NUMERO 4 TOUKOKUU 2011

PALJONKOHAN TEIDÄN

TALOYHTIÖSSÄNNE
SÄÄSTETTÄISIIN DNA WELHO
TALOYHTIÖLAAJAKAISTALLA?
6DWDVHQYXRGHVVDSHUWDORXV"9DLHQHPPËQ"1HW
WLPDNVXW YRLYDW DOHQWXD MRSD SXROHHQ NXQ '1$
:HOKR 7DOR\KWLąODDMDNDLVWD N\WNHWËËQ NHUUDOOD
NDLNNLLQ KXRQHLVWRLKLQ VRYLWXOOD QRSHXVOXRNDOOD

1HWWLWRLPLLKHWLMDHQWLVWËSLHQHPPËWNXXNDXVL
PDNVXWYHORLWHWDDQNËWHYËVWL\KWLąYDVWLNNHHVVD
$VXNNDDWYRLYDWP\ąVKDOXWHVVDDQQRVWDDRPDQ
OLLWW\PËQVËQRSHXWWDşYDLNND0DVWL

Näin helppoa on taloyhtiölaajakaistan hankinta:
š9DUPLVWDHWWË'1$:HOKR7DOR\KWLąODDMDNDLVWDRQ\KWLąNRNRXNVHQHVLW\VOLVWDOODSËËWąVDVLDQD
š-ËUNHYËËQSËËWąNVHHQULLWWËË\KWLąNRNRXNVHQHQHPPLVWąQWDKWR

www.dna.ﬁ

Jälleenmyyjät: www.landrover.fi

DISCOVERY 4
UUSI VAIHTOEHTO ERIKOISKÄYTTÖÖN

VAKIONA mm:
Erillisilmajousitus
tasonsäädöllä
Istuimet kahdelle
Jatkuva neliveto

KAKSIPAIKKAINEN PAKETTIAUTO
Discovery 4 Commercial
• Vetokyky 3500 kg • 2-paikkainen pakettiauto • Hienostunut 3.0 litrainen TDV6
ja 6-portainen CommandShift-automaattivaihteisto • Teho 155 kW (211 hv)
• vääntö 520 Nm • alv-vähennyskelpoinen • Hinta 58 303 €

Perävaunun
vakautusjärjestelmä
(Trailer Stability
Assist TSA)
Terrain Response®
-järjestelmä
Tavaratilan tilavuus
jopa 2558 litraa /
yli 2,5 m3.

Discovery 4 Commercial pakettiauton hinnat alk. 58.303,17 € (hinta alv 23% 48.500,00 € + autoveroarvio 9.803,17 €). Kulutus- ja päästötiedot: CO2 244 g/km,
EU/yhd. 9,3 l/100km. Takuu 3 vuotta tai 100.000 km. Discovery 4 henkilöautomalliston hinnat alk. 72.615,24 € (hinta alv 23% 48.500,00 € + autoveroarvio 24.115,24 €).

Why get a car when you can get a Land Rover?

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi

NUMER0 4 TOUKOKUU 2011

TÄSSÄ NUMEROSSA

Jättömaasta vetovoimainen puisto s. 36

Kummatin peruskorjauslainasta kanne s. 11

Tuhopolttajien taustat s. 26

Asumisterveysoppaasta hyödyllistä tietoa
Nyt jo eläkkeellä oleva Risto Aurola kokosi sosiaali- ja terveysministeriössä olleessaa Asumisterveysoppaan.
Julkaisusta on tehty nyt kolmas
korjattu painos.

Opas olisi hänen mielestään
erinomainen apuväline myös isännöitsijöille, jotka joutuvat työnsä
puolesta selvittämään kosteus- ja
homevaurioita ja muitakin sisäilmaan liittyviä ongelmia.

s.6

Asuntokaupasta s. 47

TÄMÄN KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONALIN LUKIJAKUNNAN MUODOSTAVAT AMMATTI-ISÄNNÖITSJÄT,
SUURKIINTEISTÖNOMISTAJAT, KIINTEISTÖNHUOLTOLIIKKEET, URAKOINTIYRITYKSET, ARKKITEHDIT,
SUUNNITTELIJAT SEKÄ KIINTEISTÖALALLA TOIMIVAT YRITYKSET. LEHDEN JAKELULEVIKKI ON 12 875 KPL.
Kustantaja: 		

KIINTEISTÖPOSTI OY

Toimitusjohtaja:

MATTI KARPPANEN

❘

❘

www.kiinteistoposti.fi

puh. (09) 2238 5614

		matti.karppanen@kiinteistoposti.fi
Päätoimittaja: 		

RIINA TAKALA

❘

puh. (09) 2238 5616

		toimitus@kiinteistoposti.fi

❘

Toimitus ja konttori:

Pisteenkaari 4

		

puh. (09) 2238 560

Mediamarkkinointi:

myyntijohtaja RAILI STENBERG

03100 Nummela

❘

fax (09) 222 6515

❘

puh. (09 )2238 5613

		raili.stenberg@kiinteistoposti.fi
		

myyntipäällikkö TIMO HYRSKE

❘

puh. (09) 2238 5612

		timo.hyrske@kiinteistoposti.fi
		

myyntipäällikkö AUNE AUTIO

❘

puh. (09) 2238 5615

		aune.autio@kiinteistoposti.fi
Osoitelähde:		

Lehden jakelu perustuu SIR Tietokantaan

Osoitteenmuutokset:

JUTTA TERIÖ

❘

puh. (09) 2238 560

❘

		

fax (09) 222 6515

Ulkoasu:		

Suomen Media-Kamari Oy

Painopaikka: 		

Art-Print Oy Helsinki 2011

Tilaushinta:		

60 euroa

❘

jutta.terio@kiinteistoposti.fi

vsk 18. vuosikerta ISSN 1237-6965

Pääkaupunkiseutu
Harri Puro
Puh: 0500 451 020
Jouko Mönttinen
Puh: 0500 451 025
Krister Etzell
Puh: 050 409 4209
Teemu Karmakka
Puh: 050 569 5900
Jouko Teräsniemi
Puh: 0500 401 859

Kuopio, Siilinjärvi
Rauno Lehijoki
Puh: 044 404 4200

Turku, Pori, Lohja

Turku ja Tampere
Jonne Ranki
Puh: 044 523 4567

Oulu
Sanna Suomela
Puh: 044 044 5085

Turku, Rauma
Pasi Lehtinen
Puh: 044 731 3733

Lahti
Pekka Luoma
Puh: 044 751 4777

Joosua Nikkinen
Puh: 044 505 5042

etunimi.sukunimi@dna.fi

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi

Tässä numerossa:
5

Pääkirjoitus

6

Asumisterveysohjeet täydentyvät kehityksen myötä

Muun muassa sisäilman epäpuhtaudet, kosteus, melu, säteily,
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Asuntoministeri Jan Vapaavuoren toimeksiantamassa
”Isännöinnin tulevaisuus” -selvityksessä piirrettiin kuvaa
siitä, miten isännöintityötä tulevaisuudessa tehdään.
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toukokuun loppuun antaa asiassa
oma vastineensa. Toimitusjohtaja
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järjestämässä seminaarissa.

Tarkoituksellisesti sytytetyt asuintalojen tulipalot kavahduttavat, lähialueella tapahtuneina herättävät suoranaista pelkoa.
Mikä ajaa ihmistä moisiin tekoihin?
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näköalaa.
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Keskusrikospoliisin kriminaalipsykologi Helinä Häkkänen-Nyholm on selvittänyt tuhopolttajan
ominaispiirteitä ja syitä, mikä ajaa
moisiin tekoihin. Suomessa noin
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sytytettyjä.
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syntymistä korjaushankkeissa
voidaan vähentää. Professori
Pertti Pasanen kertoo hankkeen
sisällöstä tarkemmin.

Korjausrakentamisen tilinpäätös näillä onnistutaan: hyviä urakoitsijoita, järkeviä
päätöksiä ja räätälöityjä rahoitusratkaisuja
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Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
samassa veneessä 			

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n (KVKL) toimitusjohtajan Jukka Malilan näkemyksen mukaan kiinteistönvälittäjien ja isännöitsijöiden suhteet ovat kunnossa ’noin yleisellä
tasolla’.
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Asunto-osakeyhtiöille tänä keväänä
ensimmäiset toiminnantarkastajat 			
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Risto Aurola kokosi ensimmäisen Asumisterveysoppaan
terveystarkastajien työkaluksi jo
parisenkymmentä vuotta sitten.
Nyt oppaasta on tehty kolmas
korjattu painos. Se olisi Aurolan
mielestä hyvä työväline myös
isännöitsijöille kosteus- ja homevauriotapauksia selvitettäessä.

60
Karpan Keittiössä:
Savulohta ja
chili-vadelmakastiketta.

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

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

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

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

Kaikki numerot päivystävät 24h

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

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

Kuivauksen uusi
suunta
Pyykki kuivaksi jopa tunnissa
Esteri-ilmankuivaajat puhaltavat kuivan ja lämpimän ilman pyykin alle.
Siksi pyykin kuivaus on todella nopeaa ja tehokasta
- esimerkiksi 7 kg korkeateholingottua pyykkiä kuivuu tunnissa.

Säästää kuivausenergiaa
Esteri-ilmankuivaaja toimii lämpöpumpulla. Se kondensoi kosteuden
ilmasta vedeksi ja palauttaa lämmön takaisin huoneeseen. Perinteiseen
kuivaushuoneeseen verrattuna energiaa säästyy jopa 80 %.

Automaattinen pysäytys
Esterissä on uusi Humi-kosteustunnistusohjaus, joka pysäyttää ilmankuivaajan, kun pyykki on kuivaa. Painat vain nappia, ja Esteri hoitaa
loput. Energiaa säästyy, kun kone ei käy turhaan.

Lisää Esterin ylivoimaisista ominaisuuksista
www.esteri.com

Alue-edustajat:
Suur-Helsinki
Kaakelikaari 8, 01720 Vantaa
puhelin (09) 8494 222
esteri@esteri.com
www.esteri.com

Kim Karling, 040-501 1235
Harri Karling, 0400-447 828
Kaakkois-Suomi Arto Tulkki, 0400-513 190
Lounais-Suomi Arto Wallenius, 044-292 7233
Pirkanmaa
Jan Lehtonen, 03-233 3236
Keski-Suomi
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Pohjanmaa
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Itä-Suomi
Kari Järveläinen, 050-340 9057
Pohjois-Suomi Pekka Kurttila, 040-527 5871

PÄÄKIRJOITUS

Remontit toisistaan tietämättä
"Kaksi vierekkäistä taloyhtiötä on alkukesään asti mittavien remonttien näyttämönä Suurlohjankadulla. Alunperin kokonaan
toisistaan tietämättä aloittivat Suurlohjankatu 10:n taloyhtiö
talonsa vesikaton ja Suurlohjankatu 12:n yhtiö julkisivujen ja
vesikaton uusimisen suunnittelun aivan samoihin aikoihin.
Naapurin suunnitelmat selvisivät taloyhtiöille vasta maaliskuussa, jolloin suunnittelijat viimein istuivat yhteisen pöydän ääreen
pohtimaan remonttien yhteensovittamista."
Näin kirjoitettiin lohjalaisessa paikallislehdessä Iltalohjassa
20.4.2011.
Tietämättä sen tarkemmin taustoista täytyy sanoa, että aikas
hölmöläisen hommalta vaikuttaa. Lohja on noin 40 000 asukkaan kaupunki, jonka keskusta on rakentunut kolmen suuremman kadun ympärille, Suurlohjankatu niistä pisin ja kaupunkiin
johtava sisäänajoväylä.
Olisiko niin, että taloyhtiöitä isännöivät eri isännöitsijät? En tiedä, ovatko vuokrataloja vai asunto-osakeyhtiöitä, mutta synergiaedut ovat jääneet totaalisesti hyödyntämättä.
Vai olisiko niin, että vierekkäiset taloyhtiöt eivät ole puheväleissä? Suunnittelijoiden työstä ei tietysti tiedä
ennen kuin jotakin näkyvää syntyy, mutta aikas salamyhkäisesti on hommia hoidettu, kun kummankaan
taloyhtiön asukkaat eivät ole toisilleen vihjanneet, mitä on tulossa. Vai mikä moisen hölmöyden takana voi
olla?
Teko vaikuttaa järjettömältä myös siinä suhteessa, kun tietää, että kimpassa tehden voidaan saada hieman
edullisempi hinta - onhan se niin totta, että urakoitsijaa kiinnostaa aina isommat keikat ja ne voidaan paremmin hinnoitellakin houkutteleviksi urakoitsijan katteiden kärsimättä.
Samanaikaisesti toteutettuna voisi kuvitella, että työ etenee molemmilta nopeammin, joitakin töitä voidaan
tehdä kokeneempana, kun toinen taloyhtiö on antanut oppia, asukkailla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja sitä kautta kenties toipua remontista yhteisten kokemusten ansiosta helpommin.
Kuinka pitkään onkaan toitotettu, että yhteishankinnoista on aina enemmän etua kuin haittaa. Tuoreita
esimerkkejä on, esimerkiksi Porvoossa 15 taloyhtiön yhteinen hissihanke, ryhmärakennuttamishankkeita
pääkaupunkiseudulla ja niin edelleen.
Riina Takala

kommentti

Ihmismielen kaikki hulluudet

Mikä ihme siinä on, että satoja tuhansia ihmisiä tekee
aika hankalissa olosuhteissa töitä - vapaaehtoisesti palkatta - ja jotenkin yhteistoiminta toimii ja pelittää
siellä. Mutta auta armias, kun mennään asunto-osakeyhtiöön, niin kaikki hulluudet, mitkä ihmismielessä
ovat, tulevat pintaan.
Hyvä ystäväni, joka on eläkkeellä oleva kansantieteen
professori, asuu Helsingissä Unioninkadulla. Taloyhtiö
oli aikanaan Suomen suurin asunto-osakeyhtiö. Hän
kertoi, että hänellä on kalenterissa aina kevät- ja syysyhtiökokoukset merkittyinä, koska hän kansantieteilijänä menee mielellään katsomaan sitä, kuinka fiksut
ihmiset pystyvät käyttäytymään niin typerästi kuin
käyttäytyvät.
Tätä kautta tullaan myös tähän kysymykseen, että kun
taloyhtiöissä on tarve korjata ja kun korjausrakenta-

mista tekevät insinöörit,
niin jotenkin se insinöörien
tapa lähestyä asukkaita ja
osakkaita ei oikein natsaa.
Kieli on väärä. Pitäisikö
korjaushankkeisiin ottaakin
mukaan enemmän viestijöitä tai sielutieteilijöitä, jotka
osaisivat vaieta paremmin.

(Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo
Pipattia mukaellen Consti Talotekniikan järjestämässä Korjausrakentamisen tilinpäätös -seminaarissa
14.4.2011)
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Kolmas korjattu nyt uusin, vaan tuskin viimeinen

Asumisterveysohjeet
täydentyvät kehityksen myötä
Muun muassa sisäilman
epäpuhtaudet, kosteus, melu, säteily, mikrobit ja kemikaalit kuuluvat tekijöihin,
joiden tason määritysten
kanssa terveydensuojeluviranomaiset ovat työskennelleet pitkään selvittääkseen
syitä asukkaiden kodeissaan kokemille terveyshaitoille. Laajalla, monisyisellä
ja myös muuntuvalla ongelmakentällä kukaan ei selviä
kunnialla omin voimin ja
tiedoin.

n Teksti:
Kuvat:
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Hanna Rissanen
Aimo Holtari
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P

arisenkymmentä vuotta sitten
ennen kaikkea terveystarkastajat saivat tärkeäksi työkalukseen
asioita kattavasti yhteen kokoavan Asumisterveysopas-kirjan.
Kirjaa on sittemmin päivitetty tietouden, tutkimusmenetelmien, asetusten
ja niin edelleen muutosten myötä.
Asumisterveysoppaan tuorein, kolmas korjattu painos (Asumisterveysopas 3. Korjattu painos, Ympäristö ja
Terveys -lehti 2009) ilmestyi vajaat
kaksi vuotta sitten.
Opasta - jonka kerrotaan olevan maailmassa lajinsa ainoa - on sovellettu ahkerasti painoksesta painokseen myös
oppikirjakäytössä. Oleellinen henkilö
opuksen synnyn ja kehityksen takana
on Risto Aurola. Puoli toista vuotta sitten mies jäi eläkkeelle työstään Sosiaali- ja terveysministeriön ympäristöterveyshuollon yksikön johtajana. Vaan
kuinka sitten kävikään?
– Olinhan minä kaksi kuukautta
eläkkeellä!, Aurola myhäilee espoolais
kodissaan järjestelyä odottavien paperiarkkipinojen kattaman pöydän
ääressä.

– Tyhmää, että ei oivalla, että tehty
mikä tehty, mies tokaisee, mutta ei näytä vaikuta juurikaan uupuneelta, vaikka virallisen työuransa jälkeen toimeksiantoja on kertynyt "vähän turhankin
paljon".
Muun muassa valtakunnallisissa Kosteus ja hometalkoissa 2010-2014 Aurolalla on vastuullaan STM:n osalle kuuluvat projektit. Yhdeksi tärkeimmäksi
osa-alueeksi hän nimeää pyrkimykset
saada kehitettyä luotettavia kenttäolosuhteisiin soveltuvia menetelmiä
myrkyllisten aineiden määrittämiseksi
sisäilmasta. Tarve on polttava korjausrakentamisen määrän vain kiihtyessä.
Eräs ongelma on ollut etenkin edustavan näytteen saamiseen kuluva pitkä
aika.
Käytännön elämään on vaikea lanseerata menetelmää, joka edellyttää
kuukauden kestävää näytteenottoa,
esimerkiksi pölyä ilmasta. Korjausrakentamisen aikana ei ole aikaa odotella kuukautta, töitä on tehtävä koko
ajan.
Nopealle kenttäolosuhteissa onnistuvalle toksiinimääritykselle Auro-

– Rakennusvalvontaan pitäisi olla enemmän sitovia
velvoitteita, että ei
korjata vastoin
suunnitelmia ja piirustuksia, Risto Aurola
tähdentää.

Käytännönläheinen Asumisterveysopas on vakiintunut terveystarkastajien ja muiden ammattilaisten käyttöön, mutta myös oppikirjaksi.

la näkisi löytyvän kaupallisia
markkinoita muuallakin kuin
Suomessa.
Mikrobien tunnistamista
DNA:n pohjalta on Aurolan
mukaan kehitelty vuosia ja osittain siinä on jo onnistuttukin.
Kehitystyö on kuitenkin vielä
kesken. Toiveet on kohdistettu
ns. PCR-tutkimusmenetelmän
kehittämiseen.
Yhden miehen savotasta ei
toki ole kyse. Ongelmanratkaisuun valjastettuna on kyseisen
projektin päällikön vastuuta
kantavan Aurolan lisäksi Suo-

men parhaita asiantuntijoita
Työterveyslaitokselta (TTL),
Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta (THL) ja Helsingin yli
opistosta.
Rakennusten kosteusvaurioituneissa rakenteissa kasvavien
mikrobien, ja etenkin mikrobien edelleen tuottamien toksiinien (muun muassa homemyrkkyjen) tunnistamiseen,
diagnostiikkaan, pureutuvan
projektin on määrä kestää vuoteen 2013.
Aika näyttää, josko ennemmin tai myöhemmin Asumisterveysopas jälleen uudistuneena
ja täydentyneenä tulee sisältämään myös ohjeet asunnoissa
ja työmailla sovellettaville toksiinimääritysmenetelmille - viranomaisten hyväksyminä ja soveltuvina kunnallisten terveystarkastajien sekä muiden alalla
työskentelevien käyttöön.

➺ JATKUU.
Aiheesta lisää seuraavalla sivulla
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Alkusysäys formaldehydistä, lisäpotkua länsinaapurista

Opas hyvä lisä
isännöitsijöidenkin lukemistoon

1

980-luvulla Suomessa
nousi esiin huoli varsinkin lastulevyistä asuintilojen sisäilmaan erittyneen formaldehydin terveysvaikutuksista. Tuolloin terveystarkastajilla
ei ollut vielä minkäänlaisia oppaita asuntojen tarkastukseen.
Ensimmäiset ohjeet tulivat Lääkintöhallitukselta 1980-luvun
alussa. Tietämyksen kartuttua
ohjeistot alkoivat tarvitsijan
kannalta paisua jo teknillisesti
vaikeasti hallittaviksi.
– Miten otetaan näytteitä,
mitä niistä mitataan ja mikä on
mittausten luotettavuus, sellaisia asioita ei oikein voinut sisällyttää asetuksiin. Siksi päässäni
syntyi ajatus, että mitä jos kirjoitettaisiin opas. Nyt siitäkin
on tullut jo 200-sivuinen, Risto
Aurola kietaisee Asumisterveysoppaan historian lyhyesti.
Hänen lähtökohtansa urakan
ottamiseen olivat oivalliset.

Pulinat pois ja parveketupakointi seis,
jos virkanenä nappaa hajun
– Nenä on instrumentti ja terveystarkastajan nenä on virka
nenä. Terveystarkastajan nenä on parempi kuin kenenkään
muun nenä.
Taloyhtiöistä tulleiden tupakanhajuvalituksien aiheellisuutta
koetetaan tutkia mittaamalla nikotiinimittauksin. Mittaustulokset eivät Risto Aurolan mukaan ole aivan relevantteja. Terveydensuojelulaissa Aurolan mukaan on nyt omaksuttu käytäntö,
jonka mukaan jo tupakanhaju asunnossa riittää osoitetuksi
terveyshaitaksi. Sitä ei kumoa se, että nikotiinimittausten tulokset eivät kielisi tupakansavun kulkeutumisesta valittajan
asuintiloihin.
Oikeus valittaa terveyshaitasta on ilman muuta selvä, kun
tupakanhaju tunkeutuu asuntoon porraskäytävästä siitä syystä,
että rakennuksen eri tilojen painesuhteet ovat niin ja näin.
Hankalampia ovat parveketupakointiin liittyvät jutut. Auro-
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la tietää sauhua tuottavien parvekenautintojen oikeutuksesta
tiukasti kiinnipitävien vieneen naapurin tekemiä valituksia
korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Eräissä tapauksissa
korkein hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisuja, joissa katsotaan,
että taloyhtiö ei voi kieltää parveketupakointia.
– Se on korkeimman hallinto-oikeuden tulkinta. Terveydensuojelulaki lähtisi kuitenkin siitä, että tupakointi on terveyshaitta ja toimenpide voidaan kohdistaa yksittäiseen tupakoitsijaan. Riitoja on ollut myös siitä, kuuluuko parveke asuntoon
vai ei. Terveydensuojelulain mukaan se ilman muuta kuuluu
asuntoon.
Onko parveke asunto-osakeyhtiön tai ei, terveydensuojelulain kannalta sillä ei ole merkitystä. Jos selvästi voidaan näyttää,
miltä parvekkeelta savu tulee ja kuka on tupakoitsija, hänelle
voidaan antaa tiettyjä määräyksiä.

Suomalaisen DI-tutkinnon, pääaineenaan elintarviketeknologia sekä vesipuolella Master Of
Science -tutkinnon Lontoossa
suorittanut Aurola teki siihen
aikaan 1970-1980 -lukujen taitteessa uraa Lääkintöhallituksessa, mutta toimi samalla myös
Göteborgissa pohjoismaisen
terveydenhoitokorkeakoulun
ympäristöhygienian kurssin
johtajana.
Ruotsissa asuntojen terveys
ohjeistuksissa oltiin tuolloin
paljon pidemmällä kuin Suomessa. Käyttäessään kursseillaan hyviä ruotsalaisluennoitsijoita Aurolalla oli tilaisuus
viiden vuoden aikana oppia

Kunpa vain kosteus
osattaisiin välttää

Ensimmäiset asumisterveyttä
koskevat ohjeet tulivat
Lääkintöhallitukselta 1980-luvulla. Niiden määrän lisäännyttyä tuli tarve saada tieto
käytännön kentällä helpommin
hallittavaan muotoon. Risto
Aurola tarttui toimeen.

akennuspuolella ei tarvitsi tietää homeista ja
mikrobeista paljoakaan,
jos rakennusten kosteusongelmat vain osattaisiin välttää.
– Tulisi ymmärtää, miten rakennustekninen puoli korreloi
kosteuden kanssa! Kyllähän
me itse olemme aikaansaaneet

paljon itsekin.
Kotimaisen käytännönläheisen opaskirjan eri painoksien
synnyttämisessä hänellä on ollut aina kanssatekijöinä eri osaalueiden suomalainen asiantuntijoiden verkosto: mikrobiologiasta, melupuolelta, lvi-puolelta
monen sektorin insinöörejä
jne.
– Kukaan ei yksin pysty hallit
semaan tai edes tuntemaan sellaista määrää eri detaljeja, hän
viittaa asumisterveyden vaikuttajien moninaisuuteen.

R

tämän ongelman huonolla asioiden hoidolla, valitettavasti,
Aurola toteaa ja viittaa paitsi rakennusvalvonnan puutteisiin
myös rakennusten huoltamatta
jättämiseen.
Kyseenalaista on, jos julkisissa
rakennuksissa kulujen vähentäminen aletaan saneeraamalla
huoltomiehistä, rakennukset
jätetään ilman seurantaa.
– Rakennusvalvontaan pitäi
si olla enemmän sitovia velvoit
tei
ta, että ei korjata vastoin
suunnitelmia ja piirustuksia. Jos
poikkeamisista ei tule mitään
seuraamuksia, tilanne ei parane.
Pitää olla porkkanaa ja keppiä,
Aurola kovistelee ympäristöministeriön suuntaan.
Samaan osoitteeseen menee
toive, että kuntotutkimuksia tekevien edellytettäisiin täyttävän
tietyt vaatimukset -kuten esimerkiksi katsastajilta vaaditaan
autokatsastuksissa.Valtakunnallisin Kosteus- ja hometalkoiden
myötä nykyiseen asiantilaan
saataneen korjaus.

Myös asuintaloyhtiöiden
isännöitsijöillä tulisi Aurolan
mukaan olla edes jonkinasteinen käsitys siitä, mitä asumisterveys on. Asumisterveysopas
olisi myös heidän ammattikunnalleen hyvä käsikirja.
Taloyhtiössä, jossa on tehty
mittauksia, vähintäänkin isännöitsijän tulisi osata kertoa
mittauksista ja niillä saaduista
tuloksista esimerkiksi yhtiökokousten päätöksenteon tueksi.
Kuten esimerkiksi, mikä on mittaustuloksien merkitys rakennusta koskevien suunnitelmien
ja toimenpiteiden kannalta. Vähintään isännöitsijöiden pitäisi
tietää, asiantuntijoita voi pyytää
kertomaan näistä asioista.

Kiinteistöposti digitaalisena

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

Uudistuneet kotisivut

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

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

www.kiinteistoposti.fi
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rahoitus ja talous

Kuntalainojen koronnosto
etenee oikeuden ratkaistavaksi

Kuntaliitto tiedotti
maaliskuun alussa,
että kuntalainojen
korkojen yksipuolinen
nostaminen etenee oikeuden ratkaistavaksi.
Taustalla on 24 kunnan tai niiden tytäryhtiöiden Helsingin käräjäoikeuteen tekemä
kanne, jossa Nordea
Pankki Suomi Oyj:tä
syytetään velan korkomarginaalin yksipuolisesta korottamisesta.

n Teksti:

K

anteen Nordeaa vastaan
ovat nostaneet Jyväskylän kaupunki ja kuusi
sen tytäryhtiötä tai yhteisöä,
kolme Varkauden kaupungin
tytäryhtiötä, Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusenrinne Oy,
Koskelantalot Oy, Simon Vuokratalot Oy, Raaseporin kaupunki, Itä-Uudenmaan Jätehuolto
Oy, Forssan kaupunki, Pöytyän
kunta, As. Oy Faarinkujanrivi,
Töysän kunta, Mynämäen kunta, Kärkölän kunta ja Kärkölän
Vanhustenkotiyhdistys ry sekä
Inarin kunta.
Kanteiden taloudellinen kokonaisintressi koko laina-ajalle
laskettuna on noin 8,3 miljoonaa euroa.

Perusteluja yleisistä
sopimusehdoista

Riina Takala

N

ordea ilmoitti kaksi
vuotta sitten nostavansa kuntien ja kuntien
takaamien vaihtuvakorkoisten
lainojen marginaaleja 0,75 prosenttia.
Pankki on perustellut korotuksen yksipuolista päättämistä velan yleisiin ehtoihin sisältyvällä sopimuskohdalla, jonka
mukaan sillä on oikeus korottaa velasta perittävää marginaalia tai kiinteäkorkoisen luoton
korkoa, kun korotus on perusteltua pankin lisääntyneiden
varainhankinnan tai muiden
kustannusten takia, joita pankki
ei ole kohtuudella voinut ennakoida velkakirjakokonaisuutta
allekirjoittaessaan.
Korotuksen perusteeksi on
ilmoitettu, että raha- ja pääoma
markkinoiden vaikeasta tilan
teesta johtuen pankkien, mukaan lukien Nordean, varainhankinnan kustannukset ovat
pysyneet korkealla tasolla. Tä
män seurauksena pankki on
päättänyt korottaa kuntien sekä
kuntien takaamien vaihtuvakorkoisten lainojen marginaalia.

Neuvottelut eivät
ole tuottaneet tulosta

K

untaliitto on vuoden
2010 aikana neuvotel
lut pankin kanssa lainamarginaalin korotusilmoituksesta. Neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet kuntakentän
kannalta hyväksyttävään lopputulokseen.

12

KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2011

Kuntien ja niiden tytäryhtiöiden käsityksen mukaan pankilla ei ole ollut eräissä velkakirjoissa olevan korkomarginaalin
tarkistusoikeutta koskevan lisäehdon vuoksi lainkaan oikeutta
korottaa lainojen marginaalia
ennen kuin lisäehdossa mainittu aika on kulunut umpeen.
Kuntien näkemyksen tukena
on pankkilautakunnan kaksi
päätöstä, joissa se on katsonut,
että asiakkaalla on ollut perusteltu syy ymmärtää, että velkakirjan lisäehto tarkoittaa sitä,
ettei pankilla ole ollut oikeutta muuttaa marginaalia ennen
kuin 10 vuoden määräaika on
kulunut.
Lisäksi kunnat ja niiden tytäryhtiöt ovat katsoneet, etteivät
Nordean varainhankinnan kokonaiskustannukset ole nous
seet ehtojen edellyttämällä
tavalla. Tätä näkemystä tukee
muun muassa Svenska Handelshögskolanin rahoituksen
professori Timo Korkeamäen
selvitys Nordean varainhankinnan kustannuksista vuosina
2005- 2010.
Kuntien ja niiden tytäryhtiöiden asiamiehenä toimii asian
ajaja Jörgen Hammarström
Asianajotoimisto Hammarström
& Puhakka Partners Oy:stä.

n Teksti:

rahoitus ja talous

Riina Takala

Kiinteistö Oy Kummatin toimitusjohtaja Leo Sassi
pitää tärkeänä, että pankin yksipuolinen marginaalin korottamisaie selvitetään perinpohjin.
Kuva: Hanna Rissanen

Raahelainen vuokra-asuntokorjaaja
Kummatti ei suostu pankin
yksipuoliseen marginaalinnostoon

R

aahelainen Kiinteistö
Oy Kummatti nosti parisen kuukautta sitten
kanteen Nordea Suomi Oyj:tä
vastaan yksipuolisesta korkomarginaalin nostamisesta. Pankilla oli aikaa antaa vastineensa
huhtikuun loppuun mennessä,
mutta vastineaikaa jatkettiin
30. toukokuuta saakka, mihin
mennessä pankin tulee jättää
vastineensa Ylivieska-Raahen
käräjäoikeuteen.
Neuvottelujakin asiasta on
käyty muutamaan otteeseen,
mutta toimitusjohtaja Leo Sassi
toteaa, että "nihkeältä vaikuttaa".
– Kyllä pankilla kova yritys on asiasta sopia, mutta jos

asiakkaan marginaali nousee
25-kertaiseksi, niin kyllä pankki
saa siinä aika kovasti yrittääkin
sopia, Sassi toteaa.
Kysymys on 27 miljoonan
euron lainasta, jonka laina-aika
on 60 vuotta. Kummatti hankki
lainan hankintalain mukaisen
kilpailutuksen kautta vuonna
2005.
Lainoitus liittyy Kummatin
mittaviin peruskorjaushankkeisiin, joilla pyritään vastaamaan
tulevaisuuden asumisen tarpeisiin 40 vuoden aikaperspektiivillä.

Sopimus sitoo
tiukemmin kuin
yleiset sopimusehdot

K

ummatti sai toukokuussa 2008 Helsingistä
kirjallisen ilmoituksen
siitä, että pankki yleisiin sopimusehtoihin viitaten muuttaa
marginaalia kesken laina-ajan.
Paikallisen pankinkin edustajat
kävivät asiasta keskustelemassa,
mutta Kummatin kanta oli se,
että se ei korotusesitystä hyväksy ja ryhtyy asian selvittämiseksi toimenpiteisiin.
Tämä johti siihen, että parisen kuukautta sitten Kummatti laittoi lakiasiantoimiston
liikkeelle ja käräjäoikeuteen
tehtiin kanne pankkia vastaan
yksipuolisesta marginaalin korottamisesta.
Toimitusjohtaja Sassi peruste-

lee tätä sillä, että alunperin laina kilpailutettiin vuonna 2007
voimaan astuneen hankintalain
mukaisesti, kaikki pankkiryhmittymät saivat tarjouksen ja
Nordea valittiin lainoittajaksi
edullisimpana pankkina.
Tämän jälkeen syntyi Kummatin ja pankin välinen sopimus, jossa nimenomaan Sassin
mukaan on kirjattu ehdoksi:
"lainan korkomarginaalia ei
saa muuttaa kymmeneen vuoteen".
– Tämä sopimus menee meidän käsityksemme mukaan
yleisten sopimusehtojen edelle
kaikissa tapauksissa. Yleisiä so-

➺ JATKUU
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Kerrostalojen osittaista purkamista, rakennusjätteiden kierrättämistä ja hyötykäyttöä, aurinko- ja tuulienergian talteenottoa Kummatin korjaushankeprojekti on harvinaislaatuinen. Kuva: Hanna Rissanen

➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

pimusehtoja noudatetaan vain
silloin, jos ei ole erillistä sopimusta tai ei ole mainittu erityisesti esimerkiksi marginaalista
tai muista luoton ehdoista,
mutta meillä on tämä sopimus
ja siihen kirjattu ehto, Sassi korostaa.
Hänen mielestään sekään ei
ole sopimuksen purkamisen tai
ehtojen muuttamisen edellytys,
jos pankki on kokenut tehneensä huonot kaupat.
– Tähän mennessä meiltä on
peritty karkeasti noin 350 000
euroa ylikorkomarginaalia.
Lisäksi Sassi korostaa hankintalakia ja sen merkitystä tässä
lainahankinnassa.
– Laki julkisista hankinnoista
sanoo sen, että jos suostuisimme pankin esittämään muutokseen, rikkoisimme lakia.
Kummatin toimitusjohtajana
minulla ja hallituksella on myös
omat vastuumme asiassa. Ei
voida toimia niin, että pankki
ilmoittaa ja meidän pitäisi hyväksyä asia sellaisenaan. Meille
voi seurata tästä asemaamme
perustuvia henkilökohtaisiakin
vastuita, ellemme yritä selvittää asiaa, Sassi vielä muistuttaa
päätöksentekijöiden vastuusta
silloiseen hankintalakiin perustuneessa menettelyssä.
Silloiseen hankintalakiin sisältyi nimenomainen vaade kilpailuttaa rahoitus.Viime kesänä
uudistettuun lakiin sitä ei enää
Sassin mukaan sisälly.
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Itsenäisesti toimien
nopea ratkaisu

L

eo Sassi on tietoinen
myös kuntaluotoista tehdystä kanteesta.
– Me olemme kuitenkin kulkeneet omassa asiassamme itsenäisesti omaa tietämme, koska
emme halua odottaa.
– Kuntaliiton kanteeseen sisältyvissä sopimuksissa pankin
kanssa voi olla hankintalain
kannalta katsottuna niin sanotusti uusia ja vanhoja lainasopimuksia, joten mennäksemme
mukaan meidän pitäisi tietää
hyvin yksityiskohtaisesti, minkälaisia kunkin sopimusehdot
ovat ja mitä on sovittu.
– Niitä emme tunne ja koska
oletettavasti siellä on lainoista
sopimuksia, jotka on tehty uudistuneen hankintalain mukaan,
niin tilanne on niiden osalta
toinen. Muuttuneen hankintalain mukaan pankkisopimuksia ei tarvitse enää kilpailuttaa,
mutta silloin kun me teimme
sopimuksen, silloin hankintalaki nimenomaan edellytti kilpailuttamista. Siksi meille tässä
asiassa hankintalain noudattaminen on tärkeä asia.

Kummatissa
mittava peruskorjaushanke
meneillään

KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2011

R

aahessa sijaitseva Kiinteistö Oy Kummatti on
siitä erikoinen vuokraasuntojen omistaja, että se haluaa peruskorjaamisella vastata
ainakin 40 vuoden aikaperspektiivillä tuleviin asumisen
tarpeisiin.
Erityisiä teemoja tässä ovat
asuntomarkkinoiden tasapainottaminen sekä elinkaariajattelu, kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Niitä toteutetaan
muun muassa sillä, että asuntojen määrää on vähennetty,
taloista tehdään matalaenergiataloja, joiden energiavarantoina
käytetään muun muassa aurinko- ja tuulivoimaa sekä käytetään hulevesien keräysjärjestelmää. Näillä kaikilla toimilla
energiankulutuksen on tarkoitus puolittua nykyisestä.
Mittava peruskorjaushanke
alkoi vuonna 2005, jonka jälkeen vuoteen 2008 mennessä
oli saatu korjattua kolme alueen kerrostaloa.
Toinen ja kolmas vaihe käynnistettiin syyskuussa 2009
koskien neljän kerrostalon peruskorjausta ja muutostyötä ja
ne on tarkoitus saada valmiiksi
nopeutetussa aikataulussa vuoteen 2014 mennessä.
Kakkos- ja kolmosvaihe ovat
mukana myös Energiatehokas
lähiökorjaaminen ENTELKOR
-hankkeessa, joka toteutetaan
Tampereen teknillisen yliopiston Rakennetun ympäristön
tiedekunnan arkkitehtuurin

laitoksen ja rakennustekniikan
laitoksen kanssa. Se sisältyy
ympäristöministeriön lähiöohjelmaan 2009-2011.

Kiinteistö Oy Kummatin peruskorjauksien pyrkimyksenä
on vastata tulevaisuuden kysyntään ja nykyiset hankkeet
onkin suunniteltu vastaamaan
40 vuoden kuluttua vallitseviin
olosuhteisiin.
Suurimpana haasteena
on saada valtion ja kuntien
edustajat ymmärtämään, että
rajoituksilla ei päästä tähän
päämäärään. Yrityksen investoinnit vaativat myös lisärahoitusta ja yritys pystyy sijoittamaan suuriin investointeihin myös omaa pääomaa.
Yrityksen tavoitteena on tasainen taloudellinen kasvu, joka
ei perustu velkaantumiseen
tai luonnonvarojen hävittämiseen.
Rakentamisessa ja peruskorjauksissa on otettu huomioon tehokas rakennusmateriaalien kierrätys ja kaikki
rakennusmateriaali pyritäänkin tehokkaasti uusiokäyttämään.
Ote Kiinteistö Oy Kummatin
Kestävän kehityksen toimenpideohjelmasta 2010-2014.

Vedenpitävät kateratkaisut

Parasta
vedeneristykseen.
Keskitymme olennaiseen
Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennusta vedenpitävästi
sään vaihteluilta. Matakin missiona on toimittaa kestäviä
vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. Sen me osaamme ja
siitä meillä on näyttöä. Valitse katollesi Mataki® -kateratkaisu ja
maksat vain olennaisesta.
Tutustu Matakin vedeneristysratkaisuihin ja asiantunteviin
kattourakoitsijoihin osoitteessa www.mataki.fi

www.mataki.fi

Onneksi olkoon
Esteri!

Kiinteistöposti onnittelee pitkäaikaista
yhteistyökumppania,
perheyritys Jäähdytyskone Oy:tä
50-vuotisesta taipaleesta.

ISÄNNÖITSIJÖIDEN REKRYTOINTI

Haemme ...Arvostamme ... Tarjoamme

Työt kaipaavat tekijöitään
Isännöitsijöille suunnattuja työnhakuilmoituk-

tään myös työnhakuilmoitusten laadinnassa,

sia pongahtelee silmään lehtien sivuilta tämän

kyselyihin vastaamisessa sekä hakemusten

tästä, samoin työvoimatoimiston nettisivuilta

vertailussa. Haastatteluvaiheessa sitten pun-

hakusanalla 'isännöitsijä'. Myös uudet kirjan-

nitaan paitsi hakijan taitoja ihmisten väliseen

pitäjät vaikuttavat olevan haluttuja, samoin

kommunikointiin, vastavuoroisesti myös haas-

kiinteistöpäälliköt.

tattelijan kyvyt. Hakijalta edellytettävät taidot

Jos oikeanlaista osaamista ja asennetta tarvi-

voivat vaihdella myös sen mukaan, missä päin

taan kyseisissä töissä, ammattitaitoa edellyte-

Suomea uutta työntekijää kaivataan.

n Teksti:

Hanna Rissanen

Kuvia Pietarsaaren keskustasta, kuvaaja Ben Griep

Isännöitsijäksi kaksikieliselle seudulle?

Mikä jottei,
om du bara kan tala också svenska
Isännöitsijä tarvitsee työssään paljon ja monipuolista tietoa, mutta ilman kykyä sosiaaliseen
kanssakäymiseen ammatissa nerokkainkin on
heikoilla. - Työntekijän koulutuksella on meille
suuri merkitys. Koulutuksen antamat tiedot ja
taidot eivät vain välttämättä tule hyödynnetyiksi asiakaskontakteissa, jos henkilö ei kykene
keskustelemaan ihmisten kanssa.

R

ealia Isännöinti Oy:n
Pietarsaaren toimiston
paikallisjohtaja ja isännöitsijä Timo Kumpu huokaisee.
Hakuaika toimistossa avoinna
olevaan isännöitsijän tehtävään
on juuri päättynyt. Hänen pettymyksekseen hakemuksia tuli
ainoastaan kolme. Niiden lähettäjistä kahdelle hän valmistautui soittamaan sopiakseen heidän kanssaan henkilökohtaiset
tapaamiset. Kolmannelle hän
arveli jättävänsä soittamatta.

– Ainahan voi yrittää ja olla aktiivinen, mutta tässä olisi
liian paljon haastetta, Kumpu
viittaa peräti Kreikasta saakka
hakemuksen lähettäneen kreikkalaisen mahdollisuuksiin.
Jos maan kattavan Realia-kon
sernin toimipaikoista monissa
isännöitsijän vähimmäiskielitaidoksi riittäisikin suomi, Pietarsaaressa tilanne on toinen.
Kaksikielisessä kaupungissa
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myös ruotsinkielen hallinta on
asiakaspalveluammatissa todella tärkeä edellytys.
– Meillä täällä tehdään kaikki, myös jokainen dokumentti
kahdella kielellä.
Täysin suomenkieliseen pie
tarsaarelaisperheeseen synty
nyt Kumpu kertoo itse aktivoi
tuneensa todella opettelemaan
kommunikointia myös ruotsiksi vasta lähempänä 20 ikävuottaan. Se osoittautui välttämättömyydeksi, mikäli mieli työskennellä ylipäätään palvelualalla.
Oli vain uskaltauduttava kielivirheiden pelosta piittaamatta
myös puhumaan ruotsiksi, eikä
jäädä pelkästään ruotsin kielen
ymmärtämisen varaan.

Ison talon bonuspuoli: koulutus ja
kollega-apu

T

oisen kotimaisen kielen
hallinta onkin monelle
liian korkea rima ylitettäväksi työnhakutilanteessa,
vaikka isännöitsijäksi mielivällä
olisi hyvinkin luottamusta am-

Tilanne on haastava, kun työ tarvitsisi tekijänsä,
mutta hakijoita ei ilmaannu. Kuusi isännöitsijää
työllistävän Realian Pietarsaaren toimiston lisäksi
paikallisjohtaja Timo Kummun vastuualuetta ovat
myös konsernin Kokkolan ja Vaasan konttorit, jotka
muuten toimivat paikallisesti.

matillisiin taitoihinsa. Toinen
ja paljon yleisempi syy jättää
hakematta sinänsä mielenkiintoiselta tuntuvaan isännöitsijän
tehtävään tuntuu olevan pelko,
että työ tulisi haukkaamaan liian suuren osuuden illoista.
Timo Kumpu itse näkee ha-

RAKENNAMME VALTAKUNNAN
HIENOIMMAT VARASTOT

UUTUUS: Jokamiehen rullaovi.
Sopii kellarikomeroiden ja pienvarastojen
lisäksi vaikkapa puuliiteriin. Helppo
asentaa itse. Ovi nousee ylös, joten ei
huolta lumesta tai ahtaista käytävistä.
Laaja värivalikoima. Leveydet 1000,
1500 ja 2000 mm.
Partola Team Oy
Petikontie 14
01720 Vantaa, Finland

Laatuvarastojen ammattilainen

18

kijoita isännöitsijän uralta karsivaksi myös palkkauksen tason.
Ala on huonosti palkattu, siitä
hän on samaa mieltä - palvelut
kun kilpailutetaan viimeiseen
asti.
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Vuodesta 1990 lähtien isännöitsijänä toiminut ja jo sitä
ennen kiinteistövälittäjän työn
kautta taloyhtiöihin ammatillista tuntumaa saanut Kumpu
tietää, että isännöinti on todella vaativaa, monitaitoisuutta
edellyttävää työtä aina lakien
hallitsemista myöten. Paremmalle palkkatasolle olisi siis
perustetta.
– Vaativuutta on tullut enemmän kuin koskaan ennen.
Noin 1 200 kiinteistöalan ammattilaista työllistävän konsernin osana toimimisessa on etu,
että erinäisissä eteen tulevissa
ammatillisissa kysymyksissä
riittää kollegoita silloinkin, kun
asia ei selviä oman toimiston
sisällä.
– Ei tarvitse kuin kirjoittaa
järjestelmäämme tiedustelu, onko kukaan törmännyt tällaiseen
kysymykseen. Apu tulee hyvin
äkkiä. Pienemmissä firmoissa
asioiden selville kaivaminen
on huomattavasti hankalampaa ja enemmän aikaa vievää.
Tai sitten niissä joutuu käyttämään ulkopuolista apua, mikä
maksaa.
Konsernin kautta tarjolla olevan koulutuksen Kumpu on
kokenut myös suureksi eduksi. Hankittu tietotaito pyritään
hyödyntämään kautta kentän.
Isännöinti- ja/tai rakennusalan
koulutusta ja työkokemusta toki
arvostetaan ja myös kaupalliset
opinnot luetaan eduksi - mutta

jos niissä on aukkoa, konserniin
kertyneen tietovarannon turvin
ne ovat parsittavissa.

Pikkukaupungissa
tiedetään ja
"tiedetään"

K

ommunikointikykyjä
Kummun mukaan onkin jo paljon vaikeampi opettaa, mikäli opetettavalla
ei luontaista taipumusta siihen.
Hän on nähnyt, että isännöintiin
hakeutuneille, jotka eivät ota
pärjätäkseen ihmisten kanssa,
työn raskaus herkästi kertaantuu pisteeseen, joka saa heidät
lopulta hakeutumaan muihin
töihin. Pitkään ihmisten parissa
työtä tehneenä Kumpu luottaa
jo kykyynsä lukea työhaastatteluunkin tulevia myös tässä
mielessä.
– Haastattelutilanne on sellainen, että ainahan sitä jännittää, hän ymmärtää työpaikkaa
tavoittelevien kokelaiden tuntoja.
– Olen pyrkinyt tekemään
haastattelutilanteen niin rennoksi kuin vain pystyn.
Työhönottajan näkökulmasta
Kumpu tietää pienen kaupungin eduksi, että yhdeksän hengen omasta joukosta melkeinpä
aina jollekin hakija on jotakin
kautta tiedossa. Valinnan ei tarvitse välttämättä jäädä pelkästään papereiden ja haastattelun
varaan.Tosin piirien pienuudessa on haittapuolensakin.
Avoimesta työpaikasta ilmoittamiseen Timo Kumpu kertoo
havainneensa kiinnostuneiden
yhteenottojen pohjalta parhaaksi työvoimahallinnon nettisivut (www.mol.fi). Paikasta,
jonka hakuaika päättyi pääsiäisen, ilmoitettiin tosin myös
paikallislehdessä.
Asiakaspalvelusihteeriä toimistoon talvella haettaessa
hakemuksia tuli isännöitsijäilmoitukseen nähden kymmenkertainen määrä, 30. Siinäkin
suurin osa kiinnostuneita kertoi saaneensa tiedon netistä.

ISÄNNÖITSIJÖIDEN REKRYTOINTI

Taloon tulevien uusien henkilöiden sisäänajossa Samuli Sandbergin mukaan auttaa
tällä hetkellä kokonaisuudessaan noin sata
henkilöä työllistävässä Kiinteistötahkola
Oy:ssä sovellettava koulutusohjelma.

Uusia tekijöitä isännöinnin kehiin poislähtevien tilalle

Rekrytointi osa ammattitaitoa
– Tämän tästä joku on jäämässä
eläkkeelle. Porukka alkaisi harveta
ilman uusien rekrytointia, Samuli
Sandberg toteaa. Kiinteistötahkolan
isännöitsijäkaartissa 2003 aloittanut
Sandberg on itse vielä vuosikymmenien päässä eläkeiästä. Ura on
silti edennyt niin, että jo konsernin
Tampereen toimipisteen toimitusjohtajuudestakin vastaavana hän on
ennättänyt saada omakohtaista kokemusta myös uusien työntekijöiden
rekrytoinnista.

n Teksti ja kuvat:

Hanna Rissanen

K

iinteistötahkolan nimissä isännöidään paitsi Tampereella
myös Helsingissä, Kuusamossa,
Rovaniemellä sekä Oulussa, konsernin
syntysijoilla. Yrityksen kaikissa toimipisteissä rekrytoinnit ovat tuttua, eikä
pelkästään henkilöstön ikääntymisen
vuoksi, kasvusuunnassa kun ollaan.
Oulu oli paikkakunta, jossa Samuli
Sandbergin oma ura isännöinnin alalla
sai alkunsa.
– Aivan tarkkaa käsitystä itselläni ei
etukäteen ollut alasta, hän muistaa kahdeksan vuoden takaa, kun hän tuoreena laskentatoimeen suuntautuneena
tradenomina kiinnostui hakeutumaan
töihin isännöitsijätoimistoon. Sen verran tietoa oli kuitenkin, että isännöitsijän työ vaikutti mielenkiintoiselta.
Kaupalliset opit ovat hyvä pohja lähteä oppimaan isännöintiä laajemmin.
Isännöitsijän ammattitutkinnon (AIT)
suorittaminen työn ohessa on alalle
tulijoille luonteva ja Sandbergin itsensäkin jo läpikäymä väylä ammattitai-

tonsa syventämiseksi. Reilu vuosi sitten, helmikuussa 2010 hänelle tarjottiin jo tilaisuutta lähteä laajentamaan
yrityksen toimia uusimmalle paikkakunnalle, Tampereelle. Isännöitsijöitä
toimipisteessä on nyt viisi, lisäksi neljä
muuta työntekijää.
Tyhjästä toimintaa ei Tampereella
polkaistu, sillä yrityskaupan myötä
Kiinteistötahkola -konserniin liitetyn
Kiinteistöpalvelu Isotalo Oy:n henki
lös
tö on pääosin jatkanut työssään.
Perustaja Markku Isotalo tosin on nyt
jo jäänyt eläkkeelle, tammikuussa. Seuraavaksi isännöitsijöistä eläkepäivät
alkavat Erkki Lounamaalla, toukokuun
lopussa. Elokuun lopussa eläkkeelle
jää vielä yksi kirjanpitäjistä, joten puolen vuoden saldoksi tulee kolme eläkkeelle lähtenyttä, ja vähintään kolme
rekrytointia.
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Tulijan kokemus
sanelee sisäänajon

J

o hyvissä ajoin ennen Markku Isotalon poislähtemistä
hänen rinnalleen taloon
pestattiin Petri Saloniemi. Tehtävien vaihtoa helpottaa ja tietoa siirtyy jouhevasti tulijalle,
kun työtä tehdään hetken aikaa
yhdessä.
– Vaikka toimimme toimisto
na, taloyhtiöihin avainhenkilö
nä on kuitenkin isännöitsijä.
Siksi on tärkeää, että perehdyt
täminen tehdään mahdollisimman huolellisesti, Sandberg
sanoo.
Ei ole itsestään selvää, että
poisjääneen tilalle tullut lähtee
heti luotsaamaan tämän koko
asiakaskuntaa. Tilanne katsotaan tapauskohtaisesti. Jos uudella työntekijällä ei ole kovin
pitkää kokemusta alalta, hänelle ei lyödä heti hoitoon useaa
isoissa remonteissa olevaa taloyhtiötä tai erikoiskiinteistöjä,
vaan näitä järjestellään mahdollisuuksien mukaan kokeneemmille kollegoille.

”Järjestelyt ovat aivan normaalia. Periaate on, että
vaikka henkilö vaihtuu, palvelu säilyy aina hyvänä.
Pikkuhiljaa kokemuksen kasvaessa uuden isännöitsijän talomäärää sitten kasvatetaan normaalille
tasolle.”

– Järjestelyt ovat aivan normaalia. Periaate on, että vaikka
henkilö vaihtuu, palvelu säilyy
aina hyvänä. Pikkuhiljaa kokemuksen kasvaessa uuden isännöitsijän talomäärää sitten kasvatetaan normaalille tasolle.
Jos lähdössä on kovin kokenut henkilö, jolla on paljon
taloyhtiöitä ja rekrytointi tulee
pikaisella aikataululla, silloin

P

etri Saloniemelle liittyminen osaksi Kiinteistötahkolan henkilöstöä viime
lokakuussa merkitsi samalla
askelta täysin uudelle alalle.
– Sen tiesin etukäteen, että
taloushallintoa on paljon ja
paljon myös kanssakäymistä
erilaisten asiakkaiden kanssa. Kuva oli suuntaa-antava,
ei täydellinen.
Edeltäneet työkokemukset
olivat kuitenkin monipuo
lisesti uuteen tehtävään tukevia: kaupallinen koulutus,
töitä sekä myynti- että taloushallintopuolella ja kokemusta myös huoltotoimista.
Mutta miten asiakkaat ovat
ottaneet vastaan tuoreen ja
nuoren tulokkaan kokenutta
isännöitsijäkonkaria korvaamaan?
– Melkein voisin yleistää,
että suurin osa epäilijöistä
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Samuli Sandbergin mukaan tilalle pyritään saamaan kokenut
isännöitsijä. Tällöin tulija pystyy ottamaan nopeasti täyden
tai lähes täyden asiakasmäärän
hoitoonsa, vaikka joukossa olisi isoissakin remonteissa olevia
taloyhtiöitä.
– Huomaa kyllä, että paljon
on eläkkeelle poistumassa kokeneita henkilöitä täälläkin,

Ensimmäinen puoli vuotta takana

Nokialainen Petri Saloniemelle isännöitsijäntyö löytyi näppärän
matkan päästä, Tampereelta. Kuudentoista taloyhtiön luotsaamisessa nuorelle miehelle riittää lankoja pideltäväksi. Tarvittaessa
neuvoja saa läheltä. – Avoin konttori, koko ajan tieto kulkee.
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Sandberg on huomannut jo
Tampereen seudun isännöitsijäkentästä. Kokeneempaakin
ammattilaista haettaessa on
sentään saatu joitakin hakemuksia, myös alalle pyrkiviä
haettaessa tulijoita on ilmaantunut jonkin verran. Ruuhkaksi
asti ei kuitenkaan.
Isännöintialalla on lisätty
koulutusta aika paljon. Se on
Sandbergin mukaan ollut nähtävissä harjoittelupaikankyselijöiden määrässä. Tampereella
koulutusta tarjoavat sekä ammattikorkeakoulu että aikuiskoulutuskeskus.
Konsernin oman, taloon tulijoille räätälöidyn koulutusohjelman lisäksi sisäistä koulutusta on tarjolla muutenkin,
henkilöstön kehittämiseksi
käytetään myös ulkopuolisia
luennoitsijoita.
Kaikki uudet isännöitsijät
suorittavat AIT-tutkinnon kolmen vuoden kuluessa työhön
tulosta.
– Olen huomannut, että lamaaikana isännöintialalle hakee
aika paljon muilta aloilta irtisanottuja. Osa on mahdollisesti
on ollut vanhempia herrasmiehiä. Viimeistään ensimmäisen kokouksen jälkeen
kyllä hekin ovat ottaneet positiivisesti vastaan, Saloniemi
hymyilee. Työn hankalaksi
puoleksi hän toistaiseksi on
kokenut lähinnä tilanteet,
kun taloyhtiöissä, joissa on
paljon ihmisiä, jokainen haluaa eri asioita.
– Kaikkia ei voi yhtä aikaa miellyttää. Jos kumarrat
yhteen suuntaan, pyllistät
toiseen. Pitää löytää vain se
keskitie.
Ote isännöintiin Salonimeltä on löytynyt jo varsin
hyvin, omien taloyhtiöiden
määrä on lisääntynyt alun
muutamasta nykyiseen kuuteentoista.
– Pikku hiljaa alkaa olla
täysin määrä, Saloniemi tuumaa.

aloittanut jo aikuiskoulutuksessa. Tämähän on toimialana suhdannevapaa ja siinä mielessä
haluttu.
Toukokuun 4. päivänä Kiinteistötahkola Tampere Oy:ssä
oli jälleen päättymässä hakuai
ka. Nyt haettiin isännöitsijää
täyttämään Lounamaan jättämää aukkoa. Alan tutkintoa ja
työkokemusta ei hakuilmoituksessa pidetty ehdottomana,
mutta ne todettiin luettavan
eduksi.
Muutamaa päivä ennen ajan
umpeutumista hakemuksia oli
jo hyvästi, ei sentään kymmenittäin. Sandberg ei ollut syventynyt niihin vielä tarkemmin.
Entuudestaan hän tietää jo
arvata, että palkkatoivomusta
pyydettäessä - kuten tässäkin
tapauksessa pyydettiin - haitari
todennäköisesti venähtää melkoiseksi.
– Pienimmän ja suurimman

palkkatoiveen ero on helposti
2,5 - 3 -kertainen.
Itsensä suoraan 'överiksi'
hinnoittelevat ovat aloilta, joilla palkkataso on toista luokkaa
kuin isännöinnissä. Jos kovan
palkkatason esittänyt vaikuttaa
henkilönä hyvältä, myös hänen
kanssaan kyllä voidaan keskustella, testata palkankin suhteen
hänen kompromissintekokykyään ja neuvottelutaitojaan, nekin isännöitsijän työssä tärkeitä
avuja.

Onnistunut valinta
heijastuu moneen

T

ähänastisen kokemuksensa mukaan Samuli
Sandberg on jo nähnyt
työhakemuksissa melkoisen
kirjon. Joku pyrkii tehtävään
sujauttamalla sähköpostiviestin,
jossa toteaa kiinnostuneensa

avoimesta paikasta, haluavansa tulla 'teille' töihin. Liitteenä
on CV, jossa niukimmillaan on
nimi, ikä, osoite ja missä on
tällä hetkellä töissä. On myös
hakemuksia, joissa on selkeästi pyritty erottumaan joukosta
persoonallisella tavalla - tyyliin,
mikä viittaisi soveltuvuudeltaan
enemmän myyntialalle.
– Sitten on asialinjalla olevia siistejä hakemuksia, joista
käyvät selville olennaiset asiat,
Sandberg toteaa.
– Aina hakemus ei kyllä anna kuvaa, millainen henkilö on
oikeasti. Siksi haastattelemme
aina useita henkilöitä, joista sitten valitsemme. Joskus olemme
haastatelleet saman henkilön
jopa kaksi kertaa saadaksemme
riittävän kuvan, minkälainen
tyyppi on kyseessä. Missään ni
messä valintaa ei voida tehdä
huolimattomasti, niin että asiakkaat tai yritys kärsisivät.

Jämäkkyys, vakuuttavuus,
ulosannin ymmärrettävyys muun muassa näitä tutkaillaan
kokelaista haastatellen. Asiakaspalvelussa ihmisten kanssa
toimeen tuleminen on avainasia, vaikkakaan esiin tunkevaa
sosiaalisuutta ja verbaalisuutta
ei edellytetä.
Työvoimatoimiston mol-sivu
ja Kiinteistötahkolan henkilöhauissa hyödynnetään aina.
Tuoreimmassa rekrytointi-ilmoi
tuksessa tamperelaiset päätyivät ilmoittamaan myös Aamulehdessä, lähinnä toiveissa, että
lyhyellä varoitusajalla saataisiin
myös kokeneita hakijoita. Sandberg tietää, että konsernissa on
käytetty myös rekrytointia harjoittavien yritysten palvelua, tosin lähinnä koeluontoisesti.
– Luulen, että tälle alalle se ei
välttämättä ole paras kanava.

Isännöintiyrittäjä,

oletko palkkaamassa lisää
ammattitaitoista työvoimaa?
Käytätkö perinteistä, hidasta ja kallista sanomalehtimainontaa rekrytoidessasi
uutta työvoimaa? Vai haluaisitko tavoittaa kustannustehokkaasti, vain napinpainalluksella, lähes 3 000 ammatti-isännöitsijää eri puolilta Suomea?
SIR Sähköpostisuora on reilu ja kustannustehokas tapa tavoittaa
isännöinnin ammattilaiset nopeasti, helposti ja edullisesti. Koska
tahansa, aikataulun määräät sinä, vaikka jo huomenna.
Voit kohdistaa viestin myös maantieteellisesti ja näin rajata lähtevän
sähköpostin määrää.
Jos tarvitset viestin suunnitteluun ammattitaitoista apua, sekin
järjestyy kauttamme.
Kysy lisää, Suomen Media-Kamari Oy,
Timo Hyrske. Puh. (09) 2238 560.
www.sir.fi

SIR Tietokanta on 20 vuotta vanha osoitetietokanta, jota ylläpitää Suomen Media-Kamari Oy. SIR Tietokannasta löytyvät ammatti- ja sivutoimiset isännöitsijät sekä asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat. Ajantasaiset osoitteet päivittyvät Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa tekemämme sähköisen päivityssopimuksen kautta.
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Isännöinti on tulevaisuudessa
kuluttajapalvelua, tulkitsijan työtä, energiankäytön
portinvartijuutta, tiimityöskentelyä
n Teksti ja kuvat:

Riina Takala

Tulevaisuuden isännöitsijä on asiantuntija,
joka tarjoaa taloyhtiön
asukkaille ja osakkaille
kuluttajapalvelua, tulkitsee kiinteistönpitoon, korjaamiseen ja asumiseen
liittyvät asioita kansantajuisesti, hän pyrkii niin
oman yrityksensä kuin
asiakastaloyhtiöidensäkin
”johtamisessa” suunnitelmallisuuteen.
Hän on valmis ”avaamaan” isännöintisopimuk
sensa sisällön ja laskutusperusteet ja aika ajoin
myös ”päivittämään” sopimuksen sisällön ja käytännön työt.
Hän voi palvella asiakaskuntaansa pienessä isännöintiyrityksessä, koska
asiakkaat haluavat henkilöitynyttä isännöintipalvelua tai hän on yksi ison
organisaation toimijoista,
mahdollisesti yksi niistä
sertifioiduista asiantuntijoista, jotka tarjoavat asiakastaloyhtiöille tietyllä
tavoin konseptoituja ja
tuotteistettuja palvelukokonaisuuksia.
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H

engästyttääkö tuo vieressä oleva kuvaelma,
isännöitsijä? Onko tuo
realistiselta vaikuttava tulevaisuuden kuva isännöintityön arjesta? Tulevaisuuden kuva siitä
kehityspolusta, jolle maamme
isännöintiyritykset ovat vähitellen siirtyneet tai siirtyvät
tulevaisuudessa? Palvelutuotteiden kehittä
mi
sen tarve ja
yritysten brän
dääminen sekä
alan houkuttelevuuden lisääminen, jotta niiden noin sadan
vuosittain isännöintityöstä
poistuvan ammattilaisen tilalle
saadaan uusia tekijöitä? Uuden
työvoiman saanti ei ole pelkästään isännöintialan ongelma yhdistäkööt nämä asiat kaikkia
kiinteistö- ja rakennusalan sekä
muiden toimialojen yrityksiä ja
työntekijöitä.
Tällaisiin isännöintialan teemoihin kuulijansa johdatti
KTT Kaj Hedvall esitellessään
asuntoministeri Jan Vapaavuoren toimeksiannosta syntynyttä
selvitystä "Isännöinnin tulevaisuus".
– Sanoin ministeri Jan Vapaavuorelle, kun luovutimme hänelle selvityksemme, että sitä
saa, mitä tilaa. Meiltä pyydettiin
mielipiteitä ja nyt niitä sitten
tulee eli saatte, mitä tilasitte, Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kehittämisestä vastaava ja
työryhmään kuulunut Hedvall
totesi.

Asiantuntijuuden ja
kuluttapalvelun
välimaastossa
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E

nsimmäinen teesi selvi
tyksessä on, että isännöinnin on tehtävä asiakkaista kuninkaita.
– Isännöintialalla pitäisi hyväksyä se, että se on B to C -palvelua eli kuluttajapalvelua. Me
asukkaat ja osakkaat olemme
isännöintialan asiakkaita. Jossakin määrin isännöintialalla, aivan kuten toimitilapuolellakin,
näkyy se, että ehkä alan toimijat
haluaisivat toimia mieluummin
B to B -toimikentässä eli asiantuntijatasolla. Puhutaan siitä,
että hallitusten jäsenet saisivat
mieluusti olla asiantuntijoita, ja
että asukkaat koetaan tietyllä
tavalla välillä jopa ongelmallisiksi.
– Jos kärjistän, niin mielikuva
voisi johtaa kysymään, miten
voi olla niin, että autokauppaan menevät fiksut ihmiset ja
asumisen sektorille tulevat ne
tyhmät. Jos tämä on alan asenne - en todellakaan väitä, että se
läheskään kaikilla olisi tällainen
- niin siinä sitten ollaan ja ihmetellään asioita puolin sun toisin,
Hedvall pohjusti ensimmäisen
teesin taustaa.

Palvelukulttuurin
puute

J

os palveluntarjoajien asenteissa kenties on parantamisen varaa, niin Hedvallin
evästyksen pohjalta myös asukkaiden ja osakkaiden olisi syytä katsoa peiliin ja tarkastella
omaa asennettaan esimerkiksi
palveluiden arvostamisen suhteen.

– Väittäisin, että meiltä puuttuu tietynlainen palvelukult
tuuri. Me emme ole kovin
tottuneita ostamaan, emmekä
myöskään arvostamaan palve
luita. Voivottelemme aika paljon sitä, etteivät isännöitsijät
tee sitä, eivätkä tätä, mutta toisaalta emme itse asiakkaina
kanna vastuutamme. Jos kerran
haluamme hyyvää palvelua, niin
meidän pitää itsekin aktiivisesti
toimia sen eteen ja katsoa sen
perään. Ja jos haluamme laatua,
niin siitäkin on myös oltava valmis jotakin uhraamaan ja maksamaan, Hedvall jatkoi.

Markkinoista ja
toiminnasta
avoimempaa

T

yöryhmä, johon Kaj
Hed
vallin lisäksi kuuluivat KTM Tuuli Kaskinen ja FM Matias Johansson,
kehottivat isännöintiyrityksiä
parempaan avoimuuteen ja
neuvotteluhalukkuuteen isännöintisopimusten sisällöistä ja
hinnoittelusta.
Tässä kohdin Hedvall siteerasi kansantaloustieteilijä Bengt
Holmströmin sanoja: "jos asioista voi sopia ennakkoon, niistä
kannattaa aina sopia".
– Tarkoitamme sitä, että asioiden jättäminen avoimeksi on
hirveän harvoin optimaalinen
strategia. Jos katsoo isännöintisopimuksia, näyttää siltä, että
molemmin puolin emmitään.
➺ JATKUU

KAIKKI SUOMALAISET TALOYHTIÖT.
JA VÄHÄN PÄÄLLE.

TAVOITA KAIKKI

ASUNTO-OSAKEYHTIÖT
Erikoisjakelu 95 000 kpl – yli 200 000 lukijaa
Julkisivu- ja Kiinteistö 2011 -messunumero
Varaa paikkasi nyt!

Julkisivuyhdistys r.y.:n virallinen tiedotuslehti
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Asiakkaat empivät "kissan nostamista pöydälle" ja sopimusten
läpikäymistä. Isännöintipuolella
tunnutaan kaihtavan sitä, että
käydään yhdessä läpi, mistä ja
kuinka asioista on sovittu.
– Monissa taloyhtiössä toimitaan hyvinkin vanhojen ja aika
epämääräisten sopimusten perusteella. Meidän yksi havain
tomme siis oli, että asioita edistäisi, kun käytäisiin yhdessä

miten se käytännössä tehdään,
siihen on olemassa monta strategiaa.
– Suuremmissa organisaatiois
sa strategia on, että palvelut, kokonaisuus, viipaloidaan erityyppisiin osiin. Pyritään siihen, että
osaamisintensiivisimmät osat
palvelusta hoitaa yksi ihminen
ja toisia osia hoitavat palveluvastaavat jne.
– Siitä ollaan aika monta

Asiantuntijaresurssit
suunnattava
oikeisiin asioihin

-M

iten kiinteistöalan
käyttäjä- ja asiantuntijapalveluita

modernisti kutsuttuna ratkaisuliiketoimintaa. Se tarkoittaa,
että asiakkaalle aidosti tuotetaan ratkaisuja, joiden lisäarvo
pystytään asiakkaalle myös
näyttämään.
– Isännöintiala on palveluelinkeinojen tyypillisellä kehityspolulla ja jo nyt on nähtävis
sä aika hyviäkin esimerkkejä
siitä, miten tietyt organisaatiot
ovat kehityksessä jo aika pitkäl

Isännöinnin tulevaisuus -selvitykseen tutustuminen toimi mielenkiintoisena ja runsaasti mielipiteitä herättävänä keskustelun pohjana
Lexian järjestämässä paneelissa. - Meidän mielestämme suomalainen isännöinti on hyvää tasoa, vientituotteeksikin. Onko siitä siihen,
se jää teidän isännöitsijöiden arvioitavaksi, sanoi Kaj Hedvall (toinen oikealta). Samuli Koskela (toinen vasemmalta) Lexiasta totesi,
että taloyhtiöitä olisi johdettava suunnitelmallisesti, ja pyrkiä myös siihen, että sekä isännöitsijä että hallitus tietävät selkeästi tavoitteen. Jouni Lehtinen Hypotekkiyhdistyksestä edusti paikalla Vuokranantajia.

sopimukset läpi, tiedettäisiin,
mitä ollaan ostamassa; toisaalta,
mitä asiakkaat odottavat isännöitsijältä.

Yleismiesjantusesta
isännöintijoukkueeksi

J

os selvityksestä saa Hedvallin mukaan sen käsityksen,
että työryhmän mielestä
vain isot isännöintiyritysten hoitavat tulevaisuudessa isännöintipalveluita, silloin lukee hänen
mukaansa raporttia väärin:
– Me sanomme selvityksessämme näin, että isännöinnin
toimenkuva monipuolistuu,
vaatimukset kasvavat ja silloin
kysymys on lähinnä siitä, miten
työt organisoidaan sillä tavoin,
että isännöintiin liittyvät tehtävät pystytään hoitamaan. Se,
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miel
tä, miten toimenkuvan
muutokset vaikuttavat. Me näemme, että tulevaisuudessakin
isännöintialalla on aivan pieni
yrityksiä, koska niin kauan kuin
osakkaat ja asukkaat haluavat
ostaa esimerkiksi henkilöitynyttä isännöintiä, niin kauan
tarjontaa tulee olemaan. Se on
aivan selvä asia.
– Me näemme varmana asiana
senkin, että ihan samalla tavalla
kuin nykyisin, tulevaisuudessakin tulee olemaan eri kokoisia
isännöintialan yrityksiä. Ehkä
yritysten keskikoon, eli minkä
kokoisella organisaatiolla tehtäviä hoidetaan, voisi olettaa
jonkin verran kasvavan, koska
jää nähtäväksi, tuotetaanko palvelut yhdessä organisaatiossa
vai verkostona. Joka tapauksessa isännöinnissä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän
laajaa osaamista.
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tuotetaan? Meidän väittämämme on, että isännöintialalla on
kiinteistö- ja rakennusalalle
tyypillistä "palvelutuskaa" juuri
sen suhteen, miten palveluita
tuotetaan. Kun katson toimitilapuolella käyttäjä- ja asiantuntijapalveluiden kehittämistä, niin
se "vikinä" sielläkin on ihan samanlaista, Hedvall pohjusti.
Yritysten kehittämistarpeisiin voidaan siis isännöintialallakin liittää muun muassa seuraavanlaisia asioita: tuotteistaminen, konseptointi, brändien
luominen, palveluiden "teollistaminen" ja "miten säästää oikeat resurssit asiantuntijatyöhön
niin, etteivät isännöitsijät uuvu
sellaiseen työhön, jonka joku
muukin voi tehdä".
– Palveluita tuotteistettaessa lähdetään useimmiten liikkeelle tuotantolähtöisesti, josta
sitten pikkuhiljaa lähestytään

lä. Odotusarvo onkin, että pikkuhiljaa isännöintialallakin
tullaan näkemään kiinnostavia
konsepteja.

Tiedon avoimuus
ja käyttökelpoisuus

T

iedon avoimuus - yksilönsuoja versus yhteinen hyvä - tasapainoilua
vaativa - tällainen käsitteiden
jono kuvatkoon työryhmän näkemystä siitä, miksi toistaiseksi
taloyhtiöihin liittyvää tietoa ei
ole ollut yleensä kovin avoimesti tarjolla.
– Meidän näkemyksemme on,
että jotta taloyhtiöiden hallitukset, osakkaat ja asukkaat pystyisivät tekemään hyviä päätöksiä,
niin ei riitä, että heillä on tietoja
vain omasta talostaan, vaan tarvittaisiin myös vertaistietoja,

esimerkiksi sitä, miten oman
talon kulutustasot suhteutuvat
samanikäisiin tai naapuritaloyhtiöihin. Silloin heillä olisi myös
paremmat edellytykset tehdä
hyvä päätöksiä esimerkiksi suuremmista muutostöistä.
Lisäksi kysymys on pitkälti
siitä, minkälaisessa muodossa
tietoa nykyisellään erilaisissa
järjestelmissä on, mutta ennen
kaikkea, onko se käyttökelpoista asukkaiden ja osakkaiden
kannalta katsoen.
– Sitä mukaa kuin tuotantoketjut pitenevät, omistaja saattaa huomata, että kiinnostavat
tiedot kumuloituvat palveluntuottajalle. Sitten tulee eteen se
kysymys, että entäs kun vaihdat palveluntuottajaa, miten
saat ne tiedot sille seuraavalle.
Siinä tilanteessa ei todellakaan
auta, että taloyhtiön alakertaan
tuodaan pumppukärryillä paperipinoja, jotka sisältävät järjestelmistä ajettuja numerotietoja, vaan sen tiedonhan pitäisi
olla sellaisessa muodossa, että
sitä voidaan käyttää. Me sanommekin selvityksessämme, että
taloyhtiön avoin tieto on isännöitsijälle resurssi, eikä missään
muodossa uhka.

Asuintalossa
suunnitelmallisuus
on voittostrategia

-E

telä-Amerikassa yrityk
sillä ei kannata olla
stategiaa, koska siellä
asiat muuttuvat niin nopeasti.
Jos alat visioida ja katsella viiden vuoden päähän, se on ihan
hukkaan heitettyä toimintaa.
Yritysjohtajat toimivat siellä
niin kuin pelaisivat tennistä
sumussa. Pallot tulevat jostakin.
Ainut, mitä kannattaa tehdä, on
se, että pidät itsesi hyvin treenattuna, ja kun pallo tulee esiin
jostakin sieltä sumusta, niin
pystyt mäiskäisemään sen takaisin. Silloin voi kysyä, kannattaako tehdä pitkiä strategioita
ja vastaus on tietenkin, että ei
varmastikaan.
– Mutta suomalainen asuminen ei kuin Etelä-Amerikka,

vaan voi sanoa, että asumisessa
on aika suuri todennäköisyys,
että töölöläinen asuintalo on
töölöläinen asuintalo vielä 20
vuodenkin kuluttua. Ydinbusines ei pääse lipsahtamaan Sukarin marketin puolelle, vaan
säilyy asumisessa. Sen takia
kannattaa olla suunnitelmallinen. Sen takia me sanomme, että kannattaa luoda talolle identiteetti, strategia. Kun muutan
taloon, minun olisi hyvä tietää,
mikä taloyhtiön ja talon filosofia on, onko tämä asuinalueen
parhaiten hoidettu talo vai
onko idea se, että täällä pystyy
asumaan mahdollisimman halvalla.

Isännöitsijän
tulkkausapua
tarvitaan

Numero 7/2011
• ilmestyy 03.10.
• varaukset 21.09.
• aineistot 23.09.

Levikki ja sen rakenne:
Taloyhtiöjakelu

83 250 kpl*

Ammatti-isännöitsijät

3 469 kpl

Arkkitehdit ja suunnittelijat

755 kpl

Kuntien teknisten toimistojen päälliköt

293 kpl

Kiinteistönhuoltoliikkeet

314 kpl

Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat,
kauppa ja teollisuus

455 kpl

Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset

2 128 kpl

RIA r.y:n yritysjäsenet

T

yöryhmän selvityksessä
isännöitsijä on tärkeässä
roolissa tulkitsijana. Hänellä on myös tärkeä rooli energiankäytön portinvartijana.
– Isännöitsijä on tyypillisesti
hallinnon ainut ammattilainen
ja asiantuntija, mitä tulee asumiseen ja kiinteistöihin. Isännöitsijän pitäisi pystyä tulkkaamaan
sitä tietoa, mitä hänellä itsellään
ja toimialallaan laajemmin on
sellaiseen muotoon, että myös
kuluttaja sen ymmärtää. Ei voida olettaa, että tyypillinen taloyhtiön osakas tietäisi, mikä on
kiinteistössä tehokasta energiankäyttöä, vaan isännöitsijän
pitää tuottaa osakkaalle se tieto, että hän ja muut osakkaat
pystyvät tekemään sen pohjalta järkeviä päätöksiä, Matias
Johansson nosti esiin.
Tällaista tulkittua tietoa tarvitaan erityisesti silloin, kun
taloyhtiössä tehdään korjauspäätöksiä, joilla pyritään esimerkiksi parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta. Tähän
palvelutarpeeseen isännöintiyritysten pitäisi nimenomaan
vastata uudenlaisten palvelutuotekonsepteja kehittämällä.

➺ JATKUU
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174 kpl

Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät

2 425 kpl

Messujakelu

1 537 kpl

Eduskunta

200 kpl

Yhteensä

95 000 kpl

*Tämän mediakortin valmistumisvaiheessa tuorein asunto-osakeyhtiöiden
lukumäärä, 82 475 kpl, oli heinäkuulta 2010, joten ylläoleva luku on laskennallinen arvio syksyn 2011 lukumäärästä.

Ilmoitushinnat:
2/1

10 850,00

1/1

5 700,00

1/2

3 600,00

1/4

2 200,00

1/8

1 150,00

Kaikkiin hintoihin lisätään
arvonlisävero 23 %.

Tee sinäkin oikea Taloyhtiöteko
ja varaa paikkasi jo nyt!
Aito ja oikea ammattilehti.

www.95000.fi

www.kiinteistoposti.fi • www.sir.fi

Soita (09) 2238 560/
mediamarkkinointi

Turvataanko laatutaso sertifikaatein?

-M

ielestäni ei ole perusteltua väittää, että isännöinnin ongelma Suomessa ja
nimenomaan Suomessa johtuisi
meidän asunto-osakeyhtiölainsäädännöstämme. Sen sijaan
ongelma on meidän näkemyksemme mukaan juuri siinä, että
isännöinti on vaikeassa raossa.
Se on palvelua ja liikkuu ammattilais- ja kuluttajapalveluiden välimaastossa. Se ei ole mitenkään
mahdoton, eikä poikkeuksellinen asema, mutta kylläkin vaikea, Matias Johansson jatkoi.
- Sen takia ongelmat ovat
ratkaistavissa muuttamalla pal-

velukonseptia, palvelutapaa ja
palveluiden tuottamista, eikä
suinkaan muuttamalla isännöintialan sääntelyä, hän jatkoi
ja viittasi alan järjestöjen näkemyksiin siitä, miten isännöintialalle pitäisi saada tietynlainen
laatusertifiointimenettely.
- Meidän näkemyksemme ei
sulje pois sitä vaihtoehtoa, että
toimialalla voisi olla jokin vapaaehtoinensääntely, mutta me
emme halua nähdä sen tulevan

valtion tasolta.
Eräs vaihtoehto vapaaehtoiseen sääntelyyn voisi Johanssonin näkemyksen mukaan perustua esimerkiksi siihen, että
isännöintialalle syntyisi tietynlaisia palvelupaketteja, joiden
toteuttajien pitäisi täyttää tietyt osaamisvaatimukset. Palvelupaketit voisivat olla erilaisia:
palvelut vastarakennetuille
kiinteistöille, palvelut sellaisille
kiinteistöille, joihin on tulossa

Jani Nieminen (vas. ) Realia
Groupista totesi lain lisänneen
isännöitsijöiden työtä ja johtaa
siihen, että alan on tuotteistettava palveluitaan. Markku
Kulomäki KH-isännöinti Oy:stä
totesi, että taloyhtiön johtamisen pitäisi yhteistyön pitäisi olla saumatonta yhtiön onnistumisen kannalta.

remontteja tai joissa on suuria
remontteja juuri käynnissä.
- Sääntelyelementti voisi tulla
sitä kautta, että näille paketeille olisi määritelty tietynlaiset
osaamisvaatimukset jonkin vapaaehtoisen sertikaatin kautta.
Yritys voisi tuottaa asiakkaalle palvelun ja osoittaa, että
meidän työntekijöillämme on
osaamisvaatimukset täyttävät
sertifioinnit. Jos siis tarvitsette
tällaista palvelua ja ostatte sen
meiltä, niin voitte olla varmoja,
että toimintamme täyttää ainakin tietyt osaamisen ja toiminnan kriteerit.
- Tällaista toimintamallia
ei ole tällä hetkellä käytössä,
vaan kaikki isännöintitoimistot
tarjoavat sitä samaa perusisännöintiä. Jotkut ovat hyviä tekemään yhtä asiaa, jotkut hyviä
tekemään monia asioita. Nämä
osaamiset eivät kuitenkaan näy
ulospäin ja siksi haluaisimme
palveluihin jonkinlaisia valmiita paketteja - selkeitä tuotteita,
joita taloyhtiöt voisivat ostaa.

Houkutellaan koulutetuimmat isännöintialalle

I

sännöintialan tulevaisuutta
ei voida turvata, elleivät alan
yritykset lähde siihen itsekin
täysin palkein mukaan: - parantamaan isännöintityön mielikuvaa ja tarjoamaan harjoittelupaikkoja.
- Kysymys ei ole meidän näkökulmastamme katsottuna se,
koulutetaanko Suomessa isännöitsijöitä riittävästi, vaan siitä,
että onko alan yrityksillä valmiutta ottaa vastaan uusia työntekijöitä. Houkutteleeko ala uusia
isännöitsijöitä?
- Miten näihin kysymyksiin
pystytään vastaamaan, riippuu
ennen kaikkea alan yrityksistä
ja toimialajärjestöistä. Pystyykö
isännöintiala kilpailemaan yhdessä muiden yritysten kanssa?
Tyypillisen pienen kahdenkolmen hengen isännöintiyrityksen on kovin vaikea pyörittää isoa rekrytointikampanjaa,
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mutta ne pystyisivät näyttäytymään hyvin isompien yritysten
rinnalla, kun alan yritykset tekisivät yhteistyötä, Matias Johansson nosti esiin.
Arvioiden mukaan satakunta
isännöitsijää siirtyy vuosittain
eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana. Eläköitymistahti myös tällä alalla tulee
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siis olemaan kova.
Suomessa koulutetaan 7 500
tradenomia vuosittain.
- He eivät ole suoraan isännöitsijän tehtäviin sopivia ammattilaisia, mutta ihan yhtä hyviä ja sopivia työntekijöitä isännöintialalle kuin mihin muihin
ammatteihin tahansa tradenomit päätyvät. Kysymyshän on

siitä, että tradenomit koulutetaan yrityksissä tehtäviinsä. Ei
koulun penkiltä koskaan tule
valmista ammattilaisia, vaan heidät täytyy kouluttaa tehtäviinsä.
Niin myös isännöintialalla.
- Jos halutaan madaltaa kynnystä siinä mielessä, että ei otetakaan yritykseen mitä tahansa
tradenomia, vaan sellaisia opiskelijoita, joilla on ollut mahdollisuus suorittaa isännöinnin
opintokokonaisuuksia, silloin
puhumme noin 650 opiskelijasta vuosittain.
Nämä 650 opiskelijaa vuosittain ovat siis Matias Johanssonin
mukaan se opiskelijapotentiaali, joille pitäisi pystyä luomaan
mielikuvaa, että isännöintialaa
kannattaa opiskella ja tulla alan
töihin. Ilman yhteisiä ponnisteluja sellaisten mielikuvien ja
kiinnostuksen aikaansaaminen
ei kuitenkaan synny.

PERINTEISET JA MODERNIT

PUTKIREMONTIT
– TAI NIIDEN YHDISTELMÄ

CONSTI TALOTEKNIIKKA PALVELEE TALOYHTIÖITÄ LAADUKKAASTI JA LUOTETTAVASTI:
• Käyttövesiputket

• Uudet kylpyhuoneet

• Viemärit: vaihto ja modernit kunnostusmenetelmät

• KVR-toimintamalli

• Lämmitys, sähkö, ilmastointi

KUMPPANISI KORJAUSRAKENTAMISESSA
WWW.CONSTI.FI/TALOTEKNIIKKA

paloturvallisuus taloyhtiössä

Olipa syynä sairaus tai ei
tahallisesti sytytetyt tulipalot herättävät pelkoa

Viestit selittämättömistä saati
tuhopoltoiksi jo todetuista tulipaloista, vieläpä asuintaloihin
kohdistuvina, nakertavat herkästi kotoista turvantunnetta.
Monet riippuvuudet aiheuttavat tuskaa etenkin läheisille,
mutta ajatus tulipalojen sytyttämiseen riippuvaisen liikkeistä lähipaikkakunnilla valvottaa
ihmisiä joukoittain.

n Teksti:
Kuvat:

Hanna Rissanen
Aimo Holtari

"T

uhopolttaja iski Nivalassa". "Tuhopolttaja riehuu Tampereella", "Tuhopolttaja takapihalla",
"Tuhopolttaja sytytti kerrostalon" "Iskikö
tuhopolttaja taas? Järvenpäässä jo 14. tulipalo" jne. jne.
Googlen hakukoneeseen sanan 'tuhopolttaja' näytölle pongahtaa sivuittain
raflaavanoloisia otsikoita eri paikkakunnilta, eri ajankohdista. Otsikoiden esimerkit
ovat tuoreehkoja.
Uutisointia ja otsikoita tuhopolttajista
on riittänyt ja tulee riittämään moneen
lähtöön ja välineeseen, sillä ainakin Wikipedia antaa Suomessa vuosittain tehtävien
tuhopolttojen määräksi noin 3 000.
Minkälaisia nämä tekstien mukaan "iskevät ja riehuvat" tuhopolttajat ovat ja minkälaisin motiivein he liikkuvat tihutöissään?
Tapauksia myöhemmissä vaiheissa valottavat otsikot antavat viitettä, että ainakaan
kaikki teot eivät juonna tekijän silkasta
pahuudesta tai riehumisen riemusta: "Parikkalan tuhopolttaja mielentilatutkimuksiin", "Syyntakeeton tuhopolttaja jätettiin
tuomitsematta", "Tuhopolttaja passitettiin
hoitoon" jne. jne. Voidaanko heidät kaikki
siis niputtaa henkisesti heikoilla oleviin?
Keskusrikospoliisin kriminaalipsykolo-
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Jätekatoksen tms. sytyttäviä nuoria ei pidä tuomita tuhopolttajina
saati pyromaaneina. – Vanhempien ja viranomaisten tiukka puuttuminen on kyllä paikallaan. Tekijät on saatava ymmärtämään, millainen vahinko voi seurata, jos tuli leviää talon rakenteisiin, Helinä
Häkkänen-Nyholm tähdentää.

gina vuodesta 2002 toimineella Helinä
Häkkänen-Nyholmilla on työhönsä vahvasti tieteeseen pohjautuva ote. Tulipalotapaukset tulevat hänen työpöydälleen vasta siinä vaiheessa, kun ne on jo
määritelty tuhopoltoiksi. Palopaikalta on
jäljitetty ehkä palavia nesteitä tai esimerkiksi vinttipalolle ei ole selvinnyt mitään
järkeen käypää syytä.
Mielikuva Helinä Häkkänen-Nyholmista istumassa kasvokkain tuhopoltosta
epäiltyjen kanssa on täysin väärä. Hän ei
juurikaan tapaa rikoksista epäiltyjä. Hänen työnsä Keskusrikospoliisissa on pääasiassa paperityötä, kuten tapahtuneisiin
tuhopolttosarjoihin liittyvän tutkintamateriaalin läpikäymistä sekä tutkijoiden
kanssa keskustelemista.
Häkkänen-Nyholm painottaa reflektoinnin tärkeyttä tuhopolttajien selvittämisessä. Siinä tuhopolttosarjan yksittäisistä poltoista saatuja tietoja verrataan
tuhopoltoista ja -polttajista yleisesti olemassa olevaan tutkimustietoon, etsitään
sen pohjalta aineksia johtopäätöksille.
Millä alueella palot ovat sattuneet, millä sytytysaineilla ne on sytytetty, mihin
kellonaikaan, kuinka etäällä toisistaan;
näinkin peruskysymyksiin löydetyt vastaukset antavat monesti jo viitettä tekijästä. Saman tekijän tuhopolttosarjassa
voi silti olla vaihteleviakin sytytystapoja.
Hän on ehkä käyttänyt kaikki palavat
nesteensä loppuun, eikä hänellä ole ollut varaa hankkia uusia siihen mennessä, kun jo uuden tulipalon sytyttämiseen
ajava ahdistus on kumuloitunut toimiin
pakottavaan vaiheeseen.

Sytyttäjien ja
kohteiden
tyypittelyä

V

aikka sytyttämisten taustoilta löytyy myös jännityksen hakemista,
vandalismia ja kostonhalua tai
tarkoitus on ollut häivyttää rikoksen jäljet, huomattavan usein tuhopolttoihin
syyllistyneitä tekoihin on ajanut nimenomaan ahdistus.
– Ennen kaikkea sarjatuhopolttoja
edeltävät usein ahdistukset, HäkkänenNyholm täsmentää.
Sivutoimenaan Häkkänen-Nyholm
vetää Helsingin yliopistossa dosenttina
oikeuspsykologian tutkimusryhmää. Tahallisesti sytytetyistä paloista valmistui
2000-luvun alussa muun muassa niitä
neljään eri luokkaan tyypittelevä tutkimus.

Ensimmäiseen tuhopolttotyyppiin niputettiin tapaukset, joissa sytyttäjät pyrkivät saavuttamaan välineellistä hyötyä.
Tarkoitus on peittää ehkä itse tehty tai
ryyppyremmissä jossain talossa tehty
henkirikos tulipalolla, hävittää polttamalla varastettu auto tms.
Oman kategoriansa muodostavat tuhopoltot, jotka välillisesti kohdistetaan
toiseen henkilöön. Kosto motiivina poltetaan ehkä entisen kumppanin kesä
mökki tai jonkun viranomaisen omaisuutta. Impulssikontrollihäiriöistä tai masennuksesta kärsivät tuhopolttajat kohdistavat tekonsa tyypillisimmin joihinkin
ulkoisiin objekteihin, kuten latoihin ja
autiotaloihin. Usein nuorisoporukkaan
kuuluvat jätekatoksia, leikkipuistojen rakenteita tms. tyypillisillä oleskelupaikoillaan eteen sattuvia, ulkoisiksi määriteltyjä kohteita sytyttelevät luetaan samaan
ryhmään, vaikka ahdistusta oleellisempia
käynnistäjiä heille ovat tihutyönhalu tai
jännityksen hakeminen.
Erittäin itsetuhoiset, psyykkisesti sairaimmat tuhopolttajat voivat kohdistaa
tuhopolton myös omaan kotiinsa, tehdä
itsemurhan tulipalon kautta.
– Jos kerrostalon vintillä tai kellarissa
syttyy palo, hyvin yleistä on, että polttaja
löytyy asukkaiden keskuudesta, Häkkänen-Nyholm sanoo.

Kun ei ole kykyä kertoa,
tuli raapaistaan avuksi

T

utkitusti tuhopolttajista noin puolet jää itse seuraamaan paikalle palamista. Etenkin useille sarjapolttajille tiedetään tärkeäksi saada rauhassa
katsella tulta. Viehtymys menee jopa yli
sen, että he tekopaikalla ollessaan pelkäisivät jäävänsä kiinni teostaan. Noin 40
prosenttia sytyttäjistä ei ole osannut sanoa teolleen poliisikuulusteluissa mitään
syytä, verbalisoida vaikuttimiaan sanoin.
Kun he eivät osaa muuten kertoa ahdistuksistaan, he tekevät sen polttamalla.
– Kun ahdistus tulee, he koettavat keksiä keinoa saada se puretuksi, miettivät,
pitäisikö mennä taas sytyttämään jokin
palo. Heille pahaan oloon helpotusta
alkaa tuoda jo palon suunnitteleminen,
ihan samallalailla kuin peliriippuvaiselle kasinolle menemisen suunnittelu tai
erilaiseen seksuaaliseen käyttäytymiseen
taipuvaiselle voimallisten yllykkeiden iskiessä jo purkamiskeinon ajatteleminen,
Helinä Häkkänen-Nyholm valottaa erilai-
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•
•
•
•
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sista riippuvaisuuksista kärsivien taustalla jylläävien psyykkisten mekanismien voimaa.
Kuten mistä tahansa riippuvuudesta kärsiville, myös tuhopolttajille on luonteenomaista
kiistää ongelmansa. Alkoholis
teille on hoitolaitoksiaan ja -oh
jelmiaan. Häkkänen-Nyholmilla
ei ole tiedossa, että tuhopolttajille ja pyromaaneille olisi vankiloissa omia erityisiä hoito-oh
jelmiaan yleisien toiminta- ja
kuntoutusohjelmien rinnalla.
Hän sanoo uskovansa, että
impulssikontrollihäiriöstä kärsivä voi päästä kyllä irti palojen
sytyttämisestä, jos hän löytää
jonkin muun keinon käsitellä

ahdistustaan tai hänen elämänsä saa uutta sisältöä esimerkiksi
hyvästä parisuhteesta.
Tuoreessa tutkimuksessa ver
rattiin suomalaisia ja isobritan
nialaisia tuhopolttajia keskenään edellä mainittuihin neljään luokkaan jaoteltuina. Piirteet olivat hyvin samanlaisia.
– Miksipä ihmiset, rikollisetkaan, eroaisivat mitenkään eri
maissa!
Paloja tahallisesti sytyttävistä naisten osuudeksi on saatu
tutkimuksissa noin 10 prosenttia. Heidän taustaltaan paljastui
selvästi enemmän psyykkisiä
ongelmia ja syrjääntyneisyyttä
kuin miestuhopolttajilta.

Vanhempien mielenterveysongelmat ja päihderiippuvuus,
psyykkinen laiminlyöminen
lapsuudessa ja alhaiseksi jäänyt
koulutustaso ovat heille yleisiä
ongelmiin johtaneita taustavaikuttajia, olipa mies tai nainen.
Viidesosa tuhopolttajista on
tutkittu psykoottisiksi, he saattavat nähdä näkyjä ja kuulla olemattomia ääniä. Liki viidesosa
on älyllisesti heikkolahjaisia.
– Vain kymmenesosa on työelämässä, ystäviä heillä ei ole
juurikaan, sosiaalinen piiri on
hyvin rajoittunut. 70 prosentilla on päihderiippuvuus, Helinä
Häkkänen-Nyholm piirtää karua todellisuutta tuhopolttajien
maailmasta.

– Varsinaisiksi pyromaaneiksi todettujen tuhopolttajien sijoituspaikaksi tulee useimmiten oikeuspsykiatrinen sairaala, kuten Niuvanniemi, kriminaalipsykologi Helinä Häkkänen-Nyholm kertoo.

Naapurina tuhopolttaja?
Parempi avoin keskustelu kuin kyttääminen

L

atoja, autiotaloja, koppeja
–suuri osa tuhopoltoista ei
aiheuta vaaraa ihmisille. Kuitenkaan kerrostalojen tuhopoltoista haiskahtavista ullakko-,
kellari- ja rappukäytäväpaloista
viestivät uutiset eivät ole mitenkään harvinaisuuksia.
– Isännöitsijöiden voisi olla
hyvä miettiä, keitä talossa asuu
ja mitä he tietävät näistä asukkaista, kriminaalipsykologi Helinä Häkkänen-Nyholm sanoo.
Kaikki syrjäytyneet, päihderiippuvaiset ja elämän eväiltään
heikoilla kantimilla olevat eivät tokikaan ole potentiaalisia
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tuhopolttajia, mutta tuhopolttajista monille kyseiset piirteet
ovat ominaisia.
Jos taloon muuttaa syystä tai
toisesta muissa levottomuutta
herättävä asukas tai perhe, Häkkänen-Nyholm näkisi olevan
paikallaan, että isännöitsijän
johdolla tai muuten asukkaat
kokoontuisivat keskustelemaan,
mitä tilanteessa voisi tehdä.
– Vielä parempi olisi, jos saataisiin keskusteluyhteys tähän
asukkaaseen itseensä.
Häkkänen-Nyholmilla on
omakohtaista pohjaa asuttuaan
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talossa, jossa oli tapahtunut useampia paloja. Jossain vaiheessa
asukkaat sittemmin saivat vihiä,
että talossa asui aiemmin tuhopoltosta tuomittu.
– Talomme ihmiset keskittyivät lähinnä pälyilemään perhettä, jossa hän asui. Se tapa ei vie
eteenpäin.
Häkkänen-Nyholm itse oli
yhteydessä polttajan kumppaniin, kysyi heidän tilanteestaan
ja olisivatko he ehkä muuttamassa pois. Tämä kiisti koko
asian, hänen kumppaninsa ei
ollut syyllistynyt mihinkään.

– Koskaan en silti enää sano,
etteikö joku korkeasti koulutet
tu, hyvässä työssä oleva ja perheellinen asianajaja tai joku
lääkäri yhtälailla saattaisi olla
tuhopolttaja, hän toteaa uskomattomia uutisia lukeneena.
– Erittäin poikkeuksellista se
kuitenkin on. Hyvässä asemassa
olevilla on ahdistuksen tullessa
taloudelliset resurssit hakea
apua.

(Nykysuomen sanakirjan mukaan verbi reflektoida tarkoittaa heijastaa tai harkita, mietiskellä.)

”Tuhopolttajien
teot ovat karuja,
mutta karuja
ovat heidän
taustansakin.”

Häkkänen-Nyholm perheineen
muutti sen sijaan pois vuokralla olleesta asunnostaan, kuten
monet muutkin asukkaat.
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peruskorjaaminen

Saneeraustyömaiden pölynhallinta
paremmaksi PUTUSA-hankkeella
Rakennustyössä ja
etenkin peruskorjauksessa syntyy väistämättä pölyä. Miten
pölyn syntymistä
voidaan vähentää ja
leviämistä estää, sitä
tutkii Puhdas ja turvallinen saneeraus eli
PUTUSA-hanke. Hankkeessa työkohteina
ovat asuinkerrostalon
linjasaneeraus ja julkisivusaneeraus sekä
kosteusvaurioista kärsineen rakennuksen
korjaus.

n Teksti ja kuvat:

T

Irene Murtomäki

avoitteena on luoda
käyttökelpoiset menettelytavat ja liiketoimintamallit, joiden avulla korjausrakentamisessa voidaan vähentää rakennustyöntekijöiden ja
rakennuksen käyttäjien altistumista epäpuhtauksille sekä
poistaa näistä aiheutuvia terveys- ja viihtyvyyshaittoja.
– Rakennustyötä ei voida
teh
dä pölyttömästi. Kysymys
onkin siitä, miten syntyvän pölyn määrää voidaan vähentää ja
leviämistä estää, ettei siitä koituisi haittoja ihmisille ja ympä-
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ristölle, PUTUSA-hanketta koodinoivan Itä-Suomen yliopiston
ympäristötieteen laitoksen professori Pertti Pasanen toteaa.
– Jos saneerauskohteen purkutyö hoidetaan huonosti ja
jäte käsitellään huolimattomasti, saattaa epäpuhtauksia levitä
työmaan lisäksi sen ulkopuolelle. Esimerkiksi kerrostalon
putkiremonttia tehtäessä purkumateriaali on siirrettävä pois
huoneistosta joko rappukäytävää pitkin tai parvekkeen kautta vaihtolavalle. Kuinka tämä tapahtuu, vaikuttaa ympäristöön.
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Professori Pertti Pasasen mukaan taloyhtiöiden kannattaisi
kiinnittää huomiota pölynhallintaan jo julkisivu- tai linjasa
nee
rauksen tarjouspyyntöä teh
täessä. PUTUSA-hankkeen ansi
osta työn tilaajilla lienee tule
vaisuudessa nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa
pölynhallinnan tasoon.
PUTUSA-hankkeessa ovat mu
kana Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitoksen lisäksi
Työterveyslaitos, VTT ja Aaltoyliopiston Teknillinen korkeakoulu. Kaksi vuotta kestävän

Saneerauskohteissa epäpuhtauksien leviämistä
voidaan estää tehokkaasti
alipaineistuksen avulla,
professori Pertti Pasanen
esittelee.

hankkeen päärahoittajana on
Tekes.
Hankkeeseen osallistuu myös
joukko rakennus- ja saneerausalan yrityksiä.
Myös Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry seuraa
hankkeen etenemistä aktiivisesti, koska työntekijöiden suojaaminen pölyltä ynnä muilta ilman epäpuhtauksilta on tärkeä
työsuojelullinen asia liittoon
kuuluvien yritysten työssä.

Työntekijät ja
ympäristö
altistuvat pölylle

R

akennusalan työntekijät
altistuvat muun muassa
betoni-, kivi-, tiili-, puuja eristevillapölylle.Työntekijöiden altistumisen lisäksi saneeraustyöstä johtuvat epäpuhtaudet voivat aiheuttaa ongelmia
myös saneerauksen aikana ja
sen jälkeen tilojen käyttäjille.
Pöly on paitsi terveydellinen
haitta myös viihtyvyyshaitta ja
esteettinen haitta.
Julkisivun saneeraus vaikuttaa myös sisätilan olosuhteisiin,
esimerkiksi ilman lämpötila voi
asuinkerrostaloissa nousta korkeaksi. Ilmanvaihto on rajoitettu ja ulos ei nähdä, kun julkisivujen saneerauksen yhteydessä
rakennukset ovat ulkopuolelta
suojattuja.

Pölymittauksia
saneerauskohteissa

T

utkimuksessa kartoitetaan kolmen erityyppisen saneerauksen pölyn
hallintaa. Tutkimuskohteina
ovat Kuopiossa sijaitsevan kahden asuinkerrostalon linjasaneeraustyömaat sekä Helsingin
kaupungin päiväkoti ja koulu,
joissa korjataan kosteusvaurioita. Julkisivu- eli energiasaneerauskohteita vielä etsitään. Toiveena olisi löytää ne Tampereen
tai Kuopion alueelta.
PUTUSA-hankkeessa mukana
olevissa saneerauskohteissa mitataan muun muassa alipaineis-

tuksen vaikutusta epäpuhtauk
sien leviämiseen.Tärkeä osa tut
kimustyötä ovat pölymittauk
set. Työntekijöiden altistumista
pölylle sekä työmaan ja sen
ulkopuolelle levinneen pölyn
määrää ja pitoisuuksia mitataan. Lisäksi saneerauksen eri
työ
vaihetta videokuvataan ja
seurataan samanaikaisesti pölypitoisuutta.
Tuloksista pystytään päättele
mään, kuinka purku- ja rakennustöiden eri vaiheissa ja eri
me
netelmin onnistutaan suojautumaan pölyltä ja estämään
sen leviäminen ympäristöön.
Sekä purkutyö että rakentamis
työ toteutetaan vaiheittain, jotta eri materiaalien tuottamat
pölyhaitat saadaan mitattua
luotettavasti.
Tutkimusmenetelmiin kuuluu myös rakennustyöntekijöi
den keskuudessa tehtävä kysely. Lisäksi halutaan kuulla myös
rakennuksen muilla osastoilla
remontin keskelle työtä tekevien mielipiteitä peruskorjauksesta.
Tutkimuskohteena olevissa
kerrostaloissa vastaavaa kyselyä
suunnitellaan talon asukkaille.
Vaikka PUTUSA-hankkeessa
melu ei ole tutkimuskohteena,
tulee se kyselyn yhteydessä
esille.
– Purkutyössä syntyy väistä
mättä melua. Aikaisemmista
tutkimuksista voidaan vetää se
johtopäätös, että mitä parem
min tulevasta meluhaitasta
tiedotetaan, sitä vähemmän se
koetaan häiritseväksi.

Suunnittelu
avainasemassa

P

UTUSA-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda menettelytapa, jossa
saneerauskohteen materiaalit
ja niiden mahdolliset riskit
kartoitetaan mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Hyvällä
suunnittelulla voidaan vähentää
pölyä aiheuttavia työvaiheita ja
ohjata käyttämään välineitä, joilla pölyn muodostus on mahdollisimman vähäistä.
Jo nyt rakennustyömailla pi-

tää olla pölynhallintasuunnitelma. Professori Pertti Pasanen
korostaa, että tämä ei saisi jäädä
pelkäksi asiapaperiksi, vaan se
pitäisi ulottaa käytäntöön läpi
koko urakoitsijaketjun.
– Miten suunnitelmaa toteutetaan, on paljolti työmaamestarin ja työntekijöiden asennoitumisesta kiinni. Miten tärkeänä he näkevät työturvallisuuden, vaikuttaa pölynhallintaan
enemmän kuin mitkään asiapaperit. Pölynhallintaa koskevan
asetuksen vähimmäisvaatimusten on joka tapauksessa täytyttävä, Pasanen muistuttaa.

Tavoitearvoille
luodaan kriteerit

P

UTUSA-hankkeen aikana
on tarkoitus luoda kritee
rit pölynhallinnan eri tavoitearvoille. Niiden pohjalta
tilaaja voi suunnittelijan kanssa
keskustellen tehdä päätöksen,
pyritäänkö kohteessa parem-

paan pölynhallintaan vai annetaanko pölyn levitä sääntöjen
sallimissa rajoissa. Parempi pölynhallinta lisää kustannuksia,
mutta toisaalta säästöä syntyy
siivouskuluissa.
Hankkeessa mukana olevien
saneerauskohteiden työtekijöille tehtävässä kyselyssä halutaan
selvittää heidän kokemuksiaan
pölynhallinnasta. Työntekijöillä on professori Pertti Pasasen
mukaan melkoisesti käytännön
tietoa asiasta. Tarkoituksena on
saada tämä yleisempään käyttöön.
Tavoitteena on kartoittaa eri
pölynhallintakeinoja, verrata
niitä tutkijoiden ja työntekijöiden kokemuksiin sekä löytää
niistä parhaimmat.
– Pölyn muodostumiseen ja
leviämiseen voidaan tänä päivänä vaikuttaa merkittävästi työmenetelmin ja -välinein. Pölyä
voidaan pitää aisoissa esimerkiksi alipaineistuslaitteiden ja
➺ JATKUU
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Tilojen tiivis osastointi on tehokasta pölyntorjuntaa.

Pölynlaskeutumisalustalle kertyvä pöly antaa viitteitä siitä, miten
on onnistuttu estämään työmaalla syntyvän pölyn leviäminen
ympäristöön.

Puhdas ja turvallinen saneeraus eli
PUTUSA-hanke pyrkii löytämään keinoja,
joilla parannetaan saneerauskohteiden pölynhallintaa, kertoo professori Pertti
Pasanen hanketta koordinoivan ItäSuomen yliopiston ympäristötieteen laitokselta.
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osastojen välille asennettavien
oviratkaisujen avulla. Rakennuspölyimurit ovat kehittyneet
ja niissä on kiinnitetty huomiota ulostuloilman puhtauteen.
Käsikäyttöisten työvälineiden,
joihin on kytkettävissä pölynpoistolaitteita, valikoima on laajentunut. Lisäksi niiden käytettävyys on kehittynyt huomattavasti, professori Pertti Pasanen
luettelee.
Tavoitteena on selvittää, mitkä menetelmät ja välineet toimivat parhaiten saneeraustyön
eri vaiheessa. Lisäksi hankkeen
toivotaan poikivan tuotekehitystyötä.
Hankkeen yhtenä osa-aluee-
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na on selvittää, antaako hyvä
pölynhallinta lisäarvoa liiketoiminnalle.Yritykset pystyvät tarjoamaan kohteen niin vaatiessa
perinteistä pölynhallintaa parempia menetelmiä. Professori
Pertti Pasanen uskoo tällä olevan merkitystä esimerkiksi sairaaloille. Jatkuuhan työskentely
rakennuksessa ympärivuorokautisesti, vaikka yhtä osastoa
peruskorjattaisiinkin.
Tavoitteena on koota ohjeistus siitä, kuinka puhdas ja turvallinen saneeraus toteutetaan.
Hankkeen tulosten pohjalta
laaditaan myös asiakirjamallit
ja koulutusmateriaalia.

KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2011

Pölynhallintaa
tutkittu myös
uudisrakentamisessa

I

tä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitos on aikaisemmin tutkinut Työsuojelurahaston rahoittamana pölynhallintaa uudisrakentamisessa.
– Tutkimuksen mukaan pölyn muodostumista voidaan estää muun muassa materiaalien
valinnalla. Esimerkiksi tasoitukseen on tarjolla tuotteita, joiden
pölyäminen on vähäistä.
Myös työmenetelmien valinta on tärkeä tekijä.

– Tutkimme laboratoriokoeolosuhteissa erilaisia pölynhal
lintamenetelmiä, kuten käsikäyttöisiä laitteita, joissa on
mukana pölynpoisto. Tehokkaasti ja oikein käytettynä ne
toimivat. Lisäksi työmaalle sijoitettava imuri on tehokas keino
pölynhallintaan.
Huomionarvoista on, että
työmaan turvallisuus kohenee,
kun huolehditaan sen siisteydestä.
Uudisrakentamisessa pölynhallintaa voidaan parantaa työvaiheita ajoittamalla. Korjausrakentamisessa haasteita on
enemmän.
– Ennen kuin saneerausta
lähdetään suunnittelemaan, on
kartoitettava rakennuksessa
käytetyt materiaalit. Vasta sen
jälkeen pystytään suunnittelemaan turvallinen purkamistapa,
josta syntyy mahdollisimman
vähän haittaa, professori Pertti
Pasanen tähdentää.

Julkisivujen
Taitajat 2011
www.kiinteistoposti.fi
Julkisivujen Taitajat myös netissä: www.kiinteistoposti.fi
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2.

3.

Kiinteistöpostin etusivulla on 1. Navigointibanneri
2. Julkisivujen Taitajat -sivuille. Siellä olevaa ilmoitusta
klikkaamalla aukeaa ilmoittajan 3. Esittelykortti, jossa
lyhyt kuvaus yrityksestä, yhteystiedot ja linkki
ilmoittajan kotisivuille.
TUTUSTU JA KÄYTÄ HYÖDYKSESI.
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• Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
• Suunnittelu ja toteutuksen valvonta
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Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
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www.ains.fi

A-Insinööri ratkaisee
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tutkimus- ja suunnittelutoimisto.

Tarjoamme taloyhtiöille
kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä palveluja:
- kuntotutkimukset ja -arviot
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Kysy lisää palveluistamme.
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075- 758 0802
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075- 758 0803
www.tahtiranta.fi
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p. 0207 864 11
www.wspgroup.fi

seroc
www.seroc.fi
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info@seroc.fi

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

www.julkisivuyhdistys.fi

vihersuunnittelun arkipäivää

Routarajan alta puiden latvoihin moniammatillisesti

Kiipeilyseinämä luo punaisen väriläikän vihreyden keskelle. Sen edustalla olevalle tekonurmelle on mahdollista jäädyttää talvisin luistelukenttä. Kuva: Juhana Konttinen.

Lutakon jättömaa rakennuttaen
vetovoimaiseksi puistoksi
Viihtyisä, toimiva ja arvostettu asuinalue on
muutakin kuin kiinteistöt pihoineen. Ympäristöllä on väliä. Jyväskylän Lutakon uudehkolla asuinalueella monet ovat muutostaan
asti voineet seurailla ikkunoistaan Jyväsjärven
läikehdintää, viimeiset kolmisen vuotta myös
lähipuistonsa nurmikon aaltoilua. ArkkitehtiAlvarin kaupungissa puistonkin aaltoilulle on
perusteensa.
n Teksti:

E

Hanna Rissanen

ntisen tuulien pöllyttämän teollisuus- ja vesijättömaan, nykyisen Lutakonpuiston laitaman asukkailla
lienee keskimääräistä parempi
käsitys, mitä kaikkia vaiheita
monipuolisen puiston rakentaminen voikaan sisältää ennen
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kuin on päästy puistokasvien istutusvaiheeseen. Puiston
hankesuunnitelman hyväksymisestä Jyväskylän kaupunginvaltuustossa tulee kuluneeksi
kuusi vuotta, hankkeen päättymisestä kolme vuotta. Onko
itse puistokin siis valmis, ja voi-
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Puistoa kiertävä muuriaallokko tukee nurmikkoalueen reunamat, mutta tuo myös oman visuaalisen lisänsä alueelle.
Muuripinnan kiviainekset, spektroliitti ja gabro, taittavat valoa eri tavoin. Maanpintaa pyyhkivä valaistus riittää kulkijalle, mutta ei häikäise asuintaloihin. Kuva: Mauri Mahlamäki.

Puiston lumipinta viestii, että kulkijoita on ollut talvellakin. Jätöksistä päätellen kaikki koiranulkoiluttajat eivät piittaa käyttäytymissäännöistä., luottaen ilmeisesti, että asuintalojen ikkunoiden runsaus häiriöitä rajoittavana sosiaalisena silmänä ei tarkennu sentään
kakkatasolle. Kuva: Hanna Rissanen.

ko puistoja yleensäkään kuvata
valmistuneiksi?
Kolmanteen kesäänsä lumen
alta paljastuvat Lutakonpuiston
istutukset ovat vasta pääsemässä kunnon vauhtiinsa, alueen
ilme muuntumassa hyvinkin.
Puiston käyttäjistä vakiintu
neimmat ovat ennättäneet
löytää sieltä mielipaikkansa ja
-tekemisensä.
Satunnaisemmille kulkijoille
puisto voi tupsahtaa eteen uteliaisuutta herättävänä yllätyksenä tai lomareissun kohteisiin
varta vasten listattuna.
– Täällä ollaan mielestäni hy
vin vastaanottavaisia innovatii
visille ajatuksille, nuorekkuudelle, dynaamisuudelle ja jyväskylännäköisyydelle, Lutakonpuisto-hanketta rakennuttajan
roolissa vetänyt Leena Rapo
antaa tunnustusta työnsä kautta tutuksi tulleelle kaupungille.
Jyväskylän kaupungin raken
nuttajahortonomin virkaa vuo
desta 2002 hoitaneena hänelle
ovat perin tuttuja myös kaupungin muut puistot ja virkistysalueet pohja- ja pintarakenteineen,
kasveineen, rakennuksineen,
kalusteineen, valopisteineen ja
taideteoksineen jne.
Tuttu on tietysti myös 14-kilometrinen Jyväsjärven kiertävä
ja Lutakonpuistoakin sivuava
rantaraitti, "Tie paikallaan -katu
kohdallaan" -palkinnon voittaja
vuodelta 2005.

Lähiasukkaidenkin
ääntä kuunnellen

J

os pinta-alaltaan liki kaksihehtaarisen puiston synnyttäminen jättömaasta onkin
edellyttänyt rakennuttamisesta
vastaavalta melkoisen sidosryhmän töiden koordinointia, yhtä
lailla Leena Rapon mukaan lankoja vedeltäviksi tarjoavat myös
pienemmät, mutta sisällöllisesti
monipuoliset hankkeet.
Toki hän myöntää juuri Lutakonpuiston merkinneen hänelle itselleen "once in a lifetime
-hanketta", jonka kaltaista saa
odottaa.
– Harvoin pääsee toteuttamaan tällaista melkein kahden
miljoonan euron puistokohdetta keskelle kaupunkia!
Suomessa on kyllä vanhoja
historiallisia puistoja, joita saneerataan - mutta kuten Rapo
painottaa, niihin verraten olennainen ero Lutakonpuiston
rakennuttamisessa on se, että
Jyväskylä mahdollisti aivan uuden puiston luomisen keskelle
uutta asuinaluetta. Puistoasiassa
kuunneltiin avoimesti alueen
asukkaita ja myös muita tulevia
käyttäjiä. Asunto-osakeyhtiöiden lisäksi puiston lähialueella
on myös palveluasuntotyyppistä asumista. Asukasedustuksen
ohella suunnittelukokouksissa asuinkiinteistöjen korvaa
ja ääntä hankkeeseen toi niin
ikään alueen isännöitsijä.

Naapurustosta saatu palaute
esitellyille ratkaisuille on ollut
Rapon mukaan kautta linjan
hyvin myönteistä. Suunnitteluvaiheessa pisimpään keskustelutti, tulisiko puistoon toteuttaa
myös varsinainen leikkialue vai
ei. Se jätettiin pois, sillä jokaisella kiinteistöllä todettiin olevan

omia leikkivälineitään, kenellä
enemmän, kenellä vähemmän.
Lähellä on lisäksi kaupungin
päiväkoti leikkivälineineen. Julkisena tilana myös se on yleisemminkin käytettävissä.
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➺ JATKOA EDELLISELTÄ SIVULTA

Aliarvostukseen
kyllästynyt
hortonomi?

L

eena Rapo on hortonomi,
vihainen lajissaan ja soisi
ammattiveljiensä ja -siskojensakin ryhtyvän taistelemaan
toistuvaa epäkohtaa vastaan.
– Ei luulisi nykypäivänä enää
olevan tarvetta perustella viheralueiden merkitystä kaupunkikuvassa, kiinteistöjen pihoissa
ja lähivirkistysalueina - mutta
näin se vaan on! Itse olen lopen
kyllästynyt, että yhä 28 vuoden
alalla työskentelyn jälkeen törmään siihen, että meitä pidetään orvokkien istuttelijoina ja
nurmikon kylväjinä.
Ammattikunnan vähättely ei
ole sentään kaiken kattavaa. Rapo itse Jyväskylän kaupungin
rakennuttajahortonomina viihtyy työssään mainiosti, paitsi
työn antamien monipuolisten
haasteiden vuoksi myös siksi,
et
tä on saanut kokea omalta
kohdaltaan täyttä arvostusta
työnantajaltaan. Hän on saanut
työssään vastuuta ja tukea.
Jyväskylän kaupunki sijoittaa
paitsi viheralueisiin, myös henkilöstönsä osaamiseen ja kouluttautumismahdollisuuksiin.
Monipuolisen viherrakentamisen ja -suunnittelun taustan
omaava Rapo kävi työnsä ohessa Kiinteistöalan Koulutuskeskus KIINKOn rakennuttajakoulutuksen ja suoritti vaadittavan
tentin. Hän anoi rakennuttajapätevyyttä (RAP) sihteerijärjestön arviointilautakunnan kautta FISE:ltä. Lautakunnalta tuli
hänelle kieltävä päätös, perusteluna hortonomikoulutuksen
riittämättömyys ammatillisena
koulupohjana rakennuttajatehtävään.
Rapo toimitti hakemuksensa
liitteeksi myös opetushallinnon
lausunnon hortonomikoulu
tuksen rinnasteisuudesta esi
merkiksi rakennusmestarin ja

40

Kuva: Hanna Rissanen

Leena Rapo on ottanut rohkeasti isojakin
vastuita kantaakseen ja herättelee muitakin
hortonomeja myös rakennuttajiksi. Enemmän
muiden kuin itsensä puolesta häntä tuskastuttaa, että alan koulutuksen sisältöä laajuudessaan ja monipuolisuudessaan ei insinöörimaailmassa oivalleta, vaan hortonomit
nähdään orvokinistuttelijoina.

-insinöörin koulutukseen. Näin
lautakunta tavallaan mitätöi
myös opetushallinnon kannan.
Samoin lausuntonsa antaneiden Kuntien tekniset ry:n,
KTK, Viherympäristöliitto ry:n,
RYL, Viherrakentajat ry:n, Hämeen ammattikorkeakoulun,
HAMK ja Jyväskylän kaupungin kannat. Kuten myös KIIN-
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KON rakennuttajatutkinnon
hyväksytyn suorituksen (kaikki
insinööripohjaisetkaan eivät läpäisseet lopputenttiä).
Ote Leena Rapon vastauksesta kuului: "Lisäksi hakijan tehtäväalue (viherrakennuttaminen)
katsottiin olevan liian kapea osa
infrarakentamista RAP-pätevyy
den saamiseksi, eikä rajoitettuja

pätevyyksiä myönnetä. Ei suositella RAP-pätevyyden myöntämistä."
Kaikki hortonomit eivät toki
välitäkään pyrkiä rakennutta
javastuun ottamiseen, Rapo
tietää. Muun muassa kaupunginpuutarhureissa hän tietää
olevan sellaisia, jotka työskente
levät vastaavanlaisissa tehtävissä, joskaan eivät ole käyneet
ra
kennuttajakoulutusta ja hakeneet pätevyyttä.
Silti hän ei voi käsittää, että
virallisten rakennuttajien listalle ei voi päästä henkilöt, jotka
vastaavat euroissakin mittaviksi
luokitelluissa kohteissaan paitsi
kasviasioista myös niihin liittyvistä maa-, ranta-, kunnallistekniikka-, valaistus- ja sähkörakentamisista, kastelujärjestelmistä,
erilaisista rakenteista, kalusteis
ta ja välineistä jne - paljon monimuotoisimpina, kuin esimerkiksi kadunrakentamiskohteet.
Tarvittava asennemuutos insinöörimaailmassa olisi Rapon
näkemyksen mukaan kaikkien etu. Etenkin nuoremmassa
insinöörisukupolvessa hän on
jo havainnutkin itsestään selvää tasa-arvoisuutta suhteessa
viherpuolen ammattilaisiin.
– Tiedän sohivani ampiais
pesää, oikaisupyyntönsä FISE:lle
vastikään postittanut Leena Rapo sanoo.
Viralliselle rakennuttajalistalle pääseminen ei hänelle itselleen jo rakennuttajana työskentelevänä ole itseisarvo, eikä ammatillinen tai palkallinen etu.
– Haluan asiasta käytävän
keskustelua, että infran puolella
alettaisiin pohtia asiaa. Minusta
alamme kannalta olisi tärkeää,
että ensinnäkin osaisimme hakea rakennuttajakoulutukseen,
mutta myös se, että meidät huomioitaisiin vakavasti otettavana
osana infran rakentamista. Jopa
niissä tapauksissa, joissa se rakentaminen on pelkästään sitä
pintarakentamista. Ilman sitä
kun mikään ei näytä miltään.

Yhdessä osaamistasi rakentaen
KOSTEUDENHALLINTA
Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
6.–7.9. ja 27.–28.9.2011, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.150 €, näytön hinta
480 € pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen 19.8. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
4.–5.10. ja 18.–20.10.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €. Ilmoittautuminen 20.9. mennessä

Korjaamisen starttipakilla kohti
100-vuotisjuhlakuntoa

K

orjausrakentamisen strategian tavoitteena on saattaa
rakennuskantamme juhlakuntoon vuoteen 2017 mennessä, jolloin Suomi täyttää sata vuotta. Strategiaan on
kirjattu tavoite luotettavan kiinteistön ylläpitoa ja korjaamista
koskevan tiedon saatavuuden parantamisesta, joka on saanut
konkretian. Tavoitteeseen vastataan ympäristöministeriön
tuottamalla ja ylläpitämällä kiinteistönhoidon ja korjaamisen
"starttipakilla" - korjaustieto.fi -portaalilla, joka on nyt avattu
palvelemaan.
Korjaustieto.fi -sivusto on kiinteistönpidon sähköinen työkalupakki ja ovi luotettavaan korjaustietoon. Palvelun taustalla
on ympäristöministeriön ylijohtajan Helena Säterin mukaan
Korjausrakentamisen strategiaan kirjattu keskeinen tehtävä,
joka on kunnossapito- ja korjauskulttuurin synnyttäminen ja
vakiinnuttaminen maassamme.
– Tähän pyritään muun muassa kehittämällä palveluja rakennusten systeemaattisen korjaamisen ja kiinteistönpidon tueksi,
hän totesi.
Internetin tärkeys kiinteistöjen ja asuntojen omistajien keskuudessa tietolähteenä on nyt esitetyllä tutkimuksellakin todistettu, mutta yliarkkitehti Harri Hakasten mukaan tämän tiedon
suurimmaksi haasteeksi koetaan sen luotettavuus. Tästä syystä korjaustieto.fi:n sivuston sisällössä on kiinnitetty erityistä
huomiota siihen, että kaikki tieto on asiantuntijoiden ja viranomaisten yhdessä tuottamaa, luotettavaa tietoa.
Tietoa löytyy omista osioistaan pientaloasukkaille ja taloyhtiöasukkaille. Sivustolta löytyy viranomaistietoa, ajankohtaisia
uutisia, tiedotteita ja tietoa uusista julkaisuista, tietoja korjausneuvontapalveluista, joita on tarjolla niin omakotitalo- kuin
taloyhtiöasukkaillekin sekä työkaluja esimerkiksi korjaushankkeiden läpiviemiseen, suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon tai
energiatehokkuuden toteuttamiseen.
– Sivuston ydinviestinä on, että kiinteistönpito ja korjaaminen olisivat suunnitelmallista, kiinteistöjä ylläpidetään ja korja
taan koko ajan. Kun lähdetään korjaushankkeeseen, suunnitellaan sitä riittävästi ja huolellisesti. Tavoitteena on sekin, että
korjaustoimintaan kytkettäisiin laadun parantamisen näkökulma sekä energiatehokkuus, esteettömyys ja terveellisyys, Hakaste evästi.
Sivusto on ollut puoli vuotta testikäytössä ja se olisi tarkoitus
saada "valmiiksi" vuoden loppuun mennessä. Sivustosta otetaan mielellään palautetta, jonka pohjalta sitä voidaan kehittää
tarpeen mukaan eteenpäin.

a-vaativuusluokan kosteustekninen
kuntotutkija ja/tai korjaussuunnittelija
–pätevöitymiskoulutus
1.–3.11. ja 29.11.–1.12.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €. Ilmoittautuminen 14.10.
mennessä.

ENERGIATEHOKKUUS
Rakennusten lämpökuvaaja
–henkilösertifiointikoulutus
20.–22.9. ja 8.–10.11.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
20.–22.9. ja 22.–24.11.2011, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.700 €, osallistuminen ainoastaan
Ilmatiiviyden mittaus –osaan (2. jakso) 1.050 €.
Ilmoittautuminen 6.9. mennessä, 2. jaksoon 7.11. mennessä.

KORJAUSRAKENTAMINEN
Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
8.9.2011, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 25.8. mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU
Pölynhallinnan suunnittelu ja toteutus
rakennushankkeessa
7.9.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 22.8. mennessä.
4.10.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 20.9. mennessä.
1.11.2011, HELSINKI, ilmoittautuminen 19.10. mennessä.
Koulutuksen hinta on 375 €.

Työturvallisuuskortti
–peruskoulutus/täydennyskoulutus
Katso päivämäärät: www.rateko.fi.
Peruskoulutuksen hinta on 120 € ja täydennyskoulutuksen 70 €.

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
Lisätietoja: www.rateko.fi tai Juha Krankka, 050 367 3267

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 4242 8242

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

Korjausrakentamisen tilinpäätös - näillä onnistutaan:

Hyviä urakoitsijoita, järkeviä päätöksiä
ja räätälöityjä rahoitusratkaisuja
Asuntorakentaminen

Asuntotuotannon näkymistä vastaava
ekonomisti Simo
Pinomaa mainitsi, että korot ovat toki
nousussa, mutta ovat
silti historiallisen alhaisia - edelleenkin. On arvioitu, että korot nousevat, 3 kuukauden euribor 1,5 %
keskimäärin tänä
vuonna ja prosenttiyksikkö lisää ensi
vuonna. Ottaen huomioon talouden aika
hyvän kasvuvauhdin,
niin siitäkin huolimatta korot ovat pysyneet aika matalina.
Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on myös kohentunut ja lainaa
pidetään edelleen
edullisena, Pinomaa
kuvaili kotitalouksien
näkemyksiä ja tuntemuksia esimerkiksi
asuntokaupan kannalta katsoen.

normalisoituu, asuntojen korjaaminen
jatkuu, mutta muu
korjaaminen on vielä
heikkoa. Jos korjausrakentamista katsotaan
kokonaisuutena, siinä
on tulossa urakoimisen kannalta katsoen
noin YIT:n kokoinen
liikevaihtoaukko per
vuosi. Jos markkinat
toimivat niin kuin
markkinatalouden pitää, se aukko varmasti
täyttyy. Remonttien
lainoitusjärjestelyitä
pitäisi kehittää ja entistä enemmän räätälöidä rahoitusmalleja
erilaisten osakkaiden
ja heidän perheidensä
ehdoilla.

n Teksti ja kuvat:

T

Riina Takala

ässä muutamia poimintoja mielipiteistä ja näkemyksistä, joita vastaava ekonomisti Simo Pinomaa
Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:sta, toimitusjohtaja Tarmo
Pipatti Rakennusteollisuus RT
ry:stä ja toimitusjohtaja Harri
Hiltunen Kiinteistöliitosta esit-

tivät "Korjausrakentamisessa on
tilinteon paikka" -seminaaris
sa. Tilaisuuden järjesti Consti
Talotekniikka ja kuulijakunta
muodostui runsaasta joukosta
asunto-osakeyhtiöiden edustajia, isännöitsijöitä ja muita rakennus- ja kiinteistöalan edustajia.

Asuntojen
korjaaminen jatkuu

R

akentamisen kokonaismäärä kasvaa ennusteiden mukaan tänä vuonna 3-5 prosenttia. Tämä näkemys perustuu Simo Pinomaan

mukaan siihen ennusteeseen
ja näkemykseen, että asuntorakentaminen normalisoituu tänä
vuonna ja muu rakentaminenkin nousee lievään kasvuun.
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– Uusia asuntoja arvioidaan
aloitettavan yli 31 000, lähes
yhtä paljon kuin viime vuonna.
Vapaarahoitteisten asuntojen
osuus asuntotuotannossa nousee ja niitä arvioidaan valmistuvan tänä vuonna selvästi viimevuotista enemmän. Asuntojen
korjaus jatkaa kasvua, mutta
muu korjaaminen on vielä heikkoa, Pinomaa totesi.
Asuntotuotannon hyvien näkymien taustalla on esimerkiksi se, että korkojen ennustetaan
pysyvän suhteellisen alhaisina
vielä tämän vuoden. Kuluttajien
luottamus omaan talouteensa
on kohentunut ja lainanottoa
pidetään edullisena. Myös asunnonostoaikeet ovat säilyneet
korkealla. Väestön kasvu jatkuu, maahanmuutto lisääntyy
ja muuttoliike jatkuu. Yhdenkahden henkilön asuntokuntien määrä kasvaa, jonka vuoksi
tulee pulaa pienasunnoista.
– Vanhojen asuntojen hinnat

44

ovat jatkaneet nousuaan. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu pysähtyi, mutta
nousutrendi on kuitenkin ollut
koko ajan aika voimakas. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa, että vanhojen
asuntojen hinnat nousisivat
keskimäärin 1,5-2,5 prosenttia
lähivuosien aikana, Pinomaa
totesi.
Vuokrat ovat nousussa ja
val
miiden myynnissä olevien
asuntojen määrä on pieni.

Korkojen nousu
ja verotus uhkina

K

ielteisiä tekijöitä kehi
tyksessä ja tietynlaisina uhkina Pinomaan
mukaan nähdään se, että korot
ovat nousussa ja ohjauskorkoja
nostetaan, jotka voivat "pelästyttää asunnonostajat".
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– Verotuksessa on kiristämispaineita, eivätkä veronkiristykset vaikuta ihmisten ostovoimaan myönteisellä tavalla.
– Edelliset arviot perustuvat
siihen, että maailma menee
ennusteiden mukaisesti, eivätkä pahimmat riskit, joita nyt
on maalattu, toteudu. Riskejä
on kuitenkin aika paljon ja ne
kaikki kannattaa huomioida.
Japanin maanjäristys, Lähi-idän
tapahtumat ja inflaation kiihtyminen, Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaus ja euron liiallinen vahvistuminen - kaikki
nämä realisoituessaan voivat
muuttaa aika tavalla nyt esitettyä kuvaa kielteisemmäksi
nykyisestä myönteisestä keskiarvoennusteesta, Pinomaa vielä
totesi.

”Odotukset aika korkealla tasolla.. Lainanoton edullisuus
on korkealla tasolla
ja lainanotto noussut
normaaliin tilanteeseensa. Asunnonostoaikeita on, mikä näkyy
myönteisesti kuluttajabarometrissä. Vanhojen
asuntojen hintakehitys,
siinä on aika tasaista
nousua. Hinnat ansioihin
nähden – sielläkin nousutrendi on olemassa,
eikä tällä sektorilla
ole tapahtunut mitään
dramaattista.”

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen
korjausrakentamisen suurin haaste

-M

eidän asuntokantamme on käytännöllisesti katsoen
yksityisten ihmisten omistuksessa. Se tavoite, mihin Suomi
EU:n jäsenenä vuonna 2007 on
sitoutunut ja eduskunta vahvistanut moneen kertaan tarkoittaa sitä, että merkittävin ajuri
tällä vuosikymmenellä suomalaisessa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvässä politiikassa
on hiilidioksipäästöjen vähentäminen - siis ilmastonmuutoksen
ehkäiseminen ja siihen liittyvä
energia- ja yhdyskuntatehokkuus. Järkyttävän vähän siitä
on puhuttu viime kuukausien
aikana.
– Jos Suomi haluaa täyttää velvollisuudet, jotka ovat maamme
korkeimmalla mahdollisella tasolla päätetty ja joihin olemme
kansakuntana sitoutuneet, niin
seuraavan neljän vuoden aikana erittäin kovia toimenpiteitä
tulee kohdistumaan olemassaolevaan rakennuskantaan ja sen
korjaamiseen. Se tulee olemaan
julkisen keskustelun ylivoimaisessa keskiössä.
– Kuinka saadaan yksityinen
osakkeenomistaja ja omakotitalon omistaja tekemään energiatehokkaita remontteja ja ennen
kaikkea maksamaan niistä siten,
että takaisinmaksuaika on kohtuullinen? Omistuasuntokanta
on merkittävältä osalta varttuneemman väen omistuksessa ja
heille remonttien kanssa kilpailevana tekijänä ovat oleskelu
Espanjan auringossa ja lomailu,
jonkinlainen easy living -tapa
elää. Vai haluavatko he, että pelastetaan maapallo ja pannaan
euroja talon tai taloyhtiön remonttiin? Poliitikkojen pitää
antaa vastaus tähän seuraavien
neljän vuoden aikana tai sitten
meidän tavoiteasetantamme on
väärä.
Näin jyrsi Rakennusteollisuus
RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo
Pipatti pohtiessaan korjausra-

Toimitusjohtaja Tarmo Pipatti taustoitti korjausrakentamisen nykytilaa: Rakennustuotannon arvo
vuonna 2010 yhteensä 27 miljardia euroa, josta korjausrakentamiseen käytettiin 9,6 miljardia euroa. Asunto-osakeyhtiöiden osuus korjaamisesta oli 9 % ja kiinteistöosakeyhtiöiden 13 %.
Seminaarin juontajana toimi Anna Sorainen, joka tässä kuuntelemassa Pipatin vastausta yleisökysymykseen.

kentamisen haasteita.
Hänen näkemyksensä oli,
ett
ä esimerkiksi EU:n ilmastonmuutoksen ehkäisemisen
tavoite vaatii toteutuakseen
myös seuraavalla vaalikaudella tietynlaisia porkkanoita. 10
prosentin suhdanneluonteinen
korjausavustus vauhditti korjaustoiminnan rakettimaiseen
nousuun.
– Oppi minusta tästä on se,
että jos haluamme täyttää Euroopan yhteisölle antamamme
sitoumukset, meidän on käytettävä myös seuraavalla vaalikaudella jotakin porkkanaa kansalaisiin nähden. Pelkästään veroja korottamalla ja potkimalla se
asia ei korjaannu.

Työtä riittää

”O

lette tehneet
hyvän ratkaisun
– korjausrakentamisen työt eivät lopu. Olemme korjausrakentamisessa nyt
noin vajaan neljän miljardin
liikevaihtotasossa, mutta seuraavalla vuosikymmenellä se
melkein kaksinkertaistuu. Korjausrakentamista kokonaisuutena katsottaessa, tulossa on noin
YIT:n kokoinen liikevaihtoaukko per vuosi. Jos markkinat toimivat kuin markkinatalouden
pitää toimia, se aukko varmasti
täyttyy. Millään muulla rakentamisen osa-alueella ei ole näköpiirissä seuraavan 20-30 vuoden
aikana näin isoa suhteellista liikevaihdon ja volyymin kasvua,
hän totesi.
Kannustimia korjausrakentamiseen tarvitaan, korjausrakentaminen on aivan keskeinen

asia EU-politiikassa, taloyhtiöille ja kiinteistönomistajille ja
asukkaille tietoa ja täydennysrakentamisen mahdollistamista
- tässä olivat yksinkertaistettuna
Pipatin näkemykset siitä, mitä
toimia nyt tarvitaan.
- Helsingin kaupunki on täydennysrakentamisessa esimerkillinen. Jos taloyhtiö tai taloyhtiöt korttelikohtaisesti haluavat
lisärakennusoikeutta, niin ne
saavat 2 000 neliötä ilmaiseksi.
Kun lasketaan, että esimerkiksi
kantakaupungissa kerrosneliön
hinta on noin 500 euroa, niin
kaupunki on valmis lahjoittamaan taloyhtiölle miljoonan
per laaki. Se ei ole ollenkaan
huonoa asia - miljoonalla tekee
aika paljon remonttia taloyhtiössä, hän totesi Helsingin täydennysrakentamistuesta.
➺ JATKUU Seminaarista lisää sivulla 45
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Julkisivuremontti
2011 -kilpailu
Julkisivuyhdistys ry:n ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n asuntoosakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 2011 –kilpailu on käynnistetty.
Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyvien käytänteiden viemistä niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivujen korjaamista, tekevät julkisivukorjaamista
koskevia päätöksiä ja suunnittelevat tai toteuttavat hyviä julkisivuja.
Palkinto annetaan julkisivuremontin toteuttaneelle asunto-osakeyhtiölle. Kilpailuun voivat osallistua sellaiset taloyhtiöt, joiden julkisivuremontti on valmistunut jo vuoden 2009 aikana, viime
vuonna tai päättyy tänä vuonna. Takarajana on, että työ on otettu vastaan 2011 elokuun loppuun
mennessä.
Palkittavaa valittaessa tuomaristo ottaa erityisesti huomioon korjauksen onnistuneisuuden,
kestävän kehityksen periaatteet ja elinkaaritalouden. Palkittavassa julkisivuremontissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistuminen,
päätöksentekoprosessin onnistuminen taloyhtiössä, palvelutoiminta remontin aikana, kustannusten hallittavuus, aikataulussa pysyminen, saavutettu energian säästö, julkisivun estetiikan saama
positiivinen palaute, häiriöiden vähäisyys sekä tiedonkulun onnistuminen.

• AKHA ry

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
hallitusasiantuntijat AKHA ry.
on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
työskentelyn osaamisverkosto,
joka ylläpitää asiantuntijarekisteriä
hallitustyöskentelyn ammattilaisista
ja välittää heitä avustamaan asuntoja kiinteistöyhtiöiden hallituksia
sekä tarvittaessa osallistumaan
hallitustyöskentelyyn.
Lisäksi se ylläpitää hallitusjäsenrekisteriä, johon voivat liittyä asunto- ja
kiinteistöyhtiöiden hallituksen
jäsenet, puheenjohtajat ja muutoin
hallitustyöskentelystä kiinnostuneet
henkilöt.

• Julkisivuyhdistys r.y.

Vuonna 1995 perustetun yhdistyksen
tarkoituksena on edistää ja kehittää
julkisivujen hyvää esteettistä ja
teknistä rakentamistapaa.
Yhdistys tarjoaa keskustelufoorumin
ja asiantuntijayhteistyötä, tietoa
julkisivualan tutkimuksista sekä
osallistuu erilaisiin messu- ym.
tilaisuuksiin ja järjestää myös omia
seminaareja.
Julkisivuyhdistys on koonnut mittavan JUKO-ohjeistokansion, joka
löytyy internetistä, sekä taloyhtiöitä
palvelevan JUKO-korjausopaskäsikirjan. Lisäksi yhdistys on
tuottanut Betonivauriovideon.
Yhdistyksellä on noin sata jäsentä.

Ehdotuksia kilpailuun voivat tehdä taloyhtiöt, suunnittelijat ja urakoitsijat. Ehdotukseen tulee
liittää kohdetta esittelevää aineistoa ja perusteluita julkisivuremontin onnistumisesta. Tuomariston kannalta on tärkeää, että valmiista julkisivuista saadaan esimerkiksi kuvamateriaalia, mutta
mahdollisesti myös ”ennen korjausta” -kuvia.
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake liitteineen, jotka löytyvät Julkisivuremonttikilpailu 2011 - nimellä seuraavista osoitteista:

Ohjeet:

1) Taloyhtiön korja
uksen täytyy olla
valmis/vastaanote
ttu
elokuun loppuun
mennessä.
2) Kilpailuun osall
istutaan täyttämä
llä
ja allekirjoittama
lla ilmoittautumislo
make
Kilpailuehdotukset on
sekä täyttämällä
liitteet 1 ja 2. Lii
tteeseen 1 osallistuv
asta taloyhtiöstä
jätettävä 26.8.2011 mennessä.
kir
jataan
Julkisivuremontin
onnistumiseen va
ikuttavat
tekijät ja liittees
een 2 kirjataan
lisätietoja ja
mielipiteitä korja
Palkittavien julkistaminen tapahushankkeen onnis
tum
isesta.
Nämä löytävät Ju
tuu Julkisivu 2011 -messutapahlkisivuyhdistykse
n
ja
Kii
nteistöpostin www-sivuil
tumassa keskiviikkona 12.10.2011
ta tai ne voi pyytä
ä sihteeriltä,
Riina Takala, info@
Messu-keskuksessa Helsingissä.
julkisivuyhdistys.
tai puh. (09)
2238 5616.
3) Allekirjoitettu
ilmoittautumisloma
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat
ke liitteineen toimitetaan 26.8. me
nn
essä Riina Taka
tuomariston puheenjohtajana
lal
le sähköpostitse
info@julkisivuyhdis
tys. tai osoittee
seen Julkisivuyhd
toimitusjohtaja Juhani Siikala
r.y., c/o Kiinteistöp
istys
osti, Pisteenkaari
4, 03100 Nummela
Elinkaariurakointi Oy:stä, puheen4) Tuomaristo kä
.
sittelee ehdotuksia
syyskuussa ja py
johtaja Ben Grass AKHA ry:stä,
tarvittaessa ehdo
ytä
ä
tuksista vielä lisä
tietoja ennen lop
ratkaisua.
puheenjohtaja Mikko Tarri ja
ullista

www.julkisivuyhdistys.
www.kiinteistoposti.

sihteeri Riina Takala Julkisivuyhdistys ry:stä sekä päätoimittaja,
arkkitehti Maritta Koivisto Betonilehdestä.

Lisätietoja: Riina Takala puh. 040 502 1769 tai info@julkisivuyhdistys.

Korjausrakentamisen kustannustaso liian
korkealla - hintasopeutumista ei ole koettu

-K

orkeasuhdanteen jälkeen rakentamisessa
jäätiin huomattavan
korkealle kustannustasolle, josta pitäisi nyt lähteä eteenpäin.
– Tilanne on sama taloyhtiöi
den remonteissa. Monien tar
vikkeiden hinnat ovat nousseet.
Hinnat eivät ole laskeneet, vaikka vuoden 2009 aikana tulikin
erittäin voimakas laskukausi.
Kaikki kustannustasot ovat jääneet korkealle ja siksi mielestäni lähdemme korjausrakentamisessa nyt liian korkealta
kustannustasolta. Olisi pitänyt
tapahtua voimakkaampi sopeutuminen, pohti Harri Hiltunen
kustannustason vaikutusta korjausrakentamiseen.
Hän ei allekirjoittanut Pipatin
näkemystä senioriosakkaista,
joi
den remonttien tekemisen
sijaan olisi vaihtoehtona "easy
living Espanjan auringossa".
– Asumisen kokonaiskustannuksista esitetään erilaisia laskelmia, mutta kukaan ei anna
kokonaiskuvaa, mitä yhteiskunnan tai muuten tehtävät päätökset vaikuttavat osakkaan ja
asukkaan tasolla asumisen kustannuksiin. Usein käsitellään
esimerkiksi korot, otetaan mukaan hoitomenot, mutta jätetään ottamatta huomioon pääomamenot, lainojen lyhennykset, jotka tulevat taloyhtiöissä
maksettaviksi joko henkilökohtaisten lainojen lyhennyksinä
tai rahoitusvastikkeen kautta.
Se on tietysti oikein, koska ne
eivät ole kulua, vaan investointien rahoittamista, mutta kassavirtaan ne kuitenkin osakkaan
tasolla vaikuttavat.
– Valitettavasti emme elä niin
auvoista aikaa vielä pitkään
ai
kaan, että seniorikansalaisten vaihtoehtona olisi tinkiä
etelänmatkoista ja muusta.
Seniorikansalaiset, joita valtaosa asunto-osakeyhtiöissä nyt
asuvista ihmisistä on, tulevat
asumaan niissä lähivuosina ja
aika kauankin. He ovat ihmi-

Vantaalaisen AsOy Kaarenpeikon hallituksen puheenjohtaja Suve Pääsukene osallistui paneeliin ja
kertoi, miten kolmen talon ja 114 asunnon yhtiössä on saatu putkiremontti liikkeelle. Työt alkoivat
joulukuussa ja vajaan kahden vuoden päästä urakan pitäisi olla ohi. Tavoiteaikataulussa ollaan jopa edellä. ”Uskallan edelleen kulkea taloyhtiön pihalla”, hän totesi.

siä, jotka ovat tulleet työeläkejärjestelmän piriin 60-luvun
alkupuolen jälkeen. Osa heistä
elää peruskansaneläkkeellä. He
ovat juuri niitä ihmisiä, jotka
päättävät yhtiökokouksissa, rahoitetaanko jokin remontti vai
ei. On siis luonnollista, että he
miettivät, kestääkö budjetti vielä minun elinaikanani. Näissä
yhteyksissä mietitään, riittääkö
raha terveydenhoitoon tai asumiseen omassa taloyhtiössä.

Räätälöidympiä
rahoitusratkaisuja

P

utkiremonttien onnistumiseen liittyvässä kyselyssä tuli esiin näkemys,
että rahoitus olisi vaikeutunut.
Yleisesti ottaen rahaa kyllä nyt
saa, mutta remonteissa olisi
kaikkien kannalta entistäkin
tärkeämpää se, että mietittäisiin

Eläkkeellä oleva isännöitsijä ja taloyhtiön
hallituksen puheenjohtaja Veikko Kivi kysyi,
onko Constilla konstia parantaa rakentamisen laatua.

rahoitusvaihtoehtoja enemmän
osakkaiden ja asukkaiden kuin
vain taloyhtiön tasolla.
Liian tuttua on edelleen se,
että taloyhtiölle päätetään ottaa 10 vuoden yhtiölaina ja piste. Mitään muita vaihtoehtoja
ei edes selvitetä. Se on helppo
tekninen ratkaisu, mutta täytyyhän sekin niin sanotusti myydä
taloyhtiön osakkaille.
Entäs jos venytetäänkin yhtiölaina-aika 20 vuoteen, niin
silloin kuukausittaisen rahoitusvastikkeen summa pienenee
huomattavasti?
– Kun taloyhtiö miettii putkiremontti-investointia, niin rahoitus pitäisi oikeastaan miettiä kaikista ja mahdollisimman
monesta erilaisesta osakkaasta
lähtien - mikä on heidän perheidensä taloudellinen tilanne
on ja löytää sinne räätälöityjä
ratkaisuja.
Vaihtoehtoja on. Yksi se, että
esimerkiksi ikäihminen voi so-

pia tulevien perillisten kanssa,
että hän maksaa eläkkeellään
vain korot. Lyhennyksiä ei tehdä, vaan lainan hoitaminen jää
perillisten ratkaistavaksi siinä
vaiheessa, kun he perivät asunnon.Tai taloyhtiö mitoittaa yhtiölainaosuuden niin, että jos
joku haluaa rahoitusvastiketta
maksaa, se on mahdollista, eikä
hänen tarvitse ottaa henkilökohtaista lainaa. Tai niille, jotka
haluavat hyödyntää verohyödyn ja pystyvät ottamaan henkilökohtaisen lainan, tekevät
niin ja maksavat yhtiölainan
samoin tein pois.
– Nykyjärjestelmässä henkilökohtainen laina on yhtiölainaan
verrattuna aina edullisempi ja
se kannattaa aina ottaa, koska
valtio tukee korko- ja verovähennysjärjestelmän kautta
noin 28 prosenttiin korkokustannuksia.
➺ Putkiremonttikyselyn tulokset
seuraavalla sivulla

KIINTEISTÖPOSTI PROFESSIONAL 4/2011

47

Asukkaat pettyvät putkiremonttien
laatuun ja toteutustapoihin

K

olmasosa asukkaista
on edelleen tyytymättömiä siihen, kuinka
putkiremontti onnistui heidän
taloyhtiössään. Asukkaiden
odotukset ennen putkiremonttia ovat korkeat, mutta lähes
puolet joutuu lopulta pettymään saneerauksen toteutustapoihin ja laatuun. Taloyhtiöissä
pidetään yhä tärkeämpänä, että
putkisaneerausyritykset käyttävät sertifioituja menetelmiä ja
laatujärjestelmää.Tiedot käyvät
ilmi Consti Talotekniikan teettämästä asukaskyselystä, johon
vastasi yli 800 taloyhtiön asukasta.
Kun viime vuonna 32 prosenttia asukkaista oli sitä
mieltä, että heidän yhtiössään
toteutettu putkisaneeraus epäonnistui täysin tai hieman, on

tyytymättömien määrä tänä
vuonna noussut vielä hieman,
34 prosenttiin.
Asukkaiden odotukset putkiremontin onnistumisesta ovat
korkealla, mutta saneerauksen
jälkeisten arvioiden mukaan
moni joutuu pettymään työn
toteutustapoihin ja laatuun. Pahimman pettymyksen aiheuttavat asukkaiden arjen laadun
heikentyminen.
Asukkaiden mielestä pölyn
leviämistä asuntoon ei ole ratkaistu tyydyttävästi (97 % pitää erittäin tai melko tärkeänä,
mutta 45 % kokee sen epäonnistuneen täysin tai hieman)
eikä asuntoa ole suojattu hyvin
(100 % pitää erittäin tai melko
tärkeänä, mutta 41 % kokee sen
epäonnistuneen täysin tai hieman).

Myöskään remonttien hintalaatu-suhde ei vastaa asukkaiden odotuksia. Kaikille asukkaille oli erittäin tai melko tärkeää,
että saneerauksen lopputulos
on hyvä hintaansa nähden ja
työ on sovitun laatuista, mutta yli kolmanneksen mielestä
niissä epäonnistuttiin täysin tai
hieman (37 % ja 35 %).
Perinteiset menetelmät tunnetaan edelleen paremmin
kuin uudet menetelmät, mutta ero on kaventunut selvästi.
Perinteiset menetelmät tuntee
erittäin tai melko hyvin 72 prosenttia (viime vuodesta +6 %)
asukkaista, viemärin pinnoitusmenetelmän 58 prosenttia
(+27 %) ja sukitusmenetelmän
45 prosenttia (+21 %).
Vajaa puolet (48 %) asukkaista on sitä mieltä, että put-

kiremontti ei saisi kestää yli
kuukautta. Viidesosan (22 %)
mielestä sopiva haitta-aika putkiremontille on 1-2 viikkoa ja
neljäsosan (26 %) mielestä 3-4
viikkoa. Vielä 1-2 kuukauden
haitta-aikaan malttia löytyy neljäsosalta (27 %).
Asukkaat ovat heikosti perillä siitä, millaista putkisaneerausmenetelmää heidän
taloyhtiössään on käytetty tai
ollaan suunniteltu käytettävän.
Yli puolet (58 %) vastaajista ei
osaa nimetä, mitä saneerausmenetelmää asuinkerroksissa oli
käytetty tai käytetään. Pohjakerrosten viemäreistä kysyttäessä tietämättömien prosenttiluku oli vieläkin korkeampi, 67
prosenttia.

PESULAKONEILLA

– täydellinen kiinteistöpesulakoneohjelma
TALOPESULAT OY, Vitikka 1 C, 02630 Espoo, puh. (09) 6869750, fax (09) 68697520, info@talpet.ﬁ, www.talpet.ﬁ
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– Isännöitsijät eivät aina miellä kiinteistönvälittäjän yhteydenottoa oikein, arvioi
KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.
– Informaation jakamisessa palvellaan
asuntokaupan asiakasta, hän tähdentää.

Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät samassa veneessä

Asuvaisten hyväksi yhteistyössä,
välillä airotkin kolahdellen
– Parhaimmat ammattilaiset seuraavat aktiivisesti omaa aikaansa ja kouluttautuvat.
Kaikkein heikommat
oppivat jälkijunassa,
jos silloinkaan. Ja tietysti joukossa on aina
jokunen jurrikka, tervaskanto, joka ei opi
tai halua oppia uusia
käytäntöjä ollenkaan.
n Teksti:
Kuvat:

Hanna Rissanen
Aimo Holtari

K

iinteistönvälitysalan
Keskusliitto ry:n (KVKL)
toimitusjohtajan Jukka
Malilan repliikin voi ajatella istuvan hyvin melkeinpä alalle
kuin alalle. Tässä yhteydessä se
on kohdistettu kuitenkin isännöitsijäkentälle tai ainakin osalle kyseisestä ammattikunnasta,
ja koskien erityisesti ajankohtaa, jolloin kiinteistöalan pelisääntöjen uudistuminen edellyttäisi uusia menettelytapoja
itse kultakin.
Kiinteistönvälittäjien ja isännöitsijöiden suhteet ovat Malilan näkemyksen mukaan kyllä
kunnossa 'noin yleisellä tasolla'.
Hyvä on ollakin, sillä kiinteistöalan ammattilaisten hän kokee
istuvan samassa veneessä. Yh-

teistyön sujuminen on yhteinen etu.
– Molempien intressinä ovat
tyytyväiset osakkeenomistajat.
Molemmilla on arvokas työ ja
molemmille on tärkeää kunnioittaa toistensa työtä.
Uusista pelisäännöistä, joihin
sopeutuminen Malilan mukaan
ei ole sujunut isännöitsijöiltä
ihan takertelematta, joskaan ei
kaikin puolin kiinteistönvälit
täjiltäkään, hän mainitsee energiatodistukset. Huoneiston
myyntitilanteessa välittäjän on
esitettävä asiakkaille energiatodistus.
– Tietojemme mukaan energiatodistuksia ei vaadita, eikä
myöskään tehdä ja tuoda näytölle läheskään aina. Lähimpänä

lainmukaisuutta tilanne on suurissa kaupungeissa. On oikein,
että rikkomuksista on lähivuosina tulossa sanktioita: omistajille, jos energiatodistuksia ei
tehdä, ja kiinteistövälittäjille,
jos niitä ei esitetä, Jukka Malila
toteaa.
Asuntokaupan osapuolille ja
välittäjille ongelmia aiheuttavik
si Malila tietää myös puutteellisesti laaditut isännöitsijäntodis
tuk
set. Laatua niiden tulisi
saada lisää. Toisaalta monessa
tapauksessa isännöitsijät ovat
antaneet ymmärtää, että kiinteistönvälittäjä kehottaa asiakkaitaan liian helposti kysymään
isännöitsijältä asioita yli ja ohi
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isännöitsijäntodistuksen. Jos
näin on, sen Malila ymmärtää
kyllä nakertavan isännöitsijän
työn mielekkyyttä.
– Kiinteistönvälittäjien ja
isän
nöitsijöiden työnjako on
selvä ja toimiva, jos osapuolet
sen tiedostavat ja hyväksyvät.
Heidän tulee tuntea myös toistensa työtä ja osata arvostaa sitä. Jos asuntokaupan prosesseja
ja toimintaympäristöä ei tunneta, voi syntyä ongelmia.

Osittain samalle
koulunpenkille?

K

iinteistönvälitystilan
teis
sa esiintyvien ongelmiin lääkkeeksi
toimitusjohtaja Jukka Malila
näkee koulutuksen lisäämisen,
niin isännöinti- kuin kiinteistönvälityspuolella.
Molemminpuolisen ymmärryksen kasvattamiseksi hän
kokisi hyvänä yhteisen koulutuksellisen osion molemmille
ammattikunnille - esimerkiksi
ammattikorkeakoulutasolla,
muutamasta kuukaudesta vaikkapa yhteen vuoteen.
Malila soisi myös valtiovallan
heräävän tässä koulutusasiassa tietäen, että koulutustason
nostamiselle nykyisestä on esitetty myös vasta-argumentteja.
Kritiikkinä on muun muassa
esitetty, että se olisi omiaan rajoittamaan kilpailua.
– Näillä sektoreilla kysymyksessä ovat niin isot arvot, että
asioita ei pitäisi antaa amatöörien käsiin, Malila tähdentää.
– Ruotsissa ja Norjassa kiinteistönvälitystä hoitavat vain
koulutetut kiinteistönvälittäjät.
Näin tilanteen tulisi hänestä olla myös meillä.
– Tämähän on luonnollista
monella muullakin sektorilla
Suomen yhteiskunnassa: lääkärin ammattia saavat hoitaa
lääkärit, opettajan ammattia
opettajat jne.
Kiinteistönvälitystä tekevien
ammattikunta Suomessa käsittää tällä hetkellä noin 4 500
hen
kilöä. Heistä jokseenkin
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Pohjoismaisen NEU:n (Nordiska Egendomsmäklare Union) puheenjohtajuus siirtyi äskettäin KVKL
ry:lle kahdeksi vuodeksi. Suomessa alan kattojärjestöön kuuluu noin 75 prosenttia välittäjistä. Olemme tyytyväisiä markkinaosuuteemme, mutta haluamme laajentaa toimintaamme yhä kattavammaksi, Jukka Malila sanoo käsissään peräti 1920-luvulle juontavan NEU:n arkiston kultakimpale, kirjaksi nidottu pöytäkirjakokoelma.

”Puutteellisesti
laaditut isännöitsijäntodistukset aiheuttavat ongelma asuntokaupan osapuolille
ja välittäjille.”

puolella on Suomen Keskuskauppakamarin järjestämän
kokeen suorittamisen kautta
saatu laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) pätevyys. Lain
mukaan tämä pätevyys on oltava jokaisessa välitysliikkeessä
vähintään vastaavalla hoitajalla.
Toisaalta, lain mukaan on niinkin, että ainoastaan LKV-kokeen
suorittaneilla on oikeus käyttää
kiinteistönvälittäjän nimikettä.
Suomen kv-alan koulutussektorin kehittämisen keihäänkärkenä lähiajalla KVKL ry haluaa
laajentaa LKV-pätevyyden vaatimuksen koskemaan kaikkia
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kiinteistönvälitystehtävissä toimivia.
Pidemmällä juoksulla kv-alalla on Malilan mukaan halua viedä koulutusta suuntaan, joka on
käytössä muissa Pohjoismaissa.
Ammatin perusvaatimukset
ovat kovat Ruotsissa ja eritoten
Norjassa, jossa kiinteistönvälitysalalla toimivalta edellytetään
yliopistotason koulutusta, parin
kolmen vuoden tasolla.
– Myös meidän tulee rakentaa
ja vahvistaa järjestelmäämme
niin yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, välitysalan ammattitutkinto- kuin alan täydennyskoulutuksenkin lohkoilla. Koulutuksen kehittämisessä tällä hetkellä olisi hyvä, jopa todellinen
paalupaikka tehdä tuloksellista
yhteistyötä isännöintialan kanssa: molemmilla sektoreilla tarvitaan aivoja, energiaa, käsiä ja
jalkoja koulutusvisioiden lihaksi saattamiseen.
Buumi vahvistaa kiinteistöalan koulutusta on Malilan mukaan vallalla itse asiassa koko
Eurooppaa koskien, yhtenä

”Kuluttajilla on oltava
oikeus entistä
parempaan ja
kattavampaan
tietoon.”

moottorinaan kiinteistöammattilaisten Euroopan kattava
järjestö CEPI (the European
Council of Real Estate Professions).
– En usko, että tämä buumi
yhteiskunnan monimutkaistuessa ja asiakkaiden vaatimusten kasvaessa tulee jatkossa
lainkaan vähenemään, Malila
arvioi.

Aktiiviset asiakkaat
vaativat tietoa
ja palvelua

”Ohje hyvästä välitystavasta” kiteyttää välitysalan käytäntöjen
oleellisimmat asiat. Äskettäin päivitetty noin 50 sivun pelisääntöpaperi palvelee niin välittäjiä kuin asuntokaupan sidosryhmiä
asianajajista tuomioistuimiin ja kuluttajaviranomaisiin.

-A

suntokaupan asiakkaat ovat nykyisin
entistä aktiivisempia.
Asuntokaupan perusdynamiikka on pitkälti entisellään, joskin
asuntojen laatuominaisuudet ja
energiatehokkuus nähdään entistä kiinnostavampina, KVKL:n
toimitusjohtaja Jukka Malila
kuvaa nykytuntumaa alan asiakaskentältä. Kuluttajilla hän
kokeekin olevan oikeus entistä parempaan ja kattavampaan
tietoon.
– On mielestäni oikein, että
hyväkuntoinen ja huonokuntoinen kohde erotetaan entistä selvemmin toisistaan, myös
hinnalla. Pelkistäen, hyväkuntoisten asuntojen arvon tulee
nousta, huonokuntoisten laskea. Mielestäni välittäjillä on
entistä enemmän roolia tämän
erottelun tunnistamisessa ja
käytäntöjen jalostamisessa.
Vastuunotto asuntojen jaottelusta ja hinnoittelusta kuntotason mukaan edellyttää Malilan mukaan välittäjiltä entistä
enemmän ammattitaitoa, jämäkkyyttä ja aktiivisuutta. Toisaalta
kyseinen suuntaus kysyy myös
isännöitsijöiltä ammattimaista
toimintaa. Sitä on sovittujen
pelisääntöjen mukaiset asiakirjojen ja palveluiden järjestäminen kaikille asuntokaupan osapuolille, myös välittäjille ja tämän kulloisellekin asiakkaalle.
Ammattikuntien välisen vuoropuhelun areenoita kiinteistönvälittäjillä ja isännöitsijöillä

on liittotasolla muun muassa
vuosittainen välitysalan Kiinteistönvälitys -huipputahtuma.
Sinne välittäjät kutsuvat myös
isännöitsijöitä. Tänä vuonna
Kiinteistönvälitys 2011 pidettiin maaliskuussa. Myös alojen
koulutustilaisuuksissa kuulijoita ja kuultavia kutsutaan osallistumaan puolin ja toisin.
Ammattien välistä keskinäistä yhdentymistä on tapahtunut
kansainvälisestikin juuri jopa
liittotasolla. Kuluvan vuoden
helmikuussa yhteen fuusioitiin
Euroopan isännöitsijäjärjestö
CEAB ja kiinteistönvälittäjien
vastaava järjestö EPAG, jonka
hallitukseen Jukka Malila kuului järjestön luottamustoimisena pääsihteerinä. Fuusion seurauksena synnytettiin uudistunut Euroopan kiinteistöalan
ammattilaisten kattojärjestö
CEBI.
– Käytännön toiminta ei toki kovin paljon yhdessä yössä
muuttunut. Pikemminkin fuusiossa oli kyse päätöksenteon
virtaviivaistamisesta. Muutos
vahvistaa kuitenkin kehitysmahdollisuuksia jatkossa, Malila arvioi.
➺ JATKUU

Uudistuneet kotisivut
www.kiinteistoposti.fi
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kiremontista on äärimmäisen
tärkeää. Vaikein tilanne on silloin, kun remontista on päätetty, mutta sen kustannusvaikutukset eivät ole vielä tiedossa,
KVKL ry:n toimitusjohtaja Jukka Malila pohtii.
Tehty putkiremontti nostaa asunnon arvoa, koska sen
yhteydessä tavallisesti myös
pesutilat kunnostetaan uutta
vastaaviksi.
– Moni ostaja ei miellä sitä,
että putkiremontoidun asunnon hankkija ei välttämättä jou
du maksamaan koko remonttia.
Mikäli ostaja luopuu asunnosta
muutaman vuoden kuluttua,
niin kokonaisuudessaan hän on
tuolloin maksanut remontista
vain asumisaikaisen korkojen
ja lyhennysten verran rahoitusvastikkeen muodossa, Malila
muistuttaa.
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Puhetta piisaa
putkiremonteista
Käytettyjen kerros- ja rivitalojen kauppa kasvoi lievästi
tämän vuoden tammi-maaliskuussa edellisvuoden tasosta.
Omistajaa vaihtoi välittäjien tilaston mukaan yhteensä reilut
8 700 käytettyä kerrostaloasuntoa ja noin 3 720 rivitaloasuntoa. Tämän hetken tilanteen
uhkina nähdään muun muassa
tulossa oleva korkojen nousu
sekä maailmatalouden epävarmuustekijät.
Keskustelua tulevista putki- ja
julkisivuremonteista käydään
nykyisin vilkkaasti ja tämä vaikuttaa ostajien ja myyjien asenteisiin. Tehdyt ja tekemättömät
remontit näkyvät myyjien ja ostajien hintaodotuksissa. Riskien
tiedostaminen tuntuu asuntojen haluttavuudessa ja toteutuneessa hintatasossa.
– Asiallinen informaatio put-

Isännöitsijä,
hanki käyttöösi tai
asiakastaloyhtiösi
käyttöön kaksi
käytännönläheistä
apuvälinettä
julkisivukorjaamisen suunnittelun apuvälineiksi:
• Julkisivujen
korjausopas ja

Kiinteistönvälittäjiä käytetään
tällä hetkellä noin 75 - 80 prosentissa käytettyjen asuntojen
kaupoista Suomessa.

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

Hinta

15,-

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

(Hinta 15,00)

• Betonivauriovideo

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi

(veloituksetta)

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

www.julkisivuyhdistys.

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta
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Vuosikokouksessa läsnäolevien
toteaminen käynnissä.
Puheenjohtaja Patrick Lindgren
saattoi toivottaa vuosikokouksessa yli 40 SAO:n jäsentä tervetulleiksi yhdistyksen tulevaan toimintaan, jossa yhtenä
tavoitteena on mm. jäsenpalveluiden aikaansaaminen.

Suomen Asunto-osakkeenomistajat SAO ry:n vuosikokouksessa vallitsi innostunut ilmapiiri ja tunnelma ”vihdoinkin joku ajaa osakkeenomistajien asiaa ja yhdistys tuli juuri oikeaan aikaan tähän
tarpeeseen”.

Vuosikokous SAO:n toiminnan näkyvä liikkeellelähtö
Osakkaiden tiedonsaanti taloyhtiöiden
suunnitelmista ja
päätöksista, isännöintialan monopolisoitumisen estäminen ja
isännöintisopimusten
kirjavuus ovat Suomen
Asunto-osakkeenomistajat ry:n puheenjohtajan Patrick Lindgrenin mukaan edunvalvonnan kannalta nyt
hyvin ajankohtaisia
kysymyksiä.

S

AO:lle valittiin uusi hallitus 5. huhtikuuta pidetyssä vuosikokouksessa,
jossa oli paikalla yli 40 jäsenen
joukko. Puheenjohtajaksi valittiin siis Patrick Lindgren ja
muiksi hallituksen jäseniksi Arto Lahti, Mika Mielonen, Jouko
Taskinen, Osmo Valjus, Pekka

Viilto ja Outi Väänänen. Kokouksessa perustettiin lisäksi
edunvalvonta-, jäsenpalvelu- ja
viestintätoimikunnat.

Ajankohtaisia
edunvalvontatöitä

A

sunto-osakeyhtiölain
heikkoudet ja osakkaiden etujen vastaiset
tulkinnat vaativat Ptrick Lindgrenin mukaan myös kovasti
työtä.
- On myös perusteltua kysyä,
miten monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi voidaankaan yli
kahden miljoonan kansalaisen
päivittäiseen elämään vaikuttava laki säätää.
Isännöintiä harjoittavien
yritysten tulisi SAO:n mielestä pysyä lestissään, eikä antaa
liiketoiminnan rönsytä aloille,
jotka toimivat isännöitsijöiden
asiakkaina olevien taloyhtiöiden alihankkijoina, kuten kiinteistöpalvelu ja -hoito.
- Sama koskee yhden yritysryppään sisällä harjoitettavaa
kiinteistönvälitystä. Luotta-

muksellista tietoa liikkuu liikaa konsernin sisällä, tarjoten
tiedon ylivoimaa sekä kilpailijoihinsa että asunto-osakkaisiin
nähden.
- Yhdellä isännöitsijällä voi
olla jopa 40 yhtiötä hoidossa,
jolloin on selvää, ettei asioita
ehditä hoitaa kunnolla ja isännöitsijän tehtäviä liukuu enenevästi hallitukselle ja sen puheenjohtajalle. Nykymuotoinen
isännöinti on tiensä päässä. On
välttämätöntä kehittää uusi toimintatapa isännöintiin lähtien
aidosti osakkeenomistajien palvelutarpeista, Lindgren sanoo.
Kilpailu asunto-osakeyhtiöitä
palvelevassa yritystoiminnassa
ei toimi SAO:n mukaan kunnolla.
- Tästä esimerkkinä ovat
muun muassa putkiremonttien
huima ja yhä nouseva hintataso
sekä yleisesti esiintyvät laatuongelmat ja osakkeenomistajien huono kohtelu.

Huolellisuutta
hallitusjäsenten
valintaan

S

AO kannustaa kevään
yhtiökokouksissa valitsemaan huolella hallituksen
jäsenet. Hallitus on osakkeenomistajien "lähiedunvalvoja" ja
siksi SAO tukee yhtiön asioihin
kunnolla paneutuvia hallituksia,
mutta kritisoi välinpitämättömiä, omaa etuaan tavoittelevia
hallitusklikkejä. Johtotähtenä
pitää olla aina osakkaiden yhdenvertainen kohtelu.
- Nyt voimavarat on kohdistettava uuden lain osakasystävällisten tulkintojen luomiseen
ja turhan rahastuksen estämiseen. Pitemmällä tähtäyksellä
lain asumiskustannuksia nostavat ja byrokratiaa lisäävät
sekä epäselvät, tulkinnanvaraiset kohdat on korjattava. Isot,
osakkaiden taloutta järkyttävät
päätökset on tehtävä määräenemmistöllä. Näin taataan investointien huolellinen harkinta ja suunnittelu.

Teksti ja kuvat:
Riina Takala
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taloyhtiön hallinto

HTM-tilintarkastaja Markus Koro suosittelee toiminnantarkastajia hankkimaan tietoa uudesta asunto-osakeyhtiölaista, jotta tietävät
mitkä pykälät sääntelevät taloyhtiön hallintoa ja taloutta.

Asunto-osakeyhtiöille
tänä keväänä ensimmäiset toiminnantarkastajat

Monessa taloyhtiössä valitaan tänä
keväänä uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ensimmäiset toiminnantarkastajat. Samalla jäävät
historiaan niin kutsutut maallikkotilintarkastajat, jotka eivät voi enää
toimia tilintarkastajina. Muutos
johtuu siitä, että vastedes tilintarkastajalla tarkoitetaan aina hyväksyttyä tilintarkastajaa eli HTM- tai
KHT-tilintarkastajaa tai -yhteisöä.
n Teksti ja kuvat:
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Irene Murtomäki
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T

oiminnantarkastajan valitseminen on mahdollista asuntoosakeyhtiöissä, joissa on alle 30
huoneistoa. Toiminnantarkastajia kouluttanut HTM-tilintarkastaja Markus
Koro kertoo, että näihin taloyhtiöihin
ei ole pakko valita hyväksyttyä tilintarkastajaa.
Pienimmissä taloyhtiöissä voidaan
jättää toiminnantarkastajakin valitsematta. Yhtiöjärjestyksessä pitää silloin
olla nimenomaisesti määrätty, ettei toiminnantarkastajaa valita.
Isännöitsijänäkin Virroilla ja lähiympäristössä toimiva Markus Koro arvelee,
että harva alle 30 huoneiston taloyhtiö
kuitenkaan luopuu toiminnantarkastajasta, vaikka se olisi mahdollista.

– Isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen jäsenet tuskin haluavat niin suurta
vastuuta kontolleen, ettei heidän toimintaansa kukaan arvioisi.
Koro toteaa lainlaatijan päätyneen
pienempien taloyhtiöiden kohdalla toiminnantarkastajiin, koska ammattitilintarkastajia ei yksinkertaisesti riitä joka
taloyhtiöön. Suomessa on noin 80 000
taloyhtiötä ja noin 1 400 HTM- ja KHTtilintarkastajaa.Aiemmin vajetta paikkasivat maallikkotilintarkastajat, ja yli 100
huoneiston taloyhtiössä piti olla auktorisoitu eli hyväksytty tilintarkastaja.
Nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiöissä, joiden ra-
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA
KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN
YHTEENLIITTYMÄ
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja
kuivausalalla toimivien yritysten keskusjärjestönä ja
yhteistoimintaelimenä
sekä edistää alan yleistä kehitystä mm:
• Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja
suuren yleisön keskuudessa
• Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
• Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
• Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
• Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
• Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
•Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja
muita tiedotteita
•Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla,
osoite: www.vahinkopalvelut.net
•Kehittämällä yritysten ammattitaitoa järjestämällä
koulutusta, seminaareja ja näyttelyitä sekä jakaen
jäsenilleen sisäistä nformaatiota
•Laatimalla alalle sopimusehtoja ja toimintaperiaatteita
•Pitämällä yhteyttä toimialan kansainvälisin järjestöihin
ja organisaatioihin.

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

• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SANEC PALVELUT Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• Scan-Clean Oy Ab
• Senno Group Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja
Vahinkopalvelut Oy
• Suomen
Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen
Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen
Kiinteistökuivaus Oy
• Was-STE Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka
VVT Oy
• YIT Teollisuus Oy

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä yrityksiä, jotka harjoittavat
jälkivahinko- tai kuivausalaan
liittyvää toimintaa
eri muodoissaan.

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

Kun vahinko on tapahtunut,
soitto L&T:lle riittää.
Vahinkotilanteissa saat L&T:ltä avun ripeästi paikalle vuorokaudenajasta riippumatta.
Tavoitteenamme on palauttaa kiinteistö alkuperäiseen kuntoon vahingon jälkeen.
Kun vahinko on tapahtunut, soitto numeroon 010 636 2000 riittää.

– Voitaneen vetää johtopäätös, että lainsäätäjä on tarkoittanut
alentaa toiminnantarkastajalta
vaadittavia kelpoisuusvaatimuk
sia. Uuden tilintarkastuslain valmistelun yhteydessä arvioitiin, että käytännössä suurimmalla osalla maallikkotilintarkastajista ei
ole tähänkään asti ollut laissa
säädettyä laskentatoimen ja tilintarkastuksen osaamista, HTMtilintarkastaja Markus Koro sanoo.
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kennuksessa tai rakennuksissa
on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa, on oltava vähintään
yksi yhtiökokouksen valitsema
tilintarkastaja.
Vaikka taloyhtiöllä ei lain
mukaan edellytettäisi olevan
auktorisoitua tilintarkastajaa,
tulee tämä valita, mikäli yhtiökokouksen määrävähemmistö
niin vaatii. Määrävähemmistöllä tarkoitetaan yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista tai
yhtä kolmasosaa kokouksessa
edustettuna olevista osakkeista. Markus Koro arvelee tämän
tulevan kyseeseen taloyhtiöissä, joissa joidenkin osakkaiden
mielestä asioita on hoidettu
huonosti tai osakkeenomistajien kesken on riitoja.
Keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä, joissa vajaa puolet
osakkeista on asuntoja ja loput
esimerkiksi liikehuoneistoja,
sovelletaan osakeyhtiölakia tai
asunto-osakeyhtiölakia riippuen yhtiön perustamisvuodesta
ja yhtiöjärjestyksen määräyksestä. Niihin yhtiöihin, joihin
sovelletaan osakeyhtiölakia, ei
voida valita toiminnantarkastajaa.
Tilintarkastuslain mukaan
yhtiön on niin ikään valittava
auktorisoitu tilintarkastaja, jos
kaksi seuraavista ehdoista täyttyy kahden vuoden aikana: yhtiön liikevaihto on yli 200 000
euroa, tase on yli 100 000 euroa ja yhtiöllä on vähintään 3
työntekijää.
– Nämä ehdot täyttyvät harvoin taloyhtiössä. Mutta jos
näin on, yhtiön on valittava
auktorisoitu tilintarkastaja huoneistomäärästä riippumatta.

Edellytykset
"ympäripyöreitä"

L

aki edellyttää toiminnan
tarkastajan omaavan sellaisen taloudellisten ja
oikeudellisten asioiden tuntemuksen ja kokemuksen kuin
yhtiön toiminnan laatuun ja
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laajuuteen nähden on tarpeen
tehtävän hoitamiseksi. Aikaisemmin maallikkotilintarkastajalta edellytettiin myös laskentatoimen ja tilintarkastuksen
tuntemusta ja kokemusta.
– Tästä voitaneen vetää johtopäätös, että lainsäätäjä on
tarkoittanut alentaa toiminnan
tarkastajalta vaadittavia kelpoi
suus
vaatimuksia. Uuden tilin
tar
kastuslain valmistelun yh
tey
dessä arvioitiin, että käytännössä suurimmalla osalla
maallikkotilintarkastajista ei
ole tähänkään asti ollut laissa
säädettyä laskentatoimen ja
tilintarkastuksen osaamista,
HTM-tilintarkastaja Markus Koro sanoo.
Toiminnantarkastajalle asetettuja vaatimuksia hän kuvaileekin ylipäätään ylimalkaisiksi.
Tehtävään voidaan periaatteessa valita yhtiökokouksen niin
päättäessä kuka tahansa täysiikäinen henkilö, eikä yläikärajaa ole.
– Ilmeisesti meillä tulee olemaan tietämykseltään monentasoisia toiminnantarkastajia.
Isännöitsijän työn kannalta
tarkasteltuna Markus Koro arvelee, että käytännössä mikään
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ei juuri muuttune entiseen
maallikkotilintarkastukseen
verrattuna.

Asiantuntemusta
tarvitaan

Y

htiökokouksen valitessa toiminnantarkastajaa
olisi tärkeätä pohtia, kuka olisi asiantuntevin henkilö:
onko hänellä koulutusta tai työkokemusta.
– Tehtävään ei ole tahdikasta
valita esimerkiksi kovin iäkästä
henkilöä tai mukavinta naapuria sen vuoksi, ettei tämä "osaa"
siitä kieltäytyä. Toiminnantarkastajaksi ei ole pakko ryhtyä,
vaikka yhtiökokous sitä esittäisi, Markus Koro mainitsee.
Toiminnantarkastajalta tulisi edellyttää, että hän kykenee
riittävän luotettavalla tavalla
lausumaan toiminnantarkastuskertomuksessa mainittavista
seikoista. Näitä ovat muun muassa lausunto siitä, sisältääkö
tilinpäätös olennaisilta osin yhtiön tuotot, kulut, varat, oman
pääoman, velat ja yhtiön antamat vakuudet ja kiinnitykset.

Suositeltavaa olisi, että toiminnantarkastaja löytyisi taloyhtiön sisältä. Perusteluna
on, että hän on ulkopuolista
paremmin perillä taloyhtiön
toiminnasta. Jos se ei ole mahdollista, voidaan hänet valita ulkopuolelta. Koro uskookin, että
toiminnantarkastajista muodostuu oma ammattikuntansa.
– Tähän ajauduttaneen pakos
ta taloyhtiöissä, joissa aktiivisimmat ovat jo hallituksessa
tai asukkaat ovat niin iäkkäitä,
ettei heillä ole tehtävään edellytyksiä.

Riippumattomuus
avainasemassa

K

elpoisuusvaatimuksia ehdottomampi on
laissa oleva vaatimus
toiminnantarkastajan riippumattomuudesta. Siihen myös
taloyhtiön yhtiökokouksen on
syytä kiinnittää erityistä huomiota.
– Toiminnantarkastaja ei saa
olla esimerkiksi taloyhtiön hallituksen jäsenen puoliso tai muu
läheinen sukulainen, eikä hä-

nen työntekijänsä. Toiminnantarkastajalla ei saa myöskään
olla sukulais- tai työsuhdetta taloyhtiön käyttämään isännöin
ti- tai kirjanpitotoimistoon, Markus Koro muistuttaa.
Toiminnantarkastajan on it
se
tiedettävä ja ilmoitettava mah
dollinen esteellisyytensä. Hänen on niin ikään erottava teh
tävästään kesken kauden, jos
hänen riippumattomuutensa
muuttuu. Eteen voi tulla esimerkiksi tilanne, että toiminnantarkastaja menee töihin
taloyhtiön hallituksen jäsenen
yritykseen. Silloin hänen tilalleen tulee yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastajan
sijainen. Kyse on nimenomaan
toiminnantarkastajan sijaisesta,
ei varatoiminnantarkastajasta.

Hallinnon ja
talouden tarkastaja

T

oiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa taloyhtiön talous ja hallinto.
Hän on osakkeenomistajien
edustaja käyden läpi taloyhtiön
tositteet ja pöytäkirjat.
– Toiminnantarkastajan pitää
muun muassa katsoa, että johdon etuudet ja palkkiot ovat
yhtiökokouksen määräämällä
tasolla. Lisäksi hänen pitäisi
selvittää, onko urakat ja kiinteistönhuolto kilpailutettu asianmukaisesti isännöitsijän tai
taloyhtiön hallituksen lähipiiriä
suosimatta, HTM-tilintarkastaja
Markus Koro tuo esille esimerkkejä.
Toiminnantarkastajan pitää tuoda julki, jos taloyhtiön
isännöitsijä ja hallitus ovat toimineet lain vastaisesti. Tässä
kohdin saattaa tulla vastaan
ongelma.
– Miten toiminnantarkastaja
voi perustella mahdollisen lainvastaisuuden, ellei hän tunne
asunto-osakeyhtiölakia, Markus
Koro toteaa.
Tuleva syksy olisikin toiminnantarkastajalle otollinen aika
kouluttautua tehtäväänsä tulevaa kevättä silmällä pitäen.
Taloyhtiön lainmukaiseen
hallintoon kuuluu myös osak-

keenomistajien tasapuolinen
kohtelu. Tämä koskee niin autopaikkojen käyttöoikeuksien
jakamista kuin kunnossapitotöitäkin.
Suuria investointeja vaativiin
remontteihin liittyen Markus
Koro muistuttaa, että vaikka taloyhtiön yhtiöjärjestys ei edellyttäisi tilintarkastajaa, voidaan
hänet siitä huolimatta valita
määräajaksi yhtiön niin halutessa.
– Näin varmistetaan, että remonttilaina jaetaan yhdenvertaisesti yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Jos nimittäin vuosien
kuluttua, osakkeitten ehtiessä
jo vaihtaa omistajaa huomataan, että joiltakin osakkailta on
peritty liian vähän ja joiltakin
liian paljon, on selvitettävänä
melkoinen sekasotku.

Vastuu vielä
kysymysmerkki

M

ikä on toiminnantarkastajan vastuu, sen
aika näyttää.
– Joka tapauksessa toiminnan
tarkastajan vastuu on pienempi kuin ammattitilintarkastajan. Mut
ta mihin se asettuu,
sen kertonevat ensimmäiset
oikeustapaukset. Voidaan toki
kysyä, mikä merkitys on toiminnantarkastajalla, jos häneltä
ei edellytetä vastuuta, Markus
Koro päättelee.
Kimurantimmaksi tilanteen
tekee se, että asetuksen mukaan toiminnantarkastuskertomus pitää liittää isännöitsijätodistuksen liitteeksi.
–Asunto-osakeyhtiölain hengen mukaisesti toiminnantarkastuskertomus olisi tarkoitettu vain osakkeenomistajille.
Nyt kun kertomuksen pitää
olla isännöitsijätodistuksen liitteenä, menee se myös ulkopuolisten tietoon. Samalla muuttuu
toiminnantarkastuksen luonne.
Isännöitsijätodistuksessa oleva
mahdollinen väärä tieto voi
johtaa pahimmassa tapauksessa
oikeusprosessiin. Mihin silloin
asettuu toiminnantarkastajan
vastuu, jää nähtäväksi.
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isännöitsijän päiväkirja

Isännöinnin arkea vai
jotain vallan muuta?
21 vuotta
ensimmäisestä
sopimuksesta

T
”K

oetan kirjoittaa
joitakin ajatuksistani isännöinnin
suhteen tässä välillä, kun valmistaudun tiistain, keskiviikon
ja torstain kokouksiin. Kaikissa
niissä on hankalia asioita ja/
tai uusia osakkaita. Huomaan,
että kovasti henkisesti valmistaudun, koska voi tulla eteen
arvaamattomia tilanteita.
En ole pelkästään isännöitsijä,
vaan teen erilaisia taloushallinnon töitä. Tällä erää liikevaihto
on aika pieni, mutta perustuu
itse tekemiini ratkaisuihin.
Aloitin 1.1.1990 omalla toiminimellä kirjanpitojen teon
kotitiloissa lasten ollessa pieniä. Velkarahalla hankin koneet
ja kirjanpito-ohjelman. Velkamäärä hirvitti, mutta ihan aikataulussa muutamassa vuodessa
tuli maksetuksi pois.
Olen laskentalinjan yo-merko
nomi, eikä minulla ole mitään
rakennusalan koulutusta.
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änään kokous meni
hienosti. Sain myös kehuja, että onpa meillä
monipuolinen isännöitsijä, kun
järjestin kokoukseen kahvitarjoilun. Kokous oli entisessä
lounaspaikassa, jossa aiemmin
olemme tilanneet kinkkuvoileivät kahvin kanssa.
Nyt lounaspaikassa ei ole pitäjää, mutta sain vuokrata tilan.
Kahvitarjoiluun olin leiponut
aamulla pumpulikakun. Ohjeen
sain viikonloppuna tyttökaverilta, kun ääneen ihmettelin, mitäköhän tekisin, että keliaakik
kokin voi syödä.
Omalla paikkakunnallani
ko
koukset pidetään joko toimistollani tai jonkun osakkaan
kotona.
Tässä kuussa tulee täyteen 21
vuotta ensimmäisestä isännöin
tisopimuksestani. Silloin tuli
- aivan yllättäen - puhelimitse
tarjouspyyntö 15 kilometrin
päästä, yhdeksän asunnon rivitaloyhtiö. Sopimus on edelleen
voimassa.
Alkutaival isännöinnissä oli
lähinnä lepohetki yksin pakerrettavien kirjanpitotöiden
välissä, kun sai osallistua yhtiökokouksiin ja näki ihmisiä,
pääasiassa perustajaosakkaita.
Perustajajäsenillä oli erittäin
hyvä yhteishenki, olivathan he
yhdessä sitoutuneet yhtiöön
rakennusvaiheesta asti.
Uskoakseni asialla on merki
tystä siihen, että yhdessä aja-
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tellaan taloyhtiön parasta ja
kokouksetkin sujuvat. Vuosien
kuluessa tulee väkisinkin muutoksia, kun vanhat eivät enää
pärjää kotona ja nuoret muuttavat lasten myötä omakotitaloon.
Silloinen isännöintityö oli
lä
hinnä yhtiövastikkeesta ja
laskujen maksamisesta huolehtimista, kirjanpidon tekeminen
- ja tietysti kokoukset hoidin.
Hankin isännöitsijän ammattitutkinnon käymällä syksyllä
2000 Valkeakoskella kolmena
iltana viikossa kurssilla ja kaksipäiväinen tutkinto oli tammikuussa 2001. Tosin kurssilla
sain todeta, että olin 10 vuoden
käytännön kokemuksella oppinut ne asiat, joten sillä tavalla ei
tullut uutta, mutta oli mukava
vaihtaa ajatuksia muiden kurssilaisten kanssa.

hän työläs asunnonvaihto tulee,
mitä uusi osakas vaatii ja pyytää
ja kun tuo asunto-osakeyhtiölakikin juuri muuttui, niin ei ole
vielä sellaista vakiintunutta käytäntöä näissäkään asioissa.
Hankin isännöitsijän ammattitutkinnon lisäksi LKV-tutkinnon vuonna 2003 tukemaan
sitä, miten toimin perikuntien
kaupoissa, kun omin päin ilman
kiinteistönvälittäjiä myyvät. Oli
Turussa sattumoisin edullinen
kurssi ja opintojen makuun kun
olin päässyt, siksi osallistuin.
Tämä siksi, että kun perikuntien papereita ei mielellään sivullisille näytetä, mutta minun
pitää kuitenkin varmistua siitä,
että myyjänä ovat ne, joiden
pitääkin olla. Siksi halusin opiskella kiinteistönvälitysosuuden,
että osaan vaatia oikeanlaiset
paperit.

Perikunnat
myyvät asuntojaan

N

ykyisin ja viimeisen
vuoden ja kolmen kuukauden aikana hoidossani olevissa taloyhtiöissä on
tullut todella runsaasti osakasmuutoksia - lähinnä perikuntien myydessä asuntoja. Tänään
on taas yksi kauppa.
Aina on ollut ja tälläkin kertaa on pieni jännitys, mitenkä-

Tarvitaanko
teknistä
osaamista vai ei?

U

seamman vuoden olen
kohdannut uusien osak
kaiden taholta sellaisen

ajatuksen, että tietenkin olen
tekninen isännöitsijä. Sana
isännöitsijä sellaisenaan tuntuu
merkitsevän vain ja ainoastaan
teknistä isännöitsijää.
Joillekin se ei mene millään
perille, että en ole tekninen
isännöitsijä.
Tai sitten isännöitsijä merkitsee samaa kuin kiinteistönhoitaja. Minulta on kysytty, että sinäkö sitten käyt hiekoittamassa
ja että käytkö ottamassa jääpuikot katolta.
Viime vuosina ovat remontit - pienemmät ja isommat
- tul
leet ajankohtaisiksi. Isännöintisopimuksiani ei ole sen
kummemmin tarkistettu, vaikka minun kannaltani olisi hyvä
tuntuvampi hinnannosto, koska
työn määrä on kuitenkin selvästi lisääntynyt. Pienen muodollisen korotuksen olen vuosittain
laittanut talousarvioon.
Ratkaisin viime kesänä omalta kohdalta sen, että en hanki
teknisen isännöitsijän koulutusta, enkä ryhdy muuttamaan
yhtiöjärjestyksiä uuden lain
mukaiseksi.
Yhtiöjärjestyksen muuttamisessa on oma työnsä ja uskoakseni osakkailla sellainen odotus,
että isännöitsijä yksin hahmottelee kaikki asiat valmiiksi uuteen yhtiöjärjestykseen. Minä
taas ajattelen, että heidän tulisi
itse rauhassa pohtia, mitä kaikkea muuta samalla muutetaan.

telin, että tätähän työtä teen
lopun ikääni ilman mitään
eläkkeelle jäämistä. Se on niin
mukavaa työtä.
Nyt kun työmäärä on suurempi kuin palkkio edellyttäisi,
olen valmis luopumaan kaikista
isännöinneistä. Kyllä sen aistii,
että palkkiota pidetään isona.
Jotkut sanovat ääneenkin.
Työ ei ole sillä tavalla konkreettista, että sen näkisi. Ja kun
ei näe, niin eihän se isännöitsijä
ole mitään tehnyt, vaikka olisi
kuinka paljon soitellut ja yrittänyt saada jonkun tekemään
lupaamansa työn.
Ajattelin, etten ole kiltti, enkä hienotunteinen kokouksissa,
riippuen siitä, miten kokousväki käyttäytyy. Tarvittaessa
on otettava esille asia, että ei
taloushallinnon töistä saatavalla palkkiolla voi edellyttää isännöitsijältä kaikkia mahdollisia
palveluja.
Viime vuonna puhuin asiasta hallitusten puheenjohtajille,
että kyllä minun puolestani voivat vaihtaa isännöitsijää, koska
en ole rakennusalaa tunteva.

Uudistun
ee
www.kiin t kotisivut
teistopos
ti.fi

minä isona tekisin. Vaihteeksi
jotakin konkreettista, missä työ
tulee kerralla kuntoon, eikä aina tarvitse pohtia, että mitenkähän tuon asian hoitaisi.
Kun nyt joku tulla tupsahtaa
kesken kiireellisen työni - yksin
kun teen, niin ilman muuta ääneen arvelee, ettei minulla mitään kiirettä ole.
Joissakin toimeksiannoissa
ihan tarkoituksella istutan asiakkaan odottamaan ja sillä tavalla
pitämään minua varattuna, jotta
saan työni ajoissa kuntoon.
Kesälomakin olisi ihan kiva
asia, jos nyt jo tänä vuonna. Jo-

ka vuosi sama ajatus.
Useamman päivän pyöräretkelle pääsy on haaveissa, viime
kerrasta on kolmekymmentä
vuotta.”

Margit Rinne
(Toim. huom)
Tämä Margit Rinteen
Isännöitsijän päiväkirja
-teksti syntyi spontaanisti,
kun Kiinteistöposti-lehden
päätoimittaja Riina Takala
tiedusteli ammatti-isännöitsijöiltä sähköpostitse, mitä
ajankohtaisia aiheita isännöintialalla on ja mitä voitaisiin käsitellä Tulevaisuu
den isännöinti -seminaarin
Lakikammarissa.

Tulevaisuus
tuo tullessaan?

Työn määrä
kasvanut

O

len irtisanonut sopimuksia sopivissa kohdissa, enkä sure.
1990-luvun alkupuolella ajat-

O

maa toiminimeäni edel
tävä aika on muodostunut pienten yritysten monipuolisista toimistotehtävistä kaikessa laajuudessaan,
puhelinkeskuksena olosta kirjanpitotöihin.
Olen 56-vuotias ja mieheni
on kesällä jäämässä eläkkeelle.
Minä puolestani mietin, mitä
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Kiiretilanne kaatoi ostoaikeet
Vuokrataloon ”vahingossa”,
liki 40 vuotta jo takana

L

iki puoli vuosisataa sitten
tamperelaistunut Elsa
Kos
kinen on juurtunut
Tampereen Tesomalle, jossa
perheen lapset kasvoivat aikuisiksi ja omilleen. Alunperin
Koskisten tarkoitus oli muuttaa
sinne osakkeenomistajina, mutta hanke meni solmuun ja koti
rakentui vuokrataloon. Asunto
on ollut mieluinen, mutta viime
vuosina kohonnut vuokrataso
on yhä tuonut välillä mieleen
omistusasunnon hankinnan.
Eläkeikäisille lainojen ehdot
ovat kuitenkin liian kovat.

Yksinasujalle saati perheelliselle vuokralaiselle on tukala paikka, kun vuokranantaja
ilmoittaa huoneiston menevän
myyntiin. Vieläkin Elsa Koskinen muistaa hyvin, miltä tuntui
kuulla, että pois olisi muutettava kuukauden kuluessa.Tampereella oli tuolloin, 1972, huutava pula tyhjistä asunnoista.
Koskiselle vihlaiseva muisto on sekin, kuinka hänen ja
miehensä pyrkimys selvitä tilanteesta ostamalla oma asunto
kaatui. Pankkilaina oli jo luvattuna, vaadittavat kaksi takaajaa
puhuttuina, lainannostopäivä
valkeni - ja sitten kaupanteko
raukesi toteamukseen, että toinen takaajista oli livennyt lupauksestaan.
– Se oli paha paikka!
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Mieluisampi muisto Elsa Kos
kisella on siitä, kuinka onni
astui peliin hänen silloisen työpaikkansa luottamusmiehen
ja osittain silkan sattumankin
muodossa.
Koskisten tilanteesta tietoinen luottamusmies oli osunut
kadulla vastakkain Tampereen
kaupungin asunnoista vastaavan aluetoimiston vetäjän Lauri
Sarhelan kanssa ja kertonut tälle heidän tilanteestaan.
Sarhela oli harmitellut

Virontörmänkatu 2 koostuu
kahdesta talosta. Koskisten
asuttama ’korkea talo’ on kolmirappuinen ja kahdeksankerroksinen, ’matala talo’ nelirappuinen ja kolmikerroksinen.
Huoneistoja on yhteensä 87.

juuri antaneensa viimeisen vapaana olleen asunnon Tesoman
Virontörmänkatu 2:sta muille.
Luottamusmies oli kertonut
Sarhelan kuitenkin kirjoittaneen asian muistiin Klubiaskin
sa takakanteen, siltä varalta, että
sattuisi tulemaan peruutus. Peruutus tuli.
– Kahden viikon päästä soittivat mieheni työpaikalle, että
Virontörmänkatu kahdessa,
kuu
dennessa kerroksessa on
meille kaksio.
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Koskisten muutosta Virontör
mänkadulle tulee reilun vuoden kuluttua kuluneeksi neljä
vuosikymmentä. Tosin siinä
välissä osoite on kertaalleen,
vuonna 1986, muuttunut, mutta vain huoneistonumeroltaan.
Samaan aikaan, kun Koskiset
kahden lapsensa kanssa muuttivat kaksiosta kerrosta ylemmäksi kolmioon, rapussa oli

Asukasdemokratiaryhmässä,
remonttiryhmässä ja nykyisin
asukastoimikunnan puheenjohtajana; moneen osallistuvaiselle Elsa Koskiselle Virontör
mänkatu 2: en myös kerhohuone on perin tuttu paikka.

muuttajia enemmänkin. Ketjureaktiona heiltä jääneeseen
kaksioon muutti saman rapun
yksiötä asuttanut nainen ja häneltä jääneeseen yksiöön puolestaan kolmiota yksin asumaan
jäänyt nainen.
Kolmion vuokrassa riittää
kahden jääneille eläkeläisille
maksamista. Vaihto pienempään ei ole kuitenkaan innostanut. Lasten perheiden vierailut
ovat mieluisia ja silloin toisella
makuuhuoneella on käyttöä.

Huone ja keittolevy
ikkunalaudalla

E

lsa Koskinen määrittelee
omat juurensa toteamalla olevansa 'Jalasjärveltä
Karkun kautta Tampereelle tullut'. Vielä ammattikoululaisena

hän kulki kolme vuotta Karkusta Tampereelle päivittäin,
kaupungissa asumiseen ei ollut
varaa. Aamujuna lähti Karkun
asemalta kello 6.50 ja paluujuna oli siellä takaisin 17.50.
Juna tapasi olla täynnä, mutta
Nokialle kulkeneet, jo aiemmin
junaan nousseet "kumitehtaan
mummot" tapasivat pitää Elsalle
ja tämän koulukavereille paikkoja vapaina. Yhteistyö pelasi
myös toisin päin. Työpäivänsä
päätteeksi kumitehtaalaiset
pääsivät istumaan, kiitos tutun
ammattikoululaisten joukon.
– Tilipäivinään he ostivat karamellejä ja tarjosivat meillekin,
Elsa Koskinen muistaa lämmöllä.
Keittiöpuolen ammattilaisek
si valmistumisen jälkeen alkoivat työvuodet Tampereella. Alivuokralla asuminen oli 19501960 -luvulla varsin yleistä. Hä-

meenkatu 18:ssa Elsa Koskinen
muistaa asuneensa samassa alivuokralaishuoneessa muotitalo
Kaisu Heikkilä Oy:ssä työskennelleen ompelijan kanssa.
Tytöillä oli keittolevy leveällä
ikkunalaudalla verhon takana.
Kuuden huoneen ja keittiön
huoneistossa oli neljä muutakin alivuokralaisten asuttamaa
huonetta, kahdesta kolmeen
henkeä per huone.
Omistaja itse asui yhtä huonetta ja keittiötä. Vessoista toi
sessa oli jopa suihku. Sitä Elsalla
oli lupa käyttää silloin, kun hän
vapaapäivinään valvoi omistajan lapsia.
Aikansa kuuluisalla näyttelijäpariskunnalla kotiapulaisena
ja lastenhoitajana työskennellessään Elsalle oli järjestetty
kauempaa samalta kadulta alivuokralaisasunto. Sinne hän
pääsi palaamaan usein vasta
aamuyöstä teatterilaisten kotouduttua näytösten jälkeisiltä
jatkoilta.
Kotimatka pelotti, sillä vastassa oli pimeä piha. Säästeliäs
vuokraemäntä ei halunnut pitää ulkovaloja
yöllä, vaikka Elsan työnantajat
olivat luvanneet
maksaa sähkökuluista. Työn varjopuolen korvasivat
hoidettavien kolme lasta, joita Elsa
Koskinen muistaa
yhä lämmöllä.
– Ihania lapsia!

Vuokrat pysyivät kohtuullisina niin kauan
kuin ne perustuivat
omakustannushintoihin.
Tasaushintajärjestelmään siirtyminen on nostanut niitä voimakkaasti. Oman asunnon osto kaatuu Elsa Koskisen mukaan siihen, että pankkien eläkeikäiselle tarjoamat lainan
maksuajat ovat lyhyitä ja korot
korkeita.

• arki
• elämä
• asunto
•as oy

Tutustumme tällä palstalla erilaisiin asumisen muotoihin, ihmisiin asunnoissaan, erilaisiin
asumisen tilanteisiin, asumisen
tulevaisuuteen. Sarjassa tapaamme tällä kertaa Tampereen
Tesomalle juurtuneen vuokratalossa asuvan, Elsa Koskisen.

Omasta pussistakin
parannustöihin

J

os turkulaisille on tärkeää
saada valita kotipaikkansa
'tält pualt tai tualt pualt
jokke', Elsa Koskinen sanoo
tamperelaiseksi muututtuaan
tunteneensa olonsa kotoisaksi
vain asuessaan Tammerkosken
läntisellä puolella.
Senkin suhteen Tesomalle
juurtuminen on ollut luonte
vaa. Virontörmänkatu 2:ssa
kahden talon muodostaman
vuokrataloyhteisön isolle ja
puita kasvavalle pihalle hän
on antanut paljon arvoa kautta

vuosikymmenten. Surullisena
ilmiönä Elsa Koskinen on kokenut puolestaan sen, että lapsiperheet ovat käyneet kovin
harvinaisiksi. Kun niitä taloon
muuttaa, kohta heidät saa jo
hyvästellä. Hyvin monet lapsiperheistä ovat kertoneet hankkineensa asunnot Tampereen
kehyskunnista. Leikkivälineillä
ei ole entisenlaistaan vipinää.

– Jotkut ovat kränänneet,
miksi leikkivälineitä korjataan
ja hankitaan uusia, jos ei ole
lapsia. Minä olen ollut sitä mieltä, että niin kauan kuin taloissa
on kaksikin lasta, ne korjataan,
Koskinen toteaa napakasti. Hänen mielenrauhaansa ei koettele vähääkään, vaikka leikkijät
olisivat läheisistä osaketaloista.
Yli 40 vuoden työsiivun valtaosin Tampereen kaupungin
päiväkotien ruokahuollossa
urakoinut, ja myös ammattikun
tansa luottamusmiehen tehtäviä hoitanut Elsa Koskinen on
ollut myös
VTS:n asukkaana aktiivinen.
Asukastoimikunnan jäsenenä
hän aloitti 1990-luvulla, kun

Kuvan köydenvetäjien sukupolvi on aikuistunut aikoja sitten.
Talojen nykyisellä lapsiluvulla
köyttä ei tarvittaisi montaa
metriä. Lapsiperheitä on kovin
vähän.

edessä häämötti talojen ensimmäinen remonttikierros. Suuri
osa asukkaista oli toivonut julkisivu- yms. remontin yhteydessä myös parvekkeiden lasitusta. Korjaushanke kaikkiaan
meni niin ja näin pankkikriisin

ja urakoitsijana aloittaneen Hakan konkurssin seurauksena. Jo
tehdyistä suunnitelmista karsittiin lopulta yhtä ja toista, kun
töitä lopeteltiin monen moisen
aliurakoitsijan ja aliurakoitsijan
aliurakoitsijan työnä.Vetävät ikkunat ja parvekkeiden ovetkin
jäivät vaihtamatta uusiin.
Asukkaat ottivat kuitenkin
oma-aloitteisesti selvää, paljon
ko 87 parvekkeen lasitus tulisi
maksamaan ja äänestivät keskuudessaan, lähdettäisiinkö
hankkimaan lasit itse maksaen.
Puoltavat äänet voittivat
kahdella. Isännöitsijä järjesti
maksuaikaa viisi vuotta, mutta
asukkaat hoitivat osuutensa jo
kolmessa vuodessa. Elsa Koskisenkin korviin kiiri ympäristöstä pahansuopia kommentteja,
kuinka vuokralaiset saivat parvekelasinsa verorahoista - vaikka näin ei siis ollut.
–Talon keskellä olevissa
asunnoissa lasitusten ansiosta
lämpötila nousi neljällä, päätyhuoneissa kahdella asteella,

hän muistaa seurauksista.
Kaksi vuotta myöhemmin
huoneistoihin saatiin vihdoin
myös uudet ikkunat ja parvekkeiden ovet.
Maalis-huhtikuussa 2011 taloissa ollaan valmistautumassa muun muassa julkisivu- ja
kattoremonttiin. Talo peittyy
tellinkien ja muovien alle, tiedossa on hiekkapuhallus- ja
maalaustöitä. Elsa Koskinen
tervehtii korjaustöitä ilolla. Pahimmaksi pölyajaksi Koskisilla
on mahdollisuus muuttaa poikansa luokse.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
”Kaikkihan meistä ovat syöneet makkaraa,
mutta kuka on syönyt ylikypsää Tapolaa.
Moniaan mäkimiehen mietelmä

Savulohta ja lämmintä
chili-vadelmakastiketta
Niin se vaan taas näyttää siltä, että pitkän pi-

voitti, Eduskunta on Suomi pienoiskoossa, sitä

meän ja lumisen talven selkä on notkahtanut.

saa, mitä tulee, kansa on puhunut, kyllä kansa

Eikä aikaakaan, kun pellot ja pientareet muut-

tietää ja niin edelleen.

tuvat ”brassiväriloistoon”, kun joka paikan rie-

Jabadabaduu sanoi jo kivikautinen edistyksen

sa, voikukka, änkeää katsomaan, mitä uutta on

edelläkävijä, Kivikylän oma poika, peruspersu

auringon alla tänä vuonna.

brontonosturikuski Retu Soranen!

No, nyt niillä onkin ihmeteltävää, sillä sen ver-

Sääli tässä meidän järjestelmässä on, että va-

ran kintuille huhtikuussa pidetyt vaalit armaan

jaat viidennes uurnilla käyneistä edusmiehineen

isänmaamme vei.

taitavat saada monta asiaa soinniltaan pahasti

Vai oliko se sittenkin niin, että parlamentarismi

epävireeseen. Viva Rock Persus, pötkö.
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Meille ituhipeille kevyttä
Revi ja huuhtele ostamasi salaatit (esim. rucolaa, varhaiskaalia ja tammenlehtisalaattia) ja
ravistele ne lävikössä kuiviksi ja pistä jääkaappiin odottamaan. Nykyään kaupasta saa myös
valmiita salaattisekoituksia, jotka ovat kätevän
helppoja, mutta varsin hinnakkaita.
Paloittele ostamasi tai savustamasi lohi tai
kirjolohi keittiöhengettären peukalon pään kokoisiksi paloiksi ja laita kulhoon odottamaan.
Kuori parsanvarret ja leikkaa puumainen tyviosa pois. Laita parsat höyrykattilaan tai kiehumaan veteen paistinpannulle. Valmista samaan
aikaan kastike. Pilko valkosipulin kynnet mahdollisimman pieneksi murskaksi ja laita murska
muiden kastikeaineiden kanssa pieneen kattilaan
miedolle lämmölle.
Sekoita varovasti, kunnes vadelmat hajoavat
ja antavat soossille hienon punaisen värin. Se-

SAVULOHTA JA LÄMMINTÄ

LÄMMIN CHILI-VADELMAKASTIKE

CHILI-VADELMAKASTIKETTA
150 G TUOREITA VADELMIA

S

200 G 2-3 ERI SALAATTIA

2 TL CHILITAHNAA (SAMBAL OELEK)

2 PARSANVARTTA PER RUOKAILIJA

2-3 VALKOSIPULIN KYNTTÄ

SAVUSTETTU LOHI

1 DL OLIIVIÖLJYÄ

1 PUNASIPULI

2 RKL VALKOVIINIETIKKAA

1 PRK ANANASKIRSIKOITA

SUOLAA JA MUSTAPIPPURIA

en kunniaksi, että parlamentarismi kukoistaa,
voisimme valmistaa ja
kohottaa juhlajuoman, joka
tehdään luonnollisestikin melko suomalaisista raaka-aineista.
Finnish Chambagne, kuten se
Brysselissä kirjoitetaan, valmistetaan seuraavasti: ota pullollinen Koskenkorvaa ja lisää sinne
pussillinen Samariinia. Sekoita
ja nauti. Kuplan rakenne on yhtä täydellinen kuin vaalivoittajien teesit.

Samariini on alkuperältään
ruotsalainen viritys, mutta kyllähän me vapaamieliset globaalit nationalistit tämänkin
kestämme.
Ruoaksi tälle juomalle sopii
mainiosti perussuomalainen
kesäkeitto. Otetaan kotimaisen
kartonkitehtaan valmistama
kukallinen pahvilautanen ja
lorautetaan siihen tuima annos
Pöytäviinaa ja syödään se suomalaiskansalliseen tapaan puuhaarukalla.

koita kastike lopuksi kunnolla
ja mausta suolalla ja rouhi sekaan reilusti mustapippuria.
Nosta kypsät parsat lautaselle niin, että parsan päät ovat
tarjoilulautasen reunalla ja lado lautaselle salaatti, ohueksi
viipaloitu punasipuli, lohipalat
ja halkaistut ananaskirsikat,
sekoita hellästi ja pirskottele
ruokalusikalla kastike koko
komeuden päälle.

S

aat aikaan komeannäköisen ja maukkaan
ruoka-annoksen, joka
on myös sangen kevyttä, mikä on näin uimarantakauden
lähestyessä, ainakin meidän
”ituhippien” kannalta tärkeää. Eikä se pahuksen henkilääkärikään pääse heristelemään sitä punakyntistä
sormeaan...
Ja saattaahan tämä keveys
olla myös merkittävä seikka
bikiniväellekin. Mistä hyvänä
esimerkkinä tämä tositarina.
Hyvin isokokoinen nainen
menee vaatekauppaan ja sanoo myyjälle, että ”Haluaisin
nähdä muodikkaan vaatteen,
joka sopii minulle”. Mihin
myyjä vastaa: ”Täytyy myöntää että minäkin haluaisin
nähdä sellaisen”.
Tarjoile tämä terveysruoka
aidon oikean perusranskalaisen samppanjan kanssa. Allekirjoittaneen pöydässä oli
pullollinen Bollingeria, tätä
hyvän ystäväni James Bondin suosimaa jalojuomaa,
joka sopi erittäin kuivana,
kypsän hedelmäisenä ja lievästi sitrukselle vivahtavana
makuelämyksenä erinomaisesti kalan, chilin ja salaatin
elegantiksi seuralaiseksi.
Tällainen ruoka on helppo valmistaa ja on sen verran juhlava, että sitä voi tar
jota vaikkapa sen kunniaksi,
että järki ja oikeus voitti
erään eteläsuomalaisen kiin
teistöyhdistyksen vuosiko
kouksessa, jossa väärämie
liset isännöitsijäketkut pas
sitettiin ruotuun.

Kahvimaalla
Äitienpäivänä 2011
Chef Karppa

p.s. iltapalavinkki;
siikafilettä,
sinihomejuustoa ja
porkkanaa...
osoitteesta
karpankeittio.fi
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Kiinteistöalan

Parhaat Palvelut 2011
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

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

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

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

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Maalauslaitteet

Parvekekaiteet

Väestösuojat

TURVALLISUUSMATERIAALIA

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

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

Kiinteistöpesulat

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

Savontie 349

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

Kuntoarviot
Kiinteistön hoitokoneet

Suomen Talotutkimus on rakennus- ja kiinteistöalan palveluyritys
Asiakkaitamme ovat yksityiset ihmiset, taloyhtiöt ja yritykset.
STT1 Asuntokaupan kuntotarkastus
STT3 Kuntoarviot
STT4 Kuntotutkimukset
STT5 Pesutilakatselmus

STT6 Vedeneristystarkastus
STT7 Kosteuskartoitus
STT8 EKO Lämpökamerakuvaus
yms.

Lisätiedot kotisivuiltamme: www.suomentalotutkimus.fi
P. 0400 279 858 Email: kari.ojala@suomentalotutkimus.fi
Kulolaakso 14b, 02340, Espoo. Toimialue: Suomi

15 talon hissiremontti yhteishankkeena
Porvoossa
Näsin alueella Porvoossa on
käynnistetty kolmen taloyhtiön,
15 talon hissiremontti yhteishankkeena. Uusia hissejä rakennetaan
35 ja vanhoja saneerataan 12. Yhteisvoimin tehdyn saneerauksen
arvioidaan säästävän suunnittelu-,
projektinjohto- ja urakointikuluja
10-15 prosenttia.
– Yhteishankinnalla saadaan
säästöä suunnittelukustannuksiin,
kun samat ratkaisut kertaantuvat
ehkä montakin kertaa. Etua on
myös siitä, että useamman talon
kokemukset pystytään saamaan
kaikkien hyödyksi yhteisen projektijohdon avulla, isännöitsijä
Tuula Kallio Isännöinti-Moduli
Oy:stä toteaa.
– Ei taloyhtiöitä ollut vaikea
saada yhteishankinnan taakse.
Hyödyt ymmärrettiin erittäin hyvin. Suuri hanke kiinnostaa aina
enemmän myös suurempia urakoitsijoita kuin pienempi yksittäinen projekti. Myös isännöitsijän
työmäärä vähenee huomattavasti
erillisprojekteihin verrattuna.
Porvoon projektia johtaa
Talokeskus. – Se on tällä hetkellä suurin suunnittelun alla oleva
korjaushanke, jota yrityksemme
vetää", Talokeskuksen osastopäällikkö Harri Mäkinen kertoo.

Fidelix kehitti ajattelevan automaation
Rakennusautomaatiojärjestelmien Fidelix on kehittänyt ajattelevan
automaation, jota sovelletaan energiansäästöön. Järjestelmä ennakoi
rakennuksen lämpötasapainon sääennusteiden pohjalta.
Juuri valmistuneessa Vaisalan pääkonttorissa on otettu käyttöön laaja
Fidelix-automaatiojärjestelmä ja sääennusteeseen perustuva ajattelevan
automaation säätöstrategia. Sääennustetta luetaan internetin välityksellä.
– Ajamme kohti punaisia liikenne
valoja. ABC:n käyttö merkitsee tällöin
sitä, että kuljettaja ottaa jalan kaasulta juuri oikealla hetkellä ja jarruttaa
moottorilla niin, että auto pysähtyy
valoihin. Vastaavalla periaatteella
ajatteleva automaatio ohjaa kiinteistön energiankäyttöä.
ABC-palvelukonseptiin kuuluu
käyttöhenkilöstön kouluttaminen,
tavoitteiden asettaminen, tulosten
jatkuva seuraaminen, uudet säästötoimenpiteet ja Green Building -arvojen
kouluttaminen omistajille ja käyttäjille.
Lisätietoja: www.fidelix.fi

Kumpulan Kiinteistöt ja Pohjois-Haagan
Kiinteistöt kouluttavat yhteistyössä
Amiedun kanssa

nimityksiä

Jatke Oy

Julkisivusaneerauksiin ja toimitilarakentamiseen erikoistunut Jatke Oy:n hallitusta on täydennetty
liike-elämän ja hallitustyöskentelyn konkareilla: DI MBA Pertti
Asunmaa, ekonomi Ilpo Saarinen
ja rakennusneuvos Asko Salminen.
Jatke Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa rakennusneuvos
Juhani Pousi ja muina jäseninä
toimitusjohtaja Esa Eloranta ja
johtaja Ari Mielty.

A-Insinöörit -konserni

Amiedun rehtori Timo Karkola (vasemmalla), projektipäällikkö Tiina Tiihonen, kaupallinen johtaja Ari Seppänen, Kumpulan Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Jari Joronen,
isännöitsijä Jarmo Helvilä Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:stä, Amiedun toimialajohtaja
Matti Vesalainen, isännöitsijä Marja Holmberg Kumpulan Kiinteistöt Oy:stä ja PohjoisHaagan Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Liisa Syrjänen.
Helsingin kaupungin omistamat
kiinteistöosakeyhtiöt Kumpulan
Kiin
teistöt Oy ja Pohjois-Haagan
Kiinteistöt Oy ovat tehneet koulutussopimuksen Amiedun kanssa.
– Nyt tarvitaan pitkäjänteistä, hyvin suunniteltua ja laadukasta henkilöstön kouluttamista, jotta jokainen
työntekijämme voi toimia taloudellisemmin omassa työssään, PohjoisHaagan Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Liisa Syrjänen toteaa.
Toimitusjohtaja Jari Joronen Kum
pulan Kiinteistöt Oy:stä pitää koulutussopimuksen etuna sitä, että se pitää yrityksen ajan hermolla ilman, että
koulutusasiat veisivät liiaksi resursse-

Molok Oy syventää jätehuoltotietoutta uudessa
koulutuskeskuksessaan
20 vuotta toiminut Molok
Oy panostaa jätehuoltoalan
koulutukseen perustamalla
Nokialle oman, kaikkia alan
toimijoita palvelevan koulutuskeskuksen.
- Jatkossa kaikki työntekijämme, jälleenmyyjämme ja
yhteistyökumppanimme pystyvät kartuttamaan tietouttaan
jätteiden syväkeräyksestä ja koko
jätehuoltoalasta, lupaa Molok Oy:n
toimitusjohtaja Jukka Blom.
Koulutuskeskus merkitsee toiminnan laajentumista syväkeräyssäiliöiden valmistajasta palveluyritykseksi, joka panostaa toiminnan
laatuun ja turvallisuuteen tehokkaan

ja. Lisäksi koulutuksen ja yrityksen
kehittämisen avulla parannetaan
mahdollisuuksia saada motivoitunutta henkilökuntaa ja ylläpitää hyvää
motivaatiotasoa.
Kumpulan Kiinteistöt Oy on toteuttanut Amiedun kanssa kohdennettuja projekteja sekä useamman
vuoden kestäneen koko yhtiön henkilöstön toiminnan kehittämisprojektin ja huolto-organisaatio ammatillisessa koulutuksessa on hyödynnetty
tutkintopohjaista koulutustarjontaa.
Molemmat yritykset ovat tarjonneet
myös työharjoittelupaikkoja alan
opiskelijoille.

koulutuksen ja tiedotuksen avulla.
Koulutuskeskuksessa järjestetään koulutuskokonaisuuksia:
tuoteinformaatiosta tyhjennysdemonstraatioihin, työturvallisuuteen
ja jätehuollon toimintamalleihin
saakka.
Veikko Sallin keksimä ajatus pää-

osin maan alle sijoitettavista jäteastioista johti syväkeräystä kehittävän
Molok Oy:n perustamiseen Tampereella huhtikuussa 1991. Pian perustamisensa jälkeen yhtiö muutti
toimintonsa Nokialle.
Tänä päivänä Molokeilla huolehditaan arviolta 8-10 miljoonan
asukkaan jätehuollosta.

DI Hannu Ropponen
on nimitetty projektipäälliköksi Rakennuttamisen ja valvonnan
yksikköön Espooseen.
Ins. Henrik Wikberg
on nimitetty projektipäällikköksi Infrasuunnitteluyksikköön
Espooseen.
DI Risto Tulenheimo
on nimitetty ohjelmistoasiantuntijaksi
A-Insinöörien ohjelmistotukeen ja -kehitykseen Tampereelle. Hänen
tehtäviin kuuluu mm. suunnitteluohjelmistojen asennukset ja
käyttötuki, uusien ohjelmistoversioiden testaus sekä yleinen ohjelmistokehittäminen.
Ins. Ari-Matti Ilkka
on nimitetty projektipäälliköksi infrarakennuttamisen yksikköön Tampereelle.
Hän siirtyy tehtävään
A-Insinöörien geosuunnitteluyksiköstä,
jossa hän on toiminut
projektipäällikkönä.
Ins. Antti Virta on nimitetty projekti-insinööriksi infrarakennuttamisen yksikköön
Tampereelle.
RI, FK Teuvo Kasari on
nimitetty geosuunnittelijaksi geosuunnitteluyksikköön Tampereelle.

Saint-Gobain
Rakennustuotteet

BBA Aleksi Järvinen, 34, on nimitetty
Saint-Gobain Raken
nustuotteet Oy:n Iso
ver-rakennuseristeiden aluemyyntipäälliköksi 1.5.2011 alkaen
vastuualueenaan Etelä-Suomi.
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OSOIT TEENMUUTOS
Hyvä Kiinteistöpostin lukija.
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä,
kerro meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä
siitä on suurin hyöty.
KIITOS!
Muutokset myös:
puh. (09) 223 8560 / Jutta Teriö
fax (09) 222 6515
t
sähköpostitse:
otisivu
neet k
.fi
Uudistu nteistoposti
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Esimerkkilaskelmia putkiremonteista
Cuporin putkiremonttisivuilla
Putkiremonttia suunnittelevan taloyhtiön
asukkaat kaipaavat lisää
tietoa toteutuneista putkiremonteista ja niiden
kustannuksista oman
päätöksentekonsa tuek
si.
Cuporin putkiremont
ti
s ivuille on koottu
esimerkkejä putkiremonteista ja niiden kustannuksista. Esimerkeissä kerrotaan
kunkin putkiremontin laajuudesta,
valitusta korjausmenetelmästä ja kustannuksiin vaikuttaneista tekijöistä.
Kunkin putkiremonttiesimerkin
yhteyteen on liitetty laajempi esittely,
jossa on myös valokuvia esitellyistä

Luonnonsuojeluliitto haastaa
taloyhtiöt
energiatalkoisiin

03003
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Suomen Luonnonsuojeluliitto ja
Tapiola ovat käynnistäneet kolmivuotisen yhteistyön energiansäästön edistämiseksi.
Tapiola tukee Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvontahanketta, jossa tarjotaan energianeuvontaa taloyhtiöille, kotitalouksille,
rakentajille ja remontoijille.
Neuvonnassa keskitytään palvelemaan erityisesti taloyhtiöitä ja ko-

kohteesta.
Lue lisää: www.cupori.com/putkiremontti/esimerkkeja-putkiremonteista
Lisätietoja: Cupori Group Oy,
viestintäpäällikkö Mari Ollila,
puh. 040 849 5505
titalouksia, joille tullaan tarjoamaan
veloituksetta energiakartoituksia
ja koulutusta energiankulutuksen
vähentämiseksi. Myöhemmin kohderyhmää on tarkoitus laajentaa
koskemaan myös yrityksiä.
Tapiolan ja Luonnonsuojeluliiton yhteistyön perustana on yhteensopiva arvomaailma ja halu
tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä.
Energianeuvonta on aivan uudenlainen yhteistyöhanke.
Hanke on osa TEM:n ja Sitran
rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta 2010 - 2011
(www.kuluttajienenergianeuvonta.
fi).

Cowayn uusi
ilmanpuhdistin
poistaa pölyt,
hajut ja bakteerit
Kodin hyvinvointilaitteiden asiantuntija Coway on kehittänyt huoneilman puhdistamiseksi innovatiivista
suodatusteknologiaa soveltavan, tehokkaan ja vaivattoman AP-1009 -ilmanpuhdistimen.
Korkealaatuinen Coway AP-1009
-ilmanpuhdistin parantaa huoneilmaa tehokkaasti kolmen eri suodattimen yhdistelmällä, joka muodostuu
pölyhiukkaset ja lemmikkien karvat
poistavasta ensisuodattimesta, epämiellyttäviä hajuja ja haitallisia kaasuja tuhoavasta hajusuodattimesta sekä
bakteereja, viruksia, homeitiöitä sekä
siite- ja katupölyä hävittävästä HEPA-suodattimesta. Puhdistin poimii
haitalliset hiukkaset säiliöön, josta ne
eivät pääsee hengitysteiden kiusaksi.
Innovatiivinen laite kertoo sisäilman puhtauden erivärisillä valoilla:
kirkkaan sininen väri kertoo puhtaas-

ta ja syvän punainen
taas likaisesta ilmasta.
Cowayn AP-1009 -ilmanpuhdistimen pölysensori haistelee ilmaa ja
säätää tehoa automaattisesti ilman,
että sitä pitää itse valvoa. Laitteesta
löytyy viisi eri tehoa, joita voi myös
itse vaihdella helppokäyttöisen ohjauspaneelin avulla.
Coway AP-1009 tehoaa jopa 23
neliön kokoisen tilan ilman puhdistamiseen. Laite on myös erittäin hiljainen ja siinä on oma toiminto yökäyttöä varten.
Lisätietoja: Suomen Sähkötuonti Oy,
puh. 020 741 1660.

Tiilijulkisivu elinkaariedullisin vaihtoehto julkisivukorjauksiin

Peruskorjauskohde: As Oy Kaarenkettu, Vantaa
Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy

Tiilirakenteen edut:
• Pitkäaikaiskestävyys
• Huoltovapaus
• Energiatehokkuus
• Ääneneristävyys Rw+Ctr ≥ 52 dB

Tiili. Luotu ihmiselle.
Wienerberger Oy Ab | www.wienerberger.fi

Julkisivukorjauskohteissa uudeksi materiaaliksi valitaan yhä
useammin aito poltettu tiili. Useimmat korjausratkaisut alentavat ulkoseinän ääneneristävyyttä ulkoista melua vastaan.
Tiilijulkisivu takaa tutkitusti hyvän ääneneristävyyden jopa
parantaen sitä alkuperäiseen verrattuna.
Pitkäaikaistutkimuksissa on osoitettu, että ilmaraollinen
muurattu julkisivu alentaa energiakustannuksia jopa 6-8 %
lämmityskaudella. Lisäksi tiilijulkisivu on todettu sadan vuoden käyttötarkastelussa kaikkein vähiten huoltoa vaativaksi
julkisivuratkaisuksi.

Taloyhtiösopimuksella
edullisesti laajakaista-aikaan

Elisa Laajakaista
Eli Kaapeli-TV
K
li TV
Elisa

Elisa HD -kanavapaketti

Elisa Vahti

Elisa Viihde

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista on edullinen ja huippunopea laajakaistaratkaisu taloyhtiöille ja
kiinteistöille, joissa on vähintään 10 huoneistoa. Samalla taloyhtiö voi tilata myös laadukkaan Elisa Kaapeli-TV:n.
Laajakaistayhteydet mahdollistavat asukkaille laajan palveluiden tarjonnan, esim. Elisa Viihde,
HD-kanavat ja Elisa Vahti.
Laajakaistan perusnopeuden hinta laskutetaan suoraan taloyhtiöltä ja voidaan sisällyttää yhtiövastikkeeseen
tai vuokraan. Kukin asukas voi tarpeidensa mukaan vaivattomasti nostaa liittymänsä nopeutta ja hankkia
Elisan lisäpalveluita omalla kustannuksellaan.

Yhtiövastikkeellinen Elisa Laajakaista
• Edullinen perusnopeus kaikille
taloyhtiön asukkaille

• Helppo ottaa
käyttöön,
ei avausmaksua

• Joustavat lisänopeusvaihtoehdot, jopa
100 Mbit/s/huoneisto

• Lisää asuntojen
houkuttelevuutta ja
nostaa taloyhtiön arvoa

Lue lisää osoitteesta elisa.fi/kiinteistoille
Ota yhteyttä ja pyydä oma tarjous taloyhtiöllesi jo tänään:
Jyväskylä, Joensuu
Juha Peltomäki, 050 570 1986
juha.peltomaki@elisa.fi

Pirkanmaa
Konsta Takala, 050 506 6210
konsta.takala@elisa.fi

Uusimaa
Jarmo Kuru, 050 555 3654
jarmo.kuru@elisa.fi

Pirkanmaa
Heikki Kuuloja, 050 655 30
heikki.kuuloja@elisa.fi

Uusimaa
Jani Bebek, 050 506 0652
jani.bebek@elisa.fi

Uusimaa
Raisa Varis, 050 357 4933
raisa.varis@elisa.fi

