitään 

silloiselle tulipalotilanteelle ja tulitöille. Miten älyt-

tömän suuria palovahinkokorvauksia jouduttaisiin 

maksamaan. Palovakuutusmaksut olisivat varmas-

ti jotakin aivan muuta kuin ne nyt ovat, Pelkurinen 

totesi esitellen ylpeänä, että koulutuksen ansiosta 

tänä päivänä vain 1,5 prosenttia suurista tulipaloista 

johtuu tulitöistä ja niissä tehdyistä virheistä.
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– Tässä kuitenkin usein unohtuu sellainenkin 

tosiasia, että tulityöturvallisuus on työntekijöiden 

työturvallisuutta mitä suurimmassa määrin, Pekuri-

nen muistutti kuulijoille.

Koulutuksessa käydään läpi kaikki ne asiat, mitkä 

tulitöitä tehtäessä on otettava huomioon omista va-

rusteista ja tulityövartijan läsnäolosta alkaen. 

YLI 20 vuotta korjausrakentamisen ja uudisraken-

tamisen kanssa työskennellyt Petri Silvennoinen 

(kuvassa) nosti esiin palokatkot ja niiden kanssa 

toimimisen tulityöasiaan liittyen. Se liittyi osin 

hänen omaan taustaansa - yli 20 vuoden kokemus 

korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen ammat-

tilaisten kanssa työskentelemisestä. 

– Korjausrakentamisen määrä  on kasvanut 

vuosien varrella hyvin paljon samanaikaisesti, kun  

uudisrakentaminen on taantuman vuoksi hyvin 

paljolti “sukeltanut” alaspäin. Te isännöitsijät voitte 

vaikuttaa osittain uudisrakentamiseen, mutta teillä 

on valtavan hyvät mahdollisuudet pitää huolta, että 

korjausrakentaminen edelleen jatkaa nousuaan - oli 

sitten hyvät tai huonot ajat.

– Jos te annatte taloyhtiöiden hallituksille ja 

osakkaille viestiä, että nyt kannattaa säästää, eikä 

korjata, niin silloin ajaudumme entistä syvemmälle. 

Uskoisin kuitenkin kollegoidenkin kanssa käymieni 

keskusteluiden perusteella, että korjausrakentami-

nen edelleenkin kasvaa ja ne yritykset ja työntekijät, 

jotka ovat hyviä ja osaavat tehdä, niin heille riittää 

töitä. Siinä mielessä voimme olla toiveikkaita.

Yhteistyöstä on kaikessa kysymys. Oltava hyvät 

suhteet kaikkialle - jopa mediaan. Tuon ajatuksen 

Silvennoinen kiteytti ensimmäisen seminaaripäivän 

yhteenvedossaan.

Korjausrakentamisen 
nousu jatkuu

www.lassila-tikanoja.fi
 JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS 
 KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA 
 VAHINKOSANEERAUS  
 VIEMÄRIHUOLTO JA -REMONTOINTI 
 SIIVOUS JA TUKIPALVELUT

L&T:n astiasuojat ovat siisti ja tyylikäs ratkaisu pihan 
jätepisteeseen. Perustuksia tai rakennuslupaa ei tar-
vita. Unohda kalliit ja tilasyöpöt jätekatokset! 

Turvallisuuttakaan emme ole unohtaneet: uusi L&T 
TopLine Firesafe on maailman ensimmäinen aidosti 
paloturvallinen astiasuoja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Lisätietoja saat puhelimitse 
numerosta 010 636 2790 tai sähköpostitse osoit-
teesta kauppa@lassila-tikanoja.fi .

TILAA 
PIHALTA.
TILAA 
PIHALTA.
IHAN TURHAAN.

JÄTEKATOS HAUKKAA 
YKSIÖN VERRAN

VTT:n palo-
turvallisuus-

testissä 
hyväksytty

http://www.lassila-tikanoja.fi


ARA vahtii ja valvoo
ja voi jopa sanktioida 
Isännöitsijöiden ei tarvitse huolestua, että heihin 
kohdistuisi joitakin  rikosoikeudellisia sanktiota, el-
lei taloyhtiö ole hankkinut energiatodistusta  tai sen 
puuttumista ole kirjattu isännöitsijäntodistukseen. 

ENERGIATODISTUKSEN LAIMINLYÖNNISTÄ 
EI SEURAA RIKOSOIKEUDELLISTA SANKTIOTA

Teksti: Teksti: Riina Takala    Kuva: Kuva: Eetu Karppanen

S
iitä varatuomari, asianajaja Pasi Orava kui-

tenkin muistutti, että ARA valvoo yksittäis-

tenkin asuntojen myynti- ja vuokraustilan-

teissa energiatodistuksen olemassaoloa ja 

voi määrätä todistuksen tehtäväksi jopa uhkasakon 

uhalla.  

On myös mahdollista, että ikävimmässä tapa-

uksessa isännöitsijä tai hallitus joutuvat vahingon-

korvauksena itse maksamaan omasta kukkarostaan 

”viranomaispakolla” tehdyn energiatodistuksen laa-

timiseen liittyviä kustannuksia.

Energiatodistusvelvoite 
laajenee
Ennen kesäkuun ensimmäistä päivää asunnon os-

taja tai vuokraaja saattoi pyytää isännöitsijältä, että 

isännöitsijäntodistukseen ei kirjata mainintaa ener-

giatodistuksesta, koska sitä ei ole esimerkiksi vel-

vollisuuden piiriin kuuluvassa kerrostalossa tehty.

– On voinut pyytää, ettei mainita, mutta isän-

nöitsijäntodistuksessa tätä tietoa ei enää voi jättää 

mainitsematta eli on mainittava, että joko todistus 

on tai se puuttuu. Voihan olla niinkin, että raken-

Pasi Orava ker-

toi energiato-

distuslain muu-

tosten vaiku-

tuksista isän-

nöitsijän työhön 

sekä pohti pa-

riskunnan ase-

mavaltuuteen 

liittyviä näke-

myksiä Laki-

kammarissa.
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nuksesta ei vielä ole välttämättä tarvittu aikaisem-

min energiatodistusta, eikä välttämättä siirtymä-

aikana tarvita edelleenkään, Pasi Orava Asianajo-

toimisto J. Rajamäki Oy:stä opasti Tulevaisuuden 

Isännöinti -seminaarin Lakikammarissa.

Sellaiset taloyhtiöt, joille on laadittu vanhan lain 

mukaiset erilliset energiatodistukset, ne ovat voi-

massa enintään 10 vuotta laatimishetkestä. Isän-

nöitsijäntodistukseen sisältyvät energiatodistukset 

ovat voimassa ensi vuoden loppuun. 

Energiatodistusten laatimisvelvoite kuitenkin 

laajenee nyt uuden lain mukaan vaiheittain. Uu-

disrakennuksilta se edelleenkin vaaditaan raken-

nuslupaa haettaessa. Kerrostaloista ja vuoden 1980 

jälkeen rakennetuista pientaloista se vaaditaan, ku-

ten vanhankin lain mukaan. Rivitalot, toimisto- ja 

liikerakennukset tulevat todistusvelvoitteen piiriin 

1.7.2014 alkaen ja hoitoalan rakennukset, kokoon-

tumisrakennukset ym. 1.7.2015 alkaen. Ja ennen 

vuotta 1980 rakennetut pientalot vasta 1.7.2017 al-

kaen.

ARA valvoo ja vahtii
Uuden lain mukaisia energiatodistuksia ja niiden 

laatimista valvoo Asumisen rahoitus- ja kehittämis-

keskus ARA.

– Lahdesta käsin ARA valvoo eri puolilla Suomea, 

että todistus on laadittu, että ne ovat asianmukai-

sesti tehty, pitää yllä rekisteriä pätevöityneistä to-

distusten laatijoista ja todistuksista. Tavoitehan on, 

että kaikki rakennukset tulevat jossakin vaiheessa 

energiatodistusten piiriin, Orava muistutti.

– ARA päättää myös seuraamuksista. Eli ARA 

tekee vuosittain ennalta ilmoittamattoman mää-

rän tarkastuksia yhtiöihin tai yksittäisten omista-

jien toimiin, onko todistus laadittu vai ei. ARA voi 

kehottaa tai käskeä tekemään todistuksen, asettaa 

uhkasakon, teettää omistajan tai laatimisvelvolli-

sen kustannuksella todistuksen tai jopa asettaa ra-

kennukselle käyttökiellon. Tämä nyt on aika pitkälle 

menevä seuraamus, mutta mahdollinen.

– Uhkasakko lankeaa maksettavaksi, jos tiettyyn 

määräaikaan mennessä ei ole todistusta laadittu, ei-

kä velvoitetta täytetty. Minkä suuruisia uhkasakot 

mahdollisesti ovat, sitä emme vielä tiedä. Epäilisin 

kuitenkin, että sakko nousee useampaan tuhanteen 

euroon, koska uhkasakonhan tehtävä on olla vaiku-

tukseltaan todellinen. 50 tai sadan euron ei välttä-

mättä saa aikaan toimintaa, Orava arvioi.

Isännöitsijäkunnalle ei Oravan mukaan ole tu-

lossa mitään rikosoikeudellisia sanktioita, jos todis-

tusta ei ole laadittu tai sen puuttumista ei ole mai-

nittu isännöitsijäntodistuksessa. 

Sen sijaan Orava kuitenkin arveli, että jos todis-

tusta ei ole hankittu, hallitus tai isännöitsijät saat-

tavat joutua vahingonkorvauksena vastaamaan ja 

maksamaan todistuksen laatimismaksun ylittävät 

kustannukset - omasta kukkarostaan.

http://www.lassila-tikanoja.fi


Vexve Verto on huoneistokohtainen 

vedenmittausjärjestelmä, jonka avulla 

käyttäjä pystyy tarkkailemaan koko 

kiinteistön tai yksittäisen asunnon 

kulutuslukemia.

Järjestelmään kuuluvat virtausantu-

rit, huoneistoyksiköt ja -näytöt sekä 

Internetissä toimiva kulutustietojen 

seurantatyökalu VertoLive.

Vexve Verto

Pajakatu 11

38200 Sastamala

Puh. 010 7340 800

www.vexve.com

Huoneistokohtaisen vedenmittauksen 

edelläkävijä jo 30 vuotta

Vexve myöntää Verto-järjestelmälle viiden vuoden takuun.

Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää.

Verrolla on aina tiedetty vedenmittauksen merkitys. Huoneistokohtaisella 

vedenmittauksella varustetussa kiinteistössä arkipäivää on:

Kolmanneksen pie-

nempi vedenkulutus

Lähes 10% säästö 

energiankulutuksessa

Tiesithän, että huoneistokohtainen veden-

mittaus on nykyään lakisääteistä – 1.9.2013 

alkaen myös putkiremonttikohteissa.

Netissä toimiva kulutustietojen 

seurantatyökalu VertoLive on 

uudistunut!

Katso esittelyvideo täysin 

uudesta VertoLivestä!

www.vexve.com/vertolive

http://www.vexve.com


Yksittäisissäkin kaupoissa 
tarpeen
– Siis jos minä nyt yksityisesti myyn omistukses-

sani olevan huoneiston, niin pitääkö minulla olla 

energiatodistus? Tai entäs jos sovimme yksityisinä 

henkilöinä keskenämme, että energiatodistusta ei 

tarvita, eräs kuulija tiedusteli.

– Esimerkiksi siirtymäajan puitteissa ns. vanho-

ja omakotitaloja voi myydä tai vuokrata ilman to-

distusta 1.7.2017 saakka. Kerrostalon asuinhuoneis-

ton osalta todistus tulee olla, Oravan yksiselitteinen 

vastaus kuului.

Rakennukselle, ei yhtiölle
– Kuka on velvollinen hankkimaan todistuksen - 

tässä kannattaa ensiksi muistaa, että energiatodis-

tus ei ole yhtiön kaikkia rakennuksia koskeva, vaan 

1.6.2013 eteenpäin rakennuskohtainen todistus. 

Käytännössähän tämä toki johtaa siihen, että jos ta-

loyhtiö muodostuu viidestä kerrostalosta ja asun-

noissa on suuri vaihtuvuus, niin silloin todistus 

tulee hankittavaksi kaikista viidestä talosta, Orava 

totesi.

– Rakennuksen omistaja hankkii eli taloyhtiö 

hankkii. Tästä on kuitenkin säädetty poikkeus. Eli 

jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty kunnossapi-

tovastuusta siten, että yhtiö ei hoida mitään osaa 

jonkin rakennuksen kunnossapidosta, esimerkiksi 

yhtiössä on erillistalo, niin silloin erillistalon omis-

tajan pitää hankkia energiatodistus. Toki yhtiö voi 

päättää niinkin, että hankitaan kaikista rakennuk-

sista. Se vaatii kaikkien yksimielisen päätöksen. Se 

voi kuitenkin tulla näin myös kaikille osapuolille 

edullisimmaksi. 

Pariskunta ja 
asemavaltuutus
Miten pariskunta, joista vain toinen tulee yhtiöko-

koukseen, käyttää äänioikeutta - tästä virisi mielen-

kiintoinen keskustelu ja pohdinta.  

– Lähtökohtana on se, että osakeryhmä on ja-

kamaton. Se on vakuusoikeudellisesti jakamaton. 

Se on  asunto-osakeyhtiölain äänestysmenettelys-

sä jakamaton. Omistajat käyttävät äänioikeuttaan 

vain yhden edustajan kautta. Puolikkailla äänillä ei 

saa äänestää, vaan äänestetään koko osakeryhmäl-

lä, Orava opasti.

– Eli jos Liisa tulee paikalle ja sanoo, että Pentti 

ei pääse mukaan ja että minä edustan Penttiä, niin 

valtuutusta ei mielestäni synny näin, että valtuute-

tuksi ilmoittautuva itse siitä ilmoittaa. 

– Meillä on saatettu käytännössä katsoa, että toi-

sella puolisoista olisi jonkinlainen asemavaltuutus 

ja voidaan hyväksyä, että toinen puolisoista on pai-

kalla ja äänestää koko osakeryhmällä. 

– En ole löytänyt laista ensimmäistäkään kohtaa, 

joka tukee tätä kyseistä ajattelua. Mielestäni valtuu-

tus tulee nimenomaisesti antaa. Mistään muusta-

kaan lainsäädännöstä ei löydy kohtaa, että pelkäs-

tään naimisissa olo oikeuttaisi määräämään puo-

lison omaisuudesta omistajaoikeuksia käyttäen- ei 

sellaista ole, Orava totesi.

– Eihän Pentti -puoliso voi mennä pankkiin ja 

päättää, että panttaa yhteiset osakekirjat ja ostaa ve-

neen, ei Liisa tästä suutu. Ja todeta, että minulla on 

asemavaltuutus - olen naimisissa Liisan kanssa. Si-

tä paitsi, jos osakkeet pantataan, pitää pantata kaikki 

osakkeet, Orava konkretisoi asiaa käytännönlähei-

sesti.

Eräs paikallaolijoista haluaa tietää, voiko esimer-

kiksi kuolinpesä toimittaa isännöitsijälle valtakirjan, 

joka on voimassa toistaiseksi.

– Tämä on hyvä pointti, koska se toimii myös 

puolisoiden välillä. Voidaan tehdä ns. kestovaltakir-

ja, joka toimii aina yhtiökokouksissa. Siitä kannat-

taa myös yhtiökokouskutsuja laatiessanne mainita 

ja pyytää yhteisomistajat tarvittaessa toimittamaan 

valtakirja, Orava opasti.

– Kokouskutsu on äärimmäisen tärkeä asiakirja. 

Mitään päätöksiä ei saa tehdä, jos sitä ei ole mainit-

tu kutsussa. Ainoastaan sellaisessa tapauksessa, että 

kaikki osakkeenomistajat ovat paikalla  ja hyväksy-

vät, että tehdään päätös jostakin asiasta, jota ei ole 

mainittu kokouskutsussa, se on mahdollista. Vain 

silloin voidaan poiketa kokouskutsusta.

– Tämä johtuu siitä, että osakkeenomistajalle va-

rataan laissa mahdollisuus miettiä, onko hänen 

tarpeen olla kokouksessa läsnä, tietää etukäteen, 

mitä siellä käsitellään. Tämähän on ihan järkeen-

käypä perusta.

Isännöitsijä 
hallituksessa?
– Isännöitsijä voidaan valita hallituksen jäseneksi, 

mutta ei hallituksen puheenjohtajaksi, ellei sitä ole 

yhtiöjärjestyksellä sallittu. Yhtiökokouksessa isän-

nöitsijä voi toimia sihteerinä tai puheenjohtajana-

kin - siellä isännöitsijä kelpaa kumpaankin tehtä-

vään. 

– Yhtiökokouksessa voidaan käyttää avustajaa. 

Muita kelpoisuusvaatimuksia ei ole kuin, että hen-

kilön pitää olla täysvaltainen ja pystyy päättämään 

asioista. Ei avustajan taikka edustajankaan tarvitse 

olla asianajaja. Suhtaudun varauksella siihen, että 

yhtiö ottaa tavanomaiseen yhtiökokoukseen asian-

ajajan tai muun lakimiehen. Tai hallituksen ko-

koukseen, jossa ei ole mitään erityistä kysymystä 

selitettävänä tai ratkaistavana yhtiölle. Tai ainakin 

jos näin tapahtuisi, vaatisin avustajan ”tilanneita” 

myös maksamaan asianajajan tai lakimiehen kulut.

Lue Kiinteistöpostin uudistuneilta kotisivuilta, miten 

Keski-Suomen käräjäoikeus ratkaisi osakkaan huoneistossa 

tapahtuneen kosteusvaurion kustannusten jakamisen yhtiön 

ja osakkaan kesken.

Tapaus käsiteltiin Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarin 

Lakikammarissa.

www.kiinteistoposti.fi /artikkelit
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H
yvittämiseen liittyen selvitettävää ja haastei-

ta riittää, että tilanteista selvitään kunnialla. On 

vedettävä linjat sillä tavoin, ettei tule kauheasti 

“turpiin”. Näin totesi toimitusjohtaja Eino Taulu 

Sakipa Oy:stä kokemuksistaan 50-luvun talojen ryhmäkor-

jaushankkeesta.

Hän esitteli Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa Kii-

nanmuuri-nimisen hankkeen, jossa  kolme porilaista asun-

to-osakeyhtiötä toteuttaa yhteisesti perinteisen linjasanee-

rauksen. Remontin yhteydessä huoneistojen kylpyhuoneet ja 

keittiöt uusitaan. Vajaata 200 asuntoa koskeva hanke on tar-

koitus saada valmiiksi ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. 

– Uskoisin, että teilläkin on aikamoinen aivojumppa re-

monteissa, varsinkin vesi- ja viemäriremonteissa, miten rajat 

yhtiön ja osakkaan välisen vastuun osalta vedetään. Asunto-

osakeyhtiölaki on taustalla ja on pyrittävä yhdenvertaiseen 

perustasoon mahdollisimman tarkoin, mutta miten näitä 

asioita sitten käytännössä sovelletaankin, Taulu pohti.

Esimerkiksi Kiinanmuurissa on huoneistoja, joissa on al-

kuperäisiä 50-luvun lopun keittiöitä, joitakin aikaisemmin 

uusittuja, mutta myös ihan hiljattain uusittuja.

– Jos huoneistossa oli alkuperäiset vanhat keittiökalus-

teet, ne revittiin irti ja uusien kalusteiden asentaminen kuu-

lui urakkaan. Sitten oli keittiöitä, jotka oli juuri uusittu. Niissä 

kalusteet vain irroitettiin ja pistettiin takaisin paikoilleen ja 

siitä sai hyvitystä, Taulu kertoo. 

Vastuunjakoakin visaisempi kysymys oli juuri se, minkä-

laisissa tilanteissa osakas on oikeutettu saamaan hyvitystä jo 

aikaisemmin tekemästään remontista.

– Hyvitysmaailma on kyllä ihan oma maailmansa. Mitä 

asunto-osakeyhtiölain mukaisesti sitten hyvitetään tai ei hy-

vitetä? Mikä on se säästö, joka yhtiölle syntyy? Juuri laite-

tusta kylpyhuoneesta ei juuri mitään säästöä voi syntyä. Jos 

sähköryhmätaulu on uusittu osakkeenomistajan kustannuk-

sella, silloin yhtiölle syntyy selkeä säästö. Vesihana on juuri 

uusittu. Remontissa se irroitetaan, kiinnitetään uudelleen ja 

tiivistetään, syntyy hyvitettävääkin, Taulu pohti.

Hän kehotti miettimään pelisäännöt hyvittämisen rajan-

vedosta  hallituksessa yhdessä projektinjohtajan ja suunnit-

telijoiden kanssa.

– Asunto-osakeyhtiölakihan sanoo, että yhtiökokous te-

kee päätöksen hyvittämisestä. En ole ihan varma, miten ja 

missä vaiheessa yhtiökokous sen lopullisen hyvityspäätök-

sen sitten tekee. Noissa hankkeissa, joissa me olemme olleet 

mukana, niin yhtiökokous on antanut hallitukselle tällaisen 

valtuuden, Taulu kertoo.

Lue Eino Taulun ryhmäkorjaushankkeista käytännön kokemuk-

seen perustuvat kommentit uudistuneilta Kiinteistöpostin kotisivuilta: 

www.kiinteistoposti.fi /artikkelit

KYLPYHUONE JUURI REMONTOITU - HYVITETÄÄNKÖ?

Isännöitsijän päävaiva,
syntyykö säästöä vai ei?

Teksti: Teksti: Riina Takala    Kuva: Kuva: Markus Paajala
Eino Taulu antoi 

hyviä käytän-

nön vinkkejä, 

miten ryhmä-

korjaushanke 

voidaan viedä 

hallitusti läpi.
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Kattoratkaisut

Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi

Aito tiilikatto
erottuu edukseen

   Aito keraaminen Koramic-kattotiili:

Ekologinen 

Säilyttää värinsä ja patinoituu kauniistiSäilyttää värinsä ja patinoituu kauniisti

Pitkäikäinen

Kaunis

Kestävä

http://www.wienerberger.fi


http://www.vesivek.fi


K
un julkisivuremontille asetetaan erityi-

siä tavoitteita, myös lopputuloksen arvi-

oimiseen on paremmat lähtökohdat kuin 

ilman tavoitteita. Näin voi ainakin todeta 

As Oy Näsinamurin julkisivuremontissa, jossa on-

nistuttiin erinomaisesti täyttämään neljä tavoitetta 

ja saatiin aikaan onnistunut lopputulos. Julkisivu-

yhdistys, AKHA  ja Kiinteistöposti valitsivat esimer-

killisesti toteutetun remontin Julkisivuremontti 

2012 - kilpailun voittajaksi.

Osakkeenomistajana ja hallituksen ulkopuolise-

na teknisenä asiantuntijana toiminut Heikki Käkö-

nen kertoi tamperelaisen As Oy Näsinamurin julki-

sivuremontin vaiheista Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaarissa.

Hankkeelle erityisesti asetetut tavoitteet liittyivät 

positiivisesti alueen muista kerrostaloista erottu-

vaan arkkitehtuuriin, energiankulutukseen, asun-

tojen ääneneristävyyden parantamiseen ja hyvään 

yhteistyöhön läpi hankkeen.

Hyvän yhteistyön toteuttamisessa Käkösen mu-

kaan hallituksella oli erittäin tärkeä rooli ja se toimi 

aktiivisesti asukkaidenkin toiveiden esille saami-

seksi.

Ääneneristävyyden parantaminen edellytti eri-

tyisratkaisuja ikkunoiden ja rakenteiden ulkovaipan 

Onnistuneen julkisivu-
remontin kokemuksia

Teksti: Teksti: Riina Takala    Kuva: Kuva: Markus Paajala

tiiviyden suhteen, esimerkiksi ikkunoiden ulkola-

si otettiin vahvempana, minkä ansiosta se leikkaa 

ääntä paremmin ja korvausilmaventtiilit tehtiin eri 

tavoin kuin normaaleissa ratkaisuissa.

Energiansäästötavoite toteutunut
Energiansäästötavoitteeksi asetettiin kokonaisläm-

mitysenergian kulutuksen pienentäminen vähin-

tään 15 prosentilla. 

- Tätä seurattiin koko ajan suunnitteluvaiheessa. 

Suunnittelija laski jatkuvasti sitä, että kun tehdään 

jokin ratkaisu, niin mitä se tarkoittaa energiankulu-

tukseen ja rakennuksen elinkaarikustannuksiin. 

- Nyt on kokonainen talvi takana ja kulutuksia 

on normeerattu ja verrattu aikaisempiin kulutuk-

siin. Suunnittelija laski, että kulutus laskisi noin 15 

prosenttia tai himpun ylitse. Nyt se on toteutunut 

siellä 16-17 prosentin välillä. Toki siinä on vasta yksi 

normeerattu talvi takana, mutta se näyttää sen, että 

suunta on oikea.

Lue Kiinteistöpostin uudistuneilta kotisivuilta, miten 

kaikki As Oy Näsinamurissa oikein tehtiin. www.kiinteisto-

posti.fi /artikkelit

Heikki Käkönen 

kertoi, että jul-

kisivuremontin 

jatkoksi tehtiin 

piharemontti, 

jonka tuloksista 

on tarkoitus 

nauttia pika-

puoliin pidettä-

vissä pihajuhlis-

sa.
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T
ulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa 

tänä vuonna ensimmäistä kertaa esittäy-

tyneistä yrityksistä iLOQ Oy:n piste Kon-

taktiFoorumissa veti myyntipäällikkö Kai 

Patjan ja myyntipäällikkö Toni Päivisen mukaan to-

della hyvin puoleensa. 

Isännöitsijävoittoisesta seminaariväestä yrityk-

sen elektroninen lukitusjärjestelmä oli ennestään 

tuttu osalle ainakin jollakin tasolla, osalle täysin 

uutta.

Työnsä kautta myös jo käytännön kokemusta 

elektronisesta iLOQ -lukitusjärjestelmästä saanei-

ta poikkesi.

– Heidän kommenttinsa olivat todella positiivi-

sia. Myös iLOQ-lukitusohjelmiston helppo ja vaiva-

ton käyttö sai suurta kiitosta, Patja kertoi. 

Teknisten ja toiminnallisten seikkojen lisäksi yri-

tyksen edustajilta kyseltiin hintatasosta, toimitus-

ajoista sekä jälleenmyyjistä. - Kiinnostus oli todella 

suurta!

Lukituksen tulevaisuus
–Nykytekniikalla mekaaninen lukitus ei ole enää 

riittävä turvallisuustasoltaan. Vaikka huoneistojen 

lukot sarjoitetaan avaimien katoamisen jälkeen uu-

delleen, kadonnut avain jää usein toimimaan yhti-

ön yleisiin tiloihin. Löydettynä se avaa yhä pääsyn 

kyseisiin tiloihin.

– Valitettavan usein avaimia on väärissä käsissä. 

Sitä kautta väärinkäytökset ja rauhattomuus taloyh-

tiöissä lisääntyvät. 

Paitsi vaikeasti hallittavina iLOQ:in edustajat 

määrittelevät mekaaniset lukitusjärjestelmät myös 

Lukitusmaailman uudet 
tuulet vetivät kiinnostuneita

ylläpidoltaan kalliina. 

– Elektromekaaninen lukitus ratkaisee kaikki nä-

mä ongelmat.  Ja aavistuksen korkeampi hankin-

tahinta kuoleutuu parhaimmillaan jo ensimmäisen 

avaimen katoamisen myötä, Kai Patja toteaa. 

Hänen mukaansa Suomessa markkinat ovatkin 

vahvasti siirtymässä elektromekaaniseen lukituk-

seen. Euroopassa sama ilmiö on ollut havaittavissa 

jo vuosia. 

Kokemuksena TI-seminaari puolsi iLOQ:in 

edustajien kannalta hyvin paikkansa. Jatkoa ajatel-

len saantiin kertyi  joukko yhteydenottopyyntöjä. 

Valitettavan 

usein vanhoja 

avaimia on vää-

rissä käsissä ja 

sitä kautta vää-

rinkäytökset li-

sääntyvät. 

Elektroninen 

lukitus on nyky-

päivää, kertoi-

vat iLOQ Oy;n 

edustajat Kai 

Patja ja Toni 

Päivinen.

KontaktiFoorumin kolmituntinen tutustumis- ja verkostoitumistilaisuus 

saa vuosi vuodelta niin seminaarivierailta kuin yhteistyökumppaneiltakin 

kiitosta. Vasemmalla Lumon Oy:stä Jyrki Hutri. Risto Oksa (oik) ja Mika 

Vierikko Lohjan kaupungin Tilapalveluista tutustumassa 

KontaktiFoorumin antiin

Pääkaupunkiseudun RemonttiMaailma oli yksi kuudesta seminaarin 

pääyhteistyökumppanista. Yrityksen tuoterepertuaariin kuuluvat myös 

keittiöt. “Remppamiehet” Jouni Kanniainen (oik) ja Sami Saarikoski 

kertoivat, että seminaarista starttasi kaksi todella merkittävää remon-

tointimahdollisuutta. Keskustelemassa Petteri Soini ASA-Isännöinti 

Oy:stä.

Yhteistyökumppaneiden haastattelut: Yhteistyökumppaneiden haastattelut: Hanna Rissanen    Kuvat: Kuvat: Eetu ja Matti Karppanen
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INSPIROIDU. 
IDEOI. 
LUO.

JULKISIVULEVYT     RAKENNUSLEVYT     SISUSTUSLEVYT

Cembrit on maailman suurimpia kuitusementtilevyjen valmistajia.  
Cembrit- ja Luja-levyt valmistetaan Suomessa, Lohjalla.  
Ota yhteyttä Cembrit-myyntiin p. 019 287 61 tai sales @ cembrit.fi.

www.cembrit.fi

C E M B R I T  Z E N I T

Läpivärjätty ja samansävyisellä akryylimaalilla pinnoitettu Cembrit 
Zenit luo poikkeuksellisen intensiivisen värin.  Värillisen sisuksen ja 
syvän pintavärin yhdistelmä antaa levylle yhdenmukaisen ja vahvan 
pinnan, joka on immuuni pienille pintanaarmuille.

C E M B R I T  M E T R O

Klassinen betoninharmaa kuitusementtilevy, sataprosenttisen 
peittävä akryylimaali sekä valikoima ajan henkeä ilmaisevia värejä – 
Cembrit Metro -mallisto onnistuu yhdistämään käytännöllisyyden ja 
luovuuden ennen näkemättömällä tavalla.

C E M B R I T  P E R M A B A S E

Cembrit Permabase -levyä käytetään tuulettuviin julkisivuihin 
ohutrappauksen aluslevynä. Levy soveltuu niin uudis- kuin 
korjausrakentamiseen sisä- ja ulkotiloissa. 

C E M B R I T  R O C K

Luonnonkivipintainen Cembrit Rock on julkisivulevy, joka pysyy 
hyväkuntoisena säästä riippumatta. Levyn pintaan kiinnitetty 
kiviaines tekee julkisivusta elävän ja mielenkiintoisen.

INTENSIIVINEN 
KESTÄVÄ 
YHDENMUKAINEN

INTENSIIVINEN 
KESTÄVÄ 
YHDENMUKAINEN

VOIMAKAS 
ILMAISUKYKYINEN 
LUOVA

KÄYTÄNNÖLLINEN 
KESTÄVÄ  
PITKÄIKÄINEN

ROSOINEN 
ILMEIKÄS 
VÄKEVÄ

http://www.cembrit.fi


V
errattuna edellisiin Tulevaisuuden Isän-

nöinti -seminaareihin isännöitsijät 

tuntuivat viihtyvän KontakiFoorumin 

messuosastoilla kauemmin. Tällainen 

vaikutelma jäi ainakin RTK-Palvelun kiinteistöhuol-

toa edustaneelle Arto Koskiselle.  

Olipa se seurausta muun ohjelman toisenlaisesta 

aikataulutuksesta tai jostain muusta, ihmiset eivät 

vaikuttaneet kiireisiltä.

 – Osastolla oli välitön ja rento tunnelma, ja kuu-

lumisia vaihdettiin ja uusista tuulista kuultiin puo-

lin ja toisin.  

Koskisen ja RTK-Palvelusta toisena edustajana 

mukana olleen Mika Salosen kanssa keskustelleis-

sa oli monia edellisistä seminaareista tuttuja. Hyviä 

uusia kontakteja syntyi myös, ja reissusta mukaan 

saatiin myös muutamia tarjouspyyntöjä. 

Myös esillepanijoiden keskeisellä yhteydenpidol-

la Koskinen totesi olevan merkitystä, onhan heistä 

monilla mm. yhteisiä asiakkaita.

Energiatehokkuusasiat esillä
Kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelut muodostavat 

perusrungon RTK-Palvelun tarjonnassa taloyhtiöil-

le. Myös energiankulutuskartoitukselle ja kiinteistö-

jen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävälle 

suunnitteluavulle on kysyntää. 

RTK-Palvelun tuotteista uusimpana Koskinen ja 

Salonen esittelivät kiinteistöjen etähallintaa, jossa 

kiinteistön taloautomatiikan toimintaa seurataan ja 

säädetään verkon yli etänä 24 tuntia vuorokaudes-

sa. 

Huoltomiehillä on kyseisen systeemin avul-

Etäyhteyksien sijasta 
rauhallista lähikeskustelua 

la seurannassa asiakasyhtiöidensä laitteiden toi-

mivuus, kulutustiedot jne. paikan päällä käymättä. 

Toisaalta akuutit vikatilanteet välittyvät heidän kän-

nyköihinsä ja läppäreihinsä, jolloin hälytyksiin ja 

poikkeamiin voidaan puuttua kohdennetusti ja vä-

littömästi normaalein kohdekäynnein. 

– Etähallinnalla tähdätään selkeisiin 10 - 50 pro-

sentin säästöihin kiinteistön energiakuluissa se-

kä jatkuvaan taloteknisten laitteiden optimointiin, 

summaa Koskinen etähallinnan hyötyjä.

RTK-Palvelu 

Oy:n Arto 

Koskinen (ku-

vassa keskellä) 

pitää Tulevai-

suuden Isän-

nöinti -semi-

naaria erittäin 

merkittävänä ti-

laisuutena tava-

ta kasvokkain 

suuri joukko 

isännöitsijöitä.

Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy tarjoaa asiakkailleen palveluja kivi-

ainespohjaisten rakennusmateriaalien, lähinnä betonin, mikrorakenne-

tutkimuksissa. Kuvassa yrityksen edustajat Arto Koskiahde (keskellä) ja 

vasemmassa reunassa Kari Peippo. Asokotien Matti Tarhio (toinen va-

semmalta) kuuntelemassa palveluista,

Cembrit Oy:n kokeneet edusmiehet Ari T. Koski (vas.) ja Matti Marjamäki 

kertoivat KontaktiFoorumissa Cembritin olevan yksi maailman suurim-

mista kuitusementtisten tasolevyjen valmistajista, jonka levyt soveltuvat 

sekä uudis- että saneerauskohteisiin.
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VIE KOKO TALOYHTIÖ 

HUIPPUNOPEAAN NETTIIN.

OTA YHTEYTTÄTT
taloyhtiomyynti@dna.fi
TeTT emme taloyhtiöllesi kilpailukykyisen tarjouksen!

Tai kTT atso lisää: www.dna.fi/taloyhtio

DNA Welholta saat
kerralla koko taloyhtiöön 
HUIPPUNOPEAT
NETTIYHTEYDET sekä 
LAAJAN VALIKOIMAN 
TV-KANAVIA, myös 
HD:na sekä kaapeli-
että antennitalouksiin. 

http://www.dna.fi/taloyhtio


P
aperinkeräys Oy:stä Tulevaisuuden Isän-

nöinti -seminaarissa on ollut edustus 

useampana vuotena.  Mukaan tämänke-

väiseen tapahtumaan lähtenyt myynti-

päällikkö Juha Salo tarttui tilanteeseen parin vuo-

den omakohtaisen tauon jälkeen. 

– Joka tapahtumasta olemme saaneet uusia 

kontakteja, joista osa on johtanut jatkuvaan yhteis-

työhön.

Seminaarin esitelmät Salo on kokenut joka ker-

ta ajankohtaisina ja kiinnostavina isännöitsijöiden 

työskentelyn kannalta.  Jälleen hän totesi tapahtu-

man hyvin onnistuneeksi. Se tarjosi mainion tilai-

suuden tutustua ja keskustella eri puolilta Suomea 

Ajankohtaisia ja yhteisiä 
aiheita riittää vuosi vuodelta

mukaan lähteneiden isännöitsijöiden kanssa alan 

yleisistä asioista.

KontaktiFoorumissa Paperinkeräys Oy:n osas-

tolla kysymyksiä ja keskustelua herätti  tällä ker-

taa etenkin vuonna 2014 tulossa oleva pakkausten 

tuottajavastuu. Osaltaan se tulee vaikuttamaan kiin-

teistöjen jätehuoltoon. 

Paperinkeräys ei ainoastaan keräile paperia, vaan 

tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden  myös salattavi-

en asiakirjojen turvallisen tuhoamisen, myös kiin-

tolevyiltä.

– Tietoturvan osalta löytyy vielä parannettavaa, 

Juha Salo Paperinkeräyksestä toteaa yleisnäkemyk-

senä yritysten toimintatavoista. 

Paperinkeäys Oy:n myynti-

päällikkö Juha Salolla (vasem-

malla) riitti KontaktiFooru-

missa vipinää ihmisten halu-

tessa tietää yrityksen Encore-

jätehuoltopalvelusta.

DNA Oy Welhon edustajana Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa pitkänlin-

jan, huippunopea “welholainen” Jouko Teräsniemi (vas.), jonka edustama yri-

tys tarjoaa tietoliikenne- ja tv-palveluita taloyhtiöille.

Vuokatin “angry 

bird” Jouni Ruuska 

Jeti-ikkunoista oli 

esittelemässä eko-

logista ikkunasa-

neerausmenetel-

mää, jossa ulko-

puitteen tilalle 

asennetaan koko-

naan uusi alumiini-

nen ulkopuite sekä 

karmiosa.
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H
elo Oy:n juuret juontavat peräti vuodes-

ta 1919. Siitä lähtien yrityksen kiukaiden 

löylyistä onkin nauttinut sukupolvi toi-

sensa jälkeen. 

Myös maailmalle levittäytyneen yrityksen tarjon-

ta on tänä päivänä lavea ja kattava, paitsi saunaan 

liittyvien tuotteiden myös palveluiden suhteen. 

Käsityksensä voi poiketa päivittämässä vaikka 

Suomen kartalle levittyneissä saunasisustusmyy-

mälöistä, Helo Centereissä.

Helo Center -myymälöistä vastaavan ketjupäällikön 

Satu Ilomäen mukaan Tulevaisuuden Isännöinti 

-seminaarissa yrityksen esittelypisteeseen pysäh-

tyneistä moni yllättyi kokonaisvaltaisuudesta, mitä 

yrityksellä on tarjota. 

 Taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallitusten jäse-

nille sauna-asiat ajankohtaistuvat tavallisimmin re-

monttiin valmistauduttaessa. 

– Pystymme tarjoamaan asiakkaan saunare-

montin suunnittelun, kartoituksen, tarkan budjetin, 

toteutuksen kalusteineen - kaiken saa logistisesti 

yhdestä paikasta, Satu Ilomäki toteaa. 

–  Hankkeen hallinnoinnin kannalta toimintata-

pa on taloyhtiölle helppo.

Pitkäjänteisen työn eduksi
 TI-seminaariin yrityskumppanin edustajana osal-

listunut Satu Ilomäki arvosti KontaktiFoorumia ta-

pahtumineen.

 – Parasta koko jutussa! Jotenkin aikaa voisi vielä 

pidentääkin...

 Ensimmäisen päivän plaseeratun illallisen hän 

totesi edesauttavan, että ihmiset eivät lyöttäytyneet 

ennestään tuttujen seuraan. Paikoittelu vahvisti uu-

sien yhteyksien syntymistä.

Kiukaita ja saunatuotteita - 
mutta laajasti myös palvelua

 – Ei olisi pahaksi, vaikka toinenkin illallinen olisi 

plaseerattu! 

Ensimmäistä kertaa mukana olleena Satu Ilomä-

ki koki tärkeäksi jo sen, että pääsi tekemään yrityk-

sen konseptia tunnetuksi, aina automaatiomahdol-

lisuuksia myöden - mistä useat kysyivätkin.

  – Toivottavasti jäimme kävijöiden mieliin. Tä-

mä on pitkäjänteistä työtä.

 Mukana Helo Oy:stä oli myös Etelä-Suomen 

myyntipäällikkö Riitta Vuolle. 

Helo Oy oli yksi 

uusista semi-

naarin yhteis-

työkumppa-

neista. Heidän 

“löylynheittokil-

pailunsa” saa-

vutti suuren 

suosion.

Satu Ilomäki 

(keskellä pöy-

dän takana) ja 

Riitta Vuolle 

seuraamassa 

suorituksia.

Lifa Air Oy Ltd markkinoi isännöitsijöille saneeraustyömailla käytettävää pö-

lynhallintaovea, jolla estetään pölyn ja hajujen leviäminen kiinteistön muihin 

tilohin. Pölynhallinnan ammattilaiset Kirsi-Marja Kuusisto ja Liisa Vanhatalo  

(oik) työssään.

Plan Brothers Oy:n markkinoima pelastussuunnitelma-palve-

lu herätti suurta mielenkiintoa seminaarivieraiden kohdalla. 

Sitä esittelemässä Okko Kouvalainen (selin).
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Vesivek Uusimaa Oy Jukka Juvonen ja Jani Karttunen (oik) esittelevät 

yrityksen tuoterepertuaariin kuuluvia kattoturvatuotteita ja sadevesi-

järjestelmiä. 

Kati Laakso Geberit Oy:stä kertoi yrityksen olevan Euroopan markkina-

johtaja saniteettitekniikan alalla.

Pipe-Modul Oy 

on vuonna 

1999 perustet-

tu Mikkelissä 

toimiva putkis-

toelementtien 

suunnitteluun 

ja teolliseen 

tuotantoon 

erikoistunut 

yritys. 

Tuotteesta ker-

tomassa Tatu 

Mieskolainen.

Kiinteistöpostin Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari järjestettiin 

kahdeksannen kerran. Nuorin mukanaolleista oli 27 vuotias ja van-

hin 77 vuotias. Keski-ikä 55 vuotta.

Naisia oli 30 ja miehiä 70. 

Ensi vuonna Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari järjestetään 15.-

17.5. Laita se jo siis kalenteriisi.

Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi 

KOULUTUSTA ISÄNNÖITSIJÖILLE

Asbestityön tilaaminen ja valvonta
26.8.2013, HELSINKI
Tule kuulemaan, mitä syksyn 2013 lainsäädäntö-
muutokset edellyttävät tilaajalta. Koulutuspäivän aikana 
käydään läpi asbestiin liittyvää lainsäädäntöä ja vastuita. 
Osallistuja saa varmuutta asbestikartoitusten tilaamiseen 
ja raporttien tulkitsemiseen. Osallistuja saa tietoa, miten 
valitaan asiantuntevat asbestityönsuorittajat ja miten 
valvotaan asbestipurkutöiden suorittamista. 
Laadukkaasti hoidettu asbestityön suunnittelu ja 
toteutus estää häiriöt, säästää aikaa ja kustannuksia sekä 
minimoi riskit. 
Koulutuksen hinta on 420 €.  Ilmoittautuminen 14.8. mennessä.

Korjausrakentaminen perusteista työn 
toteuttamiseen
28.–30.8.2013, HELSINKI
Koulutuksen tavoitteena on oppia toteuttamaan 
korjaushankkeet laadukkaasti ja taloudellisesti. 
Koulutuksessa opitaan tiedostamaan, millaista toimintaa 
laadukas ja taloudellinen lopputulos edellyttää 
tilaajalta ja urakoitsijoilta. Opitaan rakentamisen ja 
rakenteiden historian tuntemusta, korjausrakentamisen 
käsitteitä, hankkeen eri vaiheisiin liittyviä haasteita ja 
käytännön toimenpiteitä sekä miten vältytään käyttäjiin 
kohdistuvilta häiriötekijöiltä ja miten huolehditaan 
kolmannen osapuolen turvallisuudesta. 
Koulutuksen hinta on 1.200 €.  Ilmoittautuminen 12.8. 
mennessä.
Haasteelliset tilanteet työelämässä
11.9.2013, HELSINKI
Haasteellisia asiakastilanteita työelämässä kohtaavat 
tarvitsevat henkilökohtaisia neuvottelu- ja 
vaikuttamistaitoja, jotta tilanteissa päästään hyvään 
lopputulokseen eikä oma turvallisuus vaarannu.
Koulutuspäivän aikana keskustellaan osallistujien työn 
luonteesta ja pohditaan käytännön keinoja, joiden 
avulla ongelmat minimoidaan ja tilanteet hoidetaan 
positiiviseen lopputulokseen.
Koulutuksen hinta on 420 €.  Ilmoittautuminen 30.8. mennessä.

Uutta!           Uutta!           Uutta!           Uutta!   
Isännöitsijäkoulutus - 
Laadunvalvontamittausten tilaaminen
5.11.2013, HELSINKI
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia talo-
yhtiöiden kuntotutkimusten ja korjausrakentamis-
palvelujen laadunvalvonnan tilaamiseen. 
Oikein suoritetulla tutkimuksella, suunnittelulla ja 
valvonnalla helpotetaan korjauksista vastaavien 
isännöitsijöiden työtä ja saavutetaan merkittäviä 
kustannussäästöjä taloyhtiöille.
Koulutuksen hinta on 410 €.  Ilmoittautuminen 23.10. 
mennessä.

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §

Lisätietoja: www.rateko.fi 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi , rateko@rateko.fi  tai faksi 09 628 264
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Julkisivujen
Taitajat 2013

Tämän aukeaman 
ilmoittajat edustavat osaa 
Julkisivuyhdistyksen 
jäsenistöstä 2013

www.julkisivuyhdistys.fi 

www.contesta.fi

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

 
 

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!

INSINÖÖRITOIMISTO

CONDITIO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

Ratavallintie 2, 00720 Helsinki

www.exoteriko.fi
p. 02 244 0426, fax 02 242 6075
Liiketie 1, 21870 Riihikoski

 

 
 
Kattavaa rakenneteknistä suunnittelua ja 
monipuolista korjausrakentamispalvelua 
 
  Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot 

   ja kustannusarviot 
  Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset 
  Betonitekniikan asiantuntemus 
  Suunnittelu ja toteutuksen valvonta 

 
Espoo 

Kouvola  Pietarsaari  Seinäjoki  Vaasa 
 

 
 www.fmcgroup.fi  

http://www.julkisivuyhdistys.fi


Pidä pintasi,
  vaadi 

www.e-weber.fi 

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

VAHANEN-YHTIÖT
Linnoitustie 5 | FI-02600 Espoo

vaihde 020 769 8698 | www.vahanen.com

Rakennushanke H. Lumivirta Oy

* Kuntoarviot ja -selvitykset
* Kuntotutkimukset
* Korjaussuunnittelu
* Rakennuttaminen ja valvonta

www.korjausasiantuntijat.fi
www.fmcgroup.fi

- yli 20 vuoden kokemuksella -

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E 20100 TURKU PUH. 02 - 4690 744

JULKISIVUSANEERAUSTEN
 AMMATTILAINEN

Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen

Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen

Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski

www.lahiokunnostajat.fi

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

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

Tietokannassa on tällä hetkellä

Kun haluat puhutella heitä suoraan, 
soita meille ja tehdään yhdessä teho-
kas ja toimiva suorakampanja.

Julkisivuyhdistys 
– asiantuntemusta 

alan huipulta

(sis. alv.  10 %) + pm 

Käsikirja avuksi 
julkisivukorjaamiseen!

JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan 
en sim mäisessä osassa esitellään tyypillisen 
jul ki sivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-
osa keyhtiön näkökulmasta. 
Toisessa osassa esi tellään eri korjaustavat ja nii-
den soveltu vuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin 
ja olosuhteisiin. 
Tilaa: Riina Takala puh. 040 502 1769
         tai info@julkisivuyhdistys.  

pm

erustuvan käsikirjan
ll ll

Asiantuntija-apua
www.julkisivuyhdistys.  

 WSP Finland Oy 
p. 0207 864 11     
www.wspgroup.fi

 

Laboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset

LABORATORIO
Betoni
Haitta-aineet (asbesti, PAH, PCB)
VOC ja pölyt

KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS

TUTKITTUA TIETOA!

CEMBRIT
JULKISIVUT

http://www.julkisivuyhdistys.fi


N
äin kertoi pitkänlinjan yritysjohtaja Fin-

landia-talossa järjestetyssä Tulevaisuu-

den johtaminen -paneelikeskustelussa 

kesäkuun alussa. Teki vaikutuksen.

Allekirjoittanut oli kutsuttuna kyseiseen semi-

naariin, jossa panelistit pohtivat johtajuutta nyky-

hetkessä ja tulevaisuudessa. 

Johtajuuteen vaikuttavat monet tekijät: omista-

jat, henkilöstö, yrityksen arvot ja kasvuodotukset, 

kilpailutilanne, lainsäädäntö, koulutus, ympäristö-

kysymykset jne.

Tilaisuudessa oli noin sata (aikuista) johtajaa. Yk-

si asia nousi voimakkaasti pinnalle, nimittäin nuor-

ten työntekijöiden kohtaaminen työpaikalla. Miten 

käsitellä tätä diginatiivisukupolvea eli 1980- ja 1990 

-luvulla syntyneitä nuoria, joiden vuoro on nyt tulla 

työelämään? 

He, jotka ovat eläneet koko elämänsä teknolo-

gisoituneessa maailmassa, joille tietokoneet ja mat-

kapuhelimet ovat aina olleet olemassa.

Haasteet ovat erilaisia kuin ennen wan-

haan, jolloin oli pomo ja alaiset. Jokaisessa 

työyhteisössä oli selkeä hierarkia, eikä pomon 

arvovaltaa käynyt kyseenalaistaminen. Val-

litsi selkeä johtamisen fi losofi a: manage-

ment by näin on aina tehty ja tehdään 

jatkossakin.

Nykyisin pitää osata olla arvojoh-

taja, ottaa digitalisoituminen nor-

maalina yrityksen kehitysvaiheena, 

henkilöstön johtaminen on työyh-

teisöjohtamista, ottaa eettisyys ja 

hiilijalanjälkikin huomioon. 

Ennen häirikölle näytettiin 

ovea. Nyt samainen narsisti 

”Hyvää päivää johtajakollegat, olen... Perustin 
yritykseni vuonna 1948, olen ollut johtajana 65 
vuotta ja olen edelleen työelämässä.
Jatkotoiveitakin on asetettu; pöydälläni on so-
pimus kiinalaiselta asiakkaaltamme. Heidän toi-
veensa on, että olisin sopimuksen takuumiehenä 
vielä 10 vuoden kuluttuakin, 100-vuotiaana.”

Kesägourmeeta ja
johtajuuspohdiskelua

vaatii erityisoimenpiteitä, samoin laiskat ja alkoho-

liongelmaiset alaiset.

Ja mikä haasteellisinta - ehkä - nuorilla on sel-

laisia taitoja, joista meillä vanhoilla änkyröillä ei 

ole mitään hajua. Sen myöntäminen aidosti ja sitä 

kautta ihan totaalisen uuden oppiminen vetää nöy-

räksi.

Näin asia on myös isännöintialalla. Yksi simppe-

li esimerkki: kysyin Kiinteistöpostin Tulevaisuuden 

Isännöinti -seminaarissa neljältäkymmeneltä isän-

nöitsijältä, monenko edustamalla fi rmalla on Face-

book-sivut? Kaksi kättä nousi ylös.

Kuusenkerkistä 
moneksi 
Kerkät eli uudet versot ovat kauniin värinsä lisäksi 

myös syötäviä. Niistä voidaan valmistaa teetä, me-

hua, siirappia ja voi niitä ripotella kylpyveteenkin. 

Ne sisältävät runsaasti hivenaineita, vita-

miineja ja antioksidantteja - terveyskamaa, 

jonka sanotaan auttavan särkyihin, vatsavai-

voihin ja vaikka mihin - M.O.T. eli mahtaako 

olla totta. 

Päätin kokeilla, minkälaisen maun 

kerkät antavat graavilohelle.  

Herkistelin kunnolla ja käytin 

roseepippuria maustamisessa. 

Komean näköinen maustekuori 

tulikin ja maku... syötävää, ei 

voimakas, mutta poikkeaa pe-

rinteisestä suolalohesta. 

Kelpo kesäevästä uusien 

perunoiden, voin ja ruis-

leivän kera.

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

Karpan 
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:
Sinappi ei ole hyvää ilman kinkkua.
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www.facebook.com/karpankeittio

Graavattu lohi 
ROUHI roseepippuria noin ruokalusikallinen. 

Leikkaa desin verran kerkkiä pieneksi ja sekoita 

pippurirouhe, suola, sokeri ja kerkät keskenään ja 

hiero mausteet kalan pintaan. Kääräise kala voi-

paperiin ja laita se noin vuorokaudeksi jääkaap-

piin. 

Hampparin nimikkosafkaa
Kesäruokaa ovat myös itse valmistetut hampu-

rilaiset. Valmista ensin pihvitaikina. Meikäläi-

sen taikinaan tuli puoli kiloa vähärasvaista nau-

dan jauhelihaa, yksi sipuli, valkosipulin kynsiä ja 

mausteiksi suolaa, huhmareessa rouhittua mus-

tapippuria, suolaa, korppujauhoja, soijaöljyä ja 

Tabascoa, loraus tummaa olutta ja kolme kanan-

munaa. 

Ainekset sekoitetaan käsin ja taikinan anne-

taan tekeytyä tunnin verran jääkaapissa. 

Paistoin pihvit hiiligrillin ritilällä parillapan-

nulla. Pannulle sipaisu oliiviöljyä ja pihvit parillal-

le. Mukaan luumutomaatteja ja raparperin varsia. 

Pihvejä paistetaan muutama minuutti ja kään-

netään, jotta toinenkin puoli paistuu. Pyörittele 

myös lisukkeita, jotta nekin kypsyvät ympäriinsä. 

Kun pihvit alkavat olla kypsiä, nosta niiden 

päälle juustoviipaleet ja laita myös sämpylät pa-

rilalle. Jos grillaat ”kupugrillillä”, niin laita kupu 

päälle, että juusto alkaa sulamaan.

Mausteeksi ketsuppia, sinappia ja ehkä ham-

purilaissalsaa.

Raparperin päälle voi ripotella vähän sokeria. 

Tölkillinen tummaa olutta ja tällainen itse vär-

kätty maukas kesähamppari maistuu kesähamp-

parille ja sen kesäfriidulle takuuvarmasti.

Mukavaa ja lämmintä kesää kaikille johtajille ja 

nautiskelijoille. Ja muillekin.

Kesäisesti lohta ja hampurilaisia

nautiskelijoille. Ja muillekin

KahvimaallaKahvimaalla

8. kesäkuuta 20138. kesäkuuta 2013

Chef KarppaChef Karppa

Mäccärissä 

kuultua: Mitäs 

teille? Mitäpäs 

tässä. Kiitos ky-

symästä. 

Tarkoitan, mitä 

syötte? Purk-

kaa, vaikka täs-

tä on kyllä ma-

ku mennyt.

Mitä tilaatte 

nyt? Hesaria ja 

Aku Ankkaa. 

Mutta tahtoisin 

myös hampuri-

laisen.

Graavattu lohi
• roseepippuria

• merisuolaa

• sokeria

• kuusenkerkkiä

Hampurilainen
• naudan jauhelihaa

• sipuli

• kananmunia

• korppujauhoja

• mustapippuria

• tabascoa
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KIINTEISTÖALAN
Parhaat Palvelut 2013

TUHOLAISTORJUNTAA

BETONI-INJEKTOINTI

Eskon Oy
Ajomiehentie 13

00390 Helsinki
puh. 09-863 4161

KORJAUSRAKENTAMISTA 25 v.

Katso esittelyvideo: 
www.eskon.fi

kopo-laattojen kiinnitys
betoni- ja tiilirakenteiden

 korjaukset ja pinnoitukset
vedentiivistyskorjauksia
injektointiletkuasennuksia

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

ALUMIINI-IKKUNAT 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 

Tehokasta tuholaistorjuntaa

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

• lintutorjunta jne…

Soita 040 514 5026
Pertti Jumppanen

asiakaspalvelu@estorjunta.  

Terveellisen elinympäristön ammattilainen.



tuote- ja 
yritysuutis-

postia nimityksiä

Tikkurila Oyj
Koulutus-

päälliköksi on 

nimitetty 1.1.2013 

alkaen Marcus 

Wallström, joka 

vastaa kaikkien 

ammattilais-

asiakasryhmi-

en koulutuksista (urakoitsijat, 

suunnittelijat, rakennuttajat, 

teolliset maalaajat, isännöitsijät ja 

Temaspeed-jälleenmyyjät). Hän 

jatkaa uusien tehtävien ohella 

asiakasryhmäpäällikkönä (arkki-

tehdit ja suunnittelijat) ja raportoi 

myyntijohtaja Jarkko Mattilalle.

Teknisen pal-

velun päällikkö 

Juha Kilpinen 

jatkaa teolli-

suusasiakkaiden 

koulutusta oman 

työnsä ohella. 

Asiakaskou-

lutuspäällikkö 

Veli-Pekka Ruus-

kasen vastuulla 

ovat jatkossakin 

maalimyyjäkou-

lutus ja koulu-

tusyhteistyö pintakäsittelyalan 

oppilaitosten kanssa. Molemmat 

raportoivat koulutustehtävissä 

teknisen tuen päällikölle Rami 

Kupariselle. 

Tuukka Kyläkallio 

on nimitetty 

1.1.2013 alkaen 

projekti-insi-

nööriksi. Hänen 

vastuullaan ovat 

nimetyt suun-

nittelijamyynnin 

asiakkuudet ja teknisen sisällön 

tuottaminen Profe-palveluihin 

sekä toimiminen asiantunti-

jana Tikkurilan paloteknisissä 

ratkaisuissa. Hän raportoi Marcus 

Wallströmille. 

Arto Tolska 

on nimitetty 

25.3.2013 alkaen 

Tikkurila Oyj:n 

Lounais-Suomen 

piiristä vastaa-

vaksi projekti-

myyntipäälliköksi 

toimipaikkanaan Turku. Hänen 

vastuulleen kuuluu Tikkurilan 

tuotteiden ja Profe-palveluiden 

myynnin edistäminen urakoitsi-

joille, suunnittelijoille, rakennut-

tajille ja isännöitsijöille yhdessä 

Tikkurilan jälleenmyyjien kanssa. 

Arto Tolska raportoi myyntijoh-

taja Jarkko Mattilalle. Hän on 

aikaisemmin toiminut piiriedus-

tajan tehtävissä maalausvälineitä 

valmistavan ja markkinoivan Oy 

C.E. Lindgren Ab:n palveluksessa.

iLOQ
iLOQin Länsi-Suomen uudeksi 

projektipäälliköksi on nimitetty 

Teijo Solio.

Solio (31) siirtyy tehtävään tam-

perelaisen Ajan Lukon lukitus-

suunnittelutehtävistä.

Kauppakeskus Puuvilla
Pasi Välimaa on nimitetty Kaup-

pakeskus Puuvillan kauppa-

keskusjohtajaksi ja koko Porin 

Puuvillan alueen kiinteistölii-

ketoiminnan johtajaksi. Hän on 

toiminut aikaisemmin mm. Alma 

Media -konsernissa Satakunan 

Kansan mediamyynnin johtajana 

sekä Satakunnan Yrittäjät ry:n 

toimitusjohtajana. Hän aloittaa 

tehtävässään syyskuun alkuun 

mennessä.

Huom!-kiinteistövälitysketju
Huom!-kiinteis-

tönvälitysketju 

on nimittänyt 

LKV, MBA Maija 

Jussilan uudeksi 

kenttäjohtajak-

seen 1.6.2013 

alkaen. Jussila 

siirtyy uuteen pestiinsä ketjun 

Keski-Uudenmaan paikallis-

johtajan paikalta, jossa hän on 

toiminut elokuusta 2012 lähtien. 

Jussila on työskennellyt kiinteis-

tönvälitysalalla muun muassa 

Remax Finlandin maajohtajana ja 

kiinteistönvälittäjänä Kiinteistö-

maailmassa. 

Sisäilmakeskus Oy
Rauno Peltola 

(RKM, RI, RTA) 

aloitti 13.5.2013 

Suomen Sisäil-

makeskus Oy:n 

Länsi-Suomen 

aluejohtajana 

asemapaikka-

naan Jyväskylä. Peltolalla on 

mittava rakennusalan työkoke-

mus ja hän on perehtynyt mm. 

rakennusfysikaalisiin ilmiöihin ja 

rakennusterveyteen. Hän on ollut 

alusta asti mukana Kosteus- ja 

hometalkoiden eri työryhmissä 

ja kehittänyt mm. kosteus- ja 

homevauriokorjaajan erikoisam-

mattitutkinnon (EAT). Aiemmin 

hän on työskennellyt mm. 

Turun aikuiskoulutuskeskuksen 

toimialajohtajana ja talotekniikan 

kouluttajana sekä Jalasjärven 

kunnan aikuiskoulutuskeskuksen 

kehittämispäällikkönä. 

Nimitysuutisia: toimitus@kiinteistoposti.fi 

KIINTEISTÖ-TAHKOLA Helsinki 
Oy on ostanut 29 vuotta Hel-
singissä toimineen Helsingin 
Isännöitsijätoiminta Oy:n liike-
toiminnan Esa ja Kristina Salolta.

Yrityksen kaikki isännöinti-
asiakkaat siirtyivät Kiinteistö-
Tahkolan hoidettaviksi 4.6.2013 
alkaen.

Esa ja Kristina Salo sekä muu 
henkilöstö siirtyivät vahvista-
maan Kiinteistö-Tahkola Helsinki 
Oy:n isännöintijoukkuetta Laut-

CONSTI YHTIÖT on perustanut 
vuokrakerrostalojen korjauksiin 
oman yksikön, jonka ensimmäi-
set hankkeet ovat jo käynnissä 
Helsingissä. Yksikköä vetää alue-
johtajan nimikkeellä rakennusin-
sinööri Tapio Virta. 

Consti Yhtiöiden vuok-
ratalokorjauksien yksikkö on 
tällä hetkellä 15 toimihenkilön 
vahvuinen ja kuuluu Consti 
Julkisivut Oy:öön. 

Yksikkö hyödyntää projek-
teissaan myös Consti Taloteknii-
kan ja Consti Korjausurakoinnin 

UUSI riippumaton kiinteistön-
välittäjäportaali Sinunkoti.fi  on 
avannut sivustonsa kuluttajil-
le. Se tarjoaa ensimmäisenä 
Suomessa uuden tavan etsiä, 
verrata ja valita kiinteistönvä-
littäjiä useasta eri yrityksestä 
samanaikaisesti.

Sinunkoti.fi -portaali on 
riippumaton sosiaalisen median 
erikoissivusto, jossa kuluttajilla 
on  mahdollisuus löytää ja ver-
rata alueensa kiinteistönvälittäjiä 
puolueettomasti. 

Samaan aikaan sivusto toimii 

kiinteistönvälittäjän tehokkaana 
asiakashankinnan, myynnin ja 
sosiaalisen brändäyksen työka-
luna.

Korvaukseksi oman profi ilin 
luovuttamisesta julkiseksi Si-
nunkoti.fi  tarjoaa uusia työkaluja 
myös kiinteistönvälittäjille. Näitä 
ovat mm. mobiilin asuntonäyt-
tötyökalu, uudenlaiset kulutta-
japalautteet sekä monipuoliset 
jälkimarkkinointityökalut.
Lisätietoja: 
Sinunkoti.fi , Jari Someristo, 
puh. 040 502 7770

Kiinteistö-Tahkola jälleen 
Helsingissä yrityskaupoilla

tasaaren toimipisteeseen.
Tehty yrityskauppa tukee 

konsernin isännöintiin ja vuokra-
asuntovälitykseen keskittynyttä 
kasvuajatusta, jonka mukaan 
yritys pyrkii edelleen kasvamaan 
sekä orgaanisesti että yrityskau-
poilla. Konsernissa työskentelee 
yli 120 isännöintialan ammatti-
laista kuudessa toimipisteessä, 
Helsingissä, Nurmijärvellä, Tam-
pereella, Oulussa, Rovaniemellä 
ja Kuusamossa.

Constin vuokratalo-
korjauksien yksikkö aloitti

resursseja ja erikoisosaamisia.
- Tehtäviimme kuuluvat 

julkisivujen lisäksi vuokratalojen 
putkiremontit, korjausurakointi 
sekä tarvittaessa ilmastointi 
ja pihakorjaukset. Tarjoamme 
kokonaisvaltaista vastuunottoa 
ja hyvin johdettua palvelua kiin-
teistöjen omistajille ja käyttäjille,  
Virta jatkaa.

- Ensimmäiset projektim-
me Satolle ovat jo menossa ja 
julkistamme muita hankkeita 
kesän aikana.

Kiinteistövälittäjien 
vertailemiseen uusi työkalu

ELÄKE-FENNIASTA ja LähiTa-
piola Eläkeyhtiöstä muodos-
tettavan uuden työeläkeyhtiön 
nimeksi tulee Elo. 

- Keskinäinen Työeläkeva-
kuutusyhtiö Elo tulee olemaan 
työeläkealan vaikuttaja ja haas-
taja, joka huolehtii vastuullisesti 
asiakkaidensa työeläketurvasta. 
Keskeinen osa tätä vastuuta on 
eläkevarallisuudesta huoleh-
timinen ja tulevien eläkkeiden 
turvaaminen, sanoo vuoden 

2014 alussa Elon toimitusjohta-
jana aloittava Lasse Heiniö.

Uuden yhtiön nimi syn-
tyi henkilöstölle suunnatun 
nimikilpailun tuloksena. Nimeksi 
haluttiin suomalainen nimi, joka 
kuvastaa työntekoa, pysyvyyt-
tä, eläkkeen tuomaa turvaa ja 
yrittäjyyttä.

Fuusio edellyttää vielä vi-
ranomaisten ja yhtiökokousten 
hyväksynnän.

Uuden työeläkeyhtiön 
nimeksi Elo
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tuote- ja 
yritysuutis-

postia

REALIA Management Oy ja 
SRV Rakennus Oy ovat allekir-
joittaneet sopimuksen Realia 
Managementin Huoleton -pal-
velun tarjoamisesta yksityisille 
sijoitusasunnon ostajille. 

   Vuoden 2012 aikana 
lanseerattu Huoleton -palvelu 

sisältää mm. vuokravälityspalve-
lun, hallinnointi- ja neuvontapal-
velun sekä vuokratakauksen.  

   SRV tarjoaa sijoitusasunnon 
ostaneille asiakkailleen Huoleton 
-palvelun veloituksetta ensim-
mäiseksi vuodeksi paikkakunnil-
la, jossa molemmilla yhtiöillä on 

toimintaa. 
Yhteistyö alkaa pääkaupunki-

seudulla, Tampereella, Jyväsky-
lässä ja Oulussa. 

Realia Management Oy:n 
vuokraustoimintaa harjoittava 
Realia Asuntovuokraus toimii 
yhdeksällä paikkakunnalla Suo-

messa. 
Lisätietoja: 
Realia Management Oy, 
Lasse Käck, 
puh. 0400 419 299 
SRV Rakennus Oy, 
Marja Kuosma, 
puh. 040 844 8630.

JO klassikoksi muodostunut 
PlastexDesignin EverGreen-sarja 
kasvaa. Eero Aarnion suunnitte-
lema tuoteperhe täydentyy nyt 
pienellä 0,75 litran kokoisella 
kastelukannulla sekä sumutin-
pullolla, jonka vetoisuus on 0,3 
litraa. 

PlastexDesignin suloiset 
EverGreen-uutuudet soveltuvat 
erinomaisesti yrttien ja muiden 
pienkasvien hoitamiseen keitti-
össä ja parvekkeella.

Sekä kastelukannua että 
sumutinpulloa löytyy neljässä eri 
värissä: vaihtoehtoina ovat raikas 
lime, hohtavan valkoinen, tyylikäs 
musta ja pirteä punainen. 

Silmiä hiveleviä kastelukannuja ja sumutinpulloja
Evergreen-sarjan uudet 

tulokkaat edustavat muun 
tuoteperheen tavoin suomalais-
ta osaamista parhaimmillaan. 
Muotokieli on taattua Aarnion 
tyyliä: sujuvaa, sopusuhtaista ja 
leikkisää. 

Kaikki sarjan tuotteet on 
valmistettu Lohjalla kestävästä, 
hygieenisestä ja kierrätettävästä 
polyeteenistä (PE-HD) puhallus-
muovaamalla. Myös tuotteiden 
muotit on valmistettu Suomes-
sa.
Lisätiedot: Oy Plastex Ab, 
Margaretha Herranen, 
Puh. 019 357 6028,
margaretha.herranen@plastex.fi 

 Realia Management ja SRV Rakennus yhteistyöhön

Sukkaa putkeen 
Suomen Sukittajat on työntekijöidensä omistama yritys, 

joka on erikoistunut 

viemäriputkien saneeraamiseen 
sukitusmenetelmällä. 

Tasalaatuinen lopputulos, 

nopeus ja edullisuus ovat valttejamme.

Ota yhteyttä!

Suomen Sukittajat Oy
Puh. 045 1403 551
Timpurinkuja 2 I
06150 Porvoo

www.sukittajat.fi
Teknologiakumppanimme 
Trelleborg on alan johtava 

toimija Euroopassa.
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OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,

kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.

Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,

missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

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

puh. 09 223 8560

email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi 
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Uusi hallituksen puheenjohtaja.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

Osoite ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tilaan uutiskirjeen Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

Asunto-osakeyhtiön talotyyppi Rivitalo Kerrostalo Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

Kiinteistö-

posti

maksaa

posti-

maksun

Tunnus 5001396

03003 vastauslähetys

Sähköpostiosoitteen antaneilta tulemme aika ajoin tiedustelemaan tarvetta taloyhtiön yhteyshenkilöiden 
päivittämiselle. Uutiskirje on maksuton palvelu Kiinteistöpostin lukijoille. Markkinointiviestintä koostuu 
Kiinteistöpostin ja sen yhteistyökumppaneiden viesteistä jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista, palveluista, 
tarjouksista sekä tapahtumista. 

FENESTRA ja Muotolevy jatkavat 
yhteistyötään: Fenestran ovi-
lehdet tulevat osaksi Muotole-
vy Oy:n  Eclisse Pocket Door 
-liukuovijärjestelmää.

Muotolevy on valinnut Fene-
stran ovitoimittajakseen Eclisse 
Pocket Door -liukuovijärjestel-
miin. Fenestran ovilehti on yksi 
Eclisse Pocket Door -järjestel-
män komponenteista. Ratkai-
sussa Pocket Door -kehykset 
tulevat osaksi väliseinärunkoa, 
mikä mahdollistaa ovilehden 
liukumisen seinän sisälle.

Muotolevy on käyttänyt 
Fenestran tuotteita pitkään toi-

mistojen tilaratkaisuissaan.
Fenestran ovimallistosta 

on valittu Eclisse Pocket Door 
-valikoimaan kymmenen ovea, 
joista löytyy vaihtoehtoja sekä 
puuviilun että eriväristen ovien 
ystäville. Eclisse Pocket Door 
-tuotteita myyvät hyvin varustel-
lut rautakaupat.

Lisätietoja: 
Fenestra Oy,
Jari Lehkonen, 
puh. +358 400 445 184
Muotolevy Oy, 
Markus Merinen, 
puh. +358 400 246 733

TEHDASVALMISTEISTEN putki-
asennuselementtien  valmistaja 
Pipe-Modul Oy Mikkelistä on 
osoittanut, että asennusele-
mentteihin perustuva menetel-
mä sopii hyvin myös vaativiin 
kohteisiin. 

Tehdasvalmisteisilla kote-

loelementeillä toteutettu putki-
remontti voidaan tehdä siististi 
niin, ettei asukkaiden tarvitse 
muuttaa kotoaan minnekään. 
Koko taloa ei myllerretä, pöly- ja 
rakennushaittaa ei juurikaan ole, 
remonttiäänet ovat hallittavissa 
ja remonttiaikaa saadaan lyhen-

netyksi olennaisesti.
Vanhoja putkia ei hakata 

tai kaiveta seinistä ulos, vaan 
uudet putket tuodaan siisteissä 
tehdasvalmisteisissa talon ark-
kitehtuuriin sopivissa kotelossa 
käytävän seinää pitkin huoneis-
toihin. Vesihuolto toimii myös 

remontin aikana. Huoneistokoh-
tainen häiriö ja vesikatko kestä-
vät yleensä vain yhden päivän.

Lisätietoja: 
Pipe-Modul Oy, 
Niko Halonen, 
Puh. 040 7043431

Putket putkiremontissa siististi ja kätevästi koteloihin

Fenestra ja Muotolevy 
kehittävät yhteistyötään

SIJOITTAMALLA aurinko-
sähköön kiinteistössään, 
kiinteistösijoittaja voi saada 
jopa 10 prosenttia vuosituottoa 
sijoitukselleen. Tuottomahdol-
lisuus ilmenee YIT:n tekemästä 
selvityksestä ja laskelmista, joilla 
kartoitettiin energiaan liittyvien 
investointien vaikutusta kiinteis-
töjen arvoon.

Aurinkosähköjärjestelmien 
käyttöaika on noin 20 vuot-
ta. Laskelma ottaa huomioon 
alkuinvestoinnin, ylläpitokulut 
sekä osittaisen energiaomava-
raisuuden tuoman säästön alati 
nousevissa sähkökuluissa.

-  Teknologian kehitys on 
mahdollistanut sen, että entistä 
monimuotoisemmissa paikoissa 
voidaan tuottaa sähköä kuluttaji-
en tarpeisiin. Energiantuotannon 

suuruuden ekonomia syntyy 
tulevaisuudessa useammista 
pienistä järjestelmistä entisten 
suurten voimalaitosyksiköiden 
sijaan, arvioi kaupallinen johtaja 
Ville Tamminen YIT Kiinteistö-
teknisistä palveluista.

Suomen olosuhteissa opti-
maalisesti asennettu aurinkosäh-
köratkaisu voi tuottaa jopa 30 
prosenttia kiinteistön käyttämäs-
tä sähköenergiasta.

YIT Kiinteistötekniset palvelut 
suunnittelee, asentaa, huoltaa ja 
pitää kunnossa kiinteistöjen tek-
niset järjestelmät. Energiatehok-
kuuteen liittyvien palvelujen ja 
tuotteiden lisäksi yhtiö kehittää 
aurinkoenergiajärjestelmiä. 
Lisätietoja:
YIT Oyj, Tomi Mäkipelto,  
puh. 050 370 4092.

Sijoitus aurinkosähköön 
voi tuoda 10 % vuosituoton 

toimitus@ kiinteistoposti.fi 



Uutispostia

HALUATKO tietää asuinpaikkasi 
lähelle suunnitelluista raken-
nushankkeista? Kiinnostavatko 
mökkivesistön ruoppausai-
keet? Näihin ja moniin muihin 
kysymyksiin saa vastauksen 
juuri avatusta vahtipalvelusta 
Tarkkailijasta.

Sähköisen Tarkkailija-palve-
lun kautta kansalainen, yritys tai 
viranomainen voi saada tietoa 
ympäristönsä tapahtumista 
tai muutoksista vaivattomasti 
sähköpostiin tai älypuhelimeen. 
Tarkkailija lähettää käyttäjälle 

herätteitä, joiden kautta hän 
voi hakea ajankohtaiset tiedot 
suunnitelmista, selvityksistä ja 
kehittämishankkeista ja pysyä 
aiempaa paremmin selvillä 
oman elinympäristönsä muu-
toksista.

Tarkkailija on karttapohjai-
nen tietopalvelu, jossa käyttäjä 
määrittää itseään kiinnostavat 
aihepiirit ja hankkeet tai rajaa 
tiedonhaun tiettyyn maantie-
teelliseen alueeseen. Tämän 
jälkeen Tarkkailija tiedottaa aina, 
kun uutta tietoa kiinnostuksen 

kohteista on saatavilla.
- Jos asuinalueellasi on alka-

massa vaikkapa kaavoitushanke, 
josta on tietoa kunnan verkko-
sivuilla, Tarkkailija-palvelu löytää 
tiedon ja lähettää sen antamaasi 
sähköpostiosoitteeseen, pro-
jektipäällikkö Kaarina Vartiainen 
Suomen ympäristökeskuksesta 
kertoo.

Tarkkailija kerää sisältöä eri 
toimijoiden verkkopalveluista, 
nyt jo yli 400 sivustolta. Näitä 
ovat muun muassa kaikki-
en kuntien, ELY-keskusten ja 

aluehallintovirastojen, maakun-
taliittojen sekä rakennettuun 
ympäristöön liittyvien virastojen 
ja ministeriöiden sivustot. 

Tarkkailija on osa ympäris-
töministeriön hanketta, jossa 
tuotetaan asumiseen ja raken-
nettuun ympäristöön liittyviä 
sähköisiä asiointi- ja tietopal-
veluita. Palvelut helpottavat 
muun muassa erilaisten lupien 
ja tukien hakemista sekä tiedon 
hakua ja analysointia.

 www.etarkkailija.fi 

PATENTTI- ja rekisterihallituksen 
sähköisiä palveluja kehitetään 
parhaillaan. 

Osana tätä työtä työ- ja 
elinkeinoministeriö selvittää ja 
valmistelee viraston alueellis-
ten palveluiden siirtämistä pois 
maistraateista ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksista. 

Uudistus koskee kauppa- ja 
yhdistysrekisteri-ilmoitusten ja 

asunto-osakeyhtiöilmoitusten 
käsittelyä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön 
31.5.2013 asettama työryhmä 
valmistelee uudistusta vuoden 
2015 elokuun loppuun, jolloin 
uudistuksen on tarkoitus tulla 
voimaan. 

Palvelut on tarkoitus hoitaa 
jatkossa Patentti- ja rekisteri-
hallituksen rekisteröinti- ja asia-

kaspalvelun sekä verkkosivujen 
kautta. Tällä hetkellä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset 
ja maistraatit ottavat vastaan 
kaupparekisteri- ja yhdistys-
rekisteri-ilmoituksia, neuvovat 
ilmoitusten tekemisessä sekä 
antavat otteita ja jäljennöksiä 
rekistereistä. 

Lisäksi maistraatit vastaan-
ottavat asunto-osakeyhtiöil-

moituksia ja neuvovat niiden 
käsittelyssä.

Toimintojen keskittäminen 
mahdollistaa entistä yhtenäi-
semmän palvelun. Myös kustan-
nuksissa on mahdollista säästää. 
Kehitettävässä toimintamallissa 
otetaan huomioon valmistelta-
vana olevan julkisen hallinnon 
yhteisten palvelupisteiden tar-
joamat asiointimahdollisuudet.

Tarkkaile elinympäristöäsi uuden sähköisen palvelun avulla

Asunto-osakeyhtiöilmoitusten tekemiseen tulossa muutoksia

Aika kilpailuttaa isännöinti?
Me autamme.
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PATENTTI-
RATKAISU
Umpeutuiko avaintesi patenttisuoja?

Onko lukitusjärjestelmäsi ylläpito kallista ja hankalaa?

Entäs ne kadonneet avaimet?

iLOQ on ratkaisu. Maailman ensimmäinen
elektroninen lukitusjärjestelmä, joka toimii
ilman paristoja tai kaapeleita.

www.iLOQ.com

http://www.iloq.com


PIPE-MODUL OY  I  Työmiehenkatu 2  I  50150 Mikkeli
Puhelin 020 790 0870  I  info@pipemodul.com  I  www.pipemodul.com

1. Kustannustehokas:  Mitä vähemmän rakenteita rikotaan, sitä edullisemmaksi 

2.  

3. 

4. 
5. Asunnoista ei tarvitse lähteä evakkoon.

6. 

 

Pipe-Modulin ratkaisuPerinteinen ratkaisu

http://www.pipemodul.com



