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Parasta
vedeneristykseen
Katto on talosi kruunu.
Vesikaton tärkein tehtävä on suojata rakennusta vedenpitävästi
sään vaihteluilta. Matakin missiona on toimittaa kestäviä
vedeneristysratkaisuja kilpailukykyisesti. Sen me osaamme ja
siitä meillä on näyttöä. Valitse katollesi Mataki® -kateratkaisu ja
maksat vain olennaisesta.
Tutustu Matakin vedeneristysratkaisuihin ja pyydä vedenpitävä
tarjous lähimmältä Mataki-urakoitsijaltasi. Löydät heidät
osoitteesta www.mataki.fi

www.mataki.fi
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Kiinteistöjen ja ihmisten hoitamista
Tapsa Kiminkinen evästi kuulijakuntaa Kiinteistöpostin 20-vuotisjuhlaseminaarissa terveellisten elämäntapojen äärelle: liikuntaa joka päivä ja kulttuurinautintoja. Tärkein voimavaramme kuitenkin on toisesta
ihmisestä välittäminen, oli Kiminkisen toinen viesti.
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Isännöitsijät innostamaan taloyhtiöitä
pelastussuunnitelmien tekemiseen
Pelastusviranomaiset arvioivat, että Helsingissä vain 1-2 tuhatta
taloyhtiötä noin 10 000:sta on tehnyt pelastuslain mukaisen pelastussuunnitelman. Tekemistä aiotaan vauhdittaa kaupunginosittain etenevällä hankkeella. Hienointa on, jos taloyhtiössä löytyy joku aktiivinen,
asiasta kiinnostunut, joka saa muutkin talon asukkaat miettimään arjen
vaaroja ja riskejä, joiden välttämiseen pitäisi ennakolta varautua tai onnettomuuden tapahduttua tietää, miten toimia. Erittäin kannatettavia
ovat taloyhtiöissä pidettävät pelastusharjoitukset, johon osallistumisesta 12-vuotias Vilma Konkonen näyttää mallia.

42
Pienet ja keskisuuret isännöintiyritykset
yhteen yhteiseksi äänitorveksi
Isännöitsijä Vesa Ryyppö haluaisi herättää keskustelua pienten ja perheyrityksinä toimivien isännöintitoimistojen tulevaisuudesta.

Tämä on Kiinteistöpostin Professional-numero.
Lukijakunnan muodostavat ammatti-isännöitsijät,
suunnittelijat, suurkiinteistöjen omistajat ja
rakennuttajat sekä kiinteistönhuoltoliikkeet.
Jakelulevikki yhteensä 9 794 kpl.
1

Yksi media - monta mahdollisuutta
Myös facebookissa
www.facebook.com/kiinteistoposti

sisältö
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Lakipostia-palstalla autopaikkojen jakamisen
periaatteista
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Varatuomari Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäestä
kertoo autopaikkojen jakamiseen liittyvistä periaatteista.
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Isännöitsijä ja henkilökohtainen sertifiointi
FISE Oy:ssä on keskusteltu isännöitsijöiden henkilösertifiointimenettelystä.

12

Lakiuudistus kolkuttaa jo ovella
Energiatodistus kihisyttää isännöitsijöitä
Miten isännöitsijät ovat reagoineet 1.6.2013 voimaan
astuvaan energiatodistuslakiin, joka muuttaa koko todistuksen laatimiskäytännön.

16

Valveutunut asunnonostaja edellyttää
hyvää palvelua, sanoo toimitusjohtaja Riitta
Santasalo

20

Isännöitsijät vauhdittamaan
pelastussuunnitelmien tekemistä

12

Vuoden 2011 pelastuslain mukaiset pelastussuunnitelmat
pitää päivittää 1.7. mennessä.
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Korjausrakentamisen energiamääräyksiä
sovelletaan korjaamiseen syyskuusta alkaen
Yli-insinööri Jyrki Kauppinen kertasi Kiinteistöpostin
20-vuotisjuhlaseminaarissa, miten korjausrakentamisen
energiamääräyksiä aletaan soveltaa korjaamiseen syyskuun alusta alkaen.
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Pienet ja perheisännöintiyritykset
maailmanpyörän pyörityksessä
Karkkilalainen isännöitsijä Vesa Ryyppö toivoo, että
pienet, perheyritykset ja keskisuuret isännöintiyritykset
lyöttäytyisivät yhteen isännöintialan äänitorveksi ja tiivistäisivät yhteistyötä puheejohtajien klubien tapaan.
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Sähköinen allekirjoitus helpottaa
merkittävästi isännöitsijän työtä
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Kiinteistöjen
tarkastuspalvelut

Suomen TALOKESKUS Oy on täyden
palvelun insinööritoimisto, josta saat
kaikki kiinteistön ylläpitoon sekä korjaus- ja uudisrakentamiseen liittyvät
suunnittelupalvelut. Toteutamme asiantuntemuksella kuntoarviot, rakentamisen suunnittelun ja valvonnan sekä
kiinteistön ylläpitoon liittyvät seurantapalvelut.

Tuhansien projektien kokemuksella
olemme oikea kumppani, kun kiinkiin
teistösi tarvitsee korjausta tai tarkempaa ylläpitoa. Tavoitteemme on,
että kiinteistösi voi hyvin vuodesta
toiseen ja suuretkin korjausprojektit
onnistuvat suunnittelmien mukaan.

Lisätietoja Talokeskuksen palveluista osoitteesta www.talokeskus.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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”Isännöintitarjoukset

KIINTEISTÖPOSTI

saa netistä...”

”M

eidän taloyhtiössämme on paljon
nuoria ensimmäisen asunnon
omistajia. Hallituksen puheenjohtajana oli hetken aikaa nuori
nainen, joka oli ostanut ensimmäisen asuntonsa taloyhtiöstä kolme kuukautta aikaisemmin. Nyt meidän pitäisi vaihtaa isännöitsijää, koska minä nykyisenä puheenjohtajana joudun tekemään koko ajan
isännöitsijälle kuuluvia töitä. Eräs osakkeenomistaja
sanoi, että saahan niitä isännöintitarjouksia netistä,
mutta minä haluaisin kuulla, minkälaisia kokemuksia muilla on meidän lähistöllämme olevista isännöintitoimistoista.”
Tällaisen tarinan kertoi Kiinteistöpostin 20-vuotisjuhlaseminaarissa noin 30-vuotias nainen noin
80 huoneiston taloyhtiöstä, joka sijaitsee kantakaupungissa, Helsingissä.
Kuinkahan monessa taloyhtiössä parhaillaan
mietitään, mistä saada parempaa isännöintiä, kun
nykyinen suhde ei toimi, eikä täytä toiveita?
On harmillista, että ongelmatilanteissa hallitukset lähtevät etsimään uutta sen sijaan,
että syntyisi asiallinen palautekeskustelu
siitä, missä on menty pieleen puolin sun
toisin, missä voitaisiin parantaa ja jatkaa
yhteistyötä.
Viime vuoden Tulevaisuuden Isännöinti -seminaarissa keskusteltiin siitä, onko isännöitsijä opettaja tai pitäisikö hänen toimia opettajana, joka
opastaa hallituksen jäseniä järkevään
kiinteistönpitoon ja toteuttamaan
lainmukaista hallintoa.
Eräs isännöitsijä tuskaisesti puuskahti ”ei me mitään opettajia
voida olla, eihän sellaiseen ole aikaa”. Myöhemmin hän lievensi näkemystään toteamalla, että kyllähän sitä

kommentti

käytännön tilanteissa jonkinlaiseksi opettajaksi väistämättä ajautuu, kun hallituksen toimintaa täytyy
evästää ja ohjata oikeaan suuntaan.
Isännöitsijällä on varmasti hyvät eväät opastaa,
koska useimmiten hänellä on kuitenkin enemmän
käytännön kokemusta ja tietämystä asioista kuin
hallituksen jäsenillä - opettaahan jokainen asiakastaloyhtiökin varmasti isännöitsijällekin erilaisia asioita. Paras opetustilannehan voisi olla sellainen, jossa opettaja opettaa, mutta tietoa vastaanottavat eivät
edes huomaa oppivansa - asiat vain jotenkin lutviutuvat siihen suuntaan, että yhteinen linja löytyy.
Kuinkahan monessa tilanteessa ongelma voitaisiin ratkaista myös sillä, että olisi jo alun alkaen luotu yhteiset pelisäännöt? Ja kuinka monessa tapauksessa taloyhtiön tai hallituksen pettymyksen tunteen
taustalla on sen todellisen tiedon puute, mitä isännöintityöhön kuuluu, kuka ja miten töitä tehdään
jne.
Mietin esimerkkitapaustani, että miten siellä
mahtaa käydä, jos hallitus kuvittelee vaihtamalla saavansa parempaa, kun se ei ole selvästikään miettinyt, mitä isännöinniltä ylipäänsä halutaan.
Isännöitsijäkunnalla onkin kaiken
aikaa tuhannen taalan paikka opastaa
ja neuvoa, mitä isännöintityö oikeasti
on, miten sitä käytännössä tehdään,
mistä palkkio muodostuu ja minkälaisin pelisäännöin toimitaan.
Isännöitsijät opettajia - kyllä - väistämättä. Ja opetusta jatkuvasti tarvitaan. Voimia siihen työhön.

Riina Takala
päätoimittaja

Kolmastoista ministeriö?

PITÄISIKÖ Suomeen perustaa uusi ministeriö, joka ottaisi
vastuulleen rakennetun ympäristön sekä rakentamis- ja kiinteistöalan? Ministeriötä ehdotetaan Rakennetun omaisuuden tila
ROTI 2013-raportissa.
Ajatus ei ole huono. Ala työllistää 500 000 ihmistä ja onhan
rakennettu omaisuus peräti 70 % meidän koko lähes 800 miljardin arvoisesta kansallisvarallisuudestamme.
Koko potista 28 % koostuu asuinrakennuksista, 21 % rakennetuista maa-alueista ja 17 % muista talorakennuksista. Edellä
lueteltujen ylläpito vaatii jo valtavasti resursseja.

Ehkä tällainen ”Rakennusministeriö” voisi saada enemmän
hyvää aikaan kuin nykyinen malli, jossa tätä erityisosaamista
vaativa ala on kahden ministeriön alaisuudessa.
Tehokkuuden ja toimivuuden kannalta onkin sitten toinen
luku, kuka milloinkin moista ministeriötä johtaisi - totuus kun on,
että sopivin ei ole läheskään aina pätevin.
Olisihan se varsin ”polleeta”, kun uuden ydinvoimalan rakennustyömaan avaisi rakennusministeri ja vuoden isännöitsijämaratonkilpailujen palkinnon luovuttaisi kiinteistöministeri.
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lakipostia

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

Autopaikkojen

jakamisen periaatteet
Yhtiön omistamat autopaikat asunto-osakeyhtiössä ovat ympärivuotinen keskustelunaihe, ja
erityisesti näin keväisin tämä kysymys nostaa
päätään.

LÄHTÖKOHTAISESTI on todettava, että asuntoosakeyhtiölaissa ei ole nimenomaista säännöstä
autopaikkoja koskien.
AUTOPAIKKA tai -paikat saattavat olla osakashallinnassa eri perusteiden nojalla.
Ensinnäkin on yhtiöjärjestyksessä autopaikka
voitu sitoa tiettyyn osakkeeseen tai osakeryhmään,
joka tuottaa ensisijaisesti oikeuden hallita jotain
huoneistoa ja tähän sisältyy myös autopaikka.
Toiseksi koska osake tai osakeryhmä voi lain
mukaan tuottaa oikeuden hallita myös muuta kohdetta kuin rakennuksen huoneistoa, voi tietty alue,
kuten esimerkiksi autopaikka pihalla tai rakennuksen sisällä, olla yksin osakkeen tuottaman hallintaoikeuden kohteena. Yhtiö ei voi ilman osakkeenomistajan suostumusta puuttua tähän osakkaalle yhtiöjärjestystasoisesti taattuun hallintaoikeuteen muutoin kuin samoin perustein, jotka koskevat asuinhuoneistoakin. Toki yhtiöjärjestysmuutos
määräenemmistöllä on aina mahdollinen, mutta
tässä on muistettava asunto-osakeyhtiölain 6 luvun
6

35 §, joka edellyttää sen osakkeen osakkeenomistajan suostumusta, jonka hallintaoikeuteen yhtiöjärjestysmuutoksella puututaan osakkaan oikeutta kaventavasti.
Kolmanneksi yhtiöjärjestyksessä on voitu määrätä autopaikoista ja niiden jakamisesta osakkaille. Tällöinhän tilanne on myös varsin selkeä, koska
kaikki osakkeenomistajat tietävät pelisäännöt ja siten hallitus tai isännöitsijä huolehtii paikkojen jakamisesta tämän määräyksen mukaisesti.
NELJÄNTENÄ tilanteena nostan esiin sen, että
asunto-osakeyhtiöllä voi olla omistuksessaan autopaikkoja, jotka sitten jaetaan osakkaiden käytettäviksi. Kuten edellä on jo todettu, asunto-osakeyhtiölaissa ei nimenomaisesti säädetä taloyhtiön autopaikkojen jaosta.
Autopaikkojen jakamiseen sovelletaan kuitenkin lain 1 luvun 10 §:ää (yhdenvertaisuusperiaate),
jonka mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä
yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakkeenomistajat ovat käytännössä eri
asemassa sen suhteen, asuvatko he huoneistossa itse vai ovatko he sijoitusosakkaita, jotka luovuttavat
huoneistot edelleen vuokralaisille, mutta yhdenvertaisuusperiaate edellyttää yhdenvertaista kohtelua
riippumatta siitä, asuvatko osakkaat itse taloyhtiön
rakennuksessa.
Sijoitusosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaisilleen lähtökohtaisesti samanlaiset oikeudet yhtiön
autopaikkoihin kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla on.
Autoa omistamattomalle osakkaalle autopaikka
voi olla tarpeen myös vieraiden autopaikaksi.

Autopaikan takaaminen jokaisen osakehuoneiston haltijalle riippumatta siitä, onko tällä hallinnassaan autoa vai ei, ei siten ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista.
AUTOPAIKOISTA saattavat olla kiinnostuneita
myös asunto-osakeyhtiön välittömässä hallinnassa olevien huoneistojen vuokralaiset, jotka eivät ole
asunto-osakeyhtiön osakkaita tai saaneet vuokraoikeutta asunto-osakeyhtiön osakkaalta.
Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettei tällaisilla
vuokralaisilla ole osakkeenomistajia vastaavaa asemaa autopaikkoja jaettaessa, vaan osakkeenomistajat tulee asettaa etusijalle taloyhtiön vuokralaisiin
nähden.
On muistettava, että tämän neljännen kohdan tilanteissa autopaikka ei seuraa automaattisesti mukana huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden vaihtaessa omistajaa.

PUTKIREMONTTI
VAIVATTOMASTI!
Luotettavasti ja laadukkaasti
Tekniikassamme yhdistyvät kehittynyt teknologia ja
huolellisesti testatut materiaalit. Lisäksi oma
erikoiskoulutuksemme takaa vahvan ammattitaidon
sekä ruiskuvalumenetelmälle että sukitukselle.
Tarjoamme nyt myös laajempaa viemärisukitusta sekä
uutuutena muoviviemärien saneeraus ruiskuvalulla!
Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

MIKÄLI autopaikkoja ei ole tarpeeksi, kuten yleensä on asianlaita, oikeuskirjallisuudessa on näissä
tilanteissa suositeltu jonotuslistan perustamista, ja
vapautuvat paikat sitten jaetaan listan mukaan. Tämä käytäntö on myös hovioikeustasoisesti hyväksytty.
Oikeudenmukaisena jakoperusteena on pidetty
myös arpomista joko toistaiseksi tai siten, että paikat jaetaan määräajaksi (ja arvotaan uudelleen määräajoin).
YHDENVERTAISUUSPERIAATTEEN vastaiseksi saattaa kuitenkin muodostua yksittäistä osakasta
vastaan se, että paikat on jaettu toistaiseksi voimassa olevin järjestelyin pitkäaikaisille asukkaille ja tämä yksi osakas ei siten voi toteuttaa osakkaan oikeuksiaan samassa mitassa. Siten rajallisen paikoituskapasiteetin tilanteissa määräaikaisuus paikkojen hallinnassa on suositeltavaa. Sama koskee myös
ns. kakkosautopaikkoja.

Huolehdimme tiedottamisesta projektin joka vaiheessa.
Näin ollen remontti sujuu helposti ja vaivattomasti niin
asukkaalle kuin kiinteistön omistajalle. Tavoitteenamme
on 100% asiakastyytyväisyys!

Se. Kotimainen. Luotettava.

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

Alan parhainta asiakaspalvelua

V

TODETTAKOON lopuksi, koska esimerkiksi kookkaat pakettiautot ovat yksityisomistuksessa nykyään hyvinkin yleisiä ja myös autoharrastus etenkin
näin keväisin ”herää henkiin” myös ulkopuolisten
nähtävästi, yhtiö ei voi rajoittaa autopaikkojen käyttöä siten, että vain tietyn tyyppisiä autoja saa säilyttää yhtiön autopaikoilla, jos tietyn tyyppisten autojen säilyttämisestä ei aiheudu selvää haittaa yhtiölle
tai toisille osakkaille.
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Teksti: Hanna Rissanen

ENNEN OLI, ENÄÄ EI, ENTÄ TULEVAISUUDESSA?

Isännöitsijä ja henkilökohtainen sertifiointi
Osoitteen www.fise.fi näppäily hakusanakenttään - ja rakennuttaja,
taloyhtiökin, voi tarkistaa hankkeeseensa toivomansa tekijän
mahdollisen FISE-pätevyyden ammatissaan, ammattinimikkeestä
kyllä riippuen. Nykyisellään FISE-rekisterissä nimikkeitä on liki
sata. Isännöitsijän ammattinimike ei kuulu niihin, ainakaan vielä.

FISE vrt. ISA
FISE-PÄTEVYYS kohdistuu henkilöön. Jokainen FISE-rekisteriin otettu ammattilainen on siis
omakohtaisesti läpikäynyt kyseisen pätevöintimenettelyn ja saanut ammattiaan vastaan pätevyyslautakunnan hyväksynnän. FISE-rekisteröityjä isännöitsijöitä ei ole, koska pätevyysmenettelyä siihen
ammattikuntaan ei ole vielä olemassa.
Kirjainyhdistelmä ISA, joka usein esiintyy isännöinnistä liittyvissä teksteissä, viittaa FISEn tavoin
sekin hyviin ja eettisiin ammatillisiin toimintatapoihin. Toisin kuin aikoinaan ISA-tunnus viittaa
nykyään isännöintiyrityksiin, ei isännöitsijöihin
henkilöinä.
ISA-tunnuksen saaneiden isännöintitoimistojen
on paitsi katsottu täyttävän kaikki auktorisoinnissa
määritellyt kiinteistön johtamiseen, juridiikkaan ym.
liittyvät vaatimukset, sitoutuneen myös noudattamaan Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n 2008
määrittelemää hyvää isännöintitapaa. Ja sehän
merkitsee isännöintiyritykseltä muun muassa huolellista ja tilaajan edun mukaista toimintaa, palveluiden selkeää hinnoitteluperustelua ja hinnoittelua,
avoimuutta tilaajan hankinnoissa, viestintämyönteisyyttä, mutta myös vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisissa tiedoissa.
ISA-auktorisoitu yritys ja sen jokainen työntekijä
on vastuullinen, tuntee toimialansa lait ja normit,
on sitoutunut harmaan talouden torjuntaan ja
kunnioittaa alansa muita toimijoita. Enemmänkin
velvoitteita löytyy. Kertaaminen - tai tutustuminen,
kenellä ne eivät ole tiedossa - käy kätevästi isayhdistys.org -sivuilla
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aikki ammattinimikkeet mukaan laskien
FISE-pätevyyden saaneita tekijöitä löytyy
nimillään kyseistä rekisteristä nykyisellään jo kahdeksatta tuhatta.
FISE Oy:tä sen toimitusjohtajana luotsaava Klaus
Söderlund myöntää kuulleensa, että taloyhtiöpiireissä olisi vilautettu ajatuksia, josko jossain vaiheessa FISE-rekisteristä olisi mahdollista löytää
myös pätevyytensä ja ammattieettisyytensä todistaneita isännöitsijöitä.
Tuleeko niin käymään tai ei, siihen Söderlund ei
ota kantaa. Jos sille linjalle kallistuttaisiinkin, aikaa
se joka tapauksessa ottaisi.

”Imua on oltava”
Ensimmäinen toimenpide olisi koota isännöitsijän
ammattinimikkeelle pätevyyttä hakevien pätevyyttä
punnitsemaan kykenevä pätevyyslautakunta, jonka
FISE Oy:n hallitus sitten nimittäisi tehtäväänsä. Lisäksi pätevyyslautakunnalle olisi löydettävä henkilö
vastaamaan sihteerintöistä.
– Suurin työ olisi pätevyysvaatimuksien tekeminen, niistä lausuntojen saaminen, sitten pätevyysvaatimuksien viimeistely. Kokemukseni mukaan
niissä menisi helposti vuosi, Söderlund toteaa.
– Me olemme sinänsä valmiita isännöitsijöiden
rekisteröimiseen. Mutta imua on oltava, väkisin sitä
emme lähde käynnistämään.
Isännöintiliitossa suhtautumisen ammattikunnan FISE-rekisteröintimahdollisuuteen Klaus Söderlund arvioi olevan ‘aika fifty-fifty’, kummankaan
kentän motiiveita kuvaamatta.

Yli 10 000 FISE-pätevyyttä
jo myönnetty
FISE-rekisteröintimenettely ylipäätään, ja FISE Oy,
saivat alkunsa vuonna 2003.
Ensimmäisinä henkilöpätevyyttä päästiin punnitsemaan ja rekisteröimään kantaviin rakenteisiin

liittyvissä ammattikunnissa, joissa pätevyydet olivat
entuudestaan olleet eri järjestöjen hoidossa. Kymmenessä vuodessa FISE-rekisteröitävissä olevista ammattikunnista pätevyyden on saanut siis yhteensä yli 10 000 henkilöä.
– Viime vuosina FISE-pätevyyksien lisääntyminen on kiihtynyt entisestään, noin 1 100 -1 200 pätevyyttä vuodessa.
Klaus Söderlundin mukaan koulutuksen, kurssituksen, työkokemuksen ja työaikaisen lisäkoulutuksen rinnalla FISE-rekisteröintimenettelyssä on alusta alkaen haluttu sitouttaa henkilöt ammatilliseen
eettisyyteen eli hyvän rakentamistavan mukaiseen
toimintaan ja rehellisyyteen.

Rangaistusmenettelyäkin
on jouduttu käyttämään
Pelkästään kauniin ajatuksen tasolle eettisyyspuoli
ei ole jäänyt. Ohjeisiin liittyy kolmiportainen sanktiojärjestelmä. Rangaistusmenettelyä on jouduttu
myös käyttämään, kaikissa asteissa, joskin alle kymmenessä tapauksessa.
Lievimmissä tapauksissa eettisistä toimintatavoista livennyt saa varoituksen, tai poistetaan rekisteristä määräajaksi. Vakavampiin rikkeisiin sortunut
erotetaan julkisesti, nimi mainiten. Viimeistään sen
Söderlund uskoo pistävän tenän hyvistä toimintatavoista poikkeamisen mahdolliselle houkutukselle.

ON
KOTONA
YÄ.
T
H
I
I
V
O
HELPP
DNA Welholta saat kerralla koko
taloyhtiöön huippunopeat nettiyhteydet sekä laajan valikoiman
tv-kanavia, myös HD:na sekä
kaapeli- että antennitalouksiin.

OTA YHTEYTTÄ
taloyhtiomyynti@dna.fi
teemme taloyhtiöllesi
kilpailukykyisen tarjouksen!

Tai katso
atso lisää www.dna.fi/taloyhtio

Avaimia kadonnut ja patenttisuojakin päättynyt?
Pyydä Kabalta
fiksu ja kustannustehokas ratkaisu!
Elektroninen oviyksikkö Kaba C-Lever etälukijalla
- Sirukäyttö mahdollistaa avainjärjestelmästä
riippumattoman ratkaisun
- Etäluku parantaa käyttömukavuutta ja lukon
mekaanista kestävyyttä
- Ulko-oviin ja yhteisiin tiloihin kuorisuojaksi, jolloin
kadotetulla avaimella ei pääse taloon sisään
- Kadotetut sirut on helppo ohjelmoida pois käytöstä
Siruavain voidaan liittää
mihin tahansa avainjärjestelmään.
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TAVOITA KAIKKI
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT
Erikoisjakelu 100 000 kpl – yli 200 000 lukijaa
Lehti on jaossa myös Kiinteistö- ja Julkisivumessuilla.
Kiinteistöposti on Julkisivumessujen päämedia.

Levikin rakenne
Taloyhtiöjakelu
Ammatti-isännöitsijät
Arkkitehdit ja suunnittelijat
Kuntien teknisten toimistojen päälliköt
Kiinteistönhuoltoliikkeet
Suurkiinteistöjen omistajat, rakennuttajat,
kauppa ja teollisuus
Rakennusalan asennus- ja urakointiyritykset
LVI-urakoitsijat ja -suunnitelijat
RIA r.y:n yritysjäsenet
Tilaajat, alan muut yritykset ja sidosryhmät
Eduskunta
Messujakelu

Yhteensä

85 730
3 746
712
266
287
408
1 896
1 924
164
1 947
200
2 720

100 000

Kiinteistöposti nro 8/2013.
Ilmestyy 4.11.2013 – varaa paikkasi nyt.

Soita: 09 2238 560/ilmoitusmarkkinointi.

www.kiinteistoposti.fi

Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

LAKIUUDISTUS KOLKUTTAA JO OVELLA

Kihinää energiatodistuskentällä

Nykytilanteessa
käytössä on
useita erilaisia
energiatodistuslomakkeita,
laatimistapoja
ja voimassaoloaikoja. Uusi
laki selkeyttää
tilannetta.

Joitakuita vuosia sitten isännöitsijätoimistot vilkastuttivat
väritulostimien myyntitilastoja. Ilmiön takana oli
voimaan tulossa oleva laki energiatodistuksista
(13.4.2007/487). Rakennuksesta, josta tuli myyntiin
tai vuokrattavaksi tiloja, taloyhtiön piti esittää
energiatodistus, havainnollisuuden vuoksi nelivärisenä.

K

esäkuun 1. päivä kuluvaa vuotta - aivan
kohta siis - voimaan astuva uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta ei ehkä
vaikuta isännöitsijätoimistojen laitehankintoihin.
Energiatodistuksien laadinnan kannalta sen sijaan muutos saattaa monen toimiston kannalta ol-
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la totaalinen. Mikäli omassa henkilökunnassa ei ole
10 vuotta eteenpäin pätevien erityisten energiatodistusten (EET) antamiseen pätevöitynyttä henkilöä
(PETA), energiatodistusten laatiminen jää pois isännöintitoimistojen palvelutarjonnasta kokonaan.
Pelkästään energiakulutukseen perustuvia, vuoden voimassa olevia energiatodistuksia - kenen ta-

hansa isännöitsijän tehtävissä olevia - ei vastaisuudessa enää tulla käyttämään. (*

Vuoden kerrallaan
voimassa olleet uusittava
Voimassa olevan erityisen energiatodistuksen
hankkineissa taloyhtiöissä lakiuudistus ei aiheuta
akuutteja toimenpiteitä. Kymmenen vuoden voimassaolon saanut todistus menettää pätevyytensä
vasta, kun sen päiväyksestä on kulunut 10 vuotta:
esimerkiksi 1.4.2010 päivätty vanhenee 1.4.2020.
Sen sijaan vuoden kerrallaan voimassa olleilla
‘liite-energiatodistuksilla’ toimineiden taloyhtiöiden on valmistauduttava teettämään vastedes laajempaan selvitykseen, laskentaan, rakenneselvityksiin perustuva ja myös energian lisäsäästöä tavoittelevia parannusehdotuksia mahdollisesti antava 10
vuoden energiatodistus.
Se toki maksaa reilusti enemmän kuin isännöitsijän vuodeksi laatima. Mutta sitäkin reilumpia kustannuksia tunnutaan ounasteltavan lain asututtua
voimaan - noin 1 500 euron menoeristä.

Todistus tarvitaan
myynti- ja vuokraustilanteisiin
Viimeistään tilanne on edessä, kun taloyhtiöstä tulee touko-kesäkuun vaihteen jälkeen ensimmäinen
huoneisto myyntiin tai vuokrattavaksi. Maksoi mitä
maksoi, pätevä energiatodistuksen laatija on saatava työ tekemään.
Lisää päteviä erityisten energiatodistusten laatijoita kouluttaa ja tenttaa mm. Kiinteistöalan koulutuskeskus.
Lista pätevyyden saaneista löytyy FISE:n internetsivuilta www.fise.fi

Tule kommentoimaan energiatodistusasiaa Kiinteistöpostin
uudistuneille kotisivuille
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit

*) Nykyisen PETA -pätevyyden omaavat henkilöt voivat lakiuudistuksen astuttua voimaan jatkaa perustasoa
vastaavien energiatodistusten laatimista. Ylemmän tason
todistusten laatimisessa edellytetään erikseen 1.6.2013 jälkeen haettavissa olevan ylemmän tason pätevyyttä - joka

artmocca.fi

sisältää myös uuden perustason pätevyyden.

TÄHTIRANTA OY on kasvava ja kehittyvä monialainen
insinööritoimisto. Meiltä kaikki alan palvelut saman katon alta
– maaperätutkimuksista asuntokaupan kuntotarkastuksiin.
TAHTIRANTA.FI
075 758 0801
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Teksti: Hanna Rissanen

Ensitietojen pohjalta
laatijoita varaamaan
Lappeenrannassa toimivalla Karjalan Tili- ja
Isännöintikeskus Oy:llä on taloyhtiöasiakkaita
sadan kieppeillä. Nyt vanhaksi jäämässä olevan
energiatodistuslain aikana osa taloyhtiöistä
on hankkinut erillisiä energiatodistuksia (EET
-voimassaoloaika 10 vuotta).

E
Myynti- ja
vuokrausilmoituksiin tulee laitettavaksi esille
rakennuksen
energialuokka,
A-G. Voimassaolevien vanhojen energiatodistusten osalta
luokittelu merkitään A2007 G2007.

nemmistö on kuitenkin käyttänyt isännöitsijäntodistuksen liitteeksi tarkoitettuja
energiatodistuksia (voimassaoloaika vuosi).
Yrityksessä sekä toimistopäällikön että isännöitsijän tehtäviä hoitava Sari Vesala kertoo
asiakaspiirissä kevään aikana tapahtuneesta liikehdinnästä energiatodistusasioissa.
– Jo viime vuoden puolella, kun kuulimme uuden lain tulevan voimaan, pyysimme paikallisilta,
erillisen energiatodistuksen antamiseen pätevyyden omaavilta toimijoilta tarjouksia EET-todistuksista.
Osalla niistä, joilta isännöitsijätoimisto EET-tarjousta pyysi, aikataulu ei venynyt useille uusille toimeksiannoille. Kahden tarjouspyyntöön vastanneen PETA:n kanssa toimisto sai sovittua 10 vuotta
eteenpäin pätevien todistusten laadinnan kaikille
halukkaille asiakasyhtiöilleen paljousalennuksella.
– Pääosin taloyhtiömme lähtivät mukaan, Vesala kertoo.
– Muutama jäi vielä kuulolle.
Mielenkiinnolla Vesala kertoo seuranneensa,
miten samoista yhtiöistä kulutustietojen pohjalta

isännöitsijöiden tekemissä, siis pelkästään kulutukseen pohjautuvissa energiatodistuksissa, ja PETAtoimijoiden laatimissa todistuksissa rakennusten
energiatehokkuutta kuvaavat tiedot suhteutuvat
toisiinsa.
– Ovat vastanneet toisiaan, Sari Vesala on todennut.

Lakiuudistus tyrmistytti
Ensitunnelmien kollegapiirissään Sari Vesala kuvaa
olleen lähinnä tyrmistyneen, kun tieto alkoi kiiriä,
että isännöitsijät eivät saa enää vastaisuudessa antaa energiatodistuksia. Eihän ollut pitkääkään aikaa,
kun heitä painostettiin opettelemaan todistuksien
laatimista ja toimistoissa panostettiin ohjelmiin, tulostimiin - jos jonkinlaiseen ‘pilkunviilaamiseen’.
– Itse ajattelimme silloin, että mustavalkoisillakin
olisi pärjätty!

Onko todistuksella käyttöarvo vai ei?
Arkitasolla Vesalalle on muodostunut lisäksi käsitys, että kaikki kiinteistövälittäjät eivät tunnu aina
niin välittävän energiatodistuksista - eivät ainakaan
Lappeenrannan seudulla, eivätkä etenkään huoneistoja vuokralle välitettäessä.
Eivät hänen tietämänsä mukaan niitä pyydä
nähdäkseen aina ostajatkaan, saati vuokraajat.
– Nähtäväksi jää, miten käyttöä tulee jatkossa.

E-luku kertoo energiatehokkuuden

Kuva Riina Takala

14

Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka
koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergian kulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen
kertoimilla.Energiatodistus tarjoaa ostajalle tai vuokraajalle
siis rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin perustuvaa tietoa,
joka ei ole riippuvainen käyttäjien käyttötottumuksista.
Myös nykyisten asukkaiden toteutuneen ostoenergiankulutuksen ilmoittaminen on pakollista, jos tieto on saatavilla.
Energialuokitus laaditaan rakennuskohtaisesti, rakennusryhmälle ainoastaan tietyin poikkeuksin.
Lähde: Rakennuksen energiatodistus uudistuu -verkkosivu, Ympäristoministerio 27.2.2013.

Teksti: Hanna Rissanen

Energiasuositukset
tulevat tarpeeseen
– Talven mittaan olemme kilpailuttaneet uudet, vanhan
lain mukaiset erilliset energiatodistukset noin 70
kohteeseemme, kertoo Isännöitsijätoimisto Astala Oy:n
kiinteistöpäällikkö, JET, FMA, insinööri (AMK) Asko Jutila.

J

utila omaa myös itse pätevyyden erityisten
energiatodistusten tekemiseen, eli on oikeutettu lisäämään nimensä perään myös
kirjainyhdistelmän PETA.
Edellä mainitut noin 70 erillistä energiatodistusta
tilattiin kuitenkin ulkopuolisilta, sillä Jutilalla aika ei
riittänyt kovinkaan monen laatimiseen.
Muita PETA-toimijoita isännöitsijätoimiston
omassa henkilöstössä ei ole.
Uuden energiatodistuslain tuomaa muutosta,
joka velvoittaa myös pienet, alle kuuden huoneiston
taloyhtiöt teettämään energiatodistukset, isännöitsijät pitävät Jutilan mukaan jokseenkin turhana.
Joitakin tällaisia pieniä kohteita on Astalankin
asiakkaissa. Kaikki niistä eivät ole Jutilan mukaan

heränneet vielä toimiin.
Asko Jutilan mukaan rakennusten luokitustasot
tullevat muuttumaan jonkin verran siirryttäessä
vanhasta, energiankulutukseen perustuvasta luokitustavasta (ET-luku) uuden lain mukaiseen, laskennalliseen luokitukseen. (E-luku).
Positiivisena lisänä hän kokee lakiuudistuksen
energiatodistuksen laatijalle tuoman edellytyksen
kirjata todistukseen myös säästösuosituksia, neuvoja, miten rakennuksen energiatehokkuutta voi
parantaa.
– Suosituksia on yleensä aina liian vähän, ja ne
ovat liian ympäripyöreitä, Asko Jutila toteaa todistuksiin liittyen vallinneesta tilanteesta.
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Teksti ja kuva: Hanna Rissanen

KAIKKI ASIAKIRJAT KERRALLA JA AJANMUKAISINA

Valveutunut asunnonostaja
edellyttää hyvää palvelua
– Monet pyytävät tiedot jo etukäteen sähköpostilla, tekevät niiden
pohjalta päätöksen, lähtevätkö ylipäätään katsomaan myynnissä
olevaa asuntoa.
Kiinteistönvälittäjänä 90-luvulla aloittaneen Riitta Santasalon
havainto kuvaa hyvin asunnonostajissa tapahtunutta valveutumista.

H
”Kun isännöitsijäntodistuksen
tilaa huhtikuussa, todistuksessa voi
olla vuodenvaihteen tilanne. Eikö
toimistoissa ole resursseja laskea,
mikä tilanne on maaliskuussa? ”
Toimitusjohtaja Riitta Santasalo

yvää kiinteistönvälitystavan noudattamista ohjenuoranaan pitävänä ammattilaisena Prima Kiinteistöt Oy:n
toimitusjohtaja ja yhtenä sen neljästä laillistetuista kiinteistönvälittäjistä toimiva Riitta Santasalo sanoo kokeneensa alalla tapahtuneet
muutokset varsin positiivisena.
Siitä huolimatta, että asuntokauppojen yhteydessä esiteltäviksi vaadittavien asiakirjojen määrä on
kasvanut. Tuoreimmasta päästä niitä ovat kiinteistöjä koskevat energiatodistukset sekä kunnossapitotarveselvitykset.
– Jos olisin ostamassa asuntoa, haluaisin itsekin
tasan tarkkaan tietää, tuleeko kolmen vuoden kuluttua jokin iso remontti ja paljonko se tulisi maksamaan itselleni, Santasalo puoltaa kattavien tietojen
tärkeyttä budjettinsa pitävyyttä punnitsevalle ostajalle.
Mitä tarkemmin asunnonetsijä on asettanut toiveensa huoneiston sijainnin, tyypin, koon, kunnon
ja hintatason jne. suhteen, sitä ymmärrettävämpää
on hänen halunsa tietää mahdollisimman paljon
kohteesta jo ennen näyttöä. Jos sitten toiveet ja todellisuus vaikuttavat yhdensuuntaisilta, voihan olla,
että ostopäätös on osattava tehdä aikailematta. Selkeästi kiinnostuneita voi olla muitakin.

Välittäjän toive:
sama lomake kaikkien käyttöön
Taloyhtiötä koskeva isännöitsijäntodistus, tilinpäätöstiedot ja yhtiöjärjestys ovat asiakirjoja, joiden
esittämistä on edellytetty asuntoja välitettäessä jo
vuosikymmenien ajan.

Riitta Santasalo on ollut osaltaan tuomassa kiinteistönvälitysalalle järjestelmällisyyttä ja arvostusta mm. liittonsa
laatuvaliokunnassa toimimalla sekä auditoimalla kollegayrityksiä.
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Aikoinaan kiinteistönvälittäjät ajelivat hakemassa niitä ympäri kaupunkia isännöitsijöiltä. Santasalon mukaan sitä tehdään joskus vieläkin, joskin helpotusta on tuonut mahdollisuus saada asiakirjoista
kopiot nopeasti sähköpostilla.
– Alkuperäiset tulevat sitten postissa. Pohjapiirrokset saamme nykyään aika kätevästi netistä, ja
niitä isännöitsijät harvemmin enää itsellään säilyttävätkään.
Yhteistyön isännöitsijöiden kanssa Santasalo
kuvaa nykyisellään sujuvan hyvin, enimmäkseen.
Toisenlaisiakin kokemuksia toki ilmenee. Yhtenäisyyttä Santasalo soisi siihen, että kaikki isännöitsijät käyttäisivät samaa lain edellyttämää isännöitsijäkaavaketta. Nykytilanne on vielä toinen, lomakkeita
on jos jonkinlaisia.
Vaikka erilaisissa isännöitsijäntodistusversioissa
olisi samat tiedot, ne ovat eri järjestyksissä ja erilailla kirjattuina. Kiinteistönvälittäjän työn kannalta se
on hankalaa. Tiedon etsiminen vie aikaa.
– Olisi loistavaa, että aina tietäisi tasan tarkkaan,
miltä sivulta mikin tieto löytyy!
Ihanteellista olisi myös, että isännöitsijätoimistosta pyydetyt asiakirjat tulisivat kerralla, kaikki.
Vasta äskettäin Santasalo joutui jälleen tilanteeseen,
että pyydetystä asiakirjanivaskasta puuttui kunnossapitotarveselvitys. Oli perjantai, työaika päättymässä ja sunnuntaina tiedossa huoneiston ensiesittely.

– Enhän sitä sitten enää saanut muuta kuin taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalta lauantaina
metsästämällä, sähköpostina. Varsinkin isossa isännöitsijätoimistossa, jossa on erillinen asiakaspalvelu, luulisi olevan itsestään selvää, että se kuuluu
pakettiin.
Kiinteistönvälittäjälle on noloa, kun asuntonäyttöön tulleet pyytävät nähdäkseen viiden vuoden
korjaussuunnitelmaa, PTS:ää, eikä hän sitä ole saanut.
– Ei siinä auta syytellä ketään isännöitsijää, Santasalo toteaa.
Hänelle on tuttua isännöitsijäpiireissä kuin vitsinä kerrottavan, että saatuaan pyytämänsä isännöitsijätodistuksen kiinteistönvälittäjät soittavat heille
heti lisäkyselyitä. Niin se usein meneekin, mutta
siihen on aihetta.
– Juuri siitä syystä soitamme, koska todistuksessa ei ole kaikkea tarvittavaa tietoa. Hyvän välitystavan mukaan meidän kuuluukin silloin varmistaa,
onko hallituksessa keskusteltu jostain mahdollisesti tulossa olevista isoista perusparannuksista, koska
yhtiökokous pidetään, tulevatko vastikkeet nousemaan. Emme me näitä tiedä pelkkien papereiden
perusteella. Ostajaa me sillä turvaamme.
Riitta Santasalo kertookin viestivänsä isännöitsijöille, että voitko kertoa minulle tämän ja tämän asian – siitä syystä, että kaikki asiakkaat saavat kautta-

SINUSTAKO YRITTÄJÄ?

Taloaseman kasvaessa etsimme uusia yrittäjiä
Etsimme yrittäjiksi henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita isännöinnin ratkaisujen tarjoamisesta
asiakkailleen. Sinulla voi olla kokemusta kiinteistöalalta, erilaisista projektinjohtotehtävistä, tai voit olla
luontaisesti numeroista ja talousluvuista kiinnostunut henkilö. Tärkeintä on kuitenkin yrittäjähenkisyys ja
tahto menestyä, kaiken tarvittavan tiedon saat hankittua avullamme.
Tarjoamme yrittäjillemme valmiin ja toimivan asiakaslähtöisen toimintamallin, kattavat taloushallinnon
palvelut ja juridiikan konsultoinnin. Taloasema-yrittäjällä on aina käytössään myös nykyaikaiset, alan parhaat it-järjestelmät sekä markkinointimateriaalit ja ketjun tuki asiakashankinnassa.

Kiinnostuitko?
Tule kuulemaan lisää:
• 15.5. Lahti, Cumulus
• 22.5. Hämeenlinna, Cumulus
• 30.5. Turku, Cumulus
• 5.6. Porvoo, Haikon Kartano
• 13.6. Oulu, Cumulus

Taloasema palkittiin vuoden 2012 innovatiivisimpana yrityksenä.
Palvelukonseptimme takana on vuosikymmenten kokemus suomalaisesta kiinteistönpidosta. Toimimme tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Järvenpäässä, Lohjalla, Turussa ja Tampereella.

Tilaisuudet alkavat klo 18.
Ilmoittaudu: www.taloasema.fi/tilaisuudet
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ni kaiken tarvitsemansa tiedon kertaheitolla. Muuten he kaikki soittavat isännöitsijälle erikseen.
– Se on ymmärretty, se toimii!

Keskustelutasollakin olevat
aikomukset ostajalle tiedoksi

Kuva Riina Takala

Jokaiselle
asunnosta kiinnostuneelle on
annettava
asuntoa koskevat asiakirjat.
Kopioitavaa siis
kiinteistönvälittäjillä riittää.
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Edes se, että kaikki käyttävät samaa isännöitsijätodistuslomaketta, ei välttämättä tee myyntitilannetta
täydelliseksi. Samankin lomakkeen voi täyttää monella tavalla.
Varsinkin ennen viiden vuoden PTS:n tuloa ostajien oli syytä olla tarkkana esimerkiksi sen suhteen, ettei sinänsä tuore isännöitsijäntodistus luo
väärää mielikuvaa taloyhtiön korjaustarpeista.
Näin saattoi käydä tilanteissa, joissa todistukseen oli kirjattu edellisen yhtiökokouksen pohjalta
tieto ‘ei päätöksiä tulevista korjauksista’, mutta uusi
yhtiökokous on ehkä muutaman viikon päässä - ja
siinä mahdollisesti tulossa päätös mittavasta korjauksesta.
– Asunto-osakeyhtiölain muutos oli erittäin tervetullut, sillä nyt jokaisella taloyhtiöllä edellytetään
olevan hallituksen kunnossapitotarveselvitys tai
PTS. Osaketta taloyhtiöstä ostaakseen havittelevalla on siis edes vähän aavistusta tulevasta, Santasalo toteaa.
Kirjavuutta tietojen kattavuudessa ja paikkansapitävyydessä isännöitsijätodistuksissa tahtoo olla
mm. kohdassa, joka valottaa yhtiön lainatilannetta
sekä siitä huoneistoon kohdistuvaa osuutta.
– Kun isännöitsijäntodistuksen tilaa huhtikuussa, todistuksessa voi olla vuodenvaihteen tilanne.

Eikö toimistoissa sitten ole resursseja laskea, mikä
tilanne on maaliskuussa?
Santasalo itse uskoo, että velkatilanteen ajankohtaisen tilanteen selvittäminen ostajaehdokkaalle on
kiinni lähinnä todistuksen antajan viitseliäisyydestä.
– Onhan tärkeä tietää oikea velkatilanne!
Entistäkin oleellisemmaksi tämän seikan teki 1.
maaliskuuta 2013 voimaan tullut varainsiirtoverolain uudistus. Toisin kuin ennen, varainsiirtoveroa
maksetaan nyt myös osakkeisiin kohdistuvasta velkaosuudesta.
– Tavallaan siis koko asunnon arvosta.
– Meillä on ollut nyt monta tilannetta, joissa on
pitänyt ensin selvittää kaupantekohetken velkaosuuden suuruus – jotta olemme sitten voineet
laskea, paljonko asunnosta maksetaan myyjälle,
ja mikä osuus siitä on velkaosuutta. Tässä on ollut
hankaluutta isännöitsijätoimistojen kanssa. Tietoa
ei ole saatu joko ollenkaan tai niiden saaminen on
kestänyt. Kaikenlisäksi joudumme tietysti maksamaan kyseisestä palvelusta.
Kuinka sujuvasti ja täydellisin tiedoin myyntitilanteessa tarvittavat paperit isännöitsijöiltä saa,
Santasalon kokemusten mukaan toimiston koolla sen suhteen ei ole ollut merkitystä. Eroa ilmenee
kyllä asiakirjoista perittävissä maksuissa. Isoissa toimistoissa ne tahtovat hipoa jo 200 euroa.
Minkälaisia kokemuksia sinulla on yhteistyöstä
kiinteistönvälittäjien kanssa. Tule kommentoimaan
Kiinteistöpostin uudistuneille kotisivuille:

Teksti: Riina Takala

ISÄNNÖITSIJÄT VETÄJIKSI JA AKTIVOIJIKSI

Taloyhtiöt tekemään arjen
turvallisuussuunnitelmia
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”Paras tapa kuitenkin on, että
asukkaat tekevät suunnitelman
itse ja isännöitsijä tuo siihen
oman asiantuntemuksensa ainakin niiltä osin, jotka koskevat
esimerkiksi rakennustekniikkaan
liittyviä asioita.”
Johtava palotarkastaja Kaci Bourdache

Tiedonpuute on pelastusviranomaisten mukaan suurin syy
siihen, miksi taloyhtiöissä ei ole tehty pelastuslain vaatimia
pelastussuunnitelmia.
Esimerkiksi Helsingissä arvioidaan, että pelastussuunnitelman on lainsäädännön edellyttämällä tavalla tehnyt
vain 1-2 tuhatta noin 10 000:stä pelastussuunnitelman
laatimisvelvoitteen piiriin kuuluvista taloyhtiöistä.
Isännöitsijöiden toivotaan käynnistävän suunnitelmien
tekemisen, vaikka vastuu niiden tekemisestä asuntoosakeyhtiöissä kuuluu yksiselitteisesti hallitukselle.
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U

usi pelastuslaki astui voimaan 1.7.2011
ja sen mukaan tehdyt pelastussuunnitelmat pitää päivittää tämän vuoden
heinäkuun alkuun mennessä. Tällaisia
taloyhtiöitä Helsingin pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Kaci Bourdache arvioi olevan noin 1-2
tuhatta niistä
10 000 taloyhtiöstä, jotka ovat Helsingissä velvollisia
tekemään pelastussuunnitelmat.
– Voimassaoleville pelastussuunnitelmille annettiin laissa kahden vuoden siirtymäaika ja se on
nyt päättymässä 1. heinäkuuta. Siihen mennessä
on siis voimassa olevat suunnitelmat päivitettävä,
Bourdache kertaa.
– Huomionarvoista on sekin, että mikäli hyväksyttävää pelastussuunnitelmaa ei rakennuksesta
löydy, se olisi pitänyt olla tehtynä jo viime kesänä,
hän jatkaa.
Tosiasia onkin, että palo- ja pelastusviranomaisilla esimerkiksi Helsingissä ei ole tarkkaa kuvaa siitä, kuinka moni taloyhtiö on suunnitelman ylipäänsä tehnyt. Kaci Bourdachen mainitsema luku on
arvio nykytilanteesta, mutta pelastuslaitoksella on
vireillä hanke, miten taloyhtiöitä voitaisiin aktivoida
paremmin suunnitelmien tekemiseen.
– Saamme tarkempaa tietoa nykytilanteesta
mahdollisesti syksyllä, kun valvontaan liittyvä hanke toteutuu, Kaci Bourdache paljastaa.
Suunnitelmissa on, että Helsingin pelastuslaitos
valitsee ensin yhden kaupunginosan, jossa sijaitsevien kiinteistöjen on toimitettava pelastusviranomaiselle pelastussuunnitelmat valvontaa varten.
– Ne, joilta pelastussuunnitelma puuttuu, määrätään se tekemään, mutta totta kai myös ohjataan
ja neuvotaan tekemistä, Bourdache kertoo.
Sen jälkeen edettäisiin toiseen kaupunginosaan
ja näin toimien kaupunginosa kerrallaan pelastussuunnitelmat tulisivat jossakin vaiheessa kattamaan
kaikki kiinteistöt.
– Pelastuslaitos valvoo nytkin pelastussuunnitelmien tekemistä, mutta esimerkiksi perinteinen
palotarkastusmenettely ei tässä kohdin toimi. Pelkästään kiinteistöjen määrä on niin suuri, ettei pelastuslaitoksen resurssit riittäisi, eikä jokaiseen kohteeseen meneminen olisi edes kustannustehokasta
veronmaksajien rahankäyttöä. Tällaisella kaupunginosa kerrallaan kaavaillulla hankkeella pelastussuunnitelmien tekeminen saataisiin konkreettisesti
eteenpäin, Bourdache vielä toteaa.

Vapaaehtoisesti
vapaaehtoisena
Helsingin Pelastusliitto HELPE ry:n toiminnanjohtaja Olli-Veikko Kurvinen uskoo, että pelastusviranomaisen tiukempi valvonta auttaisi tilanteessa
paljon, mutta toisaalta valvonnan lisääminen ei ole
välttämättä mahdollista, eikä varsinkaan pakottamalla synny parasta lopputulosta.
– Paras tilannehan olisi, kun taloyhtiöistä löytyisi joku henkilö, joka kokisi turvallisuusasiat niin
omakseen, että saisi muutkin liikkeelle suunnitelmien tekemiseen, Olli-Veikko Kurvinen pohtii.
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Monissa taloyhtiöissä on Kurvisen mukaan juuri
se ongelma, että pelastussuunnitelman laatimiseen,
suojelujohtajiksi tai väestösuojahoitajiksi on vaikea
löytää vapaaehtoisia tekijöitä.
– Me koulutamme vuosittain noin 500-600 henkilöä. On selvästi nähtävissä, että ne taloyhtiöiden
edustajat, jotka tarvitsisivat koulutusta, eivät siihen
syystä tai toisesta osallistua ja taas ne, jotka tulevat koulutukseen, kokevat tarvitsevansa lisätietoa ja
varmuutta toiminnalleen ja käyvät lisäkurssejakin,
Kurvinen pohtii koulutuksen näkökulmasta.

Tiedonpuute
suurin este
Johtavan palotarkastajan Kaci Bourdachen mukaan
selitys sille, ettei pelastuslain mukaisia pelastussuunnitelmia ole tehty, on yksinkertaisesti tiedonpuute.
Hänen kokemuksensa mukaan esimerkiksi niinkin tuttu laite kuin palovaroitin voi kuitenkin jollekin asukkaalle olla aparaatti, jonka toimintaperiaatteista tai merkityksestä ei ole tietoa, eikä sitä ole siksi myöskään hankittu.
Miten sitten ymmärrettäisiin, että taloyhtiössä
pitäisi varautua myös ennalta siihen, että joku taloyhtiön asukkaista saa sydänkohtauksen porrashuoneessa ja paikalle tulleena sinun pitäisi tietää, mitä
tehdä? Tai taloyhtiön lämmitysjärjestelmään tulee
vika, joka keskeyttää lämmönjakelun - onko siihen
mahdollisuuteen millään tavoin taloyhtiössä ja siinä asuvien asukkaiden keskuudessa varauduttu ennalta? Miten huomioidaan kattolumien pudotukset,
ettei niiden aikana satu vahinkoja?
Tällaisia arkisessa elämässä eteen tulevia tilanteita varten pelastussuunnitelma pitäisi tehdä - kartoittaa mahdolliset riskit. Asukkaille pitää kertoa,
mitä suunnitelma pitää sisällään ja ennen kaikkea
antaa ohjeet, miten erilaisissa arjen ongelmatilanteissa toimitaan.

Isännöitsijät liikkeelle
panevana voimana
– Totta kai isännöitsijä tekee taloyhtiössä ne tehtävät, mitkä sovitaan, mutta isännöitsijä ei kuitenkaan
ole vastuussa pelastussuunnitelman laatimisesta
automaattisesti, Kaci Bourdache muistuttaa.
Käytännössä isännöitsijän rooli voisi olla Bourdachen mukaan vähintään osallistuva, mutta jos
isännöitsijältä löytyy turvallisuusasioista myös
erityistä asiantuntemusta, osallistuminen pelastussuunnitelman tekemiseen voisi siis olla hyvin
konkreettinenkin.
– Paras tapa kuitenkin on, että asukkaat tekevät
suunnitelman itse ja isännöitsijä tuo siihen oman
asiantuntemuksensa ainakin niiltä osin, jotka koskevat esimerkiksi rakennustekniikkaan liittyviä asioita, Bourdache vielä toteaa.
Pelastuslain mukaan pelastussuunnitelman laatimisesta asunto-osakeyhtiössä vastaa sen hallitus.
– Suosituksena on, että taloyhtiössä pelastussuunnitelma tehdään itse. Suunnittelussa voidaan
käyttää hyödyksi Suomen Pelastusalan Keskusjär-

Kuva Hanna Rissanen

jestön lanseeraamaa käsitettä - turvallisuustiimiä,
joka muodostetaan taloyhtiön asukkaista ja muista
kiinteistön käyttäjistä, Bourdache jatkaa. Pelastusliitot, kuten Helsingin Pelastusliitto toimivat pelastusviranomaisen apuna järjestämällä koulutusta ja
tarjoamalla apuvälineitä pelastussuunnitelmien laadintaan.
– Kiinteistön muina käyttäjinä voi olla esimerkiksi päiväkoti tai kahvila tai ravintola. Taloyhtiön hallitukselta tai suojelujohtajalta ei kuitenkaan
suunnitelmaa laadittaessa edellytetä tietämystä
esimerkiksi päiväkodin toiminnan riskeistä, vaan

päiväkoti vastaa siitä tietämyksestä itse. On kuitenkin tärkeää, että kun toimitaan samassa talossa ja
kiinteistössä, niin tietyt järjestelyt ovat yhteneväisiä
ja siksi myös yhteispeliä harrastettaisiin pelastussuunnitelmia laadittaessa, Bourdache vielä mainitsee.

Arkielämän
turvallisuutta edistämässä
Monen ihmisen mielessä pelastussuunnitelma- tai väestösuoja- sana saattaa herättää muistikuvan ydinonnettomuuden uhasta tai muusta suuronnettomuudes-

Vilma Konkonen (12 v.) pitää
sammutuspeitettä oikeaoppisesti eli kädet
jäävät suojaan
liekeiltä. Vilma
kokeili reippaasti alkusammutusta
vaahtosammuttimella ja
sammutuspeitteellä taloyhtiössä pidetyssä
pelastusharjoituksessa.
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Kuva Riina Takala

tuunjakamisesta sekä tietoa teknisistä ja rakenteellisista turvallisuusjärjestelyistä.

Asukas - omatoimisen
varautumisen avainhenkilö

Kaci Bourdachen mukaan
Helsingin kaupungissa on
suunnitteilla
hanke, jossa
pelastussuunnitelmien tekemistä valvottaisiin kaupunginosa kerrallaan.
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ta, jonka vuoksi on pelastussuunnitelma laadittava.
Tänä päivänä pelastuslain lähtökohta on aivan
toinen. Pelastussuunnitelma on omatoimisen varautumisen työväline. Omatoiminen varautuminen
pitää sisällään kolme asiaa: ennaltaehkäisyn, varsinaisen varautumisen ja oikeanlaisen toiminnan
onnettomuustilanteissa.
Jotta tiedetään, miten ehkäistä ennalta, varautua
ja toimia onnettomuustilanteissa, täytyy luonnollisesti selvittää ja kartoittaa, minkälaisia vaaroja ja
riskejä meidän taloyhtiössämme on.
– Vaarojen ja riskien arvioinnin pohjalta tehdään päätelmiä, miten ne otetaan ”hanskaan”, Bourdache aloittaa.
Pelastusalan ihmiset suosittelevat tekemään niin
sanottuja turvallisuuskävelyitä, joissa voidaan silmämääräisesti, mutta myös hyvin konkreettisesti havainnoida oman kiinteistön erityispiirteitä ja
miettiä, mitkä asiat voivat muodostaa selvän riskin
ja vaaran.
– Johtopäätelmissä arvioidaan juuri sitä, mitä
voi tapahtua ja harrastetaan syy ja seuraus -tyyppistä ajattelemista. Asuinrakennukset ovat melko samanlaisia eri puolilla Suomea, mutta toisaalta
ne voivat olla valtakunnallisesti ja ihan pelkästään
Helsinginkin sisällä hyvin erilaisia riskien ja vaarojen kannalta: onko kyseiselle kiinteistölle tulvariski konkreettinen vai ei, onko suuronnettomuuden
vaara konkreettinen siinä lähiympäristössä, missä
kiinteistö sijaitsee. Eroja siis on. Tulipaloja, tapaturmia ja muita onnettomuuksia voi sattua kaikkialla,
mutta pelastussuunnitelman laatimisen lähtökohtana on kohdekohtainen riskiarviointi, Bourdache
jatkaa.
Suunnitelman täytyy sisältää kuvaus turvallisuusjärjestelyistä eli selvitys organisaatiosta ja vas-

– Mielestäni uuteen pelastuslakiin tehtiin hyvä lisäys eli se, että nyt selväsanaisesti edellytetään ohjeiden antamista onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Ettei anneta asukkaille vain oikea toimintamalli onnettomuuden jo tapahduttua, vaan myös sellainen
toimintamalli, miten toimia, ettei onnettomuus toteutuisi, Bourdache korostaa.
– Tämä asia linkittyy suoraan vaaran ja riskien
arviointiin. On ohjeistettava sekä riskien ja vaarojen
ennaltaehkäisyä ja toisaalta, miten toimia, jos riski
tai vaara toteutuukin, hän vielä jatkaa.
Pelastuslain henki on nimenomaan se, miten
parannetaan arjen turvallisuutta.
– Pelastussuunnitelmassa täytyy huomioida
monenlaisia asioita, jotka saattavat usein unohtua
- kuten sähkökatkot, vedenjakelun keskeytyminen,
jätteiden keräys, lämmönjakelun ongelmat jne.
– Ja vaikka ongelmatilanteiden, riskien ja vaarojen ennaltaehkäisy on joissakin tilanteissa mahdotonta, kaikkiin niihin voidaan kuitenkin ainakin
varautua ja ohjeistaa toimimaan oikein, jos tilanne
sattuu kohdalle, Bourdache vielä evästää.
Tärkein viestinnän, tiedon ja toimintaohjeiden
saajakunnan taloyhtiöissä muodostavat luonnollisesti asukkaat.
– Pelastussuunnitelman tarkoitus on lisätä riskitietoisuutta eli mitä voi tapahtua ja miten tulisi toimia, antaa ihmisille tietynlaisia ahaa-elämyksiä ja
siten vaikuttaa asenteisiin. Tietämys on yksi asia,
asenne toinen. Tietämyksen lisääminen on vielä
helppoa, mutta asenteisiin vaikuttaminen vaikeampaa. Tätä varten tarvitaan sääntöjä, että saadaan
ihmiset toimimaan turvallisella tavalla, Bourdache
korostaa.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö suosittelee pelastussuunnitelmatiedottamiseen vuosikellomallia. Eli sitä, ettei koko suunnitelmaa asioineen
tarjota asukkaille yhdellä ja samalla kertaa, vaan ”tipotellen”, kuhunkin vuodenaikaan liittyen senhetkiset ajankohtaiset asiat tarjoten ja muistuttaen. Ei
siis niin, että kattolumien pudotuksista tai liukkaudesta tulee muistutuksen sanoja kesäkuussa, kun
oikeampi ajankohta olisi talvikaudella.
– Kun tietoa jaetaan sopivana ajankohtana vuodesta, milloin se on aiheellista, se pysyy parhaiten
mielessä. Harjoitellaan ja tiedotetaan eri asioita eri
vuodenaikoina, Bourdachen perusneuvo kuuluu.

Tämän vuoden tulipaloissa on huhtikuun loppuun
mennessä ollut 26 kuolonuhria. Heistä 16 miehiä ja 7 naisia;
kolmen sukupuoli ei ilmennyt mediatiedoista. Kuolleista 9 oli
yli 65-vuotiaita.
Suomessa syttyy tulipalo lähes kymmenessä asunnossa
joka päivä. Vuosittain Suomessa noin 300 henkilöä joutuu
liekkivammojen takia sairaalahoitoon.
Lisäksi tulipalon savu tarttuu kaikkeen irtaimistoon, ja savun hajua on mahdotonta tai hyvin vaikeata saada poistetuksi. Palon sammuttamiseen käytetty vesi täydentää tuhoa.

Kuva Hanna Rissanen

Yhdessä osaamistasi rakentaen
KOSTEUDENHALLINTA
Rakennusten sisäilmaongelmien ja
kosteusvaurioiden korjaaminen
3.9.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 19.8. mennessä.

Märkätilatöiden valvoja
–henkilösertifiointikoulutus
12.–13.9. ja 1.–2.10.2013, HELSINKI
Teoriakoulutuksen ja -kokeen hinta on 1.250 € ja näytön hinta
480 e pääkaupunkiseudulla. Ilmoittautuminen 29.8. mennessä
Hallitus on hyväksynyt As Oy Kanavamäki 9:n turvallisuus- ja
pelastussuunnitelman 15.9.2012. Alkusammutusta harjoiteltiin taloyhtiössä syystalkoiden yhteydessä.

Rakenteiden kosteuden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
17.–18.9. ja 8.–10.10.2013, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.900 €. Ilmoittautuminen 3.9. mennessä.

RAKENTAMISEN LAATU

Yleisimmät
virheet
TULIPALOJEN ennaltaehkäisemisen kannalta
tyypillisin virhe Kaci Bourdachen mukaan on, että
käytetään palovaarallisia aineita tai laitteita valvomatta niitä.
- Kynttilä, pesukone... Maalaisjärki jo sanoo, että
kynttilän palamista on valvottava. Pesukonetta ei
saa jättää käymään itsekseen, vaan valvoa sitä. Vainoharhaiseksikaan ei tarvitse ryhtyä, mutta tosiasia
on, että esimerkiksi pesukoneiden vuoksi tapahtuu
hyvin paljon vesi- ja palovahinkojakin, Kaci Bourdache listaa.
Alkoholi ja palokuolemat - alkoholi ja palokuolema ovat toisiinsa varsin usein liitoksissa ja selittämässä sitä, minkälaisen kuoleman ihminen joutuu
kokemaan.
- Toiminta tulipalotilanteissa. Karmivin, turhin
virhe, minkä ihminen voi tehdä, on jättää huoneistonsa ovi auki tai poistua huoneistosta savun kautta. Tällainen toiminta vaatii vuosittain ihmishenkiä.
Ei ymmärretä, että ovi pitää pitää kiinni, eikä poistua
asunnosta, Bourdache jatkaa.
SPEKin ja IF Vahinkovakuutusyhtiön lokakuussa
2011 tekemä tutkimus osoitti, että kolme kymmenestä kertoo lähtevänsä savuiseen porraskäytävään,
jos käytävästä tupruttaa asuntoon savua. Vain joka
toinen pitäisi kodin oven kiinni. Nuoret aikuiset ovat
muita valmiimpia menemään tulipalossa savuiseen
porraskäytävään. Alle 35-vuotiaista lähes neljä
kymmenestä menisi käytävään selvittämään savun
lähteen, jos kerrostaloasuntoon tulisi postiluukusta
savua. Miehet lähtisivät savun perään selvästi useammin kuin naiset. - Se on täysin väärä toimintamalli tällaisissa tilanteissa, Bourdache vielä korostaa
muistuttaen, miten traagisia seuraamuksia oli
esimerkiksi tamperelaisessa tuhopolttotapauksessa,
jossa kolme nuorta aikuista kuoli heidän mentyään
asuinkerrostalon rappukäytävään.

Puhtausluokka P1 rakennus- ja
ilmanvaihtotyössä - Työmaan sisäilmariskit ja
olosuhteet hallintaan
18.6.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 5.6. mennessä.

Korjausrakentaminen perusteista työn
toteuttamiseen
28.–30.8.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 1.200 €. Ilmoittautuminen 12.8. mennessä.

Haastavat tilanteet työelämässä
11.9.2013, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Ilmoittautuminen 30.8. mennessä.

Asbestityön tilaaminen ja valvonta, HELSINKI
Koulutuksen hinta on 420 €. Katso ajankohdat ja
ilmoittautumisohjeet: www.rateko.fi.

ENERGIATEHOKKUUS
Rakennusten lämpökuvaaja
–henkilösertifiointikoulutus
24.–26.9. ja 12.–14.11.2013, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.950 €. Ilmoittautuminen 6.9. mennessä.

Rakennusten tiiviyden mittaaja
–henkilösertifiointikoulutus
24.–26.9. ja 26.–28.11.2013, HÄMEENLINNA
Koulutuksen hinta on 1.950 €, osallistuminen pelkälle
2. jaksolle (Ilmatiiviyden mittaus) 1.200 €.
Ilmoittautuminen koko koulutukseen 6.9. ja
pelkälle 2. jaksolle 8.11. mennessä.

Kaikki hinnat: alv 0 %, veroton koulutuspalvelu, AVL 39 §
Lisätietoja: www.rateko.fi

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN:
www.rateko.fi, rateko@rateko.fi tai faksi 09 628 264

Kaupintie 2, 00440 Helsinki, puh. 09 12 991, www.rateko.fi
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”Taloyhtiöt eivät voi päättää,
etteivät asenna vesimittareita
linjasaneerausten yhteydessä, mutta määräysten astuttua
voimaan tästä velvoitteesta on
mahdollista perustellen poiketa.”
Yli-insinööri Jyrki Kauppinen

Teksti: Riina Takala Kuvat: Timo Soasepp

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYSTEN
SOVELTAMINEN ALKAA SYYSKUUSSA

Energiatehokkuus
puntariin korjaamisessa

Yli-insinööri
Jyrki Kauppinen
Ympäristöministeriöstä
muistutti, että
korjausrakentamisen energiamääräykset liittyvät isompaan
kokonaisuuteen
ja Suomen tavoitteeseen
”hiilineutraalista
yhteiskunnasta”.

Korjausrakentamisen energiamääräyksiä ruvetaan
soveltamaan luvanvaraisiin korjaushankkeisiin syyskuun
alusta alkaen. Niinpä taloyhtiö, joka hakee syyskuussa tai sen
jälkeen lupaa esimerkiksi julkisivuremontin toteuttamiseksi,
sen täytyy selvittää suunnittelun yhteydessä myös
energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuudet ja keinot.

Y

li-insinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä korosti Kiinteistöpostin
20-vuotisjuhlaseminaarissa, että energiatehokkuuden parantamisen velvoite ei
tarkoita sitä, että taloyhtiön olisi pakko korjata rakennuksensa energiatehokkaiksi tai että julkisivuremontin yhteydessä olisi pakko tehdä paljon muutakin, vaihtaa ikkunatkin tai uusia katto.
– Korjausrakentamisen energiamääräysten valmistelussa energiatehokkuuden parantaminen on
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pyritty kytkemään siihen, että se on luonteva osa
suunnitelmallista kiinteistönpitoa, Kauppinen korosti.
Käytännössä tarkoitetaan siis sitä, että sitten kun
rakennusta korjataan, niin siinä vaiheessa puntaroidaan myös, miten energiatehokkuutta voidaan
parantaa ja minkälaiseen energiatehokkuuden vaatimustasoon pyritään ja millä keinoin.
– Kaikissa rakennuksissa korjaustarvetta varmasti tulee jossakin rakennuksen elinkaaren vaihees-

sa. Rakennusosiahan vaihdetaan normaalistikin eri
aikaan. Korjausrakentamisen energiamääräykset
velvoittavat korjauksessa silloin, jos korjaus on sen
tyyppinen, että sen yhteydessä voidaan energiatehokkuutta parantaa, Kauppinen selventää peruslähtökohtaa.
– Ja mikäli korjaus on luvanvarainen. Luvanvaraisuus taas määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sieltä löytyy pykälä, jossa määritellään, mikä
korjaaminen on luvanvaraista ja päätöksen siitä tekee lopulta paikallinen rakennusvalvonta, Kauppinen kertaa rakentamisen ja korjaamisen perussääntöjä, joissa ei sinällään ole mitään muutoksia tapahtunut.

Kolme vaihtoehtoa
tavoitteiden asettamiseen
Korjausrakentamisen energiamääräykset antavat rakennushankkeeseen ryhtyvälle suunnitteluvaiheeseen kolme erilaista vaihtoehtoa tarkastella
energiatehokkuuden parantamista ja sille asetettavia tavoitteita ja vaatimuksia.
– Ensimmäinen vaihtoehto on yksinkertainen
- noudatetaan rakennuskohtaisia energiatehokkuusvaatimuksia. Niitä on määritelty muun muassa
ulkoseinille, yläpohjalle, ikkunoille ja oville jne. Silloin riittää, että korjaus tehdään niiden vaatimusten
mukaan. Ei tarvitse tehdä sen enempää. Tämä on
yksinkertaisin tapa ja varmastikin aika monessa tapauksessa myös toimii hyvin, Kauppinen aloittaa.
Jos siis tehdään esimerkiksi julkisivuremontti,
suunnittelussa pitää huomioida, miten korjaamisessa saavutetaan ulkoseinille asetetut energiatehokkuusvaatimukset ja esittää toimet niiden saavuttamiseksi lupakäsittelyn yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle.
– Toinen vaihtoehto on kompensaatiolaskelmat.
Eli jos haluaa tehdä jonkin rakennusosan korjauksen alle määräyksissä asetetun vaatimustason ja
jonkin toisen rakennusosan paremmaksi kuin vaatimukset edellyttävät, niin silloin täytyy laskelmin
osoittaa, että kokonaisuus kuitenkin täyttää rakennukselle asetettavat energiatehokkuusvaatimukset.
Silloin puhutaan rakennuksen absoluuttisesta energiankulutuksesta.
– Laskennan lähtökohtana on osoittaa, millä absoluuttiseen energiankulutukseen päästään ja sitä kautta täytetään energiatehokkuusvaatimukset,
Kauppinen jatkaa.
– Kolmas vaihtoehto on eE-luku. Siitä on tärkeä
muistaa, että korjausrakentamisen eE-lukuvaatimuksella ei ole mitään tekemistä uudisrakentamista
koskevien eE-lukuarvojen kanssa.
– Laskenta kyllä tehdään samoilla periaatteilla
ja kaavoilla, mutta korjausrakentamisen eE-luvussa ensin lasketaan rakennukselle ominainen energiankulutus. Se luku saadaan arvioimalla sitä, millä
ratkaisuilla rakennus on aikanaan toteutettu ja mikä sen perusteella on sen ominaisenergiankulutus.
Sitten taulukosta katsotaan, paljonko minkin tyyppisissä rakennuksissa täytyy tätä lukua pienentää
ja siitä saadaan määriteltyä korjaamiselle asetettava

Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että jos hankkeessa voidaan todeta, että korjaaminen asetettuihin vaatimustasoihin nähden ei ole teknisesti, taloudellisesti tai toiminnallisesti perusteltua, silloin
siihen voidaan hakea poikkeusta. Muista säädöksistä saattaa tulla myös esteitä.
Tällainen esimerkiksi taloudellisiin syihin perustuva tarve saada poikkeus voi tulla kysymykseen
esimerkiksi huoneistokohtaisten vesimittareiden
asentamisessa linjasaneerauksen yhteydessä.

Esimerkkejä vaatimustasoista

Kiinteistöjohtaja Riitta Uotila
ISA JET Isännöitsijäkonttori
Oy:stä puki sanoiksi isännöitsijäkunnan ihmetyksen, miksi
energiatodistus
uudistettiin nykyisenlaiseksi
laskennalliseksi
paperiksi. Sen
käytännön hyöty mietityttää.
Toisaalta taloyhtiöille on taas
tullut uusia
kustannuksia
uusimuotoisten
todistusten laatimisesta.

28

energiatehokkuuden parantamisen vaatimustaso,
Kauppinen vielä selventää.
E-luvun laskemisvaihtoehto energiatehokkuuden parantamisen tavoitetasoksi haluttiin Kauppisen mukaan siksi, että sillä mahdollistetaan korjaamisessa uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet.

Kiinteistönomistaja päättää
suunnittelijan avustuksella
– Vaihtoehdot toimivat kuitenkin niin, että rakennushankkeeseen ryhtyvä, kiinteistönomistaja itse,
suunnittelijan tai suunnittelijatiimin avustuksella
valitsee vaihtoehdon, eikä niin, että rakennusvalvonta sen valitsisi. Valinta on myös tehtävä riittävän
ajoissa - hankesuunnittelu on tässä se oikea aika,
Kauppinen vielä opastaa.
Sitten hanke etenee suunnittelussa esitetyn
vaihtoehdon mukaan asetetun tavoitteen tai vaatimustason saavuttamiseksi.
– Esitetään keinot, millä vaatimustaso saavutetaan tai sitten haetaan rakennusvalvonnalta poikkeuslupa. Rakennusvalvonta voi edelleen perustellusti myöntää poikkeuksia perustuen hankekohtaiseen harkintaan ja suunnittelijan esittämiin perusteluihin, Jyrki Kauppinen painottaa.

Jyrki Kauppinen esitteli tarkemmin muutamille rakennusosille asetettuja energiatehokkuusvaatimustasoja.
Esimerkiksi ulkoseinissä vaatimusten tavoitteena
on alkuperäisen u-arvon puolittaminen.
– Ikkunoissa päädyttiin siihen, että kun talon ikkunat uusitaan, uusien ikkunoiden täytyy täyttää
uudisrakentamisen vaatimukset. Yleensähän ikkunat ovat uudisrakentamiseen suunnattu tuote ja se,
mitä linjalta ulos tulee, niin täyttää uudisrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset, Kauppinen
totesi.
Tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa tarkoita sitä, että olisi pakko vaihtaa uudet ikkunat, vaan niitä
voi korjata samaan tapaan kuin ennenkin.
– Määräyksissä ei ole mitään erityisvaatimusta korjattaville ikkunoille, vain se, että parannetaan
mahdollisuuksien mukaan. Sen sijaan jos ikkunat
uusitaan, niin sitten määräykset astuvat voimaan,
Kauppinen selitti.
Jos talossa uusitaan teknisiä järjestelmiä, silloin
sovelletaan myös korjausrakentamisen energiamääräykseen sisältyviä vaatimuksia. Siellä on esimerkiksi lämmöntalteenotolle, ilmanvaihdolle ja
linjasaneerauksillekin omat vaatimuksensa.
– Linjasaneeraukset keskusteluttivat paljon valmisteluvaiheessa. Minulla on sellainen tieto, että
tänä päivänä linjasaneeraus pyritään lähtökohtaisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan samoilla kriteereillä kuin uudisrakentamisessa, mutta rakennuksissa saattaa kuitenkin olla sellaisia syitä, joiden
vuoksi näistä vaatimuksista joudutaan poikkeamaan, Kauppinen kertoi.
Tämä asia korostui erityisesti vesimittareiden
asentamisvelvoitteesta linjasaneerausten yhteydessä. Uudisrakentamisessahan huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen kylmään ja lämpimään veteen on ollut pakollista jo vuodesta 2011
lähtien.
– Kun teknisille järjestelmille suunnittelun lähtötasoksi määriteltiin se, että vaatimukset ovat samat
kuin uudisrakentamisessa, korjaamisessa se tarkoittaa sitä, että linjasaneerauksen yhteydessä tulee
asentaa huoneistokohtaiset vesimittarit, ellei sitten
löydy perusteita, joiden perusteella voi poiketa. Ja
kuten sanoin - poikkeuksia voi edelleen saada.
– Meillä on sellaisia rakennuksia, joissa olevissa huoneistoissa on useita nousuja, jolloin pitäisi asentaa paljon vesimittareita. Jos kustannukset nousevat kohtuuttomiksi suhteessa arvioituun

energiansäästöön, niin eihän silloin korjausrakentamisen energiamääräyksille asetettu tavoite kustannustehokkuudesta välttämättä toteudu.
– Lähtökohtaisesti taloyhtiöt eivät voi päättää, että ne eivät asenna vesimittareita linjasaneerausten
yhteydessä, mutta määräysten astuttua voimaan
tästä velvoitteesta on kuitenkin mahdollista perustellen poiketa, Kauppinen vielä totesi.

Suunnittelun merkitys korostuu
Korjausrakentamisen energiamääräys asettaa suunnittelulle selkeän velvoitteen energiatehokkuuden
parantamisen huomioimisesta, mutta paljon myös
muita seikkoja, jotka on suunnittelussa otettava
huomioon. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmanvaihdon, kosteusteknisen, ääniteknisen, paloteknisen ja
lämpöteknisen toimivuuden varmistaminen. Myös
työnaikaisen sää- ja olosuhdesuojauksen suunnittelun ja toteutuksen merkitys kasvaa.
Asetuksessa on velvoite varmistaa teknisten järjestelmien oikea toiminta ja tasapainotus.
– Dokumentit tästä on esitettävä rakennusvalvontaviranomaisille lopputarkastuksen yhteydessä.
Tällä pyritään siihen, että toiminnan varmistamiseen liittyvät toimet oikeasti tehdään. Jos ilmanvaihtoa tai lämmitysjärjestelmää ei tasapainoteta
ikkunoiden vaihtamisen tai julkisivukorjaamisen
jälkeen, niin silloin herkästi tuuletetaan lämpö harakoille tai syntyy muita ongelmia, Kauppinen vielä
muistuttaa.
Kaikessa suunnittelussa on Kauppisen mielestä tärkeä korostaa hyvän suunnittelun merkitystä,
mutta myös sitä, että suunnitelmia pitää noudattaa
ja toteuttaa ne mahdollisimman hyvin.
– Sillä ei ole merkitystä, lisätäänkö lämmöneristettä vai ei, jos rakenteet kastellaan rakentamisen
aikana jo perusteellisesti, Kauppinen mainitsee yhtenä esimerkkinä.
– Lisäksi on huomioitava, että korjausrakentamisen energiamääräys on vain yksi asetus, jonka lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa on paljon
muuta, joka on korjaushankkeissakin otettava huomioon.

Raha puhuttaa tässäkin
Korjaamisen hinta puhuttaa. Huonosta suunnittelusta ja toteutuksesta taloyhtiölle koituvien seurausten varoituksen sanat Kauppinen muotoili puheessaan sutkauksen muotoon: ”Halvalla ei saa kuin kalliita kokemuksia.”
– Pidempään rakennusalalla olleet ainakin tietävät, että silloin tarvitaan todellakin Hannu-hanhen
onnea, jos pelkän hinnan perusteella valittu halvin
johtaa oikein hyvään tulokseen, Kauppinen vielä
muistutti.
Lisäksi hän korosti sitä, että parantamisen toimia olisi hyvä arvioida kaikissa tapauksissa elinkaarikustannuksina eli arvioida päätöksiä tehtäessä, mitä minkinlaisen ratkaisun valinnasta seuraa
esimerkiksi seuraavan 30 vuoden tai tarkasteltavan
vaihtoehdon elinkaaren aikana. – Tulokset voivat
yllättää, Kauppinen painotti.

”Minusta on kauhistuttava ajatus, että isännöitsijälle tulisi
koko ajan viestejä taloyhtiön
ihmisiltä, koska he haluaisivat
keskustella erilaisista asioista.”
Tutkimuspäällikkö Mika Pantzar

Teksti: Riina Takala Kuvat: Timo Soasepp

TEKNIIKAN HÖYSTÄMÄÄ REAALIAIKAISTA
YKSILÖTASON ITSEHALLINTAA

Millainen asumisen
tulevaisuus?
Haluaisitko isännöitsijänä olla reaaliaikaisessa
keskusteluyhteydessä osakkeenomistajien tai hallituksen
jäsenten kanssa chatti-linjan kautta?
Tai haluaisitko vessan, joka aamulla “lukisi”, missä
kunnossa olet ja lähettäisi töihin viestin tilastasi?
Olisiko 30-lukulainen töölöläisten yhteiskeittiöiden
toimintamalli saanut yleistyä ja tänäkin päivänä
nostettaisiin ruokahissillä ruokatavaroita asuntoihin?

A

sumisen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta valotti Kiinteistöpostin 20-vuotisjuhlaseminaarissa Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Mika Pantzar,
jonka mielestä kauhistuttavin tulevaisuuden visio
liittyy ihmisen toiveita ja ajatuksia ennakoivaan koneeseen, joka myös päättää ihmisen puolesta.
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Geenimanipuloitu kasvi
muuttuu tuoliksi tai yritysjohtaja tarkkailee omaa tilaansa ja pörssikursseja mobiiliin liitetystä
rannekkeesta.
Tutkimuspäällikkö Mika
Pantzar evästi
mielikuvistamme miettimään, millainen on tulevaisuuden asuminen.

– Tänä päivänä on paljon teknologiaa ja puhutaan esineiden internetistä. Siitä, että erilaiset esineet sisältävät sensoreita tai ne kykenevät jäljittämään. Puhutaan älykkäiden esineiden yhteisöstä,
jossa esineet muodostavat oman verkostonsa ja ehkä lukevat meitä, tietävät meidän puolestamme, mitä ajattelemme. Itselleni kaikista kauhistuttavin tu-

levaisuuden visio ja mahdollisuus on, että tulisi minun toiveitani ennakoiva kone, joka vielä päättäisi
asioista puolestani, Mika Pantzar totesi.

Kotien sisäinen maailma
Esityksessään Mika Pantzar kuitenkin keskittyi ensin kotien sisässä olevaan maailmaan ja tarkasteli
sitä neljästä eri näkökulmasta.
– Asumisessa on ollut historiallisesti katsottuna
kysymys paremman elintason saavuttamisesta. Toinen siihen liittyvä asia on ollut se, että mukavuusalue on koko ajan laajentunut. Esimerkiksi 1800-luvulla juokseva vesi oli ylellisyyttä, mutta nyt meidän
olisi todella vaikea tulla toimeen ilman juoksevaa
vettä. Tämä on johtanut siihen, että sellaiset asiat,
jotka ovat näyttäytyneet aikaisemmin hyvinvoinnin
elementteinä, muuttuvat välttämättömiksi vaatimustason kasvun myötä. Silloin ihmiset eivät enää
huomaa olevansa tyytyväisiä esimerkiksi siihen, että vesi juoksee ja viemäri toimii.
– Oleellista asumisen historiassa ja tulevaisuudessa on tietenkin se, että teknistaloudelliset ehdot,
joiden puitteissa toimitaan, niitä on tutkittu aika
paljon. Vähemmän sen sijaan on mietitty utopioita, toiveita, unelmia, sitä miten unelmat ja toiveet
muuttuvat käytännön asumisen muodoiksi. Tässä esityksessäni kerron hieman näistä odotuksista,
miten tarpeita on luotu, millä alueella onnistuttu ja
millä epäonnistuttu.

Maailmalta malleja ja tekniikkaa
Miksi suomalaisista kodeista on tullut sellaisia kuin
ne nykyisin ovat? Selityksiä voi hakea ainakin menneiden vuosikymmenten maailmannäyttelyistä.
Niille oli Mika Pantzarin mukaan tyypillistä, että ne
saivat aikaan odotuksia ja ajatuksia siitä, että tulevaisuus on nähtävissämme ja se on parempi tulevaisuus.
– Tässä kuvassa vuodelta 1953 on niin sanottu
elintasoindeksiperhe, jonka mukaan laskettiin vuotuinen inflaatio. Tätä kuvaa aikanaan katsellessaan
olisi voinut ehkä nähdä, että Suomi saavuttaa jossakin vaiheessa yhdysvaltalaisten elintason kulutuksessa. Mutta aika harva olisi tullut ajatelleeksi, että
Suomessa saavutetaan yhdysvaltalainen elintaso,
mikä siellä on valinnut 2000- ja 2010 -luvulla. Se on
ollut aika merkittävä muutos.
Mainokset ja maailmanmessut sekä muut tapahtuvat ovat olleet tärkeä väylä monille niille teknisille
laitteille, joita nykypäivän suomalaiskodeista löytyy.
Vuoden 1939 maailmannäyttelyssä esiteltiin televisio, vaikkakin televisio-ohjelmien lähettäminen oli jo alkanut 30-luvun alussa. Siellä esiteltiin
ihmeenä myös peilipuhelin, josta heijastuu puhujan kuva.
– Maailmannäyttelyssä esiteltiin myös mielenkiintoisia sähköisiä sensoreita. Esimerkiksi sähköinen silmä, joka valvoo.
– Lisäksi esiteltiin astianpesukone. Ensimmäiset astianpesukoneet tulivat Suomeen vuonna 1959, Upomerkkisiä, joissa vesiletku tuli koneeseen ja toisesta vesiletkusta vesi lähti pois ja vesi puhdisti astiat.

M E I LT Ä L Ö Y D Ä T
KOTISI SYDÄMEN

KEITTIÖN
suunnittelu, kalusteet,
kodinkoneet ja asennus.
Yhdestä paikasta ja yhdellä kertaa.
Vastaamme ammattitaidolla ja monivuotisella
kokemuksella projektien läpiviennistä.
Hoidamme joustavasti asukasmuutokset
sopimuksen mukaan. Meillä on 1000 m2
näyttelytila käytettäväksi asukasiltoihin.
Tervetuloa.

keittiömaa ■ remonttimaailma ■
NOBLESSA –keittiöt
Euroopan suurimmalta valmistajalta 2600 keittiötä päivässä!

Keittiömaa Tammisto
Valimonkuja 2,
01510 Vantaa.
Puh. 010 231 1811

Keittiömaa Varisto
Matinkyläntie 53, II krs,
01720 Vantaa.
Puh. 010 231 1810

keittiomaa.fi
remonttimaailma.com
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Tulevaisuuden keittiönä esiteltiin vuonna 1949
avokeittiö, jollaisia näkee tämänkin päivän sisustuslehdissä. 40-luvun avokeittiöissä erikoisuutena
oli kaapit, jotka sai avattua pedaaleilla.
– 60-luvulla koteihin tuli paljon elektroniikkaa ja
ruvettiin miettimään television, nauhurin ja muiden laitteiden ympärille rakentuvaa tilaa. Olohuone
on ollut 60-luvulla keskeisessä asemassa kodeissa.
– Suomi on ollut vastaanottaja. Se on ollut “pikkuamerikka”, jolle Yhdysvallat on toiminut mallina
ja sieltä on otettu mallia; Pantzar vielä totesi..
Monista teknisistä innovaatioista on tullut tutumpia, kun niitä on esitelty kuvina lehdissä. Esimerkiksi ensimmäisessä Kotilieden numerossa
vuonna 1923 kerrottiin täydellisestä amerikkalaisesta sähköisestä keittiöstä.
– Siinä esiteltiin sähköllä toimivia uuneja, jotka
olivat täysin käsittämättömiä suomalaisille. Vaikka
meillä sähköä silloin jo oli, sitä käytettiin ensisijaisesti valon tuottamiseen, eikä niinkään keittiössä,
Pantzar totesi.

Naisen paikka - keittiö
Vuonna 1950 Kotiliedessä esiteltiin jälleen kerran
yhdysvaltalainen keittiö, jota amerikkalaiset pitivät
naisen työpaikkana ja jossa nainen puhelimella tilaa eri asioita. Yhdysvalloissa keittiöarkkitehtuuriin
liittyy Pantzarin mukaan se, että naiselle rakennetiin työtila keittiöön.
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– Olemme olleet aika hyviä toteuttamaan näitä
teknisiä keksintöjä, mutta kulttuuriset ja sosiaaliset
muutokset, niitä me emme oikeastaan näe, eivätkä
ne ole juurtuneet meidän yhteiskuntaamme.
Tästä esimerkkinä Pantzar pohti sitä, että vaikka
50-luvulla esitetyissä tulevaisuudenkuvissa nähtiin,
että keittiö on tulevaisuudessa naisen paikka ja hän
viettää siellä paljon aikaa, niin sen jälkeen on kuitenkin tapahtunut paljon muutoksia ja miehetkin
pääsevät tänä päivänä keittiöön.
– Esimerkiksi kollektiivikeittiöt - yhteiskeittiöt
olivat töölöläiskodeissa tai taloyhtiöissä 30-luvulla aika tyypillisiä. Ruokahissillä nostettiin tavaraa
asuntoihin, hän mainitsee yhtenä esimerkkinä sosiaalisesta muutoksesta, jollaiset eivät kuitenkaan
ole meillä juurtuneet.
– Samoin 50-luvulla - haluttiin rakentaa erilaisia
kollektiivitiloja valtavasti. Esimerkiksi Tapiolassa rakennettiin paljon ja rakentajat velvoitettiin rakentamaan kerhotiloja ja muita yhteisiä tiloja. Aika pian
kävi kuitenkin niin, ettei niihin ihmisiä tullut. Kerhotilat ovat aina olleet ongelmallisia taloissa. On ollut unelma kollektiiveista, mutta suomalaiseen aika
yksilökeskeiseen elämään ne eivät vain ole oikein
juurtuneet, Pantzar vielä toteaa.
Teknisten innovaatioiden osalta tilanne on ollut
Pantzarin mukaan aivan toisenlainen.
- Suuri osa teknisistä innovaatioista on tavalla
tai toisella juurtuneet meidän elämäämme. Esimer-

M-Bu
Huoneistokohtainen veden ja
energian mittausjärjestelmä

Veden ja energian huoneistokohtainen mittaaminen tähtää kulutuksen hallintaan ja sitä kautta puhtaaseen säästöön.
M-Bus-mittariluentajärjestelmä on suunniteltu vastaamaan kustannustehokkaasti niin suurien kuin pienien taloyhtiöiden tarpeisiin. Järjestelmää on asennettu lähes 600
taloyhtiöön ja 17 000 asuntoon ympäri Suomen.
Edullinen ja räätälöitävä järjestelmä mukautuu ja laajenee
erilaisiin käyttökohteisiin joustavasti.
Kysy meiltä lisää!

Saint-Gobain Pipe Systems Oy
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kiksi 50-luvulla puhuttiin muovin aikakaudesta ja
muovin vallankumouksesta, joka on muuttanut kodeissamme melkein kaiken.
– Kaikkia näitä visioita yhdisti hyvin vahvasti
1900-luvun eetos, jolloin ajateltiin, että pieni löytää,
teollisuus soveltaa ja ihminen ottaa vastaan kaiken.
Ihmiset kuluttavat ja ihmiset koettiin vastaanottajiksi.

Minkälaiseen tulevaisuuteen menossa?
– Mitä ovat tämän päivän visiot ja miltä asumisen
tulevaisuus tänä päivänä näyttää? Yksi hyvin vahva usko on, että tulevaisuudessa meillä on suuria seinäpintoja, joita me ohjaamme kädenliikkeillä tai kosketuksella. Tai me pystymme muuttamaan
tapettien väritystä ja kuvioita. Ne ovat sähköisiä ja
voimme valita joka päivä omansalaisen kuvion,
jonka haluamme, Pantzar aloittaa.
– Teknisesti tullaan varmasti näkemään erilaisia funktionaalisia materiaaleja. Esimerkiksi sellaisia materiaaleja, jotka eivät likaannu, koska lika ei
niihin tartu. Tai sitten on erilaisten olosuhteiden
mukaisesti reagoivia materiaaleja, esimerkiksi värit
muuttuvat olosuhteiden mukaan, hän jatkaa.
Kolmiulotteiset 3D-printterit ovat tosiasia jo tänä
päivänä. Niillä voidaan tulostaa tavaroita ja esineitä
ja kehitys menossa siihen suuntaan, että tulostaminen olisi mahdollista myös kotioloissa.
– Kaikista villeimmät ajatukset liittyvät geenimanipulaation mahdollisuuksiin. Meillä voisi olla tulevaisuudessa esimerkiksi geenimanipuloitu sohva.
Voisimme joka vuosi hankkia uuden sohvan. Se rakentuisi kasvista, joka näyttää sohvalta tai tuolilta ja
jonka materiaaliset ominaisuudet ovat samat kuin
elävillä kasveilla, hän jatkaa.
– Tulevaisuudessa meillä olisi myös eläviä esineitä. On tehty kokeiluja, joissa esineitä kootaan
niin sanotusti pieneen tilaan. Nämä esineet koostuvat miljardeista pienistä tietokoneista. Tietokoneisiin on koodattu tietynlainen koodi ja kun koodi annetaan, niin yhtäkkiä minun taskussani oleva
pieni esine muuttuisi sohvaksi, jonka voisin asettaa
huoneeseen. Eli tämäntyyppisiäkin teknisiä innovaatioita on tällä hetkellä paljon nähtävissä, Pantzar
vielä vauhdittaa mielikuvitusta liikkeelle.

Reaaliaikaisuuden tulevaisuus
– Reaaliaikaisuudeksi kutsutaan sitä tulevaisuutta,
jossa elämiseen liittyy erilaisia sensoreita, jotka ovat
koko ajan kytkettyinä erilaisiin valvontaelimiin tai
muihin järj.
Tämän vision mukaan kotitalous voi olla kytkettynä esimerkiksi erilaisiin asiantuntijoihin.
– Linja on koko ajan auki lääkäriin tai isännöitsijään, esimerkiksi chatti-linjalla. Seuraan läheltä yhden isännöitsijän työtä. Minusta on kauhistuttava
ajatus, että hänelle tulisi koko ajan viestejä taloyhtiön ihmisiltä, koska he haluaisivat keskustella erilaisista asioista. Yhteydenpito on nykyään aivan liian helppoa ainakin näin lähiomaisen näkökulmasta
katsottuna, Pantzar pohtii.

Yksilötason hallinta ja ohjaaminen
1900-luvulla teknologian kehittäminen on ollut
Pantzarin mukaan hyvin tuottajakeskeistä ja hallintakeskeistä.
– Ajateltiin, että teknisessä tulevaisuudessa asutaan kollektiiveissä, joissa syötetään makkaraa putkea pitkin. Yhä enemmän kuitenkin näyttää siltä, että teknologiavisiot painottavat tänä päivänä
2000-luvun elämää rikastavia utopioita ja uusia itsehallinnan muotoja.
Tulevaisuuden visioissa on Pantzarin mielestä
tapahtunut myös sellainen muutos, että makroskooppisen maailman ohjaamisesta on siirrytty
yhä enemmän yksittäisten ihmisten mielentilojen
hallitsemiseen ja ohjaamiseen.
Yhtenä esimerkkinä itsehallinnasta hän esitteli vision, jonka mukaan yritysjohtajan ranteessa on
mobiiliin liitetty laite, joka seuraa samanaikaisesti
pörssikursseja, johtajan oman kehon tilaa tai perheen tilaa, rahankäyttöä, ajankäyttöä ja monia muita asioita ja välittää niistä tietoa rannekkeeseen.
– Yhdysvalloissa on ollut jo viimeisten 10 vuoden aikana ihmisiä, jotka haluavat rakentaa oman
elämänsä tällaisten “mobiletickereiden”, kontrollijärjestelmien, varaan.
Japanilaisten esittämissä tulevaisuuden visioissa
taas aamuisella vessakäynnillä kone kertoo, minkälaisessa kunnossa olet ja lähettää työpaikalle viestin,
jonka mukaan virtsa-arvot ovat sellaiset, että tätä
henkilöä ei voi tänään laittaa töihin. Tai sitten ihmisen tilaa tutkitaan silmien pupilleista.
– Radikaaleimpien ajatusten mukaan tulevaisuudessa voitaisiin hallita ihmisen unitilaa. Ihmistä
voitaisiin opettaa, kun hän on unessa, opettaa erilaisia asioita niin, ettei tarvitsisi käydä koulua ja oppiminen tapahtuisi unessa.
– Minä olen tämän suhteen hirveän skeptinen.
Mikä on se tiedon muoto, jonka voisi aivoihin suoraan syöttää? Aivoja voidaan stimuloida, mutta oppiminen on oikeasti niin mutkikas asia, etten minä
oikeasti usko, että tällainen olisi mahdollista edes
20 vuodessa, Pantzar vielä toteaa.

Taloyhtiön puheenjohtajana,
osakasisännöitsijänä ja
ammattilaisenakin olemme
aina tekemisissä inhimillisten
asioiden ja
asumisen äärellä. Kiinteistöpostin juhlaseminaarissa
kynät välillä
sauhusivat, kun
tärkeäksi koettuja asioita pistettiin muistiin.
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Vastuu luonnollinen osa
kiinteistönpitoa

-K
– Aina taloyhtiön tilillä on
oltava sen verran rahaa, jos
jotain ylimääräistä tulee,
Leena Paju viittasi lumikuorman aiheuttamaan menoerään kotiyhtiössään, jonka
huoltovastuun
kertoi olevan
pääosin naisten
hartioilla.
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un korjataan katto, samalla tarkistetaan sadevesikourujen ja räystäspuiden kunto, tarpeen mukaan uusitaan ja maalataan. Myös ikkunat
tarkastutetaan ulkopuolelta - ja jotain piharemonttia tehdään.
Leena Paju on kantanut isännöitsijän vastuun
viimeiset 4-5 vuotta kotitaloyhtiössään Helsingin
Vesalassa. Kahden paritalon asunto-osakeyhtiössä
on tavattu vuorotella osakkaiden kesken isännöitsijän ja kolmen hengen hallituksen puheenjohtajan
tehtävissä.
Hommat ovat hoituneet Pajun mukaan oikein
hyvin. Vuosituhannen vaihteeseen ajoittui ainoa
jakso, jolloin isännöinti ostettiin ulkopuoliselta, sitten palattiin entiseen käytäntöön, osakasisännöintiin.
– Kirjanpidon hoitaa tilitoimisto. Näin pienenä
taloyhtiönä emme välttämättä ulkopuolista toiminnantarkastajaa kai enää tarvitsisikaan. Olemme kuitenkin senkin pitäneet.
Kevät- ja kesäkauden hankkeita listanneella Pajulla oli kertoa, kuinka maalis-huhtikuun vaihteessa
ankara talvi oli tehnyt taloyhtiölle tepposet.
Lumimassat työnsivät toisen talon loivan peltikaton pihanpuoleiselta lappeelta liukuessaan lumiesteet alas. Se laittoi osakkaat pikaisesti pyytämään kattofirman tilannetarkastukseen ja varmis-

tamaan, etteivät esteet tule alas myös kulkuturvallisuuden suhteen kriittisemmältä puolen. Samalla
Paju isännöitsijänä pyysi arvion reikien peittämisestä sekä uusien, entisiä vahvempien lumiesteiden
asentamisesta.
– Viime vuonna tyhjensimme katot lumesta kaksi kertaa, samoin sitä edellisenä. Tänä talvena katot
tyhjenivät lumista luonnostaan jo kerran, tammihelmikuussa, kun oli lauhempaa, Paju kuvaa kovien
lumitalvien jaksoa.
Katot vaikuttavat ylipäätään olleen eniten vuonna 1986 valmistuneissa paritaloissa huolenpitoa
vaatineet rakenneosat. Nyt irronneet lumiesteet oli
saatu 1990-luvun lopulla kaupanpäällisinä, tilanteessa, jossa vasta toista vuosikymmentä palvellut
katto katsottiin aiheelliseksi uusia. Jokin ilmeisesti oli mennyt hiukan pieleen alkuperäistä rakennettaessa.
– Vastuuta taloyhtiön ylläpidossa on, Leena Paju
myöntää, mutta toteaa olevansa sen suhteen sujut.
– Olen tehnyt 40 vuotta sairaanhoitajantyötä
leikkaussalissa. On siinäkin työssä vastuuta ollut,
hän tuumaili hymyssä suin Kiinteistöpostin juhlaseminaarin lounastauolla.
Vastuunkannossa tieto on paikallaan, ja tiedonsaanti - mm. ajankohtaiset asiat koskien asuntoosakeyhtiölakia - lähtökohtanaan Paju Kiinteistöpostin seminaariinkin oli lähtenyt.

Aulis Piiraisella on hallituksen
puheenjohtajana vedossaan
taloyhtiö Pohjois-Tuusulassa.
Puolisen vuotta rakennukset
ovat saaneet lämpöenergiansa
maanuumenista.

Teksti: Riina Takala Kuva: Timo Soasepp

Muiden näkemykset
kiinnostavat

A

sunto-osakeyhtiölain ajankohtaisiin
seikkoihin pureutuva, varatuomari Pasi
Oravan puheenvuoro sekä Turun Puheenjohtajien Klubin Mika Artesolan näkemykset taloyhtiöiden hallitustyöskentelyn kipupisteistä - ne olivat aiheet, jotka etupäässä vetivät
As Oy Tuusulan Siljalantie 11 hallituksen puheenjohtajana toimivan Aulis Piiraisen Kiinteistöpostin
juhlaseminaariin Finlandia-talolle. Muutkin aiheet
hän ennakoi kuulemisen väärteiksi.
Siljalantie 11:n kymmenen huoneiston asukkaat
eivät ole tuudittautuneet ajatukseen, että uudehkot,
2005 valmistuneet rakennukset eivät kummempia
hankkeita kaipaa.
Vuonna 2010 tehdyllä päätöksellä valtiovalta oli
poistanut kaukolämmön niiden lämmitysmuotojen
joukosta, joista maalämpöön siirtyvät saivat energia-avustusta. Se ei estänyt taloyhtiötä tekemästä
viime syyskuun yhtiökokouksessa päätöstä vaihdoksen puolesta, lainarahalla.
Kaukolämmön hinta oli noussut alueella edeltävinä vuosina korostuneesti, keskimäärin 10 prosentilla vuodessa, muutospäätöstä edeltävällä kerralla
12-14 prosenttia. Hintataso koettiin jo äärettömän
kalliiksi.
Saamansa viiden tarjouksen pohjalta yhtiö valitsi maalämmöntoimittajaksi nummelalaisen EteläSuomen Lämpö Oy:n. Viivyttelyyn ei jäänyt varaa,
talvi teki tuloaan. Onneksi aikataulu piti hienosti.

– Kaivot ennätettiin porata maan ollessa vielä
täysin sulana. Vanhat tuloliittymät ja sisäkytkennät
purettiin pois. Juuri edellisen viikon lopulla saatiin
uudet tilalle, kun maanantaina tuli lumi ja pakkanen, Piirainen kertoi.
Yhtiön ottaman lainan kuoletusajaksi on laskettu vajaat seitsemän vuotta, jos rahan arvo pysyy
ennallaan. Siihen heijastaen tilanne vaikuttaa lupaavalta; lämmitysenergiakulut ovat pudonneet 50
prosenttia.
Energiaratkaisun lisäksi yhtiö lähti etsimään
säästöä ottamalla hallituksen omaan hoitoon kaikki
talon juoksevat asiat kesäkuussa 2012.
Isännöintiyhteistyön lopetuksella menojen on
määrä karsiutua vuodessa noin 4 500 euroa. Kun
mukaan lasketaan energiakulujen väheneminen,
säästö vuositasolla arvioidaan 10 000 euron vaiheille.
– Kevään projektina on puupintojen maalaus.
Kartoitamme, löytyisikö asukkailta energiaa hommata materiaalit ja välineet, tehdä rakennusten yksitasoisilla osilla suureksi osaksi työ yhteisvoimin,
Piirainen totesi.
Rivitalohuoneistoista neljä on kaksikerroksisia,
loput yhdessä tasossa. Korkeudeltaan 5,5-metrisillä osuuksilla työ ei onnistu tikkailta, vaan edellyttää
ammattitekijöitä ja tekniikkaa.

35

Teksti: Hanna Rissanen Kuvat: Timo Soasepp

Hankesuunnittelussa
suvantovaihe

K

atto on juuri uusittu, kylpyhuoneet remontoitu kaikissa huoneistoissa ja lämmönsiirrin uusittu. Juuri nyt ei ole vielä
mitään hankesuunnittelussa.
Näin kertoo As Oy Korson Jennin hallituksen
puheenjohtaja Paula Tenkanen hoitaneensa välillä
isännöinninkin kahdeksan huoneistoa käsittävässä
kahden talon rivitaloyhtiössä, osakasisännöitsijänä.
Hänelle teknisen koulutuksen omaavana taloyhtiön
luottamustehtävissä toimiminen on ollut luontevaa,
jopa energiatodistuksen laskemista myöten.
Tenkanen itse ei nykyisellään asu yhtiössä, vaan
hänellä on osakkeessaan vuokralainen. Pari kolme
vuotta korjaushankkeiden vuoksi herättiin ajatukseen, että isännöintitehtävät ulkoistettaisiin. Korson
alueelta ei kuitenkaan löytynyt palvelutarjoajaa, joka olisi ollut halukas ottamaan asiakkaakseen niin
pienen yhtiön isännöinnin.

–Nyt juuri kun mitään hanketta ei ole meneillään, toiminta on suoraviivaista. Talossamme on
sellainen miehitys, että pärjäämme omillamme.
Meillä on innokas isännöitsijä omasta takaa. Ulkopuolelta olemme hankkineet vain kirjanpidon.
– Katsoin, että aiheita oli kattava ja monipuolinen otos, Paula Tenkanen mainitsi liikkeellepanevaksi tekijäksi Kiinteistöpostin juhlaseminaariin osallistumiselleen. Lehteä hän kertoi lukevansa
säännöllisesti.
– Käyn myös paljon näissä alan tilaisuuksissa.
Niistä saan sitä tietoa mitä tarvitaan.
Finlandia-talollakin saadusta annista siis välittynee asioita muille osakkaille. Korson Jennissä kun
vallitsee henki, jossa tapana on perehdyttää puolin
ja toisin toisiaan taloyhtiöasioissa.
Seuraava ponnistus vuonna 1987 valmistuneissa
rakennuksissa tulee olemaan ikkunoiden uusiminen.

20-vuotiaalle Kiinteistöpostille nostettujen juhlamaljojen äärellä päätoimittaja
Riina Takala (oik.) keskustelemassa lukijoiden kanssa lehden tekemisestä. Lukijat
esittivät myös juttuvinkkejä mm. tilinpäätöksiin ja osakehuoneiston käyttötarkoitukseen liittyvistä kokemuksistaan.

Juhlaseminaarin yhteydessä pidetyssä Juhlanäyttelyssä olivat
mukana DNA Welho, Eerola-Yhtiöt, Insinööritoimisto
Tähtiranta, Julkisivuyhdistys, Kaba, Kattotutka, Lumon,
NewLiner, RemonttiMaailma, Suomen Asuntoosakkeenomistajat SAO, Vesivek ja Viikin Rakennus.
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Kattomurheista kerrottiin
ja neuvoja annettiin

M

yyntijohtaja Eero Lahtinen Kattotutka Oy:n Oulun toimipisteestä viestitti
Finlandia-talon tapahtuman tarjonneen yritykselle mukavasti kontakteja potentiaalisiin asiakkaisiin. Kattojen hyvinvointi
kiinnosti kävijöitä ja koko tapahtuman ajan Kattotutkan esittelijät kertoivat olleensa täystyöllistettyjä.
– Olemme vuoden aikana uusineet ja täydentäneet painettua aineistoamme. Olimme varanneet
sitä mukaamme tapahtumaan runsaasti.
– Keskustelujen kautta pääsemme kuitenkin aina syvemmälle juuri kulloisenkin asiakkaan ongelmaan. Saimme tapahtumasta useita kohteita, joissa
jatkamme nyt eteenpäin.
Kattotutkan ammattilaisia kuluneena talvena
ovat työllistäneen lumenpudotukset ympäri Suomen. Yritys toimii kaikkiaan yhdeksästä toimipisteestä käsin välillä Rovaniemi-Helsinki.
Lunta Eero Lahtinen kuvaa ‘hyväksi eristeeksi väärässä paikassa’. Yläpohjan lämpövuodot, heikosti toimiva tuuletus ja lumieriste aiheuttavat sulamisvesivuotoja. Jään muodostuminen räystäille ja
sadevesijärjestelmiin aiheuttaa kiinteistölle ongelmia joka talvi. Niiden ratkaiseminen vaatii ammattiosaamista ja erikoiskalustoa.
– Uusi, tehokkaaseen kattohuoltoon suunniteltu
autokalustomme on ollut sulatustöissä näihin hetkiin saakka kaikissa toimipisteissämme.
Kuluneena talvena lumenpudotuksissa on ollut
liikkeellä runsaasti myös ammattitaidottomia urakoitsijoita, minkä myötä vahinkoja on sattunut niin

ihmisille kuin kiinteistöillekin. Vaurioiden tutkiminen ja asianmukainen korjaaminen edellyttävät
akuutteja toimenpiteitä ammattitaitoisilta tekijöiltä.
– Juuri nyt tilanne on muuttumassa vauhdilla.
Lumet näyttävät sulavan kauttaaltaan ja katot paljastuvat Lappia myöten. Olemme päässeet toden
teolla vesikattojen tutkimus-, korjaus- ja huoltotöihin, Lahtinen totesi huhtikuun puolen välin tienoilla.
– Peltikattojen maalauksiin ja tiili- ja mineriittikattojen pinnoituksiin pääsemme käsiksi säiden
lämmetessä toukokuussa.

Lähes kaikilla
Kattotutka Oy:n
osastolle pysähtyneillä oli
jonkinlainen
kattoon liittyvä
ongelma, johon
he hakivat ratkaisua Eero
Lahtiselta (näytön takana) ja
Etelä-Suomen
alueen myyntipäällikkö Jari
Ikoselta (vas.).
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Mira Laurila (vas.) ja Jyrki Hutri (3. vasemmalta) kertomassa Lumonin parvekejärjestelmistä, parveke- ja terassilasituksista.

Kaba Oy Ab tarjoaa taloyhtiöille niin mekaanisia kuin elektromekaanisia lukitusjärjestelmiä tarpeen mukaan. Klaus Björkman esittelee Kaban avainten
toimintaperiaatteita, joista esimerkiksi Flex-toiminnolla varustettu Gege
pExtra antaa mahdollisuuden saada uusia avaimia tarvitsematta vaihtaa
lukkoa. Siinä säästetään, ettei tarvitse uusia koko lukitusjärjestelmää, jos
vanha avain hukkuu.

Kiinteistöpostin 20-vuotisjuhlaseminaari ja Juhlanäyttely keräsivät noin 300
kiinteistöalan edustajaa Finlandia-taloon. Tilaisuus päättyi juhlamaljaan ja sen
ääressä käytyihin keskusteluihin.
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Mitä tahansa apua taloyhtiö tarvitsee vesi- ja viemärihuollosta, sitä
löytyy Eerola-Yhtiöistä. Yrityksen palveluita esittelemässä Pasi
Eerola.

Pääkaupunkiseudun Remonttimaailma on tehnyt remontin teon todella
helpoksi: kaikki kodin remonttiin tarvittavat työt, keittiö-ja kph-, wc- kalusteet, makuuhuonekaapistot, liukuovijärjestelmät, materiaalit ja lupakäsittelyt yhdestä ja samasta osoitteesta. Jouni Kanniainen (vas.) keskustelemassa remontinteosta asiakkaan kanssa Juhlanäyttelyssä.

Keittiöhanat, pesuallashanat, sadesuihkut, suihkusekoittajat, altaat, ammeet ja muut tuotteet kuuluvat Granan tuotevalikomaan. Putkiremonttien aikakaudella tärkeitä tuotteita. Hannu
Reiman (keskellä) kertomassa enemmän Granan tuotevalikoimasta.

Tekstit: Hanna Rissanen Kuvat: Timo Soasepp

Asiat ja kasvot tutuiksi
yrityksen tunnuskyltin alla

I

nsinööritoimisto TähtiRanta Oy:n palvelutarjonnasta löytyy laaja valikoima myös taloyhtiöiden hyödynnettäväksi. Yrityksen osastolle
pysähtyneistä seminaarin osallistujista varsin
monella tuntuivat ajankohtaisena asiana pyörivän
mielessä etenkin energiatodistusasiat; kesäkuussa
voimaan tuleva lakimuutos on nostattanut mieliin
runsaasti kysymyksiä.
Talven kallistuttua kohti kesää ja lämpöä yrityksen toiminnoista hiljaisemmalle ‘vaihteelle’ jäävät
lämpökamerakuvaukset ja sisäilmatutkimukset.
Niiden tekeminen onnistuu luotettavimmin talviaikaan.
Lumien sulaminen puolestaan tietää vilkastumista etenkin ulkovaippaan liittyvien kuntotutkimusten ja -arvioiden saralla.
Esittelypisteessä TähtiRantaa edustanut aluepäällikkö, rakennusinsinööri AMK Jimmy Sobott
korosti, että tällaiset tilaisuudet kohdata asiakkaita
ja potentiaalisia asiakkaita ovat ilman muuta hyviä
ja tärkeitä.
– Yrityksen tunnettavuus kasvaa ja kävijät saavat
tärkeää tietoa. Tulevaisuudessa heidän on tarvites-

saan helpompi ottaa meihin yhteyttä, ikään kuin
tuttuina entuudestaan, Sobott korosti.
Usein messuilta tuleekin jo suoraan muutamia
toimeksiantoja. Toisaalta yrityksessä on huomattu
kohtaamisten kantavan kauaskin: juttusille poikennut kävijä saattaa ottaa yhteyttä luontevasti vielä vuosien päästä. Toimeksiantokynnyskin on matalampi.

Oivallinen tilaisuus
tiedonjakamiseen

S

uurin osa meitä lähestyneistä ihmisistä oli
kiinteistönomistajia tai kiinteistösijoittajia.
Näin totesi NewLiner Suomi Oy:n EteläSuomen alueen kenttäpäällikkö Juha Boman Kiinteistöpostin seminaaripäivän annista.
Putkistojen kunnostusta asiakkaille tarjoavan
yrityksen esittelypiste veti siis juuri oikeanlaisia kävijöitä. – On aina arvokasta tavata asunto-osakeyhtiöiden edustajia.
Juha Boman mainitsi toisaalta yllättyneensä siitä, kuinka hatara käsitys NewLiner Oy:n tarjoamista
palveluista monilla antia tutkimaan pysähtyneellä
oli entuudestaan.
Hän vinkkasikin, että vastaisuuden varalta jo seminaarikutsussa olisi hyvä tuoda esiin, mitä kukin
yritys edustaa. NewLinerin osalta se voisi olla lyhykäisyydessään “Viemäreiden sisäpuolinen saneeraus”.
– Huomioimme työmme suunnittelun niin, että sisäpuolisessa viemärisaneerauksessa asukkaille
koituisi mahdollisimman vähän haittaa. Asunnoissa voi siis koko saneerauksen ajan asua ja elää lähes
normaalisti, hän totesi.

Linjasaneerauksien hankeja toteutussuunnittelua,
rakennuttamista ja valvontaa,
kuntoarvioita ja
-tutkimuksia,
energiatodistuksia jne.
Jimmy Sobott
(toinen oikealta) sai vastailla
kysymyksiin
laajalla skaalalla.

– Teemme saneerauksia ympäri vuoden, joten
tilaajan ei siis tarvitse suunnitella hankettaan vuodenaikojen mukaan.

Ammattimaisen isännöinnin hoidossa olevat taloyhtiöt saavat NewLiner Suomi
Oy:n saneeraamille viemäriputkille kymmenen vuoden huoltotakuun.
Toimintakuvioita ja tekniikkaa Finlandia-talolla olivat esittelemässä kenttäpäällikkö Juha Boman (vas.) ja projektipäällikkö Anders Jussila.
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KIINTEISTÖPOSTIN 20-VUOTIS-JUHLASEMINAARISSA

Huolenpidon ja tiedonvälittämisen maailmassa
Taloista, asunnoista ja kiinteistöistä huolen pitäminen
tapahtuu osaamisella ja ymmärryksellä. Takana täytyy tietysti
olla rutkasti tietoa, jota joidenkin mielestä on ehkä liikaakin,
toisten mielestä ei kuitenkaan liikaa sitä ns. oikeaa tietoa.

T
Toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä toimi seminaarin puheenjohtajana. Yhteistyö Kiinteistöpostin kanssa juontaa juurensa Julkisivuyhdistykseen, jonka puheenjohtaja Mattila on ollut ja jonka tiedotuslehtenä Kiinteistöposti toimii.
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Tapsa Kiminkinen kertasi tilastojen valossa, mitkä ovat
tyypillisimmät
työikäisten ja
seniori-ikäisten
kuolemaan johtaneet sairaudet. Tärkein
viesti kuitenkin:
liiku joka päivä
ja nauti kulttuurista.

ällaisin sanoin Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila viritti Kiinteistöpostin 20-vuotisjuhlaseminaarin osanottajia päivän antiin. Hän muistutti siitä,
miten valtava yhteiskunnan kansantalous Oy Suomi Ab:hen liittyy ja ennen kaikkea noin 800 miljardin kansallisvarallisuutemme hoitamiseen
- Tuo summa on käsittämättömän suuri. Siitä
meidän rakennettu ympäristömme on kolme neljäsosaa, noin 600 miljardia euroa. Rakennuskanta
muodostaa ylipäätään kansallisvarallisuudesta noin
puolet ja asuinrakennukset lähes kolmasosan, noin
pari sataa miljardia euroa, Mattila muistutti.
- Meidän tehtävämme on - näin uskon - huolehtia sen hyvinvoinnista. Miten se sitten tapahtuu?
Se tapahtuu osaamisella ja ymmärryksellä. Taustalla täytyy tietysti olla rutkasti tietoa. Monet on sitä

mieltä, että tietoa on ehkä liikaakin. Minä olen hieman eri mieltä. Tietoa voi olla liikaa, mutta sitä hyvää, oikeaa tietoa ei ole koskaan liikaa, eikä varmastikaan liikaa oikeassa paikassa.
- Siinä mielessä tietomassan suodattaminen
meidän tavallisten ihmisten käyttöön on erittäin
tärkeä tehtävä. Kiinteistöpostilla on merkittävä
osuus siinä työssä - tuoda pureskeltua, oikeaa tietoa kaikkien ulottuville helppolukuisessa muodossa.
Sitä työtä Kiinteistöposti on tehnyt jo 20 vuotta ansiokkaalla tavalla, Mattila vielä totesi.

Taas etsitään

Lakiasiat herättivät kysymyksiä
Tämän jälkeen päivän ohjelmassa siirryttiin “työn
merkeissä” kuuntelemaan, miten asuminen on
muuttunut ja mitä korjausrakentamisen energiamääräykset tuovat tullessaan.
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri
kävi läpi onnistuneen korjaushankkeen avainasiat
ja Puheenjohtajien Klubin vetäjä Mika Artesola hallitustyöskentelyn kipupisteitä.
Asianajaja Pasi Orava Asianajotoimisto J. Rajamäki Oy:stä kirvoitti yleisön vilkkaaseen keskusteluun mm. siitä, voiko osakehuoneiston puoliksi omistavasta pariskunnasta toinen edustaa toisen
puolison puolesta koko osakekantaa. Pasi Orava
muistutti, että kysymys on lain tulkinnasta ja hänen
mielestään toinen puoliso ei voi ilman valtakirjaa
edustaa koko osakekantaa.
Näistä kolmesta esityksestä Kiinteistöposti julkaisee artikkelit elokuussa ilmestyvässä Kiinteistöpostissa.

Liikkumaan ja
kulttuurista nauttimaan
Selvästi odotettu ja kiinnostavaksi koettu esiintyjä oli “maalaislääkäriksi” itseään tituleeraava Tapani
“Tapsa” Kiminkinen, joka räiskyvällä ja huumorilla
höystetyin sanakääntein evästi kuulijakuntaa terveiden elämäntapojen äärelle.
- Mitä voitte tehdä kaikista eniten terveytenne eteen? Se on liikkuminen. Terveyteen vaikuttaa
neljä “pöydän jalkaa”. Eli minkälainen lapsuus teillä
on ollut, minkälaisia malleja olette lapsuudessa saaneet. Se on hirveän tärkeä juttu, koska niiden varassa me elämme koko elämämme sekä hyvässä, että
pahassa. Että on ystäviä. Että on unelmia. On hyvä
parisuhde ja ydinperhe. Siinä on se “pöytä”, jonka päälle pannaan jokapäiväistä sapuskaa. Harrastetaan jokapäiväistä liikkumista ja kulttuurielämää,
kuuluivat Kiminkisen ohjeet.
Lisäksi hän kehotti “elämään ihmisiksi”, sillä: Ihminen ei tule ihmiseksi yksinään.
Elämässä ei ole mitään mieltä, ellemme ymmärrä, että olemme olemassa toisiamme varten.

Julkisivuremonttikilpailu 2012:
1. Asunto Oy Näsinamuri Tampere

palkitsemisen arvoista
julkisivuremonttia

Huom! asunto-osakeyhtiöt ja isännöitsijät!!
JULKISIVUREMONTTI 2013 -KILPAILUSSA
etsitään palkitsemisen arvoista julkisivuremonttia,
jossa on onnistunuttu esimerkillisesti eri vaiheissa.
Miten voi osallistua?
Asunto-osakeyhtiön korjauksen täytyy olla valmis/
vastaanotettu syyskuun loppuun mennessä.
Mukaan voi kuitenkin ilmoittaa myös sellaisia asuntoosakeyhtiöiden julkisivukorjaushankkeita, jotka käynnistyivät ja valmistuivat viime vuoden aikana.
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoituslomake ja
sen liitteet, jotka löytyvät
Kiinteistöpostin ja Julkisivuyhdistyksen kotisivuilta

www.kiinteistoposti. ja
www.julkisivuyhdistys.
Ehdotukset 30.9.2013 mennessä.
Palkintojen saajat julkistetaan Julkisivu 2013
-messuilla 13.-15.11. Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätietoja päätoimittaja Riina Takala,
puh. 040 502 1769, riina.takala@kiinteistoposti.
tai info@julkisivuyhdistys.
Kilpailun järjestävät:

Asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat ry

www.julkisivuyhdistys.
Seminaarista löytyy kooste Kiinteistöpostin
kotisivuilta osoitteesta: http://www.kiinteistoposti.fi/
tapahtumat/20-vuotta-juhlaseminaari/

www.akha.

www.kiinteistoposti.
41

”Isännöintityö on
laajentunut tarpeettoman suureksi. Pitäisi
olla juristi ja ekonomi
ja rakennusihminen
ja terveysihminenkin
osaten hoitaa vielä
sosiaalityötäkin...
Miten siitä selviät?”
Isännöitsijä Vesa Ryyppö

Teksti ja kuva: Riina Takala

ISÄNNÖINTIALA MAAILMANPYÖRÄN KIEPUTUKSESSA

Pienet ja keskisuuret
oman alan äänitorveksi
Ei saatu Helsinkiin vapuksi maailmanpyörää, mutta
isännöintiala tuntuu olleen maailmanpyörän kieputuksessa jo
pitkään.
Yhtäältä lainlaatijat ovat sorvanneet pykäliä, jotka vastuuttavat
isännöitsijät huolehtimaan asiakastaloyhtiöidensä puolesta
entistä laajemmista asiakokonaisuuksista.
Toisaalta yrityskauppojen myötä isännöintialalle on
syntynyt keskittymiä ja ristiinomistuksilla saatu aikaan
monialatoimijoita, jotka pahimmillaan romuttavat taloyhtiöiden
isännöinnin tai tarpeellisten korjausten kilpailuttamisen.
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Karkkilassa
isännöintiyritystä pyörittävä
Vesa Ryyppö
toivoo, että
verkostoitumalla ja tiiviillä
yhteydenpidolla voitaisiin
myös vaikuttaa
ja kehittää alaa
erityisesti ongelmallisiksi
koetuissa asioissa.

Y

li 20 vuotta sitten Matti-isänsä perustamaa
isännöintiyritystä Isännöinti M. Ryyppö
Ky:tä jatkava Vesa Ryyppö haluaa herättää
keskustelua isännöintialan tulevaisuudesta - erityisesti pienten ja perheyritysten kannalta.
Hän toivoo, että pienet alan yritykset saisivat äänensä paremmin kuuluviin esimerkiksi alan järjestössä, Isännöintiliitossa, joka sanoo olevansa isännöitsijöiden asialla.
Toisaalta Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä valtaosa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta senkin järjestön suulla lausutaan Ryypön mielestä
useammin asioita suurten yritysten kannalta kuin
pienten puolesta.

Käytännön
vaikutuksista ei ole tietoa
Ryypön kritiikki kohdistuu myös lainlaatijoihin ja
muihin ulkopuolisiin tahoihin, jotka tuntuvat alati säätävän ja päättävän asioista, joiden käytännön
vaikutuksista ja seurauksista isännöitsijän työhön
heillä ei ole mitään tietoa, eikä siitä välitetä ottaa
selvääkään.
– Isännöintialalle voi kouluttautua esimerkiksi oppisopimuksella yrityksessä. Se voisi kenties
olla yksi vaihtoehto meidänkin jälkipolvellemme
tulla tälle alalle. Mutta en ole aivan vakuuttunut siitä, voiko tai kannattaako alalle tulla, koska aina kun
esimerkiksi eduskunnan lakivaliokunta kokoontuu, niin keksitään uusia asioita asunto-osakeyhtiölakiin tai tehdään muita säädöksiä, joiden käytännön seurauksista lainlaatijoilla ei ole mitään tietoa,
Ryyppö viittaa esimerkiksi uuden asunto-osakeyhtiölain sorvaamiseen.
– Toinen esimerkki on energiatodistus. Laskin
juuri, että jos todistuksen laatimisen keskihinta on
noin 1 500 euroa, meidän isännöinnissämme olevissa taloyhtiöissä se merkitsisi 55 500 euron menoerää. Sillä saisimme 37 kappaletta A4:ia, joissa lukee, että energialuokka on A tai B tai C tai D.
– Sen sijaan jos ottaisimme taloon energiaekspertin, joka tekisi energiatehokkuuden parantamissuunnitelman ja antaisi vuosisuunnitelman, että
kun teette nämä hankkeet, säästätte tänä vuonna
5 prosenttia, ensi vuonna näillä 10 prosenttia, niin
kannattaisiko meidän maksaa 1 500 euroa per taloyhtiö pätevöityneelle insinöörille energiatodistuksesta, Ryyppö kysyy ja viittaa siihen, miten tärkeämpää käytännön toiminnan kannalta on konkreettinen energiankulutuksen seuranta kulutusmäärinä ja euroina.
– Ei tällainen toiminta voi olla törkeää petosta tai
laiminlyöntiä tai harhaanjohtamista, josta isännöitsijä tai taloyhtiö voidaan saattaa vahingonkorvausvelvollisiksi, ellei energiatodistusta ole tehty ja liitetty isännöitsijäntodistukseen, Ryyppö vielä ihmettelee energiatodistuksen antamiseen liittyvää lain
velvoitetta, jonka laiminlyönnistä voidaan pahimmassa tapauksessa seurata sanktio.

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

APUA VIEMÄRIPULMIIN.
JOKA PÄIVÄ. KELLON YMPÄRI.
NYT!
Sadevesikaivojen
tyhjennykset.

Autamme teitä kaikissa viemärijärjestelmiin liittyvissä pulmissa,
24 tuntia 7 päivänä viikossa, kaikissa olosuhteissa ympäri vuoden.
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

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

Isännöitsijän kasvanut vastuu
Energiatodistushan on nyt vain yksi niistä lukuisista asiakirjoista, joita esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä tarvitaan.
– Taloyhtiöstä alkaa kohta olla sata sivua papereita. Kun annat sellaisen paperipumaskan ihmiselle, joka on ostamassa asuntoa, niin oletko vahingonkorvausvelvollinen siitä, pitävätkö tiedot paikkansa tai varsinkin siitä, oletko laiminlyönyt jonkin
asian hoitamisen tai kirjaamisen, Ryyppö pohtii
näkökulmana siihen, miten isännöitsijän vastuut ja
vahingonkorvausvelvollisuuskin ovat pian mahdottomissa mittasuhteissa käytännön työtilanteisiin
nähden.
– Vastuut alkavat hiertää alalle hakeutumisessakin. Kuka haluaa ottaa riskin, jos hoidossasi on 30
kiinteistöä á 3 miljoonaa euroa ja jokin vahinko sattuu. Siinä menee asunto ja auto ja vaimonkin velat.
Mihin pääset töihin, kun sinut on leimattu rikolliseksi, koska olet tehnyt törkeän laiminlyönnin?
– Pitääkö meidän ottaa jonkinlainen yritysvirhevakuutus itsellemme siksi, ettemme enää pysty havaitsemaan asunto-osakeyhtiölain sisältämien kolmen tuhannen sivun sivujuonteisiin liittyviä velvoitteita. Isännöintityön ydinhommahan tällaisessa
katoaa, Ryyppö karrikoi käytännön uhkakuvista.

Keskittymistä ja ristiinomistusta
Isännöintialalla on Ryypön mielestä tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana kehitys, joka
voi jatkuessaan suorastaan romuttaa taloyhtiöiden
hallinnon ja isännöinnin kilpailuttamisen tai korjaamisenkin.
– Jos pyydät esimerkiksi ikkunaremontista tarjouksen viideltä yritykseltä, niin niillä voi olla kaikilla sama omistaja. Onko silloin kysymys aidosta
kilpailutuksesta?, Ryyppö kysyy ja pelkää, että isännöintialan yritysten keskittymisessä voi jossakin
vaiheessa olla edessä samanlainen ilmiö.
Lisäksi yritysten ketjuuntuminen ja ristiinomistaminen voi johtaa siihen, ettei taloyhtiön remonteissakaan synny aitoa kilpailutusta alan yritysten
kesken. Hän kysyykin, missä on aito kilpailutus ja
sen tuoma todellinen hyöty taloyhtiölle, jos esimerkiksi remonttisuunnitelmien laatiminen ajautuu isännöintiyrityksen kautta insinööritoimistolle
ja rakennuttaminen rakennuttajakonsultille, joiden
edustamista yrityksistä isännöintiyritys omistaa
osan.
– Sitten pyydetään referenssejä. Isännöitsijätoimisto kertoo tehneensä paljon yhteistyötä tällaisen
ja tällaisen urakoitsijayrityksen kanssa. Ja sattumalta me omistamme siitä osan, mutta sitä ei tietenkään kerrota taloyhtiölle.
– Sitten urakan saa monialaurakointiyritys, jonka omistaa se insinööritoimisto ja rakennuttajakonsulttiyritys ja niin edelleen. Tämä alkaa olla kuin
holding-yhtiöiden kanssa, ettet enää kohta pääse
millään selville, mitä reittejä pitkin urakat tai kuviot
oikein menevät, Ryyppö tuskailee.
– Minun mielestäni tällaisia piirteitä ei ollut
kymmenen vuotta sitten. Rakennusliikkeet ostavat

kiinteistönhuoltoyrityksiä, että ne saavat kytkyitä
keskenään ja suoraa keikkaa itse itseltään. Kun siihen vielä ympätään isännöinti, niin syntyy tietynlaisia kiinteistönomistuskonsulttiyhtiöitä. Ne eivät
ole gryndereitä, eivätkä isännöitsijätoimistojakaan.
– Omistavathan vakuutusyhtiöt ja eläkesäätiöt
ennen isoja kiinteistömassoja, mutta niiden kiinteistöjen hoitamisessa vallitsee se alkuperäinen ajatus - sijoitamme kiinteistömassaan ja sen tuotto on
vakaa. Nyt tuntuu, että kiinteistöjen omistamisessakin on aivan toisenlainen lähtökohta.
Yksi uhkakuva voi olla sekin, että isännöintialan
yritykset siirtyvät sijoittajien kautta ulkomaiseen
omistukseen ja kaikki raha valuu osakkeenomistajien ja taloyhtiöiden ulottumattomiin ulkomaille.
– Ehkä jonakin päivänä isännöintipalvelut tarjotaan Intiasta käsin tai rahat tuloutetaan Luxemburgissa niin, ettei Suomeen niistä jää mitään, Ryyppö
vielä pohtii.
– Isännöitsijä on kuitenkin sen oman pienen taloyhtiönsä pomo. Hänen pitäisi tapella kaikkensa
sen eteen, että taloyhtiö voi niin hyvin kuin mahdollista. Ehkä taloyhtiöiden pitäisi maksaa isännöitsijälle provisiopalkkaa sillä periaatteella, että mitä
paremmin hoidat työsi, sitä paremman palkkakertoimen saat. Eikä niin päin, että isännöitsijäyrityksen omistaja sanoo, että kun saat meille näin ja
näin paljon myyntiä, niin sinä saat provision - voi
se taloyhtiö sitten miten hyvänsä.

Mistä raha tulee?
Tässä kehityksessä voi käydä Ryypön arvion mukaan niinkin, että isännöintiyritysten ansaintalogiikka muuttuu.
– Isännöintiyritys saa hoitoonsa suuren kiinteistömassan. Talot ovat erittäin huonossa kunnossa.
Tällöin voikin käydä niin, että suurelle isännöintiyritykselle ei ole haitallista, vaikka se ei saisi isännöinnistä kuukausipalkkioita laisinkaan, koska se
voi veloittaa korjausten teettämisestä projektinhoitopalkkion ja sitä kautta tehdä omasta toiminnastaan kannattavaa, Ryyppö pohtii.
– Minusta tuntuu, että kun isännöintiyritysten
ansaintalogiikka tulee remonteista ja omistajien
välinpitämättömyydestä, niin silloin tällaiset isännöintiyritykset ottavat hoitoonsa kaikista huonoimmat taloyhtiöt, tekevät taloyhtiöiden kannalta epäedulliset sopimukset ja itselleen hyvät ja saavat sitten tuottoa omille osakkeenomistajilleen.
– Isännöinnistä maksettu 500 euron kuukausipalkkio kertoo väistämättä siitä, että nykyisellään
isännöintiala on huonosti tuottava toimiala. Siksi
on nähtävissä, että tulevaisuudessa isännöintityö
voi olla vain kaiken homman pyörittämisen keskus,
mutta yrityksen kate tulee ihan muita reittejä pitkin,
Ryyppö vielä miettii mahdollisista muutoksista.

Tule kommentoimaan isännöintialan näkymiä Kiinteistöpostin
uudistuneille kotisivuille
www.kiinteistoposti.fi/artikkelit
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Teksti: Riina Takala

VESA RYYPÖN VIESTI ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE:

Verkostoidutaan ja
jaetaan kokemuksia
Pienten ja usein perheen piirissä pyöritettävien
isännöintiyritysten pitäisi Vesa Ryypön mielestä yhdistää
voimavarojaan tavalla tai toisella ja saada äänensä paremmin
kuuluviin esimerkiksi omassa edunvalvontajärjestössä.

V

esa Ryyppö tunnustaa, ettei esimerkiksi 20 vuotta Isännöintiliiton jäsenmaksua
maksaneena tiedä laisinkaan, miten järjestön hallitus työskentelee tai minkälaisia asioita se käsittelee. Hänen mielestään toiminnan pitäisi kuitenkin olla avoimempaa ja perustaa
vaikkapa 20-30 hengen työvaliokunta, jonka piirissä käsiteltäisiin alan ajankohtaisia asioita ja erityisesti etsittäisiin ratkaisuja alan todellisiin ongelmiin
ja vastavoimaa tulevaisuuden uhkakuvia vastaan.

Verkostoja tueksi
ja turvaksi
Yhtälailla hän pitäisi tärkeänä sitä, että pienet yritykset voisivat verkostoitua keskenään siinä mielessä, että voitaisiin jakaa kokemuksia, saada toisilta
vinkkejä ja neuvoja - tietynlaista vertaistukitoimintaa, kuten esimerkiksi puheenjohtajien klubeissa eri
puolilla Suomea tällä hetkellä harrastetaan.
– Kun tilaisuuksissa kuulisi, minkälaisia kokemuksia muilla on alan yrityksistä, tällainen referenssitieto olisi todella tärkeää ja hyödyllistä. Kun
kuulee, että jonkin yrityksen kanssa on mennyt hyvin, niin suhteessa siihen, että säästetäänkö tekijän
valinnalla 10 prosenttia vai ei, menettää merkityksensä, Ryyppö arvioi onnistuneiden urakoiden etuna.
Yhteydenpidon yhteisenä nimittäjänä olisi pienuus tai perheyrittäjyys ja sitä kautta varmastikin
omansalaiset näkökulmat verrattuna suurempien
toimijoiden yhteneväisempiin mielipiteisiin, strategioihin, visioihin ja tavoitteisiin nähden.

Pienuus ja paikallisuus
myös voimavara
Vesa Ryyppö uskoo, että tulevaisuudessa kuitenkin
paikallisesti toimiville pienille ja keskisuurille isännöintiyrityksille on markkinarakonsa ja asiakkaita
riittää.
Uusien yrittäjien tueksi voitaisiin kuitenkin kehittää tietynlaista mentorointitoimintaa eli jo aktiivisesta isännöintityöstä eläkkeelle jääneet antaisivat
asiantuntemuksensa ja kokemuksensa alalle juuri
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tulleiden käyttöön. Tarjonta ja kysyntä pitäisi saada
tavalla tai toisella kohtaamaan.
- Esimerkiksi hirsirakentamisen ammatti-ihminen Panu Kaila edustaa mielestäni tällaista toimintamallia. Hän on ns. vanhan ajan ihminen, joka osaa ja tietää paljon hirsirakentamisesta. Toimii
kuin ”karhuemo”, joka oikealla hetkellä sanoo, että
nyt suut suppuun, rauhoitutaan, katsotaan, tutkitaan. Isännöintialalle tarvittaisiin tämänkaltaisia
yrityskummeja tai ”senioriaivoja”, jotka voisivat vaikuttaa siihen, etteivät alalle juuri tulleet yrittäjät ja
isännöitsijät olisi täysin kullankimalteisin koristeltujen päälle käyvien myyntimiesten vietävissä. Tarvittaisiin tilannetta rauhoittavaa ja maltillista mentorointia, Ryyppö mietiskelee.

Sähköpostirinkejä ja
aktiivista yhteydenpitoa
Omassa isännöintiyrityksessään Vesa Ryyppö harrastaa aktiivista sähköpostitiedottamista hoidossa olevien yhtiöiden puheenjohtajien kanssa. Kun
alan lehdissä on mielenkiintoisia ja hyödyllisiä artikkeleita, niitä jaetaan sähköpostitse. Tai vinkataan
ajankohtaisista uutisista tai tapahtumista tai uusista
tuotteista tai palveluista, joihin isännöitsijä on tutustunut. Tahti on Ryypön mukaan postia puheenjohtajille noin kerran viikossa.
– En ole siitä saanut palautetta, keskustelevatko puheenjohtajat sitten sähköpostitse keskenään,
mutta ainakin tällainen sähköpostiosoitteiden rinki
heillä on tiedossa, Ryyppö vielä toteaa.
Vastaavanlaista toimintaa voisi Ryypön mielestä harrastaa myös pienten ja perheisännöintiyritystenkin keskuudessa. Toki keskusteluun osallistumista saattaisi jarruttaa kilpailutilanne, jos toimitaan samassa kaupungissa, kunnissa tai alueella.
Eri puolilla Suomea toimivien yrittäjien kanssa olisi
Ryypön mielestä kuitenkin tärkeää ja hyödyllistä
vaihtaa kokemuksia.
– Soitin juuri hiljattain eräälle mäntsäläläiselle
insinööri-isännöitsijälle, jonka vieressä istuin eräällä isännöintireissulla. Asiani koski hänen kokemuksiaan isännöintialan ohjelmista. Olemme samalla

alalla, mutta eri paikkakunnalla kuitenkin touhuten
samanlaisia asioita ja tuollaisilla reissuilla on hyvä, kun voi hakeutua oman ikäistensä porukoihin,
Ryyppö kertoo viitaten siihen, miten hyödyllistä
molemmin puolin olisi, kun nuorempi isännöintipolvi voisi myös tiivistää yhteydenpitoaan erilaisissa tilaisuuksissa.
– Olen ollut alalla 20 vuotta. Olen pikkuhiljaa
omaksunut sellaisen ajatusmallin, että jos isännöintialalle hyppää tietyllä tavalla lennosta, niin voi olla
vaikea omaksua kaikkia asioita nopeasti. Se vie aikaa. Isännöintityö on laajentunut minusta tarpeettoman suureksi. Pitäisi olla juristi ja ekonomi ja rakennusihminen ja terveysihminenkin osaten hoitaa vielä sosiaalityötäkin... Miten siitä selviät?
Kasvaneiden vaatimusten paineissa ei isännöitsijää helpota sekään, että lainlaatijat tai muut tekevät päätöksiä, joiden mukaan kiinteistönomistaja
vastaa siitä, tästä ja tuosta.
– Käytännössä siis isännöitsijä hoitaa, hoitaa ja
hoitaa, Ryyppö vielä tuumailee mielessään tämänkin kevään aikana pidettävien noin sadan asiakastaloythiön yhtiökokouksen rumba.
Sähköpostirinkiin mukaan
Jos olet kiinnostunut jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksia muiden pienten ja keskisuurten isännöintiyritysten
isännöitsijöiden kanssa, kerro siitä päätoimittaja Riina
Takalalle ja toimita sähköpostiosoitteesi yhteydenpitoa
varten. Viestit osoitteeseen riina.takala@kiinteistoposti.fi

Miele PT 5137WP on lämpöpumpputoiminen kuivausrumpu, joka
säästää energiaa yli 50% kondenssikuivaajaan verrattuna.
Alhaisemman kuivauslämpötilan, patentoidun kennorummun ja
Sensitiv-kuivausjärjestelmän ansiosta se on hellävarainen
tekstiileille. Se ei vaadi poistohormiliitäntää ja se
voidaan asentaa myös pieneenkin tilaan.

Kysy lisää!

Teksti: Riina Takala

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS HELPOTTAA
MERKITTÄVÄSTI ISÄNNÖITSIJÄN TYÖTÄ

Paperiruljanssit
luotettavasti ja nopeasti
Ei toimiteta enää postitse yhtiökokouksen pöytäkirjoja
allekirjoitettavaksi, ei kutsuta pöytäkirjan tarkistajia
isännöintitoimistoon allekirjoittamaan pöytäkirjaa, eikä
lähetetä muistutuskirjeitä tai -sähköposteja.
Sen sijaan allekirjoitetaan sähköisesti, sähköpostin
välityksellä, pankkitunnuksilla palvelimelle kirjautuen,
helposti ja joustavasti, milloin ja missä vain.

T

ässä perusteita, miksi muutamissa isännöintiyrityksissä on siirrytty käyttämään
sähköistä allekirjoitusta. Siten voidaan hyväksyä niin hallituksen kuin yhtiökokouksenkin pöytäkirjat, mutta yhtälailla vahvistaa allekirjoituksin tasekirjat kuin urakkasopimuksetkin.
Yksi sähköisen allekirjoituksen käyttöön ottaneista isännöintiyrityksistä on Helsingin Seudun
Isännöitsijät sekä Taloasema-yrittäjien verkosto.

Näin se menee
As Oy Sarvastonkaaren isännöitsijänä toimiva Esko
Pietikäinen Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:stä
avaa kannettavansa ja allekirjoittaa taloyhtiön viime
keskiviikkona pidetyn yhtiökokouksen pöytäkirjan.
– Olen lähettänyt uusille ja vanhoille hallituksen jäsenille sekä pöytäkirjantarkastajille ja talonmiehelle sähköpostin, jonka saatteessa kerron, että
pöytäkirja tulee puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkistajille kommentoitavaksi ja muille tiedoksi. “Jos
pöytäkirja on puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien mielestä ok, vastatkaa tähän viestiin. Jos
siinä on virhe tai tarvetta korjata, pistäkää minulle
kommentti, niin korjataan,” toimintaohjeet kuuluvat
viestissäni, Pietikäinen kertoo.
– Kun puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat ovat antaneet vastauksensa, sen jälkeen lähetän
heille allekirjoituslinkin, jonka kautta he pääsevät
pankkitunnuksilla allekirjoittamaan pöytäkirjan,
hän jatkaa prosessin kuvaamista.
Vastaukset ovat tulleet, ettei ole huomautettavaa,
joten Esko Pietikäinen ryhtyy taloyhtiön isännöitsijän ominaisuudessa valmistelemaan allekirjoittamista. Hän kirjautuu pankkitunnuksilla sähköisen
allekirjoituspalvelun tarjoajan palvelimelle, valitsee dokumentin, avaa sieltä sivun, jolla on valmiik48

si allekirjoituspaikat sähköistä allekirjoitusta varten,
valitsee valikosta nimenkirjoittamiseen oikeuttavan
asemansa eli isännöitsijä ja hyväksyy pöytäkirjan.
Todisteeksi silmien eteen ilmestyy aidon näköinen
nimikirjoitus. Hän on hyväksynyt pöytäkirjan sähköisellä allekirjoituksellaan.

Pöytäkirja, liitteet, useita asiakirjoja....
Puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkistajille on lähtenyt sähköpostiviesti, joka sisältää valmiin linkin
sähköisen allekirjoituksen tekemiseksi. Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat kirjautuvat oheisen linkin kautta palveluun pankkitunnuksillaan ja heidän
nimikirjoituksensa täydentyvät pöytäkirjaan
Allekirjoituslinkin “toimittavaan” sähköpostiin on
Esko Pietikäisen mukaan mahdollista liittää pöytäkirja, liitteitä tai muita tarvittavia asiakirjoja - tilanteen ja tarpeen mukaan. Tai sitten vain toimittaa
linkki, jonka takaa asiakirja löytyy. Esimerkkitapauksessa asianosaisille on mennyt 26 kohtaa sisältävä pöytäkirja ilman valtakirja- tai osanottajaluetteloita tai muita liitteitä.
– Palvelussa on myös se hyvä asia, että siinä varmistetaan nimenkirjoittajan asema yrityksessä. Palvelu varmistaa esimerkiksi sen, että isännöitsijällä
on oikeasti nimenkirjoitusoikeus. Tämä tapahtuu
kaupparekisterin kautta eli kun valitset valikosta, nimenkirjoittajan asemasi, niin ohjelma tarkistaa tiedon kaupparekisteristä. Ja ellei siellä ole ajantasaisia
tietoja, niin allekirjoittaminen ei onnistu.
– Yhtiökokouksen puheenjohtajan tai pöytäkirjantarkastajien asemaa sieltä ei tietenkään saada,
koska heidäthän on valittu toimijoiksi siinä kokouksessa. Mutta esimerkiksi yritysten kanssa tehtävien
sopimusten allekirjoittamisessa tämä on hyvä palvelu. Järjestelmä tarkistaa kaupparekisteristä, on-

Kumman valitset, 2000 allekirjoituksen
metsästäminen sähköpostimuistuksilla ja
kirjeillä vai allekirjoittamisen sähköisesti
pankkitunnuksilla palvelimelle mennen
silloin, kun se itselle parhaiten sopii,
isännnöitsijä Esko Pietikäinen kysyy.

ko toimitusjohtajalla tai jollakin muulla sopimuksen
allekirjoittavalla henkilöllä oikeasti yrityksen nimenkirjoitusoikeus, Pietikäinen kertoo.

Hyväksytty - ei voi muuttaa,
eikä muokata
Kun kaikki asianomaiset ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan, se menee sähköpostijakeluna vielä kaikille tässä tapauksessa uuden ja vanhan hallituksen jäsenille sekä pöytäkirjantarkastajille ja talonmiehelle.
He voivat tallentaa tämän pdf-tiedoston omalle
koneelleen tai tulostaa mappiin, minkä lisäksi se siirtyy taloyhtiön kotisivuille yhtiökokouskansioon.
- Pöytäkirja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimelle, missä on maksimissaan 30 päivää allekirjoittamista varten. Kun allekirjoitukset on saatu, tiedosto siirtyy HSI:n sähköiseen arkistoon, missä ovat
kaikki sähköisesti allekirjoitetut pöytäkirjat, eikä niitä
saa sieltä poistettua, eikä muokattua.

PATENTTIRATKAISU
Umpeutuuko avaintesi patenttisuoja?
Onko lukitusjärjestelmäsi ylläpito kallista ja hankalaa?
Entäs ne kadonneet avaimet?
Suomalainen iLOQ on ratkaisu. Maailman
ensimmäinen elektroninen lukitusjärjestelmä,
joka toimii ilman paristoja tai kaapeleita.
www.iLOQ.com

Kuka kävi
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Pyydä tarjous !
a
kattohuollost
Pihalta katsottuna katto on poissa silmistä ja
siksi myös poissa mielestä. Säännöllinen kattohuolto pidentää katon ikää jopa kymmeniä
vuosia. Kutsu asiantuntijamme käymään!

Vaihde 010 680 4000
Helsinki 010 680 4010
Porvoo 040 752 9620
Kouvola 010 680 4020
Lahti 010 680 4020
Hämeenlinna 010 680 4090

Tampere 010 680 4040
Jyväskylä 010 680 4060
Joensuu 010 680 4070
Kuopio 010 680 4050
Oulu 010 680 4030
Rovaniemi 010 680 4080

www.kattotutka.fi

Taloaseman liiketoimintajohtaja Saku Pekkala kertoo, että
sähköinen allekirjoitus nopeuttaa allekirjoittamista, koska
tuntuu siltä, ettei halua jäädä viimeiseksi.

– Arkistosta voi tietysti myös hakea ja tulostaa
pöytäkirjan, mikäli se on syystä tai toisesta jäänyt
puuttumaan vaikkapa paperimapista.
Pöytäkirjan allekirjoituksia ei pysty väärentämään, eikä käyttämään toisen allekirjoitusta, koska
koko järjestelmä perustuu henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Lisäksi allekirjoitettuja tiedostoja ei
voi muokata, eikä muuttaa, koska sekin on järjestelmässä estetty.
Esimerkkitaloyhtiössä sähköistä allekirjoitusta
käytetään myös hallitusten pöytäkirjojen hyväksymiseen. Silloinkin voidaan toimia esimerkiksi niin,
että kunkin kokouksen pöytäkirja käy kommentoitavana kokouksen jälkeen, mutta vasta vuoden lopussa pöytäkirjat “niputetaan” allekirjoitettavaksi
yhdellä ja samalla kertaa.
Sähköistä allekirjoitusta on käytetty HSI:n isännöitsijöiden ja Taloasema-yrittäjien keskuudessa
myös tasekirjojen ja erilaisten sopimusten allekirjoittamisessa.

Joustavasti ja varmemmin
– Isännöitsijöiden, mutta myös asiakkaiden kannalta sähköinen allekirjoitus on todella helppo ja
joustava palvelu. Puheenjohtaja tai pöytäkirjantarkastajat voivat käydä allekirjoittamassa pöytäkirjat omilla tietokoneillaan milloin se heille parhaiten
sopii, Pietikäinen kehuu.
Järjestelmä myös muistuttaa viikon välein asianomaisia, ellei nimikirjoituksia tule.
Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla
pankkitunnuksilla. Ellei niitä ole, silloin turvaudutaan perinteiseen toimintamalliin, tulostetaan muiden jo allekirjoittama pöytäkirja ja toimitetaan se
hänelle käsin allekirjoitettavaksi.
Taloasema Oy:n liiketoimintajohtaja Saku Pekkala mainitsee, että järjestelmä selvästi myös ruokkii
sitä, että allekirjoitukset käydään tekemässä - kukaan ei halua olla se viimeinen. Näin hän kertoo
käyneen ainakin omalla kohdallaan Taloaseman
hallituksen kokouspöytäkirjan allekirjoittamisessa.

ENTELKOR
- artikkeli 7
ÄÄNI KULKEE SEKÄ RAKENTEITA ETTÄ ILMAA PITKIN

Lisälämmöneristyksellä
vaikutusta
ilmaääneneristävyyteen
Julkisivujen lisälämmöneristyksellä voi
olla merkittäviä vaikutuksia ulkoseinän
ilmaääneneristävyyteen, mikä on
tiedostettava erityisesti liikennemelualueilla.

U

lkoseinän akustiset ominaisuudet muuttuvat sekä vanhan seinän ulkopintaan
tehtävässä lisälämmöneristyksessä että
silloin, kun vanha vaurioitunut ulkokuori puretaan, asennetaan uudet lämmöneristeet
sekä julkisivurakenteet. Se mihin suuntaan akustiset ominaisuudet muuttuvat, riippuvat vanhan seinärakenteen ominaisuuksista sekä uudesta seinärakenteesta.

Ääni kulkee sekä
rakenteita että ilmaa pitkin

Ulkovaipan ääneneristys
julkisivukorjauksen jälkeen
Uuden julkisivurakenteen ilmaääneneristyskyky on
usean muuttujan summa. Lähtökohtana kaikissa
tarkasteluissa oli, että vanha vaurioitunut ulkokuori
lämmöneristeineen puretaan pois.
Tutkimuksen yhteydessä tehdyissä laskelmissa otettiin huomioon sisäkuoren paksuuden lisäksi
käytettyjen materiaalien ominaisuudet sekä liitokset sisäkuoreen. Laskennan tulosten perusteella uudet rakenteet voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:
- raskaat rakenteet (tiilimuuraus ja
kuorielementti)
- levyrakenteet (julkisivulevyverhous)
- paksurappaus-eristejärjestelmät
- ohutrappaus-eristejärjestelmät
Laskennan tulosten perusteella raskailla rakenteilla sekä paksurappaus-eristejärjestelmällä saavu-

Elementin massa pienenee
21...71 %, kun
elementin ulkokuori ja lämmöneriste puretaan pois.
Elementin ilmaääneneristyskyvyn muutokseen vaikuttaa
jäljelle jäävän
massan lisäksi
myös alkuperäisen elementin
kuorten paksuuksien suhde.

Kuva Jukka Lahdensivu

Ääni siirtyy eri huoneistoihin kuuluvien asuinhuoneiden välillä niitä erottavan rakenneosan lisäksi
myös sivutiesiirtymänä kaikkia sivuavia rakenteita
pitkin. Mikäli sivuavien rakenteiden ominaisuuksia
muutetaan, muuttuu myös rakenteiden ääneneristävyys.
Raskas julkisivukorjaus, jonka yhteydessä elementin ulkokuori puretaan pois ja korvataan toisella julkisivurakenteella, muuttaa julkisivun akustista käyttäytymistä. Alkuperäisen sandwich-elementin ulko- ja sisäkuoret toimivat ääneneristävyyden
kannalta käytännössä massiivisena monoliittisena
rakenteena, koska ansaat kytkevät ne jäykästi toisiinsa. Kun ulkokuori poistetaan, ei jäykkää kytkentää enää ole olemassa, ja vanhasta rakenteesta jäljelle jäävän sisäkuoren ääneneristävyys on heikompi kuin alkuperäisen elementin.
Sivutiesiirtymän lisäksi on oleellista, että julkisivujen äänitasoerovaatimus täyttyy julkisivukorjauksen jälkeen. Äänitasoerovaatimus annetaan kaavamääräyksenä rakennuksen julkisivulle.
Vaatimus muodostuu julkisivuun kohdistuvan
ja sisällä sallitun äänitason erotuksena. Desibeleinä ilmoitettu vaatimus ei ole sama asia kuin julkisivuelementin ilmaääneneristysluku, vaan äänitasoero on tilakohtainen ilmiö, johon vaikuttavat kaikki
julkisivuun liittyvät rakenneosat sekä huonetilan tilavuus ja pinta-ala.
Äänitasoerovaatimuksen täyttymisen laskennallisessa tarkastelussa on mahdollista ottaa huomi-

oon yksittäisten rakenneosien (julkisivuelementti,
ikkuna, korvausilmaventtiili, jne.) vaikutukset saavutettavaan äänitasoeroon.
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tetaan kaikilla sisäkuorenpaksuuksilla alkuperäistä
julkisivuelementtiä parempi ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan (Rw + Ctr). Ainoastaan
ohutrappaus-eristejärjestelmän tapauksessa uuden
rakenteen ilmaääneneristyskyky on alkuperäistä
julkisivuelementtiä heikompi, paikoitellen jopa heikompi kuin pelkän sisäkuoren.
Ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen täyttymistä
tarkasteltaessa oletettiin korjaustavasta johtuen, että
myös ikkuna vaihdetaan. Äänitasoeron täyttymistä
tutkittiin BES-ohjeen mukaan luodussa kuvitteellisessa kohteessa. Tutkimuksessa käytettiin julkisivulle äänitasoerovaatimuksena arvoja 30 dB, 32 dB
ja 35 dB. Ikkunavaihtoehtoina oli kaksi eri ikkunaa,
joista heikomman Rw + Ctr oli 42 dB ja paremman
46 dB. Esimerkkikohteessa oli yhteensä kahdeksan
erikokoista ja muotoista huonetilaa.
Julkisivun äänitasoerovaatimus täyttyi ohutrapattuja rakenteita lukuun ottamatta kaikilla tutkituilla korjausvaihtoehdoilla, kaikissa tiloissa sekä
kummallakin tutkitulla ikkunavaihtoehdolla. Ohutrapatut julkisivurakenteet täyttävät vaatimuksen
vain osassa tiloista.

Ääneneristys
huoneistojen välillä
Tutkimuksessa olemassa olevaa rakennuskantaa
edustavien elementtien massa pienenee 21...71 %,
kun elementin ulkokuori ja lämmöneriste puretaan
pois. Elementin ilmaääneneristyskyvyn muutokseen vaikuttaa jäljelle jäävän massan lisäksi myös
alkuperäisen elementin kuorten paksuuksien suhde. Ei-kantavilla ruutuelementeillä ilmaääneneristysluku Rw pienenee 4...13 dB kun ulkokuori ja
lämmöneriste puretaan pois. Yleensä ilmaääneneristysluvun muutos on noin 5...9 dB. Rakennuksen
päädyn kantavien umpielementtien tapauksessa ilmaääneneristysluku Rw pienenee 2...7 dB. Yleensä ulkokuoren ja lämmöneristeen purkamisen vaikutus umpielementin ilmaääneneristyslukuun on
noin 2...4 dB.
Huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden
kannalta ratkaisevaa on elementin ulkokuoren purkamisen jälkeen jäljelle jäävän sisäkuoren paksuus
ja ääneneristyskyky. Sivutiesiirtymäreitin ilmaääneneristysluvun pieneneminen ei näytä kuitenkaan
vaikuttavan ulkoseinän kautta tapahtuvaan sivutiesiirtymään.
Tutkimuksen tuloksien perusteella ei havaittu merkittävää tai toistuvaa muutosta huoneistojen
välisessä ilmaääneneristysluvussa, eikä 1/3-oktaavikaistaisissa mitatuissa arvoissa.
Mitatuissa tuloksissa havaitut muutokset ovat
pieniä ja epäsäännöllisiä. Laskennallisen analyysin
perusteella huoneistojen välinen ilmaääneneristysluku heikkenee suurimmassa osassa tapauksista
yhden desibelin. Laskentamalli olettaa rakenteiden
liitokset akustisesti jäykiksi, mutta kohteissa tehtyjen havaintojen perusteella julkisivuelementtien liitosta ei voi pitää akustisesti täysin jäykkänä, jolloin
sivutiesiirtymän merkitys on pienempi.
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Taulukko tutkimuksessa käytetyistä korjausratkaisuista.

Lisäksi rakenteet eivät ole välttämättä alkujaankaan täyttäneet rakennusajankohdan vaatimuksia,
koska niissä on ollut erilaisia reikiä ja rakoja. Tutkimuksen tuloksien perusteella julkisivuelementin
purkaminen ei heikennä huoneistojen välistä ilmaääneneristävyyslukua merkittävästi. Pieni, noin desibelin muutos on kuitenkin mahdollinen.

Erilaiset reiät ja aukot
ovat äänen kulkureittejä
Ikkunoiden ja ovien sekä muiden julkisivuun liittyvien rakenteiden, kuten korvausilmaventtiilien
ilmaääneneristyskyvyllä, on selvä vaikutus julkisivurakenteella saavutettuun äänitasoeroon, sillä äänitasoero muodostuu kaikkien julkisivurakenteiden
kautta siirtyvän äänen perusteella.
Ikkunoiden vaikutuksen voidaan katsoa olevan
merkittävä, sillä ikkunarakenteen ilmaääneneristyskyky on yleensä seinärakennetta heikompi. Nykyisillä ikkunoilla on yleensä paremmat ääneneristysominaisuudet kuin alkuperäisillä, kun tarkastellaan
tieliikennemelun korjaustermillä korjattua ilmaääneneristyslukua.
Näin ollen mikäli alkuperäiset ikkunat vaihdetaan paremmin ilmaääntä eristäviin ikkunoihin ja
korjausvaihtoehdoksi valitaan joko raskas kuorirakenne, julkisivulevyverhous tai paksurappaus-eristejärjestelmä, on hyvin todennäköistä, että julkisivurakenteella saavutettu äänitasoero paranee alkuperäiseen rakenteeseen verrattuna. Myös ohutrapatuilla julkisivurakenteilla on mahdollista saavuttaa hyvä äänitasoero, mutta tällöin tulee kiinnittää
enemmän huomiota käytettyihin ikkunoihin.
Tutkimuksen tuloksien perusteella äänitasoero
vaatimuksen tarkastelussa käytetyssä esimerkkikohteessa ei-kantavan julkisivurakenteen R w + C tr
-vaatimus vaihtelee keskitason ikkunoilla (ikkunan
R w + C tr = 42 dB) välllä 33...43 dB huonetilasta ja

asetetusta äänitasoerovaatimuksesta riippuen ja hyvän ilmaääneneristyskyvyn omaavilla ikkunoilla (ikkunan R w + C tr = 46 dB) välillä 33...41 dB. Vastaavat
R w + C tr -vaatimukset vaihtelevat kantavien julkisivurakenteiden kohdalla välillä 37...46 dB.
Tyypillisen asuinkerrostalon ikkunasivuilla ikkunoiden pinta-ala on noin 50 % koko julkisivun
pinta-alasta, joten näillä julkisivuilla ikkunoiden ilmaääneneristävyys on kokonaisuuden kannalta
hyvinkin suuri. Sen sijaan rakennuksen päädyissä,
joissa ei ikkunoita tyypillisesti ole, vanhan sisäkuoren paksuus ja siten myös massa on noin kaksinkertainen ikkunajulkisivujen sisäkuoriin verrattuna.
Päädyissä rakenteen massa vaimentaa tehokkaasti
ilmaääntä.
Raskas julkisivukorjaus voi vaikuttaa asuinkerrostalon ääniolosuhteisiin. Tutkimuksen tuloksien perusteella vaikutus on kuitenkin yleensä melko
vähäinen, joskin rakennuksen ulkovaipan ilmaääneneristys voi muuttua paljonkin. Ongelmallisilla
alueilla, kuten liikennemelualueilla, on syytä ottaa
asia huomioon jo korjaustapaa valittaessa.
Mikäli akustiikkaan liittyvät mahdolliset ongelmat tiedostetaan ja otetaan huomioon jo korjaussuunnitteluvaiheessa, on korjauksen yhteydessä
mahdollista jopa parantaa ääneneristystä alkuperäiseen verrattuna.
Jaakko Koskinen
diplomi-insinööri
Tampereen teknillinen yliopisto,
Rakennustekniikan laitos
Jukka Lahdensivu
tekniikan tohtori
Tampereen teknillinen yliopisto,
Rakennustekniikan laitos
ENTELKOR-artikkelisarja 1-7 päättyy tähän.
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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

19

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
www.cembrit.fi

- yli 20 vuoden kokemuksella -

LÄNTINEN PITKÄKATU 23 E

20100 TURKU

JULKISIVUSANEERAUSTEN
AMMATTILAINEN

Turuntie 4, 30100 FORSSA
Puh. (03) 422 6220
Marko Nummi

Suomen Media-Kamari Oy ylläpitää
taloyhtiöpäättäjistä koostuvaa ja
ajantasaista SIR Tietokantaa.
Tietokannassa on tällä hetkellä
• 48 074 hallituksen puheenjohtajaa
• 7 112 sivutoimista isännöitsijää
• 3 776 ammatti-isännöitsijää

PUH. 02 - 4690 744

Ahjonkulma 1, 04220 KERAVA
Puh. 0207 41 00 41
Janne Sievänen

Taloyhtiöpäättäjät –
suoran päässä

Kun haluat puhutella heitä suoraan,
soita meille ja tehdään yhdessä tehokas ja toimiva suorakampanja.
KUNTOARVIOT JA KUNTOTUTKIMUKSET
KORJAUSSUUNNITTELU
RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Since 1991.

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

Parhaat
julkisivuratkaisut

Käsikirja avuksi
julkisivukorjaamiseen!

-kuitubetonilevyt
-korkeapainelaminaatit

Julkisivuyhdistys
– asiantuntemusta
alan huipulta

www.e-weber.fi

-alumiinilevyt
-keraamiset laatat
-alumiinirankajärjestelmät

seroc
www.seroc.fi

PL 124
04201 Kerava
Puh. 09 2747 9550
info@seroc.fi

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:
Soitetaan syömään, se ei ole vähäinen huvitus.

Halstrattua siikaa ja
uusia perunoita
Nyt toukokuun puolessa välissä, ainakin eteläisessä
Suomessa näyttää siltä, että kesä tulee tänäkin vuonna.
Käki kukkuu kuusikossa ja grillauskausi on avattu.
Yhtiökokoukset pitävät isännöitsijät hommissa,
korjausvelka kasvaa kasvamistaan ja asuintaloja
rakennetaan, kuten aiemminkin, huonosti.

H

iljattain julkaistiin rakennetun omaisuuden tila ROTI 2013-raportti. Neljättä
kertaa julkaistun raportin päärahoittajana olivat valtio ja joukko rakennus- ja
kiinteistöalan liittoja.
Raportissa käsiteltiin rakennettua ympäristöämme eli rakennuksia, infraa, yhdyskuntatekniikka,
alan koulutusta ja kehitystä.

Minkä mitta heittää,
sen pakkeli peittää
Kylpyhuoneremontin lopputarkastusta tehnyt valvoja ihmetteli vinoja laattoja ja pursuavia saumoja
ja kysyi laattamieheltä, oliko homma hänen itsensä
mielestä tehty hyvin. “Ei hyvin, mutta normaalilla
tavalla”, oli laatoittajan vastaus.
Meillä kohistaan kosteus- ja homeongelmista,
rakentamisen heikosta laadusta, harmaasta taloudesta - ihan aiheesta. Se kaikki kun on itse aiheutettua.
Ja vaikka tuntuukin, että viranomaiset
ohjaavat alaan liittyviä toimintoja liikaakin
erilaisin laein ja asetuksin, niin julkaistussa
raportissa moititaan rakennusten kunnossapidon vähäistä viranomaisohjausta pelkästään PTS ei riitä.
Lisäksi oman ongelmansa järkeviin
toimintoihin tuo se, että rakennusvalvonta tulkitsee määräyksiä miten
sattuu eri kunnissa, mikä hankaloittaa erityisesti korjausrakentamista.
Suomen valtion vuosibudjetti on noin 52 miljardia, velkaa
meillä on 85 miljardia ja ROTIn
mukaan rakennuksiin koh-

distuvaa korjausvelkaa jopa 50 miljardia euroa. Siis,
valtion yhden vuosibudjetin verran.
50 miljardia on muuten 20 miljardia enemmän
kuin rakennus- ja kiinteistöalan koko liikevaihto
vuodessa. Eli summa on todella suuri, potenssiin
monta verrattuna vaikkapa Kreikalle annettuihin
lainatakuisiin.

Onko tässä mitään rotia
Suomen kolhoosi- eli taloyhtiöasuminen koostuu 84 500 yhtiöstä ja 1,6 miljoonasta huoneistosta,
joissa asuu 2,5 miljoonaa ihmistä.
Edellä mainittua kiinteistömassaa isännöi 3 800
ammatti-isännöitsijää ja 7 000 oman toimensa
ohella pieniä yhtiöitä isännöiviä osakasisännöitsijöitä.
Ammattilaisten osuus on liian pieni, minkä johdosta yhdellä isännöitsijällä on liian monta yhtiötä
hoidettavanaan. Ei toimi, niin kuin jatkuvasti käy ilmi.
Mitä tehdä, kun ala ukkoutuu, eikä homma kiinnosta nuoria? Hyvä kysymys. Olemassa ei liene yhtä oikeaa vastausta, mutta asiaa
voisi edesauttaa, jos meillä olisi jokin taho, jonka fokuksena olisi pelkästään
isännöintialan kehittäminen.
Kokonaisvaltaisesti kaiken kokoisten isännöintiyritysten huomioon ottaminen ja alan mahdollisuuksien ja hyvien puolien
esille tuominen. Se voisi herättää nuortenkin kiinnostuksen.
Tällainen toimija meiltä
kuitenkin puuttuu.

www.karpankeittio.fi • karppa.coffeeland@kolumbus.fi
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Halstrattua siikaa
• kokonainen iso siika
• sitruunaa
• tilliä
• kevätsipulia
• fenkolin varsia
• tuorejuustoa
• voita
• valkopippuria

Siikaa ja uusia pottuja
OSTA yksi iso tai kaksi isohkoa siikaa ja suomusta ne. Kuivaa siian kyljet ja maha talouspaperilla
ja vedä terävällä veitsellä kalan molempiin kylkiin
muutama viilto ruotoon saakka.
Suolaa kala reippaasti yltä ja päältä.
Sekoita pehmeään voihin juuri rouhittua valkopippuria ja rutista sekaan reilusti sitruunan
mehua. Sekoita ja hiero seos kalan pintaan. Anna
kalan “marinoitua” kylmässä tunti pari.
Täytä kalan masu tilillä, kevätsipulilla ja saksan
kuminan eli fenkolin varsilla.
Meikäläinen korkkasi kesän grillikauden avatuksi halstraamalla kokonaisen, kilon painoisen
siian.
Annoin halkogrillin töhistä kunnolla, jotta sain
reippaan paksuisen hiilloksen. Sitten siika halsteriin ja olisiko siinä mennyt vartin verran, kun kala
oli sen näköinen, että alkoi olla valmista. Pyörittelin halsteria muutaman minuutin välein, jotta kala kypsyi ympäriinsä.
Sitten kala folioon ja ukko kalan kera keittiöön,
jossa... avulias keittiöhenkilökunta oli “merkistä”
laittanut uudet perunat kiehumaan. Ajoitus oli,

sanoisinko “just eikä melkein”.
Maukas kypsä siika, tällä kertaa italialaiset uudet perunat voin ja tillin kera ja raikas salaatti. Kesän maku kielellä.
Noista uusista potuista; pottukauppiaani
Nummelan torilla kauppasi hyvän näköisiä, peukalon pään kokoisia pottuja. Kysyin, että mistäs
nämä ovat tulleet ja sain vastaukseksi, että “Italiasta”.
Tiedustellessani, että ovatko ne syötäviä, vastaus tuli kyin pyssyn suusta; “Maistoin, ovat
muuten niin hyviä, että tulen taas lauantaina tänne selkä suorana myymään perunoita”.
Uskoin ja täytyy myöntää, maku oli melkein
perukuin omasta pellosta tuoreena nostettujen peru
noiden.

Italiassa on kevät useita viikkoja myöhässä,
mistä johtuen
Suomeenkin
saatiin makaroonimaan
uusia perunoita vasta toukokuun alkupupuolella. Saatu
”saalis” oli erinomainen.

Haarukka tanassa kohti kesää...
Kahvimaalla
12. toukokuuta 2013
Chef Karppa

www.facebook.com/karpankeittio
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JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAA JA KUIVAUSLIIKETOIMINTAA
HARJOITTAVIEN YRITYSTEN YHTEENLIITTYMÄ
TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU:
Liiton tarkoituksena on toimia jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalalla
toimivien yritysten keskusjärjestönä ja yhteistoimintaelimenä sekä
edistää alan yleistä kehitystä mm:
* Kohottamalla alan arvostusta intressipiirien, median ja
suuren yleisön keskuudessa
* Parantamalla yleistä laatu- ja palvelutasoa
* Kehittämällä työturvallisuus-, vastuu- ja vakuutusasioita
* Edistämällä koulutus- ja tutkimustoimintaa
* Kehittämällä yhteistyötä viranomaisten kanssa
* Kannustamalla terveitä liiketoimintamuotoja
TARKOITUSTAAN LIITTO TOTEUTTAA:
* Antamalla julkisuuteen alaa koskevia lausuntoja ja muita tiedotteita
* Tiedottamalla toimialan asioista web-sivuilla,
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
• 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
• Genano Oy
• ISS Palvelut Oy Vahinkosaneeraus
• Itä-Suomen Jälkivahinkopalvelu Oy
• JK-Tekniikka Oy
• JVT- ja Pesutekniikka Oy
• Kartanon Vahinkopalvelut
• Korpikorpi Oy
• Lakeuden Kuivaustekniikka Ky
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Lifa Air Oy
• LP-Vahinkosaneeraus Oy
• Master Kuivaus Oy
• Oulun Kosteustutkimus Oy

• Pesupalvelu Hans Langh Oy
• Polygon Finland Oy
• PS-Palosaneeraus Oy
• Rakennustoimisto Taitoneliö 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
• 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:

Ja

tähän

RKM

• Vesivahinkojen kartoitukset
• Kosteusmittaukset
• Sisäilmatutkimukset, materiaalinäytteidenotto
ja analysointi
• Kiinteistöjen tiiveysmittaukset
• Kuivausurakointi ja rakennusten kosteudenhallinta
• Palovahinkojen puhdistukset (huoneistopalot)
• Erikoispuhdistukset (kalma, homepuhdistukset)
• Hajunpoisto

Kuivaustekniikka

• Desinfioinnit
• Ilma- / materiaalinäytteiden otto ja analysointi
• Kosteus- ja palovauriokohteiden rakennustekniset työt
• Tilamuutos- ja korjausrakennustyöt
• Lämpökamerakuvaukset
• Kiinteistöjen energiaselvitykset / energialuokitukset
• Projektien valvontatyöt ja projektinjohtotehtävät
• Kustannuslaskenta ja -suunnittelu
• Irtaimiston varastointi

Uutispostia
Veronumero otettu hyvin
käyttöön rakennustyömailla

Tavoitteena 500 jälkiasennettavaa hissiä vuodessa

VEROHALLINNON huhtikuun
alkupuolella rakennustyömaille
tekemän valtakunnallisen tehovalvontaiskun mukaan veronumerokäytäntö on otettu hyvin
vastaan rakennustyömailla.
Tehovalvontaiskussa tarkastettiin kautta Suomen 86
suurta rakennustyömaata,
joilla työskenteli yhteensä 2 577
työntekijää.
Tarkastuksessa käytiin läpi
työntekijöiden veronumerot,
tietojen oikeellisuus ja veronumeroiden merkitsemisen
Verohallinnon veronumerorekisteriin. Tarkastuksessa todettiin,
että veronumerorekisteriin oli
merkitsemättä 38 työmailla
työskentelevää työntekijää.
Lisäksi tunnistekortti puuttui 21
henkilöltä.
- Veronumeron osalta asiat
etenevät oikeaan suuntaan.
Lainsäädännön toisen osan
vaatimien toimenpiteiden to-

“MAASSAMME tarvitaan yli
miljoona esteetöntä ja turvallista
asuntoa vuoteen 2030 mennessä, jos tarkoituksena on, että
kotona asuu vähintään 92 prosenttia yli 75-vuotiaista ja lähes
kaikki sitä nuoremmat henkilöt.”
Tällainen tavoite sisältyy
ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan vuosille 2013
- 2017. Ohjelmaan sisältyy myös
hissirakentamista edistämään
pyrkivä Hissi Esteetön Suomi
2017 -hanke.
Käytännössä tavoitellaan
sitä, että asuinkerrostaloihin
jälkiasennettavien hissien määrä
nousisi 500 hissiin vuodessa.
Lisäksi tehtäisiin esteettömyyskorjauksia esimerkiksi lisäämällä
luiskia ja automatisoimalla
ulko-ovia.
Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen ylitarkastaja
Hanna Koskelan mukaan hissien
rakentamisen määrä on vuositasolla ollut noin 200 hissiä.
- Tällä ohjelmalla sekä sen
myötä kasvavilla määrärahoilla valtio huolehtii ikäihmisten
tasapuolisesta mahdollisuudesta
asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Hissin rakentaminen on myös toimenpide,
joka hyödyttää kaikkia asukkaita,
totesi Koskela.

teuttaminen sähköisesti on vielä
osin tekemättä, mutta valmistautuminen tähän on toimialalla
selkeästi alkanut ja käynnissä,
ylitarkastaja Pekka Muinonen
Verohallinnon Verotarkastusyksiköstä kiteyttää tulokset.
Lakimuutosten myötä rakennusalalla siirrytään sähköiseen
työmaan valvontaan. Tehoiskun
tulosten mukaan reaaliaikainen
kulunvalvontajärjestelmä oli
käytössä hieman alle puolella
tarkastetuista työmaista. Kokonaan kulkulupatiedot puuttuivat
miltei 13 prosentilta tarkastetuista työmaista. Tarkastuskohteista
noin seitsemällä prosentilla oli
käytössä sähköinen työmaan
valvonta, joka sisältää myös sähköisen työajan seurannan.
Huhtikuun lopussa veronumerorekisteriin oli merkitty
519 029 henkilöä, joista 45 246
on ulkomaalaisia.

Korjausrakentaminen jatkuu
vilkkaana taloyhtiöissä
PUTKIREMONTTEJA toteuttaneista taloyhtiöistä 43 prosenttia oli asentanut uudet putket
vanhojen tilalle. Uuteen kohtaan
putket oli uusinut 15 prosenttia ja sisäpuolisia menetelmiä,
kuten sujutusta ja sukitusta, oli
käyttänyt 27 prosenttia vastaajista.
Tämä käy ilmi Kiinteistöliiton
Korjausbarometristä. Kyselyyn
vastasi 895 hallituksen jäsentä.
Putkistoremonttien kokonaiskustannukset kohosivat
koko maassa mediaaniltaan
500 euroon huoneistoneliötä
kohden eli parikymmentä euroa
enemmän kuin viime syksystä.
Pääkaupunkiseudulla mediaani
oli 700 ja muualla Suomessa
340 euroa.
Pääkaupunkiseudun putkiremontin hintaa muuhun maahan
verrattuna nostavat putkiremontin yhteydessä suoritettavat
muut saneeraustyöt, korkeammat urakkahinnat ja se, että kerrostaloasunnot ovat keskimäärin
muuta maata pienempiä.
Pelkkä käyttövesiputkien
uusiminen maksaa arviolta 100
- 200 euroa huoneistoneliötä
kohden.
Korjaaminen jatkuu vilkkaana

Korjausrakentaminen jatkuu
vilkkaana. Taloyhtiöiden hallitusten mukaan noin kahdella

kolmasosalla yhtiöistä on jokin
korjaushankkeen vaihe menossa.
Tänä vuonna taloyhtiöissä
remontoidaan eniten putkistoja,
vastaajien edustamissa yhtiöissä
12 prosentissa. Piharakenteiden
sekä vesikaton, ikkunoiden ja
ulko-ovien korjaushankkeet ovat
seuraavaksi yleisimpiä.
Seuraaville viidelle vuodelle
runsaalla kolmanneksella on
tarvetta korjata piharakenteita.
30 prosenttia ennakoi korjauksia
tulevan ikkunoihin ja ulko-oviin
sekä vesikattoon. Julkisivuun ja
putkistoihin kohdistuvia remontteja ennakoi runsas neljännes
hallitusvastaajista.

Hissityöryhmiä kaupunkeihin

Lahden Seudun Kehitys LADEC
Oy ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA koordinoivat
valtakunnallista Hissi Esteetön
Suomi 2017 -hanketta.
Hanke vauhdittaa jälkiasennushissien rakentamista
tukemalla maakuntien keskuskaupunkeihin perustettavien
hissityöryhmien toimintaa:
–Useissa kaupungeissa hissityöryhmä on jo perustettu, jol-

loin toiminnassa voidaan keskittyä paikallisten toimenpiteiden
suunnitteluun ja toteutukseen,
projektipäällikkö Tapio Kallioinen
LADECista sanoo.
Yhteistyö kannattaa

Taloyhtiöiden kannattaa tiivistää yhteistyötä samalla asuinalueella, jolloin hissihankkeen
ennakkosuunnittelu voidaan
tehdä yhtäaikaisesti ja keskustella mahdollista muista hankitaan
liittyvistä vaiheista.
Ennakkosuunnittelu ja työn
valvonta ovat taloyhtiön hissiprojektin onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Tästä
syystä projektin yritysverkostoon
on kytketty mukaan hissiyritysten lisäksi muita rakennusalan ja
-suunnittelun ammattilaisia.
Myös lisä- ja täydennysrakentaminen kannattaa selvittää taloyhtiön hissiprojektin
esisuunnitteluvaiheessa.
Tukeakin on jaossa

Jälkiasennushissien rakentamisavustuksiin on varattu
vuodelle 2013 kaikkiaan 20
miljoonaa euroa. Liikkumisesteen poistamiseen tarkoitettujen korjausten avustamiseen
on varattu lisäksi 2 miljoonaa
euroa. Molempien avustusmuotojen haku-aika on jatkuva ja
avustusprosentti hyväksyttävistä
kustannuksista on enintään 50
prosenttia.
Useat kaupungit myöntävät
omia avustuksia jälkiasennushissien rakentamiseen, jolloin
avustus voi nousta jopa 65
prosenttiin.
Vuonna 2011 yli 75-vuotiaista
asui kotona 89,6 prosenttia, joista kerrostaloissa 44,5 prosenttia.

Rahoittamisen haasteet

Remonttien rahoittaminen oli
miltei 80 prosentin mielestä
pysynyt ennallaan, mutta monet
kuitenkin odottavat, että lainan
saaminen tulee vaikeutumaan.
Lainaa kysytään nyt useammalta pankilta. Jo puolet yhtiöistä kilpailuttaa ainakin kolme
tai useampaa pankkia.
Yhdeltä pankilta hallituksen
toimesta kysyy enää neljännes
yhtiöistä. Isännöitsijöillä osuus
on kuitenkin vielä 35 prosenttia.
Korjauslainojen marginaalien keskisarvo oli keväällä noin
1,7 prosenttiyksikköä. Noin 60
prosenttia taloyhtiöiden lainoista
otetaan alle 10 vuodeksi.

Kysy
tarjous
nyt!

A-Tiilikateasennus Oy
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Parhaat Palvelut 2013
PARVEKEKAITEET

TUHOLAISTORJUNTAA

KIINTEISTÖPESULAT

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

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

Kestävät ja taloudelliset
kiinteistöpesulakoneet
Tule ja totea
laatu Gallerynäyttelyssämme:

Soita 040 514 5026
Pertti Jumppanen
asiakaspalvelu@estorjunta.¿

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
p. (09) 875970

Terveellisen elinympäristön ammattilainen.

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
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nimityksiä

Pelsu Pelastussuunnitelma
syntyy kätevästi verkossa
PELSU Pelastussuunnitelma on
verkkopalvelu, joka helpottaa
kiinteistöjen pelastussuunnittelua.
Palvelun on kehittänyt pelastus- ja turvallisuussuunnitteluun
erikoistunut Plan Brothers Oy.
Yrityksen 23 asiantuntijaa ovat
tuottaneet viimeisen vuoden
aikana yli 3 500 pelastussuunnitelmaa asiakkailleen.
Plan Brothers kehittää Pelsu
Pelastussuunnitelmaa jatkuvasti
asiakkaiden tarpeiden ja lain
vaatimusten mukaisesti, yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton kanssa.
Pelsu Pelastussuunnitelman
avulla taloyhtiö tai muu kiinteistö voi laatia ja hallita pelastussuunnitelmaansa verkossa.
Taloyhtiön asukkaat voivat laatia
suunnitelman itse tai tilata sen
avaimet käteen -palveluna, jolloin Plan Brothersin asiantuntijat
laativat suunnitelman asiakkaan

puolesta. Muille kiinteistöille
suunnitelma toteutetaan aina
avaimet käteen -palveluna.
Pelsu Pelastussuunnitelma
varmistaa, että pelastussuunnitelma on kattava ja vastaa
kiinteistön turvallisuusriskejä.
Pelastussuunnitelmaa on helppo
päivittää verkossa riskien tai
lainsäädännön muuttuessa, ja
suunnitelma on myös kaikkien saatavilla silloin, kun sitä
tarvitaan.
Pelsu Pelastussuunnitelma
helpottaa isännöitsijän työtä asiakkaiden kanssa ja tuo lisäarvoa
asiakkaille; kiinteistön omistajat saavat käyttöönsä kätevän
työvälineen isännöitsijän kautta
tavallista edullisemmin, ja turvallisuusasiat pysyvät kunnossa.
Lisätietoja:

www.pelastussuunnitelma.fi
myynti@pelastussuunnitelma.fi
puh. 020 131 0601

Innox-ohjelmat isännöitsijän
työkaluiksi
VIA INNOX Tehtävähallinta TIS
on teknisen isännöinnin projektien ja erillistehtävien hallintaan
kehitetty ohjelma. Esimerkiksi
tarkastuskäyneillä otetut kuvat ja
huomioidut asiat saadaan ohjelmaan mobiiliversion ansiosta jo
työkohteessa.
Ohjelmassa on muutostyöilmoitus- ja tarkastuskäyntilomakkeet, jotka helpottavat asioiden kirjaamista. Projektiraportit
ja projektien lomakkeet saadaan
asiakirjamuotoisiksi pdf-tiedostoksi parilla klikkauksella.
Ohjelma muodostaa tehtävistä laskutustiedot, jotka saadaan
ulos tiedostona laskutusohjelmaa varten.
Lomakehallinta IS helpottaa
asiakaspalvelua kokoamalla
kaikki kotisivuilta tulleet yhteydenotot yhteen paikkaan.
Ohjelmassa listautuvat avoimet yhteydenotot merkitään
käsitellyiksi, jolloin ne siirtyvät
arkistoon.
Arkistosta voidaan katsoa,
milloin yhteydenotto on tullut

ja käsitelty, ja kuka sen on
käsitellyt.
Ohjelma sisältää valmiit
lomakkeet eri tarkoituksiin:
Muutostyöilmoitus, muuttoilmoitus, tarjouspyyntö, asiakirjatilaus, vikailmoitus ja yleinen
yhteydenotto.
Lomakkeet ottavat vastaan
myös liitetiedostot, jotka jäävät
talteen. Yhteydenotoista eli
lomakkeista saadaan tulostettua
asiakirjamuotoiset pdf-tiedostot,
joissa ohjelmaa käyttävän
isännöintitoimiston logo ja yhteystiedot.
Lomakehallinta IS parantaa
asiakaspalvelua myös tietoturvan osalta. Lomakkeet täytetään
suojatussa yhteydessä, jolloin
asiakkaat saavat lähetettyä henkilötietonsa turvallisemmin kuin
normaalilla suojaamattomalla
sähköpostilla.
Lisätietoja: Innox Oy
Kristiina Berg-Kosonen
kristiina.berg-kosonen@innox.fi
Puh. 044 260 4550

Ecosir Group Oy
Kiinteistöjen jätteen- ja pyykin
putkisiirtojärjestelmien Ecosir
Group Oy on nimittänyt projektitoiminnan vetäjäksi Kuopion
aluetoimintoihin Erkki Hakkaraisen. Hän on aikaisemmin työskennellyt useissa projektitehtävissä mm. RAMBOLL, SKANSKA ja
ARE nimisissä yrityksissä.
Karves-yhtiöt
Karves Energia & Valvonta Oy:ssä
on tehty seuraavat nimitykset:
LVI-insinööri Pasi Lotvonen
on nimitetty LVI-valvojaksi
4.3.2013 alkaen. Hän on aiemmin
työskennellyt A-Putkisaneeraus
Oy:ssä.
Rakennusmestari Janne Matinlompolo on nimitetty rakennustekniseksi valvojaksi 2.4.2013
alkaen.
Diplomi-insinööri Emmi Saarinen
on nimitetty energia-asiantuntijaksi 1.3.2013 alkaen.
Karves Suunnittelu Oy:ssä on
tehty seuraava nimitys:
Pekka Lindeman on nimitetty
sähkösuunnittelijaksi ja valvojaksi
2.4.2013 alkaen.
Ovenia-konserni
Jan-Martin Börman
(56) on kutsuttu
Ovenian konsernijohtajaksi ja
Ovenia Group Oy:n
toimitusjohtajaksi. Börman aloitti
Volvon Tampereen liikkeen
johtajana vuonna 1984 ja mm.
johti Suomen Volvoa toimitusjohtajana vuosina 1993-1998.
Tämän jälkeen hän työskenteli
Brysselissä Volvo Cars Europen varapääjohtajana. Ennen
siirtymistään Ovenia-konsernin
toimitusjohtajaksi Börman toimi
Veho Group Oy Ab:n toimitusjohtajana.
Aikaisemmin sekä Ovenia Group
Oy:n että Ovenia Oy:n toimitusjohtajana toiminut Mika Valtonen
(47) jatkaa Ovenia Oy:n toimitusjohtajana vastaten konsernin
toimitiloihin liittyvistä asiakkaista ja palveluista sekä näiden
myynnistä.
Pipe-Modul Oy
Tatu Mieskolainen, 42, on nimitetty myyntipäälliköksi. Aiemmin
hän on toiminut mm. vienti- ja
markkinointipäällikkönä Bierkühl
Oy:ssä, projektipäällikkönä
Mikkelin Teknologiakeskuksessa
Miktechissä, suunnittelijana Svetoservis-Tehnosvet -yrityksessä
sekä myyntipäällikkönä Tecnopali
Finland Oy/Tecnopali Groupissa
sekä markkinointipäällikkönä ja
vientipäällikkönä Tehomet Oy:ssä
ja toimitusjohtajana Tehomet
Baltic Oü:ssä.
Koneinsinööri (AMK) Juha Lievo-

nen, 30, on nimitetty tuotesuunnittelijaksi. Hän on aikaisemmin
toiminut tuotesuunnittelijana
Abloy Oy:llä. Hän on tehnyt
aiemmin myös sivutoimisesti
3D-suunnittelua, visualisointia ja
dokumentointia oman toiminimen kautta.
Talotekniikan insinööriksi (AMK)
valmistuva Henri Ryynänen,
26, on nimitetty hoitamaan
suunnittelua, tarjouslaskentaa ja
myyntiä. Hän on työskennellyt
aiemmin K-Raudassa asiakaspalvelussa ja myyntitehtävissä.
RTK-Palvelu Oy
Juha-Pekka
Ketonen (eMBA) on
nimitetty RTKPalvelun LänsiSuomen aluejohtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi 2.4.2013 alkaen.
Ketosen vastuulla on RTK-Palvelun Länsi-Suomen kiinteistöpalveluiden aluejohto. Hän on
aikaisemmin toiminut liiketoiminnan kehitys- ja yksikönpäällikkönä Securitas Oy:ssä.
Pekka Liukkonen
(KTM) on nimitetty
RTK-ryhmän Group
Business Controlleriksi ja johtoryhmän
jäseneksi 2.5.2013
alkaen. Liukkosen vastuulla on
RTK-ryhmän kiinteistö- ja
henkilöstöpalveluiden konsernitason talousraportointi ja sen
kehittäminen.
Säätölaitehuolto Oy
Tuomas Hietala on nimitetty
Säätölaitehuolto Oy:n Rakennusautomaatiojärjestelmät -osaston
yksikön päälliköksi. Hietala on
aiemmin toiminut ko. osaston
projektipäällikkönä.
Pipelife Finland Oy
Erkki Sonninen on nimitetty
Pipelife Finland Oy:n aluepäälliköksi Itä-Suomen alueelle. Hän
on työskennellyt aikaisemmin
Pipelifelle Joensuun kaivotuotannon esimiehenä.
Jarno Huhta on nimitetty Propipe Oy - Pipelife Ympäristön
teollisuuden ratkaisumyyjäksi.
Hän on työskennellyt aikaisemmin Green Rock Oy:ssa.
Ismo Suikkari on nimitetty Pipelife Finland Oy:n Talotekniikan
aluepäälliköksi Etelä-Suomen
alueelle. Hän on työskennellyt
aikaisemmin Gustavsberg Oy:ssa.

Nimitysuutisia:
toimitus@
kiinteistoposti.fi
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Kiinteistöjohtajalta vaaditaan monitoimiosaamista
Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen (Gaudeamus 2013) on
ensimmäinen alan perusteos
suomen kielellä. Se esittelee
peruskäsitteet ja toimintaympäristön: mitä kaikkea onnistunut
kiinteistö- ja toimitilajohtaminen
vaatii? Mitä tehtäviä kiinteistöjohtamiseen kuuluu eri organisaatioissa?
Teos tarkastelee myös kiinteistöjohtamista organisaation

tukena ja sen onnistumisen
mittaamista, palvelujen hankintaa ja tuottamista sekä sisäiseen
vuokraan liittyviä kysymyksiä.
Erikseen käsitellään kiinteistön
kehittämistä, elinkaaritaloutta
sekä riskejä ja niiden hallintaa.
“Kiinteistösijoittamisen riskit
ovat moninaisemmat kuin muiden sijoitustapojen. Kiinteistöjen paikkasidonnaisuus tekee
niistä haavoittuvia ympäristön

muutoksille ja muille vaikutuksille. Jos kiinteistö soveltuu vain
yhteen käyttötarkoitukseen, se
on hyvin riskialtis ja siksi siitä
saatavan tulon tulee olla vastaavasti iso”, Leväinen sanoo.
Tekniikan tohtori Kari I. Leväinen on toimitilajohtamisen
professori emeritus. Hän on
kiinteistö- ja toimitilajohtamisen
uranuurtaja, joka on kehittänyt
alan opetusta ja tutkimusta laa-

Ikkunaan suodatin kevätpölyjen jarruksi

ILMASSA on paikoitellen runsaasti katupölyä, jota erityisesti
liikenne nostaa ilmaan pikkuhiljaa kuivuvilta kaduilta.
Pölyoireita voidaan helpottaa
pitämällä lähiympäristö siistinä
ja asentamalla ikkunansuodattimet.
Katupöly voi aiheuttaa terveellä aikuisella ärsytysoireita,
kuten nuhaa ja yskää. Astmaatikot ja muut ilmansaasteille
herkät ryhmät voivat kokea
vakavampia terveyshaittoja.
Oireita voi vähentää pitämällä
lähiympäristönsä siistinä sekä
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asentamalla ikkunoihin suodattimen, joka suodattaa sisään tulevasta tuuletusilmasta siitepölyn,
itiöt ja hyönteiset sekä valtaosan
katu- ja maantiepölystä.
Piha ja rakennuksen edessä
oleva jalkakäytävä kannattaa
puhdistaa katupölystä ja hiekasta asfaltille ja karkeille kivipinnoille suunnitellulla ulkoharjalla,
jonka vahvat harjakset poistavat
hiukkaset ja roskat tehokkaasti ja
pölyttämättä.
Lisätietoja:
Sinituote Oy

jan kansainvälisen verkostonsa
ja tutkimusprojektien avulla.
Lisätietoja kirjasta:
http://www.gaudeamus.fi/
levainen_kiinteisto-ja-toimitilajohtaminen/
Gaudeamus Oy
http://gaudeamus.fi/

DNA:lta “yhden
luukun” Taloyhtiöpalvelua
DNA avasi maaliskuussa uuden
Taloyhtiöpalvelun, jonka tavoite
on palvella taloyhtiöiden isännöitsijöitä ja päättäjiä ‘yhden
luukun’ ja yhden palvelunumeron periaatteella kaikkiin taloyhtiön sopimus- ja laskutusasioihin
liittyen.
Taloyhtiöpalvelu koordinoi
myös kiinteistöjen kytkentään,
kaapelitelevisio- sekä laajakaistapalveluiden käyttöönottoon
liittyviä toimenpiteitä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien
osalta.
Lisätietoja:
DNA Oy, Tiitus Ranta,
puh. 044 044 5045.

Turun Logomo luovan
talouden yrityspaikka
TURUN Logomon yritystilat
ovat valmistuneet ja yritykset
muuttavat Logomoon kesäkuun
alussa. Byråksi nimettyyn tilaan
on tulossa reilut 50 luovan alan
toimijaa suunnittelu- ja muotoilufirmoista mainostoimistoihin.
5 000 neliön suuruisissa tiloissa
työskentelee noin 300 työntekijää.
Logomon tavoitteena on
ollut alusta lähtien koota yhteen
erikokoisia ja eri-ikäisiä yrityksiä
eri toimialoilta. Vuokralaisina on
myös oppilaitoksia.
Yhdistävä tekijä on luova
talous.
– Luovat alat ovat pirstaleinen
kokonaisuus, jolla on paljon
pieniäkin yrityksiä. Logomossa
alan toimijat verkostoituvat:
yhteistyö kollegoiden, yhteistyökumppanien ja asiakkaiden
kanssa tapahtuu luonnostaan.
Myös asiakkaat arvostavat
osoitetta, josta saa kaikki luovat
palvelut samasta paikasta, sanoo
Logomon toimitusjohtaja Päivi
Rytsä.
Byrån vuokratilat ovat 7-450
neliön kokoisia. Yritysten käy-

tössä on lisäksi viisi neuvotteluhuonetta, joista kaksi on maksuttomia esimerkiksi nopeisiin
palavereihin suunniteltuja tiloja.
Ensimmäisessä kerroksessa
oleva yhteistila Asema kokoaa ihmiset yhteen ja toimii keskusaukiona. Tiloissa on myös sauna.
Lisätietoja:
Logomo,
Päivi Rytsä,
puh. 050 5960 773,
www.logomo.fi

Skaala laajentaa parvekelasituksiin
SKAALA OY on hankkinut
Suomen Parveketekniikka Oy:n
osake-enemmistön.
Suomen Parveketekniikka
Oy on erikoistunut parveke- ja
julkisivurakentamiseen ja sen
asiakkaita ovat rakennusliikkeet,
kiinteistöyhtiöt ja -säätiot seka
isännöitsijätoimistojen edustamat asunto-osakeyhtiöt ja
pientalojen omistajat.
Yhtiön tuotteita ovat parvekelasit, alumiinikaiteet, lasili-

ukuovet, terassilasituotteet ja
ne soveltuvat käytettäviksi seka
uudis- että saneerausrakentamisessa.
Yrityskauppa vahvistaa
Skaalan strategiaa rakentamisen
ratkaisu- ja palvelutoimittajana. Skaalan koko maan kattava
asiakaspalveluorganisaatio moninkertaistaa Parveketekniikan
markkina-alueen. Lisaksi Skaalan
tuotanto- ja logistiikkatoiminnot
tuovat merkittaviä volyymi- ja

synergiahyötyjä ostettuun liiketoimintaan.
Suomen Parveketekniikan
toimitusjohtajana jatkaa Ari
Laitinen. Hän jatkaa myos yhtiön
osaomistajana. Yhtion nimi
muuttuu Skaala Parveketekniikka Oy:ksi.

OSOITTEENMUUTOS

Hyvä Kiinteistöpostin lukija.

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

Asunto-osakeyhtiö

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

Lehden osoitteenmuutokset
voit tehdä myös seuraavasti:

Kiinteistöposti Oy / Suomen Media-Kamari Oy
puh. 09 223 8560
email: osoitteenmuutos@kiinteistoposti.fi
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Uusi hallituksen puheenjohtaja
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Tilaan uutiskirjeen
Uusi isännöitsijä
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Sähköposti
Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä
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Uusi isännöitsijätoimisto
Osoite

Kiinteistöposti
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Sähköposti
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Saa lähettää sähköpostitse markkinointiviestejä
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Asunto-osakeyhtiön talotyyppi

Rivitalo

Kerrostalo

Paritalo

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

Tunnus 5001396
03003 vastauslähetys

Uutispostia

Yritysten taustat täytyy tarkistaa
TALOYHTIÖITÄ ja isännöintiyrityksiä on tänä keväänä jälleen muistutettu siitä, että niillä
on työn tilaajina velvollisuus
selvittää sopimuskumppanin
taustat.
Toimien tarpeellisuus tuli esiin
huhtikuussa, kun julkisuudessa
nousi esiin Helsingin keskustassa toiminut lumenpudotusyritys,
jonka epäiltiin toimineen laittomasti käyttämällä toiminnassaan
ilmeisesti tekaistua aliurakointia
ja syyllistyneen veronkiertoon.
Selvitys
rekisteröinneistä

Tilaajan on ennen sopimuksen
tekemistä pyydettävä sopimuskumppaniltaan selvitys
siitä, kuuluko tämä verottajan
ylläpitämiin rekistereihin kuten
ennakkoperintä-, arvonlisäveroja työnantajarekisteriin.
Lisäksi tilaajan on varmistettava, että yritys on maksanut verot
ja eläkemaksut asianmukaisesti.
Alihankintayrityksen tiedot on
velvollinen tarkastamaan sen
kanssa sopimuksen tehnyt yritys.
Tilaaja voi joutua selvitysvelvollisuutensa rikkomisesta
maksamaan laiminlyöntimaksun,
jonka suuruus voi olla jopa
16 000 euroa.
Kiinteistöpalvelut ry:n jäsenyritykset ovat toimitusjohtaja
Pia Graménin mukaan velvollisia antamaan tilaajavastuulain
edellyttämät tiedot yrityksestään
ja kaikista alihankkijoistaan

Tilaajavastuu.fi -palveluun.
Velvollisuus pohjautuu liiton
omaehtoiseen toimintaan
harmaan talouden torjumiseksi
Gramén muistuttaa.
Rekisteritietojen avulla
palvelun ostaja voi varmistua
yrityksen luotettavuudesta ja
vastuullisuudesta.

kuukausittain verottajalle tiedot
yhteisellä rakennustyömaalla
työskentelevistä työntekijöistä.
Päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuudet siirtyvät rakennuttajalle,
mikäli työmaalle ei ole nimetty
päätoteuttajaa.

Ilmoitusvelvollisuus
tulee ensi vuonna

Tilaajavastuu.fi on yhdessä
kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kanssa kehittänyt palvelun, jolla tarvittavien tietojen
antaminen sujuisi joustavasti.
Esimerkiksi Rakennustyömaan tai korjausurakan tiedot
kirjataan jatkossa Veronumero.
fi - palvelun Työmaarekisteriin.
Samalla työmaalle annetaan
julkinen Työmaa-avain.
Työmaa-avaimella voidaan
tunnistaa työmaan ja sen rakennuttajien tiedot, mutta ennen
kaikkea sen avulla kohdennetaan alihankkijoiden sähköiset
laskut tilaajan työmaalle ja
raportoidaan Verohallinnolle.
Tavalliselle kansalaiselle Työmaarekisteri tarjoaa mahdollisuuden selvittää työmaan tiedot
sähköisesti joko osoitteen tai
Työmaa-avaimen perusteella.
Veronumero.fi -palvelun
yhteyteen avattava Työmaarekisteri ja Työmaa-avain tulevat
käyttöön keväällä 2014, ennen
varsinaisten velvoitteiden voimaanastumista.

Eduskunta hyväksyi huhtikuussa
myös tilaajien ja päätoteuttajien
ilmoitusmenettelyä koskevat lakiesitykset. Lait tulevat voimaan
ensi vuoden heinäkuussa.
Lakimuutosten myötä rakennuttajille, päätoteuttajille ja
kaikille rakennustyön tilaajille
tulee jatkossa merkittävät uudet
tiedonantovelvoitteet. Jokaisen
työmaan tulee raportoida siellä
työskennelleiden työntekijöiden
ja työnantajien tiedot.
Lisäksi kaikkien yhteisellä työmaalla työskentelevien
tilaajayritysten tulee raportoida
alihankintasopimuksiin kirjatut
urakkahinnat ja toteutunut urakkalaskutus.
Rakentamispalvelun tilaajan on näin ollen ensi vuoden
heinäkuusta alkaen velvollisuus ilmoittaa kuukausittain
verottajalle solmimansa urakat
ja alihankkijoilleen maksamat
maksut.
Päätoteuttajan tulee pitää
ajantasaista luetteloa työmaan
työntekijöistä ja ilmoittaa

Sähköinen palvelu
avuksi

ROTI-raportti raamitti kiinteistöalan nykytilan
LÄHIÖKERROSTALOT ja vanhat
omakoti- ja rivitalot kuuluvat
kuntien ikääntyneiden palvelurakennusten ohella rakennuskantamme niin sanottuihin
heikoimpiin leikkeihin. Ammattimaisen kiinteistöomistuksen
työkalut ja ennakointi tulisi ottaa
käyttöön koko rakennuskannassa. Lisäksi kiinteistönomistajien ja käyttäjien tulisi toimia
vastuuntuntoisesti ja huolehtia
rakennusten kunnosta ammattilaisten kanssa.
Näin todetaan neljättä kertaa toteutetussa rakennetun
ympäristön tilaa selvittäneessä
ROTI-raportissa, joka julkistettiin
huhtikuussa.
Raportti nosti esiin sanan
korjausvelka, jolla tarkoitetaan
summaa, joka tarvittaisiin rapautumassa olevan rakennetun
omaisuuden saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan kuntoon.
Korjausvelka kasvaa, koska
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ennakoivaan kunnossapitoon ei
osata tai haluta panostaa, raportissa todetaan.
Korjausvelan määritelmät ja
laskentatavat vaihtelevat, mutta
ROTI-raportissa lukuina käytetään rakennusten osalta 30-50
miljardia euroa, liikenneverkostojen osalta 2,5 miljardia euroa
ja yhdyskuntateknisten järjestelmien osalta 2,5 miljardia euroa.
Korjausvelan rinnalle ROTIraportti nostaa muutostappiotermin, jolla tarkoitetaan
rakennetun omaisuuden arvon
alenemista, joka seuraa kysynnän vähenemisestä. Esimerkiksi
ihmisten muuttaessa pois tai
elinkeinorakenteen muuttuessa.
Näihin asioihin reagoiminen
edellyttää ROTI-raportin mukaan rakennetun omaisuuden
tuntemista ja tarpeiden tunnistamista. Asiantuntijoiden mukaan
tämä edellyttää sitä, että tilaajien
osaamista parannetaan ja tekijät

ovat valmiita uusiin toimintamuotoihin. Tämä taas tarkoittaa
välttämätöntä kouluttautumista
ja tutkimukseen panostamista.
Ammattilaisten avulla omistaja
voi tehdä tietoisia valintoja ja
uudistaa rakennettua omaisuuttaan suuntaan, joka palvelee
taas vuosikymmeniä eteenpäin.
Korjausvelka on ylläpidon ja
kunnossapidon kannalta merkittävä haaste.
Moitteita raportissa esitetään muun muassa siitä, että
viranomaisten ohjaus kunnossapidon ja pts-suunnitelmien
tekemiseksi on ollut huonoa.
Pitkän tähtäyksen suunnitelmien
tekemisen lisäksi olisi tärkeää
luoda käytäntöjä rakennuksen
määräaikaiskatselmuksista.
Ongelmana korjaamisen
kannalta on ollut sekin, että
rakennusvalvonnan tulkinnat
määräyksistä erityisesti korjausrakentamisessa ja palomää-

Kyltti viestittää,
että täällä on
remontti käynnissä. Ensi vunna rakennuttajille ja tilaajille
tulee entistä
laajempi velvollisuus selvittää yritysten
taustat ja ilmoittaa verottajalle urakkatietoja.

räysten osalta vaihtelevat eri
kunnissa.
Raportissa moititaan myös
siitä, että toteuttamisessa samat
laatuvirheet toistuvat ja osaamisen kehittäminen on vähäistä.
Rakennetun ympäristön
kehittäminen ja hoito työllistävät
suoraan tai välillisesti 500 000
työntekijää. Kiinteistö- ja rakentamisalan liikevaihto on lähes 30
miljardia euroa vuodessa.
ROTI-raportti löytyy sivulta
http://www.roti.fi/
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ALPHA-INNOTEC
SWP-KIINTEISTÖMAALÄMPÖPUMPUT

Energiatehokkuutta ja etähallintaa
Alpha-InnoTec SWP-kiinteistölämpöpumput 29 - 160 kW
Luxtronik 2.0 ohjauksella:
1:llä tai 2:lla kompressorilla riippuen mallista
Tuottavat jopa 65 - 70 asteista vettä (H mallit)
Hybridijärjestelmän ohjaus (mm. aurinko, puu, öljy)
Monipumppujärjestelmän ohjaus (kaskadi)
Etähallintaominaisuus vakiona
Kytkentä Internetiin vakiona (AlphaWeb)
Kytkentämahdollisuus kiinteistöautomaation ohjaukseen
Callidukselta kokonaisvaltainen suunnittelu ja kiinteistökohtainen
mitoitus todellisten tietojen ja asukkaiden tarpeen mukaan.

Lämpöpumppujen asiantuntija

Oy Callidus Ab
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