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PÄÄKIRJOITUS

Miten selvitä isännöintilabyrintissä hengissä?
Olen viime aikoina törmännyt muutamaan sellaiseen isännöitsijään, jotka ovat jääneet jo virallisesti eläkkeelle, mutta silti mieli on tehnyt jäädä
työelämään ja siksi isännöintityöt ovat jatkuneet. Eräässä tapauksessa
elämänmuutokseen liittyi se, että hän myi isännöintirityksensä, mutta
rupesi tekemään töitä "uuden isännän" leivissä palkollisena.
Nuoria, työstään innostuneita isännöitsijöitä valitettavasti harvemmin
tapaa, mutta Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa onneksi heitä oli
useampia. He antoivat uskoa siihen, että kyllä isännöinti vielä vahvoissa
käsissä on tulevaisuudessakin - vaikka ehkä jonkinlainen työvoimapula
iskee siinä vaiheessa, kun suurin kaarti siirtyy pois työelämästä.
Tulevaisuuden isännöinnin tärkeimpiä kulmakiviä tuntuu olevan se, että
työ on hyvin mielenkiintoista, mutta raskasta, niin henkisessä kuin fyysisessäkin mielessä. Toisaalta mikäpä työ ei sitä tänä päivänä olisi.
Toinen tärkeä asia, joka ehdottomasti vaatii nuorten isännöitsijöiden mielestä kehittämistä, on alan
palkkaus. Koska moniammattilaisia ollaan ja iltakokouksissakin huhkitaan satoja tunteja, pitäisi sen
näkyä kukkarossa. Missä vika? Siinä, että yrityksessä ei haluta maksaa vai asiakastaloyhtiöissä ei haluta
maksaa? Kun ei haluta maksaa, ei myöskään arvosteta.Vai eikö osata pyytää? Miksi?
Eräs insinööritoimiston edustaja kertoi, että he kärsivät monen muun suunnittelutoimiston lailla työvoimapulasta - työpaikkoja olisi tarjolla useammallekin, kunhan vain tarttuisivat tarjouksiin. Palkassakin
on periaatteena ollut, että maksetaan hieman paremmin kuin kilpailija, jotta houkutus tulla joukkoon
olisi suurempi. Miten isännöintialalla syntyisi vastaavanlainen ilmiö, että työhön tosissaan haluttaisiin
ja pyrittäisiin, kouluttauduttaisiin, hankittaisiin kokemusta ja saataisiin kohtuullisen hyvää palkkaa.
Vai onko se jo nyt niin, että tosiasiassa palkka on hyvä, kun maksimoidaan hoidettavien taloyhtiöiden
määrä riippumatta siitä, miten yrityksen resurssit tai isännöitsijän henkilökohtaiset resurssit niiden
hoitamiseen riittävät.
Viime aikoina isännöitsijöiden lukumäärätietoja katsoessani olen havainnut, että muutamia satoja on
alalta poistunut. Minne ovat menneet - eläkkeelle mitä ilmeisimmin. Mistä on tilalle tullut uusia tekijöitä?
Vai onko? Vai eletäänkö isännöintialalla juuri nyt sitä suurinta murroksen kynnystä, jossa uusia isännöitsijöitä ei tule, alalla jo olevat koittavat vain selvitä nykyisten asiakkaiden kanssa, vaikka omienkin
hoidettavien taloyhtiöiden määrä alkaa hipoa kolmeakymmentä.
Tämä ei pitkän päälle vetele, koska nykyiset isännöitsijät uupuvat, mahdollisesti sairastuvat, koittaa Tapani Kiminkisen esiin piirtämä realismi - siinä viimeisessä takissa ei ole taskuja... Ala ei myöskään kehity
mihinkään, koska silloin, jos tukka putkella koitetaan selviytyä edes minimissään kaikesta kaaoksesta,
uusia ideoita ei synny, eikä kehittämistä tapahdu. Eikä silloin alalla ole houkuttavuuttakaan nuoriin päin.
Asiakkaat pettyvät, hermostuvat, eivät maksa, eivät arvosta... Varsinaisessa isännöintilabyrintissä taidetaan olla. Me emme aio luopua, vaan liputamme asian puolesta.
Riina Takala

Tulevaisuuden Isännöinti 2011 - tavataan taas toukokuussa
Vuoden 2011 Tulevaisuuden Isännöintiseminaari järjestetään 25.-27. toukokuuta,
totuttuun tapaan Tukholmaan suuntautuvana risteilynä.
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari on
etabloitunut yhdeksi kiinteistö- ja isännöintialan merkittävimmäksi tapahtumaksi, joka järjestetään vuosittain.
Seminaari on suunnattu kiinteistöalan
ammattilaisille ja kiinteistöalalla toimiville

yrityksille.
Kiinteistöposti-lehden järjestämä seminaari
poikkeaa muista alan tapahtumista muun
muassa ja erityisesti niin, että seminaarin
esiintyjiksi ei kelpuuteta kiinteistöalan kaupallisten toimijoiden edustajia, vaan luennoitsijat
ovat pääsääntöisesti muilta toimialoilta ja
ovat kokeneita ja yleisesti tunnustettuja osaajia ja asiansa taitajia.
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”Kansanterveys ei lähde verenpaineesta, kolesterolista, verensokerista, vaan se lähtee
toisista ihmisistä, välittämisestä, omien lasten kohtaamisesta. Elämässä ei ole mitään
mieltä, ellemme ymmärrä, että olemme olemassa toisia varten... Ja se, että ensin katsoisimme, mitä voimme itse tehdä ennen kuin rupeamme syyttämään muita.
Kaikki on mahdollista. Te isännöitsijät olette huomanneet, että känkkäränkkien kanssa,
paskamaisissa taloyhtiöissäkin, saattaa olla mahdollista tällainen, kun ei anneta periksi:
Ei ole olemassa muureja, on vain siltoja, ei ole olemassa suljettuja ovia, on vain portteja,
joiden läpi kuljetaan säihkyvin silmin, huulilla varjoja syvempi hymy kohti paikkaa, missä virrat kohtaavat kuin janoavat suut.
Vain tämän minä halusin teille kertoa niin kuin Arvo Karstulasta, kiitoksia ja anteeksi
ja helvetin mukavaa risteilyä. Yrittäkää pärjätä niiden asiakkaittenne kanssa. Huilatkaa
täällä. Rakkautta, hellyyttä, hyvää kevättä ja kesää. Kiitos.”
6
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Tapani Kiminkisen terveysvalistus:

Ihmisenä olemisen
kokonaisuus
– siinä on ihmisen

henki ja elämä
n Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

E

ino Leinon Väinämöisen
laulun lausumisella aloitti
ja edellä näkyviin sanoihin päätti Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa esityksensä
saarijärveläismies, televisiosta
tuttu terveyskeskuslääkäri Tapani Kiminkinen, joka on uudella
ja ennakkoluulottomalla tavalla
avannut ovia näkemään kansanterveystyön ja terveydenhuollon arkea.
Hänen arkeaan ovat potilaat,
jotka ovat sairastuneet, sairastavat aikuisiän diabetestä, verenpainetautia, sepelvaltimotautia,
on vaivoja liikuntaelimissä, allergioita, astmaa, masennusta,

”Jos kehtasitte kuunnella runon sanoja, niin ymmärrätte, miksi se on minun ja edesmenneen Tarmo
Mannin lempiruno. Koska siinä on het koko elämä.
Ei ole olemassa mitään erillistä työelämää. On vain
yksi kokonainen elämä erilaisine aktiviteetteineen,
eikä siitä voi oikein jäädä eläkkeellekään. Niin kuin
ennen vanhaan isossa maalaistalossa oli monia su-

sairaalloista mustasukkaisuutta... lista on pitkä.
Seminaarissa lähes 200 isännöitsijälle ja yritysten edustajil
le puhuessaan hän kuitenkin
johdatti meidät ajatukseen:
kysymys on pohjimmiltaan ihmisenä olemisesta ja elämän
kokonaisuudesta - niissä on ihmisen henki ja elämä.

kupolvia, jotkut syntyivät, jotkut kuolivat ja askareita tehtiin aina kuolemaan saakka. Se oli semmoinen holistinen käsitys elämästä. Elämä ei koskaan
tule mistään yhdestä asiasta.”
➺ JATKUU
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6.–9.10.2010

Helsingin Messukeskus

Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessut

• Ammattilaisten tapaamispaikka
• Suomen suurin ja tärkein rakennusalan tapahtuma
• Laadukas ja laaja ohjelmasisältö
• Esittelee alan mielenkiintoisimmat uutuudet

toja:

ätie
o lis

kats

www.finnbuild.fi

Samanaikaisesti:
Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi & Viemäri,
Jäte & Kierrätys sekä Arena.

Rakentaminen Kiinteistöt Talotekniikka

Mediayhteistyössä:

Lihomisepidemia
iskenyt

-T

erveys on sellainen
asia, jonka merkityksen ymmärrämme
usein vasta sitten, kun se on menetetty tai ollaan menettämässä.
Vastaanotolla joutuu joskus sanomaan, yleensä isäntämiehille,
että rasvaa, tupakkaa, viinaa ja
remuamista, näitä kaikkia saat
käyttää ihan vapaasti, sillä niillä
ei ole enää oikeastaan mitään
merkitystä. Ennaltaehkäisy olisi
kuitenkin sen kaikkein tärkein
asia.
Kiminkinen korosti moneen
otteeseen sitä, että terveyteen
voidaan vaikuttaa elämäntavoil
la. Huolestuttavassa määrin
yleistyvä tyypin 2 diabetes on
lähes kokonaan ja sepelvaltimotaudista 60-70 prosenttia
ennaltaehkäistävissä elämäntavoilla.
– 40 prosentilla työikäisistä
miehistä on jo nyt tyypin 2 sokeritauti tai siis tarkemmin
sanottuna metaboolinen oire
yhtymä, joka voi johtaa tyypin
2 sokeritautiin.Työikäisistä naisista se on 30 prosentilla, Kiminkinen taustoitti ongelman
laajuutta.
Tarkempina lukuina Kiminkisen mukaan puhutaan siitä, että
tyypin 2 sokeritautia sairastaa
tällä hetkellä jo yli puoli miljoonaa suomalaista, vuonna 2030
tautiin sairastuneita arvioidaan
olevan jo yli miljoona.
– Isosta systeemistä on siis
kysymys. Mekanismi toimii niin,
että sellaisella ihmisellä, joka ei
liiku riittävästi, sisäelinten ympärille kertyy harmaata, pahaa
rasvaa, joka tulehtuu. Rasvan
aiheuttama tulehdus saa aikaan
aineenvaihduntahäiriöt, jotka
johtavat metabooliseen oireyhtymään, eli tyypin 2 sokeritautiin ja jopa masennukseen, joka
on yksi Suomen kansan sairauksista sekin, Kiminkinen totesi.

Vanhetessa
liikunta on
tärkeää

”Yksi minun suuria
lempiaiheitani on
lihomisepidemia.
Kiinnitti tänne
tullessani huomiota
se, että on se
teihinkin - joihinkin teistä - yltänyt.
Miesten on syytä
olla huolissaan
viimeistään siinä
vaiheessa, kun ei
niitä kalliimpia
”kilkuttimia” näe
muuten kuin
periskoopin
avulla.”

www.tulevaisuudenisannointi.fi

-L

iikunta auttaa kaikkeen
tähän. Ei ihmisen tarvitse välttämättä olla
langanlaiha, sellainen, että heinättömän heinäseipään takaa
lahkeetkin hulputtavat. Voi olla
vähän lihavampikin, kunhan
liikkuu, Kiminkinen kannusti.
– Jos joku rupeaa laihduttamaan ja kyllästyy siihen, että
vaikka kuinka yrittää liikkua, ei
kuitenkaan laihdu, masentuu ja
lopettaa liikunnan. Ei kannata
masentua, eikä lopettaa liikuntaa, koska vaikka ei liikkumalla
laihtuisikaan, riski sairastua sokeritautiin kuitenkin puolittuu.
Niin meidän sokeritaudin ehkäisytutkimuksessa on todettu.
Ihminen on luotu liikkuvaksi ja

kyydillä hautuumaalle. Sen takia
lihasvoima- ja liikuntaharjoittelu on sitä tärkeämpää, mitä vanhemmaksi ihminen tulee.

5v.

uutta näyttöä on saatu siitäkin,
että tämä on myös elämäntapakysymys, hän jatkoi.
Liikunnan määrän kannalta
tärkeintä Kiminkisen mukaan
on se, että liikkuu edes vähän
joka päivä.
– Ei voi liikkua kovin paljon
varastoon, mutta edes sen verran persettään kääntää, ettei
tule makuuhaavoja. Itse pitäisi
liikuttaa lihaksiansa. Minimissään meillä pitäisi olla vanhemmiten sen verran reisilihaksissa
voimaa, että pääsemme tuolista
ylös. Jos emme pääse kunnolla ylös - vanhalta isännältä tai
emännältä menee lonkka poikki, niin kahden vuoden kuluttua
puolet heistä on viety hiljaisella

Lepää
riittävästi

-M

eillä on nykyään aina kiire joka paik
kaan. Ei se kiire
kuitenkaan ole se ongelma, eikä
stressikään, vaan palautuminen.
Pitää nukkua riittävästi. Pitää
liikkua, liikunnalla palaudutaan,
Kiminkinen jakoi vuolaasti neuvojaan.
– On oltava välillä kuin Ellun
kanat. Se ei kuitenkaan tässä tarkoita sitä, että ollaan aina päissään, siinä käy huonosti, vaan
sitä, että olisi sellainen asenne
luovaan laiskotteluun. Että kun
tulee töistä kotiin, voi rojahtaa
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni
- Eerolan hoidettavaksi”

Vesi- ja viemäriverkoston
sekä ympäristöhuollon
ammattilaiset palveluksessasi

Loka- ja viemärihuollot

Eerola-Yhtiöt on innovatiivinen palvelu-

Ennakkohuoltaminen
kannattaa aina

Pumppaamohuollot

yritys, jonka tinkimättömään yrityskulttuu-

Vesi- ja viemärijärjestelmien ylläpitämisessä

Hajutta –viemäri- ja rasvaerotinhuollot

riin kuuluu ensiluokkainen asiakaspalvelu.

kannattaa tehdä ennakoivia huoltotoimen-

Ympäristönhuoltopalvelut

Työssä käytettävä kalusto on kunnossa ja

piteitä. "Jos kiinteistössä havaitaan

Suurtehoimuroinnit ja -puhallukset

punakeltaiset norsuautot ovat aina puhtaita.

viemäreistä tulevia pulputtavia ääniä tai vesi

Putkisto- ja viemärisaneeraukset

Yrityksen työntekijät ovat ammattitaitoisia,

valuu hitaasti lavuaarista tai wc-pöntöstä

Norsu WC:t tilapäistarpeisiin

kohteliaita ja joustavia kaikissa olosuhteissa.

viemäriin, ne ovat aina merkkejä ongelmis-

Puhdasvesipalvelut

Eerola-Yhtiöt täytti viime vuonna 40 vuotta

ta", kuuluu asiantuntijan neuvo. Yksi keino

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut

ja perheen omistamaan yritysryppääseen

välttää ongelmia on pestä ja puhdistuttaa

kuuluvat Eerola-Yhtiöt Oy, Lokapalvelu H.

viemäriputket. Jos ongelmat toistuvat,

Eerola Oy, Kuljetusliike P. Eerola Oy,

kannattaa pesettämisen lisäksi kuvata ja

Putkistosaneeraus Eerola Oy, Lokapalvelu

selvittää sen avulla, missä vika on ja mistä

Häme Oy sekä Lehile Oy.

ongelmat johtuvat. Kuvauksesta saadaan

Eerola-Yhtiöt palvelevat 24 tuntia vuoro-

raportti, jonka pohjalta voi sitten suunnitel-

kaudessa seitsemänä päivänä viikossa,

la tarvittaessa myös mittavammat huolto- ja

ympäri vuoden.

saneeraustyöt.

Tarjoamme:

Meiltä saat kaiken ennakko- ja ylläpitohuollon, 24-tuntisen päivystyksen
yllättäviin tilanteisiin ja täydellisen

jälkivahinkojen hoidon.

40-vuotias perheyritys

Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

Lähellä Sinua
www.eerolayhtiot.fi

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 575 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 3142 5900

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

Kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä norsuWC:t
Espoo (09) 8553 0460
Lahti (03) 875 7280

sohvalle, miettiä hetken aikaa,
laittaisiko ruokaa vai lähtisikö
kauppaan vai mitä tekisi.
Lisäksi Kiminkinen kehotti
nukkumaan riittävästi.
– Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme ruvenneet nukkumaan 18 minuuttia
vähemmän kuin aikaisemmin.
Jos emme saa riittävästi lepoa,
"elimistö ihmettelee kuin tuskassa, stressihormonit nousevat, verenpaine saattaa nousta,
sisuskumi saattaa puhjeta, sisäelinten ympärillä oleva rasva
tulehtuu, tulee sokeritautia, lihomista lisää, isäntä on pahalla
päällä päivällä kuin perseelle
ammuttu karhu, nukahtaa rattiin ja ajaa lepikkoon", Kiminkinen kuvasi asian ydintä.
– Siihen liittyy lihomisepidemia, mutta myös kuorsaaminen ja uniapnea. Miehet eivät
usko, että heillä on uniapnea ja
he kuorsaavat, vaikka suu on
aamulla kuin korppu. Vaimot
voisivat nauhoittaa kuorsausta
c-kasetille kuin "Entisten nuorten sävellahjassa" ja soittaa
nauhaa sitten aamiaispöydässä.
Kyllä me voimme pistää teidät unipatjalle nukkumaan ja
uniapneaan on olemassa apua.

Otetaan
vastuuta itse ja
arvostetaan
parisuhdetta

-E

lämässä täytyisi muutenkin tehdä itse jo
takin. Kauhajoen kou
lusurmien jälkeen muistatte
ehkä nähneenne sellaisen uutislähetyksen, jossa kysyttiin päättäjiltä, mitä nyt pitäisi tehdä.
Siinä uutislähetyksessä joku älypää sanoi, että äkkiä panssarit
kouluihin. Kysyttiin myös eräältä naiskirjailijalta, mitä pitäisi
tehdä ja hän sanoi asian paljon
paremmin: Aikuiset, katsokaa
peiliin ja pyytäkää lapsiltanne
anteeksi. Että ei siis heijastettaisi asioita toisiin ihmisiin, vaan
otettaisiin itse vastuuta omasta
käyttäytymisestämme, Kiminkisen yksi tärkeimmistä viesteistä
oli.

”Jotakin meidän suhtautumisestamme kertovat vanhustentalojen ja hoivakotien nimetkin: Pylkönmäellä on Iltarusko, se nyt ei ole kovin paha ollenkaan;
mutta yhdellä paikkakunnalla on Loppukiri, jossakin Käpyrinne. Vaikkei näillä nimityksillä mitään
pahaa tarkoiteta, se kuitenkin kertoo jotakin, että
mieluummin olisi ”semmoisia toinen jalka haudassa”
-koteja kuoleman tiellä, mahdollisimman lähellä
terveyskeskusta ja hautausmaata, ”että saa äkkiä
kipattua pois”.”

Ydinperhe
kansanterveyden
perusyksikkö

-P

arisuhde on mielenkiintoinen, mukava ja
haasteellinen asia ja
yksi elämän perusasioista, Kiminkinen muistutti ihmiselle
erittäin tärkeästä, mutta myös
➺ JATKUU
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Helsinki
Haukilahdenkatu 4
PL 45, 00551 Helsinki
puh 020 750 4500
fax 020 750 4555

Kokkola
Eteläväylä 7
PL 45, 67101 Kokkola
Puh. 020 750 4500
Fax. 020 750 4515

Ylivieska
Pajalankatu 17
PL 7, 85101 Ylivieska
Puh. 020 750 4500
Fax. 020 750 4534

www.artprint.fi

”Olisi tärkeää, että
meidät kohdattaisiin
lapsuudessa niin, että
meille tulisi positiivinen käsitys omasta
itsestämme, että minä
kelpaan elämässä. Se
on äärimmäisen arka
kohta, mutta tässäkin,
miten suhtaudumme
toinen toisiimme, ei ole
se ja sama. Tällaisten
syiden takia on tapahtunut perhesurmia ja
vaikka mitä.”

"terveellisestä ja terveyttä edistävästä asiasta".
– Sosiaalisessa ympäristössä
ydinperhe on kansanterveyden
perusyksikkö. Jos emme rakasta omia lapsiamme, emme ota
syliin, mummot ja papatkaan eivät jostakin syystä ymmärrä sitä
tehdä puhumattakaan naapurin
sedistä ja tädeistä, lapset pettyvät raskaasti ihmissuhteisiin ja
heistä saattaa kehittyä ihmissuhteissaan hirviöitä. Narsistista perushäiriöitä potevia, jotka
eivät kykene myötätuntoon
toista ihmistä kohtaan, eivät
tuntemaan häpeää, eivätkä syyllisyyttä, heitä on Suomen väestöstä 1-3 prosenttia.
– Lapsi ottaa kaikessa mallia aikuisesta. Hän ottaa mallia,
miten perheessä syödään, juodaan, naidaan, miten toisiin ihmisiin suhtaudutaan. Emmehän
me osaa olla ihmisiksi syntyessämme, eikä osata olla ihmisten
kanssa. Vuorovaikutusta ei voi
myöskään periä. Se opitaan vain
olemalla vuorovaikutuksessa
toisten lähimmäisten kesken.
Tämä on se kansanterveyden
perusydin ja se on ihan sama,

ollaanko ydinperheessä samaa
sukupuolta, vanhemmat eri su
kupuolta, onko siellä olosuh
teiden pakosta yksinhuoltajuut
ta vai hoitavatko mummot ja
papat lapsia, kunhan siellä on
progressiivinen rakkauden
henki, mihin lapsi voi luottaa ja

asioita ja mitkä suuria asioita.
Me usein "nassutellaan" niistä pienistä. Kuolema, sairastuminen vakaviin sairauksiin,
erotilanteet, joihin emme pysty itse vaikuttamaan, ne ovat
suuria asioita. Lääkäri näkee
työssään päivittäin kuolemaa ja

”Ei kuitenkaan pidä elää sellaista ”sitten kun”
-elämääkään - että kun sitten vanhemmiten
iskuskelee keinutolissa ja harmittelee, että
jäipähän elämä elämättä.”

turvata. Elämän peruskysymys
ydinperheessä, parisuhteessa,
työyhteisössä, jopa taloyhtiössä, on luottamus ja turvallisuus,
niitähän me haluamme. Jos on
pelkoa ja kiusaamista, se saattaa
johtaa jopa kuolemaan.
Suhteellisuuden tajukin auttaa.
– Meillä unohtuu aika usein
se, että mitkä asiat ovat pieniä

sairauksia. Näistä tilanteista oppii ymmärtämään, että meillä
on oikeastaan vain tämä päivä,
vaikka tulevaisuuteen pitää, totta kai, tietyllä tavalla varautua.
– Ei ole myöskään olemassa sellaista vakuutusyhtiötä,
eikä niillä varsinkaan sellaista
vakuutusta, jonka voisi ottaa ja
jossa taattaisiin se, että vaikka
elät kuinka terveellisesti, niin

yksilönä et voisi sairastua. Voin
saada vaikka aivokasvaimen tai
vaikka minkä sairauden.
– Tämä on elämän peruslaki.
Joskus voimme itse kukin olla
selkä seinää vasten tällaisessa
tilanteessa. Kun ymmärtäisi elämän ja luonnon peruslain, niin
jokainen hetki tuntuisi paljon
arvokkaammalta ja syvemmältä
tässä elämässä, jonka Luoja on
meille äärimmäisen suurena
laatijana antanut.
– Mutta kuten tiedätte - aamuisin lyödään herkästi pesäpallomailalla herätyskello kiinni ajatellen, että perhana soikoon, kun pitää taas tähänkin
aamuun nousta. Mutta silloin
kun saat suht terveenä nousta
tähänkin aamuun, pitäisi hypätä ylös kuin telkkä pöntöstä ja
repiä tukkaan jakaus kummallekin puolelle ja ajatella "yes,
ihanaa, kun saan vielä nousta".
Tiedän, että se ei ole näin yksinkertaista ja itsestään selvää.

Henki ja elämä
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Asiantuntemusta,
joka kasvattaa kiinteistösi arvoa
ja turvaa sen toimivuuden.
Suomen Talokeskus on monialainen insinööritoimisto, joka tarjoaa osaamistaan kiinteistöjen koko
elinkaareen. Saat yhdestä paikasta syvällistä tietotaitoa, vuosikymmenien kokemusta ja pitkälle
kehitettyjä palveluja.
Korjausrakentamisen suunnittelupalvelut

Energiahallinnan palvelut

Tee kerralla oikein – aikataulussa ja budjetissa pysyen.
Jokaista kiinteistöä on korjattava elinkaarensa eri vaiheissa,
jotta kiinteistön arvo, tekninen toimivuus ja turvallisuus säilyvät. Isotkin hankkeet onnistuvat, kun kumppanina on kokenut
asiantuntija.

Tingi kuluista, älä käyttömukavuudesta! Lämmitys, vesi ja
sähkö muodostavat kiinteistöjen suurimman kuluerän.
Tuomme käyttöösi markkinoiden kehittyneimmät asiantuntijapalvelut ja työkalut energiatalouden ja -tekniikan hallintaan.

Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut

Tehosta ja nopeuta työntehoasi! Ota käyttöösi Tampuurikiinteistötietojärjestelmä, joka automatisoi monta työvaihetta,
ohjaa eri osapuolia ja dokumentoi työvaiheet.

Autamme kehittämään kiinteistösi huoltoa kokonaisvaltaisesti. Suunnitelmallinen ylläpito takaa, että kiinteistösi pysyy
kunnossa sekä säilyttää arvonsa ja toimivuuden. Tarjoamme
monipuoliset asiantuntijapalvelut toimitila- ja asuinkiinteistöjen talotekniikkaan.

www.suomentalokeskus.fi

Edistyneet verkkotyökalut

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. (09) 7251 5500, faksi (09) 7251 5599

on kuitenkin aina
kokonaisuus

-E

lämän kokonaisuus,
jossa keskeisintä on,
kuten filosofi Pekka Himanen on sanonut, luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiri
ydinperheessä, parisuhteessa,
työyhteisössä, taloyhtiössä ja
muualla. Jos on kiusaamista ja
pelkoa, siitä ei seuraa hyvää.
– Pitää muistaa elämän koko
naisuus ja se, että meidän aikuisten kaikista tärkein tehtävämme on perillisten kasvattaminen, tasapaino siinä elämässä, Kiminkinen painottaa vielä
tärkeässä viestiässään ihmisille.
– Meidän pitää olla sytyttäjiä.
Kyllä niitä nuotioon kusijoita
aina piisaa, mutta ei heitäkään
tarvitse välttämättä viedä saunan taakse ja lopettaa - mutta
ei paljon muutakaan.
– Meillä pitäisi olla hyvä, rea
listinen käsitys omasta itses
tämme niin, että olisimme kaik
ki narsisteja. Jos meille ei ole
syntynyt sitä hyvää käsitystä
omasta itsestämme, muuten
sen päälle on aika mahdotonta rakentaa kansanterveyttä ja
työuraa. Senkin takia ymmärrätte, miten tärkeä ydinperhe
on - lasten kohtaaminen siellä
arjessa.
– On tunnistettava omat vahvuudet ja heikkoudet.
– Myönteinen asenne elämään. Sitä te isännöitsijät varmasti tarvitsette monta kertaa niiden känkkäränkkienne
kanssa. Miten paljon helpompi
meidän kaikkien olisi olla, jos
meillä olisi myönteinen asenne? Miten paljon helpompi olla,
jos työkavereiden ja läheisten
kanssa olisimme myönteisessä
ilmapiirissä? Jos olemme sellaisia ruttuturpia, että naama on
joka asiassa kuin petolinnun
perse, niin ei semmoinen kyllä
kovin hyvältä tunnu.
– Itsensä kuunteleminen - on
tärkeä tunnistaa, milloin esimerkiksi väsyttää liikaa, koska
siinä viimeisessä paidassa ei ole
taskuja, niin kuin me monet kuvittelemme. Sellaisia ihmisiä on
kalmistot täynnä, semmoisia

”Tiedän, että kun tällaisista asioista ihmisille
puhutaan, jotkut ottavat onkeensa ja pystyvät asioihin hieman etukäteen puuttumaan ja
hahmottamaan. Minä olen vasta opettelemassa.
Puolet Suomen mummoista pelkää, että kohta

isännöitsijöitäkin. Pitäisi olla
sen verran itsekkyyttä, että ottaa aikaa itselle ja puolisolle.
Myös naisille siellä perheessä
tarvitaan omaa aikaa, Kiminkinen jatkoi laaja-alaista "terveysvalistustaan".

se Kiminkinen tappaa itsensä. Mummoille olen
oikein kiitollinen, että minusta pidetään huolta.
Olen näitä asioita vähän itsekin ajatellut... ”
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Yli 320 000 tyytyväistä

H

elppo on hymyillä niissä yli 320 000 kodissa, jotka
ovat Welhon verkossa. Tarjolla on yli 160 tv-kanavaa
ja 20 HD-kanavaa, eli eniten Suomessa. Myös tulevaisuuden 3DTV-lähetykset alkavat jo ensi vuonna. Ja palvelutarjontamme monipuolistuu koko ajan. Verkkomme toteutetaan aina uusimmalla tekniikalla ja räätälöidään juuri teidän
kiinteistönne tarpeisiin.

Teidän e
n
taloon elho
W
myös htiöTaloy ista!
a
laajak

Kysy lisää ja pyydä tarjous
Welho Taloyhtiölaajakaistasta ja liittymisestä Welhon verkkoon
puh. (09) 156 51, kiinteistoliittymat@welho.fi
taloyhtiolaajakaista.fi ja welhonverkko.fi

ei voi olla väärässä

I

so ilonaihe on myös Welho Taloyhtiölaajakaista! Asukkaiden laajakaistamaksut pienenevät jopa alle puoleen,
vauhtia löytyy aina 200 megaiseen asti ja asiakkaidemme
mielestä Welholla on Suomen paras* laajakaista.
Varmistakaa, että tulevan yhtiökokouksen päätöslistalla
on Welho Taloyhtiölaajakaista. Päätökseen riittää enemmistön
tahto. Jos ette vielä ole Welhon verkossa, niin pyytäkää tarjous.
Tyytyväisyys on valintakysymys!

*EPSI Rating -tutkimukset
2006, 2007, 2008 ja 2009.

n Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

Energiatehokkuuden parantaminen
on toimenpiteiden yhdistelemistä
ja kokonaisuuden hallintaa
60-70 -luvun lähiökerrostalon korjaaminen nykyaikaiseksi
energiatehokkaaksi
sisäilmaltaan laadukkaaksi ja viiihtyisäksi
kerrostaloksi ei ole halpa remontti. - Sen voi
sanoa suoraan, mutta
hyvällä optimoinnilla ja suunnittelulla
se ei kuitenkaan ole
välttämättä ihan kohtuuttoman kallis. Toki
tässä pitää muistaa
vielä se, että näihin
meidän mallitalolaskelmiimme ei kuulu
linjasaneeraus, joka on
yksittäisenä toimenpiteenä ehkä se kaikkein
kallein, asiakaspäällikkö Jyri Nieminen
totesi esitelleessään
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa
VTT:n tekemiä laskelmia energiatehokkuuden parantamisen
kustannusvaikutuksia
ja Riihimäen Peltosaarta, jonne on laadittu
erityisiä energiatehokkaan korjausrakentamisen mallitaloesimerkkejä.

Jyri Nieminen VTT:ltä esitteli energiatehokkaan korjaamisen konsepteja.
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ähiötalot, joita tehtiin sotien jälkeen parinkymmenen vuoden aikana noin
570 000, kohdistuu nyt asiantuntijoiden mukaan erityisen
suuri korjaustarve.
– Meillä on paljon lähiöitä,
joissa esimerkiksi ulkotilat on
viihtyisiä, turvallisia lapsille,
mutta rakennukset ovat lähestulkoon romuina. Sitten meillä
on paljon lähiöitä, joissa sen
lisäksi, että rakennukset on
romuina, on myös sosiaalinen
rakenne aika romuna. Ja sitten
on vielä niitä lähiöitä, joissa on
kaikki muu hyvin, mutta sisäilmasto eli sisäympäristö eivät
täytä niitä vaatimuksia, mitä terveelliselle asumiselle on asetettu vaatimuksiksi, Jyri Nieminen
taustoitti.
Syyt korjaustarpeeseen löytyvät Niemisen mukaan osin
betonirakentamisesta ja siitä,
ettei sitä alkuvaiheessa hallittu
kovin hyvin.
– Toisaalta tällaisten talojen
ikä on jo sellainen, että siellä
putkistoverkostot ja sähköjärjestelmät ovat siinä tilassa, että

20

”Rakennuskannan,
joka on huonossa
kunnossa, arvo ei enää
vastaa sitä, mitä sen
varmaan pitäisi olla.
Sitä kautta tulee myös
uudistamisen tarvetta.

niitä pitää ruveta pikkuhiljaa
uusimaan.
Onkin arvioitu, että 2010-luvulla kustannukset, mitä sinänsä putkistosaneerauksista ja ulkovaipan korjauksista aiheutuu,
ovat joka tapauksessa miljardeja euroja.
– Silloin tähän yhteyteen
kannattaisi harkita rakennusten
energiatehokkuuden parantamisen keinoja, koska muiden
korjausten yhteydessä ne voivat
olla jopa jollain aikavälillä kannattaviakin. Vanhan rakennuskannan energiankäyttö esimerkiksi tilojen lämmityksen osalta
ei paljon poikkea eri rakennuksissa, mutta se mikä tekee niis-
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tä merkittävän energiankäytön
tehostamisen kannalta on juuri
se, että massaa on paljon. Suuri
osa meidän rakennuskannastamme ja asuntokannastamme
on tehty sinä aikana.
Tärkeä näkökulma on sekin,
että nykyisellään kansallisvarallisuutemme arvo on laskenut.
– Rakennuskannan, joka on
huonossa kunnossa, arvo ei
enää vastaa sitä, mitä sen varmaan pitäisi olla. Sitä kautta tulee myös uudistamisen tarvetta.
Meillä tilanne poikkeaa Ruotsista aika tavalla, koska siellä on
ollut mahdollisuus kerätä sukan
varteen rahaa tulevia korjaustoimenpiteitä varten. Esimerkiksi Tukholmassa nyt kaavailtu
miljardiluokan panostus korjausrakentamiseen on kanavoitu vuokrataloyhtiöille, joiden
kautta korjaaminen tapahtuu,
eikä se siksi tavallaan hetkauta
tavallista tukholmalaista veronmaksajaa niin paljon, vaikka
kaupunki joutuu korjauksiin itsekin panostamaan, Nieminen
toi esiin.

Peltosaaressa
kehitteillä
energiatehokkaan
korjaamisen
konsepteja

R

iihimäen Peltosaaren alueesta on tullut energia
tehokkaan korjaamisen
konseptien tutkimisen kohde.
Niemisen mukaan ennen varsinaisten korjaustarpeiden arviointia alueelta on kerätty paljon
tietoa: on tutkittu alueen rakennusten tekniset dokumentit, haastateltu taloyhtiöiden ja
huoltoyhtiöiden ihmisiä siitä,
mitkä asiat koetaan ongelmiksi,
on tutustuttu kuntoarvioihin
ja -tutkimuksiin ja kartoitettu,
mitä rakennuksille on tehty, on
kerätty tietoa veden ja energian
kulutuksista, tutustuttu rakennuskantaan silmämääräisesti ja
tehty mittaustyyppisiäkin tarkastuksia. Helsingin yliopiston
kaupunkimaantieteen laitos on
ollut mukana tekemässä asukashaastatteluita, joiden pohjalta

on kerätty tietoa esimerkiksi
alueen sosiaalisista ongelmista.
Olemassa olevien tilojen käyttökelpoisuutta taas ovat olleet
arvioimassa Aalto-yliopiston
arkkitehtiopiskelijat.
– Näiden selvitysten ja tarkastelujen kautta on haettu etuja,
mitä hyviä kaupunkikuvallisia
asioita alueella on, asukkaiden
viihtyvyyteen liittyviä asioita
ja kaiken tämän tietomassan
kautta on lähdetty hakemaan
korjausratkaisuja, Nieminen
kertoi.
Korjaustarpeita arvioitaessa
ei ole Niemisen mukaan pitäydytty pelkästään rakennuksissa
ja arkkitehtoonisissa näkökohdissa, vaan otettu mukaan myös
ulkotilojen ja alueen ilmeen parantamiseen liittyvät asiat, koska ympäristöäkin halutaan tehdä paremmaksi ja rakennusten
ulkopuolta viihtyisämmäksi.
– Erilaisten tarkastelujen
kautta päädyimme mallitaloihin eli Peltosaaren kaikki 65

kerrostaloa voidaan kuvata 5-7
eri kerrostaloratkaisulla. Niiden
kautta tuotettiin vaihtoehtoisia
korjaustapoja, joita voidaan soveltaa isoon osaan rakennuksia,
Nieminen sanoo.
Käytännössä vaihtoehdot
ovat uudistaminen, perinteinen
peruskorjaus tai uudelleenrakentaminen.
– Peltosaareen tultaneen soveltamaan molempia eli osa
rakennuksista peruskorjataan
niiltä osin kuin se on välttämätöntä, osaan tehdään ehkä
rajumpia peruskorjaustoimenpiteitä ja joitakin rakennuksia
puretaan kokonaan pois, koska
ne on niin huonokuntoisia, että niitä ei enää pystytä korjaamaan ainakaan järkevin kustannuksin, Nieminen jaottelee
toimenpiteet.

Määräystaso
edistänyt jo nyt
energiatehokkuutta

E

nergiankulutus 70-luvun
kerrostaloissa esimerkiksi tilojen lämmittämisen
osalta on Niemisen mukaan
120-250 kilowattituntia neliölle,
veden lämmitys 20-50 kilowattituntia neliölle, taloussähkö
20-40 kilowattituntia neliölle
ja kiinteistösähkön 10-30 kilowattituntia neliölle.
– Kun kulutusta verrataan
2010- luvun kerrostaloon, niin
energiankulutus on kokonaisuudessaan noin neljännes
tuosta 70-luvun talon kulutuksesta. Sen verran on määräysmaailma jo tuonut energiatehokkuutta eteenpäin, Nieminen totesi.
Hän muistutti kuitenkin siitä,
että vaikka ulkoseinä lisäeristettäisiin ja ilmanvaihtokoneisto vaihdettaisiin poistoilmanvaihdosta talteenotolla varustettuun ilmanvaihtoon, energiankulutus, esimerkiksi tilojen
lämmitysenergiankulutus, voi
myös kasvaa.

– Se voi johtua siitä, että rakennuksen ilmanvaihto on ollut aikaisemmin riittämätön ja
uuden ilmanvaihtojärjestelmän
kautta joudutaan kasvattamaan
ilmanvaihdon määrää ja silloin
lämmöntalteenotostakin huolimatta kulutus voi kasvaa. Toisaalta siinä voi olla etuna se, että
hyvin toteutettuna huoneilman
laatu paranee huomattavasti.

Energiatehokkuus
toimenpiteiden
kokonaisuus

K

uulijakuntaa kiinnostivat erityisesti laskelmat, miten erilaiset
energiakorjaukset, toteutettuna
toimenpiteiden yhdistelmänä,
kohdistuen ulkovaippaan ja ilmanvaihtoon, lämmönjakojärjestelmään ja lämpimään veteen
sekä huoneisto- ja kiinteistö➺ JATKUU

Ekologinen ikkunaremontti,
jossa on IKUa.

Miksi uusia koko ikkuna huonon
ulkopuitteen vuoksi?
Iku-menetelmä on ekologinen ja toimiva tapa toteuttaa ikkunaremontti sillon, kun haluat saada uuden ikkunan ominaisuudet
ja säilyttää vanhan ikkunan ulkonäön ja tunnelman.
Tutustu IKU-menetelmään osoitteessa www.alusal.
ja tilaa kuntoarvio ja korjaussuunnitelma.
Laitetaan ikkunat ja ilmanvaihto kerralla kuntoon.

Alusal Oy

www.alusal.

Maalitie 1
15560 Nastola
Puh. 0207 912 870
Fax 0207 912 871
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sähköön tai otettaessa mukaan
myös taloon integroitu uusiutuva energiantuotanto vaikuttavat
energiankulutukseen.
– Kun optimoidaan ja haetaan erilaisilla korjaustoimenpiteillä parasta mahdollista vaikutusta, viedään asiat aikalailla
äärimmäisten keinojen kautta.
Silloin jos lämpöhäviöiden pie
nentäminen on se kaikkein suurin asia, niin muut pienemmät
askellukset tarkoittavat ilmanvaihdon uusimista, ulkovaipan
tiivistämistä, lisälämmöneristämistä ja ikkunoiden ja joskus
myös ulko-ovien uusimista.
Tuon ikäkauden taloissa ilmanvuotolukua tai ilmanvuotopitävyyttä mitattaessa porraskäytävä on kaikkein heikoin osa ja sitä kautta syntyy lämpöhäviöitä,
Nieminen totesi.
– Lämpökeskuksen uusiminen ei sinällänsä kulutukseen
vaikuta, mutta parantaa muuten järjestelmän toimivuutta.
Samoin patteriverkoston perussäätö on ehkä kaikkein ja
helpoin kohtuullisen suuren
energiansäästön tuova toimenpide, hän jatkoi.
– Huoneistokohtaisella vedenmittauksella voidaan kulutukseen vaikuttaa. On olemassa
kokemuksia, että vedenkulutus
on pienentynyt jopa kolmanneksella, kun asukas maksaa
oman veden käyttönsä. Toisaalta into ei ole aina riittänyt kuin
pari vuotta, ja kulutus on sen
jälkeen lähtenyt taas kasvuun,
Nieminen totesi.
– Kiertovesiputkien lämmöneristäminen lämmönvesijärjestelmässä tai äärimmäisenä keinona voidaan ottaa myös läm
pö talteen vesijärjestelmästä.
Siihen ei ole kovin hyviä tuotteita, eikä niitä kovin helposti
saatavillakaan.
– Huoneisto- ja kiinteistösähkö lähtevät aina laitteiden
tehokkuuden parantamisesta
eli A-energialuokan puhaltamia
ja pumppuja pitäisi käyttää,
samoin tämän luokan kodintekniikkaa. Liedet, jääkaapit
ja muut koneet tai ainakin ne,
jotka ovat asuntoon kuuluvia
laitteita, pitäisi tietysti uusia.Valaistus on myös sellainen, joka
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pitäisi uudistaa.
– Talosauna on usein näissä
talossa aika iso energiasyöppö
- jopa muuta talon tekniikkaa
suurempi energiansyöjä. Myös
kiinteistöpesulat ovat hyvin
paljon energiaa kuluttavia. Näihinkin voi puuttua. Tästä yksi
esimerkki on Kuopioon rakennettava nollaenergiatalo, jonne
perinteisen saunan sijaan toteutettiin niin hieno saunaviritys kuin infrapunasauna. Onko
se edes sauna enää? Hiki siellä
kuitenkin tulee, ja sähkönkulutus saunan osalta putosi puoleen verrattuna perinteiseen
saunaan, hän mainitsi.
– Uusiutuvan energian tuotanto - taloyhtiötasolla kannattaa siinä mielessä olla hereillä,
että meillä on tukia jaettavana
tähän. TEMin energiapuoli antaa tukea innovatiivisille uusiutuvan energian sovelluksille
kiinteistöissä. Tuki voi olla aika
korkeakin - vaihtelee 20 ja 40
prosentin välillä investoinneista, hän kehotti huomioimaan.
– Yksi keino on lämmöntuottaminen esimerkiksi aurinkolämmöllä. Se on kuitenkin vaikea asia kaukolämpötaloissa. Se
tekee liittämisestä hankalamman ja ehkä kalliimmankin.

Hissin merkitys
toiminnallisuuden
kannalta suuri

L

isäksi energiatehokkuutta kehitettäessä ei pitäisi
Niemisen mukaan unohtaa toiminnallisuutta ja käytettävyyttä.Tässä kohdin nousevat
esin hissit, jotka jälkiasennettuina parantavat rakennuksen
muuta toimivuutta.
– Ne eivät paranna niinkään
energiatehokkuutta, koska yleensä hissi kasvattaa energiankäyttöä. Uusilla hissiratkaisuilla
viisikerroksisen talon hissin
energiankulutus on kuitenkin
aika pieni. 100 000 hissinousua
vie noin 2 000 kilowattituntia
vuodessa silloin kun hissin tullessa alas sen jarrutusenergia
muutetaan sähköksi ja käyttää
talossa, Nieminen nosti esiin.

– Kaikkein hämmästyttävintä hisseissä on se, että varo- ja
huomiovalojen kulutus on suurin osa hissin koko energiankulutuksesta. Se johtuu siitä, että
nämä valot ovat aina päällä ja
valoja on aika paljon.
– Eli se yhteisvaikutus, joka
kaikella tällaisella toimenpidevalikoimalla voi olla, on se, että
kokonaisenergiankulutuksesta
voi pienentyä kolme neljäsosaa.

PutkiReformi tekee kerrostalojen kokonaisvaltaisia viemärisaneerauksia nykyaikaisilla menetelmillä, kymmenen vuoden
takuulla. PutkiReformi käyttää pinnoitus- ja sukitusmenetelmien lisäksi putkitusmenetelmää, jolla luodaan uusia putkia
vanhojen sisälle. Putkituksen lopputulos on itsekantava putki.
PutkiReformi on tehnyt yli 6000 asunnon viemäriremontit kymmenille tuhansille työn tuloksiin tyytyväisille suomalaisille.

Korjauskustannusten
suuri hintahaitari

E

nergiatehokkaan korjaamisen kustannuksissa
hintahaarukka on Niemisen näkemyksen mukaan
valtava, erot isoja.
– Osittain se johtuu siitä, että
kustannuksia annetaan ikään
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Asuntojen myyntihinnat ovat Peltosaaressa

kuin tuotteiden kustannuksina
ilman sitä, että ne on asennettu
paikalleen. Esimerkiksi ikkunan
vaihto ei ole pelkästään sitä, että otetaan vanha ikkuna pois ja
laitetaan uusi tilalle, vaan kustannuksia syntyy lisäksi siitä,
että pitää rakentaa esimerkiksi
ikkunaliitokset. Eli jos ikkuna
maksaa yhden yksikön, niin sen
asentaminen tuo varmasti toisen yksikön siihen päälle. Voi
olla, että kustannus on myös
vähemmän - sehän riippuu tilanteesta ja tekniikasta, Nieminen toi esiin.
Riihimäellä kerrostalokantaa
lämmitetään sähköllä. – Sähköenergian hinta on sen verran
noussut, että se ei ole kovin
edullinen tapa lämmittää taloa
ja siksi Peltosaaressa kaukoläm-

24

tilastojen mukaan
selvästi alhaisempia

pöön siirtyminen on akuutti
asia.

kuin muualla Riihimäen
keskustassa.
”Hintaero, mikä on
löydetty tilastojen
kautta, on suurin
mitä Suomessa missään
yhdellä asuinalueella on ollut. Se on siis
hämmästyttävän iso.”
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Alueen ja
asuntojen
myyntiarvojen
nousu

K

ysymys ei ole kuitenkaan kustannuksia tarkasteltaessa pelkästään
taloudellinen, vaan Niemisen
mukaan Peltosaarenkin alueel-

www.tulevaisuudenisannointi.fi

5v.

la haetaan sitä, että alueen kokonaisvaltaisella uudistamisella
voidaan koko alueen arvoa ja
arvostusta parantaa.
– Sehän tarkoittaa sitä, että
Peltosaari ei ole pelkästään
tekninen harjoitus, vaan sosiaa
lipoliittinen harjoitus mitä suurimmassa määrin.
Asuntojen myyntihinnat ovat
Peltosaaressa tilastojen mukaan
selvästi alhaisempia kuin muualla Riihimäen keskustassa.
– Hintaero, mikä on löydetty
tilastojen kautta, on suurin mitä Suomessa missään yhdellä
asuinalueella on ollut. Se on siis
hämmästyttävän iso, Nieminen
jatkaa.
Pyrkimyksenä on nimenomaan kohottaa asuntojen arvoa: – Voi olla, että arvo nousee
90 prosenttia tai enemmän, mikä ei olisi mikään ihme sinänsä.
Toisaalta arvonnousu, jota on
varovasti arvioitu, voisi olla 70
miljoonaa euroa, ehkä suurempikin, ehkä 100 miljoonaa euroa, Nieminen sanoo.
– Sitten kun tätä verrataan
korjauskustannuksiin ilman li
sä- ja täydennysrakentamisia,
niin peruskorjaamisen ja ulkoympäristön vaatimat toimenpiteet maksaisivat ehkä noin
80-90 miljoonaa euroa. Eli tavallaan tällä arvonnousulla saavutetaan se hyöty, mikä korjauksen kustannus tulee olemaan,
Nieminen jatkaa.
– Purkamalla uudistamista
alueella varmaankin tehdään.
Purkaminen sinällään on halpaa ja joku voi miettiä sitäkin,
kannattaako kaikkea purkaa
vai käyttääkö vanhoja kunnossa olevia perustuksia esimerkiksi uuden rakentamiseen ja
sitä kautta saada aikaan kustannussäästöjä. Joka tapauksessa
purkamalla uudistamalla tilalle
voidaan rakentaa esimerkiksi
enemmän asuntoja, joissa voi
olettaa olevan myyntipotentiaalia, uusilla rakennuksilla parantaa energiatehokkuuden tasoa
ja kehittää uuden talon kautta
toiminnallisuuttakin, Nieminen
vielä konkretisoi, miten purkaminen ja tilalle uuden rakentaminen voisivat vaikuttaa.

Fenestran

UUTUUS!
Fenair-tuloilmaikkuna

pienentää energiankulutusta

jopa

10%

Taloyhtiösi paras kumppani
ikkuna- ja oviremonteissa!
Fenestran pitkä kokemus ja vahva osaaminen varmistavat,
että taloyhtiösi saa parasta palvelua ja asiantuntemusta
suunnittelusta asennukseen. Toteutamme ikkuna- ja oviremontit ammattitaidolla luotettavasti, joustavasti ja asukkaille vaivattomasti.
Fenestran kokonaisratkaisulla saat taloyhtiösi ikkunat,
parvekeovet sekä kerrostaso-ovet kerralla kuntoon.
Näin voitte helposti:
• pienentää energiankulutusta
• päästä eroon vedon tunteesta
• nostaa koko kiinteistön arvoa
Ota meihin yhteyttä
→ www.fenestra.fi tai soita 010 525 4000.

Tervetuloa tutustumaan
ovi- ja ikkunavalikoimaamme
uudessa Fenestra Centerissä,
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo.

Joka ajalla on osaajansa
Linjasaneeraus onnistuu maxitin tuotteilla

Tutkitut ja laadukkaat tuotteet

•

Yhteensopivat tuotteet samalta toimittajalta

•

Ohjeet ja ratkaisut

•

Tuote-esittelyt

15.1.2010

8– 60

•

maxit korjau

sratkaisut
Linjasaneeraus ja
märkätilat

U U SI
ES IT E!
www.maxit.fi

Tutustu uuteen esitteeseemme, joka esittelee kattavasti
maxitin tuotteet ja esimerkkiratkaisuja linjasaneeraukseen.
Tilaa esite puhelimitse 010 44 22 344
tai tutustu www.maxit.fi

Professori Sirkka Heinonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

n Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

Isännöitsijöistä
asukkaiden kokonaisvaltaisen
asumisviihtyisyyden mahdollistajia
Isännöitsijä aktivoi asukkaat ideoimaan, mitä muuta hyödyllistä korjausten yhteydessä voidaan tehdä esimerkiksi energiansäästämiseksi tai viihtyisyyden lisäämiseksi. Isännöitsijä kehittää asukkaita palvelevia palvelupaketteja, joihin voi
sisältyä it-, kuntosali- tai hyvinvointipalveluja. Isännöitsijä
kerää aktiivisesti tietoa asukkaiden kaipaamista palveluista

T

ällaisia ajatuksia isännöinnin tulevaisuudesta professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta esitti
kuulijakunnalleen Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa. Näkemyksiinsä hän johdatti kuulijakuntansa kertomalla tulevaisuuden tutkimuksesta ja tulevaisuuden ennakoimisesta, jossa on
pyritty visioimaan myös asumisen muutoksia
yhteiskunnassa tulevaisuudessa.

ja heidän näkemyksistään, miten asumista voitaisiin kehittää. Hän ottaa asukkaat mukaan osallistumaan kiinteistön
ylläpitoon tai sen kehittämiseen. Isännöitsijästä tulee näin
ollen rakennuksen hyvinvoinnin ohella myös asukkaiden kokonaisvaltaisen viihtyisyyden mahdollistaja.
➺ JATKUU

Remonteissa yhdistyvät
erilaiset edut ja hyödyt

-U

udisrakentamisen osuus on pienentymässä ja korjausrakentamisen
haasteet ovat valtavia suomalaisen
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RAKENNUSLIIKE

R. Muhonen Oy

Luotettava ja haluttu
yhteistyökumppani
Rakennusliike R. Muhonen Oy on pääkaupunkiseudulla tunnettu jo kolmen vuosikymmenen ajan
luotettavana korjausrakentajana. Kuulumme kymmenen suurimman vaativaan korjausrakentamiseen erikoistuneen rakennusliikkeen joukkoon.

Tervetuloa rakentamaan menestystä kanssamme
- Peruskorjaukset

- Linjasaneeraukset

- Projektinjohtourakointi

- Pien- ja laskutustyöt

Rakennusliike R. Muhonen Oy
Puh. 010 838 3200 - info@rklrmuhonen.fi - www.rklrmuhonen.fi
Putki-10 Oy

Helsingin Sähkö-10 Oy

Helsingin Remontti-10 Oy

Helsingin Siivous-10 Oy

www.putki10.fi

www.sahko10.fi

www.remontti10.fi

www.siivous10.fi

asumisen rakentamisen kentässä. Kiinteistön elinkaarelle
ominaisia korjaustarpeita, kuten putkiremontteja ja erilaisia
julkisivuremontteja, on tulossa
paljonkin. Samalla, kun arvioidaan tätä korjaustarvetta, niin
on erittäin haasteellista ja vaikeaa, mutta tärkeää, jos siinä
samalla voidaan kutsua asukkaatkin ideoimaan, mitä muuta
hyödyllistä voisimme samalla
toteuttaa energian säästämiseksi tai viihtyisyyden lisäämiseksi.
Tällöin remonteilla saavutettaisiin merkittäviä synergiaetuja,
hän pohjusti.
– Ongelmahan on, että putkiremontit ja ylipäänsä remontit
ovat aina asukkaan kannalta
kipupiste, eikä hän haluaisi mitään ylimääräisiä kustannuksia.
Mutta jos korjaamisessa nähtäisiin elinkaariajattelua, että
satsaamalla nyt voidaan ylläpitokustannuksissa säästää pidemmän päälle, niin tämä olisi
selkeästi yksi hyvin konkreettinen haaste myös isännöitsijän
roolin kehittämiselle tulevaisuudessa, Heinonen pohti isännöitsijän roolista korjausraken-

”Kolmas asia, joka on jo tällä hetkellä tärkeä,
mutta tulee korostumaan erityisesti tulevaisuudessa, on käyttäjäkeskeisyys. Asukas otetaan mukaan
kaikkeen kehittämiseen kaikenlaisten projektien
ja prosessien alku- ja suunnitteluvaiheessa. Koko
ajan kerätään tietoa, minkälaisia kehittämistarpeita ja missä kohdin asukkaat näkevät, minkälaisia
palveluita tai uusia palveluita he haluavat tai mitä he
olisivat mahdollisesti itse valmiita tekemään asuinkiinteistön ylläpidossa tai kehittämisessä.”

tamisessa.
– Toinen merkittävä asia on
se, että asuntomarkkinoille on
tulossa uusi kuluttajien sukupolvi, joka panostaa mieluummin palveluihin kuin pelkästään hankkii lisää tavaroita tai
isomman asunnon. He ovat
kiinteistön käyttäjinä ja omistajina halukkaita sijoittamaan asumismukavuuteensa erilaisten
palvelujen muodossa. Tällöin
isännöinti voisi vastata tähän
esimerkiksi tietynlaisin palvelupaketein, joihin voisi sisältyä
it-palvelujen lisäksi esimerkiksi

kodinkoneiden asennuspalvelua, kuntosali, hyvinvointi- ja
terveyspalveluja, ja joita tarjottaisiin asuinkiinteistön yhteistiloissa, hän jatkoi.
– Kolmas asia, joka on jo tällä hetkellä tärkeä, mutta tulee
korostumaan erityisesti tulevaisuudessa, on käyttäjäkeskeisyys. Asukas otetaan mukaan
kaikkeen kehittämiseen kaikenlaisten projektien ja prosessien
alku- ja suunnitteluvaiheessa.
Koko ajan kerätään tietoa, minkälaisia kehittämistarpeita ja
missä kohdin asukkaat näke-

vät, minkälaisia palveluita tai
uusia palveluita he haluavat tai
mitä he olisivat mahdollisesti
itse valmiita tekemään asuinkiinteistön ylläpidossa tai kehittämisessä, hän jatkoi.
– Parhaimmillaan asuinrakennus asukastaan viihdyttävänä,
voimistuttavana ja luovuuttakin
ruokkivana tukee käyttäjänsä
terveyttä. Kun viedään tämä
vertaus terveyden ylläpidosta
isännöintiin, isännöitsijä on sekä rakennuksen hyvinvoinnin
että asukkaiden kokonaisvaltaisen viihtyisyyden mahdollistaja,
hän kiteytti tulevaisuuden isännöitsijän aseman ja roolin.

Asumisen
muutokset
johtavat
kehittämistarpeisiin

E

dellä esitetty näkemys
isännöitsijänkin ammatin ja roolin muutoksista
perustuu muun muassa siihen
ajatukseen, että tulevaisuudes-
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Kiinteistöhuolto
Siivous
Käyttäjäpalvelut
Teollisuuspalvelut

www.rtkpalvelu.fi

Koe työmme tulos

sa asuminen moninaistuu, monipuolistuu, monimuotoistuu,
monipaikkaistuu ja jopa moniarvoistuu.
– Asumisessa asukkaiden roolit, elämäntavat, merkitykset, ne
ympäristöt, missä asuminen
tapahtuu, korostuvat ja silloin
omannäköinen, omatoiminen,
jopa omavarainen asuminen
nousevat erittäin tärkeiksi tekijöiksi. Asukkaat haluavat itse
vaikuttaa asuinympäristöönsä
ja omaan asumiseensa, Sirkka
Heinonen johdatti.
Kun tarkastellaan asumista
yhtenä keskeisenä ihmisen hy
vinvointitekijänä, silloin voi
daan isännöinnin kannalta
tärkeiksi ja asumisessa kehittämistä vaativiksi asioiksi nostaa
esimerkiksi tällaisia: esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys
ja ekologisuus.
– Mutta siellä voi olla myös
tällaisia nousevia tekijöitä, kuten vuorovaikutteisuus, läsnäälykkyys, miten asunto reagoi
asukkaan kanssa, hiljaisuus jne.
Itse kukin voi miettiä, mitkä
ovat asumisen tärkeimpiä hyvinvointitekijöitä, mutta myös
sitä, mitkä näistä nousevat isännöinnin kannalta tärkeiksi ja
miten isännöinti voisi tulevaisuudessa tukea näitä tekijöitä
asumisessa, Sirkka Heinonen
evästi kuulijakuntaansa.

Aktiivikoti,
terveellinen koti...

K

ehityksen ennakointiin
on liitettävä myös kysymys, miten asumisen
rooli muuttuu ja mikä on asumisen perustoiminto. Sirkka Heinonen pohti esimerkiksi sitä,
muuttuuko asuminen jotenkin,
jos asuntojen yhteyteen tuodaan paljon työntekoa, harrastamista ja monenlaisia muitakin
toimintoja.
Väestön vanhetessa on
tietenkin toiveena se, että saisi
asua mahdollisimman pitkään
omassa kodissaan.
– Meillä on valtava tarve hoiva- ja palvelukodeille, mutta
voivatko nykykodit muuttua
hoivakodeiksi tai aktiivikodeik-

K

Parhaimmillaan asuinrakennus asukastaan viihdyttävänä, voimistuttavana ja luovuuttakin ruokkivana
tukee käyttäjänsä terveyttä. Kun viedään tämä vertaus terveyden ylläpidosta isännöintiin, isännöitsijä on sekä rakennuksen hyvinvoinnin että asukkaiden kokonaisvaltaisen viihtyisyyden mahdollistaja,
hän kiteytti tulevaisuuden isännöitsijän aseman ja
roolin.

si, joiden tavoitteena on tuottaa virikkeellistä elämää myös
ikääntyville ihmisille, ei pelkästään esteettömyyttä, vaan myös
sitä viriketoimintaa, hän kysyi.
– Asumisen terveyskytkennät
tulevat myös tulevaisuudessa
korostumaan. Jo nyt haetaan
innovatiivisia, monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia siihen, miten asuminen, terveys
ja hoitoala voitaisiin yhdistää.
Olen itse muuttanut tämän

sloganin "terve mieli terveessä ruumiissa" muotoon "terve
ihminen terveessä ympäristössä" tarkoittamaan, että asukas
on osa kokonaisuutta ja asuinympäristön puhtaus, vaikkapa
ilman laatu, on suorassa kytköksessä asukkaiden terveyteen.

Miten vastata
ilmastonmuutokseen?

un puhutaan asumisesta ja hyvinvoinnista,
asioita voidaan Sirkka
Heinosen mukaan silloin jakaa
kolmeen ryhmään: – Mietitään,
miten hyvinvointi toteutuu
energia- ja ympäristöherkässä
asumisessa, miten asumisen
roolin muutos tapahtuu tulevaisuudessa ja mitä elämystalous
tarkoittaa.
Energia- ja ympäristöherkkä
asuminen on hänen mukaansa
ilmastonmuutosmegatrendin
sanelema ehto: – Se on ykkösasia, joka täytyy ottaa entistä
tarkemmin huomioon asumisessa joka tapauksessa. Puhutaan kestävästä kehityksestä ja
ekotehokkuudesta, mutta nämä
asiat laajenevat vielä entistä laajemmiksi.Voidaanko siis yhtäaikaa, kun edistetään energiatehokkuutta ja ekotehokkuutta,
tuoda asumiseen esimerkiksi
esteettisiä elementtejä, enemmän viheralueita, kattopuutarhoja, kaupunkiviljelyä, energiakasveja, Heinonen kysyi kuulijakunnaltaan.
Vastauksena näimme kuvaesi
merkkejä, miten lontoolaiselle
asuinalueelle on tehty hienoja
viheralueita ja asukkaiden parvekkeille kattopuutarhoja, pariisilaisen kongressikeskuksen
seinämät ovat vihermattoa ja
ranskalaisen kerrostalon seinät
katettu viherpeitteellä.
– Tämä on esimerkki vertikaaliviljelystä. Se on valtavan
haasteellista lajien valinnan ja
ylläpidon kannalta, koska muu
ten voimme joutua suuriin on
gelmiin kosteus- tai puhumat
takaan pieneliöistä. Vertikaalikasvatuksessa onkin hyvin
tarkkaan lajikkeet, joita käytetään, Heinonen visioi ja mainitsi vertikaaliviljelyn edustavan
yhtä asumisen tulevaisuuden
heikoista signaaleista.
Vertikaaliviljely tarkoittaa todella sitä, että viljellään kasveja, joilla katetaan rakennuksen
seiniä sisä- tai ulkopuolelta.
Kasvatetaan rakennuksen sisäl
lä myös hyötykasveja, kuten tomaatteja ja omenapuita.

➺ JATKUU
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Siirrä katon kuntotarkastukset ja huolto
ammattilaisen käsiin!
Icopal hallitsee katon koko elinkaaren:
suunnittelun ja urakoinnin lisäksi saat
meiltä säännölliset kuntotarkastukset
katoille. Ammattimainen huolto lisää
katon käyttöikää 10 – 15 vuotta.
• Huoltosopimuksella katon tarkastus ja huolto kaksi
kertaa vuodessa
• Huolto sisältää muun muassa katon puhdistuksen,
kuntotarkastuksen, pienet korjaukset, kiinnitysten
varmistamisen sekä huoltoraportin.
• Jatkoturvasopimuksella Icopalin urakoimille katoille
20 vuoden vedenpitävyystakuu

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä ja kysy lisää,
lähimmän Icopal-asiantuntijan
yhteystiedot löydät osoitteesta

www.icopal.fi
VAADI PARASTA – VALITSE ICOPAL
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– Yksi heikko signaali asumi
sen ja rakentamisen tulevaisuudessa on sekin, voisiko koko
rakennusinfra olla elävää orga
nismia. Tässä näette kuvan protyypin talosta, jossa rakenne on
elävä puu. Puu ensin tietysti
kasvatetaan ja taivutetaan tuohon muottiin ja toteutukset
ovat ekotehokkaita. Tämä on
varmaan ääriesimerkki, joka ei
vielä massatuotantoon voi mennä, mutta tätäkin jo tutkitaan
täyttä häkää, Heinonen jatkoi.
Suomessa on laadittu erilaisia
tulevaisuusselontekoja, joista
eduskunta parhaillaan käsittelee ja arvioi energia- ja ilmastopoliittista selontekoa. Siinä
Sirkka Heinosen mukaan yhtenä ydinasiana on, että Suomen
visio ja strateginen tavoite olisi
kehittyä vähähiiliyhteiskunnak
si tai vähäisten päästöjen yhteis
kunnaksi.
– Saada päästöt pienemmiksi,
lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja energiaomavaraisuutta, paikallistuotantoa ja
ekokylä-ajattelua myös kaupunkeihin. Tämä tarkoittaa myös
esimerkiksi rakennuskohtaista
energiantuotantoa, mutta ei
pelkästään matalaenergia- tai
passiivitaloenergiataloja, vaan
aktiivienergiatalojen kehittämistä, hän jatkoi.

Nykyhetkessä
tehdään
tulevaisuuden
valinnat

-H

yvin tärkeää on
huomata sekin, että
tulevaisuus tehdään
nykyhetken valinnoilla. Tulevaisuus ei ole jotain, joka tulee
nurkan takaa ja yllättäen, vaan
nykyhetkellä tehtävät valinnat,
päätökset, ohjaavat sitä, minkälaiseksi tulevaisuus muotoutuu
asumisen kentässä suomalaisessa yhteiskunnassa, Sirkka Heinonen muistutti.
Hän nosti esiin esimerkiksi
sen, miten vahva tai syvä kuilu
asumisen unelmien ja todellisuuden välillä on, jos tarkastellaan asumista esimerkiksi pää-

kaupunkiseutulaisittain.
– Pääkaupunkiseudulla asunnot ovat aika kalliita, asuntotarjonta on ehkä yksipuolistakin,
korjaustarve huutava, tonttipulaa on. Jos taas tarkastellaan
asumisen unelmia ja todellisuutta koko valtakunnan tasolla, ongelmat ovatkin hieman
erilaisia kuin pääkaupunkiseudulla. Joka tapauksessa asumisen unelman ja todellisuuden
välistä kuilua kannattaisi pyrkiä
kaventamaan, hän kehotti.

Megatrendien
pohjalta
visioimaan
asumisen
tulevaisuutta
ja strategioita

www.tulevaisuudenisannointi.fi

-T

ulevaisuuden ennakoinnissa ja asumisen tulevaisuutta
peilattaessa voidaan tulevaisuus hahmottaa jonakin, joka
on jo nähtävissä nykyhetkellä,
eräänlaisina merkkeinä, jos vain
osaamme katsoa niitä. Tulevaisuuden tutkimuksessa ja ennakoinnissa pyritäänkin tunnistamaan merkkejä, jotka kertovat
meille tulevaisuuden kehityskuluista. Näitä on eri tasoisia
- tunnetuimpia lienevät megatrendit, vahvat kehityssuunnat,
joista on jo paljon merkkejä
nähtävillä ja tiedämme niiden

olemassaolon, professori Sirkka
Heinonen pohjusti.
– Sitten on heikkoja signaale
ja, jotka kertovat orastavista ilmiöistä. Niitä on jo paljon vaikeampi tunnistaa ja hahmottaa
puhumattakaan siitä analyysistä
ja tulkinnasta, mitä ne voisivat
tarkoittaa.
– Sitten on kolmas ryhmä erilaisia merkkejä, niin sanotut villit kortit. Samasta ilmiöstä käytetään myös nimitystä mustat
joutsenet. Ne ovat puolestaan
hyvin yllättäviä, harvinaisia,
epätodennäköisiä tapahtumia,
jotka kuitenkin, jos ne tapah-

tuvat, niillä on valtava merkitys
ja valtavan suuria vaikutuksia,
esimerkkinä mainittakoon Is
lannin tulivuoren purkauksen
aiheuttaman tuhkapilven vaikutukset lentoliikenteen keskeytymiseen ja talouteen ylipäänsä.
Kun asumisen ja rakentami
sen tulevaisuutta sitten tarkas
tellaan tällaisesta taustasta,
tullaan viiden keskeisimmän
megatrendin äärelle. Sirkka
Heinosen määritelmän mukaan
keskeisimpiä megatrendejä tämänhetkisen tilanteen kannalta
arvioituina ovat ilmastonmuu-
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tos, väestönmuutos, globalisaatio, digitalisaatio ja elämyksellisyys tai elämystalous.

Elämystaloutta
kohti ollaan
menossa

E

lämystalous on Sirkka
Heinosen mukaan kehityksen vaihe, joka kohtaa ihmisen tietoyhteiskunnan
jälkeen.
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Noin 54 000 asunto-osakeyhtiöpäättäjää.

Oulu

ammatti-isännöitsijät
103 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
103 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1097 kpl

Rovaniemi

ammatti-isännöitsijät
49 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
41 kpl
hallitusten puheenjohtajat 466 kpl

Vaasa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
80 kpl
460 kpl

Kajaani

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Jyväskylä
Tampere

ammatti-isännöitsijät
210 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
254 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1945 kpl

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

98 kpl
185 kpl
1248 kpl

23 kpl
56 kpl
390 kpl

Kuopio

ammatti-isännöitsijät
65 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
109 kpl
hallitusten puheenjohtajat 831 kpl

Joensuu
Turku

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Helsinki

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Espoo - Kauniainen

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

ammatti-isännöitsijät
54 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
49kpl
hallitusten puheenjohtajat 681kpl
156 kpl
168 kpl
1266 kpl

Lahti

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

Lappeenranta
561 kpl
1147 kpl
5505 kpl

Vantaa

ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

84 kpl
99 kpl
829 kpl

52 kpl
102 kpl
599 kpl

ammatti-isännöitsijät
127 kpl
sivutoimiset isännöitsijät
477 kpl
hallitusten puheenjohtajat 1782 kpl

177 kpl
873 kpl
2814 kpl

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

Ota yhteyttä ja puhutaan suoraan!

Suomen Media-Kamari Oy
Puhelin (09) 2238 560

–Tulevaisuuden tutkijat puhuvat kolmesta isosta luokasta,
bioyhteiskunnasta ja biotaloudesta, elämysyhteiskunnasta ja
digiyhteiskunnasta tai ubiikki
yhteiskunnasta.
– Elämysyhteiskunta tarkoittaa sitä, että kun kehitetään,
suunnitellaan, ostetaan, kulutetaan tuotteita ja palveluita, niin
kulutetaan elämyksiä. Silloin ei
tarkastella pelkästään käyttökokemusta, vaan käytöstä syntyvää kulutuskokemusta ja sitä,
miten ne räätälöidään siten,
että ne vastaavat asiakkaiden
elämäntyyliä tai identiteettiä.
Tämä linkittyy osaltaan varallisuuden kasvuun, ei kuitenkaan
pelkästään siihen, hän alusti.

Pelkistetyt elämykset
- slow-ilmiöt

–V

oidaan puhua "extriimi-elämyksistä", mutta voidaan
puhua myös hyvin pelkistetyistä elämyksistä, jotka eivät maksa
mitään. Tietoyhteiskuntaa seuraavassa elämysyhteiskunnassa
näitä elämyksiä voidaan hakea
vauhdista, liikkumisesta, urheilusta, seikkailusta, mutta yhtä
hyvin hitaudesta, luonnosta,
asuinympäristön hiljaisuudesta,
rentoutumisesta jne.
– Niinpä asumisen kenttään
on nousemassa heikkona signaalina hidas asuminen - slowilmiö, jossa asuminen halutaankin pyhittää siihen perustoimintaan eli rentoutumiseen, lepäämiseen ja rauhassa perheen
ja ystävien kanssa olemiseen.
– Voisiko elämysyhteiskunta
tavoitteellisesti ollakin sellainen, että se ei tuhlaa energiaa,
ei vaadi välttämättä varallisuutta, vaan se olisi eettisesti ja
ekologisesti kestävä elämysyhteiskunta? Silloin siinä täytyisi
yhdistyä ilmastonmuutoksen
haaste ja kestävän kehityksen
tavoittelu elämysyhteiskunnan
muotoihin, hän kysyi.

Virtuaalimaailma
digiseinien kera

”Tulevaisuuden tutkimus tarjoaa erilaisia ennakointimenetelmiä, joiden avulla erilaisia epävarmuustekijöitä pyritään hälventämään ja löytämään
konkreettisia ratkaisuja ongelmiin. Mutta samalla,
kun puhumme jopa inflaatioon asti, että muutos on
jatkuvaa, muutos on nopeaa, kaikki muuttuu, kannattaa pysähtyä miettimään, mikä muuttuu, mitkä asiat
muuttuvat, koska itse asiassa eivät kaikki muutu.
Voidaan miettiä, mitkä asiat eivät muutu, toisaalta
voidaan miettiä, mitä me haluammekin, missä asioissa
haluammekin muutosta ja missä emme halua muutosta ja erottaa nämä asiat toisistaan.”

-E

lämykset voivat syntyä
myös virtuaalimaailmasta, virtuaalielämyksistä, jolloin erilaiset digitaaliset
palvelut ja tuotteet nousevat
merkittävään rooliin. Mutta mitä asumisessa voisi tarkoittaa
se, kun yhdistetään fyysinen
ja virtuaalinen maailma ja hyödynnetään digitaalisia välineitä?
Teknologiakehitys tällä alueella
on ollut hyvin nopeata.Tiedämme älykkäiden älykotien kehitykset. Niissä ei kuitenkaan ole
tapahtunut kovin suurta edistystä johtuen kahdesta syystä:
toinen syy on se, että ne ovat
aina lisänneet aika hurjasti kustannuksia, jolloin niitä ei haluta
ottaa, jos on tavallinen varustelutaso kyseessä, ja toinen se,
että teknologian ei haluta näkyvän, sen pitää olla piilossa.
– Jos siis digitaloja tai digi
kaupunkeja rakennetaan, niin

teknologia ja digitaaliset väli
neet ja järjestelmät pitäisi integroitua julkisivuun, kalusteisiin,
huonekaluihin, olla näkymättömissä, mutta kuitenkin palvella
asukkaiden ja käyttäjien tarpeita, ei dominoida asumismaisemaa.

Julkisivut digiseiniä
tai kotiin
kotitalousrobotti

T

ässä kohdin Sirkka Hei
nonen otti jälleen esimerkkejä muualla maailmalla toteutuneista asumista
koskevista hankkeista. Esimerkiksi Koreassa on hänen mukaansa meneillään hallitusvetoinen digikaupunkihanke, jonka
tarkoituksena on saada aikaan
älytaloja.

– Se ei kuitenkaan tarkoita
pelkkiä älytaloja, vaan niissä
julkisivut ovat digiseiniä, joissa
välkkyy esimerkiksi mainosvaloja. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna on hyvin tärkeä huomioida, että jos lähdetään kehittämään digi-Suomea,
niin minkälaisessa muodossa
olevaa. Tärkeintä on vuorovaikutus, ja silloin olisi varmasti
syytä kysyä, palveleeko mainosvaloinen digiseinä asukasta tai
rakennuksen käyttäjää vai onko
se vain jotakin kikkailua, Heinonen heitti.
Toinen korealainen esimerkki asumisen ja elämisen tulevaisuudesta liittyi robottitekniikan
kehittymiseen. Koreassa on hänen mukaansa tehty valtiovallan tason päätös siitä, että jokaisessa kotitaloudessa vuonna
2020 voisi olla androidrobotti.
– Robotille on annettu nimikin ja se on suunniteltu ja tehty
keskivertokorealaisnaisen mittojen ja mallin mukaan. Sitä on
myös testattu asukkailla. Veikkaisinpa, että jos meillä tehtäisiin kysely, haluaisitko hoitokodissa hoitajaksesi robotin vai
oikean ihmisen tai haluaisitko
kotiisi kotitalousrobotin, niin
tulos voisi olla mielenkiintoinen.
– Meillä hyväksytään ja maailmalla on jo käytössä niin kuin
meilläkin ruohonleikkuurobotteja ja kotitalouksiin kehitettyjä
siivousrobotteja. Mutta ne eivät
ole tällaisia ihmisen näköisiä
androidrobotteja, vaan ne tunnistaa selkeästi roboteiksi.
Mutta entäs sitten tämä tavoite, että tehdään robotit ihmisen
näköisiksi, miten siihen suhtautuisimme?
– Japani on yhteiskuntana
huolissaan ikääntyvästä väestöstä ja toisaalta siitä, miten
vanhukset hoidetaan tulevaisuudessa. He hakevat roboteista vastausta näihin kysymyksiin
ja kehittämässä robotteja, jotka
voisivat toimia sekä asunnoissa,
että sairaaloissa. Kuinka moni
teistä haluaisi tällaisen kotiinsa?
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Mora MMIX
Uusi energiatehokas hanasarja keittiöön ja kylpyhuoneeseen
Tutustu ainutlaatuiseen EcoSafeTM -ympäristökonseptiimme osoitteessa
moraarmatur.fi

sa

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

Mora MMIX –hanassa on nämä kaikki!
Mora ESS mahdollistaa suuret lämminvesisäästöt mukavuudesta tinkimättä.
Kun vipu on suoraan eteenpäin, juoksuputkesta tulee aina kylmää vettä.

Perinteinen yksiotehana

Yksiotehana, jossa käytetään
Mora ESS tekniikkaa

Lämmin vesi

50%

Kylmä vesi

50%

Lämmin vesi

0%

Kylmä vesi

100%

n Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

Taloyhtiöiden lainarahahanat
ovat nyt auki ja
”lainatulppa” taaksejäänyttä aikaa
Toimitusjohtaja PiiaNoora Kauppi Finanssialan Keskusliitosta
myönsi taloyhtiöiden
arjessa pari vuotta sitten näkyneen tosiasian, että taloyhtiöiden
luototus vaikeutui ja
stragetisesti rahoituslaitosten tärkeämmiksi
asiakkaiksi muodostuivat reaalitalouden
yritykset, jotka olivat
ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

➺ JATKUU

– Se on totta, enkä lähde täällä
sitä kiistämään, minkä olette
arjessakin nähneet, että taloyhtiöiden luototus oli erittäin vaikeaa juuri siinä vaiheessa, kun kriisi
puhkesi. Silloin reaalitalouden
yritysten tarpeet olivat suurimmillaan ja pankit antoivat sinne
rahaa. Valtaosa siitä meni keskivertoa suuremmille yrityksille,
niille yrityksille, joiden pääomahanat yhtäkkiä kuivuivat kasaan,
jotka olivat tottuneet siihen, että
ne saavat markkinoilta rahaa ja
pystyvät laskemaan liikkeelle jopa
omia arvopapereita ja velkakirjoja. He joutuivat turvautumaan
jälleen kerran pankkeihin ja
pankit luotottivat niitä.
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Taulukot osoittavat, mikä asema kiinteistöalalla on pankkien luotonannossa sekä mihin korkotaso Euroopassa tällä hetkellä keskimäärin asettuu.

-T

aloyhtiöt, jotka ovat
hyviä asiakkaita, maksavat hyvin takaisin
luottonsa ja luottotappioprosentit ovat olleet alhaisia, eivät
kuitenkaan siinä hetkessä olleet
finanssialan kannalta se merkittävä asiakassegmentti, joka täytyy strategisesti hoitaa.
Tilanne on kuitenkin nyt normalisoitunut, mutta sille tasolle,
että pankit joutuvat varainhankinnassaan edelleenkin maksamaan kalliimpaa hintaa varsinkin siitä pidempiaikaisesta rahasta, jota taloyhtiöiden pitkiin
investointeihin tarvitaan. Tämä
on näkynyt ja näkyy edelleenkin marginaaleissa, jotka ovat
korkeampia kuin mihin aiempien vuosikymmenten aikana
on totuttu.
– Isännöitsijöiden kannattaa
remonttilainoissa kilpailuttaa
pankkeja. Hintataso vaihtelee ja

40

pankit ovat kehittäneet taloyhtiöille erilaisia uusia ratkaisuja
ja malleja. Omalta pankilta kannattaa kysyä tarjousta, ja ellei
ole tyytyväinen, niin kokeilkaa
kilpailijaa, hän kannusti Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa kuulijoitaan.

Perusviestini on sekin, että finanssiala ei tuonut
globaalia talouskriisiä Suomeen. Terve finanssisektori on sen sijaan tuonut tällaisena haastavana
aikana Suomelle kilpailukykyä, mikä on näkynyt
lainojen korkotasossa. Suomessa ei ole tarvittu
valtion luotonottoa kansainvälisiltä markkinoilta

Kiinteistöala
merkittävä
luottoasiakas

T

arkasteltaessa viime
vuoden lopun tilannetta pankkien 60 miljardin
euron luotonannon jakaantumisesta yrityksille kiinteistöalan
toiminnan osuus siitä oli ollut
27 prosenttia, teollisuuden 23
prosenttia ja rakentamisen 17
prosenttia.
– Ei todellakaan voida ajatella,
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sen takia, että olisi pitänyt pelastaa pankkeja tai
käyttää jonkinlaisiin tukioperaatioihin veronmaksajien rahoja.”

että kiinteistöala olisi tuosta 60
miljardin euron potista mitenkään pieni, Piia-Noora Kauppi
vahvisti näkemyksenään asiakaskunnan merkittävyydestä.
Rahalaitosten lainakanta on
Suomessa, toisin kuin monissa
EU-maissa koko ajan lisääntynyt,

mikä näkyi nousuna esimerkiksi tämän vuoden maaliskuun
loppuun saakka ulottuvassa
tilastossa. Sen sijaan koroissa
on tapahtunut vahva käänne
alaspäin.
– Korkotaso on tullut dramaattisesti alas eli rahaa on

saanut halvemmalla hinnalla vaikka ne marginaalitkin ovat
leventyneet siitä, mitä olivat talouden marginaalit nousukautena, Piia-Noora Kauppi tässä
kohdin nosti esiin.

messa saa rahaa tällä hetkellä
halvemmalla kuin Euroopassa
keskimäärin. On maita, jossa on
pystytty paremmallakin hinnalla toimintaa pyörittämään, mutta en sanoisi, että Suomen tilan-

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!
Hinta

15,-

(sis. alv. 8 %)
+ postimaksu 2,95 e.

”Suomessa ei ole syntynyt asetelmaa, jossa kansalaiset tai poliittiset päättäjät syyttäisivät lamasta
Suomessa finanssialaa. Yksi tekijä tässä on varmasti se, että emme ole joutuneet käyttämään julkista
tukea pakkeihin. Meillä ei myöskään vallitse sellaista mielialaa, että ei voisi luottaa suomalaisiin
pankkeihin, vakuutusyhtiöihin tai työeläkeyhtiöihin.
Tämä on ollut tässä kriisissä merkittävä tekijä.”

www.tulevaisuudenisannointi.fi

Eurotasolla korkotason alhaisuus näkyy selkeästi, kun katsotaan tilastoja yli miljoonan
euron ja alle miljoonan euron
vaihtuvakorkoisten lainakorko
jen osalta ja vertailua EU-mai
den kesken. Yli miljoonan
euron vaihtuvakorkoisissa lainoissa suomalaisten korkotaso
on ollut viidenneksi alhaisin,
keskimäärin 1,91, kun euroalueen keskimääräinen korko
on ollut 1,98. Alle miljoonan
euron vaihtuvakorkoisissa lainoissa suomalaisten korkotaso
on ollut keskimäärin 2,40, kun
euroalueella se on keskimäärin
ollut 3,24.
– Kun katsotaan pienempiä,
alle miljoonan euron luottoja
- itse en tilannetta tunne niin
tarkkaan, mutta oletan, että teillä on hyvä näkemys, mikä on
normaalikokoinen taloyhtiön
luotto - niin etenkin näissä alle miljoonan euron luotoissa
meidän kilpailukykymme euroalueeseen on vielä parempi
eli tämäntyyppistä rahaa saa
nyt neljänneksi alhaisemmalla
hinnalla.
– Tilastot osoittavat, että Suo-

5v.

ne mitenkään huono olisi.

Pitkäaikainen
lainaraha pankeille
edelleen kallista

-V

aikka kokonaiskorot
näyttävät noin alhaisilta, niin pankkien
marginaalit ovat nousseet varainhankinnan kallistumisen
seurauksena, Piia-Noora Kauppi
totesi esitellessään kaaviota, joka kertoi siitä, miten varainhankinnan marginaalit euriborin
päälle laskettuna käyttäytyivät
ennen talouskriisi, kriisin aikana ja mikä on nykytaso.
Rahan hinta pankeille muuttui kriisin kohdatessa aivan
toiseksi kuin mitä se oli ollut
ennen.
– Pankkien hankkiman rahan
hinta pomppasi pilviin Lehman
& Brothersin kaatumisen jälkeen. Nyt olemme pikkuhiljaa
palaamassa siihen tasoon, mikä
oli ennen sitä, mutta toisaalta
olemme kaukana siitä rahan➺ JATKUU

JUKO-aineistolla pyritään parantamaan julkisivukorjaushankkeen onnistumisen edellytyksiä. Korjausopas tarjoaa korjaushankkeen eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita ja toimintamalleja hyödynnettäväksi korjaushankkeen eri vaiheissa.
Käsikirjan ensimmäisessä osassa esitellään tyypillisen julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin ja olosuhteisiin.
Yleisimmistä korjaustavoista on laadittu lisäksi tarkempia
suunnitteluohjeita lähinnä korjaussuunnittelijoiden käyttöön.

Tilaukset:
info@julkisivuyhdistys.fi tai
sihteeri Riina Takala 040 502 1769.

15 v.
Julkisivuyhdistys
– asiantuntemusta
alan huipulta
Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi
Puheenjohtaja Mikko Tarri,
A-Insinöörit Oy, puh. 0400 57 66 33
Sihteeri Riina Takala, Suomen
Media-Kamari Oy, puh. (09) 2238 5616

Hei, tutustu Julkisivuremontti 2010 - kilpailun

www.julkisivuyhdistys.fi

ohjelmaan tässä osoitteessa!
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hankinnan riskitason hinnoittelusta, missä olimme ennen kuin
kriisi alkoi - ja kriisihän alkoi
vuonna 2007, hän jatkoi.
– Se näkyi ja näkyy valitettavasti edelleenkin myös kiinteistöalan luototuksen hinnoissa.
– Lisäksi se efekti, mikä nähtiin, että pankkien kannalta oli
kannattavampaa lainoittaa asukkaiden omia remonttilainoja
kuin taloyhtiön ottaa yhteinen
laina, vaikka siinä luottoriski
olisikin ollut täysin minimaalinen. Tämä efekti johtui osittain
tästä, että pidempiaikainen
lainaraha varainhankintamielessä kallistui, ja silloin pankin
näkökulmasta katsottuna oli
järkevämpää myöntää rahaa
asiakaspäähän, eikä taloyhtiölle. Markkinamuutokset ajoivat
siihen, että tällainenkin vaikutus siellä teidän sektorillanne
nähtiin, hän kertasi vuoden
2008 syksyn ja sen jälkeisestä
tilanteesta.
– Toisaalta pankkien luoton
annon hintaan vaikuttaa esimerkiksi vakavaraisuusvaatimukset.
Lisäksi se, kuinka paljon sinulla
täytyy olla omaa pääomaa, jotta
voit ylipäätään luotottaa ja lainata, niin ne vaatimutkset ovat
edelleen pidemmille luotoille
kovemmat kuin lyhyemmille
lainoille. Se tarkoittaa sitä, että
nämä pidemmät luotot myös
asiakkaille ovat nyt kalliimpia
kuin aikaisemmin.Tästä seurannaisvaikutuksena on syntynyt
sekin, että nyt pyritään lyhyempiin luottoaikoihin eli yritetään
maksaa ne isotkin luotot nopeammin pois. Kun laina otettiin
ennen esimerkiksi viiden vuoden lainan takaisinmaksuajalla,
nyt yritetään selvitä ja suunnitellaan kolmen vuoden maksuaikatauluja, vaikka kertalyhennykset olisivat suurempia.

Hyvät asiakkaat
paremmassa
asemassa

-S

e väite, mitä julkisuudessa on vielä jonkin
verran esiintynyt, ja
isännöitsijöiltä ja kiinteistöalalta tullut meillekin kysymyksiä,

Piia-Noora Kaupin teesit korjausrakentamisesta
• Pankit ovat olleet rahoittamassa korjausrakentamista
sekä osallistuneet esimerkiksi uuden välimallin rahoittamiseen. Myös tällä sektorilla luottoihin liittyvät riskilisät
ovat kuitenkin kohonneet.
• Pienemmissä remonteissa haasteena on ollut saneeraustöiden ylikuumeneminen ja liian hätiköityjen urakoiden aloittaminen.
• Ihmeitä ei saada aikaan hetkessä! Korjausrakentamisen volyymi on miljardi euroa vuodessa eli aika heikkoon
jamaan on osa rakennuskannasta päässyt menemään.
• Taloyhtiöissä on jouduttu laskemaan jokainen euro ja
löysät on saatu poistettua.
Isännöitsijäsopimuksia on tarkennettu, toisin sanoen,
mistä taloyhtiö maksaa isännöitsijälle ja mikä kannattaa
ulkoistaa.
• Viimeaikaiset tilastot osoittavat, että kiinteistöjen omaisuusvahingot ovat huolestuttavasti lisääntyneet. Putket
ovat jäätyneet ja isoja vesivahinkoja on sattunut.
Onko syynä talouden taantuma ja huolto- ja kunnossapitotoimissa on tingitty?

että onko taloyhtiöluototus kokonaan loppunut joiltakin pankeilta, ei meidän tietojemme
mukaan pidä paikkaansa. Kaikilla sektoreilla on tehty luottosopimuksia ja on rahoitettu
toimintaa, mutta ei kaikille.
– Tässä on korostunut "rusi
noiden poiminta" eli pankit
ovat etsineet niitä hyviä asiakkaita ja pyrkineet palvelemaan
sellaisia asiakkaita, joiden luottohistoria on puhdas ja joilla
on parhaat edellytykset selvitä
luotoistaan. Luottoon sitoutunut pääoma, joka siis heijastelee luotonriskiä, on pankin
näkökulmasta niukka resurssi
ja siksi pitää miettiä, minkälaisia asiakkaita ottaa, Piia-Noora
Kauppi selitti asiakassuhteen
vaikutuksesta luotonantoon.
– Eiväthän kaikki asiakkaat
saa luottoa hyvinäkään aikoina, eivätkä samalla hinnalla.
Asiakkaan todellinen kunto ja
tilanne pitää näkyä siinä rahoituksen hinnassa - ja se koskee
ihan kaikkia asiakkaita koskien
kotitalouksista yritysasakkaisiin, hän vielä painotti.
– Luototusarvioissa korostuu
tällä hetkellä vakuuksien merkitys. Vakuudet ovat taloyhtiöillä hyvät, koska vakuutena on
yleensä vakuutettava, esimerkiksi remontoitava kiinteistö,
tai taloyhtiön omaisuus. Siinä
mielessä tilanne on teidän kannaltanne helpompi verrattuna
esimerkiksi pk-yrityksiin, joille
on ollut suuri haaste kerätä lisävakuuksia tarvittaessa. Ne ovat
joutuneet jopa kesken luottosopimuksen antamaan henkilötakausta tai jotain lisätakauksia, jotta saadaan vakuusasia
kuntoon, hän vielä mainitsee
arkitilanteista.
– Meidän asiakkaamme eli
jäsenyrityksemme vakuuttavat,
että tällä hetkellä rahaa saa, jos
on hyvä suunnitelma, miten
tehdään erilaisia remonteja tai
investointeja yhtiöissä, niihin
pitäisi rahoitus järjestyä.

➺ JATKUU

42

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA 5/2010

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

Suurtehoimurointipalvelua remonttityömaille
Poistetaanko yläpohjan kastuneet eristeet lapiohommina?
Kannetaanko huoneistossa kylpyhuoneen purkamisesta
syntyneet purkujätteet laatikoissa ylhäältä alas?
Kaivetaanko kaivinkoneella talon vieritse kulkevat
viemäriputket esiin?
Ei tehdä näin, vaan hankitaan paikalle Eerola-Yhtiöiden
nykyaikainen suurtehoimurointikalusto ammattitaitoisine
työmiehineen, joiden avulla voidaan imeä tai puhaltaa lähes
minkälaista ainetta tahansa, tyypillisimmin sepeliä, eristeitä ja
rakennuspurkujätteitä.

”Varsinkin Helsingin kantakaupungissa
sijaitsevien arvotalojen remonttityömailla
suurtehoimuroinnille olisi erittäin hyvät
käyttömahdollisuudet.”

”Imuroitaessa purkujätteitä ei tarvitse kantaa
roskia kerroksista alas, porraskäytäviin ei tule
vaurioita, eikä pölyhaittojakaan. Imurihan imee
pölynkin mennessään. Näin purkujätteiden
poistaminen voidaan tehdä hallitusti ja siististi.”
Pääkaupunkiseutu:
Espoo (09) 8553 0450

40 vuotta perheyrittäjyyttä

Länsi-Uusimaa:
Lohja (019) 331 002
Hanko (019) 248 6713
Itä-Uusimaa:
Porvoo (019) 575 2777
Mäntsälä (019) 643 408

Lähellä Sinua

”Suurtehoimurointipalvelu soveltuu erinomaisesti eristeiden poistamiseen esimerkiksi kosteusvaurion jälkitoimena, koska työn tekeminen
lapiohommina on huomattavasti huonompi,
hitaampi, kalliimpi ja riskialttiimpikin tapa.”

Pirkanmaa-Häme:
Tervakoski (019) 766 622
Ylöjärvi (03) 3142 5900

Pohjanmaa:
Seinäjoki (06) 414 4088
Vaasa (06) 317 8090

Päijät-Häme:
Lahti (03) 875 7215

Varsinais-Suomi:
Kaarina (02) 243 3666

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 675 888

KAIKKI NUMEROT PÄIVYSTÄVÄT 24 H

www.eerolayhtiot.fi

”Toki meidän oma pankkikriisi 80- ja 90 -lukujen
taitteessa oli kova korkeakoulu. Ne päättäjät,
jotka silloin vastasivat
finanssialan yrityksistä,
oppivat kantapään kautta, mitä ei tule tehdä ja
miten tätä toimintaa pitää
harjoittaa, Väitän, että
ilman sitä äkkikuolemaa,
mikä silloin koettiin, meidän tilanne voisi olla nyt
aivan toinen.”

Suomalaispankkien
osalta ei ole
tarvetta
erityiseen
säätelyyn
– Toimimme avoimessa kansainvälisessä tilanteessa ja taloudessa. Tämä kriisi on muualla
saavuttanut sellaiset mittasuhteet, että poliittinen paine tehdä lisää sääntelyä, tehdä lisää
kaikennäköistä julkista interventiota alalle on kasvanut ja
poliitikoilla on tarve näyttää,
että nyt tehdään tiukkoja toimenpiteitä ja saadaan jatkossa
tämäntyyppiset ilmiöt estettyä,
Piia-Noora Kauppi pohdiskeli.
– Meidän näkökulmastamme
katsottuna suurin huolenaiheemme on juuri se, että kun
nyt puuhataan suurella vauhdilla ja paljon, erilaisia aloitteita
on ilmassa, niin kukaan ei mieti
kokonaisuutta, mitä maailmantalous on tämän kriisin jälkeen,
mitä yhteiskunta ja ihmset tarvitsevat.
– Meidän näkökulmastamme
olennaista on sekin, että voimme välttää finanssialan ylisääntelyn. Pankkialaa on kuvattu
uimariksi, jolla on tarvittavat

”Malli, jossa kasvu-

turvavehkeet, pelastusliivit,
turvatyynyt käsissä ja jaloissakin jotkut turvavälineet, joilla
uimari pidetään pinnalla. Mutta
miten käy, jos turvavälineitä on
liikaa. Käy pian niin, että uimari
ei pysty uimaan eteenpäin.
– Nyt on kyse samanlaisesta
ilmiöstä. Yritetään turvata se,
että finanssiala ei Euroopassa
enää koskaan ajautuisi kriisiin,
ajatellaan puskureita, säätelymekanismeja, asetetaan vaatimuksia, mutta silloin vaara onkin, pystyykö ala tekemään tehtäväänsä sen jälkeen eli välittämään rahoitusta tai tarjoamaan

luvut tulevaisuuden
Euroopassa tulevat
olemaan aiempaa
maltillisempia ja kriisi
jättää pysyvän jälkensä meidän eurooppalaiseen talouteemme, on
se, mitä valitettavasti
pidän ja moni muukin
pitää tällä hetkellä
kovin todennäköisenä.”

vakuutuksia tai hoitamaan suomalaisten eläketurvaa.
– Markkinat tämän jälkeen
joka tapauksessa muuttuvat
pysyvästi, mikä tarkoittaa sitä,
että Euroopassa tehdään erilaisia rakennejärjestelyitä. Siinä mielessä Suomi on hyvässä
tilanteessa, että meillä omat
toimijat ovat kunnossa ja siksi
meillä on mahdollisuus katsoa,
miten muualla menee ja tehdä
järkeviä, hyviä yritysostoja, laajentaa omia toimintoja markkinoille, missä toiset toimijat ovat
epäonnistuneet.
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Isännöitsijäkollegan
vinkit putkiremontin läpiviemiseen
n Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari
Hyvät sunnitelmat, välitavoitteet ja niihin sidotut maksupostit, yhtiökokous sitoutetaan suunnittelija- ja urakoitsijavalintaan, kontroloidaan urakoitsijoiden taustat, tiedotetaan, kysytään asukkaiden mielipiteitä... tässä muutamia
ranskalaisia viivoja, jollaisia kertyy pitkä lista projektijohtajan ominaisuudessa putkiremontin läpivievälle isännöitsijälle.
Valkeakoskelaisen isännöitsijän Pekka Aallon mukaan on
selvää, että perusteellisesti läpiviedyn putkistosaneerausremontin vetäminen lisää isännöitsijän työmäärää ”hirvittävästi”, ja siksi edellyttää sitä, että isännöitsijä osaa delegoida, tiedostaa ja varautuu siihen, että oma sosiaalinen elämä
kärsii, tunnistaa omat rajansa ja rohkenee voimien uupuessa käyttää myös työterveyshuollon palveluita hyväkseen.
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T

ulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa
Pekka Aalto Valkeakosken Tili ja Isännöinti
Oy:stä kertoi omista putkistosaneerauskokemuksistaan. Toimintatapoja on käytännössä
testattu muun muassa valkeakoskelaisessa As Oy
Apilapellossa, joka valittiin viime vuonna Vuoden
Putkiremontiksi 2009. Taloyhtiöille suunnatun
kilpailun järjestivät Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden
hallitusasiantuntija AKHA ry sekä Talotekniikkalehti.
– Yleensä putkiremontin taustalla on ikävä kyllä sellaisia hallituksen ja yhtiökokouksen päätöksiä, joiden mukaan remonttiin on valittu halvin
mahdollinen suunnittelija ja halvin mahdollinen
urakoitsija, rakennuttamisen projektitehtäviä ei
ole laisinkaan hoidettu ja valvojakin on joku Jaska. Kun isännöitsijä saa sitten tuollaisen paketin
vetääkseen, sen vetäminen on täysin mahdotonta. Minulla on toisenlainen kohde, jonka kävin
läpi 2009 ja haluan nyt sen teille esitellä, Pekka
Aalto pohjusti esitystään kollegoille ja yhteistyö-

” Suunnittelijan kilpailuttaminen on oman
käsitykseni mukaan
yksi tärkeimpiä asioita
hankkeessa - haetaan
oikea ja pätevä suunnittelija ja määritetään suunnittelijan
tehtäväkuvaus oikein.
Se vanha lause, että
hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty, on hyvin
paikallaan putkistosaneerauksissa ja
siksi tähän vaiheeseen
kannattaa ehdottomasti käyttää aikaa ja
jossain määrin tietysti
rahaakin.”

kumppaneille.

Pohjustavaa
keskustelua
tarvitaan

P

äätöksentekoon valmistautuminen taloyhtiössä
alkaa Pekka Aallon mukaan jo varhaisessa vaiheessa,
kun taloyhtiössä mietitään,
tehdäänkö putkiremonttia vai
ei, arvioidaan putkien kuntoa
esimerkiksi putkirikko- ja viemäritukostietojen valossa.
– Käydään keskustelua, arvi
oidaan ja priorisoidaan vikahistoriaa ja ongelmien tiheyttä.
Kun sitten ollaan siinä tilanteessa, että katsotaan putkiremontti
ajankohtaiseksi, ja vikahistoria
on sellainen, ettei sen jatkumista voida enää kohtuudella
sietää, tehdään päätös putkis-

tosaneerauksesta, hän alusti.
Silloin yhtiökokouksen tulisi
antaa hallitukselle kaksi tehtävää: kilpailuttaa suunnittelija ja
tuoda suunnittelijavalinta yhtiökokouksen päätettäväksi.
– Suunnittelijan kilpailuttaminen on oman käsitykseni
mukaan yksi tärkeimpiä asioita
hankkeessa - haetaan oikea ja
pätevä suunnittelija ja määritetään suunnittelijan tehtäväkuvaus oikein. Se vanha lause,
että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, on hyvin paikallaan
putkistosaneerauksissa ja siksi
tähän vaiheeseen kannattaa ehdottomasti käyttää aikaa ja jossain määrin tietysti rahaakin.
Mitään remonttia ei pidä
tehdä ilman putkiston kunnon
tarkempaa selvittämistä tai
kuntotutkimusta. Pekka Aallon
mukaan putkistosaneerauksissa
kuntotutkimuksen teettämisen
merkitys korostuu erityisesti
silloin, kun halutaan arvioida,
voitaisiinko korjauksissa käyttää esimerkiksi nykyisiä viemäriputkien pinnoitus- tai sujutusmenetelmiä.
Suunnitelmiin on syytä ottaa asioita mukaan mahdollisimman kattavasti - putkiston
lisäksi lämmitystekniikkaa,
ilmanvaihtoa ja sähköteknisiä
järjestelmiä. Energiansäästön
kannalta hankkeeseen kannattaa hänen kokemuksensa mukaan sisällyttää myös huoneistokohtainen vedenmittaus sekä
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien säätötoimenpiteet, jotka tehdään remontin jälkeen.
Kylpyhuoneissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota reitityksiin, miten ne hoidetaan
asunnossa, miten esimerkiksi
porraskäytävissä tai vanhoissa
hormeissa.
Suunnittelijalle pitää asettaa
Pekka Aallon mukaan välitavoitteita ja edellyttää, että kun-

www.tulevaisuudenisannointi.fi

– Markkinoiden ekologisin kateratkaisu
Markkinoiden ekologisesti ylivoimaisin vedeneristeratkaisu katoille neutraloi merkittävästi ilmakehän
haitallisia typenoksidipäästöjä. Valitse pintasirote,
joka puhdistaa ilmaa kuin auton katalysaattori.
www.noxite.fi
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kin ennalta sovitun vaiheen
jälkeen suunnitelmia esitellään
sekä hallitukselle että yhtiökokoukselle.
– Tämä ei tarkoita sitä, että kun suunnitelmat on saatu
mielestämme lopullisesti valmiiksi, viemme ne vasta sitten
hallitukseen ja sen jälkeen yhtiökokoukseen, vaan suunnitelmia käytetään siellä välissäkin.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että
vaikka suunnitelmat ovat vasta
raakileita, asukkailta kysytään
jo siinä vaiheessa mielipiteitä
siitä, miltä ne vaikuttavat, mitä
mieltä olette, Aalto toteaa.

saadaan vakuutuskohtelua sielläkin puolella hivenen tasapuolisemmaksi.

Suosikaamme
sijoittajaomistajiakin

-K

Yhtiökokouksen
asema
päätöksenteossa
vahvemmaksi

A

alto sanoo keskittäneensä omassa projektinhallinnassa yhtiön päätöksenteon tavallaan kahteen eri
yhtiökokoukseen.
– Olen kantapään kautta oppinut, että älä tee päätöstä esimerkiksi suunnittelijasta itse.
Äläkä teetä sitä hallituksellakaan, vaan vie asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Muuten
tulee niin paljon spekulaatiota
suunnittelijasta. Sama koskee
urakoitsijaa. Näin sidotaan myös
osakkeenomistajien kädet tehtyihin päätöksiin ja valintoihin,
Aalto sanoo.
Kun suunnitelmat ovat valmiit, yhtiökokous hyväksyy ne.
Samassa kokouksessa on tärkeä
esitellä osakkaille ja asukkaille
kylpyhuoneiden layoutit, suunniteltu urakka-aikataulu sekä
poikkeavat materiaalivaihtoehdot.
– Yhtiökokouksessa katsotaan, että saadaan aikaan oikeanlainen, riittävän väljä aikataulu. Se ei saa olla liian pitkä,
mutta ei näissä olosuhteissa
liian tiukkakaan.
Tässä kokouksessa esitellään
kaikki saadut koko projektia
koskevat tarjoukset.
– Niitä käydään läpi yhtiökokouksessa ja urakoitsijoiden
osalta yhtiökokous nimeää, ket-
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Olen kantapään kautta oppinut, että älä tee
päätöstä esimerkiksi suunnittelijasta itse.
Äläkä teetä sitä hallituksellakaan, vaan vie
asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Muuten tulee niin paljon spekulaatiota suunnittelijasta.
Sama koskee urakoitsijaa. Näin sidotaan myös
osakkeenomistajien kädet tehtyihin päätöksiin
ja valintoihin,

kä se haluaa kutsua urakkaneuvotteluihin.
Asukkaille esitellään eri tuotevalmistajien vaihtoehtoja esimerkiksi korjausmenetelmien
osalta.
– Me esittelemme asukkaille
eri tuotevalmistajien tuotevaihtoehdot. Esimerkiksi pinnoitustekniikasta puhuttaessa otamme alan toimijoita mukaan
yhtiökokoukseen kertomaan
asukkaille juurta jaksain, miten
viemäreiden pinnoittaminen
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tapahtuu, jotta päätöksentekoportaaseen saadaan jo tässä vaiheessa mahdollisimman hyvä
käsitys eri tuotevaihtoehdoista.
– Kerromme yhtiökokouksessa myös vakuutuskäsittelystä
eri vaihtoehdoissa. Eli sen, että
vakuutuskohtelut ovat putkia
uusittaessa tai pinnoitettaessa
hivenen erilaiset. Toki vakuutuskohtelu viemäreiden pinnoituksissa on muuttumassa ja
tulossa pikku hiljaa uusittavien
viemäriputkien rinnalle. Näin

un tämä yhtiökokous on saatu päätökseen, urakkaneuvottelut käyty ja hallitus on valmis
esittämään, kuka olisi oikea urakoitsija hankkeeseen, tehdään
yhtiökokouksessa investointipäätös. Investointipäätökseen
sisältyy siis urakoitsijan lopullinen valinta.
Investoinnista päätettäessä
on Aallon mukaan tärkeää, että
taloyhtiö on saanut tarjouksia
eri pankkiryhmiltä ja valitsee
sille parhaiten soveltuvan tarjouksen.
– Yleensähän halutaan tarjous, mistä näkyvät korkomarginaalit, kuluveloitukset, ennenaikaiset takaisinmaksut ja näihin
liittyvät asiat. Rahoituspäätökseen on hyvä valmistella myös
vakuusasiat, että taloyhtiön vakuudet ovat riittävät ja tyydyttävät pankkia. Nekin esitetään
pankeille jo tarjouspyyntövaiheessa.
– Olen omassa toiminnassani ottanut kirjanpitomenettelyn entistä tärkeämpään rooliin, koska se sääntelee hyvin
pitkälle sijoittajaosakkaan omaa
verotuskohtelua. Jos sijoittajaosakkaat saavat veroetuja hyväkseen taloyhtiön tehdessä
päätöksen korjaamisesta, niin
miksi me emme suosisi näillä
päätöksillä sijoittajaomistajia.
Heidän tavoitteenaan on, että
kirjanpitomenettely on kulupainotteinen eli hankkeesta kirjataan vuosikuluksi niin paljon
kuin on mahdollista; toisaalta
osakkaiden maksuista kirjataan
vuosituotoiksi niin paljon kuin
mahdollista. Näin saamme verokohtelun osakkaan kannalta
myönteiseksi.
– Ainakin isommissa projek
teissa olen hakenut näihin
myös ennakkopäätöksen verot➺ JATKUU

Geberit Duofix. Puhtautta ja helppohoitoisuutta.

Geberit asennuselementit antavat mahdollisuuden useaan eri kylpyhuoneratkaisuun.
Suunnittelun jokaiseen lähtökohtaan löytyy oma asennuselementti.
Yhteistä kaikille elementeille on niiden vahva ja kestävä runko mikä mahdollistaa
tukevan wc-istuimen kiinnityksen.
Geberitin elementeissä on nyt vakiona myöskin alaseinäkiinnikkeet joiden ansiosta
elementtiä ei välttämättä tarvitse kiinnittää lattiaan esim. vesieristyksen ja
lattialämmityksen takia.
Helppo ja nopea asentaa ja huoltaa.
Laaja valikoima erilaisia huuhtelupainikkeita.
Ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.
Geberit Oy Ruukinkuja 4 02330 Espoo Puh. 09 – 867 8450
www.geberit.fi

Pekka Aalto korostaa urakoitsijoiden taustojen riittävää selivttämistä. Näin saa samalla
tilaajavastuulain edellyttämät
tiedot kerättyä ja hoidettua
näin lain asettamat velvoitteet.

tajalta. Sillä sidotaan verottajan
kädet etukäteen ja ennakkopäätös tiedotetaan myös kaikille osakkeenomistajille.
– Yhtiökokouksessa käydään
läpi päätökset osakkeenomistajien maksuvaihtoehdoista - tuttu asia, mutta kirjataan pöytäkirjaan jo valmiiksi, maksetaanko
lainaosuusmaksut kerralla vai
otetaanko vastaan osamaksuja,
miten rahoitusvastikkeet alkavat, miten käsitellään projektin
ja investoinnin aikaiset korot,
ovatko ne hoitopuolen vai pääoman menoja. Niilläkin on iso
merkitys yhtiön omassa tuloksenmuodostuksessa.
– Päätös kustannusarviosta
tehdään yhtiökokouksessa. Sidotaan hankkeen kustannukset, katsotaan kustannusarvio.
Tämä sen takia, että sitten kun
projekti on valmis, niin tehdään jälkilaskenta ja seurataan,
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miten hanke on taloudellisessa mielessä onnistunut. Silloin
kun meillä on olemassa päätös
kustannusarviosta, on erittäin
helppo todentaa hankkeen
lopulliset kustannukset siihen
verraten. Näin saadaan myös
poikkema-analyysi sieltä aikaiseksi.

Yritysten taustat
selville

-U

rakkasopimuksessa
käsitellään runsaasti erilaisia asioita,
mutta ehdottomasti kannattaa
kiinnittää huomiota sopimussuhteisiin eri urakoitsijoiden
kesken ja alihankintaketjuihin.
Katsotaan, kuka on pääurakoitsija ja pidetään huolta alistamissopimuksista. Kirjautetaan
alihankintaketjut, eli keitä ali-
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urakoitsijoita työmaalla toimii,
papereihin viimeistään aloituskokouksessa. Alihankintaketjut
tulevat merkityksellisiksi arvonlisäverotuksen muutoksen myötä, kun meillä tulee käyttöön
käännetty arvonlisäverovelvollisuus, Aalto muistuttaa.
– Käytän Asiakastiedon Rating Alfa -palvelua sopimuskumppaneiden taustojen selvittämiseen. Saan sillä täydellisen
tiedon sopimuskumppaneista,
heidän taloudellisesta tilantees
taan, hallituksen jäsenistä ja
heidän intresseistään. Siitä saadaan tilaajavastuulain mukaiset
tiedot mahdollisimman hyvin
selville. Liitän nekin raportit
urakkasopimukseen. Pidetään
lisäksi huolta siitä, että jos projekti on pitkä, niin osapuolet
voidaan velvoittaa toimittamaan verojäämätodistuksia ja
vakuutustodistuksia projektin

aikanakin.
– Lisäksi pidetään huolta,
että sopimuskumppaneilla on
vakuutukset, vastuuvakuutus ja
rakennustyövakuutukset, kunnossa. Pidetään huolta myös
urakan aikaisista vakuuksista
- elikkä rakennusaikaisista vakuuksista.
Urakkasopimuksen liitteeksi
kannattaa aina laittaa neuvottelumuistiot, joista voi sitten
tarkastaa, miten asioita on urakassa sovittu hoidettavan.
Suunnittelija pidetään urakassa mukana koko ajan tulkitsemassa urakkasuoritteita ja antamassa ohjeistuksia. Valvojan
kanssa tehdään sopimus, mutta
jo urakkasopimusvaiheessa nimetään valvojan tehtävät. Aloituskokouksessa käydään vielä
läpi valvontatyön sopimukset,
selvitetään valvojan tehtävät ja
➺ JATKUU

JVT / vahinkopäivystys 24 h

Helsinki
Tampere

Pölyttömästi alusta loppuun saakka
-

kosteuskartoitus
kuivauspalvelut
kuntokartoitus ja -tutkimus
iv-puhdistus, -huolto ja -säätö
asbestikartoitus ja -purku
korjausrakentaminen
Penetron betonin vesitiivistys
SINCE 1989

Lämpöset Oy

IV-Special Oy

Scan-Clean Oy

ASB-Consult Oy

sovitaan valvojan työn seurannasta.
– Vaikka meillä on työmaalla valvoja, niin valvojakin tarvitsee valvojaa. Jonkun täytyy
tarkistaa, että valvoja todella
hoitaa tehtävänsä taloyhtiön
etujen mukaisesti. Lisäksi projektijohto hoitaa valvojan työn
seurannan ja sen, että valvojan
muistiinpanot on asiallisesti
tehty ja oikea-aikaisia.

Välitavoitteita ja
sanktioita

K

okemuksen opettamaa
on sekin, että pitkässä
urakassa kannattaa
asettaa töiden suorittamiselle välitavoitteita. Pekka Aallon
mukaan esimerkiksi seitsemän
porrashuonetta käsittäneessä
korjauksessa sopivia välitavoitteita olivat runkolinjan valmistumisajankohta, porraskäytävien valmistuminen ja koko
kohteen valmistusmisajankohta
sekä vastaanottotarkastus.
– Pitää olla sanktioita välitavoitteista jäätäessä ja niiden pitää olla riittävän kovia. Esimerkiksi Yleisten sopimusehtojen

YSEn mukaiset sanktiot jäävät
urakoissa yleensä aika pieniksi.
Neuvottelemalla on kuitenkin
mahdollista saada aikaan hivenen rankempiakin sanktioita,
koska ne pitävät osaltaan huolta siitä, että välitavoitteet lähtevät toteutumaan oikein, Aalto
korostaa.
Sanktioilla saadaan pidettyä
projekti paremmin kasassa.
Sillä huolehditaan myös siitä,
että asukkaiden kylpyhuoneet
valmistuvat projektiaikataulun
mukaisesti, "eikä sitten joskus".
– Koko urakkasopimuksen
viivästymisen tai välitavoitteis-

ja täytettävissä.
Asukastilaisuuksissa on tärkeä esitellä valitut urakoitsijat,
valvoja, suunnittelija sekä projektin johtaja. Putkiremonteissa
pitää tietenkin huolehtia myös
sen tiedottamisesta, miten urakan aikana voidaan peseytyä,
miten saniteettitilat on järjestetty. Myös purkutöiden pölynsuojauksesta on tärkeä kertoa,
mistä tarvittavia suojausmateriaaleja saa. Asukkaita on informoitava riittävästi myös edessä
olevista haitoista ja häiriöistä
-avoimmuutta siis tarvitaan.
- Palautteen antaminen puolin sun toisin on tärkeä asia. Pitää huolehtia siitä, miten asukas
saa palautteensa annettua, millä
välineillä ja minkälaista palautetta me haluamme projektin
aikana. Asukkaille voidaan järjestää tyytyväisyyskyselyitä,
joiden avulla voidaan kehittää

urakoitsijoiden toimintaa. Tällainen kysely voidaan tehdä
urakan jälkeen, mutta myös sen
aikana, Aalto mainitsee.
Apilanpellossa, jossa on 4 rakennusta ja 68 asuntoa, tiedusteltiin asukkaiden mielipiteitä
remontista kyselyllä. Saadut palautteet koottiin yhteen ja käytiin läpi sekä urakoitsijoiden,
että projektijohdon kesken.
- Me emme ole kiinnostuneita
siitä, että saisimme hyvää palautetta, vaan siitä, mikä meni pie-

ta jäämisen sanktioilla ei ole
mitään merkitystä, ellei niihin
liity taloudellista riippuvuutta. Ne kannattaa neuvotella ja
katsoa, että sanktiot ovat urakkasummaan nähden sopivat.
Minä käytän yleensä sanktiona
yhtä prosenttia per viikko. Kyllä se on saanut neuvotteluissa
urakoitsijat kiristelemään hampaitaan neuvotteluissa, mutta
tällaisetkin sanktiot on saatu
aika hyvin sopimuksiin, Aalto
esittelee.

Tiedottaminen
ja asukkaiden
huomioiminen
avainasioita
Tiedotusvastaavan nimeäminen, ajantasainen osake- ja osoiterekisteri sekä selkeä tiedottaminen ovat korjaushankkeen
avainasioita nekin.
- Meidän kohteissamme urakoitsijalta edellytetään, että se
nimeää kohteeseen projektisihteerin, joka toimii samalla
tiedotusvastaavana ja hoitaa tiedottamisen eri osapuolille. Hän
toimii linkkinä asiakkaan ja urakoitsijan välillä. Silloin saadaan
asukkaan ja urakoitsijan välille
henkilö, jota on helppo lähestyä, joka hoitaa hankaliakin
asioita ja urakka saadaan etenemään sujuvasti eteenpäin.
- Osakerekisterin ja ajantasaisen osoiterekisterin ylläpito
talon asukkaista on tärkeä osa
koko projektia. Asukkaat on
huomioitava koko ajan - tiedotetaan remontin kulusta,
heidän huoneistokohtaisesta
remonttiaikataulustansa, valmistumisaikatauluista. Lisäksi
ylläpidetään huonekorttia. Sehän on se kortti, josta käyvät
ilmi valitut materiaalit, valmistumisajankohdat ynnä muut.
Se toimii myös asukkaan viestivälineenä urakoitsijaan päin
- viestilappuna, jonka paikka
on asunnon ovessa, josta se on
jokaisen osapuolen nähtävissä
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leen, missä on parannettavaa.
Kun palautetta analysoidaan ja
käydään sitä urakoitsijoiden sekä projektijohdon kanssa läpi,
niin voidaan vasta silloin puhua
oikeasti oman työn kehittämisestä, projektin kehittämisestä
ja asukkaiden huomioimisesta,
Aalto toteaa.

Julkisivujen
Taitajat 2010

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

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

85%$11$785(
-8/.,6,98/(9<7

Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa

ZZZFHPEULWÀ
INSINÖÖRITOIMISTO

•
•
•
•

Rakenteiden kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta
Kuntoarviot ja kuntotodistukset

Espoo, Turku, Tampere
Puh. 0207 911 777
www.a-insinoorit.ﬁ

CCONDITIO
ONDITIO
TO
Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta
RATAVALLINTIE 2, 00720 HELSINKI
P. (09) 2238 220, WWW.CONDITIO.FI

www.contesta.fi

KOKEMUS TUO VARMUUTTA …
… VARMUUS LUO LAATUA

JULKISIVUKORJAUSTEN ERIKOISLIIKE
WWW.EXOTERIKO.FI

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Deutschland

www.neopor.de
Jaan Aav puh. 040-7214 394

Korjaussuunnittelun kokonaispalvelut
Kuntoarviot Tutkimukset Suunnittelu
Rakennuttajapalvelut Valvonta

www.fmcgroup.fi

Lisää jäsenyrityksiä seuraavalla aukeamalla

Julkisivujen Taitajat

www.parma.fi

Tämän aukeaman ilmoittajat edustavat osaa Julkisivuyhdistyksen jäsenistöstä vuona 2010

OULU: 020 740 1000 • HKI: 020 740 1010 • TRE: 020 740 1010

Ahjonkulma 1 04220 Kerava
Puh. 0207 4100 41
Fax (09) 857 1179
JULKISIVUKORJAUKSET

Turuntie 4, 30100 Forssa

Outdoor
Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

LINJASANEERAUKSET
- rakennuttaminen
- korjaussuunnittelu
- laadunvalvonta

RAKENNUTTAJAPALVELU
MARKKU HAIKALA OY
PL 92 40321 Jyväskylä

www.knauf.ﬁ

Pidä pintasi,
vaadi Vetonit

Julkisivulevyt. Kaidelevyt. Tuulensuojalevyt.
Palamattomat rakennuslevyt. Tiililaatat.
Parvekkeen väliseinälevyt.
Puh.(03) 874 500 Faksi (03) 874 5050
www.ltmcompany.com
e-mail: ltm.company@ltmcompany.com

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

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

www.maxit.ﬁ

www. julkisivuyhdistys.fi

Taitajat myös netissä
www.kiinteistoposti.fi

Julkisivutyöt







Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puh. (09) 855 3420, fax (09) 8553 4260

www.suju.fi






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



Petri Metso
Kotakatu 64, 37150 Nokia
Puh. (03) 261 0020, fax (03) 261 0021
E-mail: petri.metso@steni.fi

Kunnossapidon konsultointia
rakennusten elinkaaren hallintaan
• Hankesuunnitelmat
• Arkkitehtisuunnittelu
• Kuntoarviot RLVISA
• Kuntotutkimukset RLVIS
• Suunnittelupalvelut
• Rakennuttajapalvelut
• Valvonnat, vastaanotot
• Asbestikonsultointi
• Kosteusvauriokonsultointi




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

Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
puh. (09) 7251 5500, fax (09) 7251 5599

Tutustu www.julkisivuyhdistys.fi/
JUKO-OHJEISTOKANSIO

suomen.talokeskus@suomentalokeskus.fi
www.suomentalokeskus.fi

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. TARJOAA
• Keskustelufoorumin ja asiantuntijayhteistyötä
• tietoa julkisivualalla käynnissä
olevista tutkimuksista

Kiinteistöposti
Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehti.
10 numeroa vuodessa.
Vuoden suurin - kaikkiin
kerrostaloasunto-osakeyhtiöihin levikki 73 000 kpl.
Noin 160 000 lukijaa.
www.kiinteistoposti.fi

• mahdollisuuden osallistua Julkisivuyhdistyksen tarkoitusta
tukeviin tutkimus- ynnä muihin
hankkeisiin sekä alan messuille ja
tapahtumiin

SIR Tietokanta
Luotettava päättäjärekisteri.
Noin 54 000 taloyhtiöpäättäjää.
3 670 ammatti-isännöitsijää.
7 070 sivutoimista isännöitsijää.
43 000 hallituksen
puheenjohtajaa.
www.sir.fi

• julkisivualan julkaisuja ja muuta
informaatiota
• säännöllisen tiedotuskanavan
kiinteistöalalle valtakunnallisen
Kiinteistöposti-lehden välityksellä

KIINTEISTÖTORI
Finnbuild 2010 -messuilla.
324 m2 - Loistava
markkinapaikka.
Torilla oma Kahvila-viinibaari.
14 toripaikkaa - varaa omasi.
www.kiinteistoposti.fi

Kaikki nämä yhden soiton päässä: (09) 2238 560.

Tulityöt vakuutusalan erityistarkkailussa
- isännöitsijöille tulityökorttikoulutusta
tai asiantuntija-apua
n Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari

www.tulevaisuudenisannointi.fi

5v.

Tulevat isännöitsijät suorittavat jatkossa tulityökorttiin vaadittavat opinnot ammatti-isännöitsijäopintojensa osana, mutta nykyisten isännöitsijöiden täytyy turvautua jatkossa tulityökortillisten
asiantuntijoiden puoleen tulityölupia antaessaan, ellei heillä itsellään ole tulityökorttia. Lisäksi Finanssialan Keskusliitto on uudistanut tulitöihin liittyvän malliohjetyyppisen tulityösuojeluohjeen,
jota vakuutusyhtiöt ottavat käyttöön jossakin muodossa ja liittävät osaksi vakuutussopimuksia.
– Se tulee voimaan 1.1.2011 eli niihin vakuutussopimuksiin, jotka uusiutuvat vuodenvaihteessa,
tulityösuojeluohje tulee mukaan ja muihin vuoden mittaan sitä mukaa kuin vakuutussopimukset
uusitaan, vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen tutusti opasti isännöitsijöitä Tulevaisuuden
Isännöinti -seminaarissa.
56

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA 5/2010

F

inanssialan Keskusliitto
ry:ssä on tehty useita toimia tulityöturvallisuuden
parantamiseksi: muun muassa
uudistettu suojeluohje, pyritty
määrittelemään työt, jotka edellyttävät tulityökorttia, lisätty tulityökorttiin liittyvä koulutus
ammatti-isännöitsijäkoulutukseen sekä parannettu tulityölupalomaketta sellaiseksi, että
se ohjaa hyvään ja turvalliseen
tulitöiden tekemiseen esimerkiksi saneeraustyömailla. Lisäksi
Kattoliiton kanssa yhteistyössä
on pyritty siihen, että tulityöstandardista saataisiin urakkasopimustenkin liitteeksi soveltuva
asiakirja, joka sisältäisi uudistetun tulityösuojeluohjeeseen liittyvät asiat, mutta ennen kaikkea
saisi aikaan tulitöiden tekemisessä kaikille urakoitsijoille ja
työntekijöille yhtenäiset ja hyvät työtavat.

Tulityösuunnitelmasta
liikkeelle

-A

ikaisemmin vakuute
tusta kohteesta, kuten
taloyhtiöltä, edellytettiin tulityövalvontasuunnitelmaa. Se ei mennyt oikein läpi,
koska yhteiskunnassa ei selvästikään riittävästi ymmärretty,
että tulitöitä pitäisi valvoa. Siksi
nimi muutettiin tulityösuunnitelmaksi, Seppo Pekurinen
pohjusti nyt tehtyjen muutosten taustaa.
– Taloyhtiöiden kohdalla se
voisi nyt tarkoittaa sitä, että
pelastussuunnitelmassa, joka
on siis lakisääteinen, voisi olla esimerkiksi yksi lause, jossa
todetaan, että "isännöitsijä huolehtii taloyhtiön suojaustoimista, kun tehdään tulitöitä". Tai

sitten lause kuuluisi "tulityöt
eivät kuulu isännöitsijäsopimukseen". Teidän, isännöitsijöiden, kannattaisikin nyt tarkistaa
omat isännöitsijäsopimuksenne,
mitä siellä tulitöistä sanotaan.
On myös selvää, että jatkossa
vakuutustarkastajat tulevat näihin asioihin kiiinnittämään erityistä huomiota ja selvittämään
vahinkotapauksissa, kuka oli
vastuussa tulityön tekemisestä",
Pekurinen jatkoi.

Tulityöluvan
antajalla
oltava
tulityökortti

T

ulityösuojeluohjetta laa
dittaessa otettiin käyt
töön uusi termi "vähäisen palovaaran työt", jonka tarkoituksena on ollut selventää

sen rajan vetämistä ja vastuullisuutta tarkasteltaessa, milloin
on kysymys tulityökorttia edellyttävästä tulityöstä, milloin "vähäisen palovaaran työstä", joka
ei edellytä tulityökorttia.
– Tässä kuitenkin käytäntö
tulee kertomaan meille, miten
raja vedetään, Pekurinen mainitsi.
Joka tapauksessa tulityöluvan
antajalla on oltava tulityökortti.
Tämä vaade tulee esiin lähinnä
perinteisissä tulitöissä, kuten
hitsattaessa, rälläköidessä, laikkaleikkauksessa tai kattotulitöitä tehtäessä.
– Jatkossa meillä tulee olemaan tulityökoulutus mukana
ammatti-isännöitsijäkoulutuksessa. Se sisältyy ammattiopintoihin ja on yhden päivän mit
tainen koulutus. Näin ollen
saamme tulevaisuudessa uusia
➺ JATKUU

MEILTÄ LÖYDÄT
KIINTEISTÖPESULAASI
KAIKKI MITÄ TARVITSET.

www.talpet.fi
Vitikka 1 C, 02630 Espoo
Puh. (09) 6869 750, Fax (09) 6869 7520
info@talpet.fi

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA 5/2010

57

nuoria isännöitsijöitä, joilla on
siis olemassa aina voimassa oleva tulityökortti.
– Laitan kuitenkin sanan "voi
massa oleva" tässä kohdassa
sulkuihin, koska jotta kortti olisi voimassa, isännöitsijän pitäisi
käydä joka viides vuosi kurssilla uusimassa kortti. Pidän tätä
tarpeettomana ja siksi näkisin,
että kun isännöitsijä on kerran
käynyt tulityöasiat läpi, ymmärtää riskit, miten töihin pitää
suhtautua ja tietää suojautumiseen liittyvät asiat, kertaopiskelu riittää. Tämä on kuitenkin
myös sellainen asia, että kukin
vakuutusyhtiö tulee ilmoittamaan osaltaan, miten he tämän
työsuojeluohjeen kohdan sitten
tulkitsevat, Pekurinen jatkaa.

Ellei ole korttia,
tarvitaan
asiantuntija-apua

J

os isännöitsijällä ei ole tulityökorttia ja vakuutusyhtiön vakuuttamassa kohteessa alkaa esimerkiksi kattosaneerausurakka, isännöitsijän täytyy
käyttää tulityöluvan antamisessa asiantuntijaa.
– Tarvitaan siis konsultoimaan tulityökortin omaava asi
antuntija, joka tarkastaa katon,
varastotilat, neuvoo, ettei esimerkiksi pikipataa saa tuoda
ilmastointiaukon lähelle ja niin
edelleen. Asiantuntija huomaa
tulitöiden riskikohteet helposti.
Isännöitsijä vain tilaa - huoltoyhtiöltä tai muualta tulityökortillisen asiantuntijan, Pekurinen
neuvoo.

”Jotta tulityökortti olisi voimassa, isännöitsijän
pitäisi käydä joka viides vuosi kurssilla uusimassa
kortti. Pidän tätä tarpeettomana ja siksi näkisin,
että kun isännöitsijä on kerran käynyt tulityöasiat
läpi, ymmärtää riskit, miten töihin pitää suhtautua ja
tietää suojautumiseen liittyvät asiat, kertaopiskelu
riittää. Tämä on kuitenkin myös sellainen asia, että

Tulityölupalomake
ohjaa hyviin
käytäntöihin

L

isäksi Finanssialan Keskusliitto on uudistanut tulityölupalomakkeen. Siinä
pyritään selvittämään esimerkiksi kattosaneeraustyömaan
tulitöihin liittyvät vaarat ja riskit
ja työmenetelmät.
– Lomake etenee niin, että
kuinka vaaroja vastaan suojau-

58

kukin vakuutusyhtiö tulee ilmoittamaan osaltaan,
miten he tämän työsuojeluohjeen kohdan sitten
tulkitsevat.”

dutaan ja kuinka riskit poistetaan, käytännössä keksitään jokin toinen menetelmä tai poistetaan palava tavara varastoista
tai laitetaan suojausmateriaalit
ja muut ja niin edelleen. Loma-
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ke itsessään ohjaa turvalliseen
lopputulokseen ja siinä käydään läpi turvatoimet ennen
tulitöiden aloittamista, niiden
aikana ja jälkeen, Pekurinen
mainitsi yhdestä tärkeästä apu-

välineestä tulitöiden turvallisessa tekemisessä.
– Jälkivartiointi on äärettömän tärkeä asia ja edellytämme, että se on aina jollakin tavalla hoidettava. Meillä on ollut
sopimus siitä, että kattotöissä
ei tarvita erillistä tulityövartijaa, koska yleensä normaalissa
kattotyössä katolla on jo kaksi
työmiestä, joista toinen levittää huopaa, toinen kuumentaa
sitä tohottimella. Jos vaatisimme sinne vielä tulityövartijan,
se tarkoittaisi sitä, että katolle
tulisi kolmas kaveri seisoskelemaan suurimmaksi osaksi tyhjän panttina palkan juostessa.
Siksi olemme sopineet Kattoliiton kanssa, että emme vaadi
tulityövartijaa sillä perusteella,
että joka tapauksessa kattotyömiehet toimivat työpareina ja
vahtivat toinen toisiansa, ettei
mitään vahinkoa tapahdu.
– Kattoliitollahan on myös
oma kattotöiden tarkastuslistansa, jossa on sekä työturvallisuus- ja paloturvallisuusasiat.
Lisäksi on hyvä käyttää tätä
Kattoliiton tarkastuslistaa urakkasopimuksissa yhtenä dokumenttina siitä, kuinka kattourakoitsija aikoo tehdä kattotyön
turvallisesti, Pekurinen vielä
muistuttaa.
Kattoliitto on lisäksi laatimassa omalle jäsenistölleen tarkoitettua kattotulityöstandardia.
– Siinä on erittäin hyvä ajatus
se, että saadaan Kattoliiton ammattilaisten näkemys standardiksi luomaan Suomeen hyvää
työtapaa, kun tehdään kattoremontteja tai uusia kattoja, eikä
aiheuteta vahinkoja ja tulipaloja, Pekurinen vielä mainitsi.

Vakuutusyhtiöt
määrittävät oman
suojeluohjeensa

F

inanssialan Keskusliiton laatima suojeluohje
on Pekurisen mukaan
vakuutusyhtiöille eräänlainen
malliohje, jota ne voivat halutessaan käyttää sellaisenaan tai
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Lähes 200 tulipaloa ja korvauksia yli 90 miljooaa euroa tähän Seppo Pekurisen mukaan
on nyt puututtava.

sitten tehdä ohjeesta vakuutuksen ottajaa velvoittavamman tai
lievemmän.
– Se vakuutusyhtiöiden kanssa on kuitenkin periaatteessa
sovittu, että ne ottavat kaikki
tämän suojeluohjeen jossakin
muodossa vakuutussopimus
tensa liitteeksi ja se tulee
voimaan 1.1.2011. Eli niihin
vakuutussopimuksiin, jotka
vuodenvaihteessa uusiutuvat,
tulityösuojeluohje tulee mukaan ja sitä mukaa kuin vakuutussopimukset vuoden mittaan
uusiutuvat, se tulee niihinkin
mukaan. Tässä on vielä hyvä aika "maistella" tätä asiaa. Ideana
on se, että suuret tulityövahingot täytyy saada loppumaan,
koska yhteiskunta ei tällaista
menoa kestä, Pekurinen vielä
korosti.
Se, mitä Pekurisen sanoin kuvaamana "yhteiskunta ei kestä",
ovat kustannukset, jotka palovahingoista vuosittain syntyy.
Tulipaloja korvattiin vuonna
2009 kaikkiaan 180 miljoonan
euron edestä. Suuret tulipalot
vievät näistä korvausmenoista
noin 70-80 prosenttia.
– Suuria tulipaloja oli viime
vuonna 200 kappaletta. Korvausmenot ovat yleensä olleet
yli 90 miljoonaa euroa. Suuria
tulipaloja aiheuttavat myös tulityöt. Vakuutusalalla on kuitenkin vankka yhtenäinen näkemys siitä, että tulityöt pystytään
tekemään niinkin, että kohde ei
pala, Pekurinen pohjusti.
Vakuutusala tulee nyt kiinnittämäänkin turvallisuuteen erityistä huomiota: – Esimerkiksi
keväällä tehtävät kattotyöt
ovat sillä tavalla vaarallisia, että
jos katolla syttyy tulipalo, pikimiesten aiheuttama vahinko
voi olla kaksi kertaa suurempi
kuin normaaleissa tulitöissä.
Sen takia me tulemme loppuvuodesta kiinnittämään erityisen paljon huomiota kattotulityöturvallisuuteen, Pekurinen

Kravatti ei riitä suojavarusteeksi palopaikalla
Isännöitsijöiden pitäisi
suhtautua vakavasti ja ehdottomasti varustautua asianmukaisiin suojavarusteisiin aina
kun menevät tulipalopaikalle
- silloinkin, jos heitä tarvitaan
ensisijaisesti avaamaan ovia
tai ohjaamaan asiantuntijoita
palopaikalle.
– Olen ollut 30 vuotta vakuutusalalla ja käynyt monil
la tulipalopaikoilla. Ainoa
suojaväline, joka minulla on
ollut, on ollut kravatti. Kun
olen mennyt palaneeseen
asuntoon, olen vain kiristänyt
kravattia, ettei "mössö" mene
kauluksesta sisään. Se on ollut
aika typerää touhua, Seppo
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Pekurinen kertoi ja tunnusti
ajatustensa muuttuneen merkittävästi sen jälkeen, kun sai
käsiinsä VTT:n tutkimustuloksia.
Finanssialan Keskusliitto on
ollut mukana kaksiosaisessa
VTT:n tutkimushankkeessa,
jossa on selvitetty palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämiä sekä niiden vaikutusta
työturvallisuuteen.
Tutkimuksessa on tehty esimerkiksi parikin erilaista koetta, joissa on selvitetty, mitä
aineita ilmassa on tulipalon
jälkeen ja miten ne vaikuttavat esimerkiksi palomiehiin
tai jälkivahinkotöitä tekeviin

työntekijöihin.
- Palokohteissa on tutkimusten mukaan ollut ällistyttävän paljon syöpää aiheuttavia aineita. Tämä on hyvä
myös teidän isännöitsijöiden
tietää, koska tehän joudutte
käymään palopaikoilla, availemaan ovia, kun paikalle tulee
vahinkotarkastajaa, rikostutkijaa, palosyyntutkijaa, JVT-liikkeen edustajaa, purkumiehiä
ja muita. Teidänkin täytyisi
arvioida, kuinka paha tulipalo on ollut, ja sen perusteella
suhtautua asiaan vakavasti ja
suojautua asianmukaisesti.

Uponor Cefo -elementit

Nopea ja kustannustehokas
talotekniikan perusparannus
h e l p o t ta a s u u n n i t t e l u a
 esivalmistetut vakioidut reitityselementit valittavissa
jo hankesuunnitteluvaiheessa
 vakioidut ratkaisut helposti siirrettävissä LVIS-suunnitelmiin
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 energiatehokas kosteiden tilojen vesikiertoinen lattialämmitys

l a a d u k a s j a t u r va l l i n e n
 valmiit palo- ja äänieristetyt Uponor-viemärit
 luotettava Uponor-komposiittijärjestelmä
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Varma kokonaistoimitus

Seinään ripustettava uutuus

Massiivinen, ääntä eristävä betonikuori

www.parma.fi

Kiinteistösi peruskorjaus

Helposti hallittava kokonaisuus
Suomen suurimman betonisten valmisosien toimittajan kanssa minimoit remontin
häiriöt asumiseen. Kiinteistösi korjausrakentaminen sujuu arkkitehtuurin vaatimukset
täyttäen ja vaatii vain lyhyen työmaavaiheen.
Saat meiltä veloituksetta kohdekohtaisen ratkaisuehdotuksen ja kokonaiskustannusarvion suunnittelusta asennukseen.

Soita 020 577 5500
Parman Korjausrakentaminen

Seppo Pekurinen kehotti:

Tarkista,
onko
asbestipurkutyötä
tekevällä
asbestikortti

-J

os teillä tulee eteen taloyhtiön putkiremontti,
missä tehdään asbestinpurkutyötä, niin huolehtikaa siitä, että sillä porukalla, joka sinne
kellariin menee, on asbestikortti. Näin evästi Seppo Pekurinen
toisesta hyvin ajankohtaisesta
ja isännöitsijöiden arkeen taloyhtiöiden remonttien kautta
vaikuttavasta asiasta.
Asbestipurkutöitä tekevältä
edellytetään nyt pätevyyskortti, jonka saa käymällä kurssin
ja sen hyväksytysti suoritettuaan on oikeutettu korttiin ja
työskentelemään asbestitöissä.
Työnantaja ilmoittaa työntekijät koulutukseen.
Ensimmäinen kortti myönnetään kahdeksi vuodeksi, jonka
jälkeen on suoritettava hyväksyttävästi täydennyskoulutus.
Sen jälkeen voi hakea viisi
vuotta voimassa olevan pätevyyskortin.
Tällä hetkellä asbestikortin
suorittaneita pätevöityneitä
asbestipurkajia on 128, jotka
löytyvät esimerkiksi Suomen
Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liiton SAP ry:n kotisivulta.
- Tällä toiminnalla pyritään
siihen, että saadaan asbestihommista pois sellaiset, jotka
tekevät sitä työtä, mutta eivät
ymmärrä välttämättä, että se
on pitkällä tähtäimellä kuolemaksi. Näissä töissä täytyy olla
tietyt suojaimet ja suojalaitteet,
ihan samaan tapaan kuin palosaneerauksissakin, Pekurinen
muistutti.

• Asbesti on terveydelle vaarallinen aine paitsi
asbestipurkajille myös ulkopuolisille, paitsi kun
tekijöillä on ammattitaito ja -asenne sekä asianmukaiset laitteet ja muu varustus.
• Suomen Asbesti- ja Pölynsaneerausliikkeiden liitto ry, SAP, on vuosien projektin tuloksena
luonut menettelyn, jonka ansiosta työn tilaaja voi
varmistaa, että asbestipurkuun pestatuista jokaisella on työhönsä koulutus. Jokaisella kyseistä
työtä tekevällä on vastedes oltava esittää tilaajalle tai viranomaisten edustajalle Asbestipurkajan

pätevyyskortti.
• Kortin saa vain koulutusohjelmilla, joilla on
Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston
hyväksyntä. Pätevyyskorttiin liittyviä käytännön
toimia hoitamaan on valtuutettu SAP ry.
• Asbestipurkajan pätevyyskortti on henkilökohtainen, mutta se on sidottu myös yritykseen,
jolla on valtuutus asbestipurkutöihin sekä töissä
tarvittavat laitteet ja materiaalit.
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Tulevat korjaustarpeet selvitettävä,
mutta myös tilikauden aikana
yhtiössä tehdyt
n Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari
Eduskunnan asuntoosakeyhtiölakiin tekemä lisäys, että yhtiökokoukselle on esitettävä korjaustarveselvityksen lisäksi toinen
selvitys taloyhtiössä jo
tehdyistä korjauksista,
herätti keskustelua
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarin
Lakikammarissa. Asianajaja, varatuomari
Pasi Oravalta kyseltiin tarkkaan myös
yhtiövastikkeisiin ja
esimerkiksi tietoliikennemaksuihin liittyvän
päätöksenteon kiemuroista.
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Varatuomari Pasi Orava kertoi 1.
heinäkuuta voimaan astuvan uuden asunto-osakeyhtiölain aiheuttamista muutoksista ja vastasi
isännöitsijöiden kysymyksiin
muun muassa yhtiövastikkeesta
päättämisestä mahdollisten tietoliikennemaksujen osalta.
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U

uden lain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on vuosittain
käsiteltävä hallituksen laatima
kirjallinen korjaustarveselvitys
yhtiön tulevista korjauksista.
– Korjaustarveselvitys sisältyi
jo hallituksen esitykseen, mutta
eduskuntakäsittelyssä lisättiin
määräys siitä, että yhtiön täytyy
antaa selvitys myös suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä, asianajaja, varatuomari Pasi
Orava Kalliolaw Asianajotoimisto Oy:stä johdatti kuulijakuntaansa asunto-osakeyhtiölain
syövereihin Tulevaisuuden
Isännöinti -seminaarissa.
– Näillä selvityksillä pyritään
lisäämään osakkeenomistajien
tiedonsaantia. Tähän tiedonsaamisen lisäämiseen liittyen voisi mainita vielä, että jokaisella
osakkaalla on oikeus saada vähintään kaksi viikkoa ennen
varsinaista yhtiökokousta käytännössä kopiot siitä kirjallisesta kokousmateriaalista, mitä
yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään. Lisäksi lakiin on kirjattu nimenomaisesti osakkaan
kyselyoikeus yhtiökokouksessa
ja isännöitsijän ja hallituksen
velvollisuus vastata kysymyksiin - tietenkin kysymysten
täytyy liittyä siihen asunto-osakeyhtiöön ja sen toimintaan. Ja
jos hallitus tai isännöitsijä eivät
osakkaan kysymyksiin pysty
heti kokouksessa vastaamaan,
sitten on kaksi viikkoa aikaa
vastata kirjallisesti esitettyyn
kysymykseen.

Hallituksen tehtävänä antaa (kirjallinen) ”selvitys
tarpeesta sellaiseen yhtiön
rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan 5
vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen,
yhtiövastikkeeseen tai
muihin osakehuoneiston
käytöstä aiheutuviin kustannuksiin”.

Tulevat korjaukset

K

Markku Pitkäranta Isännöintitoimisto Peripet Oy:stä Hyvinkäältä
halusi tietää....

Yhtiökokouksessa
käsitellään

M

olemmat selvitykset
käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä kuuden
kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.
– Yhtiöjärjestyksessä ei voi
tulevan lain mukaan määrätä
toisin. Nyt jos yhtiöjärjestyksessä lukee, että yhtiön on pidettävä yhtiökokous neljän kuukauden kuluessa tilinpäätöksestä,
niin se aika on 1.7.2010 jälkeen
kuusi kuukautta.Yhtiöjärjestyk-
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Raimo Lehtonen L-Isännöinti Oy:stä Tampereelta kysyi...

sessä ei siis voida määrätä kuutta kuukautta pidemmästä ajasta, mutta sitä ei voida myöskään
lyhentää. Väärin ei tietenkään
ole pitää kokousta neljän kuukauden kuluessa. Tämä muutos
kannattaa ja tulee sitten tehdä yhtiöjärjestykseen samalla,
kun jokin muutos ilmoitetaan
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rekisteröitäväksi. Muutoksen
tekemisessä ei ole lain asettamaa kiirettä, mutta tätä kuuden
kuukauden sääntöä on kuitenkin nyt noudatettava ja muutokset on suositeltavaa tehdä
joutuisasti, Orava jatkoi.

orjaustarveselvityksen
antaminen annettiin
hallituksen tehtäväksi.
– Vaikka siitä ei olisikaan
säännöstä, että selvityksen pitäisi olla kirjallinen, itse tekisin
sen silloinkin kirjallisena, jos
olisin hallituksessa, koska näin
dokumentoisin sen, minkälaisen selvityksen olen ollut antamassa, Orava totesi.
– Kirjalliseen muotoon sen
”pakottaa” muun muassa sekin,
että jos yhtiön osakas pyytää
ennen yhtiökokousta nähtäville
kokouksessa käsiteltävät asiakirjat, on tällöin suositeltavaa
antaa myös selvitykset. Tämä
on hyvää yhtiön hallintotapaa.
Käytännössäkin siis selvityksen
on oltava kirjallinen.
Selvityksessä on tarkasteltava
tulevia korjaustarpeita - mutta
mitä korjauksia? Niitä, jotka
olennaisesti vaikuttavat osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muuhun
osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Kynnys hankkeen merkitsemiselle
ei voine olla kuitenkaan kovin
korkea.
Korjaustarveselvityksen taustaksi voi teettää esimerkiksi
kuntoarviotyyppisen kuntokartoituksen tai -tarkastuksen.
– Se on varmaan syytä tehdä, ainakin vanhoissa yhtiöissä,
joissa kartoituksia ei ole tehty,
koska silloinhan se palvelee
yhtiötä myös tulevaisuudessa,
sitä voidaan käyttää tulevien
➺ JATKUU

selvitysten pohjana ja toisaalta
sen avulla osataan kiinnittää
huomiota oikeisiin seikkoihin.
Tästähän aiheutuu toki kustannuksia, joihin kannattaakin
varautua ja kerätä vaikka sitten
vastikkeilla rahoitusta asiantuntijan käyttämiseen. Pakollista ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen ei kuitenkaan missään
tapauksessa ole, Orava totesi.

29.9.2010" tai "huoneistossa
B 4 suoritettu kylpyhuoneremontti 7.-20.1.2011 ja yhtiö
korjasi samassa yhteydessä
kylpyhuoneen seinässä oleen
rakennevaurion". Ei tarvitse sanoa tarkkaan, mikä yritys tai mitä on tehty, vaan riittää, kunhan
yleisluonteisesti todetaan, että
esimerkiksi seinää on korjattu
tällöin ja tällöin. Kustannukset,

Isännöitsijäyrittäjä Ari Pellikka Kangasalalta pohti, onko isännöitsijällä mitään lakiin perustuvaa keinoa keskeyttää osakkaan
remontti, jos siitä ei ole tehty asianmukaista ilmoitusta.

Hallituksen tehtävänä antaa kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapitoja muutostöistä ja niiden
ajankohdat.

Hallituksen
annettava
vuosittain myös
jälkikäteis-informaatiota

L

akiin tuli siis eduskuntakäsittelyssä lisäksi se, että
hallituksen on annettava
vuosittain jälkikäteinen informaatio siitä, mitä yhtiössä on
tehty, minkälaisia kunnossapito- ja muutostöitä.
– Kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä tähän pitäisi oikeas
taan kirjata, mutta omana
mielipiteenäni olen esittänyt
seuraavanlaisia esimerkkejä:
"pyörävarastossa suoritettu
lattian tasoutus ja maalaus 23.-
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jotka korjauksiin ovat menneet,
näkyvät sitten tilinpäätöksessä. Jos joku haluaa tarkempaa
tietoa korjauksista ja kustannuksista, tiedot löytyvät tilinpäätösasiakirjoista ja nehän
ovat tietenkin nähtävissä siellä
varsinaisessa yhtiökokouksessa,
Orava jatkoi.
Eräs isännöitsijä kaipasi Oravalta neuvoja erityisesti näistä
tehdyistä huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja
niiden ajankohdista. Epäselvyyttä oli siitä, pitääkö listaan kirjata vain sellaisia korjauksia, jotka
on tehty 1.7. alkaen vai yhtiön
koko peruskorjaushistoria.
– Omana tukintanani esitän,
että lähtisin kirjaamaan tähän
selvitykseen vain ne korjaukset, jotka yhtiössä on tehty tilikauden aikana. Ja vaikka tätä
sanaa "tilikausi" ei ole lakitekstissä mainittu, se tulee siitä, että
tämäkin selvitys annetaan aina
vuosittain ja siinä yhtiökokouksessa, missä käsitellään tilinpäätös, eikä tilinpäätöksestäkään
tai muista varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettävistä asi-
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oista ole todettu aikamääreellä,
että kuinka monen vuoden ajalta esimerkiksi tilintarkastuskertomukset on esitettävä ja nämähän käsitellään tilikausittain.
– Vain korjaustarveselvityksen osalta on suora aikamääre
laissa ja siten se yksittäistapauk
sena on tulkittava laajentavaksi
poikkeukseksi. Lain systemaattisen tulkinnan mukaan ilmoitetaan siis ne korjaukset, jotka
yhtiössä on tehty tilikauden aikana, mutta korostan, että toki
tästä poikkaviakin tulkintoja on
eri yhteyksissä esitetty, Orava
opasti.
Kysyjä arveli, että silloinhan
tässä kohdin riittäisi samat tiedot kuin mitä isännöitsijätodistukseenkin kirjataan huoneistojen ja yhtiön osalta.
– Isännöitsijätodistus informoi sen pyytäjää, mutta tässä
informoidaan kaikkia osakkeen
omistajia yleisesti, Orava vielä
selvensi selvityksen informatiivisesta tehtävästä.
Keskustelussa pohdittiin sitä,
kuinka tarkkaan tehdyt korjaukset pitäisi selvitykseen kirjata. Lisäksi ihmetystä aiheutti se,
pitääkö kyseiseen selvitykseen
kirjata huoneistoremontitkin,
koska nehän ovat osakkeenomistajien vastuulla.
– Käsittääkseni lainlaatija
edellyttää, että kaikki yhtiön
remontit kirjataan, koska ei ole
eritelty, mitkä ovat kohdistuneet yhtiön hallinnassa, mitkä
osakkeenomistajan hallinnassa
oleviin tiloihin. Näin ollen sana
"yhtiön" kattaa siinä mielessä
kaikki, hän jatkoi.
– Sekin on tietysti hyvä
muistaa, ettei tarvitse kirjata
tapetointeja tai muita pieniä
remontteja, vaan tässäkin sanotaan "huomattavista". Vertailun
vuoksi kannattaa muistaa tuo
olennaisuuskriteeri, josta laki
puhuu myös korjaus- ja muutostöiden ilmoitusvelvollisuuden osalta: "joilla on vaikutusta
yhtiön tai osakkaan hallussa
olevien tilojen käyttämiseen
tai mahdollisesti vaikuttaa asumisen kustannuksiin".
– Toisaalta yhtä korkeaksi
ei selvityksen antamiskynnys
tässä voine nousta. Tässä koh-

din varmaankin käytäntö tulee
osoittamaan, missä raja menee,
hän arveli.
– Lainsäätäjä on kirjoittanut
myös sen, että pitää ilmoittaa
remontin ajankohta. Laittaisin
tästä syystä ajankohdan niin
tarkkaan kuin se on mahdollista. Tilikausi ei ole ajankohdan
määreenä riittävän yksilöity,
hän muistutti.

Ilmoittaa pitäisi...
miten sanktioidaan
laiminlyönti?

L

aissa kunnossapidon osalta on kirjattu uutena asiana myös ilmoitusvelvollisuus, joka koskee sekä osakasta
että yhtiötä.
– Nämä molemmat ilmoitusvelvollisuudet koskevat tietenkin vain sellaisia toimenpiteitä,
joilla voi olla vaikutusta yhtiön
tai osakkaan hallussa olevien
tilojen käyttämiseen tai mahdollisesti vaikuttaa asumisen
kustannuksiin, Orava mainitsi.
Minkälaisista remonteista sitten ilmoituksia tehdään, minkälaisista ei, rajanveto syntynee
käytännön sanelemana, Orava
arveli.
– Minkälaiset remontit ovat
missäkin olennaisia, se on hyvin tapauskohtaista. Siksi uskon, että tässäkin yhtiöillä tulee
olemaan erilaisia käytäntöjä.
Keskustelussa pohdittiin sitä
kin, että vaikka laissa on nyt selkeämmin kirjoitettu osakkaan
remonttien ilmoittamisvelvollisuudesta, se ei vielä takaa sitä,
että näin käytännössäkin tapahtuu. Eräs isännöitsijä pohtikin,
muuttuuko nykyinen meno,
kun laissa ei ole selkeää sanktiota velvollisuuden laiminlyönnistä.
– Mutta osakkaana ja isännöit
sijänä huomioisin kuitenkin
tämän, että jos osakkaan tekemästä remontista todetaan, että se on huonosti tehty ja siitä
aiheutuu jotakin vahinkoa yhtiölle, syntyyhän siitä osakkaalle
korvausvelvollisuus. Tästä syystä kannattaisi remonteista itse
kenenkin aina ilmoittaa.

Luonnon inspiroimat värit.
Luotu urbaaniin ympäristöön.

Julkisivulevyt

URBANNATURE
Luovaan arkkitehtuuriin
Vapaat kädet arkkitehdeille
Cembritin kuitusementtilevyt
mahdollistavat kaiken luovuutesi.
Saat tyylikkään pintakuvioinnin,
haluamasi värin, voit leikata ja
rakentaa millaisia muotoja haluat
– ja koska levyt on helppo asentaa,
voit toteuttaa huikeimmatkin
suunnitteluideasi käytännön
vaatimusten vaarantumatta.Vahvat,
monipuoliset ja kustannustehokkaat
Cembritin kuitusementtilevyt on
suunniteltu luovaa tulevaisuutta varten.

Cembrit Fusion
10 väriä

Cembrit True
9 väriä

Cembrit Edge
12 väriä

Cembrit Metro
18 väriä + NCS S

www.cembrit.fi

KIINTEISTÖJEN KOKONAISVALTAISTA KORJAUSRAKENTAMISTA

Kaipaako julkisivusi
kunnostusta?
Kyllä, mutta mitä se mahtaa maksaa?
Laske nyt hinta-arvion ja tee rahoitussuunnitelma kätevästi
Lähiökunnostajien Remonttiwebissä!

IWEB

REMONTT

on kätevä ja helppokäyttöinen työkalu,
kun haluat laskea mitä julkisivuremontti
tulisi maksamaan ja miten remontin voisi
rahoittaa.
Syöttämällä pyydetyt tiedot voit
laskea vaihtoehdot ikkunoiden ja
parvekeovien vaihtamisesta parvekkeiden
kunnostukseen ja koko julkisivun ilmeen
uudistamiseen.

www.lahiokunnostajat.fi-sivuilta saat käyttäjätunnukset ja salasanat.
Maksuton palvelu on heti käytössäsi!
On helpompi keskustella remontista taloyhtiön kokouksessa, kun alusta
asti on olemassa tietoa, mikä sen hinnaksi tulee. Silloin voidaan päättää
realistisista lähtökohdista myös remontin laajuus!

Ota käyttöösi remonttiweb ja olet asioiden edellä!

Ahjonkulma, 04220 Kerava
puh. 0207 410 041, fax (09) 857 1179
Turuntie 4, 30100 Forssa
puh. (03) 422 6220, fax (03) 422 6179
Karjalankatu 20, 28130 Pori
puh. 040 451 0829
Kutomonkatu 3, 20100 Turku
puh. 040 455 2817

Kysy kilpailukykyistä tarjousta julkisivusaneerauksiin ja kattavaa KVR-palveluamme!

Sinulla on
heti kättä
pidempää
ensimmäiseen
taloyhtiön
kokoukseen!

w w w . l a h i o k u n n o s t a j a t . f i

Miten yhtiövastikemääräykset
muuttuvat ja päätöksiä tehdään?

– Yhtiövastike on yhtiön kannalta siinä mielessä parempi kuin pelkkä sopimukseen perustuva korvausvelvollisuus, koska tällöin yhtiöllä on niin kuin tänäkin päivänä, mutta edelleen tulevaisuudessa, käytössään kaksi erityiskeinoa, joilla maksu voidaan osakkaalta
periä. Toinen on huoneiston haltuunottaminen ja toinen myös uuden omistajan vastuu aiemman omistajan vastikkeiden laiminlyönnistä. Näiden avulla epäkohtiin voidaan puuttua asunto-osakeyhtiölain mukaisin keinoin tapauksissa, jotka koskevat yhtiövastiketta
ja sen maksamista, asianajaja, varatuomari Pasi Orava toi esiin.

Toinen iso asiakokonaisuus, josta seminaarissa syntyi keskustelua, oli yhtiövastike ja siitä päättäminen. Lisätietoa kaivattiin erityisesti tietoliikenneyhteyksien
hankkimisesta yhteishankintana ja yhteyksien käytöstä perittävien maksujen
määrittämisestä ja mahdollisuuksista
periä niitä yhtiövastikkeella.

L

ainlaatijan tavoitteena on
ollut kehittää osakkaiden
toimintamahdollisuuksia.
– Käytännössä tämä tarkoittaa yhtiöjärjestyksessä määrätystä vastikeperusteesta poikkeamista eli pystyttäisiin saamaan
nopeammin ja käytännössäkin
päätöksiä aikaan, kun kustannuksia voidaan kohtuuden
mukaan jyvittää oikein, Orava
alusti.
Lain lähtökohtana on edelleen, että osakkeenomistaja

maksaa yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksen perusteiden mukaisesti.
– Yhtiövastike on yhtiön
kannalta siinä mielessä parempi kuin pelkkä sopimukseen
perustuva korvausvelvollisuus,
koska tällöin yhtiöllä on niin
kuin tänäkin päivänä, mutta
edelleen tulevaisuudessa, käytössään kaksi erityiskeinoa, joilla maksu voidaan osakkaalta periä. Toinen on huoneiston hal➺ JATKUU
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tuunottaminen ja toinen myös
uuden omistajan vastuu aiemman omistajan vastikkeiden
laiminlyönnistä. Näiden avulla
epäkohtiin voidaan puuttua
asunto-osakeyhtiölain mukaisin keinoin tapauksissa, jotka
koskevat yhtiövastiketta ja sen
maksamista, asianajaja, varatuomari Pasi Orava toi esiin.
Yhtiövastikkeella katettavia
menoja ovat uudistukset ja yhteishankkinat.
– Voimme määrätä yhtiöjär
jestyksellä, että jokin tietty
asia katetaan yhtiövastikkeella, mutta lakiin on tullut nyt
myös uusia termejä, kuten uudistukset ja yhteishankinnat,
jotka voidaan lain nojalla myös
kattaa yhtiövastikkeella. Lähtökohta tietenkin on, että näiden
täytyy liittyä yhtiön kiinteistön
käyttöön ja hoitamiseen, jotta
menot voidaan yleensäkään
yhtiövastikkeella kattaa, Orava
jatkoi.
Uudistuksista hän mainitsi
esimerkkinä kaikki osakkaiden
hyväksymät perusparannukset,
jotka ovat huoneiston tasoa kohottavia. Yhteishankinnat taas
voivat olla tavanomaisia palveluita ja tuotteita ja laitteita, joita
ostetaan kiinteistön ja huoneistojen käyttöä varten.
Palveluiden hankkiminen ei
kuitenkaan voi ulottua niiden
sisältöön.
– Näiden palveluiden, tuotteiden tai laitteiden hankinta
voidaan siis uuden lain nojalla
kattaa yhtiövastikkeella. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietoliikenneyhteydet.
Tosin Orava pohti sitä, että
tietoliikenneyhteydet voidaan
yhteishankinnan sijasta nähdä
yhtälailla uudistuksena, jossa
taloyhtiön sisään rakennetaan
uusi tietoliikenneverkko.
– On makuasia, kummasta
puhutaan, koska molemmat
voivat olla yhtiövastikkeella katettavia menoja.

Miten niistä
päätetään?

E

räs isännöitsijä tiedusteli,
voiko yhtiö periä esimerkiksi kymmenen euron

72

tietoliikennemaksua samaan
tapaan kuin peritään vesi- ja
saunamaksua.
– Yhtiöjärjestyksellä voidaan
määrätä, että yhtiössä peritään
tietoliikennemaksua. Yhtiössä

kaan yhtiöjärjestykseen, koska
silloin ne ovat samassa suhteessa kuin maksetaan lämpöä
ja vettä tai mitä muuta tahansa,
koska muutenhan ne eivät ole
vastikkeella katettavia, mutta

Tässä kohdin isännöitsijä
arveli, että sen jälkeen tietoliikennemaksua ei saada yhtiössä
koskaan läpi.

Tavanomaisesta
hankinnasta
voidaan päättää
enemmistöpäätöksellä

I
Erja Lehtonen Lännen Kiinteistöympyrä Oy:stä Huittisista kysyi,
antaako laki myös mahdollisuudet sanktioihin, ellei osakas ilmoita remonteistaan.

Seppo Lempainen Eurajoen kiinteistö- ja tilipalvelu Oy:stä halusi
tietää osakkeiden lunastuspykälistä uudessa laissa.

täytyy olla yhtiöjärjestysmääräys, että tällaisesta palvelusta
ja sen käytöstä voidaan periä
yhtiövastiketta.
– Sen sijaan jos taloyhtiössä
on autopaikka- tai pesutupavuoro- tai saunamaksu, joista on
sovittu, että peritään vaikkapa
20 euroa, joka maksetaan joka
kuukausi, silloin ei ole kysymys
yhtiövastikkeesta, vaan siitä, että on tehty tällainen sopimus
ja maksuvelvollisuus perustuu
siis osapuolten väliseen sopimukseen.
– Voisi ajatella tällaisten erilaisten maksujen ottamista mu-
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toisaalta yhtiöjärjestysmääräyksinä niitä voi olla vaikea
myöhemmin muuttaa, Orava
vastasi.
Kysymys jatkui sitten luonnollisesti sillä, minkälaisella
ääntenenemmistöllä tietoliikennemaksusta voidaan sitten
päättää yhtiökokouksessa ja
vaatiiko se kaikkien suostumuksen.
– Jos yhtiöjärjestykseen tehdään muutos, se vaatii aina kahden kolmasosan enemmistön
ja myös niiden suostumuksen,
joiden maksuvelvoite sen perusteella nousee.

tse tietoliikenneyhteyden,
siihen liittyvien laitteiden
ja palveluiden hankkimisesta yhtiö voi kuitenkin Oravan mukaan päättää enemmistöpäätöksellä. Tämä koskee
yhteishankintojen ohella perusparannuksia tavanomaiseen
tasoon, mutta myös sellaisia toimenpiteitä, joista on määrätty
yhtiöjärjestyksessä. Näin ollen
esimerkiksi silloin, jos yhtiöjärjestykseen on jo otettu etukäteen varauma, että yhtiö voi
hankkia tietoliikenneyhteydet,
päätös voidaan tehdä silloinkin
enemmistöpäätöksenä.
– Voisi vielä mainita sen, että jos taloyhtiössä tehdään tätä
koskeva enemmistöpäätös, esimerkiksi hankitaan tietoliikenneverkko, osakkeenomistaja
ei voi kieltäytyä maksamasta
hänelle kuuluvaa vastiketta. Se,
ettet osallistu yhteishankintaan
tai tarvitse hankittavaa artikkelia, sekään ei automaattisesti
vapauta maksuvelvoitteesta,
Orava mainitsi.

Vastikeperusteesta
voidaan poiketa
- mutta vain
tietyissä tapauksissa

Y

htiöjärjestyksessä määrätystä vastikeperusteesta voidaan Oravan
mukaan poiketa vain neljässä
eri lähtötapauksessa: yhtiövastikkeen alentaminen yhtiölle
tulevan säästön perusteella,
kustannusten tasajakotapauksissa, hissin jälkiasennuksen
yhteydessä tai silloin, kun uu➺ JATKUU

“Kokemukset rohkaisevat.
Ensin valitsimme pellettilämmityksen
Tanhuanpihan uusiin rivitaloihin,
sitten Kolmiopihan paritaloihin.
Nyt suunnittelemme Lähdeniityn
pientaloalueelle pellettiä käyttävää
kaukolämpöverkkoa.”
Pauli Salonen
Rakennusliike HALESA OY, Nokia

Automaattinen pellettilämmitys ja Vapon laadukkaat kotimaiset puupelletit. Puhdasta luonnonvoimaa
kunnille ja taloyhtiöille, rakennuttajille ja rakennusliikkeille, uudiskohteisiin ja saneerauksiin – kaikille, jotka
osaavat katsoa tulevaisuuteen.
Lähimmän pellettiasiantuntijasi löydät osoitteesta:
www.vapo.fi/pellettikontaktit

distus kohdistuu vain tiettyihin
huoneistoihin. On muistettava,
että vastikeperusteesta poikkamispäätös on eri päätös kuin
päätös tehdän esimerkiksi jokin
remontti tai yhteishankinta.
Jos yhtiö päättää tehdä yhtiössä remontin, joka kohdistuu
kaikkiin huoneistoihin, mutta
osakas on jo sen tehnyt huoneistossaan, silloin yksinkertaisella ääntenenemmistöllä
voidaan päättää, että kyseisen
huoneiston vastiketta voidaan
alentaa yhtiölle tulevan säästön
perusteella.
– Jos ajatellaan, että hänen
vastikeosuutena yhtiön remontista olisi 100 euroa, mutta yhtiölle koituva säästö 200 euroa,
niin silloin vastiketta ei voida
kuitenkaan alentaa kuin nollaan euroon. Osakkaalla ei olisi
oikeutta, eikä yhtiöllä takaisinmaksuvelvoitetta siitä ylimenevän 100 euron osalta.
Toinen tilanne, jossa voidaan
yhtiöjärjestyksessä määrätystä
yhtiövastikeperusteesta poiketa on se, että huoneistoihin
tehdään remontti, josta kaikki
huoneistot hyötyvät ja kustannukset ovat samat.
– Hallituksen esityksessä on
esimerkkinä käytetty huoneiston ulko-ovea, mutta ihan yhtä
hyvin tässä voidaan ajatella, että
kaikille tehdään samankokoinen parveke tai hankitaan samanlainen sähköliesi kaikkiin
huoneistoihin, silloin voidaan
kahden kolmasosan enemmistöllä päättää, että jokainen maksaa uudesta parvekkeestaan saman hinnan, Orava mainitsi.
Kolmas poikkeamakohta liittyy hissien jälkiasennukseen
tehtäessä hissi jälkikäteen kaikkiaan tai osaan porrashuoneistoja.
– Hissin jälkiasennus osaan
porrashuoneistoja tuli lakiin
lisänä eduskuntakäsittelyssä ja
mahdollistaa sen, että esimerkiksi A-rappuun tehdään hissi,
B-rappuun ei ja tästä päätetään
yhden kahdesosan enemmistöllä. Lisäksi jos hissi asennetaan
vain osaan porrashuoneita, silloin tätä hyväksymässä täytyy
olla myös yhden kahdesosan
enemmistö niistä, keiden por-
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• Laki muuttuu ja synnyttää varmasti monissa yhtiöissä
tarvetta muuttaa yhtiöjärjestyksiä. Oravan mukaan muutosten
tekemiselle ei ole kuitenkaan erityistä kiirettä, koska laissa ei
ole asetettu takarajaa voimaanpanolle, milloin yhtiöjärjestysmääräysten pitäisi olla voimassa olevaa lakia vastaavia.
- Siirtymäsäännöksistä voisi mainita yhtiöjärjestystä koskien, että uutta lakia noudatetaan, jos uusi laki on velvoittava
ja olemassaolevat yhtiöjärjestysmääräykset siltä osin sivuttuvat automaattisesti. Mutta seuraavan kerran, kun yhtiöjärjestykseen tehdään muutoksia ja rekisteröidään ne, niin silloin
täytyy huolehtia, että kaikki muutkin yhtiöjärjestyskohdat ovat
uuden lain mukaisia, varatuomari Pasi Orava opasti.
• Uusi laki antaa mahdollisuuden yhtiöjärjestyksellä poiketa laista kuunnosspitovastuun osalta.
- Esimerkki kunnossapidon osalta, että jos yhtiöjärjestyksessä on määritelty, että osakkaat vastaavat pattereista,
niin kyllä he vastaavat niistä jatkossakin, koska se on kirjattu yhtiöjärjestykseen. Se yhtiöjärjestyksen määräys ei käy
mitättömäksi, koska laki sallii edelleenkin yhtiöjärjestyksellä
poikkeamisen kunnossapidon osalta.
• Mikään ei ole niin täydellinen kuin uusi laki, sillä lakiin
tulee mahdollisesti vielä muutoksia ennen kuin se astuu voimaan. Esimerkiksi hissien jälkiasennus. 30.3.2010 oikeusministeriö lähetti kirjelmän, jossa ilmoitettiin, että ainakin
hissien jälkiasennusta koskeviin säännöksiin olisi tulossa
muutoksia. Ne koskisivat autotallien ja liikehuoneistojen,
siis muiden kuin asuinkäytössä olevien huoneistojen omistajia, jotka mahdollisesti vapautettaisiin kokonaan hissin
jälkiasennuskustannuksista, jos näille, esimerkiksi liikehuoneiston omistajalle, ei aiheudu mitään hyötyä tästä hissin
asentamisesta. Katsotaan kuitenkin, miten tälle esitykselle
käy tulevaisuudessa.

www.tulevaisuudenisannointi.fi
rashuoneeseen hissi tulee. Näin
ollen tällaisesta vastikepoikkeamisesta päätettäessä on kaksi
eri perustetta.
Hissin jälkiasennuksesta ja siihen liittyvistä menettelyistä vastikkeiden määrittämiseksi säädetään asunto-osakeyhtiölain 6
luvun 32 pykälässä. Orava luki
pykälän ääneen osoituksena,
miten vaikeasti ymmärrettäviä

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA 5/2010

5v.

ja tulkittavia "säädöskukkasia"
lakiin on tullut. Kyseisen kohdan pyrkimyksenä oli selventää
sitä asiaa, miten hissin lähtökerros vaikuttaa yhtiövastikkeessa
huomioitavaan kertoimeen.
Säännöksen soveltamisen kannalta haasteellisia tulevat olemaan sellaiset vanhat kerrostalot, joissa on puolikkaita kerroksia, kuten vanhoissa kanta-

Helsingin taloissa usein on.
– Jos pääsisäänkäynti on ensimmäisessä kerroksessa ja hissi lähtee ensimmäisestä kerroksesta, niin ensimmäisen kerroksen kerroin yhtiövastikkeessa
on 1, toisessa 2 ja kolmannessa
3 jne. Tämä on perustilanne.
Mutta jos pääsisäänkäynti onkin toisessa kerroksessa ja hissi
lähtee siitä, niin ykköskerroksessa, johon hissi ei kulje, olevan asunnon kerroin on 1 ja
kakkoskerroksen kerroin on
1, mutta kolmannen kerroksen
kerroin on 2. Tässä lähdetään
miettimään asiaa siitä, mikä on
hissin lähtötasokerros. Jos taas
kuusikerroksisessa talossa hissi
voidaan toteuttaa esimerkiksi
rakennusteknisesti ulottumaan
vain viidenteen kerrokseen, silloin kerroin on kuudennessa
kerroksessa 5, jos hissin lähtötason kerron on yksi. Ja sama
pätee alaspäin oleviin kerroksiin.
– Tähän on kuitenkin nyt
mahdollisesti tulossa muutos,
jonka mukaan katutasossa olevat muut kuin asuinhuoneistot vapautuisivat tai voidaan
vapauttaa hissin jälkiasentamiseen liittyvästä vastikemaksusta.
Uusi säännöstö hissien jälkiasentamisesta ja vastikeperusteesta poikkeamisen mahdollisuus parantaa Oravan mukaan
tilannetta erityisesti niissä yhtiöissä, joissa voi olla vaikkapa
yksi kerrostalo ja kaksi rivitaloa. Näin olleen hissin rakentamisesta kerrostaloon ja siitä
aiheutuvista kustannuksista
vastaisivat vain ne, ketkä siitä
hyötyvät. He vastaavat myös
hissin kunnossapitokustannuksista, mikä on perusteltua, koska he hyötyvät hissistä ja ovat
sen hankintaan yhtiövastikkeella osallistuneet.
Yhden kahdesosan enemmistöllä voidaan päättää poiketa vastikeperusteesta myös
silloin, jos tehdään uudistus,
joka kohdistuu vain tiettyihin
huoneistoihin.

Mikko Tarri aloitti 15
vuotta tänä vuonna
täyttävän Julkisivuyh
distyksen puheenjohtajana alkuvuodesta.
Tekemistä yhdistyksellä
riittää, sillä edelleenkin
taloyhtiöissä on paljon
julkisivuja korjattavana. Oman lisänsä tulevaisuuden julkisivukorjaamiseen tuovat energiatehokkuusvaatimukset, jotka on määräystasolla tarkoitus ulottaa koskemaan myös
olemassaolevaa kiinteistökantaa.

Tulevaisuuden
isännöinnin kristallipalloa etsimässä

-M

itä on tulevaisuuden isännöinti - se
on aika iso kysymys, uskoisin näin. Täällä paikalla on sellaista porukkaa, joka
varmasti tietää, mitä isännöinti
on ollut menneisyydessä ja mitä
se on nyt. Kristallipalloja meille
ei edes postimyynnistä saa - valitettavasti. Tulevaisuudesta olisi kuitenkin mahdottoman kiva
tietää. Tästä syystä olemmekin
täällä seminaarissa, seminaarin
puheenjohtajana toiminut Mikko Tarri pohjusti.
- Meillä on täällä useita hyviä
puhujia, osa poikkitieteellisiä,
mutta sekään ei haittaa ollenkaan. Meistä moni on varmasti ollut seminaareissa, joissa
tekniikkaan ja korjaamiseen
liittyvistä asioista on kerottu
tavattoman paljon. En sano tätä
siksi, etteikö sekin olisi tavattoman tärkeätä, mutta siihen liittyy paljon muitakin asioita, hän
totesi ennen "poikkitieteellisyyttä" edustaneen Kiminkisen
esittelemiseen.
Päivän antia vetäessään yhteen Mikko Tarri muistutti, että
niin kuin ihmisten pitäisi pysyä
hyvässä kunnossa, tärkeää on

rakennuksistakin huolehtiminen.
- Korjata pitää ja kun korjataan, ehdottomasti harkittava,
tehdäänkö samassa yhteydessä
myös energiataloudellisia korjauksia, Tarri totesi. Nämä näkökulmat ovat hänelle tuttuja
muun muassa Julkisivuyhdistyksen puheenjohtajana, jossa
ominaisuudessa hän seminaaria
veti, mutta lisäksi oman siviilityönsä, A-Insinöörit Suunittelu
Oy:n julkisivusaneerausten ja
kuntotutkimusten suunnittelupäällikkönä toimiessaan.
Sirkka Heinosen esityksestä
Tarri kertoi mieleensä jääneen
erityisesti vertikaaliviljelyn "miten saadaan mustikka leviämään pitkin seiniä ja kuitenkin
niin, että se on tarkoituksenmukaista ja hallittua".
- Julkisivuyhdistyksen järjestämässä arkkitehtiopiskelijakilpailussa tällainen on jo tullut
vastaan. Silloin olin sitä mieltä,
että se julkisivu oli melkoinen
tuulesta temmattu visio, mutta
nyt huomaan, ettei ollutkaan,
vaan että tällaisia on jo ihan oikeastikin mietitty.

Yhdessä osaamistasi rakentaen
ENERGIATEHOKKUUS
Rakennuksen energiatehokkuuden
parantaminen korjausrakentamalla
– Korjaustoimenpiteiden valinta ja
kannattavuus 21.–23.9.2010, OULU
Koulutuksen hinta on 1.050 €.
Ilmoittautuminen 7.9. mennessä.

Rakennusten lämpökuvaaja
–henkilösertifiointikoulutus
14.–16.9. ja 12.–14.10.2010, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €.
Ilmoittautuminen 31.8. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
14.–16.9. ja 28.–30.9.2010, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €.
Ilmoittautuminen 31.8. mennessä.

KOSTEUDENHALLINTA
Kosteusmittaustulosten tulkinta
kosteusvauriotapauksessa
29.9.2010, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 380 €.
Ilmoittautuminen 15.9. mennessä.

Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
28.–29.9. ja 26.–27.10.2010, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta 1.050 €,
näytön hinta 450 € pääkaupunkiseudulla.
Ilmoittautuminen 14.9. mennessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
5.–6.10. ja 19.–21.10.2010, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.600 €.
Ilmoittautuminen 17.9. mennessä.

KORJAUSRAKENTAMINEN
Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
8.9.2010 OULU, 27.10.2010 TURKU ja
10.11.2010 HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €.
Ilmoittautuminen Ouluun 25.8. mennessä, Turkuun 13.10.
mennessä ja Helsinkiin 27.10. mennessä.

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

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

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi
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Ensikertalaisia ja konkareita
Tulevaisuuden Isännöinti -risteilyllä
Toukokuisen Tulevaisuuden Isännöinti -semi-

paikkakunnista luettavissa olivat Espoo, Hel-

naarin osallistujalistoilta oli luettavissa, että

sinki, Vantaa, Porvoo, Loviisa ja Pyhtää. Sisä-

kapsäkkejä reissuun oli pakattu joka suunnas-

maata edustaneiden kotipaikkakunnat sirot-

sa Suomea. Rovaniemi taisi olla lähtöpisteistä

tuvat sinne tänne Suomi-neidon helmuksissa.

pohjoisin, länsi- ja lounaisrannikolta tietoa ja

Varsin monelle vuosittaiseen tapahtumaan oli

uusia tuttavuuksia oli lähdetty ammentamaan

tuntumaa jo aiemmilta kerroilta ja esitelmä-

ainakin Kemistä, Raahen seudulta, Vaasasta,

listalta rastitettuna puheenvuorot, jotka aina-

Porista, Uudestakaupungista, Eurajoelta, Rai-

kaan eivät saisi lipsahtaa ohi.

siosta, Turusta ja Kaarinasta. Etelärannikon

”Vähän sellainen juhlaristeily”
Liedossa omaa tilitoimistoaan vetävällä
Arja Mondolinilla on
perspektiiviä Kiinteistöpostin risteilyseminaareihin niin pitkälti
kuin ylipäätään on ollut mahdollista. Viidestä kerrasta yksikään
ei ole jäänyt häneltä
väliin.

O

sallistuessaan toisen
kerran seminaariin
neljä vuotta sitten
Mondolinilla oli matkaseuranaan isännöimänsä taloyhtiön
hallituksen puheenjohtaja.
Seminaareihin osana kuuluvalla KontaktiFoorumilla
kumppanukset juuttuivat ottamaan perusteellisesti selvää
Amslift Oy:n tuote- ja palvelutarjonnasta.
Taloyhtiössä oli jo aiemmin
ollut ajatus hissin hankkimisesta, mutta sen pidemmälle asia
ei ollut edennyt. Esittely rohkaisi hallituksen puheenjohta-
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jan nostamaan hissiajatuksen
uudelleen päivänvaloon.
Sen seurauksena Turun Satakunnantiellä olevan pienkerrostalon asukkaat ja muut talossa kävijät ovat päässeet viime vuoden lokakuusta lähtien
huristelemaan kerrosten välejä
uunituoreilla hisseillä. Kaksirappuisessa, 16 huoneiston
talossa on neljä kerrosta, joista
alimmassa ovat autotallit.
Osakkaat eivät olleet päätöksentekovaiheessa hissin
hankkimisen kannalla sentään
sataprosenttisesti. Puoltajia oli
kuitenkin selvä enemmistö, 12
osakasta.
Taloyhtiön käyttämä arkkitehti päätyi poistamaan kaksivartisista portaista toiset porrassyöksyt pohjaan asti. Tilat
otettiin hisseille ja raput rakennettiin rungon ulkopuolelle.
Nyt kun hanke on pihan viimeistelytöiden myötä tulossa
päätökseen, ratkaisumalliin ja
lopputulokseen kaikkiaan on
oltu erittäin tyytyväisiä. Arja
Mondolin myöntää, että rahaa
taloyhtiöltä toki kului rutkasti.
Asunto- ja kehittämisrahaston
ARAn myöntämä 50 prosentin
avustus lievitti osaltaan menoerää.
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ARAn lisäksi Turun kaupunki
osallistui projektiin 5 000 eurolla per hissi eli 10 000 eurolla.
Suhdanneavustusta saatiin
pihan asfaltointiin sekä takaovien uusimiseen, jotka eivät
kuuluneet varsinaiseen hissiprojektiin.
Ennen hissien toteuttamista
kaksi omistajaa muutti muualle.
Pois lähteneiden tilalle muuttaneet tiesivät jo tullessaan,
mitä taloyhtiössä oli vireillä.
Asukkaat - suurin osa jo työiän
ohittaneita - ovat nyt tyytyväisiä
hissinkäyttäjiä.
Mondolin kertoo taloyhtiön
hallituksen varajäsenen juuri
todenneen, kuinka vaikeaa hissittömissä taloissa on nykyään
saada myydyksi asuntoa jo kolmannesta kerroksesta.
Ratkaisevan tärkeä hissien
saaminen oli myös puheterapeuttiyrittäjälle, jonka vastaanotolla kyseisessä talossa käy
paljon muun muassa kehitysvammaisia.
Pankkitoimihenkilönä työuransa Turussa aloittaneen Arja
Mondolinin päätyöksi muotoutui vuosien varrella kirjanpito,
sitä kautta asiakkaiksi myös taloyhtiöitä.
Isännöitsijän toimeksiannot,

jotka hän on ottanut hoitaakseen, ovat tulleet asiakkailta
pyyntöinä. Kevään 2010 Tulevaisuuden Isännöinti -seminaaria hän kuvasi osaltaan 'vähän
sellaiseksi juhlaristeilyksi'.
- Kiminkisen esitys oli yliveto. Lupasin ottaa nyt vähän löysemmin, mutta kaksi luentoa
kävin kuuntelemassa.
Tämän numeron ilmestyessä
Arja Mondolin kertoi jäävänsä
eläkkeelle isännöinnin suhteen.
Siltä osin pesti tuli täyteen toukokuun viimeinen päivä.
Palkkatyöstä eläkkeelle siirtymisestä hänellä on jo vuosia,
mutta siinä vaiheessa perustetussa omassa tilitoimistossa työ
jatkuu yrittäjänä. Moisesta työputkesta riemastuisi jo Matti
Vanhanenkin!

Isännöinnit ovat olleet Arja
Mondolinille kirjanpidon kylkiäisenä tulleita toimeksiantoja,
tuoneet omanlaisiaan kokemuksia työvuosiin, niin koettelevia kuin huvittaviakin.
Isännöinnin hän jättää nyt
muille, mutta kirjapitotyöt jatkuvat.

n Teksti: Hanna Rissanen Kuva: Aimo Holtari
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Ammatillisten tietojen päivitystä
ja tulevaisuuteen varautumista
– Viime vuosina asiakkaiden vaatimukset
ovat kasvaneet huomattavasti. Edelleen
suunta näyttää olevan voimakkaasti eteenpäin. Birgit Mäkinen oli irtautunut työpaikaltaan Tulevaisuuden Isännöinti -risteilyille
kolmatta kertaa.

n Teksti: Hanna Rissanen Kuva: Aimo Holtari

www.tulevaisuudenisannointi.fi

78

TULEVAISUUDEN ISÄNNÖINTI -EXTRA 5/2010

5v.

V

aasan kaupungin omistaman Kiinteistöyhtiö
Pikipruukki Oy:n toimitusjohtajana hänen ja muun
henkilöstön asiakkaita ovat
yhtiön noin 3 500 huoneiston
nykyiset ja mahdolliset tulevat
asukkaat. Avainkysymyksenä
Birgit Mäkinen näkeekin, miten
Pikipruukin talot ja huoneistot
saadaan pidettyä riittävän houkuttelevina vastaisuudessakin.
Tavanomaiset korjaukset ja kunnossapito eivät välttämättä enää
riitä siihen. Strategioita mietittäessä tähtäimet on suunnattava
vahvasti tulevaisuuteen, entistä
valikoivampien kodinetsijöiden
mieltymyksiä ennakoiden.
– Asuntokannastamme kolmasosa on 1970-luvulta. Tuon
ajan aluerakentamisessa har-

rastettiin isoja yksiköitä, kerrostalot ovat aika suuria. Tänä
päivänä asiakkaat ovat ihastuneempia pienempiin asuntoyksikköihin. Suunta on selkeästi
pienkerrostaloihin ja rivitaloihin tai jopa pientaloihin, Mäkinen kertoo.
Silti kiinnostusta tulisi pitää
yllä ja virittää myös 70-luvun
taloihin, onhan niissä kiinni
paljon omaisuutta. Pikipruukin koko kyseisen aikakauden
asuntokanta onkin jo läpikäynyt peruskorjauksen. Suurinta
ja muista poikkeavaa hanketta
ollaan juuri saattelemassa loppusuoralle. Suvilahden kaupunginosassa Patteriniementiellä
kolme nelikerroksista kerrostaloa on kasvanut korkeutta ja

– Toimintaympäristö vuokrataloyhtiöilläkin on ollut
kovassa muutoksessa. On
tärkeä päivittää tietojaan,
jotta pystyy johtamaan tällaista yritystä, Tulevai
suuden Isännöinti -seminaarin antiin tyytyväinen
toimitusjohtaja Birgit
Mäkinen totesi. Kiinteistö
Oy Pikipruukin omassa koulutusohjelmassa on otettu
huomioon 15-päisessä henkilöstössä jokaisen tarpeet.

sen myötä kasvattanut asuntomäärää yhteensä 20 huoneistolla. Samalla taloihin on
rakennettu hissit ja asuinympäristöä laajemminkin on
muokattu positiivisempaan
suuntaan.
– Kun lähdimme tähän
työhön, taloissa oli muutama vapaa asunto. Nyt kaikki
ovat varattuja. Hanke valmistuu elokuun lopussa.
Kodeissaan rakennustöiden ajan asumistaan jatkaneille asukkaille myllerrys
oli rankkaa, Mäkisen mukaan osa koki haitat yllättävänkin kovina. Silti hän voi
sanoa muutosten menneen
läpi varsin hyvin. Niin hyvin,
että kiinnostusta vastaaviin
hankkeisiin olisi myös jatkossa. Prosessi otti kuitenkin aikaa.Vaadittavan asemakaavamuutoksen saaminen
kesti kaksi vuotta, vaikka se
ei kohdannut edes ympäristöstä vastustusta. Pikaisesti
polkaistavia tällaiset lisärakentamiset eivät ole.
Birgit Mäkisellä on täyttymässä neljännesvuosisata
Kiinteistöyhtiö Pikipruukki
Oy:ssä. Hänen aloittaessaan
yhtiön asuntokanta oli noin
700, nyt viisinkertainen.Vanhimmat talot ovat keskustan
puukerrostaloja noin sadan
vuoden takaa. Myös niillä on
yhä tulevaisuutta; huoneistoja korjattiin tämän päivän vaatimukset täyttäviksi
1990- ja 2000-luvuilla ja asuminen jatkuu.

Irma Heikkilän kokemus isännöitsijän työn
luonteesta on monipuolinen. Isännöintioppien lisäksi käyttöä löytyisi hyvinkin myös teknikon,
ekonomin, sosiaalityöntekijän ja terapeutinkin
koulutukselle.

n Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Aktiivinen osallistuminen
pitää ajan tasalla
Pyhtäällä asuvan Irma Heikkilän työ on monipuolisimmillaan koostunut samaan aikaan kolmesta osiosta: isännöintiä yksi kolmasosa,
tilintoimistotyötä yksi kolmasosa ja yksi kolmasosa edunvalvontaa.
Edunvalvonnat siirrettiin valtiolle vuoden 2009 alkupuolella. Nyt yrittäjä-Heikkilän työpäivät ovat jokseenkin puoliksi isännöintiä, puoliksi
tilinpitoa.
➺ JATKUU
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M

yös työpäivien ulkopuolella Irma
Heikkilä kertoo olevansa mukana monessa, muun
muassa kotikylänsä Vastilan
Kyläyhdistyksessä ja Maaseutuseurassa. Erilaisiin koulutustilaisuuksiin hänellä on matala
lähtökynnys niin ikään. Heikkilä kuuluu joukkoon, joka ei
ole jättänyt väliin yhtäkään
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaaria. Aiemmilla kerroilla
hän kertoo saaneensa muun
muassa työnsä kannalta hyviksi osoittautuneita yhteyksiä
seminaarien KontaktiFoorumien yrityksiin.
– Nytkin on valmiiksi mielessä monta asiaa, mitä menen sinne kysymään ja selvittämään, Heikkilä tiesi kertoa
laivalla jo tämänkeväisen se
minaarin alkuvaiheessa. Tutuksi tulleille asiantuntijoille
on myöhemminkin helpompi
soittaa lisätietoja kaivatessaan.

Pienet taloyhtiöt
jäävät helposti
huonolle hoidolle

I

sännöitsijänä Heikkilä on
suuntautunut pienkerros- ja rivitaloyhtiöihin,
Pyhtään lisäksi Kotkassa. Kokoluokkaan 5-8 huoneistoa
kuuluvat taloyhtiöt hän näkee ongelmallisina sikäli, että
ne jäävät herkästi huonolle
hoidolle. Osakkaita on vähän,
vaikka vaatimukset ovat niissä samat kuin isommissakin.
Kaikissa ei ole ollut ennestään
ammatti-isännöintiä lainkaan,
joissakin puolestaan huonot
kokemukset isännöinnistä
ovat laittaneet etsimään uutta. Useampi taloyhtiö on tullut
Irma Heikkilälle asiakkaaksi
puskaradion, tuttujen putkimiehien tai hänet tuntevien
välittämänä.

T

ilitoimisto Irma Heikkilä on yhden hengen
yritys ja sellaisena se
on tarkoitus pitää jatkossakin.
Yrittäjänä Heikkilä epäilee,
että ottamalla työntekijän
saattaisi äkkiä tuplata oman
työmääränsä. Tilitoiminnoista
hän toteaa:
–Työt on kerralla tehtävä
niin kunnolla, ettei puolen
vuoden päästä verottaja tule
kysymään, miten ne on tehty.
Itse kun tekee, tietää että on
tehty kunnolla.
Esitelmiä kuunnellessaan
hän myöntää välillä tuntevansa kauhistustakin. Taloyhtiöiden asioiden hoidossa riittää
määräyksiä ja uusia tulee. Niiden kanssa on osattava luovia
ja valvottava niiden noudattamista muidenkin osalta. Remonteissa on oltava tavallistakin tarkempana.
– Pitäisi olla tulityökorttia
sun muuta ...
Hallintopuoli onkin Heikkilälle isännöinnissä se, minkä hän tuntee omimmakseen. Vastikään hän kertoo
käyneensä tutustumassa 23
huoneiston taloyhtiöön, joka
tarjosi hänelle hallinnollista
vastuuta.
– Talossa on lvi-alan ihminen, joka hoitaa teknisen
puolen. Heille pitäisi nyt tehdä tarjous.
Toivomuksena taloyhtiöllä
oli, että he tulisivat vastedes
näkemään isännöitsijää enemmänkin kuin puolen tunnin
pyörähdyksellä yhtiökokouksissa.

Työt tehtävä
hyvin
80
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Reissussa
isänä ja
isännöitsijänä

I

lkka Jarmas kertoo 19701980 -lukujen taitteen tienoilla eli isännöitsijäyrittäjyytensä alkuaikoina soveltaneensa työssään metodia, jonka
tarve vähä vähältä hiipui pois.
- Meillä oli systeemi, että kun
puhelin soi, nostin sormeni
pystyyn merkiksi. Poikien oli
silloin oltava hiljaa. Kun laskin
puhelimen alas, pojat saivat
taas huutaa niin paljon kuin
tykkäsivät. Se päti kylässä olleisiin naapurin poikiinkin.
Tapani Jarmas, vuonna 1980
syntynyt, myhäilee isänsä rinnalla laivan kannella tämän kertoessa kokemuksistaan. Kotitoimistossa työskennellessään isäJarmas katsoi samalla poikiensa
ja välillä näiden kavereidenkin
perään, perheen äiti kun oli
työssä sairaalan osastonhoitajana. Vaikka pikkukaverit melskasivat, ei ollut epäilystäkään,
etteivätkö he myös kuulleet
isänsä työkeskusteluita.
- Kyllähän lapset, vaikka he
ovat kuinka pieniä, puhuvat
sulle seuraavana päivänä kuulemansa jutut - ja hyvinkin tarkkaan!

Isännöintiala
kiinnostaa

N

iin Tapani Jarmas kuin
kolme vuotta vanhempi Tero-veli ovat nyt
vahvasti isännöintialan nuorempaa polvea,Tapani isänsä palveluksessa Tampereen Ammattiisännöitsijät Oy:ssä.
- Ei kai niitä lapsia kukaan
varsinaisesti opettanut, ne vaan
kasvoivat siinä mukana, isäJarmas kertoo perheyrityksen
olemuksesta.
Pelkän kotiopetuksen ja
-oppimisen varassa Jarmaksen
veljekset eivät ole työhönsä
tarttuneet. Lukion ohessa koneenasennuksen perustutkinnon suorittanut Tapani sai juuri
päätökseen tradenomin opintonsa ja pyrkii saman tien työn
ohella jatkamaan rakennusinsinööriksi, kuten samaa koulutusyhdistelmää jo viimeistelevä
veljensäkin.
- Teknistä isännöintiä silmällä
pitäen,Tapani perustelee jatkoopintohaluaan insinööriksi.

Aktiivisuutta
vapaa-aikanakin

M

yös vedon järjestöissä toimimiseen pojat
ovat ilmeisesti imeneet aktiiviselta isältään.Tapani

www.tulevaisuudenisannointi.fi
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Seminaariin sisältynyt työmaavierailu Tukholmassa
kiinnosti Tampereen
Ammatti-isännöitsijät
Oy:n Jarmaksia. Mittavan
toimistokorttelin saneerataan perusteellisesti, tavoitellen muun muassa korkeaa energiatehokkuutta.
Samansuuntaiset pyrkimykset Ilkka Jarmas sanoo
itsellään olleen joka remonttikohteessaan jo
1970-luvulla, myös automatiikkaa monipuolisesti
hyödyntäen.
Kuvassa Jarmakset keskustelemassa hana-asioista Ostrnor Finland Oy:tä
edustavan Simo Halmisen
kanssa Seppo Myllyharjun
(kesk.) ja Jouni Ruuskan
seuratessa keskustelua.

toimi ammattikorkeakoulunsa
edustajana kyseisten oppilaitosten liitossa, samassa jota isänsä
oli ollut kauppaopistoa käydessään perustamassa.
- Erilaisissa yhdistyshommissa
tulee määrätynlainen kokousrutiini, tekniikan oppii parhaiten
käytännössä. Samalla oppii muitakin ammatin kannalta tärkeitä
toimintoja ja asioita.
Omalla alueella tärkeä on Pirkanmaan Isännöitsijäyhdistys.
Toista sataa jäsentä käsittävän
yhdistyksen tilaisuudet vetävät
osallistumaan. Toimintamuodoista yksi ovat informaatioillat, joissa yritykset esittelevät
tuotteitaan ja järjestelmiään. Ne
puoltavat Jarmaksen mukaan
paikkaansa varsin mielenkiintoisina, käytännöntietoa antavina koulutustilaisuuksina.
- Vastaavanlaiset kuten teilläkin on täällä, Jarmas viittaa
Silja Serenaden kuutoskannen
KontaktiFoorumiin, jonka esil-

lepanijoista monet toki olivat
hänelle ennestäänkin tuttuja.

Kokemusten
vaihtoa
kollegojen kesken

T

uttuja oli myös isännöitsijäosallistujien joukossa. Vieraampienkin
kollegoiden kanssa viriävissä
jutusteluissa Jarmaksen miesten mukaan saa mukavasti ammattiasioihin uusia näkökulmia,
kuulee esimerkiksi erilaisista
ratkaisuista samankaltaisissa
remonteissa. Pirkanmaalaisten
kilpailijoidenkin kesken Ilkka
Jarmas sanoo keskinäisen neuvonannon ongelmatilanteissa
pelaavan.
- Tiedon panttaaminen ei
kannata. Itse olen huomannut,
että mitä enemmän antaa, sitä
enemmän saa.

Vaikka Jarmas senior sanookin "tykänneensä aina olla tällainen yksinyrittäjä", tilanne on
nyt muuttunut. Se, että yhden
hengen yritykseen tulee työntekijä lisää, merkitsee sitä, että
liikevaihto olisi tuplattava. Viidentoista tienoilla pyörinyttä
taloyhtiöasiakkaiden määrää
on tarkoitus nostaa, pikkuhiljaa
kuitenkin.
Asunto-osakeyhtiölain muutosta - joka seminaariesityksissäkin oli esillä - Ilkka Jarmas
kuvaa yhdeksi suurimmista
isännöintialalla tapahtuneista
muutoksista. Isännöinnin vastuiden hän katsoo nousevan
sen myötä niin suuriksi, että
oman toimen ohella isännöivien ei enää kannata niitä ottaa.
- Isännöinnin kenttä ammattilaistuu entisestään.
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Kouluajan
kesätyöt
imaisivat
lupaavalle
alalle

Nina Gromoff on konkari isännöintialalla, joskin tällä hetkellä toistaiseksi itse isännöi ainoastaan yhtä taloyhtiötä - joka tosin on sitäkin
mielenkiintoisempi. Taloasema Oy:n yrittäjäketjun rakentamisessa hän kuuluu avainhenkilöihin.

Monen mielikuva isännöitsijöistä lienee a)
miehinen ja b) enemmän tai vähemmän
harmaaohimoinen.
Nina Gromoffin osalta
määreet menevät täysin pieleen. Siinä vaiheessa, kun 1970-luvun
rakennuspiikki kurotteli
korkeimmillaan, häntä
ei ollut vielä olemassa.
Hiukan yllättyykin, kun
nuori nainen toteaa tulevaisuuden suunnitelmistaan:
82

-O

len ollut alalla kohta
kymmenen vuotta.
Välillä olen yrittänyt rimpuilla muuallekin, mutta
veri on vetänyt takaisin.
Tarkemmin ottaen Nina
Gromoff on ollut isännöitsijän
roolissa neljä vuotta. Välissä
oli muutama vuosi, jolloin hän
teki pelkästään asiakashankintaa. Viime syksynä hän otti taas
yhden taloyhtiön hoidettavakseen, jotta tuntuma asiakasraja-
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pintaan pysyisi.
Isännöitsijätoimistoon Gromoff tuli ensimmäisen kerran
jo kouluaikoinaan kesätöihin.
Kiinteistösihteerin koulutuksen hän hankki äitiyslomalla
lapsen hoidon ohessa, sitten
palasi työelämään kiinnittymällä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:öön kiinteistösihteeriksi. Lisäksi hän on myöhemmin
suorittanut työn ohessa myös
isännöitsijän ammattitutkinnon

n Teksti: Hanna Rissanen Kuva: Aimo Holtari
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AIT- sekä ITS- tutkinnot.
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa Gromoff kulki rinnassaan nimilappu, joka viestitti hänen edustavan yritystä
nimeltä Taloasema Oy. Kyse on
viime vuoden vaihteen tienoilla tositoimin aloittaneesta, alalle uudenlaista, valtakunnallista
isännöintiä paikallisten yrittäjien kautta tarjoavasta yrityksestä. Seminaariin taloasemalaisia
oli lähtenyt kaikkiaan neljä.
Nina Gromoff, Taloaseman
myyntijohtaja ja myös osakas,
on ollut tiiviisti mukana rakentamassa yrityksen toimintaa.
Tällä hetkellä hänen työnsä painottuu yrittäjäsuhteiden rakentamiseen. Toukokuun puolivälissä verkoston alkusilmukat oli

kudottu; jo liittyneet kolme
isännöinnin yrittäjää ovat
Helsingistä ja Järvenpäästä
sekä linjalla Espoo-Kirkkonummi toimiva yrittäjä.
– Kiinnostusta on ollut.
Sekä isännöitsijät että alalle
havittelevat ovat olleet paljon yhteydessä.
Vaikka Taloasema Oy tarjoaa mukaan lähteville koulutusta sekä valmiita, yrittäjän tarpeisiin kehitettyjä
toimintamalleja ja - paketteja ja erilaista taustatukea jatkossakin, laadukkaan ketjun
luomiseksi jonkinasteinen
kokemus alalta on edellytys.
Omalta osaltaan Nina Gromoff katsoi alan laivaseminaarin hyväksi mahdollisuudeksi päästä tapaamaan ja
kuulemaan alan ihmisiä, joita muuten pääsee näkemään
kovin harvoin. Luentoaiheista itselleen tärkeimmäksi
hän oli etukäteen arvioinut
tulevaa asunto-osakeyhtiölakia ruotivan varatuomari Pasi Oravan esityksen sekä Finanssialan Keskusliitto ry:n
Piia-Noora Kaupin näkemykset isännöinnin tulevaisuudesta talouden kantilta.
– Uusi laki tuo alalle taas
uutta väriä. Päivät eivät ole
samanlaisia ja alalla on varma työpaikka. Niin, näillä
näkymin Nina Gromoff ei
ole 'rimpuilemassa' muille
aloille, joskin toivomisen varaakin löytää.
– Tälle alalle ei ole olemassa työehtosopimusta,
sitä olen monta kertaa pohdiskellut.
Hän soisi, että alalle saataisiin selkeä sopimus, minkä
mukaan palkkalisät, kokouspalkkiot, lomat ja niin edelleen määräytyisivät. Nuorena ja naisena hän on kokenut joutuvansa tekemään
paljon töitä päästäkseen
samalle viivalle vanhempien
miespuolisten kollegojen
rinnalle, varsinkin asiakkaiden silmissä. Eikä hän ole
ajatuksissaan yksin.
– Meitä naisiahan on isännöitsijöinä paljon ...

Viisivuotisjuhlaillallinen Markus Maulavirran
parsamenun merkeissä
Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaarin viisivuotisjuhlaillallisella seminaarivieraat
saivat nauttia huippukokki

Markus Maulavirran suunnittelman parsamenun, jossa
merimiespihvi oli ihan jotakin muuta kuin mihin yleen-

Tällä kertaa päivällisen aikaan ruokailijat saivat kuulla myös
klassista musiikkia naiskvartetin esittämänä.

sä olemme tottuneet.
Seminaariväki kokoontui
juhlaillalliselle totuttuun
tyyliin pukeutuneina tumma puku -koodilla ja plaseeratuille paikoille. Plaseeraus
on saanut osakseen paljon
kiitosta. Se on osoittautunut
vuosien varrella erinomaiseksi tavaksi päästä istumaan pöytään, jossa kohtaa
uusia ihmisiä. Näin tämäkin
osio seminaarista vie eteenpäin seminaarin järjestäjän
ajastusta siitä, että verkostoidutaan. Eri puolilta Suomea tulleet isännöitsijät ja
yhteistyökumppanit voivat
vaihtaa kuulumisiaan sekä
kokemuksiaan ja näkemyksiään työstä, johon varmastikin liittyy hieman aluellisia
erilaisuuksia.
Juhlapäivällinen on järjestetty myös laivan keittiön
kannalta hienosti, sillä keittiömestarit leikkaavat lihan
saliin tuotujen vaunujen
päällä ja tekevät annokset
suoraan lautasille, joita osaavat tarjoilijat sitten tuovat
pöytiin.
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Martti Huhtilainen maxit Oy Ab:

Laaja isännöitsijäjoukko
tavoitettavissa kerralla helposti

-I

sännöitsijät ja taloyhtiöt
valittiin meidän yhdeksi
asiakaskohderyhmäksi jo
vuosia sitten. Halusimme päästä
vaikuttamaan ja saada kontakteja isännöitsijöihin. Meilläkään
ei ole resursseja liikaa ja samojen ihmisten täytyy hoitaa niin
suunnittelijoita, rakennuttajia,
rakennusliikkeita ja niin edelleen, silloin ei jää juurikaan aikaa "face to face" -kontakteille.
Siinä mielessä tämä Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari oli
jo viisi vuotta sitten ja on edelleenkin tärkeä foorumi, missä
saadaan yhteys isännöitsijöihin
ja voidaan heille esitellä meidän
taloyhtiöille suunnattuja ratkaisuja. Tämä on se juttu, miksi
lähdimme silloin mukaan ja
olemme olleet mukana.
Näin sanoo suunnittelija- ja
rakennuttajasiakkuuksista vastaava Martti Huhtilainen maxit
Oy Ab:stä, jonka mukaan Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarin toteutuminen osui viisi
vuotta sitten yksinkertaisesti
oikeaan hetkeen.

Seminaarit
kiinnostavat

T

ämänkertaistakin seminaarikokonaisuutta
hän kiittelee hyväksi ja
huolella valmistelluksi. Hän on
joka kerta osallistunut myös
isännöitsijöille suunnattuun seminaariosuuteen. Tällä kertaa
hän nosti mielenkiintoisimpina
ja antoisimpina esityksinä esiin
tohtori Tapani Kiminkisen puheenvuoron teemasta "Henki
ja elämä" ja ammatillisesti erityisen mielenkiintoisen VTT:tä
edustavan asiakaspäällikkö Jyri
Niemisen esityksen energiatehokkaista korjausrakentamisen
esimerkeistä. Mutta myös valkeakoskelaisen isännöitsijän,
Pekka Aallon esityksen isännöit-
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n Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari
sijän kokemuksia putkiremontin hallinnasta oli hänen mielestään hyvä ja opettavainen.
– Mielestäni se oli yleispätevä esitys esimerkiksi julkisivuja parvekekorjausprojektien
läpiviemiseen. Isännöitsijät varmasti nämä asiat osaavat, mutta
siinä oli kuitenkin mielestäni
paljon oppimista siitä, miten taloyhtiön korjausprojekti pitäisi
ylipäätään viedä läpi.
– KontaktiFoorum on ollut
yhteistyökumppanin kannalta
toimiva. Uskon, että myös isännöitsijät ovat saaneet hyvän,
monipuolisen ja laajan kuvan
alan toimijoista, koska yhteistyökumppanit edustavat eri
toimialoja, jotka taloyhtiöiden
isännöintiin ja hallinnointiin
liittyy.
– Luulen myös, että isännöitsijät ovat saaneet KontaktiFoorumissa riittävän hyvän
läpileikkauksen siitä, mitä tämän päivän yritykset pystyvät
tarjoamaan taloyhtiöille. En
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osaa sanoa, olisiko vähäisempi
yritysten määrä hyvä, mutta
nykyinenkin määrä on riittävä
ja edustaa kattavan tarjonnan,
Huhtilainen pohtii noin 30
yhteistyökumppanin roolista
KontaktiFoorumissa.

Suunnitteluopas
ajankohtainen asia

-K

eväällä järjestettävä
seminaari ja KontaktiFoorum sattuivat
ajankohdaltaan hyvin siihenkin,
että jo viime syksynä lanseerasimme korjausrakennesuunnittelijoille suunnitteluoppaan,
joka sisältää maxitin ratkaisuja
linjasaneeraukseen ja märkätiloissa.
– Meillä on ollut jo entuudestaan toimivat ja hyvät ratkaisut
julkisivujen ja parvekkeiden
korjaamiseen, mutta yhtenä
uutena alueena tulivat mukaan
ratkaisumme linjasaneerauk-

– Uskomme kuitenkin, että
yleisesti ottaen korjausrakentamisen osuus kasvaa,
jos uudisrakentamisen suhdanteet vähän heittelevätkin. Korjausrakentamisen
tarvetta on olemassa niin
paljon, viidettä kertaa
Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaariristeilyllä ollut
Martti Huhtilainen arvioi..

siin. Meillä ei tietenkään ole
tuotteita suoraan putkipuolelle, mutta olemme kehittäneet
omia ratkaisujamme esimerkiksi linjasaneerauksen vaatimiin
täyttöihin, tasoituksiin, vesieristämiseen ja laatoitukseen niin
seinissä kuin lattioissa. Niin
pääsimme nyt lanseeraamaan
isännöitsijöille tätä meidän uutta suunnitteluohjettamme.
- Ohje on tarkoitettu suunnittelijoille, mutta se on erittäin
hyvä tietoteos myös isännöitsijöille, kun he lähtevät viemään

tällaista hanketta eteenpäin.

Korjausrakentamista
riittää

-U

skon, että olemme
selvinneet keskimääräisesti paremmin
uudisrakentamisen notkahtamisesta, koska korjausrakentaminen on ollut meidän toinen
tukijalkamme. Se on meillä
ollut vahvasti mukana aina ja
suhdanteiden mukaan aina pienessä kasvussakin, mutta joka
tapauksessa korjausrakentaminen on ollut ja tulee jatkossakin
olemaan hyvin tärkeä osa-alue.
Senkin takia kehitämme koko
ajan uusia rakenneratkaisuja
pysyäksemme mukana korjausrakentamisen kehityksessä,
Huhtilainen sanoo.
Taloyhtiölle myönnetyt korjausavustukset ovat Huhtilaisen
mukaan sinällään kannatettavia,
kun niillä saadaan korjaustoimintaa liikeelle. Markkinat ovat
hänen arvionsa mukaan kuitenkin hivenen ylikuumenneet ja
on ollut pulaa suunnittelijoista
ja toteuttajista, hankkeet on
saatettu valmistella aika nopealla aikataululla ja kiireellä, mikä
voi johtaa toteutusvaiheessa
ongelmiin, koska kaikkia asioita ei ole riittävästi mietitty etukäteen ja niin tarkasti kuin olisi
pitänyt.
– Uskomme siihen, että myös
energiatehokkuusnäkökulmat
otetaan entistä enemmän huomioon, ei pelkästään siinä, että
kaunistellaan ja ehostellaan
julkisivua, vaan otetaan kaikki
energiatehokkuuteen liittyvät
näkökulmat huomioon.
– Pitkäjänteisen energiatehokkaan korjausrakentamisen
tukeminen, esimerkiksi ulkoseinien lisälämmöneristäminen on
kannattavaa, mutta kuitenkin
sillä periaatteella, että annetaan
mieluummin jokin tavoite ja
porkkana kuin keppiä. Tämän
tulisi olla lähtökohtana energiatehokkuutta tavoiteltaessa
jatkossa unohtamatta ekologisuutta ja siihen suuntaan antavia näkökulmia, hän toteaa.

Juha Lauhamaa Suomen Messut:

Keskusteluista hyödyllistä
tietoa tulevien tapahtumien
järjestämiseen

H

yvin opettavaiseksi
kuvasi Tulevaisuuden
Isännöinti -seminaarimatkaa Suomen Messujen
näyttelyryhmäpäällikkö Juha
Lauhamaa.
Kiinteistöalaan ja sillä kentällä toimiviin yrityksiin ja isännöitsijöihin tutustumisen tarve johtuu osin siitä, että Juha
Lauhamaa ja tiedottaja Susanna
Koivusalo ovat uusina ihmisinä
valmistelemassa vuoden 2011
Kiinteistö-tapahtumaa Messukeskukseen. Siksi he pitivät seminaaria ja siihen liittyvää KontaktiFoorumia erittäin tärkeänä
oman työnsä kannalta, koska
nyt sai tietoa, mitä ajatuksia ja
toiveita esimerkiksi ohjelmasisältöjen ja messujen muunkin
annin suhteen isännöitsijöillä
on.
– Tällaiset tilaisuudet nousevat arvoonsa siitäkin syystä, että ihmisillä oli selvästi mielenkiintoa keskustella asioitaan ja
työstään. Meille jäi samanlainen
kuva tapahtuman onnistuneisuudesta kuin muillakin yhteistyökumppaneilla, joiden kanssa
keskustelimme. Tosi hyvä tilaisuus. Lisäksi seminaariesitykset
olivat laadukkaita, aiheet mielenkiintoisia ja ajankohtaisia.
Tohtori Kiminkisen esitys oli

Lauhamaan mielestä räväkkä,
antoi hyvän säväyksen seminaarin alkuun ja "herätti" kuulijat kuuntelemaan.
– Mutta meitä ja minua kiinnosti Tulevaisuuden tutkimusta edustaneen Sirkka Heinosen
esitys, joka oli mielestäni mielenkiintoinen. Hän tulee tulevaisuuteen liittyvien asioiden
myötä myös meille FinnBuildiin ensi lokakuussa vetämään
TulevaisuusKlinikkaa, Lauha-

maa paljasti.
Lisäksi hän piti Piia-Noora
Kaupin esitystä mielenkiintoisena antaen finanssialasta ja taloustaantatumasta uutta tietoa
ja vielä innokkaan ja reippaan
puhujan saattelemana.
– KontaktiFoorumin ehdottomasti positiivinen puoli oli se,
että meitä kontaktifoorumilaisia ei ollut liikaa. Isännöitsijöil➺ JATKUU

n Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

– Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaariristeily oli meille
hyvä, koska saimme arvokasta tietoa, tunnemme paremmin alan toimijoita ja
isännöitsijötä, tiedämme,
minkälaisia ajatuksia alan
ihmisistä kumpuaa ja
osaamme tehdä myös sopivaa ohjelmaa heille, näyttelyryhmäpäällikkö Juha
Lauhamaa (oik.) toteaa.
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Jorma Hyrske Talopesulat Oy:

lä ja yhteistyökumppaneilla oli
aikaa keskustella kanssamme ja
meillä yhtälailla aikaa keskustella heidän kanssaan - ovathan
KontaktiFoorumin kaikki yritykset meidän asiakkaitamme.
KontaktiFoorumissa Suomen
Messut toivat esiin ensi vuoden
syksyllä järjestettävää Kiinteistö
2011 -tapahtumaa, mutta myös
tämän vuoden lokakuussa järjestettävää FinnBuildiä, jonne
rakennusalan väen lisäksi kokoontuu myös paljon kiinteistöalan ja taloyhtiöiden väkeä.
FinnBuildissä vieraili edellisen
kerran yli 38 000 kävijää.
– Vaikka FinnBuild on enemmän rakentamista ja talotekniikka-alaa edustava tapahtuma,
sielläkin on kasvavassa määrin
myös tälle kiinteistö- ja isännöintialan väelle suunnattua
ohjelmaa. Siksi saimme täällä
seminaarissa hyvän tilaisuuden
tavata juuri tätä meille tärkeää
kävijäkohderyhmää. Olimme
itse paikan päällä kuuntelemassa ja keskustelemassa, mitä
isännöitsijät haluavat ja miten
voimme heidän näkökulmastaan kehittää tapahtumiamme.
Korjausrakentamisen lisääntyminen näkyy Lauhamaan
mielestä selkeästi esimerkiksi
pian toteutuvan FinnBuild-tapahtuman sekä näytteilleasettajakunnassa kuin messujen
kaikessa sisällössä.
– Olen tehnyt intensiivisesti
FinnBuild-tapahtumaa parin
vuoden ajan. Korjausrakentamisella menee ”lujaa” ja se on
selvästi näkynyt myös meillä. Se
on auttanut meitä messujärjestäjinä siinä mielessä, että vaikka
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Juha Lauhamaa keskustelemassa Welhoa edustavan
Jouko Teräsniemen kanssa
KontaktiFoorumissa.

uudisrakentamisessa on ollut
hiljaisempaa, meillä on rakennusalan yrityksiä näytteilleasettajina edelleenkin innokkaasti
tulossa messuille.
– Korjausrakentaminen on
vaikuttanut myös FinnBuildin
muuhun sisältöön. Tarkistin
juuri tämänhetkisen ohjelmatilanteen ja voin kertoa, että
jokaisena messupäivänä on tilaisuuksia, joissa muodossa tai
toisessa käsitellään korjausrakentamista. Tietysti näkyyhän
se myös näytteilleasettajien
tuotteiden esilletuomisessa,
että he myyvät sitä, mikä kaupaksi käy.
– Meille elintärkeää on, että
tapahtumien sisältö edustaa
ajan henkeä. Ammattitapahtumissakin on entistä isompi työ
saada oikeanlaiset kävijät liikkeelle, siksi ohjelman sisältö
on aina tärkeässä roolissa.Työnantajien kannalta messuilla on
myös koulutuksellinen merkitys. Kävijäryhmät ja -määrät
vaihtelevat, toisiin tapahtumiin
saadaan helpommin ja toisiin
vaikeammin kävijöitä, mutta
me satsaamme niihin meille
keskeisiin, Lauhamaa vielä toteaa ja mainitsee, että hyvän
ohjelmakokonaisuuden lisäksi
tärkeitä ovat henkilökohtaiset
kutsut, joilla messut tai yritykset voivat haluamiaan asiakasryhmiä kutsua paikalle.
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Miksi mahdottomat energiasyöpöt
koneet eivät vaihdu nykyaikaisiin
kiinteistöpesulakoneisiin?
n Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari

"Y

llättävänkin hyvä ja
mielenkiintoinen
paketti" on ensimmäistä kertaa Tulevaisuuden
Isännöinti -seminaarin yhteistyökumppanina olleen Talopesulat Oy:tä edustaneen markkinointipäällikkö Jorma Hyrskeen
kommentit tapahtumasta, jonne
kokoontui yli sata isännöitsijää
eri puolilta Suomea ja kiinteistöalan yhteistyökumppaneita.
Kiinteistöpesuloita edustavan
Hyrskeen mukaan yllättävän
hyvä kokemus oli nimenomaan
KontaktiFoorum, missä yritykset esittelivat isännöitsijöille
tuotteitaan ja palveluitaan.
- Olemme olleet aika monissa tällaisissa messutapahtuman
oloisissa tapahtumissa vuosien
saatossa. KontaktiFoorumissa
oli porukkaa, he viihtyivät siellä, pysähtyivät standeille, olivat
jossain määrin, osa jopa oikein
todella kiinnostuneita ja tämä
on oikeastaan aika harvinaista,
hän totesi kokemuksestaan.
Toisaalta kiinteistöpesulasektorissa potentiaalisimpia asiakkaita ovat kuntien ja kaupunkien isännöitsijät ja kiinteistöpäälliköt, joilla voi olla suuri

määrä kiinteistöjä vastattavanaan ja sitä kautta myös runsas
joukko kiinteistöpesuloita.
- Tavallaan soisin, että teidänkin seminaarissanne olisi
enemmän sellaisia isännöitsijöitä, jotka ovat näytteilleasettajille mahdollisia asiakkaita. Meille
tärkeä asiakaspotentiaali ovat
esimerkiksi Helsingin kaupungin kiinteistöosakeyhtiöt, hän
mainitsi.
KontaktiFoorumin perusideana on ollut se, että tarjotaan
isännöitsijöille mahdollisuus
kiireettä ja perusteellisesti tutustua yhteistyökumppaneiden
tarjontaan. Yhteistyökumppaneissa on pyritty siihen, että
kukin edustaisi vain omaa toimialaansa.
- Kun näin toimitaan, se on
kapealla sektorilla toimivan yrityksen kannalta selvästi korrektimpi tapa olla mukana.Voi olla,
että jollakin isommalla markkinalla tilanne ei ole sama, mutta
tällaisella pienellä markkinaalueella ja kapealla segmentillä,
jolla mekin toimimme, tämä on
mielestäni ihan oikea ratkaisu,
hän sanoo.

Eerola-Yhtiöt Oy
maxit Oy Ab
Ostnor Finland Oy
Sanoma Television Oy
/ Welho
Alusal Oy
ASB-Yhtiöt
Cembrit Oy
Fenestra Oy
Geberit Oy
Icopal Katto Oy
Lumon Oy
Molok Oy
Jorma Hyrske kertoo nykyaikaisten kiinteistöpesulakoneiden energiankulutuksesta ja muista pesutupiin
liittyvistä asioista Ari
Pellikan kuunnellessa.

Ammatillisia ja
mielenkiintoisia
esityksiä
kaivataan

T

ärkeä osa kokonaisuutta
ovat Hyrskeen mielestä
myös asiapitoiset esitelmät, joista kuulijakunta saa
parhaimmillaan ammatillista
tietoa.
– Työ ja arkielämä, ne ovat
kuitenkin kaikki yhtä. Jos seminaarissa on inhimillisesti
kiinnostava aihe ja kun se hyvin esitetään, niin aiheen ei tarvitse edes suoranaisesti liipata
isännöitsijän työtä tai vaikkapa
julkisivuremonttia. Ohjelman
täytyy kuitenkin olla vaihteleva,
jossa on keventäväkin osuus,
mutta ei mielestäni kuitenkaan
jonkin tunnetun ja suositun
viihde- ja koomikkoesiintyjän

edustama viihdelinja, hän vielä
pohti.

Nykyaikainen
konekanta tuo
energiatehokkuutta

V

TT:n Jyri Nieminen otti esityksessään esiin
myös talopesulat ja niiden merkityksen energiatehokkuuden kannalta. Jorma Hyrskeen mukaan energiatehokkuus onkin merkittävä ja koko
ajan korostuva teema niin kiinteistöpesulamaailmassa kuin
muutenkin kiinteistöalalla.
– Saattaa olla, että kiinteistöpesuloissa energiatehokkuus
korostuu vielä enemmän mielikuvapuolella kuin reaalielämässä. Eihän kiinteistöpesula ja sen
energiatehokkuus yhtenä asiana "maata merelle heitä", mutta
kokonaiskulutuksen kannalta
tämä on yksi niitä kymmenistä
tai sadoista asioista, jotka täytyy
hoitaa kuntoon ja sitä kautta
parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta, hän muistuttaa.
– Taloyhtiöiden päätöksenteko vanhan koneen vaihtamisesta uuteen on kuitenkin jostakin
syystä kovin kovin tuskallinen
prosessi. Taloyhtiöissä on käy-

tössä koneita, jotka nippa nappa pyörivät, ovat 20 vuotta tai
pahimmassa tapauksessa 30
vuotta vanhoja ja täysin kelvottomia käyttötarkoitukseensa.
Siltikään taloyhtiöissä ei saada
päätöstä uuden koneen hankkimisesta, hän pohdiskelee muistuttaen, että 10-15 vuotta vanhat tai sitä vanhemmat koneet
ovat nykykoneisiin verrattuna
"toivottomia" energiasyöppöjä.
– Mitä maksaa minkäkin asian uusiminen? Voidaan tehdä
kalliita asioita tai voidaan tehdä kohtuullisen pienellä rahalla. Säästöjä saadaan esimerkiksi
käyttötapojen muutoksilla, mutta kun ajatellaan investointeja,
niin pienelläkin rahalla voidaan
saada säästöjä aikaan.
– Meidän alallamme voidaan
laskennallisesti osoittaa, että
jos pesutupaa käytetään, niin
jo muutamassa vuodessa riippuen laskentatavasta, jopa 2-3
vuodessa uuden koneen hinta
tulee takaisin pienentyneinä
energiakuluina. Ja kun päälle
lasketaan käyttömukavuus, tehokkuus, pesutulos ja niin edelleen, niin ei voi kuin ihmetellä,
miksi se vanhan koneen vaihto
on niin vaikeaa kuin se on, hän
vielä toteaa.

Paperinkeräys Oy
Parma Oy
Putki-10 Oy
PutkiReformi Oy
Pääkaupunkiseudun
Remonttimaailma Oy
Rakennusliike
R. Muhonen Oy
Rakennusteollisuuden
Koulutuskeskus
RATEKO
RTK-Palvelu Oy
Steni Finland Oy
Suomen
Lähiökunnostajat Oy
Suomen Messut
Suomen
Talokeskus Oy
Talopesulat Oy
Uponor Suomi Oy
Vesivek Uusimaa Oy
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KontaktiFoorum

tarjosi tietoa tuotteista sekä palveluista
KontaktiFoorumissa seminaarin
yhteistyökumppanit olivat kolmen tunnin ajan vain seminaarivieraiden käytettävissä. Esillä oli
lähes kolmenkymmentä yritystä,
kukin edusten yksin omaa toimialaansa. Näin isännöitsijöille oli
tarjolla tuhti paketti kiinteistöalan
tuote- ja palvelutietoutta, kiireettä,
jolloin asioihin pääsi perehtymään
kunnolla.
KontaktiFoorumin aikaan alkoi
jännittävä jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen ottelu Suomi-Tsekki. Seminaariväki oli myös
jääkiekkohullua kansaa ja näin Tulevaisuuden Isännöinti-seminaariin ”rakentui” automaattisesti kisastudio.Tunnelma oli kihelmöivä
ja harmi vain se, että Suomi taipui
rankkarikisassa.

Kiinteistöpostin päätoimittaja Riina Takala keskustelemassa
isännöinnin tulevaisuudesta Taloasema Oy:tä edustavien liiketoimintajohtaja Saku Pekkalan ja toimitusjohtaja Esko
Pietikäisen kanssa.

Eerola-Yhtiöiden toimitusjohtaja Pasi Eerola pistää seminaarivieraiden ”suut makiaksi” tarjoamalla heille kettukarkkeja.
Eerola-Yhtiöt on 40-vuotias perheyritys, joka palvelee valtakunnallisesti erilaisissa viemäri- ympäristöhuollon asioissa.
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RTK-Palvelu Oy on iso,
lähes 30 paikkakunnalla toimiva siivous- ja
kiinteistöpalvelualan yritys, jonka palvelut herättivät kiinnostusta
myös myös
KontaktiFoorumissa.
Yritys on Suomen jääkiekkomaajoukkueen virallinen yhteistyökumppani, mikä näkyi myös
heidän osastollaan.

Alusal Oy:n osastolla oli vilskettä ja yrityksen IKUmenetelmä, jossa ikkunoiden vanha ikkunarakenne kunnostetaan ja uudistetaan nykyiseen karmirakenteeseen
asennettavilla lisä- tai vaihtopuiteikkunoilla, kiinnosti kovasti isännöitsijöitä.

Tulevaisuuden Isännöinti-seminaarin KontaktiFoorumin ulkoasusta on vastannut kaikissa pidetyissä seminaareissa TapahtumaAurinko Oy, joka oli ideoinut juhlaseminaarin KontaktiFoorumiin raikkaan anilliinin punaisen ja vaalean sinisen värimaailman.
KontaktiFoorum pidetään aina laivan keulassa sijaitsevissa kokoustiloissa. Tilat soveltuvat mainiosti yhteisesiintymiseen, sillä tila on
yhtenäinen, eikä esteenä ole ylimääräisiä seiniä. Lisäksi seminaarivierailla on hyvin tilaa liikkua ja hakea tietoa yhteistyökumppaneiden ”standeiltä”.

Kaikissa Tulevai
suuden Isännöintiseminaareissa mukana ollut PutkiReformi
Oy ja heidän reformaattorinsa Kristian
Bäckström ja Patrik
Åkerstedt kertoivat
yrityksen tarjoamasta Modernista Putki
remontista, jossa remontti on jopa viikossa valmis.

Steni Finland Oy:n tekninen johtaja Petri Metso opastaa Laajasalon Isännöinti Oy:n Sari Rissasta Stenin
julkisivu- ja sisäverhouslevyihin. Steni on kansainvälinen yritys, joka on toiminut 40 vuoden ajan ja
jonka pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat EteläNorjassa.

Paperinkeräys Oy:llä on asiaa isännöitsijöille ja taloyhtiöille, sillä lainsäädäntö ja jätehuoltomäräykset edellyttävät erityisesti taloyhtiöltä yhä tarkempaa jätepaperin kierrätystä. Se on myös taloudellisempaa, sillä lajitellun paperin ja kartongin käsittelymaksut ovat edullisempia kuin sekajätteen.
Molok Oy:n myynti- ja
markkinointipäällikkö Katri
Savijärvi esittelee yrityksen
kehittämää jätteiden syväkeräysjärjestelmää. Kuntien
jätehuoltomääräykset määrittelevät asuinkiinteistöjen
keräysvelvoitteet.
Pääkaupunkiseudulla yli 20
huoneiston asuinkiinteistöissä on keräysvelvoite seka- ja
biojäteelle sekä kartongille ja
paperille.
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Peter Ström Suomen Talokeskus Oy:

Lain edellyttämä korjaustarveselvitys
voisi toimia isännöitsijänkin työtä
ohjaavana työvälineenä

T

aloyhtiöiden korjaamisen pitäisi olla pitkäjänteisempää ja paremmin
hahmottaa ja hallita kokonaisuuksia. Näistä taloyhtiöiden
arkeen liittyvistä näkökulmista
puhui kolmatta kertaa Tulevaisuuden Isännöinti -seminaariin
osallistunut asiakkuusjohtaja
Peter Ström Suomen Talokeskus Oy:stä.
Valitettavaa hänen mielestään oli, että korjausavustukset aiheuttivat alan yrityksissä
suunnittelupiikin, koska toivottavampaa olisi, että taloyhtiöt
korjaisivat pitkäjänteisesti.
– Uusi asunto-osakeyhtiölaki
pakottaa taloyhtiöt ottamaan
korjaamisensakin paremmin
haltuun, Ström toteaa viitaten
laissa asetettuun vaatimukseen
siitä, että taloyhtiöissä on vuosittain käsiteltävä selvitys seuraavien viiden vuoden aikana
tarvittavista korjauksista.
Taloyhtiöiden kannalta selvityksen taustaksi kannattaisi
teettää kuntoarvio ja pitkän
tähtäyksen suunnitelma.
– Tämä oli meidän teemamme KontaktiFoorumissa, mutta
toivoisimme myöskin sitä, että
isännöitsijät näkisivät kiinteistönpidon hieman kokonaisvaltaisemmin ja osaisivat käyttää
siihen luotuja palveluita. Kiinteistöalaa vaivaa sirpaleisuus,
asiat pilkkoontuvat pieneksi,
eikä nähdä kokonaisuutta. Ei
ehkä pysähdytä miettimään,
mitä ollaan tekemässä ja mihin
pyrkimässä, Ström selitti näkökulmista, joista syntyviin tarpeisiin on yrityksessä pyritty
vastaamaan tarjoamalla kokonaisuutta kuntoarvioista kuntotutkimuksiin, hankesuunnittelusta rakennuttajapalveluihin
ja valvonnasta vastaanottoon
unohtamatta energianhallintaakaan.
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n Teksti: Riina Takala Kuva: Aimo Holtari
Kuntoarvioiden ja -tutkimusten teettämisessä ei Strömin
mielestä riittävästi nähdä sitä
riskiä, joka syntyy silloin, kun
säästetään väärässä paikassa
-tarkoituksellisesti säästetään
muutamia kymppejä kuntotutkimuksessa, mutta sitten korjataan ja pahimmillaan yli- tai
alikorjaten, koska ei ole ollut
lähtötilanteesta oikeaa tai riittävää tietoa.
Isännöitsijän kannalta taloyhtiölle laadittavasta kuntoarviosta ja pts-suunnitelmasta on
hyötyä, koska se auttaa isännöitsijääkin ennakoimaan ja
aikatauluttamaan omia tulevia
projektejaan.
– Me teemme pts-suunnitelmat ulottumaan mieluummin
10 vuoden päähän kuin jäädään
tarkastelemaan korjaustarvetta
vain tulevien viiden vuoden
aikana. Tärkeää olisi, että taloyhtiöissä voitaisiin ennakoida
riittävän pitkälle, mitä kaikkia
korjaustoimia tarvitaan ja näin
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syntyisi oikeampi perspektiivi
korjaamisen tarpeistakin, Ström
vielä pohtii.
Lain edellyttämistä selvityksistä on vielä sekin etu, että asiat tulevat paremmin dokumentoitua. Kun taloyhtiöissä on nyt
aika kaivaa ”pölyttyneet” kuntoarviomapit hyllyistä päivitettäviksi, samanlaista ”uudelleen
virittelyä kaipaisivat Strömin
mukaan huoltokirjat, joille olisi
syytä tehdä auditointeja.
– Auditoinnin ideana ei ole
osoittaa ketään syylliseksi, ettei töitä ole tehty tai vastaavaa,
vaan tarkistaa huoltokirjan toiminnallisuus ja toimia huoltokirjaa noudattaville sparraajina
ja asioiden kehittäjinä, hän vielä pohtii.
”Päivittämisen” paikka voi
olla myös erilaisten kiinteistöjen raportointijärjestelmien
kanssa.
– Miten energiaa seurataan?
Ovatko mittausjärjestelmät
kunnossa? Onko reagoitu mah-

Peter Ström keskustelemassa Irma Heikkilän
kanssa KontaktiFoorumis
sa. Strömin mielestä ptssuunnitelmat ovat isännöitsijöitä itsekäänkin palvelevia työvälineitä, koska
ne auttavat aikatauluttaamaan tulevia korjauksia ja
omaa työtä.

dollisiin muutoksiin? Kuka seurantaa tekee?, Ström luettelee
kysymyksiä, joiden pohjalta
myös isännöitsijän saattaisi olla
tarpeen miettiä, tekeekö tällaista seurantaa itse vai joku muu.

Partituuri selvä
alusta loppuun

T

ulevaisuuden Isännöinti
-seminaarissa tällaisten
asioiden esille nostaminen yhteistyökumppanina on
Strömin mukaan sikäli helppoa, että hyvien järjestelyiden
ansiosta ”laivaan noustessa ja

AMF Pensionin toimistorakennusta saneerataan Green building
-vaatimusten hengessä
Tulevaisuuden Isännöinti -seminaari aikana vierailtiin AMF
Pensionin omistamassa toimistorakennuksessa, jossa tehdään
mittavaa, noin 28 000 neliömetriä käsittävää saneeraushanketta. Työt alkoivat viime vuoden
alussa ja valmistuu vuokralaisten käyttöön ensi vuoden lopussa.
Saneerauksen tavoitteena on
Fenestra Oy:stä kohdetta esitelleen Pasi Peltolan mukaan
vuosina 1959 ja 1964 valmistuneen toimistorakennuksen
energiatalouden parantaminen.
Rakennuksesta tehdään ”Green
building” - vaatimukset täyttävä,
mikä tarkoittaa energiakulutuksen vähentämista 53 prosentilla, 169 kWh/m2:stä vuodessa

alle 80kWh/m2:een vuodessa.
Tämä toteutetaan mm. kattorakenteiden uudelleen rakentamisella ja eristämisellä, julkisivumateriaalimuutoksella, jossa
vanha julkisivu saa ”sadetakikseen” peltikasetin sekä sähkö-,
ilmastointi- lämmitysjärjestelmät uusimalla. Rakennus liitetään myös vihreään kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoon.
Ikkunatoimittajankin kannalta kohde on asettanut erityisesti logistisia haasteita, koska se
sijaitsee Tukholmassa alueella,
jossa rekkaliikenne on kielletty. Pasi Peltolan mukaan kaikki
toimitukset tehdään logistiikkavarastoon, josta tavaraa toimitetaan työmaalle täsmätoimituksina. Koska rakennukseen ei saa
tehdä suurta haalausaukkoa,
esimerkiksi ikkunat on pitänyt
pakata ikkuna-aukoista sisään
mahtuviin pakkauksiin ja vanhat ikkunat on kuljetettu pois
samoista aukoista.

WINNER

Saneerauksen toteuttaa Vejdekke Ab -niminen rakennusliike ja
työmaalla on noin satakunta työntekijää. Kuvat: Aimo Holtari.

sieltä poistuttaessa partituuri
ja nuotit ovat olleet selvät ja
toimivat”.
Seminaariin osallistuvien
isännöitsijöiden taustat ovat
erilaisia. On isännöitsijäkuntaa pienistä, hallinnolliseen
isännöintiin suuntautuneista
toimistoista isojen ketjujen
isännöitsijöihin, vuokra- ja toimitilaisännöitsijöitä asunto-osakeyhtiöammattilaisiin. Tämän
kohderyhmän tavoittaminen ja
puhutteleminen KontaktiFoorumissa on Strömin mukaan

aina haaste sekä järjestäjille,
mutta myös yhteistyökumppaneille itselleen.
- Te olette kannustaneet heitä
ja kyllähän jokainen mukanaolijakin ymmärtää, että ilman yhteistyökumppaneita tällainen
seminaari ei onnistuisi. Meidän
mukanaolomme mahdollistaa
sen, että isännöitsijöillä on tilaisuus osallistua ja saada alan
tietoa, Ström muistuttaa iloiten
myös uusista isännöitsijätuttavuuksistaan KontaktiFoorumissa.

Vapaudu sarjoituksen rajoitteista!
Uudelleensarjoitus helposti ja joustavasti!
•
•
•
•

Omavoimainen elektromekaaninen lukkosylinteri
Paristoton salattu älyavain
Erittäin laajat sarjoitusmahdollisuudet
Minimoi avainten katoamisesta aiheutuvat kustannukset

iLOQ - Avain turvallisuuteen
Asiakastarpeen synnyttämä lukitusjärjestelmä.
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UUTISPOSTIA

Energiatehokkuusdirektiivin vaateet tulossa korjausrakentamiseenkin
Euroopan parlamentti on
hyväksynyt uudistetun rakennusten energiatehokkuutta
parantavan direktiivin, minkä
seurauksena Suomenkin on
asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Huomattava on, että
ne tulevat koskemaan myös
korjausrakentamista.
Uusien rakennusten tulee
olla direktiivin mukaan lähes
nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 loppuun mennessä.
Julkisia rakennuksia vaatimus
koskee jo vuoden 2019 alusta.
Korjausrakentamiselle se
tarkoittaa sitä, että yksittäisen
rakennuksen korjaamisessa
rakennusosien ja lämmitysrat-

kaisuiden on oltava energiatehokkuudeltaan määräysten
mukaisia.
Suomi siirtyi matalaenergiarakentamisen suuntaan jo
vuoden 2010 alusta 30 prosenttia tiukentuneilla rakentamismääräyksillä. Määräyksiä
kiristetään edelleen 20 prosentilla vuonna 2012.
- Vaikka kiristyksiä on jo tehty, direktiivin tavoitteet ovat
erittäin haastavia. Tiukennukset vaativat kokonaisvaltaista
toimintakulttuurin muutosta
rakentamisen alalla. Korjausrakentamiselle asetettavat kansalliset energiatehokkuuden
vähimmäisvaatimukset ovat
haasteellisia myös säädösvalmistelun kannalta. Suunta on

Homevauriot järkevintä korjata
peruskorjausten yhteydessä
Homevauriot on järkevää ja
taloudellista korjata peruskorjausten yhteydessä, jolloin niiden
korjaamisesta ei synny merkittäviä lisäkustannuksia.
Erityisesti täytyy panostaa
suunnittelun, korjaustyön ja
valvonnan laatuun: se mikä
korjataan, korjataan oikein ja
oikeassa järjestyksessä.
Nykyisin koko toimijaketjussa on puutteita: kuntotutkimusten tekemisen, korjaussuunnittelun, korjaustyön sekä valvonnan osaamista on kehitettävä
ja lisättävä. Alan toimijoiden
pätevyys- ja osaamisvaatimukset täytyy laatia.
Näin todetaan valtioneuvoston periaatepäätöksessä, jossa
on linjattu keskeisimmät toimenpiteet kosteus- ja hometalkoille. Valtio pyrkii toimimaan
asioissa esimerkkinä. Näin ollen
Valtion rakennusten kosteus- ja
homevauriot ennaltaehkäistään
toteuttamalla pitkän tähtäimen
ohjelmat niiden tutkimiselle,
korjaamiselle ja ylläpidolle.
Ohjelman puitteissa on tar-
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koitus kiinnittää huomiota kuluttajan oikeuksiin asunto- ja
kiinteistökaupassa. Ohjelman
tavoitteena onkin edistää kuluttajien mahdollisuutta arvioida
myynnissä olevaan asuntoon,
kiinteistöön tai talopakettiin
liittyviä kosteusvaurioriskejä.
Arvioiden mukaan 600 000
- 800 000 suomalaista altistuu
päivittäin kosteus- ja homevaurioille kodeissa, työpaikoilla tai
muissa julkisissa rakennuksissa.
Välitön kosteus- ja homevaurioiden korjaustarve on noin 250
000 pientalossa, 8 000 asuinkerrostalossa, 1 300 koulussa
sekä 1 200 hoitoalan rakennuksessa. Huonon sisäilman
aiheuttamien kustannusten on
arvioitu olevan jopa 3 miljardia
euroa vuodessa.
Periaatepäätös liittyy viisivuotiseen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelmaan,
jota toteutetaan vuosina 20092013. Ohjelmapäällikkönä toimii Juhani Pirinen ympäristöministeriöstä.
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kuitenkin oikea, kun otetaan
huomioon kuinka suuri energiansäästöpotentiaali olemassa olevaan rakennuskantaan
sisältyy, asuntoministeri Jan
Vapaavuori korostaa.

Energiatodistukset
laajemmin käyttöön
Uusitun direktiivin myötä myös energiatodistusten
painoarvo kasvaa. Direktiivi
täsmentää energiatodistuksiin liittyviä menettelyjä. Esimerkiksi tieto rakennuksen
energiatehokkuudesta on
näyttävä jo myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Energiatodistukset vaaditaan isoissa
julkisissa rakennuksissa, vaikka niitä ei myydä tai vuokrata.

Energiatodistukset on isoissa
rakennuksissa laitettava myös
nähtäville.
Kun direktiivin toimeenpa
no etenee, myös vanhoilta
omakotitaloilta tullaan edellyttämään energiatodistusta. Vapaavuoren mukaan asiassa on
kuitenkin edettävä vaiheittain
ja tarvittaessa energiatodistusjärjestelmää muokaten.
Rakennusten osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä EU:ssa ja Suomessa
on 40 prosenttia. Uuden direktiivin toimilla arvioidaan
saavutettavan 5-6 prosentin
vähennys EU:n loppuenergian
kulutuksessa ja 4-5 prosentin
vähennys hiilidioksidipäästöis
sä vuonna 2020.

Toukotalkoita säännöllisesti taloyhtiöissä
Asukkaan oma vastuu, energiansäästö ja turvallisuus ovat
Toukotalkoot 2010 -kampanjan
teemoja.
Kampanja keskittyy asuntojen talotekniikan kuntoon ja
huoltoon, mikä asukkailta helposti unohtuu. Toukotalkoiden
tarkistuslistan avulla tavallisimmat asukkaalle kuuluvat tarkistus- ja huoltotoimet on helppo
käydä läpi ainakin kerran vuodessa. Tänä vuonna tuotetaan
tarkastuslistasta venäjänkielinen versio sekä tarkastustoimiin opastava video.
Uusi asunto-osakeyhtiölaki
tulee voimaan heinäkuussa
2010. Uudessa laissa määritetään nykyistä selvemmin yhteisen päätöksenteon ja osakkeenomistajan itsemääräämisoikeuden sekä yhtiön ja osakkeenomistajan vastuun rajat.
Asukkaan velvollisuutena on
hoitaa huolellisesti huoneistoaan. Hänen pitää muistaa
seurata myös tyhjillään olevan
huoneistonsa kuntoa. Jos osakas havaitsee vian, joka kuuluu
taloyhtiön vastuulle, on hänen
ilmoitettava siitä yhtiölle.

Osakkaan on puhdistettava ja
tarvittaessa uusittava huoneistonsa poistoilma-, ulkoilma-,
korvausilma- ja raitisilmaventtiilien suodattimet. Lattiakaivojen, hajulukkojen ja liesikuvun
rasvasuodattimien puhdistus
kuuluvat osakkaalle. Palovaroittimien kunto ja sulakkeet ovat
osakkaan vastuullan.

Tarkistuslista ohjaa
huoltotoimia
Touko-kesäkuussa toteutettava kampanja muistuttaa kaikkia
suomalaisia siitä, että vähintään
kerran vuodessa on syytä tehdä
asunnossa tarkistuskierros taloteknisten laitteiden kunnon toteamiseksi.
Talotekniset järjestelmät ja
asukkaan vastuu niistä vaihtelevat riippuen siitä, onko kyse
kerros- vai pientalosta, minkä
vuoksi näille on laadittu omat
tarkistuslistansa.
Listan voi tulostaa osoitteesta
www.toukotalkoot.info

Rakennustyömaiden valvontakäynnit starttasivat toukokuussa
Valtakunnalliseen rakennusalan verovalvontahankkeeseen
liittyvät työmaavalvontakäynnit
aloitettiin toukokuussa. Valvonnan kohteena on yksityinen ja
julkinen rakentaminen, korjaus- ja saneeraustoiminta sekä
perustajaurakointi.
Työmaavalvontakäynnit toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan verotarkastusyksikön ja
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa.
Verottajan tavoitteena on
toteuttaa kuluvan vuoden aikana 100 työmaavalvontakäyntiä pääkaupunkiseudulla. Osa
valvontakäynneistä tehdään
yhdessä työsuojelun tilaajavastuu- ja ulkomaalaistarkastajien
kanssa. Valvontaa toteutetaan
myös yhteistyössä rakennusteollisuuden jäsenyritysten ja
suurten rakennuttajien kanssa.
Valvonnan merkitys verokertymään pelkästään Uudella-

maalla on vuosittain 7-10 miljoonaa euroa.
Rakennusalan harmaan talouden määrä on kääntynyt
kasvuun viime vuosina aiheuttaen kokonaisuudessaan 400 500 miljoonan euron vuotuiset
vahingot. Yleistynyt urakoiden
ketjuttaminen ja kiristynyt kilpailu urakoista aiheuttaa vääristymää rakennusalan kilpailuun.
Urakkatarjouksia hinnoitellaan
siten, ettei lakisääteisiä veroja
ja muita maksuja enää kyetä
hoitamaan.
Verotarkastajat selvittävät
työmaavalvonnan vertailutietojen avulla, ovatko työmaalla
työskentelevien koti- ja ulkomaisten yritysten rekisteröitymistiedot ja muut julkiset tiedot ajan tasalla ja oikeita.
Samalla selvitetään, ilmoittavatko ja maksavatko rakennustyömaalla toimivat yritykset
ja henkilöt veronsa ajallaan ja

oikeamääräisinä.
Työsuojelutarkastajat selvittävät, ovatko alihankintaketjun
tilaajayritykset tarkistaneet
urakoitsijayritystensä taustat
ennen sopimusten tekemistä
ja käyttävätkö tilaajat sellaisia
alihankkijoita, jotka täyttävät lakisääteiset velvoitteensa veronmaksun, eläkevakuuttamisen
sekä yleissitovien työehtojen
noudattamisessa. Lisäksi tarkastetaan ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteet, työsuhteen keskeiset
ehdot ja työmailla liikkuvien
henkilöiden tunnistekortit.
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat
tekivät viime vuonna noin
1300 tarkastusta rakennusalalle. Ulkomaalaistarkastuksia oli
167 ja tilaajavastuutarkastuksia 364. Vuosina 2007 - 2009
tehdyistä rakennusalan tilaajavastuutarkastuksista 10 - 15

prosenttia on johtanut laiminlyöntimaksun tai maksujen
määräämiseen tilaajille. Laiminlyöntimaksujen yhteissumma
oli kaikkia valvottuja aloja koskien 20.4.2010 mennessä noin
miljoona euroa.
Yhteisistä työmaavalvontakäynneistä saadut tulokset ja
kokemukset ovat hyviä. Yhdessä toteutettu työmaavalvonta
on tehostanut viranomaisten
yhteistoimintaa, vuorovaikutusta ja valvonnan vaikuttavuutta
harmaata taloutta ehkäisten. Rakennusteollisuus ja tilaajapuoli
ovat suhtautuneet positiivisesti
viranomaisten työmaavalvontaan, joka sekin tukee osaltaan
työmaan omaa turvallisuustoimintaa ja vaikuttaa rakentamisen laatuun kilpailun tervehdyttämisen kautta.
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karpan keittiössä

KUUKAUDEN SOPPA-AFORISMI:
”Hyvän ruoan jälkeen jopa sukulaiset tuntuvat siedettäviltä.”

Kesäillan huikopalaksi
tuhdin makuinen pizza
Kiinteistöposti järjesti
jo viidennen kerran
kiinteistöalan ammattilaisille suunnatun Tulevaisuuden Isännöinti
-seminaarin. Tälläkin
kertaa se koettiin erinomaiseksi tapahtumaksi ja osallistujia oli
juuri passelisti.
Vaikka näyttää siltä,
että vuosi vuodelta
nuo molemmat alan
viekkaat unionistit
tuppaavat järjestämään jäsenistölleen
mitä erilaisempia
rientoja enemmän ja
enemmän ja kuinka
ollakkaan, meidän seminaarimme kanssa
samoihin aikoihin.

J

oskus heidän touhunsa
herättävät enemmänkin
myötähäpeää kuin mitään
muuta. Esimerkiksi meidän
ensimmäinen Tulevaisuuden
Isännöinti-seminaarimme viisi
vuotta sitten poiki erään isännöitsijäunionin ”kalastuskerhon” ideoimaan oman tapahtumansa nerokkaasti teemalla
Isännöinnin tulevaisuus, toisen
kerran ohjelmassamme oli yllä-
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Tohtori ja tohelo eli
maalaislääkäri Kiminkinen
ja kotikokki Karppanen
alias Chef Karppa.

tysohjemaosuus ja kuin kopiokone olisi käynnistynyt, yllätysohjelma löytyi myös heiltä...
Mutta tähän on totuttu, mieluummin me latua avaamme
kuin perässä hiihdämme. Hiki
siinä välillä tulee, mutta mustikkasoppa maistuu voittajalle
maalinauhan jälkeen aina niin
makealta.
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uon lyhyen seminaarihistoriikin jälkeen voidaankin pohtia vähän
tulevaisuutta.
Ensi vuoden keväällä pidetään Eduskuntavaalit. Valtakun
nan päivämediat suoltavat galluppeja kiitettävällä tahdilla.
Tutkimuslaitokset taputtavat
karvaisia käsiään, kiittävät ja
kumartavat.
Leikitäänpä ajatuksella, että
demarit, persukset, kristilliset
ja vassarit voittaisivat vaalit ja
tämä nykyinen rakkauden puo-

lue (ent. sdp) saisi nippa nappa
enemmän ääniä kuin persukset.
Ministerilistan kärki näyttäisi varsin mielenkiintoiselta: pääministeri J. Urpilainen,
valtiovarainministeri T. Soini,
kauppa- ja teollisuuministeri E.
Heinäluoma, ulkomaankauppaministeri E-J. Tennilä, kulttuurija urheiluministeri P. Räsänen
ja uutena rakkaus- ja höttöministerinä aloittaisi tuoreelta
puoluesihteerin pallilta rakettimaisesti ministeriksi noussut

Kesäiltana
saunan jälkeen
Nyt allekirjoittaneen on kavuttava
positiivisimpiin aiheisiin. Onneksi on
olemassa vielä sellainen hyvä asia
kuin ruoka ja edellisen jälkeen kyllä
lohturuokaa kaipaakin.
Jotenka keittiöön ja pitsan tekoon.
Teen sen verran maustetun plätyn,
että äsken kirjoitetun fiktion aiheuttama paha maku ja närästys häipyvät
vain pahaksi painajaiseksi.
Tämä kesäinen, mutta varsin ravitseva pitsa tehdään niin, että murskaat leikkuulaudalla kourallisen

valkosipulin kynsiä leikkuuveitsen
kyljellä, pilkot ne pieniksi ja kuullotat ne kevyesti kattilassa voissa
tai öljyssä. Siirrä sipulit lautaselle
ja lisää kattilaan jauheliha ja paista
sitä hetki, niin että liha "murustuu".
Lisää sitten kaksi pieneksi paloiteltua
tomaattia sekaan. Tomaatit voi kaltata
eli kiehauttaa kuori pois, mutta ei ole
välttämätöntä.
Sekoita aineksia kunnolla, lisää
suola ja mausta reilusti murskatulla
valkopippurilla sekä kunnon lorauksella Tabascoa. Vajaa teelusikallinen
antaa jo kohtuullisesti makua.
Tomaatista irtoaa melkoisesti nestettä, joten anna soossin kiehua kes-

kitulella välillä hämmäyttäen. Soossi
on sopivaa, kun et keitä sitä kuivaksi
talkkunapuuroksi, vaan jätät sen vähän kosteaksi.
Levitä soossi tasaisesti pitsapohjan päälle, jonka olet voidellut tomaattipyreellä ja chilitahnalla.
Leikkaa esimerkiksi yhdestä paketillisesta Aura Gold -sinihomejuustoa palasia ja levitä ne ympäri pitsaa.
Lisää sitten kuullotettu valkosipulimurska.
Kruunaa pitsa reilulla kerroksella
juustoraastetta ja kuin pisteeksi iin
päälle, raasta Parmesaania ohuelti
pitsan päälle.
Sitten uuniin pitsalämmölle eli

noin 200-220 asteeseen. Älä polta
plättyä, se saa olla keskeltä mehevän
kosteaa. Toki juuston pinta pitää olla
rapsakka.
Sitten maltat vielä kymmenisen
minuuttia, että plätty jäähtyy ja maut
pääsevät paremmin esiin. Koristele ja
viimeistele pitsa repimällä sen päälle
rucolasalaatin lehtiä, niin tulee tämä
henkilääkärin suosittelema vihreä
osuuskin mukaan.
Tällaisen "lievästi" mausteisen
ja suolaisen pitsan kanssa, saunan
jälkeen maistuu ihan oikeasti kylmä
olut melkoisen hyvältä, usko pois.

HUIKOPALAPITSA
M. Junger.
Hallitusohjelman kärkiaiheita olisivat rakkaus ja hellät puheet, eurosta ja EU:sta irti heti
ja oravannahat takaisin, keskitetty tasapalkkaratkaisu koko
kansalle, pääomavero sataan
prosenttiin tai vähän yli ja rajat
ehdottomasti kiinni ulkomaisilta työnhakijoilta.
Voi veljet ja siskot. Ei pitäisi
edes leikkiä moisella, tuostahan
tuli niin hirveä kauhuskenaario,
että huh.

PAKASTEPITSAPOHJA
JAUHELIHAA 300 G
PARI TOMAATTIA
TABASCOA
VALKOSIPULIA
valkopippuria
SINIHOMEJUUSTOA
EMMENTAL-JUUSTOA
PARMESAN-JUUSTOA
TOMAATTIPYREETÄ
SAMBAL OELEK-CHILITAHNAA
RUCOLA-SALAATTIA

Kahvimaalla
Orvokin päivänä
kesäkuussa 2010
Chef Karppa

Chef Karppa toivottaa kaikille Kiinteistöpostin lukijoille mukavan leppoisaa
kesää, levätkää, syökää
hyvin ja tehkää ”syntejä”
vain maltillisesti.
www.karpankeittio.fi
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Kiinteistöalan Parhaat Palvelut 2010
Autotallit

Ikkunat ja Ovet
®

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

Myös määräaikaishuolto ja 10 v takuu

Ikkunat
Ulko-ovet

Sisäovet

Skaala Ikkuna- ja Ovipalvelu Oy
Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa
Puh. (vaihde) 06-482 2000
Vantaa

Pori

Forssa

Turku Tampere

rjous!
Pyydä ta
www.skaala.com

Kiinteistöpesulat

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

Huoltotilaukset numerosta

0800 304050

Ikkunat
ENERGIATEHOKKAAT
JA KESTÄVÄT
KARVIA IKKUNAT

Parvekekaiteet

Väestönsuojat

TURVALLISUUSMATERIAALIA

A-luokan
ENERGIAIKKUNA

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

KARVIA IKKUNA –
JA OVIPALVELU OY

www.karvia.net, Petikontie 1, 01720 Vantaa
puh. (02) 523 800, fax (09) 7001 8522

Maalauslaitteet
Savontie 349

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

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

19.-21.5.2010
www.tulevaisuudenisannointi.fi

Markiisit

Kiinteistöpesulat

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

sir.fi

Kiinteistön hoitokoneet

Viheralan ammattilaisille
ympäristönhoitokoneet Autolasta

Wille - kotimaassa suomalaisille tehty
www.autola.wihuri.fi
PL 58, 01511 Vantaa
puh. 0205 1010, fax 020 510 2207 autola@wihuri.fi

uutispostia

Suomalaiset kaupungit koetaan
turvallisiksi ja viihtyisiksi asua ja elää

E

urooppalaisen Urban
Audit Eurobarometrin ja
Suomessa tehdyn rinnakkaiskyselyn mukaan asukkaat
kokevat suomalaiset kaupungit
hyvinä paikkoina elää ja asua.
Muun muassa turvallisuus, ulkoilualueet ja liikuntamahdollisuudet koetaan kaupungeissa
hyviksi ja asumiskustannukset
eurooppalaisittain varsin kohtuullisiksi.
Yhdeksässä suomalaiskaupungissa tehty kyselytutkimus
osoittaa, että kaupunkimme
pärjäävät eurooppalaisessa vertailussa hyvin, osin jopa erinomaisesti.
Käsitykset kohtuuhintaisen
asunnon löytymisestä vaihtelevat suuresti tutkituissa kaupungeissa.Asumiskustannukset
Porissa, Lahdessa, Turussa, Seinäjoella ja Oulussa ovat asumisen hinnan kohtuullisuudessa
kärkikymmenikössä Euroopan
muihin tutkittuihin kaupunkeihin verrattuna.
Pori on suomalaisten ja eurooppalaisten vertailukaupunkien suhteen paras. Helsingissä
puolestaan 54 prosenttia oli
vahvasti eri mieltä siitä, että
kohtuuhintainen asunto löytyy
helposti.
Myös työpaikan löytämisen
helppous koetaan kaupungeissa vaihtelevasti. Parhaimmaksi
näkymät arvioivat helsinkiläiset, joista 49 prosenttia on joko vahvasti tai jonkin verran
samaa mieltä työpaikan löytämisen helppoudesta. Porilaisista 68 prosenttia on eri mieltä
väittämän kanssa.
Turvallisuus mielletään suomalaisissa kaupungeissa varsin
myönteisesti. Turvallisuuden
tunne oli kymmenen parhaan
eurooppalaisen kaupungin
joukossa lukuun ottamatta
Helsinkiä ja Vantaata. Kaikissa
kyselyn kaupungeissa valtaosa

koki olonsa aina turvalliseksi ja
vain enintään kolme prosenttia vastaajista oli harvoin tai
ei koskaan olonsa turvalliseksi
tuntevia.

selvästi kahteen joukkoon. Helsingissä, Porissa, Tampereella,
Oulussa ja Turussa noin kahdeksan kymmenestä on tyytyväisiä julkisiin tiloihin. Muissa

käyttö jakaa kaupungit voimakkaasti. Kun Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla julkista liikennettä käytetään säännöllisesti,
jäävät Seinäjoki, Pori, Oulu ja
Lahti varsin kauas pääkaupunkiseudusta. Helsingissä,Turussa
ja Tampereella julkinen liikenne toimii vastaajien mielestä
erittäin hyvin.
Helsinki nousee julkisen liikenteen toimivuudessa Euroopan kaupungeista ykkössijalle,
samalla sijalle kuin kolme vuotta aiemmin tehdyssä vastaavassa kyselyssä.

Vertailevaa tietoa
EU-maista

Ulkoilumahdollisuudet
Euroopan huippua
Ulkoilualueiden suhteen suomalaiskaupunkien mielletään
olevan Euroopan parhaimmistoa, sillä tutkitut yhdeksän
kaupunkia valtaavat yhdessä
kärkisijat 1-9.
Tyytyväisyys julkisiin tiloihin,
kuten aukioihin, toreihin ja kävelykatuihin jakaa kaupungit

kaupungeissa varsin merkittävä
vähemmistö, 32-39 prosenttia
ei ollut niihin tyytyväisiä.
Kaupunkiliikenteen osalta
tutkimus antoi paljon tietoa.
Polkupyöräily- ja kävelykaupunkeina suomalaisista kärjessä ovat Oulu ja Turku, joissa 48
prosenttia (Oulu) ja 43 prosenttia (Turku) pyöräilee tai
kävelee työpaikalleen.
Sen sijaan julkisen liikenteen

Tulokset perustuvat Urban
Audit -tilastotietokannan yhteydessä tehtyyn Eurobarometrikyselyyn, jossa haastateltiin
asukkaita 75:ssä Euroopan
kaupungissa ja siitä Suomessa
toteutettuun samansisältöiseen
rinnakkaiskyselyyn. Rinnakkaiskysely toteutettiin työ- ja
elinkeinoministeriön ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän kaupunkitutkimusjaoston
aloitteesta.
Mukana olivat Espoo, Vantaa,
Tampere, Turku, Lahti, Pori ja
Seinäjoki. Näiden lisäksi Helsinki ja Oulu olivat mukana
eurooppalaisessa kyselyssä.
Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy.
Urban Audit on Euroopan
Unionin ja Eurostatin kehittämä
ja ylläpitämä kaupunkitilastojen
eurooppalainen vertailutietokanta. Sen tarkoituksena on kerätä tilastollista tietoa suurten
ja keskisuurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen kehityksestä
ja elinolosuhteista Euroopassa.
Tilastotietoa täydennetään noin
joka kolmas vuosi tehtävillä kyselytutkimuksilla.
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Hyvä Kiinteistöpostin lukija,
Kun toimit taloyhtiön puheenjohtajana tai isännöitsijänä, kerro
meille, kun yhtiönne luottamushenkilö on vaihtunut.
Näin varmistamme lehden perillemenon juuri sinne, missä siitä
on suurin hyöty.
KIITOS!

Suomen Talokeskus Oy

Peter Ström on nimitetty Suomen Talokeskus Oy:n
asiakkuusjohtajaksi
1.5.2010
alkaen.
Asiakkuusjohtajana
Ström vastaa Suomen
Talokeskus
Oy:n asiakkuuksien johtamisen
ja hallinnan kehittämisestä.
Ström on myös Suomen Talokeskus Oy:n johtoryhmän jäsen.
Hän siirtyy tehtävään Suomen
Talokeskus Oy:n markkinointipäällikön tehtävästä.

Muutokset myös:
puh. (09) 2238 560 / Jutta Teriö
fax (09) 222 6515
sähköpostitse:
jutta.terio@kiinteistoposti.fi
www.kiinteistoposti.fi

AVAIN Asumisoikeus Oy

AVAIN Asumisoikeus Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty
toukokuun alusta Maarit Toveri,
54. Hän on työskennellyt aikaisemmin talotekniikkaurakoitsija
Amplit Oy:n talous- ja henkilöstöpäällikkönä ja johtoryhmän jäsenenä. Toverilla on pitkä työkokemus yleishyödyllisten yhteisöjen
hallinnon ja talouden johtotehtävistä.

03003
VASTAUSLÄHETYS

5-19

Espoonkruunu Oy:n hallitus on
nimittänyt Seppo Kallion Espoonkruunun toimitusjohtajaksi.
Hän astuu yhtiön palvelukseen 1.
elokuuta ja aloittaa toimitusjohtajana 1. syyskuuta 2010.
Kallio on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja ekonomi.
Kallio siirtyy Espoonkruunun toimitusjohtajan tehtävään Espoon
kaupungin asunto-ohjelmapäällikön virasta. Muuta toimitusjohtajan tehtävän kannalta olennaista
kokemusta hänelle on kertynyt
työskentelystä Helsingin kaupungin asuntotoimiston ATT:n talouspäällikkönä, YH-Asunnot Oy:n
talousjohtajana ja toimitusjohtajana sekä Kupari & Uusitalo -konsernin kiinteistöliiketoiminnan ja
taloushallinnon asiantuntijana.

<5
Asuntojen lukumäärä

As. Oy:n talotyyppi

Osoite:

Isänn.tsto

Osoite:

Uusi isänn.

Osoite:

Uusi puh.joht.

As. Oy:n Y-tunnus

rivitalo

Rakennusteollisuus RT ry.

As. Oy tai isänn.tsto
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kerrostalo

20-49

> 50

Espoonkruunu Oy

paritalo

Tunnus 5001396

KIINTEISTÖPOSTI
MAKSAA
POSTIMAKSUN

KIINTEISTÖPOSTI

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

Rakennusteollisuus RT ry:n viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi on nimitetty 1.8.2010
alkaen VTM Merja Vuoripuro. Hänen vastuualueeseensa kuuluu
RT:n viestintä ja RT-liittoyhteisön
viestinnän koordinointi. Lisäksi
Merja Vuoripuro vastaa RT:n media- ja yhteiskuntasuhteista sekä
suhdanne-ennustetoiminnasta.
Vuoripuro siirtyy RT:hen Skanskan
viestintäpäällikön tehtävästä, jota

ennen hän johti Fenestran markkinointi- ja viestintäyksikköä.
Merja Vuoripurolla on kaikkiaan
runsaan parinkymmenen vuoden
kokemus rakennus- ja rakennustuotealoilta.
RT:n viestintäjohtajana vuodesta
2002 toiminut DI Risto Pesonen
siirtyy eläkkeelle kesän 2010 aikana.

Lassila & Tikanoja

Lassila & Tikanojan Kiinteistö- ja
käyttäjäpalvelut jaetaan 1.7.2010
alkaen kahdeksi toimialaksi:
Kiinteistönhoito sekä Siivous- ja
käyttäjäpalvelut.
Kiinteistönhoidon toimialajohtajaksi ja L&T:n johtajiston jäseneksi on nimitetty Juha Simola
1.7.2010 alkaen. Simola on koulutukseltaan upseeri. Hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa
vuodesta 1991 lähtien kiinteistönhoitoliiketoiminnan päällikkö- ja
johtotehtävissä, viimeksi tuotelinjajohtajana.
Siivous- ja käyttäjäpalveluiden
toimialajohtajaksi ja L&T:n johtajiston jäseneksi on nimitetty Henri
Turunen 1.7.2010 alkaen. Turunen
on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri.
Hän on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2005 lähtien
kansainvälisen toiminnan kehitystehtävissä ja viimeksi Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut -toimialan
business controllerina.

Paroc Group

Lauri Ratia on nimitetty Paroc
Groupin hallituksen puheenjohtajaksi 28.5.2010 alkaen.
Ratia on toiminut kansainvälisten
yritysten, CRH, Scancem, Kone
ja Nokia, johtotehtävissä. Hän
on myös toiminut Rakennustuoteteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana (1998-2001) ja Rakennusteollisuus ry:n hallituksen
puheenjohtajana (2003-2004).
Ratia työskentelee useiden yritysten hallituksissa, muun muassa VR-konsernin, Sponda Oyj:n,
Medisize Oy:n ja Editan Oyj:n
hallituksien puheenjohtaja ja YIT
Oyj:n ja Inspecta Oy:n hallituksien
jäsen.

NIMITYSUUTISIA
voit toimittaa
osoitteeseen
toimitus@
kiinteistoposti.fi

www.osram.ﬁ

MYÖS
VY
VÄRISÄ
840!

OSRAM DULUX
INTELLIGENT FACILITY
®

Parasta valoa kiinteistöihin!
- voidaan kytkeä päälle ja pois rajoituksetta
- porrasvaloautomaatit, käytävät, WC:t
- keskimääräinen elinikä 20 000 tuntia
- pakkassyttyvyys -30 °C
- kirkastuu nopeasti

steni julkisivu
®

steni colour - värien mahdollisuuksia
Jos 40 vakioväristämme ei löydy sopivaa,
voimme pyynnöstä toimittaa melkein mitä väriä tahansa.

Pyydä steni colour värikartta!

steni finland oy
Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki
Puhelin: 09 855 3420
Faksi: 09 8553 4260
Sähköposti: myynti@steni.fi

www.steni.fi

