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Turun yliopiston kauppakorkeakoulun akatemiatutkija, dosentti Elias
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Tietoteknisissä tuskissa
tulevaisuudessakin?

K

iinteistönvälittäjä soittaa isännöitsijälle varmistaakseen kaupparekisteristä saamansa paperin ja todellisuuden välisen
eron - nimittäin: ”Eihän täällä XX-kadulla olevassa huoneistossa A ole huoneistosaunaa?
Kaupparekisteristä saamassani otteessa ruksi on siinä kohdassa, että olisi.”
Isännöitsijä ryhtyy penkomaan papereita ja selviää, että taloyhtiössä on kyllä yksi huoneistosauna,
mutta asunto E:ssä, ei A:ssa. Kaupparekisterissä tapahtunut ”pikkuvirhe”. Paperit todistavat toisin.
Toiminnantarkastaja lukee toimintakertomusta ja
pysähtyy ihmettelemään, miten 100 000 euron korjaushankkeesta on tullut toimintakertomuksen mukaan miljoona luokan hanke. Numerovirhe.
Sähköiset järjestelmät puskevat väkisin isännöitsijöiden arkeen. Tietomäärä järjestelmissä on valtava ja siksi yhdenkin numeron tai kirjaimen virhe tai
ruksi väärässä kohdassa tai luku väärässä sarakkeessa voi vaikuttaa merkittävällä tavalla asioiden kulkuun. Ja nimenomaan haitallisesti, jopa isännöitsijän vastuukysymyksiä hipoen. Jos tiedot
isännöitsijätodistuksessa eivät
olekaan oikein...
Tietojen käsitteleminen sähköisissä järjestelmissä lisääntyy,
vaikka kuinka yrittäisi taistella
vastaan.
Seuraavaksi on tulossa rakennuspalveluihin liittyvien
tietojen toimittamisvelvollisuus
verohallinnolle, joka tietenkin
sähköisistä järjestelmistä pitävänä viranomaisena suosii sähköisiä järjestelmiä.
Ympäristöministeriössä on
selvitys, jonka mukaan asun-

kommentti

to-osakkeet ja asunto-osakeyhtiötiedot merkittäisiin
sähköiseen rekisteriin, joka mahdollistaisi aikanaan
myös sähköisen asuntokaupan.
Isännöitsijätoimistoille tämä tietoteknisiin järjestelmiin, ohjelmistoihin ja laajakaistayhteyksiin perustuva tietomaailma on selvästi haaste.
Kuinka monella on itsellään taito ja kyky arvioida
hankintavaiheessa järjestelmien sopivuutta omien
tarpeiden kannalta? Kuinka niistä saadaan ”meidän
toimiston mukaisia”, koska niin erilaista tarjontaa on.
Tai entäs kun yhteydet katkeilevat tai virusperhana
on sukeltanut verkostoon?
Paljon puhutaan asiakaslähtöisyydestä. Kiinteistöalan tietojärjestelmien kehittäjillä on haasteensa,
sillä heidän täytyisi nykyistä paremmin asettua nimenomaan asiakkaan asemaan. Biteistä ja pikseleistä ei ole hyötyä, elleivät ne toimi, niin kuin pitäisi.
Epäonnistuneista järjestelmistä ja kaupoista ei
synny kuin hammasten kiristystä ja imagotappioita.
Huolestuttavinta kehityksessä kuitenkin on se, että miten välttää virheet - väärä luku, väärä ruksi - kun ihmisestä kaikki kuitenkin
lähtee? Miten turvata järjestelmien
toimivuus sähkökatkojen yhteydessä tai tietojen siirroissa? Onko ihan
pakko laittaa kaikki tieto sähköisten
järjestelmien varaan ja tietokoneiden uumeniin tai pilviin? Onko ihan
pakko?

Riina Takala
päätoimittaja

Mistä päin Suomea isännöitsijälle sijoitusasunto?

KAIKKIALLA puhutaan, että isännöitsijöitä jää eläkkeelle
solkenaan. Kerrotaan myös, että varsinkin isännöintiyrittäjät
ovat varsin vaurasta väkeä, eikä ammattitaitoiset työntekijätkään pienipalkkaisia ole.
Mistä päin Suomea eläkkeelle jäävän isännöitsijän kannattaisi hankkia sijoitus- tai kakkosasunto? Tai mitä mahdollista sijoitusasunnon hankintapäätöstä miettiessä kannattaa
huomioida?
Pohjois-Suomen kaupungeista saa pari kolme osakehuoneistoa samalla rahalla kuin Helsingistä yhden. Mutta vuok-

ratuotto on Helsingissä pari kertaa suurempi. Helsingissä jonotetaan hyviä vuokra-asuntoja, pohjoisessa silläkin sektorilla on hiljaisempaa.
Asuntojen arvo nousee vuosittain Helsingissä selvästi
pohjoista nopeammin, ero on viiden prosentin luokkaa.
Mittarit taitavat osoittaa toisin päin vain silloin, kun huoneistoon tai taloyhtiöön täytyy tehdä remonttia, vaikkapa tapiseeraamista tai putkistosaneeraus. Sekin on tutkittu, että
kämppä kannattaa hankkia hyvässä kunnossa olevasta taloyhtiöstä, jossa ainakin putkistoremontti on tehty.
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lakipostia

Kiinteistöpostin toimitukseen on tullut lukuisia
yhteydenottoja ja tiedusteluja menettelysäännöistä mitä
erilaisimmissa tilanteissa. Tällä Lakipostia -palstalla
nostetaan esiin lukijoiden esittämiä ongelmatilanteita,
joihin vastaa asianajaja, varatuomari Pasi Orava
Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä.
Nyt kuitenkin pieni katsaus tulevaan tai ainakin
mahdolliseen sellaiseen.

Asunto-osakkeet
sähköisiksi - miten?
Ympäristöministeriö on näet asettanut työryhmän liittyen sähköiseen asunto-osakerekisteriin
ja työryhmän loppuraportti valmistui 29.4.2014.

NYKYÄÄN asunto-osakkeisiin liittyvissä asioissa
käytetään lähinnä painettuja paperisia osakekirjoja,
niissä olevia siirtomerkintöjä ja todistusta merkinnästä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon.
Asunto-osaketietoa käyttävät useat tahot ja osapuolet ja siihen liittyy runsaasti papereiden etsimistä, siirtelyä ja säilyttämistä sekä erillisiä ilmoituksia
viranomaisille.
On huomattu, että tämä on yksi harvoista yhteiskunnallisesti merkittävistä alueista, jota ei ole vielä
saatettu sähköiseen muotoon. Sähköiseen rekisteriin siirtymisellä ajatellaan tehostettavan ja nopeutettavan asioiden hoitamista ja parannettavan
tiedon laatua, oikeellisuutta, ajantasaisuutta ja saatavuutta.
Lisäksi sähköinen käsittely on muilla sektoreilla
lähes poikkeuksetta luonut uusia mahdollisuuksia
ja uusia toimintatapoja.
ASUNTO-OSAKEREKISTERIN keskeisiä periaatteita tulisivat loppuraportin mukaan olemaan omistajamerkintöjen julkinen luotettavuus, vapaaehtoinen siirtyminen sähköiseen omistajamerkintään
sekä kaikkien asunto-osakeyhtiöihin ja asuntoosakkeisiin liittyvien tietotarpeiden huomioiminen
rekisteriä suunniteltaessa. Mikäli kustannukset saadaan pidettyä kurissa, on mahdollista, että siirtymisestä tulee pakollistakin, mutta tämäkin selvinnee
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jatkossa. Kiinteistöjen osaltahan meillä on jo pitkään ollut julkista luotettavuutta nauttivat lainhuuto- ja kiinnitysrekisterit.
Asunto-osakerekisteriin liittyvät tarpeet on raportissa jaettu kahteen pääryhmään: 1) sähköisen omistajamerkinnän mahdollistamiin sähköisiin prosesseihin (esim. sähköinen asuntokauppa ja
sähköinen panttausmerkintä) sekä 2) asunto-osakeyhtiöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvien tietojen
mahdollisimman kattava ja ajantasainen saatavuus
(esim. viranomaistarpeisiin).
SÄHKÖISEEN omistajamerkintään siirtymisen siirtymäaika tullee olemaan pitkä. Tämän takia edellä
mainitut kaksi pääasiallista tarvetta tulee ratkaista kahden erillisen osarekisterin avulla, jolloin kaksi
edellä mainittua erillistä tarvetta voidaan ratkaista
erikseen. Tällöin hyödyt on ajateltu saavutettavan
nopeammin ja sähköisten palveluiden kehittäminen nopeutuu.
Ensinnäkin ensimmäinen osarekisteri eli Asunto-osakkeiden tietorekisteri perustettaisiin kokoamaan yhteen kaikki asunto-osakkeisiin liittyvät
tiedot, kuten esimerkiksi yhtiön, rakennusten, huoneistojen, talouden, kunnossapidon, verotuksen,
viranomaispäätösten tiedot ja erilaiset yhteystiedot.
Rekisteri kokoaisi myös tiedot omistuksista sekä
toisesta osarekisteristä että asunto-osakeyhtiöiden
edustajilta niiden osakkeiden osalta, jotka eivät ole
vielä sähköisinä omistajamerkintöinä. Tämä osarekisteri on arvioitu saatavan tiedoiltaan kattavaksi
varsin nopeasti.
Jatkossa asunto-osakeyhtiöiden edustajat, kiinteistönvälittäjät, osakkeenomistajat ja viranomaiset
toimittaisivat tiedot omistusten muutoksista sekä

muista ilmoituksista ja päätöksistä suoraan rekisteriin sähköisesti, jolloin tiedot saadaan nykytilannetta ajantasaisemmin.
Omistusten muutosten (kauppa, lahja, perintö
yms.) lisäksi tällaisia olisivat mm. varainsiirtoverojen ilmoitukset ja viranomaisten päätökset, kuten
esimerkiksi Arava- ja Hitas-tiedot, peruskorjausten
tuet, suojelupäätökset, ulosottomerkinnät, turvaamistoimenpiteet ja edunvalvojapäätökset.
TOINEN osarekisteri Asunto-osakkeiden omistajarekisteri keskittyisi sähköisten omistaja-, hallinta-,
luovutus- ja panttausmerkintöjen hallintaan. Omistajarekisterin tulee ministeriön raportin mukaan
nauttia julkista luotettavuutta, mikä tarkoittaa sitä,
että ihmisten on voitava luottaa, että rekisterissä
oleva tieto on oikein, eikä asunto-osakkeisiin liity
muita oikeuksia, kuin mitä rekisteriin on merkitty.
Nimenomaan Omistajarekisteri mahdollistaisi
sähköisen asuntokaupan, joka on tarkoitus toteuttaa joko osana tätä rekisteriä tai antaa useiden eri
kaupallisten toimijoiden toteuttaa omat kaupankäynnin järjestelmänsä markkinaehtoisesti. Työryhmä suositteli jälkimmäistä.
VAIKKA asunto-osakerekisteri jaetaan kahteen
osarekisteriin, tulee niiden olla saumattomasti yhteentoimivia sekä teknisesti että juridisesti. Samaa
tietoa ei talleteta kahteen eri paikkaan, eikä tarvittavia tietoja tarvitse hakea eri rekistereistä, vaan osarekisterit integroidaan toisiinsa.
Esimerkiksi Omistajarekisteriin ei tarvitsisi enää
perustaa asunto-osakeyhtiöiden ja niiden osakkeiden tietoja, koska ne ovat jo olemassa Osakerekisterissä ja käytettävissä sieltä.
Saantojen kirjaamisen organisointi Osakerekisteriin on merkittävä asia koko asunto-osakerekisterin kannalta. Saantojen kirjaamista edeltää käytännössä saantojen selvittäminen. Tämän tekee
useimmiten jo nykyään joku toimija, kuten asianajotoimisto, kiinteistönvälittäjä, pankki, isännöitsijä
tai joku viranomainen.
Työryhmän mielestä edellä mainittuja saantojen
selvittäjiä kannattaisi käyttää rekisterinpitäjän asiamiehinä ja rekisteriin kirjaajina sen sijaan, että rekisterinpitäjä itse ottaisi saantojen selvittämisen ja
kirjaamisen työkseen.
Tulevan rekisterinpitäjän (tai tätä valvovan viranomaisen) tehtävänä onkin asettaa tarkemmat vaatimukset asiamiesten osaamiselle sekä harkita, miten
mahdollisten korvausvastuiden kanssa menetellään. Rekisterinpitäjänä voisi olla niin viranomainen kuin yksityinen luotettava taho, jota valvoisi
kuitenkin joku viranomainen. Päätös rekisterinpitäjästä tulee selvityksen mukaan tehdä viimeistään
keväällä 2015.
LAINSÄÄDÄNNÖN kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat mm. sähköisen osakerekisterin mahdollistaminen asunto-osakeyhtiölaissa sekä vaadittavat
toimilupaehdot, valvova viranomainen ja vastuut.
Asunto-osakkeiden tietorekisterin osalta keskeistä

ovat oikeudet tietojen syöttöön ja osapuolten vastuut. Rekisteri voi vaatia oman erillislakinsa.
Lisäksi yksityisyyden suoja, tietosuoja sekä rekisterien luonne tulee huomioida lainsäädännössä
(mm. henkilötietolaki, tietohallintolaki). Sähköinen
kaupankäynti sen sijaan ei todennäköisesti edellytä
lainsäädännöllisiä muutoksia.
Toteutuessaan asunto-osakerekisterin on tarkoitus parantaa tietojen saatavuutta ja ajantasaisuutta asunto-osakeyhtiöiltä muille tiedon tarvitsijoille
ja päinvastoin. Pidemmällä aikavälillä asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelot muuttuvat käytännössä
rekisterissä ylläpidettäviksi.
Rekisteri tuo tiedonhallintaan välineen niille
asunto-osakeyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Myös osakkeenomistajat saavat
omistamiaan asunto-osakkeita koskevia tietoja entistä vaivattomammin ja ajantasaisempina.
ASUNTO-OSAKEREKISTERIN perustamisen kustannuksiksi arvioidaan alustavasti noin 4,7 miljoonaa euroa. Kustannusten kattamisessa yhteiskunnallinen rahoitus on todennäköisesti välttämätöntä. Rekisterin jatkuviksi kustannuksiksi arvioidaan
noin miljoona euroa, jotka arvioidaan pystyttävän
kattamaan tietopalvelutuotoin. Ainoat toiminnasta
johtuvat kustannukset käyttäjille olisivat mahdolliset omistajamerkintöjen kirjausmaksut. Vastineena
osakkeenomistajat tulisivat saamaan julkisen luotettavuuden tuoman turvan sekä fyysisen osakekirjan säilytykseen ja mahdolliseen häviämiseen liittyvien kustannusten poistumisen.
ASUNTO-OSAKEREKISTERIN perustaminen nähdään ministeriössä kiireelliseksi. Kuitenkin on luultavaa, että ennen vuotta 2018 hanke ei ole käytössä.
Asunto-osakeyhtiön toimijoita niin hallitusta kuin isännöitsijöitäkin kiinnostaa varmuudella mahdollisesti hankkeen mukanaan heille tuomat
velvoitteet ja vastuut.
Osakkeenomistajia ja isännöitsijöitä puolestaan
kiinnostavat myös tulevat ja oletettavasti kasvavat
kustannukset.
Myös toimijoilta vaadittavat tietotekniset ohjelmistot, niiden hankkijat, koulutus sekä kustannusten taso ja niiden maksaja ovat avoinna.
Olemme saamassa jotain uutta ja jotain lisää (ainakin oletettavasti työt ja kustannukset), mutta on
korostettava, että kysymys on vielä raakileesta.

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

Toimittiinko oikein?

V

antaalaiseen isännöintitoimistoon ilmoitetaan avoimena olevasta parvekkeen
ovesta kerrostalossa. Ilmoittajan mukaan
ovi on ollut auki pitkään. Asunnon haltijasta isännöitsijällä on se tieto, että häntä ei ole tavoitettu moneen kuukauteen, mm. haastemies on
yrittänyt tavoittaa.
Isännöitsijä ja hänen esimiehensä päättävät pyytää viranomaisapua päästäkseen huoneistoon tarkistamaan tilanteen, koska on herännyt epäillys, että huoneiston haltija on saattanut vaikka menehtyä
asuntoonsa.
Isännöintitoimistolla on myös kiinteistönhuoltoa. Yrityksessä on ohje, että huoltomies ei mene
yksin tällaisiin tilanteisiin. Tämä on yrityksen käsityksen mukaan myös työsuojeluviranomaisten
kanta.
Kiinteistön isännöitsijä yrittää ensin tavoittaa
Vantaalta poliisia, jolta saa ohjeen soittaa hätäkeskukseen. Hän soittaa numeroon 112 ja saa sieltä ohjeen, että menkööt huoltomies asuntoon, niin ne
muutkin huoltomiehet tekevät.
Isännöitsijä ottaa yhteyttä esimieheensä, joka on
sillä hetkellä Raumalla ja pyytää häneltä apua ja ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen. Puhelu ohjautuu
Rauman alueella toimivaan hätäkeskukseen, josta
puhelu sitten yhdistetään Vantaan alueella toimivaan hätäkeskukseen ja asia saadaan hoidettua toisen hätäkeskuksen päivystäjän kanssa.
Poliisit käyvät paikalla, toteavat esimiehelle, ettei
tilanne ollut se, mitä pelättiin.
1) Onko hätäkeskuksessa toimittu oikein kiinteistön isännöitsijän pyytäessä nimenomaan
virka-apua ja poliisia käymään paikalla?
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan esimerkkitapauksen yksityiskohtia tuntematta on mahdotonta arvioida yksittäistapausta ja henkilöiden toimintaa siinä. Esimerkkikertomuksessa on esitetty
yhden osapuolen näkemys, joka usein on tietojen
pohjalta yksipuolinen ja puutteellinen. Jos on pyydetty virka-apua, on pyytäjä saattanut toimia väärin
ja tämän perusteella saatujen hätäkeskuspäivystäjä on saattanut saada väärän käsityksen tehtävästä.
Jos epäillään, että henkilö on välittömän hengen tai
terveyden vaarassa tai kuollut, on kyseessä poliisille
kuuluva hälytystehtävä, ei virka-aputehtävä. Kuten
mainittu, kyseisen yksittäisesimerkin käsittely ei
pelkästään mainituilla tiedoilla ole järkevää.
2) Olisiko tarpeen kehittää isännöitsijöille vastaavia tilanteita varten joku suorempi yhteys
poliisiin kuin hätäkeskuksen kautta?
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan ei tule,
eikä ole mahdollista missään nimessä kehittää rinnakkaista järjestelmää. Isännöitsijät ovat samassa
asemassa kuin muutkin viranomaisten palvelui-
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ta tarvitsevat tahot. Hätäkeskus arvioi samalla myös
muiden tehtävällä välttämättömien viranomaisten
tarpeen ja tekee tarvittaessa niitä koskevat hälytykset. Mikäli olisi jokin rinnakkainen järjestelmä, menetettäisiin tämä etu, sillä joka tapauksessa jouduttaisiin soittamaan erikseen hätäkeskukseen muita
viranomaisia tarvittaessa.
3) Vai onko kyse alueellisista eroista - siis siitä,
että jotkut poliisilaitokset suosivat suoraa yhteydenottoa, toiset ohjaavat ”keikat” hätäkeskuksen kautta?
Aiemmin kuvatun mukaisesti poliisin tehtävät
jakautuvat tässä kahteen ryhmään: hälytystehtäviin
ja virka-aputehtäviin. Hätäkeskusten tehtävänä on
välittää hälytystehtävät toimivaltaisten viranomaisten yksiköille viranomaisten antamien ohjeiden
mukaisesti. Poliisin virka-avusta päättää lain mukaan aina päällystöön kuuluva poliisimies. Mikäli
päätös virka-avun antamisesta tarvitaan, tekee päätöksen poliisi, eli sitä ei hätäkeskus ole toimivaltainen tekemään. Näin ollen vastaus riippuu etenkin
tehtävän luonteesta, mutta siihen voivat toki vaikuttaa myös paikalliset toimintamenetelmien erot.
Toimintamenetelmiä yhdenmukaistetaan jatkuvasti
hätäkeskusuudistuksen edetessä sekä poliisilaitosten toiminnan osalta, mutta myös viranomaisten
toiminnan välillä.
4) Miten työjako ja vastuukysymykset menevät
poliisilaitosten ja hätäkeskusten kesken? Onko
tässä tapahtunut jotakin muutoksia, kun hätäkeskuslakia on uudistettu ja keskuksiakin ”järjestelty uudelleen”?
Tämä on kuvattu jo aiemmin vastauksessa. Hätäkeskuslaitos vastaa tehtävästä siihen saakka, kunnes poliisin yksikkö on ilmoittanut vastaanottaneensa tehtävän. Poliisin ohjeet ovat valtakunnalliset, mutta paikallisille toimintamalleille on jätetty jonkin verran tilaa, koska olosuhteet vaihtelevat
merkittävästi eri puolilla maata.
5) Miten lain kirjaimen mukaan toimien pitäisi
menetellä tilanteessa, jossa isännöitsijän, huoltomiehen tai vaikkapa urakoitsijan pitäisi päästä asunto-osakeyhtiöhuoneistoon tai vuokraasuntoon? Kuka saa mennä? Millä oikeutuksilla?
Lain osalta asia on melko selkeä: isännöitsijä,
huoltomies tai urakoitsija voi mennä asuntoon heidän omaan toimintaansa koskevan lainsäädännön
perusteella (esim. asunto-osakeyhtiölaki jne.). Näissä perusteena ovat yleensä asuntoon tai kunnossapitoon liittyvät kriteerit. Kriteerit löytyvät lakiteksteistä.
Asukkaan terveydentilan tai kunnon toteaminen
ei kuulu kysymyksessä mainituille tahoille, koska siitä ei ole asuntoon liittyvissä lakiteksteissä mainintaa.

60 000 oikeaa osoitetta.

Alueellinen täsmämedia

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

188 kpl
982 kpl
3329 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

54 kpl
88 kpl
698 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

594 kpl
1239 kpl
6187 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

109 kpl
111 kpl
1336 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

61 kpl
44 kpl
780 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

51 kpl
46 kpl
551 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

114 kpl
189 kpl
1403 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

225 kpl
227 kpl
2175 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

27 kpl
48 kpl
431 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

164 kpl
155 kpl
1398 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

73 kpl
99 kpl
917 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
73 kpl
574 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

88 kpl
83 kpl
987 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

135 kpl
555 kpl
2057 kpl

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi

Poliisihallinnosta ja
hätäkeskusjärjestelmästä
Poliisin toimintaan ja ohjeisiin liittyvissä asioissa
Poliisihallitus on toimivaltainen viranomainen.
Vastaus (sivulla 8) on muotoiltu Hätäkeskuslaitoksen
kanssa yhteistyössä. Poliisihallitus korostaa, että tässä
vastauksessa ei käsitellä yksittäistapauksia (eli ei
myöskään esimerkkitapausta), vaan asiaa käsitellään
yleisellä tasolla poliisihallinnon ohjeiden perusteella.

S

uomessa on käytössä hätäkeskusjärjestelmä, joka vastaa kansalaisten hätäilmoitusten vastaanottamisesta, riskinarvion
tekemisestä ja tarvittaessa viranomaisten
yksiköiden hälyttämisestä sekä näiden tukemisesta tehtävillä.
Useissa selvityksissä on todettu, että käytössä
oleva järjestelmä on parantanut kansalaisten avunsaantia joka puolella maata. Hätäkeskuslaitos vastaa
vuosittain noin neljään miljoonaan hätäpuheluun,
joista noin kaksi miljoonaa välitetään viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti viranomaisille
tehtäviksi.
Kukin viranomainen on velvollinen antamaan
Hätäkeskuslaitokselle ohjeet toimialansa tehtävien
käsittelystä ja yksiköittensä hälyttämisestä.
Poliisihallituksen näkemyksen mukaan ei missään nimessä tule luoda rinnakkaista järjestelmää,
jossa hätäkeskus ohitettaisiin.
Hätäkeskuslaitos toimii poliisin resurssien “portinvartijana” varmistaen, ettei poliisipartioita sidota
ensinnäkin sellaisiin tehtäviin, jotka voidaan hoitaa
myös esimerkiksi poliisiasemalla käymällä.
Toisaalta Hätäkeskuslaitos varmistaa toiminnallaan sen että poliisin resurssit sidotaan tehtäviin
tarkoituksenmukaisina aikoina oikein priorisoiden.

Poliisin hälytystehtävät
Poliisin hälytystehtäviä ovat kaikki sellaiset poliisin
toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka edellyttävät poliisilta välittömiä toimenpiteitä.
Poliisihallitus on antanut Hätäkeskuslaitokselle
poliisitoimen tehtävien käsittelyä koskevat ohjeensa.
Näiden ohjeiden perusteella hätäkeskuspäivystäjä suorittaa kustakin tehtävästä riskinarvion, jossa
arvioidaan muun muassa tehtävän kiireellisyyttä.
Kiireisenä aikana poliisilla on oikeus asettaa tehtävät prioriteettijärjestykseen jossa etusijalla ovat luon10

nollisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvat tehtävät.
Poliisin toimivaltuuksiin on nimenomaisesti poliisilakiin (22.7.2011/872) kirjattu 2. luvun 6§ oikeus
“päästä kotirauhan tai julkisrauhan suojaamaan tilaan tai muuhun paikkaan tai tilaan tai muuhun
paikkaan, johon ei ole yleistä pääsyä, taikka kulkuneuvoon ja suorittaa siellä tarvittaessa etsintä, jos
on perusteltua syytä olettaa, että:
1) henkeä, terveyttä tai henkilökohtaista vapautta
vaarantava tai huomattavaa omaisuus- tai ympäristövahinkoa aiheuttava teko tai tapahtuma on välittömästi uhkaamassa tai käynnissä;
2) joku on jo tapahtuneen rikoksen tai onnettomuuden taikka muun vastaavan syyn vuoksi välittömän avun tarpeessa; tai
3) etsinnässä löytyy kuollut henkilö.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on
välttämätön vaaran tai vahingon estämiseksi taikka
räjähdysaineiden, aseiden tai muiden vaarallisten
aineiden ja esineiden etsimiseksi ja haltuun ottamiseksi.
Muissa kuin kiireellisissä tilanteissa vakituiseen
asumiseen käytettävään tilaan pääseminen edellyttää päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräystä.”
Kyseisen lainkohdan perusteella poliisin tehtäviin kuuluu suorittaa tarkistuksia kiiretilanteissa
kotirauhan suojaamassa paikassa edellä mainituin
kriteerein.

Poliisin virka-aputehtävät
Poliisi antaa virka-apua vain, mikäli siitä on laissa
erikseen säädetty. Edellytyksenä on usein se, että
toimivaltaista viranomaista tai tahoa estetään suorittamasta tehtäviään.
Tällöin poliisi antaa virka-apua joko esteen poistamiseksi tai vastarinnan murtamiseksi. Poliisi ei

Kohdistettu
anna työvoima-apua, eikä vastaa muiden tahojen
kuljetustarpeen tyydyttämisestä, ellei siitä ole erikseen laissa säädetty.
Asunto-osakeyhtiölaissa (22.12.2009/1599) on
säädetty 8.luvun 1§ :ssä isännöitsijälle tai tämän
edustajalle pääsy osakehuoneistoihin sen käytön ja
kunnon valvomista varten.
Kyseisessä pykälässä on oikeutettu isännöitsijä
saamaan poliisilta yllä mainittua virka-apua, mikäli
pääsy huoneistoon estetään.
Poliisin virka-avun saaminen edellyttää aina
laissa mainittujen perusteiden olemassa oloa.
Näin ollen poliisin paikalle saaminen matalammalla kynnyksellä sen vuoksi, että taloyhtiössä on
rikollisjengin kokoontumispaikka, ei täytä virkaavun saamisen kriteereitä. Tässä todennäköisesti
virka-avun käsite on laajennettu virheellisesti käsittämään myös poliisin hälytystehtävien hälytyskynnyksen.

Kiinteistönhuollon
toimintaperiaatteet
Virka-apuun liittyvästä lainsäädännöstä johtuen
poliisi ei voi tulla paikalle esimerkiksi sillä perusteella, että joku taho on päättänyt toimintalinjaksi, etteivät huoltomiehet mene asuntoihin yksin. Eli
ellei kyseessä ole poliisin oma hälytystehtävä tai lakiin perustuva virka-aputehtävä, ei poliisi tule paikalle “viralliseksi valvojaksi”.
Yllä mainitun perusteella voidaan todeta Poliisihallituksen näkemyksen mukaan, että kiinteistöhuollon henkilöstön tehtäviin liittyvissä tapauksissa
(esim. asuntojen huollot, kuntojen ja käytön tarkastustehtävät) kuuluvat kiinteistöhuollon hoidettaviksi itsenäisesti.
Mikäli kuitenkin on odotettavissa perustellusti
vastarintaa näillä tehtävillä, voi poliisi lain mukaan
antaa asunto-osakeyhtiölain tarkoittamaa virkaapua jo valmiiksi ennen varsinaisen vastarinnan
konkretisoitumista.
Mikäli käsillä on kotirauhan piirissä sen seikan
selvittäminen, tarvitseeko joku henkilö välitöntä
apua tai onko henkilö asunnossa kuollut, se kuuluu
yksiselitteisesti poliisin toimivaltuuksiin.
Kiinteistöhuollon henkilöstöllä ei ole tämän perusteella toimivaltaa mennä kotirauhan suojaamaan tilaan. Tässä tietysti poikkeuksena pakkotilaan liittyvät tilanteet, joissa henkilön hengen pelastamiseksi joudutaan toimimaan.
Tällöin pitää kuitenkin olla käsillä tilanne, jossa on havaittu henkilö olevan välittömän avun tarpeessa ja välttämättömän avun saanti edellyttää
vaikkapa oven tai ikkunan rikkomista.

suorakampanja
avaimet käteen

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

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

Korttelin kunkku
500 kpl
1.150,00
+alv

Kyläpäällikkö
1000 kpl
1.890,00
+alv

Lääninherra
3000 kpl
4.380,00
+alv

www.sir.fi
09 2238 560

Teksti: Riina Takala

Isännöintityönantaja,
tule KITAan
Mitenkäs se vuosiloma-ajan palkka nyt oikein laskettiin?
Miten tätä työaikalain kohtaa pitäisi tulkita ja soveltaa
meidän isännöitsijöihimme tai kiinteistösihteereihin?
En ymmärrä näitä työlainsäädännön pykäliä?
Tässä muutamia esimerkkejä tilanteista, joissa
työnantaja toivoo saavansa neuvoja ja opastusta.
Kiinteistöalan yrityksille luonteva tiedonsaantikanava
on Kiinteistötyöantajat ry. Se on valmis palvelemaan
enenevässä määrin myös isännöintiyrityksiä, sillä
järjestöön on perustettu isännöintijaosto.

I

sännöintijaosto on Kiinteistötyönantajat ry:n
(ent. Kiinteistöpalvelut ry) työmarkkinavaliokunnan alaisuudessa toimiva jaosto, jossa käsitellään ja hoidetaan isännöintialan työmarkkinapoliittista edunvalvontaa. Isännöintiyrityksissä
on omanlaisia alaan liittyviä työsuhdekysymyksiä,
joiden ratkaisemisessa yritykset tarvitsevat apua.
Jaostossa käsitellään muitakin alaan liittyviä ajankohtaisia työmarkkina-asioita ja sen kautta saadaan
myös tieto kulkemaan yrityksiin. Se auttaa tuottamaan oikeantyyppistä neuvontapalvelua ja materiaalia, jolla pidetään työnantajat ajan tasalla, kertoo
työmarkkinajohtaja Emmaleena Nurmi.

Työaika-asioiden
tueksi oma opas
Uutinen Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tulevista tarkastuskäynneistä sataan isännöintiyritykseen tämän vuoden aikana on
saanut ristiriitaisen vastaanoton.
Emmaleena Nurmi ja toimitusjohtaja Pia Gramén kertovat, että yleinen keskustelu työaikakysymyksistä ja muista työsuhdeasioista on heijastunut
myös isännöintijaostoon, jossa laadittiin tämän kevään aikana työaikalain soveltamiseen liittyvää ohjeistusta.
Materiaalissa käsitellään mm. isännöitsijöiden
työsuhteen ehtoja, työaikalain soveltamista isännöitsijöihin, isännöitsijöiden päivä- ja iltakokouksiin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä, työaikakirjanpitoa, erilaisia työaikajärjestelyjä ja kokouspalkkioiden maksamiseen liittyviä kysymyksiä.
Ohjeiden tueksi on tarjolla koulutusta, mm julkistamisen yhteydessä 8. huhtikuuta kerrottiin tarkemmin, miten ohjeita soveltaa omissa yrityksissä
ja huomioida niiden erityispiirteitä.
Isännöintijaoston jäseninä ovat tällä hetkellä hallituksen puheenjohtaja, kiinteistöneuvos Hannu
Salonen HH-kiinteistöpalvelut Oy:stä, toimitusjoh12

taja Jaakko Nyman Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:stä, toimitusjohtaja Markku Kulomäki SKHIsännöinti Oy:stä ja toimitusjohtaja Harri Järvenpää
Lännen Kiinteistöpalvelu Oy:stä.

Työneuvosto
on viranomainen
Keskustelua isännöitsijöiden työajasta on Nurmen
ja Graménin mukaan vauhdittanut myös työneuvoston viime vuonna antama lausunto.
– Työneuvosto antaa esimerkiksi työaikalain
tulkinnasta lausuntoja. Se on viranomainen, jonka lausunnot eivät kuitenkaan ole juridisesti sitovia
ja keskittyvät aina yksittäiseen tapaukseen, Nurmi
mainitsee.
– Lisäksi on muistettava, että julkisuuteen tullut
tapaus liittyi erään isännöitsijän työsuhdetta koskevan riita-asian yhteydessä esiin nousseeseen työaikakysymykseen, jota käsiteltiin käräjäoikeudessa.
Käräjäoikeus pyysi tässä tapauksessa työneuvostolta lausunnon ja se siis koski vain tätä yksittäistä tapausta, Gramén vielä painottaa.

Tueksi ja turvaksi
oikeaa tietoa
Kiinteistöpalvelut ry:n nimi muutettiin Kiinteistötyönantajat ry:ksi, koska se kuvaa paremmin työnantajajärjestön toimintakenttää kiinteistöalan yritysten työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.
- Kiinteistötyöantajat -nimi kertoo paremmin
sen, että jäsenyrityksiämme ovat mm. kiinteistöpalveluyritykset, kiinteistönomistajat, toimitilavälitystä, manageerausta ja isännöintiä harjoittavat yritykset tai kiinteistöyhdistykset, Gramén kertaa.
Puhelinneuvonta työsuhdeasioissa on Emmaleena Nurmen mukaan jokapäiväistä jäsenpalvelua: – Annamme henkilökohtaista, räätälöityä neuvontaa ja järjestämme tarvittaessa työehtosopimuskoulutuksia. Lisäksi jäsenillämme on käytössä jä-

senextra, josta löytyy juridista materiaalia. Toimitamme jäsenille myös kuukausittain jäsenkirjeeen,
joka auttaa pysymään kärryillä ajankohtaisista asioista.
– Esimerkiksi pienet yritykset, jotka haluavat
keskittyä liiketoimintansa pyörittämiseen, ovat jäseninä saadakseen tukea ja turvaa tarvitessaan. On
yksi puhelinnumero, mihin soittaa, kun työnantaja
tarvitsee neuvoa. Esimerkiksi kun vuosilomat alkavat pyöriä, meiltä kysytään neuvoa vuosilomapalkan laskemisesta ja muista vuosilomalakiin liittyvistä asioista, Gramén kertoo.
– Yritysten täytyy toimia lainmukaisesti ja niiden pitää saada oikeaa tietoa, Gramén korostaa ja
jatkaa: – Me neuvottelemme mm. kiinteistöalan
toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa. Tämä takaa työnantajille sen, että ne saavat työehtosopimuksen tulkinnat alkuperäisestä lähteestä. Vain työehtosopimusneuvotteluissa mukana olleet pystyvät antamaan oikeat tiedot tes-tulkinnoista.
– Solmimme työehtosopimukset ja näin ollen
olemme käytännössä ainoita, jotka voivat niitä tulkita, Nurmi vielä osaltaan korostaa.
Pia Gramén ja Emmaleena Nurmi arvelevat, että työnantajajärjestöön kuuluminen on yrityksille
myös tietynlainen imagokysymys: – Olemme järjestäytyneitä, kuulumme työnantajaliittoon, joka
valvoo että asiat ovat kunnossa sekä noudatamme
lakeja ja työehtosopimuksia.

Näillä aloilla
eivät työt lopu
Pula työntekijöistä, työn teknistyminen, ekologisuus- ja energiatehokkuusvaatimukset, vaativat asiakkaat... Isännöintialan tulevaisuuden kuvaksi on
tarjottu sitä, että murros on jo meneillään, mutta
mihin johtamassa - määränpää ei vielä ole kirkas.
Puhutaan yritysten koon muutoksista - ketjuuntumisesta. Isännöitsijän velvoitteiden kasvusta. Jaksamisesta jne.
– Sekä kiinteistöpalveluala että isännöintiala
ovat kasvavia aloja, jotka työllistävät nyt ja tulevaisuudessa. Työt eivät näiltä aloilta lopu niin kauan
kuin on kiinteistöjä. Koko ajan rakennetaan uutta ja
kunnostetaan jo olemassa olevaa rakennuskantaa rakennetun ympäristön klusterissa siis riittää töitä.
Kiinteistöjä ei voi viedä ulkomaille ja hoitaa sieltä
käsin, Pia Gramén linjaa.
Suhdanteiden heijastuminen rakennusalaan ei
Graménin mielestä uhkaa kiinteistöalaa, mutta laajempi huoli kohdistuu yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, sen yhteiskunnallisiin heijastuksiin tai
suuriin teollisuudessa tapahtuneisiin, vientiteollisuuden tai metsäteollisuuden kokemiin murroksiin.
– On kehityttävä itse ja pysyttävä kehityksessä mukana. Tärkein ja koko kiinteistöalan toimintaa
ohjaava asia on asiakas- ja käyttäjälähtöisyys. Asiakkaat vaativat jo nyt erilaisia palveluja, isoja kokonaispaketteja ja uusia palveluinnovaatioita, jolloin
yritysten pitää muuttaa toimintakenttää ja ajattelutapaa ja luoda kysyntää vastaavaa palvelua, Gra-

KUVA KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY

mén kannustaa alalla toimivia yrityksiä.
Yksi osa jäsenpalvelua ovat erilaiset koulutus- ja
ajankohtaisseminaarit. Muun muassa liittopäivien
seminaareissa on pyritty nostamaan esiin erilaisia
näkökulmia, jotka eivät liity pelkästään kiinteistön
ylläpitoon tai isännöintiin, vaan avaavat uusia ajatuksia.
Esimerkiksi: miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan toimialaan ja mitä alan teknistyminen käytännössä tarkoittaa. Tässä muutama aihe tulevan
liittopäivän aiheista. Seuraavat liittopäivät pidetään
26. syyskuuta Turussa.

– Olemme jäseniämme varten. Pääfokuksemme työmarkkitoiminnassa on auttaa, neuvoa,
palvella ja ajaa
työnantajajäsenten etuja,
Kiinteistötyönantajat ry:n
toimitusjohtaja
Pia Gramén
(oik.) ja työmarkkinajohtaja Emmaleena
Nurmi korostavat.

Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan ainoa työnantajajärjestö ja kiinteistöpalveluja tuottavien yritysten
elinkeinopoliittinen edunvalvoja.
Kiinteistötyönantajat ry:ssä on noin 550 jäsenyritystä. Kiinteistöalan työehtosopimusten piirissä on yli 60 000 alan
työntekijää ja toimihenkilöä.
Lisätietoja: www.kiinteistotyonantajat.ﬁ
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Kiinteistöalan päättäjänaiset
VIISIVUOTISSEMINAARI 25.-26.9. 2014
Aikaisempien vuosien esiintyjiä

Menesty asiakastyössäsi! Toimitusjohtaja Satu
Yrjänen, SEK Loyal Oy

Positiivisen viestinnän voima
Eeva-Liisa Ylälahti, Independent
Senior Consultant

Miten selviän tulevaisuudesta?
Elina Hiltunen, futuristi, KTT, DI
What´s Next Consulting Oy

Muista: kaikki osallistujat,
esiintyjät ja järjestäjät ovat naisia!

Todellista naisenergiaa!

Kuka isännöi työkykytaloasi?
Elämän hallinta ja työkyvyn ylläpitäminen. Tiimipäällikkö Maija
Vattulainen, Työterveyslaitos.

Ammatillinen verkostoituminen ja tiedon
hallinta on välttämättömiä työssä
menestymisen edellytyksiä.
Kiinteistöalan päättäjänaiset -seminaari
antaa naisisännöitsijöille mahdollisuuden
oppia suhtautumaan omaan työhönsä
uudenlaisista näkökulmista.
Paikkoja on rajoitetusti, joten varmista
paikkasi hyvissä ajoin.

Lisätietoja:
Raili Stenberg - Kiinteistöposti
(09) 2238 5613, 0400 408 902
raili.stenberg@kiinteistoposti.¿

Me varmistamme seminaarin luennoitsijat
ja kerromme heistä piakkoin lisää.

Teksti ja kuva: Riina Takala

TIETOJA VEROHALLINNOLLE URAKOISTA JA TYÖNTEKIJÖISTÄ

Sähköisten palveluiden
kehittämisessä testivaihe
Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden täyttyminen
alkusyksystä herättää kauhukuvia: hallituksen
puheenjohtaja itse tai hallitus päättää antaa
verohallinnolle tiedot urakoista; taloyhtiön hallitus
ei ole nimennyt korjaushankkeeseen päätoteuttajaa;
hallitus on kirjannut pöytäkirjaan, että isännöitsijä
hoitaa ja sillä selvä.
– EI, EI ja EI - näin menee kaikki väärin ja ”lycka till”,
jos tälle tielle uskallatte lähteä, sanoo toimitusjohtaja
Lars Albäck Suomen Tilaajavastuu Oy:stä.

O

nneksi kaikilla osapuolilla on mahdollisuus selviytyä ensimmäisistä tiedonantovelvollisuuksista 1.7 alkaen, kunhan
rakennusalan yhtenäiset järjestelmät Työmaarekisteri ja Työmaa-avain, VALTTI-henkilökortit sekä Ilmoita -palvelu otetaan käyttöön. Moni
nykyään käytössä olevista talous- tai projektihallinta -järjestelmätoimittajista tarjoavat työkaluja itse
raportoinnin hoitamiseksi ja ovat partnereista Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa.
Taloyhtiön tai isännöitsijän ei tarvitse säikähtää,
että taloyhtiön ja isännöintiyrityksen täytyy hankkia kaikki nuo ”palaset” laajemmasta kokonaisuudesta, vaan osa niistä on tarkoitettu päätoteuttajina
toimivien urakoitsijoiden käyttöön, osa taloyhtiön
rakennustöitä koskevien tietojen toimittamisessa.
- Jos taloyhtiöllä on nimetty pääurakoitsija, sen
velvollisuus on hoitaa raportti työntekijöistä eli tiedot seurantakuukauden aikana työmaalla olleista
työntekijöistä ja niiden yrityksistä, Albäck sanoo.

Vastuunjako kirkkaana
Erilaisissa tilaisuuksissa on Lars Albäckin korviin
kantautunut useita väärinkäsityksiä, jotka pitäisi
saada oikaistua oikeanlaisella tiedolla.
Ensimmäinen virhe on se, että asunto-osakeyhtiön korjaushankkeelle tai muulle rakennusalan
palvelulle ei ole nimetty ulkopuolista päätoteuttajaa.
Näin onneksi harvoin on.
- Jos ei ole nimetty, hallitus on automaattisesti
vastuussa tietojen ilmoittamisesta, Albäck aloittaa.
Toinen väärä luulo on se, että hallituksen ei tarvitse huolehtia tietojen toimittamisesta verohallinnolle, vaan se kuuluu automaattisesti ilman erillistä sopimista isännöitsijän tehtäviin.

- Jotkut ovat arvelleet, että helpostihan homma
hoituu, kun kirjataan pöytäkirjaan, että isännöitsijä
hoitaa. Ei mene näin, vaan hallituksen ja isännöintiyrityksen on sovittava siitä, että isännöitsijä hoitaa. Ja siitäkin huolimatta hallituksella on lopullinen
vastuu tietojen toimittamisesta, hän jatkaa.
Ja kolmanneksi on tietysti ratkaistava, miten
tiedot kerätään ja toimitetaan. Tilaajan vastuullahan on urakkaa koskevien tietojen toimittaminen - unohtamatta vuonna 2007 voimaan astuneen
tilaajavastuun tuomia velvoitteita. Urakoitsija taas
antaa tietoja ensisijaisesti työntekijöistä ja aliurakoitsijoista.

Sähköisesti helpommin
Suomen Tilaajavastuu Oy on yhteistyössä partnereidensa kanssa kehittänyt jo pitkään sähköisiä
järjestelmiä, joiden avulla rakennusala kykenee yhdenmukaistamaan käytäntöjään ja joiden avulla on
helpompi toimia esimerkiksi verottajan kanssa.
Isännöitsijälle tiedossa on siis lisää työtehtäviä ja
paine uusien sähköisten järjestelmien käyttämiseen sen kuin kasvaa. Toisaalta asiointi sähköisten
järjestelmien avulla voi muodostua jopa yksinkertaisemmaksi kuin etsiä tilaajan ja rakennuttajan puolesta taustatietoja urakoitsijoista, urakoista ja niihin menneistä rahoista.
Jotta tietojen antamisesta olisi käytännön kokemusta, pitää Lars Albäckin mukaan tehdä testiraportteja eri kohteista ennen ensimmäisen virallisen
raportin lähettämistä.
- Haimme vuoden 2011 loppupuolella KIRA-Foorumilta luvan, että voimme ruveta kehittämään tällaista ohjausjärjestelmää. Sen jälkeen haimme osarahoitusta TEKEsiltä ja osan rahoittivat omistajat
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Miten vastuu
jakaantuu isännöintiyrityksen,
taloyhtiön ja
päätoteuttajan
kesken?
Tilaaja-vastuu
Oy yhteistyökumppaneineen on laatinut siihen työvälineitä, joistaLars Albäck
tässä kertoo.
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ja Tilaajavastuu.ﬁ. Tosi kauan on siis töitä tehty ja
nyt olemme siinä vaiheessa, että suurimpien asiakkaidemme kanssa käynnistetään testit eli noin
4-5- pilottia, joissa on tarkoitus käydä koko ketju
läpi ihan verohallinnolle raportointiin asti, Albäck
kertoo.
Yksi testikohteista toteutetaan esimerkiksi julkisen tahon kanssa ja toinen suurimpiin rakennusyhtiöihin kuuluvan yrityksen kanssa.
- Meillä on ollut kiinteistö- ja rakentamisalan ohjausryhmä, jonka työhön on osallistunut
mm. verohallinnon ja aluehallintoviraston edustajia antamassa ohjausryhmälle uutta tietoa. Lisäksi mukana on ollut rakennusurakoitsijat, isoja kiinteistöhallintayrityksiä, pieniä urakoitsijoita ja
kumppaneita eli periaatteessa koko alaa läpileikkaava edustus, joka on ohjannut meidän kehitystyötämme. Ohjausryhmästä on tullut toiveet ja sen
mukaan on tehty, Albäck kertaa.
Ensimmäisten pilottien kokemusten ja palautteiden pohjalta syntyy ns. tuotantoversio, joka on
tarkoitus julkistaa 12. toukokuuta pidettävässä seminaarissa.
- On tarpeen testata myös asunto-osakeyhtiöpuoli. Siinä haemme mukaan isomman isännöitsijätoimiston ja mielellään ”isalaisen” isännöitsi-

jän isännöimästä kohteesta. Uskoisin, että sen aika
on tuon julkistamisen jälkeen. Tarkoitus on, että
järjestelmiä ehdittäisiin testata kuukauden ajan ja
sitten lähettää tiedot verottajalle asti. Eli ensimmäinen testi olisi ohi kesän korvilla ja luontevasti
ennen heinäkuuta.
Tietojen antovelvollisuus koskee rakennusalan hankkeita, jotka on aloitettu tai ovat meneillään
1. Heinäkuuta, eli mitään siirtymäaikaa ei ole. Ensimmäisen kerran tietoja verottajalle annetaan 5.
syyskuuta.
- Olisi tosi hyvä saada erilaisista tilaajista ja urakoitsijoista tietoa, jotta saataisiin todistettua järjestelmän toimivan joka puolella. Ongelma on sekin,
että taloyhtiömaailmassa ja julkishallinnossa vielä
tiedetään aika vähän tästä tulevasta ilmoittamismaailmasta, Albäck vielä pohtii.

Työmaarekisteri
vain urakoitsijatietoihin
Taloyhtiön ja isännöitsijän kannalta tietojen keräämisessä ja raportoinnin helpottamiseksi voi käyttää
Työmaarekisteriä, jossa tietoja voidaan kohdentaa
Työmaa-avaimen avulla.
- Me toivomme, että jokainen hallitus ja isännöintiyritys lähtee mukaan tähän rakennusalan

yhteiseen työmaarekisteristandardiin. Siis se on
koodisto, jonka ansiosta urakoitsijan taloyhtiölle
lähettämään laskuunkin kirjautuu fyysisesti tietty työmaavain ID-koodi, joka kulkee läpi ketjun ja
koodin avulla eurot saadaan kohdistumaan oikein
laskutusjärjestelmässä. Koodisto auttaa kohdistamaan urakkaa koskevat tiedot myös verottajan
järjestelmissä.
- - Lars Albäck mainitsee, että laskutusstandardin kehittämiseen on tarvittu ja saatukin tukea mm.
Finanssialan Keskusliitosta ja Suomen Taloushallintoliitosta.
Työmaarekisteriin kirjataan kaikki rakennustyömaan tai korjausurakan tiedot. Samalla työmaalle
annetaan julkinen Työmaa-avain. Työmaa-avaimella voidaan tunnistaa työmaa ja sen rakennuttajien tiedot.
Viranomaisraportoinnissa Työmaa-avain auttaa
Verohallintoa yhdistämään eri tilaajien ilmoitukset samalle työmaalle. Tämän ansiosta kaikkien tilaajien raportit ovat yhdenmukaisia ja sisällöltään
täsmällisiä.
Lisäksi kokonaisuus sisältää Ilmoita-palvelun,
joka on tarkoitettu erityisesti päätoteuttajalle ja
urakkaketjussa oleville urakoitsijoille. Sen kautta on mahdollista ilmoittaa kaikki tiedot työntekijöistä verottajalle, jonka järjestelmät puolestaan automaattisesti tarkastavat veronumerotiedot.

usden kunto- ja korja
Maksuton ikkunoi
3.
0500 603 95
tarvearvio. Soita

Miksi vaihtaisit koko ikkunan
vain kuluneen ulkopuitteen vuoksi?
Jeti-menetelmässä ikkunan vanha ulkopuite uusitaan säänkestäväksi
alumiinipuitteeksi. Yhdessä karmiosan kanssa se muuttaa puuikkunan
rakennuksen käyttöiän kestäväksi puualumiini-ikkunaksi.
Korjaus on nopea, osakkaille vaivaton ja oikeudenmukainen.

Lisätiedot
www.jeti-ikkuna.fi
0500 603 953/ Jouni Ruuska
info@jeti-ikkuna.fi

Henkilökortti laajenee
Kolmas kokonaisuuteen liittyvä osa on Valtti-henkilökortti, jota käytetään työntekijöiden tunnistamiseen työmailla.[LA1]. Tänä päivänä henkilökortin lukemiseen on myös viivakoodilukijalla tai langattomilla kulunvalvontalaitteilla luettavia järjestelmiä.
- Henkilökortti on työntekijätietojen tiedonantovelvollisuutta ajatellen päätoteuttajan päänvaiva.
Tällä hetkellä tilauksia tulee paljon. Isot rakennusliikkeet ovat tilanneet niitä jo merkittäviä määriä,
Albäck kommentoi rakennusalan yritysten tietoutta henkilökorteista ja niiden hyödyllisyydestä uutta
velvoitetta ajatellen.
- Vaikka pienet eivät ehkä olekaan vielä heränneet, se tässä on hyvä juttu, että käytäntö leviää
isojen kautta. Helpottaa pienenä rakennusalan yrityksenä tehdä töitä esimerkiksi isolle rakennusurakoitsijalle, jos henkilökorttiasiat ovat hoidettu ns.
Valtti -korttien pohjalta, hän vielä muistuttaa.
Valtti-henkilökorttia on Albäckin mukaan tarkoitus vielä kehittää niin, että se kertoo myös työntekijän pätevyydet. Se kertoisi heti, onko työntekijällä
oikeutta tehdä tulitöitä, toimia sähköasentajana,
voiko hän toimia panostajana räjähdystyömaalla,
pätevyys asbestisaneerauksiin tai muihin töihin liittyviä lupia tai pätevyyksiä.
- Nykyisin tiedot erilaisista pätevyyksistä ja luvista ovat pitkin poikin Suomen nientä. Nyt ne on
tarkoitus koota kompetenssirekisteri, johon valtti-älykortit liitetään. Parasta on, että kortilla ei ole
sinänsä mitään tietoa, vaan se kaikki tiedot löytyy
tietojärjestelmistä. Siksi korttia tai sen tietoja ei voi
väärentää, Albäck vielä toteaa.

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset
asiantuntemuksella
•
•
•
•
•
•

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

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
Puh. (09) 2525 2425, Fax (09) 2525 2426
www.contesta.fi
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Teksti ja kuvat: Riina Takala

Varainsiirtovero jarruttaa
asuntomarkkinoiden
toimintaa
Isännöitsijät ovat joutuneet ”taituroimaan” yhtiölainaosuuslaskelmien kanssa tarkemmin kuin ennen, koska
asuntokaupassa osakkaaseen kohdistuvat taloyhtiölainat
vaikuttavat nyt varainsiirtoveron suuruuteen.
Verouudistus muutti käytäntöä viime vuoden maaliskuussa.
Samalla isännöitsijätodistuksen merkitys asuntokaupassa nousi
entistä suuremmaksi, vaikka uudistus ei sinällään muuttanut
tietosisältövaatimuksia.
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun akatemiatutkija,
dosentti Elias Oikarinen on ollut koko ajan sitä mieltä, että
varainsiirtovero pitäisi poistaa kokonaan, koska se haittaa
merkittävällä tavalla asuntomarkkinoiden toimintaa.
Varainsiirtoverouudistus astui voimaan viime
vuoden alussa, mutta vasta kolmen kuukauden siirtymäjakson jälkeen. Uudistus merkitsee sitä, että
asunto-osakekaupassa entisen 1,6 prosentin varainsiirtoveron sijaan nyt maksetaan 2 prosentin
varainsiirtovero. Lisäksi veron suuruuteen vaikuttaa
osakkaaseen kohdistuva taloyhtiölaina.
- Kaikki asuntomarkkinoihin perehtyneet taloustieteilijät sanovat, että varainsiirtovero on sellainen
vero, joka pitäisi pyrkiä poistamaan ja nostamaan
mieluummin sen sijaan kiinteistöveroprosenttia.
Asuntomarkkinoilla on jo ennestään paljon kitkoja,
jotka haittaavat kaupankäyntiä, asuntojen vaihtamista, muuttamista ja työllisyyttäkin. Varainsiirtovero vain lisää hankaluuksia.
Tämän sanoo Turun yliopiston kauppakorkeakoulun akatemiatutkija Elias Oikarinen painokkaasti ja on
esittänyt näkemyksiään monissa yhteyksissä.
Hän on tutkinut asuntomarkkinoiden toimivuutta ja dynamiikkaa yli kymmenen vuoden ajan. Hänen nykyinen viisivuotinen tutkimushankkeensa
asuntomarkkinoista käynnistyi viime syksynä. Sen
aikana on tarkoitus selvittää mm. asumisen verokohtelun vaikutuksia asuntomarkkinoilla. Lisäksi
siinä tutkitaan asuntojen ”suomalaistyyppisen” nettihuutokaupan toimivuutta, miten energiatehokkuus vaikuttaa asunnon hintaan, asuntohintojen,
luotonannon ja kotitalouksien luottamuksen välistä
vuorovaikusta sekä mahdollisuuksia havaita ”kupla”
asuntomarkkinoilla jo ennen kuin se on myöhäistä.
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"Isännöitsijöitä on moneen lähtöön, mutta hyvä
isännöitsijä on sellainen,
joka saa kerrottua, mitä
osakkaiden ja asukkaiden
pitää tietää ja saa vakuutettua asukkaat siitä, mitä
pitää tehdä, miksi tehdä
ja milloin on järkevä aika
tehdä."Elias Oikarinen

20

Pieni prosentti - iso vaikutus
Varainsiirtoveron muutoksen suunta oli Elias Oikarisen mukaan siinä mielessä väärä, että sitä nimenomaan korotettiin sen sijaan, että olisi ymmärretty
poistaa se kokonaan.
– Jotkut ovat väittäneet, ettei 0,4 prosenttiyksikön suuruisella korotuksella ole merkitystä kaupankäyntiin Kyllä kaikilla pienilläkin muutoksilla on kuitenkin merkitystä. Tietysti mitä pienempi
muutos, sitä vähäisempi vaikutus. Kahden prosentin varainsiirtovero on kuitenkin niin suuri, että se
vaikuttaa merkittävästi ja haitallisesti asuntomarkkinoilla. Näin se vain on, hän toteaa.
Ainakin asunnonostaja on saanut tuta siitä, mikä
merkitys pienelläkin korotuksella on. Vuonna 2010
ostaja maksoi tyypillisestä helsinkiläisestä perheasunnosta varainsiirtoveroa muutaman tuhat euroa. Vuoden 2013 jälkeen tehdyissä asuntokaupoissa se on noussut jopa 10 000 euroon. Ja varsinkin
putkiremonttivelkaisen tai muun remonttivelkaisen
vanhan asunnon ostaminen on kallistunut.
– En ole nähnyt asuntojen varainsiirtoverolle
yhtään järkevää syytä. Tai ainut järkevä syy on se,
että se tietysti tuo verotuloja. Kaikki muut vaikutukset ovat haitallisia ja verotuloja on mahdollista saada järkevämminkin - pienemmin haitoin.
– Sen, onko taloyhtiövelkaa vai ei, ei pitäisi vaikuttaa varainsiirtoveroon mitenkään. Siinä suhteessa veromuutos oli oikeansuuntainen. Mutta nyt se
tehtiin niin, että veroja kiristettiin, kun olisi ennemmin pitänyt poistaa vero myös velattomalta osuudelta. Älytöntä, Oikarinen kritisoi.
Oikarinen on vakaasti sitä mieltä, että valmistelussa ei kuultu riittävästi ja hyvissä ajoin asiantuntijoita. Lisäksi päätös tehtiin kiireellä, mistä kertonee
sekin, ettei esimerkiksi kiinteistönvälittäjille ja isännöitsijöille, jotka ovat avainasemassa asuntokauppaan liittyvissä varainsiirtoveroasioissa, ohjeita ollut valmiina lain astuessa voimaan ja siksi tarvittiin
kolmen kuukauden siirtymäaika.

Remontilla on vaikutusta
-päätelmä on itsestään selvyys
Mikä vaikutus jo tehdyllä tai vielä tekemättömällä putkiremontilla tai muulla suurella remontilla on
asuntojen hintoihin, on kysymys, johon ainakin
muutamassa pro gradu -tutkielmassa on yritetty
paneutua.
Aalto-yliopiston rahoituksen maisteriohjelman
opiskelija Natalia Nikola selvitti pro gradu -työssään
kaksi vuotta sitten, miten asunnon hinta käyttäytyy
ennen putkiremontin toteuttamista.

Asuntomarkkinoiden dynamiikkaa tutkiva
Elias Oikarisen toivoisi tutkimusta, jossa
luotettavasti selvitettäisiin, kuinka paljon
tehdyt remontit nostavat asuntojen
myyntihintoja ja missä määrin remonttikustannuksia hintaan laitetaan.

Sen peruspäätelmät olivat, että asunnon hinta alkaa laskea noin kuusi vuotta ennen tulevaa putkiremonttia. Silloin huoneisto on noin kolme prosenttia edullisempi kuin vastaava asunto, jossa putkiremontti ei ole ajankohtainen. Vuotta ennen remonttia ero on yhdeksän prosenttia.
Kun velattomaan myyntihintaan lisätään putkiremontin kustannukset, ovat remontoitavat asunnot 18 prosenttia kalliimpia verrattuna vastaaviin, jo
remontoituihin asuntoihin. Vuotta ennen remonttia erotus on noin 11 prosenttia.
Kauppatieteiden maisteri Ilja Venäläinen tutki Itä-Suomen yliopiston pro gradussaan vuosina 1999-2012 tehdyn 10 738 kerrostaloasuntokaupan toteutuneita hintatietoja. Hänen tutkimuksensa päätelmä oli, että kerrostaloasunto kannattaa
myydä ennen putkiremonttia ja vastaavasti ostaa
vasta remontin jälkeen, jos asiaa tarkastellaan hinnan kannalta. Siinä todettiin, etteivät putkiremontin kustannukset siirry kokonaisuudessaan asuntojen myyntihintaan keskimääräisessä kuopiolaisessa
kerrostaloasunnossa.

Akateemista tutkimusta tarvittaisiin
Ihan mielenkiintoisia ovat Elias Oikarisen mielestä pro gradujen ja muiden tähän mennessä esitettyjen tutkimusten tulokset remonttien vaikutuksesta asuntojen hintoihin, mutta sellaista akateemiseen vertaisarvioinnin läpikäynyttä ja perusteellisiin tilastollisin menetelmiin perustuvaa tarkkaa ja
luotettavaa tutkimusta ei hänen tiedossa ole. Siihen
kyllä olisi tarvetta ja kiinnostustakin.
– Ongelmana tämän tyyppisissä tutkimuksissa on yleensä riittävän laaja ja luotettava data. Siksi
mainitsemasi asuntotietorekisteri kiinnostaa tutkijana kovasti, koska sellaisesta olisi meille tutkijoille
paljon hyötyä, Oikarinen sanoo.
Tällä hän viittaa toimittajan mainitsemaan eri
ministeriöiden yhteiseen hankkeeseen, jossa on
selvitetty asunto-osakkeiden omistajatietojen siirtämistä sähköiseen järjestelmään. Se mahdollistaisi
myös sähköisen asuntokaupan.
Rekisteri sisältäisi tämänhetkisen näkemyksen
mukaan kaksi osarekisteriä, joista toinen olisi asunto-osakkeiden omistajarekisteri ja toinen asuntoosakkeiden tietorekisteri. Asuntotietorekisteriin kerättäisiin yhteen kaikki asunto-osakeyhtiötieto ja se
toimisi siltä osin vastaavaan tapaan kuin esimerkiksi nykyinen kiinteistötietojärjestelmä.

Missä määrin remonttikustannukset voi laittaa hintaan?
– On selvää, että putkiremontti nostaa asunnon
hintaa. Totta kai. Eri kysymys on sitten se, nostaako
se yhtä paljon kuin remontti on maksanut. Se olisi
mielenkiintoisempi kysymys selvittää. [EO1]Oikarinen vielä pohdiskelee.
Entä onko asunto helpompi myydä remontoituna kuin ennen sitä?
– Taloustieteilijä ajattelee niin, että jos hinta on
asetettu yhtälailla järkevästi kummassakin tapauksessa, myyntiajan pitäisi olla samanlainen. Myyn21

tiaika on joka tapauksessa monimutkaisempi juttu,
siihen vaikuttaa tässä useampi tekijä.
– Minulle on itsestään selvyys, että remontti näkyy asunnonhinnassa. Mutta olen myös samaa
mieltä kiinteistönvälittäjien ja mainitsemiesi progradujen näkemysten kanssa siitä, että esimerkiksi putkiremontti ei näy arvoltaan täysimääräisesti
asunnon hinnassa myyntihetkellä. Sen voisi sanoa
olevan kummallista ja näin taloustieteilijän näkökulmasta epärationaalista, koska putkiremontissahan on sen kustannuksen lisäksi muita riskejä,
suuri epävarmuus, joiden pitäisi entisestään madaltaa asunnon hintaa ennen remonttia. Asunnolla
voi olla kuukausien verran ”tyhjäkäyttöä”, koska on
asuttava muualla. Senkin pitäisi madaltaa asunnon
hintaa ennen remonttia. Näillä perustein ero ennen
ja jälkeen putkiremontin pitäisi olla kaiken järjen
mukaan suurempi kuin nykyisin on havaittu - itse
asiassa eron pitäisi olla putkiremontin hintaa suurempi.
– Mutta nyt näyttäisi siltä, että ”käppi” on keskimäärin vähemmän. Johtunee myös siitä, että kotitaloudet eivät ole niin valistuneita asuntokaupassa
ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Isännöitsijällä tärkeä
ylläpitäjän rooli
Isännöitsijän roolina asuntokauppaakin ajatellen on
Oikarisen mielestä tärkeää, että on hyvä ja ammattilainen, joka huolehtii asuntojen ja kiinteistöjen ylläpidosta.
– Isännöitsijöitä on moneen lähtöön, mutta hyvä isännöitsijä on sellainen, joka saa kerrottua, mitä osakkaiden ja asukkaiden pitää tietää ja
saada vakuutettua asukkaat siitä, mitä pitää tehdä,
miksi tehdä ja milloin on järkevä aika tehdä. Näen
tärkeäksi isännöitsijän roolin ja asunto-osakeyhtiöiden kannattaisi panostaa siihen. Jos ei ole hyvä isännöitsijä, pitää vaihtaa. Isännöinnillä voi olla
merkittävä vaikutus ylläpitokustannuksiin ja arvonkehitykseen.
Ajatus siitä, että isännöitsijä voisi tukea taloyhtiön asuntokauppaa laadituttamalla strategioita
tai teettämällä vaikkapa historiikkejä on Oikariselle vieraampi ajatus, mutta toisaalta - mikä ettei, jos
isännöitsijällä sellaista oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta riittää.
– Se on kuitenkin totta, että isännöitsijä voi toimillaan vaikuttaa taloyhtiön yhteishenkeen ja yhteisöllisyyteen.

Omistusasumisriippuvaisuus
vähenee?
– Islannissa oli ennen taloudellista romahtamista
ajatus, että kaikkien islantilaisten pitäisi asua omistusasunnoissa. Minä kysyin, miksi pitäisi. Miksi ei
olisi laisinkaan vuokra-asuntomarkkinoita? Minusta se oli tavoitteena aivan älytön.
Suomessa kaksi kolmasosaa asuu omistusasunnossa. Siitä puhutaan Oikarisen mukaan kuin se
olisi kansainvälisesti jotenkin korkea luku.
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– Mutta aika tyypillinen luku se on. Omistusasuminen on ollut ja vieläkin on keskimääräiselle kotitaloudelle edullisempaa kuin vuokra-asuminen. Se
on sitä omistusasumisen veroedun ansiosta. Nythän veroetua karsitaan ja vähennetään, mikä johtaa
siihen, että omistusasumisaste on tulevaisuudessa pienempi kuin se muuten olisi. Se ei kuitenkaan
vielä tarkoita sitä, että omistusasumisaste automaattisesti pienenisi nykyisestä, koska omistusasumisasteeseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin verotus.
Oikarinen näkee, että sen lisäksi, että omistusasumisessa oletettavissa olevat asumisen kustannukset ovat pienemmät kuin vastaavassa vuokraasunnossa, imagosyyt ja turvallisuuteen liittyvät
asiat ovat kasvattaneet omistusasumisen houkuttelevuutta.
Myös vuokra-asuntomarkkinoita tarvitaan Oikarisen mukaan ilman muuta.
– Kaikki eivät voi tai halua asua omistusasunnoissa ja täytyy olla vaihtoehto. Jotkut muuttavat
usein. Jos ajatellaan muutto- ja asunnonvaihtokustannuksia ilman sitä varainsiirtoveroakin, niin kustannukset ovat suuria ja siksi vuokralla asuminen
on siihen tilanteeseen hyvä vaihtoehto.
– Tietysti meidän pitäisi saada verotuksellisesti
omistus- ja vuokra-asuminen tasapainoisempaan
suhteeseen ja pitää yllä vuokramarkkinoiden toimintaa.
Oikarisen näkemys on, että tulevat sukupolvet
ovat nykyistä vähemmän ”omistusasuntoriippuvaisia”, koska he ovat vaihtelunhaluisempia, eivätkä halua sitoutua pitkään asuntolainaantai yhteen
asuinpaikkaan yhtä voimakkaasti kuin vanhempansa.
– Voisi kuvitella, että omistusasumisen merkitys
voisi tulevaisuudessa jonkin verran pienentyä sitä
kautta, ja sitä suuremmalla syyllä tarvitaan vuokraasuntoja ja muitakin asumisen vaihtoehtoja.

Verottajan ohjeet
varainsiirtoverosta
KUN on kyse käytetyn kohteen kaupasta, vero on
suoritettava lainoista, jotka kaupantekohetkellä kohdistuvat luovutettuihin osakkeisiin. Osakkeisiin kohdistuvat rakentamisaikaiset lainat luetaan vastikkeeseen, vaikka yhtiössä ei ole tehty päätöstä osakkaan
oikeudesta tai velvollisuudesta maksaa laina pois.
Muun kuin rakentamisaikaisen yhtiölainan osalta
(esimerkiksi peruskorjauslaina) ratkaisevaa on se,
onko yhtiössä ennen kaupantekohetkeä tehty päätös, jolla on määritelty osakekohtaiset lainaosuudet
ja annettu osakkaille näitä lainaosuuksia koskeva
konkreettinen poismaksuoikeus. Jos päätös on tehty
ennen kaupantekohetkeä, yhtiölainaosuudesta on
suoritettava vero. Tällöin merkitystä ei ole sillä seikalla, että yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksellä
määrätty yhtiölainan tai sen erän takaisinmaksupäivä
on myöhäisempi kuin kaupantekopäivä.
Jos yhtiössä ei ole ennen kaupantekohetkeä
tehty päätöstä, jolla olisi määritelty osakekohtaiset
lainaosuudet tai jolla olisi annettu osakkaille näitä lainaosuuksia koskeva konkreettinen poismaksuoikeus,
yhtiölainasta ei ole suoritettava varainsiirtoveroa.
Osakkeisiin kohdistuvan muun kuin rakentamisaikaisen yhtiölainaosuuden selvittämisen kannalta
keskeistä on se, että kauppatapahtuman pohjana on
muiden asiakirjojen ohella isännöitsijätodistus.

LEIKKAAMME NURMIKOITA,
PENSASAITOJA JA

KIINTEISTÖJEN

ENERGIANKULUTUSTA.

Osakkaaseen kohdistuvat lainat
Isännöitsijätodistuksen tietosisällöstä säädetään
asetuksessa (365/2010). Asetuksen mukaan isännöitsijätodistuksesta on ilmettävä eriteltynä lainat, jotka
osakkeenomistajalla on oikeus maksaa pois.
Erilaisista isännöitsijätoimistojen kirjanpitojärjestelmistä johtuen isännöitsijätodistuksissa voi olla
tieto lainaosuudesta joko todistuksen antohetken
kuukauden alun tai lopun tilanteen mukaisena (ei
kaupantekopäivän tilanteen mukaisena).
Veron perusteeseen yhtiölainaosuus voidaan
laskea kaupantekohetken mukaan määräytyvän kuukauden alun tai lopun tilanteen mukaisena.

Oikea asiantuntija hoitaa kiinteistösi niin, että säästät
tuntuvasti energiaa ja selvää rahaa. Voit tilata joko
yksittäisen palvelun tai kokonaispaketin, joka kattaa
niin kiinteistöhuollon, -tekniikan kuin energianhallinnankin.
Ekohuolto
Huoltomiesten tekemään päivittäiseen energiatehokkuuden seurantaan perustuva palvelumme on vähentänyt kiinteistöjen energiankulutusta keskimäärin 15
prosenttia.
Energianhallinta

Verovastuu ostajalla
Verovastuuta koskevia varainsiirtoverolain säännöksiä
ei ole muutettu. Isännöitsijätodistuksen tietosisällön
oikeellisuus ja kattavuus on olennaista käytetyn osakeasunnon kaupassa. Yhtiölainaosuuden lukeminen
veron perusteena olevaan vastikkeeseen korostaa
isännöitsijätodistuksen merkitystä entisestään.
Veron oikeamääräisestä suorittamisesta on
vastuussa edelleen luovutuksensaaja eli ostaja. Jos
osakkeen tai osuustodistuksen siirtyminen merkitään
osake- tai osuustodistusluetteloon, vaikka selvitystä
suoritetusta tai peritystä verosta ei ole esitetty, on
veron oikeamääräisestä suorittamisesta vastuussa
myös asunto-osakeyhtiö.
Jos osakkeen siirtyminen on merkitty osakeluetteloon ja veronmaksun osittainen laiminlyönti johtuu
isännöitsijätodistuksessa olevasta yhtiövelkaa koskevasta virheellisestä tiedosta, verosta on ensisijaisesti
vastuussa isännöitsijän toiminnasta vastuussa oleva
asunto-osakeyhtiö.

Energianhallintakeskuksemme tarkastaa säännöllisesti etäyhteydellä asiakkaiden taloteknisten järjestelmien toiminnan.
Ekohuolto+
Ainutlaatuinen palvelupakettimme on kiinteistön kustannustehokas täysihoito, joka sisältää ekohuollon
toimenpiteet ja energianhallintakeskuksen tuottamat
tiedot.
Ota yhteyttä!
010 636 6540
myynti@lassila-tikanoja.ﬁ
www.lassila-tikanoja.fi
JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS
SIIVOUS JA TUKIPALVELUT
KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA
VAHINKOSANEERAUS
VIEMÄRIHUOLTO
YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Teksti ja kuvat : Hanna Rissanen

ENSIMMÄINEN VUOSI TAKANA

Energiatehokkuuden
edistämistä asetuksen kera

Annika Alppi,
Jalo Virkki ja
Juha Brunnila
kokevat, että
kohdekohtaiseen harkintaan korjausrakentamisen
ratkaisuissa on
energiatehokkuusasetuksen
jälkeenkin yhä
mahdollisuus.

Ympäristöministeriön asetus energiatehokkuuden
parantamisesta korjaushankkeissa tuli voimaan viime
syyskuussa. Miten se on heijastunut rakennusvalvonnassa
toimivien työhön? Entä, miten taloyhtiöiden tavoitteisiin
korjaushankkeissaan? Tampereen rakennusvalvonnasta
ajatuksiaan valotti kolmikko Alppi, Brunnila ja Virkki.

T

amperelaisrakennuttajien talotekniikan
lupa-asioista vastaava LVI-tarkastusinsinööri Juha Brunnila kertoo, että hänen
aikanaan taloyhtiöt ovat olleet koko ajan
kiinnostuneita, miten parantaa yhtiönsä energiatehokkuutta. Tänä päivänä sitä tavoitellaan, ei siihen
asetusta olisi tarvittu, .
– Omaan työhöni teknisellä puolella se ei ainakaan ole vaikuttanut.
– Parhaimmillaan tämä asetus ajaa miettimään
korjauksessa koko rakennusta kerralla, rakennuslupia pääpiirustustasolla käsittelevä lupa-arkkitehti
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Annika Alppi puoltaa asetusta. Samaa toivoo myös
kaupunkikuva-arkkitehti Jalo Virkki.
– Ehkä ei kovin iso, mutta pieni ajattelua aktivoiva vaikutus asetuksella on. Kyllä me siitä muutoksesta silti joudumme muistuttamaan korjauttajia, Virkki toteaa.
Julkisivumuutoksista vastaavana Virkki tähdentää, että asetusta ei ole edes tarkoitettu koskemaan
kaikkea korjausrakentamista.
– Ensimmäinen kysymys on, onko hanke niin
laaja, että se tarvitsee ylipäätään rakennusluvan. Jos
ei, asetus energiatehokkuudesta ei koske sitä.

Kokonaisuus huomioimalla
paras lopputulos
Rakennusvalvonnalle lienee helpotus, jos tällaisista
tai muistakaan lupamenettelyn ulkopuolelle rajatuista korjauksista ei tule heille edes tietoa? Jalo Virkin
mukaan näin ei ole. Hän soisi kernaasti, että rakennuttajat sellaisissakin hankkeissa ottaisivat rakennusvalvontaan yhteyttä, kysyisivät asioista.
Rakennusvalvonnan ammattilaisille yhteydenotto soisi tilaisuuden ohjeistaa ehkä sinänsä pienissä,
mutta hankkeen lopputuloksen kannalta merkittävissä detaljeissa, ikkunoiden osalta esimerkiksi ruutujaon vaikutuksesta.
Tai muistuttaa ikkunavalinnassa myös ääneneristyksen tärkeydestä, etenkin vilkkaiden liikenneväylien varrella olevissa kohteissa.
Tai siitä, että ikkunoiden vaihtamisessa ei saa
unohtaa ilmanvaihtuvuuden näkökohtaa. Pahimmillaan vanha tuloilmaventtiilillinen ikkuna on vaihdettu venttiilittömään miettimättä, mistä tuloilma
vastaisuudessa saadaan. Painovoimaisen ilmanvaihdon talossa ilman vaihtuminen voi loppua tyystin, tai
korvausilma tulee miestä lie, ehkä portaikosta postiluukun kautta. Jos sitten virhe korjataan lisäämällä
tuloilmaventtiili seinään, aiheutetaan herkästi vetoa.
– Tuloilmojen määrät tulisi aina mitoittaa poistoilman määrän mukaan, käyttäen ammattilaista, Juha Brunnila huomauttaa.
Tampereella rakennusjärjestys on uusiutumassa.
Uudistuksen tultua voimaan tällainen kepeä, mutta
tärkeä hyväksymismenettely tulee viralliseksi.
– Käytännössä hyväksyttäminen hoituu sähköpostin kautta 90 prosentissa tapauksista, Virkki sanoo.
Viiden vuoden kunnossapitotarvesuunnitelman
- jota taloyhtiöiltä edellytetään asunto-osakeyhtiölaissa - Jalo Virkki näkee näissä asioissa turhan lyhyeksi. Joskus niitä tehdään myös kokolailla hutaisten.
Annika Alppi puolestaan kertoo nähneensä kuntotutkimuksen pohjalta tehtyjä kymmenenkin vuoden
suunnitelmia, joissa korjaukset on taulukoitu toteutusjärjestykseen.
Olipa PTS laadittu viidelle tai kymmenelle vuodelle, tärkeintä on miettiä, mitä kaikkia remontteja tulevaisuudessa tullaan tekemään, ja miten vaiheet vaikuttavat toisiinsa ja kokonaisuuteen.

Perustelluille
poikkeuksille sijaa
YM:n asetus 4/13 energiatehokkuuden parantamisesta korjausrakennushankkeissa sulkee parantamisvelvollisuuden piiristä monenlaisia rakennuksia,
osan suojelullisista syistä.
Jalo Virkin mukaan tänä päivänä suojelukohteissa asuvat ihmiset tietävät asuvansa suojelukohteissa
ja arvostavat sitä. Heitä ei juuri tarvitse opastaa olemaan tuhoamatta rakennusta, esimerkiksi energiatehokkuuden nimissä.
– Toisaalta, vaikka kyse on kaavassa suojellusta
talosta, jota asetus ei koske, mikään ei estä siinäkin
miettimästä energiaa säästävää ratkaisua, esimerkiksi lämmitys- tms. järjestelmiin, Virkki sanoo.

Arvokkaaseen
jugendtaloon
harkittiin lämmöntalteenottojärjestelmän
rakentamista.
Rakennusvalvonta ei
suositellut sitä;
sisätiloissa rakennelmat olisivat vääjäämättä uhanneet sisäilmeen
tyylipuhtautta.
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Annika Alpin mukaan Tampereella on paljon
myös rakennuksia, jotka ilmiselvästi ovat arvorakennuksia, vaikka niille ei ole määritelty suojelun
tarvetta alueen kaavassa. Joidenkin osalta on jälkikäteen todettu, että olisipa hyvä, jos suojelua edellyttävä kaava olisi ollut.
Jalo Virkki kertoo ajatelleensa niinkin, että esimerkiksi julkisivuremontissa voi poikkeuksella antaa suojelua puoltavan lausunnon, kun kyseessä on
arvokohde - vaikka suojelumerkintää sillä ei olisikaan.
Tampereelta löytyy esimerkkejä mm. 1950-luvun
taloista, joilla suojelumerkintää ei ole, mutta jotka rakennusvalvonnassa koetaan arvokkaina. Esimerkkinä asuintalo, jolle taloyhtiö oli valmistautunut teettämään eristerappauksen - mille ei sinänsä
ollut estettä. Talo ei sijaitse RKY-alueella (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö), mutta eipä paljosta puutukaan. Kalevan RKYalue (40- 60-luvuilta) on naapurustoa.
– Suosittelimme, että eristerappausta ei toteutettaisi. Virkki kertoo.
Taloyhtiö käänsi mielensä. Talo rapattiin lisäeristeittä, eivätkä ikkunat painuneet syvälle julkisivuun.

Toiselle puolelle Kalevaa sijoittuvalla alueella kyseisen ajan taloille on tehty päinvastaisiakin ratkaisuja, lämpörapattu RKY-alueella olevia taloja. Joissakin lupa lämpöeristysrappaukseen on perustunut
talojen alkuperäiseen, eristyskyvyltään heikkoon
kaasubetonieristykseen. Kaasubetoni murenee herkästi sen pinnasta poistettavan vanhan rappauksen
mukana. Rappauksen uusiminen on hankalaa.
RKY -alue laajentui Kalevan kyseisessä osassa
vasta, kun ensimmäiset lämpörappaukset olivat jo
tehtyinä. Sittemmin RKY-alueella lausunto julkisivun korjaustavasta on kysytty aina Museovirastolta.
– Jos naapuri on saanut luvan lämpörappaukseen, on vaikea perustella, miksi se evättäisiin viereiseltä taloyhtiöltä. Rakennusviranomaisina meidän on sillä alueella otettava huomioon tasavertaisuusnäkökulma.
Tampereella rakennusvalvonnassa suojelunäkökulmaa on sovellettu siis RKY-kaavaan kuulumattomiinkin, mutta arvorakennuksiksi koettuihin rakennuksiin .
– Arvotalo on arvotalo, vaikka sitä kaavassa tai
asetuksessa ei olisi mainittukaan. Tulkintaa on kehitettävä kaiken aikaa, Jalo Virkki toteaa.
– Koska vuodesta 1980 lähtien valmistuneisiin
taloihin energiaselvitys on kuitenkin tehtävä tiettyyn aikaan mennessä, taloyhtiöiden kiinnostus
energia-asioihin kiinnostaa kaiken kaikkiaan. Asetus antaa nyt raameja, joiden mukaan energiatehokkuuteen vaikuttavia korjauksia voi miettiä ja toteuttaa muissakin rakennuksissa.
Annika Alppi sanoo ympäristöministeriön asetuksen energiatehokkuuden parantamisesta vaikuttaneen alkuun sekavalta. Sittemmin sen merkitys
on selventynyt: energiaparannusta suunnitteleville
on nyt helpompi valaista eri keinot, millä se on toteutettavissa. Asetus ohjaa ajattelemaan laajemmin,
niin että energiatehokkuuteen ei pyritä vain yhtä
kohtaa, rakennusosaa tai teknistä järjestelmää tarkastellen, vaan ottaen huomioon rakennuksen kokonaisuutena.

Asetuksessa monelle
vielä perehdyttävää
Rakentamista koskevien ohjeistusten on todettu
poikkeavan paikkakunnittain. Pääkaupunkiseudun
suuret kunnat ovat nyt päätyneet yhtenäiseen menettelyyn.
– He ovat tehneet paljon ohjeistuksia, heillähän
on huomattavasti enemmän henkilökuntaa asukasta kohden kuin meillä Tampereella esimerkiksi, Jalo
Virkki viittaa etenkin Helsingin rakennusvalvontavirastoon. Pääkaupunkiseudulla on myös tiivistetty
Helsingin, Vantaan ja Espoon rakennusvalvontojen
yhteisiä toimintalinjauksia.
Helsinki on ilmoittanut, että heidän tulkintojaan
saa käyttää muuallakin, ja soveltuvin osin Virkki
kertoo niitä Tampereella jo käytetynkin.
– Toisaalta niistä löytyy myös sellaista, mikä ei
meille istu.
Entä jos ja kun rakennusvalvontojakin tullaan
yhdistämään suuremmiksi yksiköiksi alueittain laa-

Taloyhtiö (vas.) pyörsi päätöksensä rakennuksensa lämpörappauksesta, koska ikkunat olisivat jääneet syvälle. Siihen
oli vielä mahdollisuus, koska asetus energiatehokkuudesta
ei vielä ollut voimassa.

jemminkin, kuten hallituksessa ja ympäristöministeriössä on arvioitu? Virkki, Alppi ja Brunnila uskovat sen edesauttavan toimintatapojen yhtenäistämistä.
Joissain pikkukunnissa menettelytavat rakennusvalvonnassa saattavat olla hyvin omanlaisensa,
vapaammat, rakennustarkastajastakin riippuen.
Monissa niistä voimavarat ovat olleet olemattomat, ja yhdistyminen ja siirtyminen järjestelmällisempään suuntaan voi tuoda pientä jännitystäkin.
Toisaalta sen myötä omalle työlleen on mahdollista
saada jatkossa ammatillista tukea.
Tampereella ylikunnallisesta auttamisesta on jo
ennestään kokemusta. Pirkanmaan kunnista monissa ei ole omaa lvi-tarkastajaa, ja käytännössä Ju-

ha Brunnila on tehnyt jo pitkään työtä yli rajojen.
Kiinteistönomistajilta ja asukkailta asetukseen
liittyviä kysymyksiä rakennusvalvonnalle on tullut
vähänlaisesti. Enemmän soittoja on tullut energiaselvityslakiin liittyvistä energiaselvitystodistuksista.
Jalo Virkki epäilee toisaalta, että monet suunnittelijoistakaan eivät välttämättä tiedä vielä paljoakaan ympäristöministeriön energiatehokkuusasetuksesta.
Se ei ole liiemmin ollut esillä alan koulutustilaisuuksissa voimaan astumisen jälkeen, vaan lähinnä
sitä aiemmin ennakkoinformointina, ”tällaista nyt
ollaan tekemässä” -linjalla.
– Lukemallakin asia selviää, mutta suunnittelijoita ajatellen koulutus voisi olla hyvä, Virkki toteaa.

Tampereella on
vilkasta julkisivuremonttien
rintamalla ainakin Kalevassa.

27

”Ruotsalaisista 60 prosenttia asuu
etelämpänä kuin Helsinki. EU:sta
tulevat isot energiamääräykset
eivät juuri koske kuin meitä
suomalaisia, jotka olemme ensimmäisenä noudattamassa niitä
pilkun päälle. Muualla kuin
Suomessa noudattaminen on
vähän niin ja näin. ” Jouni Kourula

Teksti ja kuvat : Hanna Rissanen

KOHDEKOHTAINEN LÄHTÖKUNTO JA TARPEET
YHÄ KORJAUSSUUNNITTELUN PERUSTA, VAIKKA

Asetus energiatehokkuuden
puolesta toi velvoitteita
Ympäristöministeriön asetus 4/13 on laittanut
myös korjausrakentamisen suunnittelijat entistä
enemmän pohtimaan, miten kunkin kohdekiinteistön
energiatehokkuuden taso olisi nostettavissa asetuksen
edellyttämässä määrin. Toisissa kohteissa kaikin
puolin hyväksyttävä ratkaisu löytyy helposti, joissakin
kompromisseilta ei voi välttyä. Kaikkia rakennuksia, eikä
korjaus- ja muutostöitä asetus edes koske.

A

lun kolmatta vuosikymmentä enimmäkseen Turun seudulla, nyttemmin laajemmallakin toimineessa Julkisivukonsultointi JK Oy:ssä on nähty monenlaisia
rakennusvirheiden, ajanhampaan, säiden ja erilaisten yhteisvaikutusten rakennusten julkisivuille aiheuttamia vaurioita. Samassa ajassa myös korjaus-
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Ikkunoiden
U-arvoissa on
puhuttu 1,7 W/
(m3/s), sitten
1,0, nyt 8-0,7.
– Vieläkin tehokkaampia ikkunoita pystytään tekemään
ja käytetään
esimerkiksi
passiivitaloissa,
Kourula sanoo
ja epäilee, että
ajanoloon julkisivukorjaajille
voi tulla töitä,
kun ilmanvaihtolaitteet eivät
syystä tai toisesta enää toimi.

rakentamista koskevissa viranomaismenettelyissä
ja -vaatimuksissa on tapahtunut omia muutoksiaan.
Kuluva kevät on pitänyt kahdeksan hengen toimiston varsin kiireisenä. Pari vuotta sitten lukuisissa taloyhtiöissä julkisivukorjaushankkeisiin ryhtymisiä torpattiin vedoten lama-aikaan tai ”kohta

tulossa olevaan” putkiremonttiin. Ajat eivät taida
sen kummemmat olla nytkään, silti asenne tuntuu
muuttuneen.
– Viime syksystä töitä on riittänyt liki yötä päivä.
Ja harvoin tähän aikaan vuodesta suunniteltavaa
on tiedossa jo syksyksikin, toimitusjohtaja Jouni
Kourula kuvaa.
– Yksikään taloyhtiö ei ole nyt tehnyt kokouksessaan negatiivista, hanketta lykkäävää päätöstä.
Osakkaat ovat varmaan kyllästyneet lamapuheisiin.
Ympäristöministeriön korjausrakentamisen
energiatehokkuusvaatimuksia koskevasta asetuksesta Kourula kertoo kuulleensa jonkin verran taloyhtiöväen ihmettelyä, onko lämpöeristystä oikeasti laitettava lisää moinen vahvuus, usein 170 -200
millimetrin kerros. Siihen on vain sanottava: määräys on.
Vaikka asia ymmärrettäisiinkin, monen on silti
vaikea hyväksyä esimerkiksi sitä, että energiatehokkuuden nimissä julkisivun vahvetessa ikkunat jäävät syvemmälle. Näin käy kohteissa, joissa ikkunoiden uusiminen on niin tuore tapaus, että ne ovat
julkisivukorjauksen yhteydessä taas uusilla korvattaviksi turhan hyväkuntoiset - ja myös energiatehokkuudeltaan kohtuulliset.
Kourulan mukaan ikkunoiden syvyyksiin uppoamisen vaikutelmaa, ampuma-aukkomaisuuden
vaikutelmaa voi sentään jotenkin koettaa hälventää, kuten viistoamalla tai pykälöittämällä julkisivun
reunaa ikkunoiden ympärillä. Sen sijaan enää ”syväikkunaongelmaa” ei juuri ratkota asennuttamalla
olemassa olevien ikkunoiden ulkopuolelle etuikkunoita, lähemmäksi lisäeristetyn julkisivun ulkopintaa, kuten jossain vaiheessa tehtiin.
– Kun pokia alkaa olla kolme tai neljä, kukapa
niitä enää pesee, Kourula tietää menetelmän vähemmän mukavaksi koetusta seurannaisvaikutuksesta.

Kaupunkikuvaan heijastumia
enemmän tai vähemmän
Energiatehokkuusasetusta ajaneiden tahojen lisäksi mahdollisuus selvitä vähemmällä energialla, useimmiten lisäeristyksellä, kiinnostaa epäröinneistä huolimatta toki myös taloyhtiöitä.
Julkisivukonsultointi JK Oy:ssä lisäeristämisten
järkevyys on pistänyt epäilemäänkin, etenkin
tapauksissa, joissa hankkeen takaisinmaksuaika huitelee 50 vuoden tienoille. Tosin tällaisistakin
kohteista korviin on kuulunut asukkailta positiivista
palautetta: vetoisuus on väistynyt ja asumismukavuus parantunut.
Jos julkisivukorjaus ehdottomasti syystä tai toisesta halutaan toteuttaa energiatehokkuutta juurikaan parantamatta, ratkaisu edellytettyyn 10 prosentin energiansäästöön voi onnistua parantamalla
muiden rakennusosien U-arvoja. Tai sitten ei. Mistäpä olisi ollut kaivettavissa energiatehokkuuslisää
vaikkapa 1950-luvulla rakennetuissa rappauspintaisissa Martinmäen taloissa, jotka Turun raken-

nusvalvontatoimistossa koetaan suojelualueeksi,
joskaan alue ei ole rakennuskaavassa suojeltu? Ikkunat vaihtamalla ehkä? Se vaihtoehto ei ole tullut
kysymykseen museaalisista syistä.
– Museovirasto ei missään nimessä ole halunnut, että ikkunoita vaihdetaan, vaan että ne korjataan puisina.
Käytännössä vaihtoehdoksi olisi jäänyt siis lämpörappaaminen. Silloin Turun kaupunkikuvassa
varsin näkyvällä paikalla olevien rakennuksien mittasuhteet kuitenkin olisivat muuttuneet, alkuperäisinä säästettävät ikkunat painuneet syvemmälle.
Martinmäen talojen osalta vaihtoehtoja ei enää
tarvinne pitkään aikaan miettiä, sillä jokseenkin
kaikkien kyseisten talojen julkisivurappaukset on 510 vuoden sisällä korjattu lisäeristeittä, sitten maalattu.
–Jos niihin nyt ryhdyttäisiin tekemään julkisivukorjauksia, aika paljon saisi perustella välttääkseen
lämpörappauksen 10 prosentin energiatehokkuuden parannuksen saavuttamiseksi, Jouni Kourula
viittaa YM:n asetuksen vaikutukseen.
Toisaalta, alkuperäisluonteisen julkisivupintansa, asetuksesta huolimatta, saa säilyttää parastaikaa
työn alla oleva 1951 valmistunut As Oy Käsityöläiskatu 14:n rakennus. Vanhaan käsityöläiseen tapaan
terastirappaamalla tehtyjä julkisivuja ei Turussa ole
paljoa, eikä sellaisia taloja ole korjattu siellä 30 vuoteen.
– Nyt sekä Museokeskus että rakennusvalvontavirasto ovat aika tyytyväisiä, että julkisivu ollaan
korjaamassa terastirappaamalla. Työ alkoi maaliskuussa, ja valmistuminen menee varmaan marraskuulle.
Kourulan mukaan taloyhtiön osakkaiden omissa
ajatuksissa oli esillä myös vaihtoehto laittaa lisäeristys ja sen myötä hakea energiansäästöä. Terastirappauksen työstämisen ei kuitenkaan katsottu onnistuvan villan päälle, joten samankaltainen elävä pinta olisi menetetty.
Näyttö, että Käsityöläisenkatu 14:ssä oli jo ennalta parannettu energiatehokkuutta verrattuna rakennusaikansa tasoon saatiin siitä, että kymmenisen
vuotta sitten rakennuksessa oli vaihdettu ikkunat
paljon alkuperäistä energiatehokkaampiin. Asetuksen laskentaperiaatteissa esitetty kompensointimahdollisuus tuli käytetyksi.
Sen sijaan lämpörappaus oli varmasti paikallaan
remontoidessa 1960-luvulla Multavierun alueelle
valmistunutta kolmea asuintaloa. Seinien alkuperäinen eristysvahvuus oli ainoastaan 40 millimetriä.
– Pienimpiä, mitä muistan, Kourula sanoo.
Lämpörappaus toteutettiin katusivun puolella, ja
asunnot kuuluvat lämmenneen.

Matematiikkaa entistä
enemmän peliin
Jos nykyinen asetus olisi ollut voimassa, se ei (ehkä?) olisi antanut armoa toteuttaa julkisivukorjausta
ilman lisäeristystä vuonna 2013 remontoidulle sata29

kuntalaiselle kerrostalolle. Elementtitalon seinillä oli
jo tullut näkyville ruostuneita teräksiä 20 senttimetrin jaolla. Kourula kertoo kyllä ehdottaneensa myös
vaihtoehtoa, jossa pintaelementtien päälle olisi lisätty eristettä, sitten rapattu. Tämä olisi ollut varmin
tapa pysäyttää ilman hiilidioksidin aiheuttama betoniterästen ruostuminen ja siitä aiheutunut betonin rapautuminen.
Vertailuksi rakennukselle laskettiin kustannusarvio pelkästä betonipaikkaus- ja maalauskorjauksesta.
– Lämpörappaus olisi tullut maksamaan vähintään 50 prosenttia osakkeen arvosta. Jos asunnon
neliöhinta on 1 000 euroa, ei 500 euron neliöhinnalla tehtävälle remontille ole mitään järkeä. Työ
tehtiin paikkaamalla ja maalaamalla julkisivuelementit. Päätöksen puolesta puhui lisäksi se, että
valtaosa osakkaista oli eläkeläisiä.
Sen sijaan ymmärrystä Kourulalta ei tahdo enää
herua taloyhtiölle, josta muutaman vuoden sisällä
on useamman kerran pyydetty elementtien paikkausta saumamassalla veden puskettua pahimmissa kohdissa läpi, sisäseiniin saakka tapetteja irrottaen. Kolmatta kertaa työhön soitettu saumaaja oli
jo tuskitellut, mihin kohtaan lopettaa saumaus, kun
hyviä kohtia ei olekaan.
– Jos julkisivuihin teetettäisiin edes kuntotutkimus, sitten voitaisiin käyttää edullisia suoja-aineita
estämään veden imeytymistä, hidastamaan tai
estämään rapautumista!
Hyvissä ajoin tehtävällä suojauksella, impregnoinnilla, ja sen uusimisella tarpeen mukaan saatetaan saada julkisivulle lisäaikaa jopa 15-20 vuotta.
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Silti edes siihen ei aina taivuta, vaikka aihetta olisi.
– Mitäs sitä tutkii, kun ei mitään vikaa ole! on Kourula turhan usein saanut kuulla.
YM:n asetuksessa 4/13 korjausrakentamisen
energiamääräyksissä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta korjausrakennushankkeiden lopullisen suunnittelun käynnistämisen perustaksi on
laadittava teoreettiset laskelmat ensin rakennusten
energiatehokkuuksista ennen korjausta, sitten sama
suunnitelluin vaihtoehdoin toteutettujen korjausten jälkeen.
– Tällä hetkellä emme laske niitä itse, vaan teetämme laskelmat aliurakoitsijalla, Jouni Kourula sanoo.
– Aikaa menee entistä enemmän, ja ainahan
niistäkin tulee taloyhtiölle lisää maksettavaa. Isommissa kerrostaloissa voidaan puhua 3 000-4 000
eurosta, Jouni Kourula vielä toteaa.

Lisää tietoa mm. Turun kaupungin ja Valonian julkaisemasta Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas, joka
löytyy sivulta www.turku.ﬁ/energianeuvonta

”En tiedä, profiloituuko
isännöinti tulevaisuudessa toisin siksi, että
alalle tulee isoja toimijoita.” Henry Engblom

Teksti ja kuva : Riina Takala

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN OMA VASTUU TYÖVOIMASTA?

Alan imagoa parantamaan
koulutusmyönteisyydellä
Mikä yhdistää kokkikoulutuksen saanutta,
kirjapainopalveluiden myyntimiestä ja laboratorionhoitajana
työskennellyttä? Se, että he kaikki ovat tänä päivänä ammattiisännöitsijöitä.
Heitä yhdistää myös yhteinen työpaikka - vantaalainen
isännöinti- ja kiinteistönhuoltopalveluita tarjoava
Pähkinähoito Oy, jossa on aina suhtauduttu myönteisesti
työkokeiluihin ja tarjottu opiskelijoille harjoittelupaikkoja.

P

ähkinähoidossa nykyisin isännöitsijänä
toimiva Virpi Päivinen on yksi esimerkki
siitä, miten isännöintialalle tullaan:
– Olen alan vaihtaja. Työskentelin aikaisemmin laboratorion hoitajana. Vakuutusyhtiö
kustansi minulle ensin sen puolen vuoden työkokeilun, sen jälkeen isännöitsijäopiskeluni ja sen jälkeen tulin tänne Pähkinähoitoon töihin.

Kuka selvittäisi
tulevien vuosien isännöitsijätarpeen? Tai
mikä on tilanne
olemassa olevissa yrityksissä? Onko pulaa
vai eikö ole?
Toimitusjohtaja
Henry Engblomin mielestä
tällaisesta tiedosta olisi hyötyä esimerkiksi
alan koulutukspaikkojen kannalta.

Viime vuoden lopussa isännöitsijän ammattitutkinnon ja isännöitsijänä aloittanut Sari Akiki on toinen esimerkki ammatinvaihtajasta, joka kokkikoulutuksen, kotiäitiyden ja kiinteistösihteerikokemuksen jälkeen päätyi toiveammattiinsa - isännöitsijäksi.
Hän kouluttautui tehtäviinsä oppisopimuksella.
Antti Marvian tie yritykseen kulki työharjoittelun
ja opintojen kautta vakituiseksi isännöitsijäksi. Päh31

kinähoidossa vuodesta 2007 asti kestänyt työsuhde
kuitenkin muuttui vuodenvaihteessa, että Antista
tuli eläkeikäisenä osa-aikainen isännöitsijä.

Työpaikkoja hyville
isännöitsijöille tarjolla
Isännöintiyritykset, varsinkaan pienet tai keskisuuretkaan, eivät ole olleet kovin innokkaita ottamaan
harjoittelijoita osin aika- ja kouluttajaresurssipulan
vuoksi. Ehkä nihkeys on johtunut siitäkin, että yrityksissä pelätään koulutettavan valmistuvan, perustavan oman toimiston ja vievän asiakkaita mennessään.
– Kaikkein vähiten pitäisi pelätä sitä, että kokelas
vie asiakkaasi. Näyttäisi siltä, että koulutuksen jälkeen on osaava isännöitsijä, työpaikka löytyy. Koulutusaika on ainakin meillä koitunut monessa tapa-

Tilastoja isännöintialalta
ISÄNNÖINTIÄ harjoittavia yrityksiä oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 yhteensä 1202. Yritysten määrä oli kasvanut viidessä vuodessa 18:lla
yrityksellä, joiden toimiala on kirjattu nimikkeellä
”kiinteistöjen isännöinti”.
Henkilöstöä yrityksissä oli tilaston mukaan
vuonna 2012 4 766, joka oli kuitenkin 72 henkilöä
vähemmän kuin vuonna 2011. Tuolloin henkilöstön
määrä oli 4 838.
Neljänä aikaisempana vuotena henkilöstön määrä on kasvanut vuosittain, mutta hyvin vaihtelevia
määriä. Esimerkiksi vuonna 2007 alalla työskenteli
4 234 työntekijää ja seuraavana vuonna 97 enemmän. Vuonna 2009 henkilöstön määrä oli 4 483 ja
vuoteen 2010 verrattuna määrä hyppäsi roimasti,
243 henkilöllä.
Liikevaihdon kehitys on yrityksissä ollut nousujohteinen. Tilasto kertoo, että liikevaihdon määrä
yrityksissä oli vuonna 2012 395,6 miljoonaa euroa
ja kasvua vuoteen 2007 verrattuna 34,3 prosenttia.
Aloittaneiden ja lopettaneiden kiinteistöjen isännöintiä harjoittavien yritysten osalta tilasto kertoo,
että nettomuutos vuosien 2010 ja 2012 välisessä
tarkastelussa on -8.
Vuonna 2010 aloitti 89 isännöintiyritystä ja lopetti toimintansa 58. Vuonna 2011 aloitti 95 yritystä
ja lopetti toimintansa 55 yritystä. Vuonna 2012
aloittavia oli 76 ja lopettaneita 84 yritystä.
Työttömien isännöintialan työnhakijoiden määrän keskiarvo oli viime vuonna 219. Työpaikkoja oli
vuoden aikana avoinna keskimäärin kuukaudessa
58.
Kolmea vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoiden määrän keskiarvo oli 160 ja avoimien
työpaikkojen määrä keskimäärin 49.
Lähteet:
Toimiala Online/Tilastokeskus/
Yritys- jatoimipaikkatilastot
Finnvera/Tilipäätöstilastot
TEM/työvälitystilastot
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uksessa eduksi, toimitusjohtaja, isännöitsijä Henry
Engblom AIT, ITS-TEK sanoo.
Vaikka Virpi, Sari ja Antti ovatkin esimerkkejä
niistä henkilöistä, jotka ovat harjoittelunsa ja opintojensa jälkeen saaneet työpaikankin samasta yrityksestä, niin siihen on vaikuttanut yrityksen muiden työntekijöiden tilanteiden muutokset - eläkkeelle jäämiset tai työtehtävien vaihtamiset.
– Harjoittelu- ja työkokeilupaikkaa hakevalle korostan aina sitä, että tervetuloa meille, mutta työtä en takaa. Sellaista kuvaa ei saa antaa, että paikka
varmasti löytyy. Puolessa vuodessa tai vuodessakin
voi tapahtua kaikenlaisia asioita, Engblom jatkaa.

Hyviä kokemuksiaharjoittelijoista
Pähkinähoidon kokemukset harjoittelijoista ovat
myönteiset. Tärkeintä on tietenkin antaa heille todellisia työtehtäviä, ottaa mukaan kiinteistökatselmuksiin, kokouksiin, kirjoituttaa pöytäkirjoja jne,
mutta lisäresurssista voi olla apua myös jonkin yksittäisen hankalan asian selvittämisessä tai joissakin
muissa projektitehtävissä.
– En osaa tätä haitaksi sanoa, mutta tietysti työnantajana täytyy antaa harjoittelijalle työnohjausta
ja kannustavaa, positiivista tekemistä. Itsekin siinä
vertyy. Me olemme lähteneet siitä, että koulutettava
pääsee mukaan kaikkeen, mitä talossa tapahtuu ja
pääsee kokouksiin siltä osin kuin sovitaan.

Isännöitsijöiden todellinen
tarve tulevaisuudessa
Isännöitsijäpulasta ja eläkkeelle jäävien isännöitsijöiden lukumääristä käytyä keskustelua voisi kuvata
”lumipalloksi”, joka pyörii, mutta siitä ei saa otetta.
Minkä verran isännöitsijöitä oikeasti siirtyy eläkkeelle tulevina vuosina? Onko tällä hetkellä tai tulevaisuudessa isännöitsijöistä todella pulaa vai eikö
ole?
– Saattaa olla niin, että meillä ei kouluteta tarpeeksi isännöitsijöitä. Toisaalta eihän kukaan voi
tietää sitäkään, lähdenkö eläkkeelle kahden vai viiden vuoden päästä. En tiedä, onko Isännöintiliitto
tehnyt missään vaiheessa tutkimusta siitä, kuinka
suuri prosentti isännöitsijöistä on esimerkiksi ensi
vuonna 65-vuotiaita. Tai miten he jakaantuvat eri
puolille Suomea? Tai mikä tarve isännöitsijöistä tulee olemaan?, Engblom pohtii.
– Tietysti pääkaupunkiseudulla rakennetaan ja
kasvukeskuksissa rakennetaan lisää, mikä tuo lisää alan työpaikkoja. Mutta mikä tarve on olemassa
olevissa yrityksissä? Sitäkään ei ole selvitetty isännöitsijöiden, eikä varsinkaan kiinteistösihteereiden
osalta, Engblom vielä jatkaa.
Tarkan tiedon puutteesta kertonee juuri se, että
joku taho arvioi vuosittain tarvittavan 200 uutta isännöitsijää ja eläkkeelle siirtyvien määräksi yli 100. Isännöitsijöiden määrät vaihtelevat 2 500:stä
3 800:aan riippuen esimerkiksi siitä, otetaanko kuntien
tai seurakuntien tekniset kiinteistöpäälliköt ja tekniset
isännöitsijät mukaan ja kenen lukuja tarkastellaan.
Alalla toimivien yritysten määrä on lähteistä riippuen 700 - 1 100. Alalla toimivien työntekijöiden

määrän sanotaan olevan noin 5 000 työntekijää.
Mistään ei oikein käy ilmi, mistä lähteistä ja ajalta
tiedot ovat peräisin.
Jan Vapaavuoren Isännöinnin tulevaisuutta selvittäneessä raportissa mainittiin, että vuonna 2009
rekrytoitiin 320 isännöitsijää, 90 teknistä asiantuntijaa ja 240 muuta kiinteistöalan ammattilaista.
– Nuo luvut voisivat pitää aika hyvin paikkansa,
kun ajatellaan esimerkiksi näitä Kiinteistöalan Koulutuskeskuksessa tutkinnon suorittaneita. He ovat
kuitenkin tavallaan alalle jo rekrytoitu, koska koulutus suuntautuu niihin, joilla on työpaikka. Mikä on
muiden oppilaitosten, esimerkiksi Amiedun tai ammattikorkeakoulujen vaikutus siihen, kuinka paljon
uusia työntekijöitä kiinteistöalalle tulee. Ja sekin,
että mitä kautta työvoimapoliittisen vai omaehtoisen koulutuksen kautta.

Alan vaihtajia tulee
alalle entistä enemmän
– Kun katsoo viimeaikaisia irtosanomislukuja ja
toimialoja, joilla irtisanomisia on toteutettu, tuntuisi luontevalta, että sieltä olisi tulossa isännöinti- ja
kiinteistösihteeritehtäviin uutta väkeä - jos heille
saadaan vain riittävästi koulutuspaikkoja.
Se taas on pitkälti kiinni siitä, miten tärkeäksi
valtiovalta näkee tukea kiinteistöalan koulutusta tai
järjestää työvoimapoliittista koulutusta.

– Sari suoritti isännöintitutkinnon oppisopimuksella. Työnantaja sai hänestä korvausta 5 euroa
kuukaudessa, Engblom mainitsee yhtenä näkökulmana myös siitä, miten yrityksiä pitäisi tukea, jotta
esimerkiksi oppisopimuskoulutustakin olisi mahdollista järkevästi käyttää ammattitaitoisten työntekijöiden saamiseksi alalle.

Isännöintikampanjointia
asukkaille
Kunnollinen, näyttävä mainoskampanja televisioon - voisiko se olla yksi keino oikeasti nostaa esiin
isännöintityön arvoa ja merkitystä yhteiskunnassa? Tätä sietää pohtia, koska miten pitkään isännöintialan täytyy kärsiä imagosta, joka on syntynyt
menneinä vuosikymmeninä. Siis siitä, että omatoimi-isännöitsijät ovat hoitaneet asioita, upseerit ja
pankinjohtajat ja monet muut tietyn alan ammattilaiset innostuneet isännöinnistä lamavuosien aikana, ammattitaidon perään ei ole kyselty ja palveluita
myyty liian halvalla.
Henry Engblomin mielestä tuo edellä esitetty ei
enää vastaa nykyajan isännöintiyritysten proﬁilia.
– Toisaalta en tiedä, proﬁloituuko isännöinti tulevaisuudessa toisin siksi, että alalle tulee isoja toimijoita. Joka tapauksessa se tuntuu edelleen siltä,
että asukkaat eivät pidä isännöintiä ”minkään moisena hommana”, eivät arvosta.

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

Nimen ja osoitteenmuutoksen teet kätevimmin sähköpostilla tai netissä.
• Sähköpostilla osoitteeseen:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.¿
• Netissä Kiinteistöpostin kotisivujen
kautta osoitteessa www.kiinteistoposti.¿.
Sieltä sivun oikeasta reunasta painike
Tee osoitteenmuutos

mukana taloyhtiön arjessa ja juhlassa
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”Työkokeilu on tosi hieno juttu. Monella on oma
mielikuvansa isännöitsijän
työstä, mutta jos sitä ei pääse kokeilemaan käytännössä, niin ammatinvalinta voi
mennä tosi pieleen.” Sari Akiki

Omasta taloyhtiökokemuksesta on hyötyä isännöitsijän ammatissa. Osaa ehkä
paremmin asettautua myös
osakkaan ja asukkaan asemaan, Sari Akiki arvioi.

Teksti ja kuva : Riina Takala

”Tiedonjano” isännöitsijän
tärkeä ominaisuus

K

okin kauhasta kotiäidiksi, kiinteistösihteeristä isännöitsijäksi - sillä tavoin on kulkenut Sari Akikin tie isännöitsijäksi Pähkinähoitoon.
– Olen ollut aina mukana kaikissa taloyhtiöissä,
missä on asuttu, niiden hallituksessa tai kun olimme yhdessä vaiheessa vuokralla, niin silloin olin
mukana asukastoimikunnassa. Olen jostakin kumman syystä aina löytänyt tieni niihin.
Pähkinähoito-suhde alkoi työkokeilulla, sillä Sari
halusi kymmenvuotisen kotiäitikautensa ja iltapäiväkerhon osa-aikaisen työn jälkeen kokeilla, onko
isännöitsijän työ sitä, mitä hän on kuvitellut. Kokeilu aloitettiin kuitenkin kiinteistösihteerin tehtävistä.
– Työkokeilu on tosi hieno juttu. Monella on
oma mielikuvansa kiinteistöalasta ja isännöitsijän
työstä, mutta jos sitä ei pääse kokeilemaan käytännössä, niin ammatinvalinta voi mennä tosi pieleen.
Työharjoittelussa myös aika nopeasti näkee, onko
harjoittelijalla motivaatiota tai kykyä työhön.
– Sovimme Henry Engblomin kanssa, että jään
puolen vuoden työkokeilun jälkeen oppisopimuksella yritykseen ja opiskelen kiinteistösihteeriksi.
Siihen tarjoutui mahdollisuus, kun pitkäaikainen
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kiinteistösihteeri Pirjo jäi eläkkeelle, ja sain hänen paikkansa. Sain siitä kimmokkeen ja opiskelin
vuokravalvonnan tutkinnon työn ohessa.
Vuonna 2011 Sari kävi Amiedussa isännöinnin perusteet -kurssin ja sai siitä kimmokkeen jatkaa isännöintiopintoihin. Hän suoritti isännöitsijän ammattitutkinnon viime vuoden marraskuussa
ja aloitti täyspäiväisenä isännöitsijänä tammikuussa 2014.
– Onhan tämä kaikki ollut aika haastavaa - opiskella ja suorittaa tutkinto työn ohessa ja perhekin
hoidettavana - mutta hengissä ollaan ja paperit saatu ja nyt mennään täysillä eteenpäin.
– Kaikki ihmettelivät valintaani. Miksi ihmeessä
isännöitsijäksi, kun tiedät, mitä se on. Mihin oikein
olet päätäsi työntämässä? Ehkä se on jonkinlainen
”hulluus”. Kun ajattelen kiinteistösihteerin työtä,
niin sekin oli täällä kivaa. Toimenkuvan laajuus varmasti riippuu yrityksestä, mutta meillä se oli hyvin
laaja ja tein jopa niitä tehtäviä, mitä isännöitsijä tekee yleensä monessa työpaikassa. Siitä huolimatta
jokin ajoi siihen, että halusin vielä enemmän vaihtelua kuin kiinteistösihteerin tehtävissä - Ja NYT
SITÄ TODELLAKIN ON.

Tiedon määrä valtaisa
- hallitseminen haaste
– Vaikeinta tai paremminkin sanoisin haastavaa
on se tiedon määrä, mitä isännöitsijän pitäisi hallita. Niin paljon pitäisi tietää ja vaikka opiskeluaikana opiskeli paljon ja sai paljon tietoa, niin silti joka
päivä tulee uutta tietoa. Aina painotetaan, että sitä
vartenhan on asiantuntijoita ja heitä pitää käyttää,
mutta silti se tuo luotettavuutta isännöitsijään, kun
hänellä on edes jonkinlainen käsitys asioista.
Sari pitää hyödyllisenä kokemuksiaan taloyhtiöiden hallitustyöskentelystä, koska se auttaa isännöitsijänäkin asettumaan paremmin osakkaiden ja
asukkaiden asemaan. Siis verrattuna siihen, että olisi tullut isännöitsijäksi omakotitalomaailmasta.

Hallittua korjaamista
tarvitaan
Sarin asiakasyhtiöt ovat hyvin tyypillisiä Pähkinärinteen taloyhtiöitä. Ikää siinä 40 vuoden kieppeillä,
kuntotutkimuksia tehdään ja on tehty, suunnitellaan julkisivu- ja putkiremontteja, on salaojakorjauksia, ikkunaremontteja jne.
– Minulla on myös yksi uudiskohde, mikä on
vielä tällä hetkellä ilman asukkaita. Omistaja on
päättänyt, että siitä tulee vuokratalo eli siitä tulee minulle ihan uusi kokemus. Pieni rivitaloyhtiö,
mutta vuokratalo kuitenkin. Pääsääntöisesti isännöitäväni on kerrostaloja, ikähaarukka 25 - 40 vuotta.
Hyvin usein sanotaan, että taloyhtiöillä on paljon
korjausvelkaa ja korjauksia on siirretty liian pitkään
tai jätetty tekemättä ajallaan. Näistä aatoksista huolimatta harva talo on romahtamassa...
– Kun katsoo taloyhtiöiden korjaushistoriaa, niin
kyllä niissä koko ajan on jotakin tehty. Tietysti vain
on niin, että tämän ikäisissä riittää sitä tekemistä ja
korjaukset vain täytyy porrastaa, koska osa niistä on
niitä isoja ja kalliita.
Korjausrakentamisen lisääntyminen on muokannut monen isännöitsijän toimenkuvaa teknisempään suuntaan.
– Yritän saada kaiken tiedon, mitä vain on saatavissa, että minulla olisi jotakin käsitystä asiasta. On
tietysti myös näitä ammatti-ihmisiä, joiden puoleen
voi kääntyä. Toimistossamme on tekninen isännöitsijä ja hänen puoleensa voi kääntyä ja kysyä
mielipidettä ja varsinkin silloin, jos vähänkin epäilyttää jokin asia. Meillä on hyvä tiimi, joka auttaa.
– Olen myös ottanut sen periaatteen, että kysyn
herkästi toistenkin mielipidettä. Siitäkin saa kokemusta ja seuraavan kerran tietää, miten toimia sen
sijaan, että menee tekemään asioita omin päin ja
sitten menee kaikki ihan pieleen.
Teknistymisestä huolimatta naisisännöitsijöiden
määrä alalla on lisääntynyt. Sari kertoo pelänneensä isännöitsijäopintoihin mennessään, että hän on
siellä ainut nainen, mutta toisin kävi - yhdentoista
kurssilaisen joukossa oli vain 4 miestä.
– Voihan joku ajatella, ettei nainen voi ymmärtää
korjauksista yhtään mitään, mutta eiväthän kaikki
miehetkään ymmärrä esimerkiksi autoista.

Ammattibarometri
tunnistanut
isännöitsijäpulan
ISÄNNÖITSIJÄT edustavat Hämeen TE-toimiston
alueella sitä ammattikuntaa, joista tulee olemaan
pulaa seuraavan puolen vuoden aikana. Näin ainakin
arvioitiin helmikuisessa ammattibarometrissa, joita
työ- ja elinkeinotoimistoissa nykyisin tehdään kolme
kertaa vuodessa.
Sen mukaan eniten pulaa Hämeessä oli erityisopettajista, sosiaalityöntekijöistä, suuhygienisteistä,
toimintaterapeuteista ja viidenneksi eniten isännöitsijöistä.
Vuotta aikaisemmin samaisella ”ammattilaispulalistalla” isännöitsijät olivat vasta kymmenennellä
sijalla, kun edelle menivät lääkärit, sairaanhoitajat,
erityisopettajat, lastentarhaopettajat, sosiaalityöntekijät, perushoitajat, psykologit, kiinteistönvälittäjät,
myyntiedustajat ja puhelinmyyjät.
Valtakunnallisessa tarkastelussa isännöitsijäpula koski helmikuisen barometrin mukaan laajalti
Etelä-Suomessa. Rekrytointitarpeen arvioitiin myös
kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana erityisesti Uudenmaan ja Kymen lääneissä sekä Vaasan
läänissä.

Isännöitsijäpula näkynyt
barometreissä aikaisemminkin
Valtakunnallisen yhteenvedon perusteella näytti siltä,
että viime vuoden lokakuussa lääkärit olivat kiilanneet ykköspaikalle pula-ammattien listalla, samoin
sairaanhoitajat. Tuolloin neuvotteleva virkamies Mika
Tuomaala työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioi, että
myös isännöitsijöistä voi tulla pulaa lähiaikoina. Pulan
arvioitiin silloin kohdentuvan erityisesti Etelä- ja
Lounais-Suomeen, Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen.
Isännöitsijäpula tuli esiin koko maan tasolla jo
vuonna 2011, jolloin ministeriö valmisteli Ammattibarometri-järjestelmää. Silloin arvioitiin, että isännöitsijäpula tulee koettelemaan puolen vuoden tähtäyksellä maan etelä- ja keskiosaa. Sen sijaan Oulun
pohjoispuolella tilanne oli tuolloin tasapainossa.
Ammattibarometri on työ- ja elinkeinotoimistoissa kolme kertaa vuodessa tehtävä arvio keskeisten
työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuuden näkymistä. Käytännössä TE-toimistot arvioivat asiantuntemuksensa
perusteella noin 200 ammatin työvoiman kysynnän
ja tarjonnan suhteita ja niiden kehitystä puoleksi vuodeksi eteenpäin.
Tieto kootaan ns. Ammattibarometri-järjestelmään, joka on TEM:n käytössä, mutta josta on myös
nettiversio valmisteilla. Koko maan tasolla tiedot
saatiin ensimmäisen kerran vuonna 2011.
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Olemmeko kaikki isännöitsijät vain sellaisia heittopusseja, että kun mikään muu
ammatti ei toimi tai kiinnosta, niin sitten ryhdytään
isännöitsijäksi? Antti Marvia
Teksti ja kuva : Riina Takala

Isännöinti-into pitää
töissä eläkeikäisenäkin

Antti Marvia on
todella tyytyväinen ratkaisuunsa ja iloinen siitä, että
yritys on tehnyt
mahdolliseksi
osa-aikaisen
isännöintityön.

– Isännöinti on niin kivaa työtä, etten halunnut
näin äkkiä lopettaa, kun olin vasta päässyt
kunnolla sisään, eläkeikään viime vuoden puolella
tullut ja seitsemän vuotta sitten Pähkinähoidossa
isännöitsijänä aloittanut Antti Marvia sanoo.

V

uodenvaihteessa Antin viisipäiväinen
isännöintityö muuttui kolmipäiväiseksi ja
hänet tavoittaa nyt tiistaista torstaihin.
– Teen siis töitä kolmena päivänä yhdeksän yhtiön kanssa. Täytyy kyllä tunnustaa, että nyt
tilinpäätösten ruuhka-aikana olen joustanut ja nelipäivistäkin viikkoa on tullut tehtyä. Otan ne sitten
kesälomina takaisin.

Oman taloyhtiön
isännöinti hyvä tausta
Antti työskenteli 90-luvulla kirjapainoalalla, graaﬁsten palveluiden myyntitehtävissä. Ala näytti olevan
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laskusuunnassa, minkä vuoksi alan vaihdos alkoi
tuntua väistämättömältä.
– Olin toiminut omassa taloyhtiössäni isännöitsijänä tuossa vaiheessa jo yli 15 vuotta. Niitä tehtäviä vastaanottaessani pelkäsin, että uskallanko ottaa
tehtävän vastaan. Mutta sitten eräs hyvä kaverini
sanoi, että tuohan on juuri sopivaa hommaa sinulle
ja kiinnostus isännöintityötä kohtaan heräsi.
Antti sanookin, ettei ole varsinainen alanvaihtaja, vaan vain työpaikka vaihtui.
– Olen nauttinut tästä työstä niin paljon. Minua
on harmittanut, etten keksinyt tätä jo aikaisemmin,
vaan stressasin itseäni aivan liian monta vuotta

siinä ahdingossa, mikä graaﬁsella alalla runsas 10
vuotta sitten alkoi. Jos tätä isännöitsijäksi kouluttautumista ja harjoittelupaikkaa ei olisi ollut, niin
olisin varmasti tämän ikäisenä puilla paljailla, jäänyt
tyhjän päälle.
Antti opiskeli isännöintitutkinnon Innofocuksessa, joka tunnetaan nykyisin Luksiana. Siellä toimii ammattiopistot, aikuisopisto ja oppisopimuskeskus.

Täydentäjänä porukassa
Paljon keskustelua herättänyt työikien pidentäminen ja isännöitsijäpula näyttäytyy aivan uudenlaisessa valossa, kun miettii, kuinka moni muukin
isännöitsijä on niin ”tykästynyt” työhönsä , että haluaa siksi jatkaa töissä eläkkeelle jäämisen sijaan.
Toki kyse on esimerkiksi terveydestä, mikä on mahdollista ja mikä ei.
– Sanoin Henrylle jo viime kesänä, että olen ajatellut tällaista järjestelyä. Joskushan se päätös eläkkeelle jäämisestäkin täytyy tehdä. Seuraavaan hengenvetoon kyllä sanoin senkin, että kyllä voin jatkaa
isännöitsijänä.
Asiakaskunnan kanssa ei järjestely ole aiheuttanut ongelmia ja niinä päivinä, kun Antti on pois,
palvelevat muut toimiston henkilöt.
– Jotkut kollegat ovat epäilleet, onnistuuko tällainen järjestely. Meillä on kuitenkin kokemusta
vastaavanlaisesta isännöitsijä Tuulikki Haataisen
kanssa. Minusta olennainen asia järjestelyssä on,
että on sovittu kolmipäiväinen viikko ja isännöitsijä
on näin joka viikko töissä. Eräässä isännöintiyrityksessä vastaavassa tilanteessa tehtiin niin, että isännöitsijäkollega oli aina viikon töissä ja viikon pois.
Se aiheutti hankaluuksia. Asiakkaat kokivat tuossa
järjestelyssä suurimmaksi puutteeksi juuri sen, että
isännöitsijä oli aina välillä viikon pois, Henry Engblom kertoo.
– On järjestely kiinni myös yrityksestä, eikä tällaista ole ehkä joka yrityksessä edes mahdollista
tehdä. Meillä se oli mahdollista juuri siksi, että pitkäaikainen isännöitsijä Antti Perttula jäi eläkkeelle,
Sonja Toivanen vaihtoi isännöitsijän tehtävät kiinteistösihteerin tehtäviin, Sari Akiki valmistui isännöitsijäksi ja Virpi Päivinen jatkoi isännöitsijänä,
Antti mainitsee.
– Minä täydennän tämän porukan kapasiteettia siinä mielessä, ettei ole tullut tarvetta siirtää toisen isännöitsijän kaikkia asiakkaita kerralla muiden
hoidettavaksi. Järjestely antaa myös työnantajalle
paremmat mahdollisuudet tehdä muutoksia
asiakaskunnan hoitamisessa - jos nimittäin yhtäkkiä tulisi kolme uutta isännöitsijää ja kolme lähtisi
samaan aikaan pois, niin siinä olisi äkkiä pallo aika
hukassa asiakaskunnan kanssa ja katastroﬁn aineksetkin kasassa.
Työporukan etuna on sekin, että he ovat kiertäneet eri työtehtävissä ja saaneet siitä kokemusta.

Isännöinti vain
”vanhojen” hommaa?
Pitkät työpäivät, iltakokoukset, paljon töitä...
isännöitsijän ammatin imagoko?
– Ne pitkät työpäivät isännöitsijöillä ovat edelleenkin, mutta kuinka paljon ja kuinka pitkiä, niin
se on varmasti hyvin yrityskohtaista. Minun mielestäni me saamme joustaa täällä ehkä enemmän kuin
mitä kuulee toisten kollegojen kertovan työaikajärjestelyistään.
Alalta lähteneiden suusta on kyllä kuultu, että
töitä on pitänyt tehdä niska limassa, eikä enää jaksa.
– Ehkä se onkin niin, että tietyissä yrityksissä
joillakin isännöitsijöillä on oikeasti liian paljon töitä. Pitäisi miettiä, miten saataisiin aikaan tasapaino jaksamisen ja työmäärän suhteen. Ehkä tilanne
muuttuisi sitäkin kautta, kun asiakkaat ymmärtäisivät, etteivät ihmiset voi todellakaan tehdä töitä
aamusta iltamyöhään taloyhtiöiden eteen, eikä sitä
työtä edes arvosteta.
– Kannattaisi varmaankin kysyä tältä meidän
Jesseltä, mikä näin nuorta kaveria on kiinnostanut lähteä kokeilemaan siipiänsä ja katsomaan, onko tämä hänen alansa. Me olimme hämmästyneitä,
kun nuori kaveri oli valmis tulemaan meille työkokeiluun, Antti heittää.
Jesse Suutari on Pähkinähoidossa kolmen kuukauden mittaisessa työkokeilussa tutustumassa
isännöintityöhön. Vaihtoehtona on kuulemma esimerkiksi merkonomikoulutus, joten aika näyttää,
saadaanko tästä kaverista uusi nuori isännöitsijä.
– Samalla voi kysyä, miksi isännöinti olisi vain
meidän ”vanhojen” ihmisten työ. Olemmeko kaikki isännöitsijät vain sellaisia heittopusseja, että kun
mikään muu ammatti ei toimi tai kiinnosta, niin
sitten ryhdytään isännöitsijäksi?
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Teksti ja kuvat : Hanna Rissanen

Jätehuoltopisteet
juurrutettiin maaperään

TVT Oy:n Jari Helenius (vas.) ja Heikki
Seistonen miettivät yhdessä jätejakeiden mukaisen säiliöiden keskeisen
järjestyksen. Yli 10 000 asunnon TVT:
ssä syväkeräykseen siirtyminen on
selvä, budjettien salliessa.

Keskellä kylää näkyvällä paikalla sijaitsevaa talojen jätepistettä oli
koeteltu erilaisilla jäynillä. Satunnaiset ohikulkijat saattoivat vipata
sinne pussukkansa yli suoja-aidan miten sattui.
Merkillisimmillään 600-litraisia pyörällisiä jäteasioita oli jouduttu
etsimään lähitienoilta ”vitsikkäiden” työntelijöiden jäljiltä.
Ei jouduta enää: uusiutuneessa jätepisteessä keräysastiat istuvat
jämerästi puolentoista metrin syvyydessä turkulaisessa maaperässä.

T

oisinaan kiusa kääntyy sen kohteeksi joutuneiden hyödyksi. Näin kävi TVT Asunnot
Oy:n asumisyksikköihin kuuluvissa Koivupirkassa ja Mäntykallion Satossa Turun Ha-

ritussa.
Huhtikuun alussa kapeahkon Savonkadun ääripäässä pyöri telakaivuri, nostimella varustettu kuorma-auto, perässään pitkän pitkä irtolava täynnä isoja
harmaita kuutioita sekä joukko miehiä työtamineissaan. Talot siirtyivät jätteiden syväkeräyksen aikakauteen, kaikin puolin aiempaa siistimpään jätepisteeseen.
TVT Asunnot Oy:lle muutos merkitsi tietysti kustannuksia, mutta vastapainoksi jäteastioiden tyhjennysväli on neuvoteltavissa aiempaa harvemmaksi
hommasta vastaavan yrityksen kanssa.
Asumisyksiköt käsittävät yhteensä 77 asuntoa.
Isännöitsijä Jari Heleniuksella on niiden ohella vastuullaan kolmisen kymmentä muuta Turun kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön asuinkiinteistöä,
niiden kautta jo monipuolista näkemystä syväke-
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räykseen siirtymisen edellytyksistä, huomioon
otettavista asioista ja seurauksista.
– Maanantaina kävin paikalla katsomassa, että
pohjat ovat kunnossa. Samalla kävimme vielä läpi
keräyssäiliöiden järjestyksen, työmaalle asennuspäivänä poikennut Helenius kertoili miesjoukon
viimeistellessä rypästä kuutiomaisia syväkeräyssäiliöitä paikalleen.
Savonkatu vaihtuu talojen kohdalla kävely- ja
pyöräilytien pätkäksi, jonka toisessa päässä vaihtuu
edelleen autolla kuljettavaksi Kainuunkujaksi. Aivan
tien laidassa olleiden pyörällisten pinta-astioiden
jäteastioiden kuljettelut lienevät olleet pitkälti alueen yöllisten läpikulkijoiden päähänpistoja, oman
lajinsa ”huumoria”. Aiemmin astioiden ympärillä
oli ollut puuaitaus näkösyistä, mutta osin myös vähentämässä joidenkin ulkopuolisten kauttakulkijoiden tapaa hyödyntää kätevästi reitin varrella olevia
astioita roskapussiensa hävittämiseen.
– Jouduimme purkamaan aitaukset, koska ohikulkijoista osa heitteli roskia aitauksen yli,

Jätepisteen sijainti luvallisten käyttäjien - eli kyseisten asuintalojen asukkaiden - kulkureittien ja
myös jäteastioiden tyhjentämisen kannalta oli kuitenkin monessa mielessä optimaalinen. Pihan perälle, ohikulkijoista kauemmaksi, astioita ei haluttu siellä olevien leikkikenttien ja kuivatusalueiden
vuoksi. Siksi tässäkään vaiheessa, kokonaan syväkeräykseen siirryttäessä, paikka haluttiin pitää samoilla sijoilla.
Osittaisesta syväkeräyksestä taloissa oli kokemusta jo ennestään, sekajätteen osalta. Vanha sekajätteelle nimetty Uppo-syväsäiliö näytti jo aikansa
eläneeltä, ja sitä paitsi:
– Missään astiassa ei enää pitäisi lukea sekajäte,
vaan sen sijaan polttokelpoinen jäte, Helenius tähdensi.
Turun seudulla polttokelpoisen jätteen keräyksessä on pitkät perinteet. Nykyisen polttolaitoksen
toimilupa tosin on päättymässä, uusi paikka haussa.
Joka tapauksessa poltto jatkuu senkin jälkeen, siten
myös polttokelpoisen jätteen erilliskeräys.
Polttokelpoisen jätteen lisäksi Savonkadun uusi syväjätteen keräyskompleksi tuli nyt käsittämään
jätehuoltomääräysten mukaisesti metalli-, lasi-,
kierrätyspaperi-, kartonki- sekä kaatopaikkajätteen
säiliöt. Säiliöiden tilavuudet on määritelty tapauskohtaisesti asuntojen määrän mukaan.

Säiliöiden järjestyksessä
käytettävä psykologiaa
– Helppo ja selkeä paikka, vanhan jätepisteen tilalle. Jätteiden tuojille ennestään tuttu reitti, maa on
kaivuukelpoista - ei kalliota, viemäreitä eikä johdotuksia, ne on tutkittu etukäteen. Tähän on tulossa
neljä astiayksikköä, jätehuoltomääräykset täyttäen,
järjestelmän toimittaneen Molok Oy:n aluepäällikkö
Heikki Seitsonen listaa tärkeitä ennalta huomioon
otettavia seikkoja.
Säiliössä runkokaivomoduulit ovat materiaaliltaan ympärille tulevan maan paineet hyvin kestävää kuitubetonia ja muodoltaan nelikulmaisia, jollaisina ne ovat aseteltavissa maasyvennykseensä
vieri viereen ja kytkettävissä yhteen. Lisäksi yksittäisen moduulin säiliö on tarpeen mukaan jaettavissa kahdelle tai kolmelle eri jätelajikkeelle kiinteistön tarpeiden mukaan.
Lajittelun onnistumisen kannalta ei ole yksi ja
sama, mihin järjestykseen säiliöt kiinteistöllä asennetaan - näin on huomattu. Lajittelun tason on
huomattu yleisellä tasolla parantuneen, mutta parantamisen varaakin vielä riittää. Kaikilla jätteiden
tuojilla maltti ei joka tilanteessa veny astialta astialle siirtymiseen lajikkeiden mukaan. Se on otettava
huomioon.
Myös Savonkadulla isännöitsijä Jari Helenius ja
Heikki Seitsonen pohtivat yhteistyössä säiliöiden
optimaalisinta sijoittelua.
– Polttokelpoisen jätteen säiliö sijoitetaan yleensä
ensimmäiseksi, koska sitä kertyy eniten ja sinne jäte
yleensä herkimmin vipataan. Jos kaatopaikkajakeen
säiliön laittaisi ensimmäiseksi, se tulisi herkästi heti
täyteen polttokelpoista jätettä, joka ei sinne kuulu.

Kaivaustöineen kaikkineen Savonkadun jätepisteen kustannukseksi kertyi noin 10 000 euroa. Samalle asennuskierrokselle, samoine tuttuine tekijöineen ja kuljetuksineen oli saatu sovitettua lähellä
oleva toinen TVT:n kerrostalokohde. Turunmaankatu 4:ssä maapohja oli Savonkadun tavoin vapaa
viemäreistä, kaapeleista tms. ja niin ikään jo ennestään jätepisteenä toiminut paikka. Yhteistä oli niin
ikään uudistuksen yhteydessä poistettavaksi päätynyt vanha sekajätteen Uppo-syväsäiliö.
Lähiöalueillakin syväkeräysjärjestelmien soveltamisessa saa olla tarkkana kunnallistekniikan ym.
sijoittumisen kannalta, mutta keskikaupungilla soveltuvan kohdan löytäminen teettää vielä enemmän ennakkotyötä. Tarvittavaa puolen toista metrin
syvyydelle kaivettavissa olevaa kohtaa ei tontilta aina kerta kaikkiaan löydy, vaan tällöin louhitaan tarpeen mukainen kaivuusyvyys.
Paikasta riippuen myös arkkitehtoniset seikat on
otettava huomioon. Haritun kohteissa kumpaisessakin päädyttiin maanpäällisien osien verhoilussa
ympäröivään asfalttikenttään sävyltään sulautuvaan
kivenharmaaseen komposiittilautaan. Verhousmateriaalina käytetty komposiitti on kestävä, helposti
puhdistettavissa ja käytännössä huoltovapaa.
Lukituksen järjestäminen ei ole suuri toimenpide: valmius on olemassa.

Töiden aikana
kentällä oli
nähtävissä laaja
jäteastiatyyppien kavalkadi:
töiden ajaksi
hankittu vihreä
jätelava, ylös
nostettu vanha
sekajätteen
Uppo-syväsäiliö, pyörillä liikuteltavat
muovijätevaunut) sekä uudet
MolokDominosyväkeräyssäiliöt.
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”Koko jätehuollon
paletti kiinnostaa”

V

iime vuosikaan ei ollut huono, nyt näyttäisi, että tästä tulee vielä kiireisempi.
Kuukaudesta kahteen kuukauteen tiedämme kohteet eteenpäin.
Perniöstä käsin Turun seudulla ja jonkin verran muuallakin Lounais-Suomessa keräyspisteiden
asennustöitä sopimusmenettelyllä hoitavalle Matti
Fontellille Molok-tuotteiden asentaminen maaperään on tullut vuodesta 2006 lähtien tutuksi. Fone-

tell Granite Ltd Oy:n nimissä tehtävät työ ovat istuneet hyvin pääelinkeinonaan maataloutta harjoittavan miehen liitännäistoimeksi.
– Yleensä tulemme paikkaan, jossa on pinta-astia, nurmikkoa tai asfalttialuetta. Joissakin kohteissa
voi tulla yllätyksenä vastaan myöhemmin vedettyjä
kaapeleita, joita ei ole merkitty piirroksiin. Kohtalaisen hyvin selvitykset on kyllä hoidettu etukäteen
- etenkin isoissa yhtiöissä, Fontell kuvasi lähtökohtia miehiensä uurastaessa jätemoduulille kuoppaa
kuntoon Turunmaankadun kohteessa.
Kaivinkone, kuormaaja ja lava-auto maa-aineksen poiskuljettamiseen, mikäli siitä on sovittu. Uppopumppu siltä varalta, että monttuun kertyy vettä,
lapioita, rautakankia, mittoja, vatupassit jne. - siinä
tarvittavaa työvälineistöä.
– Jos säiliöt ovat valmiina paikalla odottamassa, kaivamme montun, ja illalla on jo valmista. Tässä kun oli kaksi kohdetta samalla alueella, työtä jäi
seuraavallekin päivälle.
Taloyhtiöiden lisäksi Fontell joukkoineen on
asentanut isoja jätepisteitä Turun Seudun Jätehuollolle aluekeräyspisteiksi. Odottamassa oli myös isojen keräyspisteiden uudistamista saaristoalueella:
Korppoossa, Iniössä, Houtskarissa ja Nauvossa, joissa irtoastiat poistuvat syväkeräyksen tullessa tilalle.
Matkoilla ollessaan Fontell myöntää silmäilevänsä herkästi jätepisteitä ja -astioita siinä, missä muu
seurue ihailee maisemia. Tuttuja Molok-tuotteita
on tullut vastaan niin Kanadassa, Keski-Euroopassa kuin Arabiemiraattikunnissa. Piraatteja osui silmään ranskalaisella levähdysalueella. Eron huomasi
kansista ja materiaali vaikutti erilaiselta. Seitsoselle
Fontell nappasi kuvan tuliaiseksi.
– Jätehuollon koko paletti kiinnostaa, miten sitä
hoidetaan missäkin. Roskiskulttuurin lisäksi katselen muutakin maanrakennusta, ja tietysti seuraan
myös maanviljelyä - olen seurannut nuoresta asti!
Silloin tällöin kaivaukset taloyhtiöiden nurkilla
vetää montun reunalle etenkin vanhempia herrasmiehiä ihmettelemään, mitä on tekeillä. Kovin harvoin Fontell on kohdannut negatiivista asennoitumista, positiivisia kommentteja kyllä tulee.

Asfalttia, vahvako kerros täytemaata, minkä alla vastassa tiivistä savea. Alusta on tasattava täysin vaakasuoraksi. Osa Turunmaantien varressa ylöskaivetusta aineksesta käytetään astioiden ja montunreunojen
täytössä, loput toimitetaan pois tontilta.
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Asbestikohteet ovat aina erikoisammattilaisten kohteita

Lähes kaikissa peruskorjauskohteissa on asbestia
Asbestin ominaisuudet tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena tekivät siitä suositun, minkä
vuoksi sitä on käytetty laajalti
muun muassa putkieristeissä,
ilmanvaihtokanavissa, lattialaatoissa ja liimoissa. Ennen 1970-lukua rakennettujen kiinteistöjen
korjaustöitä suunniteltaessa pitää
aina selvittää, onko kiinteistöjen
rakenteissa asbestia.
”Vaikka asbestin käyttö uudisrakentamisessa
loppui vuonna 1987, löytyy sitä saneeraus- ja
purkukohteista lähes aina. Perusteellisen asbestikartoituksen tekeminen ennen saneeraustoimenpiteiden aloittamista on äärettömän tärkeää.
Sekä kartoitus että sen jälkeiset purku- ja saneeraustyöt ovat aina asbestityöluvan saaneiden
ammattilaisten töitä. Valitettavasti vielä tänäkin
päivänä saneerauskohteissa törmätään kartoittamattomaan, piilossa olevaan asbestiin. On syytä
muistaa, että rakennustyömaan työnjohto vastaa aina siitä, että asbestiin liittyviin yllätyksiin
on varauduttu asianmukaisesti”, toteaa Deleten
asiantuntija Timo-Pekka Kauhala.
”Kaikki suuremmat saneeraus- ja purkukohteet vaativat poikkeuksetta asbestitöitä. Suomalainen rakennuskanta on sellaisessa elinkaaren
vaiheessa, että tiedossa on laajoja saneerauksia.
Tämä tarkoittaa sitä, että asbestialan ammattilaisilla tulee olemaan kysyntää”, Kauhala jatkaa.

Lainsäädäntö suojaa ja
määrittää toimintamallit
Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta rikkoutuneet asbestia sisältävät
materiaalit ovat hengenvaarallisia.
Asbestimateriaalia käsiteltäessä ilmaan leviää
pölyä ja muita mikroskooppisen pieniä asbestikuituja. Hengitysilman mukana ne kulkeutuvat keuhkoihin. Asbestikuidut varastoituvat
elimistöön, joten lyhytaikainenkin altistuminen
voi johtaa sairastumiseen. Siksi on tärkeää,
että asbestikohteiden saneeraus- tai purkutöihin varaudutaan ammattitaitoisesti suoritetun
ennakkokartoituksen avulla.
Suomen laki ja säädökset velvoittavat rakennuttajaa tai hankkeen ohjaajaa teettämään
asbestikartoituksen kaikille ennen vuotta 1990
rakennetuille rakennuksille, joihin on suunnitteilla korjaus- tai purkutöitä.
Mikäli kartoitusta ei tehdä ennen rakennusten

tai rakenteiden purkua, tulee kaikki purkutyö
suorittaa asbestipurkutyönä.
Lisäksi laki velvoittaa huolehtimaan purkutyöstä siten, että siitä ei koidu työntekijälle
terveydellistä haittaa.
Asbestilakiin odotetaan muutoksia. Muutokset
kiristäisivät saneerauskohteiden asbestin käsittelyyn liittyviä määräyksiä. On oletettavaa, että
lainmuutoksen myötä jokaisesta asbestikohteesta on annettava erilliset mittaustulokset. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että saneerattavan
kiinteistön jokainen erillinen kohde on mitattava
ja raportoitava erikseen. Delete tarjoaa jo nyt
asiakkailleen mahdollisuuden asbestin mittaamiseen erikseen jokaisesta kohteesta.

Asbesti- ja haittaaine-kartoitus paikantaa
ongelmakohdat
Asbestikartoituksen yhteydessä selvitetään
yleensä myös kaikki muut terveydelle vaaralliset
aineet ja materiaalit, jotka aiheuttavat erikoistoimenpiteitä jätteenkäsittelyssä. Kartoituksessa
selvitetään yleisimmin asbestin, kreosootin,
lyijyn ja PCB:n ja mikrobien olemassaolo, määrä
ja sijainti kiinteistössä.
Kartoitusraportin keskeisenä sisältönä ovat
löydetyt asbestipitoiset materiaalit. Raportista

käy ilmi asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys
sekä toimenpidesuositukset.

Delete auttaa kartoittamaan
ja purkamaan asbestikohteet
turvallisesti
Delete tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua
kiinteistojen koko elinkaarelle. Tilaamalla kaikki
asbestityöt alan ammattilaiselta varmistetaan
purkutöiden onnistuminen ja vältetään myöhemmät yllätykset.
”Asiakkaallemme tämä tarkoittaa turvallisuutta
ja helppoutta, kun kaikki palvelut saa luotettavasti ja nopeasti samasta paikasta. Deleten
ammattilaiset kykenevät kartoittamaan ja
saneeraamaan suuretkin asbestikohteet, vaikka
kokonaisen tehtaan”, Kauhala lisää.

Lisätietoja:
Timo-Pekka Kauhala
puh. 050 516 3259
timo-pekka.kauhala@delete.¿

www.delete.¿
ILMOITUS
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PUOLITOISTA VIIKKOA REMONTIN KYLJESSÄ ELÄEN JA

- kylpyhuone syntyi
uudestaan
Perusteellinen kylpyhuoneremontti, joka ei laita asukkaita
elämään kodeissaan poikkeusoloissa viikkokausia
saati karkota remontin ajaksi evakkoon - utopiaako?
Ehkä ei. Merkit viittaavat, että kylpyhuoneen putkistot,
rakenteet, pinnat, kalustus ym. - koko helahoito - olisi
hyvinkin hoidettavissa uuteen ja toimivaan malliin noin
kymmenessä päivässä, Suomessakin. Olettaen, että ...

P

arhaat mahdollisuudet perinteistä remonttitapaa sujuvampaan ja lähtökohtaisesti silti edullisempaan kunnostukseen ovat
elementtikauden kerrostaloissa 1960-luvulta alkaen.
Näin siksi, että useimmiten uudenlaisen korjaustavan tärkein lähtöoletus täyttyy juuri niissä: kylpyhuoneet ovat samassa linjassa, kerros kerrokselta
päällekkäin.
Ruotsissa kylpyhuoneita on osattu laittaa uuteen
uskoon vauhdilla jo lähemmäs kolmekymmentä
vuotta, ja paljon niitä onkin uusittu: tiettävästi noin
40 000.
Vaikka ruotsalaisten kehittämä metodi perustuu
tehtaalla tehokkaasti tuotettujen esivalmisteiden
hyödyntämiseen, räätälintyön luonnettakin siihen
liittyy. Prosessimaisuus ei sulje pois tila- ja loppukäyttäjäkohtaisia variointimahdollisuuksia pintamateriaalien, kalustusten ym. varustusten värien ja
laatutason suhteen.
Prefab AB:n kehittämää PreBad-tuotekonseptia
sovellettiin Suomessa ensimmäisenä maaliskuussa Helsingin Patolassa. Esivalmisteet Risupadontie
6:een olivat matkanneet Prefab AB:n tehtaalta Kalixista, mutta remontti vietiin läpi suomalaisvoimin,
menetelmään koulutuksen saaneiden tekijöiden tekemänä.
Kolmikerroksisesta 1972 valmistuneesta elementtitalosta oli otettu yksi porras koerakentamiskohteeksi. Portaikon yhdeksän huoneiston kylpyhuoneet ovat jakautuneina kolmeen erilliseen pystylinjaan.

Konstit on monet: tuoreimpana nopea
ja ’ideaali’ tapa korjata päällekkäin olevien kylpyhuoneiden ketju ehoksi putkistoineen, pintoineen ja kalustoineen.
Projektipäällikkö Robin Rundlöf hallitsee prosessin aasta ööhön.
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Ammatillista kiinnostusta
monelta suunnalta
– Tämä on jo rakennusluvassakin nimikkeellä koerakentamiskohde, Consti Talotekniikka Oy:n Robin
Rundlöf tähdensi esittelemässään työkohteessa, joka oli sikäli poikkeuksellinen, että projektipäällikkönä hänen vastuullaan tuolloin oli vain tämä yksi ja
ainoa työmaa.
Koerakentamiskohteena olemisen Rundlöf selvitti tarkoittavan muun muassa varsin tiivistä yhteyttä työmaalta rakennusvalvontaan ja päinvastoin, seurantakatselmuksia jne.
Suomeen uuden menetelmän lanseeranneesta
Consti Yhtiöstä Rundlöf on ensimmäinen ruotsalaiskonseptin edellyttämän koulutuksen Jävlessä
hankkinut, ja nyt Patolan työmaalla tuotantovastuun kantava. Lisäksi asentajissa on saman koulutuksen läpikäyneitä.
Jos tietoa, tarkkuutta ja ammattitaitoa edellytetään asennusvaiheessa, vähintään yhtä terävänä on
oltava jo tulevaa ennakoivassa mittausvaiheessa,
kylpyhuone kylpyhuoneelta läpivietävässä. Yksikin
mittausvirheen vuoksi tehtaalta työmaalle väärän
kokoisena tuleva elementti voi sekoittaa aikataulun.
Koekohteessa mittauksista vastasi Robin Rundlöf
itse. Projektin pääsuunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Arkve Oy:n arkkitehti Jussi Venäläinen ja
lvis-suunnittelusta Karves Suunnittelu Oy.
Mitä prosessimaisempi tuotanto, sitä oleellisempaa on, että mittauksien lisäksi kaikki muutkin osaset ja tarvikkeet ovat mitoissaan ja määrissään paikalla, kun niitä tarvitaan ja työvaiheet on ajoitettu ja
todella myös toteutettavissa vaihe vaiheelta edeltä
suunnitellussa järjestyksessä ja suunnitellulla tavalla.
Koekohde on koekohde, mutta vielä tiukemmin
systeemin on oltava hallussa, jos ja kun tavoitteen
mukaan päästään toteuttamaan kokonaisia taloyhtiöitä kattavia remontteja.

Välitila tuulettuva
poistoilman kanavana
Kylpyhuoneessa työ käynnistyy tilojen irtokalusteiden purkamisella ja poistamisella. Vanhoja laatoituksia tai päällysteitä ei pääsääntöisesti poisteta,
ainoastaan puhdistetaan.
Poikkeuksellisesti lattiassa mahdollisesti oleva
muovimatto poistetaan aina. Taakse jäävien rakenteiden kosteutta ei mitata, mikäli kosteuteen viittaavia merkkejä ei ole.
Uusien, itsekantavien rakenteiden ja entisten
pintojen väliin joka puolelle jää tuulettuva tila. Mikäli alustassa olisikin kosteutta, sen ei pitäisi muodostua ongelmaksi, koska sen läpi virtaa ilma. Tuloilma pintojen väliin imetään huoneiston eteisestä,
seinään tehdyn venttiilin kautta.
Uuden menetelmän miinuspuoleksi voi katsoa
käyttötilan mittojen pienenemisen ilmankiertoväleihin menevän vahvuuden verran.
Ongelmaa ei ole, jos se on otettu jo ennalta, kalustevalintavaiheessa huomioon.

Askel prosessimaisen
korjausrakentamisen
suuntaan
PATOLAN kohteen eteen on tehty paljon selvitystyötä ennen aloittamista. Yrityksellä on työmaatoimistokäyttössä yksi huoneisto, joka toimii samalla viranomaisille ja potentiaalisille asiakkaille
esimerkki- ja esittelykohteena.
Muista poiketen esittelykylpyhuoneessa vanhojen ja uusien pintojen väliin on rakennusvalvonnan
vaatimuksesta ja rakennusluvan ehtona asennettu
kosteudenseurantalaitteisto, josta saadaan kaiken
aikaa lukemia. Samoin tilassa tehdään ääneneritysmittauksia.
Ruotsissa edes asbesti ei ole tällä menetelmällä
käynnistänyt erityistason, asbestityön, toimia. Näin
siitä syystä, että menettelyssä ei ole tarvetta porata
seiniä. Seinien mahdollinen vinouskaan ei ole haitaksi, kun se on otettu jo mittausvaiheessa huomioon.
Juuri sen varalta joka seinästä otetaan useita mittoja
”Uuden” kylpyhuoneen kehikko saadaan tarkasti
’vaateriin’ alumiinisten kulmaproﬁilien muodostamalla, kelluvalla rakenteella. Edes proﬁililistoja ei
kiinnitetä taustaseiniin, vaan jännitettyinä ne tekevät
rakenteesta myös itsekantavan.
Lähtökohdat tuottaa asennusvaiheessa huolellista
jälkeä ovat hyvät: tarkasti mitoitetut ja tehtaalla ohjelmoidusti robottityönä - mahdollisia putkirei’ityksiä
myöden - täsmällisesti oikeaan mittaan työstetyt
elementit ovat loksautettavissa työmaalla yhteen
prosessinomaisesti. Väärinasentaminen on jopa vaikeaa. Seinäelementit ovat itsessään vedeneristyselementtejä, joten erillistä veden- tai kosteudeneristystä
ei tarvita.

Tiimityöhön jo totuttautuneelta
askel uuteen sujuvampi
Yrityksellä on jo entuudestaan sujutus- ja pinnoitusmenetelmien kautta prosessimaiseen, tiimeinä tehtävään työhön kouliintuneita ammattilaisia.
Menetelmien myötä he ovat lisäksi tottuneet toimimaan asiakkaiden kodeissa.
- Kun olemme tehneet kohteita riittävästi, saamme sertiﬁoinnin myös omaan tekijöiden koulutukseen, Consti Talotekniikka Oy, Asuintalopalveluiden
myyntijohtaja Karl Jensen toteaa.
Ainakaan toistaiseksi Prefab AB ei ole antanut
Constin lisäksi oikeuksia muille suomalaisyhtiöille.
Toisaalta, jos seuraajia aikaa myöden tuleekin, kohteiden riittävyys tuskin tulee ongelmaksi.
- Suomessa näissä kerrostaloissa, joissa kylpyhuoneet ovat riittävän isoja ja optimaalisesti päällekkäin,
putkistojen uusiminen on vasta ajankohtaistumassa,
Jensen toteaa.
Miten menetelmää voitaisiin soveltaa 70- ja
80-luvuilla asennettujen, tehdasvalmisteisten kasettikylpyhuoneiden korjaamisessa, tätä jo tutkitaan.
Niitä arvioidaan olevan noin 10 000.
Jensenin mukaan tiettyjä rakenteellisia ja teknisiä rakenteita on ratkottavana, jotain ratkottukin ja
koekohde etsinnässä.
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“Miten uusi menetelmä saadaan sopimaan normaaliin
kilpailutapaan, vertailtavaksi muiden
rinnalla, sitä on mietittävä myös kilpailutuksen kannalta.”
Jari Mäkimattila

Teksti ja kuva : Hanna Rissanen

ENSIVAIKUTELMA TULOKKAASTA POSITIIVINEN

Uusi menetelmä nykyisten
vaihtoehdoksi ja rinnalle

P

atolan koekohde tarjosi yritykselle mahdollisuuden esitellä uutta putkistojen ja
kylpyhuoneiden korjaustapaansa paikan
päällä. Työt VVO:n omistamassa talossa
oli porrastettu etenemään vaiheittain tilasta toiseen,
joten paikalle tulleiden oli helppo mieltää kokonaisuus.
Kutsuja oli lähtenyt niin suunnittelijoille, isännöitsijöille kuin medialle, ja kutsuun oli myös hanakasti tartuttu. Väkeä liikkui portaikossa kurkkimassa
kylpyhuoneesta toiseen, ja kyselemässä.

Potentiaalisista kohteista
ei pulaa tule
Yli 40 000 asunnon kiinteistökannan omistavassa
VVO:ssa asuintalotyyppejä löytyy laaja kirjo, pelkästään jo rakennusaikojen skaalalla.
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– Niitä on kaikilta vuosikymmeniltä 140 vuoden ajalta, VVO:n rakennuttamisyksikön johtaja Jari
Mäkimattila kertoi.
Asuintaloista kaksi vanhinta ovat vuodelta 1871,
norjalaisen Hans Gutzeitin Kotkaan perustamansa
sahan yhteydessä rakennuttamaa puupytinkiä.
– Meillä kuten Suomessa muutenkin, 1970-luku
on ollut merkittävää rakentamisaikaa. Noin kolmas
osa asuntokannastamme on siltä vuosikymmeneltä, ja suurimmassa osassa putkiremontit ovat niissä
tekemättä.
Asuinkiinteistöjen suuresta määrästä johtuen
VVO:ssa on haluttu seurata, minkälaisia uusia menetelmiä, materiaaleja ja toimintatapoja korjausrakentamisessa on yleensäkin tarjolla - paitsi Suomessa myös muissa Pohjoismaissa. Constin menetelmän juurilla Ruotsissa - sekä korjauskohteis-

Putkimoduuli, johon wc-istuin kiinnitetään, kätkee kaakelilevyillä päällystettynä taakseen koko putkistojen
arsenaalin. Yläosan putkivedot
jäävät alaslasketun katon kätköön.

sa että tehtaalla - VVO:lta kävi tutustumassa kaksi
projektipäällikköä.
– Putkiremonttienkin osalta olemme tapauskohtaisesti kokeilleet erilaisia tapoja, joten aika helppo
tähänkin kokeiluun oli lähteä, vaikka aika pitkään
ensin Constin kanssa etukäteen neuvottelimme,
Mäkimattila viittaa Risupadontien koekohteen nimellä toteutettuun remonttiin.
Risupadontie 6 oli paikallaan juuri tämän menetelmän sovelluskohteeksi, koska siellä asunnoissa ei
ollut tarvetta muuhun remonttiin - ainoastaan vain
kylpyhuoneiden ja putkien uusimiseen.
Täydellisesti huoneistoremonttiin menevistä kiinteistöistä asukkaat joutuvat joka tapauksessa
väistymään töiden ajaksi asumaan muualle, jolloin
kylpyhuone- ja putkiremontin kestolla, pölyisyydellä ja häiriötasolla ei ole niin merkitystä.

Kilpailutusmenettelyssä
miettimistä
Kaikissa koekohteen yhdeksässä asunnossa, kolmen putkilinjan yhteydessä, työt ovat jo olleet jonkin aikaa valmiina. Mäkimattilan mukaan asukkaille
ollaan lähiaikoina tekemässä asukaskysely remonttiin liittyen.
Asukkaita töiden aikana tavanneen projektipäällikön kautta hänelle on jo ennakkoon kantautunut
hyvää palautetta. Asukkaat ovat jopa yllättyneet positiivisesti.
– Tässä vaiheessa tiedämme jo, että ilman muuta menetelmä on varteenotettava. Mitään sellaista
ei ole ainakaan vielä ilmennyt, miksi emme jatkaisi
sillä muissakin portaikoissa. Näemme, että Idealmenetelmä on hyvä työkalu Suomeen.
Mäkimattila korostaa kuitenkin, että uusi menetelmä tulee olemaan vain yksi työkalu muiden joukossa. Millä menetelmällä putki- ja kylpyhuoneremontteja tehdään jatkossa, edelleen tapa tullaan arvioimaan tapauskohtaisesti.
– Tässä tietysti on mietittävä myös kilpailutuksen kehittämistä. Vaatii oman harkintansa, kun tavanomaisempien rakentamistapojen rinnalle tulee
tällainen valmis järjestelmä. Miten se saadaan sopimaan normaaliin kilpailutapaan, vertailtavaksi muiden rinnalla? Mäkimattila pohtii.

Esittelytilaksi jäävän huoneiston
kylpyhuone oli jokseenkin vasta purkutöitä myöten valmis. Piuhoitukset
liittyvät kosteudenseuratantasysteemiin.
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Julkisivujen
Taitajat 2014
www.exoteriko.fi

Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
on usein ainutkertainen

Espoo, Tampere, Turku, Pori

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ
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p. 0207 911 888
www.ains.fi

www.42.ﬁ

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

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

Tämän aukeaman
ilmoittajat edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2014

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

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

www.lorakenne.ﬁ

Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi

Betoniohuthietutkimukset akkreditoidusti
Betonirakenteiden kuntotutkimukset
Rakennusten ilmatiiveysmittaukset
www.ohuthiekeskus.com

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN
Ahjonkulma 1,
04220 KERAVA
Puh.   
Janne Sievänen

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

www.knauf.ﬁ

email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

www.lahiokunnostajat.ﬁ

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

www.julkisivuyhdistys.ﬁ

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

Kuukauden soppa-aforismi:
”Ruoka on nautinnollista. Etenkin, kun omaa tarpeeksi
luonteen heikkoutta nauttiakseen sitä.”

UUSI ULKORUOKINTAKAUSI JO KÄYNNISSÄ

Grillissä
pariloitua maksaa
Elämä on ihmisen parasta aikaa sanoi Nykäs Matti
aikoinaan. Karppas Matti sanoo, että kevät ja kesä ovat
ihmisen parasta aikaa. Suomessa.
Kun ruokaa voi laittaa ulkona grillaten, savustaen
kalaa, taikka valmistaen rosvopaistia.

S

en sijaan elämä ei ole aina edes reilua aikaa
lehtibisneksessä. Se tuli taas hiljattain esille
kun Isännöintiunionin ”koko kansan taloyhtiölehden” rookiepäätoimittaja tyrkkäsi
tiedotteensa maailmalle.
Hän kehua retostaa estoitta, että aviisinsa levikki on 10 000 ja lukijoita on 20 000-30 000. Tosin
unohtaa kertoa, mihin nämä luvut perustuvat.
Silkkipaitulin hihaan, väitän. Hurja toleranssi lukijamäärässä, puolitoistakertainen. Mutta niin se
vaan on, että venäläistä tarkkuustoleranssia tuppaa
tulemaan, kun lehti ”iha ite” tekee nettikyselyillä lukijatutkimuksia ja julkaisee ne itselleen sopivasti
tulkiten. Vailla mitään todellisuuspohjaa.
Ikävä kyllä tämän kaltaisia tutkimuksia näkee
usein.

Eikä siinä vielä kaikki
Retostelu jatkuu; ”Lehden levikki tuplataan, koska
kiinteistöalalta on tähän saakka puutunut
lehti, joka puhuttelisi taloyhtiöitä”.
Lievää taustatyön puutetta kyseisellä sopulilla. Autetaan vähän. Kiinteistöposti, on ilmestynyt jo 20 vuotta ja koko lehden ilmestymisen ajan suurimman lukijaryhmän
ovat muodostaneet taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat.
Ja se toinen, joka tavoittaa myös
puheenjohtajia, vaikkakin alle puolet siitä, mitä Kiinteistöposti, on
Kiinteistöliiton jäsenlehti.
Tuollainen retostelu on samassa
kastissa kuin nykyisen isännöintiunionin perustamisen jälkeen
muuan unionilainen uho-

si rinta rottingilla, että vain heillä on oikeus puhua
isännöitsijöiden asioista.
Miksi isännöintiunioni ei keskity palvelemaan
jäsenistöään, isännöitsijöitä? Ja ideoimaan, miten nuoria saataisiin tälle niin kovasti ukkoutuvalle
alalle. Perusteluksi ei riitä, että heillä on halu jakaa
informaatiota laajemminkin. Varsinkin, kun omat
rivit repeilevät sen vuoksi, kun jäsenet kokevat, etteivät saa tarvitsemaansa palvelua.

Samaa tasoa tämäkin
Maa- ja metsätalousministeriön propellipäiset virkanerot ovat parhaillaan laatimassa ehdotusta siitä, että kauppiaan ei tarvitsisi kertoa asiakkaalleen
myytävänä olevan kalan pyynti- ja nostopäivää.
Mikä älynväläys.
Kala, jos mikä on hyvin herkkä pilaantumaan,
varsinkin kesäaikaan. Siinähän kuluttajansuoja ottaa monta askelta taaksepäin - kuten muuan
suomalainen keskisuuri puoluekin.
Juuri kun kaikkialla puhutaan läpinäkyvyydestä, niin sitten tällaisia suunnitelmia.
Kauppiaat ovat onnistuneet hyvin maasuttamaan kabineteissaan näitä kyseisiä
valopäitä.
Tai sitten moiset suuret ajattelijat
ovat täysiä ituhippejä.
Jos näin onnettomasti kävisi,
kuluttajan on toki helppo tehdä
tiskillä valinta eli jättää ”tiedoton” kala kauppiaan tiskiin.
Luulisi siinä kookaupanväiskin jossakin vaiheessa
ymmärtävän, että ei kansaa
voi loputtomiin kusettaa.

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coffeeland@kolumbus.ﬁ
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Kastike
• sipulia
• kermaa
• suolaa
• sokeria
• soijaa
• valkopippuria

Pariloidut maksapihvit
MAKSA ja valkosipuli ovat kuin paita ja peppu,
sopivat toisilleen.
Leikkaa kokonainen valkosipuli keskeltä kahtia ja aseta puolikkaat uunivuokaan. Anna paahtua puolisen tuntia 175-200 asteisessa uunissa, se
riittää kypsentämään sipulit. Tarkista painamalla
yhtä kynttä ja jos tuntuu pehmeältä, se on ookoo.
Minä pariloin maksan hiiligrillillä, joten kääräisin valkosipulin puolikkaat folioon ja kypsensin ne siellä.
Valkosipulien paahtumisen aikaan voitkin valmistaa muun ruoan, ensin kastikkeen. Kuumalle
paistinpannulle reilu nokare voita ja kun voi kuplii, lisää puolikkaat sipulirenkaat, vähän soijaa ja
sokeria. Kuullota sipuli pehmeäksi, aavistuksen
rusehtaviksi.
Lisää loraus kermaa, sekoita ja anna hautua
muutama minuutti. Mausta kastike suolalla ja
valkopippurilla.
Putsaa naudan maksa kalvoista ja suonis-

ta. Leikkaa sitten noin sentin paksuisia pihvejä ja sipaise maksan pintaan oliiviöljyä, molemmin puolin. Paista pihvit kuumalla parillapannulla. Maksa kypsyy nopeasti, joten pari minuuttia
puoleltaan riittää. Älä kypsennä kuivaksi.
Mausta suolalla ja rouhitulla valkopippurilla.
Allekirjoittanut tarjosi maksapihvien lisukkeena uusia keitettyjä perunoita, joiden sekaan
rutistin paahdettua valkosipulia ja potut syötiin
tietenkin aidon oikean voin kera. Lisukkeena tuoretta ananasta, sillä hedelmät sopivat mainiosti
maksan seuralaiseksi.
Monipuolinen, helppo, nopea ja ennen kaikkea maukas ruoka.

Vinkki: Varras,
johon laitetaan
maksaa, possua, maissia
ja ananasta…
Grillaten!

Kahvimaalla
11. toukokuuta 2014
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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uutispostia

Joka viides tarkastus johti laiminlyöntimaksuun
RAKENNUSALAN tilaajavastuuhankkeessa tehtiin vuonna
2013 yhteensä 994 tilaajavastuutarkastusta. Noin joka viides
tarkastus johti laiminlyöntimaksuun.
Hankkeen tavoitteena oli
huolehtia, että pääurakoitsijan
lisäksi myös urakkaketjussa
olevat alihankkijat ovat noudattaneet selvitysvelvollisuutta
kaikilla tasoilla.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
vastaa tilaajavastuulain valvonnasta koko Suomessa. Rakennusala on valvonnan suurin
yksittäinen kohde: kaikista viime
vuonna tehdyistä tilaaja- vastuutarkastuksista noin 60 prosenttia
kohdistui rakennusalalle.
Rakennusalan tilaajavastuutarkastuksia pyrittiin suuntaamaan etenkin sellaisiin tilaajiin,
joiden kohdalla on syytä epäillä
laiminlyöntejä.
Työmaatarkastusten lisäksi
etenkin Uudenmaan alueella
tarkastuksia kohdennettiin maalaus- ja pintaurakointiyrityksiin.
Lisäksi tehtiin tarkastuksia telineﬁrmoihin sekä rakennustuoteteollisuuteen ja rakennuspalveluiden vuokraukseen ketjujen
tarkastuksen kautta.

määrätty 92 kappaletta, ja niiden
yhteenlaskettu summa on
316 600 euroa.
Keskeneräisiä prosesseja on
vajaa 16 prosenttia tehdyistä
tarkastuksista, joten laiminlyöntimaksupäätösten määrä asettunee 20-25 prosenttiin kaikista
rakennusalan tarkastuksista.
– Korotettuja laiminlyöntimaksupäätöksiä ei toistaiseksi
ole tehty, mutta laiminlyöntimaksuprosessi on käynnistetty
noin kymmenessä tapauksessa,
kertoo hankkeesta vastaava
työsuojelutarkastaja Joonas
Heinilä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Tilaajavastuulain valvonnan
tavoitteena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen
noudattamista sekä torjua
harmaata taloutta.

Laiminlyöntimaksuprosessi
käynnistettiin noin 200 rakennusalan tarkastuksessa.
Huhtikuun puoliväliin mennessä laiminlyöntimaksuja on

Viranomaisyhteistyö
rakennusalan tarkastuksissa
Rakennusalan tilaajavastuuvalvonnassa tehtiin runsaasti
viranomaisyhteistyötä.
Viranomaisten yhteistarkastuksia tehtiin yhteensä 167
kappaletta.
Poliisi oli mukana 42 tarkastuksessa, Verohallinnon ja
Eläketurvakeskuksen kanssa
tarkastuksia tehtiin yhteensä
125. Vajaa 20 prosenttia viranomaisten yhteistarkastuksista
johti tilaajan kuulemiseen.

Kiinteistönvälittäjien pätevyys muuttuu pakolliseksi
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN pätevyysvaatimukset kiristyvät. Jatkossa välitysliikkeen vastaavan
hoitajan on huolehdittava siitä,
että välitysliikkeen palveluksessa
ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista
henkilöistä vähintään puolella
on välittäjäkokeessa osoitettu
ammattipätevyys.
Myös muilla välitystehtäviä
suorittavilla henkilöillä on oltava

tehtävän edellyttämä riittävä
ammattitaito.
Laki tuli voimaan 1.5.2013,
mutta lain 5 pykälän ensimmäinen momentti tulee voimaan
kuitenkin vasta 1.1.2016.
Kyseinen siirtymäsäännös
koskee sitä, että välitysliikkeen
palveluksessa ja sen jokaisessa
toimipaikassa välitystehtäviä
suorittavista vähintään puolella
on tarkoitettu ammattipätevyys.

Tällä hetkellä LKV-pätevyys on
pakollisena edellytyksenä ainoastaan kiinteistönvälitysliikkeen
tai sen toimipisteen vastaavalle
hoitajalle.
Lakimuutoksesta huolimatta
jokaisen välittäjän kannattaa kuitenkin suorittaa LKV-pätevyys,
sillä pätevyyden hankkineet kiinteistönvälittäjät ansaitsevat alalla
huomattavasti kouluttamattomia
enemmän.

Suomessa kiinteistönvälittäjän nimikettä tai lyhennettä
LKV saavat käyttää vain ne
henkilöt, jotka ovat suorittaneet
Keskuskauppakamarin järjestämän kiinteistönvälittäjäkokeen.
Koe järjestetään kaksi kertaa
vuodessa ja Kauppakamari julkaisee koekuulutukset kaikkine
kokeeseen liittyvine tietoineen
vähintään 2 kuukautta ennen
koepäivää.

Yritysten autopaikkapörssi kokeilussa Helsingissä
HELSINGIN Pitäjänmäen yritysalueella Helsingissä on aloittanut toukokuun alussa toimintansa Autopaikkapörssi-palvelu.
Alueen yritykset voivat pörssissä tarjota vuokralle vapaita
autopaikkojaan ja etsiä muiden
vuokralle tarjoamia paikkoja.
Palvelu toimii verkossa osoitteessa www.autopaikkaporssi.ﬁ.
Helsingin kaupungin perustamaa palvelua pilotoidaan Pitäjänmäen yritysalueella tämän
vuoden loppuun asti.
Jos palvelu osoittautuu tarpeelliseksi, sitä voidaan laajentaa
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muihin kaupunginosiin. Tarkoitus on ottaa jatkossa palvelun
piiriin myös asunto-osakeyhtiöt
ja asukkaat.
– Autopaikkapörssissä käyttämättömien paikkojen omistajat
ja autopaikkojen tarvitsijat kohtaavat. Palvelun tavoitteena on
tehostaa autopaikkojen käyttöä,
jolloin uusien paikkojen tarve tiivistyvässä kaupungissa vähenee,
sanoo liikenneinsinööri Juha
Hietanen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Pysäköintipörssiin voi tarjota
autopaikkoja vuokralle myös

vain tietyksi kellonajaksi tai
päiviksi. Esimerkiksi vain päiväsaikaan autopaikkojaan tarvitseva yritys voi tarjota paikkansa
vuokralle iltaisin ja viikonloppuisin. Pilottivaiheessa Autopaikkapörssi ei peri mitään osuutta
pysäköintimaksuista. Jatkossa
tavoitteena on kuitenkin saada
toiminta kannattamaan ilman
kaupungin rahoitusta.
Pysäköintipörssi on yksi
toimenpiteistä, jotka sisältyvät
Helsingin uuteen pysäköintipolitiikkaan. Pysäköintipolitiikan keskeisenä tavoitteena

on parantaa kaupunkilaisten
elämänlaatua ja elinkeinoelämän
kilpailukykyä. Pysäköintipolitiikka
sisältää 12 kärkitoimenpidettä,
joista yksi on pysäköintiin liittyvien mobiili- ja internetpalvelujen
kehittäminen.
Kaupunginhallitus hyväksyi
pysäköintipolitiikan linjaukset
helmikuussa 2014.
Pitäjänmäen Autopaikkapörssi on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja sen
ovat toteuttaneet Helsingin
kaupunki ja Aalto-yliopiston tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT.

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.

NYT!
Sadevesikaivojen
tyhjennykset.

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

Tarjoamme:
r
r
r
r

Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Huollata viemärit ennakkoon

r
r

”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.

r

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

r
r
r
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www.eerolayhtiot.fi
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

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

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

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

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

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

Kaikki numerot päivystävät 24 h

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 4144 088
Vaasa (06) 3178 090
Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 2433 666
Pohjois-Suomi:
Rovaniemi: 050 3430 230

KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2014
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

Terveellisemmän
elinympäristön
ammattilainen

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet

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

Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

• kerrostalot, huoneistot ja liikekiinteistöt
• jyrsijätorjunta • luteet
• tuhohyönteiset • lintutorjunta
• desin¿oinnit • hajunpoistot

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

Soita 040 514 5026
asiakaspalvelu@estorjunta.¿

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

KIINTEISTÖPALVELUT

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

Lisätietoja palveluistamme

rtkpalvelu.fi

PUUIKKUNAT JA -OVET

AUTOTALLIT

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

VÄESTÖNSUOJAT

Hanki turvallisuusalan ammattikirjat,
opasteet ja väestönsuojelumateriaalit
alan johtavasta järjestöstä.
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nimityksiä
SKV Kiinteistönvälitys
Realia Group Oy:n konserniyhtiön, SKV Kiinteistönvälitys Oy:n,
toimitusjohtajaksi 15.4.2014
alkaen on nimitetty DI ja eMBA
Timo Kaisla, 44. Timo siirtyy tehtävään Ixonos Oyj:stä, jossa hän
on toiminut useassa eri tehtävässä, mm. vt. toimitusjohtajana,
eri liiketoimintayksiköiden sekä
Pohjois-Amerikan alueorganisaation johtajana.
Mikko Parikka, SKV:n toimitusjohtaja vuosina 2011-2014, siirtyy
uusiin haasteisiin Realia Groupin
ulkopuolelle.
Consti
Consti on nimittänyt Serviceliiketoimintansa johtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 1.4. alkaen
insinööri (AMK) Hannu Kimiläisen. Hän on toiminut edelliset
kahdeksan vuotta ISS Palveluissa
kiinteistöjen ylläpidon asiantuntija- ja asiakkuusjohtotehtävissä.

Koskettamalla ovi auki
IDOLO OY on tuonut markkinoille sormen kosketuksella
avautuvan lukitusjärjestelmän. IDolo Kosketuslukko on
patentoitu ja 100 prosenttisesti
suomalaista suunnittelutyötä.
Sormenjälkitunnistus on
testattu ja kehitetty maamme
sääolosuhteisiin ja se hyödyntää
turvallista 3D-tunnistustekniikkaa.
IDolo Kosketuslukko on
markkinoiden ensimmäinen

kotimainen mekaaniseen lukkorakenteeseen liitettävä kosketuslukko. Lukon käyttöönotto ei
vaadi oven sähköistämistä.
IDolon järjestelmässä yhdistyvät korkean turvallisuustason
mekaaninen lukituslaite ja sormenjälkitunnistuksen helppous.
Lisätiedot:
IDolo Oy, Rami Kivistö,
puh. 044 716 7400,
rami.kivisto@idolo.ﬁ

Valaisin opettaa itse itseään
säästämään energiaa
- PELKKÄ valaisinkannan uudistaminen ei vielä riitä maksimaalisen energiansäästön
saavuttamiseen. Laadukkaiden
valaisimien lisäksi tarvitaan
hyvää valaistussuunnittelua sekä
älykästä ohjaustekniikkaa. Näin
voidaan päästä jopa 50-75 prosentin energiasäästöihin, toteaa
Greenled Oy:n toimitusjohtaja
Mikko Aaltonen.
Optiikaltaan huipputasoinen
Alfa Smart tarkkailee ympäristöään ja oppii säätelemään itseään
sen mukaan, mitä tilassa tapahtuu. Se huomioi ulkoa tulevan
valon ja tilojen käytön.
Greenledin Alfassa hyödynnetään Helvar Oy:n iDim Active
-tunnistin- ja ohjaustekniikkaa.
– Työntekijän saavuttua tilaan
valaistus tasaa itsensä automaattisesti oikeaksi huomioiden
päivänvalon ja mahdollisen
muualta tulevan valon. Lounastauolla valaistus himmentyy, jos
tilassa ei ole liikettä. Kun työn-

tekijät ovat poistuneet, valaisin
sammuttaa itsensä pienellä viiveellä automaattisesti, Aaltonen
havainnollistaa.
Alfa Smart edustaa selkeää skandinaavista muotoilua.
Valonjaoltaan epäsuora valaisin
sopii täydellisesti toimistojen ja
yleisten tilojen valaisimeksi.
Optiikka on Miro®-alumiinia,
jolla saadaan paras mahdollinen
hyötysuhde ja tasainen pintaluminanssi.
Luminanssilla viitataan pinnalta lähtevään valon voimakkuuteen eli toisin sanoen ”pinnan
kirkkauteen”.
Lisätietoja:
Greenled Oy
toimitusjohtaja
Mikko Aaltonen
puh. 050 5060695

Caverion Oyj
Fredrik Strand on aloittanut
Caverion Oyj:n toimitusjohtajana
1.4.2014.
Hänen edeltäjänsä Juhani Pitkäkoski on nimitetty Caverion-konsernin yrityskaupoista vastaavaksi
johtajaksi 1.4.2014 alkaen.
FISE Oy
DI Marita Mäkinen, 44, on valittu
FISEn seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa varatoimitusjohtajana 18.8.2014 ja siirtyy 1.10.
toimitusjohtajaksi.
Klaus Söderlund jatkaa 1.10. asti
toimitusjohtajana ja siirtyy sen
jälkeen hallituksen erityistehtäviin
ennen eläkkeelle siirtymistään.
FISEn pätevyysrekisterissä on tällä
hetkellä yli 8500 pätevyyttä.
ISS Palvelut
ISS Palveluiden uusi johtoryhmä
on aloittanut työnsä 1.4.2014.
Toimitusjohtajana jatkaa Kari
Virta.
Talousjohtajana jatkaa Seppo
Haapalainen.
Henkilöstöjohtajana jatkaa Sirpa
Huuskonen.
Juha Savolainen jatkaa ISS Palveluiden kehitysyksikön johtajana ja
johtoryhmän jäsenenä ja hänet on
nimitetty Palvelumyynti-yksikön
johtajaksi 1.4.2014 alkaen.
Reima Harju on nimitetty ISS
Palveluiden Strategiset projektit
ja viestintä -yksikön johtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi 1.4.2014.
Jukka-Pekka Tilus on nimitetty
1.4.2014 alkaen ISS Palveluiden
liiketoimintayksikön johtajaksi ja
johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan Palvelut ja kauppa.
Mika Martola jatkaa ISS Palveluiden johtoryhmän jäsenenä. Hänet
on 1.4.2014 alkaen nimitetty
liiketoimintayksikön johtajaksi

vastuualueinaan Julkinen sektori,
liikenne ja logistiikka sekä Teollisuus ja energiantuotanto.
Taina Huttunen jatkaa ISS Palveluiden johtoryhmän jäsenenä.
Hänet on 1.4.2014 alkaen nimitetty liiketoimintayksikön johtajaksi
vastuualueenaan Siivouspalvelut.
Matti Ranne jatkaa ISS Palveluiden
johtoryhmän jäsenenä. Hänet
on 1.4.2014 alkaen nimitetty
liiketoimintayksikön johtajaksi
vastuualueenaan Kiinteistön ylläpitopalvelut.
Mikko Kesti on nimitetty 1.4.2014
alkaen ISS Palveluiden johtoryhmään liiketoimintayksikön
johtajaksi vastuualueenaan Turvallisuuspalvelut.
Peter Westermarck jatkaa ISS
Palveluiden johtoryhmän jäsenenä. Hänet on 1.4.2014 alkaen
nimitetty liiketoimintayksikön johtajaksi vastuualueenaan ISS Direct
-liiketoimintayksikkö.
Suomen LVI-liitto
Suomen LVI-liiton hallitus on
nimittänyt diplomi-insinööri Tiina
Strandin Suomen LVI-liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi. Strand
toimii tällä hetkellä Rakennustietosäätiössä tuotepäällikkönä.
Strand aloittaa työnsä 1.6. ja hoitaa tehtäviään nykyisen toiminnanjohtajan Hannu Sipilän kanssa
vuodenvaihteeseen 2015 saakka,
jolloin Sipilä siirtyy eläkkeelle.
Consti Yhtiöt
Consti Yhtiöiden hallitus on
nimittänyt yrityksen toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri Marko
Holopaisen, joka on toiminut
yrityksen vt. toimitusjohtajana
maaliskuusta lähtien. Hän jatkaa
myös nykyisessä tehtävässään
Consti Talotekniikan toimitusjohtajana.
Holopainen on toiminut Consti
Talotekniikan toimitusjohtajana ja
Consti yhtiöiden varatoimitusjohtajana vuodesta 2008. Sitä ennen
hän työskenteli muun muassa
Koja Tekniikan toimitusjohtajana
ja useissa tehtävissä ABB:ssa.
VVO-kotikeskus
Hämeenlinnan VVO-kotikeskuksen toiminta-alue laajeni, kun
VVO:n Hyvinkään ja Riihimäen
kohteiden hoito siirtyi Järvenpäästä Hämeenlinnaan.
Aluepäälliköksi on nimetty
1.4.2014 alkaen tradenomi Lauri
Ahonen, 33. Ahonen siirtyi aluepäälliköksi Lahden VVO-kotikeskuksesta.
Isännöitsijän tehtävään siirtyi
toukokuussa Tuomas Maljanen
Järvenpään VVO-kotikeskuksesta
ja myyntineuvottelijan tehtävään
Sari Oksanen Helsingin VVOkotikeskuksesta.
Kunnossapitoinsinööriksi on
1.5.2014 nimitetty Jukka Virta.
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Energiaisännöintipalvelu
käytettävissä
KARVES YHTIÖIDEN kehittämä
Energiaisännöinti-palvelu on nyt
avattu. Energiaisännöinti.ﬁ -nettisivu on suunnattu teollisuuden,
logistiikan ja kaupan alan kiinteistöjen energiatehokkuuden
parantamiseen.
Energiaisännöinti perustuu
ESCO-malliin (Energy Service
Company), jonka avulla asiakkaalle voidaan tarjota energiansäästöä jopa ilman alkuinvestointeja. Energiansäästötoimenpiteet ja investoinnit rahoitetaan
osuudella syntyneestä energiansäästöstä.
Energiaisännöinti.ﬁ -sivuilla
on esitelty energiaisännöintipalvelu vaihe vaiheelta ja kuvattu
prosessin eteneminen.
Palvelu on esitetty mahdollisimman selkeästi ja havainnollisesti.
Sivuilla on paljon kuvia sopimusmalleista, malliraporteista
sekä työskentelytavoistamme.
Sivuilta löytyy myös usein
kysytyt kysymykset -osio, jossa
on vastauksia esille nousseisiin
kysymyksiin.
Lisätietoja:
Karves Energia & Valvonta Oy
Panu Lallukka
puh. 040 134 3027
Jani Hannén
puh. 040 775 7806
Emmi Saarinen
puh. 040 710 4040

Tupaantuliaiset
"Eluxilla"
OY ELECTROLUX AB PROFESSIONAL PESULAKONEET ja Ammattikeittiölaitteet sekä yrityksen
Kotitalouskoneet muuttivat
toukokuun alkupuolella yhteisiin
tiloihin Helsingin Sörnäisiin.
Tilaisuuteen osallistui yli 300
asiakasta, jotka pääsivät tutustumaan uusiin tiloihin ja Electroluxin tuotteisiin.
Pääruuasta vastasi Suomen
kokkimaajoukkue, joka on
edustanut ansiokkaasti Suomea
kansainvälisissä kokkikilpailuissa.
Tarjolla oli täytettyä karitsanrullaa.
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Aurinkolippa tuottaa puhdasta sähköä
AURINKOPANEELIEN sijoittelun
ei aina tarvitse olla ongelmallista, kertoo Sähkötreffit.ﬁ -sivusto.
Aurinkopaneelilippa suojaa
asuntoa tai mökkiä paahtavalta
auringolta ja tuottaa samalla
arvokasta energiaa...vaikkapa
huoneiston lisäjäähdytykseen.
Lipan voi sijoittaa kätevästi
muun muassa rakennuksen
eteläpuolen sisääntulon, isojen
ikkunapintojen tai parvekkeiden
yläpuolelle.
Vaikka katto- tai piha-alue olisi laaja ja esteetön, ei paneeleita
välttämättä haluta sijoittaa niille
ulkonäkösyistä. Sijoittamalla
paneeli kiinteästi aurinkolipaksi
voidaan se lisäksi kallistaa sopivaan kulmaan ja saavuttaa paras
mahdollinen sähköntuotto.
Samalla se toimii aurinkosuojana, joka pysyy paikallaan

kovassakin tuulessa.
Aurinkopaneelilla saadaan
ilmaista ekologista sähköä ehtymättömästä energianlähteestä,
joka ei aiheuta ympäristölle
minkäänlaista haittaa.
Aurinkopaneelilippa sopii
mainiosti vanhoihin rivitalo- ja
kerrostaloyhtiöihin.

Idean toteuttamiseksi on
monia vaihtoehtoja, joiden
valinnassa ja asennuksessa kannattaa kääntyä ammattitaitoisen
sähkömiehen puoleen.
Lisätietoja:
www.sahkotreffit.ﬁ.

Daikin Altherma maalämpöpumppu
huippuluokkaa vuositehokkuustesteissä
DAIKIN Altherma maalämpöpumppu on vuositasolla lajinsa
energiatehokkain Swedish
Science Partner vertailutestissä.
SCOP arvolla 5.0 lattialämmityskodeissa ja 3.9 radiaattorilämmityksellä, lämpöpumppu
oli selkeä voittaja, säästäen
vuodessa jopa 27,400kWh
sähköä verrattuna perinteiseen
lämmitysjärjestelmään.
Ruotsin energiaviraston itsenäiset ”Science Partner” -testit
vertailevat energiatehokkaiden tuotteiden suorituskykyjä,
lämpöpumpuista astianpesukoneisiin.
Daikin Altherma maalämpöpumppua verrattiin muihin

kotitalouksien maalämpöjärjestelmiin,lämmönjakojärjestelmänä
radiaattori- tai lattialämmitysverkosto, pienessä 160 m2:n ja
suuressa 200 m2:n talossa.
Lämpöpumpuista arvioitiin
niiden käyttöohje; lämmityksen
ja käyttöveden lämmityksen
energiatehokkuus ja tuotto;
sähkön kulutus (laitteen ollessa
toiminnassa ja pois käytöstä);
äänitasot ja vuositehokkuus.
Testit vahvistavat Daikin
Altherma maalämpöpumpun
paremman suorituskyvyn kilpailijoihin nähden, mahdollistaen
suuremmat säästöt sähkön
kulutuksessa ja korkeamman
vuotuisen energiatehokkuuden.

Sen kompakti sisäyksikkö,
helppokäyttöinen ja älykäs säädin tekee siitä itsestään selvän
valinnan kuluttajille, jotka etsivät
liitäntää vakaaseen ja lähes rajattomaan maalämpöenergiaan,
joka auttaa heitä pienentämään
energialaskuja samalla nauttien
erinomaisesta mukavuustasosta,
jopa kylmimpinä talvina.
Lisätietoa:
Recair Oy
myyntijohtaja Olli Perunka
puh. 029 006 120
www.recair.ﬁ
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Uusi tuotantoyksikkö optimoi
kierrätysmateriaalien kuljetuskustannukset
KIERRÄTYS- JA YMPÄRISTÖNHUOLTOPALVELUJA valtakunnallisesti tarjoava Paperinkeräys
on avannut uuden tuotantoyksikön Vantaan Viinikkalaan. Sijainti
varmistaa kuljetuskustannusten
optimoinnin.
Paperinkeräyksen historian
suurimman investoinnin arvo oli
noin 14 miljoonaa euroa.
Viinikkalassa vastaanotetaan
nyt pääkaupunkiseudun ja
kehyskuntien hyödynnettävät
jakeet ja käsitellään ne teollisuuden ja energialaitosten jatkotarpeiksi. Käsittelykapasiteetti on
200 000 tonnia. Määrä vastaa
käytännössä pääkaupunkiseudun hyödynnettävien materiaalien määrää tällä hetkellä.
Henkilöstöä yksikössä työskentelee 10.
Paperinkeräyksen vanha
Helsingin Hakuninmaan yksikkö
on poistunut käytöstä kokonaan.
- Uusissa tiloissamme on
Suomen suurin paalain ja
maamme tehokkain tietoturvamurskain. Vastaanotamme yrityksien ja teollisuuden

materiaaleja sekä kotitalouksien
keräyspaperia ja pakkausjätettä.
Käsitellyt materiaalit lähtevät eri
puolille Suomea paperi-, kartonki-, metalli-, lasi- ja muoviteollisuudelle. Asiakkainamme ovat
myös energiantuotantolaitokset
sekä materiaalien jatkojalostajat,
Kyösti Pöyry sanoo.
Paperinkeräys on varautunut
myös uusien kierrätettävien

jakeiden, esimerkiksi palautuspullojen ja -tölkkien sekä muovi-, lasi- ja metallipakkausten
käsittelyyn.
Lisätietoja:
Paperinkeräys Oy
toimitusjohtaja Kyösti Pöyry
puh. 050 555 5087
tuotantojohtaja Kari Lehtinen
puh. 050 521 7641,

Ensto
vahvistaa
led-valaistusosaamistaan
ENSTO on ostanut suomalaisen
energiatehokkaita valaistusratkaisuja valmistavan Alppilux
Oy:n.
Perheyhtiö Enston toimitusjohtaja Timo Luukkaisen
mukaan yhtiön tavoitteena on
vahvistaa markkina-asemaa
nopeasti kehittyvässä valaistusliiketoiminnassa - erityisesti
LED-valaistusratkaisujen toimittajana - yhtiön kaikilla markkinaalueilla.
Kaupan myötä Enston tuotevalikoima laajenee merkittävästi
käsittäen ratkaisut niin sisä- kuin
ulkotilojenkin valaistukseen sekä
asuin- että liikerakentamisen
tarpeisiin.
Alppiluxin liikevaihto on 13,5
miljoonaa euroa ja se työllistää
Suomessa, Virossa ja Ruotsissa yhteensä noin 70 henkilöä.
Yhtiöllä on tuotantolaitokset
Lohjalla ja Viron Paidessa.

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

Asunto-osakeyhtiö

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

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

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

Huoneistojen lukumäärä yhtiössä _____ kappaletta

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

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

Puheenvuoro

Isännöitsijän
työhyvinvointi
Vantaan Isännöitsijäyhdistys ry haluaa viime
aikoina virinneeseen isännöitsijän työhyvinvointikeskusteluun ja kerrottuihin tuleviin Etelä-Suomen
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksiin liittyen
todeta:
Vantaan Isännöitsijäyhdistys ry on perustettu lähes kolmekymmentä vuotta sitten edistämään isännöitsijöiden välistä yhteistyötä. Tehtävänsä mukaisesti yhdistys järjestää koulutus- ja muita tilaisuuksia, joissa keskustellaan alan ajankohtaisista asioista
ja siten tuetaan yksittäistä isännöitsijää hänen ongelmissaan ja autetaan hänen jaksamistaan työssä.
Vantaan Isännöitsijäyhdistyksellä on siis pitkät
perinteet toiminnassa, jolla edistetään isännöitsijän
työhyvinvointia, vaikkei asiasta tuolloin sillä nimellä
puhuttukaan. Korostettakoon, että toiminta alkoi aikana, jolloin alalla ei yleisestikään puhuttu työsuojelusta ja jolloin isännöitsijät suurelta osin olivat toimialallaan keskenään kilpailijoita.
Kun tänään aletaan puhua isännöitsijän työsuojelusta ja työhyvinvoinnista, tulisi hahmottaa toiminnan kokonaisuus: isännöitsijöiden ja isännöintitoimistojen toimintamahdollisuuksiin nykyisen lainsäädännön, viranomaistoiminnan yms. yhteiskunnan muutoksessa.
Suuri huolemme on, että tulevissa tarkastuksissa työsuojeluviranomaiset suorittavat tarkastukset
sirpaloidusti, vain tiettyihin osa-alueisiin keskittyen,
unohtaen toiminnan kokonaisuuden; näin on tiedotteista ja lehtiartikkeleista voitu päätellä.
Tämä tietysti saattaa johtua siitä, ettei alaa tuntemattomalla työsuojeluviranomaisella ole riittävää
tietoa ja ymmärrystä alasta; tämän tiedon antaminen kuuluisi alan etujärjestöille.
Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa säädettiin, että
yhtiön isännöitsijänä voi toimia yhteisö. Kun viranomaisen (kaupparekisteri) ohjelmistot eivät taipuneet tähän, lain säädöksen voimaantuloa lykättiin
tältä osin. Nyt neljä vuotta myöhemmin säädöstä ei
edelleenkään ole saatettu voimaan.
Tilanne on tänä päivänä:
- isännöitsijä on isännöintiyhtiön palveluksessa
- isännöintisopimus tehdään isännöintiyhtiön ja
taloyhtiön välille
- taloyhtiö nimeää isännöintitoimiston isännöitsijän henkilöisännöitsijäkseen; tämä toimii taloyh-

tiön hallituksen ja yhtiökokouksen ohjeiden mukaan.
Ongelma on merkittävä mm. työsuojelun näkökannalta. Eri yhtiöiden kuormittavuus vaihtelee
huomattavasti, mutta lainsäädännön puutteesta johtuen isännöintiyhteisön on vaikea vaikuttaa isännöitsijöiden työnjakoon.
Miten yksi viranomainen voi tarkastaa työhyvinvointiin liittyviä asioita isännöintiyrityksessä,
kun toisen viranomaisen toiminta keskeisesti vaikeuttaa isännöintiyrityksen toimintaa?
Voisi ajatella, että isännöintiyrityksen toiminnassa ihannetila olisi isännöitsijöiden ja muun tiimin
kierrätys/joustava järjestely tehtävissä. Tällöin voitaisiin huomioida vuosittainkin vaihtuvat eri yhtiöiden kuormittavuus ja turvata myös se, että yrityksessä usea henkilö tuntee yksittäisen asiakasyhtiön.
Tällöin yhtiön sisällä voitaisiin joustavasti järjestellä työtehtäviä ja mm. huomioida yksittäiseen isännöitsijään kohdistuva työn rasittavuus.
Viranomaisesta (kaupparekisteristä) johtuva tilanne on suoranainen este tällaiselle mahdollisuudelle ja aiheuttaa siten haittaa isännöitsijän työhyvinvoinnille.
Haluamme myös huomioitavaksi sen, ettei isännöintiyhtiön ja sen palveluksessa olevan isännöitsijän välinen suhde ole nollasummapeli.
Lainsäädäntö ja institutionaalisten yhtiöiden
käytännöt (pankit, vakuutusyhtiöt ym.s) asettavat
lisääntyviä velvollisuuksia taloyhtiöille, hyvinkin
nopealla ja huonosti valmistellulla tavalla. (Viime
vuosilta voidaan esimerkkeinä mainita energiatodistuksiin liittyvä lainsäädäntö, korjausavustukset ja
suhdanneluontoiset korjausavustukset, uuden as.oy
lain säädökset). Näillä on lisätty taloyhtiön velvoitteita ja sitä kautta taloyhtiön henkilöisännöitsijän
kuormitusta.
Taloyhtiön ja isännöintitoimiston välisessä sopimuksessa tällaisia yllättäviä muutoksia useinkaan ei
ole voitu huomioida. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, ettei yhtiöllä ole resursseja vähentää henkilöisännöitsijän työn kuormittavuutta.
Voiko viranomainen perustellusti tutkia yrityksen työsuojeluvalmiuksia, kun niiden toteutumiseen merkittävästi vaikuttaa lainsäädäntö ja sen
huono toteutus.

Puheenvuoro-palstalla voit kommentoida kiinteistöalan asioita taloyhtiöiden, isännöinnin,
kiinteistönhuollon tai korjaamisen kannalta. Puheenvuoro: riina.takala@kiinteistoposti.ﬁ
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Valkoinen

Steni sokkelilevy sopii myös autotalleihin, piharakennuksiin ja muihin
vastaaviin paikkoihin. Levyjen pinta on luonnonkiveä, joka antaa upean ja
kestävän ulkonäön – vuodesta toiseen.
Steni sokkelilevyjä voi tilata useimmista rakennustarvikemyymälöistä.
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Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

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

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

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

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

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

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

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

