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Se on Electrolux Professional 5000, uusi ammattikäyttöön suunniteltu
pesukoneiden ja kuivausrumpujen sarja. Vaikka tuotteemme ja ratkaisumme ovat aina olleet tunnettuja kestävyydestään, taloudellisuudestaan
ja joustavista ohjelmistaan, Electrolux Professional 5000 vie laadun
käsitteen kokonaan uudelle tasolle.
Entä mitä tuumaisit siitä, jos pesukone osaisi puhua?
Lähetä sähköposti els.info@electrolux.ﬁ tai soita 09 39611 niin kerromme
lisää tarjouksesta. Lue lisää huipputuotteistamme ja kokonaisvaltaisesta
palvelustamme osoitteessa www.electrolux.ﬁ/laundrysystems
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Tarkista kattourakointiyrityksen taustat ja
vilkaise kattotyöohjeitakin
Vielä kerran muistutetaan, että tulevan talven lumitöihin erityisesti katolla on varauduttava riittävän
hyvin ennakolta. Harmaan talouden torjumiseksi ja
työturvallisuuden vuoksi kannattaa muistaa tilaajavastuu ja työsuojeluasiat.
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Asiakas ei vielä ehkä ymmärrä, miten hyvää
isännöintipalvelua saakaan
Isännöintiala on murroksessa. Nyt halutaan uudistaa palveluiden toteuttamista esimerkiksi tiimeinä ja verkostoina. Nyt halutaan uudistaa
isännöinnin työn kuvaa ja korostaa asiantuntijapalvelua. Isännöintiyritykset ketjuuntuvat ja keskittyvät. Toisaalta pienet ja paikalliset pärjäävät myös. Mitä ajatuksia isännöintiala ja sen tulevaisuus herättävät
Ovenia Isännöinti Oy:n vt. toimitusjohtaja Vesa Havukaisessa ja yrityksen omistajana toimivan sijoitusyhtiö Vaaka Partnersin partneri Ilkka
Hietalassa? Mihin isännöintiala on menossa ja miten? Saako asiakas
entistä parempia palveluita - huomaamattaan?

Tämä on Kiinteistöpostin Julkisivu- ja
Kiinteistömessunumero. Lukijakunnan muodostavat
asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat,
sivutoimiset ja ammatti-isännöitsijät sekä alan
sidosryhmät. Jakelulevikki yhteensä 100 000 kpl.
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"Uudisikkunoiden asentaminen
120-vuotiaan julkisivuun olisi ollut "rikos"
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tiloissa Turussa
korjattiin ikkunat vanhaa kunnioittaen ja suojellen.
Jouni Ruuska ja Matti Takala kertovat miten.

Lisätietoja Electroluxin tuotteista:
www.electrolux.fi/laundrysystems
els.info@electrolux.fi
tai soita 09 39611.
1
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Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti
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Lakipostia-palstalla kuntoarviosta ja
hallituksen vastuusta
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Toive käynnistysavustuksesta potkinee
korjauksiin
Taloyhtiöidensä korjaushankkeissa vastahankaisilla osakkailla yleisin syy lienee pelko yli oman kipurajan nousevista kustannuksista. Rahaa on jälleen jaossa, mutta
tämän vuoden potista voivat havitella osuuttaan vain
yhtiöt, joissa hankkeen eteen on tehty jo yhtä ja toista.
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Isännöintiala - niin isännöintiyritysten, palveluiden kuin
asiakkaidenkin kannalta - on melkoisessa murroksessa,
vaikka sitä ei vältämättä arkipäivän isännöintitilanteissa
tiedostaisikaan.
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Isännöintiä suomalaisuuden teemalla Kiinteistö-Tahkola vahvistanut jalansijaansa
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Taloyhtiön ja isännöitsijän keinot turvata
selustansa lumitöissä, etenkin katolla
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Niin pieni, jokapäiväinen, mutta tärkeä
kapistus - avainten hallinnan haasteet
Opiskelija-asunnoissa asukasvaihtuvuus on
ymmärrettävästi omaa luokkaansa, ja avaintenhaku - ja
palautusliikenne melkoinen. Jokainen avaimenhakija
saa opastusta, perusteellisinta kansainväliset, hyvinkin
erilaisista kulttuureista tulijat.

59
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120-vuotiasta materiaalia säilyttämällä
saa korjattua nykyaikaiseksikin
Varsinais-Suomen käräjäoikeus toimii entisessä
korkkitehtaassa, jossa tehtiin vanhaa säästävä
ikkunaremontti nykyaikaisin keinoin.
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Tervetuloa Lipan alle!
Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 93:sta on kirjoitettu
historiikki, joka valottaa mielenkiintoisesti "Naistentalon"
tai Lottien talon vaiheita.
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Korjata voi pölyttömästikin
Puhdas ja turvallinen saneeraus -hanke päättyi.
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Parasta
vedeneristykseen.
Vedenpitävät ratkaisut
Matakin ammattitaitoiset urakoitsijat toimittavat
kestäviä vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti.
Pyydä vedenpitävä tarjous lähimmältä Matakiurakoitsijaltasi. Löydät heidät osoitteesta
www.mataki.fi/urakoitsijat.
www.mataki.fi/urakoitsijat

www.mataki.fi

Sopivasti
kuivaa
Uusi Esteri ilmankuivaaja tekee pyykistäsi sopivasti
kuivaa. Valitset vain mieleisesi kuivuusasteen
mankelikosteasta erittäin kuivaan, ja aina Esteri
tietää kun pyykki on valmista. Se ei käy turhaan, ja
säästää näin sähköä.
Helppokäyttöinen
Selkeät näppäimet ja opastava
näyttö tekevät käytöstä helppoa.
Pyykin mukaan on valittavissa
kolme eri kuivausohjelmaa.

Uusia ominaisuuksia
Esteri ilmankuivaajissa on paljon
uusia, käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia. Katso www.esteri.com tai
ota yhteyttä edustajaamme.

Alue-edustajat:
Uusimaa

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

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

Pirkanmaa
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi

Jan Lehtonen, 03-233 3236
Kari Tiihonen, 040-730 0077
Arto Kuparinen, 0400-663 484
Risto Ollila, 0500-543 099
Pekka Kurttila, 040-527 5871

pääkirjoitus
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Tuomitaanko
tuomittu iäksi?

V

oiko talousrikoksesta tuomittu toimia
isännöitsijänä? Tähän moraaliseen kysymykseen eräs isännöintitoimisto joutui
vastaamaan, että ei voi. Se ei kuitenkaan
johtunut tuomiosta, vaan isännöitsijän kanssa ajauduttiin ristiriitatilanteeseen, koska työt eivät sujuneet sovitulla tavalla.
Sen johdosta henkilön taustoja ruvettiin selvittämään ja sitä kautta tuli ilmi kavallustuomio. Myös ulkomailla suoritetuista isännöintiopinnoista kertovien todistusten aitous alkoi epäilyttää, mutta niiden
varmistamiseen ei enää lähdetty, vaan henkilö sanottiin muista syistä irti.
Kohdattiinko tässä kenties ensimmäinen ”valeisännöitsijä”? Ei varsinaisesti, koska isännöitsijää ei
voi syyttää valetoimijaksi, koska kuka tahansa minkälaisin koulutuksellisin taustoin ja elämänkokemustensa saattamana voi toimia isännöitsijänä.
Isännöitsijän kai oletetaan automaattisesti olevan
rikosmielessä rikkeetön? Entäs
jos isännöitsijällä on nuoruusvuosiltaan tuomio pahoinpitelystä? Rattijuopumuksesta?
Kirjanpidon väärentämisestä?
Kuittikaupasta?
Voidaanko valita? Ei voida,
koska tarvitaan rikkeetön työntekijä tehtävään, jossa käsitellään rahaa päivittäin, saadaan
valtuudet nostaa isojakin lainoja, päästään taloyhtiön tilille,
jonne tupsahtaa vastikerahat
säännöllisesti jne.
Vai - kyllä voidaan, koska tuomio on jo kärsitty ja suoritettu, eikä tarvitse enää vaikuttaa ihmisen
työn tekemisen tai luottamukselli-

kommentti

suuden arvioimiseen. Ei kai ikuisesti voi olla tuomittu kavalluksen tehneeksi isännöitsijäksi?
Valitettavasti isännöitsijöiden tekemistä kavallksista luetaan uutisia muutama tapaus vuosittain.
Ihan aukoton rahanliikuttamisketju siis ei ole, mutta
rehti ja luotettava isännöitsijä ei omiin pusseihinsa
rahoja rupea laittamaan, eikä tee ﬁlunkia.
Virheitä kuitenkin sattuu. Jonkin taloyhtiön tililtä
saattaa vahingossa lähteä rahat jonkin toisen taloyhtiön laskun maksuun. Tai sitten tuttu palveluntarjoaja osoittaa laskun väärälle taloyhtiölle. Nämä ovat
kuitenkin enemmän inhimillistä sekamelskaa kuin
tarkoituksellista väärinkäyttöä - näin uskon.
Meillä on lainsäädäntö, jonka mukaan lasten
kanssa työskentelevien työntekijöiden rikostausta
saadaan ja voidaan tutkia. Nyt ehdotetaan tarkistusmahdollisuuden laajentamista vapaaehtoistyöhön,
mutta ei kuitenkaan pakollisena. Lainsäädännöllä halutaan luoda menettely, joka edistää alaikäisten
turvallisuutta, mutta ei kuitenkaan
vaikeuta kohtuuttomasti vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi pidetään tärkeänä henkilöiden yksityisyyden ja
henkilötietojen suojaa.
Pitäisikö isännöitsijöidenkin taustat työhönottotilanteessa selvittää
tarkemmin - kokelas esittelisi itse
”rekisteriotteensa”, jos on tuomioita.
Olisiko oikein jättää valitsematta? Vai
pitäisi valita tuomiosta huolimatta,
koska valinnan täytyy perustua
muihinkin kriteereihin?

Riina Takala
päätoimittaja

Taloyhtiöpäättäjät eivät surﬀaa netissä

TALOYHTIÖIDEN hallitusten puheenjohtajat ja isännöitsijät eivät ole kovin aktiivisia netin käyttäjiä. Heistä 12 % ei hae
koskaan apua netistä hankintojen tai päätöksenteon avuksi, 30 %
vastaajista sanoi hyödyntävänsä nettiä harvemmin kuin kerran
kuukaudessa ja 14 % noin kerran kuukaudessa.
Vain viidennes päättäjistä hyödyntää nettiä useita kertoja
viikossa tai päivittäin.
Tulosta kannattaa pohtia tarkasti monissa taloyhtiöille markkinoivien yritysten mainososastoilla.
Korjauksia sen sijaan taloyhtiöihin on tulossa reippaasti, sillä

52 % vastaajista sanoi seuraavan kahden vuoden aikana edustamiinsa taloyhtiöihin tulevan merkittäviä korjauksia. Vain joka
kolmannessa taloyhtiössä asiat ovat mallillaan ja tiedossa ei ole
mitään korjattavaa.
14 prosenttia vastaajista kertoi heidän taloyhtiönsä vuosihankintojen olevan yli 500 000 euroa, yhdeksällä prosentilla yli
miljoona euroa.
Tiedot perustuvat IROResearch Oy:n Kiinteistöposti-lehdelle
tekemästä lukijatutkimuksesta, jossa lokakuun alkupuolella haastateltiin puhelimitse 300 taloyhtiöpäättäjää eri puolilta Suomea.
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lakipostia
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen
riina.takala@kiinteistoposti.fi tai postitse
Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.

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

Kuntoarvio ja
hallituksen vastuu
”Olen usein hallitukselle ja myös varsinaiselle
yhtiökokoukselle esittänyt, että talomme (perinteinen, kaukolämmitteinen 1974 valmistunut, 40- huoneiston, 4-kerroksinen kerrostalo)
osalta suoritettaisiin asiantuntijoiden suorittama kuntoarvio.
Esitys on kaatunut arvion hintaan 4 0005 000 euroa ja hallituksen muutamien jäsenten
omaan arvioon talomme kunnosta. Osakkaina on valtaosa eläkeläisiä, joten asiassa ”raha”
ratkaisee. Isännöitsijän suhtautuminen asiaan
on myös ollut vaisua (= hallitusta myötäilevää).
Julkisivuremonttia lukuun ottamatta talossa
ei ole tehty suuria korjauksia tai uudistuksia.
Talotekniikan tekninen käyttöikä on valtaosin
jo reippaasti ylittynyt, joten asiantuntijoiden
käyttö olisi mielestäni vihdoin järkevää ja tarkoituksenmukaista.
Jos vaikkapa vanha käyttövesiputkisto ”pettää”
kohteessa, jossa ammattilainen olisi huomannut välittömän korjaustarpeen - olisiko taloyhtiön hallitus keskeisessä (taloudellisessa) vastuussa huolimattomuudestaan yhteisen kiinteistömme hoidosta?”

YLEISESTI ottaen on todettava asiaan liittyen, että
hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön
rakennusten ja kiinteistöjen pidon asianmukaisesta
järjestämisestä sekä huolellisesti toimien edistettävä
taloyhtiön etua.
6

Lisäksi hallitus antaa vuosittain yhtiökokoukselle
kirjallisen selvityksen yhtiön tulevista kunnossapitotarpeista, ja tällä ilmoituksen antamisella asuntoosakeyhtiölaissa on haluttu korostaa rakennusten ja
kiinteistöjen kunnon seurantaa, hoidon suunnitelmallisuutta sekä mahdollistaa osakkeenomistajien
tiedonsaanti mahdollisesti tulevista korjauksista.
LAISSA ei kuitenkaan ole tarkempia määräyksiä tämän vuosittaisen selvityksen laatimistavasta, eikä
selvitys luonnollisestikaan tarkoita sitä, että se sisältäisi hallituksen ehdotuksia kunnossapitotoimista päättämiseksi. Laki ei myöskään aseta hallitukselle mitään suoranaista velvollisuutta kuntokartoituksen teettämiseen esimerkiksi ulkopuolisella
rakennusalan konsulttitoimistolla tai että vuosittaisen selvityksen tulisi perustua tällaiseen kuntokartoitukseen.
Todettakoon, että kartoituksen hankkimisesta
päättäminen ei ole isännöitsijän asia, vaikka käytännössä isännöitsijä sen sitten tehdyn päätöksen
mukaisesti todellisuudessa tilaisikin.
ILMEISESTI varsinainen yhtiökokous on myös käsitellyt kuntoarvion hankkimista, mutta ei ole sitä
hyväksynyt, vaikka kysyjä on sitä esittänyt, joten tämän perusteella hallitukselle ei ole tullut toimintavelvoitetta.
Yksittäinen osakas ei puolestaan pelkästään järkevyys- ja tarkoituksenmukaisuusperusteilla voi
esimerkiksi tilata kuntotarkastusta taloyhtiön
rakennuksille tehtäväksi.

Koska hallitus on kuitenkin velvollinen hoitamaan kaikki vastuulleen kuuluvat asiat huolellisesti, saattaa joissakin tapauksissa, erityisesti vanhojen
rakennusten osalta, olla kiinteistöjen ja rakennusten
kunnon seuraamiseksi ja selvittämiseksi syytä tehdä perusteellinenkin kuntokartoitus. Tätä voidaan
pitää myös suositeltavana ainakin, jos halutaan pyrkiä välttämään vahinkoja tai kallista riitelyä oikeudenkäynnissä mahdollisesta korvausvastuusta.
KYSYJÄN mainitsema hallituksen vahingonkorvausvastuu saattaa tulla kysymykseen, mutta on korostettava, että vahingonkorvausvastuun toteutuminen on aina yksittäistapauksellista harkintaa.
Vahingonkorvauskysymystä harkittaessa on arvioitava hallituksen ja sen jäsenten toimintaa heille
uskottujen tai määrättyjen yhtiötehtävien hoitamisessa. Ovatko hallituksen jäsenet toimineet huolellisesti? Tämä arviointi tehdään objektiivista lähtökohdista, ei siis johdon jäsenen omien kykyjen perusteella. Johdon jäsenen on toimittava niin huolellisesti kuin huolellinen henkilö yleensä toimisi vastaavissa olosuhteissa.
Asunto-osakeyhtiölaki ei edellytä hallituksen jäseneltä rakennusteknistä asiantuntemusta, ja tästä
voidaan päätellä, että mittapuuna huolellisuutta arvioitaessa ei ole käytettävä ammattilaisen havainnointikykyä tai osaamisen tasoa. Jos on toimittu
huolellisesti, ei vahingonkorvausvastuukaan tule
kysymykseen.
TOISEKSI vahingonkorvaus vaatii luonnollisesti perusteekseen myös vahinkoa.
Tämän vahinkotapahtuman jälkeen on kolmanneksi arvioitava näitä kahta edellä mainittua seikkaa, että onko vahinko syntynyt siitä huolimattomuudesta, johon vastuuvelvollinen on syyllistynyt.
Eli on löydettävä syy-yhteys toiminnan ja vahingon
välillä, mikä tässä saattaisi olla sen arvioimista, että
johtuiko vahinko siitä, että hallitus ei ole toiminut
kuntokartoituksen hankkimiseksi.
Tämän lisäksi vahinkoa kärsineen on selvitettävä
vahingon määrä.
VOIDAANKIN edellä olevaan perustuen todeta, että
pelkästään teoreettisen käyttöiän ylittyminen yhtiötekniikassa ja vahingon aiheutuminen tämän
tekniikan osalta tämän ajan jälkeen, ei johda automaattisesti yhtiön hallituksen vahingonkorvausvastuuseen sillä perusteella, että hallitus ei ole kuntoarviota ulkopuoliselta rakennusalan konsultilta hankkinut tai pyrkinyt hankkimaan.
Mutta vastuu saattaa lähentyä hallituksen jäseniä
sitä mukaa, kun asiassa tulee esille seikkoja, joiden
perusteella näiden pitäisi tai olisi pitänyt toimia.
On muistettava, että lähtökohtaisesti yhtiö vastaa
lain mukaisella kunnossapitovastuunsa perusteella
perusjärjestelmien remontoinnista.
Ja lisäksi se, että viimekädessä yhtiökokous päättää remontoinnin tekemisestä ja sen ajankohdasta,
jollei kysymyksessä ole sellainen äkillinen vahinko,
joka vaatii välittömiä toimenpiteitä.

Salaisuus
pinnan alla
Lakka-laatoitustuoteperheen uusimmat tulokkaat
tarjoavat erinomaisen työstettävyyden aiempia
laasteja huomattavasti paremmalla riittoisuudella.
Lähes pölyämättömät laastit soveltuvat suurillekin
laattoille kuiviin sekä kosteisiin sisä- ja ulkotiloihin. Vaatimuksiltaan joustava S1 täyttää luokan
C2TES1 ja erittäin joustava S2 luokan C2TES2.
Kokeile ja totea itse!

www.lakka.fi
K��������� L����-�������
���� ���������� �������������
������������� �� �������������.
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Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

KUSTANNUSHELPOTUSTA KUSTANNUKSIIN,
JOS AIKATAULU NATSAA

Toive avustuksesta
potkinee korjauksiin

Käynnistysavustusmiljoonista ennen
vuodenvaihdetta haettavissa
olevasta osuudesta voivat
saada vain kohteet, joissa hanke on jo joko
kilpailutettu tai
hoitumassa lähiaikoina.

Kuluvalle ja ensi vuodelle valtion osoittama tukipotti taloyhtiöiden
remontteihin on nostattanut muutakin kuin hyväksyvää hyrinää.
Etenkin tämän vuoden puolen osuudesta (15 miljoonaa euroa)
edellytykset tuen päätösten tulisi jo olla vähintään melkein tehtyinä.
Vuoden 2014 avustuksiin on luvassa 100 miljoonaa euroa.
Senkään suhteen vitkasteluvaraa ei ole. saaminen on kiinni tuurista.

K

iinteistöhannonen Oy:n toimitusjohtaja
Sakari Hannonen sanoo, ettei vielä tunne
tarkkaan ehtoja, mutta mahdollisesti hakemus käynnistysavustuksesta laitetaan
menemään vielä tämän vuoden aikana.
Epäselvyyttä aiheuttavana Hannonen on kokenut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

8

ARAn ohjeen kohdan ”Toimenpiteiden on edistettävä energiatehokkuutta”.
– En tiedä, edistääkö esimerkiksi viemäriremontti sitä juuri lainkaan.
1960-luvulla valmistunut, viemärisaneerauksen
tarpeessa oleva taloyhtiö, johon Hannonen kommenteillaan viittaa, sijaitsee Tampereen Rautahar-

kossa. Taloyhtiössä, joka tuli hänen isännöintiinsä vasta kesällä, viemärien tilanne on ollut esillä jo
useita vuosia. Syy, miksi tuumista ei ole edetty toimiin, on ollut koetuissa rahoitusongelmissa. Mahdollisen tuen turvin hanke olisi nyt vihdoin liikahtamassa eteenpäin, innostusta löytynyt.
– Aika iso kannustin lähteä tekemään asioita,
joita muuten ehkä siirrettäisiin vielä vuosia eteenpäin, Hannonen toteaa vuoden 2014 aikana tarjolla
olevan 100 miljoonan osuudesta.
– Kiinteistön kannalta on hyvä, että korjaukset
tulevat hoidetuiksi ajoissa ennen kuin on syntynyt
lisävahinkoja.
Kiinteistöhannonen Oy:n asiakasyhtiöistä avustushakemuksia saattaa ensi vuonna lähteäkin paitsi
putki- myös julkisivukorjauksista ja lisälämmöneristyksistä. Kyselyt taloyhtiöistä päin ovat kylläkin
isännöitsijän mukaan toistaiseksi jääneet suhteellisen vähäisiksi.
Käynnistysavustukseen oikeuttavien perusparannus- ja korjaustoimenpiteiden kustannusten
minimiraja on 150 000 euroa ja 200 euroa asuntoneliötä kohden. Sakari Hannosen näkemys on, että
ne on nostettu liian korkealle. Rajat pudottavat leijonanosan pienten taloyhtiöiden korjaustarpeesta
tuen ulkopuolelle.
– Pienissä taloyhtiöissä vastiketasot nousevat jo
nyt korkeammiksi kuin suurissa. Siksi on eriarvostavaa tukea vain suuria taloyhtiöitä.

Korjauksien tärkeyttä on syytä pitää esillä. Isännöitsijöidenkin antama rohkaisu on Hannosen mukaan paikallaan, kunhan se tehdään asiakkaiden tilanteita ymmärtäen.
Erityisesti tänä vuonna Hannonen on huomannut lainanottohalukkuuden pienentyneen huomattavasti yrityksensä päätoiminta-alueella, Tampereella.
– YT-neuvotteluja on menossa siellä ja täällä. On
paljon ihmisiä, jotka muuten hyväksyisivät asioita,
mutta eivät halua ottaa ylimääräisiä kuluja, kun eivät tiedä, onko heillä työtä kuukauden kuluttua vai
ei.
– On ymmärrettävää, että asumiskuluja ei silloin
mielellään lisätä.

Vuosikin lyhyt aika
nollapisteestä lähteville
– Pari kohdetta on suunnittelultaan siinä vaiheessa, että avustusta on mahdollista hakea jo tämän
vuoden puolella, isännöitsijä Ari Sahamies Lahden
isännöitsijätoimistosta (LIT) sanoo.
Kumpikin kohde on valmistautumassa putkiremonttiin. Tarpeen onkin, sillä 1950-luvun tuotannosta ne alkavat olla asiakasyhtiöiden kiinteistöistä ikäkaudeltaan viimeisiä, joissa systemaattisesti
ja kokonaisvaltaisesti toteutettu putkistokorjaus on
vielä toteuttamatta. Toteutuspäätöksissä kannatuksen sai perinteinen menettelytapa.

PESULAKONEILLA

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

Sahamies kertoo olleensa kohteita ajatellen jo
yhteydessä ARA:aan. Kun rakennusvalvonnan kautta aiemmin kulkeneista korjaushakemuksista päätöksen saanti vei viikkoja, ARA:sta suoraan haettuna on lupausta nopeammasta, jopa muutamassa
päivässä annettavasta päätöksestä.
Toistaiseksi Sahamiehellä ei ole selkeästi osoitettavissa isännöimistään taloyhtiöistä sellaisia, joista
tultaisiin hakemaan avustusta ensi vuonna. Mielenkiintoa hän uskoo tarjouksen kyllä herättävän. Jotta
avustuksen hakemiseen olisi edellytyksiä, hankesuunnitelmien pitäisi kuitenkin jo nyt olla likimain
valmiina. Muuten on vaara, että menee hätiköinniksi.
– Hankesuunnittelun käynnistämisestä remontin käynnistymiseen kuluu herkästi reilu vuosi.
Korjausavustustarjonnat ovat toki merkityksellisiä kannustuksia siinä, että päätökset edes pakottavista remonteista saadaan läpi. Sen Sahamies on todennut vuosien myötä.
– Hyvin usein nousee esiin, että avustus haluttaisiin saada.
Isännöitsijänä Sahamies on pyrkinyt kuitenkin
tuomaan esiin, että avustukset ovat vain ekstraa.
Pelkästään niiden saamisen varaan aloittamista ei
parane perustaa. Aina ei voi tietää etukäteen, onko
niitä haettavissa. Ja jos tiedossa onkin, varmuutta ei
ole, milloin ja millaisena päätös tulee.
Työpaikkansa muiden isännöitsijöiden kohteista
Ari Sahamiehellä oli äkkiseltään tuntuma, että potentiaalisia vuoden 2013 käynnistysavustusten hakijoita ei ehkä olisi; kilpailutusta ei olisi vielä tehty
tms.
– Ensi vuosi jää nähtäväksi. Voi olla, että avustuksen mahdollisuus saa liikettä taloyhtiöissä. Eiköhän kohteita ole, joissa putkiremontti tai julkisivukorjaus alkaa olla ajankohtainen.
Edellisen, vuoden 2009 korjausavustuskierroksen jälkeen Ari Sahamies muistaa kyllä kirjoittelun,
kuinka avustukset olisivat nostaneet taloyhtiöille annettuja urakkahintoja. Omakohtaisesti hän ei
lähde sitä myöntämään tai kumoamaan. Hänellä oli
silloin kierroksessa vain yksi kohde, jonka pohjalta
johtopäätöksen tekoa ei pystynyt tekemään.

Järkevää pistää vauhtia,
mutta hutiloida ei parane
– Hallitusten kokouksissa on keskusteltu, toimitusjohtaja ja isännöitsijä Esko Pietikäinen Helsingin
Seudun Isännöitsijät Oy:stä (HSI) viittaa suhdanneluontoisten käynnistysavustusten heijastusvaikutuksesta asiakasyhtiöiden parissa. Lähinnä hän
uskoo, että tukimahdollisuus ehkä aikaistaa niitä
hankkeita, joita on jo valmisteltu yhtiökokouksissa - alun perin vähän myöhempään toteutusaikaan
tähdäten.
– Saatetaan ajatella, että eiköhän tehdä tämä nyt,
kun tukikin on tarjolla, Pietikäinen kuvaa.
Aiemmilla korjausavustuskierroksilla Esko Pietikäinen sanoo selkeästi osoittautuneen, että tuet pistävät aloittamisiin vauhtia.
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– Onhan se järkevääkin – jos ne eivät sitten vaikuta niin, että suunnitelmat tehdään hutiloiden.
– Olemme pyrkineet tuomaan asiakastaloyhtiöissä esiin tosiseikkaa, että suunnittelu on vaihe,
jossa isoin osa järkevistä ja kustannuksiinkin edullisesti vaikuttavista ratkaisuista pystytään miettimään. Jos suunnittelussa kiirehditään oikomalla,
voi olla että kustannukset ovat 20 prosenttia korkeammat. Vaikka sitten saadaankin tukea, niin…
Pietikäinen ei usko, että avustuksien ollessa
jaossa, urakkahintoihin ilman muuta tulisi nousua.
Paitsi jos tukitarjous osuu yhteen urakointihuipun
kanssa.
– Lyhyelle ajanjaksolle syntyy hirveä purske - silloin hinnat saattavat vähän nousta!
Edellinen korjaussavustujako osui Pietikäisen
eräässä asiakasyhtiössä tilanteeseen, jossa oli tarve
3,7 miljoonan euron remonttiin kosteusongelman
poistamiseksi. Avustusta myönnettiin puoli miljoonaa euroa.
– En usko, että se näkyi mitenkään saamassamme tarjouksessa. Hyöty tuli taloyhtiölle, koska korjaushan olisi pitänyt tehdä joka tapauksessa.
– Mielellään suon taloyhtiöille rahaa niin paljon
kuin sitä saadaan. Kyllä se helpottaa päätöksenteon
ja maksamisen tuskaa.
Isännöitsijöiden ammattikunnan Pietikäinen
näkeekin olevan tärkeä kanava vinkkaamassa taloyhtiöille tuista, jotka saattaisivat koskea niiden remontteja.
– Putkiremonttien tarvehan tuplaantuu, kun
mennään 10 vuotta eteenpäin. Ja julkisivukorjauksia tehdään tällä vuosikymmenellä mielettömästi.

Mitä mieltä olet käynnistys- ja korjausavustuksista?
Entä suunnitelmista, että energia-avustusta ei enää tulevaisuudessa myönnettäisi kuin omakotitaloasujille?
Tule kommentoimaan Kiinteistöpostin kotisivulle:
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

Käynnistysavustusta voivat saada asunto-osakeyhtiöt,
vuokrataloyhtiöt ja asumisoikeustalot. Avustusta myönnetään
10 % ARAn hyväksymistä kustannuksista.
Tarkoitus ei ole tukea vähäistä rakennuksen huoltoon ja
ylläpitoon liittyvää toimintaa vaan perusparannus- ja korjaustoimenpiteiden arvioitujen kustannusten minimiraja on 200
euroa/asuinneliö ja korjauskustannusten on oltava vähintään
150 000 euroa. Näiden molempien kustannusrajojen tulee
täyttyä.
Avustettavia toimenpiteitä voivat olla ovat mm.: linjasaneeraus (putkiremontti), ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen, perustusten uusiminen, yläpohjan ja katon uusiminen,
parvekkeiden uusiminen, ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen,
lämmitysjärjestelmän uusiminen, hissin peruskorjaaminen.
Avustus myönnetään mahdollisen korkotukilainapäätöksen yhteydessä, mutta sitä voidaan hakea ja se voidaan myöntää myös ilman korkotukilainapäätöstä.
Työt voi aloittaa, kun avustuspäätös on saatu.
http://www.ara.fi/kaynnistysavustus

Isännöitsijöille ja hallituksille soveltuva helppo palvelu

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

Palveluun voi tutustua Kiinteistömessuilla 13.-15.11.2013
Helsingin Messukeskuksessa, Kiinteistöpostin osastolla 6n95.

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

Lisää tietoa osoitteessa:
www.kiinteistoposti.fi/puukstaavi
Sivustolta löytyy palvelun tarkempi
kuvaus ja hintatiedot.

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

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

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

KUVA HELSINGIN PELASTUSLAITOS

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Toiminnallinen iltapäivä
turvallisuuden puolesta
Taloyhtiöiden turvallisuuspuutteiden tai
sattuneiden onnettomuuksien pääsyyksi ei juuri
voi vierittää sitä, että tietoa vaarojen välttämiseksi ei
olisi ollut tarjolla. Ohjeita ja opuksia varautumisesta
riittää luettavaksi ja sisäistettäväksi, niin myös
asiantuntijoita, joilta kysyvä saa neuvoja.

T

ietojaan voi terävöittää myös erilaisissa
alan tapahtumissa, kuunnellen, keskustellen, katsellen ja toimien. Homma on siis
kiinni asenteesta.
Helsingin Pitäjänmäellä turvallisuus- ja pelastautumisseikkoja pöyhittiin sekä teoreettisesti että havainnollisesti lokakuun 2. päivänä Amiedun tiloissa. Tilaisuus oli otsikoitu ’ Toiminnallinen iltapäivä!
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Kaksikielinen
merkintä puuttuu. Pelastusteiksi merkityt
reitit eivät kelpaa pelastusteiksi, jää niissä
ei toteuteta
mm. pääkaupunkiseudun
laitosten yhteistyössä tekemän
ohjeen edellyttämiä mittoja.
Esimerkiksi 4,2
metrin vapaa
korkeus ja/tai
(suoralla oleva)
3,5 metrin
leveys.

Turvallinen kiinteistö - toimiva pelastussuunnitelma’. Samalla sen järjestäjät, Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy ja Amicon Oy, tulivat pilotoinneiksi
’paketin’, jota on tarkoitus tuoda tarjolle myöhemminkin.
Esitelmiä ja napakoita tietopaketteja sisältäneessä ohjelmassa oli ajateltu erityisesti isännöitsijöiden, kiinteistöjen ylläpitopäälliköiden ja muiden

niiden turvallisuudesta vastaavien tarpeita.
Isännöitsijän vastuut ja velvollisuudet kiinteistöjen pelastussuunnitelmien kattavuuden ja ajan
tasalla pitämisineen, hyväksyttämiskäytänteineen,
viestintä- ja tiedotusosioineen jne. muodostavat
konkari-isännöitsijällekin alueen, jolla ei parane
urautua.
Oivallisintakaan suunnitelmaa ei voi monistaa
sellaisenaan toisessa kiinteistössä sovellettavaksi.
Kiinteistö kiinteistöltä on mietittävä ja selvitettävä,
mitä hyvän pelastussuunnitelman juuri siinä kiinteistössä on pidettävä sisällään, miten juuri kyseisen kiinteistön pelastussuunnitelmassa on huomioitava myös siellä mahdollisesti harjoitettavan
yritystoiminnan luomat riskit. Pelastustilanteiden
varalta mieliin iskostettuna tulisi olla, miten hätätilanteissa on toimittava, mukaan lukien myös mahdollisesti liikuntarajoitteisten, näkövammaisten
tms. erityisapua edellyttävien asukkaiden auttaminen jne.
Helsingin pelastuslaitoksen suunnittelija Tuomas Pylkkänen pohjusti iltapäivän myöhempää antia pisimmällä puheenvuorollaan. Hän valaisi paitsi
perusteita, miten luoda sisällöltään hyvä pelastussuunnitelma, selvitti myös, mitä pelastussuunnittelun kannalta tarkoittaa omatoiminen varautuminen ja mitä sen itsearviointi.

Hanki ammattikirja
- pysyt ajan tasalla!
Pelastussuunnittelu, opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman
tekoon

Opas on tarkoitettu työkaluksi asuinkiinasuinkiin
teistön pelastussuunnitelman laatijoille.
Opas täydentää sisäasiainministeriön keke
väällä 2012 julkaisemaa Asuinkiinteistön
pelastussuunnitelman laadinta -ohjetta.
Opas ei anna valmiita vastauksia vaan
Hinta
opastaa pelastussuunnitelman laatijoita
16,53 € (sis. alv)
omaehtoiseen ajatteluun lähtökohtanaan asuinkiinteistön erityispiirteet,
ympäristö ja asukkaat. Saatavana myös
ruotsinkielisenä. 28 sivua, 2012.
Tutustu tuotteisiimme Kiinteistö-messuilla 13.-15.11.2013 osastolla 6e74.

Tilaa:
verkkokauppa.spek.fi
Puh. 09 4761 1300

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK • www.spek.fi

Kiinteistön oma vastuu
painottuu yhä enemmän
Luentojen ja tietoiskujen kylkiäisenä iltapäivään
osallistuneille esiteltiin niin onnettomuuksia ennaltaehkäiseviä toimia ja välineitä kuin jo sattuneiden aiheuttamien jälkivahinkojen torjumiseen ja
minimoimiseen kehitettyjä laitteita, konkreettisesti.
Kuten: erilaisia paloturvallisuusjärjestelmiä, automaattipaloilmoittimia, savunilmaisimia, savunpoistojärjestelmiä käyttötapoineen, kunnossapitosuunnitelmineen, testausmenettelyineen, tarkastuttamisineen .
Turvallisuusasiantuntija Petri Korhonen HELPestä muistutti, että vaikka viranomaiset eivät aina
kierrä varmistamassa, onko kiinteistössä asiat hoidettu lakien ja määräysten edellytysten mukaisesti,
pistotarkastukset ovat käytössä. Tarkastuksien uhka
ei toki saa olla ainut kannustin tuvallisuudesta huolehtimiseen!
– Vastuuta on annettu yhä enemmän kiinteistölle, Korhonen painotti.
Valtaosa pelastuslaitoksille tulevista palohälytyksistä paljastuu paikan päällä turhiksi, ihmisten toiminnoista johtuviksi. Korjausrakentamisen tiimellyksessä tyypillistä on, että pöly laukaisee hälytyksen. Varoitinta ei ole suojattu pölyisen työn ajaksi,
kuten pitäisi. Kertasattumuksesta ei rangaista, mutta opiksi on otettava. Jos vikahälytyksiä tulee lisää
huolimattomuuden vuoksi, ’laskua alkaa’ kertyä,
Korhonen tähdensi.
Mielessä on toisaalta pidettävä, että hälytyksen
ollessa päällä, hälyttimeen eivät saa koskea kuin viranomaiset. Korhosen tietoiskuista nostettakoon
vielä esiin talvinen seikka.

1

Lumi ei tipu päälle.

2

Katto säilyy ehjänä. Takuulla!

3

Takuuhinta koko talven.

4

Hommat hoidetaan vastuullisesti.

Seuraamme lumitilannetta ja pudotamme lumet turvallisesti.
Oikeanlaiset työtavat ja työvälineet eivät riko kattoa.
Sopimushinta koko talveksi - myös lumimyrskyn jälkeen!
Teemme työmme ja olemme yhteiskuntavastuullinen yritys.

0 4000

PYYDÄ TARJOUS, SOITA 010 68

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
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Taloyhtiöiden turvallisuudesta vastaavien on
huolehdittava, että katolla olevien savunpoistoluukkujen ei saa antaa hautautua lumen alle.

Tärkeät numerot esiin,
soitto heti eikä kohta!
Kattotason olosuhteisiin ja tilanteisiin liittyvinä
osallistujille esiteltiin omassa ’tilannehuoneessaan’
paitsi asianmukaisia turvavaljaita ja niiden käyttötapoja myös kattorakenteen oleellisia turvatekijöitä:
lumiesteet, kulkutasot, tikkaat jne. Ja kerrattiin vastuuseikat.
Jälkivahinkojen torjuntaan kehitettyä laitteistoa
ja menettelytapoja esitelleillä asiantuntijoilla Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:stä oli viriteltynä paikan päällä alipaineistajia ja kuivaimia.
Tilanne sanelee, minkä tyypin laitteisto milloinkin on paras kiidättää tapahtumapaikalle. Siis hankkia aikailematta, niin nopeasti kuin mahdollista.
Aika on ratkaiseva tekijä, paljonko vesi-, savu-,
haju- tms. vahinkoja - ja sitä kautta rahanmenoa
ehtii syntymään. Alan toimijoilla on päivystykset
ympäri vuorokauden. Päivystysnumerot on syytä
pitää selkeästi esillä.
Laitetermeistä tässä kerrottakoon esille nostetuista vielä hajujen poistoon liittyvä seikka. Jos
löyhkätilanne on hoidettavissa ionisaattorilla, asukkaita ei ole tarpeen häätää kyseisestä tilasta. Otsonisaattorin tulo puolestaan merkitsee, että ihmiset
eivät saa olla samassa tilassa.
Mieleen on syytä painaa myös, että veriseen tai
yllättävään, rikoksenmahdollisuuteen viittaavaan
muuhun sotkuun portaikossa tai muussa tilassa
törmäävä talonväki ei saa koskea siihen (esimerkiksi
hepatiittivaara!), saati kiirehtiä siivoamaan (ovat todisteita/näytteitä mahdollisen rikoksen selvittämiseksi!). ’Kenttä’ on jätettävä asiantuntijoiden haltuun
sellaisenaan.
Tulityösuunnitelmiin ja luvan edellytyksiin mukana olleita perehdyttivät sekä kouluttaja Juha
Bäckman Amiedusta että Viljami Vuorela HELPEstä.

Lumienpudottajien ammattitaito ja -asenne on taloyhtiön etu. Isännöitsijä Ullamaria Hall kertoo edellyttävänsä lumenpudotusurakoitsijoilta muun ohessa
turvavarusteiden käyttöä. Sekin lupaus tulee varmennettua huoltosopimuksen allekirjoituksessa.
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Tiedote taloyhtiöille
Onko taloyhtiössänne vetoisat ovet ja ikkunat?
Oletteko kuulleet valituksia melusta, pölystä tai hajuista?
Ennen kuin taloyhtiössänne suunnittelette kalliita ovi- ja ikkunaremontteja,
kannattaa tutustua uusiin Binja-tiivistystuotteisiin. Tiivistys- ja turvalistoilla
poistatte ongelmat murto-osalla kustannuksista.

Edullisin oviremontti ikinä
Suosituilla Binja Tiivistyslistoilla tiivistätte taloyhtiönne vetoisat ovet ja ikkunat
todella helposti ja edullisesti. Jo muutaman uuden oven hinnalla saatte asennettua
Binja Tiivistyslistat KAIKKIEN huoneistojen oviin, jolloin huoneistojen vetoisuus
loppuu, lämmityskulut laskevat ja asumisviihtyisyys lisääntyy. Listojen asennustyö
sujuu nopeasti eikä haittaa lainkaan asumista.

Asennusvideo
www.binja.fi

Binja-listoilla lisää asumismukavuutta
Binja Turvalistalla voidaan tehokkaasti ehkäistä hajujen, äänien ja mikrobien kulkeutuminen tiloista
toiseen, jolloin asumismukavuus lisääntyy. Turvalistat ehkäisevät myös kosteus- ja homevaurioita.

Nyt on oikea aika valmistautua talveen ja pyytää taloyhtiöönne Binja-asennustarjous!
Soita heti p. 0440-738900 / Vesa Kumpula tai lähetä tarjouspyyntö nettisivuiltamme www.binja.fi

Binja Tiivistyslista

Binja Turvalista

Fiksuin energiaremontti ikinä!
Veto
Hajut
Melu
Pöly

Ehkäisee kosteusja homevaurioita

VTT:n
testaama!

VTT-S-10235-10

Energia
Lämpö
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Binjan
ainutlaatuinen
keksintö!

%

energiansäästö!
Muurahaiset

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

Uuteen ammattiin
kouluttautumassa

I

ltapäivään osallistujista monet, kuten Marko
Häyrinen Parkanosta, olivat parhaillaan kouluttautumassa Amiedussa isännöitsijöiksi.
Alasta hänellä on jo käytännön kokemusta
oman kotitaloyhtiöstään (As Oy E-Talot) isännöinnistä vastanneena, sekä jo ennen Amieduun tulemista Tampereelta hankittuna oppia joiltakin osaalueilta. Ensin sähköasentajana, sitten 20 vuotta laitosasentajana - sitten työttömyys.
Koulutuksensa isännöitsijäksi Häyrinen aloitti 19
muun joukossa syyskuun 1. päivänä, ja päätös siintää toukokuun puolessa välissä.
Väliin mahtuu paljon työharjoittelua.

Kaikkinensa Helsingissä saamaansa koulutusta
Häyrinen kiittää laadukkaaksi. Tulevaakin ajatellen
lisärikkautena hän sanoo kokeneensa hyvin erilaisilta taustoilta, ekonomista lähtien tulleet kurssikaverinsa. Heissä on pohja ammattiin verkostoitumisessa.
Pitkä pinna ja avarakatseisuus ovat isännöinnissä tarpeen, sen Marko Häyrinen kertoo kokeneensa
tulevasta ammatistaan jo ennen koulutukseen hakeutumistaan. Niitä hän sanoo itsestään kyllä löytyvänkin, mutta myöntää, että on niitä koeteltukin.
Jos suomalaisen asumislainsäädännön tuomia
velvoitteita ja rajoituksia eivät aina ymmärrä kaikki
suomalaisetkaan - tai he eivät niistä välitä - muualta tulleille asumisen sääntöjen vääntämistä saa tehdä aikalaillakin.
Häyrisen kotiyhtiössä puolet asukkaista on parkanolaisissa yrityksissä työskenteleviä ulkomaalaisia. Paljon tukea pulmatilanteisiin on tuonut tulkki,
jonka kaupunki on kustantanut isännöitsijän käyttöön tarvittaessa.

Ammatin syventämistä
Ullamaria Hall kuuluu helsinkiläisen Isännöitsijätoimisto JS-Audit Oy:n isännöitsijäkuntaan. Ammattitutkinto ITS hänellä on hankittuna jo entuudestaan ja AIT-tutkinto oli valmistumassa lokakuun
lopussa.
Turvallisuus- ja pelastusasioihin keskittyvään iltapäivään osallistuminen tarjosi hänelle tilaisuuden
syventää ammatin kannalta tärkeää osa-aluetta ja
sen myötä hankkia myös jatkokoulutukseen kuuluvaa ainesta.
Omissa asiakastaloyhtiöissään hän on jo pyrkinytkin toimimaan pelastusalan ammattilaisten puheenvuoroissaan tähdentämällä tavalla. Se ei vielä
riitä, että taloyhtiölle on huolella laadittu pelastussuunnitelma toimintaohjeistuksineen kaikkineen.
On pidettävä huolta, että myös asukkaat tietävät, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Mikäpä olisi
tehokkaampi tapa kuin järjestää asukkaille yhteinen tapahtuma, jossa oikeat toimintatavat, välineet,
opasteet jne. käytäisiin läpi - mutta, harmittaahan
se, että todellisuudessa sinne saapuu vain jokunen,
heistäkin osa ehkä pullakahvien houkuttamana!

Ammatti-isännöitsijäksi kouluttautuvalla Marko
Häyrisellä on takanaan työkokemusta, josta on tukea
myös uudelle uralle. Teoriaoppien ohessa hän on kokenut tärkeinä kanssakäymisen kurssikavereiden, tulevien kollegoiden kanssa.
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Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

APUA ANNETAAN, MUTTA TURVALLISUUSASIOISSA

Vastuu on aina
hissin omistajalla

Inspecta Oy:stä
Pentti Koskinen
(oik) ja Schindlerin Veli-Pekka
Vuorenmaa
hissin kuntoa
tarkastamassa.
Vastuu on viime kädessä taloyhtiön hallituksella.

Jokseenkin kaikissa 1960- ja 1970-luvulta saakka, saati vielä
pidempään palvelleissa henkilöhisseissä toiminnalliset
häiriöt ovat tuttuja. Hissien huoltajilta ja korjaajilta löytyy
osaamista ja varaosia kuluneiden tilalle - ja talon sisäinen
liikennöinti ylös ja alas pelaa taas entiseen malliin.

V

älttämättä se ei tarkoita, että kulku sujuisi niin turvallisesti kuin sen suositusten
mukaan pitäisi. Eikä toiminnallisuus hyvänkään työn jäljiltä yllä nykyhissien ta-

solle.
Euroopan Unionin julkaisema, olemassa olevien hissien turvallisuuteen kohdistuva standardi
SFS-EN 81-80 vahvistettiin Suomessa vuonna 2004.
Pontimena kyseisen standardin luomiseen lienevät

toimineen 74 riskitekijää, joiden oli tunnistettu uhkaavan vanhojen hissien turvallisuutta.
Hissinkäyttäjän turvallisuuden kannalta niistä merkittävimpiä ovat huono pysähtymistarkkuus,
puuttuva tai riittämätön hälytysyhteys sekä hissikorien ovettomuus.
Toisin kuin valtaosassa Euroopan maista Suomessa standardia ei ole otettu osaksi lainsäädäntöä.
Tosin Ruotsissakin hissien omistajien velvollisuus
17

Hissin määräaikaistarkastuksessa varustusta ja toimivuutta peilataan
sen rakennusaikana valinneisiin määräyksiin. Jos kuiluun vaihdetaan uusi hissi,
siltä edellytetään sillä hetkellä voimassa
olevien ehtojen
täyttymistä.
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poistaa hissien oleelliset turvallisuuspuutteet tuli
voimaan jälkijunassa, vastikään.
– Meillä Suomessa standardi on suositus vanhojen hissien peruskorjaukseen, Kone Oy:ssä modernisointijohtajana työskentelevä Heli Aalto viittaa
standardin asemaan.
Se ei hänen mukaansa tarkoita, etteikö hissien
turvallisuus yrityksen liiketoiminnassa olisi tärkeysjärjestyksessä ykkösasia sekä uusien valmistuksessa
että vanhojen hissien korjauksessa.
Kuitenkin, hissin omistaja on se, joka vastaa, että
laite on turvallinen käyttää. Sen osalta epäselvyyttä
ei ole muillakaan hissiyhtiöillä.
– Meille vastuunjako on selvä: hissin haltija vastaa sen kunnosta, toteaa Schindler Oy:n tekninen
johtaja ja hissitöiden johtaja sekä Suomen Hissiyhdistys ry:n hallituksen jäsen Tapio Härö.
Härö ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että
asia olisi yhtä selvä kaikille osapuolille.
– Varmaankaan moni hissin haltija ei sitä tiedä!
Koneessa vanhojen hissien turvallisuuden eteen
toimitaan myös ennakkoasenteella. Menossa on
mm. hanke, jossa hissien riskit ja tekninen kunto
kartoitetaan.
– Käymme hissit läpi sekä matkustajien että kunnossapitohenkilöstömme turvallisuuteen liittyvien
puutteiden havaitsemiseksi ja informoimme omistajaa niistä. Teemme myös yhdessä laitteen omistajan kanssa pitkän aikavälin suunnitelman hissin taloudelliseen ylläpitoon, Heli Aalto kertoo.

Myös Otis Oy:llä on kehitettynä asiakkaille helppolukuinen kuntokartoituspaketti. Sen avulla hissin
haltija saa käsityksen hissilaitteensa kunnosta sekä
suunnitelman mahdollisista korjaus- ja modernisointitarpeista.
– Kunkin hissilaitteen kuntoa sekä käyttöympäristöä on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti. Nyrkkisääntönä voimme kuitenkin sanoa, että vanhojen,
modernisoimattomien hissien turvallisuustaso on
kaukana nykyisten hissimääräysten turvallisuustasosta, myyntijohtaja Jani Järvenpää Otisista toteaa.
Suomen Schindleristä kerrotaan yrityksen modernisoivan nykytilanteessa kaikenikäisiä ja -tyyppisiä hissejä. Tosin hissien vaihtaminen uuteen
hissiin on lisääntymässä voimakkaasti perinteisen
modernisaation vaihtoehtona.
– Modernisointitarjouspyynnöt ovat nykyään
lähdes kaikki hissikonsulttien laatimia, joten he
määrittelevät, mitä hissille tehdään, Tapio Härö tähdentää.
– Tarjoamme yleensä vain sitä, mitä hissikonsultti on tarjouspyyntöön laittanut. Joissakin tapauksissa voimme vaihtoehtoisesti tarjota hissin
vaihtamista uuteen hissiin.

Vain pätevälle huoltajalle ja
korjaajalle lupa kajota
Omistajien ja hissiyhtiöiden lisäksi hissien kunnosta kannetaan huolta laajemmallakin taholla. Auktorisoiduista tarkastuslaitoksista käydään kahden

vuoden välein suorittamassa lakisääteinen turvallisuusarvio. Hissin omistajalla on vastuu sopia käynnistä.
Riskitapauksissa tarkastajalla on oikeus edellyttää
hissille tehtäväksi tiettyjä korjauksia turvallisuuden
varmistamiseksi. Käynti voi rapsauttaa jopa käyttökiellon, kunnes riski on poistettu.
Taloyhtiöiden velvoite rakennuksiin viiden vuoden välein tehtävästä korjaustarveselvityksestä koskee myös hissejä. Kysymys siitä, onko hissiä korjattava tai onko sen tilalle hankittava peräti uusi, voikin nousta esiin myös kuntokartoituksen seurauksena.
Vastuu hissistä on taloyhtiön hallituksella. Käytännössä hissialan toimijat hoitavat asioita kulloisenkin taloyhtiön isännöitsijän kautta. Hissin huoltaja tai korjaaja voi kuulua sen valmistaneen yrityksen henkilöstöön, mutta välttämätöntä se ei ole.
Tärkeintä on, että henkilöllä on työhön oikeuttava
hissipätevyys ja että hän noudattaa hissille laadittua
huoltosopimusta.
– Alalla on useita toimijoita, monenlaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja tarjolla, Heli Aalto toteaa.
– Taloyhtiöllä on mahdollisuus valita itselleen
sopivin.
Pääasia on, että hissi on turvallinen käyttää. Hissin käyttäjän vastuulle turvallisuutta ei saa sälyttää.
Sitä kyllä sattuu, että ongelmatilanteen pääsyylliseksi paljastuu käyttäjä - tai käyttäjien joukko. Kerralla hissiin ahtautumisen päälukuennätystä tavoi-

telleita on autettu kerrosten väliin juuttuneista hisseistä. Niissä tapauksessa aikaa ei ole tarvinnut uhrata tekijöiden jäljittämiseen.

Uusi kartoitustyökalu asuinkerrostalojen
esteettömyyskartoitukseen

Hissi - Esteetön Suomi 2017 on hanke, jonka tavoitteena
on jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen valtakunnallisesti vuoden 2017 loppuun
mennessä.
Hankkeen toimeksiannosta Bionova Consulting Oy
on kehittänyt esteettömyyden arviointityömenetelmän
asuinkerrostaloille.
Internetin kautta tehtävällä kyselyllä selvitetään hissittömiin asuinkerrostaloihin ja esteettömyyteen liittyviä
tekijöitä. Esteettömyysarvioinnin voi tehdä taloyhtiö itse,
isännöitsijä, hankkeessa mukana oleva yritys tai muu
asiantuntijataho.
Työkalu on maksutta käytettävissä vuoden 2013 loppuun asti.
Optimi 360-arviointityökalu löytyy verkkosivuilta osoitteesta www.360optimi.com
Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta, Imatra, Oulu, Pori,
Tampere, Turku ja Vaasa.
Lisätietoa kunkin kaupungin hankkeista:
http://www.hissiin.fi/kaupungit

LUKKOJEN ETÄHALLINNAN UUSI
AIKAKAUSI
Mitä jos voisit hoitaa kaikki lukitusmuutoksesi
etänä, ilman kaapelointeja tai paristoja?
Olisiko liian helppoa, jos et tarvitsisi siihen
edes tietokonetta?
Uusi iLOQ Etähallinta-asema on ratkaisu.
Tervetuloa hämmästymään Finnsec 2013
-messuille osastollemme 6e90!
www.iLOQ.com

Teksti: Hanna Rissanen

Yli 70 prosenttia Suomen
hisseistä löytyy asuintaloyhtiöistä. Etenkin 1960ja 1970 -luvun kerrostalot
tarjoavat tällä hetkellä hissialan
ammattilaisille peruskorjattavaa
ja modernisoitavaa.

E

ikä ihme, johan ne ovat ennättäneet taivaltaan taittaakin: keskimäärin kaksi miljoonaa hissimatkaa per hissi. Näitä hissimaailman keski-ikäisiä, noin 35-50-vuotiaita,
on myös määrällisesti eniten.
Kaiken kaikkiaan Suomessa toimii noin 60 000
hissiä, joista siis yli 40 000 asuintaloissa. Vanhimmat niistä ovat 1900-luvun alkupuolelta, aikakautensa tyyliä ilmentäviä.
– Olemme havainneet, että useissa 20- 30 -luvun taloissa hissi on melkein kuin perheenjäsen.
Niistä ei hennottaisi luopua, vaikka ylläpito on
haastavaa ja varaosia tehtävä monelta osin nikkarintyönä, Koneen modernisointijohtaja Heli Aalto
kertoo.
Tosiasian hissikannan vanhenemisen myötä tuomista haasteista vahvistaa myös Otis Oy:n
myyntijohtaja Jani Järvenpää.
– Uusia haasteita tulee esiin koko ajan. Olemassa
olevien hissien modernisointi sekä peruskorjaukset
ovat erittäin tärkeä osa päivittäistä toimintaamme.
Ikääntyneet hissit vaativat suunnitelmallista kunnossapitoa, jolla hissilaitteiden turvallisuus ja toimintakyky pystytään säilyttämään.

Äänihirvityksiä, harmillisia puutteita
Veräjäovi on oleellinen osa vanhan hissin ilmettä, sitä ei voi kiistää. Turvallisuuden näkökulmasta siihen liittyy kuitenkin riski. Hissikorin veräjän
ja porrashuoneen taso-ovien väli saattaa olla väljyydeltään pienten lasten kannalta vaarallisen väljä.

Uusia hissejä on saatu erilaisten vaiheiden jälkeen toteutettua myös arvorakennuksiin. Eiralaisessa taloyhtiössä on
kuljettu vuodesta 2007 lähtien nykyaikaisella hissillä.
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KUVA AIMO HOLTARI

Ikä koettelee ja
reissussa rähjääntyy

Vakavia tällaisia onnettomuuksia on sattunut Suomessakin, joskaan ei kuolemaan johtaneita sentään.
Lapsi voi mahtua jopa 17 senttimetrin rakoon.
Veräjäovellisien hissivanhuksien määräksi Heli
Aalto arvioi noin 2 000. Toki yksikään niistä ei ole
täysin alkuperäisessä kuosissaan. Vähintäänkin varaosia on jouduttu asentamaan moneen kertaan.

Vanhoissa hisseissä myös
todellisia riskimahdollisuuksia
Paitsi lapset myös vanhukset ovat turvallisuusriskeille altteimpia hissimatkustajia.
Hisseissä, joiden koreissa ei ole erillistä ovea tyypillisesti 60 -70 -lukujen hissikantaa - on olemassa vaara, että vaatteen lieve tms. jää porrasoven väliin ja hissi lähtee liikkeelle. Tai kuljetettavana
oleva kookas laatikko, roskakärry tai vastaava ottaa
hissin liikkuessa kuilun seinään kiinni ja keikahtaessaan kiilaa hississä olijan takaseinän ja itsensä
väliin. Lemmikkielämiä kuljettavat saavat niin ikään
olla tarkkana.
Etenkin heikkonäköisille onnettomuuksia sattuu
hissin pysähtymistarkkuuden heittäessä. Suhteessa kerroksen lattiatasoon hissin lattia jää joko alemmaksi tai nousee korkeammalle. Myös apuvälineiden varassa liikkuvalle tilanne on tukala. Ongelmatyyppi on 70 prosentin osuudellaan yleisin aiheuttaja sattuneissa tapaturmissa.
Uusissa hisseissä kerrosten välille syystä tai toisesta juuttuneessa hississä olijan ei tarvitse arvuutella, kuuleeko talossa olijoista kukaan hänen painettua hälytysnappia. Niissä hälytys ääni- ja myös
puheyhteys molempiin suuntiin välittyy hissin
huollosta vastaavan yrityksen päivystäjälle.
Kehnoin tilanne hissiin jääneelle on, jos hälytysnappi ei toimi ollenkaan, rapussa kulkijoita ei ilmaannu, huudot eivät tavoita asunnoissa olevia, eikä mukana satu olemaa puhelinta. Paniikkimieli voi
hiipiä rohkeammallekin. Herkemmät saattavat laistaa ylipäätään nousemasta hissiin, jonka meno on
tärisevää ja kolisevaa.

Hissin kunto imagokysymyskin
Hissin epämääräisyys ei anna myöskään mairittelevaa kuvaa taloyhtiöstä vaikkapa asunnonhankkijan
näkökulmasta. Omaa negatiivista viestiä tarkkasilmäiselle välittävät myös yhtiön korkeiksi kohonneet
hissien huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannukset,
kuluneet ja epäsiistit pinnat, ahtaus ja käytön hankaluus.
Lisää väljyyttä hissille järjestyy vain hankkimalla
vanhan tilalle uusi ja tilavampi. Usein se on mahdollista hissikuilua laajentamatta. Apuvälinein liikkuvat ja kädet täynnä kasseja, lapsia, koiria ja ties
mitä kulkevat puolestaan ilahtuvat jo saranaovien
vaihtumisesta automaattisesti avautuviin, saati kokonaan ajanmukaisen ja siistin hissin saamisesta.

PAROC ®-RATKAISUT

TALOYHTIÖILLE
JA HUONEISTOKORJAUKSIIN

Paroc osallistuu kestävään kehitykseen tarjoamalla
energiatehokkaita, kivivillasta valmistettuja eriste
ratkaisuja. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ja
lämmöneristysratkaisuja julkisivu ja kattorakenteisiin
sekä talotekniikkaan liittyvissä korjauksissa.
Ratkaisut myös taloyhtiöiden porraskäytävien sekä
muiden yleisten tai huoneistokohtaisten tilojen akus
tointiin ja ääneneristykseen.

Ota yhteyttä:
Paroc Rakentajaneuvonta
puh. +358 46 876 8100
rakentajaneuvonta@paroc.com
www.paroc.fi

Lisätietoja: Hissiyhtiöiden nettisivujen kautta esimerkiksi sivulta hissiyhdistys.fi . Valtuutettuja hissitarkastuslaitoksia löytyy mm. tukes.fi -sivujen kautta.
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ASIAKAS EI VIELÄ EHKÄ YMMÄRRÄ,
MITEN HYVÄÄ ISÄNNÖINTIÄ SAAKAAN...

Isännöinnin suuri

murrosvaihe meneillään
Isännöintiala - niin isännöintiyritysten, palveluiden
kuin asiakkaidenkin kannalta - on melkoisessa
murroksessa, vaikka sitä ei välttämättä arkipäivän
isännöintitilanteissa tiedostaisikaan.
Isännöinnin tulevaisuutta hahmottanut raportti parin
vuoden takaa piirsi kuvaa toimialasta, jossa yrityskoot
kasvavat ja yritykset toimivat ketjuina ja verkostoina.
Palveluita konseptoidaan ja asiakkaille tuotetaan
erilaisia lisäarvoja isännöintipalvelun kautta.
Isännöinti muuntuu ratkaisuliiketoiminnaksi, jolla on
paremmat kasvuedellytykset kuin isännöitsijän omaan
osaamiseen perustuvalla asiantuntijapalvelulla ja
toiminnasta on tätä kautta saatavissa paremmat katteet.

Teksti: Riina Takala Kuvat: Aimo Holtari
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Isännöitsijä Olli Väistö Ovenia
Isännöinti Oy:stä työnsä ääressä
Helsingin Pukinmäen toimistolla.
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”Palvelu henkilöityy
viime kädessä isännöitsijään. Me kuitenkin haluamme, että
hänellä on taustallaan
tukiverkko ja toimivat
asiantuntijatiimit.”
Vesa Havukainen

– Me pyrimme
jatkossa vahvistamaan entisestään isännöitsijöidemme
käytössä olevia
asiantuntijaresursseja, Vesa
Havukainen
sanoo.

V

altakunnallisesti toimiva Ovenia Isännöinti Oy on selvästi tällä ”kiinteistöalalle
tyypillisellä kehityspolulla”, kuten ympäristöministeriön Isännöinnin tulevaisuus
- henkilöselvitysraportissa vuodelta 2011 todetaan.
Raportissa ei kuitenkaan silloin visioitu sitä, että
tällaiselle kehitysuralle voi vauhtia antaa esimerkiksi pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa sijoittaa kannattavien keskisuurten yritysten yritysjärjestelyihin.
Vaaka Partners Oy on tällainen toimija. Se hankki vuoden 2011 keväällä omistukseensa toimitilojen
johtamispalveluita tarjoavan Ovenia Oy:n.
Tämän jälkeen kokonaisuuteen on liitetty asuntoisännöintipalveluita valtakunnallisesti tarjoava
Ovenia Isännöinti Oy sekä liiketilojen kehittämiseen ja kauppakeskusten johtamiseen erikoistunut Realprojekti Oy. Kuluvan vuoden aikana Ovenia Isännöinti on tehnyt kaksi yrityskauppaa: yli 30
vuotta toiminut hyvinkääläinen isännöitsijäpalvelu
Nordlund Oy siirtyi Ovenia Isännöinnin omistuksen maaliskuussa ja Mikkelin Asuntokeskus Oy lokakuussa.

Yrityskaupoilla
paikallisuutta
– Vaaka Partners ja Ovenian johto ovat laatineet
yhtiölle strategian, jota on viety nyt kaksi ja puoli
vuotta systemaattisesti eteenpäin ja suunnitelman
toteuttamista on tarkoitus jatkaa. Yksi tapa edetä
24

on niin kuin nyt on tehty - vahvistaa yrityskauppojen kautta yrityksen asemaa paikallisesti. Meillä on suunnitelmia tälläkin puolella, Vaaka Partners
Oy:ssä Ovenia sijoituksesta vastaava Partner Ilkka
Hietala kertoo.
Tärkeää tällaisissa järjestelyissä Hietalan mukaan
on se, että ostetun yrityksen toimivaa johtoa voidaan kaikin tavoin tukea Ovenia Isännöinnin toimesta, jos esimerkiksi entinen omistaja haluaa pysyä mukana yrityksensä toiminnassa.
Näin on tehty esimerkiksi Isännöitsijäpalvelu Nordlund Oy:ssä, jossa toimitusjohtaja ja yrittäjä
Juhani Nordlund jatkaa yrityksessä eläkkeelle jäämiseensä saakka.
Mikkelissä yritysjärjestelyssä on sovittu, että
Ovenian Mikkelin toimiston ja Mikkelin Asuntokeskuksen toiminnot yhdistetään ensi vuoden aikana
vaiheittain ja ne muuttavat yhteisiin tiloihin.
Ilkka Hietalan mukaan tämänkaltaisissa yritysjärjestelyissä on keskeistä se, että asiakkuuksia hoidetaan muutosten jälkeen yhtä hyvin kuin ennenkin.
Yhtälailla on tärkeä pitää huolta ostetun yrityksen henkilökunnan asemasta ja tulevaisuudesta
niin, että yrityksen toiminta nivoutuu sujuvasti yhteiseen tulevaisuuteen.
– Ostetun yrityksen haltuunotto on kaiken perusta. Sitä täytyy yhdessä suunnitella, kun tehdään
tämäntyyppisiä järjestelyitä, Hietala vielä toteaa.

Edelleen tulevaisuudessa isännöinti on
lähtökohtaisesti paikallista liiketoimintaa,
joka perustuu paikalliseen asiakastarpeeseen. Tähän avainajatukseen me uskomme
ja toimimme sen mukaan.” Partner Ilkka Hietala

Tuleeko lisää
sijoittajaomistajuutta?
Muutamia kuukausia sitten uutisoitiin, miten Corbel Holding Oy -niminen yritys osti Pirkanmaalta kolme isännöintialalla toimivaa yritystä: Pirkan
Isännöintikeskus Oy:n, Isännöintikeskus Tampere
Oy:n ja Isännöintikeskus Tekniikka Oy:n. Myyjinä
olivat Mikko Niskanen ja Risto Jaakkola, jotka molemmat jatkavat Corbelissa.
Sitä ennen Corbel osti mm. Tampereen Kiinteistöpalvelut Oy:n ja keski-Uudellamaalla toimineen
Isännöinti Jouko Lahti Oy:n. Corbel on ilmoittanut
pyrkivänsä yhdeksi maamme suurimmista isännöintiyrityksistä valtakunnallisesti.
Sentica Partners Oy:n hallinnoima rahasto ja yrityksen avainhenkilöt myivät Corbel Oy:n osakekannan ruotsalaiselle pääomasijoitusrahastolle Valedo
Partners Fund I AB:lle vuonna 2011.
– Me uskomme, että tulevaisuudessa syntyy tällekin toimialalle isompia yrityskokonaisuuksia. Samoin uskomme, että edelleen myös pienet paikalliset yksiköt pärjäävät.
– Kysymys on yhtiöiden toimintatavoista. Olivatpa ne pieniä tai isoja yhtiöitä, niin ratkaisevinta
on, miten yrityksissä toimitaan ja sitä kautta, miten
laadukasta palvelua asiakkaalle saadaan heidän tarpeisiinsa, Ilkka Hietala vastaa ottamatta kantaa, tuleeko Suomeen ehkä enemmänkin sijoitusomistusta isännöintialalle tai kasvattavatko nimenomaisesti

sijoittajaomistajat isännöintiyritysten kokoa.
– Suuremmilla kokonaisuuksilla on omat etunsa
siinä mielessä, että ne pystyvät palvelemaan paikallisesti myös valtakunnallisia asiakkaita. Se on
tietenkin yksi etu. Toiseksi - tiettyjä toimintoja voidaan tuottaa tehokkaasti juuri suuremman koon
kautta, Hietala vielä jatkaa.
- Mutta edelleen tulevaisuudessa isännöinti on lähtökohtaisesti paikallista liiketoimintaa, joka perustuu paikalliseen asiakastarpeeseen. Tähän
avainajatukseen me uskomme ja toimimme sen
mukaan. Modernit toimintatavat ja modernit työkalut - siinä niitä asioita, mihin me uskomme pitkässä
juoksussa, hän vielä toteaa.

Mikä isännöintialassa
sijoittajaa kiinnostaa?
Kun ensimmäisiä sijoittajataustaisia yrityskauppoja isännöintialalla tehtiin, heräsi uteliaisuus, mikä
sijoittajaa kiinnostaa alassa, jonka pääviesti tuntuu
olleen varsinkin viime vuosikymmeninä: ”Asiakkaat
eivät ole valmiita maksamaan oikeaa hintaa; Ostavat aina vain halvinta; Ei tällä työllä leveää leipää
syödä; On oltava monta kymmentä kohdetta per
isännöitsijä, että tämä kannattaa....”
– Isännöinti on lähtökohtaisesti vakaata ja kannattavaa palveluliiketoimintaa. Me uskomme, että
isännöinti on toimiala, jossa voidaan kehittää toimintaa pitkäjänteisesti. Ja kun toimintaa kehitetään

Vaaka Partners
ja Ovenian johto ovat laatineet yhtiölle
strategian, jota
on viety nyt
kaksi ja puoli
vuotta systemaattisesti
eteenpäin ja sitä on tarkoitus
jatkaa, Ilkka
Hietala sanoo.

Jokainen ostaa
sellaiset palvelut, jotka hänen
tarpeeseensa
parhaiten sopivat. Ovenia
Isännöinnissä
halutaan mieluiten rakentaa
pitkäaikaisia
asiakassuhteita. Isännöitsijä
Olli Väistö (oik.)
neuvottelussa
asiakkaan
kanssa.

pitkäjänteisesti, syntyy yhtiölle myös kilpailukykyä
ja sitä kautta voidaan rakentaa asiakkaille parempia
ja laajempia palvelukokonaisuuksia, Ilkka Hietala
kiteyttää sijoittajan mielenkiinnon alan yrityksiä ja
toimintaa kohtaan.
Vakaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että isännöintialan toiminta ja kehitys on ennustettavissa.
– Kysyntä on jo olemassa ja se on ennustettavaa
sekä toiminta on paikallista, siinä mielessä se on vakaata, hän kiteyttää.
Sijoittajan mielenkiinto perustuu luonnollisesti tuotto-odotuksiin, mutta missä kohdassa sijoittajalla on mahdollisuus saada tuottoa sijoittaessaan
isännöintiyritykseen?
– Me uskomme siihen, että silloin kun yhtiöstä
tehdään paremmin menestyvä ja kilpailukykyinen,
niin se myös kasvattaa yhtiön liiketoimintaa ja arvoa. Tätä me olemme tekemässä, Hietala toteaa.

Isännöinti
kiinnostaa
Ovenia Isännöinti Oy tuli osaksi Ovenia-konsernia vuoden 2012 alussa monipolvisten vaiheiden
kautta. Ovenia Isännöinti Oy:n vt. toimitusjohtajana
työskentelevä Vesa Havukainen kertoo, että yrityksen taustat liittyvät YH-Suomi Oy:hyn. YH-Suomi
perustettiin vuonna 1939 ja sen historia taas liittyy
edesmenneen Rakennusosuuskunta Hakan historiaan.
– Me kuuluimme vuoden 2010 toukokuuhun
loppuun saakka Avara-konserniin, joka oli edelliseltä nimeltään YH-Suomi. YH:ssa oli vuosien aikana monia yritysjärjestelyitä, mutta me olemme olleet koko ajan itsenäinen isännöintiyhtiö. Meillä ei
ole ollut rakennuttamista, eikä kiinteistöomistuksia,
vaan vain isännöintiä., Havukainen toteaa.
Tämä näkökulma nousee esiin, koska YH-konserni rakennutti uudiskohteita ja toimi myös vuokra-asunto-omistajana.
Ilkka Hietalan mukaan Vaaka Partnersin mielenkiinto on kohdistunut pelkästään kiinteistöjohtamiseen ja isännöintiin, ei rakennuttamiseen
tai kiinteistöomistukseen.
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– Oveniassa on selkeä strategia, jonka mukaan
yhtiötä kehitetään. Rakennuttajat ja kiinteistönomistajat ovat Ovenialle asiakkaita, emmekä me kilpaile heidän kanssaan, Hietala sanoo.

Työhön sitoutuneet
työntekijät menestystekijöinä
90-luvun lopulla isännöitsijäkunnan pelättiin jakaantuvan toimitilamanageerauksesta kiinnostuneiden nuorten kiinteistöpäälliköiden ja vähemmän arvostetun asunto-osakeyhtiöisännöitsijöiden
työmarkkinaksi. Taustalla nähtiin huoli, miten täyttää 2000-luvulla eläkkeelle siirtyvien isännöitsijöiden jättämät työpaikat.
– Me uskomme siihen, että työhönsä sitoutuneet työntekijät ovat tulevaisuudessa avainasemassa yhtiön menestystä rakennettaessa. Me olemme
myös tekemässä pitkäjänteisesti töitä sen eteen, että
modernien työkalujen ja työtapojen kautta saamme sitoutuneita työntekijöitä. Olemme rakentamassa Ovenia Isännöinnistä valtakunnallisesti sellaista
työpaikkaa, joka on haluttu.
– Pystymme tarjoamaan laajoja urapolkumahdollisuuksia, koska toimimme valtakunnallisesti ja
meillä on laajasti sekä liiketilojen, toimitilojen sekä
asuinrakennusten isännöintiin ja ylläpidon johtamiseen liittyviä tehtäviä, Ilkka Hietala luettelee tavoitteita.
– Kysymys on myös siitä, minkälainen isännöitsijän työn kuva on. Me haluamme olla kehittämässä
sitä siihen suuntaan - mistä Jan Vapaavuoren teettämässä raportissakin mainittiin - että isännöitsijällä on toimiva tukitiimi takanaan. Ei ole mahdollista,
että yksi ihminen osaa kaiken. Me pyrimme jatkossa vahvistamaan entisestään isännöitsijöidemme
käytössä olevia asiantuntijaresursseja, Vesa Havukainen sanoo.
Tällä toimintamallilla on tarkoitus vastata erityisesti uusiin asiakasvaatimuksiin, jollaisina nähdään
esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyvät asiat
– Meidän tekniset asiantuntijamme pystyvät
tuottamaan mm. monipuolisia energiatehokkuuspalveluita asiakkaillemme, hän vielä jatkaa.
Kiinteistökanta eri puolilla Suomea ikääntyy sa-

maan tahtiin, mutta tietysti korjaamisen painopiste
on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, missä suurin
osa Ovenia Isännöinninkin isännöimästä kiinteistökannasta sijaitsee.

Kasvottomuuden pelko
Jos yritys on liian iso, muuttuuko palvelu kasvottomaksi? Hukkuvatko isännöitsijän nimi ja kasvot
jonnekin taustajoukkoihin tai tavoittamattomiin?
Saako asiakas henkilökohtaista palvelua? Tässä
muutamia kysymyksiä, joita varsin herkästi nousee esiin, kun keskustelussa toistensa vastakohdiksi
asetetaan pieni, paikallisesti toimiva ja valtakunnallisesti toimiva iso isännöintitoimisto.
– En näkisi ison palveluntarjoajan toimintaa kasvottomana, vaan uskon siihen, että isännöinti on
aina paikallista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Me
pystymme panostamaan myös työkaluihin enemmän kuin yksittäiset pienet yksiköt. Uskon, että tulevaisuudessa työntekijät sitä arvostavatkin, Ilkka
Hietala pohtii.
– Isonkaan toimijan palvelu ei saa olla kasvotonta. Palvelu henkilöityy viime kädessä isännöitsijään.
Me kuitenkin haluamme, että hänellä on taustallaan
tukiverkko ja toimivat asiantuntijatiimit. Koemme,
että suuruus tuo meille vahvuutta, eikä myöskään
asiakkaan näkökulmasta kaikki asiat ole yhden ihmisen takana.
- Totta kai hyvää palvelua saa niin pienistä kuin
isoistakin toimistoista. Alalla tulee varmasti jatkossa olemaan niin pienempiä kuin entisestään toimintaansa laajentavia suurempia toimijoita,

Tuleeko vai onko jo työntekijäpula?
Ovenia Isännöinti on onnistunut Vesa Havukaisen
mukaan rekrytoimaan tekijöitä tarvittaviin tehtäviin.
– Isännöintitoimiala on vakaa, eivätkä suhdanteet sitä hirveästi heittele. Ihmiset arvostavat sitä,
Havukainen sanoo.
Isännöitsijäpulasta puhutaan paljon ja tuskaa
koetaan siitä, mistä tekijöitä oikeasti saadaan, kun
suurempi ikäpolvi jättää alan. Viimeksi uutinen
edessä uhkaavasta isännöitsijäpulasta oli luettavissa
maanantain 21.10. Helsingin Sanomista.
Uutisen mukaan isännöitsijöistä arvioidaan tulevan pulaa erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomessa,
Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Neuvottelevan virkamiehen Mika Tuomaalan näkemys perustuu työja elinkeinotoimistojen tietoihin. Suurimpana ongelmana isännöintialan työmarkkinoiden kannalta
pidetään sitä, että yrityksille ei tahdo löytyä riittävästi jatkajia ja myös taloushallinnon työntekijöistä,
esimerkiksi kirjanpitäjistä, tulee olemaan enemmän
kysyntää kuin tarjontaa.

Työurille monien polkujen kautta
Isännöintialalle tullaan kuitenkin tänä päivänä hyvin erilaisia polkuja pitkin. Alan oppilaitokset kouluttavat, koulutusta voidaan tarjota yrityksen tasolla
”akatemiatyyppisesti” tai sitten uusia isännöitsijöitä
tulee ammatinvaihtajista.
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Asunto-osakeyhtiöisännöinnin toimijoita
suurimmasta päästä:
CORBEL OY
185 kiinteistöalan ammattilaista, 15 paikkakunnalla,
mm. hallinnollista ja teknistä isännöintiä asuntoosakeyhtiöille, mutta myös kiinteistö- ja toimitilajohtamista, taloushallintoa ja muita asiantuntijapalveluita
Corbelin omistavat ruotsalainen pääomasijoitusrahasto Valedo Partners Fund I AB ja yrityksen
avainhenkilöt.
KIINTEISTÖ-TAHKOLA
Noin 120 ammattilaisen voimin, 6 paikkakunnalla,
isännöidään noin 1 500 taloyhtiötä
Perheomistajatausta.
OVENIA ISÄNNÖINTI OY
Yli 250 kiinteistöalan ammattilaista, 21 toimipistettä, yli 60.000 huoneistoa isännöinnissä
Osa Ovenia Group Oy:tä, jossa yli 500 kiinteistöalan ammattilaista liiketilojen, toimitilojen
sekä asuntojen isännöinnissä ja ylläpidon johtamispalveluissa. Omistajina yhtiön johto ja Vaaka
Partnersin hallinnoimat rahastot. Vaaka Partnersin
sijoituskohteita mm. Malkit Oy (kiinteistötarvikkeet ja -palvelut), Renewa (lämpölaitostoimittaja),
Vesivek/Nesco (sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet), Produral Oy (kiinteistöautomaation
mittaus- ja säätöjärjestelmät) sekä Musti ja Mirri
(lemmikkituotteiden vähittäiskauppa).
REALIA ISÄNNÖINTI OY
Noin 500 alan ammattilaista, 80 paikkakunnalla,
isännöidään noin 5 850 asunto- ja kiinteistöyhtiötä
Osa Realia Group Oy:tä, Realian pääomistaja on
Sponsor Fund III ja suurimmat vähemmistöomistajat Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma.
REIM ISÄNNÖINTI OY
Yli 120 kiinteistöalan ammattilaista, 14 toimipistettä, isännöintiä ja kiinteistönvälitystä
Osa REIM Groupia, joka on perustettu vuonna
1988. Sana REIM tulee sanoista Real Estate Investment and Management.
TALOASEMA
Taloasema toimii isännöintialalla franchising-mallin
mukaisesti. Taloasema-yrittäjiä on tällä hetkellä
Espoossa, Helsingissä, Kemissä, Keski-Uudellamaalla, Lohjalla, Porvoossa, Tampereella, Turussa
ja Vantaalla.
Taloaseman hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtajana Matti Aunola, toimitusjohtaja
Esko Pietikäinen, Nina Gromoff, Anita Pietikäinen,
Matti Huuhka ja Lauri Toivonen.
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– Tulevaisuudessa uskon työvoimaa tulevan kaikista noista väylistä. Alan oppilaitoksia varmasti tarvitaan, mutta myös omaa koulutusta, Havukainen
sanoo.
Ovenia Isännöinnissä on toteutettu laajoja rekrytointeja ja koulutettu isännöitsijöitä omiin tarpeisiin
ns. Isännöintiakatemiassa. Varsinkin monipuolisen osaamisen omaavat ammatinvaihtajat saadaan
oman koulutuksen kautta koulutettua nopeasti talon tavoille ja isännöintialalle.
Jan Vapaavuoren teettämässä raportissa todettiin
myös se, että tulivatpa isännöintialan tulokkaat sitten mistä tahansa koulutuskanavasta tai työelämästä, isännöintiyritysten täytyy noukkia sieltä ”alansa
parhaat” menestystä rakentaessaan.
– On varmasti niin, että tietyt mielikuvat isännöintialasta vallitsevat edelleen. Me haluamme yhtiönä olla aktiivisesti muuttamassa niitä. Me arvostamme tätä työtä ja tiedämme, miten haastavaa
asiantuntijatyötä se on. Toki haluamme olla siitä
myös ylpeitä, Havukainen kiteyttää.

Hintataso ja palvelukonseptit
”Hinnoittelua pidetään toimialan keskuudessa isännöintiyritystoiminnan keskeisenä haasteena”, Isännöinnin tulevaisuus raportissa todetaan. Tässä kohdin tarkastellaan palvelun hinnoitteluperusteita ja
sitä, miten hinnat ja palveluiden sisältö pitäisi saada
läpinäkyvämmiksi. Kysymys on tietysti myös kyvystä tuotteistaa palveluita.
Asiakkaan valitukset tuntuvat kohdistuvan entistä useammin siihen, ettei isännöitsijää saa kiinni, hän ei vastaa soittopyyntöihin, eikä sähköposteihinsa. Kysyä sopiikin, onko se ihme, jos yhdellä isännöitsijällä on 20-25 eri elinkaaren vaiheessa
olevaa yhtiötä hoidettavanaan. Usein suurta isännöitävien määrää perustellaan yrityksen kannattavuuden turvaamisella.
– Me uskomme siihen, että tyytyväinen asiakas
on valmis maksamaan saamistaan palveluista käyvän hinnan., Vesa Havukainen sanoo.
Käytännössä asiakkaille on tarjolla laaja palvelupaketti, josta osa kuuluu kiinteän kuukausiveloituksen piiriin ja osa on lisäpalveluita.
– Isännöinti on liiketoimintaa ja tietty määrä laskutusta per isännöitsijä täytyy olla. Me panostamme toiminnassamme lisäarvopalveluihin, kuten
esimerkiksi energiatehokkuusasiat, joille uskomme
jatkossa olevan entistä enemmän kysyntää. Laajemmasta palveluvalikoimasta hyötyy sekä asiakas
että isännöintiyritys, Havukainen jatkaa.
Taloyhtiöt kilpailuttavat isännöintipalveluita ja
etsivät heille parhaiten sopivaa palveluntarjoajaa.
– Isännöinti on omansalainen palvelu, mutta
palvelu siinä, missä muutkin palvelut. Markkinassa on monenlaisia palveluntuottajia ja monenlaisia
asiakkaita. Jokainen ostaa viime kädessä sellaiset
palvelut, jotka juuri hänen tarpeeseensa parhaiten
sopivat. Me emme halua olla halvimman hinnan
tarjoaja, vaan haluamme mieluummin rakentaa
pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Urheilutalo, Ylöjärvi

Palvelutalo Raision Oiva

MAPO, Kajaani

Lentolan meditalo, Kangasala

Valon, hapen ja ilman kosteuden synnyttämä reaktio puhdistaa HT-pinnoitetut
seinälaatat automaattisesti.

VALMISTA

nopeASTI jA kuSTAnnuSTehokkAASTI
Keraaminen julkisivulaatta on nykyaikainen ratkaisu ulkoseinän pintamateriaaliksi.
Laajan väri- ja kokovalikoiman ansiosta niin uudet kuin saneerattavatkin
rakennukset saavat säätä kestävän, modernin ilmeen.
Vanhan julkisivupinnoitteen korvaaminen taustatuulettuvilla, Buchtalin keraamisilla
KeraTwin®-laatoilla ja K20 -kiinnitysjärjestelmällä tuo monia etuja:
• saneeraus ilman kohteen huputusta
• lisäeristys helppo toteuttaa
• HT-pinnoitteella huoltovapaa julkisivu
• nopea asentaa suoraan kiinnityskiskoon

ABL-Laatat
Kirkonkyläntie 103, 00740 Helsinki, p. (09) 350 8700, abl@ abl.fi, www.abl.fi, avoinna ma 8-18, ti-pe 8-17 ja la 10-15

Suomalainen perheyrityS

”Korjausvelka on hyvä
mainosslogan saneeraajalle.
Mistä korjausvelkaa
lähdetään laskemaan....?”
Toimitusjohtaja Tuomo Tahkola
Kiinteistö-Tahkola Oy

Teksti ja kuva: Riina Takala

ISÄNNÖINTIÄ SUOMALAISUUDEN TEEMALLA

Perheyrityksen jalansijaa
vahvistettu yrityskaupoilla
Isännöinti-, manageeraus- ja kirjanpitopalveluita
tarjoavalla Kiinteistö-Tahkolalla on suomalainen nimi ja
suomalaisen asumisen tuntemisella se myös markkinoi
palveluitaan asiakaskunnalleen.
Yritysuutisia on kuultu varsin tiheään, sillä viimeisen
viiden vuoden aikana yritys on tehnyt 14 yrityskauppaa.

T

oimitusjohtaja Tuomo Tahkolan mukaan
yritysostot sopivat hyvin kasvun strategiaan, mutta aloite on useammin kuitenkin
tullut myyjältä kuin Tahkolan taholta.
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– 95 prosenttia yrityskaupoista on syntynyt niin,
ettemme ole tienneet myynnissä olevasta yrityksestä etukäteen mitään, mutta he ovat ilmeisesti tienneet ja kuulleet meistä, että olemme ostaneet

yrityksiä, toimitusjohtaja Tuomo Tahkola DI, AIT
Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevassa toimipisteessä toteaa.
– Itse ovat tulleet tarjolle, mutta mitkä ovat tarjolle tulleista olleet meille sopivia, joiden toimintatavat
ovat samanlaisia kuin meillä, se on kokonaan toinen juttu, hän vielä tarkentaa.

Isännöinnin perustehtäviä
kokonaispalkkiolla
Samanlaisilla toimintavoilla hän tarkoittaa sitä, että
ostetun yrityksen kulttuurin pitäisi olla entuudestaan samanlaista kuin Tahkolan konsernissa muuallakin, eivätkä asiakkaat joudu kokemaan omistuksen siirtymisen vuoksi radikaaleja muutoksia.
– Laskutusperusteet eivät saa olennaisesti muuttua asiakkaisiin päin. Meillä pääpaino on kiinteässä
palkkiossa. Jos ostettavassa yrityksessä on pääpaino
ollut lisälaskutuksessa, niin sehän on varmasti ollut
heille hyvä, mutta ei meille. Me olemme pyrkineet
siihen, että meidän isännöinnin perustehtäväkuvauksemme on niin selkeä kuin vain voi olla, eikä ole
tarvetta erillislaskutukseen. Ulkopuolisia asiantuntijoita ja ammattilaisia käytetään juristipalveluissa ja
muissa erikoispalveluissa sekä valvonta- ja suunnittelutehtävissä, koska se helpottaa isännöitsijän
työtä, Tahkola kuvaa toimintatapaa.
Asiakkaiden luottamus on tällä tavoin Tahkolan mukaan saavutettu ja samalla vältytty ainaiselta vääntämiseltä, mikä kuuluu kokonaispalkkioon ja
mikä on erillisveloitettavaa työtä.
– Me emme ole lähteneet rönsyilemään tuohon
keskusteluun tai toimintaan laisinkaan, hän vielä
toteaa.

Tekniset palvelut eivät
ole kannattavaa businestä
Isännöintiyritysten kannattavuuden parantamiseksi monissa toimistoissa on panostettu tekniseen
osaamiseen, on teknisiä isännöitsijöitä, tarjotaan
teknisten palveluiden palvelupaketteja ja käytetään
erilaisia toimintamalleja asiakasyhtiöiden palvelemiseksi esimerkiksi energiatehokkuuden lisäämiseksi.
Tuomo Tahkolan mielestä ns. sisäisenä tukipalveluna tekninen isännöinti on ehdoton edellytys.
Sen sijaan hän pohtii, onko isännöintiyritykselle
kannattavaa tuottaa palvelut erillisenä kaupallisena
palveluna.
– Rivin alla se ei näy kenelläkään toimijalla, joka
teknisiä palveluita laajassa mittakaavassa taloyhtiölle tarjoaa ja toteuttaa, hän toteaa.
Asiakkaiden kannalta saattaa olla selkeämpää,
kun tekninen asiantuntijuus hankitaan ulkopuolelta, eikä toimiston omalta tekniseltä isännöitsijältä.
– Muutenhan tilanne on kuin pässi kaalimaan
vartijana... Ainakin sellainen vaara on olemassa,
kun asiantuntija on liian läheltä, hän pohtii.

Tehokkuutta tavoitellaan
Tuomo Tahkolan mukaan Kiinteistö-Tahkolan tavoitteena ei ole levittäytyä pitkin poikin Suomen

KUVA AIMO HOLTARI

Pitkän tähtäyksen suunnitelma, PTS, on
tärkeä työväline kaikille taloyhtiöstä huolta
pitäville. Kiinteistö-Tahkolassa PTS tehdään kaikkiin
kohteisiin 10
vuoden aikajänteellä.

maata tietyn ajan kuluessa, vaan vahvistaa ja laajentaa olemassa olevien toimipisteiden toimintaa.
– Tärkeintä on, että meillä on hyvin toimivat toimipisteet. Mitä suurempia yksiköitä on, sitä tehokkaampia ne ovat. Kaikki asiantuntemus on silloin
ns. samassa korissa ja kun konttoriin saadaan hyvä
vetäjä, niin..., hän mietiskelee.
Onnistuminen on tietysti pitkälti hyvän vetäjän saamisesta, mutta tehokkuutta saadaan aikaan
myös yhtenäisellä toimintakulttuurilla.

Asiakas hyötyy
yrityskaupoista
Yrityskauppoja Tuomo Tahkola ei pidä asiakkaan
kannalta huonona asiana, koska silloinhan yleensä siinä siirrytään isompaan toimistoon, monipuolisempien palveluiden äärelle ja isomman joukon
palveltavaksi.
– Isommassa toimistossa on eri asiantuntijoita
ja enemmän porukkaa kehittämässä ja vastaamassa
näihin koko ajan tapahtuviin muutoksiin, kuten on
ollut asunto-osakeyhtiölaki, energialainsäädännön
muutokset, energiatodistuskäytännöt, kaikki muut
säädökset ja niin edelleen. Jatkuvasti tulee jotakin
uutta, hän toteaa.
– Myös tuuraukset ja lomitukset on huomattavasti helpompi toteuttaa ja järjestää suurissa kuin
pienissä toimistoissa.
Kahden miehen isännöintitoimistossa ei ole
välttämättä aikaa miettiä kunnolla ja perusteellisesti, miten muutokset kannattaa asiakkaille tuottaa.
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– Pienissä toimistoissa isännöintityö on vielä aika pitkälle sitä perinteistä ”paperia mappiin” -juttua.
Otetaan ehkä joku ulkopuolinen avuksi, että saadaan nopeasti hoidettua asiat, ns. tapettua kärpänen ja toimittua taas kaksi vuotta eteenpäin ennen
kuin seuraavan kerran mietitään, miten voitaisiin
tehdä, hän pohdiskelee.
Suuremmassa organisaatiossa on aivan toisenlaiset mahdollisuudet miettiä ja varautua tuleviin
muutoksiin, miten kehittää palveluita monistettaviksi palvelukokonaisuuksiksi.
– Näin toimien monia asioita kyetään myös päivittämään. Pienellä päivityksellä saatetaan taloyhtiöiden asiat kuntoon esimerkiksi seuraavan kymmenen vuoden ajaksi, Tahkola sanoo ja viittaa tässä
pitkän tähtäyksen suunnitelmien eli PTS:ien laatimiseen, joita isännöintiyrityksessä laaditaan järjestelmällisesti kaikkiin asiakasyhtiöihin.
– Kootusti toimiminen tehostaa isännöitsijän
työtä aivan valtavasti ja tuo samalla kustannussäästöjä, Tahkola vielä mainitsee asiakkaille ja työntekijöillekin koituvan hyödyn kannalta.

Palvelu mitoitetaan
elinkaaren mukaan
Monistettavuutta tai kaikille taloyhtiöille samanlaista isännöintipalvelua arvostellaan usein sillä perusteella, ettei niin voi toimia, koska taloyhtiöt ovat kukin omassa elinkaarensa vaiheessa.
Tuomo Tahkola puuskahtaa, ettei tietenkään ole
mieltä tehdä hankesuunnittelua kaikkiin asiakasyh-

tiöihin tai jotakin muuta pakollista, vaan räätälöidä
palveluja taloyhtiön elinkaaren mukaisiin tarpeisiin.
– Kysymys on painopistealueista. Osalla taloyhtiöistä on meneillään sellainen ”kaikki korjaukset tehty” -nautintovaihe, osalla tulossa korjaukset, jolloin
tehdään hankesuunnittelua ja panostetaan siihen ja
sitten osalla remontit ovat juuri päällä ja korjaamisen ruljanssi käynnissä talossa, hän muistuttaa.
Sen sijaan PTS laaditaan kaikkiin asiakasyhtiöihin. Sen yhteydessä ”tuotetaan” myös asunto-osakeyhtiölain vaatima kunnossapitotarveselvitys.
– Me laadimme PTS:n kymmeneksi vuodeksi,
vaikka laki vaatii vain 5 vuoden mittaista tarkastelua. PTS on hyvä työkalu ja sillä saadaan suunnitelmallisuutta remontteihin. Eikä sekään tarkoita sitä, että jokaisella taloyhtiöllä on samanlaiset PTS:t,
vaan jokaisella talokohtainen, hän toteaa.
Räätälöimättömyyden moite kuulostaa Tuomo
Tahkolan mielestä ylimalkaiselta yleistykseltä, eikä
pidä käytännössä paikkaansa.
– Meidän palettimme on sellainen, että meiltä
saa perusisännöintitehtävien mukaiset palvelut ja
me otamme asiantuntijoita tarpeen mukaan talon
avuksi, hän vielä toteaa.
Näinhän isännöitsijää onkin aina ohjeistettu toimimaan, koska yhdessä ihmisessä ei kaikkien alojen asiantuntijaa voi olla.
Lisäksi Tahkolan mielestä ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on siinä mielessä järkevää, että miksei otettaisi hankkeisiin heti huippuasiantuntijoita
– katto-, julkisivu-, putki-, sähkö-, lvi-asiantuntijaa
– jotka varmasti tuntevat oman toimialansa. Silloin
oman toimiston teknisen isännöitsijänkin käyttö
tuntuu tarpeettomalta.

Suoraviivaisesti
ja selkeästi
Kohteiden määrä per isännöitsijä on tuntunut olevan yksi mittari isännöintityön kannattavuudesta.
– Meidän organisaatiostamme puuttuu väliporras ja kohdemäärät per isännöitsijä ovat aika alhaisia. Meillä toiminta on yksinkertaista. Jos pitää olla
yksi avainhallitsija, yksi vakuutushallitsija, yksi vastikehallitsija ja yksi kirjanpitohallitsija kaikkiin taloihin, niin siinä on pian sata toimijaa yhdessä toimimassa. Miten tieto silloin jaetaan järkevästi?
Suoraviivaisuus ja selkeys ovat Tahkolan mukaan
toiminnan perusta.
Puhelinta ja sähköpostia voi Tahkolan mukaan
pitää isännöitsijän perivihollisina ja aikasyöppöinä, mutta toisaalta asiakaspalvelun kannalta tärkeitä välineitä. Siksi hänen mielestään on ratkaisevinta, miten isännöitsijä itse näidenkin työvälineiden
käytön organisoi.
Onhan niinkin, että jos sähköpostilla voi hoitaa
tiettyjä asioita, säästyy puheluiden tulvalta. Toisaalta on kuitenkin hyvin tärkeää, että isännöitsijän saa
kiinni puhelimitse tai isännöitsijä itse soittaa vastaamattomien puheluiden perään jne.

Tosissaan tekemisessä
tulevaisuus
– Niissä yrityksissä, missä tehdään töitä tosissaan,
ne pärjäävät olipa yrityksen koko mikä tahansa. Nuoria isännöintiala ei vedä, mutta töitä riittää,
vaikka ihan helpoimmalla ei tällä alalla pääsekään,
hän miettii tulevaisuudesta.
Paljolti menestyminen on Tahkolan mielestä
kiinni myös siitä, miten hyvin tietotekniikkaa sovelletaan ja käytetään hyväksi. Siinäkään ei yrityskoko
pelkästään ratkaise menestymistä.
– Se kuitenkin on tosiasia, että jos toimisto on
riittävän iso, niin sillä on varaa ja enemmän resursseja käyttää tuotekehitykseen, suunnitteluun ja teknisten sovellusten selvittämiseen. Varsinaista isännöintityötä ei voi hirveästi oikoa.
– Voi ottaa apuvälineitä, saa sähköisesti toimitettua aineistot, ei tarvitse postittaa, kopioida, postittaa, ei tarvitse tehdä sihteerihommia, kohdemäärät
pystytään pitämään järkevinä jne. Sähköisillä apuvälineillä voidaan välttää sitä hanttihommaa, mikä
on kaikista tympeintä ja ehkä turhimman tuntuista
hommaa isännöitsijän työssä.
On pelätty, että kun isännöintitoimisto tarjoaa palveluitaan entistä enemmän netin välityksellä,
sinne mennään asiakkaita pakoon ja piiloon ja tavoittaminen on entistä vaikeampaa.
– Se on vääjäämätöntä, että nettiin mennään.
Yhden miehen toimistona voit tehdä isännöintityöt
miten haluat - vaikka ilman tietokonetta - mutta
kumpi on uskottavampaa: sinulla on kaikki aineistot sähköisessä muodossa tai sinulla ei ole mitään.
Siltä väliltähän voi olla monia erilaisia tapoja. Kyllä
se kuitenkin vain tätä päivää on, että isännöintiyrityksellä on sähköiset järjestelmät mahdollisimman
laajasti käytössä.
”Nettipelossa” unohtuu Tahkolan mielestä myös
yksi tärkeä näkökulma - sähköisillä apuvälineillä on
mahdollista tehdä toiminnasta läpinäkyvää.
– Jos hallitus pääsee käsiksi kaikkiin taloa koskeviin papereihin netin kautta, mistä ja milloin tahansa, niin kai se nyt on paljon parempi kuin se,
että perusisännöitsijällä on kaikki paperit mapissa
ja hän saattaa vilauttaa niitä hallituksen kokouksessa tai toimittaa pyydettäessä. Toki näitä vanhakantaisia ”isännöitsijäpamppuja” on tietenkin koko ajan
vähemmän ja vähemmän.

Kasvua uusien
asiakkaidenkin kautta
Kiinteistö-Tahkola Oy on kasvanut nykymittoihinsa myös sen ansiosta, että koko ajan tulee uusia asi-

Tilaa Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
Joka viikko uutisia taloyhtiömaailmasta.
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”Ei sellaisiakaan tilanteita
tule käytännössä, että tänään loppui tämän talon
käyttöikä. Voi olla, että laskennallinen käyttöikä on
mennyt umpeen 10 vuotta
sitten, mutta ei sen perusteella ryhdytä korjaamaan.
Muut asiat sen korjaustarpeen ratkaisevat”.
Tuomo Tahkola
akkaita. Yritys on kehittänyt omanlaisen sabluunan
myös uudiskohteiden isännöimiseen.
– Meillä on aina tullut enemmän isännöitäviä
kohteita kuin mitä on lähtenyt pois. Seuraamme sitä vuosittain, Tahkola iloitsee.
Uudiskohteiden vastaanottamisessa on paljon
työtä perustamisiin, rakentamiseen liittyvine asioineen, laina-asioihin, hallituksen valitsemisiin,
yhtiökokouksiin, takuuhommiin jne.
– Moni vierastaa sitä, että uudiskohteessa on
aluksi kauhea ryysis töiden kanssa, mutta me olemme valmiita tekemään sitä omalla sabluunallamme.
Niidenkin talojen isännöinti muuttuu sitten kahden vuoden jälkeen ns. peruskohteen isännöinniksi, kun yksi- ja kaksivuotistarkastukset ovat ohi.
– 10-vuotistarkastukseen ja -vastuun päättymiseen saakka tehdään myös tiettyjä toimenpiteitä,
mutta sen jälkeenhän nekin ovat ihan normaaleja
kohteita koko elinkaarensa ajan.

Isännöintityö
tutuksi perhepiirissä
Kiinteistö-Tahkolan perusti isä Timo Tahkola vuonna 1977. Sukupolvenvaihdos yrityksessä tehtiin
2000-luvun vaihteessa. Helsingin konttori avattiin
vuonna 2005 ja tänä päivänä toimintaa on kuudella
paikkakunnalla.
Veljeksistä Seppo Tahkola toimii konsernin johtajana ja Tero Tahkola välityspuolen johtajana. Mika
Tahkola on mukana osakkaana ja toimitusjohtajana
asianajotoimistossa.
– Meillä oli hyvin toimiva toimisto siinä vaiheessa, kun siirryttiin tänne etelään. Olemme kasvaneet ja jollakin tavoin pysyneet mukana muutoksen
kyydissä. En tiedä yhtään alaa, millä pääsisi helpolla
työpaikkansa säilyttämiseksi, Tuomo Tahkola vielä
toteaa.
Jotkut pitkän linjan isännöitsijät ovat joskus tuumanneet, etteivät mielellään näkisi jälkipolvensa
jatkavan isännöintityössä sen rankkuuden ja työmäärän vuoksi. Tuomo Tahkola lausahtaa tähän:
”Eihän näin vaihtelevaa hommaa
toista ole kuin isännöitsijän työ”.

Miten hyvin
osasivatkaan
ennustaa...?
NÄYTTÄÄ todennäköiseltä, että isännöintialan
on kehitettävä uusia sopimuskäytäntöjä uudistaminen ja avattava hinnoittelua. Tällä hetkellä sekä
isännöitsijät että taloyhtiöt pelkäävät, että sopimuskäytäntöjen avaaminen johtaisi kustannusten
kehittymiseen epätoivottavalla tavalla.
Suuremmissa yrityksissä nähdään alan keskeisenä trendinä yrityskoon kasvu ja toimialarakenteen keskittyminen. Tämän koulukunnan edustaja
esitti, että ”isännöinti tullaan hoitamaan tulevaisuudessa 6-7 yrityksen toimesta”. Perusteluna on,
että osaamisvaateet ovat kasvaneet liian monimuotoisiksi generalisti-isännöitsijälle. Ratkaisuna
on, että tehtävät jaetaan yrityksen sisällä ja tuotetaan yrityksen sisäisten resurssien toimesta.
Toinen alan toimijoiden keskuudessa oleva
koulukunta, pitää todennäköisenä, että alan yrityskoon jakauma tulee säilymään tai muuttumaan
niin, että markkinat jakautuvat suurempiin organisaatioihin ja lähes mikroyrityksiin. Vastavoimiksi
keskittymiskehitykselle esitetään taloyhtiöiden
kokoeroja ja taloyhtiöiden elinkaarivaiheen eroja.
Pieniä yhtiöitä hoidetaan jatkossakin vähemmän ammattimaisesti ja pienempien toimijoiden
toimesta.
Perusteluina on myös esitetty ansaintalogiikkaa. ”Pienet taloyhtiöt ovat kannattamattomia
suurelle organisaatiolle”. Pienissä taloyhtiöissä
omistajat ovat myös lähempänä toimintaa ja
joissain tapauksissa valikoituneempia. Esimerkiksi pienissä erillistalojen, paritalon tai rivitalon
yhtiössä asukkaat voivat hoitaa suurta osaa yhtiön
yhteisistä asioista omin voimin ja tarvita vain
kevyttä isännöintiä.
Myös taloyhtiö, jossa ei ole odotettavissa
korjauksia tai muita vaativia muutoksia, voidaan
hoitaa hyvin kevyellä isännöinnillä, jolloin isännöintiyritykset erikoistuvat eri elinkaaren vaiheen
isännöintiin . Suuremmat organisaatiot hoitavat
elinkaaren vaativat vaiheet, kuten peruskorjaukset
ja pienemmät organisaatiot muut.
Verkostoajattelun mukaan isännöinti on palveluiden paketoija, joka hankkii osaamista verkostoistaan. Tämän näkemyksen mukaan osaamista
voidaan ostaa ja isännöintiorganisaation koko ei
ole merkittävä tekijä. Nainen ja puhelin voi tämän
ajatuksen mukaan toimia yhtä osaavasti kuin suurempi organisaatio. Koulukunta hakee esikuvansa
toimitilojen manageerauksesta, jossa lisäarvolupaus tulee toimittajien avoimen ja läpinäkyvän
kilpailutuksen ja verkoston johtamisen kautta.
Isännöinti vaatii aina jossain määrin paikallista
läsnäoloa, joten kattavan maanlaajuisen organisaation rakentaminen isännöintiin tuntuu yhtä
haasteelliselta kuin kiinteistöpalveluissa yleensä.
Sellainen rakentuisi esim. verkottumiseen paikallisien toimijoiden kanssa Franchising-tyyppisesti.
Otteita Isännöinnin tulevaisuus
-henkilöselvitysraportista Ymra 14-2011
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TALOYHTIÖT TARKKANA URAKOITSIJAN VALINNASSA

Lumenpudotuksista
kannattaa sopia

Lumenpudottajien työturvallisuudesta vastaa yritys.
Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kannattaa aina varmistaa urakoitsijan taustatiedot.

Taloyhtiöitä on taas syksyn aikana muistutettu siitä, että
niiden kannattaa varautua jo ennakolta talvikunnossapitoon,
etenkin kattolumien osalta. Kokenut kattourakoitsija
suosittelee taloyhtiöitä olemaan asiassa liikkeellä hyvissä
ajoin ja valitsemaan lumenpudotusurakoitsijan tarkasti ja
vastuullisesti, urakoitsijan taustat ja toimintatavat selvittäen.
Näin taloyhtiö voi välttää runsaan lumentulon jälkeisen
”hätätilanteen”, jossa paikalle hälytetään helposti ainoa
vapaana oleva, ja valitettavan usein ammattitaidoton, toimija.

-L

umenpudotus on noussut kuumaksi aiheeksi muutaman viime talven
aikana. Alalla on nähty liian monta sellaista toimijaa, jotka eivät ole
toimineet vastuullisesti tilaajan kiinteistöä, eikä
myöskään yhteiskuntaa kohtaan, sanoo jo 20 vuot-

ta kattoalan yritystään, Kattotutka Oy:tä vetänyt Kari
Lindgren ja kertoo esimerkkejä:
– Eräänkin koulun katosta korjasimme toista tuhatta reikää, jotka lumenpudottajat sinne olivat tehneet. Lisäksi harmaan talouden toimijat ovat toiminnallaan olleet vääristämässä kilpailua.
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Kattolumien
tarkkailusta on
tehtävä yksityiskohtainen
sopimus, mitä
ja miten tehdään, Kari
Lindgren muistuttaa.
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Lumitilanteen tarkkailun
tarve korostunut
Muutamissa viimeaikaisissa käräjäoikeuteen asti
edenneissä kattolumionnettomuuksissa on tutkittu
erityisesti sitä, miten lumitilannetta on ennakkoon
tarkkailtu, kuka sitä tehnyt ja miten. Kari Lindgrenin
mielestä taloyhtiöiden kannattaisi ehdottomasti sopia kattolumien tarkkailusta ja pudottamisesta yksityiskohtaisella sopimuksella jo ennakkoon.
- Esimerkiksi meillä lumenpudotuksen ennakkosopimuksessa sovitaan tarkkaan, miten seurantaa tehdään. Pääsääntöisesti teemme seurantaa sopimuskohteissa itse oma-aloitteisesti ja käymme
pudottamassa lumet aina kun sen tarpeelliseksi havaitsemme, ilman erillistä huoltokutsua. Toki seurantavastuu voidaan sopia jätettäväksi myös taloyhtiölle, jos niin taloyhtiön puolelta toivotaan, Lindgren kertaa toimintamallin vaihtoehtoja.
Ennakkosopiminen on järkevää taloyhtiöille
myös taloudellisesti, koska tällöin voidaan sopia koko talveksi työlle takuuhinta, mistä pidetään kiinni
myös runsaslumisina talvina ja lumimyrskyjenkin
jälkeen. Sopimuksella varmistetaan myös se, että
katolla tehdään juuri ne toimenpiteet, mitä tilaaja
on halunnut, eikä yhtään ylimääräistä.
Lumitilanteen tarkkailun käytännön toteuttamisessa voi olla erilaisia tapoja riippuen kiinteistöstä,
kattomateriaalista, kattomuodosta tai rakennuksen
sijainnista. Pääsääntöisesti tarkkailua tehdään katutasolta, mutta erityistilanteissa, runsaan lumisateen jälkeen, tuulisen päivän jälkeen tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden aikana, käydään myös
katolla.
– Kun on satanut lunta, käymme katolla katsomassa, mikä on tilanne. On tärkeää, että vaikka olisi satanut vain 30 mm lunta, niin katolla käydään
katsomassa, mihin paikkoihin tuuli on kinostanut

lumen, esimerkiksi räystäiden päälle. Me pidämme huolta siitä, että katon lumikuorma on tasainen.
Paksukaan kerros lunta ei tarkoita automaattisesti sitä, että se pitää välttämättä pudottaa alas. Katolta
ei koskaan poisteta kaikkea lunta, vaan sinne pitää
jättää sellainen noin 5 senttimetrin paksuinen suojakerros, Lindgren opastaa.
Voimakkaat sään ja ennen kaikkea lämpötilan
vaihtelut ovat ammattilaisenkin kannalta haastavimpia tilanteita. Aamun seurantakierroksella katolla on voinut olla 30 mm lunta ja räystäät ovat olleet
puhtaita, eikä näkyviä ongelmia ole ollut tiedossa.
Kun sitten lämpötila nouseekin päivän aikana nollaan tai plussan puolelle ja katolla on lämpövuotokohtia niin pian lumi saattaakin olla räystäiden
päällä suurina kinoksina.
– Tämänkin tilanteen ammattimies pystyy ennakoimaan. Tästä syystä esimerkiksi tietyn jyrkkyyden omaavilla peltikatolla lumet pudotetaan heti
pois. Säätietojen seuraaminen on tässä hyvin tärkeä
elementti, Lindgren kertoo.

Työturvallisuus on asennekysymys
Kari Lindgren muistelee, miten 90-luvulla kattotyöturvallisuuteen suhtauduttiin aika välinpitämättömästi, eivätkä varusteetkaan olleet kovin kummoisia.
– Silloinen kulttuuri oli sitä, että peltisepät pysyvät katolla, eivätkä tipu. Sen jälkeen on tapahtunut
hyvää kehitystä siinä, että nykyisin käytetään turvavälineitä. Ennen vanhaan niiden käyttämistäkään ei
kukaan valvonut.
– Meille työturvallisuus on ykkösjuttu. Meillä on
esimerkiksi sellainen toimintatapa, että joka ikisen
palaverin alussa todetaan työturvallisuustilanne ja
varmistetaan, miten toimitaan. Meille työturvallisuuslaki ei ole sanahelinää, vaan työturvallisuudes-

ta kiinni pitäminen on asenteemme, Lindgren sanoo.
Lindgren myöntää sen, että työturvallisuuden
noudattaminen on vaatinut asennemuutosta koko
yrityksen tasolla.
– Voisi tietysti ajatella niin, että virkamiehet valvovat, määräävät ja pakottavat meidät noudattamaan lakia. Mutta voi myös ajatella näin, että virkamiehet ovat meidän kumppaneitamme siinä, että
työntekijämme voivat mennä joka ikinen päivä terveinä töistä kotiin.

Työntekijät koulutettava työhönsä

Sivukiillottomalla
maalattu näyttää
himmeältä myös
näin sivulta
katsottuna

Työturvallisuuden noudattamatta jättäminen tai
harmaan talouden touhuaminen liitetään monissa
keskusteluissa herkästi ulkomaalaisiin, varsinkin virolaisiin työntekijöihin ja yrityksiin. Tätä näkemystä
Kari Lindgren ei lähde allekirjoittamaan suorilta.
– Minun korvaani särähtää se, että tuollaiset jutut laitetaan herkästi virolaisten piikkiin. Jos suomalainen yritys ottaa virolaisia työntekijöitä töihin,
yrityksen pitää huolehtia heidän kouluttamisesta,
Lindgren yksinkertaistaa kuviota.
Kattotutkalla on hyviä kokemuksia monista ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä, kuten virolaisista,
kosovolaisista, tanskalaisista ja afrikkalaisistakin.
– Ei se ole siitä kiinni, mistä päin maailmaa tulet,
vaan siitä, minkälainen koulutus sinulle annetaan ja
minkälainen asenne sinulla on työtä kohtaan. Kun

haluat hoitaa työsi hyvin, se on paras lähtökohta,
toteaa Lindgren.
Ammattimaisen lumenpudotuksen perussääntö
on aina, että katolle ei mennä teräslapioiden, kirveiden, eikä sorkkarautojen kanssa. Työvälineet täytyy Lindgrenin mukaan työstää tarpeisiin sopiviksi:
esimerkiksi lumikolan ja muiden työvälineiden terävät kulmat viilata pois jne.
– Ne, jotka eivät osaa tehdä lumenpudotustöitä ammattitaitoisesti, käyttävät petkelettä, kirvestä
tai rautalapiota. Kuinka monta kertaa olemmekaan
todistaneet tilanteita, joissa kirveellä pätkitään menemään oikein olan takaa. Jää on paksua, kunnes
tulee se hetki, että kirves menee siitä läpi ja tekee
hetkessä reiän myös peltikattoon.

Huoltamisella katon elinkaari pitenee
Keväällä lumien sulamisen jälkeen ammattitaitoinen lumenpudottaja käy vielä silmämääräisesti tarkistamassa vesikaton kunnon.
– Käymme lumenpudotuksen sopimuskohteissamme keväällä automaattisesti katsomassa tilanteen ja varmistamassa laadukkaan työnjäljen. Samassa yhteydessä taloyhtiö voi, niin halutessaan,
teettää meillä myös laajemman kuntoarvion pitkän
tähtäimen suunnittelua silmällä pitäen. Kuntoarvio
luo hyvän pohjan vesikaton huoltamiselle ja täsmäkorjausten suunnittelulle.
Säännöllisen kattohuoltamisen merkitys on
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Lindgrenin mielestä ollut taloyhtiöiden työlästä ymmärtää. Taloyhtiöissä luullaan, että katto on
kunnossa, koska se ei vuoda.
– Me väitämme kokemukseemme perustuen, että jos vesikatto huolletaan säännöllisesti, sen elinikää jatketaan kymmenillä vuosilla, mainitsee Lindgren.
Osa isoista kiinteistönomistajista on Lindgrenin
mukaan jo ymmärtänyt, mikä merkitys säännöllisellä kattohuollolla on esimerkiksi taloudellisesti.

Kattotutka katsoo eteenpäin

KUVA RIINA TAKALA

Huoleton ja
tuottajavastuun
täyttävä valinta

Vesikaton luotettavaksi kumppaniksi itseään markkinoivan 20-vuotiaan Kattotutkan kasvu on ollut
huikea erityisesti 2000-luvulla. Yrityksellä on nyt
yhdeksän toimipistettä eri puolilla Suomea. Tyypillisimmin asiakasta autetaan vesikaton tarkastuksilla, huolloilla ja täsmäkorjauksilla, mutta myös suuremmat vesikaton korjaustyöt ja uusimiset kuuluvat
yhtiön palveluvalikoimaan. Yritys on urakoinut 20
vuoden aikana noin 17 000 kohdetta.
Kattotutkalla on käynnissä sukupolvenvaihdos.
Se toteutetaan suunnitelmallisesti siten, että Kari
Lindgren jatkaa toimitusjohtajana vielä pari vuotta ja toimii sen jälkeen taustatukena pojilleen, jotka
hiljalleen ottavat vetovastuuta perheyrityksestä.
- Minusta on aivan älyttömän mukava ja innostava ajatus, että pojat jatkavat tätä työtä, mitä yrityksessä on jo 20 vuotta tehty.
Kari Lindgren on tosissaan sanoessaan tämän.
Karin vanhin poika Heikki opiskelee parhaillaan
Oulussa kauppakorkeakoulussa, mistä hän valmistuu kahden vuoden päästä ja ottaa sitten toimitusjohtajan vastuun. Toiset pojat Mikko, Tommi ja
Matti työskentelevät yrityksessä jo nyt kenttätöissä
projektipäälliköinä.
- Toteamus ”asiakas on meille tärkeä” ei ole yrityksemme toiminnassa klisee. Se on elinehto meille, Kari Lindgren vielä toteaa.

Valitse paperin keräämisen sujuvin ratkaisu,
joka alkaa jo sopivimmasta keräysastiasta.
Suomen Keräystuote Oy on tuottajayhteisö, jonka
yhteistyökumppanin valitsemalla voit luottaa, että
taloyhtiösi kierrätysasiat ovat priimakunnossa.
Ota yhteyttä. Me huolehdimme, että keräyspaperi
kerätään ja kierrätetään uudeksi paperiksi.

www.suomenkeraystuote.fi

Kolme tukijalkaa: ei velkaa, maksavat asiakkaat ovat tärkeitä, eikä väkisin väännetä mitään eli hintakilpailuun ei lähdetä, Kari Lindgren luettelee.

Kattoalan urakoitsijoiden keskinäistä yhteistyötä esimerkiksi
työtapojen yhtenäistämiseksi
pitäisi lisätä. Helsinkiin on yritetty
perustaa peltiseppäyhdistystä, joka
kokoaisi alan toimijoita yhteen.

Tekstit: Matti Karppanen

KIINTEISTÖPOSTILLA HURJA LUKIJAMÄÄRÄN KASVU

Taloyhtiöpäättäjät ovat
laiskoja netin käyttäjiä
Lokakuun alkupuolella tehdyn
Kiinteistöpostin lukijatutkimuksen
tuloksista käy ilmi, että taloyhtiöpäättäjät
eivät hyödynnä kovinkaan paljoa internetiä
päätöstensä tueksi.

12

prosenttia kaikista vastaajista ei hae
koskaan apua netistä hankintojen
tai päätöksenteon tueksi, 30 prosenttia vastaajista sanoi hyödyntävänsä nettiä harvemmin kuin kerran kuukaudessa
ja 14 prosenttia noin kerran kuukaudessa.
Ammatti-isännöitsijät ovat keskimääräistä aktiivisempia käyttäjiä, sillä heistä 30 prosenttia hyödyntää nettiä päivittäin ja viikoittain ainakin kerran
38 %. Kerran kuukaudessa tai harvemmin kone aukeaa 15 prosentilla, kaksi prosenttia ei käytä nettiä
laisinkaan.
Tulos on mielenkiintoinen ja vahvasti vastavirrassa siinä, miten yleensä luullaan. Monet kiinteistöalalla toimivat yrityksetkin kuvittelevat hoitavansa
markkinointiviestintänsä myös taloyhtiöpäättäjiin
netin kautta. Metsään menee.
Kiinteistöposti teetätti tutkimuksen yhdellä Suomen suurimmista tutkimusyrityksistä, IROResearch
Oy:llä jo viidettä kertaa. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi.
Tutkimuksessa haastateltiin lokakuun alkupuolella puhelimitse 100 ammatti-isännöitsijää, 100
oman toimen ohessa toimivaa osakasisännöitsijää ja 100 taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa eri
puolilta Suomea.

mukseen. Nyt yhtä Kiinteistöpostin numeroa lukee
2,40 ihmistä. Se tarkoittaa, että lehden valtakunnallisella puheenjohtajanumerolla on 155 000 lukijaa.
Kahdessa vuodessa lukijamäärä on kasvanut peräti
23 000:lla lukijalla.
Vaikka lehden keskimääräinen lukuaika on vähän supistunut, silti lukuaika on huippuluokkaa, 43
minuuttia. Taloyhtiöiden puheenjohtajat lukevat
lehteä keskimäärin 53 minuuttia.

Taloyhtiöissä korjataan paljon

Mainonta koetaan hyödyllisenä

Korjauksia taloyhtiöihin on tulossa reippaasti, sillä
52 % vastaajista sanoi seuraavan kahden vuoden aikana edustamiinsa taloyhtiöihin tulevan merkittäviä korjauksia. Vain joka kolmannessa taloyhtiössä
asiat ovat mallillaan, eikä tiedossa ole mitään korjattavaa.
14 prosenttia vastaajista kertoi taloyhtiönsä vuosihankintojen olevan yli 500 000 euroa, yhdeksällä
prosentilla yli miljoona euroa.

Joka toinen vastaaja koki lehdessä olevat mainokset
hyödylliseksi päätöksenteon kannalta ja 55 prosenttia kiinnostavina.
Lehdessä julkaistaan lukijoiden mukaan mainoksia sopivasti, tätä mieltä oli 82 prosenttia vastaajista.
Alan muiden lehtien lukeminen oli varsin vähäistä, Kiinteistöpostin lukijoista Kiinteistöliiton jäsenlehteä lukee noin joka neljäs ja isännöitsijäliiton jäsenlehteä selväsi alle viidennes. Muita alalla
ilmestyviä lehtiä luetaan satunnaisesti.

Hurja lukijamäärän kasvu
Kiinteistöpostin lukijamäärä on kasvanut voimakkaasti verrattuna kahden vuoden takaiseen tutki42

Luotettava, vaikuttaa päätöksentekoon
Vastaajat pitävät Kiinteistöpostia edelleenkin luotettavana ja uskottavana. Kouluarvosanaksi luotettavuuden ja uskottavuuden kohdalla tutkimus antoi
8,4, juttujen tasoksi 8,3, ulkoasusta 8,2. Kokonaisarvosana oli 7,9.
38 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lehti
vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa ja 86 prosenttia piti lehteä erittäin tai melko hyödyllisenä.
Lehden sisällön tärkeyskärkenä lukijat pitivät
putkiremontteja, korjausrakentamista, isännöintiä
ja hallintoa, energiansäästöasioita sekä kylpyhuoneremontteja.
70 prosenttia vastaajista kertoi lukevansa lehden
pääkirjoitukset, kasvua viisi prosenttiyksikköä edelliseen tutkimukseen.
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DNA Welholta saat
kerralla koko taloyhtiöön
HUIPPUNOPEAT
NETTIYHTEYDET sekä
LAAJAN VALIKOIMAN
TV-KANAVIA, myös

DNA ja WELHO ovat DNA Oy:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

HD:na sekä kaapeliettä antennitalouksiin.

Ota yhteyttä: taloyhtiomyynti@dna.fi
Teemme taloyhtiöllesi kilpailukykyisen tarjouksen! Tai katso lisää: www.dna.fi/taloyhtio

Onko kiinteistösi jätehuoltoasiat kunnossa?
Tule keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa
Julkisivumessuille 13.-15.11.2013
Messukeskukseen osastolle 6 n 95

Kuvassa:
MolokDomino
Komposiittiverhoilu
väri Lämmin Beige

KESTÄVYYS

EKOLOGISUUS

Molok -syväkeräysjärjestelmä on toteutettu kestävän kehityksen
periaatteita noudattaen. Säiliöiden rakenne on suunniteltu kestämään vuosikymmenien käyttö. Kaikki tuotteen tekniset ja toiminnalliset osat testataan. Vanhimmat Molok -syväkeräyssäiliöt
on otettu käyttöön 1990-luvulla ja ne ovat edelleen käytössä.

Suuren keräyskapasiteettinsa ansiosta Molok -syväkeräyssäiliöiden
tyhjennysvälit ovat huomattavasti pinta-astioita pidemmät. Tyhjennyskertojen harventuessa raskas liikenne alueella vähenee ja ympäristön kuormitus pienenee. Järjestelmän käyttöönotto vähentää päästöjä
alueella normaalisti 30-70 % verrattuna perinteisiin keräystapoihin.

KOKEMUKSET

YHTEISTYÖ

Miljoonien käyttäjien palaute ja erilaiset elinympäristöjen aiheuttamat vaatimukset ohjaavat Molok-syväkeräysjärjestelmän
jatkuvaa kehitystyötä. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa ympäri maailmaa, yhteensä yli 135 000 yksikköä. Miljoonat ihmiset käyttävät järjestelmää päivittäin.

Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi. Toimimme
kymmenissä maissa ympäri maailmaa. Tuotteita testataan ja kehitetään yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Molok Oy:n toiminta on sertifioitu laadun (ISO 9001), ympäristön
(ISO 14001) ja työturvallisuuden (OHSAS 18001) alueilla.

Pyydä edustajamme suunnittelukäynnille
Molok Oy

Nosturikatu 16, Nokia

Puh. 010 3429 400

molok@molok.com

www.molok.com

Teksti ja kuva: Riina Takala

TALOYHTIÖN JA ISÄNNÖITSIJÄN KEINOT TURVATA SELUSTANSA

Tilaajavastuu ja työohjeiden
noudattamisen valvominen
Kattourakoitsijaa esimerkiksi kattolumien
pudottamiseen etsivän hallituksen puheenjohtajan
tai isännöitsijän kannattaa tarkistaa yrityksen taustat
ja perehtyä vaikkapa lumenpudotustyön ohjeisiin,
jotta tietää, mihin asioihin kiinnittää huomiota
mahdollisesti seuratessaan lumenpudottajien työtä.

T

ekijöiden pätevyyden varmistamiseksi on
esitetty jonkinlaisen rekisterin perustamista, mistä esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja voisi katsoa, onko urakoitsijan
työntekijät koulutettu. Hankaluutena Etelä-Suomen
aluehallintoviraston, työsuojelun Kiinteistöhoitoalan tiimin tarkastajan Kirsi Pardain-Patasen mukaan on se, että kattotöihin tai lumenpudotukseen
ei ylipäätään ole omaa pätevyysvaatimusta tai koulutusta.
– Työntekijät voivat olla taustoiltaan hyvin erilaisia, eikä itse kattotyöhön ole mitään erillistä, erityistä koulutusta tai tutkintoa, Pardain-Patanen vastaa
siihen ajatukseen, miksi kattotyöntekijöiden ”ammatti- tai pätevyysrekisteri” olisi käytännössä vaikea, kenties mahdotonkin toteuttaa.
Pääpainohan työntekijöiden työturvallisuuden kannalta on siinä, että työnantaja kouluttaa ja siten varmistaa,
että sen työntekijöillä on riittävät
tiedot ja taidot tehtävään työhön.
– Työnantajan perehdyttämisvastuu ja vastuu vaarojen ja haittojen arvioinnista ja sitä kautta arviointi henkilösuojainten tarpeesta
on kuitenkin tiedossa ja varmistettavissa. Vastuullinen yritys arvioi kohteen vaarat ja haitat.
Jos yrityksellä ei ole
riittävää kalustoa tai
taitoa tehdä kohdetta,
se kieltäytyy, PardainPatanen toteaa.

Mikä yritys kattoa korjaa siihen hallituksen ja isännöitsijän kannattaa kiinnittää huomiota.

– Tilaajan tulee myös omalta osaltaan huolehtia,
että katto on siinä kunnossa, että siellä on turvalliset
väylät liikkua ja kiinnitysmahdollisuudet henkilösuojaimille, hän vielä muistuttaa.

Tilaajavastuu koskee
vuokratyövoimaa ja alihankintaa

Tarkista
lumenpudotustyöohje

Tilaajavastuulakihan määrittelee, että tilaajan on sopimuksen tekemistä vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä,
pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava
tilaajalle seuraavanlaisia asioita:

Ennen lumenpudotustyön aloittamista pitää Työsuojelun antamien ohjeiden mukaan varmistua siitä, onko työ luvanvaraista. Liikennejärjestelylupaa
voidaan edellyttää, jos työ vaatii jalankulkuliikenteen ohjaamista kiertoreiteille, ajoradan kaistojen
sulkemista tai jos työssä käytetään nostolaitetta.
Kiinteistönomistajan tulee antaa lumenpudottajille mahdollisimman tarkat tiedot mm. kattomateriaaleista ja olosuhteista, jotka vaikuttavat katolla
liikkumiseen ja lumenpoistoon.
Lumenpudotustyön vaaroja voidaan vähentää
tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja turvalaitteilla sekä ennakolta harkitulla työtavalla. Työnantajan
tulee poistaa työssä esiintyvät vaaratekijät ja suunnitella työ ennakkoon siten, että sen voi tehdä mahdollisimman turvallisesti.
Ennen työn aloittamista on varmistuttava, että
työntekijä on riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä osaa
noudattaa työturvallisuusohjeita. Työn kuluessa on
lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijän
ohjaukseen ja valvontaan.
Lumen pudotustyöhön ei saa käyttää alle 16-vuotiasta työntekijää, koska työhön liittyy putoamisvaara. Mikäli työtä aiotaan teettää 16 - 17 -vuotiailla nuorilla työntekijöillä, on työnantajan ennen työn alkua
tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten
rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;
todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva
maksusuunnitelma on tehty;
3) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys
siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä
selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Jos vuokratun työntekijän työnantajana tai alihankintasopimuksen sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat
tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön
mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.
Tilaaja voi myös itse hankkia kohdan 1 ja 2 tiedot
ja tiedot ulkomaisesta yrityksestä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä muu kuin viranomaisen antama selvitys kohtien 1 ja 2 selvitykseksi tai todistukseksi, jos
sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu
arvioija tai tietojen ylläpitäjä.
Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa
olla kolmea kuukautta vanhempia.
Selvitykset ja todistukset on säilytettävä vähintään kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva
työ on päättynyt.

Recair
INDUTRADE GROUP

46

Lisätietoja
www.tilaajavastuu.fi
http://www.tyosuojelu.fi/fi/tilaajavastuu
http://www.tyosuojelu.fi/fi/lumenpudotustyoohje
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13.-15.11.2013 Helsingin Messukeskus
TULE PÄIVITTÄMÄÄN
YHTEYSTIETOSI

Kiinteistöposti on ajantasainen ja käytännöllinen ammattilehti.
Siitä saa tärkeää taloyhtiötietoa ja siksi se on hyödyllinen.
Haluamme lähettää lehden kunkin yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle ja isännöitsijälle. Sen vuoksi on tärkeää,
että henkilö- ja osoitetiedot ovat ajan tasalla.
Tule päivittämään oman taloyhtiösi luottamushenkilöiden
tiedot Julkisivu- ja Kiinteistömessuille Helsingin
Messukeskukseen 13.-15.11.2013
Kiinteistöpostin osastolle 6n95.
Kiinteistöpostin osoiterekisterinhoitaja Jutta Teriö
on paikalla kaikkina messupäivinä klo 10.00-15.00
palvelemassa juuri sinua.
Päivitä tietosi ja voit voittaa
Arvomme jokaisena messupäivänä tietonsa
päivittäneiden kesken Lumia-älypuhelimen.
Lisäksi arvomme kaikkien kolmen messupäivän aikana
yhteystietonsa päivittäneiden kesken
Welho DNA:n huippunopean, 100 Mb,
laajakaistaliittymän vuodeksi veloituksetta
käyttöön (toimitus Welho DNA:n saatavuusalueella).

TERVETULOA JA ONNEA ARVONTAAN.
Tietoja voi päivittää kätevästi myös sähköpostilla:
osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
Tai netissä Kiinteistöpostin kotisivujen kautta
osoitteessa www.kiinteistoposti.fi. Ylävalikosta
painike Kiinteistöposti/Osoitteenmuutos.

KiinteistöTori

6n95

Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla 13.-15.11.2013 Helsingin Messukeskuksessa.

KiinteistöTori on Kiinteistöpostin järjestämä
yhteisosasto, jossa tällä kertaa Kiinteistöpostin
yhteistyökumppaneina ovat Molok Oy ja Julkisivukonsultointi JK Oy.
KiinteistöTorilla toimii Torikahvio, jossa vain torikauppiaitten asiakkaat voivat nauttia kupin kahvia
tai muita virvokkeita. Kahvion käypä valuutta on
Toritaaleri, joita saa ainoastaan torikauppiailta.
Kiinteistöpostin messuohjelma
Kiinteistöposti esittelee KiinteistöTorilla kaksi uutta
tuotetta. Kiinteistöpostin Puukstaavi on sopimusten,
pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen sähköinen allekirjoituspalvelu. Palvelu sopii erinomaisesti isännöintiyrityksille ja taloyhtiöille esimerkiksi hallitusten pöytäkirjojen allekirjoittamiseen.
Lisäksi palvelu soveltuu hyvin myös yritysten erilaisten asiakirjojen, esimerkiksi sopimusten allekirjoittamiseen.
Taloyhtioremontoi.ﬁ-palvelu on taloyhtiöiden ja alalla
toimivien yritysten kohtaamispaikka netissä.
Palvelun kautta taloyhtiöt voivat pyytää tarjouksia remonteille tai hakea mitä tahansa tuotteita ja
palveluita yhtiön tarpeisiin. Tämä kaikki on taloyhtiöille
maksutonta.
Yrityksille taloyhtiöremontoi.ﬁ tarjoaa suoran ja
edullisen kanavan tavoittaa yli miljardin euron korjausmarkkinat ja tehdä tarjouksia pyydettyihin tarjouspyyntöihin.
Lisäksi kaikki taloyhtiöille tavaroita ja palveluita tarjoaville yrityksille palvelu tarjoaa mutkattoman kanavan
kohdata tosiostajat.

Ossi Marko

Janne Valtakari

Pasi Orava

Keskiviikko 13.11.
* klo 09.00
Messujen ovet ja KiinteistöTori aukeavat.
* klo 12.00-14.00 Puukstaavin esittely.
Paikalla palvelun kehittäjäyrityksen
toimitusjohtaja Ossi Marko Signom Oy:stä.
* klo 14.00-16.00 Taloyhtioremontoi.ﬁ:n esittely.
Paikalla portaalin kehittäjä
projektipäällikkö Janne Valtakari.
Torstai 14.11.
* klo 09.00
Messujen ovet ja KiinteistöTori aukeavat.
* klo 12.00-14.00 Puukstaavin esittely.
Paikalla palvelun kehittäjäyrityksen
toimitusjohtaja Ossi Marko Signom Oy:stä.
* klo 14.00-16.00 Taloyhtioremontoi.ﬁ:n esittely.
Paikalla portaalin kehittäjä
projektipäällikkö Janne Valtakari.
Perjantai 15.11.
* klo 09.00
Messujen ovet ja KiinteistöTori aukeavat.
* klo 10-00-12.00 Taloyhtioremontoi.ﬁ:n esittely.
Paikalla portaalin kehittäjä
projektipäällikkö Janne Valtakari.
* klo 12.00-14.00 Kiinteistöpostin Lakiklinikka.
Varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto
J. Rajamäki Oy:stä vastaa taloyhtiöiden
edustajien juridisiin kysymyksiin.

Palvelun nettisivusto aukeaa 12.11.2013

Taloyhtioremontoi.ﬁ –
Yrityksille,
jotka tuottavat ja tarjoavat taloyhtiöille tuotteita tai palveluita.
Helppo tapa tavoittaa iso määrä taloyhtiöitä, jotka tarvitsevat korjausurakoitsijaa, piharemontin tekijää, maalaria, viemärisaneeraajaa...
Korjausten lisäksi taloyhtiöissä tarvitaan vuoden mittaan lukuisa määrä
erilaisia kiinteistönpitoon liittyviä tuotteita - lampusta lattiavahaan.
Taloyhtioremontoi-palvelun kautta yrityksille avautuu suora ja edullinen mahdollisuus päästä kiinni taloyhtiömarkkinoille. Markkinoille,
jossa pelkästään peruskorjaamiseen käytettiin vuonna 2012 lähes 1,3
miljardia euroa. Tämä kaikki vain vastaamalla palvelussa oleviin tarjouspyyntöihin.
Sivusto avautuu 12.11.2013.
Rekisteröidy silloin palveluun osoitteessa:
www.taloyhtioremontoi.fi.

Julkisivukonsultointi JK Oy

Molok Oy

Kiinteistöposti

Julkisivukonsultointi JK Oy on 20 vuotta
sitten perustettu turkulainen yritys.
Olemme erikoistuneet kiinteistöjen
kuntoarvioihin, julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimuksiin, julkisivujen
korjaussuunnitteluun sekä julkisivujen
korjaustöiden valvontaan. Teemme myös
mm. vesikattojen ja ikkunoiden korjausja uusimissuunnittelua.
Kaikki suunnittelutyöt teemme vankalla ammattitaidolla.
Toimimme nykyään Varsinais-Suomen
lisäksi Satakunnassa, Hämeen läänissä
sekä Länsi-Uudenmaan alueella.
Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee
8 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on n.
850.000 € / vuosi.

Molok -syväkeräysjärjestelmä on testattu,
tehokas ja tyylikäs ratkaisu kiinteistöjen
jätehuoltoon.
Molok Oy:n jatkuva tuotekehitys- ja
testaustoiminta yli kahdenkymmenen
vuoden ajalta takaa turvallisen ja kestävän
järjestelmän niin säiliöiden käyttäjille kuin
tyhjentäjille.
Molok -syväkeräysjärjestelmä on toteutettu kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen. Miljoonien käyttäjien palaute
ja erilaisten elinympäristöjen aiheuttamat vaatimukset ohjaavat Molok Oy:n
jatkuvaa kehitystyötä. Miljoonat ihmiset
ympäri maailmaa käyttävät järjestelmää
päivittäin.
Alkuperäiseen Molok -syväkeräysjärjestelmään voit luottaa.

Kiinteistöposti tavoittaa aidot taloyhtiöpäättäjät, kattavasti.
Asunto-osakeyhtiöt käyttivät Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 korjauksiinsa rahaa noin 1,3 miljardia euroa.
Se tarkoittaa sitä, että Kiinteistöpostin
154 000 lukijaa ovat vahvasti hankinta- ja
korjauspäätösten varsinaisessa ytimessä.
Se taas alalla toimivien yritysten kannalta
tarkoittaa sitä, että ilmoitus Kiinteistöpostissa on juuri oikeassa paikassa.

Tutkimus-, suunnittelu- ja
valvontapalvelut:
Julkisivukonsultointi JK OY
Kärsämäentie 35, 20360 Turku
Puh. (02) 2330 840, 0400 827 920
Yrjönkatu 15 A, 4. krs, 28100 Pori
Puh. 044 7677 297
Puuvillankatu 4 A, 30100 Forssa
Puh. 040 7568827
www.julkisivukonsultointi.ﬁ

Molok Oy
Nosturikatu 16
37101 Nokia
www.molok.com
e-mail: molok@molok.com
Puh. 010 3429 400

tarjonta ja tarve kohtaavat.
Taloyhtiöille,
jotka tarvitsevat pienen tai ison remontintekijää, piharemontoijaa, maalausurakoitsijaa, viemärisaneeraajaa,
isännöintipalvelua tai kiinteistönhuoltoa. Tai tarvitsevat
mitä tahansa kiinteistönpitoon liittyvää tuotetta tai
palvelua - lampusta lattiavahaan.
Taloyhtioremontoi-palvelun kautta hallitusten puheenjohtajilla ja isännöitsijöillä on suora ja maksuton tarjouspyyntökanava. Sen kautta tavoittaa tavarantoimittajia ja
mitä erilaisimpia korjauksia tekeviä tai erilaisia palveluita ja
tuotteita tarjoavia yrityksiä. Helposti ja maksutta.
Sivusto avautuu 12.11.2013.
Rekisteröidy silloin palveluun osoitteessa:
www.taloyhtioremontoi.fi.
Tarjouspyyntöpalvelu on maksuton.

Kiinteistöposti Oy
Puh. 09 2238 560
www.kiinteistoposti.ﬁ
info@kiinteistoposti.ﬁ

60 000 oikeaa osoitetta.

Alueellinen täsmämedia

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

188 kpl
982 kpl
3329 kpl

Lappeenranta
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

54 kpl
88 kpl
698 kpl

Helsinki
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

594 kpl
1239 kpl
6187 kpl

Oulu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

109 kpl
111 kpl
1336 kpl

Joensuu
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

61 kpl
44 kpl
780 kpl

Rovaniemi
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

51 kpl
46 kpl
551 kpl

Jyväskylä
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

114 kpl
189 kpl
1403 kpl

Tampere
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

225 kpl
227 kpl
2175 kpl

Kajaani
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

27 kpl
48 kpl
431 kpl

Turku
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

164 kpl
155 kpl
1398 kpl

Kuopio
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

73 kpl
99 kpl
917 kpl

Vaasa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

42 kpl
73 kpl
574 kpl

Lahti
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

88 kpl
83 kpl
987 kpl

Vantaa
ammatti-isännöitsijät
sivutoimiset isännöitsijät
hallitusten puheenjohtajat

135 kpl
555 kpl
2057 kpl

Soita ja pyydä tarjous!

09 2238 560
www.sir.fi
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Päämediakumppani

Rekisteröidy ennakkoon ja vältä ruuhkat:

www.julkisivumessut.fi

OIKEITA KOHTAAMISIA. AITOJA ELÄMYKSIÄ. KOSKETUS TULEVAISUUTEEN.

julkisivu

julKisivu 2013 -messut
Julkisivurakentamisen ammattitapahtuma
järjestetään osana suurta kiinteistöalan
kokonaisuutta. Julkisivu-messut
tarjoavat ammattilaisille ja alan
päättäjille mahdollisuuden tutustua
uusiin innovatiivisiin tuotteisiin,
materiaaleihin ja rakenteisiin sekä
tavata yhteistyökumppaneita ja muita
alan toimijoita. Tapahtumassa on myös
ajankohtaista ja aihetta käsittelevää
ohjelmaa.

ttervetuloa messuille!
Kiinteistöala kokoontuu kolmeksi päiväksi
uudistuneeseen Messukeskukseen – tervetuloa!
Seitsemän samanaikaisen ammattitapahtuman sikermä kokoaa Messukeskukseen
kiinteistönhoidon, korjausrakentamisen, pintakäsittelyn ja julkisivujen ammattilaiset.
Näet ja koet kolmen päivän aikana toimialojen tuoreimmat näkymät, tuotteet ja
innovaatiot. Yritykset esittelevät messuilla
uutuuksiaan juuri sinulle!

myös tehokkuutta, etenkin messuilla, missä voi lyhyessä ajassa tavata ison
joukon alan toimijoita.
Messuilla alan asiantuntijat, kollegat ja tulevaisuuden tekijät tapaavat toisiaan, solmivat kumppanuuksia ja oppivat toisiltaan. Hyödynnä mielenkiintoiset seminaarit ja luennot yli toimialarajojen – parhaat ideat tunnetusti syntyvät muualla kuin omalla työpisteellä.
Messujen yhteydessä esittelemme ylpeydellä myös uudistuneita tilojamme.
Käytössäsi on Suomen suurin ravintolakokonaisuus, josta löytyy viihtyisiä
ruoka- ja kahvilapaikkoja monenlaiseen makuun.
Tehokkaita ja viihtyisiä messupäiviä!

Arjen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa on siirtynyt yhä enemmän
digitaalisiin välineisiin. Siksi ihmisten kohtaaminen kasvokkain on yhä merkityksellisempää myös bisnesmaailmassa. Kasvokkain kohtaaminen tuo

messuinfo
aika ja paikka: 13.–15.11.2013 Messukeskus, Messuaukio 1, 00520
Helsinki
aukioloajat: ke–to klo 9–17, pe klo 9–16
liikenneyhteydet: Messukeskukseen tuovat raitiovaunut 7A, 7B ja 9.
Kaikki junat pysähtyvät Pasilan asemalla. Helsinki–Vantaan lentokentältä on
Messukeskukseen noin 15 kilometriä.
Pysäköinti: Pysäköintimaksu 10 €.
hotellivaraukset: Messukeskuksen yhteydessä on Holiday Inn Helsinkihotelli, puh. (09) 150 900.
järjestäjä: Messukeskus, puh. 040 450 3250, www.messukeskus.com
toimeksiantaja: Julkisivuyhdistys ry

Santeri Salminen
myyntiryhmäpäällikkö, Messukeskus

Koko messukeskus täynnä tapahtumia 13.–15.11.

Samanaikaisesti Messukeskuksessa järjestetään FinnSec, Kiinteistö,
ViherTek, Väri ja Pinta ja Avita ry:n AudioVisual-messut. Messuvieraat voivat
samalla kertaa tutustua kaikkiin messutapahtumiin. Voit vierailla myös
easyFairs SÄHKÖ 2013 -tapahtumassa.

ReKisteRöidy ilmaiseKsi
Tapahtumaan pääsee ilmaiseksi rekisteröitymällä kävijäksi ennakkoon internetissä tai Messukeskuksessa sisäänkäyntien
asiakaspäätteillä tapahtuman aukiolo-aikoina. Ennakkoon rekisteröitymällä vältät mahdolliset ruuhkat rekisteröitymispisteillä.

yksi rekisteröityminen oikeuttaa sisäänpääsyyn
seuraaviiin samanaikaisiin tapahtumiin: FinnSec, Väri ja
Pinta, Kiinteistö, ViherTek

seminaarit ja näytteilleasettajat

Keskiviikko 13.11.

SALI 203

Halli 3

13.3016.30

Seminaari: Käyttötarkoituksen
muutokset muutostappiosta uudistumiseen

13.30
14.00
14.05
14.40

Kahvit
Tilaisuuden avaus
Keynote speaker
Hennalan varuskunta aluekehityskohteena,
toimialajohtaja TkT Matti Kuronen, Lahti
Viranomainen muutoksen mahdollistajana,
virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen, Helsinki
Asuntoja ja kulttuurikeitaita – käytännön haasteita
uudistamisessa, kehitysjohtaja Tero Vanhanen, Hartela OK
Kunnantalosta palveluasuntoja, kunnanjohtaja
Antti Jämsén, Miehikkälän kunta
Visioita huomisen kaupungista, partneri Juho
Grönholm, ALA‐arkkitehdit
RIL‐Palkinto 2013. Voittajan julkistaa rehtori Tuula
Teeri, Aalto‐yliopisto
Tilaisuus päättyy
RILin syyskokous salissa 216 (Kongressisiiven
sisäänkäynti, Messuaukio 1)

10.00–
11.00

Keynote speaker:
Buildings as social
catalyzers

Partner and Creative Director
of 3XN, Kim Herforth Nielsen,
Denmark. Luentosali.

14.55
15.10

Torstai 14.11.

15.25

SALI 201

15.35

12.00

Julkisivuremontti 2013 -kilpailun
palkintojen jako

Järjestäjä: Julkisivuyhdistys ry

16.10
16.30
17.00

Päivän juontajana toimii Teemu Vehmaskoski, RIL.
Järjestäjä: Rakennuslehti yhteistyössä RIL

Perjantai 15.11.
Plaza
14.00

Yllätysohjelmaa

Näe ja koe mitä tapahtuu kun viihteen ammattilaiset
heittäytyvät hulluttelemaan yleisön kanssa!

näytteilleasettajat
hilti suomi oy

6p108
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6n95

Kärsämäentie 35, 20360 Turku
Puh. (02) 2330 840, 0400 827 920
Yrjönkatu 15 A, 4. krs, 28100 Pori
Puh. 044 7677 297
Puuvillankatu 4 A, 30100 Forssa
Puh. 040 756 8827
www.julkisivukonsultointi.fi

julkisivuyhdistys ry

6p93

info@julkisivuyhdistys.fi
www.julkisivuyhdistys.fi

Kiinteistöposti oy

PL 28
00440 HELSINKI
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asiakaspalvelu@lassila-tikanoja.fi
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lumon oy

Kaitilankatu 11
45130 KOUVOLA
Puh. 0207 403 200
info@lumon.fi
www.lumon.fi
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6m109

modustep oy

6n98

molok oy

6n95

Nosturikatu 16
PL 90
37101 Nokia
Puh. 010 3429 400
molok@molok.com
www.molok.com

Pu eristeteollisuus ry
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Pärnu mnt.153
11624 TALLINN
Puh. +372 504 5413
rake@rake.ee
www.raketerm.eu
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Artelli 16/18
TALLINN
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Vanajantie 10 B
13100 HÄMEENLINNA
Puh. 075 758 0801
asiakaspalvelu@tahtiranta.fi
www.tahtiranta.fi
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tuotteet ja palvelut
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Puh. (03) 2536 200
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tähtiRanta oy
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Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

NIIN PIENI, JOKAPÄIVÄINEN, MUTTA TÄRKEÄ KAPISTUS

Avainhallintaa
säätiö- ja yksilötasolla
Kirjanyhdistelmä TOAS on tuttu
Tampereella opiskeleville, ja
opiskelleille. TOASilta saadun
avaimen kiertäminen lukossa
on merkinnyt muutakin kuin
oven aukeamista vuokraasuntoon: ensiaskelta itsenäiseen
asumiseen. Tuoreimmissa
tilanteissa ei aina ole tarvittu sitä
kiertoakaan.

T

OASin eli Tampereen seudun opiskelijaasuntosäätiön juuret juontavat vuoteen
1959, Nykymuotonsa sen nimi tosin sai
vuonna 1977.
Tänä päivänä TOASilla on noin 5 700 asuntoa
(yksiöt 2 900 kpl, perheasunnot 1 600 kpl ja solut
1 200 kpl) eli yhteensä noin 9 300 asuntopaikkaa.
Vuokrasopimuksia on noin 7 000 kpl.
Säätiön rakennuttamista asuintaloista ensimmäinen valmistui vuonna 1960 Väinämöisenkatu
11:een. Silloinen Domus YK, nykyinen Vanha Domus, on sittemmin saanut lähemmäs 60 seuraajaa.
Ihan uusimmat talot ovat vastaanottaneet ja vastaanottamassa ensiasukkaansa näinä viikkoina. Sekä Ninansampo Kalevassa että Pianpytinki Hervannassa tarjonnevat monelle muuttajalle uuden kokemuksen myös ovenavauksen suhteen. Niissä lukitukset perustuvat elektroniseen järjestelmään.
Avain tosin työnnetään lukkopesään ja käännetään kuten mitä tahansa muuta avainta, ja sitten ovi
aukeaa - aivan niin kuin ennenkin.

Muistettavaa avainasiaa
vuokrasopimuksessa
Avain kuin avain, tyypistä riippumatta luovutuksen yhteydessä annettava ohjeistus on eräältä osin
täysin sama.

Kun kiinteistöjä on monelta vuosikymmeneltä,
lukko- ja avaintyyppien kirjo on moninainen:
asuintilojen ohella autohalleissa ja pihojen autotolpissa. Joihinkin autohalleihin kuljetaan myös
poletein, toisiin kortein. Lukko voi tunnistaa luvallisen käyttäjänsä sormenpään ’avaimena’.
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Asiakaspalvelupäällikkö Pia
Ylimäki ja tekninen isännöitsijä Veli-Matti
Rajala kuuluvat
TOASin ’avainhenkilöihin’
monessa asiassa, myös avaimiin konkreettisesti liittyvissä.

– Kovasti pyrimme viestittämään, että avain on
tärkeä kapistus, TOAS:in asiakaspäällikkö Pia Ylimäki kertoo.
Avain, tuo pienuudessaan niin näpsästi mukana
kulkeva ja jokapäiväinen esine, osaa olla myös tukalien tilanteiden aiheuttaja - livahdettuaan taskusta tai pakaaseista löytymättömiin. Pahimmillaan kepulikeinoin vääriin käsiin.
Eletyistä tilanteista riittäisi aineksia erilaisiin
draamoihin. Pahempiinkin kuin niihin, joissa uuden avaimen TOASilta saadakseen joutuu (vain)
luopumaan 50 eurosta - tosin iso raha monelle
opiskelijalle.
Jos kadonnut avain ei ole ainoa, halvemmalla voi
selvitä teettäen kopion suutariliikkeessä tms. Kaikkien mallien osalta se ei ole mahdollista teknisesti,
luvallista ei koskaan. Avaimen omatoimisesti kopioituttava vuokralainen syyllistyy niin toimiessaan
sopimusrikkomukseen. Vuokrasopimuksen allekirjoittaessaan hän on nimittäin sitoutunut olemaan
teettämättä lisäavaimia omiin nimiin.

Huikeasti avaimia,
autojen vuoksi poletteja ja kortteja
– Kaba ja iLOQ ja Abloy, TOASin tekninen isännöitsijä Veli-Matti Rajala luettelee lukkovalmistajia, joiden tuotteet ovat tulleet tutuiksi omissa kohteissa.
Perinteisin tuttavuus on Abloy, jonka lukitusvaihtoehdoista on kokemusta pitkältä ajalta ja monina versioina. Monet niistä ovat käytössä edelleen.
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Klassisista klassisinta, nimeään myöten, eli Abloy Classic -avainta on käytössä enää ani harvoissa
asunnoissa. TOASin käytössä oleva lukkotyyppien
kavalkadista kaikkineen yleisin on Abloyn Exec.
Peruskorjaukset ovat tuttua arkipäivää TOASissa,
kuten kaikille kiinteistönomistajille. Vanhimmissa
kiinteistöissä suurremontteja on viety läpi jo useampaankin kertaan. Parhaillaan menossa on kaksi
peruskorjausta, joiden yhteyteen on sovitettu myös
lukitusten uusiminen. Näistä kiinteistöistä toinen
siirtyy niinikään elektroniseen lukitukseen, toinen
saa uuden mekaanisen lukitusjärjestelmän.
Jokaisen kohteen osalta lukitusjärjestelmä harkitaan erikseen. Hintaa vahvemmin valinnan vaakakupissa toimitusjohtaja Timo Lehdon mukaan painavat käytännön kautta saadut hyvät kokemukset.
Esimerkiksi kiinteistön sijainti vilkkaasti liikennöidyn kadunvarrella on ollut peruste soveltaa alaovissa ovipuhelinlukitusta. Kuka tahansa kaduntallaaja ei pääse portaikkoihin, kun oven avaaminen
edellyttää vain asukkaiden tietoon annettua koodia,
toki myös avainlukitus on näissä kohteissa käytössä.
Osa asukkaista tarvitsee paitsi avaimet, joilla pääsee asuntoon, saunaan, pesutupaan jne, myös avaimen pysäköintipaikan lämmitystolppaan.
Autopaikkoja TOASin kiinteistöissä on yhteensä noin 2 500. Pääasiassa niistä jokaiseen on saatavissa vain yksi avain.
Huollon suhteen juuri lämmitystolppien lukot

ovat niitä, joissa ongelmia ilmenee enemmän kuin
harvoin. Tepposiaan tekevät varsinkin sateet ja pakkaset.
Ottaen huomioon monien tuhansien asukkaiden tarvitsemien avainten määrän lisäksi ne, joita
jaetaan urakoitisjoiden, kiinteistöhuoltajien, siivoojien ja postinjakajien tarpeisiin, tapahtumien määrä
TOASin avainhuollossa on melkoinen. Vuokrasopimuksia on noin 7 000, ja asukaskannan opiskelijakohteille tyypillisesti asukkaiden vaihtuvuus on
hurja, 40 prosentin luokkaa vuodessa.
– Avaimia jaetaan noin 4 000 vuodessa, ja toiset
4 000 palautuvat, Timo Lehto kuvaa rumbaa.
Voi kuvitella, että TOASin toimiston ovi käy tiuhaan avain- jos kohta muissakin asioissa.
Kunnon kassakaapein varustautuminen TOASin
avainrintamalla alkoi vuonna 2000, jolloin toimisto pääsi muuttamaan yliopiston lähistölle valmistuneeseen asuin-/toimistotaloonsa Iidesaukiolle.
Siihen asti toiminnoista vastaavilla käytössä olivat
seinille ripustetut avainkaapit.
Vuosi vuodelta säilytystilan tarve on kasvanut
edelleen. Kassakaappeja on kertynyt jo seitsemän,
avaimia noin 40 000.

Ensimmäinen neuvo:
muista lukita huoneesi ovi lähtiessäsi
Lukituskaaviot TOAS on ulkoistanut yhteistyölenkkeihinsä kuuluvan muutaman lukkoliikkeen hoitoon. Elektronisten iLOQ -avainten tunnisteiden
vaihtaminen on tarpeen vaatiessa mahdollista hoitaa TOASissa, joskin yhteistyökumppaneissa on
myös kyseisen edustuksen omaava lukkoliike.
Niin avainhallinnassa kuin mahdollisimman
monissa muissakin toiminnoissa on pyritty ulkoistamiseen - oma henkilökunnan määrä kun on ainoastaan 18.
Avainten luovutusta ei ole ulkoistettu, saati turvauduttu robottiin - jos sellaisia ylipäätään onkaan.
Jokainen asunnon vuokraaja kohtaa TOASissa ihka aidon ja palvelemiseen asennoituneen ihmisen.
Avaimen kylkiäisenä on tarjolla neuvoja, mitä milloinkin nähdään tarpeelliseksi.
Erityisesti opastamiseen saa varautua, kun ennen kokematonta uudelle vuokralaiselle on paitsi
TOASin asumismenettelyt myös suomalainen yhteiskunta ylipäätään, asumisen tavoista puhumattakaan. Kansainvälisiä asukkaita riittää joka vuodelle
sadoittain, monet hyvinkin erilaisista kulttuureista
lähteneitä.
Nauhassa avaimen kaulaansa saaneen opastuksessa on tällöin hyvä lähteä perusasioista: - Ensimmäinen neuvo on: muista lukita huoneesi ovi, kun
lähdet! Pia Ylimäki kertoo.
Yksiöiden ja perheasuntojen lisäksi TOAS vuokraa soluasuntoja. Yhteiset tilat ovat kaikille, mutta
oma huone vain sen asukkaalle tai asukkaille. Sinne
pääsee vain huonekohtaisella avaimella.
Solun sisällä asukkaat haluavat toisinaan vaihtaa
huoneita keskenään. Muutos ei ole pelkästään heidän asiansa, siitä on sovittava myös TOASin kanssa.
Unohdus, tietämättömyys tai piittaamattomuus
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säännöstä koituu vakuusmaksun suuruiseksi rahanmenoksi (200 euroa vuonna 2013) viimeistään
siinä vaiheessa, kun asukkaan palauttama avain
osoittautuukin muuksi kuin se, mikä hänelle luovutettiin vuokrasopimuksen yhteydessä.
Ylipäätään vakuusmaksut jäävät saamatta, jos
avainasioissa ilmenee epäselvyyttä vuokrasuhteen
päättyessä.

Lipsahduksia sattuu
- kirpaiseviakin
Sähköisessä järjestelmässä löytyy tarkkaan kirjattuna, mitä avaimia ja montako kullekin on luovutettu.
Sama koskee myös muita kuin asukkaita.
Työnsä puolesta useissa kiinteistöissä liikkuvilla avaimia voi olla mukanaan isokin määrä, sillä eri
kiinteistöjä ei koskaan sarjoiteta samalle yleisavaimelle. Ylipäätään yleisavaimen käyttöä on vähennetty paljon.
– Olemme pyrkineet, että huolto- ja remonttimiehet käyttävät asunnossa asioidessaan vain kyseisen asunnon avainta. Riskien minimoimiseksi
yleisavaimia annetaan käyttöön harkiten, Veli-Matti
Rajala sanoo.
Syynä on, että yleisavaimen hukuttua koko kiinteistö on sarjoitettava uudestaan. Kohteissa, joissa
se merkitsee sekä lukkopesien että avainten vaihtoa, kustannukset nousevat herkästi kymmeniin tuhansiin euroihin. Eikä uusimisessa parane viivytellä
toivein, että avain löytyisi. Niinpä.
TAOSinkin piirissä tapahtui taannoin , että remonttimies joutui tunnustamaan kadottaneensa
käyttöönsä saaman yleisavaimen. Lukot ehdittiin
sarjoittaa - sitten avain löytyi.
Yksittäisiä avaimia on haikailtu haettavaksi hissikuilujen pohjilta ja sadevesikaivojen pohjilta. Hissihuollon kutsuminen erikseen paikalleen käy kuitenkin enemmän asukkaan kukkarolle kuin että
hän lunastaa uuden asuntotoimistosta.
Elektronisen avaimen kadottua avainhallinnasta vastaava pystyy selvittämään verkon kautta tilat,
joiden lukkoihin avaimella on ollut kulkuoikeudet.
Kadonneen avaimen toimintakyky on mitätöitävissä pienellä vaivalla vaihtamalla siinä ollut tunnus
kyseisistä lukoista ohjelmoimalla tilalle uusi tunnus. Sen voi toteuttaa joko käteen mahtuvalla ohjelmointilaitteella tai käyttämässä ko. uudella tunnuksella ohjelmoitua avainta lukossa.

Tilaa Kiinteistöpostin Uutiskirje
www.kiinteistoposti.fi
Joka viikko uutisia taloyhtiömaailmasta.

Teksti ja kuvat: Riina Takala

120-VUOTIASTA MATERIAALIA SÄILYTTÄMÄLLÄ
SAA KORJATTUA NYKYAIKAISEKSIKIN

Ikkunaremontilla
energiatehokkuutta

Jouni Ruuska
Jeti-ikkunat
Oy:stä ja arkkitehti Matti Takala ihastelevat
entisen korkkitehtaan julkisivun kestävyyttä. Pinnassa on
alkuperäinen
rappaus kipsikoristeineen.

Säilytetään ja suojellaan arvokasta vanhaa uudistamalla ja
nykyaikaistamalla sekä parannetaan energiatehokkuutta
– näillä sanoilla voi kuvata sitä, mitä Turussa Varsinais-Suomen
ulosottoviraston työtiloissa, entisessä korkkitehtaassa on juuri tehty.

T

yöntekijät vaikuttavat tyytyväisiltä ja auliisti kertovat, miten hyvältä tuntuu, kun ei
vedä, pöly ei levittäydy sisälle, eikä liikenteen melu kuulu sisään niin kuin ennen.
Työskentelyolosuhteet ovat heidän mukaansa parantuneet merkittävästi.

Senaatti-Kiinteistöissä
arvokiinteistöjä kunnioittaen
”Meille arvokiinteistöt ovat elävä linkki kansakuntamme historiaan. Historiaan, jonka haluamme
olevan kaikkien suomalaisten ulottuvilla myös tulevaisuudessa. Haluamme osaltamme pitää huolta
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yhteisestä kulttuuriperinnöstämme. Nämä periaatteet olemme kirjanneet arvokiinteistöstrategiaamme ja niitä olemme sitoutuneet noudattamaan.
Että historia säilyisi elävänä jälkipolvillekin”, lukee
Senaatti-Kiinteistöjen arvorakennuksia esittelevällä kotisivulla.
Nykyinen Senaatti-Kiinteistöt (entinen Valtion
Kiinteistölaitos, entinen Rakennushallitus) omistaa Turun hallinto-oikeuden, Varsinais-Suomen
käräjäoikeuden, Länsi-Suomen syyttäjän viraston
sekä Varsinais-Suomen ulosottoviraston käyttämät
toimitilat. Ulosottovirasto toimii vuonna 1893 valmistuneessa entisessä Wicander & Larssonin korkkitehtaassa, jota edellisen kerran peruskorjattiin
vuonna 1992-1994.
Arkkitehti Matti Takala Arkkitehtitoimisto Matti
Takala Oy:stä oli jo silloin mukana peruskorjauksessa projektiarkkitehtina, joten nyt tuoreimman ikkunaremontin lopputulosta katsellessaan hän voi todeta, että tuntee kohteen hyvin jo entuudestaan.
Tuttu ja käytännön kokemuksen kautta hyväksi
havaittu on myös 120-vuotiaiden ikkunoiden korjaustapa, johon Jouni Ruuska Jeti-ikkunat Oy:stä
suunnitteli ja toteutti nykyaikaisen ikkunan vaatimukset täyttävän välipuiteratkaisun.
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– Olin mukana viime vuonna Engelin suunnitteleman Hämeenlinnan vanhan virastotalon ikkunaremontissa, jossa tällaista ikkunaratkaisua kokeiltiin. Museovirasto hyväksyi sen siellä ilman muuta
ja siitä saatiin pelkästään positiivista palautetta. Sen
vuoksi rohkenin ehdottaa Senaatti-Kiinteistöille
myös täällä tätä ratkaisua, Matti Takala kertoo.

Satavuotiseen julkisivuun uudisikkuna
olisi ollut suojelullinen ”rikos”
Tehdasrakennuksen suunnitteli Turun kaupunginarkkitehti Arthur Kajanus vuonna 1892. Ajanmukaisen tehdasrakennuksen julkisivu muistuttaa
aukotukseltaan ja tyyliaiheiltaan uusrenessanssin
asuinrakennuksen katufasadia ja on siten poikkeuksellisen suomalaisen tehdasrakennuksen joukossa, sanotaan.
Matti Takala kertoo, että Linnankadun puoleisen
julkisivun julkisivurappaus on alkuperäinen, 120
vuoden takaa. Kipsikoristein koristettua julkisivua ei
ole jouduttu uusimaan.
– Se on kovaa rappausta ja pitäisi selvittää, miten
se on oikein tehty, kun se on kestänyt niin hyvin.
Harmi, ettei meillä ole Suomessa dokumentoida
kaikkea rakentamista niin tarkkaan kuin esimerkik-

Välipuitetta ei äkkivilkaisulta edes huomaa. Se on
kiinnitettu sisemmän ikkunan puitteiseen.
Sisäpihaa reunustaa kolme rakennusta, joista tässä
entisen korkkitehtaan julkisivun toinen puoli.
Remontissa korjattiin kaikkiaan 250 ikkunaa.
Ikkuna-aukkoja on toista sataa.

si Italiassa, josta löytyy esimerkiksi Firenzen tuomiokirkosta täydelliset dokumentaatiot, mitä aineita
on käytetty ja kuka tehnyt, hän toteaa.
Sisäpihan puoleinen julkisivu sen sijaan rapattiin
parisenkymmentä vuotta sitten. Kaikki ikkunapuitteet ja -karmit oli huoltomaalattu edellisen kerran
noin 20 vuotta sitten.
Tällaista historiallista perspektiiviä ajatellen uudisikkunoiden asentaminen julkisivuun tuntuu ainakin Matti Takalan mielestä vieraalta.
– Rakennuttaja olisi halunnut vaihdattaa ikkunat
uusiin, mutta kun puukolla vanhoja puukarmeja
veisteltyäni totesin ja saatoin vakuuttaa, että puu on
erittäin hyvässä kunnossa ja ikkunat korjauskelpoiset, niin siitä suunnitelmasta luovuttiin. Korjaaminen tällä tavoin ei tietysti ollut halvin ratkaisu, mutta täällä halutaan säilyttää ja suojella vanhaa, Takala
toteaa katsellessaan Linnankadun puoleista koristeellista julkisivua.
Puuseppää tarvittiin korjaamaan muutaman ikkunan puitteita, mutta 250 ikkunalasin ja runsaan
sadan ikkuna-aukon muodostamassa kokonaisuudessa korjaustöitä tarvittiin varsin vähän. Muutaman alkuperäisen rikkoutuneen ikkunalasin tilalle
pyrittiin löytämään vanhaa lasia, mutta miten siinä
lopulta kävi, jää Matti Takalan mukaan arvoitukseksi
- sen verran yhtenäisen vanhojen lasiruutujen kavalkadin ikkunalasit nyt muodostavat.
– Pikkuruutuisuus johtuu siitä, ettei osattu teh-

dä kuin pienikokoisia laseja, Jouni Ruuska mainitsee viitaten aikaan, jolloin ikkunalasin valmistus oli
Suomessa vasta alkamassa.

Työoloista oli valitettu
Eräs ulosottoviraston työntekijöistä kertoo, että hän
oli hieman huolissaan, milloinkahan hänen huoneensa ikkunat korjataan, koska ikkunassa ei näy
mitään erikoista. Sitten hän vasta huomasi, että kyllä, korjaus oli jo tehty. Uusi, nykyaikaiseen ikkunatekniikkaan perustuva välipuite oli oli saranoitu sivukarmiin sisä- ja ulkopuitteen väliin.
- Se on niin huomaamaton, työntekijä sanoo.
Korjaaminen sai alkunsa työntekijöiden viesteistä, joiden mukaan tiloissa on kylmä, ikkunoista
vetää, pölyä kantautuu sisälle ja vilkkaasti liikennöidyn kadun sisälle kantautuva meteli häiritsee.
Senaatti-Kiinteistöt on mukana mm. Kosteus- ja
hometalkoissa, minkä vuoksi sillä on erityinen kiinnostus, minkälaisissa olosuhteissa ja sisäilmassa
työntekijät työskentelevät.
Ikkunaremontti valmistui syyskuussa ja pikaisen
tutustumiskäynninkin aikana työntekijät spontaanisti kertovat, miten hyvältä tuntuu, kun ei vedä, eikä meteli enää häiritse.
Siivoojilta on tullut palautteena, että ikkunoita välipuitteineen oli vaikea saada auki ja heillä on
huoli, tulivatko ikkunat varmasti kiinni samalla lailla
kuin työmiesten jäljiltä.
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Vuosisatojen
pihapiiri
TURUN oikeustalon pihapiiri muodostuu hyvin
erilaisesta rakennuskannasta. Sairashuoneenkadun suunnasta katsottuna katse osuu vuonna 1998 valmistuneeseen, moderniin Turun oikeustaloon. Sen on suunnitellut arkkitehti Pekka
Pitkänen.
Rakennus kytkeytyy siipiosaan, jossa on säilytetty entisen korkkitehtaan varastorakennuksen
pihanpuoleinen julkisivu, jonka tueksi rakennettiin sisäpuolelle osan vanhasta tiiliseinästä
näkyviin jättävä betoniseinä. Muu osa siipirakennuksesta on uutta. Varastorakennus oli huonokuntoisena saanut purkutuomion jo vuonna
1940, mutta tässä tapauksessa haluttiin säilyttää
korkkitehtaan vanha pihamiljöö, johon kuuluvat
korkkitehdas, varastorakennuksen pihajulkisivu
ja kadun vastapuolella oleva korkkitehtaan johtajan asuintalo.
Säilytetty julkisivu ja sen taakse rakennettu
uudisrakennus ovat kaltevia 1:100. Oikeustalon
liittyvä pää 40 senttimetriä korkeammalla kuin
tuo korkkitehtaan puoleinen pää, Matti Takala
kertoo.
Sen vuoksi esimerkiksi uudet ikkunat tilattiin mittatilaustyönä, koska jokainen aukko oli
eri mittainen, elikä vatupassikin oli tarpeeton ikkunoiden paikalleen asentamisessa, koska nekin
ovat vinossa.
Pihapiirin sitten sulkee entinen korkkitehdas
ja sen lämpölaitos, josta muistuttaa pihalla seisova, äärimmäisen kauniisti muurattu ja toteutettu piippu. Wicander & Larssonin korkkitehtaan
tehdasrakennus sekä siihen liittyvä lämpökeskus
piippuineen valmistuivat vuonna 1893.
Tehdasrakennuksen suunnitteli Turun kaupunginarkkitehti Arthur Kajanus vuonna 1892.
Kaupunginarkkitehtina hän suunnitteli Turkuun
lukuisia taloja, esimerkiksi Port Arthurin alueelle 17 taloa, jotka osaltaan luovat vanhan kaupunginosan yhtenäisen ulkoasun.
Tehtaan päätuotteita olivat nimestään huolimatta laivaston hengenpelastuslaitteet sekä erilaiset kalastusvälineet. Raaka-aineensa, korkkikaarnan, se tuotti ulkomailta. Sitä säilytettiin
päärakennuksen pohjakerroksessa sekä pihan
varastoissa. Turussa tehdas lopetti toimintansa
1920-luvulla.
Valtiolle korkkitehtaan tontti siirtyi Turun
kaupungilta vaihtokaupan myötä 1984.
Tänä päivänä rakennuksissa toimivat Turun
hallinto-oikeus, Varsinais-Suomen käräjäoikeus,
Länsi-Suomen syyttäjän virasto ja
Varsinais-Suomen ulosottovirasto.
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Jouni Ruuska selittää, miten tiiviste on välipuitteisiin asennettu.
Asia nousi esiin siivoojien huolesta, saivatko he ikkunat varmasti
yhtä tiiviisti kiinni kuin asentajat saivat.

Jouni Ruuska selittää, että tiukkuuden tunne
johtuu siitä, että välipuitteissa on tiiviste, joka ”hannaa vastaan”, kun ikkunan aukaisee tai sulkee. Hän
lupaa tehdä vielä tarkastuskäynnin ennen kuin tiloissa tehdään ilmanvaihtoon liittyvät mittaukset.
Tarkoitus nimittäin on, että seuraavaksi tarkistetaan ilmanvaihdon tilanne, koska tiloissa on ollut
sisäilmaongelmia.

Taipuuko alumiinilista kaarevaksi?
Ikkunasuunnittelun kannalta hanke muistutti Jouni
Ruuskan mukaan hyvin paljon Hämeenlinnan kohdetta ja ikkunaratkaisun periaate on sinällään sama.
Ulosottoviraston ikkunoissa lisäpiirteenä oli hänen
mukaan kaareva ylösosa, joka vaati oman suunnittelunsa.
Lisäksi korjaus vaati äärimmäisen tarkkaa mittatyötä, koska jokainen ikkuna-aukko oli erilainen.
Matti Takala naurahtaa, ettei piirustuksiakaan kannattanut joka ikkuna-aukosta tehdä, koska olisi jokaiseen noin sataan piirustukseen joutunut kirjoittamaan, että mittatarkkuus on tarkistettava paikan
päällä. Niinpä tehtiin yksi yksinkertainen malli ratkaisusta, johon Museovirastollakaan ei ollut huomautettavaa - onhan rakennuksella suojelustatus.
– Talo on muurattu ja julkisivu tehty käsityönä,
minkä vuoksi julkisivussa ei ole juurikaan samankokoisia aukkoja, Matti Takala kertoo.
Sovitusvaraa ei paljon tehtaassa valmistettujen
ikkunapuitteiden kanssa ollut. Säätövaraa saatiin
kuitenkin sillä, että ikkunapuitteissa käytettiin kahden levyistä reunatiivistettä, joihinkin kohtiin yksi
kapeampaa ja joihinkin kaksi leveämpää reunatiivistettä.
Asennus tapahtui nopeasti, muutamassa viikossa.
– Sujuuhan se, kun on kokenut ja rivakka asentaja, Esa Moilanen, Ruuska toteaa ja naurahtaa, että
olihan siinä hyvä hanslankarikin.

KAIKKI KORJAUSRAKENTAMISEN CONSTIT

Matti Takala uskoo, että jos ikkunat maalataan tästä eteenkin päin 20
vuoden välein, ikkunat kestävät toiset sata vuotta. Edellisen kerran ikkunat on maalattu noin 20 vuotta sitten.

Tulevan talven pakkasia ei pelätä
- Siististi on ikkunat asennettu ja varmasti pitävät
kylmyyttä loitolla. Lämmityshukkaakin vähentää,
kun ei enää ulkoa tulevaa ilmaa tarvitse lämmittää,
arvioi korjauksen lopputulosta kehuva työntekijä.
Hämeenlinnan vanhasta virastotalosta on kuulopuheena kantautunut, että ikkunaremontin ansiosta lämpötila olisi noussut jopa 5 astetta.
- Se tarkoittaa energiankulutuksen pienenemisen kannalta aika paljon. Senaatti-Kiinteistöjä varmasti energiatehokkuus kiinnostaa ja kuuluu strategiaankin, että kulutusta täytyy pienentää, Matti
Takala vielä toteaa.
Senaatti-Kiinteistöt otti jo 90-luvun lopulla käyttöön reaaliaikaiset näytöt, joista missä tahansa toimitilassa voi nähdä, miten paljon rakennus kuluttaa
energiaa. Sellainen näyttö löytyy myös ulosottoviraston kahvihuoneesta.

Wicanderista MaxiCrown-korkkeihin
Korkkitehtaan historia juontaa Wicanderin kautta myös
Finn-Korkki -nimiseen yritykseen, joka vuonna 1868 aloitti
toimintansa pullonkorkkien ja sulkimien valmistajana. Ensimmäiset tuotteet olivat luonnonkorkkisia pullonkorkkeja.
August Wicander oli aikansa tunnetuimpia teollisuusmiehiä. Hänen liiketoiminnalliset kiinnostuksenkohteensa vaihtelivat niin korkkien valmistamisesta laivayhtiön
omistamiseen. Wicanderilla oli liiketoimintaa ympäri
Eurooppaa. 1930-luvulla Wicanderin jälkeläiset kehittivät
alumiinisen pullonsulkimen.
Finn-Korkin vaiheita edeten voidaan päätyä mm. 1980luvulla tuikkukynttiläkuppeihin ja 1990-luvulla ulkokynttilöiden kansiin.

• Putkityöt
• Putkiremontit: sujutus, perinteinen ja hybridi
• Ilmastointityöt
• Sähkötyöt
• Tele- ja datajärjestelmät
• Jäähdytys- ja automaatiojärjestelmät
• Sprinkleri- ja hälytysjärjestelmät
• Turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmä
• Modernit viemärikunnostusmenetelmät
• KVR-toimintamalli
• LVIS-huoltopalvelut
• Ideal -putki- ja kylpyhuoneremontit UUTUUS

Vuonna 2000 yriyksen intohimo ja innovatiivisuus johtivat
Absolut Vodka -pullonsulkimien luomiseen ja valmistukseen ja vuonna 2001 RingCrown-rengassulkimen nimi
korvattiin rekisteröidyllä brändinimellä MaxiCrown.

CONSTI.FI

Geberit piilohuuhtelusäiliöt

Luotettu sukupolvesta
toiseen.
25

vuotta varaosiensaantitakuu
tyhjennys - ja
huuhteluventtii leille.

Kun puhutaan laadusta ja varaosien saatavuudesta, Geberit
laskee sukupolvia, ei vuosia. Korkea elämänlaatu pitää sisällään
myös kestäviä, ongelmattomia tuotteita.
Varsinkin kylpyhuoneissa.

Teksti ja kuvat: Hanna Rissanen

SIELTÄ LÖYTYY PALJON JA
MONEEN ULOTTUVAA HISTORIAA LUETTAVAKSI

Tervetuloa Lipan alle !
Alkuun kysymys: missä sijaitsee ’Naistentalo’? Entä ’Lottien
talo’, ’Yhteistalo’ tai ’White Ladyn talo’? Helpotetaan: missä
päin Helsinkiä? Paikkatietoa, mutta paljon muutakin nimien
ympäriltä valkenee viimeistään kirjasta, historiikista, jonka
kannen osaotsikko toivottaa ”Tervetuloa lipan alle!”

P

ääasiassa satavuotisten ja sitäkin vanhempien rakennusten vaiheita kartoittaneen
historiantutkijan silmissä 1950-luvulla valmistunut asuintalo ei ole ’vanha’. 60-vuotias talo voi vaikuttaa häkellyttävänkin nuorelta,
etenkin historiikkimielessä.
Näin koki museoneuvos Kati Heinämies, kun
häntä kysyttiin Mannerheimintie 93:ssa sijaitsevan
taloyhtiön menneisyyden tallentajaksi. Kukapa Helsingissä ikänsä asunut ei olisi Mannerheimintietä
matkannut mennen tullen?
Tuttuja väylän varren näkymät olivat Heinämiehellekin, mutta väylän pohjoispäässä kalliolla oleva
talo yllätti lähemmin nähtynä jo kokonsa ja moniulotteisuutensa suhteen. Arkistot ja taloon linkittyneiden ihmisten kertomukset tarjosivat aineksia
hyvinkin historiikin verran.

Monta asiaa olisi
jäänyt kertomatta, jos ...
Arkkitehti Olli Saijonmaan rakennuksen suunnitelmat Mannerheimintie 93:een ovat vuodelta 1947.
Ensimmäinen osa talosta valmistui 1951 ja toinen
1953.
Ennen Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie
93:ksi muuttumistaan rakennus oli opittu tuntemaan useilla, jutun alussa mainituilla nimillä. Kyse
on siis monella nimellä kutsutusta yhdestä rakennuksesta. Jokaisella nimellä on ollut perusteensa.
Jo taloon tekemänsä ensikierroksen ja hänelle
näytetyn aineiston pohjalta Heinämiehen mielenkiinto sitä kohtaan heräsi todella.
Sopimus historiikin laatimisesta syntyi, ja kirja julkistettiin taloyhtiön 60-vuotisjuhlassa noin
vuotta myöhemmin, 3.9.2013.

Moniulotteisuudessaan
Lottien talosta löytyy kuvakulmaa jos jonkinlaisiin
otoksiin.
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KUVA KATI HEINÄMIES

Syksyinen silmänilo, sinnittelijä. Pihapiirin kasvimaailmasta löytyy useiden asukkaiden hankkimia
ja istuttamia lajikkeita, ja useilta vuosikymmeniltä. Lokakuisen illansuun kuvauskierroksella kameransilmään osui lapiomies, joka hoiteli pusseista mullansuojiin perinneperennoja.

Kirjan sinipohjaisessa etukannessa olevan kuvan
sisäänkäynnistä huomion nappaa kookas suojalippa sinisine tukirakenteineen ja reunoineen. Lipan alapuoli on valkoinen, samoin kuvan alla oleva
teksti: 60 vuotta. Kuten rakennuksen nimiversioilla,
myös sen rakenteiden ja kirjan kannenkin värivalinnoilla on taustansa. Porraspielen kukkaistutukset
antavat kansikuvaan oman sävykirjonsa, kuten koko piha-alueen kasvillisuutta ja taustatekijöitä kuvaava osuus tekstisisältöön.
Historiikki talosta, jonne kertoman mukaan ainakin aiempina vuosikymmeninä saattoi tilata taksin vakiintuneella pyynnöllä ”lipan alle, kiitos!”, olisi
voinut jäädä paljon nyt syntynyttä köyhemmäksi.
Oli yhden asukkaan ansiota, että talosta vuosikymmenten saatossa kertynyt arkisto ei ehtinyt päätyä
jätteisiin ’tilaa viemästä’. Lottien talo - otettakoon se
nimi tässä jutussa käyttöön - säästyi siis aineistohä66

vikiltä. Monissa muissa paikoissa ei ole käynyt yhtä
hyvin.
– Erittäin suuri murhe, Kati Heinämies toteaa liian tutuksi käyneestä ilmiöstä, arkistomateriaalien
tuhoamisesta turhiksi katsottuina. Historioitsijana
hän kannustaakin taloyhtiöitä huolehtimaan vanhoista tavaroistaan ja arkistoistaan.
– Koskaan ei tiedä, mihin niitä tarvitaan.

Arjen tapahtumista ja ympäristöistä
soisi löytyvän kuvia enemmän
Lottien talo on aina ollut ja on yhä muutakin kuin
asuintalo. Lounashuone ja annosmyymälä kuuluvat menneeseen, mutta ravintola White Lady toimii
yhä. Tai paremminkin voi sanoa, että toimii taas,
erilaisten kuvioiden jälkeen.
Siinä kohdin rakennusta, missä aikoinaan oli Talouskauppa, on nyt mm. valokuvaamo. Entisen pe-

sulatilan paikalla on sisustusompelimo, lastentarhaksi rakennetussa siivessä päiväkodin lisäksi toimii Hoitola Valo. Liike- ja toimistotiloillakin on yhä
käyttäjiä.
Tilat, joissa nykyään on Lotta Svärd Säätiön toimisto, suunniteltiin alun perin mm. lääkärin- ja
hammaslääkärinvastaanotoiksi.
Monissa taloyhtiöissä tärkeitä papereita on hävinnyt ullakkosiivouksissa. Lottien talossa asiakirjat,
kuvat ym. materiaali olivat tilallisesti paremmassa
suojassa, ’Talon toimistossa’. Sieltä Kati Heinämies
saattoi hakea aineistoa mappi kerrallaan kotiinsa,
tutkiakseen sisältöjä rauhassa. Oleellisimmista hän
otti itselleen kopioita.
Ilahduttavia olivat mm. aukottomina löytyneet
asukasluettelot. Etenkin alkuaikoina talon asukastiheys oli suuri, yksiössäkin saattoi asua viisi henkeä.
Vuoden 1955 asukasmäärästä, 695, alle 16-vuotiaita oli 152. Vuonna 2012 tilanne oli: asukkaita oli 333,
joista 11 lapsia.
Vuonna 1955 talon tiloja ja pihapiiriä valokuvaamaan oli palkattu arkkitehti Heikki Havas. Taloyhtiön oman arkiston lisäksi historioitsijan käyttöön
kyseisiä otoksia löytyi myös Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistosta. Heinämiehen iloksi moniin niistä oli tallentunut luontevasti elämää, lapsia
leikeissään. Heitähän riitti.
– Talo ei ole mitään ilman ihmisiä, Kati Heinämies toteaakin historiikkien kannalta tärkeästä, ’lihaa luitten päälle’ tarjoamasta seikasta.

Hän kertoo Lottien talossakin kuuluttaneensa
asukkaita kaivelemaan kuvavarastojaan, saadakseen kuvitukseen ennen kaikkea tavallista arkea.
Sen suhteen ilman Tuula Mattsonin löytöjä saalis
olisi jäänyt vähäiseksi.
Yhdessä kuvassa Talouskaupan myymäläpäällikkö ja myyjätär poseeraavat työasuissaan näyteikkunan ääressä, toisessa talonmiehen rouva Inkeri Utriainen Nykyasu Oy:n kyltin ääressä. Kuvassa, jossa
päärooli on hohtavan kiiltävällä Mercury-autolla ja
kravattikaulaisella autonkuljettajalla, lumipenkan
takana pilkottaa White Lady -ravintola. Autolla kyydityt arvovieraat lienevät siirtyneen jo sisätiloihin.
1960-luvulta oleva otos puolestaan on jo värillinen: etualan naruhyppelyn tiimellyksessä olevat tytöt lastentarhan pihassa.
– Kuvatkaa talojanne ja kotejanne, vaikka olohuonettanne arkisissa oloissa, Heinämies vetoaa tulevien aikojen kollegoitaankin ajatellen. Aika
muuttaa tiloja sisustuksineen ja asukkaiden toimia
siinä kuin vaatetusta jne. Elämän monipuolisuutta
tallentavat kuvat ovat arvokkaita.

1950-luvun saumauslaastipulmista
2000-luvun lähiruokaresepteihin
Historiikin tekijäksi lupauduttuaan Kati Heinämies
toivoi taloyhtiön asukkaista tuekseen pientä, mutta
innostunutta historiatoimikuntaa.
Sen hän myös sai: Tarja Björkling-Pakarinen on
talossa yhä toimivan Lotta Svärd Säätiön toimin-

MULTICAL® 21

Etäluettava ultraäänivesimittari asuntokohtaiseen mittaukseen
• tarkka
• langaton etäluenta
• vuotovahti
• 16 vuoden paristo
• hermeettisesti suljettu – voidaan asentaa
mihin asentoon tahansa – myös
kylpyhuoneeseen tai mittarikaivoon
• tyylikäs muotoilu
• ympäristöystävälliset materiaalit
Tarkempia tietoja saat myyntiorganisaatioltamme:
Olli Torikka, Espoo, puh. 040 900 2108
Markku Haikonen, Vaajakoski, puh. 040 900 2105
Raimo Liukkonen, Mikkeli, puh. 040 900 2114
tai suomenkielisiltä nettisivuiltamme www.kamstrup.fi.
Kamstrup A/S Suomen toimisto · Puh. 09-2511 220 · info@kamstrup.fi · www.kamstrup.fi
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As Oy Mannerheimintie 93:n historiikki
työllisti viime vuoden yksityisyrittäjänä
toimivaa museoneuvos Kati Heinämiehen
vuoden verran, myös kuvaajana. Kuvamateriaalin hän koetti saada myös vuodenaikojen suhteen monipuoliseksi.

Miten lähteä
liikkeelle?
JOKAINEN taloyhtiö on omanlaisensa, niin myös
niistä mahdollisesti tehtävät historiikit voivat olla
hyvinkin erilaisia pelkästään jo lähestymistavan suhteen. Toisiin korostuneesti esille on poimittu ehkä
asukkaat, joissakin arkkitehtuuri, rakenteet, ympäristö, muuttuneet käyttötarkoitukset jne. jne.
Talohistoriikkeja on koottu pääkaupungissa
Helsingin kaupunginmuseoon ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen kirjastoon, joka on pitänyt niistä
myös luetteloa. Etenkin, jos etsijällä on tiedossa
kirjoittajan nimi, tiettyyn taloon linkittyvää materiaalia voi löytää suhteellisen helposti myös Kansalliskirjastosta.
Lisäksi Heinämies kehottaa tietoa etsiviä silmäilemään jo käsiinsä saamiensa historiikkien lähdetietoluetteloita sillä silmällä, josko niistä saattaisi
löytyä aineistoa muihinkin. Samoin kaupunginosista
kertovat aineistot voivat johdattaa omankin talon
menneisyyteen.
Alkuperäisistä dokumenteista ja piirustuksista voi
löytyä vastaus asukkaita ja korjauksia suunnittelevia
askarruttaneisiin, rakenteisiin tai tiloihin liittyviin
kysymyksiin.
Päätös talohistoriikin laatimisesta kertoo taloyhtiön arvostavan taloaan ja sen historiaa. Kati Heinämies on vakuuttunut, että taloista tehdyt historiikit
lisäävät myös ulkopuolisten kiinnostusta arvotaloihin ja saattavat nostaa jopa niiden huoneistojen
rahallistakin arvoa.
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nanjohtaja, Eeropekka Rislakki, Sami Kankkunen ja
Pirjo Kauhanen talon asukkaita tai osakkaita.
Toimikunta mm. siunasi Heinämiehen laatiman
työsuunnitelman, kävi läpi ensimmäisen luonnoksen ja sisällysluettelon. Jäsenten kautta historiikkiin
välittyi myös monia tarinoita.
Esiteltyään ensimmäisen käsikirjoituksen Heinämies kertoo saaneensa toimikunnalta kommenttia
talon rakentamisaikaan liittyvän, teknisen osuuden
mittavuudesta. Sen pelättiin korostuvan liikaa. Heinämies sai kuitenkin perusteltua näkemyksensä, eikä osuutta leikattu.
Asiatekstin vierelle tuleva kuvitus selkeyttää teknisemmänkin tekstin antia. Kuvat nostavat esiin
monia seikkoja ja yksityiskohtia, joille ihmiset jokapäiväisillä kulkureiteillään ovat usein tulleet sokeiksi. Kuten materiaaleille, eri muotoisille ikkunoille,
pihan patsaille jne.
Myös runsaat ja hyvin hoidetut istutukset aletaan
nähdä itsestään selvyyksinä. Historiikin loppuosan
pihaympäristöä sanoin ja kuvin esittelevä osuus
onkin reilu ja monessa mielessä riemastuttavaa luettavaa.
Herkullistakin, sananmukaisesti, sillä pihaan ilmestyvät lehtikotilot voi näemmä kokea muutenkin
kuin riesana. Miksi myrkyttää niitä, kun ne voi hyödyntää lähiruokana. Miten olisi ”Etanat Mannerheimintie 93:n tapaan”? Ketä kiinnostaa, hän löytää
reseptin historiikkikirjasta.
Talohistoriikkeja on koottu pääkaupungissa Helsingin
kaupunginmuseoon ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen kirjastoon, joka on pitänyt niistä myös luetteloa. Jos
on tiedossa kirjoittajan nimi, tiettyyn taloon linkittyvää
materiaalia voi löytää suhteellisen helposti myös
Kansalliskirjastosta.

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

• A. Seppälä Total Quality Oy
• A-Kuivaus Oy
• Anticimex Oy Kiinteistökuivaus
• AT Kiinteistöcontrol Oy
• Beretta Palvelut Oy
• CleanSide Oy
• Cramo Finland Oy
• Delete Kunnostuspalvelut Oy
• Delete Puhdistuspalvelut Oy
• Easy Wash S-E Herrgård Kb
• Eerola-Yhtiöt Oy
• E-P:n Rakennuskuivaus Oy
• Erikoistyö Palotex Oy
• FI-Service Oy
• Genano Oy
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Korpikorpi Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Meranti Siivouspalvelut Ky

• Oulun Kosteustutkimus Oy
• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• Polygon Finland Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Rakennustoimisto Taitoneliö Oy
• Recover Nordic Oy
• RKM-Kuivaustekniikka Oy
• SanMat Kunnossapito Oy
• Sartek Oy
• Satakunnan Rakennekuivaus Oy
• SOL Palvelut Oy
• Suomen JVT- ja Vahinkopalvelut Oy
• Suomen Kuivaustekniikka Oy
• Tampereen Painepesutekniikka Ky
• Tehokuivaus Oy
• Tehopuhdistus Vesa Toiviainen Oy
• Vahinko Werker Oy
• Vahinkopartio Oy
• Varsinais-Suomen
Kiinteistökuivaus Oy
• WD Kuivaus Oy
• Vesivahinkotekniikka VVT Oy
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä
yrityksiä, jotka harjoittavat jälkivahinko- tai kuivausalaan liittyvää
toimintaa eri muodoissaan.

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

Dr. Schutz PU Sealer ja PU Design
Vaihtoehto lattiaremontille

Tähän tulee Berettan puoli sivua

Nyt se on mahdollista:
Uusi väri ja design pysyvästi, ilman vanhan lattian repimistä!

Käyttökohteet:

Tavaratalot, marketit, toimistot, pankit, julkiset rakennukset,
sairaalat, vastaanotot,
koulut, päiväkodit, urheilu- ja
tuotantotilat
ja varastot hoivakodit,
jne.
monitoimihallit, ravintolat, baarit, hotellit, kampaamot, autokaupat,
tuotantotilat, varastot jne.

• ei kallista lattian uusimista
• uudet värit, uusi ilme toimitilallesi
• kustannussäästöt
• ei pitkää keskeytystä liiketoiminnalle
• ei turhaa jätettä, ei turhaa kuormitusta
luonnolle

Soveltuvat lattiapinnat:

Vinyylit, linoleumit ja muovit, joustavat lattiat,
itsetasoittuvat lattiat sekä PU- että PE-pinnat.

PU Design ja PU Sealer

Yksinkertaisesti ﬁksu – ﬁksun yksinkertainen!

Opastinsilta 10
00520 Helsinki
Puh. 0108 333 933

Teksti ja kuvat: Riina Takala

TYÖMAAN PÖLYNTORJUNTAAN UUSIA TYÖVÄLINEITÄ

Käyttöönotto tilaajista
ja tekijöistä kiinni
Arkipäiväänsä kotonaan pakon sanelemana viettävän
asukkaan ei tarvitsisi kärsiä ylettömästä pölystä taloyhtiön
ikkuna- tai putkiremontissa, jos työmaalla olisi otettu
ykkösasiaksi torjua pölyä kaikin mahdollisin keinoin ja
pyrittäisiin puhtaaseen ja turvalliseen saneeraukseen.

P

ölynhallinta korjausrakentamisessa -tutkimushankkeen päätöstilaisuudessa alkukeväästä jouduttiin yhteisesti kuitenkin toteamaan, että niin tilaajilla, rakennuttajilla,
urakoitsijoilla kuin työntekijöilläkin on vielä pitkä
matka siihen, että olisi saavutettu ja ennen kaikkea
omaksuttu puhdas ja turvallinen saneeraustapa.
Jonkinlaisena kynnyskysymyksenä pidettiin sitä,
että tilaaja ei välttämättä ole valmis maksamaan, jos
pölyntorjunta merkitsee urakassa lisähintaa. Tosin
joku totesi, ettei välttämättä urakoitsijakaan ole sitä
satsausta välttämättä valmis tekemään, ellei se tuota
taloudellisessa mielessä tulosta.
PUTUSAan sisältyneessä haastattelussa asukkaiden ja kiinteistöä käyttävien mielestä siivous ja työmaan järjestys ovat tärkeitä asioita remontin aikana.
Esimerkiksi loppusiivoukseen toivottiin kiinnitettävän nykyistä enemmän huomiota.
Päätöstilaisuudessa käydyssä keskustelussa heitettiin karkea arvio siitä, että perusteellinen siivoaminen remontin aikana merkitsisi noin 5 prosentin
kustannuslisää. Samaan hengenvetoon kuitenkin
todettiin, ettei tätäkään lukua tai arviota pidä yleistää, koska kaikki kohteet ovat erilaisia, toimintatavat
ovat erilaisia, työmenetelmät ovat erilaisia, yritykset
erilaisia jne.
Johtava tutkija Hannu Koski VTT:ltä kuitenkin
varoitteli tinkimästä työmaanaikaisesta ja loppusiivouksesta, koska se johtaa muiden kustannusten
nousemiseen ja pölyntorjunta kärsii ja sen eteen
tehty työ voi valua hukkaan.

Ohjeita ja opastusta pölyntorjuntaan
Itä-Suomen yliopiston, Työterveyslaitoksen ja
VTT:n toteuttamassa tutkimuksessa puhdas ja terveellinen saneeraus, PUTUSA, saatiin useitakin tutkimustuloksia, joista käytäntöön vieden on varmasti apua. Isännöitsijäkunnan tietämystä ja tilaajavaatimustenkin asettamisen helpottamiseksi julkaistiin
Perustietoa korjausrakentamisen pölyntorjunnasta
-niminen julkaisu. Neljä sivua tiiviisti olennaisimmat asiat, mitä ottaa huomioon.
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Ammattilaisia varten syntyi Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan, jossa on jo sitten tarkemmin määritelty, miten pölyntorjunta kannattaisi työmaalla toteuttaa. Hannu Koski kuitenkin totesi
tästäkin julkaisusta, että se pitää olennaisimmat ja
tärkeät asiat sisällään, koska perusteellisempi ohjeistus olisi johtanut paksumpaan kirjaan, jota työmiehet tai urakoitsijat eivät varmastikaan lukisi.

Tilaaja asettaa tavoitearvoja
vai määrittelee tekotavat?
– Aika usein käytetään tällaista sanontaa: tavoite,
jolla ei ole aikataulua, on vain unelma. Sinänsä kaunis ajatus, mutta ei välttämättä johda mihinkään.
Jos saman ajatuksen liittää sanaan pölyntorjunta,
voitaisiin sanoa - tavoite, joka ei ole mitattavissa, on
vain unelma, Hannu Koski pohjusti esitystään.
Siinä hän ensiksi muistutti, että meillä on työmaiden pölylle olemassa viranomaismääräyksiä,
työterveyslaitoksen määrittämiä ja PUTUSA-hankkeessakin määritelty tavoitearvoja. Ne pitäisi kuitenkin nykyistä paremmin saada korjaushankkeissa
tilaajan, päätoteuttajan ja urakoitsijan välisiin sopimuksiin.
Teoreettisen kaunis toimintamallina Kosken mukaan olisi sellainen, jossa tilaaja voisi asettaa ja kertoa päätoteuttajille tavoitearvot, joihin on pyrittävä, mitkä ovat pintojen pölykertymien arvot, mitkä
ilman pölypitoisuudet ja sitten näistä tehdään sopimus.
– Sen jälkeen urakoitsija ja päätoteuttaja valitsevat itse menetelmät, mitä käyttävät, että pääsevät näihin asetettuihin tavoitearvoihin. Tässä toimintamallissa on hyvää se, että toteuttaja voi silloin
käyttää itselleen ja kohteeseen sopivia menetelmiä.
Lisäksi sillä on enemmän motivaatiota kehittää menetelmiä aina vain paremmaksi. Huono puoli taas
sitten on se, että jos toteuttajan ammattitaito on
heikko, niin lopputulos ei täytä vaatimuksia, Koski
totesi.
Toinen mahdollinen toimintatapa Kosken mukaan on se, että tilaaja määrittelee erittäin tarkas-
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ti, miten pölyntorjunta täytyy toteuttaa. Se ilmoittaa, mihin osastointiseinät rakennetaan, minkälaisiin paine-eroihin pyritään, minkälaisen pitää olla
ilman vaihtuvuuden ja mitä kohdepoistolaitteita
käytetään.
– Jos toteuttaja toimii näin, lopputulos on hyvä,
mutta tässä on se huono puoli, että tilaajasta tulee
tietyllä tavalla urakoitsija, Koski jatkaa.
Esimerkiksi PUTUSA-hankkeeseen sisältynyt
työmaakäynti osoitti, että käytännössä pölyntorjunta on aika tuntematon käsite, siihen suhtaudutaan
ehkä välinpitämättömästi, ymmärtämättömyys johtuu tiedonpuutteesta jne.
– Pölyntorjunta-asiat olivat kyllä työmaalla kirjattu urakkaohjelmaan, urakkarajaliitteisiin, työturvallisuusasiakirjaan ja joihinkin muihinkin, mutta
työnjohto, tilaaja ja rakennuttaja vaikuttivat olevan
asioiden kanssa aika pallo hukassa. Se kävi ilmi, kun
kysyimme, missä on määritelty, miten pitää toimia

Pölyntorjunta
on työsuojelukysymys. Jos
työntekijä ei
välitä itsestään,
pitäisi kuitenkin
muistaa työkaverit ja suojella
heitä kaikin
mahdollisin
keinoin. Suojaimet on tarkoitettu käytettäviksi ja kohdepoistoonkin
löytyy nykyään
hyviä laitteita.

Vetoketjuovi-PVC on oviaukkoon nopeasti
asennettava suojamuovi, jossa on kulkuaukko
valmiina. Molemmin puolin avattava ja suljettava
Vetoketjuovi estää tehokkaasti rakennuspölyn
leviämisen työmaalla ja helpottaa liikkumista.

Asennustuki AT-360

UUTTA! Kätevä, normaalia pidempi
(190-365 cm) asennustuki väliaikaisten
suojaseinien helppoon pystyttämiseen.

Suojamuovit

Tehokkaaseen ja taloudelliseen suojaamiseen
rakennus- ja maalauskohteissa. Sopii erinomaisesti seinien, kattojen, lattioiden ja huonekalujen
suojaamiseen. Säästää aikaa, vähemmän roskaa
ja puhdas lopputulos.

Pitää paikat puhtaana. Håller rent omkring.

Teollisuustie 11, Kangasniemi
Puhelin 045 138 2557
info@mitos.fi
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Perinteiset putkiremontit aiheuttavat melkoiset pölyhaitat, minkä vuoksi ihmiset
useinmiten yrittävät löytää sijaisasunnon
remontin ajaksi. Turkulaisen Kiinanmuurin
putkiremontissa tilanne oli Eino Taulun
mukaan tuttu - pölyä haitaksi asti.

pölyntorjunnan kannalta. Siinä vaiheessa ruvettiin
kaivamaan mappeja ja lukemaan, että täällä on sanottu näin ja tuolla noin. Vasta siinä vaiheessa he
selvittivät, mitä asiasta oli määrätty. Se tuntui aika
- ei nyt epätoivoiselta - mutta ohjeet eivät kuitenkaan käytännössä heidän työtään ohjanneet, Koski
toteaa.
Jos siis tilaaja asettuisi vaatimuksissaan urakoitsijan tasolle, hänellä pitäisi olla paljon osaamista ja
mielenkiintoa asiaan, Koski vielä totesi.

Motivointi- ja asennekysymys

PUTUSA
pähkinänkuoressa
EPÄPUHTAUKSIEN hallinta saneeraushankkeissa - Puhdas ja turvallinen saneeraus -tutkimuksen
toteuttivat Itä-Suomen yliopisto, Työterveyslaitos ja
VTT osana Tekesin Rakennetun ympäristön tutkimusohjelmaa.
Hankkeisiin osallistui kiinteistönomistajia,
rakennusurakoitsijoita, laitetoimittajia, rakennusterveysasiantuntija- ja puhtaudenhallintayrityksiä sekä
alan liittoja, mm. Suomen JVT - ja Kuivausliikkeiden
Liitto ry.
Hankkeessa tuotettiin rakennuttajille ja rakennusurakoitsijoille pölyntorjunnan ohjeet korjausrakentamisessa. Ohjeiden avulla rakennuttajat
pystyvät asettamaan konkreettisia tavoitteita korjaushankkeiden pölyntorjunnalle ja arvioimaan eri
pölyntorjuntaratkaisujen kustannuksia ja hyötyjä.
Rakennusurakoitsijoille luotiin toimintaohjeet,
joilla korjaushanke voidaan toteuttaa rakennuttajan
laatuvaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti.
Lisäksi rakennusyrityksille kehitettiin osallistavan
työn toimintamalli, jonka tavoitteena on motivoida
työntekijöitä kehittämään omaa työtänsä ja ylläpitämään turvallista työympäristöä.

Tilanteen parantamiseksi Kosken mielestä pitäisi
saada työntekijät henkilökohtaisella tasolla ymmärtämään, mistä on kysymys. Kosken mielestä työntekijöiden motivoimisessa ja asenteisiin vaikuttamisessa olisi tärkeää, että tarjottaisiin koulutusta - se
lisäisi tietämystä, olisi perehdyttämistä, ehkä työnaikaisia tietoiskuja jne.
Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on tärkeä asia motivaation parantamisen kannalta. Kosken mielestä käytännössä sitä, että
asioista keskustellaan ja työntekijänkin mielipiteillä
on todellista vaikutusta asioihin.
– Kolmas asia, joka on tullut esiin monissa muissa yhteyksissä, on se, että työnjohdon pitäisi osoittaa aitoa kiinnostusta työntekijää kohtaan, osoittaa,
että työntekijästä välitetään, pitää yhteyttä, huolehtia ja valvoa, että suojaimia käytetään, näytetään
mallia, puuttua asioihin. Ei negatiivisella, vaan positiivisella tavalla, Koski vielä jatkoi.
– Pölyntorjunnassa ollaan samassa tilanteessa
kuin joissakin työturvallisuusasioissa 10-15 vuotta
sitten. Puheita paljon, vähemmän villoja, hän vielä
arvioi.
Kosken mielestä työmaallakin pitäisi korostaa
käytöstapoja, jotka tuntuvat menevän nyky-yhteiskunnassa koko ajan huonompaan suuntaan: – Pölyntorjunnassa kaikki lähtee siitä, että työntekijä ei
voi jättää ovea tai seinää auki, koska se altistaa työkaverinsa pölylle. Pitäisi kantaa huolta muistakin
ihmisistä, Koski vielä painotti.

Lisätietoa PUTUSA-hankkeesta
http://tori.tekes.fi/networks/items/show.2551
Perustietoa korjausrakentamisen pölyntorjunnasta:
http://www.vtt.fi/vtt_show_record.jsp?target=julk&form=
sdefe&search=69751
Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan:
http://www.vtt.fi/vtt_show_record.jsp?target=julk&form=
sdefe&search=69750
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“Mikään hätä ei ole liian suuri, eikä liian pieni - Eerolan hoidettavaksi”

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

Olemme mukana
Kiinteistömessuilla
osastolla 6e139.

Saat meiltä kattavat ja monipuoliset viemäri- ja erotinhuoltopalvelut lokaja sadevesikaivojen tyhjentämisistä viemärijärjestelmän saneerauksiin,
ennakoivaa huoltoa unohtamatta.
Olemme vastuuntuntoinen, yli 40-vuotias perheyritys.

Tarjoamme:
•
•
•
•
•
•

Huollata viemärit ennakkoon
”Jos kiinteistössä havaitaan pulputtavia ääniä tai vesi valuu hitaasti lavuaarista tai WC-pöntöstä viemäriin, ne ovat merkkejä ongelmista”, kuuluu
asiantuntijan neuvo.
Vältä ongelmat ja tilaa meiltä viemäriputkien pesu ja puhdistus
ennakkoon. Tarvittaessa voimme myös kuvata putket.

•
•
•
•

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

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

Keski-Suomi:
Jyväskylä (014) 6758 88

Pohjois-Savo:
Leppävirta 040 1239 944

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

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

Etelä-Savo:
Mikkeli 0440 1720 00

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

Etelä-Karjala:
Lappeenranta 050 4007 531

Kaikki numerot päivystävät 24 h

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

Julkisivujen
Taitajat 2013

Tämän aukeaman
ilmoittajat edustavat osaa
Julkisivuyhdistyksen
jäsenistöstä 2013

Kattavaa rakenneteknistä suunnittelua ja
monipuolista korjausrakentamispalvelua

Tutkimus-, suunnittelu- ja valvontapalvelut

• Rakennusten ja rakenteiden kuntoarviot
ja kustannusarviot
• Kuntotutkimukset ja vaurioselvitykset
• Betonitekniikan asiantuntemus
• Suunnittelu ja toteutuksen valvonta

Varsinais-Suomi - Satakunta Kanta-Häme - Uusimaa

www.julkisivukonsultointi.fi

Espoo
Kouvola • Pietarsaari • Seinäjoki • Vaasa
www.fmcgroup.fi
Kilterinkuja 2, PL 23, 01601 Vantaa
www.contesta.fi

Kiinteistön omistajille ja
taloyhtiöille korjaushanke
on usein ainutkertainen
A-Insinöörin kokemus ja
ammattitaito takaavat
tämän hankkeen
häiriöttömän ja sujuvan
etenemisen. Meiltä saat
yksilöllisiä vastauksia
visaisiin pulmiisi.
Espoo, Tampere, Turku, Pori
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Julkisivukorjausten erikoisosaaja

KOKEMUS TUO VARMUUTTA...
...VARMUUS LUO LAATUA.
Liiketie 1, 21870 Riihikoski
p. 02 244 0426, fax 02 242 6075

www.exoteriko.fi

-

SI

E
NC

94
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Outdoor

-

Sementtilevyjärjestelmä tuulettuviin
rapattaviin julkisivuihin sekä uudisettä saneerauskohteissa.

p. 0207 911 888
www.ains.fi

INSINÖÖRITOIMISTO

CONDITIO

Kuntoarviot ja kuntotutkimukset
Korjaussuunnitelmat
Rakennuttaminen ja valvonta

Ratavallintie 2, 00720 Helsinki
Puh: (09) 2238 220 www.conditio.�i

www.julkisivuyhdistys.fi

www.knauf.fi

Rakennushanke H. Lumivirta Oy
www.korjausasiantuntijat.fi
www.fmcgroup.fi
*
*
*
*

Kuntoarviot ja -selvitykset
Kuntotutkimukset
Korjaussuunnittelu
Rakennuttaminen ja valvonta

CEMBRIT
JULKISIVUT
[[[GIQFVMX½

- yli 20 vuoden kokemuksella -

20100 TURKU

PUH. 02 - 4690 744

www.42.ﬁ

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E

KAIKKI
PARVEKKEET
MEILTÄ

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN
Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen
Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

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

www.lorakenne.ﬁ

VAHANEN-YHTIÖT
Linnoitustie 5 | FI-02600 Espoo
vaihde 020 769 8698 | www.vahanen.com

Kutomonkatu 3, 20100 TURKU
Puh. 040 455 2817
Timo Tuominen
Karjalankatu 20, 28130 PORI
Puh. 040 451 0829
Altti Ylikoski
email: etunimi.sukunimi@lahiokunnostajat.ﬁ

www.lahiokunnostajat.ﬁ

Pidä pintasi,
vaadi

1BSIBBU
KVMLJTJWVSBULBJTVU

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!

LVJUVCFUPOJMFWZU
LPSLFBQBJOF
MBNJOBBUJU

Julkisivuyhdistys
– asiantuntemusta
alan huipulta

www.e-weber.ﬁ

BMVNJJOJMFWZU
LFSBBNJTFUMBBUBU
BMVNJJOJSBOLB
KÊSKFTUFMNÊU

TFSPD
XXXTFSPDGJ
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TUTKITTUA TIETOA!
KUNTOTUTKIMUKSET
Kuntoarviot
Rakenne ja LVI-tutkimukset
Haitta-ainekartoitukset
Sisäilmatutkimukset
LABORATORIO
Betoni
Haitta-aineet (asbesti, PAH, PCB)
VOC ja pölyt
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMISPALVELUT
LAADUNVARMISTUS
Laboratoriostamme FINAS-akkreditoidut
ohuthietutkimukset ja huokosjakomääritykset
(testauslaboratorio T269)

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

Hinta

15,(sis. alv. 10 %) + pm
JUKO-aineistoon perustuvan
erustuvan käsikirjan
ll
ll
ensimmäisessä osassa esitellään
tyypillisen
julkisivukorjaushankkeen läpivieminen asuntoosakeyhtiön näkökulmasta.
Toisessa osassa esitellään eri korjaustavat ja niiden soveltuvuus eri vauriotilanteisiin, rakenteisiin
ja olosuhteisiin.
Tilaa: Riina Takala puh. 040 502 1769
tai info@julkisivuyhdistys.¿

Asiantuntija-apua
www.julkisivuyhdistys.¿

Karpan
Keittiössä

Kuukauden soppa-aforismi:

Onnellinen mies - lihava pankkitili,
oma kokki ja hyvä ruoansulatus.

Onnellisuuspohdiskelua
ja Saksanhirveä
Asuuko taloyhtiöissä onnellisia ihmisiä? Jos asuu, niin
ovatko ihmiset onnellisimpia Helsingin keskustassa,
Tampereen lähiöissä vaiko Kuhmossa järven rannalla
nököttävässä pesubetonipintaisessa, kolmikerroksisessa
parvekkeettomassa elementtitalossa?

M

ikä vaikuttaa ihmisen onnellisuuteen?
Taloudellinen riippumattomuus, koulutus, työ, hyvä parisuhde, lapset,
asuinpaikka... näillä kaikilla on varmasti oma merkityksensä.
Tuoreimmassa Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä
merkittävät tutkijat pohtivat taannoin tehdyn tutkimuksen havaintoja.
Artikkelin perusteella maaseudulla asuvat ovat
onnellisempia kuin keskustoissa asuvat ihmiset.
Yksi selittävä tekijä mukavien naapureiden lisäksi
on ikä, sillä ihmisen onnellisuuden tiedetään seuraavan U-kirjaimen muotoista käyrää. Onnellisuus
alkaa laskea jo 18 vuoden iässä ja alamäkeä riittää
viisikymppiseksi asti.
Nuoremmat ihmiset haluavat asua elämän sykkeessä eli kylien keskustoissa. Tutkimuksen mukaan vähiten onnellisia olivat 35-49 -vuotiaat ihmiset. Syyt taitaa olla helppo jäljittää; pienet lapset,
asuntovelka, uran tekeminen, ainainen kiire...
Viisissäkymmenissä onnellisuuskäyrä alkaa
taas nousta ja ohittaa jossakin vaiheessa jopa nuoruuden tason. Maaseudulla asuu
enemmän iäkkäitä ihmisiä, mikä tukee tutkimustuloksia - kyllä maalla on mukavaa - ja
onnellisempaa asua.
Mutta kaikkein tärkeimmät onnellisuuteen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin terveys ja toimiva parisuhde.

Ovatko Kiinteistöpostin
lukijat onnellisia?

postin lukijoista vain neljännes on alle 50-vuotiaita, 39 prosenttia 50-65 -vuotiaita ja yli 65-vuotiaita
lehden lukijoina on reilu kolmannes, 35 %. Ikärakenne on mitä mainioin taloyhtiön hyvinvoinnin
kannalta, päätöksentekijöinä on kokemusta omaavia ihmisiä joilla on myös aikaa ja halua paneutua
taloyhtiön asioihin.
Lukijoiden taloudellinen ja sosioekonominen tilanne on varsin hyvä, asuvathan he kaikki omistusasunnossa. Reilusti yli puolella talouden bruttovuositulot ovat yli 50 000 euroa, viidenneksellä yli
70 000 ja 11 prosentilla yli 100 000 euroa.
Neljännes lukijoista on ylempi toimihenkilö tai
johtavassa asemassa. Ja seinän takana on naapuri.
Siis voinemme päätellä, että Kiinteistöpostin lukijat ovat onnellisia ihmisiä, vaikka suuri osa heistä
asuukin kaupungeissa, eikä maaseudulla. Onnellisia siitäkin huolimatta, että jokaisessa taloyhtiössä
on se virtasen eukko ja lahtisen äijä, jotka ovat aina
järkevän päätöksenteon jarruna yhtä tiukasti kuin se
muuan luonnontuote Junttilan tuvan seinässä ja vaikka kotoyhtiössä onkin alkamassa se
pelottava putkistoremontti.
Eikä sitä isännöitsijääkään saa koskaan puhelimitse kiinni, eikä vastaa edes sähköposteihin ja muutenkin vaikuttaa vähän
laiskanpullealta jullilta.
Vai asuvatko onnellisimmat ihmiset sittenkin pienessä punaisessa tuvassa, järven rannalla,
keskellä kaupunkia?

Tuoreen lukijatutkimuksen taustatiedoista käy ilmi, että Kiinteistö-

www.karpankeittio.ﬁ • karppa.coﬀeeland@kolumbus.ﬁ
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Paahdetut
uunijuurekset
• porkkanaa
• lanttua
• naurista
• sipulia
• valkosipulia
• palsternakkaa
• oliiviöljyä
• hunajaa

Saksanhirven
kyljykset
• kaksi kyljystä per syöjä
• kermaa
• suolaa
• mustapippuria
• voita
• oliiviöljyä

Saksanhirveä ja paahdettuja juureksia
PALOITTELE juurekset krouveiksi palasiksi ja laita ne uunivuokaan. Suolaa ne ja lorauta mukaan
reilusti hyvää oliiviöljyä ja pari kolme ruokalusikallista juoksevaa hunajaa. Sekoita.
Paista juureksia ensin puolisen tuntia 200 asteisessa uunissa ja laske sitten lämpö 150 asteeseen. 30-45 minuuttia ja alkavat olla syöntikunnossa.

Saksanhirveä, peuraa tai poroa
Jos et kaupastasi löydä saksanhirveä, hyvää saat
myös peuran tai poron kyljyksistäkin. Possu on
jo sitten ihan omaa luokkaansa, eikä niin väljästi voi ajatella, että Putte olisi edes riistanomaista
ruokaa.
Anna kyljysten olla huoneenlämmössä tunnin verran ennen paistamista, niin liha ei säikähdä kuumaa pannua. Pannu kuumaksi ja pohjalle
pieni loraus oliiviöljyä ja nokare voita. Kun rasva
on kuumaa niin laita kyljykset pannulle. Ensimmäinen puoli voi olla pannulla puolitoista minuuttia ja sitten kääntö. Kun toinen puoli on ollut
pannulla hetken, lorauta pannun pohjalle vähän

kermaa ja mausta kyljykset ja kerma suolalla ja
rouhitulla mustapippurilla.
Sekoita kerma ja mausteet varoen. Anna kyljyksen ja kerman olla miedolla lämmöllä vielä minuutin puolitoista ja ruoka on valmis.
Lado lautasen keskelle juureksista ”peti” ja nosta kyljykset nätisti juuresten päälle. Lusikoi pannulta kastiketta lautaselle, tarjoile ja nauti.
Jos olet vähääkään viinin ystävä, niin tämän
ruoan kanssa lasillinen hyvää viiniä kyllä kuuluu
olla. Oma valintani oli italialainen Cabreo Il Borgo vuodelta 1998. Aika kallis, 34,90, mutta viini oli
kuin nenä päähän tälle ruoalle. Sopivan tanniininen, aavistus karpaloa, mukavan mausteinen ja
täyteläisen pitkä maku.
Viini tekeytyi pari tuntia karahvissa ennen
pöytään pääsyä.

Karpan Keittiössä nautittiin
luonnon antimista läpi aterian.
Pääruokana
Saksanhirven
kyljyksiä ja
paahdettuja
juureksia.
Alkuruokana oli
juuri kerätyistä
suppilovahveroista tehty
kermainen
keitto, johon
mukavan makusävähdyksen
antoi mausteeksi lisätty
kuiva sherry.

Onnellinen kotikokki
Kahvimaalla
26. lokakuuta 2013
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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Uutispostia

Käytännön kokemukset paras tietolähde
energiatehokkuuden parantamisessa
VAIHTOEHTOJEN kustannustehokkuus ja tarjolla olevien
korjausratkaisujen vaikutus
energiatehokkuuteen ovat taloyhtiöiden edustajien mielestä
tärkeimpiä asioita, mistä he
toivovat entistä enemmän tietoa
energiatehokkuuden parantamiseen liittyen.
Tietoa tarvitaan monipuolisesti erilaisten remonttitapojen
tuloksista ja hankkeiden onnistumisen edellytyksistä.
Tällaisen viestin lähetti noin
tuhat hallituksen jäsentä ja isännöitsijää, jotka vastasivat ERA 17
-hankkeeseen eli Energiaviisaan
rakennetun ympäristön aika
(ERA17) -toimintaohjelmaan liittyvään kyselyyn. Suomesta tulee
energiaviisas vuonna 2017.

Kustannukset ja ratkaisujen
energiavaikutus
Kaksi kolmasosaa vastaajista haluaisi enemmän tietoa
nimenomaan kustannuksista
ja ratkaisujen energiavaikutuksista käytännön kokemuksiin
perustuen.
Miltei puolet (48 %) vastaajista
arvioi, että energiatehokkaiden
vaihtoehtojen nykyistä parempi huomioiminen hankkeiden suunnittelun yhteydessä
edistäisi energiatehokkuuden
parantamista käytännössä.
Kaksi kolmasosaa vastaajista
arvioi kuitenkin, että parhaiten
taloyhtiöiden energiatehokkuutta edistettäisiin lisäämällä
korjaus- ja energia-avustuksia ja
energiatehokkuuden parantam-

sesta kertovaa tiedon määrää.
Sen sijaan energiaverotuksen
tai lainsäädännön kiristämisen
vaikutukseen eivät vastaajat
uskoneet (viisi prosenttia tai
vähemmän vastaajista).
Luotettavuus ja
pitkäikäisyys tärkeitä
Hallitusten jäsenten ja isännöitsijöiden mielestä lämmitysjärjestelmän uudistamisessa
tärkeimpiä perusteita päätöksenteolle ovat, että järjestelmä
on luotettava, pitkäikäinen ja tuo
myös todellista säästöä energiankulutuksessa.
Seuraavaksi tärkeimmät asiat
ovat asumiskustannukset ja uudistuksen takaisinmaksuaika.
Uusiutuvan energian hyödyn-

täminen tai edullinen urakkahinta eivät painaisi päätöksenteossa
edellisten perusteiden lailla.
Vähiten vaikutusta kerrottiin
olevan hiilidioksidipäästöillä ja
energiatodistuksen energialuokalla.
Putkiremontista päättämisessä
on tärkeää, että tiedottaminen
toimii hyvin remontin eri vaiheissa ja asukkaiden teettämissä
omissa muutostöissä taloyhtiön
remontin rinnalla. Yhtä tärkeinä
pidetään arvioita energian- ja
vedensäästöstä sekä käytettävyyden parantamisesta ja
korjausvelan välttämisestä.
Vähiten vaikutusta raportoitiin
olevan energialuokan muuttumisella ja mahdollisuudella
asunnon viilennykseen.

Sisäilma-asiantuntija:
Ilmanlaadun mittaukset kosteusvaurioissa humpuukia
EI sisäilman laadun mittauksia,
vaan rakenteiden kuntokartoituksia konkreettisine näytteineen. Näin ohjeistaa Tuula
Syrjänen Allergia- ja astmaliiton
ja Hengitysliiton sisäilma- ja
korjausneuvonnasta kosteusvaurioiden selvittämisen
toimintamalliksi asunnoissa, kun
kosteusvauriota epäillään.
– Tunkkaisuus, pölyisyys ja
haju kertovat asunnon sisäilmaongelmista. Maalin kupruilu
tai kosteusläikät voivat olla
merkkejä siitä, että pinnan alla
piilee korjattavaa, Tuula Syrjänen sanoo.
– Jos epäilet asunnossasi
kosteusvauriota, aloita asian selvittäminen rakenteiden
kuntokartoituksella. Asiantuntijan tekemä kartoitus aloitetaan
aistinvaraisella tarkastuskierroksella. Jos kierroksella tulee esiin
ongelmakohtia, niistä otetaan
materiaalinäyte, Syrjänen kertoo.
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Ilmanlaadun mittaaminen
humpuukia
Tuula Syrjäsen mukaan materiaalinäytteen ottaminen tarkoittaa esimerkiksi seinä- tai kattopalan irrottamista tutkittavaksi.
Materiaalinäytettä ei ole tarvetta
ottaa jo selvästi kostuneesta ja
näkyvästä ongelmasta, mittaustulos kun ei muuta esimerkiksi kosteusläikkää miksikään
ja vaurio on joka tapauksessa
korjattava. Myös ilmanlaadun
mittaus kosteusvaurioepäilyissä
on asiantuntijan mukaan turhaa
rahastusta, vaikka sitä kuluttajille
kaupataankin.
– Osa homeitiöistä ei näy
mittauslaitteiden kasvualustoilla, koska ne ovat liian raskaita
leijuakseen ilman mukana laitteeseen, tai itiöt ovat kuolleet.
Homeet eivät aina tuota itiöitä,
vaikka kasvavatkin rakenteessa.
Lisäksi sisäilmassa on aina ulkoa
tulleita homeita. Niiden näkymi-

nen kasvualustoilla antaa väärää
tietoa asunnon kunnosta. Jos
siis oikeasti halutaan selvittää
kosteusvaurion mahdollisuus,
tutkitaan rakenteita, Tuula Syrjänen perustelee.
Ongelman aiheuttaja
korjataan ensin
Kuntokartoituksessa täytyy
selvittää ongelmakohtien lisäksi
myös syy vaurion syntyyn. Jos
varsinaista kosteusvaurion
aiheuttanutta vikaa ei korjata,
ongelma toistuu pintakorjauksista huolimatta. Siksi vuotavat
katot tai putket korjataan ensin.
Tämän jälkeen kaikki kastunut
materiaali poistetaan ja jäljelle
jääneet kantavat rakenteet hiotaan pinnoilta puhtaiksi.
Ennen uusien materiaalien
asentamista varmistaudutaan
siitä, että rakenteet ovat ja
pysyvät kuivina. Joskus päästään
pienellä remontilla, toisinaan

joudutaan korjaamaan koko
talo.
– Kaikki rakennukset eivät ole
homeessa tai kärsi kosteusvaurioista. Tunkkainen ilma voikin
johtua tukkeutuneesta ilmanvaihdon suodattimesta. Läikkä
kylpyhuoneen kaakelissa on
ehkä vain likaa. Kotia huoltamalla ja tutkimalla voit välttyä
ongelmilta tai ainakin huomaat
ne nopeammin, Tuula Syrjänen
vielä korostaa.

Allergia- ja astmaliiton ja
Hengitysliiton yhteinen
sisäilma- ja korjausneuvonta
vastaa numerossa 020 757 5181
tiistaista perjantaihin klo 9 - 15.
Palvelu on maksutonta,
soittaminen maksaa normaalin
puhelinmaksun verran.

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY

Rasvanerotuskaivojen
huolto kuntoon, eikä
kinkkurasvoja viemäriin
RASVANEROTUSKAIVOJA ei
ole tyhjennetty asianmukaisesti
tai ne puuttuvat kokonaan ja
joulukinkun rasvat kaadetaan
viemäriin, vaikka ne pitäisi laittaa
bio- tai sekajätekeräykseen. Tässä vesihuoltolaitosten vastauksia
siitä, mitkä syyt ovat aiheuttaneet eniten ongelmia esimerkiksi pumppaamoissa tai tukoksia
verkostoissa.
Vesilaitosyhdistys lähetti
kaikille viemärilaitostoimintaa
harjoittaville jäsenlaitoksilleen
kyselyn, jossa selvitettiin rasvan
aiheuttamien ongelmien laajuutta viemäriverkostoissa.
Kyselyyn vastasi 50 vesihuoltolaitosta. Vastaajista 68 %
ilmoitti, että rasvat aiheuttavat
viemäriverkostossa jollakin alueella ongelmia, kuten tukkeutumista tai säännöllistä tarvetta
rasvan poistoon, kun taas 32 %
vastasi, ettei tällaisia ongelmia
ole.
Minkälaisia ongelmia
ilmenee?
Tyypillisesti rasvaa kertyy
vesilaitosten pumppaamoihin
sillä seurauksella, että ne pitää
puhdistaa. Epätavallista ei ole
sekään, että rasva aiheuttaa tukkeutumista myös verkostoissa.
– Rasva kertyy putkeen, pienentää putken kapasiteettia ja
sitoo itseensä myös muita likaaineita. Rasva jää kiinni putken
alapintaan, sitä joudutaan painehuuhtelukalustolla irrottamaan
viemäristä, kertoo verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion
Vesiliikelaitokselta.
82 prosenttia vesihuoltolaitoksista joutuu puhdistamaan
pumppaamoita sinne kertyneen
rasvan vuoksi ja tukkeutumisten kanssa painii 51 prosenttia

vesihuoltolaitoksista. Rasvan
aiheuttamista hajuhaitoista kertoi 24 prosenttia vesilaitoksista
ja rasvan aiheuttamasta haitasta
jätevedenpuhdistukselle mainitsi
24 prosenttia vesilaitoksista.
Kinkkurasvat viemärissä
iso ongelma
Vesihuoltolaitoksia pyydettiin
ilmoittamaan, millaisia syitä on
voitu todentaa rasvan alkuperää
selvitettäessä. 39 prosenttia vesilaitoksista kertoi, viemäriin joutuneen rasvan lähteeksi sen, että
rasvanerotuskaivojen tyhjentäminen on ollut puutteellista. 27
prosentia vastasi, että syynä on
se, ettei ole rasvanerotuskaivoja laisinkaan. 22 prosenttia on
törmännyt ongelmiin elintarvikeyritysten päästöjen vuoksi.
Varsin iso riesa on joulukinkun rasva, joka päätyy roskiksen
sijaan viemäriin.
14 prosenttia vesilaitoksista
kertoi kinkkurasvojen aiheuttaneen ongelmia verkostossa.
– Joulun aikaan kinkkujen
paistorasva menee kotitalouksissa liian herkästi viemäriin
ja lisää rasvaongelmaa, kertoo
Kuosmanen ja muistuttaa,
että kinkunpaistorasva kuuluu
bio- tai sekajätteisiin ja sinne se
laitetaan jäähtyneenä.
Rasvatukosten poistoa
lähes joka viikko
Vastanneiden vesihuoltolaitosten verkostoalueella rasvatukoksia poistetaan vuosittain 0 - 50
kertaa, keskimäärin 8 kertaa
vuodessa.
Rasvojen tyhjennyksistä
aiheutuvien kustannusten arviot
vaihtelivat vesihuoltolaitoksittain
100 eurosta 50 000 euroon.

Havaintoja kaupunkinisäkkäistä
Helsingin kaupungin ympäristökeskus kyselee kaupunkilaisten viidestä helposti tunnistettavasta nisäkäslajista tekemistä
havainnoista.
Kyselyn lajit ovat alkuperäiseen eläimistöömme kuuluvat
kettu ja mäyrä, 1800-luvun
tulokkaat siili ja rotta sekä
1900-luvun tulokas supikoira.
Rotta ja siili ovat olleet sekä
maaseutu- että kaupunkiasutuksen seuralaisia, mutta kyselyn
petoeläinlajeille on ollut ominaista voimakas kaupunkilaistuminen 2000-luvun kuluessa.

Kettuja ja supikoiria voi tavata
lähes kaikkialla Helsingissä.
Mäyrä on vielä melko vähälukuinen ja säilyttänyt ihmisarkuutensa kahta muuta petoa
paremmin.
Kyselyn tarkoitus on kartoittaa
näiden eläinten levinneisyyttä.
Havaintoja voi ilmoittaa sekä
elävänä että kuolleena tavatusta
eläimestä. Kyselyyn voi vastata
17.11.2013 saakka.

Suositun HB-Priima
-tuoteperheen uusin!
HB-Priima 130 Silence on uusi ratkaisu kohteisiin, joissa väliseinältä odotetaan poikkeuksellisen hyvää ääneneristävyyttä. Sen
ilmaääneneristävyysluku on huippuluokkaa eli 48 dB siitäkin
huolimatta, että sen levypaksuus on vain 130 mm! HB-Priima
130 Silence on muiden HB-Priima-väliseinälevyjen tapaan erittäin mittatarkka ja helposti työstettävä, nopeasti asennettava
huipputuote. HB-Priima 130 Silence soveltuu myös kantavien
väliseinien rakentamiseen.

HB-Priima130 Silence
- väliseinälevy sekä
kulmaharkko

MA
HB-PRII e:
nc
130 Sileistyskyky
er
en
ilmaään

48
dB!

Koot: 398 x 198 x 130 mm,
334 x 198 x 130 mm
Painot: 15,5 kg / kpl, 15 kg / kpl
Tiheys 2200 kg / m3, lujuus 12 MPa
Menekki 12,5 m2, 15 m2,
laastimenekki n. 3-4 kg / m2

Kysely löytyy osoitteesta:

http://kerrokartalla.hel.fi/
kaupunkinisakkaat
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Uutispostia

Vakuutusala: Poliisin tulipalotutkintaa ei saa vähentää
POLIISI on parempi kuin
pelastuslaitos - nimittäin tulipalojen tutkimisessa, toteaa
vakuutusala.
Poliisilakiin on esitetty muutosta, joka heikentäisi olennaisesti tulipalojen tutkintaa.
Lakimuutos sysäisi palojen
syttymissyiden tutkinnan entistä
suuremmalta osin pelastusalan harteille. Pelastusalalla ei
kuitenkaan ole riittäviä toimivaltuuksia ja valmiuksia palonsyyn
selvittämiseen samalla tavoin
kuin poliisilla.
Nykyisin poliisin on pelastuslain mukaan tutkittava sellaiset
tulipalot, joissa on syytä epäillä
rikosta. Lisäksi on tutkittava
suurpalot sekä sellaiset palot,
joista aiheutuu vakavia henkilövahinkoja.
Lisäksi poliisi tutkii palorikoksia, joita ovat muun muassa
vahingonteot ja tuhotyöt. Muita
paloja poliisi on tutkinut hieman
tilanteen ja poliisipiirien vaihtelevien käytäntöjen mukaan, sillä
velvoittavaa säännöstä asiasta
ei ole.
Vakuutusalan aloitteesta ensi
vuoden alusta voimaan tulevaan
poliisilakiin lisättiin poliisille tutkintavelvollisuus paloista, joiden
luonnollista syttymissyytä ei
tiedetä. Tavoitteena oli säilyttää
palonsyyn tutkinnan määrä ja
taso muissa kuin rikostapauksissa.
Yllättäen sisäministeriö on
tehnyt hallituksen esityksen,
jonka mukaan tutkintavelvollisuus poistettaisiin. Finanssialan

Keskusliitto vastustaa ministeriön esitystä.
”Palonsyyn tutkinnasta ei saa
tehdä reikäjuustoa!”
Pelastuslain ja poliisilain käsitteet - palontutkinta ja palonsyyn
tutkinta - sekoittuvat helposti
ja ne on erotettava toisistaan.
Palontutkinnassa pelastusviranomaiset eli palokunta arvioi,
mikä on palon syttymissyy.
Palonsyyn tutkinnassa taas
poliisi tutkii kaikilla tarvittavilla
käytössään olevilla keinoilla
palon syytä. Näihin keinovalikoimiin kuuluvat näytteenotot
palopaikalta, näytteistä tehtävät
laboratoriotutkimukset ja kuulustelut sekä puhuttelut.
Finanssialan Keskusliiton
johtaja Risto Karhusen mukaan

poliisin tekemällä palonsyyn
tutkinnalla varmistettaisiin, ettei
palossa ole kyse rikoksesta.
Poliisin toimi- ja tutkintavalmiudet ovat huomattavasti
pelastusviranomaisten valmiutta parempia. Siitä huolimatta
viime keväänä Turun yliopiston
julkaisemassa tutkimuksessa
todettiin, että poliisinkin seulasta
menee tuhopolttoja läpi.
– Poliisin tutkinnan väheneminen ei ainakaan paranna
tilannetta. Ei palonsyyn tutkinnan puutteita saa suurentaa
entisestään niin, että siitä tulisi
entistäkin reikäisempää reikäjuustoa!, Karhunen vaatii.
Karhusen mukaan poliisin
tutkintavelvollisuuden poistolla
tutkimatta jäisi 1500-2000 palotapausta vuosittain.

Jopa kolmasosa tulipaloista on tahallaan sytytettyjä. Viime vuonna
tuhopolttoja oli kaikista tulipaloista 34 prosenttia.
Määrä on kasvanut pari vuotta.
Edellinen huippuvuosi oli 2008,
jolloin koko maassa kirjattiin lähes
3 200 tuhopolttoa. Vuoteen 2010
määrä putosi tuhannella.
Yleisimpiä tuhopoltot ovat pelastustoimen tilastoissa kategoriassa
muut tulipalot. Se tarkoittaa esimerkiksi roskapönttöjä tai muita
pieniä rakennelmia. Niihin kohdistuu vuosittain jopa yli tuhat tuhopolttoa.
Toiseksi eniten tahallaan sytytetään liikennevälineitä eli esimerkiksi autoja.
Rakennuksia poltetaan tahallaan
kolmanneksi eniten.
Viime vuonna tuhopolttaja iski rakennuksiin lähes 450 kertaa.

Arava-asuntojen vuokriin
tulee rajuja korotuksia

Asuinalueiden kehittämisinvestointeihin 4 miljoonaa

ARAVA-ASUNTOJEN vuokriin
on tulossa ensi vuoden alussa
rajuja korotuksia pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingin
Asuntohankinnan virastoaravaasunnoissa vuokrat nousevat yli
15 prosenttia.
Asunnoissa asuu muun muassa ihmisiä, jotka ovat saaneet
kotinsa lastensuojelun jälkihuollon tai sosiaaliviraston asunnottomien yksikön kautta.
Toimitusjohtaja Leena Raineranta selittää korotuksia sillä,
että Asuntohankinnan vuokrat
ovat jääneet pahasti jälkeen
todellisista kustannuksista.
Vastikkeet ovat nousseet yli 50
prosenttia viidessä vuodessa,
kun vuokria on nostettu samassa ajassa runsaat 10 prosenttia.

TÄMÄN vuoden kolmannessa
budjetissa on varattu 4 miljoonaa euroa asuinalueiden
kehittämisohjelmiin kuuluviin
investointeihin.
Avustusta voivat hakea
kasvukeskuskaupungit sellaisiin nopeasti käynnistettäviin
investointihankkeisiin, joille on
Lähiöohjelmassa 2008-2011 tai
Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013-2015 hyväksytty
suunnitelma.
Avustusta voivat hakea Espoo,
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä,
Kuopio, Lahti, Lappeenranta,
Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere,
Turku, Vaasa ja Vantaa.
Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-2015 tarkoituksena
on elinvoiman edistäminen ja
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Yhtiöllä on myös asuntojen
hankintaan otettuja lainoja, joiden vaikutus vuokriin on samaa
luokkaa kuin vastikkeilla.
Espoon Asunnoista kerrotaan, että kaupungin asuntojen
vuokrat nousevat ensi vuonna
keskimäärin runsaat kolme prosenttia. STT:n tietojen mukaan
suurimmat korotukset ovat kuitenkin yli 10 prosentin luokkaa.
Yleishyödyllisen Y-säätiön
asumispalvelupäällikkö Maria
Degerman arvioi, että ensi
vuonna pääkaupunkiseudulla
vuokrat nousevat aravakohteissa
enintään 5-6 prosenttia.
Asuntosijoitusyhtiö Sato
odottaa vuokrien nousevan
pääkaupunkiseudun kohteissaan
4-6 prosenttia.

eriytymisen ehkäiseminen. Ohjelman kautta halutaan myös tuea
rakennusalan työllisyyttä.
Avustus on enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista ja sitä
myönnetään toimenpiteisiin, joilla
edistetään kaupungin ohjelmaan
valitseman asuinalueen kehittämistavoitteita.
Tällaisia toimenpiteitä ovat
muun muassa: asukastilat,
aluepysäköintiratkaisut, alueen
sisäisten yhteyksien/reittien
kunnostaminen, leikkipaikat ja
-puistot, oleskelupaikat, puistot, ulkokalusteet ja valaistus,
viherrakentaminen ja istutukset
ja esteettömyyden parantaminen
ulkoalueilla.
Avustusta voi jo hakea lomakkeella ARA 57b/13.

Tuholaistorjujat
halutaan pätevöittää
AMMATTIMAISESTI tuhoeläintorjuntaa tekevät henkilöt ja
yritykset halutaan pätevöittää.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES esittää, että
ammattimaiset tuholaistorjujat
joutuvat suorittamaan tutkinnon
ennen kuin he voivat myydä
palveluitaan.
Tutkinto on suoritettava vuoden 2016 mennessä.
Tutkinnon tavoitteena on
suojata työntekijöitä, sivullisia
ihmisiä ja ympäristöä tuholaistorjuntaan käytettävien
kemikaalien haittavaikutuksilta
sekä ohjata biosidivalmisteiden
asianmukaiseen käyttöön.
Tutkinto tulee pakolliseksi
syyskuun alussa voimaan tulleen
uuden kemikaalilain myötä. Lain
mukaan ammatinharjoittajien
on jatkossa osoitettava pätevyys
ja rekisteröidyttävä viimeistään
31.12.2016. Tuholaistorjuntayritysten pitää myös rekisteröityä
vuoden 2016 loppuun mennessä.
Tuholaistorjujat pystyivät vielä
80-luvulla kouluttautumaan desinfektoreiksi, mutta sen jälkeen

Remontoijalle kätevä jäteopas

varsinaista koulutusta alalla ei
ole ollut, ja yrittäjäksi on voinut
ryhtyä kuka tahansa.
Tuholaistorjunnassa käytetään
ihmisille ja ympäristölle haitallisia kemikaaleja, joiden haittavaikutuksia halutaan tutkinnon
avulla ehkäistä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tulee ylläpitämään
rekisteriä tutkinnon suorittaneista tuholaistorjujista ja torjuntaa
tekevistä yrityksistä.
Ammattimaista tuholaistorjuntaa tehdään yleensä kemiallisesti käyttämällä biosidivalmisteita eli eliöntorjunta-aineita.
Tuholaistorjunnan lisäksi biosidivalmisteita käytetään muun
muassa puunsuoja- ja desinfiointiaineina sekä kiinnittymisenestoaineina veneiden pohjissa.
Tukes hyväksyy Suomessa
käytettävät biosidivalmisteet.
Tukes voi hyväksymispäätöksessään rajoittaa valmisteen vain
ammattimaisten tuholaistorjujien käyttöön.

OSAKAS tai asukas tekee huoneistoremonttia - mitä tehdään
jätteille? Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laatinut
remontoijan jäteoppaan, jossa
kerrotaan hyvistä toimintatavoista ja pääkaupunkiseudulta
vastaanottopisteet, joissa otetaan vastaan remonttijätteitä.
Oppaasta on tehty sekä sähköinen, että painettu versio, joten isännöitsijä voi helposti jakaa
opasta esimerkiksi vastatessaan
osakkaan tai asukkaan remontointilupaan. Tai toimittaa sen
remontintekijälle käydessään
valvontakäynnillä. Opas soveltuu
myös urakoitsijoille, jotka vievät
jätteet mukanaan.
Vähemmän remonttijätettä,
vähemmän vaivaa -otsikon
alta löytyy vinkki: säästyt itse
purkamisen vaivalta, kun laitat
ilmoitukseen ”saa hakea, kun
itse purkaa”. Vinkki liittyy siihen,
miten kannattaa laittaa vanhat
kalusteet ja materiaalit kiertoon
ilmoittamalla niistä talon ilmoitustaululla, netissä myynti- ja
lahjoituspalstoilla.
Suunnittele hyvin, valitse harkiten -otsikon alta ohjeistetaan
esimerkiksi hankkimaan uusia

materiaaleja vain sen verran kuin
tarvitaan ja valmiiksi sopivan
kokoisiksi mitattuina.
Hakukone auttaa
Ohje muistuttaa myös siitä,
että remonttijätteet kannattaa
lajitella, koska jätekuorman hinta
määräytyy sen mukaan, sisältääkö se hyödynnettävää jätettä
vai sekajätettä. Oppaasta löytyy
lajittelua helpottava listaus.
Lisäapua lajitteluun löytyy
HSY:n verkkosivulta, jossa on
myös hakukone. Hakukone
kertoo esimerkiksi, mitä jätettä
on liisteri, laasti ja parketti ja sen
jälkeen tiedät, minne ne pitää
toimittaa.
Kaikkein tärkein viesti
osakkaan ja asukkaan kannalta
kuitenkin, että nykyisen asuntoosakeyhtiölain mukaan rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin
vaikuttavia remontteja ei saa
aloittaa ilman taloyhtiön lupaa.

Oppaan sähköinen versio löytyy
hsy:n verkkosivuilta:
http://www.hsy.fi/jatehuolto/
kiinteiston_jatehuolto/
isannoitsijalle/Sivut/default.aspx

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

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

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

Vexve Verto
Pajakatu 11, 38200 Sastamala
Puh. 010 7340 800
www.vexve.com
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tuote- ja
yritysuutispostia
Kiinteistöposti ja Signom Oy solmivat yhteistyösopimuksen
KIINTEISTÖPOSTIN tuotepalettiin kuuluu jatkossa sähköinen
allekirjoituspalvelu Puukstaavi.
Puukstaavin avulla esimerkiksi
isännöitsijätoimistot ja taloyhtiöt
voivat allekirjoittaa sähköisesti
kaikki taloyhtiön asiakirjat.
Palvelun avulla säästyy
valtavasti aikaa ja rahaa, kun
pöytäkirjoja ei tarvitse postittaa
tai viedä hallituksen jäsenille.
Palvelun avulla myös vuokra-, työ- ja urakkasopimukset
hoituvat kätevästi ja juridisesti luotettavalla tavalla, sillä
allekirjoitukset tunnistetaan ns.
vahvalla sähköisellä tunnistamisella, käytännössä verkkopankkitunnusten avulla.
Asiakirjojen arkistointi myös
helpottuu, kun kaikkea ei tarvitse
kopioida paperille ja mapittaa
varaston uumeniin.
Sopijaosapuolet
innoissaan sopimuksesta
– Signomilla on ilo ja kunnia
saada Kiinteistöposti kumppanikseen. Signomin sähköisen
allekirjoituksen ratkaisua hyödyntävät jo useat isännöintialalla

KUVA MARKUS PAAJALA

Toimitusjohtaja Matti Karppanen
Kiinteistöpostista ja toimitusjohtaja Ossi Marko (oik.) Signom Oy:stä
kättelemässä yhteistyösopimuksen kunniaksi. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti - totta kai.

että perinteisen mainosmyynnin
lisäksi voimme hyödyntää lehteä
businessmielessä muutenkin
ja tarjota lehden lukijoille uusia
käytännönläheisiä palveluita. On
hienoa päästä ”aallolle” uuden
innovatiivisen tuotteen kanssa.
Signomin kehittämä sähköinen
allekirjoitus on nykyaikainen,
nopea ja kustannustehokas tapa
hoitaa vaikkapa tähän saakka
työläät taloyhtiöin hallitusten
pöytäkirjat, iloitsee Kiinteistöpostin kustantaja Matti Karppanen.

ja huoneistojen vuokrauksessa
toimivat yritykset. Yhdessä
Kiinteistöpostin kanssa voimme
tarjota tehokkaasti palveluamme
hyvin laajalle joukolle kiinteistö-

alan toimijoita, toteaa Signom
Oy:n toimitusjohtaja Ossi Marko.
- Puukstaavi on merkittävä
osa Kiinteistöpostin tuotepaletin
laajentamista. Meille on tärkeää,

Puukstaavin voi tutustua
13.-15-11.2013 Helsingin Messukeskuksessa Julkisivu- ja Kiinteistömessuilla, Kiinteistöpostin
osastolla 6n95. Tai Kiinteistöpostin kotisivuilla, osoitteessa
www.kiinteistoposti.fi

Jyväskylän Siivouspalvelu
RTK-Palvelun omistukseen

Vesivahinko 3D:nä on melkein
kuin aito vahinko

JYVÄSKYLÄN Siivouspalvelu
Oy on siirtynyt osaksi kiinteistöpalveluyhtiö RTK-Palvelu Oy:ta.
Jyväskylän Siivouspalvelun liikevaihto on n. 0,7 milj.
euroa ja sen palveluksessa on
n. 30 siivousalan ammattilaista. Yrityksen toimitusjohtajana
jatkaa edelleen Saija Tolvanen,
joka toimi yhtiössä aikaisemmin
myös pääomistajana.
Yrityskaupan myötä RTK-Palvelu lujittaa asemiaan erityisesti
Keski-Suomessa.

SUOMALAISISSA kodeissa
sattuu vuosittain 40 000 vuotovahinkoa. Tämä tarkoittaa yli
sataa vahinkoa joka päivä.
– Astianpesukone on hyvin
tyypillinen vuotovahingon aiheuttaja. Tärkeintä on muistaa,
että asennus hoidetaan ammattilaisilla ja toisaalta muistetaan
koneen käytönaikainen valvonta,
muistuttaa vakuutusjohtaja Mika
Viipuri If Vahinkovakuutusyhtiöstä.
Vesivahinkoa on melko
vaikea kuvitella, jos sellaista ei
ole omalle kohdalle sattunut.

– Toteutettu kauppa tukee
tahtotilaamme toimia vahvana
paikallisena osaajana Jyväskylän
talousalueella. Uskomme, että
kaupan myötä voimme tarjota
sekä uusille että vanhoille asiakkaillemme entistä monipuolisempia ja toimivampia palveluratkaisuja sekä työllistää entistä
suurempaa joukkoa palvelualan
ammattilaisia, taustoittaa RTKPalvelun toimitusjohtaja Tauno
Maksniemi kaupan syntyä.

Siksi If tarttui tuumasta toimeen
Helsinki Design Weekin ehdottaessa vesivahingon kuvaamista
3D-visuaalina.
3D-visuaalin tarkoituksena
on kuvan avulla havainnollistaa
katsojalle astianpesukoneen
aiheuttama vuotovahinko.
Vesivahinkovisuaali on esillä
kauppakeskus Itiksessä.
Video löytyy osoitteesta:
http://www.youtube.com/
watch?v=G_x8G8KHtdQ&featu
re=share&list=UUvNlnOUthAgH
DpTxZ8vJDXQ

Säästö-FLE:llä nopeasti energiankulutussäästöjä
SKAPAT Energian Säästö-FLEXpalvelu mahdollistaa kustannustehokkaan työkalun kaukolämmitteisten taloyhtiöiden
energiakulujen hillitsemiseen
ilman alkuinvestointeja.
Säästö-FLEX -palvelu on
rivi- ja kerrostaloille tarkoitettu
palvelusopimus, jonka myötä
taloyhtiö saa kiinteällä kuukausimaksulla kiinteistöönsä sen
tarpeita vastaavan valvontalaitteiston sekä laitteiston säädöistä
ja seurannasta vastaavan asiantuntijapalvelun.
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– Mukautuva, avaimet käteen
-konseptilla toteuttava palvelu
on erittäin kustannustehokas
esimerkiksi siihen verrattuna,
että taloyhtiö hankkii ja asentaa
laitteiston itse. Alkuinvestointeja
ei ole, kustannukset ovat heti
tiedossa ja niiden ennakoitavuus
helpottaa budjetointia, Skapat
Energian energiahallinnan johtaja Karri Kylliö sanoo.
Kiinteistöön asennetun laitteiston avulla Skapat Energian
asiantuntijat seuraavat muun
muassa talon energian- ja ve-

denkulusta, optimoivat säätöjä
ja reagoivat nopeasti myös kulutuksessa tapahtuviin mahdollisiin poikkeamiin.
Säätöjen optimointi johtaa lähes välittömästi kulutusmäärien
pudotukseen. Syntyvät säästöt
ovat kiinteistökohtaisia, mutta
keskimääräinen toteutunut
säästö on vuositasolla noin 9
prosenttia. Esimerkkinä 40 000
euroa vuodessa kaukolämpöä
kuluttava kiinteistö on säästänyt
tuhansia euroja.
Palvelun perusmaksu määräy-

tyy kiinteistön lämmönkulutuksen sekä muiden sopimukseen
mahdollisesti liitettävien palveluiden mukaan. Halutessaan
taloyhtiö voi laajentaa sopimuksen kattamaan esimerkiksi
kiinteistön sähkönhankinnan tai
kaukolämmön perusmaksuselvityksen.
Lisätietoja:
Skapat Energia, Karri Kylliö,
karri.kyllio@skapatenergia.fi
asiakaspalvelun
puh. 020 741 4110

KIINTEISTÖALAN

Parhaat Palvelut 2013
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

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

PARVEKELASITUKSET
JA PARVEKEKAITEET

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet
Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

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

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

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

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

AUTOTALLIT

BETONI-INJEKTOINTI
s kopo-laattojen kiinnitys
s betoni- ja tiilirakenteiden
korjaukset ja pinnoitukset
s vedentiivistyskorjauksia
s injektointiletkuasennuksia

Eskon Oy
KORJAUSRAKENTAMISTA 25 v.

Katso esittelyvideo:
www.eskon.ﬁ

Ajomiehentie 13
00390 Helsinki
puh. 09-863 4161

ALUMIINI-IKKUNAT JA -OVET

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

VÄESTÖNSUOJAT

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

SUOMEN Graniittikeskus Oy
tuo markkinoille pystypinnoille
tarkoitetun graniittituotteen SokkeliSisun.
SokkeliSisu on kotimaisesta
graniitista valmistettu kivituote sokkeleiden, julkisivujen ja
muurien pinnoittamiseen sekä
yleensä kohteisiin, joissa tuotteelta vaaditaan hyviä säänkesto-ominaisuuksia ja mekaanista
lujuutta.
SokkeliSisua on saatavilla joko
lohko- tai levytuotteena ja kahtena eri värinä: Kurun harmaana
ja Taivassalon punaisena.
Tuotteiden asentaminen on
helppoa ja nopeaa järjestelmään
kuuluvilla kiinnikkeillä ja listoilla.
Kotimaisesta graniitista valmistettu SokkeliSisu on palamaton,
pakkasta, vettä ja kosteutta kestävä ja näyttävä julkisivutuote .
Lisätietoja:
www.graniittikeskus.fi

Paroc vakioi ratkaisut
betonielementtirakentamiseen
PAROC GROUP on kehittänyt
tuote- ja ratkaisuvalikoimansa
betoniteollisuuden ja rakennusliikkeiden tarpeisiin Betoniteollisuus Ry:n suositusten
mukaisiksi.
Betonielementtitehtaiden ei
tarvitse enää varastoida, eikä
tilata useita eri eristetuotteita.
Tämä takaa tehtaille myös erinomaisen eristeiden saatavuuden
vuoden ympäri ja vähentää be-

tonielementtimuottien määrää.
Ratkaisun ansiosta myös jätevillan määrä vähenee tehtailla.
Suunnittelijoille tarjotaan valmiit
suunnitteluratkaisut, jotka helpottavat heidän työtä detaljien
erillissuunnittelun vähentyessä.
Betonielementtien eristämisratkaisut sisältävät vaihtoehdot
tuulettuvan tiili- tai levyverhoiltuun seinään, betonisandwichrakenteeseen uraratkaisulla,

saumattomaan ohuteristerappaukseen sekä paksueristerappaukseen. Näissä ratkaisuissa
pärjää yhdellä tai kahdella
eristepaksuudella ratkaisua kohti
sen sijaan, että tuotteita on useita kymmeniä ja paksuuksia on
kymmenen millimetrin välein.
Lisätietoja:
Paroc Oy Ab, Jukka Sevon,
puh. 0400 450 416

Fortum asentanut kaikki
etäluettavat

Ensiapuohjeet
kännykässä

FORTUM on saanut päätökseen uusien etäluettavien
sähkömittareiden asennukset.
Kolmen vuoden aikana asennettiin yhteensä 610 000 mittaria
Fortumin sähkönjakelualueille.
Fortumin hankkeessa työskenteli yhteensä lähes 200
henkilöä, ja sen aikana otettiin
käyttöön täysin uusi mittarinhallintajärjestelmä, jonka toimittaa
Schneider Electric.
Eltel Networks vastasi mittareiden asennuksista.
Uudet mittarit ovat osa tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa, joka mahdollistaa energian
tehokkaamman käytön ja tukee
siirtymistä kohti ekologisempaa
energiajärjestelmää.
Lisäksi älykäs tekniikka auttaa
vähentämään sähkönjakelun

SUOMEN Punainen Risti on
julkaissut mobiilipalvelun, jonka
avulla voi tarkistaa ensiapuohjeet, etsiä verenluovutuspaikkoja
ja tehdä lahjoituksia.
Mobiilipalvelusta löytyvät
ajantasaiset ensiapuohjeet onnettomuuksien, tapaturmien ja
sairauskohtausten varalle. Vaikka
sovellus ei korvaa ensiapukurssia, kannattaa se ladata omana
puhelimeen opiksi ja muistin
tueksi.
Sovellus on saatavilla iPhone-,
Android- ja Windows-puhelimiin
maksutta sovelluskaupoista.
Lataaminen on käyttäjille maksutonta. Palvelun on toteuttanut
espoolainen Mobile Means Oy.
Lisätietoja:
Suomen Punainen Risti,
Örn Witting, puh. 020 701 2152

keskeytysten määrää ja kestoa.
Asiakkaat voivat tutustua
sähkönkulutukseensa verkossa
Fortum Valpas -palvelussa, missä kulutusta voi seurata tunnin
tarkkuudella.
Suomen lainsäädäntö edellyttää tunneittain tehtävää mittarinluentaa vuoden 2013 loppuun
mennessä.
Fortumin asiakkaiden
käyttöön tuleva järjestelmä
mahdollistaa huomattavasti lain
asettamia vähimmäisvaatimuksia
edistyksellisempien palveluiden
tarjoamisen.
Lisätietoja:
Fortumin Älykkäät sähkömittarit
-hanke,
Harri Hauta-aho
puh. 0405139961
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Koe työmme tulos - rtkpalvelu.fi

SokkeliSisu on helposti
asennettava kotimainen kivijulkisivu

tuote- ja
yritysuutispostia
Värillinen ja saumaton lattia

Lisävakuutus kahden
asunnon loukun varalta
SKANSKALLA on uuden
asunnon kaupan kylkiäisenä
KotiTurva™.- vakuutus, josta
voidaan korvata uuden asunnon
asumiskuluja, jos vanha asunto
on myymättä.
KotiTurva™ on Skanskan
ottama ryhmävakuutus, johon
liitetään kaikki määritellyllä
aikavälillä asunnon kodikseen
ostavat yksityishenkilöt.
Vakuutuksesta korvataan
uuden asunnon asumiskuluja
korvausedellytysten täyttyessä. Vakuutusmaksun maksaa
Skanska. Tällä hetkellä Skanskan KotiTurva™ on voimassa
1.9.2013-31.10.2014.
KotiTurvan piiriin kuuluva
asiakas saa ehtojen täyttyessä
korvausta vakuutuskauden aikana uudesta asunnosta aiheutuvista asumiskustannuksista,
mikäli vanhaa asuntoa ei ole
vielä myyty.
Oikeus korvaukseen alkaa
kolmen kuukauden karenssiajan
jälkeen. Korvausta voidaan mak-

saa enintään 12 kuukaudelta ja
enintään 1 000 euroa kuukaudessa uutta asuntoa kohden.
Korvattavia uuden asunnon
asumiskustannuksia voivat olla
vakuutusehdoissa määritellyt
korkojen nettokustannukset,
asuntoyhtiölle maksettavat
yhtiövastikkeet, kotivakuutus,
kohtuulliset turva-, hälytysjärjestelmä- ja vartiointikulujen kuukausimaksut, lämmitys-, vesi- ja
viemärimaksut sekä jätemaksut,
siivous- ja sähkömaksut, jotka
vakuutukseen oikeutettu voi
todentaa.
Vakuutusyhtiö on AmTrust
International Underwriters Ltd
ja vakuutuksen välittäjä on Aon
Sweden Ab, joka myös huolehtii korvauskäsittelystä. Aon
Swedenillä on suomenkielinen
asiakaspalvelu.
Lisätietoja:
Skanska Kodit,
Markku Koivu,
puh. 040 578 8374.

SAINT-GOBAIN Weber Oy Ab
tuo markkinoille uuden värillisen
saumattoman weber.floor CASA
Design -lattian.
Olemme suunnitelleet lattiatuotteen, joka on helposti kaikkien ulottuvilla tutuissa rauta- ja
rakennustarvikeliikkeissä. Uusi
lattia paitsi näyttää myös tuntuu
hyvältä.
Materiaali on kodikkaan
mukava, kestävä ja helppo pitää
puhtaana. CASA Designlattia on
lisäksi nopea ja vaivaton asentaa
itse. Tuote soveltuu kaikkien
kuivien sisätilojen lattiapinnaksi
ja sitä on saatavilla kuudessa

COAST on laajakeilavalaisin,
jonka mallisto kattaa käsi-, otsaja lyhtyvalaisimet.
COAST-valaisimille ominaisia
erikoisuuksia ovat mm. Fingertip
Speed-Focus Control™ -säätömekanismi, jonka ansiosta valon
voi säätää tarkaksi lähelle ja
kauas. Bulls Eye™ -kaksoisvalo

Julkisivuyhdistys r.y. on mukana 13.-15.11.2013 Julkisivu 2013 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa
osastolla 6p93. Tervetuloa tutustumaan Julkisivuyhdistykseen.

Julkisivuseminaari to 14.11. klo 12 alkaen:

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi
Puheenjohtaja Mikko Tarri, A-Insinöörit
Suunnittelu Oy, puh. 0400 57 66 33
Riina Takala, Kiinteistöposti, puh. (09) 2238

Julkisivuremontti tulossa?
Betonivauriovideo avuksi
Onko taloyhtiössäsi tai isännöimissäsi
taloyhtiöissä tulossa julkisivuremontti?
Mietitään, missä kunnossa julkisivut ovat
ja miten ne pitäisi korjata?
Julkisivuyhdistys on tehnyt
betonivauriovideon, jonka voit ladata
osoitteesta www.julkisivuyhdistys.
hallituksen tai yhtiökokouksen käyttöön.

Julkisivuyhdistys – asiantuntemusta alan huipulta
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tarkentaa valokeilan kaukana olevaan kohteeseen,
kun tehokeilaa ympäröi
reunavalo.
Lisätietoja:
Normark Suomi Oy,
puh. (014) 820 711,
www.normark.fi.

...”Kun betonielementtitaloja
60- ja 70 -luvulla rakennettiin – ja
vielä 80- luvullakin – tietämys
betonirakenteiden säänkestävyydestä oli puutteellista. Syntyi
vaurioita, joita nyt joudutaan
korjaamaan.
Oikeiden toimien valitsemiseksi on
hyvä tietää, mistä betonielementtien vaurioituminen johtuu ja
kuinka niihin voidaan vaikuttaa.
Betoni on”....

Miten voimme palvella julkisivuasioissa?

Seminaari on maksuton. Se pidetään
salissa nro 201, joka sijaitsee Messukeskuksen eteläisen pääsisääkäynnin
aulasta portaat ylös toiseen kerrokseen.

luonnollisessa värissä: valkoinen, vaaleanharmaa, harmaa,
antrasiitti, vaaleankeltainen ja
hiekanruskea.

Coast-laajakeilavalaisimilla
valoa lähelle ja kauas

6p93

Julkistamme Julkisivuremontti 2013 -kilpailun
tulokset: Kilpailu oli suunnattu asunto-osakeyhtiöille
ja siinä etsittiin esimerkillistä julkisivukorjaushanketta,
joka kelpaa esimerkiksi muillekin julkisivukorjausta
suunnitteleville.
Lisäksi esitellään tuore tutkimus rantarakentamisesta: Rantaan rakentaminen on haastavaa, muutenkin kuin tulvavesien kannalta. Myös rakennuksen
julkisivurakenteet joutuvat koville. Tule kuuntelemaan
Vesa Pajusen esitys
“Rantarakentamisen julkisivurakenteiden suunnitteluohjeet”.

Lisätietoja: www.e-weber.fi/casa

Näin Kaisu Kärri johdattaa
Julkisivuyhdistyksen
Betonivauriovideon kuulijat
tietämään enemmän siitä,
miten betonijulkisivut ja
parvekkeet vaurioituvat,
miksi ne vaurioituvat ja
miksi niitä pitää korjata.
ADE Oy:n videokuvat taas
havainnollistavat perusasioita.

www.julkisivuyhdistys.fi

nimityksiä
VVO-Yhtymä Oyj
Talousjohtaja Raimo Vehkaluoto (s. 1952) on nimitetty
2.9.alkaen toimitusjohtajan
varamieheksi.
Mikko Suominen, OTK (s. 1971)
on nimitetty investointijohtajaksi 2.9.2013 alkaen. Suominen on toiminut aiemmin
VVO:n investointiyksikön
johtajana.
Tiina Heinonen, VT (s.1968)
on nimitetty konsernilakimieheksi 2.9. alkaen. Heinonen
on toiminut aiemmin VVO:n
hallintojohtajana.
Kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen (s.1950) toimii 2.9.
alkaen toimitusjohtajan asettamissa erityistehtävissä ja jää
eläkkeelle 30.11.2013.
Irene Kantor, FM (s. 1968) on
nimitetty markkinointi- ja
viestintäjohtajaksi 2.9.2013
alkaen. Kantor siirtyy VVO:n
palvelukseen DNA:n viestintäjohtajan tehtävästä.
Kim Jolkkonen, TkL (s. 1971)
on nimitetty kiinteistökehitysjohtajaksi 10.9.2013 alkaen.
Jolkkonen siirtyy VVO:n
palvelukseen FCG Finnish
Consulting Group Oy:stä, jossa
hän on toiminut liiketoimintaryhmän johtajana ja FCG

Suunnittelu ja tekniikka Oy:n
toimitusjohtajana.
KJ-Kiinteistöjohto Oy
DI Sanna Paukku (35) on nimitetty KJ-Kiinteistöjohto Oy:n
toimitusjohtajaksi 16.9.2013
alkaen. Hän siirtyy tehtävään
ISS Palvelut Oy:stä, jossa hän
on viimeksi toiminut asiakkuusjohtajana. Sitä ennen
hän on työskennellyt KJKiinteistöjohdossa vuosina
2002 - 2010 asiakaspalvelupäällikkönä.
Karves Yhtiöt
Karves Suunnittelu Oy:
Diplomi-insinööri Markus
Hyttinen on nimitetty kehityspäälliköksi ja johtoryhmän
jäseneksi 1.8. alkaen.
Heli Vintturi on nimitetty
myynti- ja markkinointikoordinaattoriksi 16.9. alkaen .
Karves Rakennesuunnittelu
Oy:
Rakennusinsinööri Sakari
Siikaoja on nimitetty projektinjohtajaksi.
Rakennusinsinööri Pasi Havia
on nimitetty projektipäälliköksi.
Rakennesuunnittelijaksi on
nimitetty rakennusinsinööri

Harri Kontiainen, insinööri
(AMK) Jaakko Veijalainen ja
insinööri (AMK) Otso Laatikainen.
Rakennusarkkitehti Tuula
Norrmén on nimitetty arkkitehtisuunnittelijaksi.
Irina Tenkovskaja-Haurinen
on nimitetty suunnitteluavustajaksi.

nessä. Hänen tilalleen siirtyy
Pertti Harvia, joka on toiminut
Harvia Oy:n teknisenä johtajana 1970-luvun lopulta alkaen,
Harvian saunatehtaan toimitusjohtajana vuodesta 1997 ja
Harvian Kiinan-tehtaan toimitusjohtajana vuodesta 2004.
Risto Harvia jatkaa edelleen
hallituksessa.

Oy Helsingin Asuntohankinta
Helsingin Asuntohankinta on
Helsingin kaupungin omistama vuokraasuntoyhtiö,
joka omistaa ja
vuokraa vapailta
markkinoilta hankkimiaan
asuntoja. Tällä hetkellä yhtiö
omistaa noin 3 500 pääosin
pientä asuntoa, jotka sijaitsevat yksittäisissä asunto-osakeyhtiöissä eri puolilla Helsinkiä.
Erja Adler, IAT, on aloittanut uutena isännöitsijänä
syyskuussa 2013. Adler siirtyi
Kaisaniemen Konsultit Oy:stä.

Monier Oy
Pekka Pohjalainen, 60, on
aloittanut maajohtajana Monier-konsernissa 1. lokakuuta 2013 vastuullaan konsernin
Suomen kattotiili-liiketoiminta ja Baltian maissa sekä
kattotiili- että savuhormiliiketoiminnat.

Harvia Oy
Harvia Oy:n toimitusjohtaja
Risto Harvia jää eläkkeelle
vuoden 2013 loppuun men-

Sweco PM
DI Maija Jokela on nimitetty
Sweco PM:n toimitusjohtajaksi. Tehtävän hän vastaanottaa
1.2.2014.
Hän on toiminut Swecolla
infra- ja talonrakennushankkeissa projekti- ja markkinointipäällikkönä sekä projekti- ja
myyntijohtajana.
Liiketoimintajohtaja Kai Karlén toimii vt. toimitusjohtajana 14.9.2013 - 31.1.2014.

OSOITTEENMUUTOS

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

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

Asunto-osakeyhtiö

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

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:

Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy
puh. 09 223 8560
email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi

Kiinteistöposti
maksaa
postimaksun

Y-Tunnus

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

Uusi hallituksen puheenjohtaja

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

Osoite

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

Puhelin

Sähköposti

Tilaan uutiskirjeen

Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

Uusi isännöitsijä

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

Osoite

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

Tunnus 5001396

Puhelin

Sähköposti

Tilaan uutiskirjeen

Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä

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

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

03003 vastauslähetys
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Asunto-osakeyhtiön talotyyppi

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

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

Julkisivuyhdistyksen
puheenvuoro

Lähiöiden
jälleenrakentamisen haaste

S

uomen lähiöissä on seuraavan vuosikymmenen aikana edessä lähes kahdeksan
miljardin euron korjaustyö. Peruskorjausta odottaa vuosina 2016-2025 noin 14.000
kerrostaloa ja niiden 300.000 asuntoa. Lähiöiden
kunnostusta voidaan pitää yhtä suurena ponnistuksena kuin sodan jälkeistä jälleenrakentamista. 1960-1970-luvuilla rakennetut talot ovat tulleet
korjausikään ja samalla niiden energiatehokkuutta
tulisi parantaa. Usein lähiöiden kerrostalot vaativat
perusteellista sekä toiminnallista että teknistä korjaamista.
Lähiöiden korjaus on muodostunut yhä suuremmaksi ja vaikeammin ratkaistavaksi ongelmaksi. Lähiöt rapautuvat, uudet energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät energiatehokkuutta myös korjattavilta rakennuksilta ja toisaalta käsityövaltainen korjaaminen on hidasta ja kallista. Rakennukset joudutaan korjaamaan sekä sisältä että ulkoa. Yleisimpiä
julkisivukorjausten aiheita ovat betonielementtien
betonilaatuun ja raudoitukseen liittyvät ongelmat,
kosteusvauriot ja lämpötaloudelliset heikkoudet. Lähiöiden rakennukset tarvitsevat usein myös esimerkiksi vesikattojen, ikkunoiden ja parvekkeiden korjauksia tai uusimista.
Isännöitsijöiden, taloyhtiöiden ja asukkaiden
kannalta korjaushankkeet ovat kohtuuttoman työläitä ja hankalia. Nykyisin joudutaan hankkeisiin ottamaan useita urakoitsijoita, joiden toiminnan yhteensovittaminen on vaikeaa. Käytännön toteutuksissa korjaukset ovat hitaita, kalliita, likaavia ja asumista häiritseviä, joten ala kaipaa kipeästi uusia toimintamalleja. Niinpä lähiöiden korjausurakka onkin
ylivoimainen nykyisin korjauksissa käytössä olevin
uudisrakentamisen menetelmin.
Lähiöiden korjaukseen liittyviä ongelmia pyritään ratkomaan myös tutkimuksen saralla.
Tekesin Rakennettu ympäristö
-ohjelmaan kuuluvassa kolmivuotisessa KLIKK-hankkeessa
kehitetään käyttäjä- ja liiketoimintalähtöistä teollista korjauskonseptia lähiökerrostalojen
korjaamiseen ja laajentamiseen.
Tekesin rahoittamassa kehityshankkeessa tuotetaan ratkaisumalleja lähiökerrostalojen korjausten suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on kehittää

teollisia ratkaisuja ja käytäntöjä julkisivujen korjaamiseen sekä lisäkerrosten rakentamiseen. Yleispätevän korjausratkaisun kehittäminen lähiötaloille on
mahdotonta, mutta teollisen rakentamisen mukanaan tuomaa rakentamisen tehostamista voidaan
soveltaa myös korjausrakentamiseen.
KLIKK-hankkeessa kehitetään lähiöiden yleisesti hyödynnettävää teollista korjauskonseptia, missä rakentaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän
häiriötä asukkaille ja sallii asumisen korjausaikana.
Käyttäjälähtöisyys hankkeessa merkitsee isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden kannalta sitä, että hankkeen
toteutussuunnittelu, kustannusarviot ja toteutus on
saatavissa luotettavasti yhdeltä toimijataholta ja että
ne perustuvat yhdessä etukäteen laaditulle ja sovitulle hankekuvaukselle. Kehitteillä oleva All inclusive
-konsepti tarjoaa mallin täydennysrakentamiseen,
lisäkerrosten ja hissikuilujen rakentamiseen tilaelementein, ulkoseinien energiatehokkaaseen korjaamisen ja julkisivujen uusimisen. Ideana on yhden
luukun malli, joka pitää tilaajan kannalta sisällään
kaiken. Mallin testaamiseen hankkeessa haetaankin
nyt halukkaita pilottikohteita.
Lähiöiden rakennuksia ei pitäisi tarkastella vain
yksittäisinä rakennuksina, vaan osana aluekokonaisuutta, jonka pitäisi pystyä tarjoamaan asukkailleen
kohtuulliset palvelut. Peruskorjausten ja lisärakentamisen tavoitteena on myös uusien asukkaiden saaminen, sillä lähiöiden asukaskannan vanhetessa ja
vähetessä niiden palvelut ja julkinen liikenne ovat
heikentyneet.
Tutkimuslaitosten ja yritysten lisäksi hankkeessa
ovat mukana Joensuun, Kouvolan, Porvoon ja Turun kaupungit, joiden kanssa testataan uudenlaisia kaavoituskäytäntöjä lähiöiden lisä- ja täydennysrakentamiseen kaupunkien valitsemilla
pilottialueilla. Tulisi löytää keinot
puuttua lähiöihin kokonaisuuksina ja tavoitella niiden laadullista parantamista kuten hyvää miljöötä, viihtyisää kaupunkikuvaa
ja alueiden haluttavuutta.
Anu Soikkeli,
arkkitehti, dosentti
Oulun yliopisto
KLIKK-hankkeen johtava tutkija
Julkisivuyhdistyksen
hallituksen jäsen

Julkisivuyhdistyksen puheenvuoroja ajankohtaisista julkisivuihin liittyvistä asioista tällä palstalla
esittävät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Lisätietoja yhdistyksestä www.julkisivuyhdistys.fi
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82 % suomalaisista pitää tärkeimpinä
välineinä kotona viihtymiseen
tietokonetta, nettiä ja televisiota.
Sonera kiinteistölaajakaistan valokuituyhteys
on oikotie salamannopeaan surffailuun, monipuoliseen tv-kanavavalikoimaan ja asukkaille
edullisiin hintoihin.

Pyydä heti
edullisempi tarjous:
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www.sonera.fi/kiinteistosopimus
0200 11611 (mpm/pvm) ma-pe 8-20, la 9-16.30
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Valokuitu on kirkkaasti paras internetyhteys myös kiinteistöille:

1

2
Laajakaista

1. Suomen luotetuin, jopa 1 000 Mbit/s laajakaistayhteys
2. Valtava kanavavalikoima kaapeli-tv:n kautta
3. Asukkaille yksilöllisesti valittavat tv:n lisäpalvelut, kuten videovuokraamo, ohjelmakirjastot ja tallennuspalvelut.

3
Kaapeli-tv

Viihdepalvelut
televisioon

Taloyhtiösi voi valita Soneran laajakaista- ja
tv-palvelut tai halutessaan vain jommankumman.
Pyydä taloyhtiöllesi sopivinta tarjousta jo tänään!
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