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Enemmän etuja asukkaille.
Vähemmän huolta yhteyksistä.
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Soneran kiinteistölaajakaistan valokuituyhteys takaa nopean nettisurffailun ja monipuoliset tv-palvelut asukkaille. Lisäksi taloyhtiön
asukkaat saavat tarjousetuja myös matkapuhelinpalveluista.
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Kiinteistöliittymäasiakkaan kannattaa keskittää:

Laajakaista

Kaapeli-tv

Viihdepalvelut
televisioon

Tarjousetuja matkapuhelinpalveluista

Pyydä heti edullisempi tarjous:

1. Suomen luotetuin, jopa 1 000 Mbit/s laajakaistayhteys
2. Valtava kanavavalikoima kaapeli-tv:n kautta
3. Asukkaille yksilöllisesti valittavat tv:n lisäpalvelut, kuten
videovuokraamo, ohjelmakirjastot ja tallennuspalvelut
4. Tarjousetuja myös matkapuhelinpalveluista
Taloyhtiösi voi valita sekä Soneran laajakaistaettä tv-palvelut tai vain jommankumman.

www.sonera.ﬁ/kiinteistosopimus
0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8–20, la 9–16.30
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Kilpailuttaminen lisäämään isännöitsijän
työn arvostusta
Vesivahinko, putkiremontti, muu korjaushanke...
Isännöitsijäkunnalta eivät työt lopu, mutta onko
hallituksen kanssa yhteinen käsitys siitä, mikä on
kiinteään palkkioon kuuluvaa ja mistä rapsahtaa
erillisveloitus?

24
”Pohjaviemäristä pilvipalveluihin”
Putkiremontti uudella tavalla ajatellen
Helsinkiläisessä taloyhtiössä vuodelta 1927 on lähestymässä linjasaneeraus, jota valmisteltaessa iäkkäimmillekin osakkaille ja asukkaille mm. käsitteet 3D-kuvannus ja pilvipalvelut ovat tulleet tutuiksi.
Vuoden - parin kuluttua rakennus tulee olemaan varustukseltaan ja
toiminnoiltaan modernimpi kuin monet viime vuosikymmenillä rakennetut. Ohikulkijoiden ja portaikoissa liikkuvien silmiin talon olemus
piirtyy alkuperäisessä arvokkuudessaan.

Tämä on Kiinteistöpostin valtakunnallinen
puheenjohtajanumero. Lukijakunnan muodostavat
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat,
sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä muut
sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 56 280 kpl.
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Mitä kannat mielessäsi
sisäilmaongelmista?
Nyt on tilaisuus, suorastaan tilaus - nimittäin kertoa,
miten on kokenut sisäilmaongelmat. Nyt halutaan
tietää kokemuksista... asukkadiden, talonmiesten...

Enemmän etuja asukkaille.
Vähemmän huolta yhteyksistä.
Pyydä tarjous kiinteistölaajakaistasta:
• www.sonera.ﬁ/kiinteistosopimus
• 0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8–20, la 9–16.30
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Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti

sisältö
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Lakipostia-palstalla muistilistaa
yhtiökokouksen perusasioista

14

Vesimaksu käytön mukaan on askel
oikeudenmukaisuuteen

18

60-lukulainen taipui ullakkorakentamiseen
Asunto Oy Helsingin Kolmas Linja 17 rahoitti mittavan
peruskorjaamisensa hulppeilla ullakkoasunnoilla.

32

Yhteisöllisyys henkii isännöitsijäänkin
Helsingin Jätkäsaareen valmistui vuoden lopulla kerrostalo, jonne muuttaneista monet olivat tutustuneet
toisiinsa jo entuudestaan, yhteisen hankkeen ideointi-,
valmistelu- jne. jne. vaiheiden myötä. Isännöitsijälle niin
avoin ja yhteisöllinen ’talonväki’ kuin rakennuskin on
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tullut tutuksi mutkattomasti.

36

Voitto kotiin - Raskinpolulle
Paljon enemmän kuin julkisivuremontti
Julkisivukilpailun voittaneessa As Oy Raskinpolussa
odotetaan mielenkiinnolla, kuinka tehokkaasti aurinko
kevään edetessä pystyy välittämään rahanarvoisia terveisiään yhtiölle katolle asennettujen keräiminen kautta.
Talojen kaunistuminen on suuri ilo silmälle, energiakulujen leikkaantuminen lompakoille.

40

Kaukojäähdytys harkittavaksi, mutta
tiedonpuute vaivaa

47

Kilpailuttaminen lisäämään isännöitsijän työn
arvostusta

40

”Meidän isännöitsijämme ei palvele niin kuin pitäisi,
mutta ei me vaihtamaankaan ruveta: on liian työlästä ja
saako tilalle edes yhtä hyvää?”.

53

Isännöintiyrityksiä sysätään työsuojelussa
uusille urille
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto valvoo tehostetusti
isännöintiyrityksiä tänä vuonna. Työpaikalle tulevat tarkastajat tarkastavat työaikakirjanpidon, työterveyshuollon
järjestämisen sekä työn kuormittavuuden arvioimisen.
110 yritystä on tarkoitus käydä läpi.
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Osoitelähde: Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan. Taloyhtiöiden hallitusten
puheenjohtajat sekä ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät saavat lehden maksutta.

Kattavaa kotimaista laatua

• Loivat katot
• Jyrkät katot
• Liikennöidyt tasot
• Sillat
• Pihakannet
• Terassit
• Parvekkeet

• Sokkelit
• Perusmuurit
• Vedeneristykset
• Vedenpaine-eristykset
• Radoneristykset
• Höyrynsulut

Vuonna 1949 perustettu Katepal Oy on Suomen johtava ja
ainoa suomalaisessa omistuksessa oleva bitumisten kateaineiden ja bitumituotteiden valmistaja. Katepal-tuotteet täyttävät
eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien vaatimukset
ja ovat CE-merkittyjä. Katepal-tuotteilla on useiden vientimaiden tyyppihyväksynnät. Katepal noudattaa sertiﬁoitua ISO
9001 -laatujärjestelmää. Huomioimme ympäristöasiat kaikessa
toiminnassamme.

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari.
Katolla Katepal K-PS 170/5500 harmaa.

Katot ja niiden asennus ovat rakentamisessa tärkeä ja erikoisosaamista
vaativa alue. Siksi Katepal-bitumikatteiden asennuksesta vastaavatkin
yksityiset kattourakoitsijat, Katepal-Kattajat. Katepal-Kattaja
on alalla pitkään toiminut ammattitaitoinen ja vastuullinen
kattourakoitsija, jolta vaativinkin tilaaja saa asiantuntevan
palvelun kaikissa alaan liittyvissä töissä.

Lisätietoja Katepal-tuotteista ja Katepal-Kattajista
saat kotisivuiltamme tai Katepalin myyntiosastolta.
Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ
Puh. (03) 375 9111, fax (03) 375 0975
e-mail: katepal@katepal.ﬁ
www.katepal.ﬁ

^ŽƉŝǀĂƐƟ
kuivaa
hƵƐŝƐƚĞƌŝŝůŵĂŶŬƵŝǀĂĂũĂƚĞŬĞĞƉǇǇŬŝƐƚćƐŝƐŽƉŝǀĂƐƟ
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen
ŵĂŶŬĞůŝŬŽƐƚĞĂƐƚĂĞƌŝƩćŝŶŬƵŝǀĂĂŶ͕ũĂĂŝŶĂƐƚĞƌŝ
ƟĞƚććŬƵŶƉǇǇŬŬŝŽŶǀĂůŵŝƐƚĂ͘^ĞĞŝŬćǇƚƵƌŚĂĂŶ͕ũĂ
ƐććƐƚććŶćŝŶƐćŚŬƂć͘
,ĞůƉƉŽŬćǇƩƂŝŶĞŶ
Selkeät näppäimet ja opastava
ŶćǇƩƂƚĞŬĞǀćƚŬćǇƚƂƐƚćŚĞůƉƉŽĂ͘
WǇǇŬŝŶŵƵŬĂĂŶŽŶǀĂůŝƩĂǀŝƐƐĂ
kolme eri kuivausohjelmaa.

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon
ƵƵƐŝĂ͕ŬćǇƩćũćǇƐƚćǀćůůŝƐŝćŽŵŝŶĂŝsuuksia. Katso www.esteri.com tai
ŽƚĂǇŚƚĞǇƩćĞĚƵƐƚĂũĂĂŵŵĞ͘

Alue-edustajat:
Uusimaa

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

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

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
WŽŚũŽŝƐͲ^ƵŽŵŝ

Jan Lehtonen, 03-233 3236
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
WĞŬŬĂ<ƵƌƫůĂ͕ϬϰϬͲϱϮϳϱϴϳϭ

pääkirjoitus

Isännöinti vuorovaikutteista
asiakaspalvelua - vai onko?

Y

mpäristöministeriön toimeksiannosta syntyneessä Isännöinnin tulevaisuutta hahmottaneessa selvityksessä vuonna 2011
todettiin, että isännöintisopimuskanta on
vanhaa ja molemmat osapuolet kaihtavat sopimusneuvotteluja; Kiinteä kokonaispalkkiomalli on vallitseva käytäntö, vaikka sen haasteet tunnistetaan;
Uusia malleja on kehitetty mutta käyttöönotossa on
kynnyksiä.
Toimenpiteiksi tarjottiin mm. sitä, että sopimusneuvotteluissa nostetaan kissa pöydälle ja saatetaan
sopimukset ajan tasalle sekä nostetaan hinnoittelu
reilusti esiin.
Tässä lehdessä kerrottavassa isännöintisopimuksia koskevassa kyselytutkimuksessa tulee esiin juuri se, että sopimuksia ei todellakaan päivitetä, eikä
isännöitsijän vaihdostakaan toteuteta kovin herkästi, vaikkei tyytyväisiä ollakaan. Sitten jos vaihdetaan,
valinnassa painaa paljon hinta,
ammattitaito, kokemus ja koulutus vasta sen perässä.
Se mikä tutkimuksen tuloksista kaikkein eniten hämmästyttää on se, että vain puolet
isännöitsijän vaihdokseen lähteneistä olivat haastatelleet ehdokkaita kasvokkain. Ja puolet
oli tehnyt valintansa jotenkin
toisin.
Jos olisin palkkaamassa itselleni työntekijää, niin kyllä kai
minä ehdokkaita kasvokkain
haastattelisin.
Hinta määräävimpänä tekijänä valinnoissa: Se on varmasti ymmärrettävää, jos tarjouk-

kommentti

sia saa kaikenlaisia maan ja taivaan väliltä, eikä ole
mitään muuta, mihin tarttua. Toimisto on antanut
sellaisen tarjouksen, mikä sille sopii ja asiakas sitten
ottaa tai jättää. Näin se ei saisi olla.
Isännöitsijän tehtäväluettelon käyttämisen vähyys hämmästytti myös, koska onhan se tietynlainen perusta löytää yhteinen näkemys siitä, mitä
isännöitsijän tehtäviin kuuluu, missä menee kiinteän taksan ja erillisveloitettavien töiden raja.
Isännöinnin tulevaisuus -selvityksessä arvioitiin, että isännöintialan on kehitettävä uusia sopimuskäytäntöjä. Asiakkaat eivät niitä välttämättä osaa
vaatia, mutta ne isännöintiyritykset, jotka tarjoavat
palveluitaan asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden
mukaisesti, tulevat varmasti pärjäämään paremmin
kuin paikalleen, vanhoihin tarjouskuvioihin jämähtäneet. Puhumattakaan palveluiden kehittämisestä.
Parempaa osto-osaamista tarvitaan kuitenkin
myös taloyhtiöiden hallituksilta. Ehdokkaiden arvioiminen keskusteluiden perusteella, kehitys- tai palautekeskusteluja kerran vuodessa, yhteistä arviointia siitä, miten on puolin sun toisin hommaa osattu hoitaa.
Myönteisessä mielessä vuorovaikutusta yhteisen tavoitteen eteen: korjataan ajallaan, huolletaan säännöllisesti, kehitetään asumisen palvelua
ja kiinteistön arvoa. Miksi maksaa
siitä, mitä ei saa? Tai mitä vain ei
hoksannut pyytää? Sitä saa, mitä tilaa, eikös se jotenkin näin mene?

Sairasta touhua pankkisektorilla

ASUNTOKAUPAN hiljentymisen myötä pankit kiristävät törkeästi laina-asiakkaitaan asuntomarkkinoilla. Asuntolainaa
hakeva asiakas törmää tänä päivänä siihen, että lainan korko
on huomattavan paljon kovempi, jos hän käyttää muuta kuin
pankin ketjuun kuuluvaa kiinteistönvälittäjää.
Eikä siinä vielä kaikki. Pankin vasallit perivät jopa puolta
suurempaa välityspalkkiota kuin riippumattomat, yksityiset
kiinteistönvälittäjät.
Eikä siinäkään vielä kaikki, sillä kiristys menee niin pitkälle, että pankki kertoo, että asiakkaan oma säästöosuus ei ole

lainaan nähden riittävä. Mutta, yllättäen säästöosuus riittää,
jos asiakas käyttää pankin välittäjää.
Oikein se, että Finanssivalvonta on puuttunut asiaan ilmoittamalla pankeille, että moinen toiminta on vastoin voimassaolevan käytännön vastaista.
Pankit koettavat julkisuudessa selittää, ettei näin ole. Kitin
kantturat. Kiinteistöpostin kotikunnailla Vihdin Nummelassakin yksityinen kiinteistönvälittäjä vahvisti moisen käytännön. ”Itellamaista” röyhkeää ja asiakkaita halveeraavaa toimintaa moinen.
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Osasto

Eerola-Yhtiöt Oy

Paperinkeräys Oy

Eerola-Yhtiöt tarjoaa palveluita viemärijärjestelmiin liittyvissä ongelmissa. Tarjolla on kattavat
ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut
loka- ja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin saakka.

Paperinkeräys-konserni tarjoaa kattavat ja luotettavat kierrätys- ja ympäristönhuoltopalvelut sekä
tuotteet kaikkialla Suomessa. Metsäteollisuuden
omistama ja vuonna 1943 perustama Paperinkeräys Oy huolehtii myös keräyspaperin tuottajavastuusta koko maassa.

Eerola-Yhtiöt on yli 40-vuotias perheyritys, jonka
palvelukulttuuriin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu – 24 tuntia 7 päivänä viikossa.
www.eerolayhtiot.ﬁ

Konsernin yritykset ostavat, käsittelevät ja myyvät
käytettyjä materiaaleja ja tuotteita raaka-aineeksi,
energiaksi ja uudelleen käytettäväksi. Materiaali
käsitellään 21 tuotantoyksikössä ja myydään muun
muassa metsäteollisuudelle. Tuotteet ovat esimerkiksi käytettyjä kuormalavoja sekä bio- ja kierrätyspolttoaineita.
www.paperinkerays.ﬁ

B-260. Tervetuloa.

Kiinteistöposti
Kiinteistöposti on kiinteistönpidon ja korjausramentamisen ammattilehti. Lehden suurimman
lukijakunnan muodostavat asunto-osakeyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajat sekä sivutoimiset- ja
ammatti-isännöitsijät. Lehden jakelu perustuu
luotettavaan ja ajantasaiseen SIR Tietokantaan.
SIR on Suomen laajin kiinteistöalan päättäjärekisteri, 60 000 osoitetietoa, kaikki henkilönimillä.
Tilaa Uutiskirje
Kiinteistöpostin viikoittain ilmestyvä uutiskirje on
nopea tiedon välittäjä ja tarjoaa tuoreimmat alan
uutiset sähköpostiisi, maksutta.
Tilaa: www.kiinteistoposti.ﬁ/uutiskirje
www.kiinteistoposti.ﬁ

www.sir.ﬁ

Kiinteistötorin keskellä on Torikahvila joka palvelee
torikauppiaiden asiakkaita messujen aikana.
Kahvilan ainoa toimiva valuutta on Toritaaleri.

lakipostia

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

Yhtiökokousaika

- muutamia perusasioita
Asunto-osakeyhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten aikaan nousee säännönmukaisesti
esille kokouksen päätöksenteko. Ja siinä lähinnä varsin perustavaa laatua olevat seikat, kuten
mistä seikoista saadaan päättää sekä valtuutuskysymykset, jotka äänestystilanteissa konkretisoituvat hyvinkin merkityksellisiksi.

VARSINAINEN yhtiökokous on pidettävä kuuden
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilikausihan on säännönmukaisesti 12 kuukauden
mittainen ja yleensä kalenterivuotta mukaileva.
Tätä varsinaisen yhtiökokouksen pitoajankohtaa ei voida yhtiöjärjestyksellä mitenkään muokata,
vaan se on ehdoton määräaika.
Tavanomaisesti yhtiöissä on vanhastaan määräys lyhyemmästä määräajasta, mutta mikäli yhtiöjärjestyksessä on määräys varsinaisen yhtiökokouksen pitoajankohdasta, on asiassa noudatettava
kuitenkin asunto-osakeyhtiölain määrittämää kuuden kuukauden määräaikaa. Ja mikäli edellä mainitut seikat toteutuvat, ei ole mitenkään väärin pitää
varsinaisia yhtiökokouksia totutusti maalis-huhtikuussa.
ASIASSA on myös syytä muistaa kirjanpitolain
määrittämä tilikauden päättymisestä laskettava neljän kuukauden määräaika tilinpäätöksen laatimiselle.
8

Lisäksi tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuskertomus tulee antaa kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Sama koskee myös toiminnantarkastuskertomusta. Mikäli yhtiöjärjestyksessä on vanhastaan
määräykset lyhyemmistä määräajoista, noudatetaan näitä lain asettamia määräaikoja yhtiöjärjestysmääräysten sijasta.
LÄHTÖKOHTAISESTI yhtiökokouksessa saadaan
päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa tai joka yhtiöjärjestyksen mukaan on käsiteltävä kokouksessa.
Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä: 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 2) taseen
osoittaman voiton käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle; 4) talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä, jos tämä
kuuluu yhtiökokoukselle; 5) hallituksen jäsenten,
tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta, jollei tässä laissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä
määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta;
sekä 6) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
Jos yhtiö on konsernin emoyhtiö, kokouksessa
on esitettävä myös konsernitilinpäätös ja -toimintakertomus. Kokouksen on päätettävä myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
YHTIÖJÄRJESTYKSESSÄ voidaan määrätä, että
yhtiössä pidetään tilikauden aikana useampia varsi-

naisia yhtiökokouksia. Tällöin 4-6 kohdassa tarkoitetusta asiasta voidaan päättää yhtiökokouksessa,
joka pidetään yli kuuden kuukauden kuluttua edellisen tilikauden päättymisestä.
KOKOUSKUTSUN toimittamiselle on asetettu kahden viikon minimiaika, jota on noudatettava, vaikka
yhtiöjärjestyksessä olisi vanhastaan maininta viikon
kutsuajasta.
JA on toistettava se, että lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa saadaan päättää vain asiasta, joka on mainittu kokouskutsussa. Tämä on tärkeää erityisesti
osakkaiden kannalta, koska osakkaan on etukäteen
saatava tietää, mitä asioita yhtiökokouksessa on käsiteltävänä ja mistä asioista päätöksiä voidaan tehdä. Ja tämän perusteella tehdä päätöksensä osallistumisesta yhtiökokoukseen ja esimerkiksi mahdollisen omaa kantaansa tulevan aineiston hankkimisesta.
Tämän lisäksi luonnollisesti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät päätökset kokouksessa tehdään.
VARSINAISESSA yhtiökokouksessa on aina päätettävä sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.
Lakia on tulkittava niin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa voidaan näistä asioista päättää varsinaisena yhtiökokouksena koolle kutsutussa yhtiökokouksessa, vaikka näitä asioita ei ole erikseen
mainittu kokouskutsussa.
Aiemmin riittävänä pidettiin sitä, että kutsussa
mainittiin kokouksessa käsiteltävän yhtiöjärjestyksen tietyissä pykälissä olevat asiat. Koska nykyisin
yhtiöjärjestyksessä ei enää tarvitse luetella varsinaisessa yhtiökokouksessa lain mukaan käsiteltäviä
asioita, on edellä mainittu tulkinta perusteltu.
Suosittelen kuitenkin, että kaikki käsiteltävät asiat edelleenkin kokouskutsussa mainitaan. Tällainen
edustaa myös hyvää ja informatiivista hallintotapaa.
Toki yhtiökokous voi aina kaikkien osakkaiden,
ei siis vain läsnä olevien, yksimielisellä päätöksellä
päättää muistakin kuin kokouskutsussa mainituista seikoista.
OSAKKEENOMISTAJA saa aina käyttää oikeuttaan
yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.
Osakkeenomistajalla ja valtuutetulla saa aina olla
kokouksessa avustaja.
Valtuutetun alkuperäinen valtakirja liitetään kokouspöytäkirjan liitteeksi, mikäli kysymys on juuri

siihen kokouksen laaditusta yksilöidystä valtakirjasta. Muutoin pääsääntöisesti riittää se, että todetaan
vain valtuutuksen oikeellisuus ja sen voimassaolo.
OSAKEHUONEISTON yhteisomistaja tarvitsee aina valtuutuksen muilta yhteisomistajilta. Olen jo
pitkään edustanut kantaa, että vaatimus valtuutuksen osoittamisesta koskee myös osakehuoneistossa
asuvia puolisoita.
Asunto-osakeyhtiölain esitöistä saadaan hyvin
tukea tälle ajatukselle, koska siellä todetaan, että
osakkeeseen perustuvien hallinnoimisoikeuksien
käyttämiseen sovelletaan yleisiä periaatteita myös
silloin, kun yhteisomistajat ovat samaa perhettä. Kokoukseen ja päätöksentekoon osallistuminen
ovat juuri näitä hallinnoimisoikeuksia.
Tulkinta on systemaattisesti yhdenmukainen
myös muun Suomen lainsäädännön yhteisomistusta koskevan lainsäädännön kanssa.
ON muistettava, että kuhunkin asuntoon liittyvä
osake tai osakeryhmä on yksi kokonaisuus ja jakamaton, ja sen vuoksi äänestäminen yhtiökokouksessa tapahtuu tätä kokonaisuutta käyttäen sen
tuottamalla kokonaisäänimäärällä.
Siten ei voida äänestää esimerkiksi puolella osalla osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli osaomistaja ei ole saanut valtuutusta muilta yhteisomistajilta, on tällä osakkaalla toki oikeus osallistua yhtiökokoukseen, mutta osakeryhmällä ei voi äänestää ja
siten osaomistajaosakas ei voi osallistua äänestykseen lainkaan.
Koska kokouskutsusta jo tiedetään, että mistä
tullaan päättämään ja mahdollisesti äänestämään,
on esimerkiksi yhteisomistuksen omaavien puolisoiden ristiriitojen välttämiseksi hyvä keskustella etukäteen siitä, kuinka äänestystilanteissa tullaan
menettelemään ja mitä päätösehdotusta kannattamaan, - ellei sitten haluta hauskuuttaa muuta
kokousväkeä.

KIINTEISTÖPOSTI-lehden Lakipostia-palstalla
käsitellään lakiaiheita, joita lukijat ovat lehden toimitukselle viestittäneet. Palstalla vastataan esitettyihin
kysymyksiin koskien asunto-osakeyhtiölakia ja sen
tulkintaa tai sitten kysymyksiä käytetään lakiaiheisen
jutun aiheena.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen riina.
takala@kiinteistoposti.fi tai postitse Riina Takala,
Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.
Kaikkiin viesteihin on liitettävä mukaan yhteystiedot.
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Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

ASUKKAANA, TALONMIEHENÄ, ISÄNNÖITSIJÄNÄ,
RAKENTAJANA, SUUNNITTELIJANA ...

Mitä kannat mielessäsi
sisäilmaongelmista?

Eerika Finell tekee tutkimusta
siitä, miten ihmiset ovat kokeneet sisäilmaongelmat
omassa elämässään tai lähiympäristössään.

Voisi olla vaikea löytää aikuinen suomalainen, jolle
sisäilmaongelman käsite ei olisi tullut tutuksi - edes niiden
joukosta, joiden terveyteen se ei ole vaikuttanut. Lukuisten
hyvinvointia koetellut, sitkeä ”riesa” on kirvoittanut
keskusteluja, kirjoituksia, seminaareja, tutkimuksia jne. jne.
Ilmiö on työllistänyt väkeä ammattikunnittain. Onko siis kaikki
tieto ja kokemukset jo saatettu yhteiseen jakoon? Tuskin.

"P

itäisikö sitten saada, eikö tuosta nyt
jo ole kuultu kyllikseen", joku saattaa
kysyä.
Todellisuudessa voi olla paljonkin
sisäilmaongelmiin omakohtaisesti, läheisten, työnsä, harrastuksensa tms. kautta törmänneitä henki-
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löitä, jotka ovat kokeneet, etteivät ole päässeet asiassa kuulluiksi, tai ainakaan ymmärretyiksi.
Ehkä on heitäkin, jotka eivät ole tohtineet - ehkä vähättelyn pelossa - lähteä alkuunkaan tuomaan
tuntojaan ja kokemuksiaan esiin. Nyt siihen on
mahdollisuus, suorastaan tilaus. Asialla on Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura, SKS, ja siihen liittyen
myös valtiotieteiden tohtori Eerika Finell, Helsingin
yliopiston sosiaalipsykologian laitokselta.
Niin paljon kuin erilaiset sisäilmaongelmat ovat
olleet pinnalla, k o k e m u s pohjaista tutkimusta
vaikuttaisi olevan vähän.
Sosiaalipsykologina Eerika Finell on kiinnostunut ennen kaikkea ihmisten kokemuksista, miten
erilaiset asiat koskettavat yksittäisiä ihmisiä, mutta
myös kollektiivisella, yhteisöllisellä tasolla.
Hän kertoo itsenäisenä tutkijana miettineensä
yhteiskunnallisesti tärkeää, ajallisesti pinnalla olevaa ja kokemuksia nostattavaan seikkaan liittyvää
aihetta, joka olisi jäänyt vähälle käsittelylle juuri kokemusten näkökulmasta. Esiin nousivat sisäilmaongelmat.

KAIKKI KORJAUSRAKENTAMISEN CONSTIT

Kokemustieto kumpuaa
vapaalla kerronnalla
Tiedonkeruun menettelytapa heijastuu siihen, mitä tietoa saadaan. Lomakekysely on yksi tapa saada
tutkimusmateriaalia. Jossain määrin vastaajien kokemuksiin liittyvää tietoa nousee esiin sitenkin.
Sisäilmaongelman aiheelle sytyttyään Eerika Finell kaipaa kuitenkin nyt saadakseen ihmisten kokemuksia sisäilmaongelmista nimenomaan ihmisten omana kerrontana. Eikä ainoastaan vain omaan
tutkimuskäyttöönsä, vaan paljon kauaskantoisempiinkin tarkoituksiin.
– Toive on, että saatua tietomateriaalia tutkimuksellisesti analysoiden saamme laajaa ymmärrystä, miten sisäilmaongelma näyttäytyy ihmisten
kokemuksissa, Finell avaa oman tutkimuksensa tarkoitusta.
Hänen työnsä kannalta SKS:n järjestämän sisäilmaongelmiin liittyvien kirjoitusten anti on välttämätön, mutta sinänsäkin keräyksellä on suuri, tallentava arvo.
Keräysajan päätyttyä ja SKS:n järjestelee ja tallentaa aineiston asianmukaisesti pysyväksi kansalliseksi arkistoksi. Siitä Eerika Finell on tutkijana iloinen, mutta haluaa korostaa vielä ja ennen kaikkea
keräyksessä toivottavasti runsaana saatujen, kokemuksista kumpuavien kirjoitusten kauaskantoista
arvoa.
– Laajasti ihmisiä jollakin tavalla koskettavan,
kansallisen ja kollektiivisen kokemustiedon kartuttaminen on tärkeää.
Jos kirjoittaja ei halua syystä tai toisesta jättää
omaa nimeään, hän voi kertoa kokemaansa anonyymisti.
Nimensä antaneetkaan eivät tule nimillään esiin
hänen tutkimuksessaan, vaan SKS:n arkistoihin tallennettuun kyseisen lähteen kohdasta saattaa tulla
vain lyhyehkö lainaus.
Ylipäätään kirjoituksissa mahdollisesti nimiltä
mainitut henkilöt, kohteet ym. eivät tule tutkimuksessa tunnistettavasti esiin.
– Jos kirjoitusta lainataan kokonaisuutena, siihen kysytään aina kirjoittajan lupa.
– Aidosti omana itsenään saa kirjoittaa, ja sitä
toivonkin!, Eerika Finell vielä innostaa.

t1FSJOUFJTFUQVULJSFNPOUJU
t7JFNÊSJTBOFFSBVLTFUTJTÊQVPMJTJMMB
NFOFUFMNJMMÊ TVKVUVT
t)VPMUPKBZMMÊQJUPQBMWFMVU
t*EFBM1VULJKBLZMQZIVPOFSFNPOUJU
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Asu kotonasi – valmista jopa 10 päivässä.

CONSTI.FI/IDEAL

CONSTI.FI/ASUINTALOT

Sisäilmaongelma: NÄIN SEN KOIN
ONKO sinulla kokemuksia sisäilmaongelmasta kotonasi, työpaikallasi tai oppilaitoksessasi? Kerro tarinasi
30.11.2014 mennessä.
Sisäilmaongelma voi koskettaa sinua parhaillaan
tai se voi olla jo mennyttä elämääsi. Olet saattanut
joutua tekemisiin sisäilmaongelman kanssa asukkaana,
työntekijänä, esimiehenä, oppilaana, vanhempana,
isännöitsijänä, taloyhtiön hallituksen jäsenenä, kiinteistön omistajana, vuokranantajana. Kohtaamispintoja on
lukemattomia.
Voit kertoa oman tarinasi tai läheisesi tarinan. Voit
kertoa tarinasi lyhyesti tai käyttää siihen runsaasti aikaa.
Olemme kiinnostuneita kaikkien kokemuksista!
Arvioiden mukaan sisäilmaongelma koskettaa
tuhansia suomalaisia kotona, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Sisäilmaongelman taustalla voivat olla hyvin
monenlaiset tekijät kuten erilaiset mikrobit, kemialliset yhdisteet (esim. hometoksiinit, VOC-yhdisteet),
hiukkaset, mineraalivillakuidut tai puutteellinen
ilmanvaihto. Syytä ongelmalle ei aina löydetä. Ongelman laajuudesta huolimatta on olemassa hyvin vähän
tutkittua tietoa siitä, millaisia kokemuksia ihmisillä
sisäilmaongelmista on.
Sisäilmaongelma on voinut vaikuttaa sinuun ja/tai
läheisiisi monin tavoin: terveys, psyykkinen hyvinvointi,
talous, ihmissuhteet, asumisjärjestelyt, työjärjestelyt,
maailmankuva jne. Jokaisen tarina on tärkeä. Kuvaa
kokemuksiasi mahdollisimman monipuolisesti, yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Voit hyödyntää kirjoituksessasi seuraavia kysymyksiä:
Miten sisäilmaongelmat liittyvät elämääsi? Milloin
ongelmat alkoivat ja mihin ne liittyivät?
Miten sisäilmaongelma vaikutti ja/tai vaikuttaa
sinuun/läheisiisi? Kuinka olet pyrkinyt ratkaisemaan
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tilannetta ja millaisia vaiheita siinä on ollut? Millaista
apua tai tukea olet saanut? Millaista tukea tarvitsisit?
Mitkä tekijät mahdollisesti vaikeuttavat/vaikeuttivat tai
edistävät/edistivät ongelman ratkaisemista? Mikä on
tilanteesi nyt?
Kirjoitukset tulevat ensiksi tutkija Eerika Finellin
käyttöön ja tämän jälkeen ne arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan ja Yhteiskuntatieteelliseen
tietoarkistoon tutkimuskäyttöön.
30.11.2014 mennessä vastanneiden ja yhteystietonsa
ilmoittaneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.
Tutustu vastausohjeisiin:
http://www.ﬁnlit.ﬁ/kra/keruut/sisailma.pdf
Vastaa verkossa:
http://www.ﬁnlit.ﬁ/arkistot/keruut/sisailma/
Lisätietoja:Tutkija Eerika Finell,
eerika.ﬁnell@helsinki.ﬁ
ja SKS:n kansanrunousarkisto,
puh. 0201 131 240, keruu@ﬁnlit.ﬁ
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö: tutkimuslaitos, humanistisen tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja, suullisen ja kirjallisen kulttuurin arkisto ja
tieteellinen erikoiskirjasto sekä kirjallisuuden viennin ja kääntämisen tukija. Seuraan kuuluu runsaat 3 000 jäsentä ja sen
palveluksessa työskentelee tällä hetkellä lähes sata henkeä.
www.finlit.fi
Asumiseen liittyvästä tutkimuksesta kiinnostunut
Asumiseen liittyvistä tutkimuksista kiinnostuneen ja aikaa
omaavan kannattaa tutustua ensin nettisivujen kautta, minkälaisia arkistoja ja aineistoja on. Sekä ketkä, miten, missä
vaiheessa ( jotkut ehkä 50 vuoden päästä keräyksestä tms.)
ja millaisiin tarkoituksiin niitä annetaan tutkiskeltaviksi. SKS:n
lisäksi tässä mainittakoon Kansallisarkisto ja Arkkitehtuurin
museo.

SEMINAARI
Silja Symphony 15.-17.5.2014

”Vierivä kivi ei sammaloidu.”
Ohjelmassa mm.
Kaisa Liski

Mika Piirainen

“Kiinteistökuningatar” kertoo rehelliseen tyyliinsä miten sinä,
isännöitsijänä hyödyt joustavasta yhteistyöstä osaavan kiinteistönvälittäjän kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja ottaa
kantaa ajankohtaiseen aiheeseen: mitä, miten ja miksi
isännöitsijätoimistoja tarkastetaan.

Wilma Schlizewski

Katleena Kortesuo

Kokemuksiaan As Oy Alakiventie 3:n lisäkerrosrakentamisesta
jakamassa hallituksen puheenjohtaja Wilma Schlizewski ja
projektijohtaja Harri Pitkänen T.T. Työmaatulos Oy:stä.

Sinustako isännöintialan seuratuin bloggari? Mitä iloa sosiaalinen media voi antaa sinulle isännöitsijänä.

Risto Laitila
TV:stä tuttu tohtori Akuutti oivalluttaa sinut terveellisen elämän
lähteille hauskan tietokilpailun avulla.

Lakikammari, paneelikeskustelu ym.
Ilmoittaudu mukaan!

Hinnat, ilmoittutuminen ja koko ohjelma: ^^^[PZLTPUHHYPÄ

Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

VESIMAKSU KÄYTÖN MUKAAN
ASKEL OIKEUDENMUKAISUUTEEN

Toive: Tarjontaan lisää
vaihtoehtoja ja kilpailua

Huoneistokohtaisen vedenmittausjärjestelmän etäluennan toivotaan vähentävän laskutuksesta aiheutuvaa työmäärää.
Projektipäällikkö Urpo Päivärinnan työnkuvassa vedenmittauslohko
on vain pieni
osio kokonaisuudessa.

Vedenmittausjärjestelmien soveltuvuus-, hinta- ym.
vertailut ovat käyneet ja käymässä aiempaa tutummiksi
kiinteistönomistajien työkuvioissa.
Se on seurausta viime vuonna voimaan tulleesta määräyksestä,
joka edellyttää vastedes laajan putkiremontin yhteydessä
asennuttamaan myös huoneistokohtaisen vedenmittauksen.

J

yväskylän Vuokra-asunnot Oy, JVA, perustettiin 1992. Seuraavan vuoden keväänä Urpo
Päivärinta aloitti työnsä yhtiön kiinteistöjen
parissa, joiden määrä oli kasvussa. Vanhem-
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pien kiinteistöjen rinnalle JVA rakennutti kyseisellä
vuosikymmenellä toista tuhatta uutta asuntoa.
– Silloin huoneistokohtaisesta vedenmittauksesta puhuttiin lähinnä, että niihin on tehtävä mitta-

reille varaukset, projektipäällikkö Päivärinta toteaa
parikymmentä vuotta myöhemmin.
Seuraavalla vuosikymmenellä, vuosina 20002010, uuden rakennuttaminen JVA:ssa jäi vähäisemmäksi, pariin kolmeen kohteeseen. Nekin rakennettiin vielä ilman huoneistokohtaisia vesimittareita.
Kuluvalla vuosikymmenellä yhtiön asuinkiinteistökannan kasvattaminen on taas saanut lisävauhtia, kiitos Jyväskylän kaupungin uudisrakentamiseen osoittamien kerrostalotonttien. Päivärinnan
mukaan vieläpä paikoilta, ”mihin niitä kannattaa
tehdä”.
– Laitakaupungille vuokra-asuntojen rakentaminen ei kannata, koska niille ei niin ole kysyntää.
Tällä hetkellä JVA:n asuntovaranto käsittää noin
7 500 huoneistoa, josta osa tuli vuoden 2009 kuntaliitoksessa maalaiskunnasta ja Korpilahdelta. Kyseinen saanto oli enimmäkseen nuorempaa kantaa,
mikä alensi yhtiön asuntojen iällistä keskiarvoa.

Satojen kiinteistöjen
yhtiöissä siirtymäaika pitkä
Uudiskohteita rakennettaessa huoneistokohtaisten
vedenmittausjärjestelmien asentamista on edellytetty jo vuodesta 2011.
Uudisrakentamisen ja vanhoissa kiinteistöissä
tehtävien kylpyhuone- ja linjasaneerausremonttien

myötä mittareiden määrä putkistojen kyljissä kasvaa kaiken aikaa.
Siten myös vedenkäytön laskutuksessa suunta
on selvä: yhä useammassa kiinteistössä perhekunta, ruokakunta - millä termillä samassa huoneistossa asuvia kutsutaankaan - tulee saamaan laskun
vain käyttämästään vesimäärästä.
Etenkin vedenkäytössään kohtuullisuuteen pyrkivien näkökulmasta se on varsin oikeudenmukaista. Jyväskylässä sitäkin merkityksellisempää, onhan kaupungin vesi kalleimmasta päästä Suomessa.
Siihen pääsyyksi Urpo Päivärinta esittää verkoston kunnossapidon vaatimat kustannukset.
Saneerausten ja uudisrakentamisen myötä JVA:ssa huoneistokohtainen vedenmittaus on
noussut Päivärinnan mukaan kiinteistökannasta
nyt 6-7 prosentin tienoille.
Uudiskohteissa, joissa porrashuoneet ovat lämpimiä, mittarit on sijoitettu porrashuoneen puolelle,
huoneiston oven tuntumaan. Siitä asukkaan on halutessaan mahdollisuus käydä vilkaisemassa omaa
vedenkulutuksen suuntaa. Toistaiseksi JVA:n asukkailla ei ole mahdollisuutta seurata kulutusta omalta
tietokoneeltaan.
– Vanhoissa taloissa, joissa uusitaan vain kylpyhuoneet, linjasaneerausta teettämättä, mittarit on
sijoitettu pesuhuoneeseen uuden katon ja sen yläpuolelle jääneen vanhan katon välitilaan. Lukemat

®

MULTICAL 21

Etäluettava ultraäänivesimittari asuntokohtaiseen mittaukseen
• tarkka
• langaton etäluenta
• vuotovahti
• 16 vuoden paristo
• hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa
a
mihin asentoon tahansa – myös
kylpyhuoneeseen tai mittarikaivoon
• tyylikäs muotoilu
• ympäristöystävälliset materiaalit

Tarkempia tietoja saat myyntiorganisaatioltamme:
Olli Torikka, Espoo, puh. 040 900 2108
Markku Haikonen, Vaajakoski, puh. 040 900 2105
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
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Huomiota veden
käyttämiseen
JOKAISEN asukkaan vedenkäyttötottumuksilla on
suuri merkitys taloyhtiön kokonaisvedenkulutukseen ja sitä kautta asukkaiden maksamiin vesikustannuksiin. Taloyhtiöissä voidaan hyvin pitää
tavoitteena vedenkulutuksen suhteen 100-120
litraa asukasta kohden vuorokaudessa.

Vedenkulutus kylpyhuoneessa
Suihkussa käydessään kuluttaa huomaamatta merkittävän määrän vettä ja lämmitysenergiaa.
Jos suihkuhanasta tulee vettä 12 litraa minuutissa, kylmän veden hinta on 3,96 euroa/m3 ja
lämpimän veden 8,36 euroa/m3 (keskiarvohinta
rivi- ja kerrostaloissa vuonna 2012, VVY):
20 minuutissa vettä kuluu 240 litraa, jolloin
suihkukerran hinnaksi tulee yli 1,5 euroa.
5 minuutissa vettä kuluu 60 litraa, jolloin suihkukerran hinnaksi tulee noin 0,40 euroa.
Suihkussa vedenjuoksuttamisen nelinkertaistaminen, nelinkertaistaa myös kustannukset.
Jos 75 asukkaan taloyhtiössä jokainen asukas
käy keskimäärin 3-5 kertaa viikossa suihkussa ja
suihkuvedenjuoksuttamista saataisiin keskimäärin
lyhennettyä 3 minuutilla, säästyisi:
vettä 36 litraa suihkukertaa kohden ja vuodessa
noin 420 000-700 000 litraa,
lämmitysenergiaa noin 15 000-25 000 kilowattituntia vuodessa, ja
vesikustannuksia edellä olevilla vedenhinnoilla
noin 2 400-4 000 euroa.
Tämä säästö tarkoittaisi perittävissä vesimaksuissa noin 3-4 euron alennusta henkilöä kohden
kuukaudessa ilman minkäänlaisia investointeja.

Kuluuko suihkuveden lämmittämiseen paljon vai vähän energiaa?
20 minuutin suihkussa käynnin aikana kulutetusta
vedestä noin 60 prosenttia on lämmintä vettä,
jolloin kulutetaan noin 8,4 kilowattituntia energiaa. Tuolla energiamäärällä pystyy käyttämään
jääkaappi-pakastinta noin 4-14 vuorokautta. 3
minuutin vähennys suihkuvedenjuoksutuksessa
säästää puolestaan energiaa 1,3 kilowattituntia, ja
tuolla säästöllä jääkaappi-pakastinta käyttäisi noin
16-50 tuntia.

Asukkaiden kannattaa kiinnittää
huomiota myös seuraaviin asioihin:
Pestään täysiä koneellisia astioita ja pyykkiä ja
käytetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia säästö- ja vajaatäyttöohjelmia.
Käsin tiskatessa ei pestä astioita juoksevan
veden alla.
Lähde: www.motiva.ﬁ
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voi kurkata luukun avaamalla.
Tilannekirjoon kuuluu myös joitakin vanhempia
kiinteistöjä, joihin huoneistokohtaiset mittarit on
kyllä jossain vaiheessa asennettu, mutta ne eivät ole
käytössä, etäluentamahdollisuuden puuttuessa.
– Koko kiinteistökantaan nähden niitä toki on
hyvin vähän, Päivärinta toteaa ristiriidasta. Siitä hänellä ei ole tietoa, onko niitä sitten alunperinkään
hyödynnetty.
– Veikkaisin, että ei.
Huoltomiesten kierrättäminen lukemia keräämässä paikan päältä on iso vaiva, sitten päälle asuntokohtainen laskuttaminen. Työ kerryttäisi
myös kustannuksia.

Kevennystä myös
laskutustoimintoihin, kiitos
Ehdoton kanta Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ssä
asuntokohtaiseen vedenmittaukseen siirryttäessä on siis: ei järjestelmää ilman etäluentamahdollisuutta. Toistaiseksi toimittajien vaihtoehdot ei-

Tänä päivänä
kuluttajan kannattaa esimerkiksi astianpesukonetta ostaessaan kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen.
Konepesu
säästää vettä
verrattuna siihen, että pestäisiin tiskit
juoksevan veden alla.

vät välttämättä sovellu suoraan yhtiön käyttämän
asiakashallintajärjestelmän kautta, laskutusvaihetta
”notkistaen”.
Nyt paremman kilpailutilanteen aikaansaamiseksi on ongelma osittain ratkeamassa, kun markkinoilta on löydetty toimittaja, joka on lähtenyt hiomaan mittausjärjestelmäänsä soveltuvaksi myös
tältä osin asiakkaan toiveiden mukaiseksi.
Luottamusta edistyksestä on, vaikka hiukan ”vaiheessa” vielä ollaan. Lisäetuna kyseisellä toimittajalla on järjestelmän patterikäyttöisyys, sähkövetoja ei
tarvita. Pattereiden luvataan kestävän noin 15 vuotta - saman ajan, minkä itse mittareidenkin iäksi on
annettu.
Harmillisempi juttu on sikäli, että jos halutunlainen järjestelmä on tilattavissa ainoastaan yhdenkahden toimittajan kautta, hintaneuvotteluissa asiakkaan eväät ovat heikot. Laitetoimittajia soisikin
ilmaantuvan tarjoajiksi nykyistä enemmän, jotta tulisi kilpailua.
– Mittarivalmistajien puolelta yhteydenotot ovat
olleet aika vähäisiä, eivät ole tulleet esille, näyttämään mallejaan, Urpo Päivärinta sanoo.
Toimittajilta hän toivoisi pidemmällekin ulottuvaa kiinnostusta, halua kehittää tarjoamaansa järjestelmää asiakkaan tarpeiden mukaan loppuun asti, tasauslaskutusta myöden.

– Ei saa olla niin, että järjestelmä laitetaan ja
ongelmat jätetään asiakkaalle, ja mahdollisuudet
jäävät siksi ehkä hyödyntämättä. Ei pelkkää myyntimiestä ...
Optimaalisena käyttövesikuvioissa Päivärinta näkisi tilanteen, jossa asiakkaiden ennakkolaskutuksesta päästäisiin kokonaan eroon. Huoneistokohtaisen veden käytön ennakointia kun ei voi
tehdä täysin asuntokohtaisesti. JVA:ssa taksan taso
on päädytty porrastamaan asuntotyypin mukaan
kolmella tavalla: yksiöt, kaksiot ja sitä suuremmat
huoneistot.
Tasauslaskutus hoidetaan neljän kuukauden välein, ei vuoden, kuten ensiajatus oli. Riski olisi ollut,
että huoneistoissa, joissa vedenkulutus olisi heittänyt reippaammin yli ennakkoperusteeksi valitun
tason, kertarysäyksellä maksettavaa lisälaskua olisi
voinut kertyä satoja euroja.
– Ensimmäisessä kohteessamme, johon huoneistokohtaiset mittarit laitettiin, hiukan yli puolelle
tasauksessa tuli palautusta. Aika hyvin meni.

Vexve Verto
Huoneistokohtaisen
vedenmittauksen
edelläkävijä jo 30 vuotta
Vexve Verto on huoneistokohtainen
vedenmittausjärjestelmä, jonka
avulla käyttäjä pystyy tarkkailemaan
koko kiinteistön tai yksittäisen asunnon kulutuslukemia.
Järjestelmään kuuluvat virtausanturit, huoneistoyksiköt ja -näytöt sekä
Internetissä toimiva kulutustietojen
seurantatyökalu VertoLive.
Vexve myöntää Verto-järjestelmälle
viiden vuoden takuun.

Vexve Verto
Pajakatu 11, 38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800
www.vexve.com

Tiesithän, että huoneistokohtaiset vesimittarit on nyt asennettava myös vanhoihin
rakennuksiin putkiremontin yhteydessä.

Netissä toimiva kulutustietojen
seurantatyökalu VertoLive on
uudistunut!
Katso esittelyvideo täysin
uudesta VertoLivestä!
www.vexve.com/vertolive
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Teksti: Riina Takala

ULLAKKOASUNNOILLA RAHAT
MITTAVIIN PERUSKORJAUKSIIN

60-lukulainen taipui
ullakkorakentamiseen

Henkeä salpaavat maisemat.
Terassi on tehty päädyssä
olevan yksiön
ympärille
L-muotoon.
Tilaa on noin
50 neliön verran.

Ullakko- ja lisäkerrosrakentaminen yleistyy sitä
mukaa kuin taloyhtiöt etsivät rahoitusta mittaviin
perusparannuksiin, varsinkin putkiremontteihin.
Vanhojen arvokerrostalojen ullakoita on muutettu
poikkeusluvin asunnoiksi jo 90-luvulta alkaen.

N

yt näyttää selvästi olevan suuntausta
myös siihen, että 60-luvun, ehkä 70-luvunkin talojen ullakoita halutaan muuttaa koko kaupungin ylle huikeat näkymät antaviksi asunnoiksi.
Yksi esimerkki uudenlaisesta ullakko- ja lisärakentamiskonseptista on 60-lukulainen kerrostalo
Asunto Oy Helsingin Kolmas Linja 17 Kalliossa.
Taloyhtiön entisissä 83 asunnossa asutaan nyt
käyttövesi-, viemäri-, sähkönousu-, ikkuna- ja julkisivuremontein parannetuissa asunnoissa. Lisäksi vajaassa 30 huoneistossa on tehty kylpyhuoneremontti.
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Yhdeksänkerroksisen talon katolle, entisen ullakon tilalle rakennetuissa viidessä asunnossa taas
asutaan modernisti, kauniisti sisustetuissa, nykyaikaisella talotekniikalla varustetuissa asunnoissa
isoine ikkunoineen, mutta ennen kaikkea kookkaine terasseineen, joista avautuu huikeat näkymät
kaupungin ylle.

Peruskorjaukseen
tarvittiin rahoitusta
Vuonna 1962 valmistunut 83 huoneiston ja kuuden
liiketilan muodostama kerrostalo oli aikaisemmin

vuokratalo, jonka omisti Nordean Henkivakuutus.
Vuonna 2011 se siirtyi asuntosijoittamista harjoittavan Taaleritehtaan Asuntorahasto V Ky:n omistukseen ja samalla muutettiin asunto-osakeyhtiöksi.
Ullakkorakentamista oli taloyhtiössä mietitty jo
edellisen omistajan aikaan ja sille oli haettu rakennuslupakin. Se ehti kuitenkin vanheta, mutta toimi
hallituksen puheenjohtaja Samuel Tuomolan mukaan nyt yhtenä kimmokkeena peruskorjausten rahoittamiseen ullakkorakentamisella. Putkiremontin
teettäminen alkoi olla akuutein asia, mutta korjausta vaativien rakenteiden listalla olivat myös mm.
julkisivut ja ikkunat.
– Rakennusvalvonta suhtautui hankkeeseen
suopeasti. He omaehtoisesti miettivät eri vaihtoehtoja, miten kannattaisi lupa-asia käsitellä, että hanke menisi jouhevimmin läpi, Tuomola kertoo.
Siinä lähtökohta ja tässä tulos: Kerrostalon viemärit on nyt sukitettu ja pinnoitettu; Käyttövesiputket on uusittu siten, että putket kulkevat porrashuoneiden puolella koteloissa, joista ne on jaettu
kussakin kerroksessa suoraan huoneistojen vesipisteisiin; Sähkönousut on uusittu; Porrashuoneet on
uusittu; Julkisivuun on tehty lisälämmöneristys ja
julkisivurappaus; Ikkunat on uusittu; Parvekkeet on
kunnostettu.
– Huoneistojen sisäpuolella ei tosiaan tehty juurikaan korjauksia, paitsi 25 asunnon kylpyhuoneet,
koska ne olivat vielä alkuperäisessä kunnossa. Tämän lisäksi taisi tulla muutama kylpyhuone, joiden
korjaamisen tarve havaittiin remontin aikana. Lopuille ei tehty mitään, koska ne oli sen verran hiljattain korjattu, Tuomola kertoo.
Lisäksi vanha ullakko muuttui viideksi asunnoksi, joissa on yhteensä 244 neliötä.
– Ja se mikä niissä asunnoissa on poikkeuksellista ympäristöönkin verrattuna on se, että lähes
kaikilla on saman verran terassitilaa kuin asuinneliöitä, Tuomola vinkkaa.
Näin onkin, sillä esimerkiksi 44 neliön pääty-yksiössä ”yksityistä” terassia noin 50 neliötä. Ei siis ihme, että Tuomas Palmu Asuntoverstas Saneeraus
Oy:stä laskee leikkiä, että ”kesällähän voi asua terassilla ja käy vain nukkumassa sisällä”.
Peruskorjaus maksoi yli 4 miljoonaa euroa, josta ullakkorakentamisella saatiin rahoitettua kustannuksia 360 000 euroa. Ei siis ihme, että osakkaat
ovat varsin tyytyväisiä.
– Muutenhan tuokin raha olisi mennyt jokaisen
osakkaan omasta pussista.
Kustannukset jäivät muutoinkin harvinaisen
edullisiksi, 850 euroa neliöltä, mikä on Tuomolan
mukaan toteuttamisessa käytetyn Asuntoverstas
Saneeraus Oy:n tarjoaman projektinjohtourakoinnin ansiota.

Joustava ja monipuolinen järjestelmä
huoneistokohtaiseen mittaukseen
Veden ja energian huoneistokohtaisen mittaamisen avulla
asukkaalla on mahdollisuus hallita kulutustaan ja siten
säästää koko taloyhtiön menoissa.
M-Bus-mittariluentajärjestelmä on suunniteltu vastaamaan kustannustehokkaasti niin suurten kuin pienten taloyhtiöiden tarpeisiin. Järjestelmää on asennettu jo yli 700
taloon ja 23000 asuntoon ympäri Suomen.
Järjestelmä koostuu tyyppihyväksytyistä huoneistokohtaisista vesimittareista, keruuyksiköistä ja keskusyksiköstä.
Siihen voidaan liittää myös huoneistokohtainen energiamittari Sharky 775 sekä M-Bus NET -raportointi.
Edullinen ja räätälöitävä järjestelmä mukautuu ja laajenee
erilaisiin käyttökohteisiin joustavasti.
Kysy lisää mittaustekniikan asiantuntijaltamme
puh. 0207 424 611.

Projektinjohtourakointi
selkeyttää vastuunjakoa
Projektinjohtourakoinnin malli tuli mukaan Tuomolan mukaan osin vanhan omistajan perua. Tässä toimintamallissa on ideana, että rakennusoikeuden myymisen ohella projektinjohtourakoitsijan

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
Nuijamiestentie 3 A, 00400 HELSINKI • Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA
Puh. 0207 424 600 • sgps.ﬁnland@saint-gobain.com • www.sgps.ﬁ
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Asunto Oy
Helsingin
Kolmas Linja 17
sai tehtyä mittavan remonttinsa ullakkoasuntojen ansiosta huomattavasti edullisemmin kuin
muuten. Toki
myös hankkeen toteuttaminen projektinjohtourakkana toi edullisuutta

toimesta kartoitetaan ullakon soveltuvuus rakentamiseen, tehdään muita tarvittavia esivalmisteluita,
hoidetaan rakennusluvan hakuprosessi, rakennuttaminen ja lopulta uusien, tasokkaasti toteutettujen
asuntojen myymisen.
Erityisen toimiva ratkaisu oli nimenomaan täällä siksi, että toimintamalli mahdollisti peruskorjaamisen ja ullakkorakentamisen tekemisen yhtä aikaa
saman urakoitsijan kanssa ja yhden ja saman projektinjohtoyrityksen vastuulla.
– Samanaikaisuus oli mielestäni oikein hyvä järjestely. Toisaalta se, että oli vain yksi projektinjohtourakoitsija, helpotti siinä, ettei tullut esimerkiksi
vastuiden rajaamiseen liittyviä ongelmia. Lisäksi taloyhtiöllä oli hankkeissa vain yksi neuvottelukumppani, Tuomola sanoo.

Tulevat ostajat ja kustannukset
haltuun jo varhaisessa vaiheessa
”Juu, päätetäänpä rakentaa ullakolle ja anotaan rakennuslupa, myydään se sitten jollekin ja siitähän
se sitten sujuu.” Karrikoidusti voisi väittää, että liian
usein hanke etenee taloyhtiössä juuri tällaisen innostuksen vallassa ja valmistuvista asunnoista saatavat rahat mielessä.
Samuel Tuomola omien kokemusten perusteella korostaa sitä, että näin ei kannattaisi tehdä, vaan
heti alkuun, oikeastaan ennen kuin on tehty päätös
rakennusluvan myymisestä jollekin urakoitsijalle,
otetaan mukaan asiansa osaava rakennuttajakonsultti. Hän toimii sitten koko hankkeen ajan myös
taloyhtiön edustajana.
– Meillä on todella hyvä isännöitsijä, mutta silti oli itsestään selvyys, että käytetään rakennuttajakonsulttia taloyhtiön edustajana. Konsultin käyttö
on aika marginaalinen kustannus tuon kokoisessa
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urakassa; siis yli 4 miljoonaa ja konsultin laskutus
kymmenissä tuhansissa. Puhumattakaan siitä, että
ei tarvitse yöuniaan menettää, Tuomola sanoo.
Lisäksi Samuel Tuomola painottaa sitä, että konsultin lisäksi alkuvaiheeseen kannattaa kiinnittää
arkkitehti.
Näin syntyy ehkä paremmin sellaiset arkkitehtisuunnitelmat, jotka menevät läpi rakennuslupavirastossa, mutta ennen kaikkea niiden toteuttaminen on sekä taloyhtiön että toteuttajan kannalta taloudellisesti järkevissä raameissa.
– Lisäksi ullakkorakentamisessa mietitään ehkä
liian vähän etukäteen tulevia ostajia. Toki ymmärrän, että tilat asettavat omat rajoituksensa suunnitelmille, mutta vieläkin tärkeämpää on, että mukana on siinäkin vaiheessa sekin taho, joka ymmärtää
ostajaa ja euroa enemmän kuin kenties se arkkitehti, Tuomola sanoo.
Tällaisella yhteistyöllä saadaan parempi tulos aikaan kuin arkkitehti tekee sellaiset suunnitelmat,
joita ei voi toteuttaa tai toteuttaminen on liian kallista. Ja siltikin voi olla lopputuloksena, että syntyy
asuntoja, jotka eivät kelpaakaan.
Tuomola näkee tässä taloyhtiönkin edun siinä,
että kun asuntojen hinta optimoidaan alusta alkaen,
niin silloin tällainen taloudellisuusajattelu tuottaa
yhtiöllekin parhaan tuloksen.
– Kyllä voin lämpimästi suositella ullakkorakentamista peruskorjaamisen rahoituksessa. Väitän, että tuossa meidänkin yhtiössämme erityislaatuiset
ullakkohuoneet nostavat koko talon ja alakerroksissakin olevien asuntojen arvoa.
- En näe kovin paljon häviäjiä tällaisessa tavassa
toteuttaa näitä hankkeita, hän vielä toteaa.

TM

Binja-remontilla
satojen tuhansien
säästöt taloyhtiöille!
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Erkki Vähäsöyrinki,
tekninen asiantuntija, Binja Oy
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Olen toiminut lähes 40 vuotta VTT:llä rakennusten tutkimustehtävissä. En ole aiemmin
törmännyt näin merkitykselliseen energiaratkaisuun, jolla hyvin pienillä kustannuksilla
voidaan olennaisesti vähentää kiinteistön
energiakuluja ja lisätä asumismukavuutta.
Binja-remontti pitäisi määrätä pakolliseksi
kaikkien kiinteistöjen ikkunoihin ja oviin.
Myös uudehkoissa ikkunoissa
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on yllättäviä
tiivistyspuutteita.
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Huoneistoissa
kiinnitettiin erityistä huomiota laadukkaisiin
materiaaleihin
ja sisustukseen.
Huoneisto
lämpiää vesikiertoisella lattialämmityksellä, joten ei tarvittu esimerkiksi perinteisiä
pattereita pilaamaan sisustusta.
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Ullakkoasuntojen julkisivuissa on käytetty myrskyn irroittamaa kattopeltiä hyödyksi. Jokainen huoneisto on myös varustettu ilmalämpöpumpulla. Tuomas Palun selän takaa
puuttuu vielä naapurihuoneistojen välille tulevat väliseinärakenteet.

N

uori mies ja kaksi naista tulevat asuntonäytöstä. Yksi heistä huokaisee, että
olipa huikeat näkymät. Mieli varmaan
tekisi ostamaan, mutta se hinta: noin
vajaa 10 000 euroa neliöltä.
Annamaija Pelkonen Asuntoverstas Yhtiöt Oy:stä
kertoo, että tämäkin juuri esitelty asunto oli alunperin varattu, mutta se kauppa peruuntui. Kauan
asunto ei tyhjillään ole, sen Pelkonen kokemukseen
perustuen tietää. Kaikki asunnot kun varattiin 2 viikon sisällä myynnin aloittamisesta.
– Kun katsoin Helsingin rakennusvalvonnan
esitteistä esimerkkejä ullakkorakentamiskohteista,
niin ne olivat yleensä vanhoja rakennuksia. Niissä
asunnoissa on mahdollista jättää jäljelle puuparruja
ja tehdä vinoja kattoja. Mutta tämä kohde on siinäkin mielessä ihan erilainen, koska edustaa 60-luvun rakennuskantaa, Annamaija Pelkonen sanoo.
– Koska tämä on myös erittäin näkyvällä paikalla
täällä Kalliossa, rakennusvalvonnan arkkitehdillä oli
omat sanansa sanottavana julkisivuista ja ulospäin
näkyvistä kohdista, koko työmaan projektipäällikkönä ja vastaavana mestarina toiminut Tuomas
Palmu Asuntoverstas Saneeraus Oy:stä sanoo.
Kauniissa huoneistossa on harkitut värit ja sisustus. Annamaija Pelkonen kertookin, että huoneistossa näkyy sisustusarkkitehti Kirsi Valantin kädenjälki ja on muutakin ekstraa, joka erottaa asunnot
varmastikin suurempien rakennusliikkeiden asuntotuotannosta.
Palmu kertoo, että asukkaat ovat saaneet alusta
pitäen suunnitella huoneistonsa itse kuitenkin heidän suunnittelijansa ammattimaisella avustuksella.

Nykyaikaista tekniikkaa
ja kierrätysmateriaalejakin
Talotekniset järjestelmät eivät pistä missään kohdin
silmään, vaikka asuntoihin onkin pyritty saamaan
mahdollisuuksien mukaan nykyaikaisinta talotekniikkaa - ehkä juuri sen ansiosta onkin onnistuttu.
- Kattoon on upotetut ledit. Jokaisessa huoneistossa on oma lämmöntalteenottokone ja ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu on lähinnä viilentämistä varten, mutta ei sen käyttämistä näin talvella lämmittämiseenkään ei estä mikään. Tosin
kustannus on asukkaan omasta pussista pois, koska
vain vesikiertoinen lattialämmitys kuuluu vastikkeeseen. Kylpyhuoneissa on sähköinen mukavuuslattialämmitys. Eli nykytekniikkaa sovellettuna niin
pitkälle kuin mahdollista.
Käytännössä asuntojen ulkovaippa on entinen
eli siis katto, mutta sisälle on tehty tietysti nykypäivän vaatimukset täyttävät eristykset niin paloturvallisuuden kuin lisälämmöneristämisenkin suhteen.
Mielenkiintoinen yksityiskohta on sekin, että
kattoasuntojen rakentamisessa on voitu hyödyntää kierrätysmateriaalia - myrskyssä irronnutta yli
50 neliön kokoista kuparikattoa. Se siis muodostaa
ullakkoasuntojen ulkovaipan, jota on tosin suhteessa ehkä vähemmän kuin ikkunapinta-alaa. Niin isot
ikkunat huoneistoissa on.
– Valmiiksi patinoitunutta ja arvokasta materiaalia, siinäkin mielessä hyvin sopivaa tällaiseen kohteeseen.

Parasta
vedeneristykseen.
Vedenpitävät ratkaisut
M
Matakin
ammattitaitoiset urakoitsijat toimittavat
kkestäviä vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti.
Pyydä vedenpitävä tarjous lähimmältä MatakiP
urakoitsijaltasi. Löydät heidät osoitteesta
u
www.mataki.ﬁ/urakoitsijat.
w

www.mataki.ﬁ

Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

”POHJAVIEMÄRISTÄ PILVIPALVELUIHIN”

Putkiremontti uudella
tavalla ajatellen
As Oy Mäkilinnassa valmistaudutaan linjasaneeraukseen.
Osana hanketta vuonna 1927 valmistuneessa
kerrostalossa on päätetty saman tien ottaa käyttöön ja
luoda valmiudet kaikelle nykytietotekniikalle.
Edistyneen tekniikan avulla voidaan esimerkiksi
parantaa vanhusten mahdollisuuksia asua kotona
turvallisesti, kehittää asumiseen liittyviä hoivapalveluita.

P

ohja- ja pystyviemärit, käyttövesiputkistot, ilmastointi, märkätilojen vedeneristys,
sähköt, kaasu, dataverkko, mutta ennen
kaikkea huippuunsa viritetty taloautomaatio .... Siinä vuosille 2014-2015 ajoittuvan, Helsingissä sijaitsevan As Oy Mäkilinnan linjasaneerauksen
sisältö pääpiirteissään.
Tuttuja juttuja lukuisissa muissakin taloyhtiöissä näinä aikoina, asumishäiriöitä ja rahanmenoa
tietäviä. Monesti korjattavien litaniat koetaan riesana. Silloinkin, kun ymmärretään niiden välttämättömyys.
Mäkilinnassa osakkaiden asenne on kuulemma toinen. Ihmiset ovat remontista kiinnostuneita, monta vuotta suorastaan odottaneet aloittamista! Mikä sitten on tehnyt laajasta ja ennakkovalmisteluineen pitkäkestoisesta hankkeesta houkuttavan tässä 102 huoneistoa käsittävässä taloyhtiössä?
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Osakkaille tiedotettu
aina hyvin aktiivisesti
– Mäkilinnassa on vuosikymmenten ajan tehty kaikki remontit hieman toisin - paremmin kuin
tavallisesti. Taloa on aina hoidettu vastuullisesti ja
parhaat käytännöt etsien, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimiva Antti Elonen.
Tieto on valttia. Osakkaat on pidetty aina tietoisina talon teknisestä kunnosta sekä ajan tasalla ja
osallisina myös kaikissa suunnitelmissa. Teknisten

Kallion kirkolla (taustalla) on ikää
16 vuotta enemmän kuin As Oy
Mäkilinnalla. Isoja remontteja
ovat kokeneet kumpainenkin.

"Mäkilinnassa on vuosikymmenten
ajan tehty kaikki remontit hieman
toisin - paremmin kuin tavallisesti.
Taloa on aina hoidettu vastuullisesti ja parhaat käytännöt etsien."
Hallituksen puheenjohtaja Antti Elonen
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As. Oy Mäkilinnan hallitukselle ostettiin
iso TV-ruutu,
jotta se voi paremmin perehtyä yhteisen
pöydän ääressä
putkiremontin
suunnitelmiin.
Tässä 3D-kuvantamisella
tehty ajantasapiirustus tietokoneen ruudulla.

tutkimusten pohjalta oli jo selvää, että kun talossa
lähestyi aika tehdä putkiremontti, vain ns. perinteinen putkiremontti olisi järkevä vaihtoehto. Muusta ei tarvinnut keskustella. Katse haluttiin suunnata
pitkälle tulevaisuuteen.
– Linjasaneeraus on talon suurin remontti. Se
vaikuttaa talon asumispalveluihin vuosikymmenet,
jopa sata vuotta eteenpäin, Elonen sanoo.
Energiansäästö, ekologisuus, elinkaariajattelu ja
automatiikka kuvaavat tavoitteita, joihin Mäkilinnassa korjaushankeen myötä tähdätään.
Elosen mukaan yhtiökokouksissa osakkaat ovat
monesti tuoneet esiin, että hankkeissa on ajateltava myös tulevia sukupolvia, jotka aikanaan asuvat
talossa. Korjausvelkaa ei haluta nytkään jättää jälkipolville.

Valmiudet nyt,
sovelluksia kun tarvetta on
Heikkenevä huoltosuhde ja kasvava vanhusten hoitotarve ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa päivän puheenaiheita. As Oy Mäkilinnassa ongelmaan
on haettu ratkaisua suunnittelemalla taloon ns. pilvipalveluun perustuva älyverkko. Sen halutaan jatkossa palvelevan niin talon säätölaitteita, seuraavan
ja tallentavan mm. asukkaiden omaa energiankulutusta ja mahdollistavan vanhuksille tarjottavia hoivapalveluita.
Remontin jälkeen asukas näkee reaaliajassa kännykästä tai vaikka tv-ruudusta kuluttamansa veden
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ja sähkön määrän. Tavoite on aikaa myöden saada
myös asuntokohtainen lämmönkulutus seurantaan.
– Asunnon lämpötila voidaan jo nyt mitata etänä
valvomosta, sen myötä tarkistaa lämmityksen tasaisuus koko talossa. Sähköinen palovaroitin on itsestään selvyys, Antti Elonen sanoo.
Asukkaan elämäntilanteen muuttuessa (sairaus,
vanhuus tms.) asuntoon voi kytkeä erilaisia hoivaan
liittyviä toimintoja. Hätänapilla saa kutsun omaisille
tai kotihoitajalle.
Liiketunnistimilla voidaan seurata, onko asukas
ollut normaalisti liikkeellä vai makaako hän ehkä
loukkaantuneena lattialla. Dementoituneen asukkaan huoltamiseen voidaan haluttaessa kytkeä valvontakamera, esimerkiksi varmistaa, onko hän syönyt ja ottanut lääkkeensä.
– Hoivaelektroniikka kehittyy huimaa vauhtia, ja
se on halpaa. Jatkossa vain mielikuvitus on käytön
esteenä.
Valmiudet myös myöhemmille, todennäköisille
tarpeille on järkevää ja edullista luoda sähköverkoston uusimisen yhteydessä.
Mäkilinnassa asunnon ryhmäkeskukseen laitetaan ”universaalille logiikalle soveltuva palikka”, kuten Elonen kuvaa.
Asuntokohtaisten lisätekniikoiden käyttökustannuksista jokainen vastaa itse jos tai kun niitä hankkii: automaattisesti himmeneviä valoja, ohjelmoitua
musiikkia, vanhuksen vuoteen viereen tunnistinmatto välittämään omaisille viestiä heräämisestä jne.

Rakenneosien
elinkaarista oltava ymmärrys
Antti Elosella on perspektiiviä Mäkilinnaan reippaasti yli 30 vuoden takaa. Oli vuosi 1977, kun taloon muuttanut putkityöt taitava nuori mies, Elonen, valittiin tuolloin 50-vuotiaan talon osakasisännöitsijäksi .
– Tein ensitöikseni taloon pitkän aikavälin remonttisuunnitelman ja ilmoitin, että vuonna 2000
meillä on putkiremontti, kertoo työelämästä jo eläkkeelle siirtynyt talotekniikan insinööri. Hänen varsinainen työuransa tuli piirretyksi yritysmaailmassa.
– Suunnitelman teko oli helppoa, sillä jokaisella
rakennusosalla on oma elinkaarensa. Sen huomioiminen on osa systemaattista kiinteistöjohtamista, Elonen painottaa yhä, suuren hankkeen kynnyksellä.
– Eivät sitä kyllä välttämättä isot kiinteistöjohtajatkaan ymmärrä kiinteistöjohtamiseen kuuluvaksi,
hän on päätellyt.

Kolmiulotteisuuden hallinta
virheratkaisujen torjumiseksi ...
– Niin modernia ja teknistaloudellisesti hyvää tekniikkaa kuin on olemassa - siihen tähtäämme. Talo
voi olla vanha, mutta ei vanhanaikainen.
As Oy Mäkilinnan osalta hallituksen puheenjohtaja Antti Elosen repliikki tulee napakkana. Torkkelinmäellä Helsingin Kalliossa kohoavan talon ra-

kennustaiteellista ja arkkitehtonista luonnetta ei
kuitenkaan uhrata tekniikan nimissä. Periaate merkitsee mm. sitä, että porraskäytävät on jätetty pois
uusien putkistojen väylävaihtoehtona. Myös vaakaasennukset asuntojen kattoihin että alaslaskut huoneistotiloissa pyritään pitämään minimissä.
Seitsemänkerroksisessa, kaksihaaraisessa talossa
on asuntojen lisäksi liiketiloja. Putkistojen nousulinjoja on yli 30. Siitäkin syystä suunnittelu on vaativaa, ja kaikki rakenteelliset epävarmuustekijät on
haluttu minimoida. Noin 90 vuoden aikana lähes
kaikissa talon asunnoissa on tehty muutoksia, seinien siirtoja ym. Lähtökohta remontille oli tehdä talosta tarkat ja ajantasaiset piirustukset.
Koko talo on nyt mitattu kerros kerrokselta, tila tilalta ja piirretty todellisin mitoin digitaaliseen
muotoon. 3D-kuvaa hyödyntäen putki- ja sähkövedoille väylien suunnittelussa vältetään riski, että
ylhäältä vedettävä putkilinja saattaisi jossain kohdin
putkahtaa alempaan huoneistoon keskeltä kattoa.
Kolmiulotteisesta kuvasta asukkaan on helppo hahmottaa kylpyhuoneensa tilalliset mahdollisuudet
kalustamisen suhteen.
– Vanhan talon putkiremontti kannattaa suunnitella 3D-malliin. Se ei ole edes kallista, Antti Elonen
painottaa.
Hänestä onkin hämmästyttävää, että edes uusia
taloja suunniteltaessa kolmatta dimensiota ei juurikaan sovelleta, vaikka suunnittelu muuten tehdään
digitaalisesti.

Remontin
suunnittelumateriaali on
osakkaiden
seurattavissa.
3D-kuvannuksesta osakas voi nähdä
tulevan kylpyhuoneensa havainnollisesti.
Kuvia esittelemässä hallituksen puheenjohtaja Antti
Elonen.
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Tekesin Korjausrakentamisen
edistämisohjelma
vauhdissa
TEKESIN Rakennettu ympäristö -ohjelman
korjausrakentamisen aktivoinnissa haetaan uusia
malleja ja palveluja asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksiin.
As. Oy Torkkelinmäki on siis yksi näistä asuntoosakeyhtiöhankkeista.
Vastaavaa mallintamista hyödynnetään myös
As. Oy Meritullinkadun hankkeessa, missä vuonna
1887 rakennettu arvokiinteistö suunnittelee yhtä
aikaa linjasaneerausta sekä hissi- ja ullakkorakentamista.
Meritullinkadun hankkeessa sovelletaan myös jo
ammattilaisten testaamaa integroitua toteutusmallia (IPT). Mallissa valitaan kaikki tärkeimmät toimijat
mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
jaetaan riskit ja hyödyt kaikkien osapuolten kesken
ja vahvistetaan yhteistoiminta sitä tukevalla sopimuksella ja kaupallisella mallilla. Riskien jakaminen
ja mahdollisuus yhteiseen palkitsemiseen kannustaa sopimusosapuolet aitoon yhteistoimintaan.
Valvontakonsulttien vetämässä hankkeessa on
mukana Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy, joka
kehittää samalla myös omaa osaamistaan peruskorjaushankkeiden läpiviennissä.

Hankesuunnittelua palveluna
Kolmannessa projektissa kehitetään hankesuunnittelua. Sehän on tyypillisesti hankkeiden heikoin
lenkki.
Hankkeessa pyritään kehittämään hankesuunnittelusta palvelua asunto-osakeyhtiöiden suunnittelua ja päätöksentekoa tukevaksi prosessiksi.
Parempaan hankesuunnitteluun päästään, kun
prosessissa johdetaan tilaajan hankkeelle asettavat
tavoitteet ja käytetään niitä projektin johtamisessa
sekä tuotetaan ratkaisuvaihtoehdot ja vaihtoehtoiset toteutusmallit vaikutuksineen yhtiön päätettäväksi.

Yhdeksän projektia meneillään
Tekesin syksyllä 2013 käynnistämä korjausrakentamisen aktivointi etenee yhdeksän tilaajaorganisaation yhteisenä ryhmähankkeena. Tavoitteena on
luoda korjausrakentamisen valtavasta kehittämispotentiaalista uutta liiketoimintaa.
Aktivoinnin päätyttyä tulokset jalkautetaan
kiinteistö- ja rakennusalan käytännöiksi ja ohjeiksi
alan järjestöjen kautta. Hanke kestää vuoden 2014
loppuun.
Lisätietoja: Sampsa Nissinen, Tekes,
Rakennettu ympäristö ohjelman päällikkö
puh. 029 50 55687, sampsa.nissinen@tekes.ﬁ
Jani Saarinen, Vison Alliance Partners,
puh. 0400 625 670, jani.saarinen@vison.ﬁ
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... pilvipalvelu mm.
sähköisen huoltokirjan tukena
3D-kuvantaminen ja sen avulla todellisuutta vastaavin mitoin tehtyjen digitaalistenpiirrosten hyödyntäminen korjaushankkeen suunnittelussa on
yksi niistä osioista, jossa As Oy Mäkilinna toimii taloyhtiömaailman pioneerina uutta ajattelua ja kehittämistä ryhmäkorjausrakentamiseen ajavassa
Tekes-hankkeessa.
Kaikki pioneeriyhtiön aineisto: lähtökohtapiirrokset, työsuunnitelmat, dokumentit, asiakirjat jne.
tullaankin tallentamaan myös jatkossa digitaaliseen
muotoon. Aineiston säilymisen ja käytettävyyden
varmentamiseksi taloyhtiön on tarkoitus siirtyä pilvipalveluiden hyödyntäjäksi, joskin palvelua on tarkoitus hyödyntää paljon laajemmassakin mittakaavassa.
– Dataa on saatavissa niin paljon kuin mielikuvitusta riittää, ja sitä voidaan koota pilveen, ottaa sieltä käyttöön siinä muodossa kuin halutaan ja silloin
kun tarvitaan.
Sähkön ja vedenkulutukset asuntokohtaisesti ja
ajan tasalla ovat jo tuttua, asuntokohtaisen lämmön
mittaamisessa systeemi on hakuvaiheessa. Lämpöverkoston säätöä helpottaa, jos tiedetään joka asunnon lämpötila, joka asuntoon laitettaisiin lämpöanturit.
– Nyt laitamme kaiken valmiuden, katsomme
sitten, miten tekniikka menee eteenpäin. Ajatus on,
että se joka käyttää, se maksaa. Ohjaamme siihen
suuntaan, että ihminen ymmärtää käyttäytymisensä maksuseuraukset.
Pilvipalvelun kautta tarkoitus on ohjata dataa
myös porrasauloihin tulossa oleviin sähköisiin infotauluihin: yleistä tietoa, mahdollisesti ajan tasalla
pyörivänä tietoa, mikä kulkuväline on ko. hetkellä
optimaalisimmillaan tarjolla: bussi, ratikka tai metro .. jne.
– Yleistä infoa, mutta myös tietoiskuja esimerkiksi vedenkulutuksista, asuntotasoista vertailua suurin ja pienin kulutus - osoittamatta, mitkä kyseisiä asunnot ovat.
Jokaiseen kylpyhuoneeseen on tarkoitus asentaa
sähkökäyttöinen lattialämmitys, joka on asukkaan
säädettävissä, mutta myös ajastettavissa mukavuuden tai edullisuuden mukaan.
– Halvempaa yösähköä hyödyntäen kustannus
voi jäädä 20 euroon vuodessa, holtittomalla asenteella, jatkuvasti päällä pitäen kulua voi kertyä kymmenkertaisesti.
– Vesikiertoisen lattialämmityksen käyttäminen
ei tässä onnistu teknisesti. Sen sijaan kylpyhuoneisiin tulee yhtiön käyttövedellä lämpiävät kuivauspatterit.
Suunnittelu valmistuu kevään aikana. Urakkalaskenta toteutetaan kesällä, sitten yhtiökokous tekee
lopullisen päätöksen. Valittu urakoitsija pääsee töihin syksyllä ja vuoden 2015 loppuun mennessä on
määrä olla valmista.
– Aikataulu on tiukka, mutta pohjatyö on tehty
hyvin, Antti Elonen luottaa.

Geberit piilohuuhtelusäiliöt

Kestää puoli
vuosisataa.
Vuonna 1964 Geberit-piilohuuhtelusäiliön rakentaja oli
aikaansa edellä. Tänään on samoin:
Geberit-piilohuuhtelusäiliö on varustettu tulevaisuuden
standardien mukaisesti - siksi se on viisas valinta.
̛ZZZJHEHULWƬ

Tilaajan tavoitteet esiin ja
ammattimaisuutta kehiin

– Uusia ajattelu- ja toimintamalleja, joita
ollaan soveltamassa nyt As
Oy Mäkilinnassa, ei ole
tarkoitus pitää
vakan alla,
Juuso Hämäläinen.
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ryhtyneiden on usein myönnyttävä toteamaan, että
omillaan ei pärjätä, tarvitaan konsultti avuksi.
– Meillä on ollut varmaan kymmenen tällaista hanketta, Hämäläinen toteaa tapauksista, joissa projektinjohtaja liittyy konsultiksi jo meneillään
olevaan asunto-osakeyhtiön hankkeeseen.
Parempi lähtökohta hänestä olisi ottaa ammattiapua hankkeen alusta lähtien. Tällöin mahdollisia,
hankaluuksien eliminoimiseksi tarvittavia korjausliikkeitä, joita kesken hankkeen mukaan tullut konsultti saattaa joutua ensitöikseen kehittämään, ei
todennäköisesti olisi syntynytkään.
Alusta lähtien Juuso Hämäläinen ei ollut mukana As Oy Mäkilinnan hankkeessakaan. Taloyhtiö oli
palkannut konsultin laatimaan hankesuunnitelmaa,
yhtiön omassa ohjauksessa.
Hankesuunnitelman valmistuttua yhtiö päätti
valita hankkeelle projektinjohdon. He asettivat arviointiperusteissaan riman ja kriteerit korkealle siten,
että valittavan yrityksen ja henkilöiden piti pystyä
parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan heidän
tilaajina hankkeelle asettamiinsa tavoitteisiin. Sama
linja on jatkunut hankkeen myöhemmissä konsulttivalinnoissa ja tulee nousemaan esiin myös urakoitsijaa valitessa.

R

akennetaan uutta tai korjataan vanhaa,
hankkeen alkupisteessä on kaivettava
selvyys tilaajan tavoitteista. Tavoitteiden
saavuttaminen riippuu sitten monista toimijoista. Lähtökohta on lupaava, jos toimijoista jokainen saa selvän käsityksen omasta osuudestaan
hankkeessa, roolijako on kunnossa ja siitä pidetään
kiinni.
Hankejohtamista, valvontaa, suunnittelua, kehittämistä - kaikki nämä kuuluvat Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n palvelurepertuaariin.
Oheinen Mäkilinnaa koskeva juttu kertoo yhdestä lukuisista hankkeista, joissa Juuso Hämäläinen on osallinen projektinjohtajana. As Oy Mäkilinnan linjasaneeraushankkeessa hankesuunnitteluvaihe oli jo läpivietynä, kun taloyhtiö päätti kilpailuttaa tuekseen rakennuttajakonsultin. Valinta
osui siis Hämäläisen yritykseen ja henkilötasolla
häneen.
Liike- ja julkisen sektorin puolella projektinjohtajan käyttäminen alusta lähtien on tuttu käytäntö;
siellä rakentamisen taustalla ovat ammattitilaajat ja
-käyttäjät.
Asunto-osakeyhtiössä kokemukset isoista hankkeista ovat vähäisempiä tai vasta odotettavissa. Yhtiöstä tai isännöitsijältä saattaa löytyä osaamista
hankkeen valmisteluun - tai ainakin yritystä. Urakkaneuvotteluvaiheessa, joskus aiemminkin, työhön

Osakkaiden toiveet
kaivettava oikeasti esiin
– Aloitammepa missä tahansa vaiheessa, ensin
meidän on otettava selkoa, mitä on jo tehty - siitä
huolimatta, mitä siitä on kirjoitettu, Hämäläinen sanoo rakennuskonsulttina.
– Hankkeen haltuunotto, kokonaisuuden ja tilaajan tavoitteiden hahmottaminen, heidän sparraamisensa vielä kertomaan, mitä he - osakkaat ja
hallitus, eivät niinkään suunnittelija, isännöitsijä tai
muu - oikeasti haluavat, se on kiinnostavin osio.
Sen jälkeen päästään vaiheeseen, jossa hanke organisoidaan oikeaan asentoon, aivoitellaan uomiinsa.
As Oy Mäkilinnasta Juuso Hämäläinen on hankkeen projektinjohtajaksi tultuaan voinut todeta, että
siellä tilaajan tavoitteet on otettu korostettuun asemaan. Ja jotta rima saavutettaisiin, myös hankkeen
projektijohtajalle on asetettu tavoitteet.
Näin sen Hämäläisen mukaan tulee ollakin,
asunto-osakeyhtiöissä yhtä tärkeänä kuin liike- ym.
ammattimaisen rakentamisen sektorilla.
Korjauspuolella As Oy Mäkilinnan anti, kiinnostavuus, on ollut projektinjohtajallekin mm. yhtiön
mittavuudessa, sen iässä sekä yhtiön myönteisessä
asenteessa mm. 3D-visualisointiin, ajantasolle saatettujen piirustusten ym. dokumenttien arkistoimiseen sähköiseen muotoon. Hankkeen päätyttyäkin
dokumentointi on päätetty pitää ajan tasalla.

60 000 oikeaa osoitetta.

Alueellinen täsmämedia

Kaikki
taloyhtiöpäättäjät
SIR Tietokanta on osoiterekisteri, jossa on
suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden
t hallitusten puheenjohtajia 49 251
tammatti-isännöitsijöitä 3 856
tsivutoimisia isännöitsijöitä 7 168
Kaikki henkilönimellä ja ajantasaisella osoitteella.
Sir päivittyy jatkuvasti. Sopimus Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa
takaa päivityksen luotettavuuden ja tuoreuden. Lisäksi Kiinteistöposti
käyttää jakelurekisterinään SIR Tietokantaa.
Yllä olevat osoitemäärät on poimittu SIR Tietokannasta 19.9.2013.
Espoo - Kauniainen
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

188 kpl
982 kpl
3329 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

54 kpl
88 kpl
698 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

594 kpl
1239 kpl
6187 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

109 kpl
111 kpl
1336 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

61 kpl
44 kpl
780 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

51 kpl
46 kpl
551 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

114 kpl
189 kpl
1403 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

225 kpl
227 kpl
2175 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

27 kpl
48 kpl
431 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

164 kpl
155 kpl
1398 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

73 kpl
99 kpl
917 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
73 kpl
574 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

88 kpl
83 kpl
987 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

135 kpl
555 kpl
2057 kpl

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi

Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

AS OY HELSINGIN MALTA ON ASUTETTU, KODIT KÄYTÖSSÄ

Yhteisöllisyys henkii
isännöitsijäänkin
– Porraskäytävä on porraskäytävä täälläkin, mutta
kun tulee näihin yhteisiin tiloihin, on tunne ikään
kuin tulisi jo ihmisten koteihin. Täällä on hyvin avoin
ilmapiiri, jutellaan paljon herkemmin kuin muualla.
Miten tuo on mahdollista, upouudessa taloyhtiössä?

I

sännöitsijä Timo Filsin uudessa asiakastaloyhtiössä yhteiset, kodinoloa henkivät tilat eivät
rajoitu tavanomaisiin pakollisiin sauna-, pyykki- ja varastotiloihin. On myös yhteiskeittiö
ja monia tiloja harrastamiselle ja muulle yhdessäololle. Jätkäsaareen valmistuneessa As Oy Maltassa
moni muukin asia on omanlaistaan.
Helsinkiläinen kun on, Timo Fils oli siinä missä
monet muutkin lukenut mielenkiinnolla Jätkäsaareen tulollaan olevasta, osakkaiden itse pitkälle
suunnittelemasta ja heidän rakennuttamastaan yhteisöllisyyden henkeä korostavasta taloyhtiöstä.
Viime marraskuussa mielenkiinto, tiedonhalu ja
kosketus hypähti toiselle tasolle, kun taloyhtiön hallituksen työryhmän valinta isännöintiyhtiöstä osui
hänen työnantajaansa Kantakaupungin Isännöinti
Oy:hyn. Ja isännöinti tuli hänelle omakohtaisesti.
Yhteisölliset asuinympäristöt eivät sinänsä olleet
Filsille täysin kokematon ilmiö entuudestaankaan.
Hänen isännöinnissään on mm. neljä vakuutusyhtiön omistuksessa olevaa, jonkinasteisesti yhteisöllisyyttä mahdollistavaa senioritaloa.
Toisaalta hän toimii hallituksen puheenjohtajana
1905 valmistuneessa jugendtalossa As Oy Suvantolassa, jonka aikanaan rakennuttivat itselleen yhteen lyöttäytyneet yliopistoihmiset. Merkittävän ja
pitkän historian omaavassa Suvantolassa ei silti ole
ollut, eikä ole esimerkiksi yhteisiä tiloja keskivertoa
enempää. Aikoinaan taloyhtiöitä yhteishengessä
ovat rakennuttaneet muutkin ammattiryhmät kuin
yliopistoväki.
Uudemmista tulokkaista Timo Fils tietää Arabiasta löytyvän yhteisöllisen As Oy Loppukirin, ja kaupunginosanakin uusi Kalasatama saa myös oman
yhteisöllisen taloyhtiön.

Lämmönsäätely
asuntokohtaisesti
Timo Filsillä oli erilainen tilanne aloittaessaan As
Oy Helsingin Maltan isännöitsijänä myös siinä
mielessä, että sen osakkaat tunsivat jo varsin hyvin
toisensa, ja talonsakin läpikotaisin. Tavallisesti vas32

tavalmistunut, grynderin rakentama talo on pestannut jo ennen asukkaiden tuloa isännöitsijän. Muuttovaiheessa siis isännöitsijä on se, joka tuntee talon
tiloineen. Ja tulevat asukkaat ovat toisilleen vieraita.
– Maltahan on tehty osakkaidensa päätösten
mukaan, heidän rakennuttamanaan. He ovat vuosikausia vääntäneet keskenään suunnitelmiaan yksityiskohtia myöten, hioneet samalla henkilöinä kulmiaan.
Ulkopuolisuuden tunnetta Fils ei aloittaessaan
silti kokenut, vaan sai alusta lähtien tuntea olevansa
heille tärkeä, palveleva yhteistyökumppani. Etukäteen saamistaan asiakirjoista hän oli sentään voinut tutustua taloyhtiön teknisiin ratkaisuihin, kuten
lämmitystekniikkaan.
Malta on kaukolämmön piirissä, mutta lämpö
johdetaan asuntoihin ilmana. Jokaisessa huoneistossa on omat säätösysteeminsä ja ilmansuodattimensa.
– Yhtiöjärjestyksessä on määritelty, että asukkaat
hoitavat lämmitysjärjestelmän suodatinvaihdon itse huoneistokohtaisesti. Olen kuitenkin varautunut
ja pyytänyt huoltoyhtiöltä valmiiksi tarjouksen siltä
varalta, että joku haluaa käyttää apuna huoltoyhtiötä. Selvittänyt, mitä palvelu maksaa yksittäiselle tarvitsijalle. Tai mitä, jos jossain vaiheessa päädytäänkin ostamaan palvelu kaikille.
– Talossa on myös iäkkäämpää väkeä, joille
mahdollisuus saada palvelua on tärkeää, Fils toteaa.

Ruuvimeisselipalvelua
talon sisältä
Toisaalta taloyhtiössä on perheitä, joissa vanhemmat ja lapset perheineen ovat hankkineet omat
asuntonsa, tai sisarukset omansa tms. eli erilasta
apua voi saada myös läheisiltään.
Lisäksi osa osakkaista on perustanut yhdessä
Malta Servicen, jonka nimissä heiltä voi tilata avun
pieniin korjaustarpeisiin, vaikkapa lamppujen vaihtoon, ovipumppujen kunnostamiseen ym. ”ruuvimeisselöintiin”. Ruoholahden Kiinteistöhuolto
Oy:n palveluille jäänee silti hyvinkin sijansa.

Kohdistettu
suorakampanja
avaimet käteen

Tämän helpommaksi asiakashankinta ei voi
tulla. Olemme räätälöineet kolme eri suuruista
suoramarkkinointipakettia helpottamaan juuri
sinun asiakashankintaasi.
Kampanjat kohdistetaan haluamallesi alueelle
ja kohderyhmä muodostuu taloyhtiöiden
hallitusten puheenjohtajista sekä ammatti- ja
sivutoimisista isännöitsijöistä.
Kuhunkin pakettiin kuuluu:
t
t
t
t
t

laadukkaat ja päivitetyt SIR-osoitteet
A4-kokoisen neliväriesitteen painattaminen
omalla logollasi painetut kirjekuoret
postitustyö- ja postihuolinta
postimaksu

Korttelin kunkku
500 kpl
As Oy Maltan kodeissa on asuttu jo kolmatta kuukautta. Tammikuulla
ulkopuolisia viimeistelytöitä tehtiin katutasossa, yhteisen keittiö- ja
ruokalatilan kohdalla. Isännöitsijä Timo Fils on kohdannut yhtiössä hyvin avoimen ja keskustelevan ilmapiirin.

Koska yhteisiä tiloja useampine saunoineen, pukuhuoneineen, pyykkitiloineen, parvekkeineen, terasseineen, askartelutiloineen, takkahuoneineen,
yhteiskeittiöineen jne. on yli 500 neliötä, myös siivouspalvelun tarjoajat on selvitelty tarkasti.
Ammattitaidollisesti tekijältä edellytetään lähinnä julkistilasiivoukselta vaadittavaa tasoa. Toisaalta
tekijöiden on oivallettava yhteisöllisyyden mahdolliset heijastumat työhönsä. Ulospäin suuntautuvuutta on hyvä löytyä enemmäksikin kuin portaikossa kulkijoille ohimennen heitetyksi heiksi.
Valituksi tuli pieni ja palkittu siivousyhtiö, CleanMarin Oy

1.150,00
+alv

Kyläpäällikkö
1000 kpl
1.890,00
+alv

Lääninherra

Toisten kunnioitusta
erimielisyydenkin hetkillä

3000 kpl

Tavanomaisesti taloyhtiöiden hallitusten jäsenmäärä on neljästä viiteen, As Oy Helsingin Maltassa heitä on kymmenen.
Lisäksi heistä lähes jokaisen takana on - tai on
ollut ainakin rakennusaikana - jokin työryhmä, kuten sisustus-, keittiö-, elektroniikkaryhmät.

4.380,00
+alv

www.sir.fi
09 2238 560
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Ryhmän jäsenet ovat sitten tuoneet hallitukselle
ja hallituksen kanssa keskusteltavaksi oman sektorinsa mahdollisia ratkaisumalleja, hankintavaihtoehtoja. Valittaisiinko tällainen vai tuollainen ratkaisu, tämä tai tuo tuote jne.? Isännöitsijän työhön se
heijastuu laajempana ”kontaktipintana” kuin perinteisessä asunto-osakeyhtiössä. Niin myös työmäärään ainakin ajankäytöllisesti.
Erittäin laajaksi uudessa asiakasyhtiössään isännöitsijä Fils on todennut myös asukastoiminnan.
Ykköskerroksen isossa yhteiskeittiössä kolmena
päivänä viikossa järjestettävän yhteisruokailun keittiövuororinkiin liittyneille ruoanvalmistus- ja tarjoiluvastuu osuu käytännössä reilun kuukauden
välein. Kaikille yhteisruokailu ei toki ole ”oma juttu”,
monille on. Yksin asuvankaan ei tarvitse syödä yksin, jos ei sitä halua.
Asukastoiminta on asukastoimintaa, silti hienoisesti se heijastuu isännöintiinkin. Timo Fils katsoo,
että hänen on hyvä tavallaan olla herkkänä sille,
mitä on menossa. Toisaalta liian syvälle ei ole syytä
mennä. Hän on mm. asukastoiminnan sähköpostilistalla, sen kautta seuraa asioita, kommentoi ja vastaa kysymyksiin tarvittaessa.
Isännöitsijänä hän on saanut jo todeta senkin, että olipa kyse yhtiöhallintoon tai asukastoimintaan liittyvistä tilaisuuksista, osanottoprosentit ovat huikeita verrattuna muihin taloyhtiöihin.
Ensimmäinen yhtiökokous suorastaan yllätti hänet: jok’ikisestä asunnosta oli paikalla ainakin joku,
”ihan fyysisesti”.

Kykyä yhteisten
asioiden hoitoon
Kykyä yhteisten asioiden hoitoon on toki syytäkin
olla keskivertoa enemmän. Kymmenkerroksisen talon 8-9. kerros muodostuu korkeista loft-asunnoista. Osa niistä on tehty jo valmiiksi siten, että haluttaessa yläkerta on erotettavissa erilliseksi huoneistoksi. Myös toisen kerroksen asunnot ovat hiukan
korkeampia kuin kerroksissa 3-7 olevat. Yhtiöjärjestyksessä on siksi tarkoin määritelty lämmityskustannusten jaosta, jyvitysmenettelyllä. Huoneistotyypeille on laskettu omat lämmityskertoimensa.
Asukassopimuksen hienona ”ydintekstinä” Fils
on kokenut lauseen, jonka soisi olevan paikallaan
taloyhtiöissä yleisemminkin: ” Yhteisössä pyritään
rakentavaan keskustelukulttuuriin, jossa erimielisyydessäkin voi elää toista kunnioittaen.”
Siis jokseenkin niin, että eri mieltä voi ja saa olla,
keskustelu saa käydä myrskyisestikin - silti haetaan
konsensusta ja ratkaisuja. Ja edelleen tervehditään
myös sitä eri mieltä ollutta naapuria.
Lisätietoja ryhmärakennuttamisesta:
www.ryhmarakennuttaminen.ﬁ
Yhteisponnistuksin rakennetun talon ilme
vaihtelee ilmansuunnan mukaan. Ruoholahteen päin oleva piha-alue rajautuu peli- ja
luistelukenttään.

Valkoista ja harmaata, ikkunasäleikköjen punaisuudella
ryyditettynä. Poismuuttaneet asukkaat tuskin tunnistaisivat ilmeensä raikastaneita rakennuksia entisiksi kotitaloikseen.

Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

VOITTO KOTIIN - RASKINPOLULLE

Paljon enemmän kuin
julkisivuremontti
As Oy Raskinpolun julkisivut ovat puhututtaneet ja
harmistuttaneet jossain määrin jo 80-90-lukujen
vaihteesta saakka. Siis jo kymmenisen vuotta yhtiön
kahden kerrostalon valmistumisen jälkeen.
Viime vuoden lopulla turkulaisyhtiö nousi julkisivuineen
yleisempäänkin, mutta positiivisesti sävyttyneeseen
tietoisuuteen. Julkisivujen aiheuttamat ongelmat on nyt
selätetty, käännetty voitoksi, sananmukaisestikin.
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Kaksi lämmöntoimittajaa samassa kuvassa:
Runosmäen
Lämpö Oy ja
aurinko.

J

ulkisivuremontti 2013 -kilpailun voittaneessa asunto-osakeyhtiössä korjaushanke sisälsi tosiasiassa paljon muutakin kuin
julkisivutyöt. Aikaansaannoksia esiteltäväksi löytyy myös mm. kellarikerroksen lämmönjakohuoneesta sekä toisen rakennuksen katolta - molemmissa energiatehokkuutta edistäviä.
As Oy Raskinpolun asukkaille kaksiportaikkoinen, vuoden 1978 lopulla valmistunut rakennus on
’ykköstalo’, huhtikuun 1979 alussa asukkaat saanut
kolmiportaikkoinen rakennus ’kakkostalo’. Molemmissa on kuusi asuinkerrosta, huoneistoja yhteensä 90.
Kaupunginosa, Runosmäki, on nimensä mukainen. Talot ovat enemmän tai vähemmän mäellä.
Raskinpolun ykköstalon takajulkisivu on lounaaseen, tuulille altteimpaan ilmansuuntaan. Siksi varsinkin se oli altistunut jo alusta alkaen tuulien heittämälle kosteudelle, joka pääsi paikoittain tunkeutumaan rakenteisiin pesubetonielementtien saumoista, elementtien ja ikkunoiden liittymäkohdista,
paikoin jopa itse elementin läpi. Täysin riesalta ei
ollut säästynyt alempana rinteessä ja pääty lounaaseen oleva kakkostalokaan.
Jo 1990-luvulla vuotokohtia oli koetettu saada
hallintaan paikkaamalla huonompia, pintakivetykseltään ’harvoja’ elementtejä ja impregnoimalla julkisivujen pintakerrosta tiiviimmäksi. Vaikka ongelmat lievenivät, täysin niitä ei saatu eliminoitua. Jo

tuolloin sai alkunsa ajatus myöhemmin toteutettavasta, perusteellisemmasta julkisivujen korjauksesta, johon yhdistettäisiin myös ikkunoiden uusiminen.
Jo 2000-luvun alkupuoliskolla taloyhtiön hallitus ja silloinen isännöitsijä lähtivät valmistelemaan
korjaushankkeen suunnittelua hitaasti edeten ja eri
vaihtoehtoja punniten. Sivustatukenaan heillä oli
Turun Seudun Kiinteistö- ja rakentajapalvelu Ky:n
Antero Hiilesvuo. Alustavaa informointia suunnitelmista vuosikymmenellä annettiin myös osakaskunnalle, ennakoiden että julkisivujen korjaushanke toteutettaisiin mahdollisesti 2015-2016.
Hanke hidastui isännöitsijän sairastuttua vakavasti 2010, ja menehdyttyä 2011. Yhtiön hallitus
pyysi rakennusalalla liki 50 vuotta toimineen Hiilesvuon ottamaan kontolleen korjaushankkeen valmistelun keväällä 2011, samoin isännöinnin väliaikaisesti. Hankkeen suunnittelutyö käynnistettiin
välittömästi.

Julkisivuiksi itsepuhdistuvaa,
parvekkeisiin tyyliä ja turvallisuutta
Julkisivurakenteiden kosteusmittauksissa ilmeni,
että muutamia vuotokohtia lukuun ottamatta rakenteet olivat kuivat, suuritöiseen ja kalliiseen kuorielementtien poistamiseen ei ollut tarvetta.
Elementtien kiinnitykset varmistettiin, sitten lisäeristettä asennettiin yhteensä 100 mm (epäta-

OVIREMONTIN
AIKA!
Autotallinovet taloyhtiöille

LUOTETTAVA TOIMIJA!

129 AUTOTALLINOVEA, ESPOO
"Aikataulu piti hyvin. Tarkalleen
sovitun mukainen toimitus."
Isännöitsijä Kai Saloranta
Olarin Autotallit Oy

6 AUTOTALLINOVEA, OULU
"Kaikki meni hienosti ja
asukkaat ovat tyytyväisiä."
Isännöitsijä Jarmo Viirretjärvi
Kiinteistötahkola, Oulu

Valitse kokenut ammattilainen:

0207 330 330 • turner.fi
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Arkkitehtisuunnittelusta vastannut Mari Mäkelä on itsenäinen
yrittäjä. Runosmäen kohde toi
hänen yhteistyökumppaneikseen taloyhtiön hallitusta vetävän Seppo Ruohosen (50 vuoden tausta tarkantyön laivanrakennuksesta), projektipäällikkö
Visa Lahden (vas.) sekä Antero
Hiilesvuon (oik). Keskinäinen
puhe- ja kuunteluyhteys toimi.

saista kivipintaa vasten pehmeää, tiiviisti asettuvaa,
päälle jäykempää, pinnalta tuulensuojaeristettyä).
Uuden julkisivuvaipan ja eristeiden väliin jäi tuuletustila.
Valitsemalla poistettavien ikkunoiden tilalle karmisyvyydeltään mittavammat uudet ikkunat, niiden
ulkopinta saatiin tuotua oikeaan tasoon uuden julkisivun suhteen.
Talojen noin 60 parveketta olivat alunperin täysin rungon sisäpuolella. Mikäli ne olisi jätetty entiseen mittaansa, kaidetasot olisivat jääneet julkisivua
syvemmälle. Parvekkeista olisi tullut entistäkin pimeämpiä.
Laajentamalla niitä 50 senttimetriä ulommaksi
käytettävyyttä ja valoisuutta parannettiin huomattavasti. Toisaalta julkisivupintaakin ulommaksi kurottuvina parvekelinjat antavat nyt julkisivulle tyylikkäämmän, entisestä laatikkomaisuudesta poikkeavan ilmeen.
Parvekkeet saivat luonnollisesti suojalasit. Parvekekaiteisiin valittiin polymeeribetonilevy. Alkuperäinen ajatus jättää parvekkeiden sisäseinät pesubetonipintaan hylättiin kohta alkuunsa. Parvekkeet
katsottiin hyväksi varustaa saman tien sähköpistokkeilla, minkä välttämättömyydestä tosin kuultiin
eriäviäkin mielipiteitä.
Vuodesta 1988 yhtiön hallituksen puheenjohtajuutta hoitaneella Seppo Ruohosella - yhtiön ’alkuasukkaita’ - on kokemuksen tuoma näkemys asiaan. Jos rasioita ei laiteta yhtiön puolesta, luultavimmin johtoja vedeltäisiin parvekkeille jostain välistä omatoimisesti.
– Tekemällä johdotukset ja pistorasiat vikavirtasuojauksineen kaikille yhdenmukaisesti ja oikeaoppisesti turvallisuus ja lakipuoli tulevat hoidetuiksi.
Valoja parvekkeille ei sentään yhtiön puolesta asennettu, vaikka senkin ajatuksen joku osakas
heitti. Jouluvaloja uusituilla parvekkeilla oli kyllä
enemmän kuin koskaan.
Uusi julkisivu on materiaaliltaan itsepuhdistuvalla lasitteella pinnoitettua keraamista laattaa, markkinoille viitisen vuotta sitten uutuutena tullutta.
– Pintakäsittelytekniikka on sama, jota käytettiin
aiemmin ikkunoissa. Auringon valo hajottaa laatan
pintaan tarttuneen lian, jonka sade sitten huuhtelee
pois, Raskinpolku 8:n urakkaan valitun Jatke Oy:n
projektipäällikkö Visa Lahti valistaa.
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Joustavuus sekä keskusteluja kuuntelukyky arvossaan
Kylmään vuodenaikaan uusissa ikkunoissa tuloilma
ohjataan ulomman välikön kautta kierrättämällä.
Vedon tuntu jää vähäisemmäksi tai kokonaan pois,
koska ilma ehtii hiukan lämmetä ennen sisätilaan
virtaamista. Kesäajaksi ikkunan ilmaventtiili säädetään asentoon, jossa raitisilma tulee suoraan ulkoa.
Asukkailta systeemi edellyttää alkuun käytönopettelun.
Urakoitsijavalinta As Oy Raskinpolussa oli menettelytavaltaan sikäli poikkeuksellinen, että tarjouksen halpuus ei ollut etusijalla. Urakkaneuvotteluihin edenneiden tarjouksenantajien valmiuksia
punnittiin mm. sen suhteen, onko heillä kykyä ja
asennetta mukautua hankkeeseen tilanteiden mukaan, joustaa tarpeen ilmetessä.
Tilaajan edustajat ovatkin olleet tyytyväisiä urakoitsijavalintoihinsa, koko tiimiin suunnittelijoineen ja laitetoimittajineen. Kun eteen on tullut
miettimisen paikka, keskustelua ja innovointia on
käyty yhdessä paikan päällä, sitten on jatkettu suoraan toteutukseen, viikkoja odottelematta.
Osakkaita ja hallitusta kokonaisuudessaan on pidetty ajan tasalla kaiken aikaa, mutta sovitusti koko
hallitusta ei ole tarvinnut koota tekemään päätöstä
joka muutoksesta. Keskinäinen luottamus ja rakentava, puolin ja toisin kuunteleva asenne ovat olleet
avainasemassa.
Valitun ratkaisumallin lisäetuihin on luettavissa,
että toisin kuin normaalisti urakoitsijat eivät lähetä asiakkaalle muutoksista lisälaskuja - jotka usein
nostavat ennakoimatta kokonaiskustannuksia paljonkin. Tässä tapauksessa alkuperäinen kustannusarvio ylittyikin vain hieman yli yhdellä prosentilla.

Julkisivuremontti 2013 -kilpailun järjestivät Julkisivuyhdistys r.y. ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa.
Kilpialu järjestettiin neljännen kerran.
Esittelemme kunniamaininnan saaneet kohteet As Oy
Honkamäenniityn Turusta ja Bostad Ab Kyrkoesplanaden
Asunto Oy Kirkkopuistikko 9:n Vaasasta huhtikuun alussa
ilmestyvässä Kiinteistöpostissa.

Energiataloudellisuus
monen tekijän summa
AS Oy Raskinpolun julkisivuremontin suunnitteluun
ryhdyttäessä tiedossa oli, että alajakokeskuksen
lämmönvaihdin oli kokolailla vetelemässä viimeisiään. Uusintaan? Uuvahtamisestaan alkoi viestittää
myös ilmanvaihtokone laakereitaan huudattamalla.
Vaihtoon siis sekin?
Ja, koska ilmanvaihtokoneet uusittaisiin, miksipä
ei samalla toimittaisi niin, että poistoilman lämpö
saataisiin vastedes napattua hyötykäyttöön? Mitäpä,
jos valjastettaisiin hyötykäyttöön lisäksi aurinko, asennutettaisiin keräimet ykköstalon katolle?
Ajatukset saivat kannatuksen. Uuden lämmönvaihtimen, ilmanvaihtokoneiden, lämmöntaiteenottolaitteiden ja aurinkokeräinten toimittajaksi valittiin IVT
Center Turku Oy.
Tilaajan edustajat, suunnittelijat sekä urakoitsijat
- jotka oli siis tässä vaiheessa jo valmiiksi valittuina
- esittelivät hankesuunnitelmia koko laajuudessaan
vielä kerran osakkaille infotilaisuudessa, ennen
lähenevää yhtiökokousta. Näin heillä oli tilaisuus
esittää mahdolliset mieleen nousseet kysymykset,
ja niitä esitettiinkin, luonteeltaan rakentavia. Esitys
meni sittemmin yhtiökokouksessa läpi äänestämättä.
Käytöstä poistettu, alkuperäinen ja ikäänsä nähden kyllä hyvin kestänyt lämmönvaihdin oli koettu
yhtiöön nähden ylimitoitetuksi. Vaikka ilmanvaihdon lämmön talteenottoa ym. energiatehokkuutta
edistäviä muutoksia ei olisi edes toteutettu, siitä
huolimatta uusi lämmönvaihdin olisi voitu valita
pienempänä.
- Heti kun kytkimme mitoitukseltaan optimoidun, uuden vaihtimemme päälle, näimme arvoja vertaamalla, että jo siinä saadaan säästöä, Antero
Hiilesvuo toteaa.
Hänelle onkin syntynyt käsitys, että ruutukaavaalueilla toimineiden kaukolämpölaitoksien piireissä
lämmönvaihtimien ylimitoitus on ollut aikoinaan
yleistä. Olisiko osasyynä ollut se, että lämpöyhtiöille
maksettavan perusmaksun taso määrittyy lämmönvaihtimen koon mukaan?
Nyt As Oy Raskinpolku 8:ssa toivotaan, että
sydäntalven taituttua lämmin käyttövesi saataisiin
omavaraisesti auringolta. Jo tammikuun pakkasilla
neste oli lämmennyt 20 asteella, kunhan aurinko
oli noustuaan saanut ensin sulatettua keräimien
pinnasta huurteen.
Ykköstalon kellarissa oleva tekninen tila ei ole
suuri, mutta tarkalla suunnittelulla sinne saatiin sovitettua myös lämpöpumppu, joka siirtää aurinkokeräimistä ja iv-lämmönvaihtimista saadun lämmön
käyttöveteen. Lämmöntalteenotto tuo lisänsä
sähkönkulutukseen, mutta vastapainoksi nipistää
lämmitykseen uppoavia megawatteja vähemmäksi.
Lämmitysjärjestelyissä oikean käyrän haku ja verkoston tasapainotus on vielä meneillään.

Teksti: Riina Takala

SUURKIINTEISTÖNOMISTAJAT KIINNOSTUNEITA
TULEVIEN VUOSIEN NÄKÖALANA

Global Research
& Data Services
Oy:n tutkimuspäällikkö Jorma
Puttonen uskoo, että kaukokylmä yleistyy, kunhan tietoa saadaan riittävän ajoissa

Kaukojäähdytys harkittavaksi,
mutta tiedonpuute vaivaa
Suurkiinteistöjen omistajat janoavat tietoa kaukojäähdytyksestä
etenkin 5 vuoden perspektiivillä, koska monia taloteknisiltä
järjestelmiltään vanhentuneita kiinteistöjä, kauppakeskuksia,
sairaaloita ynnä muita on pakko peruskorjata.
Lisäksi LEED- ja muut ympäristösertifikaatit antavat
mahdollisuuden omistajia ja ylläpitäjiä etsimään,
toteuttamaan ja ylläpitämään entistä energiatehokkaampia ja
ympäristöystävällisimpiä ratkaisuja tulevaisuudessa.

K

iinteistöjen jäähdytystarvetta tulevaisuudessa tutkinut tutkimusjohtaja Jorma Puttonen Global Research & Data Services sanoo, että paikallisilla energiayhtiöillä olisi
juuri nyt erinomainen paikka tarjota suurkiinteistönomistajille heidän kaipaamaansa tietoa ja rat-
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kaisuja - osoittaa asiakkaille, mihin suuntaan ollaan
menossa ja opastaa heitä heidän kiinteistökantansa
kannalta oikeisiin valintoihin.
– Asiakkaat janoavat nimenomaan konkreetista tietoa, mitä on tarjolla. Lisäksi he haluavat tietoa
heitä palvelevista kokonaisratkaisuista yksittäisten

laitteiden tai järjestelmien markkinoimisen sijaan,
Puttonen nostaa yhtenä tärkeänä, nimenomaan
paikallisiin energiayhtiöihin kohdistuvana toiveena
201:n vastaajan näkemyksenä.
Paikallisten energiayhtiöiden tehtäväksi Puttonen ehdottaa myös suunnittelijakunnan tietämyksen lisäämistä kaukojäähdytyksen ratkaisuista ja
hyödyistä.
– Suunnittelijoiden pitäisi olla näistä tekniikoista jo nyt hyvin informoituja, koska jos esimerkiksi
kaukojäähdytystä ei ole piirretty suunnittelupapereihin, sitä ei uudisrakennuksiin tehdä, eikä peruskorjattaviinkaan, Puttonen muistuttaa.

Energiatehokkuuden
parantaminen luo kustannuspaineita
– Se käy vastauksista ilmi, että esimerkiksi 30 vuotta sitten rakennetut rakennukset on tehty sen ajan
määräysten mukaan, eikä silloin rakentamisessa
otettu laisinkaan huomioon jäähdyttämistä ja sen
tarvetta, Puttonen sanoo.
Nyt tilanne on toinen. Esimerkiksi energiatehokkuusvaatimusten perusteella syntyy kustannuspaineita, joiden vuoksi kiinteistökantaan haetaan erilaisia ratkaisuja.
– Jäähdyttämisen osalta siinä tarvitaan kaikkien alan toimijoiden välistä yhteistyötä, siksi niin
energiayhtiöiden kuin isojen talotekniikkayritysten
ja rakennusliikkeiden pitäisi mennä niin sanotusti vierihoitoon asiakkaidensa kanssa. Kertoa asioista
ja uusista ratkaisuista sen sijaan, että asiakas yrittää
löytää jostakin tarvitsemaansa tietoa, Puttonen painottaa.
Tiedon jakamiseen pakottaa myös muuttuva EUlainsäädäntö.

Minkälaisia jäähdytysratkaisuja
nyt käytössä?
Vastausten perusteella kiinteistöjen jäähdyttämisessä käytetään nykyisin esimerkiksi ilmalämpöpumpuilla tai kompressoreilla toimivia vedenjäähdytyskoneita tai sitten jäähdyttäminen tehdään ilmanvaihdon kautta esimerkiksi glykolijärjestelmällä tai
viilennyspalkeilla.
Vain joillakin kiinteistönomistajilla on jo käytössä
kaukojäähdytys.
Viilennystä käytetään ensisijaisesti liike- ja toimistorakennuksissa, asuinrakennusten viilentäminen on vielä varsin vähäistä.
Suurimpana haasteena pidetään sitä, että lämpökuormien mitoitus on ollut aikanaan erilainen kuin
nyt ja siksi monet tilat voidaan kokea liian lämpimiksi.
EU-määräysten arvioidaan tuovan suuria muutoksia, jotka pakottavat uusiin investointeihin.
Asuinrakennuksiin kylmäjäähdytykseen arvioidaan tulevan tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä sen toteuttamista pidetään liian kalliina, etenkin
olemassa olevissa rakennuksissa.
Ongelmana koetaan myös se, että kun kiinteistöt
ovat vanhoja, esimerkiksi 1900- ja 1960 -lukujen välisellä aikakaudella rakennettuja, niihin ei ole alunpe-
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rinkään suunniteltu jäähdyttämiseen tarvittaville laitteille tiloja. Niitä voi olla kiinteistöistä vaikea löytää.
Nähdään ongelmana, että vaikka energiaystävällisyyteen pyritään, jäähdyttäminen kuluttaa paljon
energiaa.
Myös käyttötottumukset ovat ongelma siinä
mielessä, että on vaikea löytää sopivia säätöjä: joko
käyttäjät valittavat liiasta lämmöstä tai kylmyydestä. Myös jäähdytykseen käytettävien laitteiden oikea
mitoittaminen voi olla vaikeaa ja valitaan tehottomia ratkaisuja.

Talotekniikka edellä
tulevaisuuteen
Suurin osa vastaajista, 62 prosenttia, aikoo turvautua olemassa olevien rakennusten jäähdyttämisessä
taloteknisiin järjestelmiin. Vastaajista vain 14 prosenttia kaavailee käyttävänsä kaukojäähdytystä ja
18 prosenttia ratkaisee jäähdytyksen toteuttamisen
omana tuotantona.
– On selvää, että ratkaisuissa käännytään ensisijassa taloteknisten järjestelmien puoleen, koska sillä
sektorilla toimivilla yrityksillä on valmiuksia palvella
asiakkaita. Toinen selitys siihen, että kaukojäähdytys ei ole niin yleinen ratkaisu. Siihen ei ole suurimmassa osassa Suomea vielä toistaiseksi minkäänlaisia valmiuksia, Puttonen selittää vastausperusteita.

Oma tuotanto
hyödyksi
Omaan tuotantoon kiinteistöjen jäähdyttämisessä turvaudutaan mm. siksi, että kaukojäähdytystä ei
alueella ole, energiansäästösyistä, tarvitaan huoneisto- tai tilakohtaisia ratkaisuja, kaukojäähdytys
on tullut tarjolle vasta myöhemmin, mutta nykyisiin toteutettuna tulisi liian kalliiksi.
– Oman jäähdyttämisen perusteena on varmasti
monella se, että silloin ei olla sidoksissa yhteen toimijaan tai riippuvaisia paikallisesta energiayhtiöstä. Kiinteistönomistajat kokevat, että jos kaukolämpö hankitaan omalta energiayhtiöltä, kaukojäähdytyksen suhteen ei enää oltaisi riippuvaisia samasta
toimittajasta. Lisäksi tähän liittyy näkemys, että yhtä toimittajaa pidetään riskinä, Puttonen avaa vastauksia.

Koekaniineiksi
ei haluta
Kiinnostusta kaukojäähdytyksen hyödyntämiseen
kuitenkin tuntuu runsaasti löytyvän.
– Nämä vastaukset osoittavat myös sitä, että he
eivät ole tehneet vielä päätöksiä, mutta tarve kaukojäähdytyksenkin selvittämiseen on olemassa. Nyt
pitäisikin kertoa, mitä hyvää kaukojäähdytyksessä
on, minkälainen vaihtoehto se on ja mitä on tarjol-

Varsinkin LEED-sertifikaatin omaavissa rakennusten omistajilla ja ylläpitäjillä on varmasti tulevaisuudessa entistä suurempi kiinnostus myös
kaukojäähdytykseen ja kokonaisvaltaisiin viilentämisratkaisuihin esimerkiksi toimistotaloissa.
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la, Puttonen patistelee.
Kaukojäähdytystä pidetään taloudellisesti parhaana vaihtoehtona esimerkiksi keskustan kiinteistöissä, vaivattomana ja luotettavana, mutta samaan
hengenvetoon korostetaan myös sitä, että sen pitää
olla kustannustehokas ratkaisu pitkällä aikavälillä
unohtamatta ympäristöystävällisyysnäkökulmaakaan. Saatavuus ja kustannukset ratkaisevat hankinnassa.
Syinä, miksi jäähdytysratkaisuja ei olemassa oleviin rakennuksiin suunnitella, ovat esimerkiksi aravarahoitteisissa taloissa kustannukset liian kalliita,
vanhoissa rakennuksissa teknisiä esteitä tai on kyllä
peruskorjattu taloja, mutta siinä yhteydessä ei ole
nähty tarvetta lisätä jäähdytystä.
– Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että on
asiakkaita, jotka haluaisivat kokeilla kaukojäähdytystä ja ovat laskeneet, että ratkaisut olisivat jopa
kustannustehokkaita. Ongelmaksi nousee kuitenkin se, ettei niitä ole tarjolla. Lisäksi osa vastaajista on sitä mieltä, etteivät halua uusien ratkaisujen
koekaniineiksi.
– Koska puhutaan uudesta ratkaisuista, hintatason pitää pysyä maltillisena. Kiinnostus kaukojäähdytystä kohtaan on sen verran suurta, että energiayhtiöille se tarjoaisi hyvät liiketoimintamahdollisuudet tulevina vuosina. Maltillinen hinnoitteleminen on kuitenkin tässä avainasia ja se pitää ymmärtää.

Jos jäähdytetään,
ajankohtainen 3-8 vuoden aikajanalla
Kiinteistönomistajista jopa 38 prosenttia on sitä
mieltä, etteivät aio suunnitella mitään erityisiä jäähdytysratkaisuja uusiin kiinteistöihinsä. 32 prosenttia aikoo turvautua taloteknisiin järjestelmiin, 16
prosenttia jäähdytykseen omana tuotantona ja vain
14 prosenttia kaukojäähdytykseen.
– Ne, jotka suosivat taloteknisiä järjestelmiä, perustelevat sitä sillä, että ne ovat ainoat tilanteeseen
sopivat ratkaisut, varsinkaan kun kaukojäähdytystä
ei ole tarjolla.
Jonkinlainen keskitetty järjestelmä olisi hyvä
saada tai ehkä jopa kaukojäähdytys, mutta asia on
ajankohtainen vasta 6-7 vuoden kuluttua. Silloin on
tarkoitus tehdä joku mittava miljoonien peruskorjaus tai rakentaa kokonaan uutta, Puttonen kuvailee.
Tämä on yksi esimerkki siitä näkökulmasta, että
kaukojäähdytys kyllä kiinnostaa, mutta sen toteuttamisen tarve on käsillä vasta muutamien vuosien
päästä.
– Vastauksista käy ilmi sekin, että asiakkailla on
varmasti 3-5 vuoden päästä paremmat valmiudet
ja halu ottaa käyttöön uusia jäähdytysratkaisuja. He
tarvitsevat kuitenkin niistä tietoa jo nyt, koska ratkaisujen toteuttaminen vie useita vuosia aikaa. Valmistelu on pitkäjänteistä ajatellen ihan kaavoitusta
myöden, Puttonen muistuttaa.
– Vaikuttaa myös siltä, että asiakkailla on ammattitaitoa, mutta ei riittävästi resursseja siihen, että selvittäisivät omien kiinteistöjen mahdollisuudet
hyödyntää kaukojäähdytystä esimerkiksi uusissa

tai peruskorjattavissa rakennuksissa. Jos paneutuu
tähän maailmaan, se on välittömästi pois jostakin
muusta työstä.
– Koska tutkimus koskee suurta kiinteistökantaa, se osoittaa myös vastaajien henkisen tilan asian
suhteen. He ovat odottavalla mielellä, Puttonen vielä pohtii muistuttaen, että kyse on pitkän aikavälin
ratkaisuista - energiayhtiön kvartaali on 25 vuotta.
Ja saman pituiselta vaikuttaa asiakkaidenkin toimintajänne, Puttonen toteaa.

Mielikuvia on,
vaikkei välttämättä todellisia
Huolettomuus ja luotettavuus on vastaajien mielestä kaukojäähdytyksen suurin etu verrattuna kiinteistökohtaiseen jäähdytykseen. Tätä mieltä on 73
prosenttia vastaajista.
Edullisuuden mainitsee 51 prosenttia, mutta 46
prosenttia vastaa, ettei osaa edes sanoa, mikä olisi
suurin etu.
Toimintavarmuutta pitää suurimpana etuna 36
prosenttia vastaajista, tilansäästöä 27 prosenttia, yksinkertaisemman tekniikan ja laitteiston vähäisen
määrän 22 prosenttia ja ekologisuuden eli vähäpäästöisyyden 22 prosenttia.
Eniten mietityttävänä kysymyksenä tai suurimpana puutteena kaukojäähdytyksessä verrattuna
kiinteistökohtaiseen jäähdytykseen pidetään si-

tä, että energian hinta ei ole omissa käsissä, hinta
määräytyy myyjän mukaan, toimittajia on vähän,
joten joudutaan monopolin armoille, hinnanmuodostus ja se, ettei kaukojäähdytystä pysty kilpailuttamaan ja mihin suuntaan liittymismaksut kehittyvät.
Suuri osa, 55 prosenttia, ei osaa sanoa, mikä on
kiinteistökohtaisen jäähdytyksen kokonaiskustannukset verrattuna kaukojäähdytyksen kustannuksiin. 24 prosenttia arvioi kiinteistökohtaisen jäähdytyksen kalliimmaksi, 8 prosenttia samaa luokkaa
oleviksi ja 13 prosenttia kiinteistökohtaista jäähdytystä halvempana kuin kaukojäähdytystä.
Mielikuvia siis kuitenkin on, vaikka vastaajakunnasta 68 prosentilla ei ole tietojensa mukaan tarjolla
alueellaan kaukojäähdytystä, 30 prosentilla se on jo
tarjolla ja 2 prosentille se on tulossa tarjolle.
– Kahdella kolmasosalla vastaajista ei ollut omasta mielestään mahdollista saada kaukojäähdytystä
ja kolmasosalla sitä on tarjolla. Tämä on tämänhetkinen tilanne, mutta viiden vuoden päästä tilanne
on varmasti toinen.

Mihin menee
ylimääräinen lämpö?
Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, syntyykö rakennuksissa ylijäämälämpökuormaa ja miten sitä
mahdollisesti jo nyt hyödynnetään. 85 prosenttia
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Hinnat ovat voimassa
toistaiseksi.

vastaajista kertoo, että ylijäämälämpökuormaa syntyy.
Ja neljä viidestä vastaajasta sanoo, että hyödyntää sitä. Aika iso osuus kiinteistönomistajista on siis
miettinyt asiaa. Pitää myös muistaa, että vastaajina on isoja kiinteistömassaa omistavia ja ylläpidosta vastaavia ammattilaisia, Puttonen vielä palauttaa
mieleen.
Ylilämpöä syntyy mm. atk-keskuksissa, tuotantoprosesseissa ja kauppakeskuksissa. Tutkitaan, miten myös jätevedestä saisi hyödynnettyä lämmön
esimerkiksi huoneiden lämmittämiseen.
Monet kiinteistöt on jo varustettu lämmöntalteenottojärjestelmillä, joita hyödynnetään lähinnä
huoneiden lämmittämisessä.
Lisäksi mainitaan, että ylijäämälämpöä käytetään
ambulanssien ajoluiskien lämmittämiseen ja lattialämmityksiin ja autotallien lämmittämisessä, käyttöveden lämmittämiseen tai sitten lämmöntalteenotolla vain ilmastoinnissa. Ylijäämällä lämmitetään
omia tiloja ja loput ohjataan kaukolämpöverkkoon.

Kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan keskitetyssä tuotantolaitoksessa liiketoimintana tuotetun jäähdytetyn veden
jakelua putkiston välityksellä useille rakennuksille

Kaukojäähdytyksen
saatavuus
tällä hetkellä
KAUKOJÄÄHDYTYSTÄ on tällä hetkellä tarjolla kahdeksalla paikkakunnalla. Kaukojäähdytystä
ryhdyttiin tarjoamaan Helsingissä jo vuonna 1998 ja
siellä toiminta on laajinta käsittäen sekä toimisto-,
liike- että myös asuinkiinteistöjä.
Monissa kunnissa ja kaupungeissa kaukojäähdytystä on sovellettu esimerkiksi yksittäisiin kiinteistöihin, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, arvorakennuksissa, jäähalleissa jne, mutta enenevässä määrin
kaukojäähdytysverkosto mahdollistaa myös esimerkiksi uusien kerrostalojen liittämisen verkostoon.
Kaikkiaan kaukojäähdytystä tarjoavia kuntia on
tällä hetkellä siis Helsingin ja Turun lisäksi Lahti,
Lempäälä, Heinola (Vierumäellä) sekä Espoo, Tampere ja Pori, jotka toteuttivat kaukojäähdytysratkaisuja viimeisimpinä eli vuonna 2012.

ilmastoinnin jäähdytykseen.
Toimintaperiaate on verrattavissa kaukolämmitykseen
paitsi, että kaukojäähdytyksessä asiakkaalta siirretään yli-
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Teksti: Riina Takala

Kilpailuttaminen lisäämään
isännöitsijän työn arvostusta
”Meidän isännöitsijämme ei palvele niin kuin pitäisi,
mutta ei me vaihtamaankaan ruveta: on liian työlästä ja
saako tilalle edes yhtä hyvää.”
Kuulostaako tutulta? Ja epätasapaino asiakasyhtiön
toiveiden ja käytännön isännöintitoiminnan kanssa jyllää
vuodesta toiseen.
Hinnalla on valittu, ammattitaitoon on ehkä luotettu
sen tarkemmin selvittämättä. Tehtävien määritteleminen
jätetty tekemättä, eikä vuosittaisista palautekeskusteluista
ole edes kuultu tai ymmärretty niiden merkitystä.
KUVA RIINA TAKALA

T

oisin voisi olla, sen tietää 20 vuotta isännöitsijänä toiminut ja nyt isännöinnin kilpailuttamiseen meklaripalvelun kehittänyt
hyvinkääläinen Markku Pitkäranta.
Tulevaisuudessa taloyhtiöt pystyvät kilpailuttamaan isännöintinsä paremmin. Tehtävät määritellään selkeämmin isännöitsijän tehtäväluetteloon
perustuen. Isännöitsijän ammattitaitoon ja kokemukseen kiinnitetään riittävän paljon huomiota ja
sitä kautta myös hinta palvelusta saadaan paremmin vastaamaan todellisuutta.
Hallitusten ei tarvitse hoitaa kilpailutusta itse,
vaan siihen saa ammattiapua.
Isännöitsijän vaihtamisen käytännön kipupisteet
tunnistavalla kilpailuttamisprosessilla voidaan parantaa myös isännöitsijän ammattitaidon ja kokemuksen arvostusta.
– Käytämme saatujen tarjousten vertailussa pisteytystä. Isännöitsijän ammattitaito ja kokemus
painottuvat eniten. Myös ehdolla olevan kohdeisännöitsijän työmäärää pitää punnita. Jos kohteita
on isännöitsijällä yli 15, kiire vaikuttaa työn laatuun.
Liian suuri työmäärä on myös työsuojelukysymys,
eläkkeelle pitäisi päästä ilman infarktia, perustelee
Pitkäranta näkemystään.

Hintataso osin
koon määrittelemää
Isännöintimeklari teetti palvelun taustoittamiseksi kyselytutkimuksen Hämeenlinnan ja Järvenpään
hallitusten puheenjohtajille. Sillä selvitettiin noin
sadan hallituksen jäsenen näkemyksiä ja kokemuksia isännöinnin kilpailutuksesta.

Markku Pitkäranta uskoo, että isännöitsijän työn arvostusta voidaan nostaa kehittämällä tarjouspyyntöprosessissa.
Silloin taloyhtiö ei liian helposti päädy valitsemaan vain
hinnan perusteella, vaan saa paljon perusteellisempaa tietoa isännöintiyrityksistä ja heidän palveluistaan. Kuvassa
Markku Pitkäranta Tulevaisuuden Isännöinti-seminaarissa
2013 toteamassa, että isännöitsijöiden työaikaa pitäisi lyhentää työsuojelullisessakin mielessä.
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Vastaajat olivat suurimmaksi osaksi pieniä alle 29 huoneiston taloyhtiöitä. Se vastaa isännöintisopimuksia ajatellen Pitkärannan mielestä hyvin
alueellista, mutta myös koko Suomen kuvaa. Pieniä
on varsin paljon. Tonttipulan vaivaamalla pääkaupunkiseudulla taas on luonnollista, että on pitänyt
rakentaa ylöspäin, eikä 30 - 60 asunnon kerrostalo
ole siellä harvinaisuus. Moni pieni taloyhtiö on pulassa, kun isännöinti pitäisi saada halvalla. Tarjouksia ei saada.
Kyselyssä 30 taloyhtiötä vastasi, että heidän isännöintisopimuksensa hinta kuukaudessa on alle 300
euroa - ja siis näitä alle 29 huoneiston yhtiöitä oli
mukana noin 70.
– Moni isännöintitoimisto ei näitä pieniä, alle
300 euron kohteita pidä, eikä sellaisiin tarjouksia
anna. Kun pyysimme tarjousta kahdeksan asunnon
yhtiöille kahdeltakymmeneltä toimistolta, yksi tarjosi, Pitkäranta kuvailee käytännön tilannetta.
– Pienissä yhtiöissä kunnolla tehdyn hallinnon
hinta tulee järjettömän kalliiksi. Käytännössä se tarkoittaisi vähintään yhtä euroa neliöltä ja sitä kautta
helposti kolmas - neljäsosaa kaikista hoitovastikkeesta. Se on liian korkea kipuraja.
Kyselyssä kolmisen kymmentä yhtiötä sijoittui
isännöintihinnassa 300 euron ja 599 euron välille.
Yli 600 euroa kuukaudessa isännöinnistä maksoi 20
kyselyyn vastannutta taloyhtiötä.

– Kiinteä laskutus voi olla yli tuhatkin euroa. Uskoisin kuitenkin, että se on parhaimmillaan puolet
tuosta, jossakin siellä 500:n ja tuhannen euron välissä, Pitkäranta mietiskelee todeten, että vastaajien
antama kuva vastaa hyvin myös omaa näkemystä
nykyisten sopimusten hintatasosta.

Hankala ja vaikea prosessi
ylläpitää asiakasuskollisuutta
Suuri osa kyselyyn vastanneista oli ollut mukana
hallituksen toiminnassa 1-10 vuotta, mutta myös
”konkareitakin” eli 20 vuotta tai sen yli mukana olleita muutamia. Heistä kuitenkin puolet kertoi, ettei
ole ollut mukana isännöitsijän hakuprosessissa.
– Taustalla on varmastikin juuri se, että isännöitsijän vaihtaminen koetaan hankalaksi. Pelätään,
mistä löydetään seuraava ja ajaudutaanko ojasta allikkoon tai tuleeko osakkailta pyyhkeitä vaihdosta,
Pitkäranta pohtii.

Tehtäväluetteloa
ei tunneta
Tarjouspyynnöissä oli 40 tapauksessa käytetty kaikille yhtenäistä tarjouspyyntöasiakirjaa, neljässä
tapauksessa erilaisia ja kaksi ei osannut sanoa. 25
vastaajaa oli käyttänyt tarjouspyynnöissä isännöitsijän tehtäväluetteloa pohjana, 16 tapauksessa ei
käytetty ja viisi ei osannut sanoa.

15.-17.5.2014

www.ti-seminaari.fi

Pääyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

48

KUVA KUVATOIMISTO VASTAVALO

– Tämä kertoo siitä, että ne, jotka eivät käyttäneet tai eivät osanneet vastata, eivät ehkä tiedä tehtäväluettelon olemassaolosta.
Usein isännöitsijän etsintä lähtee sitä, että pyydetään tarjouksia ja jokainen isännöitsijätoimisto
tarjoaa oman mallinsa mukaan, sen joka soveltuu
parhaiten toimiston konseptiin. Näin tarjoaminen
onkin toimisto-, ei asiakaslähtöistä.
– Meklaroinnissa onkin se tärkeintä, että jokainen toimisto tarjoaa samalla hallituksen päättämällä
sopimussisällöllä. Näin tarjoukset ovat vertailukelpoisia, Pitkäranta huomauttaa.
Isännöinnin tehtäväluettelo on hyvä ja riittävä
perusta isännöintipalvelun tarjoamiseen. Taloyhtiö
voi sitä tarpeidensa mukaan räätälöidä, mutta Pitkärannan mukaan ei räätälöinnissä kannata lähteä
kovin poikkeuksellisille linjoille.
– Taloyhtiöt ottavat tietysti kantaa, onko kiinteä
vai erillislaskutus, mutta isännöitsijän tehtäväluettelon kohtia kannattaa muuttaa vain, jos on siihen
selkeä, pätevä peruste.

Tarjoukset liitteiksi
pöytäkirjaan
Ei ole tavatonta, että tarjouksen antanut isännöitsijätoimisto saa vain sähköpostiviestin valinnasta.
Isännöintimeklarin kyselyyn osallistuneista hieman
yli puolessa tapauksista oli käyty läpi haastatteluja.

Haastatteluissa oli ollut keskimäärin 2-3 ehdokasta, viidessä tapauksessa vain yksi. Paikan päällä oli
ehdokkaan tavannut noin puolet prosessin läpikäyneistä, muutama puhelimitse ja yksi sähköpostilla
tavoittaen.
Vastausten antama kuva ei Pitkärantaa yllätä: Olen ottanut urani aikana isännöintejä vastaan varmaan kolmisen sataa ja vain kolme kertaa olen käynyt haastattelussa. Muissa tapauksissa ei ole haastateltu ja perässä tullut viesti, että teidät on valittu.
– Joskus katsoin valinnan jälkeen hallituksen
kokouspöytäkirjan niin oli kirjattu että halvin valittiin. Tässäkään tapauksessa tarjouksia ei ollut pöytäkirjan liitteinä. Ajattelivat varmaan, ettei lopettavan isännöitsijän tarvitse niitä nähdä. Saikohan tilintarkastaja ne käyttöönsä?
Pitkäranta pitää hyvänä merkkinä sitä, että tutkimuksen mukaan hieman yli puolessa tapauksessa
oli isännöitsijää haastateltu kasvokkain.
– Siihenhän ehdottomasti pitäisi pyrkiä, koska
se on ensimmäinen kontakti siihen mahdolliseen
isännöitsijään. Ja kun on osaava isännöitsijä, sellainen varmasti menestyy haastatteluissa.

Yksi isännöitsijöitä tänä päivänä kovasti työllistävistä korjauksista ovat
putkiremontit.
Hallituksen on
syytä olla tietoinen myös siitä,
missä roolissa
isännöitsijä
hankkeessa on
ja mitä työstään
laskuttaa.

Ammattitaidon ja
kokemuksen arvostus nousuun
Kyselyssä hinta ratkaisi 28 tapauksessa valinnan,
isännöitsijän kokemus 19 tapauksessa ja isännöin49

tiyrityksen maine 18 tapauksessa ja palvelusisältö 12
tapauksessa. Lisäksi kysyttiin tarkemmin, miten eri
tekijöitä, kuten asiakaspalvelupisteen läheisyyttä tai
tiedottamista, painotettiin arvioinnissa.
– Juu, se hinta, mutta onneksi seuraavina isännöitsijän kokemus, koulutus, toimiston maine ja
palvelusisältö, Pitkäranta toteaa.
Tämä on hyvä merkki siitä, että taloyhtiöt ovat
kiinnostuneita myös muusta kuin hinnasta, mutta onko siihen riittävää osaamista, miten selvittää
muita valinnan perusteita.
Markku Pitkärannan kilpailuttamismallissa lähdetään siitä, että ammattitaito ja kokemus ovat tärkeitä ja niiden painoarvo pisteytysjärjestelmässäkin
varsin korkea.

Työstä maksetaan
liian vähän
Aliarvostukseen on Pitkärannan mielestä yksi selkeä selitys: – Työstä maksetaan niin huonosti. On
sitäkin, ettei omaa ammattiylpeyttä pidetä riittävästi esillä.
Pitkäranta on innostunut ajatuksesta, että jos
isännöintisopimuksen hintaan saataisiin 10 tai 20
senttiä neliömetriä kohti lisää, niin sillä parannettaisiin ratkaisevasti nykytilaa ja vaikutettaisiin tulevaan kehitykseen myönteisesti.

Onko sopimusten hinnan nostamiseen kuitenkaan varaa aikana, kun kilpailu toimistojen välillä
on kovaa?
– Isännöintiyritykset ovatkin kaivaneet itselleen
sudenkuoppaa jo pitkään. Palveluita myydään liian
halvalla, Pitkäranta harmittelee.
Erityisen huolestuttavana hän pitää ilmiötä, josta on jo havaintoja: isännöintiyritykset keskittyvät.
Yrityskaupat vievät kohti yhä suurempia yksiköitä.
Iso ketju voi myydä jollakin seudulla halvalla. Pienemmät toimistot ovat siinä ahtaalla.

Keskustelusta
molemminpuolinen hyöty
Isännöintisopimusten päivittäminen on suositeltavaa ja siihen ehdottoman hyväksi työkaluksi jo enenevässä määrin löydetty vuosittaiset palautetai kehityskeskustelut.
Markku Pitkärannalla on hauska kokemus kehityskeskustelusta: – Eräässä Helsingissä toteuttamassamme kilpailutuksessa esittelin yhteenvedon, jossa oli mukana taloyhtiön nykyinenkin
isännöintitoimisto. Vertailussa toimisto menestyi
kilpailutuksessa hyvin ja painotimme, että hallituksen kannattaisi käydä kehityskeskustelu nykyisen
toimiston kanssa vielä ennen kuin tekee päätöksen
valinnasta.
– Näin tekivät ja tarkensivat sopimuksen sisällön. Viesti oli, että sisällön tarkistuksella hintakin
putosi kolmanneksella.
Pitkärannan mielestä tässä on se viisaus, että kun
katsotaan sopimus läpi, mitä tarvitaan, mitä ei, ei
makseta ainakaan turhasta ja isännöintitoimistollekin tehtävä muuttuu selkeästi määritellyksi.
Pitkäranta sanoo aina selvittävänsä hallitukselta,
halutaanko nykyinen toimisto mukaan kilpailutukseen vai ei, tilanteet kun toisinaan ovat aika arkoja.
Tässä on tietysti nähtävissä myös se, ettei kilpailuttaminen todellakaan ole isännöitsijätoimiston
uhka, vaan käytännöllinen työväline isännöintisopimusten päivittämiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseen.

Kädet täynnä, ei lisää...

PYYDÄ TARJOUS!
010 680 4000
Kuntotarkastus kertoo vesikaton kunnon.
Kun haluat tietää täsmällisesti mikä on vesikaton todellinen kunto,
tilaa ammattilaisen tekemä Kuntotarkastus. Oikea tieto katon tilasta helpottaa päätöksentekoa ja auttaa mahdollisten korjaustöiden
suunnittelussa. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
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– Tällä hetkellä noin kolmasosa tarjouspyynnön
saaneista antaa tarjouksen. Vertailun kannalta minimi on mielestäni neljä tarjousta. Helsingissä tarjouksia voidaan saada kymmenkunta. Toiset taas
vastaavat heti, että eivät anna tarjousta.
Vaikeutena tuntuu olevan, että pienillä toimistoilla ei ole resursseja isompaan asiakasmäärään;
Joillakin vain syynä se, ettei ole edes halua kasvattaa asiakaskuntaa.
– Työllistämisen kynnys on korkea. Tiedän sen
omasta kokemuksesta kun piti isännöidä yksin ensin yli neljääkymmentä taloa ennen kuin oli rahkeita palkata lisää väkeä. Yhden työntekijän palkkaamiseen tarvitaan lisälaskutusta 70 000 euroa ja alvi
päälle laskee Pitkäranta.

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.
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Saat meiltä kattavat ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut lokaja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin,
ennakoivaa huoltoa unohtamatta.

Tarjoamme:
r
r
r
r

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Huollata viemärit ennakkoon

r
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”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.
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Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.
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www.eerolayhtiot.fi
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

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

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

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

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

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

Kaikki numerot päivystävät 24 h

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666
Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230
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Maksimoi katon elinkaari
Pintamestarit hoitavat kattojen kunnostukset tehokkaasti, laadukkaasti ja yli 1 000 000 m²:n
kokemuksella. Pintamestareiden menetelmällä katolle saadaan lisää ikää jopa kymmeniä
vuosia ja katto saadaan ominaisuuksiltaan sekä ulkonäöltään uutta vastaavaan kuntoon.

Tiili-, mineriittihuopa- ja
peltikatoille

Pesut, maalaukset, suojaukset ja pinnoitukset
Kuntotarkastukset ja huoltosopimukset

Kysy lisää omalta Pintamestarilta
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi
040-9107546

Uusimaa ja Varsinais-Suomi
043-2110153

Satakunta
044-2609095

Keski-Suomi, Savo ja Itä-Suomi
046-8783694

Tuotemyynti:
0400-969939

Pirkanmaa
040-5292242

Päijät-Häme ja Kymenlaakso
0400-408916

Keski- ja Etelä-Pohjanmaa
0400-756520

Kumppanisi kattohuolloissa
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Teksti: Riina Takala

TYÖAIKAKIRJANPITOA JA
KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIA TARVITAAN

Isännöintiyrityksiä
sysätään työsuojelussa
uusille urille
”Eihän meidän työpaikallamme ole mitään vaaroja.
Tämähän on toimisto”.
Tällainen näkemys on esitetty työsuojelutarkastaja Mika
Piiraiselle varsin usein viime aikoina, kun hän on kertonut
isännöintiyritykseen suuntautuvasta valvontakäynnistä.
Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota muun muassa
isännöitsijöiden työaikoihin ja siihen, onko yrityksessä
tunnistettu niitä terveydellisiä vaaroja ja haittoja, joita liian
pitkäksi venyvät työpäivät voivat työntekijöille aiheuttaa.

M

eidän näkökulmastamme työsuojelutyö lähtee siitä, että tunnistetaan työpaikan vaarat ja haitat. Arvioidaan,
minkälaisia vaarallisuustekijöitä työhön liittyy ja arvioidaan niiden vakavuus. Tätä vaatii työturvallisuuslain kymmenes pykäläkin.
– Kun olen sitten valvontakäynnilläni kysynyt
yrityksessä, minkäslainen tilanne teillä on, onko
tunnistettu ja arvioitu vaarat ja haitat, niin vastaukseksi saan yleensä silmien pyörittelyä. ”Että mitäs
vaaroja täällä meidän toimistossa voisi olla?” ”Ehkä
se, että joku liukastuu tai...”.
– Tämäntasoista se ymmärrys työsuojelusta on
ollut. Tällaisten vastausten perusteella voi myös heti arvata, että vaaroja ei ole selvästikään tunnistettu,
eikä tiedostettu niitä asioita, joista me työsuojelussa
puhumme: Isännöintityö on henkisesti kuormittavaa asiantuntijatyötä ja ellei yritys sitä ymmärrä tai
tunnista, niin silloin työsuojelussa ollaan tältä osin
hakoteillä.

Isännöintihanke tuo
tarkastajat työpaikoille
Näin kuvailee Etelä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualueen tarkastaja Mika Piirainen
kokemuksiaan valvontakäynneiltään ja siellä syntyneitä käsityksiä nykytilanteesta.
Se miksi työsuojelutarkastajat ovat viime kuukausina tehneet ja tulevinakin kuukausina tekevät
tarkastuksia isännöintialan yrityksiin, perustuu siihen, että isännöintiala on otettu Etelä-Suomessa tänä vuonna työsuojelutarkastusten erityiskohteeksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tarkoituksena on tarkastaa vuoden aikana 110 isännöintialan yritystä. Se on noin 20 prosenttia yrityksistä, jotka ovat ilmoittaneet isännöinnin työsuojeluviranomaisen toimialarekisteriin.
Etelä-Suomessa on kuusi tarkastajaa, jotka on
jaettu maantieteellisesti. He valitsevat omilta toimikentiltään tarkastettavat yritykset.
– Yhteiskunnassa nousee aina esiin erilaisia ongelmapesäkkeitä. Meitä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö, jonka ohjeiden mukaan eri toimialoja
tarkastetaan. Meillä voimme perustaa uuden tiimin
tai meillä on jo olemassa tiimi, joka rupeaa työstämään asiaa. Nyt isännöinti on noussut kiinteistötiimissämme sellaiseksi toimialaksi, jossa on selvästi
havaittu työsuojeluun liittyviä puutteita.

Työterveyshuolto
jo hanskassa
Tarkastuksia on jo tehty muutamia kymmeniä.
Niissä kiinnitetään huomiota muun muassa isännöitsijöiden työaikoihin, työterveyshuollon toteutumiseen ja psykososiaaliseen kuormittumiseen.
– Työterveyshuollon järjestämisestä haluamme
nähdä yrityksen ja työterveyshuollon välisen sopimuksen ja työterveyshuollosta laaditun toimintasuunnitelman. Lisäksi haluamme dokumentteja
työpaikkakäynneistä. Kun nämä kolme paperia löytyvät, niin silloin työterveyshuolto on meidän kannaltamme katsottuna kunnossa.
Tämän tarkastuksen painopisteistä Piirainen
mainitsee ensimmäisenä, koska on tähän men53

”Me olemme tiedottaneet
valvontakäynneistä myös
siksi, ne yritykset, joihin
emme käyntejä välttämättä
tee, huomioisivat työsuojeluasiat ja laittaisivat ne
kuntoon.”
Työsuojelutarkastaja Mika Piirainen

KUVA RIINA TAKALA

Työn kuormittavuutta on vaikea arvioida, ellei yrityksessä
ole työaikakirjanpitoa. Se
puuttui Mika
Piiraisen mukaan poikkeuksetta jo nyt tarkastetuissa
isännöintiyrityksissä.

nessä tarkastetuissa kohteissa pääsääntöisesti ollut
kunnossa.
Työterveyshuolto on ehkä tänä päivänä jo tietynlainen itsestään selvyys, että se on siksi helppo
asia yritykselle hoitaa terveyskeskusten tai lääkäripalvelujen kautta.

Työaikakirjanpito puuttui
lähes poikkeuksetta
– Haluamme valvontakäynnillä nähtäväksemme
yrityksen työaikakirjanpidon. Kirjanpitoa ei ole yrityksistä löytynyt, vaikka työsuojelulaki sanoo, että työnantajan pitää kirjata kaikkien työntekijöiden
osalta tosiasiallisesti tehdyt työtunnit, Piirainen toteaa
Kun kirjanpitoa ei ole, silloin lyödään Piiraisen
mukaan laimin kahta työaikalain kohtaa, joista toinen on työaika ja toinen juuri tuossa jutun alussa
viitattu vaarojen ja haittojen arviointi.
Puuttuvaa työaikakirjanpitoa ei voida Piiraisen mukaan tietenkään vaatia, mutta kehotuksessa
asetetaan päivämäärä, mistä lähtien sitä on pidettävä. Kirjanpidon täytyy myös olla reaaliaikaista eli
nähdään tosiasiallisesti tehtyjen tuntien todellinen
määrä ja minkä verran on tehty ylitöitä.
– Kaikissa tapauksissa on jouduttu antamaan kehotus työaikakirjanpidon tekemiseksi. Jos kehotus
ei auta, voidaan siirtyä hallinnollisen toimivallan
käyttöön, kuten kuulemiseen jossa tehosteeksi voidaan asettaan uhkasakko.

Kuormittavuus
hallinnassa vai ei?
Jotta voidaan arvioida, kuormittaako työ missä määrin, työtunnit pitää kirjata ylös. Työaikakirjanpito ja
kuormittavuuden arvioiminen ovat symbioosissa.
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Valvontakäynnillä siis vaaditaan myös selvitys
työn kuormittavuuden arvioimisesta. Työnantajan
tulee kartoittaa kuormitustekijät.
– Ellei sitä ole, edellytämme, että arvio tehdään.
Kaikki työ on luonnollisesti jollakin tavoin kuormittavaa, mutta missä vaiheessa se kääntyy haitalliseksi, valvottaa ihmisiä, sairastuttaa jne., niin tällaiset
asiat pitäisi työpaikalla tunnistaa, Piirainen pohtii.
– Pitäisi myös kuunnella ihmisiä hyvin herkällä
korvalla, koska toinen voi sairastua pienemmästäkin kuormittavuudesta, toinen kestää enemmän.
Kuormittavuuden tarkastelemiseen on kolme
erilaista näkökulmaa: Minkälaisia kuormitustekijöitä liittyy työn järjestelyihin, työn sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.
Käytännössä siis mietittävä, onko kullakin työntekijällä liikaa vai liian vähän töitä, onko epäselvyyttä toimenkuvissa tai vastaavaa.
Tai sitten, joutuvatko työntekijät olemaan koko ajan valppaina, kohdistuuko heihin liikaa tietoa,
keskeytyykö työ jatkuvasti?
– Jos olet jatkuvasti tavoitettavissa, se kuormittaa ihmistä paljon. Työpaikalla tulisi arvioida, missä
määrin tavoitettavuus on haitallista kuormittavuutta, joka vaikuttaa ihmisen terveyteen ja jaksamiseen, hän vielä valaisee isännöintityöhönkin vahvasti liittyvää näkökulmaa.
Piirainen arvelee, että tämä isännöitsijöidenkin työhön liittyvä jatkuvan tavoittamisen ongelma
juontaa juurensa kaukaa talossa asuneiden isännöitsijöiden ja talonmiesten aikakaudelle.
Työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä
kuormitustekijöitä voivat olla se, että joutuu tekemään
töitä yksin, yhteistyö tai vuorovaikutus ei työyhteisössä toimi, tiedonkulku on huonoa ja joudutaan kokemaan häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Työehtosopimuksen puute ei tarkoita
työsuojelullista lainsuojattomuutta

V

iime aikoina on keskusteltu enenevässä
määrin, pitäisikö isännöintialalle saada
vihdoin oma työehtosopimus. Hankaluutena tuntuu olevan, että ammatillisesti
järjestäytynyt isännöitsijäkunta on hajallaan ja kuuluu eri liittoihin.
Tuleva kehitys työehtosopimuksen aikaansaamiseksi on nyt pitkälti kiinni isännöitsijäkunnan
omasta aktiivisuudesta.
– Työehtosopimus on työsuojelussa tietysti yksi asia. On myös selvää, että joidenkin pitäisi lähteä
tekemään alalle jo työehtosopimusta. Mutta se, että
alalla ei ole työehtosopimusta, ei tarkoita sitä, että
isännöitsijät olisivat lainsuojattomia. Minusta tällainen vallalla ollut käsitys on täysin väärä - ajatellaan, etteivät työntekijät ole oikeutettuja mihinkään
ja keskenämme voimme sopia työsopimuksissa mitä vain, Mika Piirainen puuskahtaa harmistuneena, sillä sellaiseenkin asenteeseen on alan ihmisten
kanssa törmätty.
– Aina kun tehdään työsopimus, niin tämän kirjan eli työturvallisuuslain kaikki pykälät astuvat heti
siinä samalla voimaan. Täältä ruvetaan sitten katsomaan tarkemmin niitä, kuinka työnantaja noudattaa heitä velvoittavia lakeja, Piirainen vielä korostaa.

Isännöitsijä
työaikalain piirissä vai ulkona?

Työtapaturmien sekä työperäisten vammojen ja sairauksien on todettu lisääntyvän, kun viikoittainen työaika ylittää 40 tuntia. Työsuojelutarkastuksilla valvotaan, että työaikakirjanpito on kunnossa ja ylityöt ovat lain sallimissa rajoissa. Kuinkahan moni isännöitsijä selviää viikostaan 40 tunnilla?







KUVA KUVATOIMISTO VASTAVALO

Onko isännöitsijä työntekijä, jonka työaikaan pitää
soveltaa työaikalakia vai onko hän johtavassa asemassa oleva, jota työaikalaki ei koske? Työneuvosto
otti asiaan kantaa vuonna 2012 ja totesi, ettei kyseisessä tapauksessa tullut esiin mitään sellaista selvitystä, jonka perusteella hallinnollisten tai teknisten
isännöitsijöiden voitaisiin katsoa jäävän työaikalain
soveltamisen ulkopuolelle.
– Työnantaja vetosi tapauksessa siihen, että
isännöitsijä on johtavassa asemassa. Työneuvoston näkemys taas oli, että isännöitsijät ovat työsuhteessa olevia asiantuntijoita, eikä ole merkitystä
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TURVALLISEN
REMONTIN
AVAIMET

ammattinimikkeellä, vaan tehtävillä, joita työntekijä tekee.
– Työneuvosto myös korosti sitä, että henkilö, jolla ei ole isännöintiyrityksen sisäiseen johtamiseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi työnjohdollisia tehtäviä, kuten irtisanomisvaltuutta, tai liiketaloudellista päätösvaltaa, hän on silloin itsenäinen
asiantuntija, Piirainen kertaa kannanottoa.

Isännöitsijän työtehtävät asoy-laista

iLOQ on elektroninen lukitusjärjestelmä,
jolla pääsyoikeuksia voidaan hallita
joustavasti jo remontin aikana. Et tarvitse
avainnippuja, avaimeen ohjelmoidaan
kaikki tarvittavat pääsyoikeudet. Avaimen
kadotessa eliminointi hoituu nopeasti
ohjelmoimalla lukot, jolloin lukituksen
turvataso ei heikkene remontin aikana
eikä sen jälkeen.
Suomalainen iLOQ on maailman ainoa
elektroninen lukitusjärjestelmä, joka
kehittää tarvitsemansa sähköenergian
avaimen työntöliikkeestä. Ilman paristoja
tai kaapeleita toimivat iLOQ lukot ja
avaimet sopivat yhteen nykyaikaisten
lukkorunkojen kanssa.
www.iLOQ.com

Rajanvetoa asiantuntijuudesta ja johtajuudesta isännöitsijän kannalta hämärtää helposti se, että
isännöitsijöistä puhutaan asunto-osakeyhtiöiden
toimitusjohtajina.
– Isännöitsijän tehtävät määräytyvät asuntoosakeyhtiölaista, eikä hänellä ole välttämättä omassa organisaatiossaan sellaista johtavaa asemaa, että
sen perusteella häntä ei työaikalaki koskisi.
Toki tässä kohdin on vielä erotettava itse isännöintiyrittäjät, toimitusjohtajat, joille ” yritystoiminnan vapaan harjoittamisen mahdollisuus” johtaa
väistämättä siihen, että työaikalainsäädäntö ei koske isännöintiyrittäjää, eikä myöskään hänen perheenjäseniään.
– Isännöitsijällä, eikä taloyhtiöllä ole keskenään
sopimussuhdetta, vaan sopimus syntyy isännöintiyrityksen ja asunto-osakeyhtiön välille. Yrityksestä
annetaan vain tehtävien hoitamiseen tarvittavat resurssit, Piirainen vielä kertaa.
– Minusta työneuvoston kanta on selkeyttänyt
tilannetta ja antaa meille käytännön työlle selkeän
linjan, miten tulkita lakia tältä osin.

Kahdeksan tuntia päivässä
Joku isännöitsijä kertoo tekevänsä yli 60 tuntista
työviikkoa, toinen puhuu 55-60 tunnin viikkotuntimäärästä. Paljon ei ehdi harrastaa, eikä perhe-elämää viettää.
Kuka tekee viikoittain 40 tuntia töitä? Silloin toteuttaisi työaikalain perusvaatimuksen.
– Meille on määritelty, että työaika on 8 tuntia
päivässä ja sen yli menevät tunnit ovat ylityötä. Ylityöt pitää korvata tai luoda jonkinlainen tasoitusjärjestelmä, määritellä aikajakso, jonka aikana ylitöitä
tasataan, Piirainen sanoo.
Hyvin tyypillistä on, että isännöitsijät saavat hallituksen ja yhtiökokouksista kokouspalkkiot itselleen, mutta ovatko kokouksiin osallistumiset katsottava työajaksi vai ei? Piiraisen näkemys on, että ne
on työaikaa siinä, missä kaikki muukin isännöitsijän tekemä työ. Se, että isännöitsijä saa siitä korvauksen, on positiivista, ettei tarvitse työtä tehdä ilmaiseksi.
Kyse on Piiraisen mielestä myös tärkeästä harmaan talouden torjuntaan liittyvästä seikasta: työntekijä on oikeutettu ylityökorvauksiin ja valtion tulisi saada korvauksista verovaroja.
– On todettu asia sekin, että yli 40 viikkotyötuntia kasvattaa tapaturma- ja onnettomuusriskejä.
Puhumattakaan sydänkohtauksista, aivoverenvuodoista tai muista sairauksista, joita liian pitkiksi jatkuneet työpäivät voivat saada aikaan.

1. palkinto (jaettu) ”VAKKA”, Otto Autio, Kristian Kere, AY.
Ote perusteluista: Rakennuksen ekologiaan ja energiatehokkuuteen on esitetty monipuoliset ratkaisut, jotka on myös selitetty helppolukuisesti piirustuksissa. Myös kierrätysteema yhdistettynä rakennuksen ulkopuoliseen varjostukseen on mukana konseptissa purettujen kalkkihiekkatiilien uusiokäyttönä julkisivuja komeasti jäsentävissä pitsiseinäkkeissä.

Arkkitehtiopiskelijat innostuivat
tulevaisuuden oppilasasuntolasta
JULKISIVUYHDISTYS R.Y.:N
järjestämä arkkitehtiopiskelijakilpailu yhteistyössä arkkitehtikoulutusta antavien yliopistojen
kanssa keräsi tällä kertaa ennätysmäärän ehdotuksia.
Opiskelijoiden tehtävänä
oli suunnitella 1960-luvulla
rakennetun oppilasasuntolan
korjaaminen, julkisivujen ilmeen
kohentaminen, rakennuksen
energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä
pihamiljöön uusiminen.
Lisärakentamisen tai purkamisen määrä ja sijainti rakennuksessa oli kilpailijan harkittavissa. Halutessaan tekijä sai
myös miettiä ratkaisuja alueen
pienimuotoiselle täydennysrakentamiselle.
Kilpailulla haettiin ennakkoluulottomia ehdotuksia
uudemman rakennuskannan
korjaus ja muutossuunnittelun kehittämiseksi. Erityisesti
toivottiin matalaenergiakorjaukseen soveltuvia, tulevaisuuteen
suuntaavia ratkaisuja.
Jaettu ensimmäinen palkinto

Palkintolautakunta päätyi jakamaan kilpailussa kaksi ensimmäistä palkintoa.
Ensimmäisen palkinnon
jakavat ehdotukset The Pitches,
jonka tekijöinä ovat Michala
Kovarikova ja Michal Biros TTY,
ja Vakka, joka on Otto Aution ja
Kristian Keren AY käsialaa.
Kolmannen palkinnon voitti
Yeung Shiu Yu TTY ehdotuksellaan Vitality Dormitory.
Lunastuspalkinnot kilpailussa
saivat ehdotus Solsidan tekijöinä

1. palkinto (jaettu)
”THE PITCHES”,
Michala Konarikova,
Michal Biros, TTY
Ote perusteluista: Ehdotus on yksityiskohtia myöten erittäin harkittu ja ehjä kokonaisuus.
Huonejako on monipuolinen ja
pohjaratkaisut kerroksittain
konstailemattomia. Harkinnan varaan jää, olisiko kahden makuuhuoneen ja niiden yhteiskeittiön
kautta itsenäisiin kylpyhuoneisiin
kulku pitänyt järjestää suoraan
makuutiloista eikä yhteistilan
kautta. Rakennuksen olemus on
saatu muuttumaan todella positiiviseen suuntaan. Rakennuksessa
on paljon meheviä yksityiskohtia
niin tilojen kuin teknisten ratkaisujen suhteen. Ullakolta löytyy sekä korkeita aulatiloja että matalia
parvia.
3. palkinto
”VITALITY DORMITORY”,
Yeung Shiu Yu, TTY
Ote perusteluista: Ehdotus on
hyvällä ammattitaidolla laadittu
kokonaisvaltainen suunnitelma.
Julkisivut ovat kauniit ja sopusuhtaiset. Erityisesti Plug-In
periaatteella tehdyt esivalmisteiset parveke-elementit rikastuttavat julkisivua huomattavasti. Ekologiset ja energiatehokkuusratkaisut ovat oikeaan
osuneita. Aurinkokennojen
asennuskulma kattopinnalla on
problemaattinen lumen ja talvikauden aurinkokulman kannalta. Se saisi pohjolassa olla
mielellään yli 45 astetta.
Erinomainen idea on laittaa
asuntolan hoitajan asunto erilliseksi pientaloksi käyttämättömälle tontinosalle.

57

Lunastus ”PIXEL”, Anna Rosendahl, AY.
Ote perusteluista: Ulkopuolisella varjostuksella (perforoitu alumiinisäleikkö) on saatu kerralla muutettua rakennuksen habitusta positiiviseen suuntaan. Päätyjen harmaa peltivuoraus korostaa asetelmaa. Huoneisiin lisättyjen ranskalaisten parvekkeiden kylkeen laitettu saranoitu, taitettava ”siipi” on julkisivuaiheena varsin merkittävä. Ehdotuksen ehdottomasti parasta antia on raikas julkisivukäsittely ja kokonaisotteen keveys.

Saara Koskinen ja Simo Rasmussen OY sekä ehdotus Pixel
tekijänä Anna Rosendahl AY.
Kilpailussa myönnettiin myös
kaksi kunniamainintaa: ehdotukselle Mark tekijänä Martin Bielik
ja ehdotukselle Värinä tekijänä Heli Pesonen, molemmat
Tampereen teknillisen yliopiston
arkkitehtuurin laitokselta.
Palkintojen saajat julkistettiin
4.2.2014 pidetyssä Korjausrakentaminen 2014 -tapahtumassa Helsingissä.
Kilpailussa ennätysosanotto

Kilpailuun saatiin kaikkiaan
47 ehdotusta, mikä on kilpailun historiassa tähänastisista
runsain. Aikaisempina vuosina
tehtävänä on ollut ideoida
hissittömän 60-luvun lähiötalon
korjaaminen, kohde kuitenkin
anonyyminä.
Tällä kertaa opiskelijat tiesivät,
että he suunnittelevat ja ideoivat
olemassa olevan oppilasasuntolan korjaamisen, mikä saattoi
lisätä osallistumisaktiivisuutta.
Suunnittelukohteena oli
Forssan Ammatti-instituurin
3-kerroksinen (kellarikerros ja
kolme asuinkerrosta), harjakattoinen, ns. kahitiilipintainen, hissitön oppilasasuntola, jossa on
tällä hetkellä 45 asuntoasolua
(1-2 hlöä/huone) ja yksi asunto
(3 H+K) asuntolan hoitajalle.
Huoneilla on yhteiset keitto- ja
WC-tilat.
Palkintolautakunta piti
kilpailun yleistasoa korkeana.
Ehdotuksissa oli perehdytty
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Lunastus SOLSIDAN”, Saara Koskinen, Simo Rasmussen, OY.
Ote perusteluista: Erittäin perusteellisesti tutkittu ehdotus, jossa on kiitettävällä tavalla käsitelty kaikki kilpailun aihealueet. Myös korjauksen
lähtökohdat on esimerkillisesti esitetty. Havainnekuva itään on kaunis ja
vakuuttava. Länsipuolen havainnekuva ei ole aivan samaa tasoa ja tuo
esille muusta arkkitehtuurista poikkeavan kattokerroksen ongelman.
Tekniset ratkaisut kuten julkisivujen TES-elementtien käyttö ja matalaenergiakorjauksen periaatteet ovat hyvin hallittuja ja ammattimaisia.

Kuva Forssan Ammatti-instituutin oppilasasuntolasta vielä nykyasussaan. Korjaamisen on tarkoitus käynnistyä pian. Missä määrin ehdotuksista saatiin todellisia vinkkejä, siitä kuulemme myöhemmin.

kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin
ja mukana oli useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä
energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen.
Kilpailun yksi päätavoitteista
oli kohentaa merkittävästi asumisen ja opiskelumahdollisuuksien laatutasoa oppilasasuntolassa. Nykyisin pohjaratkaisuna
oleva 1-2 hengen soluhuone
yhteiskeittiöineen ja kylpytiloineen ei täysin vastaa uusien oppilasasuntoloiden pohjaratkaisuja. Nykyisin käytetty ratkaisumalli
tarkoittaa enenevässä määrin
itsenäistä asumista.
Lisäksi kilpailulla haettiin
ennakkoluulottomia ratkaisuja
korjausrakentamiseen erityisesti
matalaenergiakorjauksen näkökulmasta rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla sekä
- löytää oppilasasuntolalle
monipuolisia, taloudellisia ja
tehokkaita suunnitteluratkaisuja
- parantaa rakennuksen ja sen
julkisivujen teknistä käyttöikää
elinkaariajattelun mukaisesti
- parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta
- parantaa yhteistilojen ja
asuinhuoneiden toiminnallisuutta
- löytää uusia materiaali- ja
suunnitteluratkaisuja tekniseen
korjaamiseen
- parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua
- parantaa liikuntarajoitteisten
toimintaympäristöä eli luoda ns.
esteettömyyspolku (hissilisäys).
Palkintolautakunnan
kokoonpano

Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeäminä palkintolautakuntaan
kuuluivat Mikko Tarri, DI, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja ja
Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA,
Rakennustuoteteollisuus RTT ry.
Oulun yliopiston arkkitehtikoulun (OY) edustajana oli Jouni
Koiso-Kanttila.
Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) arkkitehtikoulun
edustajana oli Kari Salonen,
professori, emeritus.
Aalto yliopiston (AY) nimeämänä edustajana oli Hannu
Huttunen, professori.
Lisäksi Forssan Ammattiinstituutin nimeäminä palkintolautakuntaan kuuluivat Jari
Kauppi, rakennusosasto, Leena
Laiho, asuntolan hoitaja, Tanja
Paassilta, talousjohtaja sekä
Neea Suonpää oppilasedustaja
Lehdistön edustajana palkintolautakuntaan kuului Saija
Käkönen, toimittaja, Forssan
Lehti.

Uutuus!

Olemme poistaneet messinkiseoksista niissä
yleisesti käytetyn lyijyn. Näin voimme valmistaa
tuotteita, jotka rasittavat vähemmän ympäristöä.

Mitä Sinä vaadit kiinteistöjesi vesikalusteilta?
 Kestävää ja turvallista tekniikkaa?
 Helppoa huollettavuutta?
 Veden - ja energian kulutusta
pienentäviä toimintoja?

 Modernia ulkonäköä?
 Helppoa käytettävyyttä?
 Edullista hintaa?

Mora MMIX - hanasarjassa on nämä kaikki!
Ainutlaatuiset toiminnot

38°C

EcoSafe

ESS

Mora Eco

Soft Closing

Express Fill

Comfort Shower

Mora MMIX
Energiatehokkaat hanat keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Nyt lyijyttömästä messingistä.
moraarmatur.ﬁ

Easy–Open

Lead Free

Julkisivujen
Taitajat 2014
www.exoteriko.fi

Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
on usein ainutkertainen

Espoo, Tampere, Turku, Pori

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ

A
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M
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p. 0207 911 888
www.ains.fi

www.42.ﬁ

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

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

Tämän aukeaman
ilmoittajat edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2014

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

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

www.lorakenne.ﬁ

Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti
Betonirakenteiden kuntotutkimukset
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset
www.ohuthiekeskus.com

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

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

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

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

www.lahiokunnostajat.ﬁ

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

www.julkisivuyhdistys.fi

CEMBRIT
JULKISIVUT
[[[GIQFVMX½

Taloyhtiöpäättäjät –suoran päässä
Suomen Media-Kamari Oy ylläpitää taloyhtiöpäättäjistä
koostuvaa ja ajantasaista SIR Tietokantaa.
Tietokannassa on tällä hetkellä
• 48 074 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 112 sivutoimista isännöitsijää
• 3 776 ammatti-isännöitsijää
Kun haluat puhutella heitä suoraan, soita meille 09 223 8560
ja tehdään yhdessä tehokas ja toimiva suorakampanja.
Since 1991.
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Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:

Ei nälkäänen tierä,
kuinka vaikiaa on syönehen olla.

Hummeria, härkää ja
virkamiesheeboilua
Pieni poika aloitti ruokarukouksen kiittäen
Jumalaa kaikista ystävistään, vanhemmistaan
ja ruuasta. Sitten hän piti tauon, katsoi äitiinsä
ja kysyi: ”Jos kiitän Jumalaa parsakaalista,
niin eikö hän tiedä, että minä valehtelen?”

K

untien omistamissa kiinteistöyhtiöissä
pelataan kovaa, mutta kieroa peliä. Yhtiöiden ostovastaavat ovat oppineet piirtämään tuttujen tavarantoimittajien opettamat niksit tarjouspyyntöihin.
Pari esimerkkiä: Tampereen kaupungin vuokra-asunnot Oy kilpailutti ”härpäkkeiden” (”härpäke”
= laite tai palvelu) huoltopalvelun, jossa ehtona oli,
että tarjoajalla pitää olla kolmen eri merkkisen ”härpäkkeen” huoltovaltuutus. Tampereelta löytyy ainoastaan yksi tällainen firma.
Kuopiossa kaupungin vuokra-asuntojen ”härpäkkeiden” tarjouspyyntöön oli asetettu tekniseksi
vaatimukseksi, että siinä pitää olla kaksi ”xx-vempainta”, millä ei ole mitään tekemistä kyseisten laitteiden tehon, käyttöiän tai huollettavuuden kanssa.
Ja yllättäen, vain yksi toimittaja täyttää vaatimukset.
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekan
tarjouspyynnössä vaatimuksena ”härpäkkeiden” huoltopalveluista oli yhden laitetoimittajan valtuuttama huolto, mikä rajaa automaattisesti muut toimijat kilpailusta pois.
Uusiksi ”härpäkkeiksi” olisi voinut tarjota
muunkin merkkisiä, mutta huoltopuolella
piti olla kuitenkin tämän tietyn merkin
huoltovaltuutus. Aika ontuvaa, kauankohan toimija X saisi nauttia kilpailevan toimittajan huoltovaltuutusta?
Ontuvaa tässä tapauksessa oli
myös erään toimijan hylkäysperusteet; heidän ”härpäkkeet” olivat liian tehokkaita ja energiankulu-

tus oli alhaisempi kuin valitulla. Ja hinnalla ei ollut
merkitystä, sillä valittu oli kalliimpi. Melko reilua!
Ei mene ihan hankintalain tavoitteiden mukaisesti. Lain tavoitteena kun on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen
tekemistä ja turvata yritysten tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita ja palveluita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Isot summat - verovaroilla
Näissä kuntien omistamissa vuokrakiinteistöissä pyörii isot summat verorahoja. Esimerkiksi Heka omistaa noin 43 500 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat Hekan 21
alueyhtiötä.
Millä oikeutuksella kaupunkien omistamat yritykset ja ennen kaikkea heidän hankintahenkilökuntansa pelaavat tällaista peliä? Kyse on maalaisjärjellä ajateltuna kilpailun totaalisesta rajoittamisesta. Väistämättä tulee mieleen, että
jotkut ovat onnistuneet ”maasuttamaan” tiettyjä henkilöitä. Ja silloin liikutaan vaarallisilla vesillä. Näitä tapauksia on viime vuosina
tullut tihenevään tahtiin julkisuuteen.
Ihan oikein se, sillä veronmaksajien
rahoista on kysymys.
Välillä kuulee spekuloitavan
myös taloyhtiöiden ”hankintapäälliköiden” eli isännöitsijöiden hyvä veli -järjestelmistä.
Tässä taloyhtiöiden hallituksilla on varmastikin peiliin
katsomisen paikka.

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coffeeland@kolumbus.ﬁ
62

Härkää
osterikastikkeessa
• naudanpaistia tai fileetä
• kevätsipulia
• valkosipulia
• inkivääriä 1 tl
• oliiviöljyä

Kastike
• osterikastiketta 4 rkl
• soijakastiketta 2-3 rkl
• riisiviinietikkaa 2 rkl
• ruokosokeria 1 rkl
• perunajauhoja 1 rkl
• vettä 2 dl
• mustapippuria

Hummeria ja härkää
VARAA naudanlihaa noin 150 grammaa per ruokailija. Tee ensin kastike tekeytymään kulhoon
sekoittamalla kaikki ainekset hyvin. Suikaloi liha
ja pilko muut ainekset.
Kuumenna wokkipannu tosi kuumaksi, lorauta hyvää öljyä ja heitä lihat tirisemään. Lisää valkosipuli ja inkivääri, sekoita. Paista muutama minuutti ja lisää kevätsipulihakkelus, sekoita ja paista vielä minuutin verran.
Kaada lopuksi pannulle kastike ja anna sen
kiehahtaa. Sekoita lopuksi kastikkeeseen kypsät
nuudelit.

Hummericocktail
Sulata hummeri jääkaapissa yön yli. Pakastehummerit ovat pieniä, yhdestä saa lihaa kahteen
cocktailiin. Ovat kohtuullisen hintaisia, alun toista kymppiä kappale.
Laita hummeri leikkuulaudalle mahapuoli ylöspäin ja halkaise hummeri isolla keittiöveitsellä keskeltä päästä pyrstöön asti. Ota mahalaukku ja suolet pois ja riivi herkullinen liha lautaselle. Sakseissakin on mukavan kokoiset palat lihaa.

Kotikonstein lihat saa saksesta pois käyttämällä
apuna vahvoja keittiösakseja. Revi lihat pienehköiksi paloiksi ja valmista kastike.
Lusikoi kulhoon neljä ruokalusikallista majoneesia, lusikallinen ketsuppia ja Dijonia, muutama tippa Tabascoa, pilkottu valkosipulin kynsi, kourallinen pilkottua kevätsipulia, pippuria
ja puolen sitruunan mehu. Itse raavin mukaan
myös sitruunan ”lihat”.
Sekoita kunnolla ja laita salsa jääkaappiin tunniksi. Lisää sen jälkeen kastikkeeseen hummerin
lihat ja valmistele annos repimällä jäävuorisalaatista lasinpohjille sopivan paksu kerros. Lusikoi
salaattipedin päälle hummerikastike ja koristele
lasi vaikkapa ohuella sitruunaviipaleella.
Raikas ja maukas alkuruoka, vaikkapa juhlahetkeen.

Tabasco antaa
hummerin kastikkeelle kivan
tulisuuden ja
vastapainona
jäävuorisalaatti
makeutta.
Cocktail sopii
alkuruoaksi tai
vaikkapa saunan jälkeiseksi
iltapalaksi.

Kahvimaalla
16. helmikuuta 2014
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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Uutispostia

Kiinteistöjen kuntoarvioijan pätevyysvaatimus
toisi turvaa asuntokauppoihin
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN
koordinoimien Kosteus- ja
hometalkoiden Asuntokaupan
turvan parantamisen hanke
on esittänyt kuntotarkastusten
laadun parantamista mm. valtakunnallisella kuntoarvioijan pätevyys- ja valvontajärjestelmällä.
Päätös lainvalmistelutoimien
aloittamisesta on nyt ympäristöja oikeusministeriöillä.
Jo viisi vuotta toiminut Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelma on osoittanut, että
kosteus riivaa käytännössä koko
rakennuskantaamme. Nykyään
ongelmia kartoittaa hyvin kirjava
palveluntarjoajien joukko. Kiinteistöjen kuntotarkastuksia voi
lähtökohtaisesti suorittaa kuka
tahansa osaamis- ja koulutustaustasta riippumatta.
- Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen edellyttää
monessa tapauksessa pintamittauksia syvällisempää, rakenteiden avaamiseen perustuvaa
asiantuntija-analyysiä. Vaurioiden selvittäminen jälkikäteen
on lähes poikkeuksetta kallista,

vaivalloista ja aikaa vievää,
kertoo kuntotutkimuksia ja
-tarkastuksia suorittava HTTtavarantarkastaja Hannu-Olavi
Leisimo.
Kosteus- ja hometalkoisiin
liittyvän Asuntokaupan turvan
parantaminen -hankkeen loppuraportti esittää, että kuntotarkastusten laadun kohentamiseksi kuntotarkastajien pätevyydestä tehtäisiin pakollista. Silloin
vain pätevät ja rekisteröityneet
toimijat voisivat suorittaa kuntoarvioita. Järjestelmän ylläpitäjäksi on ehdotettu yksityistä
rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan
henkilöpätevyyksistä vastaavaa
FISE Oy:tä tai ympäristöministeriön alaista Asumisen rahoitusja kehittämiskeskusta (ARA). Lain
säätäminen kuuluisi oikeusministeriölle.
- Laki määrittelisi kuntoarvioijien pätevyyteen ja valvontaan
sekä kuntoarvion sisältöön
liittyvät vaatimukset. Tavoitteena
on asuntokaupan turvallisuuden parantaminen ja riitojen
ennaltaehkäiseminen. Myös

kuntotarkastusraportti tulisi
saada paremmin palvelemaan
kaupan osapuolia. Tässä apuna
toimisi yhtenäinen raporttipohja ja vaatimus selkokielisestä
ja ymmärrettävästä tyylistä,
kertoo Asuntokaupan turvan
parantaminen -hanketta vetänyt
asianajaja, oikeustieteen tohtori
Tiina Koskinen-Tammi.

Asuntokauppaan liittyville
kuntoarvioijille
halutaan pätevyysvaatimukset.

Taloyhtiö vastaa sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien
huoltamisesta
SÄHKÖJÄRJESTELMÄÄN kytketyt palovaroittimet yleistyvät
etenkin uusissa rakennuksissa.
Asukkaiden keskuudessa on
herännyt kysymyksiä siitä, kuka
huolehtii varoittimien huollosta
ja paristonvaihdosta.
Vastaus on, että vaikka
asukkaat ovat tottuneet siihen,
että hälyttimien paristonvaihto
kuuluu heille, niin sähköverk-

koon kytkettyjen palovaroittimien kunnossapidosta vastaa
kuitenkin taloyhtiö.
Markkinoilla on useita erilaisia
sähköverkkoon kytkettäviä
palovaroittimia, joiden paristonvaihtoväli vaihtelee.
Taloyhtiön hallituksen
kannattaa pyytää isännöitsijää
sopimaan paristojen säännöllisestä vaihdosta huoltoyrityksen

kanssa. Näin vältytään turhilta,
paristojen loppumisen aiheuttamilta hälytyksiltä.
Asukkaan on kokeiltava itse
säännöllisesti, että palovaroitin
toimii.
- Vain toimiva palovaroitin
antaa aikaa pelastautua, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEK:in turvallisuuspäällikkö Ilpo
Leino sanoo.

On erityisen tärkeää, että
asukkaille on annettu selkeät
ohjeet siitä, kuinka sähköverkkoon kytketyn laitteen kanssa
toimitaan eri tilanteissa.
- Nyt on hyvä hetki varmistaa,
että pelastussuunnitelma on
ajan tasalla. Tarvittaessa taloyhtiön hallituksen on päivitettävä
suunnitelma ja tiedotettava siitä
asukkaita, Leino sanoo.

FinZEB-hankkeessa määritellään nollaenergiarakennus
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN,
Rakennusteollisuus RT ry:n ja
LVI-talotekniikkateollisuus ry:n
käynnistämässä FInZEB-hankkeessa kiteytetään rakennusalan
yhteinen näkemys sille, mitä
Suomessa tarkoitetaan EU:n
edellyttämillä ”lähes nollaenergiarakennuksilla”. Samalla määritellään, mille tasolle kansalliset
energiatehokkuusvaatimukset
eri rakennustyypeillä tulee
asettaa.
Tavoitetasoja asetettaessa
erityistä huomiota kiinnitetään
rakennusten sisäilman laatuun,
rakentamisen kustannustehokkuuteen sekä rakennusten
ja rakenteiden turvallisuuteen,
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terveellisyyteen ja toimivuuteen.
Vuoden 2015 alkuun kestävässä
FInZEB-hankkeessa tarkastellaan
myös rakennusten energiatehokkuuden parantamisen keinoja sekä alueellisten ja paikallisten
energiaratkaisujen mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Tarkoitus
on, että hankkeen tulokset
vaikuttavat suoraan normiohjaukseen ja alan koulutukseen.
– Yhteisen hankkeen avulla
saamme teollisuudesta tärkeää käytännönläheistä tietoa
siitä, miten Suomessa kyetään
tekemään järkevästi erittäin
energiatehokkaita rakennuksia
ja minkälaisia vaatimuksia niille
tulee asettaa. Tarkoitus on myös

vauhdittaa yrityksiä prosessien, menetelmien ja tuotteiden
kehittämiseen, sanoo rakennusneuvos Pekka Kalliomäki
ympäristöministeriöstä.
Joukolla kehitys- ja
tutkimustoimiin!
EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) on
edellyttänyt useita kansallisia
ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.
Niitä ovat olleet esimerkiksi
uudis- ja korjausrakentamisen energiamääräykset sekä
energiatodistuskäytäntö. Koska
rakennukset ovat suurin yksittäinen energiankäyttäjä, EU:ssa

siirrytään seuraavaksi lähes
nollaenergiarakennuksiin, joiden
vähäinen energiatarve katetaan
lähinnä uusiutuvalla energialla.
Näille ratkaisuille on myös EU:n
laajuiset markkinat.
Rakennusalaa kannustetaan
kehittämään, tutkimaan ja
toteuttamaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia
rakennuksia kokemusten ja
osaamisen kartuttamiseksi. Vuoden 2019 alusta lähtien kaikkien
uusien viranomaisten käytössä
olevien rakennusten tulee olla
lähes nolla-energiarakennuksia,
ja vuoden 2021 alusta vaatimus koskee myös muita uusia
rakennuksia.

Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

Kiinteistöpostin Puukstaavi
– pöytäkirjojen, sopimusten ja muiden
asiakirjojen sähköinen allekirjoitus.
Nopeampi, luotettavampi ja kustannustehokkaampi tapa hoitaa
allekirjoitukset KUIN KIERRÄTTÄÄ PAPEREITA postitse tai henkilökohtaisesti. Se ei ole aikaan, eikä paikkaan sidottu, koska palvelu
toimii netissä.

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

Puukstaavin avulla voidaan allekirjoittaa mitä tahansa asiakirjoja:
pöytäkirjoja, vuokrasopimuksia, työ- tai urakkasopimuksia.
Sähköinen allekirjoitus on erittäin luotettava palvelu. Asiakirjojen allekirjoittajat tunnistetaan ns. vahvalla sähköisellä tunnistamisella eli käytännössä
verkkopankkitunnuksilla.

Lisää tietoa osoitteessa:
^^^RPPU[LPZ[VWVZ[PÄW\\RZ[HH]P
Sivustolta löytyy palvelun tarkempi
kuvaus ja palvelun aktivointilomake.

Lisäksi palvelu tarkistaa automaattisesti Patentti- ja rekisterihallituksen
kaupparekisteristä kyseisen henkilön aseman ja nimenkirjoitusoikeuden.
Allekirjoituskutsu toimitetaan asianomaisille sähköpostitse, jonka jälkeen he
kirjoittautuvat palveluun.
Puukstaavin avulla isännöitsijät ja hallituksen jäsenet voivat helposti allekirr
joittaa esim. juuri pidetyn hallituksen pöytäkirjan.
Palvelu soveltuu hyvin myös kaikken yritysten omiin tarpeisiin.

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

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

Uutispostia
Poistuminen sujui, mutta olipa sitä harjoiteltukin
Kouvolan koulupalosta selvittiin ilman ihmisuhreja
KOUVOLAN yhteiskoulun
yllättävän rajusta tulipalosta 11.
helmikuuta selvittiin sisäministeri
Päivi Räsäsen mukaan säikähdyksellä.
- Kyseessä oli suuronnettomuuden vaaratilanne. Oppilaat
saatiin kuitenkin turvallisesti
ulos. Pelastuslaitoksen savusukeltajat auttoivat evakuoinnissa,
Räsänen toteaa.
Koululla oli harjoiteltu poistumista, mikä Räsäsen mukaan
on varmasti auttanut tilanteessa. Ammattiapukaan ei ollut
kaukana: Kouvolan yhteiskoulu

sijaitsee aivan paloaseman
vieressä. Ensimmäinen pelastusyksikkö oli paikalla 3 minuutissa
ja 42 sekunnissa.
Sisäministeri on kiittänyt
opettajia, oppilaita, pelastushenkilökuntaa ja muita onnettomuudessa mukana olleita
hyvästä toiminnasta onnettomuuden aikana.
Palon syyn selvittäjänä toimii
Onnettomuustutkintakeskus.
Pelastuslaitosten tehtävänä
on seurata, että oppilaitoksissa
pidetään poistumisharjoituksia.
Jos harjoituksesta on yli vuosi,

siitä muistutetaan koulua.
Nyt kilvan kilpailemaan
poistumisturvallisuudesta
Bongaa EXIT -slogan muistuttaa, että aina on ﬁksua tietää
kaksi tietä turvaan. Kahdeksasluokkalaisille suunnatun Nou
Hätä! -kampanjan teemana on
tänä vuonna poistumisturvallisuus. Nou Hätä! -kampanjaan
odotetaan jälleen lähes 40000
osallistujaa yli 400 koulusta.
Todellisessa hädässä on
elintärkeää säilyttää malttinsa ja toimia oikein. Nou Hätä!

-kampanjan tarkoituksena on,
että yläkouluikäiset kiinnostuvat
ehkäisemään onnettomuuksia ja
osaavat toimia onnettomuustilanteessa tehokkaasti.
Bongaa EXIT -teemaan kahdeksasluokkalaisia johdattelevat
kampanjan opetusmateriaalit,
sosiaalisen median kanavat sekä
tietenkin Bongaa EXIT -nettipeli,
joka avattiin 112-päivänä (helmikuun 11.). Peli on ladattavissa
Google Playstä ja App Storesta
sekä pelattavissa Facebookissa.

Kodinrakentajien ja -korjaajien ympäristötietoisuus
puntarissa
MITKÄ asiat ratkaisevat kodin
sisustus-, remontointi- ja rakennushankinnoissa, sitä selvitettiin
Joutsenmerkin toimeksiannosta
tehdyssä tutkimuksessa tammikuussa.
Vaikka tuotteiden ympäristövaikutukset ovat harvalle
ykköskriteeri ostotilanteessa, 75
prosenttia tutkimukseen osallistuneista kertoi vähintään joskus
suosivansa ympäristöystävällisiä
tuotteita. Kolmessa vuodessa
luku on noussut viisi prosenttia.
Suomalaisista ”ekoimpia”
sisustus-, remontointi- ja
rakennushankinnoissa ovat yli
55-vuotiaat. Naiset huomioivat
oman näkemyksensä mukaan
ostotilanteessa ympäristöasioita
useammin kuin miehet.
Kun suomalaiset ostavat
sisustus-, remontointi- ja rakennustuotteita, ulkonäkö, hinta,
laadukkuus ja käytännöllisyys
ovat odotetusti niitä perusteita,
joilla ostopäätös yleisimmin
tehdään.
- Myös Joutsenmerkillä on

tiukkoja laatuvaatimuksia, joilla
pyritään siihen, että parhaimmillaan tuotteet kestävät isältä
pojalle, Joutsenmerkin markkinointiasiantuntija Antti Lehmuskoski kertoo.
Tutkimuksen mukaan kuluttajista 80 prosenttia valitsee
vähintään joskus ympäristömerkityn tuotteen, jos sellainen on
saatavilla.
Nykyistä enemmän ympäristömerkittyjä tuotteiden tarjontaa
toivottiin maaleista ja kodinkoneista. Naiset nostivat esiin
myös kodintekstiilit, vastanneista
vanhin ikäryhmä puolestaan
rakennuslevyt.
Kuluttajien kysyntä painaa
tuotekehityksen suunnassa
Vastaajista 17 prosenttia katsoi,
että tuotteiden ympäristövaikutuksista ei saa riittävästi tietoa.
Miehet kaipaavat eniten tietoa
tuotteiden kestävyydestä, naiset
puolestaan tietoa tuotteissa
käytetyistä kemikaaleista. Nuoria
kiinnostavat tuotteiden tuotan-

totavat.
Tärkeimpiä tietolähteitä
kuluttajille ovat valmistajien
ja maahantuojien nettisivut,
myymälöiden henkilökunta sekä
mainokset ja esitteet. Vanhin
ikäluokka kyselee tietoa mielellään myös viranomaisilta.
Tällä hetkellä Joutsenmer-

kittyjä sisustus- ja remontointituotteita löytyy jo satoja seuraavissa tuoteryhmissä: huonekalut,
rakennuslevyt, lattianpäällysteet,
astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, tulisijat, maalit ja lakat,
lämpöpumput, terassilaudat ja
spakkelit.

Elvytyskorjausrakentamista toimistorakennusten kentälle:
Vanhentuneista lähes uudenvertaisiksi
VANHENTUNEIDEN toimistorakennusten korjaamiseen ja
kunnossapitoon on kehitetty
yhtenäiset toimintatavat. Päätös
vanhentuneen kiinteistön
soveltuvuudesta tilaresurssiksi
perustuu hankkeessa kehitettyyn
soveltuvuusanalyysiin.
Elvyttävä korjausrakentaminen
on mahdollista kiinteistöissä,
jotka soveltuvat käytettäväksi ja
joille on osoitettavissa pitkäaikainen käyttö. Elvyttävän korjausrakentamisen hankepäätös
perustuu tällöin tarkennettuun
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soveltuvuusanalyysiin ja johtaa
hankesuunnittelun käynnistämiseen ja hanketavoitteiden
asettamiseen. Taloudellisia
tavoitteita ovat investointibudjetin kohtuullisuus, positiivinen
vuokravaikutteisuus henkilöä
kohti sekä nettotuottovaatimuksen saavuttaminen.
Tilaominaisuustavoitteiden
asettamisessa painottuvat
työympäristövaatimukset,
tilatehokkuus ja muuntojousto.
Teknisten ominaisuuksien osalta
korostuvat kuntokorjaukset,

energiatehokkuuden energiamääräysten vaatimuksia parempi
korjaaminen ja sisäolosuhteiden
kehittäminen. Mitä taitavammin
hanketavoitteet on asetettu, sitä
lähemmäksi niitä on mahdollista
päästä ja sitä yksiselitteisempää
on yhteistyömuotoisen suunnitteluprosessin käynnistys.
Suunnitteluprosessin johtamisen tiekartan muodostavat
mitalliset hanketavoitteet ja
niiden tarkistuspisteet, jolloin
laadun on todennettu vastaavan
tavoitteita. Kiinteistön ylläpidon

hallintaa varten on kehitetty
menettelytapa teknisten riskien
tunnistamiseen. Sen avulla
kyetään myös ennakoimaan
ja valitsemaan kohteeseen
kulloinkin parhaiten soveltuvat
korjaustavat ja korjaushankkeen
sisältö.
Toimintamallia ovat kehittäneet VTT ja Swecon yhdessä
Senaatti-kiinteistöjen kanssa.
ELVYKOR-loppuraportti verkossa: http://www.vtt.ﬁ/inf/pdf/
technology/2014/T151.pdf

Fiksu energia -kilpailu:
nyt haetaan uusia
energiajärjestelmiä!
TEKES järjestää Fiksu energia
-ideakilpailun. Kilpailu haastaa
kunnat, energiayhtiöt, kiinteistönomistajat sekä palvelu- ja
teknologiatoimittajat tekemään
ehdotuksia ﬁksuiksi energiajärjestelmiksi. Ideoilla on oltava
uskottavuutta ja mahdollisuuksia
myös kansainvälisille markkinoille. Fiksu energia -kilpailulla
haetaan eri puolille Suomea
pilotteja, joilla testataan uusia
älykkään energian käytön ja
tuotannon ratkaisuja. Pilottien avulla halutaan nopeuttaa
uusien tuotteiden ja palvelujen
markkinoille pääsyä.
- Emme hae loppuun asti
viilattuja projektisuunnitelmia,
vaan luonnoksia, joiden perusteella ideaa ja konseptia voidaan
lähteä jatkojalostamaan. Tavoite
on löytää ituja, joista voi kehittyä
uutta bisnestä, monistettavuutta
ja kansainvälisen tason ratkaisuja, summaa Tekesin ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen.
Ehdotukset voivat liittyä
esimerkiksi seuraaviin asioihin
tai niiden yhdistelmiin: Nollaenergiarakennukset, smart grid,

paikallinen energiantuotanto
ja varastointi, jätteistä saatava energia, biopolttoaineet,
energiatehokkuutta ja paikallista energiantuotantoa tukevat
ICT-ratkaisut, sähköautot ja
polttokennot.
Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on maanantai 31.3.2014.
Kilpailun tuomaristo valitsee
kehityskelpoisimmat ehdotukset, joita Tekes voi rahoittaa
periaatteidensa mukaisesti.
Tekesin rahoitus mahdollistaa
myös ulkopuolisten resurssien,
kuten konsulttien tai tutkijoiden,
käyttämisen kehitystyön tukena.
Kilpailu tarjoaa parhaiden ideoiden esittäjille myös positiivista
julkisuutta.
Kilpailun tuomaristo koostuu
Elinkeinoelämän keskusliiton,
Energiateollisuuden, Kiinteistöliiton, Kuntaliiton, Raklin, Tekesin
ja TEMin edustajista.
Kilpailun säännöt ja
tarkempi kuvaus:
www.tekes.ﬁ/ﬁksuenergia

Kattojen turvalaitteet
kuntoon - lumityöt eivät ole
ainoita kattotöitä
KATTOJEN turvalaitteet ovat
olleet puutteellisia noin kolmasosassa kiinteistöjä. Ongelmia
on niin uusissa kuin vanhoissakin kiinteistöissä. Näin arvioi
pääkaupunkiseudulla lumenpudotuksia hoitavan Suomen
Kiipeilytekniikka Oy:n myyntipäällikkö Sampsa Jyrkynen.
- Yleisin ongelma katolla
liikuttaessa on turvaköysien
kiinnityspisteiden puuttuminen
osasta kattoa. Kattosiltoja on
myös sijoitettu niin, etteivät ne
mahdollista turvallista liikkumista koko katon alueella, Jyrkynen
kertoo.
Huolta aiheuttavat lisäksi vanhat ja huonokuntoiset,
usein puiset kattosillat sekä
turvatuotteiden, kuten esimerkiksi lumiesteiden vääränlainen
asennus.
- Uudet metalliset kattosillat
on testattu putoamissuojaimen
kiinnitystä varten toisin kuin
vanhat. Ja usein näkee vastoin
asennusohjeita asennettuja

turvatuotteita. Lumen alta on
hankala arvioida tilannetta,
varsinkin jos katto on ennalta
tuntematon, Jyrkynen lisää.
Keski- ja Etelä-Suomeen on
luvassa lisää lunta, suojakeliä
ja pikkupakkasia. Lunta on jo
ehtinyt kerääntyä katoille ja
runsaampaan lumentuloon on
joka tapauksessa syytä varautua
ajoissa. Kiinteistön omistajalla
on vastuu katon kunnosta ja
asianmukaisista turvalaitteista.
- Työturvallisuutta ei voi
koskaan korostaa liikaa. Katolle
pääsy, siellä liikkuminen ja työskentely on suunniteltava kaikkia
sääolosuhteita silmällä pitäen,
muistuttaa Kiinteistötyönantajat
ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.
Gramén korostaa, että
omistajalla on vastuu kiinteistön
turvallisuudesta. Poikkeavissa
olosuhteissa myös kiinteistöjen
omistajilta ja näiden edustajilta
edellytetään valppautta ja hyvää
yhteistyötä kiinteistöpalveluyritysten kanssa.

KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2014
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET
MEILTÄ LISÄKSI MYÖS:
MYÖS
Terassilasitukset, porrashuoneen alumiiniovet
ja –ikkunat sekä auringonsuojasäleiköt

Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

Tehokasta tuholaistorjuntaa
• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt
• jyrsijätorjunta • luteet ja sokeritoukat
• lintutorjunta jne…

Soita 040 514 5026
Pertti Jumppanen
asiakaspalvelu@estorjunta.¿
www.estorjunta.¿

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
p. (09) 875970
www.miele-professional.fi

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

KIINTEISTÖPALVELUT

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

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

PUUIKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

AUTOTALLIT
• Yksittäistallit ja -katokset
• Rivitallit ja -katokset
• Autotalli-varastoyhdistelmät
AUTOTALLIN OVET
• Kippiovet
• Saranapariovet
• Varasto-ovet
• Kaikki ovet PU-erist. tai ilman
• Myös erikoismitalliset
Puh 06-781 9000
Fax 06-781 9022
PL 28
68601 PIETARSAARI
www.pisari.ﬁ

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat,
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit
alan johtavasta järjestöstä.
dƵƚƵƐƚƵƚƵŽƩĞŝƐŝŝŶ͗
verkkokauppa.spek.fi
^ƵŽŵĞŶWĞůĂƐƚƵƐĂůĂŶ<ĞƐŬƵƐũćƌũĞƐƚƂ^W<ͻǁǁǁ͘ƐƉĞŬ͘Į

tuote- ja
yritysuutispostia

Päivän aikana oli korjausrakentamisaiheisia luentoja sekä yritysten tietoiskuja. Tässä kuunnellaan arkkitehtiopiskelijakilpailun tuloksia.

Myyntipäällikkö Timo Hyrske valmiina vastaamaan kysymyksiin ja kertomaan lisää SIR Tietokannan monipuolisista mahdollisuuksista.

Korjausrakentaminen 2014 -tapahtumassa ennätysyleisö
HELSINGIN Wanhassa Satamassa viidettä kertaa järjestetty
Korjausrakentaminen-teemapäivä keräsi tällä kertaa ennätysyleisön, 968 kävijää.
Tapahtumassa oli taloyhtiöpäättäjille tarjolla esimerkkeinä
koettuja korjaushankkeita, uusia
tuotteita ja palveluita, siis paljon
informaatiota oman taloyhtiön
ylläpidon tarpeisiin.
Tapahtuman avasi Ympäristöministeriön kansliapäällikkö
Hannele Pokka.
Päivän mittaan saleissa pyöri
kolme eri teemalla olevaa luentokokonaisuutta, yksi taloyhtiöpäättäjille ja isännöitsijöille,
toinen suunnittelijoille ja arkkitehdeille ja kolmas ammattirakentajille ja urakoitsijoille.
Julkisivuyhdistys r.y. järjesti
arkkitehtiopiskelijoille suunnatun

ideakilpailun, jossa tehtävänä oli
ideoida forssalaisen opiskelijaasuntolan ”tulevaisuuden ilme”.
Kilpailuun osallistui ennätysmäärä opiskelijoita, ehdotuksia
tuli peräti 47 kappaletta.
Kiinteistöposti
yhteistyökumppanina
Kiinteistöposti on ollut jokaisessa Korjausrakentaminentapahtumassa mukana yhteistyökumppanina. Lehden kautta
tapahtumaa on markkinoitu
taloyhtiöpäättäjille ja siinä onnistuttiin jälleen erinomaisesti.
Siitä todisteena ennätysyleisö.
Lehdellä oli oma osasto, jossa
vieraili paljon lehden lukijoita ja
yhteistyökumppaneita.
”Olemme hyvin tyytyväisiä
tämänkertaiseen tapahtumaan.
Tapasimme lukijoitamme ja yh-

teistyökumppaneitamme, sekä
uusia potentiaalisia asiakkaita”,
totesi Kiinteistöpostin kustantaja
Matti Karppanen tilaisuuden

päätteeksi.
Seuraavan kerran tapahtuma
järjestetään 3. helmikuuta 2015.

Jari Kauppi Forssan Ammatti-instituutin rakennusosastolta kertoi, että
suunnittelu on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. Mukana tilaisuudessa talousjohtaja Tanja Paassilta.

Arkkitehtiopiskelijakilpailun palkitut kokoontuivat yhteiseen potrettiin seremonioiden jälkeen. Kuvassa vasemmalta lukien Otto Autio ja Kristian Kere
AY (1. sija jaettu, ehdotus Vakka); Anna Rosendahl AY (lunastus, ehdotus Pixel); Saara Koskinen ja Simo Rasmussen OY (lunastus, ehdotus Solsidan);
Michala Kovarikova (1. sija jaettu, ehdotus The Pitches); Julkisivyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri; Yeung Shiu Yu TTY (3. sija, ehdotus Vitality
Dormitory).
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tuote- ja
yritysuutispostia
Yhdeksäs Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari lähestyy
TOUKOKUUN puolessa välissä
kokoontuu iso joukko isännöitsijöitä Kiinteistöpostin järjestämään Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaariin. Seminaari järjestetään Silja Symphony -laivalla
Helsinki-Tukholma-Helsinki
-risteilynä.
Tällä kertaa seminaarin luennoitsijoina on monia julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Heillä
kaikilla on isännöitsijän työhön
annettavaa ja monella on myös
omakohtaista kokemusta taloyhtiöasumisesta.
Kiinteistökuningatar Kaisa Liski
kertoo kiinteistönvälittäjän näkemyksistä toimimisesta isännöitsijöiden kanssa asuntokaupassa
ja Mika Piirainen Etelä-Suomen
aluehallintovirastosta kertoo
miksi ja mitä haetaan sillä, että
isännöintiyrityksiä tutkitaan
työsuojelun näkökulmasta.
Sosiaalinen media tekee tuloaan myös isännöintialalle, alan
kouluttaja Katleena Kortesuo
briiffaa tätä, vielä ontuvaa nykytrendiä isännöitsijöille; blogit,
Facebook ja muut somekanavat.

Seminaarin puheenjohtajana toimii arkkitehti ja tekniikan tohtori Anu
Soikkeli Oulun yliopistosta.

Isännöitsijöiden hyvinvoinnista huolehditaan myös,
televisiosta tuttu, sympaattinen
tohtori Akuutti Risto Laitila järjestää hauskan terveysaiheisen
tietokilpailun, LakiKammarissa
varatuomari, asianajaja Pasi
Orava pureutuu kiinteistöalan
ajankohtaisiin lakiasioihin ja
Wilma Schlizewski sekä projektipäällikkö Harri Pitkänen
kertovat, kuinka lisärakentamisella taloyhtiö voi rahoittaa
kiinteistön välttämättömiä
korjaushankkeita.
Seminaarissa pohditaan
myös isännöinnin tulevaisuutta.
Paneelikeskusteluun osallistuu
muutama nuori isännöitsijä ja he
pohtivat päätoimittaja Riina Takalan johdolla kuinka isännöinti
tulevaisuudessa toimii.
Tuttuun tyyliin seminaarin
yhteistyökumppanit esittäytyvät seminaarin paluupäivän
KontaktiFoorumissa, joka on
saavuttanut valtaisan menestyksen isännöitsijöiden ja yritysten
välille. Verkostoitumista vailla
vertaa.

nimityksiä
Malkit Oy
Toimitusjohtajaksi on nimitetty
EMBA, VTM Arja Muhonen. Johtajaksi on nimitetty MMM Ilkka
Muhonen. Arja ja Ilkka Muhonen ovat Malkit Oy:n omistajia
21.1.2014 toteutuneen yrityskaupan myötä.
Myyntijohtajaksi on nimitetty Ari
Salmi 27.1.2014 alkaen. Hän on
työskennellyt yrityksessä aiemmin toimialajohtajana.

Realia Group
Realia Groupin hankintajohtajaksi
on nimitetty 22.1.2014 alkaen
Markku Järventausta, 56. Hän
siirtyy tehtävään TeliaSonera
Finlandista.
Realia Group Oy:n henkilöstön
kehittämispäälliköksi on nimitetty
10.2.2014 alkaen psykologian
maisteri Sanna-Mari Muukka, 40.
Hän siirtyy tehtävään Mercuri
Urvalista.
Realia Group Oy:n konserniyhtiön Realia Isännöinti Oy:n
myynnistä ja tuotehallinnasta
vastaavaksi johtajaksi on nimitetty 17.2.2014 alkaen Insinööri
Jouko Tuppurainen, 42. Hän
siirtyy tehtävään Datainfon palveluksesta.
Realia Group Oy:n johtoryhmän
jäseneksi ja strategia- ja markkinointijohtajaksi on 10.2.2014
alkaen nimitetty KTM, VTM
Anu-Elina Hintsa, 35. Hän siirtyy
tehtävään Nokiasta, jossa hän on
toiminut useissa eri tehtävissä,
viimeksi johtajana Lumia älypuhelinten tuotemarkkinoinnissa.

Kiinteistö Oy Auroranlinna
KOy Auroranlinna on siirtänyt
vuoden 2014
alussa asuntojen
vuokrauspalvelut
omaan hoitoonsa.
Vuokrauspalvelujen järjestämisestä ja koordinoinnista vastaavaksi isännöitsijäksi
on nimetty KTM, IAT Anne Juuti.
Anne Juuti on työskennellyt aiemmin mm. Heka-Vallila Oy:ssä.
Kiinteistöjen
ylläpidosta vastaavaksi tekniseksi
isännöitsijäksi on
nimitetty Rauno
Kadenius. Hän
on toiminut aiemmin vastaavissa
tehtävissä mm. Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy:ssä.

Ramboll Finland Oy
Tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu on aloittanut johtavana
asiantuntijana Rambollin Kiinteistöjen ja rakentamisen toimialalla

Tampereella. Jukka Lahdensivu
jatkaa edelleen työtään myös
Tampereen teknillisellä yliopistolla, jossa hän työskentelee
tutkimuspäällikkönä. Lahdensivu
vastaa yliopistolla myös rakennustekniikan laitoksen Elinkaaritutkimusryhmän vetämisestä.
Caverion Oyj
Caverion Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Fredrik
Strand (49). Strand aloittaa
tehtävässään vuoden 2014
toisen neljänneksen aikana. Tällä
hetkellä hän työskentelee toimitusjohtajana Sodexolla, missä
hän vastaa yhtiön Pohjoismaiden
liiketoiminnoista.
Caverionin nykyinen toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski jatkaa
tehtävässään kuluvan vuoden
toiseen neljännekseen saakka.
Oy Pamon Ab
Oy Pamon Ab:ssä on aluepäälliköiksi Pilpit-lämmöntalteenottojärjestelmien myyntiin taloyhtiöille ja isännöitsijöille nimitetty
15.1.2014 alkaen
Uusimaan alueelle
Tommi Harju,

Keski-Uusimaan
ja Kanta-Hämeen
alueelle Jari Puranen,

Pirkanmaan
alueelle Raimo
Korpela ja

Päijät-Hämeen
alueelle Sami
Johansson.

RTK-Palvelu Oy
RTK-Palvelun hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi MBA Ismo Heikkosen (55).
Ismo Heikkonen ottaa uuden
tehtävänsä vastaan 17. helmikuuta 2014.
Hän on työskennellyt aiemmin
muun muassa Turvatiimi Oyj:n ja
Leijonajakelu Oy:n toimitusjohtajana. RTK-Palveluun Heikkonen
siirtyy SOL Palvelut Oy:n liiketoimintajohtajan paikalta.

OSOITTEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerrothan meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne,
missä siitä on suurin hyöty. Kiitos paljon!

Asunto-osakeyhtiö

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:
Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy
puh. 09 223 8560
email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
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Asunto-osakeyhtiön talotyyppi

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

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

Uutispostia
Ravintolat "rasvakoulussa" - uusi ohje rasvan käsittelyyn
HELSINGIN seudun ympäristöpalvelut HSY on julkaissut yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Vesilaitosyhdistyksen kanssa rasvaohjeen
ravintoloille, joka jaetaan noin
1700 pääkaupunkiseudun ravintolaan Espoossa, Helsingissä,
Kauniaisissa ja Vantaalla.
Pääkaupunkiseudun viemäriputkistoissa esiintyy usein
rasvatukoksia, jotka estävät
viemäreiden normaalin toiminnan. Viemäreihin päätyy rasvaa
useista eri lähteistä: ravinto-

loista, elintarviketeollisuudesta,
leipomoista ja kotitalouksista.
Kun rasvaa käytetään paljon
esimerkiksi ravintolassa, on se
poistettava jätevedestä rasvanerottimen avulla.
– Toivottavasti tekemämme
ohje auttaa ravintoloitsijoita käsittelemään rasvan oikein, sanoo
valvontainsinööri Heli Lindberg
HSY:stä.
Ravintolayrittäjä vastaa
periaatteessa siitä, että rasvaa
ei hänen keittiöstään joudu
viemäriin.

– Yhteistyössä on kuitenkin
monta eri tahoa, joiden vastuut
voivat jakautua eri tavoin, toteaa
lakimies Tiina Vyyryläinen ravintoloita edustavasta MaRa ry:stä.
Myös kiinteistöyhtiö voi olla
vastuussa rasvanerottelulaitteiston huollosta tai toiminnasta.
Vuokratiloissa toimivissa
yrityksissä asiasta sovitaan usein
vuokrasopimuksessa.
Tärkeää onkin selvittää vastuut
eri osapuolten välillä ja sopia
hyvissä ajoin myös käytännön
seikoista.

– On ravintolan etu, että
viemärit toimivat eikä keittiön
toimintaan tule keskeytyksiä”
muistuttaa Tiina Vyyryläinen.
– Pahimmassa tapauksessa
koko liiketoiminta voi keskeytyä
tukoksen ja mahdollisen viemäriremontin ajaksi.”
Rasvat aiheuttavat ongelmia
viemäriverkostoissa ympäri
Suomea. Siksi HSY:n esitteestä
muokataan valtakunnallinen
esite, joka on kaikkien Vesilaitosyhdistyksessä jäseninä olevien
vesihuoltolaitosten käytettävissä.

Välinpitämättömyys sähköasennusten kunnossapidosta
aiheuttaa mittavia tulipaloja
OSA sähkölaitteiston vikaantumisesta johtuvista tulipaloista ja
sammutustehtävistä voitaisiin
välttää, jos laitteistojen haltijat
pitäisivät parempaa huolta sähköasennusten kunnossapidosta.
Pelastuslaitokset saivat n. 770
sähkölaitteiston vikaantumisesta johtuvaa hälytystehtävää
aikavälillä 3/2012-2/2013. Eniten
hälytystehtäviä aiheutui valaisimien, sähkökeskusten sekä
sähköjohtojen ja kaapelointien
vikaantumisesta.
Tiedot löytyvät Turvallisuus-

ja kemikaaliviraston (Tukes)
Sähkölaitteistoista aiheutuneet
tulipalot ja palovaarat Suomessa
-selvityksestä.
Pelastuslaitokselle aiheutui
sähkönkäytöstä rakennuksiin
kohdistuneita palohälytystehtäviä vuodessa 2590 kpl. Kun
suljetaan pois ihmisen, usein
käyttäjän, välittömän virheellisen toiminnan osuus kaikista
hälytystehtävistä, jäljelle jäävien
asennettujen sähkölaitteiston
osien vikaantumisesta aiheutuneet sammutustehtävät

aiheuttivat palohälytystehtävistä
30 prosenttia (n. 770 kpl). Vikaantuneista sähkölaitteistoista
johtuneista hälytystehtävistä
rakennuspaloja oli n. 200 kappaletta.
Selvityksessä sähkölaitteistolla
tarkoitetaan kiinteitä sähköasennuksia sekä kulutuslaitteiden
kiinteitä asennuksia (esim. kiuas,
sähköliesi) sähköverkkoon.
Yhtenä huolta aiheuttavana
ryhmänä selvityksessä nousivat
esiin kiinteästi asennetut loisteputkivalaisimet.

- Jo niinkin yksinkertaisella
toimenpiteellä, kun oikeaaikaisella palaneiden loisteputkilamppujen vaihdolla
voidaan merkittävästi pienentää
kiinteistöjen paloriskiä. Paloturvallisuutta lisää, kun loisteputkivalaisimien sytyttimet vaihtaa
turvasytyttimiin, jotka sammuttavat putken polttoiän loppuessa, ylitarkastaja Sakari Hatakka
Tukesista sanoo.

Vanhoille kaupunginosille arvonnousua, uusia asukkaita ja
lisäpalveluja - ApRemodel-projektista ideoita
ASUINRAKENNUSKANNAN
energiatalous ei parane riittävän
nopeasti nykyisellä taloyhtiöiden
korjaustoiminnalla, jotta rakennuskannan energiankulutus- ja
päästötavoitteet saavutettaisiin.
Kasvukeskusten asuinalueiden
tiivistämiseen ja eheyttämiseen
tähtäävällä täydennysrakentamisella on suuri merkitys alueiden
vetovoimaisuuden, asukasrakenteen ja asuntojen markkinaarvon parantamisessa.
Parhaimmillaan täydennysrakentaminen parantaa alueen
arvostusta ja ekologista kehitystä sekä lisää kiinteistöjen ja
asuntojen arvoa.
ApRemodel-projekti
VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen
teknillinen yliopisto, Suomen
Kiinteistöliito ry ja Salfordin
yliopisto (UK), ovat kehittäneet
ApRemodel-projektissa toimintatapoja, joilla voidaan edistää
asuinkerrostalo- ja rivitaloyhtiöiden korjausrakentamista sekä
vähentää korjaushankkeiden
päätöksentekoon liittyvää epä72

varmuutta taloyhtiöissä. Tekes
on rahoittanut projektia.
Projektin päätavoitteena
oli kehittää toimintamalleja
ja menettelyjä, joilla voidaan
edistää asuinkerrostalo- ja
rivitaloyhtiöiden uudistavaa korjausrakentamista sekä vähentää
korjaushankkeiden päätöksentekoon liittyvää epävarmuutta
taloyhtiöissä.
Asuinalueiden täydennysrakentaminen taloyhtiöiden
ja asukkaiden näkökulmasta
korostui projektin aikana ja siitä
muodostui hankkeen keskeisin
tutkimustehtävä.
Karakallio, Tammela ja
Myyrmäki
ApRemodel-projektissa selvitettiin kolmen vanhan kaupunginosan Espoon Karakallion,
Tampereen Tammelan ja
Vantaan Myyrmäen - kehittämisen ja täydennysrakentamisen
mahdollisuuksia.
Asukaskyselyjen avulla muodostui käsitys asuinalueiden
vahvuuksista, heikkouksista,

parannuskohteista ja uhkista.
Tammelassa projekti keskittyi
asukkaiden osallistumiseen alueen kehittämiseksi, taloyhtiöiden
lisärakennushankkeiden käynnistämiseen liittyviin seikkoihin,
taloyhtiöiden lisärakentamisen
kannattavuuden arviointiin ja
rahoitusasioihin.
Kaupunginosan korttelikehittämishankkeeseen ilmoittautui
yli 30 taloyhtiötä vuonna 2013.
Osa niistä todennäköisesti
käynnistää lisärakennushankkeen joko rakentamalla itse
tai myymällä osan tontistaan
lisärakentamistarkoitukseen. Osa
yhtiöistä tähtää energiataloudellisiin ja muihin parannuksiin.
Karakallio osoittautui
kaupungin kannalta hyväksi
täydennysrakentamiskohteeksi.
Enemmistö asukkaista kuitenkin
vastusti alueen täydentämisrakentamista.
Taloyhtiöitä huolestuttaa lisärakentamiseen liittyvät riskit ja
pysäköintipaikkojen uudelleenrakentamisen aiheuttamat kulut.
Alueelle tarvittaisiin kokonais-

suunnitelma täydennysrakentamisen kokonaisvaikutusten
selvittämiseksi. Karakallion
laajeneminen Karamalmin ja Kilon suuntaan tai Kehä II:n myötä
Viherlaakso-Laaksolahden
suuntaan lisäisi alueen asukasmäärää, mikä voisi tuoda alueelle merkittävästi lisää palveluja
ja turvaisi nykyisten palveluiden
säilymisen.
Julkaisu netissä
ApRemodel-projektin tulokset on koottu julkaisuun, joka
tarjoaa tietoa mm. vanhojen
asuinalueiden yhteiskehittämismalleista, taloyhtiöiden lisärakentamisen kannattavuudesta,
energiatehokkuuden parantamisesta sekä lisärakentamiseen
ja korjaustoimintaan liittyvistä
lainsäädännöllisistä esteistä:
http://www.vtt.ﬁ/inf/pdf/
technology/2013/T97.pdf

ENSIESITTELYSSÄ!

OSALLISTU MILJOONAKISAAN*
Koeaja Opel 31.3.2014 mennessä ja
voita 1 000 000 Finnair Plus -pistettä.

Combo toimituskuluineen alkaen

21 890 €

Korkea Combo toimituskuluineen alkaen

25 592 €

**
OPEL COMBO
pitkä/korkea
1.6 CDTi

FORD TRANSIT
CONNECT
pitkä
1.6 TDCi

VOLKSWAGEN
CADDY MAXI
1.6 TDI

Teho

105 hv

95 hv

102 hv

Pituus

2 170 mm

2 153 mm

2 250 mm

Korkeus

1 550 mm

1 262 mm

1 262 mm

Tilavuus (VDA)

5,0 m3

3,2 m3

4,2 m3

Hinta

24 992,33 €

27 967,16 €

28 989,71 €

+ 2 974,83 €

+ 3 997, 38 €

CO2-päästöt alkaen

129 g/km
Yhdistetty kulutus alkaen

4,9 l/100 km

Tavaratila

Takuu

3 v./120 000 km

Erotus:

UUSI KORKEA COMBO

ENEMMÄN TILAA,
VÄHEMMÄN HINTAA.
Uusi korkea Combo edustaa saksalaista laatua, ajettavuutta ja käyttömukavuutta
parhaimmillaan. Se tarjoaa saman verran tavaratilaa kuin luokkaa suuremmat
pakettiautot mutta reilusti edullisemmin!
opel.fi
Yhdistetty polttoaineen kulutus 4,9–5,8 l/100 km, CO2-päästöt 129–154 g/km. Combo kokonaishinta alk. 21 890 € (autoveroton hinta 18 910 €, arvioitu autovero CO2-päästöllä
129 g/km 2 380 €, toimituskulut 600 €). Korkea Combo kokonaishinta alk. 25 592 € (autoveroton hinta 21 030 €, arvioitu autovero CO2-päästöllä 154 g/km 3 962 €, toimituskulut 600 €).
Kuvan auto erikoisvarustein. *Varaa koeajosi ja tutustu sääntöihin osoitteessa opel.fi. **Taulukon tiedot kerätty ko. automerkkien internet-sivuilta 10.2.2014.
ESPOO LänsiAuto Oy, Metroauto Oy · FORSSA Delta Auto · HELSINKI Metroauto Oy · HÄMEENLINNA LänsiAuto Oy · IISALMI Veljekset Laakkonen Oy · JOENSUU Timosen Auto Oy · JYVÄSKYLÄ Veljekset Laakkonen Oy · JÄRVENPÄÄ
Mäkelän Auto Oy · KAJAANI Pörhön Autoliike Oy · KANKAANPÄÄ Kankaanpään Autotalo · KEMINMAA Delta Auto · KOKKOLA Käyttöauto Oy · KOTKA Auto-Suni Oy · KOUVOLA Veljekset Laakkonen Oy · KUOPIO J. Rinta-Jouppi Oy
LAHTI LänsiAuto Oy · LAPPEENRANTA Auto-Suni Oy · LOHJA PP-auto Oy · MARIEHAMN Mariehamns Bilhall Ab · MIKKELI Karikon Autotalo Oy · OULU Rinta-Joupin Autoliike Oy · PORI AutoPalin, Satakunnan Autotalo Oy · PORVOO
Auto-Open Oy · RAUMA AutoPalin · ROVANIEMI Rinta-Joupin Autoliike Oy · SALO PP-auto Oy · SEINÄJOKI J. Rinta-Jouppi Oy · TAMPERE Metroauto Oy Hatanpää · TURKU LänsiAuto Oy, Metroauto Oy · VAASA Autoliike Lähdemäki
Oy · VANTAA LänsiAuto Oy · VARKAUS Veljekset Laakkonen Oy · YLIVIESKA Rinta-Joupin Autoliike Oy · opel.fi
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ON ASIOITA, JOITA SINUN EI
TARVITSE TEHDÄ ITSE.
KUTEN TALOYHTIÖLAAJAKAISTAN PÄIVITYS
TÄLLE VUOSITUHANNELLE.

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

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

