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Tavoitteeksi kaikkia tahoja
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Nyt on sopiva ajankohta tarkistaa ja päivittää kiinteistönhuoltosopimusten sisältö. Ei kuitenkaan siksi, että
taloyhtiö saisi siirrettyä kiinteistönomistajan vastuitaan
talvikunnossapidosta kiinteistöhuoltoyhtiön kontolle,
vaan siksi, että saataisiin aikaan molempien osapuolten
kannalta sisällöltään ymmärrettäviä, konkreettisia ja
vastuut ja velvollisuudet selkeästi määritteleviä sopimuksia.
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Tavoitteeksi kaikkia tahoja palveleva
kiinteistönhuoltosopimus - konkreettisesti

Kiinteistönhuoltosopimusten sisältö kannattaa tarkistaa ja
päivittää. Ei kuitenkaan siksi, että taloyhtiö saisi siirrettyä
kiinteistönomistajan vastuitaan talvikunnossapidosta kiinteistöhuoltoyhtiön kontolle, vaan siksi, että mappeihin
jääneistä pölyttyneistä sopimuspapereista tulisi arkisia
työkaluja: tarkistaa, mitä mistäkin asiasta on sovittu, jos tulee
erimielisyyttä sopimuksen tulkinnasta.

13

6

– Kiinteistönomistajat ja heidän
edustajansa tuntuvat ajattelevan, että
vastuista pääsee eroon ilmoittamalla
yksipuolisesti huoltoyhtiölle kuuluvasta
kattojen jää- ja lumitilanteen tarkkailuja valvontavastuusta, toimitusjohtaja
Pia Gramén Kiinteistöpalvelut r.y.:stä
kertoo esiin tulleista tapauksista.

Pieni tai iso yritys - laatuun sitoutuminen on
sopimuksen edellytys

13
Tarkkasilmäinen kiinteistönhoidon ammattilainen voi ennalta
estää isoja ja kalliiksi käyviä
vahinkoja toiminnallaan. Siksi on
tärkeää tarttua toimeen, kun pieniä merkkejä alkavista vaurioista
ilmaantuu.

VVO omistaa noin 50 paikkakunnalla yhteensä lähes 40 000
vuokra-asuntoa. Tehty tutkimus osoitti selvän yhteyden
asukastyytyväisyyden ja hyvin toimivan kiinteistönhoidon
välillä. Konsernissa on nyt laadittu uusi laadunhallintajärjestelmä, jonka noudattamista edellytetään kaikilta kiinteistönhoidon sopimuskumppaneilta.

21

Tarvetta ja syitä ohjeiden paukuttamiseen riittää
vieläkin - ”selvitä, selvitä, selvitä”

Isännöitsijät ja taloyhtiöt voivat olla osa harmaan talouden
torjuntaverkostoa. Isännöitsijä Kaisa Kettunen pyrkii olemaan tarkkana myös hankkeissa, joissa hinta jää alle tilaajavastuulain määrittämän alarajan.

34

Hintaruuvilla kilpailuttamalla saadaan paljon
vahinkoa aikaan taloyhtiöissä

Asiantuntijapalveluiden hankkiminen korjaushankkeeseen
kilpailuttamalla, jonka ainoana päämääränä on palvelun
saaminen mahdollisimman halvalla, vie taloyhtiön tarpeettomien epäonnistumisten ja taloudellisten riskien äärelle.

38

Ajantasainen, oikea ja kattava
- isännöitsijäntodistuksen laatusanat

Isännöitsijäntodistuksesta puuttuva, vanhentunut tai virheellinen yksittäinen tieto voi pahimmillaan viedä asuntokaupan osapuolet ottamaan mittaa toisistaan oikeussaliin.
Merkintöjen puutteet ovat työllistäneet myös Kuluttajariitalautakunnassa, jonka ylitarkastaja Timo Maso sanoo isännöitsijäntodistusten kyllä parantuneen.

42

21

Isännöitsijät ja taloyhtiöt voivat
olla osa harmaan talouden torjuntaverkostoa. Isännöitsijä Kaisa Kettunenkin tietää töiden ketjutusten
kirot. Valvontaiskut eivät aina tavoita
vikkeliä keplottelijoita.

42
Hehkulamppujen poistuminen lamppuvalikoimasta on Motivan asiantuntija Suvi Salmelan
mukaan herättänyt myös närää. Arvostelijoiden
yhtenä näkökulmana on, että vaikka hehkulamppu kuluttaa sähköä enemmän kuin muut
lamput, vähentää sen tuottama lämpö lämmitysenergian tarvetta.

Halogeeni, energiansäästö vai led
- lampunvalintakone vinkkaa sen oikean

Lamppuvalikoiman monipuolistuminen lisää mahdollisuuksia valita eri käyttökohteeseen sopivan lampun, mutta se
aiheuttaa kuluttajalle myös päänvaivaa, tietää Motivan
asiantuntija Suvi Salmela.

46

Uusi jätelaki näkyy vähän taloyhtiön arjessa
- pakkausten kierrätys tehostuu lähivuosina

– Asukkaiden kierrätysmahdollisuudet kasvavat, ja mahdollisesti jätekatokseen tulee muutama jäteastia lisää. Myös
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten arvioidaan pysyvän
kurissa kuntien kilpailuttaessa kuljetukset isona kokonaisuutena, Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo
kiteyttää.

50

Rakennusvalvonnoissa viemäripinnoitukselle
suopeampina kuin käyttövesiputkien
pinnoittamiselle
2
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46
Jätteiden erilliskeräykseen, johon
osaltaan vaikuttaa uusi jätelaki, on
luvassa HSY:n alueella muutoksia.
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Bella ciao!
Italialaista ruokaa ennen
joulupossua.

Laatua pesulaan
Esterin uudet pesukonemallit 7620 ja 8120 on tehty kovaan käyttöön. Koneissa on
runsaasti uusia energiatehokkuutta lisääviä ominaisuuksia, päällimmäisenä uusi vettä
ja sähköä säästävä Vario Soft -rumpu. Myös koneiden helppokäyttöisyys ja monipuolinen ohjelmavalikoima ovat vertaansa vailla.
Tutustu uusiin Esteri-koneisiin osoitteessa www.esteri.com tai soita lähimmälle
edustajallesi ja varaa henkilökohtainen esittely.
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Taloyhtiön arvon asteikolla
hyvä maine vai korjaamattomuus?
Maineikkaat asuinalueet kehittyvät jatkossakin hyvin, korjauskierteeseen joutuvissa
lähiöissä on ongelmia. Näin ennustavat 20 kiinteistönvälittäjää, joilta Arvoasunto-lehti
pyysi mielipidettä, mitkä pääkaupunkiseudun kaupunginosista ovat nousussa, mitkä
laskussa. Heitä pyydettiin antamaan pisteitä sillä perusteella, minkä alueiden arvon he
uskovat nousevan, minkä alueiden jäävän jälkeen keskimääräisestä kehityksestä kahden
seuraavan vuoden aikana.
Suosituimpien ja kehittyvien kaupunginosien listalle pääsivät Tapiola, Lauttasaari,
Matinkylä, Ullanlinna, Eira, Tammisto, Kartanonkoski, Kallio, Ruoholahti, Munkkiniemi,
Kivistö, Arabianranta ja Kalasatama. Alueiden etuina pidettiin hyviä liikenneyhteyksiä,
luontoa ja alueiden hyvää mainetta.
Kehnoimmin kehittyviksi kaupunginosiksi kysely nimesi Kauklahden, Kontulan, Pihlajamäen, Jakomäen, Havukosken, Martinlaakson, Karakallion, Espoon keskuksen, Hakunilan, Soukan, Kallion, Järvenperän,
Meri-Rastilan, Eiranrannan ja Suvelan. Negatiivisiksi asioiksi alueiden arvon kannalta koettiin teollisuuden
läheisyys asutukseen nähden, paljon korjaamattomia rakennuksia, paljon vuokrataloja, palvelut jämähtäneet
paikoilleen, nuukahtanut yleisilme, sosiaalisia ongelmia.
Yksi selkeä johtopäätös listauksesta on, että korjaamattomuus koituu kaikkien alueella sijaitsevien talojen
ja osakkeenomistajien vahingoksi. Se ei ole vain "meidän" taloyhtiön juttu, vaan jokaisen taloyhtiön remontilla vaikutetaan koko alueen haluttavuuteen ja ennen kaikkea asuntojen arvoon.
Tässä isännöitsijöillä on kiinteistönpidon ja isännöinnin ammattilaisena tuhannen taalan paikka - saada
osakkaat ymmärtämään, miten yhdessä vaalitaan omaisuuden arvoa. Korjaustarpeita syntyy väkisin, jos talon elinkaarta on eletty ja rakennusta käytetty esimerkiksi 30, 40 tai 50 vuotta, puhumattakaan pidemmistä
elinkaarista.
Ehkä isännöitsijöiden kannattaisi myös uhrata hetkinen työajastaan sille, että konkretisoisi asuntojen arvon kehittymisen korjatun taloyhtiön versus korjaamattoman taloyhtiön välillä. Luulisi sen tiedon toimivan
konkreettisena "porkkanana" ja keskustelun avauksena taloyhtiön korjaushalun syntymiselle.
Lisäksi pitäisi saada osakkaat ymmärtämään, että korjaukset on priorisoitava - putkiremonttia ei kannata
lähteä tekemään vain sen perusteella, että naapuritaloyhtiössä on se tehty.
Jälkiviisaus on niin sanotusti parasta viisautta. Sitä tulee käyttäneeksi silloin, kun kuulee, että osakkaat
itkevät tulevien korjausten aiheuttamaa tuskaa, taloudellista niukkuutta ja elämän kurjuutta. Olisi pitänyt
ymmärtää korjata ajallaan ja oikein.
Voiko tätä tosiasiaa miksikään muuttaa? Tulevissa korjauksissa voi - nähdä enemmän edessä olevat asiat,
varautua ja valmistautua. Silmät kiinni, korvatulpat korvissa ja mieli "minuahan ette pakota osallistumaan
mihinkään" -asenteella ei pitkälle päästä.
Riina Takala

KOMMENTTI

”Häiriöyrityksen” kanssa kallis lasku
Kun eräs pääurakoitsija sai tiedon, että työmaalla
toimivalla aliurakoitsijalla on "häiriöitä", käynnistyi selvitysprosessi. Yrityksen dokumentit, tiedot
yritystietojärjestelmästä ja tilaajavastuuasiakirjat
tarkistettiin. Kaikki olivat kunnossa. "Häiriöllisyysinformaatioon" liittyi myös sellainen epäilys, että
yrityksen toimija ei olekaan se, joka pääurakoitsijalle on ilmoitettu. Taas tarkastettiin tietoja. Totta
oli, että käytännössä yrityksen toimintaa pyörittikin
eri henkilö.
Siitä seurasi, että pääurakoitsija ilmoitti välittömästi aliurakoitsijayritykselle, että kaikki sopi-

mukset sen kanssa sovituista työkohteista
on sanottu irti.
Vastuullinen pääurakoitsijayritys totesi,
että sillä on vara valita yritys, jolla ei
ole minkäänlaisia häiriöitä, joka tekee
työnsä kunnolla, eikä urakoitsijan
tarvitse "juosta perässä" korjaamassa
"filunkiyrityksen" jälkiä kymmenenkin vuoden päästä. Harvinaista,
toistaiseksi vielä harvojen urakoitsijayritysten edelläkävijämäistä
toimintaa.
KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 10/2011
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Tavoitteeksi kaikkia tahoja
palveleva kiinteistönhuoltosopimus
3 kansankieltä,
o
3 käytännön toimenpiteet,
o
3 velvollisuudet ja
o
3 vastuut selkeästi määriteltyinä
o
Nyt on sopiva ajankohta tarkistaa ja päivittää kiinteistönhuoltosopimusten sisältö. Ei kuitenkaan siksi, että taloyhtiö saisi
siirrettyä kiinteistönomistajan vastuitaan talvikunnossapidosta
kiinteistöhuoltoyhtiön kontolle, vaan siksi, että saataisiin aikaan
molempien osapuolten kannalta sisällöltään ymmärrettäviä,
konkreettisia ja vastuut ja velvollisuudet selkeästi määritteleviä
sopimuksia. Mappeihin jääneet pölyttyneet sopimuspaperit pitäisi päivittää ajan tasalle ja käyttää sopimuspapereita niin, että
niistä voi heti tarkistaa, mitä mistäkin asiasta on sovittu, jos tulee erimielisyyttä sopimuksen tulkinnasta.
n Teksti ja kuvat: Riina

H

Takala

elsingissä tammikuussa tapahtunut ns. jäälohkarekuolema,
sen jälkeinen syyteharkinta
ja 25. marraskuuta Helsingin käräjäoikeuden huoltoyhtiön toimitusjohtajalle langettama sakkorangaistus ovat
saaneet kiinteistöpalvelualan ja taloyhtiöiden edustajien "puntit tutisemaan".
Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja
Pia Graménin mielestä kaikki tuntuvat
nyt pelkäävän mahdollisia talvikunnos-
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sapitoon liittyviä vastuitaan ja etenkin
taloyhtiöt ovat nyt hanakasti sysäämässä omia vastuitaan huoltoyhtiöiden
harteille.
– Kiinteistönomistajat ja heidän
edustajansa tuntuvat ajattelevan, että
vastuista pääsee eroon ilmoittamalla
yksipuolisesti huoltoyhtiölle kuuluvasta kattojen jää- ja lumitilanteen tarkkailu- ja valvontavastuusta, Gramén kertoo esiin tulleista tapauksista.

Tämän seurauksena varsinkin pienet
kiinteistönhuoltoalan yritykset ovat
ottaneet yhteyttä työnantajaliittoon
saadakseen neuvoja, miten toimia. Se
onkin Graménin mielestä hyvä, koska
tilaajan puolelta ei voida yksipuolisesti
asettaa kohtuuttomia sopimusehtoja,
jollaisina voidaan pitää esimerkiksi jatkuvaa 24/7 -valvontavastuuta.
– Isot ja keskisuuret yritykset pärjäävät näissä neuvottelutilanteissa

Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot

ihan hyvin, mutta eniten minua
huolestuttavat pienet kiinteistönhuoltoyritykset. Kohtuuttomiin sopimusehtoihin ei tulisi
suostua hinnalla millä hyvänsä.
Minulle on tullut lähes joka
viikko lukuisia yhteydenottoja
tämänkaltaisista tapauksista,
joihin on pitänyt ottaa kantaa,
miten näiden kanssa menetellä.
– Sopimuksia ei voi muuttaa
yksipuolisesti. Siksi kehotankin
yrityksen edustajia kokoontumaan saman pöydän äärelle
tilaajan kanssa, kaivamaan esiin
voimassaolevan sopimuksen,
päivittämään sen niin, että sinne
tulee kirjatuksi kaikki sopimuksen mukaiset työt. Jos työtehtä-

– Kiinteistönomistajat ja
heidän edustajansa tuntuvat ajattelevan, että vastuista pääsee eroon ilmoittamalla yksipuolisesti
huoltoyhtiölle kuuluvasta
kattojen jää- ja lumitilanteen tarkkailu- ja valvontavastuusta,
Kiinteistöpalvelut r.y.:n toimitusjohtaja Pia Gramén
kertoo esiin tulleista tapauksista. Ongelmien välttämiseksi kiinteistöalan järjestöt laativat ohjeet, minkälaisia asioita on otettava
huomioon, kun kiinteistöjen talvikunnossapidosta
sovitaan kiinteistöpalveluyritysten kanssa.

viä halutaan lisätä, niillä on selkeästi oltava oma hintalappunsa. Ei kukaan ota lisää vastuita
tai velvoitteita tehtäväksi vain
yksipuolisella ilmoituksella ja
korvauksetta, Gramén toteaa
harmissaan tilanteesta, johon
on selvästi ajauduttu ns. jäälohkaretapauksen seurauksena.

Kiinteistönomistajan
vastuu

T

aloyhtiöt eivät ole selväs
tikään tietoisia omasta,
kiinteistönomistajan
vastuusta talvikunnossapidon
osalta. Kun jäälohkareturma eteni syyteharkintaan ja syykuussa

tuli tieto huoltoyhtiön toimitusjohtajan syytteestä, kiinteistöalan järjestöt laativat yhdessä
talvikunnossapitoon liittyvien
huoltosopimusten laatimisohjeet. Ne löytyvät mm. Kiinteistöpalvelut ry:n kotisivulta.
– Perusperiaate on, että kiinteistönomistajan tulee huolehtia liukkauden ehkäisemisestä
eli jään ja lumen poistosta sekä tarvittavasta hiekoituksesta
kiinteistöllä ja tontin kohdalla
olevalla jalkakäytävällä, ellei
kunta ole ottanut jalkakäytävän
talvikunnossapitoa vastuulleen.
Lisäksi järjestyslaki edellyttää,
että kiinteistönomistaja vastaa
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

mm. siitä, että katolta putoava
lumi tai jää ei aiheuta vaaratilanteita. Vaikka tämän turvallisuusvelvoitteen täyttäminen
voidaan siirtää sopimuksella
kiinteistöpalveluyritykselle,
ensisijainen vastuu kiinteistöllä liikkuvien turvallisuudesta
ja kiinteistöllä tapahtuvista vahingoista on kuitenkin AINA
kiinteistönomistajalla, Gramén
korostaa.
Pihalla tai kadulla kaatunut
henkilö kaaduttuaan äityy hel-

posti syyttämään huoltoyhtiötä
siitä, että se ei ole hoitanut tehtäviään.
– Ei huoltoyhtiö ole sopimuk
sen perusteella sopimusoikeudellisessa vastuussa kolmannelle taholle, vaan tilanne etenee
niin, että se joka on kärsinyt
vahinkoa, ottaa yhteyttä kiinteistönomistajaan. Kiinteistönomistaja korvaa hänelle syntyneet vahingot - oli ne sitten
sairaanhoitokuluja, vaatteita,
ansionmenetystä tai mitä tahansa. Vasta sen jälkeen selvitetään huoltoyhtiön kanssa, mitä

kiinteistönomistajan ja huoltoyhtiön välisessä sopimuksessa
on sovittu talvikunnossapitoa
koskevista velvoitteista ja vastuista. Jos kiinteistönomistaja
pystyy näyttämään toteen, että
huoltoyhtiö on rikkonut sopimuksen mukaisia velvoitteitaan
ja että huoltoyhtiön taholta on
selvästi todettavissa tuottamus
- kukaan tuskin tahallaan jättää
mitään tekemättä - niin silloin
kiinteistönomistaja voi vaatia
maksamansa korvaukset takaisin tuottamuksen aiheuttaneelta huoltoyhtiöltä, Gramén ku-

vaa käytännön prosessia.
Katolta pudonneiden lumien tai jäiden vuoksi tällaisiin
tilanteisiin Graménin arvion
mukaan harvemmin joudutaan, koska ihmiset ovat itsekin
ymmärtäneet välttää hyvinkin
nopeasti vaihtelevissa talviolosuhteissa esimerkiksi talon
seinän vierustalla kävelemistä.
Sen sijaan juuri liukastumis- ja
kaatumisvahinkoja tapahtuu
paljon - arvion mukaan talvikuukausien liukastumisissa vahingoittuu vuosittain 11 000
- 19 000 henkilöä.

Sopimuksessa voidaan sopia, että kiinteistöpalveluyritys huolehtii kattolumien ja -jäiden
tarkkailemisesta. Kun on tarvetta lumien ja jäiden pudottamiseen kiinteistönomistaja kutsuu paikalle alan ammattilaisen. Kiinteistönomistajan ei pidä missään tilanteissa jättää
lumien ja jäiden tarkkailua ja valvontaa tai lumenpudotusta sen varaan, että huoltoyhtiö
hoitaa kaiken ns. ”automaattisesti”. Kuva: Aimo Holtari

Käytännön työkaluksi tarkoitettu

N

ykyisessä tilanteessa
Pia Gramén istuttaisi
kiinteistönomistajan
edustajat, useimmiten siis isännöitsijät, sekä kiinteistöpalvelualan yritysten edustajat ”koulun
penkille” opiskelemaan perusasiat kiinteistönhuoltosopimus-
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ten laatimisesta, tarkistamisesta
ja päivittämisestä.
Se tuntuisi tarpeelliselta, koska monen taloyhtiön huoltotoimista on sovittu vuosia sitten ja
liian suppeasti ja pintapuolisesti.
– Vaikuttaa siltä, että sopimus
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ten päivittämistä pelätään ja
koetaan, että se on vihoviimeinen asia, joka asiakkaiden kanssa halutaan tehdä asiakkaan
menettämisen pelossa. Sehän
on päinvastoin, Gramén harmittelee nykytilannetta, joka
kentällä tuntuu vallitsevan.

Kasvokkain käytännön toimet
konkretisoiden

J

otta turvataan sopimuksen
sisällön, tehtävien, velvoitteiden ja vastuiden molem-

minpuolinen ymmärtäminen, neuvotteluita on käytävä yhdessä, kasvokkain.
– Sopimuksen tekstisisällön pitää olla
sellaista kieltä, että kumpikin osapuoli
sen varmasti ymmärtää ja määritellyt
tehtävät konkretisoidaan mahdollisimman tarkkaan. Siellä on täysin tarpeetonta viljellä juridisia korulauseita tai
ajatella, että sopimuksen tekemiseksi
tarvitaan juristi, Gramén jatkaa.
– Sopimuksessa ei pidä käyttää sellaisia sanamuotoja kuin esimerkiksi
”siirretään” kattolumien valvonta jollekin, vaan mitä käytännön toimenpiteet
kattolumien valvonnassa ovat. Jos sopimuksessa määritellään, että kattolumien ja -jäiden valvonta on huoltoyhtiön
vastuulla, niin sitten sopimukseen pitää
kirjoittaa konkreettisesti, mitä valvonta tarkoittaa; mitä toiminta pitää sisällään; onko se sitä, että katolle kiivetään
vai tapahtuuko tarkkailu maan tasolta;
kuinka usein sitä talvikautena tehdään
jne.Tarkkailun määrä riippuu tietenkin
siitä, missä päin Suomea ollaan - onhan
talvikausi pääkaupunkiseudulla useimmiten lyhyempi kuin Lapissa.
– Sopimukseen on siis määriteltävä
myös ajanjakso, jota talvikaudella tarkoitetaan, Gramén muistuttaa.

Lumitöistä sovittava
samanlaisella kuviolla

K

iinteistöhuoltoyhtiölle kuuluvista lumitöistä pitäisi sopia samalla tavoin. Se voidaan tehdä
esimerkiksi niin, että kiinteään kiinteistönhuoltosopimukseen kuuluu talvikaudella tietty määrä lumenaurausta.
– Jos lunta sataakin sitten enemmän
ja aurauskiintiö on täynnä, silloin kiinteistönomistaja sopimuksen perusteella tilaa ylimääräiset lumiauraukset
erikseen ja ne ovat silloin erillisveloitettavia töitä, hän opastaa.
– Joskus kuulee sopimuksista, joiden
mukaan huoltoyhtiö tulee ”automaattisesti” pudottamaan lumet katoilta .”Automaattisesti” huoltoyhtiö ei voi tehdä
mitään muita tehtäviä kuin jos kiinteistössä on selkeästi vaaratilanne, putkivuoto tai jokin muu tapahtuma, joka
uhkaa yleistä turvallisuutta ja ihmisten
terveyttä. Silloin ei tietenkään voi jäädä
odottamaan tilausta, hän jatkaa.

Ensin opiskellaan
yleiset sopimusehdot

P

ia Gramén toivoo, että taloyhtiöidenkin huoltosopimusten laatimisessa käytettäisiin valmista sopimusmallia pohjatyökaluna. Sellainen
on laadittu YPA 2 -hankkeen tiimoilta.
– Uusi kiinteistöpalvelusopimusmalli käy minkälaiselle kiinteistölle
tahansa. Siinä on selkeästi määritelty,
sovelletaanko jossakin tietyssä tehtävässä kiinteistöpalvelualan yleisiä sopimusehtoja YSE 2007:ää vai sovitaanko
asiasta toisin. Jos sovitaan toisin ja sitten kirjataan asia, esimerkiksi avaimiin
liittyvät toimet, omana erillisenä kohtana sopimukseen.
Graménin mukaan sopimusmallista
on pyritty tekemään sellainen, että sen
laatimiseksi on myös tutustuttava kiinteistöpalvelualan yleisiin sopimusehtoihin.
– Tarkoitus on, että käytännössä sopijapuolet ensin lukevat, mitä YSE-ehdot
jostakin tehtävästä sanovat, keskustelisivat siitä, miten sen käytännössä ymmärtävät ja vasta sen jälkeen arvioisivat, riittääkö YSE-ehdon soveltaminen
sellaisenaan vai onko tarpeen sopia
asiasta yksityiskohtaisemmin erillisellä,
sopimukseen sisältyvällä liitteellä.
– Viime aikoina on tullut esiin tapauksia, joissa taloyhtiöt eivät ole halunneet
sopia esimerkiksi talvikunnossapitoon
liittyvistä tehtävistä, koska heidän mielestään YSE:ssä on jo tarvittavat asia.
Kaikki talvikunnossapitoon liittyvät
tehtävät, toimenpiteet, velvollisuudet
ja vastuut pitää nimenomaan sopimuksessa sopia tarkemmin, ei viittauksilla
YSE:een tai joihinkin muihin liitteisiin,
Gramén vielä painottaa.

Säästämisen
vimma

-K

un tarkistetaan ja päivitetään
määritelty tietyille tehtäville kiinteä hinta, mutta halutaankin lisätä sinne uusia tehtäviä, niin
kyllä kiinteistönomistajan täytyy olla
myös valmis maksamaan niistä. Ei voi
ajatella, että palveluntoimittajalle lisätään tehtäviä, mutta hinta pysyy aina
samana, Gramén korostaa.
– Palkat nousevat joka vuosi. Palkkakustannusten ja henkilöstömenojen
osuus meidän toimialallamme on 70
prosenttia, millä on suora yhteys palveluiden hintaan. Kun kaikki muutkin
kustannukset nousevat, juuri tällä suurella henkilöstömenojen osuudella on

Kaikki palvelut
samasta talosta
•
•
•
•

tarkastuspalvelut
suunnittelupalvelut
rakennuttamispalvelut
ylläpidon asiantuntija- ja
energianhallintapalvelut
• kiinteistötiedon hallinta
www.talokeskus.fi

➺ JATKUU

• HELSINKI • TAMPERE
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

palveluiden tuottamisessa hyvin suuri merkitys.
Kiinteistöpalvelut ry on tehnyt Palvelualojen ammattiliitto
PAMin kanssa sopimuksen vähimmäispalkkojen kehittämisestä. Sen mukaisesti toimien
palkankorotuksista sovitaan hyvissä ajoin ja niin, että alan yritykset voivat ennakoida laskelmissaan ja palveluhinnoissaan
aina seuraavan vuoden alkuun
ajoittuvat palkankorotukset.
– Meidän alaamme kohdistuu jatkuvasti se ongelma, että
koska alaa ei arvosteta, kiinteistönomistajat ovat ensimmäisenä tinkimässä siivouksesta ja
kiinteistönhuollosta. Näin käy
siksi, että kaikki muutkin maksut, jotka kiinteistöille tulevat
ja omistajan kukkaroa syövät,
ovat lakisääteisiä, eikä niihin
voida itse vaikuttaa, Gramén
harmittelee.
Erityisen herkästi punakynän
alla on siivous, koska huoltomies saattaa olla rakennuksen
automatiikan hallitsijana ja ylläpitäjänä välttämätön, eikä siitä
palvelusta voida luopua tai tinkiä. Silloin Graménin mielestä
kuitenkin tarkastellaan toimia
lyhytnäköisesti, koska kalliimmaksi tulee, jos työpaikalla sisäilman laatu huononee, ihmi
set sairastelevat, tehokkuus kärsii tai taloyhtiössä täytyy tehdä
pintaremonttia huomattavasti
aikaisemmin kuin hyvin huollettuina.

Sovituista
palveluista
enemmän tietoa

U

seimmiten kiinteistön
huoltosopimuksen
solmimisesta vastaa ja
sopimuksen allekirjoittaa isännöitsijä taloyhtiön toimitusjohtajan ominaisuudessa.
Pia Graménin kokemuksen
mukaan ammatti-isännöitsijäkunta yleensä selviää tehtävästään hyvin tai kohtuullisesti,
mutta hankalinta voi olla talo-
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yhtiön hallituksen edustajien
kanssa, jotka eivät ole sopimusalan ammattilaisia puhumattakaan siitä, että olisivat kiinteistöalan ammattilaisia.
Isännöitsijöiltä Gramén kuitenkin toivoisi enemmän avoimuutta siinä, että myös osakkaille ja asukkaille kerrottaisiin,
mitä kiinteistöhuollosta on sovittu, sen sijaan, että syystä tai
toisesta sopimusta pidetään
jollakin tavalla salaisena asiakirjana.
– Jos osakkaat ja asukkaat
tietävät, montako kertaa viikossa porrashuoneet siivotaan, tai
miten on sovittu lumenaurauksista tai nurmikon leikkaamisesta, uskon, että valituksetkin
vähenisivät. Lisäksi maksajina
osakkaat ja asukkaat voisivat
paremmin arvioida sitä, riittääkö nykyinen laatutaso vai ei ja
hankkia halutessaan parempaa
palvelua ja laatua asianmukaiseen hintaan.
Tässä on myös yksi seikka
- valituksista ja niiden käsittelystä - pitäisi sopia molemmin
puolin: miten reklamaatiot käsitellään, kenelle ne menevät,
miten tai kuka niihin reagoi.
Jatkuvista valitusvirsistä ja siitä, ettei asioita korjata, ei hyödy
kukaan.

– Käräjäoikeus on ratkaisussaan laajentanut ja/tai lisännyt
huoltoyhtiölle tehtäviä, joita ei ole sisältynyt sopimukseen, Pia
Gramén tulkitsee Helsingin käräjäoikeuden tekemää päätöstä
niin sanotussa lohkareturmajutussa.

Toimitusjohtajalle sakkotuomio
kuolemantuottamuksesta

N
Kiinteistöpalvelualan
yleiset sopimusehdot
löytyvät osoitteesta
www.kiinteistopalvelut.fi
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan laatima Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta 11.2.2011.
Sisältää tietoa vastuunjaosta, ratkaisukäytännöstä ja
korvausten hakemisesta.
Opas löytyy
osoitteesta www.fine.fi
kohdasta Julkaisut.

KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 10/2011

s. jäälohkareturmaksi
nimetyllä tapauksella
tarkoitetaan Helsingissä Hakaniemessä tämän vuoden tammikuussa tapahtunutta onnettomuutta, jossa iäkäs
mies kuoli puolitoistametrisen
jäälohkareen pudottua hänen
päähänsä.
Syyttäjä päätti syyskuussa
nostaa syytteen kiinteistönhuol
toyhtiön toimitusjohtajaa vastaan kuolemantuottamuksesta.
Syyttäjän mukaan huoltoyhti
ön toimitusjohtaja aiheutti
huolimattomuudellaan miehen
kuoleman, koska hän ei noudattanut riittävää huolellisuutta
turvallisuusvelvoitteen täyttä
misessä katolle kertyneen lumen valvonnassa.
25. marraskuuta pidetyssä
oikeuskäsittelyssä Helsingin
käräjäoikeus langetti toimitus-

johtajalle sakkorangaistuksen
kuolemantuottamuksesta. Tuomio oli 40 päiväsakkoa.
Käräjäoikeuden mielestä
huoltoyhtiö ei ollut seurannut
katon lumitilannetta riittävän
huolellisesti. Lisäksi vaara-alue
oli merkitty puutteellisesti. Käräjäoikeus totesi, ettei jään putoamista miehen päälle voinut
pitää tapaturmana. Se totesi
kuoleman johtuneen siitä, ettei
huoltoyhtiön toimitusjohtaja
ollut riittävän huolellinen turvallisuuden suhteen.

Oikeuden perustelut
hämmentävät

K

iinteistöpalvelut ry:n
toimitusjohtaja, varatuomari Pia Gramén
pitää Helsingin käräjäoikeuden

antamaa tuomiota hämmästyttävänä siihen nähden, että käräjäoikeuden tuomion perusteluissa todistajien - isännöitsijän,
taloyhtiön hallituksen jäsenen
ja huoltoyhtiön edustajien - mukaan huoltoyhtiö on toiminut
juuri niin kuin taloyhtiön kanssa tehdyssä kiinteistöhuoltosopimuksessa on sovittu.
– Käräjäoikeus on ratkaisus
saan laajentanut ja/tai lisännyt
huoltoyhtiölle tehtäviä, joita
ei ole sisältynyt sopimukseen.
Sopimuksessa oli sovittu huoltoyhtiölle kuuluva kattolumien
tarkkailu suoritettavaksi maasta käsin, mikä on ollut yleinen
käytäntö aina ja sen mukaan oli
nytkin toimittu. Kysehän on yksityisoikeudellisesta sopimuksesta - kahden osapuolen vapaasti tekemästä sopimuksesta
- jossa on sovittu, mitä tehtäviä
kuuluu palveluntoimittajalle ja
mitkä ovat palveluntoimittajan
ja tilaajan vastuut. Sillä perusteella vaikuttaa oudolta, että

jokin ulkopuolinen taho, tässä
tapauksessa siis käräjäoikeus,
lähtee laajentamaan sopimuksen sisältöä.Varsinkin kun kum
mallakaan sopimusosapuolella
ei ole ollut, eikä ole edelleenkään minkään näköistä erimielisyyttä sopimusvelvoitteiden
huolellisesta täyttämisen osalta,
Gramén pohtii.
– Yleisen käytännön mukaan
huoltoyhtiö tarkkailee kattolumia ja -jäitä maan tasolta.
Yleinen käytäntö ei ole se, että katolle kiivetään päivittäin
tarkkailemaan tilannetta. Turhaa katolle menoa tulee välttää ensinnäkin siitä syystä, että
katolle kiipeämisessä on aina
putoamisvaara ja toiseksi ettei
vaurioiteta kattomateriaaleja ja
-rakenteita. Katolle kiipeäminen
edellyttää aina turvavälineiden
asianmukaista käyttämistä ja
työturvallisuusmääräysten noudattamista, Gramén mainitsee.
Tässä tapauksessa katon lu
mitilannetta oli tarkkailtu lauan-

taina, jolloin oli asetettu taloyhtiön hankkimat lankut varoittamaan mahdollisesti putoavasta
lumesta ja jäästä tietoisena sään
tulevasta lauhtumisesta. Myöskään maanantaisen onnettomuuspäivän aamuna ei oltu
tarkkailun yhteydessä havaittu,
että lunta tai jäätä olisi valumassa yli räystäiden. Maanantai-iltapäivällä taloyhtiön hallituksen
jäsen oli havainnut, että sään
lauhduttua nopeasti räystäästä
roikkuukin jääpuikkoja ja lunta.
– Siinä vaiheessa, kun hän
oli sen huomannut ja mennyt
ilmoittamaan asiasta isännöitsijälle, vahinko ehti tapahtua,
Gramén kertaa todistajalausuntojen mukaisia tapahtumia.
Lumet oli pudotettu talon katolta paria viikkoa aikaisemmin.
Sopimuksen mukaan lumenpudotus ei kuulunut huoltoyhtiön
tehtäviin, vaan kiinteistönomistaja eli käytännössä isännöitsijä oli vakiintuneen käytännön

mukaan tilannut lumenpudotuksen eri yritykseltä tarvittaessa.
– Pohdittavaksi tulee sekin
ky
symys, että entäs jos joku
olisi viikonloppuna havainnut,
että pitää kutsua lumenpudottajat paikalle. Kauanko siihen
olisi mennyt aikaa? Naapuritaloyhtiössä se oli kestänyt kuusi
päivää.
Graménin mielestä tapaus
vaikuttaa selvältä tapaturmalta, ei kuolemantuottamukselta,
koska kaikki tahot olivat toimineet esitettyjen tietojen perusteella niin huolellisesti kuin on
voitu toimia ottaen huomioon
yllättävä sääolosuhteiden muutos.
– Tosiasia on, että kaikesta
varautumisesta ja huolellisesta
toiminnasta huolimatta vahinkoja voi tapahtua, Gramén vielä
toteaa ja arvioi, että mitä todennäköisimmin käräjäoikeuden
päätöksestä tullaan valittamaan
hovioikeuteen.

PESULAKONEILLA

– täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma
TALOPESULAT OY, Vitikka 1 C, 02630 Espoo, puh. (09) 6869750, fax (09) 68697520, info@talpet.ﬁ, www.talpet.ﬁ

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä
sekä edistää alan yleistä kehitystä mm:
• Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja
suuren yleisön keskuudessa
• Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
• Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
• Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
• Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
• Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
•Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja
muita tiedotteita
•Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla,
osoite: www.vahinkopalvelut.net
•Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta,
seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen jäsenilleen sisäistä
informaatiota
•Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
•Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin
ja organisaatioihin.

• A.Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• Cramo Finland Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-Yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Korpikorpi Pikakuivaus Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• Master Kuivaus Oy
• Polygon Finland Oy
• OT Ahonen Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy
• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Rakennus- ja kuivaustekniikka
R. Tuomaala

• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SANEC PALVELUT Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• Scan-Clean Oy Ab
• Senno Group Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja
Vahinkopalvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen
Kiinteistökuivaus Oy
• Was-STE Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy
• YIT Teollisuus Oy
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä yrityksiä, jotka harjoittavat
jälkivahinko- tai kuivausalaan
liittyvää toimintaa
eri muodoissaan.

Ammattilaiset palveluksessasi: Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsenyritykset
Jäsenyritys esittäytyy:

K I I N T E I S T Ö N H U O LT O

Pieni tai iso yritys,
laatuun sitoutuminen on
sopimuksen edellytys

Kiinteistönhoitokone,
viemärinavaaja, lehtipuhallin, lumilapio,
vasara ja ruuveja: mitä välineitä
kiinteistönhoidon ammattilaisen näpeissä
milloinkin onkaan,
hän on työnsä kautta
vaikuttaja kiinteistöjen
rakenteiden ja järjestelmien elinkaaren
muodostuksessa, energiataloudellisuudessa,
viihtyisyydessä jne.
Siksi 40 000 asuntoa
omistavassa VVOyhtymä Oyj:ssä on
lähdetty sitouttamaan
kaikki kiinteistönhoidon sopimuskumppanit noudattamaan uutta Laaki-laadunhallintajärjestelmää.
n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

-K

iinteistönhoidon mer
kitys asiakastyytyväi
syydessämme on
todella suuri, VVO:n käyttö- ja
ylläpitopäällikkö Pasi Kujansuu
sanoo.
➺ JATKUU

Suurin osa kiinteistönhoitajista on suhtautunut positiivisesti VVO:n laadunvarmistustoimintaan.
Palveluntoteuttajalle laadunhallintajärjestelmämme on rahanarvoinen etu, bonusta muidenkin asiakkaiden silmissä. – Me puolestamme olemme saaneet kiinteistönhoitoyrityksiltä hyviä ideoita toiminnan kehittämiseen, Pasi Kujansuu voi todeta.
KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 10/2011
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Kiinteistönhoidon kustannuksissa puhutaan
suurista rahoista. VVOyhtymä Oyj:ssä käytetään kiinteistönhoitoon
vuositasolla yli 20 miljoonaa euroa. Toisaalta
laadukkaalla hoidolla
torjutaan turhia menoja, kuten ylimääräistä
energiankulutusta sekä
pidennetään rakennusosien elinkaarta.

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Kujansuun sanomiselle on
myös tutkimuspohjaa. Noin
70 000 vuokra-asukkaan yhtiön teettämissä asiakastyytyväisyystutkimuksissa on havaittu
tyytyväisyyden linkittyvän vah
vasti heidän kokemuksiinsa
asuintalonsa kiinteistönhoidon
laadusta.
Se on todettu yhtä merkityk
selliseksi kuin esimerkiksi talon
sijainti, rauhallisuus, huoneiston varustelu ja kunto. Näistä
kiinteistönhoidon laadun kehittäminen nähtiin VVO:ssa mahdolliseksi ja kannattavimmaksi
tavaksi parantaa asiakastyytyväisyyttä, mutta myös kehittää
kiinteistöjen elinkaaritaloutta.
Edellä mainittujen lähtökohtien pohjalta VVO:ssa lähdettiin kehittämään järjestelmää, jolla edesautetaan entistä
laadukkaamman kiinteistönhoidon saamista sopimuskumppaneilta.
Projektin tuotoksena syntyi
Laaki-laadunhallintajärjestelmä.
Järjestelmän toimivuudesta ja
sopimuskumppaneiden suhtau
tumisesta siihen saatiin ensinäyttö pilottikokeilun keinoin.
Pilottikokeilussa tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
osoittivat selvän yhteyden: mitä
korkeampi kiinteistönhoidon
laatupistemäärä, sitä tyytyväisemmät asukkaat.
Toimintamallin jalkauttamisen seuraavassa vaiheessa päivitettiin kiinteistönhoitosopimukset koko VVO:n kiinteistökentässä, Helsingistä Rovaniemelle. Uudessa sopimusmallissa
tehtäväsisällöt pyrittiin määrittelemään entistä kattavammiksi
ja yksiselitteisemmiksi.
– Kun arvioidaan tekemisen
laatua, kaiken on oltava tarkasti
määriteltyä, Kujansuu tähdentää.
– Monella alueellamme kiinteistönhoidon organisointi oli
jo ennestään järkevä, toteutettu riittävän suurina sopimuskokonaisuuksina ja maantieteellisesti tehokkaasti. Niissä kiinteistönhoitosopimukset vain
päivitettiin uuden sopimusmal-
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lin mukaiseksi. Osassa alueita
kiinteistönhoito organisoitiin
vallan uusiksi, muodostaen järkeviä kokonaisuuksia sekä kilpailuttamalla ne.

Ei kuka tahansa,
vaan ”meidän”
kiinteistönhoitajamme

T
Kiinteistönhoidon laatua on myös palveluntoteuttajan kyky havainnoida mahdollisia merkkejä rakennevaurioista tai niiden riskitekijöistä. Moni iso vahinko on mahdollista välttää nopealla tilanteeseen puuttumisella.

Asukkaat itse - tai ainakin osa heistä - ovat niitä, jotka aikaansaavat sotkua jäteasemilla, josta sitten kiinteistönhoidolle tulee
negatiivista asiakaspalautetta.

KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 10/2011

arjouspyynnöissä kiinteistönhoitoyrityksiltä
edellytettiin tarkkaa tutustumista VVO:lta saamaansa
sopimusmateriaaliin sekä kiinteistöihin ennen tarjouksen tekemistä. Hinnan lisäksi tarjokkaiden oli esitettävä resurssinsa
ja suunnitelmansa kiinteistönhoidon toteuttamisesta ja organisoinnista käytännössä.
–Kiinteistönhoitoala on yli
kilpailtu ja monesti työt alihin
noitellaan. Liian usein ti
laa
jat
ovat hyväksyneet, että so
pi
mustehtäviä jätetään tekemättä,
kunhan vain hinta on alhainen.
Olemme lähteneet siitä, että sopimushinnan on oltava kohtuullinen, jotta sillä voidaan tuottaa
riittävä laatutaso. Laadun tuottaminen on sitten loppukädessä kiinni palveluntuottajan kyvystä organisoida toimintansa
oikein ja aidosta halusta panostaa sopimuskumppaniinsa.
Vaikka kiinteistönhoidossa
tarvitaan koneita ja laitteita,
niillä ei ole työn laadun kannal-

ta loppupeleissä niin ratkaisevaa merkitystä kuin henkilöllä,
joka työn suorittaa. Kujansuu
ei tiedä tapausta, jossa työ olisi
jäänyt suorittamatta puuttuvien
laitteiden vuosi.
– Laadun määrittelee ennen kaikkea kiinteistönhoitajan asenne ja hänelle suodut
resurssit laadukkaan työn suorittamiseksi.
VVO:ssa edellytetään, että joka kiinteistölle nimetään siitä
vastaava kiinteistönhoitaja. Yhteistyöhön pyritään saamaan
osaavia ja motivoituneita tekijöitä. Vastapainona VVO haluaa
olla nostamassa kiinteistönhoitoalan arvostusta. Kiinteistönhoito on tärkeää työtä. Hyvän
kiinteistönhoitajan tulisi tuntea
ammattiylpeyttä, hänen kaltaistensa toivotaan pysyvän alalla
mahdollisimman pitkään.
VVO:ssa valitaan vuosittain
Kotikeskusaluekohtaisesti Laa
ki-laatupisteiden perusteella
vuoden kiinteistönhoitaja. Heistä paras nimetään valtakunnalli-

sesti VVO:n vuoden kiinteistönhoitajaksi. Ensimmäisen täyden
laadunmittausjakson tulos saadaan kesällä 2012.
Laaki-laadunhallintajärjestel
män harjoittelukauden poh
jalta VVO:n vuoden 2011 kiin
teistönhoitajana palkittiin HHKiinteistöpalvelut Oy:ssä Tampereella työskentelevä Jarmo
Oksanen.
– Yrityksen koko ei ratkaise
työn laatua. Laadukasta työtä
tehdään niin pienehköissä kuin
suurissa valtakunnallisissa kiinteistönhoitoyrityksissä, Kujansuu toteaa.
Tärkeä taustatekijä yrityksen
laadukkuudessa on osaavan
työvoiman saatavuus. Pääkaupunkiseudulla tilanne sen suhteen on selvästi vaikein.
Kiinteistönhoitoyrityksissä
tehty oma laadun kontrollointi
heijastuu niin ikään positiivisena Laakin tuloksiin.

Siivouspuolella
odotettavissa

S

iivoustoimintaa Laaki-laadunhallintajärjestelmää ei
toistaiseksi kata, vaikka se
oleellisena osana kiinteistönhoitoon kuuluukin ja asukkaille yhteistilojen siivous on vähintään
yhtä tärkeää kuin ulkoalueiden
hoito sekä muut käyttö- ja huoltotehtävät.
Siivoukselle VVO:ssa tullaan
kehittämään oma laadunhallin
takonseptinsa lähitulevaisuudessa.
Siivoustyön laatuun vaikuttaa
useita tekijöitä työnsuorittajan
lisäksi, muun muassa vuodenajan- ja säiden vaihtelut.
VVO:n palkkalistoilla on vielä myös omia talonmiehiä, jotka
eivät ole mukana Laakitoiminnassa. Omia isännöitsijöitä on
viitisenkymmentä. Heillä on
oma roolinsa kiinteistönhoidon
laadunvalvonnassa. Hoitamissaan kiinteistöissään he tekevät

vuosittain 3-4 yleisilmettä arvioivaa ohjattua laaduntarkastuskierrosta. Painotus on seikoissa,
joihin asukkaatkin yleisemmin
kiinnittävät huomionsa: yleinen
siisteys ja järjestys, mutta myös
informaation saanti sekä turvallisuuteen liittyvät seikat.
➺ JATKUU - aiheesta vielä lisää sivulla 16

Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot
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Etäluettava ultraäänivesimittari asuntokohtaiseen mittaukseen

• tarkka
• langaton etäluenta
• vuotovahti
• 16 vuoden paristo
• hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa mihin asentoon
tahansa – myös kylpyhuoneeseen tai mittarikaivoon
• tyylikäs muotoilu
• ympäristöystävälliset materiaalit
Tarkempia tietoja saat myyntiorganisaatioltamme:
Olli Torikka, Espoo, puh. 040 900 2108
Seppo Hakkarainen, Jyskä, puh. 040 900 2115
Raimo Liukkonen, Mikkeli, puh. 040 900 2114
tai suomenkielisiltä nettisivuiltamme www.kamstrup.fi.

Kamstrup A/S Suomen toimisto · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi

Naapuriston yhteiskimppana laatua peräämään?

S

– Laadun määrittelee ennen kaikkea kiinteistönhoitajan asenne ja
hänelle suodut resurssit laadukkaan työn suorittamiseksi, Pasi
Kujansuu muistuttaa.

uuren kiinteistönomistajan on yksittäisiä asunto-osakeyhtiöitä helpompi lähteä rakentamaan laadunhallintajärjestelmää
ja peräämään yhteistyökumppaneiltaan siihen sitoutumista.
Kiinteistönhoitoyhtiön suhtautuminen on varmasti erilainen useita kiinteistöjä omistavaan asiakkaaseen kuin yksittäisiin yhtiöihin.
Siksikin VVO on pyrkinyt muodostamaan mahdollisimman suuria
kiinteistönhoidon sopimuskokonaisuuksia.
VVO:n käyttö- ja ylläpitopäällikkö Pasi Kujansuu kertoo miettineensä, josko heidän Laaki-toimintamallia vastaavaa toimintatapaa
voitaisiin hyödyntää myös laatua kiinteistönhoitoonsa kaipaavissa
yksittäisissä asunto-osakeyhtiöissä.
– Yhtä raskaisiin koneistoihin heidän on yksistään mahdotonta lähteä. Asunto-osakeyhtiöiden pitäisikin yhdistää voimansa menemällä
kimppaan kiinteistönhoitohankinnoissaan, muodostamalla riittävän
suuria alueellisia sopimuskokonaisuuksia. Silloin taloyhtiöt pystyisivät nousemaan jokseenkin samalle viivalle isojen kiinteistöomistajien kanssa ja rakentamaan laadunvalvontakonsepteja.
Kujansuu sanoo näkevänsä jokseenkin mielettömänä nykytilanteen, jossa jo pienellä katuosuudella jokaista taloyhtiötä hoitaa eri
yritys. Käytännön työresurssit katoavat siirtymiin. Kiinteistönhoidon laadunvalvonnassakaan taloyhtiöiden ei tarvitse tyytyä pelkkiin
omiin havaintoihinsa.
– Uskon, että alalle tulee vielä laadunseurantapalveluja tarjoavia
yrityksiä, hän toteaa.

Kiinteistön ylläpidon kustannukset
nousseet vuodessa 9,9 prosenttia
Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuoden 2011
kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 9,9 prosenttia.
Talotyypeittäin tarkasteltuna eniten nousivat teollisuushallien ylläpitokustannukset, 12,2 prosenttia. Myymälärakennusten
ylläpitokustannukset nousivat 11,2 prosenttia, toimistorakennusten 10,3 prosenttia, asuinkerrostalojen 9 prosenttia ja koulurakennusten 7,7 prosenttia sekä terveyskeskusrakennusten
6,7 prosenttia.
Kustannuslajeittain tarkasteltuna vuodessa nousivat eniten
kevyt polttoöljy, 35,6 prosenttia ja erilliskustannukset 19,9 sekä lämpökustannukset 16,8 prosenttia.
Lähde: Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005=100.
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Se on nyt

-sinusta
kiinni.

131 586
lukijaa

Kiinteistöposti
Kiinteistöposti on kiinteistöalan ainoa ammattilehti. Me lehdentekijät olemme sitoutuneet
toimimaan vastuuntuntoisena tiedonvälittäjänä koko kiinteistöalan päätöksentekoketjulle.
Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti. Siksi meistä on tärkeätä mitata onnistumistamme
säännöllisesti.
IROResearch Oy tutki lokakussa 2011 Kiinteistöpostin lukemista, käsityksiä lehden sisällöstä ja sen
hyödyllisyydestä sekä asemaa muihin kiinteistöalan lehtiin verrattuna.
Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät sekä asuntoosakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat. Tutkimuksen näytekoko oli 300 vastaajaa, noin 100
vastaajaa kustakin edellä mainitusta lukijaryhmästä, joten tutkimuksen tuloksia voidaan pitää täysin
luotettavina. Tutkimuksen tiedot kerättiin tietokoneavusteisilla yli 20 minuutin pituisilla puhelinhaastatteluilla.

Kiinteistöposti vie viestisi perille
Onnistunut markkinointiviestintä voidaan pelkistää kolmeen tekijään: sinulla on kiinnostavaa
kerrottavaa, kerrot asiasi kiinnostavasti ja kerrot asiasi kiinnostuneille ihmisille.
Kiinteistöpostin lukijakunta koostuu pääasiassa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista
sekä ammatti- ja sivutoimisista isännöitsijöistä. Lisäksi lehti tavoittaa tärkeimmät kiinteistöalan sidosryhmät, kuten esimerkiksi arkkitehdit ja suunnittelijat.

Merkittävää lukijamäärän kasvua
Tuoreen lukijatutkimuksen mukaan Kiinteistöpostin valtakunnallisella
puheenjohtajanumerolla on vuonna 2012 yli 133 000 lukijaa.

Lukuajan huomattava kasvu
Kiinteistöpostin lukuaika on yli kaksi kertaa pidempi, kuin säännöllisesti
tutkittujen päättäjälehtien yleinen keskiarvo.
Kaikkien vastanneiden keskimääräinen lukuaika on 49 minuuttia.
Hallitusten puheenjohtajilla lukuaika on jopa 59 minuuttia.

Lehtien yhteiset lukijat
Ne päällekkäislukijat, jotka lukevat Kiinteistöpostin lisäksi taulukossa olevia lehtiä.
Kaikki, n=300

Locus 2 %

Talotekniikka 2 %

Rakennuslehti 8 %

Kotitalo 9 %

Suomen Kiinteistölehti 21 %

Kiinteistöposti 100 %

131 000 kpl

Vaikuttaa päätöksentekoon 42 %
Lähes joka toinen vastaajista kertoi Kiinteistöpostin vaikuttavan heidän
päätöksentekoonsa. Ammatti-isännöitsijöistä 39 % ja hallitusten puheenjohtajista 44 % olivat sitä mieltä.

Kuka taloyhtiössä päättää
Yhtiökokous
Taloyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous on järjestettävä vuosittain, joissakin yhtiöissä kaksi kokousta yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti keväällä ja toinen syksyllä. Lisäksi tarpeen mukaan – esimerkiksi
merkittävistä korjaushankkeista ja hankinnoista - järjestetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.
Hallitus
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten ylläpidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen valitsee vuosittain varsinainen yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
kokoontuu hänen kutsustaan aina, kun yhtiön asiat niin vaativat.
Isännöitsijä
Yleensä taloyhtiöllä on hallituksen valitsema isännöitsijä, joka hoitaa päivittäiset rutiinit ja toimii yhtiön hallinnollisena
johtajana. Hallituksen on ohjattava isännöitsijän toimintaa sellaisin ohjein ja määräyksin kuin yhtiön toiminnan kannalta
on tarpeellista. Tavallisesti taloyhtiö tekee isännöinnistä sopimuksen isännöintiyrityksen kanssa.

Toimitusjohtaja
Matti Karppanen
Puh. (09) 2238 5614
0400 464 236

Päätoimittaja
Riina Takala
Puh. (09) 2238 5616
040 5021 769

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

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

Kiinteistöposti
Pisteenkaari 4, 03100 Nummela
Puh. (09) 2238 560
etunimi.sukunimi@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi

Myyntipäällikkö
Aune Autio
Puh. (09) 2238 5615
040 5357 182

Myyntipäällikkö
Eetu Karppanen
Puh. (09) 2238 5617
0400 342 155

K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

Tarvetta ja syitä ohjeiden
paukuttamiseen riittää vieläkin
Marraskuussa ilmestyneessä Rakenna reilusti -oppaassa erityisesti

”Selvitä, selvitä ja selvitä”

sivujen 43 ja 44 luettelot ovat isännöitsijä
Kaisa Kettusen mukaan oiva työkalu lisätiedon hankkimiseksi
harmaan talouden
torjunnasta ja urakoitsijatarjokkaiden
rehellisyyden varmistamiseksi.

n Teksti ja kuva:

Hanna Rissanen

T

amperelaisen Lännen
Isännöintipalvelu Oy:n
kehityspäällikkönä ja
isännöitsijänä työskentelevä
Kaisa Kettunen uskoo ammattikuntansa valppauteen taloyhtiöasiakkaidensa rakennushankkeiden urakoitsijavalinnoissa.
Silti rakennusalan reilun pelin
ohjesääntöjen 'paukuttaminen'
kentällä toimivien mieliin eri
tavoin on aina paikallaan.
➺ JATKUU

– Kun lähetän taloyhtiöille huoneistoremonttioppaita, voisinkin mainita, että kävisivät katsomassa netissä Rakenna
Reilusti -oppaan, isännöitsijä
Kaisa Kettunen toteaa Rakenna
reilusti -aineiston nettisivuihin
viitaten.
KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 10/2011

21

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

– Luulen, että taloyhtiöiden
kohdalla laajasti otettuna harmaan talouden ongelma on
kuitenkin suhteellisen pieni.
En itse muista aikaa, jolloin
ei olisi tarkistettu yhteistyökumppaneiden taustaa, ainakin
kilauttamalla kaverille, isännöintialalla vuonna 2005 aloittanut, kiinteistönpitotekniikan
insinöörin tutkinnon (AMK)
sekä isännöintialan johtamisen
erikoisammattitutkinnon (JET)
suorittanut Kettunen toteaa.
Taustojen tarkistamisen tarpeellisuus oli siten hänellä tiedossa jo ennen vuoden 2007
alussa voimaan astunutta tilaajavastuulakia, jonka uudistamistyö on nyt meneillään.
Tilaajavastuulaki edellyttää
urakoitsijatarjokkaan taustojen
tutkimista hankkeissa, joiden
arvonlisäveroton urakkasumma ylittää 7 500 euroa. Kaisa
Kettusen kokemuksella pienten taloyhtiöiden koko vuoden
korjausbudjetit saattavat olla
kyseistä summaa pienempiä.
Pienissä hankkeissa, joissa ei
käytetä ulkopuolista asiantuntijaa rakennuttajakonsulttina,
joutuvat hallitus ja isännöitsijä
itse huolehtimaan selvitysten
saamisesta.
Kaisa Kettunen sanoo toimineensa isännöitsijänä niin, että
jos kyse on palveluntarjoajasta,
jonka taustoja hän ei tunne aiempien kokemusten pohjalta,
hän on kaivanut tilaajavastuulain määrittelemiä asioita selville, vaikka urakkasumma ei olisi
lähellekään tuota tilaajavastuu-

lain rajaa.
– Käytän paljon esimerkiksi
ePortin palveluja: kaupparekis
teriotteista saa tarkistettua esi
merkiksi mahdolliset liiketoi
mintakiellot ja yrityksen vastuu
henkilöt. Muitakin perusselvityksiä on suhteellisen helposti
katsottavissa. Esimerkiksi että
yritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten
rekisteriin, Kettunen toteaa.

isännöitsijäkollegansa käyttämistä yhteistyökumppaneista.
– Joskus voi olla, että yrityksessä tilaajavastuulain edellyttämät asiat ovat kunnossa, mutta
työn jälki ei vastaakaan sitä, mitä olisi oletettu. Tämänkaltaista
tietoa koetamme jakaa isännöitsijöiden kesken.
Entiseltä työpaikaltaan Kaisa
Kettuselle on jäänyt mieleen
tapaus, jossa vasta urakkaneuvotteluita käytäessä paljastui,

”TALOYHTIÖN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄ
ON MIELESTÄNI NIIN TÄRKEÄ - JA MUIDENKIN HALLITUSTEN
JÄSENTEN - ETTÄ SE MIELESTÄNI PITÄISI LAITTAA SAMANLAISEEN ASEMAAN KUIN MUUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT.
TYÖNANTAJA VOISI OLLA VELVOLLINEN ANTAMAN TYÖNTEKIJÖILLEEN JOPA PALKALLISTA VAPAATA, JOTTA HE PYSTYISIVÄT OSALLISTUMAAN TALOYHTIÖN KOKOUKSIIN JÄRKEVINÄ
AIKOINA. SE OLISI KOKO SUOMEN ETU.”

Selvityksiä verojen maksami
sesta ja eläkevakuutuksen maksamisesta ei välttämättä löydy,
ellei yritys ole liittynyt johonkin, esimerkiksi Luotettava
Kumppani -palveluun. Yritykset voisivat toki liittää selvitykset tarjouksiinsa pienemmänkin urakan ollessa kyseessä!
Lännen Isännöintipalvelu
Oy:n sisäisessä verkossa on
lisäksi kansio, jossa on tallennettuna tietoa, mutta myös kokemustietoa Kaisan ja kuuden

että yritykseltä oli jäänyt vero
ja suorittamatta. Yrittäjän ja
verottajan kesken oli sentään
tehty suunnitelma verojäämien
maksamisesta, joten asunto-osakeyhtiö päätti kuitenkin valita
kyseisen yrityksen työn suorittajaksi. Ylimääräistä huolehtimista tapaukseen silti liittyi;
yrityksen suorituksia verottajalle seurattiin silmä tarkkana.

Rakennuttajaksi
ei ole kenestä
tahansa

P

ari vuotta sitten taloyhti
öt saivat valtion myöntämiä suhdanneluontoisia
10 prosentin korjausavustuksia.
Hankkeita lähtikin todella paljon käyntiin.
Kaisa Kettusen mukaan
rakennuttajakonsultit osasivat
silloin kyllä pyytää urakoitsija
tarjokkailta "verojäämätodistukset". Isännöitsijän pyytämien, tilaajavastuun edellyttämien
muiden selvitysten osalta kon-
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sulttien toiminta tuntui vähän
takkuavan. Vaikutti, että kaikkia
tarvittavia selvityksiä ei silloin
tunnettu.
– Pääkaupunkiseudulla tilaajavastuulain noudattamista
tarkastettiin silloin myös asunto-osakeyhtiöiden hankkeissa.
Suurin osa huomautuksista taisi
tulla siitä, että tilaajavastuulain
mukaista selvitystä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ei ollut pyydetty, Kettunen
muistelee.
Tai ehkä selvitystä ei vain
ol
lut saatu, pyynnöstä huolimatta. Kaisa Kettunen kertoo
omakohtaisestakin kokemuksestaan, jossa ison urakoitsijan
edustaja oli ihmetellyt selvitystä noudatettavasta työehtosopimuksesta peräävälle: – Miten
me se nyt selvitetään!
– Selvitykseksihän riittää vapaamuotoinen selostus työhön
sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Toisaalta Kaisa Kettunen ei
tunne suurta tarvetta lähteä
moittimaan rakennuttajakonsulttien tuolloista pientä horjuntaa tilaajavastuulain mukaisten selvitysten tuntemisessa.
– Rakennushankkeisiin ryhty
ville tulee ylhäältä annettavia
vaatimuksia tosi paljon!
Siitäkin johtuen hän pitää
taloyhtiöiden kannalta järkevimpänä, tärkeimpänä - ja helpoimpanakin - palkata isoihin
ja vähän pienempiinkin hankkeisiin ammattitaitoinen rakennuttajakonsultti.
Sanan "helpompi" kohdalla
Kettunen tosin toteaa taloyhtiö
asiakkaiden herkästi vetävän sanasta johtopäätöksen, että konsulttia suosittaessaan isännöit
sijät vain haluavat itse päästä
mahdollisimman helpolla. Siitä
ei kuitenkaan ole kyse.
Taloyhtiön omin voimin voi
olla melkoisen hankalaa lähteä
esimerkiksi valvomaan tilaajavastuulain edellyttämiä seikkoja kaikilta aliurakoitsijoiltakin,
muista rakennushankkeeseen
ryhtyvälle kuuluvista velvoitteista puhumattakaan.
– Isännöintisopimusten kiin-

teään kuukausiveloitukseen rakennuttamistehtävät eivät kuulu. Ei siihen riitä myöskään aika.
Ja harvempi hallinnollinen isännöitsijä olisi isoissa hankkeissa
rakennuttajaksi edes pätevä.
Rakennushankkeeseen ryhdyttäessä isännöitsijöiden ja
taloyhtiöiden hallituksen jäse
nil
tä kuitenkin edellytetään
huolellista toimintaa. Tätä on
se, että hankkeelle valitaan ammattirakennuttaja.

Valvontaa on,
mutta harmaat
ovat vikkeliä

E

moyhtiö Lännen Kiinteistöpalvelu Oy:hyn kuuluu
isännöivän Lännen Isännöintipalvelu Oy:n lisäksi myös
Lännen Siivouspalvelu Oy.
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
tarjoaa kiinteistönhuoltopalveluja sekä korjaus- ja puutarhapalveluja. Yhtiörypäs on kasvanut nykyiseen muotoonsa
aikoinaan Tampereen Tesoman
kaupunginosassa toimineen
aluelämpöyhtiön juurilta.
Kaisa Kettusen mukaan vastaavankaltaisia yrityksiä silloin
tällöin arvostellaan epäillen,
voiko niissä toimiva isännöitsijä olla riippumaton palveluhankintoja ajatellen.
Osalle Lännen Isännöintipalvelu Oy:n yhteensä noin 90
taloyhtiötä käsittävän asiakaskunnan asunto-osakeyhtiöistä
ovat yhtiöiden hallitukset valinneet siivous- ja huoltopalveluja
emoyhtiöstä. Paljon isännöitsijät ovat kuitenkin olleet solmimassa isännöinnissään oleville
yhtiöille ostosopimuksia myös
monista muista yrityksistä.
Vastaavasti esimerkiksi Län
nen Kiinteistöpalvelu Oy:n
huoltopalveluja käyttävät suurimmaksi osaksi nimenomaan
muut kuin Lännen Isännöintipalvelu Oy:n isännöinnissä olevat yhtiöt.
– Ei emoyhtiönsä palveluita
oikein kehtaisi edes tuoda esille, jos ne eivät olisi oikeasti hyviä, Kettunen sanoo.
Isännöitsijä toimii puolueet-

tomana asiantuntijana ostopal
veluita hankittaessa, ja taloyhti
öiden hallitukset tekevät valinnat. Kuukausittain veloitettavia
ostopalveluita hankittaessa tu
lee myös muistaa, että vaikka
kuukausiveloitus tuntuisikin
pieneltä summalta tilaajavastuulain rajaan verrattaessa,
vuodessa veloituksesta saattaa
kertyä sievoinen summa. Isännöitsijän ammattitaitoon kuuluu selvittää, että myös huolto-,
siivous- ym. palveluita hankittaessa tarjouksia pyydetään vain
yrityksiltä, jotka huolehtivat
yhteiskunnallisista velvoitteistaan.
Kaisa Kettusen omassa
isän
nöinnissä olevissa asunto- ja kiinteistöyhtiöissä ei ole
menossa isoja korjaushankkeita. Yrityksen muilla isännöitsijöille niitä sen sijaan riittää,
enimmäkseen 1970-luvun asuin
rakennuskannassa.Vaikka hankkeissa olisi mukana ammattirakennuttajat, silti useampaa
remontissa olevaa taloyhtiötä
isännöivän työajasta työmaalla käynnit haukkaavat kelpo
osan.
Vaikka työmaalla kävisivät rakennuttajat, valvojat, isännöitsijät, Rakennusliiton tarkastajat ja
työsuojelutarkastajat - ja vaikka
tarkastuksissa ei olisi tavattu
työntekijöitä ilman vaadittavia
henkilö- ja yritystiedot ilmoittavia henkilökortteja - siitä huolimatta harmaan talouden toimijoita kohteissa saattaa olla.
– Ei sekään aina auta, että pai
kan päällä käydään. Kyllä sinne
jostain häly tulee, että nyt kaikki
pakoon, Kettusen huoneeseen
pistäytyvä, pitkän kokemuksen
omaava isännöitsijä Veikko Leuku toteaa harmaan talouden
konstein työmaalle ujutetuista
työntekijöistä.
– Suusanalliset vakuutukset hyvien aliurakoitsijoiden
käytöstä ovat ihan turhia. Ketjuttaminenhan se ongelma on
harmaan talouden takana. Olen
itsekin sellaisen kanssa joutunut tekemisiin, Leuku kertoo ja antaa ohimennen tuntumaa,
minkälaisiin tapauksiin kentällä
saattaakaan törmätä.
Jos aikaisemmin taloyhtiöissä

on ollut niitä, joissa on harattu
korjauksia vastaan ylipäätään,
tai ainakin sellaisia hankkeita
vastaan, joissa käytettäisiin ihan
kuntotutkijoita ja ammattitaitoisia suunnittelijoita - niitä 'jotka
vain rahastavat' - niin se aika
alkaa onneksi olla ohi. Yhä useammat taloyhtiön hallituksen
jäsenet ja osakkaat ovat aidosti
kiinnostuneita yhtiönsä asioista
ja haluavat, että asiat hoidetaan
huolella.
– Luulisi, että tämä rakennus
hankkeeseen ryhtyvien tietomäärän lisääntyminen vaikuttaisi myös harmaata taloutta
torjuvasti koko rakentamisen
ketjuun, Kettunen tuumailee.
– Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävä on mielestäni niin tärkeä - ja muidenkin hallitusten jäsenten - että
se mielestäni pitäisi laittaa samanlaiseen asemaan kuin muut
luottamustehtävät. Työnantaja
voisi olla velvollinen antaman

työntekijöilleen jopa palkallista vapaata, jotta he pystyisivät
osallistumaan taloyhtiön kokouksiin järkevinä aikoina. Se olisi
koko Suomen etu."

Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot
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Vastuullisuuden osoituksia ja tarkistuksia:

Valtakirjansa antanut luottotekijä
pääsee helpolla ja halvalla
Rakennusalalla harmaan talouden vastaisessa taistelussa on
koeteltu monet aseet,
lopullista voittoa saavuttamatta. Tilaajavastuu Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäckillä
on usko ja jo kokemustakin yrityksensä
tarjoaman strategian,
tilaajavastuu.fi -palvelun, purevuudesta.
Myös uusia toimia on
vireillä.

n Teksti ja kuva:

Hanna Rissanen

-N

yt rekisterissämme
on runsaat 7 000
toimittajaa, vuoden
loppuun mennessä toivottavasti
8 000. Pitkäaikaisena tavoitteenamme on saada rekisteriimme
20 000 toimittajalta valtakirjat,
joilla saamme hakea heistä tilaajavastuulain vaatimia tietoja. Silloin meillä olisi aika hyvä peitto
kiinteistö- ja rakentamisalalla,
Tilaajavastuu Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck sanoo.
Toimittajat tässä yhteydessä
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Valtakirjan luovuttamisen tilaajavastuu.fi -rekisteriin voi tulkita
toimittajien viestinä: ”Me hoidamme asiat rehdisti.” Toiminee
melkoisena markkinavalttina, jos myös velvoittaa hoitamaan
hommat kattavasti ja kunnolla, joka toimeksiannossa.
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ovat yhtä kuin rakennuttajien,
kiinteistöyhtiöiden yms. toimeksiantoihin palveluitaan tarjoavia yrityksiä.
Kyseisten toimeksiantajien
joukko - joita tällä hetkellä on
reilut 12 000 - ovat puolestaan
Tilaajavastuu Oy:lle asiakkaita,
joilla on käyttöoikeudet varmistaa tilaajavastuu.fi -sivujen Luotettava Kumppani -rekisteristä
hankkeeseensa havittelemiensa yritysten tuore tilanne: onko yritys hoitanut veroasiansa,
työntekijöidensä eläkemaksut,
mikä yrityksen taloudellinen
tila on, minkälaiset resurssit
selvitä tarjolla olevasta hankkeesta jne.
Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyvä toimittajan tilaajavastuu-raportti on haettavissa
maksutta Raportit -palvelusta.
– Hommahan perustuu siihen, että toimittaja, joka ilmoit
tautuu ohjelmaamme, altistaa
itsensä kuukausittaiseen tar
kastukseen. Ne, jotka liittyvät
siihen, lähtökohtaisesti pyrkivät hoitamaan asiansa hyvin.
Vas
tapalvelukseksi he saavat
edun, heidän ei tarvitse hakea
ja toimittaa todistuksia itse tilaajilleen.
Tilaajavastuulain mukaan tarkistettavaksi määritellyt tiedot
saavat vanhimmillaan olla kolmen kuukauden takaa. Luotettavat Kumppanit -yrittäjistä esimerkiksi vero- ja eläkemaksutiedot haetaan joka kuukausi ja
kaupparekisteriote päivitetään
kahden kuukauden välein.

Myös isännöinnissä
jo sovellettu

-V

altakirjan antaneita
toimittajia on eniten
talonrakennusalalla,
sitten kiinteistötekniikan puolelta. Tilaajissamme on eniten
isoja rakennusurakoitsijoita,
isoja kaupunkeja ja kuntia sekä
isoja kiinteistöyhtiöitä. Olemme
huomanneet, että myös isännöintitoimistoissa on paljon
juuri tämän vuoden puolella
palvelumme käyttöönsä ottaneita, Lars Albäck toteaa tyytyväisenä.
Isännöintitoimistojen mukaan lähteminen on tärkeää.
On merkkejä, että suurten yritysten isoissa hankkeissa kepu
li
asenteella toimineet ovat
valvontaverkon kiristymisen
huomattuaan pyrkimässä yksittäisten taloyhtiöiden peruskorjaus- yms. hankkeisiin.
Isännöitsijätoimistot ja talo

yh
tiöt, joilla on avoin ja vaivaton tie tutkia rakennus- ja
korjauspalveluiden tarjoajien
taustatiedot, myös kiinteistönhoidon ja siivouksen puolelta,
välttyvät varmimmin ylimääräiseltä ”häslingiltä” ja tuskailulta,
joita harmaan talouden tekijöiden palveluksiin haksahtaneille
saattaakaan seurata.
– Harmaan talouden lieveilmiöitä on, että tekijäyritykset
tuottavat yleensä erittäin huonoa jälkeä ja hommat saattavat
jäädä kesken. Se on isännöitsijän painajainen numero yksi.
Ylimääräistä vaivaa koituu, kun
joudutaan etsimään toinen urakoitsija paikkaamaan edellisen
virheitä ja tekemään työt loppuun, Albäck sanoo.
Pieniä ja keskisuuria remontti-, siivous-, kiinteistötekniikkaja huoltopalveluita taloyhtiöille
tarjoavia yrityksiä on etenkin
pääkaupunkiseudulla todella
paljon. Tilaajavastuu Oy:ssä
koetaankin haasteena saada

myös heitä-rekisteriin.
Yritys itse ei lähtökohtaisesti haali toimittajia rekisteriinsä
heihin itse yhteyttä ottaen. Sen
sijaan rekisterin käyttöoikeudet hankkineista toimeksiantajayrityksistä, myös isännöitsijätoimistoista, hyvin monet ovat
suositelleet käyttämilleen toimittajille rekisteriin liittymistä,
perustellen sen etuja molemmille osapuolille.
Rekisteriin ilmoittautuminen
maksaa toimittajayrityksille vuodessa 70 euroa plus arvonlisäveron. Sillä rahalla voi unohtaa
todistusten omakohtaisen hankinnan vaivan.
Samalla kaikki toimittajan toimeksiantajat - kaupungit, kunnat, seurakunnat ym. yhteisöt,
kiinteistöyhtiöt jne. - saavat sujuvasti ja ilmaiseksi tiedot, että
yrityksellä on "puhtaat jauhot
pussissa", paperit kunnossa.

Viranomaismaksuissa
tarkkuus valttia

H

armittavaksi seikaksi
Lars Albäck mainitsee
ulosottolain.Tilaajavastuu Oy on joissakin tapauksissa
joutunut poistamaan Luotettava
Kumppani -listalta ulosottoon
kirjattuja yrityksiä turhankin
pikaisesti.
–Emme saa ulosottoviranomaiselta tietoa siitä, ovatko
nämä yrittäjät noudattaneet
ulosottoviranomaisen kanssa
tehtyä maksusopimusta. Laki ei
anna viranomaisille mahdollisuutta tehdä sitä.
Laiminlyöntitapauksia tulee tyypillisimmillään siitä, että vero tai työeläkemaksu on
maksettu myöhässä. Vaikka olisi myöhästytty vain muutaman
päivän verran, ja vaikka maksu
➺ JATKUU

Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y.
www.saumausyhdistys.net
Etelä-Suomen lääni
■ T. Huotari Oy

Huminapolku 1 B, 15700 Lahti
puh. 03-787 5054
fax 03-787 5010

■ Esa King Oy

Ruohotie 7, 00700 Helsinki
puh. 09-877 1100
fax 09-877 1170

■ Saumasto Oy

Mattilanmäenpolku 1
15140 Lahti
puh. 050-562 5978

■ Kelo - Marketing Oy

Särmääjänkatu 4, 15520 Lahti
puh. 0500-728 628
fax 03-752 2152

■ Saumapojat Oy

Siltamäenkatu 31,15300 Lahti
puh. 03-871 260
fax 03-871 2620

■ Vantaan Saumaus Ky
Rauhaniementie 5
12380 Leppäkoski
puh. 0400-508 422
fax 03-688 3771

■ Consti Julkisivut Oy
Atomitie 5 A
00370 Helsinki
puh. 010-288 6000
fax 010-288 6200

■ Saumalaakso Oy

Kääpätie 7, 00760 Helsinki
puh. 09-476 14700
fax 09-476 14744

■ RA-Urakointi Oy
Tullikirjurinkuja 4
00750 Helsinki
puh. 09-350 9590
fax 09-350 95950

■ Elementtisaumaus
Pärnänen Oy

■ TR Saumaus Oy
Tilakatu 4
15810 Lahti
puh. 0400-840 931
fax 03-751 2151

Länsi-Suomen lääni
■ Saumaus ja Maalaus
Väljälä Oy

Perkontie 17, 21290 Rusko
puh. 02-432 2341

■ Rakennus ja Saumaus
Sälli Oy

Muuttolantie 3, 41340 Laukaa
puh. 0400-746 568

■ Saumauspalvelu
Tommi Valkila Oy

Laurintie 88
01420 Vantaa
puh. 0400-457 866
0400- 457 867

Kuntokatu 12, 37130 Nokia
puh. 03-342 2226

■ Saumausliike
T. Heikkinen Ky

■ Turun ja Ympäristön
Saumaustekniikka Oy

Torivoudintie 3 K 13
00640 Helsinki
puh./fax 09-754 2200

■ PSP-Palvelut Oy

Arosuontie 46
03400 Vihti
puh. 045-232 2257

Vogulinkuja 1, 20750 Turku
puh. 02-244 0074

■ KH Saumaus Oy
Kuuselantie 4
61400 Ylistaro
puh. 0400-668 036
www.khsaumaus.fi

Osaavia urakoitsijoita ja tavarantoimittajia
saumaus- ja julkisivutöihin kautta maan.
■ Pohjanmaan
Elementtisaumaus Oy
Jaakonkatu 50,
68600 Pietarsaari
puh. 0400-867 006

● Bostik Oy

■ Tampereen
Elementtisaumaus Ky

Kokonkatu 9, 33960 Pirkkala
puh. 0400-626 645

■ Jul-Mat Julkisivut ja
Matot Oy
Purokatu 7, 21200 Raisio
puh. 02-467 6400
fax 02-467 6404

■ Ruskon Saumaus Oy

Stenlundintie 4, 21290 Rusko
puh. 02-432 1300
fax 02-432 1301

Itä-Suomen lääni
■ Puijon Saumaus Oy

Luistelijantie 4, 70200 Kuopio
puh. 017-282 1001
fax 017-282 125

Oulun lääni
■ Saumaset Oy

Ratamestarintie 1
86300 Oulainen
puh. 08-470 502

Valtuutetut
tavarantoimittajat
Joentaustankatu 11, PL 46
33311 Tampere
puh. 010-843 8800
fax 010-843 8822

● Flexotec Oy

Manttaalitie 8
01530 Vantaa
puh. 010-320 5530
fax 010-320 5539

● Joint-Nauha Oy
Jäähdytintie 6
00770 Helsinki
puh. 09-388 2528
fax 09-388 2530

● Sika Finland Oy

Koskelontie 23 C
PL 49, 02921 Espoo
puh. 09-511 431
fax 09-511 43300

● Tremco illbruck
International GmbH
sivuliike Suomessa
Vanha Porvoontie 238
01380 Vantaa
puh. 09-549 94500
fax 09-549 94555
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

olisi esimerkiksi 15 euroa, se
katsotaan laiminlyönniksi.
Tilaajavastuulakia valvova
aluevalvontavirasto (AVI) katsoo, että laki on laki. Pienuudesta ei ole erityistulkintoja.
Periaatteessa Tilaajavastuu
Oy:ssä toki halutaan, että kaikki
rekisterin toimittajat hoitavat
yhteiskuntavelvoitteet säntilli
sesti, kysehän on pitkälti veron
maksajien varoista. Jos vero tai
eläkemaksu on kuitenkin myöhästynyt, kannattaa heti, kun
maksu on tullut hoidetuksi,
antaa tieto siitä Tilaajavastuuseen. Merkinnän poistaminen
rekisteristä hoituu saman tien.
Pienestä myöhästymisestä aiheutunut sotku ei jätä rekisteriin laiminlyöntimerkintää.

Tutkain
ulkomaalaisiin
ja urakkaketjuihin

M

arraskuun alussa nettiversiona ilmestyneen
Rakenna reilusti -oppaan myötä Tilaajavastuu Oy on
halunnut tarjota toimintakentälle vielä lisätietoa turvallisten
yhteistyösopimusten luomisesta, suoraviivaisesti, tiiviisti ja
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helposti ymmärrettävissä olevalla tavalla.
– Oppaasta on käyty ottamassa jo tuhansia latauksia, mikä
on vähän yllättänytkin meidät.
Oppaalle on ollut selvästikin
tarvetta, Albäck iloitsee.
– Tarkoituksemme oli tehdä työkalu, ettei tietämättään
tehtäisi sopimuksia rikollisten
kanssa.
Myöhemmässä vaiheessa
opasta tullaan myös painamaan
vihkosena. Senkin myötävai-

kutuksella harmaan talouden
torjuntatyössä puurtavat tahot
toivovat myös yrityksiin lisää
keskustelua harmaaseen talouteen liittyvistä asioista.
Työlistoilla Tilaajavastuussa
on vielä tietopalvelujen tuotta
minen ulkomaalaisista yrityksistä. Julki niitä tulee jo joulukuun
aikana.
Myös urakkaketjutuksen saa
miseksi paremmin hallintaan
tehdään Albäckin mukaan lujas
ti töitä. Se palvelisi myös kiinteistöalaa.
Tilaajavastuu Oy:n vetäjä on

ylpeä saatuaan todeta taannoisessa kuuden maan kollegiaalisessa kokoontumisessa, että
ainoastaan Norjalla oli jotakin
samankaltaista systeemiä rakennettuna.

Yksi media
-monta mahdollisuutta.
Myös Facebookissa.
Kiinteistöposti

Etera-todistus torjuu harmaata taloutta
– Etera on kehittänyt sähköisen, kuukausittaiset työntekijätiedot sisältävän eläkevakuutustodistuksen. Se auttaa urakkakilpailussa löytämään reilua
peliä pelaavat yritykset, kertoo
Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen.
Laki velvoittaa työnantajan
huolehtimaan työnantajamak
suista, kuten työeläke- ja sosi
aaliturvamaksuista sekä veroista.
Myös urakanantajalla eli työn
tilaajalla on velvoitteita. Tilaajavastuulain mukaan hänen on
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selvitettävä urakkaa antaessaan
muun muassa, miten eläketurva
on hoidettu. Tätä varten urakkatarjoukseen on liitettävä todistus
työeläkevakuutuksesta ja eläkemaksujen maksamisesta.
– Jos eläkevakuutus jätetään
hoitamatta, tilanne on ongelmallinen myös työntekijän kannalta. Pimeästä työstä ei kerry
työeläkettä, Hannu Tarkkonen
korostaa.

Etera-todistus on
reaaliajassa

– Vakuuttamisen laiminlyönnit käyvät entistä vaikeammiksi,
kun todistus sisältää työntekijätiedot. Jos esimerkiksi todistus
osoittaa, että rakennusliikkeellä
on työeläkevakuutuksen piirissä
kaksi työntekijää, sillä määrällä
ei pysty kovin suurta taloa rakentamaan.
Etera-todistuksen voi tulostaa
Eteran verkkosivuilta. Etera siirtää kuukausittain eläkevakuutustodistuksia myös Tilaajavastuu.fi-palveluun, josta julkisella
sektorilla toimivat töiden tilaajat
voivat saada todistuksen.

Julkisivujen
Taitajat 2011
www.kiinteistoposti.fi
Julkisivujen Taitajat myös netissä: www.kiinteistoposti.fi

1.

2.

3.

Kiinteistöpostin etusivulla on 1. Navigointibanneri
2. Julkisivujen Taitajat -sivuille. Siellä olevaa ilmoitusta
klikkaamalla aukeaa ilmoittajan 3. Esittelykortti, jossa
lyhyt kuvaus yrityksestä, yhteystiedot ja linkki
ilmoittajan kotisivuille.
TUTUSTU JA KÄYTÄ HYÖDYKSESI.

• Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot
ja kustannusarviot
• Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
• Suunnittelu ja toteutuksen valvonta
Espoo • Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki
www.aarokohonen.com

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
www.contesta.fi

www.ains.fi

A-Insinööri ratkaisee
visaisen pulmasi
Kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille korjaushanke on usein ainutkertainen, A-Insinöörin
kokemus ja ammattitaito takaavat tämän
hankkeen häiriöttömän
ja sujuvan etenemisen.

VA R A A A N
M
A IK A O ÖÖRISI
IN
S
IN
ASA!
K A NS

Tampere ja Espoo, A-Insinöörit p. 0207 911 777
Turku, Turun Juva, p. puh. (02) 278 3000

INSINÖÖRITOIMISTO

CCONDITIO
ONDITIO
TO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

RATAVALLINTIE 2, 00720 HELSINKI
P. (09) 2238 220, WWW.CONDITIO.FI

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot Tutkimukset Suunnittelu
Rakennuttajapalvelut Valvonta
Puh. 0207 393 300
PL 88, 00521 Helsinki
www.fmcgroup.fi/korjausrakentaminen

BASF OY
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki

puh. (09) 615 981

www.neopor.de
jaan.aav@basf.com puh. 040 721 4394

JULKISIVUSANEERAUKSET
KOKO ETELÄ-SUOMEN ALUEELLA
WWW.JATKE.FI
KOUVOLA
010 7787 240

TAMPERE
010 7787 247

TURKU
020 7738 470

VANTAA
020 7738 471

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat
Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2011

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

Julkisivusaneeraukset
ja nostolavapalvelut 10-46m
saakka suorittaa

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.fi

www.lahiokunnostajat.fi
OULU: 020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

Suomen Talokeskus Oy
on kiinteistöjen korjausrakenta
miseen, ylläpitoon ja energian
hallintaan erikoistunut yli sadan
asiantuntijan insinööritoimisto.
Toteutamme kaikki kiinteistöjen
elinkaareen liittyvät palvelut.

www.knauf.fi

www.talokeskus.fi

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

Puh. (014) 612 807 Fax (014) 610 078
Antti Kinnunen GSM 040 588 97 37
e-mail: antti.kinnunen@mhaikala.fi

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatehtävät
www.mhaikala.fi

Suomen Julkisivuurakoitsijat r.y.

JULKISIVUKORJAUKSET

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

Julkisivutyöt
www.suju.fi

• HELSINKI • TAMPERE
• LAHTI • JYVÄSKYLÄ

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
Antti Pyykkö
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: antti.pyykkö@steni.fi

Pidä pintasi,
vaadi

Manu Mutka
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260
E-mail: manu.mutka@steni.fi

www.e-weber.fi

TUTKITTUA TIETOA !
Kiinteistöjen elinkaarenhallintaan erikoistunut
tutkimus- ja suunnittelutoimisto.

Tarjoamme taloyhtiöille
kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja:
- kuntotutkimukset ja -arviot
- hankesuunnittelu
- korjaussuunnittelu
- rakennuttaminen, valvonta ja
projektinjohto
- lämpökamerakuvaukset sekä
muut selvitykset

www.

.fi
– asiakaslähtöistä palvelua

Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti

steni finland oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
+358-9-855 3420, fax +358-9-8553 4260
www.steni.fi

 Julkisivulaatat ja järjestelmät
 Julkisten tilojen lattia ja seinälaatat
 ACTIVE ilman laatua parantavat laatat
 BAKTEEREJA syövät laatat
 ITSEPUHDISTUVAT laatat
 OHUET saneeraus laatat lattioihin ja seiniin

www.kiinteistoposti.fi
Parhaat
julkisivuratkaisut

KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset

-kuitubetonilevyt
-korkeapainelaminaatit

LABORATORIO
Betoni ja asbesti
Mikrobi
Maa- ja kiviaines

-alumiinilevyt

KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS

-keraamiset laatat
-alumiinirankajärjestelmät

Kysy lisää palveluistamme.
Hämeenlinna 075- 758 0801
Espoo
075- 758 0802
Kajaani
075- 758 0803
www.tahtiranta.fi

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

seroc
www.seroc.fi

PL 124
04201 Kerava
Puh. 09 2747 9550
info@seroc.fi

www. julkisivuyhdistys.fi
Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää
julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Tällä sivulla ja
seuraavalla aukeamalla olevat yritykset tarjoavat ammattitaitoista palvelua
ja laadukkaita tuotteita kaikkeen julkisivujen korjausrakentamiseen.

www.julkisivuyhdistys.fi

K O R J A U S R A K E N TA M I N E N

Veronumeron käyttöönotto vaatii
vielä isoja punnerruksia
rakennusalan yrityksissä
Veronumeron käyttöönottaminen vuonna

”TYÖMAAN KORKEA

2012 sekä urakka- ja

TYÖTURVALLISUUDEN

kulkulupatietojen il-

TASO NOLLARISKI VAATII

moittamisvelvollisuus

SAMAN TAVOITETASON

vuonna 2013 haas-

HARMAAN TALOUDEN

tavat rakennusalan

TORJUNNASSA.

yritykset huomioimaan

TILAAJAN, PÄÄTOTEUT-

muutokset rakennus-

TAJAN JA TYÖTURVALLI-

työmaan valvonnassa

SUUSKOORDINAATTORIN

ja kirjanpitojärjestel-

SEKÄ YHTEISKUNNAN

missä. Tuleva lainsää-

JA VIRANOMAISTEN
ROOLIT KULKEVAT RIS-

däntö kohdistuu mer-

KIEN PIENENTÄMISEKSI

kittävällä tavalla har-

YHDENSUUNTAISESTI.

maan talouden torjun-

KUMPIKIN VOI TUKEA

taan, mikä hyödyntää

TOISTAAN KOHTUULLI-

koko rakennusalaa ja

SIN PANOKSIN JA MER-

yhteiskuntaa. Kehitty-

KITTÄVIN TULOKSIN.”

vät työmaavalvonnan
menetelmät parantavat myös päätoteuttajan edellytyksiä toimia
entistä kustannustehokkaammin.
n Teksti: Riina

Y

Takala

litarkastaja Pekka Muinonen Verohallinnosta
sanoo, että tehostettua
työmaan valvontaa edellyttävät muutokset kohdistuvat
kaikkeen rakentamiseen, eikä
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Yksi media
-monta mahdollisuutta.
Myös Facebookissa.
Kiinteistöposti

Kuva: Liisa Takala

vähiten asunto-osakeyhtiöiden
korjausrakentamiseen.
– Verohallinnon Raksahankkeen toteutukseen liittyen ra
ken
nustyömailla on entistä
use
ammin käynyt verotarkas-
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taja. Verottajan työmaakäyntien
perusteella on havaittu, että
etenkin pienissä ja keskisuurissa rakennusalan yrityksissä
ei ole vielä pohdittu riittävästi harmaan talouden riskien

haitallista vaikutusta työmaan
toimintaan ja ennakoitu uusia
omassa rakentamisessa taloudellisesti kannattavia samalla
harmaan talouden vastaisia menettelyjä. Veronumeron käyt-

töönotto käynnistää yrityksen
tietojärjestelmiin vaikuttavan
remontin.
Verohallinnon edustajat ja
Aluehallintoviranomaisen työsuojelutarkastajat tekivät lokamarraskuun vaihteessa viikolla
44 eri puolilla Suomea 312 rakennustyömaakäyntiä.
Tarkastuksia työmailla tehdäänkin nykyisin hyvin säännöl
lisesti ja vuoden 2011 aikana
verottaja vierailee pitkälti yli
400 työmaalla.
Tämänkertaisen tehovalvontaviikon yhtenä kärkiasiana oli
tiedottaa ensi vuonna käyttöön
otettavasta veronumerosta ja
tulevasta ilmoitusmenettelystä.
Verohallinnon asiakkaille aiheen viestit löytyvät Verohallinnon sivuilta www.vero.fi.
– Tarkastuskäyntien määrä
ei ehkä tunnu suurelta, mutta
työmaakäynneillä pelkästään
viikon 44 osalta saatiin tietoja
yli 2 000 urakkaketjussa toimivasta rakennusalan yrityksestä
ja yli 11 000 työntekijästä, yli-

tarkastaja Pekka Muinonen toteaa.
Nyt tehotarkastettujen kohteiden urakkasumma oli yhteensä 2 miljardia euroa.
Rakennustyömailla suoritettavat tarkastukset voivat liittyä
tiedon keruuseen tai vaikkapa
rakennusalan yritysten verotarkastuksiin, joista valtakunnallisessa Raksahankkeessa on vuoden 2008 alusta elokuun 2010
loppuun mennessä valmistunut
2 611 verotarkastuskertomusta,
joissa on maksuunpantu veroja
yli 144 miljoonaa euroa.
Häiriöllisimmät yritykset
ovat urakkaketjujen loppupääs
sä ja eniten harmaata taloutta
esiintyy yrityksissä, joiden liikevaihto on alle 6 miljoonaa
euroa. Työmaakäynnit liittyvät
erityisesti reaaliaikaiseen valvontaan ja harmaan talouden
torjuntaan.
Tarkastukset toteutetaan
mahdollisimman usein samanaikaisesti muiden viranomaisten kanssa. Verottajan lisäksi

tarkastusta voi samaan aikaan
tehdä työsuojeluviranomainen
esimerkiksi tilaajavastuulain
tarkastuksena.
Poliisi on mukana aina tarvittaessa ja voi harjoittaa usein
myös omaan työhönsä liittyvää
muuta valvontaa.

Pyrkimys
tehokkaaseen ja
reaaliaikaiseen

T

yömaakäynneillä tarkastetaan Pekka Muinosen
mukaan työmaahan liittyviä perustietoja ja kerätään
tietoa verovalvontaa varten
samalla pyrkien selvittämään,
mitkä verotukseen liittyvät asiat työmaalla ovat kunnossa ja
missä on puutteita.
– Tarkastelun kohteena ja samalla tiedon lähteenä ovat mm.
rakennusalan ja Verohallinnon
yhteisesti sopimat harmaan
talouden vastaiset menettelyt,
työmaan kulkulupaluettelo, tilaajavastuulain toteutuminen
ja työmaan turvallisuuteen liittyvän valvonnan toteuttaminen.
Selvitämme myös tilaajavastuuasioita, kuvallisen tunnisteen
toteutumista sekä työmaan
kulkulupiin, ulkomaiseen työvoimaan ja urakan ketjutukseen liittyviä asioita, Muinonen
kertoo.
Työmaan tietoja verrataan
sähköisesti verotietoihin ja yri➺ JATKUU
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tyksen antamiin ilmoituksiin.
Menettelyllä havaitaan usein
puutteita ja virheitä, joihin
voidaan puuttua hyvin reaaliaikaisesti joko ohjauksella tai
valvonnan keinoin.

oli kaikista työntekijöistä yli 17
prosenttia, mutta pääkaupunkiseudulla joka neljäs eli 25,37
prosenttia oli ulkomaalaisia,
Muinonen toteaa.
Tilaajavastuulain edellyttämät toimet olivat kunnossa
78 prosentissa työmaista, 20
prosentilla tilaajavastuulain toteutumisen suhteen havaittiin
puutteita.

Työmaille
kokonaisvaltainen
nollariskiperiaate

Muinonen vielä sanoo.

Karkuun
juokseminen
ei kannata

T

yömailta ei enää pake
ne Muinosen mukaan
työntekijöitä sankoin
joukoin, mutta joitakin tapauksia tuli jälleen tietoon. Karkuun
lähtö on Muinosen mielestä
yllättävää, koska työmaalta ja
yrityksestä on joka tapauksessa
löydyttävä tiedot työntekijöistä
eikä karkuun loikkiminen enää
auta.
– Karkailu kertoo meille heti
työmaan ongelmista.

T

Pääkaupunkiseutu
edelleen
ulkomaalaisvoittoinen

V

erottaja arvioi työmaakäynneillä myös Suomessa toimivan ulkomaisen työvoiman määrää.
– Ulkomaalaisia työntekijöitä
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-T

aloyhtiöllekin olisi
edullista edellyttää
urakoitsijan kanssa
tehdyssä sopimuksessa, että
otetaan käyttöön sähköiset menettelyt. Niiden avulla kulun
valvonta, työmaaseuranta ja
tilaajavastuupaperit liikkuvat
sähköisessä maailmassa. Useat
toimijat ovat jo toteuttaneet
henkilötunnisteiden ja dokumenttien valvonnan ja tietoturvan verkostopalveluilla minimoiden tietoturvallisuuteen liittyvät riskit, Muinonen sanoo.

"Häiriöllisten"
kanssa toiminen
voi tulla kalliiksi

Kulkulupamenetelmissä
parantamisen varaa
ehoviikolla todettiin,
että Rakennusteollisuuden kanssa yhteistyössä
kehitetty kulkulupapohja oli
käytössä vain alle viidenneksellä työmaista (16 %). Sähköinen kulkulupajärjestelmä usein
hyvin erilaisin tai puutteellisin
tietosisällöin oli käytössä vain
noin joka toisella työmaalla (49
%).
– Luvut ovat huolestuttavia, sillä alle vuoden sisällä
rakennus
alalla tulisi olla käytössä menetelmät, joilla toteutetaan työmaan valvonta veronumeroineen ja ilmoitusmenettelyyn liittyvät järjestelyt.

Taloyhtiökin
edellyttäisi
sähköistä
työmaaseurantaa

-U

skon varmasti, että
uusien lainsäädännön suomilla keinoilla voidaan rakennusalan

-T

yöturvallisuudesta puhuttaessa tavoitteeksi
on asetettu yleisesti
nollariski. Tämä voi toteutua
käytännössä vain, jos harmaan
talouden torjunta on tehokasta
ja tavoitteena tälläkin alueella
on nollariski. Työturvallisuus ja
harmaan talouden torjunta kulkevat aina käsi kädessä, Muinonen painottaa.
Tilaajan, pääurakoitsijan, työ
turvallisuuskoordinaattorin ja
viranomaisten roolit tukevat
toisiaan ja tavoitteet kulkevatkin koko ajan harmaan talouden ja työturvallisuuden riskien
pienentämiseksi yhdensuuntaisesti.
– Voidaan sanoa, että kohtuul
lisin panoksin saadaan aikaan
merkittäviä tuloksia. Esimerkillisillä työmailla työmaan valvonta tuot
taa monia hyötyjä
ja kustannussäästöjä. Näiden
esimerkkien viitoittamalla tavalla useimmilla työmailla pitäisi
kuitenkin tapahtua merkittävä
muutos toimintakulttuurissa,
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Omaehtoinen
valvonta
vielä liian vähäistä

R

akennustyömaan hallintaan on saatavissa erilaisia sähköisiä kustannustehokkaita järjestelmiä, jotka
vähentävät olennaisesti aikaa
vievää sinällään pakollista seurantatyötä. Sähköisesti voidaan
toteuttaa mm. sopimusten seuranta-asioita, tilaajavastuulain
edellyttämät dokumentit ja kulunvalvonnan vaateet.
– Hankintakustannukset näyttävät hyvin edullisilta suhteessa
moninaisiin hyötynäkökohtiin
ja suhteessa hallinnoinnin työpanoksiin, Muinonen tuumii.

verokertymä saada oikeaksi ja
tasapuoliseksi ja samalla kilpailutilannekin tervehtyy, Muinonen korostaa.
Tällä hetkellä arvioidaan, että harmaan talouden vuoksi rakennusalan verokertymässä on
noin miljardin euron mentävä
aukko. Tämä tulisi Pekka Muinosen mielestä pystyä tulevaisuudessa täyttämään sillä, että
yritysten tapa toimia rehdisti
yltää yritysketjujen loppuun
saakka.

“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”
40-vuotias perheyritys
Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen
palveluyritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuuriin kuuluu
ensiluokkainen asiakaspalvelu.
Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja punakeltaiset norsuautot
ovat aina puhtaita. Yrityksen
työntekijät ovat ammattitaitoisia,
kohteliaita ja joustavia kaikissa
olosuhteissa.
Eerola-Yhtiöt on täyttänyt 40
vuotta ja perheen omistamaan
yritysryppääseen kuuluvat
Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu
H.Eerola Oy, Kuljetusliike P.
Eerola Oy, Putkistosaneeraus
Eerola Oy, Lokapalvelu Häme Oy
sekä Lehile Oy.
Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia
vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, ympäri vuoden.

www.eerolayhtiöt.fi
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450
Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 757 2777
Mäntsälä (019) 643 408
Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 875 7215

Ennakkohuoltaminen
kannattaa aina
Vesi- ja viemärijärjestelmien
ylläpitämisessä kannattaa tehdä
ennakoivia huoltotoimenpitäitä.
“Jos kiinteistössä havaitaan viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai
vesi valuu hitaasti lavuaarista tai
WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat
aina merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.
Yksi keino välttää ongelmia on
pestä ja puhdistaa viemäriputket.
Jos ongelmat toistuvat, kannattaa
pesettämisen lisäksi kuvata ja
selvittää sen avulla, missä vika on
ja mistä ongelmat johtuvat.
Kuvauksesta saadaan raportti,
jonka pohjalta voi sitten suunniyös mittavamtta a
tella tarvttaessa myös
neeraustyöt.
mat huolto- ja saneeraustyöt.

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888
Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666
Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä
norsu WC:t
Espoo (09) 8553 0460
Mäntsälä (019) 643 408
Lohja (019) 331 002

Kaikki numerot päivystävät 24h

Tarjoamme:
Loka- ja viemärihuollot
Pumppaamohuollot
Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot
Ympäristönhuoltopalvelut
Suurtehoimuroinnit ja
puhallukset
Putkisto- ja viemärisaneeraukset
Norsu WC:t tilapäistarpeisiin
Puhdasvesipalvelut
Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

Meiltä saat kaiken ennakkoja ylläpitohuollon, 24-tuntisen päivystyksen yllättäviin
tilanteisiin ja täydellisen
jälkivahinkojen hoidon.

JULKISIVUT

Hintaruuvilla kilpailuttamalla
saadaan paljon vahinkoa aikaan
Asiantuntijapalveluiden hankkiminen
korjaushankkeeseen
kilpailuttamalla, jonka
ainoana päämääränä
on palvelun saaminen mahdollisimman
halvalla, vie taloyhtiön tarpeettomien
epäonnistumisten ja
taloudellisten riskien
äärelle.
Tällaisella ajatuksella
Suomen Betoniyhdistys
r.y.:n toimitusjohtaja
Jussi Mattila pisti kuulijakuntansa aivonystyrät liikkeelle puhuessaan, mistä saadaan
työkalut, joilla vastataan julkisivukorjaamisen tarpeisiin nyt ja
tulevaisuudessa.

Yksi media
-monta mahdollisuutta.
Myös Facebookissa.
Kiinteistöposti

n Teksti: Riina

34

Takala

-M

itä suurimmassa
määrin epäonnistu
neet korjaukset
johtavat ajattelemaan niin, että
korjaamisessa ja rakentamisessa tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankkiminen kilpailuttamalla pitäisi lailla kieltää.
Kilpailuttamalla saadaan paljon
vahinkoa aikaan, kun hankitaan
jostakin halvin mahdollinen
henkilö, joka huonoimmalla
asiantuntemuksella lupaa tehdä
mahdollisimman vähän. Kuitenkin tämän perusteella tehdään
korjaamiseen liittyvät sijoituspäätökset. Ehkä tämä asia tuli
tässä sanottua hieman vahvasti,
mutta olen kuitenkin oikeasti
tätä mieltä, toimitusjohtaja Jus-
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Taloyhtiöiden ei pitäisi käydä kauppaa urakoitsijan
kanssa siitä, ottaako urakoitsija kontolleen julkisivun
kuntoon liittyvät riskit, jos
taloyhtiö ei ole teettänyt esimerkiksi asianmukaisia
kuntotutkimuksia.
Kuntotutkimuksen teettämättä jättäminen ja riskin
siirtäminen siitä urakoitsijalle koituu taloyhtiölle kohtuuttoman kalliiksi, sen sijaan, että olisi tehty kuntotutkimus, sen pohjalta
asianmukaiset suunnitelmat ja urakoitsijakin tietäisi, mitä on tekemässä.
Kuvassa näkyvä julkisivu
sen sijaan saatiin aikaan
turkulaiseen taloyhtiöön oikeaoppisen julkisivukorjaushankkeen polkua kulkien.
Kuva: Riina Takala

si Mattila toi esiin puhuessaan
Julkisivu 2011 -messujen yhteydessä järjestetyssä Julkisivuremontti 2011 -kilpailun palkintojenjakotilaisuudessa.
Hänen esityksensä teemana
oli pohtia, mistä löydetään tarvittavat työkalut vastata julkisivukorjaamisen, kuten kaiken
muunkin korjaamisen, tarpeen
jatkuessa ja korjausten määrän
kasvaessa tulevaisuudessa.
Hän oli huolissaan siitä, että
suomalaisiin vahvasti iskostunut ajatus markkinataloudesta
ja kilpailuttamisesta johtaa siihen, että kilpailuttamisen kuvitellaan ratkaisevan asiat aina
"meidän kannaltamme" hyvällä
tavalla.

Kuntotutkimus
suunnittelun
"raaka-ainetta"

V

ahvasti ilmaistua kantaansa Jussi Mattila
per usteli seurauksilla,
joiden vaikutukset voivat olla
tilaajan ja taloyhtiön kannalta
yllättävänkin dramaattisia.
– Jos kuntotutkimus tehdään
niin, että näytemäärät jäävät
erittäin pieniksi ja kohteessakin
tutkimus toteutetaan mahdollisimman vähäisellä työmäärällä,
syntyy epävarma tutkimustulos.
Tästä ei sinänsä välttämättä
seuraa kovin suurta vahinkoa,
mutta varsinainen seuraus
tulee
kin ns. kakkosvaiheessa.
Korjaussuunnittelija, jonka raa
ka-ainetta kuntotutkimuksen
tulokset ovat, huomaa, ettei
hän voikaan käyttää tehtyä kuntotutkimusta korjaussuunnittelunsa pohjana. Tämä ongelma

ratkeaa sillä, että hän suunnittelee korjauksen, joka varmuudella onnistuu. Se taas yleensä
tarkoittaa sitä, että korjauksesta
tulee todellista tarvetta kalliimpi, Mattila jatkoi.
Hyvin karkean esimerkin valossa saatoimme todeta, miten
voi käydä: hyvän, laadukkaan
kuntotutkimuksen perusteella
olisi voitu päätyä 100 000 euron kunnostukseen sen sijaan,
että hutiloidusti tehdyn kuntotutkimuksen, johon suunnittelija ei ole voinut luottaa, vaan
tehnyt "varmanpäälle" suunnitelmat, tehdäänkin 300 000:n
tai jopa 500 000:n euron hintaiset järeämmät korjaukset.
– Kuntotutkimuksen kaltaisista korjaamista valmistelevista töistä ei soisi säästettävän
laisinkaan. Olen nähnyt pieleen
menneitä remontteja ihan riittävästi omiksi tarpeikseni, enkä
haluaisi nähdä enää yhtään uutta, Mattila korostaa.

Valmistelutyöt
hankkeen
tärkein vaihe

K

orjaushankkeen oikean
etenemisen kannalta ja
onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi täytyy
ymmärtää, että korjaushanke
on valmisteltava hyvin. Siksi
ei ole yhdentekevää, millainen
valmistelu hankkeessa tehdään,
eikä varsinkaan se, minkälaisia
asiantuntijapalveluita siinä käytetään.
– Ei voida ajatella, että käyte
tään vaikkapa 2,6 miljoonaa
korjaamiseen useamman kerran. Kyllä korjaamisen tällaisella
rahasummalla pitäisi osua aikalailla kertaheitolla kohdalleen,
Mattila muistutti.
– Taloudellisessa mielessä
val
mistelevat toimet - kuten
kuntotutkimukset, korjaussuun
nittelu, mitä milloinkin tarvitaankin - nehän ovat suorastaan

naurettavan halpoja esimerkiksi tuohon 2,6 miljoonaan tai johonkin muuhun miljoonamäärään nähden. Meillä tuntuu
olevan sellainen kulttuuri, että
täytyisi päästä heti tekemään ja
käyttämään miljoonat. Ei malteta valmistella, ja kuitenkin
se on oikeasti se hetki, jolloin
päätämme, mihin korjausrahat
käytetään - käytetäänkö hyvin
vai huonosti. Tämä taas tarkoittaa sitä, että korjaushankkeisiin
pitäisi oikeastaan kustannuksista välittämättä palkata parhaita
asiantuntijoita, mitä mistäkin
on
nistuu löytämään, Mattila
opasti.
Tämä on myös yksi perustelu
sille, miksi asiantuntijapalveluita ei todellakaan pitäisi hankkia
vain edullisimman hinnan toivossa kilpailuttamalla.

➺ JATKUU

Mitä Sinä vaadit kiinteistöjesi
vesikalusteilta?
Kestävää ja turvallista tekniikkaa?
Helppoa huollettavuutta?
Kulutusta pienentäviä toimintoja?
Modernia ulkonäköä?
Helppoa käytettävyyttä?
Edullista hintaa?

Mora MMIX –hanassa on nämä kaikki!
Mora ESS- toiminto säästää lämmintä
vettä mukavuudesta tinkimättä.

Mora MMIX
moraarmatur.fi

Mora Eco

ESS

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Asiantuntijapalveluiden
käyttö

-S

itä usein kysytään, mistä saadaan sellaisia asiantuntijoita, joita uskaltaa käyttää ja tiedetään, että he
ovat osaavia. Siihen meillä on
kohtuullinen lääke - FISE Oy,
joka on vuodesta 2003 lähtien
todennut rakennus-, kiinteistöja lvi-alan henkilöpätevyyksiä,
Mattila mainitsi.
FISEn sivuston hakukone
antaa esimerkiksi korjaussuunnittelijaa ja kuntotutkijaa etsiessäni silmieni eteen listan 95:stä
pätevästä henkilöstä, joiden
nimen perästä löytyy yrityksen
nimi ja kuvaus henkilöpätevyyden sisällöstä ja pätevyysluokasta. FISEn järjestelmässä on
tätä nykyä noin 7 000 rakennusalan toimihenkilöä, joiden
pätevyydet työnsä tekemiseen
on todettu.
– Toki pieni osa pätevyyksistä
kohdistuu julkisivuihin, mutta
on julkisivukorjaamiseen löydettävissä pätevöityneitä arkkitehtisuunnittelijoita, kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita,
korjaustyönjohtajia betoni- ja
muuratuille rakenteille, kosteusteknisiä kuntotutkijoita ja
-korjaussuunnittelijoita. Rima
on pätevyyksien toteamisessa
sangen korkealla, kosteusvau-

rioluokassa pätevyyslautakunnan puheenjohtajana ja betonialan sihteerijärjestön edustajana toimiva Mattila toteaa.
Tietenkään kukaan ihminen
maailmassa ei ole niin pätevä
ja osaava, etteikö virheitä voisi
tapahtua. Sen Mattila kuitenkin uskaltaa FISEn rekisterissä
olevien pätevien toimijoiden
puolesta luvata, että heidän
kanssaan työskenneltäessä vältetään varmasti kaikki karkeimmat virheet, joita tänä päivänä
vaikuttaa edelleenkin korjaushankkeissa tapahtuvan.
– Hankkeissa edetään vääräs
sä järjestyksessä tai jätetään
asioita selvittämättä tai jotakin
muuta -tällaisilta virheiltä ainakin vältytään näiden toimijoiden avulla, Mattila linjasi eroa
niihin toimijoihin, joilla ei ole
esittää esimerkiksi tämänkaltaisia pätevyyksiä osaamisestaan.

Tilaajan vastuuta
voi jakaa
Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot
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T

ilaajalla on merkittävä
vastuu asiantuntijapalve
luiden hankkimisessa.
Jussi Mattilan mielestä FISEn
järjestelmissä rekisteröityneiden toimijoiden käyttäminen
on esimerkiksi isännöitsijöille,
jotka taloyhtiöiden hallitusten
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Tämän laskentaesimerkin
avulla Jussi Mattila opasti
kuulijansa miettimään, onko mitään syytä pihistää
kuntotutkimuksen hinnassa
korjaushankkeesta päätettäessä. Hänen näkemyksensä oli, että jos kelvottoman
kuntotutkimuksen johdosta
joudutaan valitsemaan todellista tarvetta raskaampi
korjaus, niin kuntotutkimuksessa saavutettu säästö
menetetään moninkertaisesti. Yhtälö toimii myös toisinpäin - päädyttiin liian kevyeeseen korjaukseen ja myöhemmin maksetaankin korjaamisesta 400 000 tai
600 000 euroa.

sa sovittuja laatuvaatimuksia tai
-tavoitteita sovelletaan korjaamiseen. Laadunvarmistus korjausrakentamisessa on ihan eri
asia kuin uudisrakentamisessa,
Mattila vetää yhteen näkökulmia, minkä vuoksi valinnan
pitäisi korjausrakentamisesta
puhuttaessa kohdistua nimenomaan tämän toimialan osaajiin
ja asiantuntijoihin.
Korjaamisen erityisosaamisen tarve tulee Mattilan arvion mukaan korostumaan esimerkiksi paljon puhuttujen
energiatehokkuusvaatimusten
kohdatessa olemassa olevan rakennuskannan.
– Energiatehokkuuteen liittyvissä korjauksissa muutetaan
rakennuksen lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä. Se
jos mikä on erikoisammattitaitoa ja -osaamista vaativa laji.
On ymmärrettävä, mitkä ovat
korjausrakentamisessa järkeviä
lisäeristämisen määriä, koska
ei lämmöneristeen paksuutta
pidä määritellä suin päin kopioimalla sitä tietoa uudisrakentamisesta varsinkaan, jos ei
ymmärrä, millä tavoin rakenne
korjattuna toimii tai ennen korjaamista on toiminut. Nyt tarvitaan uudenlaista osaamista ja
vanhoilla opeilla ei välttämättä
kovin hyvin pärjää, Mattila vielä
toteaa.

"Fiksummat"
ostajat kehiin
puolesta usein palveluntarjoajia etsivät, on yksi keino jakaa
vastuuta.
– Meillä on hyvin paljon asiantuntijoita, jotka hallitsevat
mainiosti uudisrakentamisen
ja osaavat toimia sillä sektorilla,
mutta korjausrakentaminen on
kokonaan oma lukunsa. Siellä ei
uudisrakentamisen osaamisella
pärjää, vaan siellä pitää tuntea,
miten esimerkiksi eri-ikäiset
rakenteet käyttäytyvät eri olosuhteissa - vaurioituneinakin.
On kyettävä ottamaan kantaa,
millä tavalla uudisrakentamises-

J

otta taloyhtiö ja sitä luotsaava isännöitsijä voisivat
onnistua hankkeessaan,
Mattilan mielestä tarvitaan sitä,
että ryhdytään "fiksummik
si"
ostajiksi sen sijaan, että tietämättömyydestä tai välinpitämät
tömyydestä johtuen tyydytään
huonoihin ja halpoihin palveluihin ja tuotteisiin.
– ”Fiksuuden ammentaminen” voi tarkoittaa sitä, että
opiskellaan näitä asioita ja käytetään työkaluja, joita on tarjolla, esimerkiksi käytetään ammattitaitoista teknistä isännöit-

1. Laadukkaan sisäilman ylläpitäminen
2. Talon rakenteiden vaurioitumisen estäminen
3. Turvallisuusriskien välttäminen
4. Energian kulutuksen leikkaaminen
5. Rakennuksen ulkoasun parantaminen
6. Rakennuskannan, kiinteistöjen ja huoneistojen arvon säilyttäminen.
- Kannattaa muistaa, että me Oy Suomi Ab:nä omistamme 75
prosenttia rakennetetusta ympäristöstämme. Kiinteistönpidossa
ja korjaamisessa on lopulta kyse siitä, että pidetään huolta siitä,
mitä viimeisen 100 vuoden aikana on rakennettu ja saatu aikaan.
Vallankin täytyy sanoa, että tämän päivän keskusteluissa energiatehokkuus saa aika ajoin turhankin suuren painoarvon. Toki silloin
kun korjataan, energia-asiat pitää laittaa kuntoon, mutta siellä on
monta muutakin tavoitetta, jotka ovat vähintään yhtä tärkeitä, Mattila vielä totesi.

sijää, jonka pitäisi asiat osata.
– Toinen asia on, että käyte-

tään luottamuksen ansaitsevia
asiantuntijoita, jotka ovat hie-

Jussi Mattila on toiminut mm.
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtajana ja osallistunut JUKOkorjausopasmateriaalin aikaansaamiseen. Sitä löytyy
osoitteesta www.julkisivuyhdistys.fi / JUKO-ohjeistokansio

ke uskalletaan jättää sitä sen
jälkeen kummemmin murehtimatta. Sellaisia asiantuntijoita
teillä ja meillä pitäisi olla käytössämme.
– Oma kiinnostus ja perehtyminen asioihin ovat tietenkin
myös tärkeitä. Jos se vaatii hampaiden yhteenpuremista, verta
hikeä ja kyyneleitä, niin kyllä
töitä kannattaa asian eteen kuitenkin tehdä.
– Toivoisin, että myös enna
koivaa kunnossapitoa olisi
enemmän, oltaisiin vähän aikaisemmin liikkeellä tekemässä
kuntotutkimusta ja korjaamistakin, Mattila vielä muistuttaa
toimintatavasta, jolla voitaisiin
hillitä ja paremmin ennakoida
korjaamistarpeen määrää ja laajuutta.

man kuin "henkilääkäreitä".
Heidän haltuunsa korjaushan-

Kiinteistöposti digitaalisena

Voit lukea Kiinteistöpostin nyt myös digitaalisena näköislehtenä omalta tietokoneeltasi, missä tahansa, milloin tahansa.
Digitaalinen Kiinteistöposti löytyy
osoitteesta www.kiinteistoposti.fi
Kiinteistöpostin digilehdestä voit
tulostaa hallituksen kokoukseen tai
yhtiökokoukseen lehdessä olleen
mielenkiintoisen ja asiaan liittyvän
artikkelin tai ilmoituksen, josta on apua
päätöksenteossa – täysin maksutta.

Tulosta maksutta.

Lisäksi lehden kaikki 1/4-sivun ja suurikokoisemmat ilmoitukset on linkitetty
suoraan mainostajan omille kotisivuille,
mikä helpottaa lisätietojen saamista
mainostajan tuotteesta tai palvelusta.
(Mainostaja huom! Tämä palvelu on
teille maksuton ja sen arvo on 250,-)

Surffaa siis osoitteeseen www.kiinteistoposti.fi ja löydät sieltä Kiinteistöpostin
digilehden, muun lehteen liittyvän informaation ja näet lehden ajankohtaiset
tapahtumat. Sivustolla voit kommentoida myös Kiinteistöpostin Nettijatkot-artikkeleita.

www.kiinteistoposti.fi
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ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUS TÄNÄÄN

Ajanmukainen, oikea ja kattava
Isännöitsijäntodistuksen laatusanat
Asunto-osakeyhtiöistä
ja niihin kuuluvista
huoneistosta annetut isännöitsijäntodistukset ovat olleet
tämänkin vuoden
aikana useissa Kulut-

On selvää, että jokaisessa
rakennuksessa joudutaan
korjaustöihin joskus, mikäli
se halutaan ylipäätään pitää
pystyssä. Ostajan on ymmärrettävä se, vaikka mainintoja ei olisi isännöitsijäntodistuksessa, siitä syystä
että ne eivät ole vielä suunnitelmissa, saati päätettyjä.

tajariitalautakuntaan
johtaneissa kiistoissa
ainakin osasyynä. Ylitarkastaja Timo Mason
mukaan virheellisiksi
tai vaillinaisiksi koetut
isännöitsijäntodistukset eivät silti lukeudu
keskeisimpiin valitusperusteisiin.

n Tekstit: Hanna

Rissanen

A

suntokauppoihin sekä
asuntojen rakentamiseen, remontoimiseen
ja vuokraamiseen, eli kaiken
kaikkiaan asumisen ympärille
liittyviä kiistoja suorastaan tulvii Helsingissä toimivaan, koko
maata palvelevaan Kuluttajariitalautakuntaan. Tällaisten ylitarkastaja Timo Mason vastuualueeseen kuuluvien tapausten
tämänvuotinen määrä oli jo
marraskuun alkupuolelle mennessä pitkälle yli tuhannen.
Kuluttajariitalautakuntaan
tulleista riidoista osa ohjautuu
oikeuteen saakka. Timo Mason
mukaan kuitenkaan asunto-

38

kauppojen osalta näin ei juuri
käy.
– Näyttää siltä, että tämä on
suurelta osin sekä ensimmäinen että ainoa oikeussuojataho, josta asuntokaupoista pyydetään kannanottoa. Yleisesti
ottaen Kuluttajariitalautakunta
on kansalaisten keskuudessa
luottamusta nauttiva taho kiistojen ratkaisemisessa.
Kuluttajariitalautakunnan
puoleen kääntymisen suosiossa
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painaa ymmärrettävästi myös
raha. Sieltä apua on saatavilla
huomattavasti halvemmalla
kuin hakemalla riita-asioissa ratkaisua oikeuskäsittelyn kautta.
Kuluttajariitalautakunnan kyseisessä ryhmässä asuntokaup
pa-asioita on esittelemässä kolme henkilöä.
Laajasta materiaalista on Timo Mason mukaan hankala
noukkia esiin kiistatapauksia,
jotka ovat nimenomaan liitty-

neet annettuun isännöitsijäntodistukseen.
– Isännöitsijäntodistukset
näyttelevät kyllä sinänsä tärkeätä osaa asunnonostajan ja -myyjän välisessä suhteessa. Isännöitsijäntodistuksen sisältämät
tiedot perustuvat tyypillisesti
yhtiöjärjestykseen, ovat kooste
keskeisistä osakehuoneistoa ja
asunto-osakeyhtiötä koskevista
tiedoista, joiden voi lähtökohtaisesti olettaa olevan ajanmukaisia, oikeita ja kattavia.
Valitustapauksissa, joissa on
osoittautunut, että isännöitsijäntodistuksen tiedot eivät ole
pitäneet paikkaansa, kysymys
on saattanut olla osaketta koskevan velkaosuuden määrästä,
myös yhtiövastikkeen määrästä.
Näitä koskevat ongelmat ovat
toisinaan juontaneet virheellisesti laskettuun huoneiston
kokoon. Pinta-alatietoihin Timo
Mason mukaan onkin liittynyt
melko paljon ongelmia.
– Rakennuskantamme ei ole

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiösi hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro meille, kun
yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut. Näin
varmistamme Kiinteistöpostin perillemenon
juuri sinne, missä siitä on suurin hyöty.

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
• Sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.¿

• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta osoitteessa
www.kiinteistoposti.¿. Sieltä ylävalikosta painike
Kiinteistöposti/Osoitteenmuutos.
Kiitos.

Nettisivuilta löydät myös kätevän digitaalisen Kiinteistöpostin
näköisversion, josta voit tulostaa maksutta lehden artikkeleita.
Lehdessä julkaistut ilmoitukset on linkitetty ilmoittajien
kotisivuille, joten pääset helposti tutkimaan myös
alan yritysten tuote- ja palvelutarjontaa.

kaikin osin ihan nuorta. Yhtiöjärjestyksen pinta-alatiedot on
ehkä laskettu sellaisena aikana
ja sellaisen standardin mukaisesti, jota tänä päivänä ei enää
noudateta. Tämä riski on kyllä
jo huomioitu ainakin asuntokauppaa keskeisesti käyvien
yritysten laatimissa asiakirjoissa toteamalla, että pinta-alaan
voi liittyä epävarmuutta.

Ken vanhan ostaa,
hän vanhan saa

L

autakuntaan päätyy myös
sellaisia kiistoja, joissa
taustalla on isännöitsijäntodistuksesta ilman mainintaa
jääneet kiinteistössä tulossa
olevat korjaustarpeet, jotka
ovat selvinneet huoneiston ostaneelle vasta kaupan jälkeen.
Ratkaisut on haettu kulloistakin
kauppaa koskevien tapaustietojen perusteella.
Yleinen linja on, että varmuudella tulevista korjauksista on

oltava maininta isännöitsijäntodistuksessa.
– Kuluttajariitalautakunnalla
on kanta, että käytetty kohde
on otettava sellaisena kuin se
kaupantekohetkellä on. Käytetyn asunnon ostaja ei voi olettaa siltä uuden asunnon kuntoa.
Ostajan on ymmärrettävä varautua kohteen iän mukaisesti
tuleviin korjaustarpeisiin.
Isännöitsijäntodistuksessa ei
voi olla mainintaa taloyhtiöön
tulossa olevista tai suunnitteilla
olevista korjauksista, jos asioita
ei ole käsitelty taloyhtiössä. Se
ei välttämättä merkitse, että
korjauksiin ei olisi tarvetta.
– Jos talon korjaushistoria
osoittaa, että pitkiin aikoihin ei
ole tehty peruskorjauksia, niin
on siis mahdollista, että joidenkin rakennusosien käyttöiät
ovat loppumassa. Ilman erillistä
mainintaakin osakehuoneiston
ostajan on hyväksyttävä, että
tavanomaisia ylläpito- ja korjaustarpeita saattaa olla.
Ylitarkastaja Timo Mason mu-

7 luku
Erinäiset säännökset
Myyjän takautumisoikeus
1§
Takautumisoikeus asuntoyhteisön edustajan antamien tietojen perusteella
Jos asunnon myyjä on joutunut virhevastuuseen sellaisen tiedon
perusteella, joka on sisältynyt myyjän ostajalle esittämään isännöitsijäntodistukseen tai joka muuten on peräisin sen yhteisön edustajalta, jonka osakkeita tai osuuksia kauppa koskee, myyjällä on oikeus
saada vahingostaan korvaus kyseiseltä yhteisöltä tai henkilöltä, jollei
tämä osoita, ettei todistusta tai tietoa annettaessa ole menetelty huolimattomasti.
Jos myyjä tai hänen edustajansa on osaltaan ollut huolimaton antaessaan todistuksen tai tiedon ostajalle, vahingonkorvausta voidaan
sovitella sen mukaan kuin olosuhteisiin nähden on kohtuullista.
(Asuntokauppalaki)
kaan ei siis olekaan aina yksiselitteistä, että jos jotakin asiaa ei
ole tuotu kaupan yhteydessä
esille, se aina oikeuttaisi hinnan
alennukseen tai korvaukseen.
– Optimisti kun olen, olen
nähnyt kehittymistä näissä isän-

nöitsijätodistuksiin liittyvissä
asioissa. Uuden asunto-osakeyhtiölain myötä säännöstö on
uudistunut ja selkiintynyt. Näen tulevaisuuden ihan hyvänä,
hän toteaa.
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Isännöitsijäntodistuksen laatiminen
on tarkka homma
Isännöitsijäntodistuksen täyttäminen on pykäläntarkka työ; puuttuvasta, vanhenneesta
tai muuten virheellisestä tiedosta voi kehkeytyä kiusallinen sekä
aikaa että rahaa vievä
kiista. Sisältövaatimukset poikkeavat
jonkin verran riippuen,
mihin tarkoitukseen
sitä on pyydetty.

K

uka tahansa ei saa antaa
isännöitsijäntodistusta,
mutta eipä kuka tahansa ole myöskään oikeutettu kyseistä todistusta saamaan.
Oikeutetusta antajasta ja saajasta säädetään asunto-osakeyhtiölain (1599/2009, lain soveltaminen alkoi 1.7.2010) seitsemännen luvun pykälässä 27,
ensimmäisessä momentissa:

27 §
Isännöitsijäntodistus
Isännöitsijän on pyynnöstä
annettava osakehuoneistoa koskeva isännöitsijäntodistus. Jollei
yhtiöllä ole isännöitsijää tai tämä
on esteellinen, velvollisuus antaa
todistus on hallituksen puheenjohtajalla. Todistuksen voivat saada:
1) osakehuoneiston hallintaan
oikeuttavien osakkeiden omistaja; 2) osakkeita panttauksen
nojalla hallussaan pitävä; sekä
3) välitysliike, jolla on voimassa
oleva osakkeiden välitystä koskeva myyntitoimeksianto tai osakehuoneiston vuokralle antamista
40

koskeva toimeksianto.
Tuoreimmat vaatimukset
isännöitsijäntodistuksen sisällöstä löytyvät Valtioneuvoston
asetuksessa vuodelta 2010.
Uudistus toi mukanaan mm.
sen, että taloyhtiön kunnossapitotyöt ja -suunnitelmat on pitänyt selvittää isännöitsijäntodistuksessa aiempaa tarkemmin.
Todistuksesta on ilmettävä
myös, onko yhtiöllä yhtiökokouksen hyväksymä suunnitelma
rakennusten ja kiinteistöjen
kunnossapidosta ja uudistamisesta sekä mahdollisen suunnitelman pääasiallinen sisältö.
Osakehuoneiston lainaosuus
mahdollisesta yhtiön lainasta
on tuotava isännöitsijäntodistuksessa tiedoksi niin, että lukijalle selviää kaikki ne erät, jotka
maksamalla huoneiston saa velattomaksi.
Tiedoissa pitäisi ilmetä myös
koko velan tosiasiallinen määrä
korkoineen ja kuluineen. Jos
osakkeenomistajalla on maksamattomia, erääntyneitä yhtiövastikkeita, niistä on oltava
maininta.
Yhtiössä suoritetut kuntoarviot ja -tutkimukset sekä kiinteistöä ja rakennuksia koskevat
mahdolliset muut selvitykset
ja tiedot, jotka voivat vaikuttaa
osakehuoneistojen käyttöön tai
käyttökustannuksiin, on tuotava myös esiin.
Yksittäistä osakehuoneistoa
koskien isännöitsijäntodistuksessa pitää ilmoittaa paitsi osakeluetteloon merkityn omistajan tai omistajien nimi tai nimet
muun muassa osakehuoneiston
tiedossa olevista vioista, osakkeenomistajan kunnossapitoja muutostöistä sekä siitä, onko
kunnossapitovastuusta määräystä yhtiöjärjestyksessä. Niin
myös tieto siitä, mistä ajankohdasta lähtien yhtiön tiedossa
olevia osakkaan muutostöitä
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todistus koskee.
Isännöitsijäntodistukseen on
liitettävä yhtiöstä viimeksi laadittu ja vahvistettu tilinpäätös,
toimintakertomus, talousarvio.
Yhtiöstä, joissa on oltava tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja, todistukseen on liitettävä
myös yhtiölle annettu tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus, sekä pyydettäessä yhtiöjärjestys.
Tilaajan pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen voi antaa ilman
yllä mainittuja tietoja, kunhan
mukana on tiedot energiatodistuksesta. Tällaisesta pyynnöstä
ja tietojen puuttumisesta on
mainittava isännöitsijäntodistuksessa.
Edellisten lisäksi muita vaadittavia tietoja isännöitsijäntodistukselle on maininta yhtiöllä
mahdollisesta olevasta käyttämättömästä rakennusoikeudesta, tieto huoneistokohtaisen
tonttiosuuden lunastamisesta.
Mikäli yhtiökokouksen jäl-

keen yhtiössä on ilmennyt korjaustarpeita, niistä on kirjattava
tiedot isännöitsijäntodistukseen.
Asetuksen mukaan myös
yhtiön pysyvässä hallinnassa
olevien autopaikkojen tyypit ja
lukumäärä on tuotava ilmi.
Kaikkia yhtiövastikeperuste
ja -määräytymistietoja, eikä lainaosuuksia ja yhtiön kunnossapitotöitä tarvitse ilmoittaa
isännöitsijäntodistuksessa, joka on tilattu osakehuoneiston
vuokrausta varten. Tuolloin
isännöitsijäntodistuksen antajan on muistettava kirjata siihen selkeästi tieto, että todistus
on tarkoitettu vain vuokrausta
varten ja että todistuksessa on
vain osa tiedoista.
Isännöitsijäntodistuksessa on
oltava päiväys sekä isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus.Todistuksesta
voidaan periä hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu.

Putkiremontin pimittäminen
tuli välittäjälle kalliiksi
STT:n uutinen vuodelta 2009
Kiinteistövälitysyhtiö joutuu maksamaan asunnon ostajalle korvauksia, koska ei kertonut tälle tulevasta putkiremontista.
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen mukaan välittäjällä oli velvollisuus ottaa selvää asunto-osakeyhtiössä
tehdystä kuntotutkimuksesta ja kertoa ostoa harkitsevalle,
että putket olisivat pian uusimisen tarpeessa.
Kiinteistövälitysyritys joutuu maksamaan ostajalle 10 000
euron korvauksen. Samaan ratkaisuun oli päätynyt aiemmin
Helsingin käräjäoikeus, mutta hovioikeus oli hylännyt asiakkaan kanteen.
Asuntokauppa tehtiin loppuvuodesta 2002. Kolme vuotta aiemmin tehdyssä kuntotarkastuksessa oli todettu, että
putkisto täytyy uusia 4-6 vuoden sisällä.
Välitysliikkeen myyntiesitteessä oli maininta tehdystä
kuntotutkimuksesta, muttei sen tuloksista. Ostajalle ei ollut
kerrottu häämöttävästä putkiremontista silloinkaan, kun
hän oli erikseen kysynyt siitä.

20 vuotta

SIR Tietokanta
Päivittyy yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Yli 55 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Rovaniemi

ammatti-isännöitsijät
46 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
43 kpl
hallitusten puheenjohtajat 503 kpl

Oulu

ammatti-isännöitsijät
104 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1115 kpl

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

39 kpl
77 kpl
482 kpl

Kajaani

Jyväskylä

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat
103 kpl
186 kpl
1301 kpl

Kuopio

ammatti-isännöitsijät
65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
102 kpl
hallitusten puheenjohtajat 868 kpl

Tampere

ammatti-isännöitsijät
203 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
250 kpl
hallitusten puheenjohtajat 2030 kpl

Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

Joensuu

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

149 kpl
160 kpl
1315 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
545 kpl
1164 kpl
5687kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Vantaa

23 kpl
58 kpl
393 kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

56 kpl
48 kpl
709 kpl

82 kpl
87 kpl
875 kpl

51 kpl
102 kpl
625 kpl

ammatti-isännöitsijät
115 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
490 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1819 kpl

166 kpl
905 kpl
2957kpl

SIR Tietokanta on Kiinteistöpostin jakelurekisteri.
Kartassa olevat määrät ovat suuntaa antavia rekisterin jatkuvan päivittymisen vuoksi. Saat
tarkan lukumäärän pyytämällä meiltä poimintapyynnön haluamaltasi alueelta.

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

L A M P P U H U O LT O

n Tekstit ja kuvat:

Irene Murtomäki

Halogeeni, energiansäästö vai led
- lampunvalintakone vinkkaa sen oikean
Lamppuvalikoiman
monipuolistuminen
lisää mahdollisuuksia
valita eri käyttökohteeseen sopivan lampun,
mutta se aiheuttaa
kuluttajalle myös
päänvaivaa, tietää
Motivan asiantuntija
Suvi Salmela. Hehkulamppujen jäädessä
historiaan täyttyvät
kaupan hyllyt halogeeni-, energiansäästö- ja
led-lamppuista.

K

un kuluttaja aikaisemmin sai lampun pakkausmerkinnöissä tyytyä
pelkkään wattimäärään, löytyy
niistä nykyisin runsaasti muuta
tietoa.
Pakkauksissa kerrotaan lampun energiatehokkuus, lumenarvo (lm), watit (tai lampun

Maailma pysyy valoisana,
vaikka hehkulampuista luovutaankin. Halogeeni-, energiansäästö- ja led-lamppuja on tänä päivänä saatavilla monen
muotoisina, erilaisilla kannoilla
ja monin eri ominaisuuksin,
esittelee Motivan asiantuntija
Suvi Salmela.
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valovirran vastaavuus tietyn
tehoiseen hehkulamppuun)
(W), käyttöikä, syttymisaika, sytytyskertojen määrä, mahdollinen soveltuvuus ulkokäyttöön,
valon sävy ja himmentämisominaisuus.
Ne on ilmaistu erilaisin symbolein, joihin perehtyminen
vaatii lampun ostajalta vaivannäköä.

Lampuissa riittää
vaihtoehtoja

-H

alogeenilamppuja
on ollut pitkään
markkinoilla, mutta niitä on totuttu käyttämään
lähinnä spottilamppuina. Kierrekantaisen halogeenilampun
ominaisuudet ovat hyvin samankaltaiset kuin hehkulampulla, kertoo Suvi Salmela.
Halogeenissa on sama värilämpötila kuin hehkulampussa
ja se syttyy ilman viivettä. Lampun käyttöikä ei ole myöskään

riippuvainen sytytyskertojen
määrästä, eikä se ole herkkä
lämpötilan vaihtelulle.
Asiantuntija Suvi Salmela
suosisi halogeenilamppuja sellaisissa kohteissa, joissa niiden
ei tarvitse palaa kovin pitkään,
himmennettävissä valaisimissa sekä saunassa, jossa lamput
ovat alttiina lämpötilavaihteluille. Lisäksi hän mainitsee
käyttökohteina varastot ja kellaritilat - varsinkin jos energiansäästölampun hidas syttyminen
ärsyttää.
Halogeenin miinuksena nimittäin on, että sen energiansäästöominaisuudet eivät vastaa energiansäästölamppua tai
lediä. Parhaimmillaan halogeeni
on 30 prosenttia tehokkaampi
kuin hehkulamppu, kun vastaavasti energiansäästölamppu on
75-80 prosenttia tehokkaampi.
Energiansäästölamppu, jota
kutsutaan myös pienloistelampuksi, perustuu pitkään käytössä olleeseen loisteputkitekniikkaan.

– Energiansäästölamppu herättää kuitenkin yllättävän paljon epätietoisuutta verrattuna
vanhaan loisteputkeen, vaikka
kyseessä on sama tekniikka ja
putkessa ovat samat aineet.
Energiansäästölampussa loisteputki on pistetty pieneen
tilaan. Aikaisemmin putket olivat lähinnä pitkulaisia tai spiraalinmallisia.
Nykyisin ne ovat useimmiten
kuoren sisällä, ja lamppuja on
saatavissa kaikenmuotoisina
sekä kierre- että pistokannoilla.
Muotonsa puolesta energiansäästölamput sopivat nykyään
käytettäväksi samoissa kohteissa ja valaisimissa kuin perinteiset hehkulamput.
Monelle lampun valitsijalle
led edustaa tätä päivää. Asiantuntija Suvi Salmela toteaa niiden kehittyvän vauhdikkaasti
ja uskoo ledin nousevan tulevaisuudessa varteenotettavaksi
vaihtoehdoksi energiansäästölampun rinnalle.
– Tuotteet vaihtuvat markki-

noilla niin tiuhaan että, jos nyt
lähdettäisiin testaamaan jotain
led-lamppua, olisivat tulokset
todennäköisesti vanhentuneita
jo valmistuessaan, hän kuvailee
tilannetta.
Led-lampun etuina ovat nopea syttyminen ja energiatehok
kuus. Lisäksi se toimii hyvin ulkokäytössä.
Myös värisävyissä on paljon vaihtoehtoja. Valikoima on
muutoinkin kehittynyt ja ledejä
on tänä päivänä saatavilla moneen käyttötarkoitukseen.
Ledin valontuotto on kuiten
kin edelleen melko niukka verrattuna vaikkapa energiansäästölamppuihin.
– Markkinoille on tullut ensimmäisiä led-lamppuja, joilla
pystytään korvaamaan 60-wattiset hehkulamput. Sen sijaan
vastaavia kuin 75- tai 100-wattiset hehkulamput ei vielä ole
saatavilla.

➺ JATKUU

www.osram.ﬁ

MYÖS
VY
VÄRISÄ
840!

OSRAM DULUX®
INTELLIGENT FACILITY
Parasta valoa kiinteistöihin!
- voidaan kytkeä päälle ja pois
rajoituksetta
- porrasvaloautomaatit, käytävät, WC:t
- keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia
- pakkassyttyvyys -30 °C
- kirkastuu nopeasti
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Ledin suosiota kotitalouksissa laskee sen hinta, joka voi
kohota useisiin kymmeniin
euroihin. Tosin käyttöiäksi voidaan luvata yli kaksikymmentä
vuotta.
– Ledistä on tulossa perintökalleus, Salmela tuumaa.

Lamppujen
käyttöiässä
paljon eroja

E

ri lampputyyppien käyt
töi kää vertaillessaan
Suvi Salmela toteaa kar
kean arvion olevan, että hehkulamppu kestää vuoden, halogeenilamppu kaksi vuotta ja
energiansäästölamppu kuudesta kymmeneen vuotta. Ja tätä
pitempää kestoikää luvataan
ledille.
– Laskelmissa on usein kirja-
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vuutta, ja lukuja voidaan pyöristää suuntaan jos toiseenkin.
Käytössä ei ole testaustapaa,
jolla voitaisiin selvittää lamppujen käyttöikä muutoin kuin
niitä polttamalla. Energiansäästölamppuja ja led-lamppuja testattaessa siihen menisi vuosia.
Määritettäessä lampun kestoikää vuosissa sen lasketaan
palavan keskimäärin kolme tuntia päivässä eli noin tuhat tuntia
vuodessa. Tavallisten energiansäästölamppujen kestoikään
vaikuttaa myös sytytyskertojen
määrä. Tosin tässäkin suhteessa
tapahtuu tuotekehitystä ja esimerkiksi porrasvalokäyttöön
on suunniteltu energiasäästölamppuja, jotka kestävät paljon
sytyttämistä ja sammuttamista.
Mikä lamppu tulee vuosien
mittaan huokeimmaksi, siihen
ei ole Salmelan mukaan olemassa yksiselitteistä vastausta.
– Oleellista laskelmissa ovat
hankintakustannukset ja kuinka kauan arviolta menee, että
lamppu maksaa itsensä takai-
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sin. Tähän vaikuttavat muun
muassa energian hinta ja isommissa kiinteistöissä huoltokustannukset.
Lamppupakkaukseen merkitty käyttöikä on keskiarvo.
Tämä tarkoittaa sitä, että jos luvattu käyttöaika on esimerkiksi
kymmenen vuotta, on puolet rivissä olevista lampuista palanut
ennen sitä ja puolet palaa vielä
sen jälkeen.
– Lamppuihin, etenkin niistä
kalliimpiin, kannattaa suhtautua
kuin kodinkoneisiin ja säilyttää
ostokuitti, Suvi Salmela neuvoo
siltä varalta, että lamppu palaa
heti kättelyssä.
Energiansäästölamppujen laatu on todettu kirjavaksi. Kaikki
eivät ole kestäneet luvattuja
aikoja, mikä on harmittanut kuluttajia. Hinta ja laatu eivät välttämättä kulje käsi kädessä.
– EU:ssa on tehty muutamia
aloitteita, jotta markkinoille tuo
tavien ledien ja energiansääs
tölamppujen laatu paranisi.

Käyttötarkoitukseen
sopiva lamppu

P

ohtiessaan halogeenin,
energiansäästölampun ja
ledin sopivuutta eri käyttökohteisiin asiantuntija Suvi
Salmela sanoo energiansäästölampun sopivan hyvin perusvalaistukseen ja kohteisiin, joissa
valot ovat paljon päällä. Se on
energiatehokkaampi kuin halogeeni ja tuottaa enemmän valoa
kuin led.
Energiansäästölamppuja on
saatavissa monessa eri muodossa, joten niillä voi hyvin korvata
perinteiset hehkulamput.
Led on puolestaan hyvä valinta kohde- ja korostusvalaistukseen. Lisäksi Salmela korvaisi vanhoja halogeenispotteja ledeillä näiden energiatehokkuuden ja pitkäikäisyyden vuoksi.
Lamppua valittaessa on huomioitava, että kaikkia led- ja
energiansäästölamppuja ei pys-

ty himmentämään kuten halogeeneja. Tämä täytyy muistaa
tarkistaa lampun pakkausmerkinnöistä.
Puntaroidessaan lampun valintaa liiketunnistimella toimivaan ulkovalaisimeen Salmela
valitsisi halogeenin. Se syttyy
heti ja kestää hyvin ulkokäytössä, kuten led-lamppukin. Vaaka
kallistuu kuitenkin halogeeniin,
jos tarvitaan paljon valoa.
Muutoin kuin liiketunnistimella toimivaan ulkovalaisimeen asiantuntija valitsisi ledin
tai ulkokäyttöön suunnitellun
energiansäästölampun.
Varastotiloihin sekä saunaan
hän valitsisi ehdottomasti halogeenilampun. Ne syttyvät saman tien ja kestävät lämpöä.
Mikä lamppu olisi sopiva mihinkin käyttökohteeseen, siinä
auttaa ja www.lampunvalintakone.fi.
– Sivustoa rakennettaessa
tavoitteena on ollut, että kuluttajan ei tarvitse paneutua kaikkiin yksityiskohtiin. Riittää, että
hän tietää, mihin on lamppua
vaihtamassa. Lampunvalintakone kertoo, onko halogeeni led
vai energiansäästölamppu paras valinta kohteeseen. Jos vastauksena on useampi vaihtoehto, kerrotaan niiden plussat ja
miinukset.
Lampuista löytyy runsaasti
tietoa osoitteesta
www.lampputieto.fi.
Hankkeessa ovat mukana ympäristö- sekä työ- ja elinkeinoministeriöt, Motiva, lamppujen kierrätyksestä vastaava
FLIP ry, isoimmat maahantuojat, Tukes ja Sähköturvalli
suuden edistämiskeskus.

Yksi media
-monta mahdollisuutta.
Myös Facebookissa.
Kiinteistöposti

Halogeeni-, energiansäästö- ja -led-lamput vastaavat malliltaan pitkälti perinteisiä hehkulamppuja,
joten valaisinta ei tarvitse uuden lampun vuoksi vaihtaa.

Lamput herättävät tunteita

H

ehkulamppujen poistuminen lamppuvalikoimasta on Motivan
asiantuntija Suvi Salmelan
mukaan herättänyt myös närää. Arvostelijoiden yhtenä
näkökulmana on, että vaikka
hehkulamppu kuluttaa sähköä
enemmän kuin muut lamput,
vähentää sen tuottama lämpö
lämmitysenergian tarvetta.
– Lämmityskysymys koskee
lähinnä Pohjoismaita, joissa va
laistuskausi ja lämmityskausi
ovat samaan aikaan. Meillä ei
myöskään ole niin paljon viilennystarvetta kuin Keski-Euroopassa, jossa hehkulamppujen tuottama lämpö on haittatekijä. Suomi ei kuitenkaan ole
saamassa erityiskohtelua.
Toinen kritiikin kohde on
energiansäästölampun sisältämä elohopea, jota se tarvitsee
toimiakseen noin kolme milligrammaa. Vertailun vuoksi
määrän voidaan todeta olevan
sadasosan siitä mitä on vanhassa kuumemittarissa.
Energiansäästölamppu luokitellaan elohopeansa vuoksi

ongelmajätteeksi.
– Energiansäästölamppuja ei
siten saa laittaa tavallisen kaatopaikkajätteen joukkoon, vaan
ne on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkaromun tai ongelmajätteen keräyspisteisiin. Uuden jätelain myötä lamppujen
vastaanottovelvoite tulee osin
myös kaupoille. Miten tämä järjestetään käytännössä, on vielä
avoinna viranomaisten, maahantuojien ja kaupan käydessä
asiasta keskustelua.
Asiantuntija Suvi Salmela
muistuttaa, että ympäristövai
kutuksia arvioitaessa on muistettava, että lamppujen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista suurin merkitys on
käytön aikaisella energiankulutuksella. Energiankulutusta
vähentämällä pystytään hillitsemään hiilidioksidipäästöjen
määrää, mihin tähtää lamppuja
koskeva EU-säädöskin.
– Sen on sanottu tulleen
voimaan liian nopeasti, koska
hehkulamppuja korvaavien
lamppujen tekniikka ei ole
kehittynyt tarpeeksi. Energian-

kulutuksen vähentämiseksi oli
kuitenkin jotain tehtävä. Jos
olisi jääty odottamaan, että kuluttajat siirtyvät hehkulampuista energiansäästölamppuihin,
olisi saatu odottaa pitkään, Salmela arvioi.
Direktiivin myötä teknologinen kehitys on nopeutunut ja
energiatehokkaampien lamppujen hinnat ovat laskeneet.
Muutokset lamppurintamalla
jatkuvat hehkulamppujen poistuessa markkinoilta vaiheittain.
Halogeenilamppuja koskevia
uusia säännöksiä on luvassa
vuonna 2013, jolloin niiden
tulee kestää vähintään 2 000
tuntia eli 2 vuotta, ja vuonna
2016 niiden energiatehokkuuden täytyy olla vähintään luokkaa B.
Asiantuntija Suvi Salmela
muistuttaa muutosten keskellä, että vaikka hehkulamput
haudataan, pysyy maailma silti
valoisana.
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J Ä T E H U O LT O

Uusi jätelaki
näkyy vähän taloyhtiön arjessa
– Uusi jätelaki, joka
astuu voimaan ensi
vuoden toukokuussa,
näkyy melko vähän
taloyhtiöiden arjessa,
toteaa Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja
Markku Salo.
– Asukkaiden kierrätysmahdollisuudet
kasvavat, ja mahdollisesti jätekatokseen
tulee muutama jäteastia lisää. Myös jätehuollosta aiheutuvien
kustannusten arvioidaan pysyvän kurissa
kuntien kilpailuttaessa kuljetukset isona
kokonaisuutena, Salo
kiteyttää.

n Tekstit:

Irene Murtomäki

K

uten tähänkin asti asumisesta syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon toimivuudesta vastaa
viime kädessä kunta. Jätehuollon käytännön järjestelyistä
huolehtivat alueelliset kuntien
omistamat jäteyhtiöt.
Uuden jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä
hoitaa yhteinen jätelautakunta,
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Pakkausten kierrätys tehostuu lähivuosina

johon kunnat valitsevat edustajansa.
Jätelautakunta päättää muun
muassa jätetaksoista ja jätehuoltomääräyksistä, esimerkiksi kuinka monen huoneiston
kiinteistöissä on järjestettävä
biojätteen erilliskeräys.

Jätekuljetus
kaikkialla
kunnan kontolle

-K

unnan järjestämä
jätehuolto pysyy
pääosin entisellään.
Kun
nissa on kuitenkin tällä
hetkellä käytössä erilaisia kuljetusjärjestelmiä, vaikkakin pääosa suomalaisista on jo kunnan
järjestämän kuljetuksen piirissä. Kunnassa, jossa on sopimuspohjainen kuljetus, taloyhtiö tai
omakotiasuja kilpailuttaa itse
jätekuljetukset ja valitsee sen
pohjalta yrittäjän, Markku Salo

Isännöitsijä tai
hallituksen
puheenjohtaja,
hankkikaa
käyttöönne kaksi
käytännönläheistä
apuvälinettä
julkisivukorjaamisen suunnittelun taustaksi:
• Julkisivujen
korjausopas ja

selvittää.
– Uuden jätelain siirtymäajan
jälkeen sopimuspohjaisesta jär
jestelmästä luovuttaneen mo
nin paikoin ja kilpailutus siir
tyy näilläkin alueilla kunnan
kontolle, todennäköisesti siirtymäajan jälkeen, vuoteen 2015
mennessä. Kuljetusyrittäjä ei
silti välttämättä vaihdu. Jos yritys pärjää kilpailutuksessa, käy
se myös jatkossa tyhjentämässä
jäteastiat.
– Selvityksen mukaan kunnan kilpailuttaessa kuljetukset
isoissa erissä ovat kuljetushinnat selvästi alhaisemmat kuin
sopimuspohjaisessa kuljetuksessa. Näin ollen muutos on asiakkaan etu. Tosin iso taloyhtiö
saattaa joskus pärjätä omassakin kilpailutuksessa, mutta pienet taloyhtiöt ja omakotiasujat
eivät tähän pysty.
– Asuinpaikka tai puhumistaito ei enää ratkaise kuljetuksen
hintaa. Jätelain yhtenä tavoitteena onkin tasapuolisuus, Markku

Salo tähdentää.

Päästöt vähenevät
reitityksen ansiosta

K

unnan järjestämään kul
jetukseen siirryttäessä
myös ympäristö kiit-

tää.
– Nyt yhden kadun varrella
sijaitsevissa kiinteistöissä saat
taa päivän mittaan poiketa
kolmenkin yrityksen jäteautot.
Kun kuljetus hoidetaan keskitetysti, voidaan reititys suunnitella niin, että yhdellä autolla tyhjennetään saman alueen astiat.
Tämä vähentää liikennettä sekä
samalla asuinalueen päästöjä ja
melua sekä lisää liikenneturvallisuutta.
– Uusi jätelaki velvoittaa kun
taa ylläpitämään muun muassa
rekisteriä, johon kerätään jätteenkuljetustiedot. Näin valvotaan jätehuollon kattavuutta.
Lisäksi pystytään suunnittele-

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
JUKO-aineistoon perustuvan käsikirjan
ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta..
Toisessa osassa esitellään eri korjaustavatt
ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin,
rakenteisiin ja olosuhteisiin.
Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia suunnitteluohjeita lähinnä
korjaussuunnittelijoiden käyttöön.
Tilaa Riina Takala sihteeri
puh. 040 502 1769 tai
info@julkisivuyhdistys.fi
(sis. alv. 9 %)
+ postimaksu 2,95 e.

Hinta

15,-

maan kuljetusten reititys sekä
varmistetaan jätteen toimittaminen oikeaan käsittelyyn ja
hyödyntämiseen.
Jokaisen asuinkiinteistön
pitäisi olla tälläkin hetkellä
jätehuollon piirissä. Tämä ei
Markku Salon mukaan ole välttämättä toteutunut kaikilta osin
niissä kunnissa, joissa on sopimuspohjainen kuljetus.
– On alueita, joissa ainoastaan puolet kiinteistöistä on
tehnyt sopimuksen jätteenkuljetuksesta. Voi vain arvailla,
miten jätteiden hävittäminen
on näissä taloissa hoidettu, ehkä luvattomasti polttamalla tai
hautaamalla. Nyt nämäkin kohteet halutaan ruotuun, myös
naapurisovunkin vuoksi.

Pakkaajien
tuottajavastuu
laajenee
➺ JATKUU

Käy katsomassa
Betonivauriovideo
Julkisivuyhdistyksen
kotisivulla
www.julkisivuyhdistys.fi
Videon tarkoituksena on havainnollistaa betonijulkisivujen
ja parvekkeiden vaurioiden syntymistä ja tuoda esiin
vaurioitumisen taustalla olevia syitä. Erityisesti 60- ja
70-luvulla rakennetut betonisandwich-elementtitalot ikääntyvät ja vaativat nyt korjaamista. Oikeiden
korjaustoimenpiteiden valitsemiseksi on hyvä
ymmärtää, mistä vaurioituminen johtuu ja miten
siihen voidaan vaikuttaa.
Esitys on tarkoitettu betonijulkisivujen kunnossapidon ja korjaamisen kanssa toimiville henkilöille, kuten taloyhtiöiden isännöitsijöille ja hallinnolle sekä alan opiskelijoille.
Tilaa veloitukseton cd: info@julkisivuyhdistys.fi

(Hinta 15,00)

• Betonivauriovideo

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

(veloituksetta)

• Sihteeri Riina Takala, Suomen Media-Kamari Oy, puh. 040 502 1769
• Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33

www.julkisivuyhdistys.

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Y

hdyskuntajätteessä oleva pakkausjäte siirtyy
pääsääntöisesti pakkausalan vastuulle.
– Tuottajilla on velvoite järjestää alueelliset keräyspisteet,
joihin kuluttajat voivat toimittaa pakkausjätteet maksutta.
Kierrätyspisteitä täytyy olla
riittävästi ja tarpeeksi tiheästi,
että kenenkään ei tarvitse laittaa esimerkiksi lasia, paperia tai
metallia sekajätteen joukkoon,
Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo muistuttaa.
– Tuottajavastuuseen on jo
totuttu lähinnä paperin sekä
sähkö- ja elektroniikkaromun
osalta. Nyt tuottajavastuun piiriin tulevat kaikki pakkausmateriaalit, kuten kuitupakkaukset
maitotölkkeineen, lasi ja metalli
sekä mahdollisesti muovi.
Kunnilla on mahdollisuus
järjestää täydentävää pakkausjätteen keräystä kiinteistöillä ja
keräyspisteissä.
– Pakkausjätteen kierrätykses
tä huolehtivat ensisijaisesti
tuottajayhteisöt. Kunta voi kuitenkin tarvittaessa täydentää
keräystä. Ja jos tuottajayhteisö
tai kuntakaan ei kuljetusta järjestä, voi sen tehdä yksityinen
yritys. Keräysmateriaali kuljetetaan kaikissa tapauksissa tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan ja kierrätykseen.
Tärkeätä on, että asiasta sovitaan eikä mikään taho niin sanotusti kerää rusinoita pullasta.
Esimerkin Markku Salo ottaa
sähköromusta: kuka tahansa hakee pesukoneen vaikka kotoa
siinä olevan arvokkaan metalliromun vuoksi, mutta kukaan
ei huolisi jääkaappia, jossa on
vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa jätettä.
Pakkausjätteen osalta tuotta-

Yksi media
-monta mahdollisuutta.
Myös Facebookissa.
Kiinteistöposti
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javastuu tulee voimaan 2013 ja
alueellisen keräysjärjestelmän
pitää olla kunnossa vuonna
2014.
Markku Salo toteaa tuottajavastuun kaiken kaikkiaan
selkeyttävän eri toimijoiden
roolia.
– Tällä hetkellä tuottajayhteisöt ovat saaneet kiitosta, jos asiat on hoidettu hyvin. Sen sijaan
valitukset kierrätyksen huonosta hoidosta ovat useimmiten
kaatuneet kuntien jätelaitosten
niskaan, hän kuvailee. Nyt kunnat ja tuottajat pyrkivät asiassa
yhteistyöhön.

HSY:n alueella jätelain
vaikutukset asukkaalle
vielä vähäisiä
Jätelain kokonaisuudistuksen vaikutus pääkaupunkiseudun jätehuoltoon on HSY:n toi-

Materiaalista
kierrätettävä
pian puolet

mialajohtaja Petri Kouvon mukaan varsin

K

kiinteistöjen jätehuollosta. Uusi laki näkyykin

unta määrittelee jätehuoltomääräyksissään
sen kuinka monen
huo
neiston kiinteistöille on
järjestettävä esimerkiksi lasin ja
metallin erilliskeräys. Vastaava
on toteutunut monin paikoin
kartongin osalta.
Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo uskoo,
että paineet erilliskeräyksiin
kasvavat.
– Materiaaleista pitää kierrättää 50 prosenttia.Tämä saavutetaan kattavalla pakkauksien ja
muun muassa biojätteen keräyksellä.
Vuonna 2016 voimaan tulevalla asetuksella määrätään, että
orgaanista jätettä ei saa toimittaa enää kaatopaikoille. Nykyisin toimivat jo Turun, Kotkan ja
Riihimäen jätevoimalat. Monilla
alueilla on suunnitteilla jätteenpolttolaitoksia, jotka tuottavat
nyt kaatopaikalle joutuvasta
jätteestä sähköä ja lämpöä.
– Oulun ja Vaasan laitokset
aloittavat ensi vuonna. Pääkaupunkiseudun jätteenpolttolaitoksen tontilla Vantaalla ovat
louhintatyöt jo käynnissä. Myös
Ekokem Riihimäellä laajentaa.
Tampereella ja Varkaudessa
suunnittelutyöt ovat käynnissä
ja Varsinais-Suomen alueellakin
on lähdetty asian tiimoilta liikkeelle, Markku Salo kertoo.
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vähäinen yksittäisen asukkaan tai isännöitsijän kannalta. Vastaahan kunta jo nyt asuinenemmän jätehuollon hallinnon puolella.

S

uurin odotettavissa oleva ja jo valmisteilla oleva
muutos koskee kulutuspakkausten, eli lasin, metallin,
kartongin ja muovin, jätehuollon järjestämistä. Helsingin
seudun ympäristöpalvelujen
HSY:n alueella jätehuoltomääräykset koskevat jo kartongin
erilliskeräystä, ja nyt otetaan
askeleita kohti lasin ja metallin
erilliskeräystä.
Sen sijaan sako- ja umpikaivolietteen kuljetus pysynee edelleen yksityisten urakoitsijoiden
hoidettavana. Kantakaupungin
alueella on muutama kiinteistö,
jotka eivät kuulu viemäriverkostoon, muutoin asia koskee
lähinnä pientaloja ja vapaa-ajan
asuntoja.
– Jätelain kokonaisuudistuk
sen rinnalla käytiin asiasta neu
votteluja ja esitettiin vaihtoehtona, että kunta alkaisi hoitaa
sako- ja umpikaivolietteen
tyhjennyksen, kuljetuksen ja
käsittelyn. HSY:ssä on päädytty siihen, että kyse on pitkälti
räätälöidystä toiminnasta, joka
ei välttämättä sovellu palvelukonseptiimme. Päätöksiä asiasta tehtänneen ensi vuoden
aikana.

Lasin ja metallin
erilliskeräys tulossa

J

ätteiden erilliskeräykseen,
johon osaltaan vaikuttaa
uusi jätelaki, on luvassa
HSY:n alueella muutoksia.Tällä
hetkellä kartongin keräys koskee vähintään 20 huoneiston
kiinteistöjä yksityisten yritysten
hoitaessa niin astiat kuin kuljetuksenkin. Jatkossa kiinteistöiltä
kerätään myös lasi ja metalli.
Toimialajohtaja Petri Kouvo
kertoi, että neuvotteluja erilliskeräyksen järjestämisestä
pakkausalan tuottajayhteisöjen
kanssa on käyty kevään ja syksyn aikana.
– Tuottajat ovat todenneet,
etteivät aio käyttää oikeuttaan
pakkausjätteiden kiinteistökoh
taisesta keräyksestä. Näin ollen
kuljetuksen järjestämistä on
alettu valmistella HSY:n toimesta ja hallitus tekee asiasta
päätöksen joulukuun kokouksessa.
Luvassa on Kouvon mukaan
melkoinen ruljanssi. Kuljetukset on kilpailutettava ja kiinteistöille järjestettävä astiat.
Kiinteistöissä jäteastioiden va-

Vuonna 2016 voimaan tulevalla asetuksella määrätään, että orgaanista jätettä
ei saa toimittaa enää kaatopaikoille. Monilla alueilla on
suunnitteilla jätteenpolttolaitoksia, jotka tuottavat nyt
kaatopaikalle joutuvasta
jätteestä sähköä ja lämpöä.
Kuva: Futureimagebank.

likoima muuttuu, kun lasille ja
metallille tulee omat astiansa,
mutta niiden määrä ei välttämättä kasva. Kierrätyksen tehostuessa saattaa yksi tai kaksi
sekajäteastiaa jäädä tarpeettomiksi.
Lasin ja metallin erilliskeräys
velvoite tulee koskemaan todennäköisesti vähintään 20
huoneiston kiinteistöjä. Samalla
kartongin erilliskeräys ulottuu
koskemaan vähintään 10 huoneiston kiinteistöjä.
Kiinteistökohtaiset erilliskeräykset täydentävät pakkausjätteiden keruuverkostoa. Kartonkia, lasia ja metallia kerätään
myös katujen varsilla ja kauppakeskuksissa olevissa 140 keräyspisteessä.
Missä järjestyksessä pakkausjätteiden keräystä kiinteistöiltä
aletaan toteuttaa, se tarkentuu
ensi vuoden aikana. Toimialajohtaja Petri Kouvo muistutti,
että kuljetuksen järjestäminen
ei tapahdu ykskaks sormia napsauttamalla koko HSY:n alueella yhtä aikaa 1.1.2013 alkaen.
– Etenemme alue kerrallaan.
Mistä lähdemme liikkeelle ja

missä järjestyksessä tämä tapahtuu, selkiää ensi vuonna
suunnittelun aikana.

Jätetaksoihin
korotuksia
ensi vuonna

H

SY:n alueella jäteastian tyhjennyksen hinta
nousee ensi vuonna
keskimäärin 4,7 prosenttia, mikä johtuu pääosin kuljetuskustannusten noususta.
– Kerrostalokiinteistössä, jossa on esimerkiksi kolme 600
litran astiaa ja ne tyhjennetään
kerran viikossa, jätekustannukset nousevat noin 1 313 eurosta
1 377 euroon. Omakotitalossa,
jossa 240 litran astia tyhjennetään joka toinen viikko, nousee
jätemaksu vuositasolla 178 eurosta 186 euroon.
Toimialajohtaja Petri Kouvo
totesi HSY:n alueen jätehuollon
palveluhintojen olevan varsin
edullisia verrattuna koko Suomen keskimääräisiin hintoihin.
Pääkaupunkiseudulla tyyppikerrostalon jätemaksu asukasta kohti vuodessa on 31 euroa,
kun vastaava luku koko maassa
on 58 euroa.
– Tämä johtuu siitä, että alue
on tiheästi rakennettu. Asuuhan täällä noin viidesosa suomalaisista. Näin ollen kuljetusmatkat ovat meillä lyhyempiä
kuin alueilla, joilla asukastiheys
on harvempi.
Petri Kouvo muistutti, että jä
temaksuissa voi edelleen kukin
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säästää, jos lajittelee jätteet nykyistä tehokkaammin.
Asiakasmaksujen nostoon
vaikuttaa kuljetuksen lisäksi
jätteen vastaanottomaksut Ämmässuolla. Niitä nostetaan ensi
vuonna hieman ylöspäin.
Sekajätteen osalta nousu on
1,8 prosenttia, ja biojätteen vastaanotto kohoaa 2,7 prosenttia
eli noin 91 eurosta noin 93,5
euroon tonnia kohti.

Kouvon mukaan korotuksen
jälkeenkään biojätteen vastaan
ottohinta ei vielä kata sen käsit
telykustannuksia.
HSY:n Sorttiasemilla palvelu
hin
nat nousevat keskimäärin
kymmenen prosenttia. Nekin
ovat silti edelleen alikatteellisia
eli maksut eivät kata kuluja.

VESIVAHINKO- JA JVT-PÄIVYSTYS
YKSI NUMERO KAIKKI PALVELUT
040 717 9330 (24h / 7vrk)

Meiltä myös:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kosteuskartoitukset ja -tutkimukset
kuntokartoitukset ja -tutkimukset
ilmastointi- ja palokatkokartoitukset
lämpökamerakuvaukset
kuivauspalvelut
rakennuspurut
home-, asbesti- ja haitta-ainepurut
desinﬁoinnit ja hajunpoistot
iv-huollot ja -puhdistukset
korjausrakennuspalvelut

www.asb.ﬁ

www.delete.ﬁ

PUTKISTOSANEERAUKSET

Käyttövesipuolella tiukempi kanta,
viemäripinnoituksien liitännäistöihin
tulossa lupavaatimus
- ainakin joillakin paikkakunnilla
Uudet rakennusmenetelmät ja -materiaalit
mietityttävät rakennuttajapuolella. Näin
myös rakennusvirastoissa, joissa on päätettävä mahdollisesta
lupamenettelystä niiden suhteen.

n Teksti: Hanna

Rissanen

-L

upakäytäntömme kannalta on ero, onko kyse viemäriputkista vai
käyttövesiputkistosta. Käyttöve
siputkiston pinnoittamista pi
dämme toimenpideluvan vaa
tivana, putkiremonttiin verrat
ta
vana toimenpiteenä. Siinä
on selkeästi kyse asukkaiden
turvallisuuteen ja terveyteen
vaikuttavasta asiasta.
Muun muassa tällaisen vastauksen Kiinteistöposti sai,
kun tiedustelimme eri puolilla
sijaitsevista rakennusvalvontavirastoista kannanottoa siihen,
vaaditaanko putkiremonteissa,
joissa käyttövesi- ja viemäri-

Käyttövesiputkisto-ongelmien hoitaminen perinteisellä putkistoremontilla koettelee taloyhtiöiden elämää ja budjetteja.
Toisenlainenkin menettelytapa, pinnoittaminen, on tarjolla, mutta
ei toistaiseksi kovinkaan jalansijaa Suomessa saanut.
Lupakäytäntökin hakenee vielä muotoaan useissa kunnissa.
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putket pinnoitetaan ns. uusilla
menetelmillä, rakennuslupa,
toimenpidelupa vai voiko remontin toteuttaa ilman tämäntyyppistä lupaa.

Yhtenäisiin
tulkintoihin
pyritään

L

vi-insinöörit Kari Siikanen yhdessä kollegansa
lvi-insinööri Juha Lindqvistin kanssa vastaa Lahden
seudun rakennusvalvonnassa
ilmanvaihto- sekä vesi- ja viemäritarkastuksista ja suunnitelmista paitsi Lahden kaupungin
alueella myös Nastolassa ja Kärkölässä.
– Meillä on yksi ja yhteinen
tulkinta. Tässä kuten kaikessa
muussakin toiminnassamme
pyrimme noudattamaan mah
dollisimman yhtenevää käytäntöä. Keskustelemme työhön liittyvistä yksityiskohdista.
Kahdestaan on helppo sopia,
Siikanen valottaa taustaa lupakäytännölle, johon Lahden
seudulla on päädytty tapauksissa, joissa kiinteistöomistaja
on päätymässä korjauttamaan
putkistot jollakin uusista pinnoitusmenetelmistä.
– Viemäreiden pinnoituksen
katsomme normaaliksi huoltotyöksi. Se ei vaadi minkäänlaista
lupaa, koska vanha putkisto jää
paikoilleen kokonaan, se vain

puhdistetaan ja pinnoitetaan,
Siikanen kertoo.
Käyttövesiputkistojen pinnoittamisessa on Siikasen mukaan sikäli selkeä ero viemäreihin verrattuna, että niissä pinnoitustyömenetelmien vuoksi
putkistoa joudutaan katkaisemaan hyvinkin paljon ja asentamaan linjoille uusia venttiileitä. Toistaiseksi Siikasella on
alueeltaan tiedossa yksi ainoa
käyttövesiputkistojen pinnoitustyö, sekin vasta meneillään,
Lahden keskustassa vanhassa
hotellissa.
– Jos muita käyttövesiputkis
tojen pinnoituksia on tehty, niihin liittyen meille ei ole aina
kaan tullut mitään yhteydenottoa, hän toteaa.
Sen sijaan monissa taloyhtiöis
sä Siikanen ja Lindqvist ovat
saaneet huomata käytävän kädenvääntöä viemäreiden kohtalon suhteen: pinnoittaako
olemassa oleva putkisto tai uusiako kokonaan.
– Siitä ne soittelevat minulle.
Joudun vastaamaan, että ikävä
kyllä, meillä ei ole kokemusta,
miten ne onnistuvat ja ovatko
kaikki alalle firman pystyy laittaneet oikeita ammattimiehiä,
Siikanen toteaa.
Sen suhteen, että käyttövesiputkistoja ryhdyttäisiin pinnoittamaan laajemmin, Kari Siikanen sanoo olevansa todella
varautuneella kannalla.
– Onko se mielekäs homma,
aika sen näyttää. Remontteja

tehdään kuitenkin niin monenlaisia, että päätöksiä on vaikea
lähteä tuomitsemaan vääränlaisiksi. Viemäripinnoituksiin
uskon enemmän.
Siikasen mukaan yllättävänkin monissa putkiremonteissa,
joita on kaiken aikaa tekeillä
etenkin Lahdessa, tilaaja on
päätynyt samalla uusimaan kokonaan myös viemärit, 70-luvunkin taloissa.
			

Pikakyselyllä
kuvaa
nykytilanteesta

L

ahden seudun rakennusvalvonnan lvi-insinööri
Kari Siikanen ei ole ainoa lupapäätöksiin vaikuttava
ammattilainen, jonka kanta Suomessa vielä ilmeisen vähän käytettyyn käyttövesiputkien pinnoitusmenettelyyn on ainakin
jossain määrin varautunut.
Sähköpostitse noin kymmenen kunnan/kaupungin rakennusvalvontaan tekemäämme
pikkukyselyyn lupamenettelyistä viemäri- ja käyttövesiputkien
pinnoitushankkeissa vastausten
määrä jäi toisen käden sormin
laskettavaksi.
Syitä vastausten niukkuuteen voi olla monia: sähköpostitulvan pyörteisiin kadonnut
kysely, kiire tai viranomaisen
varovaisuus, ymmärrettävää
sinänsä. Jopa yksittäisen sanan
asiayhteyden suhteen virheellinen pääte lauseessa voi johtaa
lukijan harhateille.
– Eipä onnistu tuohon aika
tauluun. Varsinkin, kun on kyseessä viranomaisasiat, kokemus on opettanut, että teksti
pitää pystyä läpilukemaan, ettei
sinne jää asiavirheitä, yksi kyselyn saaneista viestitti.

Käyttövesiputkien
pinnoittamisessa
vielä emmitään

V

iemäriputkistojen pinnoitus vaikutti olevan
jo tuttua, ja jokainen
vastannut viestitti, että niistä ei

edellytetä lupaa - joskin niihin
liittyvistä kalustetöistä jossain
tullaan vaatimaan. Käyttövesiputkistojen pinnoittaminen on
selvästi vielä vähäistä, ainakaan
niistä ei ole tullut tietoa kaikilla
paikkakunnilla.
– Minulle ei ole koskaan tullut
yhtään kyselyä lupakäytännöstä
koskien käyttövesiputkien pinnoitusmenetelmiä. Emme saa
tietoa pinnoitusmenetelmällä
tehtävistä korjauksista, viestitti
pohjanmaalaisen kaupungin rakennusvalvonnan virkamies.
– Emme vaadi lupaa, hän ilmoitti kyseisen rakennusvalvonta-alueen yhteiseksi tulkinnaksi.
Kahdesta muusta, eteläisemmästä kaupungista vastaukset
antaneet viranhaltijat puolestaan ilmoittivat edellyttävänsä
lupaa käyttövesiputkistojen sisäpuolisesta pinnoittamisesta.
– Vesijohtojen pinnoituksella
voi olla vaikutusta käyttäjien
terveydellisiin oloihin. Vesijohtojen pinnoitukseen vaaditaan
rakennuslupa, heistä toinen
vies
titti ja antoi viittauksen
maankäyttö- ja rakennuslain
pykälään 125.
– Käyttövesijohtojen pinnoitustöistä tehdään toimenpidelupa D, oli toisen vastaus.
Myös näillä paikkakunnilla
sovellettiin lupien myöntämisessä yhtä ja yhteistä tulkintaa. Viemäreiden sisäpuolisista
pinnoittamisista lupaa ei edellytetä, joskin toinen vastaajista
täydensi kaupunkinsa alkavan
soveltaa 1.1.2012 alkaen menettelyä, jossa viemäripinnoitusten yhteydessä tehtävät kalusteiden uudelleen asennukset
tulevat luvanvaraisiksi.
Toisen kaupungin kollega
taas täsmensi, että heidän alu
eellaan käyttövesiputkien pinnoitushankkeilta vaaditaan
seuraavanlaisia selvityksiä: Ve
sijohtojen kuntotutkimus, pin
noitusten vaikutus vesijohto
jen mitoitukseen, lausunto järjestelmän terveellisyydestä ja
turvallisuudesta, talousveden
laadun seurantasuunnitelma,
järjestelmän tutkimusseloste
(esimerkiksi VTT), työn tarkastus ja dokumentointi, myöhem-

Yhdessä osaamistasi rakentaen
Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
13.–14.12.2011 ja 11.–12.1.2012, HELSINKI
7.–8.3. ja 28.–29.3.2012, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta on 1.150 € (joulutammikuun koulutus) / 1.200 € (maaliskuun koulutus),
näytön hinta 480 € pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen
joulu-tammikuun koulutukseen 29.11. ja maaliskuun
koulutukseen 17.2. mennessä.

Pölynhallinnan suunnittelu ja toteutus
rakennushankkeessa 17.1.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 3.1. mennessä.

Puhtausluokka P1
rakennus- ja ilmanvaihtotyössä
31.1.2012, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 16.1. mennessä.

Hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
Lisätietoja: www.rateko.fi tai Juha Krankka, 050 367 3267
ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264

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

min tehtävien muutostöiden
huomiointi, tarvittaessa asbestikartoitus.
Viemäreiden sisäpuolisista
pinnoitustöistä edellä mainittu
vastaaja halusi huomauttaa:
– Taloyhtiön tai vastaavan on
huolehdittava siitä, että vesikalusteita irrotettaessa ja takaisin asennettaessa viemäreiden
sisäpuolisten pinnoitustöiden
yhteydessä pinnoitusurakoitsija nimeää tähän henkilön, joka vastaa kalusteiden takaisin
asennuksista.
Aika näyttää, kuinka luottamus myös käyttövesiputkien
pinnoitusmenetelmiin ja niiden
suorittajiin vahvistuu Suomessa
tasolle, mikä monien nettikeskustelujen kommenttien perusteella vallitsee ainakin KeskiEuroopassa ja Ruotsissakin.
Menettely on ollut käytössä
jos kuinka kauan, ja hyvin on
mennyt.
Ainakin toisten mielestä, toisten taas sitten ei niinkään hy-

vin. Iso ja merkittävä asia joka
tapauksessa, ja löytyyhän referenssejä jo toki Suomestakin.

Tule Kiinteistöpostin kotisivulle Nettijatkoihin
ottamaan kantaa asiaan
ja kommentoimaan
oheista artikkelia.
www.kiinteistoposti.fi /
Nettijatkot
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K A R PA N K E I T T I Ö S S Ä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:

Bella ciao!

Ei duettoa ilman vinettoa.

Italialaista ruokaa ennen joulupossua

Ruoka on metka juttu. Se kosket-

Siitä riittää parran pärinää.

taa meitä kaikkia päivittäin, ha-

Mutta ei niinkään siitä, paljonko

lusimmepa sitä tai emme. Virkaa

on työsuhde-etuisen lounassetelin

toimittavia konttorirottia, liuku-

hinta tai miltä maistuu lounas

hihnaihmisrobotteja, lapsia kou-

syöttölässä, jossa se valmistetaan

luissa ja päiväkodeissa, metsurei-

puolivalmisteista.

ta, unionisteja ja jopa poliitikkoja.

Ruoan laatuasioissa voisimme

Kaikkien on syötävä.

ottaa oppia muista syistä paljon

Välillä esiin nousee laitosruoan

parjatusta Italiasta. Siellä on la-

hinta, maksaako päivittäinen an-

kiin kirjattu esimerkiksi se, että

nos muutamia kymmeniä senttejä

kouluissa tulee käyttää luomupas-

vaiko jopa yli euron.

taa ja neitsytoliiviöljyä.

Meikäläisen kouluaikana taisi olla lakiimme kirjattuna sääntö, että
kouluissa pitää tarjota kumiperunoita ja supersitkasta tillilihaa.
Lihaa, josta keittolantädit eivät
olleet ottaneet sitä sitkasta kalvoa
pois.Yäk.
Se siitä, joulu on tulossa, ylempi suojelkoon, ettei kenenkään
tarvitsisi silloin tillilihaan kajota.
Perinteiset laatikot, rosollit, suolakalat, kinkut yms. pääsevät taas
päärooliin. Konstailemattomia perisuomalaisia makuja, njamm.
Allekirjoittaneen köökissä eletään joulukuun alkua italialaisessa
hengessä. Makaronia, salaattia ja
rehuvuokaa. Ciao!

Kalttaa tomaatit
makaronivuokaan

ITALIALAINEN
MAKARONILOOTA

Ihan ensimmäiseksi kalttaa tomaatit. Kiehauta kattilallinen vettä ja laita tomaatit
sinne noin puoleksi minuutiksi, jonka jälkeen huuhdo ne
kylmällä vedellä ja vedä veistä
apuna käyttäen tomaateista
kuoret pois.
Pilko sipuli ja pari-kolme
valkosipulin kynttä pieneksi
ja kuullota niitä chilihakkeluksen kanssa paistinpannulla pienen oliiviöljylorauksen
kera. Älä ruskista sipuleita,
paista ainoastaan sen verran,

KUIVAMAKARONIA 400 G
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TOMAATTEJA 1 KG
ILMAKUIVATTUA KINKKUA 150 G
PARMESAN-JUUSTOA 150 G
BASILIKAA PUNTTI
CHILIPALKO
SIPULI
VALKOSIPULIA
OLIIVIÖLJYÄ
VETTÄ 1 DL
MUSTAPIPPURIA
SUOLAA

CAPRINSALAATTI
MOZZARELLAJUUSTOA
TOMAATTEJA
KEVÄTSIPULIA
OLIIVIÖLJYÄ
VIINIETIKKAA
BASILIKAA
MUSTAPIPPURIA

p.s. Italialainen ruokateema jatkuu myös osoitteessa
www.karpankeittio.fi.

että ne pehmenevät.
Lisää sipuleiden joukkoon tehosekoittimessa muussatut tomaatit ja lorauta pannulle myös
desin verran vettä. Anna kastikkeen hautua parikymmentä minuuttia, välillä sekoittaen.
Mausta kastike suolalla ja myllytä joukkoon reippaasti mustapippuria. Revi lopuksi kastikkeeseen ilmakuivattua kinkkua ja
Basilika-puntista lehdet ja pilko
mukaan myös varret. Pyöräytä
kinkku- ja viherherkku soossin
sekaan ja valmista tulee.
Kastikkeen tekeytymisen aikana makaronit kiehuvat sopivan
kypsiksi - älä keitä makaroneja
mössöksi.
Käytin muuten ensimmäistä
kertaa luomumakaroneja, eikä
jäänyt viimeiseksi kerraksi, olivat
meinaan sen verran maukkaita.
Voitele uunivuoka oliiviöljyl-

lä ja laita vuoan pohjalle kerros
makaroneja, päälle kastiketta ja
viipaloitua Mozzarellaa ja kourallinen raastettua Parmesania.
Lisää makaronia ja muita aineksia kerroksittain, riippuu vuoan
koosta, montako kerrosta aikaan
saat.
Ripottele koko komeuden päälle vielä kourallinen Parmesania
ja tökkää vuoka 200 asteiseen
uuniin noin 20 minuutiksi.

Bella Capri -salaatti
Kari Tapio luritteli aikoinaan
Caprin saaresta: "Kaunis bella
Capri sä oot, helmi Välimeren
välkkeessä kuun, kaunis bella Capri sä oot, taas luokses
tuu`uuun... " Vähänkö imelää?
Tee ensin salaatille kastike.
Revi huhmareeseen reilusti basilikan lehtiä ja hiero ne tahnaksi.

Lisää suolaa ja loraus oliiviöljyä.
Sitten salaatti. Revi mozzarella käsin salaattivadille. Paloittele tomaatit ja sekoita ne hienoksi
leikatun kevätsipulin kanssa.
Maukkaampaa tulee, jos käytät
tavallisia sekä pikkutomaatteja.
Sekoita joukkoon vähän oliiviöljyä ja viinietikkaa sekä ripaus
suolaa ja pippuria.
Levitä maustetut tomaatit
mozzarellan päälle ja lusikoi tekemäsi basilikakastike salaatin
päälle.
Tällainen raikas salatti ja maukas makaronivuoka, meidän perinteisen makaronilaatikon sijaan
on ihan kelpo ruokaa. Ruokajuomaksi lasillinen joulunväristä
peruschianti-punaviiniä. Sitä
perinteistä, josta tarkan markan
mies saa pullon tyhjettyä pizzeriamaisen kynttilänjalan.
Jälkiruoaksi tarjosin huoneen-

lämpöistä sinihomejuustoa, kaksi tuntia 50-asteisessa uunissa
haudutettuja viikunoita ja kinuskikastiketta. Erittäin hyvää.

k k k k
Oikein hyvää joulua ja menestyksekästä ja työn täyteistä
uutta vuotta kaikille Karpan
Keittiön soppajorinoita lukeville.

Kahvimaalla
Vellamon päivänä
3.12.2011
Chef Karppa

Karpan Keittiö
myös
Facebookissa.
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Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2011
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

Viiden tähden saneerauspalvelua!
AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät
AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000
Vantaa

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

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

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Maalauslaitteet

Parvekekaiteet

TURVALLISUUSMATERIAALIA

PL 75 Tiistinniityntie 4
02331 Espoo (09) 681 021 Fax (09) 6810 2222

Tuotevalikoimistamme löydät laadukkaat ja monipuoliseset valikoimat palo- ja pelastusalan
ammattikirjallisuutta ja muuta turvallisuuteen liittyvää aineistoa. Väestönsuojelumateriaaleja
löytyy valmiina pakkauksina taloyhtiöille ja yrityksille.

Kiinteistöpesulat

Miele Oy, Porttikaari 6, 01200 Vantaa
puhelin (09) 875970, telefax (09) 87597299
www.miele-professional.fi, professional@miele.fi

Savontie 349

Alumiini-ikkunat ja -ovet

Väestösuojat

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki
Puh. (09) 476 112, faksi (09) 4761 1400
www.spek.fi
verkkokauppa.spek.fi

Kiinteistön hoitokoneet

TUOTE- JA YRITYSUUTISPOSTIA

Lintugeelillä häätämään häiriölinnut pois katoilta ja räystäiltä
Indoor Quality Service Oy
tuo maahan Etelä-Koreassa valmistettavaa lintugeeliä, joka on
Suomessa uusi keino poistaa
häiritsevät linnut katoilta.
Linnut havaitsevat ultraviolettisäteilyn. Geeli tuottaa ultraviolettisäteilyä, joka toimii samalla
taajuudella kuin elävä tuli. Näin
ollen linnut luulevat näkevänsä
tulta ja siksi karttavat katolle tai
räystäille laitettuja geeliastioita.
Tuote on torjunta-aineeton. Se
ei sotke rakenteita, koska geeli
asennetaan pieniin muovikuppeihin.
Kupit ovat läpinäkyviä noin 1
cm:n korkuisia, joten ne ovat todella huomaamattomia esimer-

kiksi julkisivuissa perinteisiin
piikkeihin verrattuna.
Valmistaja lupaa käyttöiäksi
kaksi vuotta, jonka aikana linnut
oppivat karttamaan geelin asennuspaikkoja.
Hyviä käyttökokemuksia lintugeelistä on saatu Aasiassa ja Englannissa, jossa toimii geelivalmistajan Euroopan konttori.
Suomessa geeliä käytetään jo
useissa kohteissa, esimerkiksi
pysäköintihalleissa, paperitehtaissa, varastohalleissa, metroasemilla jne.
Lisätietoja: Indoor Quality Service Oy, Pertti Jumppanen, puh.
(09) 89 89 00 tai 040 5145026,
www.iqsfinland.fi

Leakomatic-Vesivuotokytkimellä
vesivahinkojen lopun alku
Leakomatic-vesivuotokytkin tunnnistaa tippavuodon tai vuotavat
putket, sulkee veden tulon ja antaa
hälytyksen, jonka
perusteella voidaan etsiä vika.
Leakomatic-ves i
vuotokytkin pe
rustuu järjestelmään, joka mittaa
ja tarkkailee jatkuvasti paineen muutoksia, myös
erittäin pieniä. Vesivuotokytkin
reagoi vuotaviin putkiin, kun
vuorokauden aikana vettä vuotaa 6 ml puolen tunnin kuluessa.
Tämän ansiosta talon vesijärjestelmän tiiviys voidaan tarkistaa
milloin vain.
Ainutlaatuisen tarkkuutensa
ansiosta Leakomatic havaitsee
myös erittäin pienet tippavuodot, jotka saattavat olla ensimmäinen merkki alkavista mittavammista vesivahingoista. Kun
Leakomatic havaitsee vuodon
tai vedenkulutus on ylittänyt ennalta säädetyn rajan, se lähettää
hälytyksen valittuun matkapuhelinnumeroon tai hälyttää internetin kautta, riippuen käyttäjän
valitsemasta vaihtoehdosta.
Leakomatic 6000 tuottaa myös
ajantasaista tietoa kiinteistön vesijohtojärjestelmän tilasta sekä

Kullallakin ”koristeltu” Atlaksen talo
saamassa saneerauksessa
arvoisensa julkisivun

Marraskuussa ilmestyneessä Kiinteistöpostissa nro 9 sivulla
50 kerroimme virheellisesti, että Mikonkadun ja Aleksanterinkadun kulmassa sijaitsevassa Atlaksen talossa toimisi mm. Vakuutusyhtiö Pohjola.
Vakuutusyhtiö Pohjolaa ei yhtiönä ole olemassa, eikä kyseisessä kiinteistössä ei ole sen toimintoja laisinkaan. Sen sijaan
talossa toimii mm. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomen
pääkonttori, muotiliikkeitä, ravintoloita ja yläkerroksissa on toimistotiloja.Toimitus pahoittelee asiavirhettä.

Varoita putoavasta
jäästä ja lumesta
tehokkaasti
• Uusi, tehokas
varoitustapa
helpottaa kiinteistön mahdollisten korjaustöiden optimaalista
suunnittelua.
LOM 6000 Smart house - soveltuu rivi- ja kerrostalohuoneistoille sekä teollisuuskiinteistöille.
Leakomatic on CE-testattu ja
Finanssialan keskusliiton hyväksymä luotettava suomalainen
keksintö.
Leakomatic on voittanut Innosuomi-palkinnon ja menestynyt
myös tuotetesteissä, esimerkiksi
VVS Forum 8/2007. Lisäksi Leakomatic on IF Turvapartneri.
Leakomatic-vesivuotokytkimet valmistetaan Suomessa ja
niiden asentaminen on helppoa
ja nopeaa.
Lisätietoja: Kevox Ky,
Kalervo Kenkkilä,
puh. 040 154 9200,
kalervo@kevox.fi,
www.kevox.fi

• Kookas
varoituslippu
• Erittäin
helppokäyttöinen
• Käytetty
Norjassa
useita
vuosia

Lisätiedot, hinnat ja tilaukset:
Innobor Oy, info@varovaaraa.fi
puh. 0400 406 898
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OSOITTEENMUUTOS

YRITYSUUTISPOSTIA

Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien osaaja Arealtec siirtyi
EMC Talotekniikka Oy:lle

Hyvä Kiinteistöpostin lukija,
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
Uudistuneet kotisivut
KIITOS!
www.kiinteistoposti.fi

EMC Talotekniikka Oy lisää ja
vahvistaa kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvien teknologioiden osaamista ostamalla Arealtec Oy:n. Yrityksen tarjoama
automaatio- ja järjestelmätekninen osaaminen tukevat hyvin
kiinteistöjen ja asiakkaiden kasvavia vaatimuksia liittyen näiden
järjestelmien käyttämiseen sekä
tarpeenmukaiseen hallintaan.
Arealtec Oy on perustettu
1994, sen palveluksessa on 41
vakituista työntekijää ja toimin-

Muutokset myös:
puh. (09) 2238 560 / Suomen Media-Kamari Oy
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi

Turvallisuustekniikan
verkkokauppa uudistui
Oy Hedengren Security Ab on
uudistanut lähes 4 vuotta palvelleen Neptosecverkkokaupan ja
muuttanut sen nimen Hedengren
Securityn verkkokaupaksi.
Uudistunut verkkokauppa löytyy osoitteesta www.securitynethouse.fi.
Muutoksen yhteydessä verkkokaupan tuotevalikoima on laajen-

03003
VASTAUSLÄHETYS

> 50
20-49
Asuntojen lukumäärä

<5

5-19

kerrostalo
rivitalo
As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

Isänn.tsto

Osoite:

Uusi isänn.

Osoite:

Uusi puh.joht.

As. Oy:n Y-tunnus

As. Oy tai isänn.tsto

tunut yhä monipuolisemmaksi ja
sitä päivitetään jatkuvasti.
Verkkokauppa tarjoaa Hedengren Securityn tuotevalikoiman
perustiedot. Tarkempia tuotetietoja varten verkkokauppaan on
lisätty uusi Mediapankki.
Mediapankista löytyvät muun
muassa esitteet, hinnastot ja ohjelmat.

Nyt hyvä aika hankkia palovaroitin
tai vaihtaa uudet patterit

paritalo

Tunnus 5001396

KIINTEISTÖPOSTI
MAKSAA
POSTIMAKSUN
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KIINTEISTÖPOSTIN IRTONUMEROTILAUKSET
3,50 EUR (sis. alv 22 %) + postikulut

OsoiOSOITTEENMUUTOS

taa on kahdella paikkakunnalla,
Vantaalla ja Hyvinkäällä. Yrityksen tämän vuoden liikevaihtoennuste on 5,6 milj. euroa.
Itsenäisenä yrityksenä jatkavan Arealtec Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Kari Kumpulainen,
joka on yksi perustaja-omistajista. Myös muut aikaisemmat
omistajat, Vesa Kallinen, Jarkko
Turunen, Jari Husu, Timo Jääskeläinen, Timo Ruoho sekä muu
henkilökunta jatkavat tehtävissään.

Energizerin tuore kyselytutkimus osoittaa, että Pohjoismaiden
välillä on eroja paloturvallisuudessa, ja ettei monilla ole palovaroittimia.
- Poltamme enemmän kynttilöitä talvella, ja toimivan palovaroittimen omistaminen on tärkeää. Nyt
joulun lähestyessä on oivallinen
tilaisuus muistuttaa itseään palovaroittimensa paristojen vaihtamisesta, sanoo Johanna Larsson,
Energizerista.
Tuoreessa kyselytutkimuksessa
lähes 10 prosentilla suomalaisista ei ole palohälytintä kotonaan.
Tanskassa vastaava luku on 27

iLoqin kehittäjä
palkittiin
Sähköisen iLOQ-lukitusjärjestelmän kehittäjä Mika Pukari on
saanut Aarre M. Mattisen säätiön
erityispalkinnon. iLOQ on omavoimainen sähkölukko, joka ei
tarvitse oveen johdotuksia tai
paristoja. Tarvitsemansa sähköenergian lukko saa avaimen
työntöliikkeestä.
iLOQ-lukitusjärjestelmässä
kaikki avaimet ovat samanlaisia,

prosenttia, Ruotsissa 5 prosenttia
ja Norjassa 2 prosenttia. Suomalaisilla on siis toiseksi vähiten palovaroittimia Pohjoismaissa.
- Palovaroittimet pitäisi olla joka
kerroksessa, ja niiden paristot olisi
syytä vaihtaa joka vuosi, sanoo Johanna Larsson.
Suosituksen mukaan jokaisessa
huoneessa tulisi olla yksi palovaroitin turvallisuuden parantamiseksi.
Lisätietoja: Energizer,
Johanna Larsson,
puh. +46 768 86 62 56,
johanna.larsson@energizer.com

ja ne erilaistetaan lataamalla halutut tiedot avaimen mikrosirulle erillisillä ohjelmointilaitteilla.
Lukitusjärjestelmä tarjoaa lähes
rajattomasti sarjoitusmahdollisuuksia. Jos avain katoaa, sen
käyttöoikeudet on helppo poistaa.
iLOQ-lukitusjärjestelmä on
suunnattu erityisesti liikekiinteistöihin, toimistorakennuksiin
sekä asuntoyhtiöihin.
Lisätietoja: iLOQ Oy,
Mika Pukari, iLOQ Oy,
puh. 040 317 0211.

Oletko koskaan miettinyt, voiko liiketunnistimien ja
tunnistinvalaisimien käyttämisellä saadun säästön
mitata etukäteen helposti ja luotettavasti?
Kyllä voi! Vastaus on STEINEL PROLOG.

Tarvitsetko kustannustehokkaita ja älykkäästi järjestelmäksikin verkotettavia tunnistinvalaisimia, jotka
valaistessaankin käyttävät vain vähän energiaa?
Ei huolta! Sellainen on STEINEL RS PRO tunnistinvalaisinjärjestelmä.

Haluatko monipuolisen ja huippuluokan liiketunnistimen ja kuitenkin maksaa siitä vähemmän?
Helppoa! Valitse tyylikäs STEINEL SensIQ.

Oletko hakenut kiinteistöäsi valvoville halogeeniheittimille kustannuksia säästävää vaihtoehtoa?
Löytyy! Huippuluokan STEINEL XLEDtunnistinvalonheitinsarja.

